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 یخوش آمد ایشب دن نی! به آخر من یا

 دل و عشق روشن است یماجرا انیپا

 یخوش آمد ایشکسته به در  قیقا یا

 نبود نیاز ا شیب یسخن امیر یبرف پ با

 یبه سر ما خوش آمد یگذاشت منت

 عمر همانیم نیتر  زیعز  یعشق، ا یا

 یاما خوش آمد دنمیبه د یآمد رید

 

 مقدمه

 بهزاد دستانش را جلویش گرفت:

 وله؟قب-

 پسر فکری کرد,انتقام از خون رفیقش , برادرش, چرا که نه!  دست بهزاد را گرفت

 قبوله-

 بهزاد قهقهه ای زد,  این شروع ماجراست, انتقام از خون پرهام

۹۸/۱۰/۱۲ 

 آرام

 من برای بار هزارم رد تماس زدم,  این پنجمین باره که هلنا زنگ زده و ازم خواسته برم کافه ی همیشگیمون, ولی

روز از چهلم پرهام میگذره ولی من  10دل و دماغ هیچ کاری و نداشتتتتتتم, از آینه به لباس ستتتتتیاه تو تنم نگاه کردم

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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 جانم-

 چرا خودت و تو خونه حبس کردی؟ هلنا بهم زنگ زد گفت...-

 پریدم وسط حرفش:

 گفت آرام و راضی کن بیاد کافه. من نمیرم-

 مادر برو. چرا آزار میدی خودت و؟-

 مامان من نمیتونم زندگی کنم. نمیتونم مثل قبل باشم-

 زندگی که تموم نشده میتونی دخترم. مرگ حقه.-

 مامان بیخیال-

 مامان 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 

 پرهام خندون من .کردم

االنم میگم همش تقصتتیر پری کی میای من و میبری؟ ارتتن شتتاید باهام قهری نه؟من هزار بار گفتم غلط کردم -

 من بود

 نمیدونم چقد به قاب عکس پرهام خیره بودم که یهو در بازشد:

 سالم سالم-

 واای هلنا بود

 زهرمار-

 آرام جونم؟..بیا بریم کافه؟-

 نه نه نمیام-

 از مرگ پرهام تا حاال همش نشستی تو خونه. زندگی و که تعطیل نکن-

 من مردم هلنا ول کن-

 ت:دستم و کشید و گف
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 تو رو روح پرهام پاشو-

 بی حال نشستم رو تخت..هلنا در کمد و باز کرد و از بین مانتوهای رنگیم مانتوی رورتی جیغی بیرون آورد

  برو بپوشش-

 نمیخوام..یا با لباس مشکی میام یا کال نمیام-

 تو غلط میکنی نیای..بدو-

ان مشکی و شال دومتری مشکی پوشیدم. نگاهی میدونم حریف هلنا نمیشم. مانتو رو گرفتم و با یه شلوار کت

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 هلی-

 زهرمارِ نه-

ایش شتتتتتده بود. یه دختر  با چشتتتتتمایی مو گوی یخی و بعد کرم و مالید رو رتتتتتورتم. بعد چند دیقه رتتتتتورتم آر 

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. 

رفت. با هم رفتیم بیرون. چهره ی راضی مامان واسه م غریب بود. هیچ دلیلی واسه من خیلی وقته قلبم و دادم 

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 آوردیش-

 ت:نگار گف

 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 ها-

 گارسون اومد و بچه ها سفارششون و دادن و من همچنان خیره به گلدون کوچیک روی میز بودم

 دانای کل

غش و با نوک انگشتتت نگه داشتتت و به میزی که دختر نشتتستتته بود نزدیک شتتد. از کنار دختر فنجان قهوه ی دا

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:

 م؟عذر میخوام خانوم..میتونم کمکتون کن-

 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, 

 داد و گفت:پسر دستش و جلوم تکون 

 خانوم حالتون خوبه؟-

 آ..آره-

بعد 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

 فتم پیش بچه ها. گارسون سفارشا رو آورده بود. کیفم و برداشتم. هلنا گفت:ر 

 کجا؟-

 خونه-

 بیخود-

 ولم کنید-
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. هوا برام یه جوری بود. چون بعد رفتم بیرون. رفتم ستتتر خیابون تا تاکستتتی بگیرم ولی پشتتتیمون شتتتدم و قدم زدم

رفتنش میگذره و من تا حاال ستتتترخاکش میدونستتتتتم پرهامی نیستتتتت که تو این هوا نفس بکشتتتته. پنجاه روز از 

 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 

داده بود افتاد. برش داشتتتتم و درش و باز کردم کارت  توش بزارم یهو چشتتتمم به باکس گل قرمزی که پرهام تولدم

 توش و برداشتم

 تولد تو،تولد من است♡ 

 کنمآیی من زندگی میچون وقتی تو می

 ♡پس تولدمان مبارک

گل های خشک شده ی رز قرمز تو جعبه بود. اشک غمناکم چکید روش. همه چی زود تموم شد. شیرین ترین 

 برداشتم و رفتم تو بالکن. همدم من همین گیتار بود دورانی که داشتم.گیتار مشکی و

 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

  غونم کل شبا رو زیر بارونمدا

 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 

هوا ستترد بود ولی من داشتتتم میستتوختم, مبق معمول تپش قلب و تنگی نفستتم شتتروع شتتده بود. گیتارم  بودم,

انداختم رو تخت و رفتم حموم و با همون لباستتتتتتتا رفتم زیر دوش آب ستتتتتترد. میلرزیدم ولی اشتتتتتتکام گرمم نگه 

پرهام دنیاتون اونجا  میداشتتتتتت. چشتتتتتمم به تیخ خورد. نه! بیخیال آرام اگه بمیری نمیری پیش پرهام. قطعا تو و

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 

با همین افکار  که خوردم قطعا بیهوش میشتتتتتتتدم. چه بهتر. به هوش بودن چی داره که بی هوش بودن نداره؟ 

 خوابم برد

 پرهام کافیه! نمیتونم-)

 ینی چی نمیتونی؟ لعنتی میفهمی چی میگی؟-

 میگم خسته شدم-

 از عشق؟-

 از عشق-

 آرام؟ آشوب من؟ چی شده-

 همیشه من و آشوب ردا میزد. میگفت هیچ وجه اشتراکی با آرام نداری

 معلوم نیست تا چند وقت دیگه دووم بیارممشکل قلبی دارم. -

 شکست! کامال شکست

 اشکال نداره. میمونم باهات-

 تلخندی 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 

 کنار تختم بودن. مامان با دیدن چشمای بازم اومد سمتم: نمردم؟ چقد بیهوشی تلخی بود. مامان و آرشام

 روزه بیهوشی ۲مادرت ذلیل شه بچه چرا انقد آرامبخش خوردی؟ قلبت ضعیفه مادر -

 یهو در باز شد و دکترم اومد تو. کسی که اوایل آشناییم با پرهام ازم خواستگاری کرد

 سالم علیکم خانوم محتشم-

 سری تکون دادم

 همه آرامبخش یه جا خوردی؟ چی شد که این-

 مامان پیش دستی کرد

 آقای دکتر عادتش اینه. وقتی حال خیلی بد باشه یه ورق قرص و تموم میکنه-

 دکتر چیزی تو برگه ای نوشت و رو به مامان و آرشام گفت:

 وضعیت قلبش بدتر شده..باید تا چند وقت دیگه عمل بشه-

میکردم. ممکنه تو عمل بمیرم؟ بمیرم برم پیش پرهام؟ دکتر مامان گریه می کرد  من بی احستتتتتتتاس نگاشتتتتتتون 

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 

و میچرخونیم. تنها منبع درآمدمون آرشتتتام بود. چند وقت پیش تصتتتمیم داشتتتتم دانشتتتگاه و ول درمیاره زندگی 

کنم و برم ستتتتتترکار ولی آرشتتتتتتتام نمیزاشتتتتتتتت. میگفت تا وکیل نشتتتتتتتدی حق کار کردن نداری. و االن من رو تخت 

 آرشام اومد پیشم.بیمارستانم و بدون عمل دووم نمیارم. بهتر! میرم پیش بابا و پرهام نه؟. مامان رفت بیرون و 

 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 

واستته تدتتاد رنگ الکم با لباستتم ناراحت میشتتدم اینکه انقد راجب مرگم راحت حرف میزدم خیلی  منی که حتی

 عقالنی نبود. انگار آرشامم فهمید عوز شدم. رنگ نگاهش عوز شد

 کی انقد سرد شدی؟-

 حدود پنجاه روز پیش-

 ول کن اون و. قسمت بود بمیره-

 گ احساس خاری نداشتمبیعیه که آرشام همچین حرفی بزنه. هرگز نسبت به مر 

 مگه رفیقت نبود؟-

 ربطی نداره آرام. بالخره باید کنار بیای-

 نمیشه-

 میشه-

 بعد 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 نکردم-

 ولی من درکت نمیکنم. من نمیتونم-

 سر تکون داد و چیزی نگفت. هیچکس حالم و درک نمیکنه...

 مان به زور آرشام رفت خونه. حالش بد بود...چند ساعت تو بیمارستان گذشت. ما

 یهو در با شتاب باز شد و هلنا,ترانه و نگار اومدن تو. هلنا دسته گل بزرگی و گرفت جلوم

 من بمیرم واسه حال بدت-

 دعا کن من بمیرم-

 لحنش تهدیدوار شد:
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 آرام یه بار دیگه از این حرفا بزنی زبونت و پاپیون میکنم-

 پاپیون؟-

 فت:با حرص گ

 بعله-

 خیله خب-

 گل و گذاشت رو میز کنارم. آرشام تیکه دار گفت:

 دکتر گفته دورش باید خلوت باشه-

 نگار که با آرشام سر لج داشت گفت:

 پس شما بفرما بیرون تا دورش خلوت شه-

 آرشام دست به سینه به دیوار تکیه داد و گفت:

 من همراهشم-

 نگار پشت چشمی نازک کرد و گفت:

 ه همراه نیاز ندارهآرام ب-

 آرشام خواست چیزی بگه یهو گفتم:

 بس کنید دیگه. انگار نه انگار دارم اینجا جون میدم-

 کل اتاق تو سکوت رفت...

 دانای کل

مشتش و به فرمون کوبید. دو روزه که لوکیشن بیمارستان و نشون میداد. دیگه ماقت نداشت. میخواست بره 

 ام نمیشد. آرشام به شدت رو خواهرش حساس بود...داخل بیمارستان ولی با وجود آرش

 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 

ریخت. یعنی معصتتتومی باعو مرگ پرهام باشتتته. خفه شتتتو. مشتتتتش و به آینه کوبید. آینه هزار تیکه شتتتد و فرو 
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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

دم وارد عمل میشتتتتتتم و کاری که اجازه ندادی و روز دیگه میتونی دختره رو بگیری وگرنه خو ۱۰بهم قول بده تا -

 میکنم

پستتر دادی کشتتید و میز تلفن و انداخت. چه جوری؟ چه جوری میتونستتت اون دختر و آزار بده؟ وجدانش اجازه 

ساله بازی کنه. نامردی بود. پرهام اجازه میداد اینطوری ناموسش و آزار بده؟ معلومه  ۲۰نمیداد با قلب یه دختر 

 خون پرهام چی؟...که نه! اما 

بالخره از اون بیمارستان کوفتی مرخص شدم. بعد یه هفته بالخره تونستم هوای بی پرهامِ تهران و نفس بکشم. 

به ارتترار مامان و آرشتتام امروز میخوام برم دانشتتگاه. یادمه اون موقع همیشتته پرهام من و میبرد و میاورد. وقتی 

 ۵د زنگ میزد آمار میگرفت تا مطمئن شتته رستتیدم. عین دختر بچه ی که نبود از جلوی در دانشتتگاه تا خونه انق

ستتتتتتتاله میموندم. نه عین یه پیرزن که از االن باید  ۵ستتتتتتتاله. لبخند تلخی زدم. اگه بود من همون دختربچه ی 

 حواسش به قلبش باشه و داروهاش و سروقت بخوره...

 گفت: از اتاقم بیرون اومدم و رفتم تو آشپزخونه..مامان با دیدنم

  ماشالله. چقد ذوق میکنم وقتی میبینم به زندگیت میرسی-

 لبخند تلخی زدم. نگاهی به مقنعه ی مشکیم .مانتوی بلند آبی کمرنگم و شلوار کتان مشکیم انداخت

  خدا رو شکر لباس سیاهت و درآوردی-

مه ای گرفتم کوله م و بعد استتتتتتپند و گرفت جلوم و زیر لب قربون رتتتتتتتدقه م رفت. دود استتتتتتپند و کنار زدم و لق

برداشتتتم و بعد از خدافظی در و باز کردم و مشتتغول بستتتن بند کفشتتم شتتدم. خواستتتم وارد آستتانستتور بشتتم یهو 

 آرشام اومد

 کجا؟-

 دانشگاه-

 با چی؟-

 با ماشین-
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 شما رانندگی نمیکنی برو-

 بعد خودشم وارد آسانسور شد و دکمه ی همکف و زد

 من با چی برم؟-

 با داداشت-

بحو کردن باهاش و نداشتتتم چون میدونستتتم تهش برنده خودشتته. آستتانستتور به همکف رستتید و ما ستتوار  حال

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

 دستم و گرفترسیدیم دانشگاه. خواستم پیاده شم یهو 

 هوم؟-

 هوم نه بله. مقنعه جلو اون سگ مصبا هم تو-

 یاد پرهام افتاد اونم همیشه به مقنعه م گیر میداد. مچم و فشار داد

 با توعم-

 باشه دستم و ول کن اول-

دستتتتم و ول کرد..مقنعه م و کشتتتیدم جلو و موهام و دادم تو بعد از خدافظی زیرلبی از ماشتتتین پیاده شتتتدم و از 

ی حراست رد شدم. قبال همیشه پاتوق من و هلنا و ترانه و نگار حراست بود. همیشه جلوی در گیر میدادن جلو

و تا مقنعه مون و جلو نمی کشتتتتیدیم مهمون آقای نعمتی و خانوم عباستتتتی بودیم. رفتم تو حیاه دانشتتتتگاه و رو 

لی حورله ی هم رحبت شدن نیمکت نشستم. میدونستم ترانه,نگار و هلنا رو نیمکتای ته حیاه نشستن و

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 

برام آشتنا نبود و سترمیز دیدم. برام آشتنا نبود ولی چرا احستاس  اینکه استتاد نیومده در و باز کردم ولی مردی که

 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 بفرمایید -

  بیرون

 ش گفتم: بی توجه به تیکه
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 چرا بیرون؟-

 دیر اومدین-

 دیقه س ما هشت کالس داشتیم ۴۵و  ۷ساعت -

 و ربعه و شما یه ربع تاخیر داشتید ۸نه خیر خانوم مثل اینکه ساعتتون خواب مونده ساعت -

 نگاهی به ساعتم انداختم..لعنتی عقربه هاش تکون نمیخوره..پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 روز خوش-

 ببندم که گفت:خواستم در و 

 امروز و میبخشم دفعه ی دیگه باتری ساعتتون و درست کنید-

 به بخشش احتیاج ندارم-

 گفتم بفرمایید داخل خانوم-

 ایشی 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 برگشته-

 :استاد نگام کرد و گفت چرا؟! راست میگه

 د؟یهست دیجد یدانشجو-

 :لحن خودش گفتم با

 داشتم یمرخص رینه خ-

 نگاه کرد ستشیتکون داد و به ل یسر 

 آرام محتشم درسته؟-

 بله-

 ؟یخواهر آرشام-

 کنهیم سیاز دوستاش اونجا تدر  یکی گفتیآرشام م ادمهی  شناسه؟یو م آرشام



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

15 

 

 بله-

آرشام  ینه دوستا؟ با آرشام .دمشیکه کجا د کردنیهمچنان فکر م درسش و داد. یداد و ادامه  سرتکون دوباره

من و  دارید نیالبته اول به جز پرهام. .ننیدوستتتتاش من و بب زاشتتتتیدر واقع آرشتتتام نم ای ننیبیمعموال من و نم

تم داشتتت فکر کردن گذروندم.کل کالس و به  دمیگفت و من تازه فهم یدیاستتتتاد خستتتته نباشتتت بود. یپرهام اتفاق

 :گفت هوی رفتمیم

 دیخانوم محتشم شما بمون-

اون همون پستتتره تو کافه ! تو کافه .دمشیکجا د دمیکه شتتتدم تازه فهم کشینزد .زشیو رفتم ستتتمت م ستتتادمیوا

 کردیآدم و محو م داشت. یخار یقهوه ا یچشا بود.

 دیسر کالسم به درسام توجه کن دلم میخوادنکهیدوم ا .دیکنیم ریدفعه آخرتونه سر کالسم د نکهیاول ا-

 یچشا یبه چشم خواهر  عطرش مشامم و پر کرد. یبو و برداشت و با سرعت از کالس خارج شد. فشیک بعد

 یدرباره  یخروار خاکه بعد تو به چشم خواهر  هی ریرهام ز ! پیآره جون عمه ت به چشم خواهر  داشت. یقشنگ

 گذشتتت. یعاد یلیدو تا کالس بعدم خ  دادم و از کالس خارج شتتدم. تکون یستتر  .یدیمردم نظر م و چال چش

 امیرهام پپ ا،خواهریگرفتم و به پر  یتاکس زنگ نزدم. یدنبالم ول ادیآرشام گفته بود کالسم تموم شد زنگ بزنم ب

 یحرف اضتتتتتافه ا چیآن شتتتتتد و بدون ه قهیبعد چند د .دمیکه پرهام توش دفن بود و پرستتتتت یدادم و ازش قطعه ا

پرهام  کردم. دایگشتتت و گذار مزار پرهام و پ یو بعد از کل رارفتم بهشتتت زه پرهام توش دفن بود و داد. یطعه اق

 :رو قبرش نوشته شده بود رادمنش.

 ♡رمیرنگ بم یتر از آنم که ب یآب

 رمینبودم که با سنگ بم شهیش از

 دنیآمده بودم که تا مرز رس من

 رمیتو فرسنگ به فرسنگ بم همراه

 بمیغر  نگونهیکه ا ستین یکس ریتقص

 رمیکه خدا خواست که دلتنگ بم دیشا♡

 ادی کردم. هینشستم کنار قبرش و از ته دل گر  پرهامِ من. اتیواسه اون مهربون رمیبم واسه دل تنگت. رمیبم من

 :افتادم دمشیک د یروز  نیاول
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ر پستتر کنا هیآرشتتام با  دمید هوی بالم.دن ادیب خواستتتیهلنا م خارج شتتدم و در و باز کردم. نگیبه ستترعت از پارک)

 آروم جوابش و دادم. زد و سالم کرد. یپسر لبخند من خورد. هیآرشام چشمش . زدنیداشتن حرف م نیماش هی

 :کرد و گفت یآرشام اخم شده بودم. ومح

 ؟غلطی میکنیچه  نجایا-

  رونیخوام با هلنا برم ب یم-

  نمک یالزم نکرده برو تو هر وقت اومد ردات م-

  :زد و گفت یلبخند پسر

 ؟یر یگیآرشام چقدر سخت م-

 ؟یکه چ رونیساله بمونه ب ۱۷پرهام دختر -

  :رو به من گفت بعد

  برو داخل-

..محو بودم مونیدو کلمتته ا یکردم..محو مکتتالمتته  یدر بتته پرهتتام نگتتاه م یانتتداختم و رفتم تو..از ال نییپتتا ستتتتتتر

 نگاهش بودم(

باهاش کرد که  یبد یوآرشام دعوا میخواستگار  ادیب خوادیاق پرهام به آرشام گفت ماتف نیدو ماه بعد از ا قایدق

هنوز رفتن پرهام باورم  م شتتتدت گرفت. هیگر  .میخواستتتتگار  انیشتتتد که ب یدر آخر با وستتتامت مامان و بابا راضتتت

  شهینم

عاشتتقت  من نتونستتتم تموم شتتدنش ستتخته؟ یول شتتهیعشتتق مثه جنگه آستتون شتتروع م یگفتیم ادتهیپرهام -

قد ان .یرفتیکاش اون روز که بهت گفتم برو نم ازت دل بکنم. تونمینم ینگاه عاشتتتتتتقت شتتتتتتدم ول هیتو  نباشتتتتتتم.

  زهیر یمدلبر از نبودن نگو که دلم  یگفتیم یکردی.مثل قبال دعوام م رمیتا من بم یموندیم

 ند شدمروز برام خو نیکه آخر  یچشام بستم و مشغول خوندن آهنگ .دیم از بغض لرز  چونه

  دلت گرفته غمت نباشه من هستم ایاگه از دن-

 (رو که با تو هم ردا شه من هستم یکس ینکرد دایپ-پرهام)

 من هستم ومدیبا تو راه ن یکه زندگ یدیاگه د-
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 ((سال بعد دله تو لک زد من هستم , من هستم من هستم یواسه عشقه من کل-

 شهیه نمآدم از عشقش که خست شهیرو عشقه من حساب کن هم-

 ((من هستم یتنها من رو تو ذهنت نگهدار تا تو بخوا-

 یکه ردا ش ای یغرقه سکوت ش ینباش یمن باش کهینزد-

 ((من هستم یمن هستم آ یبه تو خدا نگهدار تا تو بخوا گمیهرگز نم-

 تو خامره ها رفتم

 :کرد و خوند بشی..دستش و تو جکمیاومد نزد

 من هستم یهست و فکر کنم یتو نباش یعنیاگه عشق -

 من هستم یمنو شکست یعمر  نکهیشم با ا نگرانت

 من هستم ومدیبا تو راه ن یکه زندگ یدید اگه

 (سال بعد دله تو لک زد من هستم , من هستم من هستم یعشقه من کل واسه

 هستمجهانبخش_منبابک#

 نگ قبرشرو س دمیکشیدستم و م رو قبر پرهام. ختمیبود برداشتم ر  فمیکه تو ک یآب یبطر 

پرهام  بدون تو کم آوردم کجا برم؟ ییجا هی؛ یروز  هیاگه  کنم؟ کاریاگه دلم واستتتته چشتتتتات تنگ شتتتتد چ پرهام؟-

 ییمردم از تنها گهیبه خدا ماقت ندارم..د رم؟یمن بم یدعا کن شهیم

سرم  تاز پش ییردا شده بود تو گلوم. بیبغض س هیفقط  نمونده بود برام. یاشک گهید .کردمینم هیگر  گهید

 :اومد

 ؟یقرار نبود بهم زنگ بزن-

 برگشتم سمتش بود. آرشام

 ...خواستمیخب..خب م-

  باال سرم اومد

  نکن آرام پاشو هیتوج-
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 بمونم؟ شهینم-

 زد جلوم زانو

 شهیپاشو وضع قلبت بدتر م-

 رمیبزار بم بزار بشه.-

  چرت و پرت نگو آرام-

 بازوم و گرفت بعد

 ندارم یز سگ با یپاشو که ارال حورله -

 .لحظه برگشتم و به قبرش نگاه کردم  نیآخر  منم دنبالش رفتم. .نیرفت سمت ماش شدم و بلند شدم. میتسل

 .کردم یلب خدافظ ریز 

ه وگرن گهینم یز یفقط به خامر قلبم چ دونستتتتمی.مکردیم یآرشتتتام شتتتدم.با اخم رانندگ نیرفتم ستتتوار ماشتتت بعد

 شستیقشنگ با فوش م

 اومد سمتم ین با نگرانخونه ماما میدیرس یوقت

 -یکجا بود الیخیب یدختره 

 :من آرشام جواب داد یجا به

 سر قبر پرهام-

 بسه گهید خسته شدم. منم رفتم تو اتاقم.. و رفت تو آشپزخونه دیکش ینفس کالفه ا مامان

 نوشته بود روهمونهلنا تو گ و برداشتم و رفتم تو تلگرام. میگوش

 (کردم دایمان و پاستاد آر  یدیبچه ها آ یوااا-)

 :نوشتم

 (ه؟یاستاد آرمان ک-)

 (یاومد ریهمون استاده که امروز سر کالسش د-)
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نوشتتتتتتته بود  یستتتتتتیبه انگل .لشیزدم روش و رفتم تو پروفا و گذاشتتتتتتتت شیدیهلنا آ دمید آرمان بود! شیلیفام

شتتتتتشتتتتتم عکس کس عبود و  نیغمگ یتا عکس نوشتتتتتته ها ۵حدود  .لشیپروفا یرفتم تو عکستتتتتا "آرتا_آرمان"

 یفرق چیه پسراست. ی هیمو بق نمیآرام ا شدم و بعد رو اجزا رورتش زوم کردم. رهیخ قهیچند د .خودش بود

 رونیو از رفحه چتش اومدم ب دمیکش یپوف ؟یشد یروان چته آرام؟ فرق داره. .ستینه ن با هم ندارن.

معلومه که نمیرسه.  .دیرسیپرهامِ من نم یآرتا به پا نیا به قاب عکس پرهام شدم. رهیرو تخت و خ دمیکش دراز

  :هلنا نوشته دمیاومد قفل و باز کردم و د میگوش سینوت یردا قهیبعد چند دقمگه قراره برسه؟ 

  (تو دادم بهش یدیآ مآرام باهاش چت کرد-)

 (چرا؟-)

 (خودش گفت-)

 (؟یدادیم دیبا-)

 (کردم؟ یکار بد-)

 ((؟یاگه آرشام بفهمه چ ؟یکن یفکر م یخودت چ-

  (شناسهیآرشام و که م)

 (باهاش چت کنم دهیآرشام که اجازه نم-)

 (و یول کن اون سگه وحش-)

 درست حرف بزنا-))

 (دیچشم ببخش-)

 همون استاد آرمان بود بلند شد. میگوش سینوت یدوباره خواستم بخوابم که ردا رفتم. رونیتلگرام ب از

 (ساعتتون خواب نمونه میار خانم محتشم حواستون باشه فردا با هم کالس د-)

 ..فردا؟؟یچ سایوا

 (چرا فردا؟-)

 (د؟ینبود دو تا کالس با من دار  ادتونی-)
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 (ها؟-)

 (حقوق جزا-)

 نبود؟ یمگه استاد رحمان-))

 (بازنشسته شدن یو استاد رحمان ریخ-)

 لعنتی!

 (رسمینم ریجوره د چیساعتم و کوک کردم ه-)

 (دید میخواه-)

 کلی دانا

 :کرد پیتانه انگار غمی تو دلشه.  انگار  کنهیچت م یدختر جور  نی..ادیکالفه کش نفس

 (د؟یازدواج نکرد ها؟ یآرشام گفته بود نامزد دار -)

 :نگفت و نوشت یز یچ قهیچند دق کرد. نیس

 (فوت کرد شیحدود دو ماه پ-)

 :لب گفت ریز 

  یادشه نامزدی هم داشتخوبه که حداقل -

 (سخته دونمیخدا رحمتش کنه م-)

 (د؟یدون یاز کجا م-)

  :کرد پی..تایلعنت اه

 (مرد شیمنم چند وقت پ قیرف-)

 (کنه استاد یبا عشق فرق م قیرف-)

 (زنیهردوشون عز  کنهینم یفرق-)

 (نبود زینامزدم عز -)
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  پیامش رسیدچهارتا شد تا دوباره  چشماش

 (بود امیهمه دن-)

بهزاد  هویکنه که  پیخواستتتت تا رفتیلو م یول یچرا ترکش کرد ؟یشکنه پس چرا کشتتتت پیداشتتتت تا دوستتتت

  :زنگ زد

  نره خر یکرد کاریچ-

  دیکش ینفس

 کردم یتو مشتمه داشتم باهاش چت م-

  دیخند

 شد؟ رتیدستگ یز یچ-

 گهیفقط از عشقش به پرهام م هنوز نه.-

 باور نکن گهیدروغ م-

  کالفه دستی به موهاش کشید و گفت

 حرفام نیتر از ا یزرنگ-

  بهت اعتماد دارم نیواسه هم-

  شهیم یچ نمیبب-

  نکن دمیناام-

 بعد قطع کرد. انتظار چی رو داشت؟..کشتن دختره؟...

 .کردمیبه خودش توجه م شتتتریبی، لینه خ البته .کردمیامروز ستتر کالستتش کامال به درس توجه م روزیبرعکس د

تر  پیامروز از قبل خوشتتتتتت .کردیارش و مک یافتاد و بعد ادامه  یبار نگاهش به من م هیاون هم هر چند لحظه 

 .بلند شدم دشیخسته نباش یبا ردا گه.ید زیاون فقط استادته نه چ ؟یگیم یدار  یچ یلعنت ؟یچ شده بود.

 :و گفت دیکالس خند نیر یخودش یاز پسرا یکی

 مواظب باش استاد قورتت نده-
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دورش پر از  اونم پشتتتت ستتترم اومد. .شتتتدماز کالس خارج  .دادمیبند کوله مو با حرص فشتتتار م .رونیرفت ب بعد

به استتتتاد  شتتتتریب یکیمزخرفشتتتون و نزد یستتتواال دنیپرستتت یستتتمج بود که از اول کالس خودشتتتون و برا یدخترا

 هویو به راهم ادامه دادم  نداختما نییستترم و پا .دادیحورتتله جواب م یآرمان بهشتتون ب آرمان آماده کرده بودن.

 :داد زد

 خانوم محتشم-

 سمتش برگشتم

 بله استاد؟-

 باهاتون رحبت کنم خواستمیم-

 دییبفرما-

 :به دخترا انداخت و گفت ینگاه

 میکنیخانوما بعدا رحبت م-

 :به دوستش گفت شونیکی پراکنده شدن. دخترا

 زنهیدختره بال بال م نیبعد خودش واسه ا زننیملت براش بال بال م-

 تا شونه ش بود بایر قدم تق .ستادمیبه حرفاشون نکردم و جلوش وا یتوجه

 میسلف رحبت کن میبر -

 :کردم اخم

  برم برادرم منتظره دیمن با-

 :زد و گفت یلبخند

 ایب آرشام با من.-

 ...جلو تر ازمن رفت سمت سلف بعد

*** 

 :به بخار قهوه ش انداخت و گفت ینگاه
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فرد و  هیکردم  یستتع یلیدر مول ترم خ .کنهیم تیستتاله فعال ۴که حدود  میگروه وکالت دار  هیخانوم محتشتتم -

 دیا نکارهیبه نظرم ا .دمیشما رو د نکهیتا ا شه. لیانتخاب کنم تا گروه تکم

 مینداد یما هنوز امتحان ست؟یحرفا زود ن نیا یبه نظرتون برا-

 لهیوک هی تهیخار نیا .دیفهم شهینگاه م هی باوقتا  یبعد .ستیامتحان ن یهمه چ-

 فقط من که هنوز درسم تموم نشده-

 یهم تو گروه باش یهم درست و بخون کنمیخب من کمکت م-

 با خانواده م مشورت کنم دیمن با-

 منظورت آرشامه؟-

 بله-

 :داد و با خنده گفت هیتک شیرندل به

 آرشامم بلده مشورت بده؟-

  برادر،بله هی یبه اندازه -

 فکر کردم اوج مشتورتش کتکه-

 رشام خوشم نیومد . از لحن حرف زدنش درباره آو جمع کردم لبام

  زنهیآرشام من و کتک نم-

 یتک خواهرش مشخصه.-

 دمیجواب م کنمیفکر م شنهادتونیپ هب من-

 خوبه باشه.-

اخم  شتتتتتهیهم مثل ستتتتتوار شتتتتتدم. اومد دنبالم. به آرشتتتتتام زنگ زدم. .رونیرفتم ب یزدم و بعد از خدافظ یلبخند

 گمینم یز یچفعال درمورد گروه وکالت  .مونهیبرج زهرمار م نیداشت..ع

*** 

 بعد هفته دو
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 دمیآرشام پر  یبا ردا هوی شستمیداشتم ظرفا رو م .میرو به کمک مامان جمع کرد سفره

 ه؟یچ نایا-

 ؟یچ-

 ؟یکنیبا آرتا چت م-

 دستشه میگوش دمید

 کنه؟یم کاریمن دست تو چ یگوش-

 :زد داد

 جواب-

 گفت مامان

 ؟یآرام و برداشت یآرشام خب چرا گوش-

 داخم کر  آرشام

 !مامان-

 نگفت یز یچ شهیتک پسرش نم فیحر  دونستیکه م مامان

 ؟ینگفته بود گروه وکالت. یگفته بود-

 چرا-

 خونه ش؟ یر یتو م ه؟یا غهیچه ر میکنیم نیفردا خونمون تمر  نکهیا-

 ه؟یمگه چ-

 :از پشت مامان داد زد مامان جلوش و گرفت. یبرداشت ول زیخ سمتم

 بگو خجالت نکشی میکنی ا گهیدغلط اگه  ؟یکنیم نیتو خونه ش فقط تمر  ها؟ !ه؟یچ-

 انداختم نییو سرم و پا دمیاخم لب گز  با

تک تک دوستام  ایخجالت نکش ب. بعدشم البد بهزاد پرهام رفت حاال آرتا؟ بود؟ یهمه عشق به پرهام الک نیا-

 و تست کن



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

25 

 

 ...کردم؟ ی..من کار رسم؟یبه نظر م یآدم نیحرفش بغض کردم..من همچ از

نگاهم به  از کنارش زد شتتتتدم رفتم تو اتاقم و خودم و انداختم رو تخت. .ختیرو گونه م ر  یو اشتتتتک دیم لرز  نهچو

 جدا کردم و انداختم تو کشو و در و محکم بستم واریاز د بلند شدم عکس پرهام خورد.

 ♡ به چه مشغول کنم

 و دل را که مدام دهید

 ملبد یتو را م دل

 دیجو یتو را م دهید♡

 آرشام

 :مامان گفت نشستم رو مبل و سرم و تو دستام گرفتم.

 یبرو ازش عذرخواهمگه مادر نداره که اینطوری لکه ننگ میزنی رو پیشتتتتتتونیش؟ به بچه م؟ یبود گفت یچ نایا-

 کن

 کنمینم یاگه بکنم عذرخواه ای کنمیو نم یکار  هی ایمن  دونستیخودشم م کردم. نگاش

 ؟یکنیداغ دلش و تازه م ینطور یکه ا یچ یعنی ام پرهام تازه مرده.شآخه آر -

 بره خونه شون؟ دیبا یچ یراب گروه وکالت دارن،اونم باشه. .کنن،قبولیمامان با آرتا کار م-

 البد کار داشتن آخه. ینیمادر تو چرا انقد بدب-

 . نمیزارم آرام به آرتا نزدیک بشهمامان زارمیمن نم-

تم رو دس برگشتم سمت اتاق آرام. یبلند شدم برم او اتاقم ول نه.و رفت تو آشپزخو دیکش ینفس کالفه ا مامان

 نکنه قرص خورده باشتتته؟ .شتتتشیرفتم پ آروم در و باز کردم..خواب بود. دو دل بودم. در نشتتتستتتت. ی رهیدستتتتگ

 کنار تختش نشتتستتتم. .بمیج توبرش داشتتتم و گذاشتتتم  ورق قرص ستترجاش بود. هی و باز کردم. یعستتل یکشتتو

اخم  قاب عکس پرهام. یخال ینگاهم خورد به جا نداشتتتتتتتم. یبه کار خارتتتتتت میو تصتتتتتتم مکردیفقط نگاش م

د بلنینی رابطه شتتتون انقد جدیه که حتی قید عکس پرهام و زده؟ آرتا داره چه بالیی ستتتر زندگیش میاره؟ کردم..

 :داد ببعد چند بوق جوا رفتم و زنگ زدم به آرتا. رونیشدم و از اتاق ب

 جانم؟-
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 ؟یدار  کاریاهر من چبا خو .کیعل-

 ...گروه وکالته که هی-

 داد زدم حرفش و بزنه. نذاشتم

باور کنم؟ تو خونه تون گروه .دمیاز آرام شتتتتتتن ادیچرت و پرتا ز  نیاز ا- فکر کردی منم مثل اونم که هرچی بگی 

 وکالت داری؟ 

 زارمیم یالزم باشه جبران استادشم شاگردمه. !ستا؟یداداش حالت خوش ن-

 استاد؟ یکنیساپورت م ینطور یشاگردات و ا ی .همه! آها-

 برسه تونهیآخه آرام به خامر گروه وکالت سرش شلوغه نم-

 ؟یدار  کاریبا خواهر من چ سگ رف. شناسمیچرند نگو من تو رو م-

 با من نداره یخواهر تو رنم زده به سرت آرشام؟-

بستته. فقط فکر کن داری زرنگ بازی  عوضتتی یه بار خواهرم و دستتت پرهام ستتپردم برای چندین پشتتتمخفه شتتو -

 ادیعزت ز  .درمیاری. اون وقت در همون دفترت و تخته میکنم

 ...قطع کردم بعد

 آرام

 استاد آرمان بودی...عن، یآرتا شوم. داریب میزنگ گوش یردا با

 الو؟-

 ؟یبه آرشام گفت یز یچ آرام؟-

 درمورد؟-

 من یقرارمون تو خونه -

 چطور؟-

 ؟یداد لیبه آرشام چرت و پرت تحو یکه رفت یراجب رابطه مون فکر کرد یتو چ ار فوش.ب ریدِ من و گرفته ز -

 بهم برخورد حرفاش
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شتتما هم بلد نبودید از خودتون دفاع کنید نندازید تقصتتیر  .دیبه داداشتتم نگفتم خودش فهم یز یاستتتاد من چ-

 ..روز خوشدیزنیباهام حرف م ینطور یآخرتونه ا یبعدشم دفعه من. 

 شبیافتاد د ادمی خورد. واریچشمم به د .شوریکرده که چرت و پرت بگه ب مدار یربح ب ۶ساعت  کردم.قطع  بعد

 دوبار بوسش کردم .واریآوردم و دوباره ورل کردم به د رونشیبلند شدم رفتم از کشو ب قاب عکس و درآوردم.

 .خب؟بودم یعصبان ببخش من و.-

 ...قاب عکس و راف کردم بعد

 کلی دانا

خستتتتته  چهارشتتتتنبه ها کالس نداره. یعنی نیامروز دانشتتتتگاه نبود و ا آرام بود. شیکالستتتتش ذهنش پ نیآخر  تا

 بهزاد بود زنگ خورد. شیگوش رفت. رونیگفت و از کالس مزخرفش ب یدینباش

 الو؟-

 ؟ییکجا-

 کالس داشتم-

 اریب فیمن تو دفترتم استاد لطف کن تشر -

 باشه-

 شد و سمت دفترش رفت نیماش سوار

 کشهیم گاریو داره س زینشسته و پاش و گذاشته رو م یبهزاد رو رندل دیاتاق که شد د وارد

 خاموش کرد یگاهیو تو جا گارشیبلند شد و س دنشید با

 لیبه به جناب وک-

 چه خبر؟ .کیعل-

 چه خبر؟ خبرا دست شماست.-

 زیو انداخت رو م فشیو ک زیپشت م نشست

 یچیه-
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 ؟یار یب ریختره رو گمگه قرار نبود د ؟یچیه یچ یعنی-

 بارم کرد ومدیاز دهنش درم یآرشام زنگ زد هرچ شبید-

 جا به جا شد شیرو رندل بهزاد

 چرا؟-

 کمیبود من به آرام نزد دهیفهم-

 شیشونیدست زد به پ با

 میشیآرشام بو ببره بدبخت می! وا-

 حواسم هست زارمینم-

 :با اخم گفت بهزاد

 ؟یو که لو نداد یز یچ-

 شک کرده بود م.نه انکار کرد-

 دیکش یکالفه ا نفس

 ی...حواست و جمع کن شتریب دیبا-

 آرام

چند بار به مامان گفتم  .ومدیباهام م رفتمیحواسش به من بود و هرجا م یدو سه روز آرشام چهار چشم نیا تو

  بود.امروز جلسه داشت و خونه ن .بردیمامانم از شازده ش حساب م یمن دخالت نکنه ول یبهش بگه تو کارا

 :تخواستم از در خارج شم مامان گف نیهم .رونیو رفتم ب دمیلباسام و پوش

 کجا؟-

 تو رو خدا به آرشام نگو مامان؟-

 تو ایآرام ب شهینم-

 :و گفتم دمیشو بوس گونه

 رونیبرم ب کمیبزار  تو خونه به خدا. دمیپوس یمامان-
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 :تکون داد و گفت یسر 

  ایزود ب زبونت. نیامان از ا-

 چشم-

 ...همکف و زدم یرفتم تو آسانسور و دکمه  بعد

 ..استاد آرمان بودزهیآرتا..چ،زنگ خورد میگوش زدمیقدم م ابونایکه تو خ نطوریهم

 الو؟-

  سالم خانوم محتشم-

 سالم استاد-

 ؟یاسارت یتو-

 رونینه اومدم ب-

 دفتر من؟ یایب یتونیم-

 باشه-

 نمتیبیممنون م-

 .قطع کرد بعد

 ...تم دفترشگرفتم و رف یتاکس

 یگار یو تو جا ستت گاریستت دنمیبا د هام شتتد و شتتروع کردم به ستترفه کردن. هیوارد ر  گاریتند ستت یکه شتتدم بو وارد

قلبم به  .دیکشیم ریکرده بود و قلبم ت یپشت هم اشک و از چشام جار  یسرفه ها .شمیخاموش کرد و اومد پ

ز ا اگه بکشه دور و بر من نباشه. اینشه  گاریسکه آرشام مجبور شد  یحساس بود به مور  گاریشدت به دود س

 :گفت یآرتا با نگران .نیشدت درد نشستم رو زم

 ؟یخوب آرام؟-

  رفت پنجره رو باز کرد و از تو پارچ آب آورد بلند شد و زور سر تکون دادم. به

 شد دختر؟ یچ-
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 ذره حساسه هیقلبم.. یچیه..ه-

مستتتتت   یقهوه ا یهر چند لحظه محو چشتتتتتا نگفتم. یز یچ یول دکر یرو به کامم زهر م یکینزد نیا گاریستتتتت یبو

 ایو رو رتتتتندل میبعد چند لحظه که حالم بهتر شتتتتد پاشتتتتد .نییپا نداختمیشتتتتدم و بعد ستتتترم و م یکننده ش م

 ...مینشست

  .دیکارم دار  دیگفت-

  .پرونده بهت بدم هی خواستمیبله م-

  .من که مجوز ندارم یول-

  به نظارت من با کمک تو-

 ...خهآ-

 !آرام-

 ؟یگیم یآرام؟!چ گفته بودم که اسمم با رداش قشنگتره؟ قبال

  .نشدم لمیهنوز وک یمن حت چرا من؟ لیهمه وک نیا-

 یتونیکه م دونمیدارم م نانیبه تو امم-

  دونمینم-

 ...دونمیمن م یول-

  :دادن حیشروع کرد به توض بعد

فهمن  یو خانواده ش م شهیباردار شد پسره گم و گور م یوقت  .ستیدختر ن گهیساله که البته د ۲۰دختر  هی-

پستتره رو  .تهیو برادر دختر دنبال شتتکا شتتهیبچه ستتقط م .کنهیبرادرش بهش کمک م یول کننیو دختر و مرد م

 ازدواج کرده  کردن. دایپ

ه خداروشتتکر ب خداروشتتکر. .ستتتمین ایآدم دن نیمن بدبخت تر  یعنی .دهیچقد زجر کشتت اون دختر همستتن منه.

  کنم یکمکش می؟ او دختر چ یول به من رحم کرد. نکهیخامر ا

 باهاش حرف بزنم؟ تونمیم-

  بده یلیمدت آروم باشه حالش خ هیبرادرش فرستادتش اونجا تا  شماله.-
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 برم اونجا؟ یمن چه جور -

 ؟یکن یآرشام و راض یتونینم-

  کالً با کارم مخالفه! معلومه که نه-

  فهیبکن ح شیکار  هی-

  کنم یم مویه سعباش-

  زد یلبخند

  خوبه-

  شمال میر یهلنا م یبا دوستا گمیبه آرشام م-

  باشه-

 ارم؟یهلنا رو هم ب تونمیم-

  !هیسفر کار -

  لو بره ترسمیم. شمال آرشام دنبالم اومد میکه با هلنا رفت یبار  نیآخر -

  باشه اشکال نداره-

 ؟...تونستم به آرشام دروغ بگم یم یجور  چه

*** 

 رونیب فهمهیم نهیبیاالن من و م یوا آشتتتام با ستتترعت از کنارم رد شتتتد. نیماشتتت هوی شتتتدمیوارد کوچه م تمداشتتت

 شتتتد. یم ادهیپ نیآرشتتتام داشتتتت از ماشتتت شتتتدم. نگیوارد پارک یرفتم و از در پشتتتت یبرگشتتتتم از کوچه قبل بودم.

تند  .زدمینفس نفس م یو خستتگ ستترسباال از ا دمیرست منتظر آستانستور نشتدم و بدو بدو از پله ها رفتم باال.

  .مامان در رو باز کرد زدمیتند در و پشت سر هم م

 چته؟-

  ما..مامان آرشام-
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با عجله مامان رو کنار زدم و رفتم تو اتاق و در رو بستتتم و  باال. ادیآستتانستتور مبقه ستتومه و داره م دمید برگشتتتم

 شام رو مبل نشسته بود ور آ .رونیال پاک کردم و رفتم برژ لبم با دستم تند لباسامو در آوردم و چپوندم تو کمد.

  بود کنارش نشستم شیسرش تو گوش

  سالم-

 :بود گفت شیکه سرش تو گوش همونطور

  کیعل-

  :خاموش کرد و گفت شویکنم گوش یبا سماجت نشستم نگاش م دید یذره نگاش کردم وقت هی

 باز؟ هیچ-

  یچیام..ه-

  نگام نکن ینطور یپس ا-

  :نگام کرد و گفت یبا کالفگ لند شه که دستشو گرفتم.ب خواست

 ه؟یچ هست. یز یچ هی دونستمیمن که م-

  :انداختم و گفتم نییو پا سرم

 خوام با هلنا و دوستاش برم شمال یم-

  :فکر کردن گفت یا هیو بدون ثان دیو از دستم کش دستش

 !نعه-

 ...رفت تو اتاقش بعد

  :گفت نگاه کردم. زیو گذاشت رو م یچا ینیبه مامان که داشت س تیبا مظلوم

هلنا رو  یارتتتتن دوستتتتتامیدونم واستتتته روحیه ات خوبه اما  ؟یشتتتتمال که چ یبر  ستتتتتیکه ن یخب دخترم الک-

 ؟یشناسیم

  شنیخانوادگ یاز دوستا یسر  هیشناسم  یآره م-
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آرشتتتتتام  به آرشتتتتتام بگه. دمیترستتتتت یم یول زارمیدلم هزار بار به خودم لعنت فرستتتتتتادم که دارم مامان و قال م تو

  رونیلباساشو عوز کرد و اومد ب

 آرشام؟-

 وسط حرفم دیبگم پر  یز یخواستم چ نیهم

  ادامه نده-

  برم دیآخه با-

 ته؟یمامور  هست؟ یچه اجبار -

  دلم گفتم آره تو

  هلنا اررار کرده ینه ول-

  خودیب-

 :و به هم فشار دادم و با حرص گفتم دندونام

 !آرشام-

  گفت خونسرد یلیخ

 بله؟-

  به بازوش زدم

  سالم شده ستیب برم؟ یذار یچرا نم-

  یهنوز آدم نشد یسالت شده ولبیست - 

  :ها گفتمبچه نیع

  شمیم لیچرا شدم نگا دارم وک-

 خدا به موکالت رحم کنه-

  یشعور  یب یلیخ-

  سمتم برگشت
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 ؟یادب یب اوه اوه.-

 داداش تخس نیکردن ا یچقدر سخته راض رفتم تو اتاقم. بعداهی و گفتم و 

*** 

  :داد گفت امیپ آرتا

 (به آرشام؟ یگفت-)

 (نشد یراض یآره ول-)

 (آرشام یه دنده بیشتر نداره. اگه نتونستی راضیش کنی بگو تا یه فکر دیگه کنم-)

 شمشتاق یردا قهیبعد چند دق .دم،هلنایام نیرفتم و زنگ زدم به آخر  رونیاز تلگرام ب بعدباشه ای فرستادم. 

 :دیچیپ یتو گوش

 ست؟ین داتیدلم برات تنگ شده بود دختر چرا پ ؟ییکجا آرام؟ الو؟-

  آروم بابا کارت دارم-

 جانم؟-

 شمال؟ میبر  یا هیپا-

 تم هیپا یهرجا بر -

  کن یآرشام و راض ایپس ب-

 داره.اون سگ و  یحورله  یبرو بابا ک-

 .پرونده برم شمال هیخوام واسه  یم تهیمامور ! هلنا-

  و برو به داداشت بگو نیب اخ-

 کنم یمن دارم کار م دونهینم زارهیآرشام نم-

 ؟یبه داداشت نگفت نوچ نوچ نوچ.-

  کنهیبگم کله مو م-

 کن؟ کاریحاال من چ-
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 .شه یالتماس کن تا راض نجایا ایبح برفردا -

 التماس اون گاو و کنم؟ امیمن ب-

  نگار زنمیبه درک زنگ م-

 زنهیم ریشو با ت هیساه نکبت؟ آخ کنهینگار التماس م-

  تالششو بکنه دیشا-

 ام؟یب یباشه بابا ک-

  میوفتیراه ب دیبره سر کار چون بعد از ظهر با نکهیقبل از ا-

  میوفتیراه ب-

 یایتو هم م گهیآره د-

  تونم خواهر من ینم-

 پس فکر کنم اشتباهی زنگ زدم-

 !آرام-

 هلنا؟-

  نه ای زارهیم نمیبابام حرف بزنم بب دیباشه بابا با-

  باشه خدافظ-

  خدافظ-

ی. ارتتتال شتتتاید اگه بودی مجبور به این کارا کرد یم یخودت راحت آرشتتتام و راضتتت یبود آخ پرهام اگه کردم. قطع

 نبودم...

*** 

زنگ مقنعه مو راف کردم  یبا ردا کنه. یآرشام و راض ادیخواد ب یدره و م یداد که جلو امیبود و هلنا پ ربح

ا هلن رونیبا مامان سالم کرد و اومد تو آرشام از اتاق ش اومد ب بود. ستادهیوا یدر ورود یهلنا جلو .رونیبو رفتم 

 :هلنا نشست رو مبل و گفت سالم کرد آرشامم آروم جوابش و داد.
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 آرشام؟-

  :گفت آرشام

 نه-

  با تعجب بهم نگاه کرد هلنا

  بگم خب سایوا-

  :شو بست و گفت نیدکمه سرآست آرشام

  یبگ یخوا یم یدونم چ یم-

  :بلند شد و رو به مامان گفت هلنا

 خاله مگه جرمه آدم بره شمال؟-

 :نگام کرد و رو به هلنا گفت مامان

 چقدر خطرناکه؟ یدونیم خب دو تا دختر مجرد تنها کجا برن؟-

  :گفت هلنا

 هستن ممیخانوادگ یاز دوستا یسر  هی میستیما تنها ن-

 :گفت آرشام

 پسرن؟چند تا -

 :هلنا من جواب دادم یجا به

 دو تا پسر سه تا دختر-

 ه..الزم به یادآوری نیستسفر با پسر ممنوع .یگیچه با افتخار م-

 دختره نامزدن یکیبا اون  شمیکیخودته  نیع شیکی-

 ؟یچ یعنیخودم  نیارن ع نداره. یربط چیه-

 :گفت ضیبا غ هلنا
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 خودت غد و رو م  و رو اعصاب و خشک نیع-

 اخم کرد شامآر 

 خب؟-

 :هلنا و گفتم یآرنج زدم به بازو با

 ستیرفات تو ن چکدومیه نایا آرشام. کنهیم یشوخ-

 هلنا زیر لب گفت

 آره رفات عمه خدابیامرزمه-

 .با التماس به مامان نگاه کردم بعدزدمبه کمرش و 

 :گفت یبا ناچار  مامان

 زنمینشه من با آرشام حرف م ریکالستون د دیفعال بر -

 ...دانشگاه میکردم و با هلنا رفت یذوق از مامان خدافظ اب

 :داده امیآرشام پ دمید بلند شد. میگوش سینوت یاومدم ردا رونیاز کالس که ب

 (کنمیم کاریچکردی  اضافه غلط تصور کنم که اگه یحت خوامیبرو فقط نم یبر  یخواست-)

 پس مامان راضیش کرده. از حررم فقط باشه ای تایپ کردم

فکر کردم بازم  بلند شتتتتد. ستتتتشینوت یبازم رتتتتداکه  ماخواستتتتتم بزارمش تو کوله  و خاموش کردم. میگوشتتتت بعد

 :نوشته بود شد. انیاسم آرتا روش نما دمیرفحه رو د یوقت یآرشامه ول

 (برو توش هیکالس خال هیبغل دستت -)

 سنگینش گفت: . با لحنچند لحظه بعد خودشم اومد رفتم تو کالس. من کجام؟ دونستیکجا م از

 ؟ندقبول کرد تونآرشامداداش  شد؟ یچ-

 رو مخش کار کرده یفکر کنم مامان حساب. داد امیاالن پ نیآره هم-

 .درتون یجلو امیم میوفتیراه م ۵ساعت  خوبه.-

 .شهیشر م نهیسر کوچه آرشام بب ایب نه!-
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 کالفه نوچی کرد و گفت:

 باشه-

 ؟یتو آدرس خونه مون و بلد یراست-

 !ل دوست آرشامم ها؟عقل ک-

 گفتم و ابروهام و باال انداختم یآهان

د بلن یگوش یچون ردا .یتو گوش دیچیپ یدختر  خیج یکه لمس کرد ردا ورفحه ر  زنگ خورد. شیگوش هوی

 گهیم یچ دمیشنیبود به وضوح م

 نگرانت شدم نفسم یدیو جواب نم تیچرا گوش آرتا؟-

 :آرتا گفت و با حرص جمع کردم. لبام

 ؟یباهام دار  یمگه چه رنم جواب پس بدم؟ کنمیم یهرکار  دیمن با نسایآ-

 :اومد سانیآ یکردم..ردا فیجوابش ک از

 باالتر؟ نیعشقتم نسبت از ا یعشقم-

 :آرتا گفت عشقت؟ عشقم؟ .ارمیداشتم باال ب دوست

 ؟یتو هم عشقم یباشه درسته من عشقتم ول-

 :بعد گفت .ومدین ییلحظه ردا چند

 ن؟یبرام چ یار یکه هرروز م ییقتم پس اون گالمعلومه که عش-

 خب به تو چه؟آره  س؟ گهید یکیآرتا عاشق  یعنی گرفت. بغدم

 آرتا پوزخندی زد و گفت:

 هرروز! خانم محترم مطمئنی تنها کسی هستی که بهش گل میدم؟-

 ده؟یبه چند نفر گل م ....کهیمرت

 :گفت سانیآ

 باورم نمیشه همچین آدمی باشی-
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 آره تو فک کن-

 بهش دمیتوپ و قطع کرد. یگوش کردم. یدلم هزار جور فوش نثارش م تو

ستتترت  ریخ یکشتتتیخجالت نم ؟کراشتتتتنهمشتتتون  ها؟ یچند تا دوس دختر دار  شتتتور؟یالدنگ بکثیفی  تو انقد-

 ی...مملکت لیوک

به رتتتورتم  فستتتش ستتترش و آورد جلو. .واریبه د دمیچستتتب قدم اومد جلو. هیاونم ، قدم رفتم عقب هی جلو. اومد

با  .نییتو دهنم و ستتترم و انداختم پا دمیبا ترس لبام و کشتتت نگاش رفت ستتتمت لبام. .شتتتدیو مور مورم م خوردیم

 :گوشم و گفت کنارسرش و آورد  انگشت شصت و اشاره ش چونه مو گرفت و سرم و آورد باال.

 هوم؟ مگه عشق وجود داره؟-

 و ندادم..تموم بدنم منقبض شده بود جوابش

 ؟یعاشق خائن اوک هیباشم تا  آدم کثیف هی دمیم حیترج-

 ...رونیازم فارله گرفت و از کالس رفت ب بعد

 هی دمیم حیکنم )ترج هیرفت تازه تونستتتتم حرفاش و تجز  یوقت اشتتتک تو چشتتتام جمع شتتتده بود. یکینزد نیاز ا

 (عاشق خائن هیخراب دختر باز باشم تا 

عشتتتق من ! نه .یدخترباز دل ببند ایبه  دیتو نبا م اعتراف کرد.خودشتتت یحتدخترا براش ارزشتتتی ندارن.  .ستتتایوا

 عاشق دیتو نبا! نه خفه شو نه.. به خودم اعتراف کنم که عاشق آر.. تونمیحداقل م یولی؛ ولط! فق فقط پرهامه.

فر س نیتو ا کنه. یبا دل تو هم باز  تونهیکرد پس م یدختر باز  هیخودت با دل  یاون جلوباشی. اونم عاشق اون. 

در اون قلب المصبت  یارن تا امالع ثانو ؟یاوک. از سرت بپره ادشیتا  یش کیبه آرتا نزد یچند روزه حق ندار 

 .فقط فقط. فقط. فقط پرهام توشه. و ببند.

عاشق شدن مزخرف  رو گونه م. ختندیر  یو سرم و رو زانوهام گذاشتم. اشکام پشت سرهم م نیرو زم نشستم

ترانه و نگار اومدن ، در باز شد و هلنا عشقه متنفرم. یاز هرچ .ینجور یآرتا ای؛ اون جور  رهامپ .استیکار دن نیتر 

 داخل

 میکل دانشگاه و دنبالت گشت؟ دختر ییکجا-

 نیکرد دامیحاال پ-

  :دمیترانه رو شن یردا .رونیحورله کوله م و برداشتم و رفتم ب یب بعد
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 ؟یکن یم ینجور یآرام چرا ا-

  ستین یچیه .یچیه-

  اهیتو ح میبا هم رفت دستمو گرفت و به بچه ها اشاره کرد که برن. شمیاومد پ رانهت

 شده آرام؟ یچ-

  یچیه-

  تو چشام نگاه کن-

  :کرد و گفت یزدم تو چشماش اخم زل

 شده یآدم بگو چ نیحاال ع .گهیدفعه آخرته دروغ م-

 فک کنم عاشق شدم ، فک کنم-

 :زد و گفت یغیج

 خوبه یلیخ نکهیا-

 ؟یپس پرهام چ .ستیه نن-

 :کرد و گفت ینوچ

 ی. آدمی که رفته برنمیگرده پس بهتره به نبودش عادت کنی.چه نش یپرهام مرده چه عاشق بش، آرام-

 انتهیخ نیا یول-

 ؟یشد یحاال عاشق ک .زمیعز  ستین-

 استاد آرمان-

 :زد خیج دوباره

 خدا یاه. پیخوشت رچقد. لعنتی هیعال نیآرام ا یوا-

 ی. جوگیرق دار چقد ذو-

 !هیو گوگول پیخوشگل و خوشت یلیاستاد آرمان خ .گهیخب خوبه د-
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 چپ نگاش کردم چپ

 خب بابا خوردی من و مال خودت-

 زد و سرش و گذاشت رو شونه م یلبخند

 نمتیناراحت بب خوامینم گهید کن. یزندگ عاشق شو.-

*** 

 هوی .میهلنا هم اومد و با هم منتظر آرتا بود .ستتادمیمبق قرار ستتر کوچه وا .نییکردم و رفتم پا یمامان خدافظ با

 پام و ترمز کرد. یجلو شیمشک یمزدا

 شد انیآرتا نما یاومد و چهره  نییپا شهیش

 دییبفرما-

 :هلنا گفت هوی نمیعقب و باز کردم خواستم بش در

 که..برو جلو خواهرم ستنین تیراننده شخص زمیعه عز -

 گهیحرف د چیه کردم جوابمو داد. یستتتالم آروم و باز کردم و نشتتتستتتتم کنار آرتا.در  هولم داد جلو. هویکروم  اخم

ش بودم دهیکه قبالً هم تو دفتر آرتا د یدفتر آرتا پستتتر  میدیبعد رستتت قهیچند دق شتتتدم. رهینزدم و به روبرو خ یا

 ومدن.دختر چندش گروه ا تایستتتترش آن پشتتتتت گروه وکالت. یاز اعدتتتتا یکیفکر کنم استتتتمش مهراد بود  اومد.

 :عقب که مهراد گفت نمیخواستم بش سالم کردم.نیتا با مهراد و آ شدم. ادهیندونستم و پ زینشستن جلو رو جا

 د؟یکنیآرام خانوم چرا مهاجرت م-

 د؟ینیدو تا دختر بش نیب دیخوایم-

 و بزنم شونیکیتونستم م   دیشا-

 :مهراد گفت .زد پشت مهراد بعد در جلو رو باز کرد فشیگفت و با ک یشیا تایآن

 خانوم عقب لطفا تایآن-

 :گفت یحورلگ یآرتا با ب هویبگه  یز یخواست چ تایآن

 نهیبرو عقب مهراد بش تایآن-
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 ...منم سوار شدم کرد و نشست عقب. یاخم تایآن

 :مهراد گفت

 خونه دنبالم خب یومدیم-

 :شده بود گفت رهیهمونطور که با اخم به جاده خ آرتا

 که ستمیمدرسه ت ن سیسرو-

 ؟یخانوما هست یمدرسه  سیسرو-

 :آرتا اخم کرد و گفت به عقب اشاره کرد. و

 ؟یدار  یشما مشکل-

 :شد و گفت رهیرو از آرتا گرفت و به جاده خ مهراد

 ینه واال چه مشکل-

تا ستتتتتتتاکم جا کرده بود تو  ۲عالوه بر خودش  گرفته بود. اج یلیاون وستتتتتتط خ تایآن نگفت. یز یچ یکستتتتتت گهید

 ...شدم هم موفقکه  نکنم و بخوابم یکردم توجه یسع .شدمیتم خفه مداش .نیماش

 بلند شدم تایآن یردا با

 میدیپاشو رس-

 ساک سبک شد هوی هتل. یشدم و ساکم و کشون کشون بردم سمت الب ادهیتکون دادم و پ یسر 

 مهراد گرفتش دمیدنگاه کردم 

 خوابت و برو یشما ادامه  .ارمیمن م-

تو  میمستتتتتقر شتتتتد یالب یبعد از کارا هم بعد از من اومدن. هیقب ل کردم و رفتم تو هتل.ستتتتاک و و کردم. یاخم

  .گهیاتاق د هیمهراد و آرتا تو  اتاق. هیتو  تایمن و هلنا و آن .اتاقامون

رال ا .یسار  میدیکله رس هینگه نداشت و  ییچون تو راه جا .میبعد بخواب میبود و آرتا گفت شام بخور  ۱۱ساعت 

هلنا تا چشمش به من  .لباس عوز کرده بودن و منتظر من بودن تایهلنا و آن رفتن و نداشتم. رونیب ی حورله

 :افتاد با تعجب گفت
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 کره خر یستیپس چرا آماده ن-

 امینم-

 خودیب-

 که هست نیهم-

 ا!ه ادیاستاد آرمان ب گمیم-

 به استاد آرمان چه؟-

 کنه تیاون بتونه راض دیگفتم شا-

 خدافظ .سیگشنه مم ن بخوابم. خوامیم دیتر بر  عیر س برو بابا.-

 ...رفتن تایتکون داد و با آن یسر  هلنا

*** 

 :و جواب دادم یبسته گوش یا چشاب گشنه م بود. نور آفتاب به چشم خورد. خوردم. یغلت میگوش یردا با

 بله؟-

 زود تر میشد..آماده شو بر  ۱۰آرام ساعت -

 آرتا بود یردا

 میام هگید قهید 10 باشه.-

به  یر س کجان؟ یعنی .ستنین تایهلنا و آن دمیفهم دنیلباس پوش نی. حدمیتند تند لباس پوش قطع کردم. بعد

در اتاقشتتتون  یآرتا جلو .رونیب دمیدو خچالیشتتتکالت از بارِ  هیتاستتتف تکون دادم و بعد از برداشتتتتن  ینشتتتونه 

 بو..آرام! پیچقد خوشت بود. سادهیوا

 :و گفتتکون داد  یسر  دنمیبا د

 ؟یواقعا تا االن خواب بود-

 ه؟یمشکل-

 :گفت ملبکارانه
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 شد ریبله د-

 :سمت آسانسور گفتم رفتمیکه م همونطور

 ایخب پس ب-

که به خودم قول داده  یواسه من داشت. یسکوت خار هیآسانسور  و اومد تو آسانسور. دیکش یپر حرر نفس

  نشم آزار دهنده بود. کیمرد نزد نیبودم به ا

 :گفت روندیهمونطور که با سرعت م .میشد نیهمکف و سوار ماش میدیه رسبالخر 

 ؟یخوردیربحونه که نم-

 داره؟ یفرق-

 رمینه به هر حال راه خودم و م-

 ی؟پرسیپس چرا م-

 ست؟یجدا گشنه ت ن-

 تا ناهار کنمیشکالت دارم..ربر م-

 -هر جور راحتی

با آرتا گرم سالم کرد و  در و باز کرد. یسر چهارشونه اپ زد.در و  یمیآرتا رنگ قد .یمیخونه باغ قد هی هی میدیرس

 تو. میکرد و رفت یبا  منم سالم .بغلش کرد

 :آرتا گفت .سادنیآرتا و پسر تو باغ وا

 برو باال تو خونه ست-

  قامع باشه. دیبا لیوک هی آرام محکم باش. برداشتم و به خونه نگاه کردم. یقدم تکون داد. یهم سر  پسر

 باال رفتم.کفشتتتتام و درآورد و وارد خونه شتتتتدم. کیکوچ یاز پله ها مطمئنم و به ستتتتمت خونه برداشتتتتتم. یقدما

 یچشتتتتتتمم به دختر  .کیکوچ ونیتلوز  هیو  یمیبا چند تا مبل قد کیاتاق کوچ هی .دیگاهم دور و بر خونه چرخن

 قدم عقب رفت هی دهیترس دنمیبا د اومد. یم رونیخورد که داشت از آشپزخونه ب

 ترسوندمت دیببخش-
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 سادمیرفتم جلوش وا .کردیشوکه نگام م همونطور

 آرمان یآقا لتیوک یاز شاگردا یکی من آرامم.-

 :گفت آروم

 ؟یکنیم کاریچ نجایاآرتا..ینی..چیزه..-

 میاومدم باهم حرف بزن-

 :کرد و گفت یاخم

 حرف بزنم خوامیمن نم-

 :زدم و گفتم یلبخند

 م بگم خب؟من اول در مورد خود ایب چرا؟-

 متاسفانه حورله ندارم-

 :و کج کردم و گفتم سرم

 نیحاال تو بش-

 ...کنه یدلم و واسش باز کنم تا اونم احساس راحت یدادم سفره  حیترج نشست. یتکون داد و با ناچار  یسر 

ارتباه  یا گهیمن هرگز به جز داداشتتتتم با پستتتتر د ستتتتالم بود که با دوستتتتت داداشتتتتم،پرهام آشتتتتنا شتتتتدم.هفده - 

 .یزود اومدن خواستگار  یلیبه داداشم گفت و خ مظلوم بود. مهربون بود. پرهام با داداشم فرق داشت. نداشتم.

 یگرفته تا گال ینصتتتفه شتتتب یچتااز . میعاشتتتق هم بود .میبا هم نامزد کرد ذوق داشتتتتم. یا گهید رهر دخت لمث

پرهام همون قدر  یآرام آروم ول هی شتتتتدم. گهیدآرام  هیبعد از اون  پدرم مرد. مونیتو دوران نامزد بدون مناستتتتبت.

پش ت حالم بد شد. میعقد کن میگرفتیم میتصم میسال بعد از مرگ پدرم که تازه داشت هیحدود  دوسم داشت.

 نکهیمگر ا هنوزم ندارن. نداشتتتن. میبه زندگ دیدکترا ام دارم. یقلب ییرستتاان دمیفهم نفس داشتتتم. یقلب و تنگ

داغ بزارم رو  هیکه مردم  گهیچند ستتال د خواستتتمینم پرهام. یمشتتکل باشتتم تو زندگ هی خواستتتمینم عمل کنم.

 دلش

 :گفتم کردمیهمونطور که به حرکتش رو دستم نگاه م رو دستم. ختیر  اشکم
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ستتتتتتخته که عشتتتتتتقت بهت بگه  بدتر بود. ی. .شتتتتتتکستتتتتتتنش از هر دردشخوامیبهش گفتم تمومه.گفتم نم-

م هش گفتب .دمینشون م یبزنه چه واکنش یحرف نیم که اگه پرهام همچتصور کن تونستمینم یحت .خوامتینم

 مگفتیمش بهکاش  .دمیشتتتنیکاش م .دمیمن نشتتتن یول .میر یبا هم بم شتتتتیپ مونمیگفت من م .مونهیزنده نم

نصفه شب  االن. نی..نه..تا همییاز همون لحظه که گفتم تا اون شب کذا رفت مردم. یوقت .میر یبمون با هم بم

 ییجدا نیهش گفتم اب به خامر ترک کردن پرهامه. کردمیفکر م .کردیم نمیرهام زنگ زد و پشت هم نفر مامان پ

 اون گفت..گفت پرهام مرد..من کشتمش ی..ولیول واسه خودشه وگرنه من مردم.

 :و پاک کردم و گفتم اشکام

 هی هوی .زدیدوستش حرف م پرهام داشت با شب بود. بارون بود. بره شمال. زنهیرفت به سرش م نکهیبعد از ا-

 ترمز میکنه. پرهام ترمز میکنه اما... ونیراننده کام .فهمهیپرهام نم .ادیاز جلوش م ونیکام

 کردم مکو

 ...مرگ تل  هیو  یمغز  یضربه  .شهیپرهام له م .شهیله م نیماش-

 ..ببارنزنیبر  زارمیم .ادیسر اشکام م ییچه بال فهممینم گهید

 چرا تنها گذاشتم که تنهام بزاره؟ من بود. ریهمش تقص رو دلمه. شهیداغش هم-

 دونمیاسمشم نم یکه حت یآغوش دختر  فرو رفتم تو آغوشش. هوی

 ه؟یاسمت چ-

 لدای-

 تو نمیخوای بگی یلدا؟-

 :فارله گرفت و گفت ازم

و  میکردیبود..حدود دو ماه با هم چت م نیاستتتتمش آرم پستتتتر آشتتتتنا شتتتتدم. هیه تلگرام با وگر  هیتو  شیستتتتال پ-

چند  منه خرم باور کردم. روز گفت دوسم داره و دوس داره باهام آشنا شه. هی .میشدیتر م یمیهرروز با هم رم

 یایب خوامیتولد دوستتتتتتمه و م امشتتتتتبروز اومد گفت  هی اومد. یبه نظر م یپستتتتتر خوب .رونیب میوقت باهم رفت

 نیآرم بزرگ. یالیو هیشتتتتتدم و رفتم به  اون لحظه از لفظ "خانومم" خوشتتتتتم اومد و خر خانومم و نشتتتتتونش بدم.

 سرم اومد. دمیترسیکه ازش م یآخرشم همونسعی کردم از زیر نگاهاش دربرم اما،   نگران بودمعوز شده بود. 



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

47 

 

پشتتتتت هم چرت و پرت  ها و التماستتتتام توجه نکرد. هیبه گر اتاق و در و قفل کرد. هیمن و برد تو  شتتتتده بود. یروان

 ...بهم کرد. آخرشم کار خودش و گفتیم

 :و پاک کرد و گفت اشکاش

 ریز  برادر بزرگم کتکم زد. مامان و بابام مردم کردن. شتتتتتتتدم. حامله..ازش دینشتتتتتتن یزدم..التماس کردم ول خیج-

ازش  یخبر  چیفرار کرده و ه نیآرم دمیفهم .نجایکمکم کرد و من و آورد ا یکسر  یول اون بچه سقط شد. یکتکا

 دختر مثل خودم هی..با دمیو شنخبر ازدواجش  ایتازگ .ستین

 دستاش و گرفتم و گفتم کرد. سکوت

 تو دادگاه بگو یکه به من گفت ییزایچ یتو فقط همه  .شهیدرست م یهمه چ نیبب-

 روش و ازم گرفت و گفت لدای

 اگه به قاضی بگم دخترونگیم، زندگیم، خانواده ام برمیگردن؟-

 دهیاون تقاص پس م یول-

اگه اون تقاص پس  .ن و بی کسزن داغو هیبه حال من داره؟..به من نگاه کن.. یه فرقتقاص پس دادن اون چ-

اتفاق  نیآرام من قبل از ا کردم؟یقبلم و م یطنتایباز همون قدر شتتتت شتتتتم؟یدختر م هیمن باز  اعدام شتتتته. ایبده 

 من ی افهیاز قبه نظرت  من در امان نبود. یطنتایروز از دست ش هی یکس حت چیه بودم. یطونیدختر ش یلیخ

 ی؟نیبیو تو چشام م طنتیبرق ش گهید بودم؟ طونیدختر ش هی یروز  هیمعلومه که 

 گفتیم تراس ییجورا هیخب  انداختم. نییسرم و پا

 دیاون چه اعدام بشه چه نشه تو نبا ؟یتو چ یول اگه اون اعدام باشه تقاص کار خودش و پس داده. لدای نیبب-

  خراب از جامعه کم شه هیدادگاه بزار حداقل  ایب .یدار  یزندگ یوقت برا یکل سالته ۲۰تو فقط  ؟یکن یزندگ

 انداخت نییو پا سرش

 شم؟ گهیآدم د هی شبعد از اعدام یبهم قول بد یتونیم .دونمینم-

 یخودت بخوا دی..بایش گهیآدم د هی دمینه قول نم-

 ؟دخترا باشم ی هیقمثل ب تونمیم ایدن یمن کجاه یه آدم با وضع من بها میده؟ ب یک-

 هست که بتونه عاشقت باشه یکیقطعا -
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 م؟یدختر چش چرون یکنینمر بگم فک یز یچ هی-

 زدم لبخند

 بگو زمینه عز -

 انداخت نییو پا سرش

 آرمان شدم یعاشق آقا-

 یآقا هیارتتن منظورش  ای برادر داشتتته باشتته. هیآرتا  دیشتتا آرتا؟!..نه امکان نداره. حبس شتتد. نهیتو ستت نفستتم

 !...نکنه آرتا هم عاشقش باشه نه قطعا منظورش آرتاست. باشه نه؟ گهیمان دآر 

 لدای

 کم مونده بود دود از کله ش بلند شه. غلط نکنم عاشق آرتاست. بود. یدنیش د افهیق نگاش کردم. یچشم ریز 

 حرفام گفتم ریتاث یبرا

 خوش قلبه مهربونه. .هیآدم خوب یلیخ-

 :رفتم و با خنده گفتمدهنم و گ یتر و جلو کینزد رفتم

. کنهیبهم توجه م یلیچون خ فک کنم آره. به نظرت دوسم داره؟نه. ایاونم دوسم داره  دونمیفقط نم .پهیخوشت-

 یستیخونه باغ راحت ن نیچند بار زنگ زد بهم گفت اگه تو ا نجایمن و آورد ا یکستر  یاز وقت یدونیآرام نم یوا

 شه دوسم داشته باشه؟یم ینی اسم بفرسته.و و دشیکل خواستیم یحت من. یالیبرو و

 :انداخت و آروم گفت نییسر پا یبعد از مکث شد که دوسش داره. لیتبد نیقیَشکم به  گهیسکوت کرد د یوقت

 !ا؟یشد گهیآدم د هی عیسر  یلیخ-

 :مو خوردم و گفتم خنده

 ی؟..اگه آرتا من و نخواد چنهیآرم یگند کار  نیتموم مشکالتم هم-

 :و گفت برگردوند رو

 گهید خوادتیعاشقته البد م یوقت-

 :بلند شد و گفت .دمیو ار رداش فهم نیا کنه. یم هیداره گر  دمیفهم
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 خدافظ. ایاول دادگاه حتما ب یتو جلسه  و شروع کنه. تیشکا یکارا گمیاستاد آرمان م یعنیبه آرتا..-

 با سرعت از خونه خارج شد بعد

 آرام

 :نگاه کنم گفتم یبه کس نکهیداختم و بدون اان نییسرم و پا .دیلرز یم دستام

 با اجازه .تیشکا یدنبال کارا دیبر  تموم شد. یهمه چ شد. یراض-

 چشام قرمز و پف کرده بود. بغل به خودم نگاه کردم. نهیاز آ .سادمیآرتا وا نیماش یو جلو از باغ خارج شدم بعد

که داشتتتتتتت از خونه  دمیآرتا رو د نهیاز آ خوش کرده بود.بغض همچنان تو گلوم جا  کردم. هیگر  فهمهیاالن آرتا م

 :دمیرداش و شن .شدم رهیو به جاده خ سادمیراف وا عیسر رونیب ومدیباغ م

 گهیسوار شو د-

 آرتا راه افتاد و شروع کرد به حرف زدن و باز کردم و سوار شدم. در

ارم چند تا ک هی کار و تموم کنم. عیستتتتر  یلینم خوگم .دمیو انجام م تیشتتتتکا یایکاغذ باز  رمیم میبرگشتتتتت یوقت-

و  اتیو خانوم مقدم )آن یبا خانوم عابد یتونیتو هم م .میزودتر انجامش بد دیکه با دیدارم که با یبا کستتتتتتر  نجایا

 دیرو هم ببر  لدای دیاگه خواست .رونیب یهلنا(بر 

 ؟!لدای..خانوم مقدم..بعد ی!..خانوم عابدسایوا

 د؟ییمیرم یلیخ لدایبا -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه مین

 پدرش دوست پدرمه-

 ؟یکنیبه اسم رداش م شهیهم+

 هیدختر خوب .می. هنوزم هستمیبود کیبه هم نزد یلیراستش خ-

 ..خدا رو شکر پشتم بهش بودختیرو گونه م ر  اشکم

 ؟یشد یرتچرا غی حاال تو چرا برات مهمه؟ گمیم-

 جواب دید یوقت شم. یرتیکه بخوام غ تمیزندگ یمن کجا ؟.دوست داشتم بگم مگه مهمه ی.ول و ندادم. جوابش

 :گفت دمینم
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 آرام؟-

چشام و بستم و چونه مو از دستش آزاد کردم بعد روم و  چونه مو گرفت که با اشکام رو به رو شد. ندادم. جواب

ز کنار ا انیماشتتت بلند شتتتد. کایالستتتت خیبا ترمزش ج کنار. دیکشتتت یو به مرز وحشتتتتناک نیماشتتت گمیم برگردوندم.

 توجه بهشون برگشت سمت من یآرتا ب .گفتنیم راهیو بد و ب شدمیرد م نیماش

 ؟یکنیم هیشده چرا گر  یچ-

 استاد ستین یز یچ-

 ؟ی..من و خر فرز کردست؟ین یز یچ یچ یعنی..دوما می..مگه تو دانشگاهه؟یاوال استاد چ-

 ی...ن یز یگفتم چ-

عطرش مستتتتتم کرده  یوب .کمیکه انقد بهش نزد هیبار  نیدوم نیا حرفم با رفتن تو آغوشتتتتش خفه شتتتتد. ی هیبق

 یخائن هیآرام تو  پرهام جلوم نقش بست. یچشا هویکه  رمیخواستم تو آغوشش آروم بگ بود.

  لرزهیهم م ایباشه دل در  یچشات که ابر ! وقت چیه نکن. هیآرام گر -

  مرف هی که داشتم یحس نیا .ته دلم قنج رفت جمله ش تا عمق وجودم و لرزوند.

 شه یمرف همشون باعو شد تا دوباره به قول آرتا چشام ابر  هیپرهام  یچشا 

 :محکم تر بغلم کرد و گفت آرتا

 ؟یکنیم هینکن گر  هیگر  گمیم یوقت-

 فارله گرفتم و اشکام و پاک کردم ازش

 میمن خوبم بر -

 هتل میرفت زد و راه افتاد یلبخند

*** 

بر عکس من هلنا  .رونیبا هم رفته بودن ب تایعمل اومد که هلنا و آن کاشتتتتف به .میناهار نشتتتتستتتتته بود زیم ستتتتر

 رد.آرتا زنگ خو یگوش هویکه  میمنتظر ناهار بود .گفتیکه کردن م ییاز کارا یجور شده بود و ه تایبا آن یحساب

حرف  لدایا داره ب .دمی" رو شتتنلدایفقط "الو  شاز مکالمه  و جواب داد. شیبلند شتتد و از ما فارتتله گرفت و گوشتت
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رداش . کنارش رد شدمپشت میز بلند شدم و دست شستن از  یبه بهونه  مگه چقد باهم حرف دارن؟ .زنهیم

 گفتیکه م دمیو شن

 . خیلی کمکم کردیلدای منونمم-

... 

 :گفت که با خنده گفت یچ لدای دونمینم

 زم؟یعز  یکنیم ینطور یجان آروم باش چرا ا لدای-

 آره. رفت قولت و؟ ادتی گفت دختر بازه.جلوی چشتتتتتتمات خودش  !خب آخه به تو چه آرام زم؟یعز  "جان"؟!لدای

 رام. آزدیآرتا داشتتت با مهراد حرف م و رتتورتم و آب زدم و برگشتتتم. ییرفتم تو دستتتشتتو به آرتا توجه کنم. دینبا

 ...مسرگرم کرد زیم یور  یرو ازش گرفتم و خودم و با نوشابه  بهش توجه نکن! ! بهش توجه نکن.نکبت

  :همه غذاشون و خورده بودن که آرتا گفت بایتقر 

عد ب میزنیحرف م یکستتر  اب میر یممهراد من و  دیاستتتراحت کن دیتونیشتتما م ستتت. یکارمون فعال فقط با کستتر -

 میرحبت کن تیتا در مورد شکا یالب دیایب میکه برگشت

 تو اتاقمون یمج شدن و ماهم رفتعد از رستوران خارب بلند شد و به مهراد اشاره کرد که بلند شه. بعد

 آرشام بود زنگ خورد. میکردم بخوابم که گوش یم یمنم سع زدنیو هلنا آروم با هم حرف م تایآن

 الو؟-

 ؟ییکجا-

  سالم-

  جواب-

  هتل-

 د؟یکن یم یبا دوستات هتل سوار -

  بشر انقدر فدوله نیا چرا

  رونیب میبعد از ظهر بر  میخوایم-
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  یگردیبرم یک یگفت-

  فردا ربح-

  یخونه ا ۱۰ساعت -

 ساعت چند خونم؟ دونمیمن از کجا م-

  یخونه باش ۱۰ساعت  دیبا یفتیهرجور راه ب .یبدون دیتو با-

  آرشام-

  ازت کار نکشه ادیمواظب باش استادتون ز  که گفتم. نیهم-

 اُ..استاد؟-

 دارد یکنم دروغ چه عاقبت یم تیحال ینکن آرام خانوم برگشت اهیمنو س-

 ...آرشام من-

  منم که خر شمال؟ یکه با آرتا بر  یچونیپیمنو م-

  کار بود یبرا-

  یبود فردا ربح خونه ا ه غلطینداره چ یفرق-

 قطع کرد. بعد

که زد قشتتنگ  ییحرفا نیبا ا شتتدم. رهیرو تخت و به ستتقف خ دمیخواب یاشتتک یبا چشتتما د؟یآرشتتام از کجا فهم

 ...ر انتظارمهسخت د هیتنب هیبرگشتم  یوقت دمیفهم

تو بحو شتتترکت  ادیالبته من ز  .میبود تیشتتتکا شتتتبردیو مهراد برگشتتتتن و ما در حال رتتتحبت درباره نحوه پ آرتا

آرشتتتتام و  نیکار نبود و ذهنم ب یدادم ارتتتتال تو حال و هوا یجواب م خواستتتتتنینظرم رو م یو فقط وقت کردمینم

تکون دادم  یچیستتترمو به نشتتتونه ه ".ه؟اره کرد که "چتآرتا حال بدم و احستتتاس کرد و اشتتت .دیچرخیآرتا پرهام م

 :کرد و گفت هیآرتا رو به بق

  چند لحظه با خانم محتشم کار دارم-

  :بهم اشاره کرد بلند شم..باهاش رفتم جلوتر گفت و
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  بزنی چرخاینکه تو هپروت نه  یکار کن نجایآوردمت ا شده؟ یچ-

 من با شمام دیآرشام فهم-

  :زد و گفت یا کنندهدلگرم لبخند

  نگران نباش کنم. یمن حلش م-

 تموم وجودم قرص شد

  باشه ممنون-

  به جمع بچه ها و آرتا دوباره بحو و شروع کرد. میهم برگشت با

هم  گریچند تا شاهد د یاز کسر  ریبه غ دیبا میمحکم عمل کن دیما با یاعدامه ول یقطعاً حرف اول و آخر قاض-

  میتو دادگاه استقامت و حفظ کن متونیم یمور  نیا .میجور کن

  :و گفت زیم یمهراد خودکارش و پرت کرد رو موافقت کردن. همه

  آقا ول کن استقامت و خسته شدم..کار بسه-

  گفت تایبگه که آن یز یکرد و خواست چ یاخم آرتا

  میآرتا خسته شد گهیآره د-

  :رو کرد به من و گفت آرتا

 ؟یندار  یشما حرف-

  نه-

  ر بسهباشه کا-

  گفت و بلند شد یولیا د مهرا

  التونیو میامشب شب آخره بر  گهید زیچ هیفقط -

  :شد گفت یکرد و همونطور که از کنار مهراد رد م بشیدستش و تو ج آرتا

  میافتیراه م گهیساعت د هی-

 ...رفت سمت آسانسور بعد
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نبودم و نشسته بودم رو  یحال انجام کار  تو حس و داخل. میو رفت میشد ادهیهمه پ .کیش یالیو هیبه  میدیرس

آرتا نگران نگاش  .جواب دادنش رفت باال یمهراد زنگ خورد و برا یبود که گوشتتتت یکار  هیمشتتتتغول  یهر ک مبل.

 :گفترو کرد به آرتا و  تایآن .دمیفهمیآرتا رو نم ینگران لیدل .کرد

 م؟ینیباال رو بب میآرتا بر -

 هیبزرگ که چند تا اتاق دو مرفش بود و  یراهرو هی باال. میرفت تایو گرفت و با آن تکون داد..هلنا دستم یسر  آرتا

و تنم اومد و لرز ت یباد هیگرفتن..من تو فکر آرشتتتتام بودم.. یم یستتتتلف تایهلنا و آن تو بالکن. میرفت بالکن تهش.

 رفتم داخل خونه. .مونمیبره زنده نم شیوضتتتتتع پ نیممطمئنم اگه ه .دیکشتتتتت یفیخف ریکم کم قلبم ت انداخت.

 .سادمیدر اتاق وا ینا خودآگاه عقب گرد کردم و جلو .دمیمهراد و شن یردا هویرفتم  یم نییداشتم از پله ها پا

 زدیم یبیعج یمهراد حرفا

 بله جناب سرهنگ حواسم هست-

... 

 کنمیو م میتموم سع-

... 

 ...بله من به سرگرد-

 :از پشت سرم گفت ییردا هویحرفاش گوش بدم  هیخواستم به بق تا

 شده؟ یز یچ-

 :توجه بهش گفتم یب .دیکشیم ریقلبم ت. آرتا بود و برگشتم. دمیکش ینیه

 ه؟یک جناب سرهنگ زنه؟یحرف م یمهراد با ک-

 :به داخل اتاق انداخت و گفت ینگاه آرتا

 رهیگیالبد داره در مورد پرونده مشورت م-

 ه؟یمشکوکه..سرگرد ک یلیخ-

 :زد و گفت یلبخند

 میبهتره مزاحم کاراش نش-



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

55 

 

 این یعنی فدولیش به تو نیومده

 کاسه س مین ریز  یکاسه ا هیمطمئنم  مهراد مشکوکه. کرد. تیهدا نییدر و بست و من و به پا بعد

چه  نمکیدارم به عقل خودمم شک م یحت گهید که مهراد بود. یآرتا برگشت باال و رفت تو اتاق نییرفتم پا یوقت

 ...نایبرسه ا

*** 

ا آرت و آرتا. تایافتاد به آن هلنا چرخوند. .میکرد یباز  قتیدستتتت جرات حق هی تایاز شتتتام به ارتتترار مهراد و آن بعد

 دیپرس تایآن و انتخاب کرد. قتیحق

 بود؟ یچ یکه گفت یدروغ نیآخر -

 :همونطور که با اخم لم داده بود گفت آرتا

 یبعد-

 گفت هلنا

 که..بگو شهینم-

 :و گفت دیکش یقینفس عم آرتا

 دخترا عاشقشن یبه مهراد گفتم همه -

 رفت و گفت یمهراد چش غره ا .آنیتا زد زیر خنده

 تا دوس دختر نداشتم ۱۵دخترا عاشقمن وگرنه  یهمه  .ینه داداش دروغ نگفت-

رتتتتتله از اونجایی که حو افتاد به من و مهراد.. هلنا دوباره چرخوند ابرو باال انداخت و با تمستتتتتخر نگاش کرد. آرتا

 :دیو انتخاب کردم..مهراد پرس قتیحقبازی نداشتم 

 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

 یاز زندگ دونمینم گهید .کردیرو روشن م ایو فقط نور ماه در بود  کیهوا تار  به خودم اومدم تو ساحل بودم. یوقت

 به چه امیدی زندگی میکنم و نفسای تلخم و بیرون میفرستم . خوامیم یچ
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 :دمیآرتا رو پشت سرم شن یردا

 نجا؟یا یچرا اومد-

 :دوختم و گفتم ایو به در  نگاهم

 ز پس اشکام بر نمیادولی االن انقدر آشوبم که دریا هم ا کردیآرومم م ایدر  یروز  هی-

 :و گفت سادیکنارم وا نهیبه س دست

 کنهیمن و چشات آروم م یول-

 :باال انداخت و گفت یشونه ا. نگاش کردم .یکنهم مه داره سر یچ حرفاش برام سخت بود. ی هی..تجز ؟ی..چچ

 چیزی شده؟-

 چشام؟-

 چشات-

  ازش گرفتم رو

 ؟یدیرس یا جهینت نیچطور به همچ-

 نگاه هیبا -

 زنه؟یکه به دخترا م هییاز حرفا یکی نیا

 چیاون حس کمتر نشتتد ه یبهش توجه نکردم ول تو وجودم روشتتن شتتد یز یچ هیحس کردم  دمتیاولش که د-

 اون حس..اون حس عشق بود شد. شترمیب

 ...دروغه..دروغه-

 انگار چشماش نمیخواست چیزی بگه. تموم وجودش تو زبونش جمع شده بود

 آرام ستین-

 ...تو..تو-

انقد  بود. دهیکمرم و محکم چستتتتب یول رمیخواستتتتتم ازش فارتتتتله بگ م.*نگاش رفت رو لب تو چشتتتتام نگاه کرد.

تموم  اشتتک تو چشتتام جمع شتتده بود. .شتتدیو مور مورم م خوردیشتتده بود که هرم نفستتاش به رتتورتم م کمینزد
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 یتوان گهید دیکشتتتتتتیم ریت تقلبم داشتتتتتتت مترم تکون نخورد. یلیم هی یحت یتوانم و جمع کردم تا هلش بدم ول

اونم کنارم نشست سرم و گذاشت رو  افتادم. نیبالخره رو زم .دیدستام و گرفت و نوک انگشتام و بوس نداشتم.

 :لب زد ش. نهیس

 ؟یخوب-

 جواب دادن نداشتم فقط نگاش کردم. یبرا یحال

 :گفت آروم

 ببخش من و-

قلب پر دردم با ت میگه و یه بار عذرخواهی میکنه؟ ؟ یه بار هرچی خواستتتتتتتزده یز ینکنه چ گه؟یداره م یچ نیا

تحمل  درد و نداشتتتت. نیانگار تحمل ا م خارج شتتته. نهیاز ستتت خواستتتتیانگار م .دیکوبیم م نهیتموم توان به ستتت

 ...به پرهام و نداشت انتیخ

 کلی دانا

 .خوردیتکون نم بار. بار..دو بار..ده هیرداش کرد.. .چرا..چرا چشاش بسته س؟ .برداشت شیشونیو از پ سرش

 دختر نیا خواستینم .دیدو یم الیا سرعت به سمت وب زانوهاش برد و بلندش کرد. ریدستش و ز  بود. هوشیب

 رونیب یکی یکیبچه ها  ستتتوار شتتتد. ودشکرد و خ نیرو باز کرد و آرام و ستتتوار ماشتتت الیدر و کاراش بشتتته. یقربان

 .حرکت کرد مارستانیخارج شد و به سمت ب الیبا سرعت از و .دادیبعدا بهشون جواب م اومدن.

مهراد  زنگ خورد. شیگوشتتت .دادیادامه م شیو بعد به رانندگ دادیهر چند لحظه نگاهش و ستتتمت آرام ستتتوق م

 .مارستانیب دیرس قهیعد چند دقب .دش رهیو پرت کرد رو داشبورد و به جاده خ یوشگ بود.

منتظر بود تا  رونیب تا پرستتتتتتتار ستتتتتتمتش اومدن و آرام و بردن. چند دکه ز  یبا داد آرام و بلند کرد و برد داخل.

 .رونیدکتر اومد ب قهیبعد چند د آرام و تموم کنن. ناتیمعا

 :به برگه ش انداخت و گفت یدکتر نگاه بلند شد و رفت سمتش.

 داره؟ یقلب یمار یب یسابقه  مارتونیب-

 گفت زدیم اون شب افتادم)پرهام پشت تلفن با بغض که تو رداش موج ادی

 (رهیمیم گفت. .خوادیگفت من و نم داره. یقلب ییبهم گفت نارسا آرتا.-

 تکون داد و رو به دکتر گفت یسر 
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 داره یقلب یینا رسا-

 :گفت دکتر

 عمل کنه دیبا یبا چند تا مسکن حالش و بهتر کنم ول تونمیفعال م بله.-

 :گفتلب  ریز  .ش و فشار داد قهیانداخت و با دستاش شق نییپا سر

 شهیخوب م دی..فقط مطمئنم کندیالزمه بکن یهر کار -

 :زد و گفت یلبخند دکتر

 کنهیوش اومده ردات مهب یاز وقت قدرش و بدون. خطرناکه. یلیاگه عمل نشه خ یول شهیفعال حالش بهتر م-

 من و؟-

 ؟یستیمگه شما پرهام ن-

 :رو به دکتر گفت. واقعا پرهام و دوست داره یلعنت نیا پرهام؟

 خوامیعذر م-

 از کنارش رد شد و رفت تو اتاق آرام. بعد

 :کرد و گفت قیپرستار آمپول و تو سرم تزر  .بود دهیش مظلومانه خواب دهیبا رورت رنگ پر 

 خوابهیفعال م بهش آرامبخش زدم.-

ر چشماش کنا یموج دارش و از جلو یمشک یموها کنار تخت آرام. ینشست رو رندل .رونیاز اتاق رفت ب بعد

 ...کارا شه نیا یقربان تونهینم خوب شه. دیدختر با نیا. زد

 آرام

 وضع قلبم انقدر بد باشه. کردمیفکر نم بودم. مارستانیب هیشب یاتاق هیتو  هوش که اومدم آرتا باال سرم بود به

 دستم و گرفت! جنبه بس کن یآرام ب اون دوسم داره. حرفاش افتادم. اد. یبازم اومد سمتم یچشا دنیآرتا با د

 ؟یخوب-

 :گفتم.کنارم نشست و گفت یآره ا آروم

 ت؟یخواستگار  امیب یکنیبپرسم قبول م خوامیم یول ستیاالن وقتش ن دونمیم-
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 ..نه نهآرام بگو نه م؟یخواستگار 

 .دمیراحت جلوت نشستم و دارم به حرفات گوش م یلیپرهام مرده و من خ .خائنم هیمن -

 :زد و گفت یلبخند آرتا

 ؟یدیحاال اجاره م .یکن یکه زندگ شهیرهام ناراحت نمپ-

 خالص و به عقلم زدم ریحرفم ت نیا با

 با آرشام حرف بزنم دیبا-

 ؟یچ گهید .زنمیمن با آرشام حرف م-

 ...عقلم یو من موندم و سرزنشا دیزد و دستم و بوس یلبخند انداختم. نییو پا سرم

*** 

جواب قانع کننده به آرشتتتتام  هی دیدونم با یظهر بود و م ۱۲ستتتتاعت  ران.ته میدیرستتتت روداریگ یبالخره بعد از کل

بودم نفس  ستتادهیدر خونه وا یجلو .میدیگاه آرتا و لبخنداش گذشتتت و ما رستت یگاه و ب یبا نگاه ها ریمستت. بدم

 گذشت. ریبخ هک نجایخب تا ا باز شد. یکیت یدر با ردا و زنگ زدم. دمیکش یقیعم

رفتم تو آرشتتتتتتام با اخم  یوقت بهم خوش امد گفت. یدر خونه باز شتتتتتتد و مامان به گرم با آستتتتتتانستتتتتتور رفتم باال.

 .بود و منتظر بود ستادهیا

  :آرشام داد زد .دیکش یخفه ا خیمامان ج کنارم. واریلب سالم کردم بازومو گرفت و چسبوند به د ریز 

 دور دور؟ یر یبا استادت م-

  :گفتم آروم

 ...کار-

  :زد داد

و ایشتتتتب و در  نه اونقدر خر شتتتتدم که حرفاتو باور کنم. منگو آرام نه اونقدر رو شتتتتناختت شتتتتک دار  چرت و پرت-

 ن؟یهمه الک مارستانیبعدشم ب

 پادیمنو م یجور  هیکه  شمیدارم مطمئن م گهید تعجب نگاش کردم. با
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 ؟یدیاز کجا فهم-

 زد یپوزخند

 کردم خبرا رو برسونه ریکالغ اج هی ال؟.هلنا بره شم یخرم که اجازه بدم خواهرم با دوستا یفکر کرد-

 :و از دستش آزاد کردم و گفتم بازوم

 م؟یکار رفته بود یکالغت بهت نگفت برا-

 یر ینم ییمن جا یبدون اجازه  .لیبه بعد دانشگاه تعط نیاز ا نه متاسفانه.-

 کنم که دستش و گرفت جلوم یاعتراض خواستم

 یگوش-

 ؟یدار  کاریچ میبه گوش-

 :زد داد

 ی!وشگ-

و گرفت  یگوشت یآرشتام رتفحه  شتد. انینما یرتفحه روشتن شتد و عکس پرهام رو گوشت و دادم بهش. میگوشت

 :جلوم و گفت

 ؟یبهش نگاه کن شهیروت م-

 :داد زد. نگاش کردم یاشک یندادم و با چشا جواب

سر پ هیذشته با که چند وقت از مرگ نامزدت نگ یشد حیانقد وق ؟یگردیکه انقد با پسرا م یر یبه کجا م یدار -

 ؟یپر یم گهید

 من و و برد سمت اتاقم. دیبهم بده دستم و کش یکار  یکه اجازه  نیبدون ا سخت بود. یلیحرفا خ نیا دنیشن

 :پرت کرد تو اتاق و گفت

 یکنیم یاتاق سگ مصبت زندگ نیتا هر وقت گفتم تو هم-

 :اومد جلو و گفت مامان

 ..ولش کنآرشام نکن مادر-
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 :بهم انداخت و رو به مامان گفت یدآرشام نگاه تن

 میجمع کن ابونیآبرومون و از کف خ دیبا گهیچند وقت د شد. نیا یانقد ولش کن ولش کن کرد-

 نهیانگار ک چشتتاش مثل قبل نبود. به قاب عکس پرهام نگاه کردم. یاشتتک یبا چشتتا در و بستتت و قفل کرد. بعد

 به؟یر پرهامم برام غ یچشا گهیشد که د ی.چ دیبار یازش م

و باز کردم تا  یعسل یرفتم کشو .دمیکشیازش خجالت م جدا کردم و گذاشتم تو کشو. واریعکسش و از د قاب

 ییدو تا از قررا دوباره درد قلبم سراغم اومد. آرشام برشون داشتن. ایمامان  دیشا نبودن. یآرامبخش بردارم کل

 ...دمیکه دکتر داده بود خوردم و خواب

 آرشام

 .گشتیدست نخورده بر م فرستادیکه مامان م ییموم غذاهات ه گذشت و آرام هرروز تو اتاقش بود.هفت هی حدود

مامان بهم زنگ زد و گفت آرام  اومد و خودش و تو اتاق حبس کرده بود. ینم رونیاز اتاق ب یکار  چیه یبرا گهید

تا در باز شتتد و آر  هویبودم  تو شتترکت نشتتستتته برداره. شیافستتردگ نیروانشتتناس بلکه دستتت از ا هی شیو ببرم پ

 :ش و گرفتم و داد زدم قهیبلند شدم و رفتم  دنشیبا د اومد تو.

حاال عکسات با  یبرداشته بود بمیاون روز که بهت زنگ زدم فاز ننه من غر  ؟کثافت یزار یبا خواهر من رو هم م-

 آرمان؟ یدستم آقا رسهیخواهر من م

 :شو از دستم آزاد کرد و گفت قهی آرتا

  ومدمیدعوا ن یراب-

 که من فقط حال دعوا دارم رونیپس گمشو ب-

 ده؟یو جواب نم شیگوش یکرد کاریبا آرام چ .ییتو همش تو فاز دعوا-

 یزنیبه آرام زنگ مغلط میکنی تو -

 یکنیآرام دخالت م یتو کارا غلط میکنی تو-

 :داد زدم بر خورد. بهم

 کاراش به من ربط داره یهمه  خواهرمه.-

 کجاست؟ شیگوش .یکرد کاریم چبا آرا-
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 و برداشتم و نشونش دادم میو از کشو گوش زمیپشت م رفتم

 جاش امنه-

 شیخواستگار  امیم گهیچند وقت د میمن و آرام هم و دوست دار  آشغال. ییتو روان-

 جوری که نزدیک بود هنجره ام متالشی شه داد زدم ظیهمون اخم غل با

 با آرام بیخود کردی تو-

 زنمیمن با مادرش حرف م به آرام؟ یدار  کاریتو چ-

 نم؟یو بب یک دیبندازم با یمن بخوام خواهرم و ترش-

 مگه دست خودته؟ .چکسیه-

 خواهر منه دوست دارم شوهرش ندم معلومه که دست خودمه.-

 خودت یسر خونه زندگ یر یروز م هیبالخره خودتم  ش؟یر یبگ یدو دست یخوایم یتا ک-

 ازدواج کنه زارمینم یباال سر آرام ول مونمیشد تا آخر عمرم م-

 ی؟رو گفت زایچ نیبه پرهامم هم-

پرهام مرد  .شیخواستگار  ادیپرهام ب زاشتمیعمرا م دونستمیاگه م عشق به پرهام باعو حال بدش شد. نیهم-

از شتتتده پر  اتاقش یهمه  .رهیمیآرام همچنان داره م یماه از مرگش گذشتتتته ول ستتته هنوز آرام افستتترده س. یول

 پرهیچرا داره با تو م دونمیهنوزم نم یعکساش ول

 کنه؟یعشق دوباره حالش و بهتر نم هی .ینگران آرام یتو الک-

 از کجا معلوم اون عشقِ دوبار هم ترکش نکنه؟-

 :کرد و گفت ینداد..مکث یجواب

 خوادشیآرام گفت نم و ترک نکرد.پرهام آرام -

 زنده س گهیآرام تا چند وقت د نهدوینم یهنوزم کس آرام به خامر خودش گفت.-

 یرو رندل نشست

 د؟یکنیخب چرا عملش نم-
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 آرتا. ونهیلیم ۱۰۰ یول تا نصتتتتف پول عمل و جور کنم. کنمیخر کار م نیپول دارم؟..رتتتتبح تا شتتتتب ع یفکر کرد-

 !ونیلیرد م

 دمیپول دوا درمونش و تا آخر عمرم م چیپول عملش ه تو بزار باهاش ازدواج کنم.-

 نخواستمی سر ردقه -

 که دهیخرج زنش ردقه نم یآدم برا زنم. شهیاگه باهاش ازدواج کنم م .هیردقه چ-

اگه آرتا باهاش ازدواج کنه بازم مثل دوران  دیشتتتا .ترستتتمیهرشتتتب از مرگ آرام نم گهیآرتا پول عملش و بده د اگه

 شهیبا پرهام م ینامزد

 یخونه واسه خواستگار  یزنیزنگ م-

 :زد و گفت یلبخند

  مچش-

 کردم اخم

 پاچه خوار-

 :و دادم به عکس آرام و گفتم نگاهم

 یبر  یتونیحاال م-

 یز یچ یقهوه ا ییچا ؟یستیبلد ن ییرایپذ-

 ادیعزت ز  نه متاسفانه.-

 ...رفت رونیب یتاسف تکون داد و بلند شد بعد از خدافظ یبه نشونه  یسر  آرتا

 آرام

با درست  کردیم یمامان ستع .ستوختیچشتام م ومدیذره نور م هیهفته انقد تو اتاق مونده بودم که تا  هی نیتو ا

 بایتقر  حس شده بودم. یب یمن نسبت به همه چ یول رونیمورد عالقه م من و از اتاق بکشونه ب یکردن غذا ها

گر درد  تیاز شعراش روا یبعد .ودمشاملو مشغول کرده ب یخودم و با شعرا شهیآخر شب بود و من مثل هم

 من بود

 دییایمن ب ارانی♡
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 دیرا در زخم قلب من بتکان تانیو بار دردها تانیدرد ها با

 زنده ام به رنج من

 چراغ تن از درد سوزدمیم

 دیابیمن ب ارانی

  تانیدردها با

  را تانیزهر دردها و

 ♡دیزخم من بچکان در

 اومد رو تخت نشتتتستتتت. .زدیبه اتاقم نم یو ستتتر  میبود دهیهفته هم و ند هی نیتو ا باز شتتتد و آرشتتتام اومد تو. در

 تیبا عصبان و پرت کرد رو تخت. دیکتاب و از دستم کش شدم. رهیر خعبهش نکردم و با اخم به کتاب ش یتوجه

 گفت

 ادیخوشم نم یتوجه یاز ب-

 کنم کاریخب چ-

  :کرد و گفت اخم

 که نمیماهت و بب ختیر  ومدمیباهات حرف بزنم ن خوامیم ینیاومدم تو اتاقت  یوقت-

 :ادم به کتاب شعر و گفتمو د نگاهم

 خب بگو-

 ادیفردا شب برات خواستگار م-

 م:شد رهیو با شتاب بلند کردم و به آرشام خ سرم

 ازدواج کنم خوامیمن نم-

 یخواینم ای یخوایم گمیمن م-

 منه یزندگ نیا-

 رمیگیم میمن برات تصم گهیآرام خانوم د یاز دست داد یحق انتخابت و تو زندگ-
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 زارمیمن نم-

 ادین رتیخواستگارا گ نیاز ا گهی..ممکنه دیشینم مونیشپ-

 مثل خودته یکی یکرده باش دشییکه تو تا یخواستگار -

 مگه من چمه؟-

 ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 ادینم "تو" یمثل من خواستگار  یمطمئن باش کس-

 کنمیمن ازدواج نم-

 یکنیم-

 :رو رورتم گفتم دیچک یقطره اشک م هیکه  همونطور

چون من  یگردیبا دوستتتتتتتات نم .گمیچون من م یحقوق بخون دیبا من از رو اجبار بودن. یزندگ یخاباتموم انت-

 گرفتم؟ یمیمن تا حاال تصم .گمیچون من م یکشینفس نم .گمیم

ه ارتترار بود که ب یمصتتنوع یش بغال هیبق .کردیکه بغلم م هیبار  نیاول نینه ا ای دیباور کن رفتم تو آغوشتتش. فرو

وقت رابطه خواهر و  چیما ه یول .میکردیم  مونیخوب خواهر برادر  ینشتتتتتون دادن رابطه  یا برامامان تو عکستتتتت

آرشام  .کردمیو من سکوت م کردیدعوا م امآرش .کردمیو من قبول م گفتیآرشام زور م .مینداشت یخار یبرادر 

 :لب گفت ریز  .دادمیو من انجام م گرفتیم میبرام تصم

 خودت بود یااجبارا بر  نیباور کن تموم ا-

م داداشتتت گفتنیدوستتتتام م یوقت دونستتتتمیتا حاال نم منم بغلش کردم. شتتتد. لیتبد هیرتتتدام به گر  یب یاشتتتکا

 دیرو با زایچ یبعدتتتت .نمیب یمن نم یآرشتتتتامم مراقبمه ول دونستتتتتمینم یول .زدنیحرف م یمراقبمه از چ یلیخ

  ی...دوست داشته بش ای یدوست داشته باش یتونینم یتا حس نکن حس کرد.

 آرشام

 داره. یآغوشتتتش چه حستتت دونستتتتمیتا حاال نم داره. یخوب یچه بو کمیخواهر کوچ یموها دونستتتتمیحاال نم تا

 خب مدلمه. یول خواهرمه. نیاومد ا ادمیستتتتتتتال  ۲۰و من بعد از  کنهیازدواج م گهیبده که تا چند وقت د یلیخ

 نبودم. یه برادر خوبک نهیواسه هم دیشا .شمینم کیاز حد نزد شیب یوقت به کس چیه
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 ازش فارله گرفتم و اشکاش و از رو رورتش پاک کردم

 واسه فردا آماده باش-

 :گفت یبا لحن اعتراض

 گهید خوامینم-

 یبخوا دیبا-

 یز یفعال چ یول .کردیخواستتتتتگارش آرتاستتتتت قبول م گفتمیمطمئنا اگه م رفتم. رونیبلند شتتتتدم و از اتاق ب بعد

 :گفت دنمی..مامان با دهیکه فکر نکنه خبر  گمیبهش نم

 با بچه م یکرد کاریچ-

 ؟یکنیازش دفاع م یآدمه که ه یلیبچه م بچه م..بچه ت خ یبس کن مامان ه-

 :رفت و گفت یغره ا چش

نه تو کار بادمجون کاری زیر چشتتم بقیه بود.  شتتکوند. یجاش م هینه هر روز  از تو که بهتره..نه اهل دعواستتت.-

 اسمش آرومه نیبچه م ع

 د؟یکرد دایپ ابونیمن و از کدوم خ ییمان خداما-

 :حرص گفت با

االن  آوردم بزرگت کردم. هیبچه تو آشتتتتتتغال هی دمید رمینون بگ رفتمیرتتتتتتبح داشتتتتتتتم م خودمون. ابونیخ نیهم-

 ی...بود یچرا تو آشغال فهممیم

 آرام

 زیومبه ش یدست .هیونم کد ینم یکه حت یخواستگار  .ادیامشب برام خواستگار م شدم. رهیخ نهیبا استرس به آ

 افهیق دنینگام کرد و با د رفتم کنارش. .دیچ یو تو ظرف م ینیر یمامان داشتتتتت شتتتت .رونیو رفتم ب دمیکشتتتت میآب

  :زارم گفت

  بخند-

 کرده ازدواج کنم مجبورم ؟یچه جور -

  :تکون داد و گفت یسر 
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  هیبه دلم افتاده آدم خوب-

  هیآدم خوب گهیکه آرشامم م نهیمن ا ینگران نیشتر یب-

 بعد تو رو خواسته؟ یآخه برادرت ک-

 باال گفت دادیرو م شیمشک رهنیپ نیکه آست یآرشام در حال سر تکون دادم. فقط

  اون شالت و بده جلو انقدم در مورد من اظهارنظر نکن-

 ؟یهم بلد یا گهیحرف د-

  نه-

  :گفت کردیهمانطور که در و باز م زنگ خورد. هوی

  پزخانه تا بگمتو آش نیبرو بش-

 تو خواستگاری پرهام انقدر سنتی عمل نمیکردن. 

امو گوش چند نفر اومد. یردا قهینشستم بعد چند دق یناهارخور  زیپشت م تکون دادم و رفتم یسر  یکالفگ با

که مطمئنم رتتتداش واستتتم آشتتتناس  یو کستتت ییخانم و آقا یاحوالپرستتت یرتتتدا .هیبه چ یکردم تا بفهمم چ زیت

 یرتتدا مدیفهم یفکر کردن م کمی انبودم ب طیشتترا نیاگه تو ا دیشتتا .هیک نمیتو دلم نبود که ببدل  شتتد. دهیشتتن

  کرد. یمغزم کار نم اون لحظه یول هیک

  :مامان به خودم اومدم یبا ردا .هیخواستگار ک نیا کردمیفکر م نیبه ا ختمیر  یم یمور که تو فنجون چاهمون

  دخترم ایآرام جان ب-

شوکه  کردیکه با لبخند نگام م یکس دنیبا د سر بلند کردم. و برداشتم و رفتم تو سالن. ینیم سلرزون یدستا با

 نم.ک هیگر  ایخندم ب ناراحت. ایخوشحال باشم  دیاالن با دونستمینم .شدیلرزش دستام حس م آرتا بود. شدم.

 ینقص بود..بو یب شپیت شتتتتتهیمثل هم خواستتتتتتگار جذابم. یتعارف کردم و رفتم جلو یبا استتتتتترس به همه چا

و برداشتتتتتتتتت و من  یچتتا ینگتتاه موالن هیتتبالخره بعتتد از  بود کتته کم مونتتد بود همونجتتا غش کنم. یعطرش مور 

 مبل کنار مامان ینشستم رو

 :پدر آرتا باشه گفت دیکه با یپوش کیش در م
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و بعد از  رنیستتاده بگعقد  هیخامر اگه توافق شتتد  نیبه هم فوت شتتده. رایکه نامزد آرام خانوم اخ میانیما درجر -

 میو برگزار کن یسالگرد اون مرحوم مراسم عروس

 کنهیکه چند ماه از مرگ نامزدش نگذشتتتتتتته داره دوباره ازدواج م ننیبیآدم خائن م هیلونا من و  کنمیفکر م دارم

 نه ای

 گفت: یجد شهیمثل هم آرشام

هم هردوشون با هم آشنا شن هم سالگرد که  ینظرتون محترمه جناب آرمان اما من فعال مخالف عقدم تا زمان-

 هیچند ماه کاف یبرا تیمحرم ی غهیر هیبه نظرم  پرهام شه.

 :موافقت کردن..مادر آرتا گفت همه

 میزنیحرف م زایچ نجوریبعدا در مورد ا خورندیبه درد هم م ننیحاال اول باهم حرف بزنن بب-

د و ز  یلبخند رو تختم. میهردو نشتتستتت تو اتاقم. میفتپاشتتدم و با آرتا ر  با چشتتماش اشتتاره کرد که پاشتتم. آرشتتام

  :گفت

 کردم؟ شیراض یدید-

 :بغض گفتم با

 شهیباورم نم-

 :همون لبخند جذابش گفت با

 ماه من؟ شهیو باورت نم یچ-

 شهیو باورم نم یرفت چ ادمیتا مغز استخونم و لرزوند که  یمنش جور  ماه

 الیخیب یچیه-

 گفت و نگام کرد یاوهوم

 گن؟یم یتو اتاق چ رنیم یارن تو خواستگار  م؟یبگ دیبا یچ نمیبگو ببحاال -

 باال انداختم یا شونه

 میرفت حرف بزن نادموی نیانقد هم و نگاه کرد میدفعه که پرهام اومد خواستگار  اون.دونمینم-
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زد و  یبخند تلخحالم ل دنیآرتا با د نبودم. نجایاگه بود االن ا رو گلوم نشست. ینیپرهام بغض سنگ یادآور ی با

 :گفت

 ندارم یبخدا من حرف. کنمیخب منم بهت نگاه م-

 :زدم و گفتم یبغض لبخند ونیم

 گهید میبر  میندار  یحاال که حرف-

 :گفت یلحن مظلومانه ا با

 نگات کنم زارهیآرشام نم گهیکه د یاون مور -

 .رونیب میهم رفت بلند شد و با نیر یش یخنده  هیگفتم و بلند شدم اونم بعد از  یلب لوس ریز 

 مامان آرتا گفت

 مثبت؟-

 :باال انداخت و گفت یشونه ا آرتا

 باشه؟ نیا ریمگه قرار بود غ-

 نیبه هم و داد دستتتم و با لبخند بهم اشتتاره کرد که تعارف کنم. ینیر یمامان شتت .دنیخندریز آرتا  یو بابا مامان

 ...ازدواج با آرتا بودم یقدم هیتو  یراحت

من حالم بهتر شتتتتتتده بود و از اون  .رونیب میرفتیو با هم م میکرد غهیهفته ما رتتتتتت هی نیتو اهفته گذشتتتتتتت و  هی

 ...آماده شدم برم سر خاکش پرهام کرده بود. یهنوزم دلم هوا یحالت افسرده در اومده بودم ول

  شروع کردم به رحبت دلخور بود ازم نه؟. اشک نشستم کنار قبر پرهام. یچشا با

 باهاش 

 چه خبر؟ یسالم پر -

... 

 کردم یتو بودم قهر م یاگه منم جا یحق دار  نه؟ یبا من قهر -

... 
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  ستین یکه آرتا پسر بد یدونیم-

  :بغض گفتم با

 بعد از تو تونست حالمو بهتر کنه-

 بالفارله گفتم

 البته نمیتونه جای تو رو پر کنه ها..هیچکس نمیتونه-

... 

و ت .یر یگ یاز آشوبت م یسراغ گهینه د تو خوابم یاینه م ؟یچ تو یمعرفت شدم ول یمن ب پرهام. یبد یلیخ-

  یمن شد نیهم ع

تونستم  ینم گهیو تار کرده بود د دمیرو رورتم اشکام د ختیر یم نطوریاشک هم یشکست و قطره ها بغدم

 به من و گفت دیرس ور. نیا ادیمادر پرهام داره م دمید کهخواستم بلند شم  .نمیهمون جا بش

 شه؟یمحسوب م انتیزن متاهل فکر کردن به نامزد سابقش خ هی یبرا یدونینم ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 ...مادر جون من-

  :حرفمو ادامه بدم گفت نذاشت

  میبا هم ندار  یبهم نگو مادرجون که من و تو نسبت-

  :که تو دستش بود گذاشت رو سنگ قبر و گفت یگل دسته

 ؟یدوباره ازدواج کن قبرستون که نهیس یپسر منو خوابوند-

 :رو گونه ش گفت ختیر یمور که اشک م همون

  یبردیاز اون اول دل پسر منو نم بود؟ یچه کار -

  انداختم و با بغض گفتم نییپا سر

 دیولش کردم باور کن میقلب یمار یمن فقط به خامر ب-

  تنفر نگام کرد  با

  وقت چیه آرام. کنمیحاللت نم-
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 پاشهیکم خودمو سرزنش کردم که مامان پرهامم نمک م رفتم. رونیاز بهشت زهرا ب از کنارش رد شدم و هیگر  با

 ...رفتم ادهیهمه راهو تا خونه پ نیچطور ا دونمیخودمم نم رو زخمم؟

در باز  هوی .کردمیم هیهمچنان گر  چارچوب در. یبودم زنگ و فشتتار دادم و ستترمو گذاشتتتم رو یدرب ورود یجلو

  شد دهید شد و آرشام با اخم پشت در

  ؟ غلطی کردی باز گفته؟ یز یآرتا چ چته؟-

  :آرشام بازومو گرفت و گفت مامان خونه نبود. هلش دادم و رفتم داخل. حورلهیب

 اوردمیسرت ن ییآدم بگو چته تا بال نیع-

  :بغض گفتم با

 ؟یکن یآرشام ول م-

  نه-

 دمیرفته بودم سر خاک پرهام مامانش و د-

  :وزخند گفتول کرد و با پ بازومو

  نداشته باش یبار گفتم به آرام کار  ۱۰۰!دوباره زخم زبون زده نیهم-

  رفتم جلوش دستشو گرفتم کنسول دفترچه تلفن کوچک مامان و برداشت. یرفت رو بعد

 ؟یدار  کاریچ-

  :گشت گفت یکه دفترچه رو م همونطور

  آرام الل شو-

  :نوشته ها رو خوند رلبیز  بعد

  ومن راد منش..کوثر رادمنشپرهام رادمنش..ه-

 :گفت بعد

  کوثر راد منش-

  رمیرو ازش بگ یخواستم گوش دستشو گرفتم.. رو گرفت شماره
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 رو ندارم هگیدردسر د هیتورو خدا ول کن آرشام..حورله -

  :پس زد و گفت دستمو

  ادیردات در ن-

 رو گذاشت رو گوشش گفتم یگوش بعد

  کریحداقل بذار رو اسپ-

  :مامان پرهام پخش شد یبعد چند بوق ردا .کریرو گذاشت رو اسپ یکون داد و گوشت یسر  کالفه

 بله؟-

 سالم خانم رادمنش-

 سالم شما؟-

  محتشم هستم آرشام محتشم-

  :مامان پرهام لرزون شد یردا

  خانواده خوبن دیخوب آها بله.-

  :گفتبا تیکه کنایه و  دیکش ینفس کالفه ا آرشام

 به لطف شما-

 مکو کوتاهی گفتبعد از 

هر  فه؟یمگه نگفتم قلب خواهرم ضتتتتتتع د؟ینزن یحرف دیدیخانم رادمنش من به شتتتتتتما نگفتم هر وقت آرام و د-

 دفعه باید اینطوری نمک بپاشید رو زخم خانواده من؟

  :گفت تیپرهام با عصبان مامان

 ه چند سالش بود؟پسر من مگ خروار خاک. هی ریپسر منو خوابوند ز  فشیخواهر شما با قلب ضع نیهم-

  :گفت تیبا عصبان آرشام

آرام مگه چند سالشه؟..بیست سال برای این همه زجر کم نیست؟ پسر شما تو تصادف مرد .ولی خواهر من -

 روزی ردبار میمیره
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تا  دیخواهر مظلوم شتتتما نبا کشتتتته شتتتدن پستتترم دارم نه با مقصتتترش. یبه چجور  یآقا آرشتتتام من نه کار  نیبب-

 بعد ازدواج کنه؟ کردیبر مسالگرد پرهام ر

  کرد رداش و نبره باال یکرد و سع یاخم آرشام

ا ب یکار  گهیبهتره بهتون بگم دچرا کاستته ی داغ تر از آش شتتدید.. یرتتورت گرفته نه ازدواج یهنوز که نه عقد-

 کنمیبرخورد م یا گهی..دفعه بعد جور ددیآرام نداشته باش

 :رو به من گفت و قطع کرد. یگوش بعد

 یزنیرادمنشا حرف م نیاز ا یکیعه آخرته با دف-

به چند  شتتتماره ش و گرفتم. بار زنگ زده. ۳آرتا  دمیو درآوردم د میگوشتتت و رفتم تو اتاقم. دمیکشتتت یکالفه ا نفس

 جواب داد دهیبوق نرس

 ؟ییمعلوم هست کجا-

 سالم کیعل-

 ؟یسالم آرام خانوم.کجا بودبه به -

 بودم رونیب دیببخش-

 اونجا ایاسه عروسش تنگ شده بمامانم دلش و-

 گوشت تل  بود یلیخ نداشتم. یبا مامانش رابطه خوب ادیز 

 مامانت دلش تنگ شده؟-

 خودش زنگ نزد هییانقد پسر کم رو پسر مامانم دلش واسه ت تنگ شده. شتریب-

 با تمسخر گفتم :

 یلیخ-

 :گفت کهیت با

  که هرروز زنگ بزنه ستی..مثل شما نیپس چ-

 مثال؟ شهیم یزنگ بزنم چ-
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 :مظلومانه به رداش داد و گفت حالت

 کم شه میاز درد دلتنگ کمی دیشا-

 ؟یندار  یکار  لوس.-

 ها!؟ یایب-

 دنبالم؟ یای..نمام؟یب-

 امیم گهیساعت د ۲مگه جرات دارم؟..-

 باشه خدافظ-

 ...بزنه که قطع کردم یا گهیحرف د خواست

*** 

و  زیشربت و گذاشت رو م ینیمامانش س .زدمیبودم و حرف نمهمونجا نشسته  .نایمامانش ا یخونه  میدیرس

 :رو به آرتا گفت نشست.

 رون؟یب نیر یشما چرا با هم نم-

 :آرتا گفت باز شروع کرده. دمیفهم

 آرام که تا عصر دانشگاه ست منم کار دارم-

 :رو کرد به من و گفت مامانش

پس  .ینه مادر خوب یشتتتیم ینه همستتتر خوببه درستتتت  یبچستتتب یاگه بخوا حتیاز من به تو نصتتت دختر جون.-

 درس و دانشگاه و ول کن

 :با تشر گفت آرتا

 !مامان-

 :گفت مامانش

 نیا یبود که نگو..ول یانقد دختر خوب یداشتتتتتتتت ول پلمیدختره د یخواستتتتتتتگار  میجا رفت هی گم؟یمگه دروغ م-

 رتشیپسره کله شق قبول نکرد بگ
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 :.گفتمگفتینم یز یچ گهیهم د تار آ .ختیر  یحرفاش داشت اعصابم و به هم م با

 من دانشجو عم نه؟ دیدونستیم یخواستگار  دیاومد یشما وقت-

 :آرتا گفت رمیبگ یباهاش کشت خوامینگاه کرد کا انگار م یجور  مامانش

 آرام ول کن-

 :توجه بهش گفتم یب

 چه ازدواج کرده باشم چه ده تا بچه داشته باشم .خونمیدرس م رمیمدرک بگ یمن تا وقت-

 :تکون داد و گفت یسر  مامانش

 اون موقع به کارات افتخار کن ستین شیزندگ یکه آرتا گفت زنم پا گهیچند وقت د-

 بعد زیر لب گفت

 توهم گرفتتش-

 فرش یبا بغض نگام و دادم به گال. نگفت یز یچ آرتا

 :ادامه داد مامانش

 خانوم بود یت نه پولدار بود ولنه مدرک داش دختر خاله ش. یخواستگار  میهزار بار گفتم بر  یدونیم-

 یستیتو خانوم ن یعنیگفت که  یو مور  خانوم

. واال از این دخترای امروز انتظاری نمیره. واال من بود نیستتتتتتنگ مهربون بود. .دیبار یهنر م هیاز هر انگشتتتتتتتش -

 نمیفهمنخودم موقع ازدواج خیامی میکردم گلدوزی میکردم ترشی و مربا میفروختم. االن دخترا یه ارزن 

 ...خونم به جوش اومده بود زدینم یحرف نکهیاز ا انداختم. ینگاه میآرتا ن به

 کلی دانا

 داده امیبهزاد پ دیمامانش و آرام بود د یهمونطور که حواسش به حرفا بلند شد. شیگوش سینوت یردا

 چه خبر مرغ عشق-

 :کرد پیتا یاز مکث بعد

 کنهیمامانم داره با آرام دعوا م .یچیه-
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 نوشت هزادب

 تو چشمش یاز آرام دفاع کن بزار بر -

 کرد پیتا دیترد با

 االنم تو چشمش هستم نیگمونم هم-

 دیرس امشیچند لحظه پ بعد

 ادامه بده .یدمت گرم داداش خوب کارت و بلد-

 ...و خاموش کرد و انداخت کنارش یگوش نیواسه هم جوابش و بده. یچ دونستینم

خب حق رو به  .دادیآرام جوابش و نم یزد ول یمادرش پشت هم حرف م رفته بود.مادرش و آرام باال گ نیبحو ب

به مادرش میداد. یه عمر آرزوی ازدواج پستتتتترش و داشتتتتتته و حاال با این نقشتتتتته ها دارم آرزوهاش و به باد میدم. 

و  میکن یکار  میتونیمهراد گفته بود فعالً نم .زهیتو ستترش بر  یکرد فکر کنه چه خاک یحرفاشتتون فکر نکرد و ستتع

 ...نره شیخوب پ ااون نگران بود کار  یکنه ول کاریچ خوادیبهزاد م مینیبب میمنتظر باش دیبا

 آرام

 یآرتا در نظر داشتتتتتت م یکه برا ییاز دخترا یو ه دادیم ریگ یآخرشتتتتتب مامان آرتا رو م  من بود و به هر کار  تا

 خونه میکه بر  میباالخره راه افتاد گفت.

  :ز رو به آرتا گفتمراه با اعترا تو

  زحمت شد برات یلیخ یخسته نباش-

 ؟یچ-

 ینگفت یچیکرد و ه نیمامانت توه نکهیا-

  :و گفت دیکالفه کش نفس

  گفتم مامانمه یم یچ دیبا-

 یذره عرضه ندار  هی خاک تو سرت. نه بابا.-

  :رفت باال رداش
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  رفته مادرمه ادتیکنه ن دادم؟ یبهش فوش م ایتو دهن مامانم  زدمیم ؟یخواستیم یخب چ-

با بغض روم و دادم به پنجره و ب یز یچ نامزد فعل رو نگاه کردم. رونینگفتم و  خوردم هم از  میامروز هم از مادر 

با استرس هر چند لحظه به  برهیدونم داره منو کجا م ینم ناآشنا خورد. یجا هیبه  رشیمس مادر نامزد سابقم.

 :با لکنت گفتم کنه؟یم یداره چه غلط نیا بودم. هتپش قلب گرفت .کردیز مو عو ریکرد و باز مس ینگاه م نهیآ

 م؟یر یکجا م میدار -

 شاپ؟ یکاف میبر  هینظرت چ-

 چرا؟-

  :باال انداخت و گفت شونه

  یمور  نیهم-

 نایخونه آرتا ا کینزد یشتتاپا یاز کاف شتتاپ. یکاف کیبه  دیرستت نگفتم. یز یچ یول هیبود معلومه خبر  مشتتکوک

  :دمیباز پرس یول .میشاپ چون تو راه خونه بود یکاف مینداشت بر  میاز اول تصم دونستمیم بود. ترنییسطح پا

 نجا؟یشاپ چرا ا یهمه کاف نیا-

  :نگام کرد کالفه

  شو ادهیپ-

 یحال آرتا خوب به نظر نم گوشه کافه. یها یاز رندل یکی یرو مینشست داخل. میبا هم رفت شدم. ادهیپ ناچارا

من و الته  یستتفارش قهوه برا .کردینگاه م شیبود به گوشتت یامیکه انگار منتظر پ یجور  هیر چند لحظه ه اومد.

  :گفت برداشت شیبار هزارم چشم از گوش یبرا نکهیبعد از ا .میآرتا داد یبرا

 بشه رید خوامینم فهیقلبت ضع دونمیم .یزودتر عمل کن یهر چ دیآرام تو با-

 .زدیو م حرف نیچرا االن ا دونمینم

 گفتم 

 ...پول-

 وسط حرفم دیپر 

 میعمل و انجام بد یتا زودتر کارا کنمیبا دکتر رحبت م پولش با من.-
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  :آروم گفتم دادمیم حیمرگ و به عمل ترج .دمیترسیم مارستانیاز ب شهیافتاد به جونم هم استرس

 عمل نکنم؟ شهینم-

 لحن خشتتتکش نیگز یکه جا یبا لحن مهربون نگام کرد. یانقدر با بغض مخلوه شتتتده بود که آرتا با نگران رتتتدام

  :شد گفت

  خودت بهتره ی..عمل برایدرد بکش یخوایم یتا ک ؟یچرا عمل نکن-

 گلوم بزرگتر شد و هر لحظه ممکن بود بترکه یشده تو بیس بغض

  ترسمیقلبه..م وندی..پی..ولدونمیم-

  :کرد گفت یمور که دستمو نوازش م همون

 خب؟ دمیالزم باشه خودم قلبمو م ؟یترسیم یاز چ-

 رشیبرداشتتت و چند لحظه درگ شتتویگوشتت .دیکه منتظرش بود رستت یامیبلند شتتد.گانگار پ ستتشینوت یرتتدا هوی

بلند شتتتد و  زیگفت و از پشتتتت م یلحظه"ا هی" گرفتیشتتتماره م شیهمونطور که با گوشتتت قهوه ها رو آوردن. بود.

 یحالت عاد یچیه دونستتتتمیم .کنهیرتتتحبت م یکیداره با  تیکه با عصتتتبان دمید یفقط م ازم فارتتتله گرفت.

 ..اومدن به کافهییهوی ریمس رییتغ نداره.

 گرفتم قلبم درد گرفته بود . یکه استتتترس م گهیمثل هر وقت د مخامب ناشتتتناس. نیعمل و رتتتحبت با ا حرف

آدم تموم شتتد و اومد باالخره رتتحبتش با اون  بود. زیم یهمچنان دستتت نخورده رو یم ستترد شتتده بود ولا قهوه

  نشست

 ؟یچرا قهوه ت و نخورد-

  :آرتا دوباره بلند شد و گفت .میو سکوت نشسته بودت نداشتم فقط به قهوه نگاه کردم. یجواب

  امیاالن م-

 میتصتتتتتم یعقل و قلبم مونده بودم باالخره م نیب نظرم و جلب کرد. زیرو م یگوشتتتتت .ییرفت تو دستتتتتتشتتتتتو بعد

  ت خودم چرخوندم.رو به سم یگوش یناگهان

آخر  تولدشتتو وارد کردم باز نشتتد.  یتار  بازش کنم. یچجور  دونستتتمینم خواستتتیرمز م رتتفحه رو روشتتن کردم.

رمز گاورتتندوق بزنه  خواستتتیروز تو دفترش که مهراد م هیافتاد  ادمی رو وارد کردم بازم نشتتد. شیشتتماره گوشتت
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از مهراد بود که  امیپ نیآخر  شدم. ستیبخند وارد چت لباز شد با ل یشماره رو وارد کردم که گوش .۱۳۳۰گفت 

 (امن من حواسم هست یجا هینوشته بود )آرام و ببر 

اد بود )آرتا تند نرو فقط با بهز  نیا یقبل امیپ امن. یجا هی بردیمنو م دیچرا با دمیفهمیقلبم رفت باال نم ضتتتتربان

 (ندهقرارداد مو انیماه تا پا هیکه نرفته فقط  ادتی ایکنار ب

  به اسم بهزاد بود یاز شخص یقبل امیپ رونیرفتم ب .دمیفهمیاز حرفاش نم یز یچ

 (حواست به قرارداد هست لیجناب وک)

شتم پ. آرتا جوابشو نداده بود زنن؟یاز کدوم قرارداد حرف م دارن و  یخوندم که حدور شخص یرو م یقبل امیدا

 باال سرم احساس کردم

و ستتر  یبود.گوشتت ستتادهیباال ستترم وا نهیآرتا دستتت به ستت .نفر بهم جلب شتتدکه نظر چند  دمیکشتت یخفه ا خیج

 :و برداشت و گفت یبا اخم گوش انداختم. نییدادم اون ور و سرم و پا

 میبر  وفتیراه ب-

 میدش نیسوار ماش .رونیبود بلند شدم و بعد از حساب کردن قهوه پشت سرش  رفتم ب نییکه سرم پا همونطور

 :شده بود گفت رهیخ ریطور که با اخم به مسهمون و راه افتاد.

 یگفتیبه خودم م یو چک کن میگوش یخواستیم-

 کردمیم یانداختم و با انگشتام باز  نییپا سر

 بهم؟ یمگه اعتماد ندار -

 جور کردم یجوابش و چجور  دونمینم

 نه-

 کرد نگام

 نه؟-

چرا همش  ؟یو عوز کرد رتیه چرا مستتخون میرفت یم میما داشتتت .یمشتتکوک میاز خونه تون اومد یاز وقت! نه-

 ه؟یقرار داد چ هیقد ؟یبود تیتو گوش

 :و سمتم برگردوند و گفت سرش
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 ؟یدونیقراردادم م هیقد-

 بدونم خوامینه..م-

 :و گفت دیبه موهاش کش یدست کالفه

 یکه الزم باشه بدون ستین یز یچ-

 امن؟ یجا هیآرام و ببر  گفتیپس چرا مهراد م-

 :فت..گاوردیکم م داشت

 گفت آرام با توعه؟ یمگه هر ک-

 یجا هی شیکه الزم باشتتته ببر  یشتتتناستتتیم یا گهیتو آرام د از منه؟ ریغ یامن کستتت یجا هیکه الزم باشتتته  یآرام-

 امن مثل کافه؟

 :زد داد

 البد الزم نبوده بگم بهت آرام ول کن.-

 فهممیچون نم .یار یم میستتتر زندگ ییچه بال یدار  دونمیبهت اعتماد ندارم چون نم .ارمیمن از کارات ستتتر درنم-

 بفهمم دیهست که من نبا یچه مشکل

 :خونه ترمز کرد و گفت یجلو

 یباش هیقد نیبه نفعته خارج از ا فکر نکن. زایچ نیبه ا گهیلطفا د-

 :تو لحنش و آروم تر کرد و گفت دادیو موهام و م کردیسمتم و همونطور که شال و رو سرم مرتب م برگشت

 مراقبتم نگران نباش. یفکر کن یالک یزایبه چدوست ندارم -

 دیو بوس میشونیپ بعد

 برو تا داداشت بازخواستمون نکرده-

آرتا با  نیدر که باز شتتتد ماشتتت زنگ در و زدم. .رونیکردم و رفتم ب یآروم یخدافظ دلم آروم گرفت. کمیحرفاش  با

 ...سرعت رد شد

*** 
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 یهر چقدر سع .دمیتا مسکن خوردم و رو تخت دراز کشسه  مجون هخوره افتاده بود ب نیخواب استرس ع موقع

 هیقدتتت نیربط من به ا چشتتتمم. یجلو ومدیمهراد و بهزاد م یامایپ ریآرتا اعتماد کنم باز تصتتتو یبه حرفا کردمیم

 ...بهم نداشته باشه یربط دیارال شا .دمیفهمیرو نم

 :اومد یینا آشنا یردا ق نداشت.عش گهیآرتا د یچشا برهوت بودم. یجا هیتو  بود. بیعج یهمه چ)

 و تموم کن یهمه چ تموم کن آرتا.-

 :داد زد .دمیپرهام و د یزخم یچهره  .کردیبا نفرت نگام م آرتا

 بدو فرار کن. آرام فرار کن.-

  :ردا پشت سرم اومد .دمیدویم نفس نفس افتاده بودم. به

 همونجا ستایوا آرام. ینکن فرار کن یسع-

داشتتتتم از پرتگاه  چنگ زدم. دیکه دستتتتم رستتت یز یچ نیبه اول شتتتد. یپام خال ریز  هوی .دمیودیفقط م نستتتتادمیوا

 .مچم و گرفت یدستتتت هویکه  شتتتدیدستتتتم و گرفته بودم به لبه پرتگاه دستتتتم داشتتتت ول م. نییپا شتتتدمیپرت م

 :و گفت دیکش یقینفس عم پرهام بود.

 مراقب خودت باش آشوب من-

 :داد زدم هیبا گر  از دستم شل شد. دستاش

 ولم نکن نه پرهام دستم و ول نکن.-

 :گفت یچشام نگاه کرد و با لحن مهربون تو

 یبهش اعتماد کن یتونیکه م یهست یتو تنها کس .یخودت و نجات بد دیخودت با-

 و هوا معلق بودم نیزم نیب .زدمیم خیج پرت شدم. دستم و ول کرد. بعد

 ...(دمیاز خواب پر  هوی

آب  وانیل هی هیمامان با گر  رو به روم نشتتتتستتتتته بودن. یمامان و آرشتتتتام با نگران اه کردم.با وحشتتتتت به امراف نگ

 :مامان گفت لرزون خوردم. یبا دستا گرفت جلوم.

 شده مادر؟ یچ-

 :بلند شد و گفت یبا کالفگ آرشام
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 دهیکرده خواب بد د یباز پرخور  یچیه-

دستتتش و نوازش وار رو  ستترم و گذاشتتتم رو زانو هاش. .دیمامان بغلم کرد و گونه مو بوستت .رونیاز اتاق رفت ب بعد

تو  دیچیپرهام پ یرتتتتتتتدا نشتتتتتتونه بود. هیمطمئنم  .دمیدیو م بخوا نیچرا ا دمیفهمینم .دیکشتتتتتتیموهام م

حرفش  نیا ی(معنیکن ادبهش اعتم یتونیکه م یهستتتت یتو تنها کستتت .یخودت و نجات بد دیگوشتتتم)خودت با

 افکارم خوابم برد نیا همب نخوردم. یز یمن که چ یول کردم. یر به قول آرشام پرخو دیشا بود؟ یچ

*** 

 شهیهم .میچکاپ ماهانه اومده بود یبرا شدم. رهیخ کردیاسترس به دکتر که داشت جواب نوار قلب و نگاه م با

 :دکتر سرش و باال آورد و گفت دفعه آرتا هم اومده بود. نیا یاومدم ول یبا آرشام م

 وفتاد؟یقلبش ن یبرا یقماه اتفا هی نیتو ا-

 گفت عیسر  آرتا

 مارستانیحالش بد شد بردمش ب میکه شمال بود شیچند وقت پ-

 :لب گفت ریزد و ز  یپوزخند آرشام

 کنهیافتخارم م-

 :گفت دکتر

 عمل شه دیکه با دمیواقعا هشدار م گهیدفعه د نیا-

 :گفت آرتا

 دینوبت بزن دیدونیهر وقت رالح م بله پولش آماده ست.-

 :نوشت گفت یتو دفترش م یز یتکون داد و همونطور که چ یسر  تردک

 شهیم یبستر  گهیهفته د-

 :آرشام دستش و گذاشت رو پام و آروم گفت .دادمیپام و تند تند تکون م گرفته بودم. استرس

 آروم باش چته؟-

ز رو هیکاش  ه.بکشتت مارستتتانیب هیدوستتت نداشتتتم کارم  همچنان استتترس داشتتتم. یپام و تکون ندادم ول گهید

 رمیقبل از عمل بم
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 :آرتا گفت رونیب میمطب رفت از

 بود یجور  هی ومدیاز دکتره خوشم ن-

 :پوزخند زد و گفت آرشام

 خواستگار آرام بود-

 :آرتا تند شد لحن

 ن؟یهمه دکتر چرا ا نیا-

 :گفت آرشام

 ه باشنداشت یمشکلبزرگی کن ندارم شما هم  یمن که داداششم مشکل حاال رگت نترکه.-

 :زد و گفت یپوزخند آرتا

 یمشکل داشته باش دیشما که نبا-

 :خواست جوابش و بده که گفتم آرشام

 د؟یش الیخیب شهیم-

 گفت آرشام

 کف دستت زارمیمن حسابت و م-

 ...بهش رفت یچش غره ا بعد

 لدای

رتتتتتدرا و مامان و بابا  د.بو نجایا یاز کل خانواده فقط کستتتتتر  استتتتتترس حالم و بد کرده بود. روز دادگاه بود. امروز

 .دیفکر کنم نقشتتتته آرتا جواب داد و آرام بهش رستتتت آرتا و آرام با هم اومدن. دلم گرفته بود. .امیحاضتتتتر نشتتتتدن ب

 مهراد اومد سمتم

 کنهیو حل م یآرتا همه چ جواب بده. دنیپرس یز یفقط اگه چ نباش. یچینگران ه-

با چهره حق به جانب اومد  نیبعد آرم قهیچند دق. ستجلو نش فیبهم زد و رفت رد یلبخند تکون دادم. یسر 

 :جلسه شروع شد یقاض یبا ردا .رهیگیو گردن نم یر یتقص چیجالبه هنوز ه تو.
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 رستگار متهم به تعرز شده نیآرم ی،آقایزدانی لدایخانوم ی؛ شاک لیمبق اظهارات وک خب. اریبس-

 نیکرد به آرم رو

 د؟یدار  یشما دفاع-

 :جواب داد لشیوک نیآرم یجا به

که به خانوم  یباور کرد که کستتت شتتتهیوجود داره که موکل بنده محکوم شتتتده؟از کجا م یچه اثبات یجناب قاضتتت-

 تعرز کرده موکل بنده بود؟ یزدانی

 :گفت آرتا

رستگار  یکه آقا دهیهمه شواهد نشون م .نجانیا لیدل نیبه هم نیهمه شاهد یول یجناب قاض خوامیعذر م-

 ز کردهبه موکل من تعر 

 :گفت یقاض

 ن؟یشاهد-

 به عنوان شاهد دست بلند کردن یو کسر  نیخواهر آرم دایآی، راحب مهمون رضا

 :رضا گفت رضا رو بشنوه. یخواست حرف ها یقاض

 بشتتونیغ لدایو  نیبود که آرم نیا دمیکه فهم یز یو حال خودش نبود تنها چت بود.منگ  نیآرم یتو اون مهمون-

با بی حالی افتاده بود و وضع بهم ریخته  نیآرم دمیاز اتاقا د یکیفتم تو ر  خارج شد. الیاز و هیبا گر  لدایزد و بعد 

اومدن  یانتظام یبعدشتتتتتتم که مامورا زده شتتتتتتتده. یچه گند دمی..از اونجا فهمی اتاق حاکی از گندکاریاش بود

 و جمع کردن یمهمون

 گفت نیآرم لیوک .شهیهنوز باورم نم اون شب حالم بد شد. یادآور ی با

 . هیچکدوم از این چیزایی که ادعا کردید دلیل بر محکوم بودن موکل من نیستستین یاظهاراتتون منطق-

 :گفت یقاض

 میهم بشنو نیشاهد هیبق یرحبت ها دیربر کن کنمیخواهش م-

 شروع کرد گهید یبعد از سوگند خوردن و کارا اومد. دایپرسش و پاس  رضا نشست و آ یسر  هیاز  بعد
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 بهش تجاوز کرده. یکیبهم گفت  هیبا گر  بود. لدای زنگ خورد. میگوشتت دمیشتتب که خواب بودم د یقاضتت جناب-

من با  یقاضتتتتتت یآقا خبر نداره. یچیاز ه نیگفت آرم بود. نیآرم یقایاز رف یکیگفت  بود. یک دمیازش پرستتتتتت

 کرده تیز برادر من شکاا النچرا ا فهممینم .یک دونمینم یول بود. نیآرم قیکه گفت رف دمیخودم شن یگوشا

آرتا  .مینزد یما ارتتتتتتن با هم حرف بود. یتو اون مهمون دایآ زنگ نزدم. دایمن ارتتتتتتال به آ دمیفهمیو نم حرفاش

 :گفت

 د؟یحدور نداشت یخانوم رستگار شما مگه تو اون مهمون-

 :با لکنت گفت دایآ

 من..من زود رفتم-

 :گفت یبا زرنگ آرتا

 د؟یشب خواب بود ۸شما  شب بود. ۸ بایر تقرورت گرفت تعرز  ی کهساعت-

 اوردیکم ن دایآ

به  یستتتاعت خواب من ربط برگشتتتتم چون خستتتته بودم خوابم برد. یوقت نموندم.. ستتتر رفتم اونجا هیمن فقط -

 داره؟ هیقد

 مهمونا بود نیب دایبرگشتم آ یمطمئنم وقت من

 :گفت یقاض

 دییمتشکرم بفرما خب. اریبس-

 و مشغول رحبت شد رفت ینشست کسر  دایآ یوقت

ت برگشتت لدای یوقت .مینگفت یز یماهم چ خونه دوستتتش و تا نصتتفه شتتب اونجاستتت. رهیبه ما گفته بود م لدای-

 میدیو شن شیچند وقت بعد خبر حاملگ نکهیو نگفت تا ا لشیدل چکسیبه ه .کردیم هیداشت خون گر 

 نگاه کرد نیبا نفرت به آرم و

 نیمن تا خون ا کرد. فیرو برام تعر  هیخودش همه قدتتت ن که بچه ستتتقط شتتتد.انقد کتکش زد بابا و برادر بزرگم-

 کنمیول نم رمیبه ظاهر مرد و نگ

 گفت یقاض یو نشستن کسر  گهیحرف د یسر  هیبعد از  اشاره کرد. نیبه آرم و
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 تهرستتتگار متهم شتتناخ یپس از نظر ما آقا .دهینم یزدانیرستتتگار به خانوم  یآقامتهم بودن  از یشتتواهد نشتتون-

 شهینم

 آرام بلند شد هوی سالن و برداشته بود. همهمه

 رو روشن کنم زایچ یسر  هیمن  نیدی..اگه اجازه میجناب قاض دیببخش-

 گ*آرام

ه اجازه بدم ب تونستتتمینم یول نزنم. یبود که حرف نیا نجای. از اولش شتتره اومدن به انمیبهم اشتتاره کرد بشتت آرتا

 یکار  نیتا حاال همچ با سر بهم اشاره کرد که حرفام و شروع کنم. یقاض .بگذرن لدای یاز دخترونگ یراحت نیهم

 :تمو گف دمیکش یقینفس عم استرس داشتم. نینکرده بودم واسه هم

  داد؟ امیپ لدایرستگار متهم نبود پس چرا شب بعد به  یاگه آقا-

 گفت یقاض

 رستگار یآقا دیداد یامیچه پ-

 :گفت یامش ظاهر با آر  لشیوک انداخت. نییسر پا نیآرم

 نداده یزدانیبه خانوم  یامیپ چیموکل من ه .نیهمه الک نایا یقاض یآقا-

 برگه 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

  :و گفتتو به پرونده نوشت  یز یبا اخم چ  یقاض

  ختم جلسه رستگار بازداشتند. یتا اون موقع آقا میکنیحکم و جلسه بعد اعالم م ستین یاگه رحبت-

م حک هی میباشتتتتت دواریام دیفقط با خاتمه دادم. زیبه همه چو چند تا تماس  امیپ هینگام کرد با  نیبا تحستتتتت آرتا

 :آرتا با خنده گفت .همه بلند شدن منم دوشادوش آرتا راه افتادم بهش بخوره. نیسنگ

 این پیاما رو از کجا پیدا کردی-

 دیگه منم دیگه-

 با خنده گفت:
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 عالوه بر وکیل یه کارآگاه خوبم هستی-

 ...میشد نیبهش زدم و با هم سوار ماش یلبخند فقط

*** 

 کرد. هیمامان چشاش کاسه خون شده بود از بس که گر  .کردمیعمل م گهیشدم تا چند ساعت د یبستر  امروز

عاشتتتتتتقونه  یآرتا با حرفا دکتر گفت قلب اهدا کننده آماده ستتتتتتت و فقط مونده عمل. .رمیبودم بم دواریفقط ام

یم رمیستتتخت بم نکهیدم از ایترستتت یاز مرگ نم نگران بودم. یلیمن خ یول از استتتترستتتم کم کنه. کردیم یستتتع

 ...دمیترس

 کلی دانا

کرده بود که تمام  یآرشام از پس عرز راهرو  رو م .دیچرخیدور خودش م یو بردن اتاق عمل و اون از نگران آرام

چند بار رفت  نبود. یخبر  چیچهار ستاعت از عمل گذشتته بود و ه .کردیم هیمامان آرام گر  حرکاتش و حفظ بود.

رش نشسته بود و س یرندل یرو بود. دهیته کش گارشیبسته س و برگشت. دیکش گاریو پشت هم س اهیتو ح

تار پرس به سمتش رفتن. مهیمامان آرام و اون سراس، آرشام .رونیپرستار اومد ب هویته بود که رو تو دستاش گرف

  :گفت

 همراه آرام محتشم؟-

  :گفت  آرشام

  بله-

  :کرد آرامش دهنده باشه گفت یکه سع یتکون داد و با لحن یسر  پرستار

  میندعا ک دیفقط با میبگ یز یچ تونمینم شده سازگار نباشه فعال وندیعمل هنوز تموم نشده امکان داره قلب پ-

  :شد که با داد گفت یرد م داشت

 مشیچرا آورد سیدعتتانو شیپ بردمشیم میدعتتا کن میخواستتتتتتتی..اگتته مم؟یدعتتا کن دیتتکتته فقط بتتا یچ یعنی-

 مارستان؟یب

  :گفت یظیبرگشت و با اخم غل پرستار

 قلب وندیپ جهینت میکن ینیبشیپ میتونیما نم ستیسازگار ن ماریکه قلب ب شهیهم .مارستانهیب نجایآروم آقا ا-

  شهیم یچ
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  :گفت ادیفر  با

  دیزن یم وندیپ ستین ایسازگار هست  دیدونینم یالمصب چرا وقت یبردیقلب منو م یومدیم-

حاال  یوقت .یچه جور  یچند تا از پرستتارا هشتدار دادن که آروم باشته ول .عقب دشیبازوشتو گرفت و کشت آرشتام

 بود؟ آرام بد

  :با اخم گفت آرشام

  گهیبس کن د یزنیم یچه زر  یدار -

 خش دار شده بود گفت ادیکه از فر  ییردا با : 

بس  یگیتو م ادیستترش م ییچه بال ستتتیمعلوم ن دهیآرشتتام خواهرت تو اون اتاق داره جون م و بس کنم. یچ-

 کن،

 ...کنه کاریچ دیبا دونستمینم نماو یحت .داد هیرو به رو تک واریانداخت و به د نییسر پا آرشام

  آرام

 اخم کردم تا چشتتتام به نور عادت کنه. .کردیم تینور اتاق چشتتتم و اذ زدم و چشتتتامو آروم باز کردم. یآروم پلک

 هیبخ یجا دیکه با کردیم درد م نهیستتت یرو کل اتاق و پر کرده بود. زدیکوتاه م یدستتتتگاه کنارم که بوقها یرتتتدا

تختم  یزد و اومد جلو یبا ذوق لبخند بازم و نداشتتتتت. یچشتتتتما دنیانتظار د رتا اومد تو.در باز شتتتتد و آ باشتتتته.

  :گفت

 زم؟یعز  یخوب-

  گفتم رورتم برداشتم. یدستمو تکون دادم و ماسک و از جلو آروم

  ستیح..حالم خوب..ن-

آرتا  .شدیجا کنده مقلبم از  ومدیم رونیکه از دهنم ب ییبا هر ردا کردمیاحساس م زدن برام سخت بود. حرف

  فت:ماسک و گذاشت رو رورتم و گ

 شدنیم دیدکترا داشت ناام .یهوشیوقته ب یلیخ-

  :زور دهن باز کردم به

 مامانم کجاست؟-
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 بد بود آرشام بردش خونه یلیحالش خ-

  :کرد و گفت یمکث

  ادیبرم به پرستار بگم ب-

 ...رفت رونیو راف کرد بعد از اتاق ب دیرو باال کش پتو

 .آوردیو نگار داشت ته کمپوت ها را درم زدنیحرف م یهلنا و ترانه ه .کردیم میها داشت روانبچه یسر و ردا

  :دار گفت کهیآرشام ت

  شرمنده اگه کمپوت مورد عالقت نبود-

  :خورد گفت یهمونطور که م نگار

  دوست دارم السینه اتفاقاً کمپوت گ-

نگار از کمپوت دوم به کمپوت ستتوم رفت و ته اونم در  کرد. یبا لبخند نگاه مآرتا  نگفت. یز یاخم کرد و چ آرشتتام

 :ترانه با ذوق گفت آورد.

  یآوردم از خوشحال یداشتم بال در م میاومدن خواستگار  انیخانواده ک شبیآرام د-

واجشون بودند پدر و مادراشون مخالف ازد یعاشق هم بودند ول رستانیاز دوران دب .ترانه بود یمیعشق قد انیک

رف ح شتتبیترانه با ذوق در مورد د ترانه. یخواستتتگار  ادیب انیشتتدند ک یراضتت یپافشتتار  یباالخره بعد از کل یول

 انیو ک که ترانه یاون موقع خواستتتتتتتت. یکه م یبه اون زندگ دیاونم رستتتتتت دادم. یو من با لبخند گوش م زدیم

انه تر  امتهیمن و پرهام تا ق دارین ورق برگشتتته و االن که داال .میمنو پرهام نامزد کرده بود دنیدیهم و م یواشتتکی

 .فهمهیو نم دمیکش یدرد .ستین ادشیخامرات پرهام و  دمیقلب جد نیکه ا فیح .کننیدارند نامزد م انیو ک

 .ستتتتتتیتوش ن یپرهام گهیکه د یقلب هیو  توش مرده و االن منم یبا تموم آدم ها، قلب خودم با تموم خامراتش

نه چ دمیفهم یمن گهید تو  گهیکه د یپرهام کردمیو به پرهام فکر م زدمیتو کوچه خامرات قدم م .گهیم یترا

از هم جدا بود االن  رهاممن و پ یایدن پادشاه کنم. دمیآرتا رو تو قلب جد دیبا دیشا .کنهینم یزندگ دمیقلب جد

  ...مییفقط من و آرتا

*** 

  :گفت نهیبعد از معا دکتر

 مطبم یایب نهیمعا یبرا کباریهر چند وقت  دیفقط با یمرخص بش یتونیحالت خوبه م-
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  رو کرد به آرشام بعد

 دیشو انجام بد صیترخ یکارا دیتون یم-

 ...و رفتم خونه دمیبه کمک آرتا لباسامو پوش و انجام بده. صیترخ یسر تکون داد و رفت تا کارا آرشام

از  داشتم میتصم نرفتم. رونیهفته  ب هی .رونیوز کرد و رفت ببودم مامان پانسمان مو ع دهیتختم دراز کش رو

از کالستتتام حذف شتتتده  یلیدانشتتتگاه دوستتتت نبود االن از خ سیمطمئنا اگه آرتا نبود و با رئ فردا برم دانشتتتگاه.

نم مدت درس و ول ک هیگرفتم  سانسیل یقتداشتم و میقابل شمارش نبود..تصم بتامیبودم..چون در مول ترم غ

  نگار بود زنگ خورد. میفکر بودم که گوش نیبعد دوباره ادامه بدم..تو هم رهیبگ یروال عاد میگتا زند

 الو؟-

  ی:تو گوش دیچیپ ونشیگر  یردا

  ایب یول ستیحالت خوب ن دونمیم .رمیمیدارم م .ایآرام تو رو خدا ب-

  :زد گفتم یکه تو ردام موج م ینگران با

 شده؟ یچ-

  گهید ایب-

 یتو .رونیمامان از خونه رفتم ب یبه ستتتتتتواال توجهیو ب دمیکه دم دستتتتتتتم بود پوشتتتتتت یز یچ نیاول قطع کرد. بعد

با  .نبرده نیماشتتتت رونهیآرشتتتتام که اونجا پارک بود افتاد فکر کنم چون با دوستتتتتاش ب نینگاهم به ماشتتتت نگیپارک

 میصمت هیتو  بود. فمیآرشامم تو ک نیماش دکی چیسوئ .کشهیمول م یلیبرم خ یخودم فکر کردم اگه با تاکس

و با  نیدر و زدم و باز شتتتتد ماشتتتت موتینکردم ر  یوقت بود رانندگ یلیخ رو باز کردم و ستتتتوار شتتتتدم. نیماشتتتت یآن

 ...نایخارج کردم و راه افتادم سمت خونه نگار ا نگیاز پارک اهیاحت

 مادر نگار در و باز کرد در و زدم.

 سالم-

 هیوعزد که از چهره اش معلوم بود مصن یلبخند

  تو ایب زمیسالم عز -

  رفتم کنارش نشستم .کردیم هیداشت گر  وارد اتاق نگار شدم. داخل. رفتم
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 زم؟یشده عز  یچ-

  :انداخت تو بغلم و گفت خودشو

باهاش ازدواج  خوامیتا هم بچه داره..من نم ۲ستتتالشتتته  ۵۰مرف  شتتتوهرم بده. خوادیبابا به زور م کمکم کن آرام.-

  کنم

از اون  یکی نمیا دونستتتتتتتمیم نبود. یگرفت عقالن یکه م یماتینبود و تصتتتتتتم یت و حستتتتتتابنگار آدم درستتتتتت پدر

  :گفتم دمیکشیهمونطور که دستم و نوازش وار پشت نگار م .شهیالک ماتیتصم

  یبله بگ دیتو با .شهیکه نم یتا تو نخوا زمیعز -

  :گفت هیگر  با

 که دو برابر سن منه ازدواج کنم؟ یبا کس یآرام من چه جور  جواب مثبت بدم. دیبابا گفته با-

 بگم فقط بغلش کرده بودم یدونستم چ ینم

 رودوست دارم گهید یکیمن -

  با تعجب از بغلم جداش کردم 

  یک-

 انداخت نییپا سر

  الیخیب-

  گهیبگو د الیخ یب یچ یعنی-

  گفت دلخور

  گهیآرام ولم کن د-

  :آروم شد گفتم یوقت کنه. هینگفتم و گذاشتم تو بغلم گر  یز یچ گهید

 ؟یخواستگار  ادیم یک-

  :گفت آروم

  هفته نیآخر ا-
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 شه؟یساله م ۵۰آدم  هیآخر هفته نگار زن  یعنی یوا

  قبول کنه یدوسش ندار  یبهش گفت یباشه وقت یآدم خوب دیشا-

 :گفت کردیمور که اشکاشو پاک م همون

  ساله ۲۰دختر  هی یخواستگار  ادیباشه نم یکه آدم خوب یکس-

  دمیبغض خند با

  باشه ی..دعا کن آدم خوبوونهیداره د یچه ربط-

  آرام دوست دارم فرار کنم-

  :کردم و گفتم یمو جد افهیق

 ؟یکن تشیاذ یخوایچرا م شده؟ ینطور یکرده که ا یآخه چه گناه ؟یستیبه فکر مادرت ن-

  :و انداخت رو تخت و گفت خودش

 دونمینم یچیه کنم. کاریچ دیبا دونمینم-

 ...کنه رییتغ یراحت نیبه هم طونینگار ش یزندگ شدینم رمباو

رتتتبرانه منتظر  یدونستتتتم آرشتتتام ب یشتتتب بود و م ۹ بایستتتاعت تقر  حال نگار بهتر شتتتد برگشتتتتم خونه. یوقت

ت ستتاع کیتراف .دمیجویاز استتترس ناخونامو م .دادمیکالفه پاهامو تکون م کرده بودم. ریگ کیتو تراف دعواستتت.

 یکه مامور داره اون تابلو دمیو د سیپل نیماشتت هی باز شتتد و من با ستترعت به ستتمت خونه رفتم.آروم آروم  ۹:۱۵

 :فتو گ نیمامور اومدکنار ماش .ستادمیو وا دمیکش یپوف کالفه ا .دهیتکون م ستیمانند و به نشونه ا ریکفگ

  مهین،بیماش نامه،کارتیگواه .ریسالم خانوم شب بخ-

  سالم چشم-

 گشتم. نامهیدنبال گواه فمیکردم و دادم و تو ک دایداشبورد پ یرو از تو مهیو ب نیماش کارت

رو دادم  نامهیو گواه دمیکشتتتتتت ینفس راحت کردم. دایپولم پ فیک یرو از تو نامهیبعد گواه قهیحدود چند دق

 مهیبفهمه جر  شتتتاماگه آر  یوا .زدیرو م یو تو دستتتتگاه دکمه ا سیپل نیو رفت ستتتمت ماشتتت گفتیممنون بهش.

ز تو ا چون دکتر گفت استترس خطرناکه برام. .میر یکردم خودمو آروم کنم تا استترس نگ یستع .کنهیشتدم کلمو م

 آرتاست.خود   دمیشد فهم ادهیپ یوقت  آرتا ترمز کرد. نیماش هیشب ینیماش هویکه  کردمیداشتم نگاش م نهیآ
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تکون داد و با آرتا  یر گفت و اون ستتتتتتر به مامو یز یچآرتا  فرشتتتتتتته نجات بود. نیع تیموقع نیحدتتتتتتور آرتا تو ا

 یبه پنجره ستتمت من با کف دستتت زد رو دیرستت یوقت .نید آرتا اومد ستتمت ماشتتبع مشتتغول خوش و بش شتتد.

 : و گفت نیسقف ماش

 خانم محترم؟ یکن یحرکت م رمجازیبا سرعت غ یکشیشما خجالت نم-

  :رو گرفت جلوم و گفت مهیو ب نیاشو کارت م نامهیگواه .نییتا نخندم و سرمو انداختم پا دمیگز  لب

  و بدم یفروختم تا پول داداش جنابعال یهامو م هیتا کل ۲ دیبا یشدیم مهیجر -

  :رو ازش گرفتم و گفتم کارت

 ه؟یدو تا کل-

 ارزه یتومنم نم ۵۰ما که  هیواال کل-

  :و گفت دیخند بعد

 یهزار و خورده ا دیمن با سیپل یبد نامهیهر دفعه گواه ؟یفتیوخوشگل ب نامهیانصافه تو عکس گواه ییخدا-

 رلوات نذر کنم

  :و گفتم دمیخند

 افتادم؟ ریگ نجایمن ا یدیفهم یپررو..حاال چطور -

  :اومد سیپل یردا

ً  دیحرکت کن-   لطفا

  :گفت یدست بلند کرد و باشه ا آرتا

 رونهیمن تنها ب نیشب با ماش ۹تا  چونیگوشش و بپ یدیداداشت گفت هر وقت آرام و د-

  :کرد و گفت یش و جد افهیق

 ؟یرونیشب ب ۹تا  یکشیتو خجالت نم-

  :انداختم نییپا سر

 خونه نگار بودم-
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  :زد و گفت نیچند ضربه آروم به سقف ماش دلخور

  افتیراه ب تکرار نشه. گهید-

 یم دلخور شدم. سرزنشم کرده ییجورا هیآرتا هم  نکهیاز ا راه افتادم و رفتم سمت خونه. .نشیرفت تو ماش بعد

آروم آروم رفتم ستتتتمت . رو پارک کردم نیو ماشتتتت دمیرستتتت یوقت رتتتتد برابر بدتره. نیآرشتتتتام از ا یدونستتتتتم دعوا

مامان در و برام باز  .و رفتم باال وربه آستتانستت دمیرستت یوقت تموم نشتته ول چیراه ه نیآستتانستتور دوستتت داشتتتم ا

 :به مامان نگاه کردم که گفت یسوالال ندیدم. و تو حآرشام  فرستادم و رفتم داخل. یرلوات کرد.

 ...ششیبرو پ تو اتاقش.-

 :سمت اتاقش که گفت رفتمیداشتم م

 عا ینکن شیآرام عصبان-

 با .آروم در و باز کردم تو. ایرتتداش اومد که گفت ب گفتم و با استتترس در اتاق آرشتتام و زدم. یباشتته ا یستتر  ستتر

 یچیاز نگاهش ه سر بلند کرد. دنمیبا د .رفتیو با لپ تابش ور منشسته بود رو تختش  شیجد شهیحالت هم

 یچیه .ینه ناراحت نه خشم. خوند. شدینم

 ؟یکجا بود-

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 خونه نگار-

 :گفت شیهمون نگاه بدون معن با

 چرا؟-

 باال انداختم شونه

 اومده بود شیبراش پ یمشکل-

 شد یپر از نگران نگاهش

 ؟ش اومد که تا نه شب بیرون بودیی پیچه مشکل -

 دورش بزنم نتونستم

 ساله ۵۰مرد  هیبه  شوهرش بده. خوادینگار م یبابا-
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 تابش و بست و از رد تخت بلند شد لپ

 ؟یچ-

 قدم رفتم عقب هی

 ه؟یچ-

 :گفت

 ؟یک-

 هفته نیآخر ا-

 :گفت و نشست رو تخت..آروم گفت یآروم یوا

 . یکی ملبتدمیو ماومدنت  ریبرو تو اتاقت بعدا جواب د-

 آرشام چشه فهممینم گفتم و رفتم تو اتاق خودم. یاسترس باشه ا با

 آرشام

در خونه  من و کشوند. یز یچ هی شد. یول تونستم با اون سرعت خودم و برسونمت خونه نگار. یچجور  دونمینم

 اومد یزن یردا رو زدم.

 د؟ییبفرما-

 :و راف کردم و گفتم ردام

 در؟ یجلو انیب دیبه همسرتون بگ شهیم .یسالم خانوم مستوف-

 شما؟-

 میشیآشنا م ارنیب فیتشر  دیشما بگ-

با  شتتتد. انینما یکلیمنتظر شتتتدم که در باز شتتتد و قامت مرد ه قهیچند د و گذاشتتتت. یگفت و گوشتتت یا باشتتته

 :کلفتش گفت یردا

 د؟ییبفرما-

 :گفتم و بزارم کنار. یکردم احترام الک یسع
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 ؟یتونیم ف بزنم.باهات مردونه حر  خوامیم-

 :خونسرد گفت یچهره ا با

 نمیبینم یمن مرد-

 :گفتم یجد

 نشون بدم نه حورله شو دارم یمن نه اومدم مردونگ-

 :گفت کالفه

 برو بچه برو درست و بخون-

 ؟یکنیتباه م ینطور یدخترت و ا یتو که مرد یول باشه من بچم.-

 :چهره خونسردش جاش و به خشم داد و گفت هوی

 ؟ی عوضیدار  کاریتر من چتو به دخ-

 :که زد گفتم یاز حرف تیعصبان با

 به ارطالح پدر؟ رسهیبهت م یچ ساله؟. ۵۰مرد  هیبه  یدیدخترت و م-

 گفت یغرش مانند یزد و با ردا واریبه د یخشم مشت با

 ؟یکارشیتو چ-

 یحام هیفک کن -

 مو گرفت هیق

 یشیکه حام بیخود کردیتو -

 مو از دستش آزاد کردم قهی

 مراقب دخترت باش یاگه مردی. ش یرتیغ یالزم نکرده الک-

 ...نمیرفتم سمت ماش بعد

 دمیرداش و پشت سرم شن
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 کثافت  ارمیمن پدر تو رو در م-

 یبا کلمه ها .ستتادمیرو به روش وا قایکردم و دق یو م مونیفارتتله چند قدم زدم و برگشتتتم ستتمتش. یشتتخندین

 :محکم گفتم

 یفعال سع .یشما دستت و به خون آلوده کن ستیالزم ن ارهیواد پدر من و در بهست که بخ یاونقد آدم حساب-

 یار یکن پدر دختر خودت و درن

  :م و با حرص گفت نهیبار زد تخت س سه

ستترم  رهیمن حستتاب اون دختره خ .عوضتتی اریاستتمش و ن کثافت. اریاستتمش و ن .یلعنت اریاستتم دختر من و ن-

 چشام یحاال گمشو از جلو .رسمیم

 :وار گفتم دیدته

 خورهیدستت به نگار نم-

 :گفت دیلرز یکه از خشم م  ییردا با

 یحاال هم هر  نداره. یربط یدختر خودمه دوست دارم کتکش بزنم به جنابعال-

 :شدم گفتم دیکل یدندونا یال از

 ...به نگار یکار  یتو حق ندار -

 :رورتم و گفت ویانگشت اشاره شو گرفت جل که زد اجازه حرف زدن بهم نداد. یلیس با

 زارمیدفعه بعد زنده ت نم نداشته باش. یهزار بار گفتم به دخترم کار -

 :از پشت سر اومد یزن یردا

 شده؟ یچ دیجمش .د؟یجمش-

 :رو به من با التماس گفت .دیکش ینیبه در و ه دیرس

 ؟یکنیآبرو م یل بچرا ما رو تو مح از جون ما؟ یخوایم یآبرومون رفت چ شو. الیخیب آقا تو رو خدا برو.-

 :پوزخند گفتم با

 به زور نگار و شوهر بده؟ خوادیشوهرتون که م ای هییآبرو یکار من ب-
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 :بزنه که مچش و گرفتم و ادامه دادم یلیخواست س دیجمش

 دخترتون زجر بکشه دیشما دوست دار -

 داد زد دیجمش

 داره؟ یدخترم و بکشم به تو ربط خوامیم دِ به تو چه.-

 یندار  رتی..غیچون وجدان ندار  شیبکش یخوایم-

داغ شده بود  مینیب کردم. یخون و احساس م یگرم و رفت عقب. دیکش یغیمادر نگار ج .مینیمشت زد تو ب با

 :همچنان گفتم یول .کردیدرد م میشونیو پ

 کنمیم یا گهیبهم وگرنه کار د زیو بر  یخواستگار  یاگه مرد-

 :حرص گفت با

 ؟غلطی کنیچه  یخوایمثال م-

 شد و اومد سمتمون ادهیمامور ازموتور پ .ستادیکنارمون وا سیموتور پل هویبگم که  یز یچ خواستم

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 :گفت دیبگم که جمش یز یچ خواستم

 آقا مزاحم شده نیا بله.-

 رو کرد به من مامور

 د؟یچرا مزاحم شد-

 ::گفتم تیجد با

 دستبند بزن ببر ایبنفر مزاحمته  هیکمک کردن به  ایدن نیاگه تو ا-

  :مامور گفت یجلو دادیتکون داد و همونطور که هلم م یسر  دیجمش

 غلطا نکنه نیاز ا گهیبردار ببرش بنداز زندان تا د سیآقا پل دییبفرما-

 :گفت مامور

 د؟یدار  یتیشما شکا-
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 :گفت دیجمش

دخالت  ستتتتتیبهش مربوه ن که ییجلو خونه ت تو کارا ادیشتتتتب ب ۱۰نفر ستتتتاعت  هیمعلومه که دارم..فکر کن -

 ازش؟ یکنینم تیکنه شکا

  دهنش دکمه رو فشار داد و گفت یو در آورد و گرفت جلو مشیس یب مامور

 یکمک یرویتو محله___در خواست ن یر یدرگ کی-

 :آروم گفت دیجمش .کمربندشو ورل کرد به  میس یدکمه رو ول کرد و ب بعد

 دمیم تینشه رضا دایورا پ نیا گهید یاگه قول بد-

 :زدم و گفتم یشخندین .گهیم ینطور یا رهیچون پاش گ دونستمیم

 برم زندان دمیم حیترج-

ند دستب نکهیاومد و بعد از ا سیپل نیبعد ماش قهیچند د .دمیفهمیو م تشیعصبان زانیاز فک قفل شده ش م

 شیته دلم داشت آت .ردکینگاه م هیلحظه چشمم به نگار خورد که با گر  نیدر آخر  .یکالنتر  میزدن دستم ما رفت

  میرفت .دادیو با استتتترس تکون م اشپاه دیجمشتتت .یکالنتر  میبالخره رفت  چرا. دمیفهمیو فقط خودم م گرفتیم

 :مون بلند شد و رو به من گفت دنیبا د .قمیرف یاتاق سرگرد رحمان

 ورا؟ نیشده جناب محتشم از ا یچ-

 :احترام گفت یز ادامامور بعد ا حورله نشستم. یسر تکون دادم و ب فقط

 دارن تیشکا یمستوف دیجمش یاتفاق افتاده آقا یر یمحله___درگ یجناب سرگرد تو-

 :تکون داد و گفت یسر  سرگرد

 دییبله..شما بفرما-

 :گفت یسرگرد رحمان ای ریام نشست رو به روم. دیرفت و جمش مامور

 یجناب مستوف میبازم شما رو مالقات کرد-

 :گفت ریام نگفت. یز یچ دیجمش

 ه؟یچ یر ی..اما موضوع درگدیشما که بازداشت- 
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 :گفتم رفتمیکه با دستبند دستم ور م همونطور

 کم باهاش حرف زدم هیبه زور دخترش و شوهر بده که من  خواستیبه ارطالح مرد م نیا-

 :و به رورتم اشاره کرد و گفت دیخند ریام

 دیکم حرف زد هیبله..فقط -

 :دیرو کرد به جمش بعد

 د؟یدار  تیشما شکا نکهیمثل ا یمستوف یقاخب آ-

 :گفت ومدیکه از ته چاه درم ییبا ردا دیجمش

 دمیم تیرضا-

 :لبخند زد و رو به من گفت ریام

 یحرف بزن ینکن با کس یسع گهید .یبر  یتونیپس شما م-

 :بلند گفت یبا ردا بعد

 یجناب اکبر -

 :به من اشاره کرد و گفت ریام اومد داخل. مامور

 هم بازداشتند یمستوف ی..آقادیو باز کن شونیدست ا-

 گفت مامور

 چشم-

 :با پوزخند گفتم دیو رو به جمش دمیدست من و باز کرد..بلند شدم دستم و مال بعد

 ی...مستوف یآقا امتیبه ق دارید-

 نگار

 لیدل .دمیجویناخونام و م .کردیحالم و داغون م نیو ا کردیم هی..مامان گر دیجوشتتتتتتیو ستتتتتترکه م ریستتتتتت نیع دلم

 مینگران دمید یو اونطور  شینیب یوقت نده. تینگران بودم بابا رضتتتتتتا یول دمیفهمیرو نم نجایاومدن آرشتتتتتتام به ا
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 تم.و برداش یزودتر از مامان گوش .ردزنگ تلفن رشته افکارم و پاره ک کنه دماغش شکسته باشه.ن شد. شتریب

 :بابا بود یردا

 الو-

 شد؟ یالو بابا..چ-

 :گفت بابا یخسته  یردا

 خونه به مادرت بگو امیامشب نم-

 :دمیپرس ینگران با

 شد؟ یآرشام چ چرا؟-

 :گفت تیبا عصبان بابا

 خدافظ اون سگ پدرم رفت خونه شما نگران نباش.-

 :مامان گفت بوق تلفن گوش دادم. یبه ردا یبا ناراحت قطع کرد. بعد

 گهیو د یبزار اون گوش-

 :مان گفتمش و رو به ما هیو گذاشتم رو پا یگوش

 فک کنم بابا رو گرفتن-

 :گفتیلب م ریز  هیبا گر  شد. دیش شد هیگر  .دیکش ینیه مامان

 خدا نگذره ازش بود اومد جلو در بدبختمون کرد. یآخه اون ک-

رفتم تو اتاقم و  با خودم گفتم فعال ناراحته بزارم آروم شتتتتتته. یول رمیکردنش و بگ نینفر  یداشتتتتتتتم جلو دوستتتتتتت

بعد چند بوق  وقت بهش زنگ نزدم. چیه یآرام کش رفتم ول یشتتتتماره ش و از گوشتتتت گرفتم.آرشتتتتام و  یشتتتتماره 

 ی:تو گوش دیچیخسته ش پ یردا

 بله؟-

 :و راف کردم و گفتم ردام

 سالم آقا آرشام نگارم-
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 :آرشامم زنده شد یردا

 ؟یشده به ما زنگ زد یسالم چ-

 :گفتم نیلحن غمگ با

 حالت خوبه؟-

 :کرد و گفت یخند تک

 همه؟م-

 :اعتراز گفتم با

 بود دهیعه خب دماغت پوک-

 بله متاسفانه پدرتون موفق نشدن من و بکشن-

 :گفتم ی..ولرمیمیمنم م یر یتو بم .دلم گفتم خدا نکنه تو

 پدرم چرا بازداشت شده؟-

 :گفت

آفت  بادمجون بم دینگران نباش بمونن. ششونیارادت داشتن بهشون گفتن امشب و پ یلیخ سایپل نکهیمو ا-

 نداره

 :کردم و گفتم یلحنم و جد یاومد ول یخوشم م شیبا لحن جد یایشوخ نیا از

 نکرد تیمگه پدر من ازت شکا .زنمیحرف م یدارم جد-

 کالفه شد رداش

 بود ریخودشون پاشون گ یدادن ول تیاز من مشتاق بازداشت شدن بودن رضا شتریانگار خودشون ب رینه خ-

 :گفتم یدیبا ناام

 ی.خدا رو شکر سالم.باشه-

 :گفت هعه ش اومد. یردا

 خدافظ-
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  .ستیپشت خط ن گهید دمیبوق که اومد فهم یردا کردم. یلب گفتم و خدافظ ریز  یاحساس یب

خودم  با فمیتکل تو عشتتق آرشتتام بستتوزم. ایواستته بابام ناراحت باشتتم  کنم. کاریچ دمیفهمینم رو تختم. دمیخواب

 ...برم یخواستگار  نیبار ا ریز  خوامیوره نمج چیه دونستمیفقط م معلوم نبود.

 آرام

آرتا وارد  به خامر خواستتتتتگارش بود. دیشتتتتا .زدیحرف نم چکسینگار حالش خوب نبود و با ه کالس بود. نیآخر 

آرنج ترانه تو  هوی .کردمیرتتورتش و نگاه م اتییتمام جز  کرد. ابیتمام شتتروع به حدتتور غ تیکالس شتتد و با جد

 :گفت کردینگام م تیآرتا همونطور که با جد خودم اومدمبه  بازوم فرو رفت.

 د؟یستیمگه شما آرام محتشم ن-

 :گفتم آروم

 چرا-

 االن استاد آرمان بود .کردینم ییآرتا چیجور نگام کرد که ه هی

 د؟یدیپس چرا جواب نم-

 د؟ینزد یهستم پس چرا حاضر  دیدونستیکه م اشم یول حواسم نبود استاد. دیببخش-

 :انداخت و گفت باال شونه

 دیخودتون اعالم حدور کن خواستمیم-

 دییبفرما االن کردم.-

 کرد رفت سر وقت درسش. ابیحدور غ نکهیبعد از ا و رفت سراغ نفر بعد. دیچشاش برام خط و نشون کش با

درستتش که تموم شتتد مثل  باشتته که اون استتتاد آرمانه و حواستتم به درستتم باشتته. ادمیکردم  یدر مول درس ستتع

 :گفت کالس یاز دخترا یکی همهمه کل کالس و برداشته بود. قبل وقت اضافه آورد. یه هاجلس

 ؟دیاستاد شما مجرد-

 :کرد و گفت یجمع و جور  یآرتا خنده  حرص لبام و جمع کردم. با

 در آستانه ازدواجم-

 :کنارش به دختر گفتن یتا از دخترا چند
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 گفتم یدید-

 :را گفتاز پس یکی پنچر نشست سر جاش. دخترم

 دیشما جوون کنهیم ریزن آدم و پ .دیزن داشته باش خورهیبهتون نم-

 :آرتا با خنده گفت داشتم خفه شون کنم. دوست

 یبعد عروس شاللهیا کنه. رمینامزد من هنوز فررت نکرده پ-

 :منم گفتم خند زد.لب یگفتیاخم به آرتا نگاه کردم که با خودش با

 ..پشت سر هر مرد موفق یه زن وایسادهونتون کنه استااادجو یلیخ تونهیهمسر م هیاتفاقا -

 :گفت آرتا

 نه خیر خانوم این خبرا نیست-

 گفتم تیجد با

 همسرتون ترجیح داد جلوتون باشه تا پشتتون که دیکرد کاریشما چ ستیمعلوم ن-

 اوردیهم کم ن آرتا

 همسرم پشتم هست ولی با ماهیتابه-

 ارمیمحال بود کم ب یول .دنیخندیز بچه ها ماالن چند تا ا تعجب نگاش کردم. با

 :و بر لب داشتم گفتم زمیآم طنتیهمونطور که لبخند ش

 د؟یزنیپشتش حرف م ینجور ینامزدتون خبر داره ا-

 :به ساعتش نگاه کرد وگفت دهیبا لحن ترس آرتا

 دیشد خسته نباش ریبچه ها د-

 :رو به من گفت بعد

 لحظه هیخانوم محتشم -

 :و گرفت جلوم گفت چیسوئ .زشیسر م رفتم



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

105 

 

 امیتا من ب نیبرو تو ماش-

 :خواستم از کالس خارج شم که گفت شد. یکالس خال و گرفتم و با حالت قهر روم و برگردوندم. چیسوئ

 توله یچرا قهر  کشمیبرو بعدا ازت م-

 :و با همون حالت گفتم برگشتم

 توله عمته-

 :گفت تیباال انداخت و با مظلوم یا شونه

 دارم کهعمه ن-

 :و گفتم دمیگز  لب

 واقعا؟-

 :و گفت دیخند

 واقعا انگار فلجم یگیجور م هی-

 :کج کردم و گفتم سر

 یبده که عمه ندار  یلیخ-

 :گفت کردیجذابش و جمع م یکه داشت خنده  همونطور

 فوشات فلج شد؟ بده؟ شیچ-

 :زدم ییدندون نما لبخند

 نعه-

 ...عقب گرد کردم و از کالس خارج شدم بعد

 :گفت وفتادیهمونطور که راه م سوار شد. .ادیداره م دمیمنتظر آرتا بودم که د نیماش وت

 ؟یچرا قهر  یخب گفت-

 :جا به جا شدم و با اعتراز گفتم میرندل رو
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 ؟بهت دمیم ریمن گ ؟یپشتم حرف بزن دیمن نباشمم تو با ینی-

 کرد لبخندش و جمع کنه یسع

 من غلط کردم زمینه عز -

 غلط کردم یبگ یمجبور شغلط و نکن که -

 :تکون داد و گفت یسر  یناچار  با

 ؟یکن یکنم آشت کاریچ .شهیتکرار نم گهیچشم د-

 :قهر گفتم با

 یکن یکار  ستیالزم ن-

 کنهیم وونهیاز اون نگاها که آدم و د کرد. نگام

 کنه نه شما یکنم آرام خانوم باهام آشت کاریچ دونمیمن رالح م .ستیچرا الزم ن-

 خوادینم-

 وار نگام کرد دیتهد

 خوادیچرا م-

 و عوز کرد رشیمس بعد

 میکن دیخر  یواسه عروس میر یم-

 :تعجب گفتم با

 سال بعده هی یعروس یروان-

 :باال انداخت و گفت یا شونه

 هیداره..من دوست دارم االن بخرم..مشکل یربطچه  -

 .میزد دیتک تک مغازه ها رو د میوبا هم رفت ستتتتادیوا دیمرکز خر  هی یجلو به نشتتتتونه تاستتتتف تکون دادم. یستتتتر 

لباس بلند و پف دار کار شتتتده و  هی اشتتتاره کردم. نیتر یو با چشتتتم به لباس عروس تو و ستتتادمیمزون وا هی یجلو

 :بهم انداخت و گفت ینگاه میآرتا ن دار. نیآست خواستمیهمونطور که م
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 ؟یدوسش دار -

 :زدم و گفتم یحیمل لبخند

 بود ییجایسوال ب-

 نخنده سر تکون داد کردیم یسعکه  همونطور

 مارمولک زیبرو تو پرو کن زبون نر -

 :چپ نگاش کردم چپ

 ؟یدیو بهم نسبت م واناتیچرا امروز انواع اقسام ح-

 :کج کرد و گفت سر

 خب یش هیشب-

 :کردم و گفتم اخم

 امیارن من نم-

 :سمت مزون با غر غر گفت بردیهمونطور که م. و گرفت بازوم

 منت بکشم  دیبا یه امروز. یچقد تو لوس شد-

رو به من ستتتالم کرد و بعد از  حیبلند شتتتد و با لبخند مل زیاز پشتتتت م یدختر الغر اندام داخل مزون. میبعد رفت

آرتا  یرفتم جلو .ومدیحرکتش خوشم ن نیارال از ا آرتا سالم کرد.چشم غره کرد به به تبدیل لبخندش و  نکهیا

 :گفتم یو با لبخند مصنوع سادمیوا

 چنده؟ نیتر یاون لباس پشت و-

 :گفت آرتا

 پرو کنه نی..بدخوادینم متیق-

 :زد و گفتمصنوعی و رو مخی  لبخند دختر

 کهیکوچ ستین زشیسا-

 :شونه باال انداخت و گفت آرتا
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 نیبزرگترش و بد-

 :گفت دختر

 ندارم. ارال برام نمیاد. -

 :گفت یالیخینشست رو مبل گوشه و با ب آرتا

 خب همون و بده-

 :که بهش بر خورده بود گفت دختر

 اندازه ش نمیشه. یه لباس مناسب انتخاب کنید محترم  یخب آقا-

 :بلند شد و گفت آرتا

 نمیخواد-

 با اخم رو به من کرد بعد

 ایآرام ب-

 :گفتم یبا ناراحت .رونیمنم پشت سرش رفتم ب از مزون خارج شد. بعد

 رون؟یب یچرا اومد-

 :گفت یحورلگ یب با

 ومدیتارش خوشم ناز رف-

 :کردم و گفتم اخم

 خواستمیمن لباسه رو م یول-

 :و آروم کرد و دستام و گرفت لحنش

 واسه ت خب؟ خرمیبهترش و م-

 :آرتا گفت باز شد. کمی اخمم

 به خامر بی ادبیاش حذفش کردم. هنوزم باهام سر جنگ داره از شاگردام بود. یکیدختره -
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 خوامیلباسه رو م. ندارم یمن که با دختره کار  یول-

 کالفه شد کمی

 گهید رمیگیم رمیگیگفتم موقتی  آرام بسه.-

 میشدیرد م پر زرق و برق ینگفتم و شونه به شونه ش از مغازه ها یز یچ گهید

 هیچشتتتمم خورد به  شتتتده بود. یکار  نینگ یادیز  از حلقه ها اشتتتاره کرد. یکیبه  .ستتتادیوا یمال فروشتتت هی یجلو

 ره کردمبهش اشا حلقه ساده تر.

 چطوره؟ نیا-

 کنهینگام م دلخور

 ن؟یا یگیبعد تو م گردمیحلقه م نیدارم دنبال گرونتر -

 :گفتم یالیخیو جمع کردم و با ب لبام

 مهمه مگه؟ متشیق-

 آره مهمه-

 :زدم یلبخند

 ستیاما واسه من مهم ن-

 :زد و گفت یفروشنده لبخند آرتا هم پشت سرم اومد. رفتم داخل. بعد

 دیمدسالم خوش آ-

 میخواستیممنون حلقه م-

 :و گفت سادیکنارم وا آرتا

 میخواستیحلقه م-

 :لب گفتم ریز 

 االن گفتم نیکه هم نیا-

 :اشاره کردم و گفتم دمید نیتر یکه تو و ینمونه حلقه ها رو آورد و من بدون فکر به حلقه ا فروشنده
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 خوامیو م نیا-

 :کالفه گفت آرتا

 ؟ینیرو هم بب هیبق یخواینم-

 :رو مخش بود گفتم دونستمیلبخند که م هیکردم و با  شنگا

 خوبه نینه هم-

 :چشماش و رو هم گذاشت و رو به فروشنده گفت کالفه

 دیاندازه دستش و بد-

واسه  آرتا هم حلقه ش و انداخت. .ومدیم فمیانداختم تو انگشتم..به دست ظر  انگشتر و داد دستم. فروشنده

 رونیب مین اومدبعد از حساب کرد اونم خوب بود.

 یساده رو انتخاب کرد یواقعا تو اون حلقه  ینی-

 :گفتم یبغض مصنوع با

 ؟یدوسش ندار -

 ؟یکردیگرون تر انتخاب م زیچ هی دینبا یت و دوست دارم ول قهیمن سل-

 :سر تکون دادم و گفتم کالفه

 مینه از انتخابم راض-

 ...مینزد و دوباره مشغول گشت و گذار شد یحرف گهید اونم

*** 

مختلف بهش نگاه  یایهمونطور که از زوا ذوق داشتتتتم. یلیخ .کردمیاتاقم نشتتتستتتته بودم و به حلقه م نگاه م تو

 گفت یبا کالفگ در باز شد و آرشام اومد تو. کردمیم

 قرار با نگار بزار هیفردا -

 تعجب زل زدم بهش با

 با نگار؟-
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 نگام کرد اونم

 نه با ارواح عمه ش-

 :گفتم جیگ

 ؟یدار  کارینگار چ تو به-

 کرد اخم

 نه؟ ای یزار یقرار م-

 خب بگو چرا-

 :کلمات قامع گفت با

 ته؟یحال رمیمن به جات م یول یکنیکافه دعوت م هیآرام از مرف خودت نگار و به -

 شک رو تختم جا به جا شدم و کنارش نشستم با

تو نگار و دوستتتت  نه؟ یداشتتتت یلیلد هی یشتتتد یازدواج کنه و تو عصتتتبان خوادیکه گفتم نگار م شتتتبید آرشتتتام؟-

 ..آره؟؟یر یپدرش و بگ یتا جلو یرفته بود شبید ؟یدار 

 :چشاش و بست یکالفگ با

 !آرام-

 م؟یا بهیانقد با هم غر  به من؟ یچرا نگفت-

 :کالمش گفت تیجد با

 بگه تونهیرو نم زایچ یآدم همه . نداره آرام یربط-

 نگار گفت عاشق یول .زدیم ریش و با ت هیکه سا ی؟..عاشق کس!یآرشام عاشق شده..اونم عاشق ک شدینم باورم

 آرشام باشه؟ تونهیم گهید یکیاون  ینی س. گهید یکی

 :گفتم. کردیهمونطور منتظر نگام م

 بهش گمیباشه م-

 که گفتم رونیتکون داد و خواست بره ب یسر 
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 ؟یکنیتشکر نم-

 :سمتم و با اخم گفت برگشت

 ؟یباز تو پرو شد-

 ؟یکر کنتش یتونینم-

 ت بود فهیوظ ینکرد یکار -

 مونیشتتتتگیهم یآرشتتتتام شتتتتدم و زنگ زدم به نگار و گفتم فردا بعد از ظهر تو اون کافه  الیخی..برونیرفت ب بعد

 ...که در واقع آرشام منتظرشه منتظرشم.

 آرشام

آرام زدم و  قهیادکلنم و مبق ستتتل نیبهتر  وقت رتتترف انتخاب لباستتتم کردم. قهیروزا چند دق هیبر خالف بق امروز

 کرد. دایپ تینگار واستتتته م اهم قهیشتتتتد که ستتتتل یچ دونمینم یحت نگارم جور باشتتتته. ی قهیبودم با ستتتتل دواریام

 رهنمیپ ریتو گردنم و  ز  ریتا زدم و زنج ستتتهو مبق عادت دو  رهنمیپ نیآستتتت موهام و کامال مرتب با ژل باال دادم.

 :اومد و گفت رونیاتاقش بمامانم از  رفتم. رونیکردم و از اتاق ب یمخف

 باز کجا؟-

 :بهم انداخت و گفت ینگاه بعد

 چشمت نزنن هم زده. یپیچه ت-

 :کردم و گفتم بغلش

 امیزود م-

 :باال انداخت و گفت یا شونه

 واسه م یار یفقط مواظب باش عروس ن باشه برو.-

 :و گفتم دمیخند

 ن با کفشش نزنه فرق سرمعروسم برات گرفتم فقط دعا ک هیسر راه  دیشا قربون دهنت.-

 اسفند دود کنم سایخدا رحم کنه..وا .خونهیکبکتم که خروس م-
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 :گفتم رفتمیم رونیکه از خونه ب همونطور

 خوادینه مادرِ من نم-

بود  کیکه نزد یرتترف واکس زدن کفشتتم کردم در حد قهیحدود دو ستته د .دمیدر و بستتتم و کفشتتام و پوشتت بعد

که پشتتتتت  یپستتتتتر  ترمز کردم و رفتم تو. یگل فروشتتتتت هی یجلو خونه خارج شتتتتتدم. و از نییپاره شتتتتته بعد رفتم پا

 :بود گفت شخوانیپ

 دییبفرما-

 :به سر تا سر مغازه انداختم و گفتم ینگاه

 خوامیگل م-

 :کرد و گفت یز یر  ی خنده

 د؟یخوایم یواسه چه مراسم .دیخوایم یخب چه گل-

 :تمگف کردمیرز و جا به جا م یکه داشتم گال همونطور

 یکنیچه م نمیبده بب کیدسته گل ش هی-

 برات زنمیگالش و انتخاب کن م-

 زیتا گل رز قرمز برداشتم و گذاشتم رو م پنج

 یزنیم یچ نمیبزن بب ایب-

دسته گل  .رونیحساب کردم و اومدم ب داد. لمیتحو کیدسته گل ش هیبعد  قهیتکون داد و حدود چند دق یسر 

 ...کنارم و رفتم سمت کافه یشتم رو رندلبود..گذا کیش یول کامال ساده

نگاهش دور تا دور ستتتتتتالن  لبخند زدم. نگار اومد داخل کافه. هوی بودم و چشتتتتتتم به در دوخته بودم. نشتتتتتتستتتتتتته

 :گفت تعجب کرد. دنمیبا د بلند شدم و رفتم سمتش. .گشتیدنبال آرام م .دیچرخ

 من با آرام قرار داشتم نه؟-

 :خونسرد گفتم یلیخ

 نه-
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 :م رفت عقبقد هی

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 :و گفتم دمیخند

 نیبش ایدختر ب خورمتینم ؟یترسیحاال چرا م-

 :گرفت تیرنگ عصبان لحنش

 نه؟ دیدستم بنداز  دیخوایتو و آرام با هم م ؟یمسخره کرد-

 :گفتم یتر  یو از هم باز کردم و با لحن جد دستام

 ...باهات حرف بزنم خوامیم نیبش ایب .کارمیمگه ب دستت بندازم؟ دیچرا با-

 :گفت کردیهمونطور که عقب گرد م

 ندارم یمن با تو حرف-

 :نشستم و گفتم زیپشت م رفتم

 نیبش ستیمهم ن-

 به خون نشسته نگام کرد یبا چشما و نشست. زیو انداخت رو م فشیحرص ک با

 ؟یبگ یخوایم یچ-

 ؟یازدواج کن رمردیبا اون پ یخوایم-

 :انداخت نییپا سر

 نه-

 :و گفتم میدادم به رندل هیتک

 پس با من ازدواج کن-

 و با شتاب بلند کرد سرش

 ؟یچ-
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 :گفتم خونسرد

 دوباره بگم؟-

 :گفت یدستپاچگ با

 با تو ازدواج کنم دی..من..من چرا باتت..میگیم یدار  یتو..تو چ-

 :گذاشتم و گفتم زیو رو م آرنجم

 اد؟یتو از من بدت م-

 نداد یجواب

 نزنم یحرف گهیتا د ادیمبگو از من بدت -

 :و با زبونش تر کرد و گفت لبش

 ستیآرشام ول کن حالم خوب ن-

 زدم یکم رنگ لبخند

 ..هوم؟کنمیحالت و خوب م-

 کشتتیبابام م شهیحالم خوب نم شهیدرست نم یچیه-

 :گفتم الیخیب

 من و بکشه تونهیبابات نم-

 :بغض گفت با

 میستینکن آرشام ما مال هم ن یلجباز -

 :زدم دشخنین

 مهمه نیفقط هم؟ انهی یتو دوسم دار  .یچونیپیچرا م-

 :گفت یانداخت و با لحن آروم نییپا سر

 کنه؟یم جادیا تیتو وضع یبگم آره فرق-
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 شهیمن معلوم م فیحداقل تکل .کنهیآره..آره م-

 با سرعت پاکش کرد رو رورتش. دیچک اشکش

 ؟یکن کاریچ یخوایم قبول کنم آرشام. تونمیمن نم-

 :گفتم تیعصبان با

 بمون اگه نه برو یاگه دوسم دار  .یهر کار -

 :بغض گفت با

 برم؟-

 و که دوسم نداره به زور نگه دارم یکس تونمینم-

 زور لبخند زد به

 مونمیم-

 ...کنم یو راض دیجمش دیاالن فقط با که اونم دوسم داشته باشه. کردمیفکرش و نم یحت

 نگار

و  میبا هم قهوه خورد .لرزوندیکه آرشتتتام دوستتتم داره دلم و م نیتصتتتور ا فت.که خندم گر  میبه هم لبخند زد انقد

 بود. سیخ سیخ ابونیخ اومد. یبارون م .میرو چپ و راستتتتت دور زد ابونایو کل خ میشتتتتد نیبعد ستتتتوار ماشتتتت

و ر  شیگوش آرشام زنگ خورد. یگوش .کردیبود و عطر تل  آرشامم آدم و مست م دهیچیتو فدا پی میآهنگ مال

 :گفت بورد بود.داش

 هینگا کن ک-

 :گفتم .کردیم ییاسم آرتا روش خودنما و برداشتم. شیگوش

 آرتا-

 :بود گفت شیکه حواسش به رانندگ همونطور

 بده من-

 جواب داد و دادم بهش. یگوش
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 الو؟-

... 

 ؟یزنیچرا هول م شدهیچ-

... 

 زد یدیگفت که ترمز شد یچ دونمینم

 ؟ییییچ-

... 

 االن کجاست؟-

... 

 مارستان؟یب شیچرا نبرد شوریو بخ-

... 

 ...کردیمغزم کار نم بپرسم. یچ دونستمینم و قطع کرد. یآرشام  گوش چرا؟ مارستانیب شدم. نگران

 :گفت تیآرشام با عصبان

 زده سرمون گلی آرتا چه نیا نمیبرم بب دیبا خونتون. یبر  یتونیم-

 شده؟یچ-

 :گفت یکالفگ با

 آرام حالش بده-

 :گفتمو  دمیکش ینیه

 امیمنم م-

 :به فرمون و گفت زد

 برو نگار برو عجله دارم-
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 ادیز  گفتیآرام همش م از جا کنده شد. با سرعت نیماش دلخور نگاش کردم و در و بستم. شدم. ادهیحرف پ یب

 یتو دلم بهش حستود معلومه آرشتام دوستش داره. یول ندارن. یخوب  یو باهم رابطه  ستتیواسته آرشتام مهم ن

خودم تاسف  یو برا زدمیلب با خودم حرف م ریز  ینطور یهم قت؟یرف اونم به خواهر آرشام؟ یار حسودنگ کردم.

 ...گرفتم و رفتم سمت خونه یتاکس .خوردمیم

 آرشام

 با حرص رفتم سمتش .کردیآرام و نوازش م یموها یآرتا با کالفگ اتاق آرام شدم. وارد

 برات؟ ستیمهم ن مارستان؟یب شیچرا نبرد-

 :گفت یآروم یا رداب آرتا

 شهیحالش خوب م ستیالزم ن مارستانیب .دهیساکت باش تازه خواب-

 :دادم کنار و گفتم هولش

 مارستانیب رهیاالن م نیبابا هم ریخفه بم-

 آرام و بلند کنم که بازوم و گرفت خواستم

 ..گفتم حالش خوبهگهیآرشام ول کن د-

 :ش و گفتم نهیتخت س زدم

 ؟یفهمیم فهیضع..قلبش س؟ین تیتو حال+

 :گفت کالفه

 خورد یسرما بستن نیاونم جو گرفتتش تو ا میبود رونیسرما خورده..با هم ب ستیمشکل قلبش ن-

 :گفتم ضیغ با

  مغزت یخاک تو سر ب-

 نگفت یز یانداخت و چ نییسر پا

 کنمیم کارتیچ ادیسرش ب ییاگه بال یفهمیم-

 :هولم داد و گفت یکالفگ با
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 حالش خوبه ارین در یآرشام مسخره باز -

 :اومد تو اتاق و گفت مامان

 دیاون ور باال سر بچم دعوا نکن دیبر -

و  دمیکشتتت یپوف نگار بود. زنگ خورد. می..گوشتتتمیکردیم یو مول و عرز حال و م میرفت رونیو آرتا از اتاق ب من

 :جواب دادم

 بله؟-

 آرام حالش خوبه؟ شد؟ یچ-

 خوابه-

 مارستانیب نشیبرد-

 شهیاش بهتر منه..نگران نب-

 بغض آلود شد رداش

 خبرم کن خب؟-

 چشم..خدافظ-

 :گفت هیو با گر  رونیاومد ب مهیسراس اومد. یمامان م هیگر  یردا قطع کردم. بعد

 گهیم ونی..هز گهیداره چرت و پرت م-

 :آروم گفت .کردیم یفیخف یناله ها سمت اتاق آرام. میرفت هردو

 اامتو رو خدا من و ببخش..پرها پرهام.ت..پ-

 گفتیم ونیو هز  کردیم هیگر  نطوریهم

 من..دوست دارم پرهام..دوست دارم-

تموم ذهن  داشتتتتت. قتیحق یستتتتخت بود ول .کردیآرتا با حال بد نگاش م آرومش اتاق و پر کرده بود. یهقا هق

 یآرتا ستتتخته ول یتحملش برا دونمیم .زدیم ادیگوشتتتت و پوستتتت و استتتتخوونش استتتم پرهام و فر  آرام پرهام بود.

 میبا عقل آرتا تصم شدینم گهید رفتم سمت آرام و بلندش کردم. .آرام یو اومد خواستگار  دونستیخب اون م
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هاش در اوج  هیگر  بود که حالش بدتر شتتتتتته. نیا میتموم نگران آرتا رو کنار زدم و آرام و از اتاق خارج کردم. گرفت.

رفتم و وارد  نییآرتا از پله ها پا یو رتتتتتتدا کردنا مامان ی هیگر  یتوجه به رتتتتتتدا یب .کردیم متر  نگران یهوشتتتتتتیب

ا در باز شد و آرت هوی وفتمیخواستم راه ب نیهم و روشن کردم. نیماش .نیتو ماش تمشدم و آرام و گذاش نگیپارک

 :با حرص نگاش کردم که گفت .نینشست تو ماش

 ...ومدهیسرش ن ییتا بال وفتیراه ب-

 آرام

 یلآرتا باال سرم نشسته بود و افتاده. یچه اتفاق ادیب ادمیتا  دیمول کش بودم. مارستانیچشم که باز کردم تو ب

نگاش کردم که بالخره به خودش اومد و نگاهش به  کمی .کردینم ریستتتتت ایدن نیانگار ارتتتتتال تو ا حواستتتتتش نبود.

 :لبخند زد و گفت نگاهم خورد.

 من و تو یکشت-

اشت د بایتقر  به ِسرُم تو دستم انداختم. ینگاه .کردیرد مسرم د .میکردیتو سکوت به هم نگاه م نگفتم. یز یچ

 :اخم کرد و گفت آرشام اومد تو. .شدیتموم م

 ؟کنیب دینبا غلطی چه کنیب دیبا غلطیچه  یفهمیهنوز نم یسال زندگ ستیتو بعد ب-

 :آرتا سر تکون داد و کالفه گفت و ندادم. جوابش

 ستیآرشام ول کن حالش خوب ن-

  :بعد گفت ام کرد.با حرص نگ آرشام

 دیایسرمت که تموم شد ب-

 :زد و گفت یآرتا لبخند زورک .رونیرفت ب بعد

 اعصابه؟ یداداشت چرا انقد ب-

 :بغض گفتم با

 کردیباهام دعوا م ادمهی یاز وقت بود. ینطور یا شهیهم-

 :و گفت دیبه موهام کش یدست بغض آلودم سوخت. یاز ردا دلش

 کردمیهرگز باهات دعوا نم مثل تو داشتم یمن اگه خواهر -
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 :همون بغض آغشته به ردام گفتم با

 خوشبحالش-

 دیخند

 ؟یخوش به حال ک-

 که خواهرت بود یهر ک-

 :و گفت مینینوک ب زد

 ستمیمن که واسه همه خوش اخالق ن بود. طونیخواهرم ش دیشا از کجا معلوم.-

 لرزوندشیبغدم م زدم که لبخند

 یواسه من هست-

 ...میخارج شد مارستانیو با هم از ب دیسرمم که تموم شد خودش از دستم کش .دیس*بو و دستم و دیخند

*** 

 شد؟ ینگار بگو چ-

 :گفت طنتیش با

 زنداداشت شدم دیشا-

 دمیخند

 ؟یتو هم برادر عاشق من و دوست دار  ینی-

 :ش و مشمئز کرد و گفت افهیق هلنا

 برادر عاشق؟..برو بابا دلت خوشه-

 هش رفتب یچش غره ا نگار

 حسود-

 :زد و گفت یپوزخند هلنا
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 ؟یبه اون وحش کنم؟ یحسود یبه چ-

 :با تمسخر گفت نگار

 ؟یدیرامه..ارن تا حاال رنگ پسر د یلینه که عشق تو خ-

 اوردیکم ن هلنا

 کنده شده از بس خواستگار پشتش جون داده گهید .برو پاشنه خونه مون و نگا کن .یپس چ-

 :کرد دییبا سر تا نگار

 آره مخصورا اوس ممد-

ا و نگار ب گفتیهلنا از تک تک خواستتتگاراش م .میدیخندیو من و ترانه به بحو جذابشتتون م کردنیبحو م اونا

 ...داد انیبحو پا نیداغ شده بود که استاد اومد سر کالس و به ا یبحو حساب .دادیتمسخر جوابش و م

 یپوف کالفه ا که راد استتتادمون رتتدام کرد. رونیم برم بخواستتت راد تموم شتتد. یایباز  زیتمام با ه یکالس به کند

 :گفت دادیجا م شیچرم فیو تو ک لشیهمونطور که وسا و رفتم سمتش. دمیکش

 ؟یمجرد-

 :گفتم شدم. یعصب شیهمه پروئ نیا از

 چطور؟-

 :با حرص گفتم باال انداخت و در و بست. شونه

 د؟یچرا در و بست-

 :فتاعصاب خورد کن گ یهمون خونسرد با

 رالح دونستم در بسته باشه-

بهم انداخت که با حرص کوله مو  یا دارانهینگاه خر  .ستتتتتتادیوا میمتر  یستتتتتانت هیو تو فارتتتتتله  کمیاومد نزد بعد

 :ش و با داد گفتم نهیتخت س دمیکوب

 خراب گمشو کهیمرت-

 :برم که گفت خواستم
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 چند؟-

 دادمیو به هم فشار م دندونام

 چند؟ یچ-

 :گفتخونسرد  یردا با

 شب چند؟ هی-

 دهنم یخواستم داد بزنم که دستش و گرفت جلو رو احساس کنم. شهیکه از کله م بلند م یدود تونستمیم

 داره؟ شب مشکل نداره. هی یول .یمال آرمان دونمیم .سیه سیه-

 :کردم قامع باشه گفتم یکه سع یحرص دستش و پس زدم و با لحن با

 بدبخت؟ یدیم ادی زیم زیبه ملت چ یایتو م ؟یکه استاد جماعت باش ستیتو ن فیح-

 :زد و گفت پوزخند

 نکن..نکن..نکن یبلبل زبون-

 یمهراد با اخم به فارتتتتتله  تعجب کردم. نجایاونم ا دنشیاز د در حاضتتتتتر شتتتتتد. یدر باز شتتتتتد و مهراد جلو هوی

اد که هنوز تو شوک مهر  و برداشت و از کالس خارج شد. فشیو ک دیبه موهاش کش یراد دست نگاه کرد. نمونیب

 :بود گفت

 داشت؟ کاریچ-

 :گفت..فقط گفتم یبگم چ شدینم روم

 کالسش و حذف کنم خوامیبه آرتا بگو م-

 :خواستم بحو و عوز کنم بعد

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 ینبود قاتمیرف شیپ دنبالت. امیآرتا گفت ب یکرد ریبودم د رونیبا آرتا ب-

 اونم دنبالم اومد و خودش و بهم رسوند .رونیتکون دادم و از کالس رفتم ب سر

 نکنه یمراقبم کار  .گمیعال به آرتا نگو بعدا خودم بهش مف گفت. یچ کهیمرت دمیشن-
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 :گفتم یاحساس یب با

 ستی..مهم نیبگ خوادینم-

 به داداشت آرشام ایبه آرتا بگو  ای ؟یکنه چ یدختر. اگه غلط اضاف ستیمهم ن یچ ینی-

 ...میرفت رونیبعد با هم از دانشگاه ب سر تکون دادم. یا ناچار گفتم و ب یکالفه ا نوچ

  :گفت یحورلگ یآرتا با ب من عقب نشستم و مهراد جلو. .نیتو ماش مینشست

 دیو جواب بد تونیالاقل گوش دیار یم فیکه تشر  ریبه بعد د نیدر ضمن آرام خانوم از ا .دیایفردا ب دیخواستیم-

 :گفتم

 ؟یمگه زنگ زد-

  :و گفت زد شخندین

 واقعا یخسته نباش-

 بحو و عوز کردم .دمیبود نشن لنتیسا میچون گوش یول بار زنگ زده. ۵ دمیو درآوردم د میگوش

 کالسم و با راد حذف کنم خوامیم-

 چرا؟-

  :گفتم خونسرد

 ادیازش خوشم نم-

 ومدیواقعا ازش خوشم نم نگفتم. دروغم

 یر یمنظم م یلیسات و خکال .ستیبر حذف کردن کالس ن یلیدل ادیخوشم نم-

 :گفت مهراد

 شد ریو تند تر برو دادگاه د تونیزن و شوهر  یبحثا دیبس کن-

 جا به جا شدم میرندل رو

 دادگاه چرا؟-
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  :و گفت دیخند مهراد

 گهید لدایدادگاه  ها؟ یستیامروز تو باغ ن-

 :راست و گفت دیچیتو چهارراه پ آرتا

 خونه؟یحاال چرا تو کبکت خروس م-

  :داد و گفت هیتک شیبه رندل مهراد

 شهیمعلوم م یعوض نیاون آرم فیچون بالخره تکل-

 :گفت هیو کنا شخندیبا ن آرتا

 یچرا خوشحال دونمیاالن مثال من نم باشه باشه.-

 :گفتم یشاک .ابونمونیتو خ دیچیآرتا پ دمید  نزد. یحرف یکس گهید

 نجا؟یا میر یچرا م-

  :گفت یالیخیب با

 ده؟منزلتون عوز ش--

 :اعتراز تو ردام گفتم با

 دادگاه امیب خوامیمنم م-

 زدم به بازوش تو کوچه. دیچیپ ییاعتنا یب با

 شالله؟یا یکر شد-

 :با خنده گفت مهراد

 تالش نکن کنهیو بخواد بکنه م یکار  هی-

 :مبق عادت موهام و مرتب کرد و گفت در خونمون ترمز کرد و برگشت سمتم. یجلو آرتا

 دمیمهربون و خوب برو خونه خبرش و بهت مهمسر  هی نیع-

 :آرتا و گفت یزد به بازو مهراد
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 خدا یمجرد نشسته محض رضا نجایآقا آقا ا-

 :دستش و گرفتم و گفتم نکردم. یتوجه

 چرا؟-

 :و تو دستش فشار داد و گفت دستم

 برو .گمیچون من م-

  :توجه بهش گفتم یب

 ...که شیدفعه پ ستین ادتی-

  وسط حرفم دیپر 

 برو آرام!-

فررت کنم برگردم سمت خونه  نکهیقبل از ا نیماش در و بستم. شدم. ادهیپ نیقهر روم و برگردوندم و از ماش با

 دمیکش یآه شد. لینقطه تبد هینگاه کردم که به  نیانقد با حسرت به ماش با سرعت از جا کنده شد و دور شد.

 ...باز کردم و رفتم تو خونه دیو در و با کل

خط  هی نخونده بودم. یچیو عمال ه گرفتیفردا آرتا امتحان م چشتتتتمم به کتاب بود. هیو  یمم به گوشتتتتچشتتتت هی

گفتم و  یاه عصتتتب اعصتتتابم خورد شتتتد. .کردمیاز اول شتتتروع م گشتتتتمیدوباره برم .دمیفهمینم یچیو ه خوندمیم

 !آرتا بود زنگ خورد. میبالخره گوش کتاب و پرت کردم اون ور.

 شد؟ یچ-

 خب خدا رو شکر منم خوبم دیشما خوب هست سالم حال-

 :گفتم کالفه

 شد یبگو چ آرتا!-

 عقل خواست بگذره که مهراد نزاشت یب یلدای حکم اعدام خورد. نیآرم-

 بگذره؟ خواستیچرا م-

 حالش خوب نبود .دونمینم-



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

127 

 

 :گفتم یناراحت با

 کاش من بودم-

 تموم شد آرام بحو نکن-

 :گفتم دلخور

 بخونممن برم درس  باشه.-

 :دیچیپ یقهقهه ش تو گوش یردا

 ؟ی..فردا امتحان دار یآخ-

 :حرص گفتم با

 نخوندم یچیه زهر مار.-

 :تمسخر گفت با

 یبدو تا آخر ترم محتاجم نشد بدو. زمیبرو بخون عز -

 کشمیمنت نم وفتممیترم ب نیا یحت من محتاج تو شم؟-

 :لحن اعصاب خورد کن تو رداش گفت با

 مینیبیاوم..م-

 ...انداختم کنار بعد کتاب و برداشتم و مشغول خوندن شدم و قطع کردم. یص گوشحر  با

*** 

 ..نه ونبود که انتظار داشتتتم ینمره انه و نیم  آرتا نمره ها رو اعالم کرده بق کرده ستتر جام ولو شتتده بودم. یوقت از

شتتتتتتتد و فقط چند تا از بچه  یلبچه ها همه رفتن و کالس خا محتاج آرتا. ینی لب مرز. ینیبود  نییپا یلیخ نیم

 ینی نیو ا کردینمره باال تر و رد م مین یدرخواستشون برا تیآرتا با جد آرتا بودن. زیبدبخت تر از من دور م یها

ش خورد به من که ته کالس نشتتستتته مکه چشتت رفتیم رونیآرتا هم داشتتت ب همه رفتن. .شتتمیترم رد م نیمن ا

 :گفت یالک یرحم یبا ب بودم.

 خانوم محتشم کنمیو ده نم میو ن ۹چون  بخون. شتریرم بعد بت .یآخ-
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 نداشتتتت. ریحال حاضتتتر تاث یانگار رو آرتا یول تو چشتتتام. زمیو بر  تمیکردم تموم مظلوم یو ندادم و ستتتع جوابش

 زد و گفت یلبخند حرص درآر 

 بود ۲۵و  ۹نمره ت  .؟یدونستی.ممیو ن ۹ یبا ارفاق شد-

 :حرص زل زدم بهش با

 شدمینم ۱۸وگرنه من کمتر از  یکرد کاریبا برگه م چ ستیمعلوم ن-

حاال هم پاشتتتو برو به کالستتتات  .مینه و ن یبا ارفاق شتتتد یگرفت ۲۵شتتتما نه و  کجا بود؟ ۱۸ وقت. ی زهیستتتقف نر -

 برس

 :گفتم رونیرفتم ب یهمونطور که از کالس م رفتم. یجوره نم چیه راد کالس داشتم. با

 رون؟یب میبر -

 :ت و گفتکالس و بس در

 ..کالست مهم ترهرینه خ-

 رو اعصاب بود یبدجور  امروز

 برم خوامینم-

 :چشام نگاه کرد و گفت تو

 اومده؟ شیبا راد پ یمشکل-

 نگفتم یچیه بغض کرده بودم. .دمیکشیاشکال نامعلوم م نینوک کفشم رو زم با

 ستسر کال یر یم ای هیمشکلت چ یگیم ای .شهیحل نم یز یچ یآرام با پنهون کار -

ه دروغ گفتنم ک .رهیگیم م هیبا فکر کردن به واکنش آرتا گر  یحت داده؟ شتتتتتتنهادیگفتم بهم پ یم گفتم؟یم یچ

 :گفتم نیواسه هم .رهیدروغام همون لحظه لو م یهمه  .ستمیبلد ن

    از اون بدتر تشمیشخص داره. یخودیب یکالسا یلیخ کنمیاحساس م-

 :ش و جمع کرد خنده

 سر کالست یبر  دیبا یول قبول دارم.-
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 یسوزناک یم و با ناله  نهیدستم و گذاشتم رو س  و برم. دیکه نبا یو به هم فشار دادم و مجبور شدم راه دندونام

 :گفتم

 ..قلبم..آرتایییییآ-

 زدیکه تو رتتداش موج م یدستتتم و گرفت و با نگران کردم. یتو دلم هزار بار ازش عذر خواه ش نگران شتتد. چهره

 :گفت

 شد؟ یآرام چ-

 :گفتم یبا بغض مصنوعآه جگر سوزی کشیدم و و انداختم روش  وزنم

 آرتاااا کنهی..قلبم..قلبم درد مرمیمیآرتا دارم م-

 یشتتتوخ یشتتتوخ زانوم و گرفت و بلندم کرد. ریآرتا ز  و هوا معلق بودم. نیتا به خودم اومدم رو زم شتتتده بود. هول

 :گفتم ارمیدرن یباز  عیضا کردمیم یهمونطور که سع شد. یجد

 آرتا نکن..دانشگاس ها-

 کردمیم یآخ و اوخ الک یمنم گه گاه دانشگاه. یرفت سمت ورود یتوجه به من با نگران یب

 آروم باش..خب؟-

 :گفتم کرد و استارت زد. نیو سوار ماش من

 م؟یر یکجا م-

 مارستانیب-

دستتتتتتش و که تو  .شتتتتتهیبد م یلیخ کرده اهتیو دکترا بهش بگن آرامِ دروغگو ستتتتت مارستتتتتتانیب میاگه بر  نه. یوا

 گفتم اهیدستاش بود محکم تر گرفتم و با احت

 گفتم..حالم خوبه یالک-

فکش قفل شده و رنگش به قرمز  بودم. دهیحد ند نیو در ا تشیتا حاال عصبان با شتاب برگشت سمتم. سرش

دستتتتتش کالفه وار رو موهاش  داد. هیتک نیشتتتتد و به ماشتتتت ادهیپ نیبعد از ماشتتتت فقط نگام کرد. هیچند ثان .زدیم

بد دونمیم .کردیحرکت م که بفهمه راد چ نیبهتر از ا یکردم ول یکار  بعد اومد تو  قهیچند د کارم داره.یبود 

 :داد زد .نیماش
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 شعورت کجاست آرام؟ ؟ینداز یمن و دست م-

 :آروم گفتم .دمیدستم و بردم پشت گردنش و گونه ش و بوس کردم. کشیخجالت خودم نزد با

 دیبخشب-

 :گفت میتوجه به عذرخواه یب

  پاشو برو سر کالست-

  :گفتم اهیاحت با

 نرم؟ شهینم-

 :زد داد

 نرو..به جهنم..به درک-

نگفتم و فقط نگران بودم از شتتتدت خشتتتم  یز یمنم چ و روشتتتن کرد و با ستتترعت رفت ستتتمت خونه. نیماشتتت بعد

 ...سکته نکنه

*** 

گوش  میکردیم یتفتتتاوت ین و آرشتتتتتتتتام همونطور کتتته اظهتتتار بو م زدیبتتتا ذوق بتتتا متتتامتتتانِ نگتتتار حرف م متتتامتتتان

 .گرفتیکه آدم خنده ش م شنوهینم یز یچ کردیو وانمود م شیسرش و کرده بود تو گوش ی..آرشام جور میدادیم

 :توجه ش در اومد و گفت یمامان تلفن و که قطع کرد آرشام از حالت ب

 شد؟ یچ-

 :با همون شوق گفت مامان

 دیایگفتن آخر هفته ب-

 :با ذوق گفت زاشتیآورد و رو گاز م یم رونیب نتیرفت تو آشپزخونه و همونطور که داشت اسفند و از کاب بعد

و  تیعروس خواستمیم تیاز همون بچگ سال آرزوم برآورده شد. ۲۸بعد  ت برم. قهیقربون سل برات. رهیمادر بم-

 نمیبب

بدون توجه به من از کنارم  و قربون ردقه ش رفت. که آماده شد آورد و چند دور دور سر آرشام چرخوند اسفند

 :گفتم یا لحن شاکب رد شد و رفت تو آشپزخونه.
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 بساما نبود نیمن از ا یخوبه حاال سر خواستگار -

 :گفت آرشام

 ؟یتو مگه حسود-

 :گفتم یخونسرد با

 ور تر دودش به منم بخوره نیا اوردیم کمیفقط اسفند و  ستمیحسود ن-

 :خونه گفتاز تو آشپز  مامان

 برات کنمیاسفند دود م امیخودم م تیشب عروس شاللهیا-

 .دهیهفته گذشته و آرتا جواب تلفنم و نم هیاز اون روز  ینی نباشه. یارن عروس دیشا نشست ته گلوم. یبغد

 دیاستتاد جد .ادیجاش م گهینفر د هیدو جلسته ستت که  ستر کالستاشتم نبود. یباهام قهره ول دیاولش گفتم شتا

مادرش گفت آرتا چند روزه خونه  یبار رفتم خونه شون ول هی استاد آرمانم نبود. یکرد ول لیمن و به ده تبدنمره 

به مامان و  ازش خبر نداشت. یشده بود و کس بیآرتا غ .کردمیقطعا حرفش و باور نم کردینم هیاگه گر  .ومدهین

گران کردم ن یستتع پا به پام دنبال آرتا گشتتتن. و دونستتتنیرو م هیقدتت یگار و ترانه همه ، هلنا یآرشتتام نگفتم ول

ازش ناراحتم و  ختمیکه ر  یاشک یبه اندازه قطره ها یول شهیم داشیزود پ ای ریبدم که د دیامنباشم و به خودم 

 آرشام به خودم اومدم یبا ردا .بخشمشینم ایراحت نیبشه به ا دایاگه پ یحت

 !آرام-

 ه؟یچ-

 دو ساعته خودش و کشت تیگوش .یکر هم شد یخوبه به سالمت-

 :رفتم تو اتاق و جواب دادم مهراد بود. به رفحه انداختم. ینگاه .دمیو تازه شن میزنگ گوش یردا

 الو؟-

 سالم-

 شده؟ یسالم چ-

 شهیهم یبرا دیشا قطع شد. تشیفعال خواستم بگم گروه وکالت کنسل شده.-

 کرده بودم هنگ
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 کنسله که گروه وکالت  یچ ینی آرتا کجاست؟ چرا؟-

 گشتیجواب م دنبال

 ..نگران نباشیفهمیعدا جواب سواالت و م، بنیبب، خب-

 :زدم داد

 ؟یگیم یچ یفهمیم که نگران نباشم یچ ینی آرتا کجاست؟ گمیم-

 کرد آرومم کنه یسع

 و بگم نیا تونمیفقط م حالش خوبه. آرتا بهم گفت بهت زنگ بزنم.-

 :گفتم خیبا ج کردنیم سیکه اشکام رورتم و خ همونطور

 تو قبرستون دنبالم بگرده .کنهیم کاریچ ستیمهم ن گهیبگو د یبه اون عوض-

شتتتد و  کهیپرهام هزار ت ی..تموم خامرات توش..تموم عکستتتامی..گوشتتتواریبه د دمیو کوب یقطع کردم و گوشتتت بعد

د شده به من خور  ینگاه آرشام از گوش چهارچوب ظاهر شدن. یدر باز شد و مامان و آرشام تو .نیرو زم ختیر 

 دیچرخ

 شده؟ یچ چه خبرته؟-

 :و با دستام سرم و فشار دادم و آروم گفتم نیرو زم نشستم

 ...وقت چیه .نمیآرتا رو بب ختیر  خوامینم گهید-

 کلی دانا

 به سمتش برگشت مهراد

 رد بار نیدختر اشتباهه ا نیکردن با ا یباز از اول گفتم  ؟یکن کاریچ قایدق یخوایم حالش بد بود.-

 :گفت کردیجدا م شیکارت و از گوش میهمونطور که س .زیو انداخت رو م یگوش بعد

 کردمیو شروع م یباز  نیا دیبا یجور  هیبالخره -

 :مهراد گفت .نیکرد و انداخت زم میکارت و دو ن میس بعد

 ؟یبه اون دختر ندار  یحس چیواقعا ه-
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از  یاون فقط جزئ .شتتتتتتدیفراموش م دیآرام با به هر حال یول بده. یکه چه جواب کردیدلش حستتتتتتاب کتاب م تو

 پر رنگ بشه شیتو زندگ دینبا بود. تشیمامور 

 بود تیاز مامور  یاون فقط بخش ؟یشد وونهید نه-

 :نشست رو مبل و گفت مهراد

 اشتباه محض بود .یکردیکار و م نیا دیبان .یدلش و برد یول-

ید اولش اون و یکی مثل خواهر نداشتتتتتته اش شتتتتتا شتتتتتده بود. کیبه آرام نزد یادیاون ز  .دونستتتتتتیم خودشتتتتتم

 شدیبود دلبسته م یهر کمسدونست اما بعد..

 ها هیما نیتو ا یز یچ ایفقط بهم عادت کرد  دیشا دلش و نبردم.-

 ته؟یحال فهیضع حواست به قلبش هست؟ یخب عوض-

اون لحظه  افتاد.اون دروغ مستتتتتخره ش  ادی قلب آرام هر لحظه ممکن بود کار دستتتتتتش بده. حواستتتتتش بود. .آره

 .کنه یمخف خواستیاگه م یحت واقعا نگران بود.

مهراد همونطور  .یباز  انیپا یعنی نیو ا ارهیب ریتر آرام و گ عیهر چه ستتر  خوادیتموم شتتده.بهزاد م یهمه چ گهید

 :زنگ بزنه گفت یبه کس کردیم یکه سع

و  میفقط خودمون گهیاالن د .میستتتیرتباه نهم در ا یبا کستت یحت .میانجام بد دیبا یچه کار  دونمینم گهیمن د-

 خودمون

 :گفت یتظاهر  یالیخیب با

 ؟یفهمیم میبیتحت تعق. س گهیفوقش چند وقت د شده مثال؟ یحاال چ-

چند ستتتتال  نیتو ا ینمونده تا هر چ یز یچ گهید و پرت کرد رو مبل. شیگوشتتتت دانهیو ناام دیکشتتتت یکالفه ا پوف

 ...جمع شده رو بشه

 آرام

بهتر به نظر  شیاون آرا ریزارم ز  ی افهیو با ادکلن مورد عالقه م دوش گرفتم..ق دمیپوشتتتتتت یند و رستتتتتتمبل یمانتو

آرشام  .یرسم یمامان با مانتو .یکت اسپرت موس هیآرشام با  همه آماده ن. دمید رونیاز اتاق رفتم ب .دیرسیم

 :به ساعت نگاه کرد و گفت دنمیکالفه با د
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 ؟یکرد رید دانق تهیمگه عروس چه خبرته.-

 میمامان و آرشتتامم اومدن و بعد با هم رفت .دمیو پوشتت میپاشتتنه ده ستتانت یتوجه بهش در و باز کردم و کفشتتا یب

 ...ناینگار ا یخونه 

مادرش گفت هنوز آزاد نشتتده و خبر نداره . پدر نگار نبود مامان و مامان نگار. نیمرستتوم بود ب یمراستتم ها بحو

 مامان نگار که انتظارمون ربع هنوز برنگشتن. هیم و نگار رفته بودن تو اتاق و بعد از آرشا .یخواستگار  میما اومد

 :گفت دیو د

 کنن یبا هم زندگ خوانیعمر م هیراحت باشن به هر حال  دیبزار -

آرشام نشست  بالخره اومدن. .میدو تا مرغ عشق بود نیو منتظر اومدن ا میشده بود رهیخ واریهم به در و د ما

 :گفتو نگار 

 نظر بابام و بدونم دیمن با-

 :سمت نگار برگردوند و گفت تیآرشام سرش و با عصبان

 به زور شوهرت بده؟ خواستیهمون که م بابات؟-

  :سر خم کرد و گفت نگار

 نظر بده میدر مورد زندگ دیبا بالخره پدرمه.-

 :بلند شد و رو به مامان گفت تیبا عصبان آرشام

 !آرام مامان پاشو.-

 :نگار گفت مامان

 نشده که یز یحاال چ نیپسرم بش یوا یا-

 :گفت داشتیهمونطور که کتش و برم آرشام

 و نکشم یعادت دارم منت کس-

 و میکرد یشتتتتترمنده خدافظ ی افهیمن و مامان با ق .هییتو دلش چه غوغا دونستتتتتتمیم یول کردیفقط نگاه م نگار

منم داشتتتتتتم با نگار چت  .یکه آبرومون و برد دز یغر م ستتتتتر آرشتتتتتام یه نیمامان تو ماشتتتتت ستتتتتمت خونه. میرفت

 !...شهیبود..هم ینطور یهم شهیبرخورد آرشام هم ناراحت بود. .کردمیم
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*** 

 سال .یمسخرگ نیبه هم تولد پرهام بود.، امروز .کردیاسفند ماه رورتم و نوازش م میباد مال .رونیخونه زدم ب از

 کردم و امسال زشیموقع با عشق سوپرا نیهم شیپ

ود که ب بیعج .میر یدسته گل رز قرمز گرفتم و رفتم سر خاکش تا امسالم باهام جشن بگ هیو  کیکوچ کیک هی

ل گ و گذاشتم رو سنگ قبرش. کیک بود. نجایمادر پرهام ا یعنی نیحلوا بود و ا ینیس هیفقط  اونجا نبود. یکس

 :آروم گفتم رزم کنارش گذاشتم.

 من ی وونهیتولدت مبارک د-

و که با عشتتق آورده بودم برداشتتتم و شتتروع  تارمیگ گذاشتتتم و با فندک آرشتتام روشتتنش کردم. کیک یرو رو شتتما

 :کردم به خوندن

  یمثه پرسه تو بارون♡

  یمهمون هیحاله  مثه

 یمون یماه عسل م مثه

  بهت بگم از حالم یچ

  المیتو از خودم از خ از

 یدونیکه حاله منو م تو

  همه خامره با دلِ خون نیا یپا

  پشته سرت یبر یجونمو م یبمون بر  شهیم اگه

 جونه دوتامون نرو

  تو دل کندم الهیخ از

 من باور کن رمیمیتصورشم م از

  امیرو یاز همه خامره هام ا نرو

  امیهمه دن یا نرو
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 ♡یدونیبدونِ تو تنهام تو که م من

 (عسل ماهی_بان بهنام)

 :گذاشتم و گفتم نیو زم تاریگ

 یتولدت و فوت کن یکه شمعا ینباش یول .یکه باش نهیا ایدنحس  نیبدتر  یدونیم-

 با بغض آغشته شده بود ردام

 خوب بود یتولد پارسالش افتادم که چقد همه چ ادی از درد دلم. نشستم کل روز باهاش حرف زدم.

 رز یگال، کیکوچ یشمعا کردم. نییاتاقش همه جا رو تز  یتو شرکت تو)

در باز شتتتد و پرهام با  هوی کرده بودم. یآهنگ گل عشتتتق رضتتتا بهرام و پل .کردیم ییکه اون وستتتط خودنما کیک و

 کردینشه با عشق نگام م لیبه قهقهه تبد کردیم یکه سع یلبخند

 چه خبره؟-

 خانواده خوبن؟ .یخبر سالمت-

 :گفت کردیم یو همونطور که با بافت موهام باز  سادیحالت ممکن وا نیتر  کیتو نزد و اومد سمتم. دیخند

 ؟یشما خوب رسوننیخوبن سالم م عه؟-

 :کردم و گفتم بغلش

 خوبمروز تولدت  شهیهم-

 :و بغلم کرد دیبلند خند یردا با

 المصب یدار  میچه زبون چرب-

 :گفتم طنتیش با

 دلتم بخواد-

 :گفت طونیبا حالت ش اونم

 کنم یکار  یجرات ندارم قبل عروس یول خوادیدلم که م-

 حرص زدم به بازوش با
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 شوریب یایح یب-

 و دستم و گرفت دیخند

 زارهیندارم ها..داداشت نم یمن مشکل-

 :گفتم ضیغ با

 ؟یکن کاریچ یمثال جرات دار  زارهیکه نم کنهیم یکار خوب یلیخ-

 :گفت تیمظلوم با

 خوادیم کیدلم ک-

 :گفتم داشتمیبرم زیو از رو م کیکه ک همونطور

 ..دارم براتیچونیپیخوب بحو و م-

 :گفتم بعد

  رسمیحسابت و م یرو که فوت کرد شمعا-

 :شمعا رو فوت کرد و گفت طنتیو با ش دیخند

 ؟یبکن یخواستیکار م یخب چ-

 گفتم خیج با

 ؟یافت یبا من در م-

 :برداشت و گفت زیسمتم خ طنتیش با

 ه؟یاوهوم..تاوانش چ-

 :و گفتم دمیدو

 یش کیبهم نزد یحق ندار -

 :و گفت دیخند

 ی...(با قانون مرفشوهرتم المصب فرار نکن که -
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با حرص برش  قابل خوردن نبود. کیآب شتتتتتده بودن و ک کیرو ک یشتتتتتمعا نمونده بود. هیواستتتتته گر  یجون گهید

 قصد رفتن کردم. گهید چمنا و حالت ناجور به خودش گرفت. یپخش شد رو کیک داشتم و پرتش کردم اون ور.

امروز  که تولدشه ؛ امروزمخصورا  بود. تیندگز  یروز  هیکه  یسخت بود دل کندن از کس .شدیچرا نم دونمینم

 ...دارنیو خامرات دست از سرم بر نم

*** 

اعتقاد داشت به ما  گفت عوز شدم..همش تو خودمم. سر بحو رفتن به روانشناس و باز کرد. شبید مامان

 یسک شیپ مرفتیم دیچرا با دمیفهمینم شد. یز یچ هی دیچه مرگته حداقل به اون روانشناس بگو شا یگیکه نم

جوره  چیمامان بود و ه میمتصتتتتتت نیا یول مستتتتتتخره بود. تا رازام و بهش بگم و اونم گوش کنه. گرفتیکه پول م

دختر  هی یمنشتتتتت .کوین ریدکتر ام کرده بودم. دایآدرستتتتتش و پ روزیکه د یرفتم به مطب قستتتتتر در رفت. شتتتتتدینم

با  استتتمم و رتتتدا کرد رفتم داخل اتاق دکتر. نکهیبعد از ا .دادینم تیاهم زیچ چیبود که جز کارش به ه یخشتتتک

 ازیتا پ ریستت دیمن با دکتر جا افتاده و مستتن داشتتتم. هی تظاران همستتن آرشتتام تعجب کردم. بایتقر  یپستتر  دنید

 :زد و گفت یدکتر لبخند آرتاست؟ دیشا ایبگم که فهم و شعورش در حد آرشام  یو واسه کس میزندگ

 بفرما داخل-

 :گفت رفتیم زشیم یجلو یاز جاش بلند شد و همونطور که سمت مبال جوابم و داد. کردم. یتو و سالم رفتم

 نیخب بش-

  :گفت یبا مهربون .نشستم

 آرام محتشم؟-

 د؟یشناسیمن و م-

 :و گفت دیخند

 مونهیم ادمیوقتا هم  شتریو ب خونمیو م رننیگیکه نوبت م ییدایاسم مر  شهیمن هم-

 ازشتتتتون نداره بخونه؟ یتصتتتتور  چیحال داره استتتتم هزار نفر که ه یک هستتتتت!تر از منم  کاریب ینیخودم گفتم  با

 رداش من و به خودم آورد

 ؟یدرآورد نجایشده که سر از ا یچ خب.-

 :کردم و گفتم یانگشتام باز  با
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 بگم یچجور  دونمینم-

 :گفت کردیم یکه احساس راحت یلحن با

 ؟یپس چرا اومد یبگ یتونیاگه نم .خوادیهر جور دلت م-

 :خجالت گفتم با

 انتظار شما رو نداشتم-

 :و گفت دیبلند خند یردا با

 مد نظرت بود؟ یبعدشم شخص خار هستم. ریراحت باش ام هیشما چ نکهیاول ا-

 دیمسن باش کردمینه..فکر م-

 :گفت یو با شوخ دیبه موهاش کش یدست

 ستیمهم ن میشیم ریپ میدار  گهیبابا..ما هم د یا-

 :گفت یمیبا لحن مال بعد

 یبگ یچ یخوایفکر کن م قهیچند د یخوایاگه م-

 پارچ آب اشاره کرد به

 یآب بخور  وانیل هی یتونیم یاگه خواست-

اونم بتتا  کرده بودم. فیو براش تعر  میزنتتدگ یبتته خودم کتته اومتتدم تموم متتاجرا ذهنم و جمع و جور کردم. کمی

 :بعد گفت ش بود. فهیخب وظ .کردیگوش م یربور 

 یعاشق ک یبفهم دیبا یول خوبه. یدوباره عاشق شد نکهیا .دهیها رو از دست م یلیخ یندگآرام آدم تو ز  نیبب-

 .ارهیزودتر کم م .شکنهیزودتر م بار عاشق شده و شکست خورده قلبش از قبل حساس تره. هیکه  یکس .یشیم

 یکی یتونیوقتش م به .رنیو م انیم آدما. الیخبی کن! یزندگ دوباره عاشق شه. تونهیم یبفهمه چجور  دیبا یول

چون  ینفر کن هیذهنت و مشغول  دیتو نبا .ستنیهمه پرهام ن .ستنیجور ن هیآدما  یهمه  تو قلبت. یو جا بد

 ؟یآرتا رو دوست دار  با خودت رو راست باش. یول .دونمیرفتن آرتا رو نم لیدل پرهامه. هیشب

 :بغض ته مونده تو گلوم گفتم با
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 بار هیکه قلبش  یکس دارم. یول نه. ایآرتا رو دوست دارم  نکهی..اپرسمیز خودم مسوال و ا نیهر شب هزار بار ا-

 .شهیمرده شم عاشق م یقلب حت عاشق شه. تونهیشک ندارم م یکنه ول یدوباره زندگه نتون دیاز کار افتاده شا

 سوزهیم .رهیمیم

 پوزخند زدم بعد

 ...داشتم که دوسش ی..اونم توسط کسشد یقلب من فقط باهاش باز  یول-

 :لبخند زد با آرامش گفت

 یدیتو هنوز قصه رو از زبون اون نشن کرده. یبا قلبت باز  یکنیآرام چرا فکر م-

 آدم پست و دروغگوئه هیآرتا  کنمیهر جور حساب م نداره. یفرق-

بر  تا بهش شتتتتتتنوهیآرتا که نم .یزنیپستتتتتتتت و دروغگوئه فقط آرامش خودت و بهم م هیاون  نکهیآرام با گفتن ا-

 بخوره

تر اومد و  کینزد ریام .خورمیفقط منم که حرص م نیا به حال آرتا نداشتتتتتتت. یجوره فرق چیه گفتیم راستتتتتتت

 :گفت

 ..باشه؟ایدوباره ب ریبرو بعدا نوبت بگ یخوایاگه م ذهنت آشفته س. دونمیم-

 :مکو کردم و آروم گفتم هیثان چند

 باشه ممنون-

 :شد و گفت بلندهمزمان با من 

 ریهفته بعد نوبت بگ یبرا یبرو از منش .کنمیمخواهش -

 :انداختم و گفتم نییپا سر

 خدافظ چشم.-

 خدافظ-

 ...بعد رفتم خونه بعد. یهفته  ینوبت گرفتم برا یو از منش رونیب رفتم

*** 
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فکر  نیبه ا یوقت  اعصتتتتتتابم خورد بود. .دادیداشتتتتتتت درس م یخانوم زارع ینیآرتا اومده بود  یکه جا یاستتتتتتتاد

کنم و از عالم و آدم  هیدوستتتتتتتت داشتتتتتتتم گر  دادیجا داشتتتتتتتت درس م نیآرتا هم شیکمتر از دو هفته پ دمکر یم

 یزارع .دنیبچه ها ازش از آرتا پرستت درستتش و داد و تموم شتتد. یزارع انقد مزخرفه. میکنم که چرا زندگ تیشتتکا

 هم گفت

 دیاشتت دینگران نباشتت و ادامه بدن.گرفتن فقط گروه وکالتشتتون  میتصتتم .کننینم سیتدر  گهیآرمان د یخب آقا-

 برگرده یروز  هی

 مهراد به من. ایچرند گفته  یآرتا به زارع ای .لنگهیکار م یجا هی مهراد که گفت گروه وکالت کنستتتتل شتتتتده. ؟یچ

 دیکالس پرستت یپررو یاز بچه ها یکیکه اشتتکان  یبا ستتوال من. یحداقل برا تره. یاول منطق نهیبه نظرم گز  یول

 دیمخم سوت کش

 کالس ادیب زارهی. به نظرم ازدواج کرده و زنش نمکنمیمن که باور نم-

 ...کالس رفت رو هوا کل

 :گفت یکه زارع شدمیم وونهیداشتم د گهید

 دیخب بچه ها خسته نباش لهیخ-

 دنبالم ادیزنگ زدم به آرشام تا ب .رونیاز همه از کالس رفتم ب زودتر

 داشت یا گهیانگار کار د خونه نبود. رشیمس یول اد.آرشام بدون حرف راه افت شدم. نیماش سوار

 م؟یر یکجا م-

 سیه-

 :شدم یعصب

 !آرشام-

 :تر گفت یعصب اون

 رون؟یب دیر یباهم نم ستیازش ن یچرا چند وقته خبر  اول بهم بگو آرتا کجاست؟-

 :بغض گفتم با

 خونه میبر  .ستین یز یچ-
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 :گفت یبرگشت سمتم و با اخم کنترل شده ا کنار. دیو کش نیماش

 شده؟ یچ، آرام چرا هست ست؟ین یز یچ-

 :داد گفتم با

 بگم؟ یچ کجا گم کرده؟ ستیگم رفته گورش و معلوم نب بگم قالم گذاشته؟ بگم؟ یچ-

 :گفت یظیبا اخم غل .دنیشن یگوشاش چ گرفتیکم کم داشت م گهید لحظه مات نگام کرد. چند

 ؟یچ

 :به فرمون و گفت دیمشتش و کوب کردم. یم یانداختم و به حرص با ناخونام باز  نییپا سر

 و کثافت کنم کارشیچ دونمیم-

رو  ابونایخ یالک .دونستتتتیخودشتتتم نم یحت کجا بره. خوادیمعلوم نبود م. و با ستتترعت راه انداخت نیماشتتت بعد

مال  اداشیتموم  داد و فر  زد و جواب داد. یلبخند زنگ خورد. شیگوشتتتتتت نکهیتا ا؛ زدمینم یمنم حرف .زدیدور م

  ماس لبخنداش مال مرف.

 نگاره دمیکه زد فهم یرفبا ح جوابش و داد. یمرف چ دونمینم سالم کرد.

 ؟یندارم اوک ینگار من با بابات حرف-

... 

 آدم پست حرف بزنم هیبا  تونمیمن نم .ستیبرام مهم ن-

... 

 موضوع نیا یاونم برا .کنهیآرام هرگز با پدر تو رحبت نم نشو. وونهینگار د-

 نگار

 گفتم تیبا شکا

 ست؟یموضوع مهم ن نیا ینی-

 :گفت یکالفگ با

 ازدواج برادرش التماس کنه یخواهرم بره برا زارمی..من نم سیمهم ن گمینم-
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 :آروم گفتم قرار نبود حرکت کنه. زیچ چیانگار واقعا ه داشت. حق

 باشه خدافظ-

 هیستتتر ستتتجاده نشتتتستتتته بود و گر تو اتاقش مامان وارد خونه شتتتدم.  اجازه حرف زدن بدم قطع کردم. نکهیا بدون

 از پشت بغلش کردم .کردیم

 قربونت برم یاله-

 :و گرفت و گفت دستم

 دلم زیخدا نکنه عز -

 :و گفت نیو گذاشت زم حشیتسب کنارش. نشستم

 یپا؛ منم موندم .یبرگرد یشتتتتد حق ندار  یبودن و گفتن هر چ یکه ازدواج کردم مادر پدرم ناراضتتتت دیبا جمشتتتت-

منم  بهار اجاقش کوره. گفتنیم دیکل خانواده جمش .میشدیسال گذشت و ما بچه دار نم ۱۰ .سادمیوا یهمه چ

ه ما بچ نبود. ینطور یا یول .میخوایو ما ارن بچه نم ستین نیا هیقد گفتیهمش م دیجمش .گفتمینم یز یچ

 ارزشش و داشت. یول شدیبد م دیفهمیم .دونستینم دیجمش شب تنها رفتم مشهد. هی نکهیتا ا .میخواستیم

 زنده ام ینذر کردم که تا وقت التماس امام رضتتتتا رو کردم تا کمکم کنه. کردم. هیشتتتتب تموم تو حرم موندم و گر  هی

 هر ستتال و واستتم فرستتتاد. مینگار زندگ .دیرتتدام و شتتن نکهیتا ا .شتتشیکه التماستتش و کردم برم پ یهمون شتتب

 نذرم و ندم ترسمیم .نجایامسال بسته شدم ا ؛تونمیمسال نم، اامساال یول .کردمینذرم و ادا م

 :لبخند زدم و گفتم اشکاش و پاک کرد. بعد

 خب؟ رمیگیم طیبرات بل. دمیقول م .برمتیقربونت برم م-

 :استرس گفت با

 شهیبابات بفهمه شر به پا م، نه مادر-

 گهیتو برو د .فهمهیمامان جان نم-

 حبس شده بود نهینفسم تو س .اومدشدن در  دهیبکو یردا .میدیکه خورد هردو از جا پر  ییردا با

به من و مامان انداخت و  ینگاه چپ چپ بابا اومده. میدیکه د شتتده. یچ مینیتو حال بب میرفت مهیهر دو ستتراستت

 :رو به من گفت
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 مشهد هوم؟ یمامانت و ببر  یخوایکه م-

 :مامان گفت انداختم. نییپا سر

 ؟یتو مگه آزاد شد دیجمش-

 :سمت اتاق گفت رفتیکه مهمونطور  بابا

 سند گذاشت قمیرف ،آره-

 :داد زد بعد

 ؟یدار  یبهار مال مال چ-

 :زد به گونه ش و گفت شانگشتنوک چهار با  مامان

 کار؟یچ یخوایمال م-

 :گفت یو با لحن ملبکارانه ا رونیب اومد

 بفروشم ملب خسرو رو بدم خوامیم-

 :با بغض گفت مامان

 د؟یمشج یبه بار آورد یبازم بده-

 :حورله دستش و تکون داد و گفت یب بابا

 مال؟ .کنمیدخالت نکن خودم حلش م یبسه الک، بسه-

 :گفت هیبا گر  مامان

 فقط حلقه م مونده-

 داد زد بابا

 ؟یو نگه داشت امرزتیتموم جواهرات مادر خدا ب دونمینم یفکر کرد-

 با التماس زار زد مامان

 فروشمیمن اونا رو نم تو رو خدا چشم از اونا بردار دیجمش-
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 :گفت ادیاومد جلو و با فر  بابا

فکر  .دیتا زنده بمون دیکل عمر کار کن دیزندان هم تو و هم دخترت با وفتمی. اگه بیفروشتتتتتتینم یکرد خودیتو ب-

 ؟یکنیم یمن برم زندان راحت زندگ یکرد

 :گفت مامان

قل بر - بده یحدا زندانم وضتتتتتتع  یاومد بر  رمونیگ ریر و نمپول بخو هیکردم  یعمر معلم هی .میندار  یزندان 

 اون یانگشتتتتتتر بدم بد هیملبکار  نیا یالنگو بدم بد دونهی یه تونمینم گهید خستتتتتته شتتتتتدم. دیجمشتتتتت .نهیهم

 !خسته شدم ملبکار.

 :گفت بابا

 و کن تیبرو همون معلم باشه. خب. لهیخ-

 ...و در محکم بست رونیرفت ب بعد

 آرام

 نیپارک نشتتستتتم و دارم به ا مکتیو من رو ن؛ هفته بعد از تولد پرهام هی قایدق دمه.نه امروز تول ایبشتته  باورتون

 لمیف نیچند سال ع نیا یتموم اتفاقا .ممیسال زندگ نیکمیو  ستیاالن تو ب یکه چرا و به چه هدف کنمیفکر م

بچه ها نگاه  یداشتتتتتم به باز  .کشتتتتمینفس م مدار  یبا چه هدف فهممیو من هنوزم نم؛ شتتتتنیاز جلو چشتتتتام رد م

ن ستت نیبه ا خواستتتیاون موقع دلم م بود. میاتفاق زندگ نیتر  نیر یتجربه ش شتت یروز  هیکه  ییای. به دنکردمیم

 ...برسم و االن

 جا نیبمون هم نداره. یچیه گهیچهارده پوزنده ستتتتتتال د، نیبب گفتمیو به خودم م گشتتتتتتتمیبرم تونستتتتتتتمیم اگه

  ...و بکن تیزندگ

  :آروم گفتم کنارم نشست.  یبا سر و وضع الت یشده بود دختر همونطور که ذهنم مشغول 

  بر خرمگس معرکه لعنت-

  :به سرتا پام انداخت و گفت ینگاه

  ؟یجا دار -

  :و گفت دیخند چپ نگاش کردم. چپ
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 نیع خوب ستتتراغ دارم. یجا هیمن  یخواستتتتم بگم اگه جا ندار  .یکنیم یخب بابا چرا چشتتتات و اونجور  لهیخ-

  هاتو  خودت خوشگل

  دنبالم اومد و با حرص جمع کردم و بلند شدم و ازش دور شدم. لبام

 تو کار حرومزاد خورهیبهت نم .ادیم رتیگ یپول خوب دختر جون. سایوا-

  یار یسر در نم زایچ نیپس از ا یباش

  :زد و داد زد یدختر سوت محکم و عوز کردم. رمیمس یکالفگ با

  !دیوح-

  :گفت .دیدویپسر دنبالم م قدم تند کردم.  ضربانم رفت باال. فم.مر  دیاز اون سمت دو یپسر 

  به نفعته دختر خوشگله فرار نکن. یآها-

  :سادیپسر وا یداد مرد با

  سایسر جات وا-

گرفته بود و مامور داشتتتت به دستتتت پستتتر  یدختر و مامور زن .ستتتادهیپستتتر وا یمامور گشتتتت جلو دمید برگشتتتتم

  :به من و گفتمامور رو کرد  .زدیدستبند م

  کننیم تیمردم و اذ نایکه ا هیبار  نیهزارم نیا .دیبر  دیتونیماگه شکایت ندارید شما -

  ...بعد رفتم سمت خونه .دیبه گوشش رس دونمیم دیگفتم که بع یلب ممنون ریز 

  :زد و گفت یاومد لبخند رونیمامان از اتاقش ب خونه آرشام خونه نبود. دمیرس یوقت

  ولدت مبارکت مادر؟ یاومد-

 .نهیهم تیاز امسال وضع دیشا تولد من بود. نیا نه؟ دیعجب کردت گفتم و رفتم تو اتاق. یممنون ییخوش رو با

ا آرت دیبا دیامشتتتتب شتتتتا برش داشتتتتتم و رفتم تو بالکن. خورد. تارمینگاهم به گ بود خوردم. زیم یقررتتتتام و که رو

  ...بودم نیهم شهیمن هم، بله ه؟دلم خوشه ن .کردمیو من ذوق م گفتیم کیتبر  هیبود.  یم نجایا

  ییتنها کیک کیتولدم را با *

  شمع اشک چند
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  به اندوه دهیچیکادو پ کی و

  *رمیگیم جشن

 

 ) منو ایتولدم خودت ب واسه

  دور سفر یجا هیجهان ببر  نیاز ا 

  تا چشم من ایتولدم ب واسه

  خشک نشده به در واسه تولدم برام بغل بخر 

  گذرهیها بهم خوش نم بهیغر  نیب

  بهتره ییندارمت تنها یوقت

  کنهیم یندارمت مگه فرق یوقت

  کشهیسالم بشه قلبم نم چند

  که وقتشه شمع هامو فوت کنم گنیم

  بستم چشامو تا باز آرزوت کنم 

  منو ایتولدم خودت ب واسه

  دور سفر یجا هیجهان ببر  نیا از

  تا چشم من ایتولدم ب واسه

 (ه به در واسه تولدم برام بغل بخرخشک نشد 

 (سارن_تولدم واسه)

 کلی دانا

پاش  ریو ز  گارشیستتتت با اون باشتتتته. تونستتتتتیکه م یتولد نیاول امشتتتتب تولد آرام بود. به آستتتتمون بود. نگاهش

 :مهراد گفت خاموش کرد.

 نجایا زیو نر  گارتیس لتریف یکردم ه زیرو تم نجایگوساله تازه ا یهو-
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 :مهراد زد پس سرش و گفت مبل. یرو توجه بهش نشست یب

 بکپ ریبگ وونیح یسرت تب دار  ریخ-

 :گفت آروم

  امروز تولدش بود-

 :باال انداخت و گفت یشونه ا مهراد

 کنم کاریچ مبارک مامانش.-

 :گفت یدیزد و با ناام یپوزخند

 کنم کارتیچ گهید یفهمینم-

 داد و دستش و گذاشت رو شونه ش رونینفسش و ب مهراد

 دست بهزاد شیبد دیبا گهیچند وقت د .ستیدختره برات مهم ن یمگه نگفت بود تموم شد. یداش هر چدا-

 :. آروم گفتختیر یاعصابش بهم م گهیچند روز د بایفکر تقر  از

 اون از دستم دلخوره-

 :ور بره گفت ونیبا تلوز  کردیم یکه سع همونطور

 یآشتتتتتتغاال رو بزار جلو در نزاشتتتتتتتم االن خونه بو یفتنمنم ننه م بهم گفته بود ر  .یعذاب وجدان دار  دونمیم-

 منم عذاب وجدان دارم  .دهیم دهیسوسمار گند

 .نیاز ا شتتتتریب دیشتتتا اون عذاب وجدان داشتتتت؟ حال و هواش و عوز کنه. یداشتتتت با دلقک باز  یستتتع مهراد

 بود که فقط عذاب وجدان باشه دواریام

 :با شوق گفت مهراد

 بالخره درستش کردم-

 و؟یچ-

 :گفت
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رو  نجایا..ارتتتتن تو مگه آدرس ا .ینکنه اومده مهمون .دهیچرا تو خونه رو نشتتتتون م نیا .ستتتتایبهزاد و..وا ابیرد -

 ؟یبهش داد

  ی گفت:با کالفگ بعد

 کنهیخشتکمون و پرچم م ادیاالن م میبدبخت شد!  یوا یوا یوا-

 و درآورد ابیو از تو کتش رد دیکش یکالفه ا پوف

 دم بهشورل نکر  .نجاستیا-

 از جا بلند شد هوی .هیبه چ یتا بفهمه چ دیلحظه مول کش چند

 به اون نره  غول؟ یو ورل نکرد ابیتو رد ؟یروان یاسکول کرد-

 :گفت کردیروشن م یا گهید گاریکه س همونطور

 گهینشد د-

 :و داد زد دیو از دستش کش گاریس مهراد

 کجاست میبفهم دید کثافت ما با-

 :گفت یالیخیب با

 اونم هست ادیهر جا آرام ب هارشنبه قرار گذاشتم آرام و ببرم اونجا.چ-

 :انداخت و گفت یفینگاه اندرس مهراد

 اونجا؟ یآرام و ببر  یخوایم یچجور -

 ومدهیبه شما ن گهیاونش د یفدول-

 :که انگار بهش بر خورده بود گفت یمور 

 فشد نصف نص یکه هر چ ادتهی مثال همکارتم.-

 :رفحه گفت دنیبرداشت و با د زیهراد از رو مم زنگ خورد. شیگوش

 راحب نره غول ای-

 .کریجواب داد و گذاشت رو اسپ بهزاد بود. .دیو از دستش کش یگوش
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 :هزاد گفتب

 ت؟یچند روز تا موفق-

 باشه گفت یعیداشت مب یکه سع یلحن با

 سه روز-

 :گفت قهقهه زد. بهزاد

 از نامزدش اجازه بگیرم میتونم  یکم...-

کرد خشتتتمش تو رتتتداش معلوم  یستتتع مهراد با حرکت لب بهش گفت آروم باشتتته. .دیلرز یاز خشتتتم م شدستتتتا

 :نباشه

 تیموفق یب تیوگرنه موفق یبهم قول بده بهش دست نزن-

 :و گفت دیخند بهزاد

 ارن نامزد شماست به ما چه چشم.-

 :داد زد .دیو پرت کرد که مهراد تو هوا قاپ شیگوش قطع کرد. بعد

  عوضی کهیمرت .زنهیم یحرف نیهمچ یاتبه چه جر -

 :گفت مهراد

 یبخواب تب دار  ریگب ما حواسمون هست. .کنهینم یآروم باش داداش کار -

دست  یبهزاد و برا یجلو آرام و بکشونه اونجا و از همه مهم تر. تونهیم یچجور   دونهینم یحت رو مبل. نشست

 ...رهیزدن به آرام بگ

 آرام

گرفته  یهلنا از االن غم باد عروستتتت یدو ماه مونده بود ول ترانه. یعروستتتت یبرا دیخر  میفتبچه ها از دانشتتتتگاه ر  با

انداخت تو ستتتتتاک  یاز کنارم رد شتتتتتد و برگه ا یپستتتتتر  میکردیم دیو خر  میزدیهمونطور که تو پاستتتتتاژ قدم م بود.

 :گفت طنتیترانه زد به بازوم و با ش .دمیخر 

 م باز شد عا کلکا بخت تو-
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 :برگه رو از ساک درآوردم. هلنا گفت ردا کردم.تشر اسمش و  با

 ادیبدتم نم هاو-

 نیبه ا ایشتتب ب 8تو برگه نوشتتته شتتده بود "چهارشتتنبه ستتاعت  برگه رو باز کردم.  یبهش رفتم وتا یغره ا چش

  نوشته شده بود آرتا.  رشیز  آدرس)...(

 :هلنا گفت .یبا حرص برگه رو مچاله کردم و انداختم تو آشغال

 مورد پسند واقع نشد؟ شد یچ-

 :حرص گفتم با

  میر ب بچه ها. دیبس کن-

 نکهیو ا باهام داشتتتتته باشتتتته. یکار  دیهمه مدت چرا با نیبود که آرتا بعد ا نیا یاهویو ذهن من در ه میافتاد راه

 ی؟...پسر و با نامه نگار  هیچرا 

 نیعاشتتتتق ا .گفتمیس و حالم مو ح نوشتتتتتمیتوش متن و شتتتتعر م شتتتتهیعادتم بود هم به دفترم انداختم. ینگاه

 شعر از فروغ فرخزادم

 هر چه دادم به او حاللش باد♡

 از آن دل كه مفت بخشيدم غير

 من كودكي سبكسر بود دل

 ندانم چگونه رامش كرد خود

 كه ميگفت دوستت دارم او

 ♡چرا زهر غم به جامش كرد پس

به  متنفر شتتتدم از عشتتتق. .ختیاشتتتکم ر  یو چجور  یک دونهینم یو کستتت لب خوندم. ریستتته بار ز ، و دوبار شتتتعر

 :آرشام اومد تو و گفت، در باز شد عاشق پرهام. یحت .شدمیوقت عاشق نم چیکاش ه. تلنگر هیبا  .یراحت نیهم

 ره؟یم یینگار به تو نگفت جا-

 :گفتم.کالفه گفت یتعجب نه ا با
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 دهیو جواب نم شیگوش-

ار با نگ قول داده بودم به آرشام نگم. ینگار کجاست ول مدونستیم نگاه کردم. شیخال یبه جا .رونیرفنت ب بعد

  ...فهممینگفتن به آرشام و نم یاررارش برا لیدل ینذر مادرش ول یبرا مادرش رفته بود مشهد.

 آرشام

رو فرمون با  ن شتتتتتتم حالش خوبه.ئو مطم ننمشیبب .ادیمنتظر بودم ب .ستتتتتتتادمیدر خونه شتتتتتتون..وا یجلو رفتم

 شونییراهنما دیو ماستک وارد شتدن و جمشت اهیست یچند تا مرد با لباستا دمید هو. یانگشتت ضترب گرفته بودم

 ادهستیدر وا یکه جلو کردمیم گاهن دیاز دور به جمشت رفتم. رونیب نیو باز کردم و از ماشت نیکمربند ماشت .کردیم

ا ب دیجمشتتاومد و  شتتهیشتتکستتتن شتت یرتتدا قهیبعد چند د .هیژستتت گرفته بود که انگار منتظر کستت یبود و جور 

 :گفتیم یتظاهر  دادیداد و ب

 خونه م و دزد زد! دزد.کمک، دززززد! خدا ای-

 دنیو دو نییپا دنیاز پنجره پر  کننیدارن فرار م کردنیکه وانمود م یدزدا جور  خونه شتتتکستتتته شتتتده بود. پنجره

 :داد زد دیجمش .ابونیسمت خ

 فرار کردن فرار کردن.-

 بود یکار چ نیاز ا دیهدف جمش دمیفهمینم .کردمیشده به رحنه رو به روم نگاه م جیگ

 داد زد دیجمش .رونیها اومدن ب هیهمسا

 !کمک .دیکمک کن-

 :فتگها  هیاز همسا یکی

 سیپل زنمیزنگ م دیآقا جمش-

رتتتحبت  دیبا جمشتتت نکهیاومد و بعد از ا سیبعد پل قهیچند د نگفت و گوشتتته لبش و خاروند. یز یچ دیجمشتتت

 دادم امیو به نگار پ نیرفتم تو ماشکالفه  کردن با هم رفتن.

 سالم"

 دزدا رو یبگم بابات مشتتتتتتکوکه امروز چند نفربا بابات  اومدن خونه تون ادا دیبا یول یدیکه جوابم و نم دونمیم

 "حواست باشه درآوردن و رفتن.
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ت نکردن من دخال کردمیفکر م نیبه ا یراه افتادم ستتتتمت خونه ول و خوندم و بعد براش فرستتتتتادم. امیبار پ چند

 ...غلط ایدرست بود 

 نگار

 یبا کالفگ آرشتتتام بود. بهش انداختم. ینگاه به گوشتتتم خورد. میگوشتتت سینوت یحرم نشتتتستتتته بودم که رتتتدا تو

احستتتتاس کردم  امیبا خوندن پ بازش کردم.. خورد امشیو خاموش کنم که نگاهم به خط اول پ یخواستتتتتم گوشتتتت

مر به خا یشک  کرده بودم ول نمشهد گرفت و م طیکه بابا برامون بل اون روز افتادم ادی .کشهیسرم داره سوت م

 نگفتم. یز یمامان چ

 شک ندارم بابا جواهرات مادرجون و کش رفته مشهد. میر یبود که به آرشام نگفتم م نیواسه هم

 مامان بود رورتم تکون خورد. یجلو یدست

 دختر؟ ییکجا-

 مامان تو فکر بودم دیببخش-

 :و گفت دیکش یپوف

  میینجایا حاز رب میاستراحت کن کمیهتل  میبر  ایب-

 ...هتل میتکون دادم و بلند شدم با هم رفت یسر 

 :بعد چند بوق جواب داد و شماره آرشام و گرفتم. ییتو دستشو رفتم

 الو-

 سالم-

 :گفت تیعصبان با

 ...زهر مار سالم-

 :گفتم عیسر 

 یکن یکار  هیبرام  خوامیم من اشتباه کردم. .دیببخش-

 آروم تر شد لحنش
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 کاریچ-

 :که مامان نشنوه گفتم یمور  آروم

 یار یب ریرو گ دهیکه بابام از خونه دزد ییزایچ خوامیم-

 یچجور -

  دهینم بابا جواهرات مادربزرگم و از خونه دزدئمطم .دونمینم-

 :دیپرس مشکوک

 ییخودت کجا-

 :و با ترس گفتم آروم

 مشهد-

 :زد داد

 بیخود...تو -

 :فقط گفت و حرفش و قطع کرد. دیشک یقیعم نفس

 خدافظ کنمیم داشیپ-

 یدچیپ یبوق تو گوش یردا بعد

  آرام

 شب بود خواب بودم. 7به خامر خوردن آرامبخش تا االن که ساعت  شدم. داریاز خواب ب میزنگ گوش یبا ردا

 :ردام و راف کردم و جواب دادم شماره ناشناس بود.. به رفحه انداختم ینگاه

 الو؟-

 د؟یبه دستت رس امیپ-

 :گفتم تیبا عصبان .دیکه زده بود لرز  یاعتنا به حرف یدلم ب کنمیاعتراف م آرتا بود. یردا

 خدافظ ندارم. یمن با تو حرف-

 :قطع کنم که گفت خواستم



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

155 

 

 ی...به روح پرهام اگه قطع کن .سایآرام وا-

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر  گذاشته بود رو نقطه ضعفم. دست

 ازم؟ یخوایم یچ-

 :گفت یتر  میلحن مال با

 که بهت دادم یاون آدرس یایشب ب 8فردا ساعت  خوامیازت م-

 مونده؟ یباق یماه گم و گور شدن حرف هیدوما بعد  .هیاوال نامه تون االن تو سطل آشغال-

 :زد داد

 نمتیبیا مفرد .فرستمیآدرس و برات م .ینیبیرو حرفم حرف نزن که بد م .یبدون دیهست که با ییزایچ هی-

 قطع کرد. بعد

مرف  هیاز  .یندار  یتو باهاش حرف گفتیمرف عقلم م هیاز  کنم. کاریمونده بودم چ .دمییجویبا حرص لبم و م

آدرس و فرستتتتاده  .دیرستتت امشیپ هوی بحو عقل و قلبم مونده بودم. نیب باشتتته. یمهم زیچ دیشتتتا گفتیقلبم م

 نمدوینم داشتتتت. اجیقلبم به خلوت احت .کنهیم کاریداره چ دمیفهمینم شتتتهربود. نیینا آشتتتنا تو پا یجا هی بود.

ند چ نشتتتستتتته بودم. مکتیبه خودم که اومدم رو ن دونمیفقط م شتتتب رفتم بام. 7ستتتاعت   یچطور و چجور ، چرا

ستتتوز استتتفند ماه تو تموم  .دنیخندینشتتتستتتته بودن و م یکنار  مکتیدختر و پستتترم رو ن هی نفر اون ور تر بودن.

 بلند خوندم یبا ردا رو داشتم. وونهید هیحس . و رفته بودبدنم فر  یاعدا

 بهت رسهینم یکس یسادگ توو)

 بگه بهت لشوینخواست دل دلش

 باز به چشمت وفتهیجا نگاش م هیروز  هی

 خودم یِ  وونهیبخواب دلِ د ریبگ

 که آب گذشته از سرِ تو هم نیبب

 عشقو یها یسخت ینیبخواب ، نب ریبگ

 رهرفت ، بدونِ دله راحت

 دلش ازم پره گفتیم کاش
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 امونی، دن خورهیبه هم نم گفتیم کاش

 یغم چیرفت بدون ه راحت

 یتو واسه من کم گفتیم کاش

 (دستامون رسنیبه هم نم گفتیم کاش

 چند نفر باهام .کردنیدختر پستتر که اون ور نشتتستتته بودن با تعجب نگام م پیاک هی بهم خورد. امیدور و بر  نگاه

 ...بودم تو خامرات دهیجه به اونا پر کشتو یو من ب خوندنیم

 قلبم یرو زهیر یخامراتش ، م آواره)

 از عشق ، خسته ام یوا یا

 خوِب دستاش یگرما

 دستم یرو مونهیم

 عهدش هستم یپا

 رفت بدونِ دلهره راحت

 دلش ازم پره گفتیم کاش

 امونیدن خورهیبه هم نم گفتیم کاش

 یغم چیرفت بدون ه راحت

 یمن کم تو واسه گفتیم کاش

 (دستامون رسنیبه هم نم گفتیم کاش

 (رفت راحتی_رادق رضا)

 :و گفت کمیاومد نزد یرفتگر  رمردینبودم..پ ایدن نیمن تو ا یهمه برام دست زدن ول

 پاشو بابا جان پاشو دخترم .شهیگزارش بده برات دردسر م سیبه پل یکیترانه نخون اگه  نجایدخترم ا-

 ردرمیپ چشتتام پر اشتتک شتتد. .اشیمهربون ادی افتادم. ستتتین گهیکه د یپدر  ادی د.دخترم زخم دلم و تازه کر  لفظ

 :لبخند زد و گفت
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 اسپارمت به خد یم. از چشات معلومه دخترم. یدرد دار  دونمیم-

 نیو ستتراغ نداشتتتم واستته هم ییجا گهید کردم و از اونجا دور شتتدم. یتشتتکر  زدم که بغدتتم لرزوندش. یلبخند

 دهیبانقد خوا رفتم تو اتاقم. یبا آستتودگ رتتلوات فرستتتادم که آرشتتام خونه نباشتته که نبود. ده بار برگشتتتم خونه.

ز ا یخال یگالر گوشتتی که آرشتتام درستتتش کرده بود.  .میگوشتت یرفتم تو گالر  نیواستته هم اومد. یبودم خوابم نم

 هیگر  یجور  اما با ارزش.کوتاه ؛ خامرات کوتاه اما لذت بخش خامراتم و با پرهام مرور کردم. آرتا بود. یعکستتتتتتتا

 ...نبود یمن گهیانگار فردا د وجود نداشت. ییانگار فردا کردمیم

*** 

 استتتتترس داشتتتتتم. یشتتتته ول جادیا ممیتو تصتتتتم یر ییقرار نبود تغ دونمیم آرتا رو بشتتتتنوم. یشتتتتدم تا حرفا آماده

 هی دم.نگاه کر  نهیدختر تو آ ریبه تصتتتتو ینگاه .دمیترستتتتیم .وفتهیب یانگار قرار نبود اتفاق خوب. دلشتتتتوره داشتتتتتم

شالم و  داره که بگه. یچ بگه. خوادیم یچبرم و بفهمم آرتا  ؛گرفتم برم میتصم یلحظه از رفتن منصرف شدم ول

 کار و آرتا... نیا یروز  هی مرتب کردم و موهام و دادم تو.

 ه.که دوباره کلت هوا بخور  نینه ا یرفتن آرتا رو بفهم لیاونجا تا دل یر یتو فقط م! آرتا تموم شد .هیکاف گهیآرام د

 ...ستیمعلوم ن لشمیلد .امیب یکرده بود که با تاکس دیآرتا تاک .رونیمصمم رفتم ب

تو راه با خودم کلنجار  ستتمت مقصتتد ناشتتناس. میه افتاداآدرس و به راننده دادم و ر  گرفتم و ستتوار شتتدم. استتنپ

 :راننده به خودم اومدم یبا ردا بود به جونم.خوره افتاده  نیاسترس ع یول رفتم که آروم باشم. یم

 خانوم میدیرس-

 قابل ستتتتتتکونت بود. ریاز ستتتتتتکنه که فقط  چند تا خونه غ یکوچه خلوت وخال هی به امرافم انداختم. ینگاه

 :گفتم کردمیکه هستم نگاه م ییهمونطور که با تعجب به جا

 د؟یدرست اومد دئنیمطم-

 :گفت راننده

 دیکه داد هین آدرسهمو نجایبله خانوم ا-

که پالکش و  یرفتم ستتتمت خونه ا با ترس قدم برداشتتتتم. شتتتدم. ادهیتکون دادم و بعد از حستتتاب کردن پ یستتتر 

 دونمیبود فقط م یچه رنگ نیکه معلوم نبود قبل از ا یدر زنگ زده ا .ستتتتادمیدر وا یجلوبود و واستتتتم فرستتتتتاده 

 دم و عقب رفتمیکش یغیج د شد.پام ر  ریبا سرعت از ز  یز یچ هی خوب نبود. ادیرنگش ز 
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مرد الغر و قد  زدم در و زدم.  ی یبا دستتتتتتا از خودش در آورد و با ستتتتترعت رفت. ییرتتتتتدا بود. یاهیستتتتت یگربه 

 :کنج لبش و تو دستش گرفت و گفت گاریس در و باز کرد. شناسمشیم کردمیکه حس م یبلند

 بفرما داخل-

ترس نشد و  نیبازحس جنون وارم متوجه ا یول که هستم. ییمرد آشنا نه به جا نینه به ا نداشتم. یخوب حس

 رد.خو مرد نا آشنا هیچشمم به آرتا و  شکسته باال رفتم و وارد خونه خرابه شدم. یبا کاش ییاز پله ها جلو رفت.

دلم  طیشتتتتتترا نیلحظه و تو هم نیتو هم، جا نیهم کنمیاعتراف م یول االن نه. یول، شتتتتتتناخمتشیکه م ییآرتا

م در بخوام برگرد نکهیقبل از ا یول اومدنم اشتتتتباه بود. دمیبود که فهم نجایا آرتا نگاهش پر استتتترس بود. .دیلرز 

 :زد و گفت یندیمرد لبخند ناخوشا چرخش قفل به گوشم خورد. یپشت سرم بسته شد و ردا

 الخره چشممون به جمالتون روشن شدب به به آرام خانوم.-

 شده بودم خکوبیجام متر اومد و من سر  کیقدم نزد چند

 چقدر منتظرت بودم؟ یدونیم-

 :رو به آرتا گفتم نهیهمراه ک یبغد با

 ن؟یَ ک نایا-

 :زد و گفت شخندین مرد

 هزادمب بهت. گمیخودم م؟ چرا آرتا-

 :که االن پشت سرم بود اشاره کرد و گفت یبه مرد بعد

 که؟ شیشناسیم .دهیاون کره هم وح-

عنوان احستتتتتاس  چیبه ه بهم گره خورده بود. یهمه چ گهیاالن د. پستتتتتر تو پارک همون اومد. ادمی .دیوح، دیوح

 آدم! نیه ا، بتتدادم یکتته دل بتته ک کردمیفکر م نیفقط بتته ا .شینتته راه پس بود نتته راه پ یول .کردمینم تیتتامن

  .ممیشرمنده احساس و دخترونگ شرمنده قلبمم.

 :گفت دیبهزاد رو به وح

 ؟یکن ییرایاز خانوم پذ یخواینم-
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 نیمن هم واسه جنگ نداشتم. یجون گهید؛ کردمیتقال نم شوک حرفش بودم که دستم از پشت بسته شد. تو

 جا نیهم، جا مردم

 :آرتا گفت

 دیوح-

 :و آروم گفت دیبه موهاش کش یدست یبا کالفگ دیگاه منتظر من و که دن نگاش کرد. دیوح

 نکن تشیاذ-

 :زد یسر تکون داد و بهزاد قهقهه ا دیوح

 داداش..مهمونمونه هیچ تیاذ-

 :و گفت وارید یمن و کشوند گوشه  دیوح

 نیجا بش نیهم-

 واسم تموم شده بود. یهمه چ نکنم. ییتقال چیه شدیآرتا هم باورش نم یحت سرد نشستم. نیزم یجون رو یب

 :هزاد گفتب

 نه؟ ستین یکردیکه فکر م یکه آرتا اون عاشق یدیاالن فهم دونمیم-

 :ادامه داد یبلندتر  یبا ردا کردم.بهش نگاه  فقط

 کرد نه؟ یبا دلت باز  کمکم کرد.. رمیانتقام خون پرهام و بگ خواستمیچون م چرا؟ مرد هم دست من بود. نیا-

 استخویم یآرتا به چه حق باز شوکه شده بودم. یول ستین کردمیکه تصور م یآرتا اون آدم دونستمیم نکهیا با

 :بهزاد رو زانو خم شد و گفت !؟رهیگانتقام خون نامزدم و از من ب

 ...بعد، شه و اعتمادت و جلب کنه کیبه تو نزد خواستیاون م-

 :زد وگفت یبشکن

 مینکرد یو با هم م یز یچ هیما  یول واسه من. ارتتیب-

 :بهزاد گفت شوکه نگاش کرد. آرتا

 ارمیسرت ب ییچه بال نکهیا-
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 :اومد جلو و داد زد آرتا

 یتو قول داد بهزاد. یکن یکار  یتو حق ندار -

دستتتتتش و با  هیکنار و  واریاومد و دستتتتت آرتا رو گرفت و کشتتتتوندش ستتتتمت د دیوح اشتتتتاره کرد. دیبه وح بهزاد

 :بهزاد گفت دستبند بست به لوله گاز.

 رونیب دمیو بمش و کش رینه االن که ز  دختر و کامال نشناخته بودم. نیبود که ا یبود مال روز  یهر قول-

 دیکش رونیب بشیج از یتفنگ بعد

  االن بهتره نفس نکشه یول-

 :گفت یوار  دیبا لحن تهد آرتا

 رونیب یبر  نجایمنم قول ندادم سالم از ا بهش نداشته باش. یبهزاد کار -

 :آرتا داد زد جا افتادن گلوله اومد. یآرتا بود که ردا یرو زینگاهم تاسف آم. پوزخند زد بهزاد

 گفتم دستت و بکش-

 .بودم شیکه دشتتمن خون یکستت تیاونم عصتتبان .دمیدینم تیواستته عصتتبان یلیدل .کردمیم احستتاس نگاش یب

 :بهزاد گفت

 ینگو که عاشق دختره شد وونیح یآرتا-

 بده. میتالشه که دوباره باز  هیدنبال  دیشا .شهیباز  نیا دلم به حرفش پوزخند زدم. تو

 دراومد بشیتفنگش از ج هویکه 

 شو میلتس بهزاد ستوده. یتو بازداشت-

 :داشت گفت یز یکه تعجب تمسخرآم یا افهیبا ق بهزاد

 ؟ینیبیم ادیز  یسیپل لمیفی آخ ؟یبازداشتم بلد-

 :گلوله رو جا انداخت و گفت آرتا

 ی!تو بازداشت .یاز اداره آگاه دیسرگرد آرتان جاو-

 آرتان



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

161 

 

 یم تا مامورا برستتتن ولنگ یز یمهراد گفته بود تا آخرش چ .کردمینگاه شتتتوکه هر ستتته تاشتتتون و رو خودم حس م

 :با همون لحن شوکه گفت .شدیبهزاد هنوزم باورش نم تحمل نداشتم. گهید

 ؟یچ یآرتان چ-

 :گفتمقامعیت  با

 دیآرتان جاو-

 اومد جلو و پشت گردنش و خاروند بهزاد

 ؟یآرتا آرمان نبود یعوض یتو-

 یذمامور نفو من دانشجو نبودم. یول م.بود یتو دانشکده بهتون گفته بودم دو سال ازتون بزرگترم چون سرباز -

ِ  بودم.  هیک یخالفکار  یباندا نیاز بزرگتر  یکی سئیاومده بودم تا بفهمم ر

 :داد زد بهزاد

 ؟یدیاالن فهم-

 تکون دادم دییبه نشونه تا یسر 

کردم چون  یدختر باز  هیبا قلب  .کردمیمدرک جمع م دیشتتتتتتتدم چون با فتیکث یباز  نیمن وارد ا، دمیآره فهم-

 یهست عوضیکثافت چه  یتو کردمیثابت م دیبا

که بخوام  کردمیو قبول نم ییپرونده کذا نیوقت ا چیکاش ه .دمیدیآرام م یهاله اشتتتتتتتک و تو چشتتتتتتتا گهید االن

 :بهزاد داد زد ببندمش. ینجور یا

 !یسطوره اا هیتو  من هرگز نتونستم مو تو باشم. .ایدن یتو همه رفاقتا یزد گند..تو یتو..تو از منم لجن تر -

 :گفت بعد

 دونستتتتتمیم خوشتتتتم اومد ازش. .دمشیستتتتالش بود که د 16 ای 15کنم آرام  رفک حاال بزار من از افتخاراتم بگم.-

 کرد. یپرهام از آرام خواستتتتگار  دیبه گوشتتتم رستتت نکهیتا ا، شتتتم کیبهش نزد یمن حت زارهیجوره نم چیآرشتتتام ه

 یول .میکرد یبد یدعوا نمیهم سر ن آرام و دوست دارم.م دونستیچون اون آشغال م نابود شدم.، جوش آوردم

 ریثکه آرام تا دمیکش ینقشه درست حساب هی نکهیتا ا !نیهم، بندهیم یبه ک فهمهیبود که دل که نم نیزر اون ا

پرهام در حال پوکونده  نیهمون موقع که آرام در حال خورد کردن پرهام بود ماشتتتتت بود. هیبخش قدتتتتت نیگذار تر 

داشتتم ستر پرهام و با  نه. ای شتدمیدم آرام گرم اگه نبود معلوم نبود موفق م یلو ترمزش ترکوند. دیحو شتدن بود.
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 که،تموم کنه یهمه چ خوادیگفته م .خوادشیآرام گفته نم گفتیبهم م .کردمیرتتتتتتحبت کردن با تلفن گرم م

 ...هوی

 :زد و گفت بشکن

 ...پرهام رفت بهشت-

  یار یب یر یآرام و برام گبعدشم که من با شما هماهنگ کردم -

  :دندوناش و خورد کنم تو دهنش گفت خواستیکه دلم م یبا لحن شدیم کیکه به آرام نزد همونطور

  تا مجبور شه باهام ازدواج کنه مال خودم کنمش. خواستمیم-

 ...قفل شدم هر آن ممکن بود بشکنه فک

  آرام

  زانو زد و چونه مو گرفت و تو چشام نگاه کرد جلوم

  خوردن نداره دهیکه دست به دست چرخ یمال یلو-

  :بعد تفنگش و سمتم نشونه گرفت و گفت با تنفر روش و ازم گرفت و بلند شد. بعد

  خاکه ریکه مال بهزاد نباشه جاش ز  یحال مال نیبا ا یول-

  :اومد داد زدم رونیکه بالخره ب ییبا ردا ماشه. یرفت رو دستش

 یول آدما من و کشتتتتتتتن تو هم روش. یکش که همه ، بکشب و. قتینارف قیهم من و بکش هم اون رف بکش.-

خاک درد  ریز  .کشتتتمیمن مرده هم درد م تو وجودم. رهیشتتتکستتتته شتتتم فرو م یقلب من حت .هیدردم چ یدونیم

  .به حالم نداره یپس بکش که فرق، کشمیرو هوا درد م، کشمیم

  :دستش و باز کنه داد زد کردیم یونطور که سعهم دیهمون سرگرد آرتان جاو ا، یو آرتا دیخند بهزاد

  مرف حسابت منم بهش نداشته باش. یبهزاد کار . چرت و پرت نگو-

  :با خنده گفت بهزاد

  شهیپرهام پر پر م اسلحه ت و بنداز وگرنه آشوبِ  .یستیداستان ن یجا چیتو ه! نه-
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آرتان کالفه  ودتر اون گلوله خالرتتتتتتم کنه.کاش ز  .ترستتتتتتوندیجونم و نم یوجود ب یتل  تر ول ایزهر بود  حرفاش

  :و گفت نیاسلحه شو انداخت زم

  اسلحه تو بنداز .ایب-

  :کرد و گفت یز یآم طنتیش یخنده  بهزاد

  متاسفانه نظرم عوز شد..هوم؟-

بود  یز یخون تنها چ یکه به کتفم خورد.گرم یحرفش و گلوله ا، خنده ش نیب هیرتدم ثان ک، یدینکشت هیثان به

با چشای تار به آرتا خیره شدم. اشکی رو گونه ام ریخت. دستم و رو جای گلوله  رت کردم احساس کنم.که فر 

ستتتکوت مطلق خالرتتته  هیتو  یکه همه چ دیکشتتت هیبه چند رتتتدم ثان دمینفهمگذاشتتتتم و از ته دل آه کشتتتیدم. 

  ...شد

  آرتان

  :داد زدم کنه. کیت به آرام شلتونس یسادگ نیبه هم کردمیباور نم شد. یچ دمیفهم دمیخون و د یوقت

  شده ست نیمردنت تدم بهزاد. یگورت و کند-

 ماموران. دمیفهم بلند شد. کیشل یردا هوی .دنیاشاره کرد و به سمت در دو دیبه وح تفنگ و انداخت. بهزاد

  :در قفل شده با شتاب باز شد و چند تا مامور اومدن تو خونه از اونجا مهراد داد زد

 تسلیم شید .دیسایواسر جاتون -

مامورا دستاشون و بستن  از اون دستاش و آورد باال. تیبه تابع دمیوح زد و دستش و گرفت باال. یپوزخند بهزاد

  :مهراد اومد سمتم و گفت و از خونه خارج کردن.

  داداش یخسته نباش-

  :دو رگه شده بود به آرام اشاره کردم و گفتم ادیز  ادیکه از فر  ییردا با

  راد ,آراممه-

  :با تعجب بهم نگاه کرد مهراد تازه به آرام خورد. مچش

  شده یچ-

  :کردم نلرزه گفتم یکه سع ییردا با
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  کن یکار  هیبدو مهراد  کرد بهش. کیشلعوضی -

  :دکمه رو فشار داد و گفت و درآورد. مشیس یدستبند تو دستم و بشکنه ب کردیم یهمونطور که سع مهراد

  اورژانس دیشده..زنگ بزن کیبهش شل ،محمد-

دستتتتم و از دستتتتبند آزاد کردم و با  و قطع کرد و دستتتتبند و شتتتکستتتت. میستتت یمنتظر جواب باشتتته ب نکهیا بدون

 نوازش وار موهاش و کنار زدم. بود. ختهیرتتورتش ر  یموهاش جلو، بود یلباستتش خون ستترعت رفتم ستتمت آرام.

  :گفت ستیحالم خوب ن دیمهراد که د

  ممنتظرت رونیب-

ال تق به دستش زدم و گذاشتم رو گونه م. یآروم یبوسه  رورتم. یدستش و گرفتم جلو از خونه خارج شد. بعد

 یقلب نامزد سور  کار من تموم شد. یول چشام له شد. یجلو، چشام مرد یآرام جلو که بغدم نشکنه. کردمیم

و  شنه و بیست و پنجکه  یتاد آرمانموهاش و نوازش کنه. اس، کنارش باشه ستین ییآرتا گهیمن خورد شد و د

  مهراد از آرام جدا شدم یبا ردا نکنه. ۱٠

  شده کیبهش شل .نجاستیا-

مهراد اومد  اورژانس با برانکارد اومدن داخل و آرام و خوابوندن روش و از خونه خارجش کردن. یتا ازمامورا دو

  کنارم و دستش و گذاشت رو شونه م

 ...میبر  خرابش نکن. ینطور یا ت تموم شد.اشش ساله  تیمامور  تموم شد. داداش. میبر  ایب-

وارد  نیهم کل کوچه رو پر کرده بود. سیپل ینایماش ریچراغ و آز  .میپشت سرش راه افتادم و از خونه خارج شد

  آرام و گرفت جلوم فیمهراد ک شد. لینقطه تبد هیانقد نگاش کردم که به  آمبوالنس از اونجا رفت. میکوچه شد

 بیا. نگاه کن ببین چه خبره-

 آرام و باز کردم. فیک و روشتتن کرد و راه افتاد. ریمهراد آژ  .سیپل یمشتتک نیتو ماشتت مینشتتستتت تکون دادم. یستتر 

رو کردم به  ستتاعت ده شتتب بود و معلوم بود نگرانن. ده تماس از آرشتتام و پنج تا از مامانش. و درآوردم. شیوشتتگ

  :مهراد

  د؟یگیبه خانواده ش نم-

  :گفت کردیهمونطور که به جلو نگاه م هرادم

  دنیم مارستانمیآدرس ب .دنیمامورا خبر م-
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  شه؟یحالش خوب م-

  :باال انداخت و گفت یشونه ا مهراد

  توکل به خدا-

  :دیچیپیحرفاش تو گوشم م ممکنه زنده نمونه. ینی حرفش استرس و تو وجودم روشن کرد. نیا

خاک درد  ریز  .کشتتتمیتو وجودم. من مرده هم درد م رهیشتتتکستتتته شتتتم فرو م یقلب من حت؟ هیدردم چ یدونیم)

  .(به حالم نداره یپس بکش که فرق .کشمیرو هوا درد م .کشمیم

  ...آزارش دادم ینطور یلعنت به من که ا .دمیکشیعذاب م داشتم

  دو هفته بعد

بود و اگه  دهید بیقلبش آستتت یگااز ر  یکی بود. هوشیهنوز ب به آرام غرق در خواب نگاه کردم. شتتتهیپشتتتت شتتت از

 هی یبرا رازیشتت شتتمیاعزام م گهیماه د هیستترهنگ گفته بود تا  .ارهیممکن بود دووم ن مارستتتانیب دیرستتیتر م رید

حال  نیدر ع به دلم بمونه. دنشید ستتترتح خواستتتتمینم .نمیتا اون موقع آرام و بب خواستتتتمیم .گهید تیمامور 

 ...و آرزوش و گرفتم دیتموم اممن  باهاش رو به رو شم. تونستمینم

قفل شده  یبا دندونا آرشام مواجه شدم. یعصبان یبرگشتم و با چهره  با خشونت رو شونه م نشست. یدست

  :گفت

  ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا-

  :گفتم یکالفگ با

  ؟تو یدار یدست از سرم بر م-

  :زد و گفت یعصب شخندین

  ور به گورت نکردمگورت و گم کن تا گ نه تازه شروع شده.-

  :گفت تیو با عصبان رونیتو اتاق با عجله اومد ب پرستار

  د؟یستیشما مگه همراه آرام محتشم ن-

  :رفت گفت یپرستار همونطور که با عجله م که آرشام بهم چشم غره رفت. میگفت یهمزمان بله ا هردو

  به هوش اومد ماریجهت امالعتون ب-
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  دمیدیمعصوم آرام و م یچشما منم پشت سرش. فت تو اتاق.شوکه من و هول داد و ر  آرشام

 رازیچند ماه شتتت خوامیم یچجور  کردمیفکر م نیش کرد و من به ا نهیدکتر اومد معا بعد از دو هفته باز شتتتد. که

  :گفت شونیک. یمامورا اومده بودن در به امروز برگشتم. یبا ردا بمونم.

  میوم محتشم بپرسما چند تا سوال از خان دیدیاگه اجازه م-

  :گفت یبا لحن عصب آرشام

  تازه به هوش اومده؟ دینیب ینم-

  :گفت مامور

  داره تیمسئول یمتاسفم ول-

  دست به سینه گوشه اتاق وایستادم:تکون دادم و یسر 

  دیشروع کن دییبفرما-

  :گفت مامور

 بله قربان-

  آرام

  :دیرو آرتان بود که مامور پرس منگاه پر تنفر 

 ایشتتتما  کردیم ینامزدتون و دستتتت کار  نیدستتتت بهزاد داشتتتت ماشتتت ریپارک که ز  یوم محتشتتتم اون روز توخان-

  د؟یدیند یز ینامزدتون چ

  مگه به من و پرهام شک دارن؟ بود. بیبرام عج سوالش

  مینبود نینه ما سمت ماش-

  :مامور گفت نوشت.تو پرونده   یز یکنارش چ مامور

  د؟یبا بهزاد داشت یقاتتا حاال قبل از اون شب مال-

  موننیم ادمینگاه  نیهمه آدما تو اول .ادین ادمیباشم و  دهیامکان نداشت د؛ کردم یفکر 

  رنیمن و بگ خواستنیدختر م هیپارک با  یتو بودم. دهیو د دیوح ینه ول-
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مامور  ن کرد.مامور دوباره شتتتتروع به نوشتتتتت براشتتتتون بود چون هم اونا هم آرتان تعجب کردن. یدیجد زیچ انگار

  :دوباره شروع کرد

  دیاون شب که پرهام کشته شد شما کجا بود نکهیو ا-

  :بگم که آرشام گفت یز یچ خواستم

  د؟یکنیم مشیج نیکه س دیمگه به آرام شک دار  یچ ینی-

  :گفت آرتان

  سواله-

  :داد زد آرشام

  دونهیاز همه م بهتر دیآقا بپرس نیچرت و پرتتون و از ا یسواال که سواله. خودیب-

  :مامور گفت به آرتا اشاره کرد. و

  د؟یاز بهزاد ستوده دار  یتیخانوم محتشم شما شکا .خوامیعذر م-

  به آرتان اشارع کردمتختم جا به جا شدم و  رو

  دارم تیآقا شکا نیمن از ا-

  :به آرتان انداخت و گفت ینگاه مامور

  شهیآخه نم-

  :زدم داد

حکمش  حاال بگو کجا رو امدتا کنم؟ دارم. تیمرد نامرد شتکا نیاز ا ندارم تیز بهزاد شتکامن ا ها؟ شتهیچرا نم-

  اعدام؟ ایحبسه 

  :گفت مامور

  که بخواید شکایت کنید نداشتن یر یتقص داشتن. تیمامور  شونیا-

  :باز داد زدم یول .کردیگلوله درد م یجا زدم. پوزخند
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پرهام در  .ستتتتیقاتل پرهام برام مهم ن قاتل قلب من. یعوضتتت نیابهزاد قاتل پرهام بود و  نداشتتتتن؟ یر یتقصتتت+

شاید بهزاد نباید پرهام و میکشت اما پرهام یه  کنه. دیبهزاد و ناام یا گهیجور د تونستیم بد کرد. قشیحق رف

 چیه کرد. یباز  میبا ته مونده زندگ، اومد با قلبم نیماجرا نبودم که ا نیا یجا چیمن ه یولستتتتر این قدتتتتیه بود. 

 عروستتکم. هی نیع .کنمیاحستتاس ضتتعف م من. یو پهن کرد وستتط خرابه زندگ تشیامور قصتته نبودم که م یجا

 ننکیخرابش م .زننشیم کنه. یکار  تونهیاون نم .ستتتتتتتتین یخودش تو باز  نکهیبا ا کننیم یباهاش باز  گرانید

من همون  .ادیتش بر نماز دستتت یحس چشتتتاش کار  یب ی لهیلبخند دوخته شتتتده به لبش و ت هیاون به جز  یول

 انیجر  مینکنه زندگ یباهام باز  ادین یتا کستتتت بهم نداره. یکار  یو کستتتت خورمیاتاق خاک م یگوشتتتته ؛ روستتتتکمع

اون  نکرده. یپس بهزاد کار  .امیمرده به حستتتتتاب م ارهیو از جا درش ن رهیقلبم و تو مشتتتتتتش نگ یتا کستتتتت نداره.

 .رفت جناب سرگردتونه که وجودم و به وجودش بند کرد و

  همتون .رونیب دیحاال هم بر -

  :بلند گفت یبا ردا رهینم یکس دید آرشام

  گهید رونیب دیبر -

  :گفتم خیبگم که با ج زیخواستن چ مامورا

  تموم شد خب به سالمت تتونیمامور  .دیدیعذابم م دیدار  دیولم کن .دیخسته م کرد-

  :گفت کرد و یاخم از پرستارا اومد تو اتاق. یکیباز شد و  در

  نجایچه خبره ا-

  :بلند داد زدم یهمون ردا با

  خسته شدم رونیبرن ب دیبهشون بگ-

  :گفت هیبعد رو به بق کرد آرومم کنه. یاومد سمتم و دستم گرفت و سع پرستار

  خواهش میکنم یه وقت دیگه رو انتخاب کنید برای سوال کردن. بیمار تازه بهوش اومده.-

که ستتر روح و روانم اومده بود درد  ییبال آرامبخش بهم زد و رفت. هیپرستتتار  خلوت شتتد.و اتاق  رونیرفتن ب همه

  داشت

 ) قطره اشک گرم یکی، که گم شوم چو  رفتم

  یدامن شبرنگ زندگ یالبال در
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  نشان یگور ب کی یاهی، که در س رفتم

  ی(شوم زکشمکش و جنگ زندگ فارغ

  آرتان

 .میاومد رونیبا مهراد از دادگاه ب د اعدام بود و قرار بود هفته بعد انجام بشه.دادگاه تموم شد و حکم بهزا بالخره

آرشام چشم ، برگشت سمتم لحظه بدون فکر اسم آرام و ردا زدم. هیتو  آرام و آرشام هم از دادگاه خارج شدن.

بگه که  یز یآرشتتام خواستتت چ .ستتادمیآرام وا یجلو .دمخودم و بهشتتون رستتون .دیو کشتت شرفت و دستتت یغره ا

  :گفتم

  ن؟یتو ماش یبر  یدست خواهرت و ول کن قهیدو د یتونیم-

  :گفت خونسرد

  نه-

  :گفتم دمیآرام و کش دست

  ستیمهم ن-

  :گفت تیبا عصبان .سادمیآرام وا یبا فارله ازش رو به رو بعد

  از جونم یخوایم یچ-

  و شرمنده گفتم آروم

 تمشاید خراب و دخترباز باشم ولی نامرد نیس-

  کرد زیو ر  چشاش

  ؟خراب و دختربازی هنوزم-

  :زدم لبخند

  نه االن آدم شدم-

  :آروم و شرمنده گفتم بعد

  ینیبیو نم ختمیر  گهید .رازیش رمیم گهیهفته د متاسفم. زیبابت همه چ-
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  :گفتخره تا حرفش و بزنه..که بال دیمول کش کمی

  آدمت کرد دیشا یمن به زنت بگو خراب دختر باز از مرف  .شهیتو خوب م یزندگ دونمیم یول یبد کرد-

  :فقط گفتم بگم. یچ دونستمینم

  نهیخودت آموزش بب شیپ ارمیاگه زن گرفتم م-

  :گفتم کردم خونسرد باشم. یسعقلب هردومون تو آتیش میسوخت  خودمم عذاب آور بود. یکه زدم برا یحرف

  خدافظ .یایاز پسش بر ب دوارمیام .خودت یپا زارمیساختنش و م یو خراب کردم ول تیزندگ-

  :مهراد گفت نشستم.و  مهراد نیرفتم سمت ماش بعد

  آرتان؟ یدار  کاریتو باز به اون دختر چ-

  کنم یخواستم عذر خواه-

  بحو و عوز کنه خواست

  بود دمت گرم یعجب دادگاه جذاب یول-

  :دیچیپ نیخواننده تو ماش یردا و ضبط و روشن کردم. دمیکش یکالفه ا نفس

  یچه کرد نیبب)

  با دل من تو

  آخر شد قاتل من عشق تو

  مانمیو من م یرویم تو

  دانمیم رسمیم هیگر  به

  کنمینم نینفر 

 (توانمیعاشقم نم من

 میس ما هشت کالس داشت قهید ۴۵و  ۷ساعت -)

 (دیشتدا ریربع تاخ هیو ربعه و شما  ۸ساعتتون خواب مونده ساعت  نکهیخانوم مثل ا رینه خ-
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  عاشقانه من یخدا نگهدار تمام لحظه ها)

  کودکانه من یها هیگر  لیبه همرات دل خدا

  دارید دیسالمت به دل بماند ام سفر

 (خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار

 (؟یعاشق خائن اوک هیخراِب دختر باز باشم تا  هی دمیم حیرجت هوم؟ مگه عشق وجود داره؟-)

 د؟ییمیرم یلیخ لدایبا -)

 پدرش دوست پدرمه-

 ؟یکنیبه اسم رداش م شهیهم-

 یرتیغچرا  برات مهمه؟ا حاال تو چر  گمیم .هیدختر خوب .میهنوزم هستتتتتتت، میبود کیبه هم نزد یلیراستتتتتتتش خ-

 (؟یشد

 کردیآرومم م ایدر  یروز  هی-)

 من با چشمات آروم میشم-

 شده؟ یز یچ-

 ام؟مچش-

 اتمچش-

 ؟یدیرس یا جهینت نیچطور به همچ-

 نگاه هیبا -

 زنه؟یکه به دخترا م هییاز حرفا یکی نیا

 چیاون حس کمتر نشتتد ه یبهش توجه نکردم ول تو وجودم روشتتن شتتد یز یچ هیحس کردم  دمتیاولش که د-

 شد. اون حس..اون حس عشق بود شترمیب

 ...دروغه..دروغه-

 (آرام ستین-
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  تو بال و پرم را یآتش زد)

  راشهر خاکسترم  نیکن از ا جمع

  خامراتت مرا نگهدار انیم یول

 (مسافر من خدانگهدار ریسفر بخ 

 گن؟یم یتو اتاق چ رنیم یارن تو خواستگار  م؟یبگ دیبا یچ نمیبگو بب-)

 میرفت حرف بزن نادموی یمانقد هم و نگاه کرد میدفعه که پرهام اومد خواستگار ون ا .دونمینم-

 مندار  یبخدا من حرف .کنمیخب منم بهت نگاه م-

 گهید میبر  میندار  یحاال که حرف-

 (نگات کنم زارهیآرشام نم گهیکه د یاون مور -

 ) عاشقانه من ینگهدار تمام لحظه ها خدا

  کودکانه من یها هیگر  لیبه همرات دل خدا

  دارید دیسالمت به دل بماند ام سفر

 (خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار

 آرشام

جواهرات مادربزرگش و گرفتم  شتتتد. نی. اومد و ستتتوار ماشتتتدمشیار داشتتتتم. بالخره ددانشتتتگاه با نگار قر  یجلو

  :با ذوق گفت جلوش.

  ؟یآورد رشیگ یچطور -

  :باال انداختم شونه

  کردم شیهم راض یواسه خواستگار  یحت بکشه. تیکار به شکا نکهیکردم بدون ا دشیتهد-

  :تعجب گفت با

  جون من؟-

  جون من-
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  :ذوق گفت با

  عاشقتم ی!او-

  :و عقب بردم و گفتم سرم

  کردمیم شیزودتر راض دونستمیاگه م واقعا؟-

  :و در آورد و گفت ادام

  ؟یوفتیراه ب یخواینم یروان-

  ؟یعجله دار -

  شیداد به رندل هیتک لکسیر 

  نه-

  :بهش انداختم و گفتم ینگاه میبه جاده بودم ن رهیهمونطور که خ گفتم و راه افتادم. یا باشه

  م؟یایفردا ب یحاال آماده ا-

  تعجب برگشت سمتم با

  فردا؟-

  ه؟یچ-

  وونهیزوده د-

  :گفتم لکسیر 

  تازه ست یر یو هر وقت از آب بگ یماه-

  :گفت یلجباز  با

  لباس ندارم من ریگیماه یآقا-

  :سمتش و گفتم برگشتم

  ؟یدیبود اون شب پوش یپس اون چ-
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  کرد و گفت زونیو آو لبش

  . تکراری شد دیگهرق داشتاون ف-

  :از اون سمج تر گفتم منم

  برات رمیگیم میر یاالن م-

  :خنده هاش گفت نیب خنده. ریز  زد

  ؟یخواستگار  دیخر  رهیبا خواستگارش م یا وونهیکدوم آدم د-

  :گفتم خونسرد

  وونهید نیهم-

  :گفت زیآم دیسمتم و با لحن تهد برگشت

  یخودت وونهید-

  گرفتمیترم وگرنه که تو رو نم وونهیدآره خب از تو -

  :بچه ها گفت نیع

  از خداتم باشه-

  یبود یمنتظر تاکس ینبود نجاینبود که االن ا-

همراه نگار مغازه ها رو  ینداشتتتتتم ول دیحورتتتتله خر  نکهیبا ا بحو ناتموم موند. نیا دیمرکز خر  هیبه  دنیرستتتت با

انتخاب کرد و پروسه  راهنیپ هیبالخره نگار  .چوندمشیپیم شهیو هم کردمیکه هرگز با آرام نم یکار  .دمیچرخیم

  ...لباس تموم شد

ه چشمش ک رفتم کنارش نشستم. .کردیم هیمامان رو مبل نشسته بودو گر  شب بود که برگشتم خونه. یآخرا

  شد دیش شد هیبهم خورد گر 

به زور آرامبخش  .کردیم هیگر  .دادیداشتتتتتتتت به خودش فوش م نهیجلو آ .رهیآرشتتتتتتتام دخترم داره از دستتتتتتتت م-

  خوابوندمش

م بلند شدم و رفت شده. ینطور یگفته که ا یآرتان بهش چ نیا دونمینم حد بد باشه. نیحالش تا ا شدینم باورم

 بود دهیخواب شونیرو تخت پر  تو اتاقش.
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وح اشک و به وض شدیتو چشاش هنوز م و چشاش و باز کرد. دیپلکش لرز  آروم رداش زدم. کنارش. نشستم

 :گرفته بود گفت خیکه معلوم بود از شدت ج ییبا ردا آروم بلند شد. تا بلند شه. دمیدستش و کش .دید

 شدهیچ-

 :آروم گفتم تو بغلم. دمشیکش

 زارمینم .یکن هیگر  یحق ندار  گهید-

 بازوش و فشار دادم .کنهیم هیداره گر  دمیفهم رهنمیشدن پ سیخ از

 نکن؟ هیگر  گمینم-

 :زد داد

 ...که مرده انتظار نداشته یاز آدم! تونمیمن .شهینم-

 وسط حرفش دمیپر 

 مثل قبل نشه دمیکنارتم قول م گهید! آروم باشببینم.  داد نزن-

 :آروم گفت .کردیم هیو جمع کرد تو بغلم و گر  خودش

 ترسمی. از آدما مترسمیم-

 :گفتم کردمیکه پشتش و نوازش م همونطور

 شتیهستم پ نترس.-

 :گفت دیمن و که د .کردیم هیمامان همچنان گر  .رونیرفتم ب تا خوابش برد. کنارش موندم انقد

 سالش بود ستیاون فقط ب کنه. یش و ادارهخودش زندگ میزاشتیم دینبا .میآرشام اشتباه کرد-

 :از ذهن آشفته م گفتم کالفه

 شهیمامان نگران نباش درست م-

 :سادیبلند شد و جلوم وا مامان

دلش و  ادیب یکسه که هر نامرد یمگه ب و داره ها؟ یاون مگه ک .یستیپشت خواهرت وا مرد و مردونه خوامیم-

 ریکه گ ستتتتین نیا رتیغ داشتتتته باش. رتیغ پدرت مرد بود تو هم مرد باش. آرشتتتام مرد بزرگت کردم. بشتتتکنه؟



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

176 

 

، ستیت نآرشام مرد بودن سخ .کنهدلش بش ینزار  .زهیاشکش بر  یکه نزار  نهیا رتیغ شالش و بده جلو. یبد

 یچون مواظبش نبود یتو مقصر  وفتهیآرام ب یبرا یاز االن هر اتفاق مرد باش.

   ...رفت تو اتاقش و در و بست بعد

  آرام

  :گفت دنمیمامان با د  .رونیمو باال سرم جمع کردم و رفتم ب ختهیبهم ر  یموها شدم. داریظهر بود که ب یحوال

  ه؟یچه سر و وضع نیابوالفدل ا ای-

 یر یرتتبح بخ .ستتتمین گهید ینی"بودم" نیو ا بودم. یآدم منظم شتتهیتعجب داشتتت چون من هم یش جا واستته

  :جواب دادن گفت یگفتم که مامان به جا

  سرمون ختهیبه سر و وضعت برس که هزار تا کار ر  کمیبرو -

  :گرفته گفتم یبا ردا کالفه

  ؟یچه کار -

  :گفت کردیگاز و کم م ریکه ز  همونطور

  یخواستگار  میبر  میخوایامشب م-

  :گفتم بودن. دهیچ یقرار خواستگار  ناهمیا نداشتم. حورله

  امیمن نم-

  :گفت زیآم تیشکا یپشت سرم اومد و با ردا رفتم سمت اتاقم. بعد

  برادرته یخواستگار  .امینم یچ ینی-

  :دراز بکشم گفتم رشیتا ز  داشتمیو برم یکه رو تخت همونطور

  برادرمه یخواستگار  .ستیمن که ن یخواستگار -

  :تفگ یو با کالفگ دیو از دستم کش یبخوام بخوابم رو تخت رو تخت نکهیاز ا قبل

  ریحاال هم برو دوش بگ ؟یدیفهم یایهر جور شده م لوس نشو آرام.-
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گرفتم و اومدم   یآب  یدوش ستتتترستتتتر  هی کالفه حوله مو برداشتتتتستتتتتم و رفتم تو حموم. .رونیاز اتاق رفت ب بعد

  :مامان با داد گفت و دوباره به تختم پناه بردم. دمیپوش دست لباس برام گذاشته بود. هیمامان  .ونر یب

  و تو دونمیمن م یبخواب .نمیبب رونیب ایبذلیل مرده  آرام-

  :مامان گفت .رونیو از اتاق رفتم ب دمیکش یپوف کالفه

  ریناهارت و بخور با آرشام برو دسته گل بگ ایب-

  :گفتم داشتمیظرف و برم یسرخ کرده تو ینیزم بیس که همونطور

  به من چه ش خوبه. قهیپسرت که سل-

  رونیمن و بکشونه ب یجور  هی خواستیم انگاربی اشتها سیب زمینی و تو دستم له کردم. 

  شد ریناهار بخور د ایحاال هم ب .یباهاش باش دیتو هم با نداره. یربط-

  :و گفتم دمیکش یپوف

  خورمیناهار نم-

  :گفت یعصب

  ینخورد یچیه روزیاز د نمیبب ایب یکرد جایتو ب-

 ...میر یگل بگ مینشستم ناهار خوردم بعد آرشام اومد دنبالم رفت ناچارا

 دیقرار شتتتتد بعد از ع نبود. یراضتتتت ادیباباش ز  یول .مینگار و جواب مثبت گرفت یخواستتتتتگار  میبار دوم رفت یبرا

 :بخوام برم تو اتاقم آرشام گفت نکهیبل از اخونه ق میبرگشت یوقت عقد کنن.

 کجا؟-

 :از سوالش گفتم متعجب

 اتاقم-

 :داد به مبل و گفت هیتک

 نیبش .یحق ندار -
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نشتتستتتم رو مبل و شتتالم و انداختم اون ور  .دادنیفررتتت تنها شتتدنم بهم نم یحت مامان و آرشتتام کالفه بودم. از

نداشتتتتتتم و  یکار  چیحورتتتتتله ه دوباره خاموشتتتتتش کردم. یامه ابرم تو برن نکهیو برداشتتتتتتم و بدون ا میگوشتتتتت تر.

تو اتاق  زارنیمتوجه شدن که نم آرشامحالم با قبل فرق داره و قطعا مامان و  دونستمیفقط م چمه. دونستمینم

 ...بمونم

 آرتان

 :اتاقم نشسته بودم که مهراد اومد تو تو

 ؟یر یم یک-

 :گفتم خسته

 فردا شب پرواز دارم-

 یرو رندل نشست

 کننیدق م ایشمعدون یبر  .یرفت یکاش نم-

 :خونسرد باشم آروم گفتم کردمیم یکه سع همونطور

 ؟یمراقب آرام باش یتونیم-

 :و گفت دیخند

نگران  زده حاال من مراقبش باشتتتم؟ رینزنه با شتتتمشتتت ریمن و با هفت ت ی هیآرام ستتتا، من یداداش پرپر شتتتده -

 پشتشه لیگور  هینباش آرشام به اندازه 

 :و گفتم زیو انداختم رو م کارمخود

 نرفتم یانقد عروس دمیپوس یار یرو بدست ب لدایکن دل  یسع-

 دیخند سرخوش

 و بفرستم مونیکارت عروس یبرگشت دمیقول م-

 :میگرفت یمو از رندل هیتک

 اگه برنگشتم؟-
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 :گفت یکالفه ا نوچ

 یایرماز پس همه شون ب برنگرده. دیسرگرد جاو شهیمگه م، داداش من آرتان!-

 :فرستادم و گفتم رونیو ب نفسم

 دست آخر کار دستم ندن نیخطرناک یمهراد اونا آدما-

 :بده دیکرد بهم ام یسع

فقط  تا اونا بخوان کار دستت بدن مامورا شرحه شرحه شون کردن داداش نگران نباش بادمجون بم آفت نداره.-

 !تو هم که استاد .انیبرم هیقد نیاز پس ا شامپازه ها

ه هم شتتتتتد گهیبار د هیبودم  دواریمنم ام .دادیم دیام یمهرادم مطمئن نبود زنده بمونم الک گفتم. یلب کوفت ریز 

 ...نمیبتونم آرام و بب

  ایپر 

  :گفتم .گردهیمامان هراسون دور و برش م دمیخونه که شدم د وارد

  شده؟ یز یچ-

  و برگشت سمتم دیکش ینیه

  دختر یسکته م داد-

  ؟یگردیم یز یدنبال چ .دیببخش-

  :گفت گشتیکشو رو م یکه تو همونطور

  اتاق پرهام کجاست دیکل دونمینم-

  شده گفتم هول

  کار؟یچ یخوایاتاق پرهام و م دیکل-

  :گفت کالفه

  دهیع کیسرم نزد ریخ کنم. زشیتم خوامیم! ایپر  یوا-

  :گفتم خاروندمیکه کالفه سرم و م همونطور
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  ی؟کن زشیتم یخوایچرا م شهینه در باز م رهیاونجا م یسنه ک یدار  کاریخب به اونجا چ-

بابا اجازه  یول باز پا به اتاق تک پستتترش بزاره. خواستتتتیشتتتده م یانگار به هر بهونه ا نداشتتتت. یجواب خودشتتتم

  :لب گفت ریز  گشتیهمونطور که م .شدیتا چند روز افسرده م شدیچون هروقت مامان وارد اتاق م .دادینم

  دادیخورد جون م ریکاش همونجا که ت کنه. لیخدا آرام و ذل-

  :و گفتم دمیگز  لب

  اون نبود ریتقص یدید یدادگاه پرهامم رفت نکرده. یمفلک که کار  .یدار  یکار یمامان به آرام چ-

  :حرص گفت با

بهزاد  بود که یدختره چه تحفه ا نیمن موندم ا .شدیکه آرام بهش داد پرپر م یبا زجر  موندمیپرهام اگه زنده م-

  مرده سرش بکش بکش راه انداخت لیذل

و  فشیهمونطور که ک اومد. رونیبا لباس ب قهیمامان رفت تو اتاقش و بعد چند دق .دمیکشتتتتتت یکالفه ا پوف

  :گفت داشتیبرم

  نه ای شهیم دایاتاق بچم پ دیکل نیتو هم بگرد بب کنم. دیخر  رمیمن م-

درآوردم و  یتخت جعبه ا ریاز ز  پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شتتدم.از  گفتم که از خونه خارج شتتد. یباشتته ا آروم

 قفل و باز کردم و وارد اتاق شدم. اتاق من بود. یاتاق پرهام رو به رو .رونیبعد رفتم ب اتاق پرهام و برداشتم. دیکل

م بر  رونیتاق  بخواستم از ا کمد و برداشتم. یگوشه  یجعبه  در کمدش و باز کردم. خاک نشسته بود. نیرو زم

 رو برستتتونم دستتتت آرام. نایا یا گهیگرفتم جور د میتصتتتم جعبه رو گذاشتتتتم ستتتر جاش. یناگهان میتصتتتم یکه تو

 ...دور زهیر یو م کنهیم داشیزود مامان پ ای رید اتاق باشه. نیتو ا یبدرد بخور  زیچ دیشا

 آرام

 یاومد به جز دانشتتتتگاه با آرشتتتتام جا ینم شیپ ادیز  البته با آرشتتتتام.؛ رفتم رونیمامان از خونه ب میبا تصتتتتم بازم

بار هم مامان و هم  نیا یول .ارهیکه فقط من و ببره و ب شدیم یکه اونم با التماس راض دیبه جز خر  برم. یا گهید

بم عذا نیکه ا؛ برم و با آدما در ارتباه باشم رونیب نهاز خو بکنم. دیجد یکه کارا ننیدنبال ا آرشام عوز شدن.

 ...دهیم

 ریم درگفکر  .کردمینگاه نم یا گهید زیچ چیو من به جز کفشم به ه رهیبگ یرفت تا بستن رونیب نیاز ماش آرشام

 ...خودم بودم ریفقط درگ کنم. کاریچ خوامیم دونستمینم بود. یچیه
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 .تعجب کردم ایاستتتم پر  دنیبا د به رتتتفحه انداختم. ینگاه اومدم. رونیدرونم ب یایکه زنگ خورد از دن میگوشتتت

 :تماس و زدم یدکمه برقرار 

 الو؟-

 سالم-

 شده؟ یز یچ سالم.-

 :و راف کرد و گفت رداش

 ...زهیچ، بگم خواستمیم ها نه.-

 افتاده؟ یاتفاق .ایشده پر  یز یچ-

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 خونمون؟ یایب یتونیفردا م-

 :شده گفتم جیگ

 خونه تون؟-

 گهیآره د-

 دمیفهمیحرفش ونم لیدل

 ...هآخه مامانت ک-

 :و قطع کرد حرفم

 بهت بدم یز یچ هی خوامیم ؟یایم .فهمهیمامانم نم-

  :و داد دستم  آروم گفت یهمونطور که بستن باز شد و آرشام نشست. نیماش در

 هیک-

 :گفتم ایو  آروم به پر  دمیگز  لب

 دمیمن بعدا بهت خبر م-



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

182 

 

 ه رتتتفحه انداخت و با اخم قطع کرد.ب ینگاه .دیو از دستتتتم کشتتت یجوابش و بشتتتنوم آرشتتتام گوشتتت نکهیاز ا قبل

 :گفتم یشاک

 یچرا قطع کرد-

 :و روشن کرد و گفت نیماش

 قوم حرف نزن نیهزار بار گفتم با ا-

 :با بغض گفتم .تیبازم با شکا یول، ناراحتت کنه خوادیبود دلم نم نیا منظورش

 بهم گفت برم خونه شون-

 :که زدم گفت یتوجه به حرف یب

 یکنیم هیحاال چرا گر -

 :آروم گفتم دهنم و قورت دادم تا بغدم و خفه کنم. آب

 برم شهیم-

 :زد یپوزخند

 مغزت و بشوره شخونه شون مامان یمونده بر  نیهم-

 :گفتم مظلومانه

 بهم بده یز یچ هی خوادیم .ستیمامانش ن-

  :داد رونیحرص نفسش و ب با

 و بخور آب شد تیحاال بستن .برمتیخودم م-

 :کرد و گفت یآرشام نوچ شدم. رهیخ میبه بستن یاشک یچشا با

 ؟یکنیم هیگر  یواسه چ قایاالن دق-

 چیو االن بدون ه ختنینر  شیبود که مدتها پ یادیز  یاشتتتتتتکا چرا. دونستتتتتتتمیبهتون بگم که خودمم نم ینطور یا

 هی فقط هرگز اشک نشن. دیشا از بدنم  شدن. یکه انقد تو گلوم موندن بخش ییبغدا .شنیم ریسراز  یلیدل

 له درد تو وجودم باشنگو
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 سکوت کرد دیوقت ها با یبعد*

 را درون خود تحمل کرد ایتالمم در  دیبا

 حرف دل را قورت داد دیبا

 آورد یروزگار چه بر سرت م دینشست و د دیبا

 کرد هیتوان گر  ینم یحت

 دم نزد و سکوت کرد دیبغض کرد با دیبا

  :آرشام برگشت سمتم تر بود. ریدلگ شهیهمشب تهران از  .میبام نشسته بود یمکتایاز ن یکی یرو

  مونهیازت نم یز یچ یادامه بد ینطور یاگه هم-

  :مقدمه گفتم یب

  خونم؟یکنکور درس م یبودم گفتم کتابخونه م دارم برا رونیوقت ب ریاون دفعه که تا د ادتهی-

  :گفت جیگ

  خب؟-

  میبود نجایبا پرهام ا-

  :آروم گفتم و رو ازم گرفت. دیکش یپر حرر پوفگفتم. حتی خودمم نمیدونست چی شد که این و 

  ؟یستین یعصبان-

  . خودمم نمیفهمیدمدیفهمیحرفام و نم لیدل

  نداره یمال قبله به االن ربط-

  :متداد حرفش و گرفتم مرف

  یکه باهاش دعوا کن ستین یپرهام گهید آره.-

  :چپ نگام کرد چپ

  ه؟یحرفا چ نیهدفت از ا-



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

184 

 

  ندارم یهدف-

  :گفت نداختیکه پا رو پا م همونطور

  پس الل شو-

  همون شب افتادم ادی ناخودآگاه بغدم گرفت. .کردیکالفه م م دیفهمیآرشام من و نم نکهیا

  گفتم یبا نگران و گرفت جلوم. یپرهام بالل کباب)

  شه؟یباعو دردسرمون نم میینجایشب ا ازدهیتا  نکهیبه نظرت ا-

  :دیخند الیخیب پرهام

  دور دور برمتیهر چقد دلم بخواد م یزنم نه.-

  ی هستیچون روان-

  به باللش زد یگاز 

  که رمیرو بگ غویج خیج یتو ومدمینم .کردمیو م مینبودم زندگ یاگه روان !واال-

  :بهش رفتم یغره ا چش

  یخودت غویج خیج-

  بهم انداخت ینگاه مین

 بودم دهیآدم خواب نیع نبودم. نجایتو ا نبودم با یاگه روان خودت قداوت کن االن. ییخدا-

 :تمسخر گفتم با

   رو بالش یزار یسرت و نم ینفرست ریربح تا هزار تا اس ام اس شب بخ ۲ساعت  ؟یخوابیممثال -

  کرد زیچشاش و ر  

  نفرستم؟ گهید یخوایم-

  :گفتم یتظاهر  یالیخیب با

  خب نفرست-
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 نهیو تو چشام بب ینگام کرد تا شرمندگ رهیخ

  :و گفتم دمیدخن

  حاال دلت خواست بفرست به من چه-

  :تکون داد و گفت یسر 

  ازت میراض خوبه. نیاوهوم ا-

  کرد یمکث

  آشوب خانوم-

  هوم؟-

  جاش جا به جا شد از

  هوم؟ ییخدا-

  :گفتم یمو جمع کردم و با لبخند پر حرر حورله

 جانم-

  :زد ییدندون نما لبخند

  فردا عقدت کنم؟ هینظرت چ-

  :زدم یدر جوابش لبخند حرص درآر  منم

  دهیبابام که من و بهت نم-

  :و کج کرد و گفت لبش

اگه به بابات بود که همون  خواد؟یم یبابات چ گهید شاخ شمشاد.، پیخوشت، آقای، خوب نیپسر به ا چرا نده؟-

  یار یسرشون م ییچه بال ستیمعلوم ن بهمون. دادیم یتو گون زاشتیتو رو م یروز خواستگار 

  :و جمع کردم و گفتم لبام

  دارن فیتشر  فتهینمه خودش هیکه داماد  نهیمشکل ا .میدختر خوب میلیمن خ-

  سادهیزن با چماق وا هی پیمرد خوشت هیپشت سر  گنیم داماد غلط بکنه.-
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  دمیخند

  من اون زنم؟-

  :گفت یلحن حرص درآر  با

  ینه تو اون چماقه ا-

  :با خنده گفت قهر روم و ازش گرفتم. با

  دیحاال ببخش-

  کمیاومد نزد و ندادم. جوابش

  آشوِب پرهام؟-

  :لب گفتم ریز لبخند جمع و جوری زدم و 

  لوس زهر مار.-

  :با قهر گفت اونم

  یکن یارن از خداتم باشه باهام آشت-

  :شدم و گفتم بلند

  شد رید میپاشو بر -

  دمیرداش و پشت سرم شن کنان بلند شد. غرغر

  ...(سرم قهرما رهیخ .زنهیمش ضدحال مه-

  :اومدم رونیپرهام و خامرات ب یایآرشام از دن یردا با

  آرام؟-

  :گفت کردم. نگاش

  ؟ییکجا-

  :بغض گفتم با
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  پرهام؟ شیبرم پ شهینم-

  ؟یپس ما چ .شهینه نم-

  و تار کرده بود دمیاشک د ی هاله

  مو ندار  چکسیمن ه یول یتو مامان و نگار و دار -

  و گرفت دستم

  ؟یچرا ندار -

  باعو شده بود ردام آروم شه بغدم

ش و با هم درک  ستتتتتندهیجمله ونو .کنمیدرکش م ستتتتتت؟ین ایتو دن چکسیانگار ه رهینفر که م هی گنیم یدید-

  کنمیم

  کرد ریینگاه آرشام تغ رنگ

  ...زارمینم گهید .یتنها باش زارمینم-

  ...باشه تنها دغدغه شه دیکه با ینبودن کس، فهمهیبودن و نم ییتنها: گفتمیم شدیم کاش

  هاممییهنوزم عاشق تنها*

  دمیرو تو جهانم راه نم یكس

  استیدن هیمن  یفكرت برا نیهم

 *دمینم ایدر  كیرو به  سرابت

 نشیب یکه پرهام یخانواده ا پرهام. یخانواده  یخونه  ای خونه پرهام. میدیبالخره رستتت ادیاستتتترس و عذاب ز  با

 :رو کردم به آرشام .کردیهمچنان سرم درد م ی.ول سردردم چند تا قرص خورده بودم یبرا دونمینم .ستین

 ؟یاینم-

 خودت برو ام؟یکجا ب-

شتتتتدم و  ادهیپ .کردیم یتوش زندگ قشیروز رف هیکه  یخونه ا بره تو اون خونه. تونستتتتتیمثل من نم اونمشتتتتاید 

بزرگ و  اهیح از داخل خونه. یوا. تو مغزم اوردنیخامره ها هجوم مجا  نیاز هم در باز شتتتتتد. زنگ خونه رو زدم.
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بهش  در بود. یبتا لبخنتد جلو ایتپر  از پلته هتا بتاال رفتم. .دمیتدیتم اهیتح نیا یجتا یو پرهتام و جتا کردمیم یم

 :گفت .دمیرس

 یخوش اومد-

 در کنار رفت. یاد و از جلوبا لبخند جوابم و د ینه ول ای"م اونقد بلند بود که به گوشتتتش برستتته ی"مرستتت دونمینم

 :گفت .دیو د میناراحت ایر پ .شدیم دهیخنده هامون هم تو کل فدا شن یردا یبار حت نیا وارد خونه شدم.

 ی؟نیبش کمی یخوایم ایباال  میآرام بر -

 :آب دهنم و قورت دادم و گفتم کردم خونسرد باشم. یسع

 یهر جور راحت-

 واز هم نشکونه المیخیر بدقت کلماتش و به زبون آورد تا ظاه با

 دونمیچون م تو اتاق پرهام هستتتت که فکر کنم برات مهم باشتتته. زایچ یستتتر  هیچون  نجایا یایراستتتتش گفتم ب-

 مامان قراره بندازتشون دور

 :زور لبخند زدم و سر تکون دادم به

 باشه-

 :مطمئن شد حالم خوبه گفت یوقت

 ایباشه پس ب-

 :باز کرد و گفت دیدر و با کل ایپر  .میاتاق پرهام بود یجلو به مبقه باال رفتم. دنبالش

 اون جعبه ست یتو-

 اتاق اشاره کرد یگوشه  یبه جعبه  و

 زارمیتنهات م-

خاک  گرد و یفقط بو .دیچیپ یپرهام تو فدتتا نم یبو گهید من تو اتاق نامزد ستتابقم تنها شتتدم. دهینرستت هیثان به

وکنار در کمد  یمشتتتک ی.کنارش عستتتلدیستتتف یبا رو تخت یت مشتتتکتخ نگاهم و دور تا دور اتاق چرخوندم. بود.

من و پرهام بود که مشتتتتتتخصتتتتتتا  یاعکستتتتتتت یروز  هی یخال یجاها پرهام بود. یعکستتتتتتتا وارایکل د پرهام. یوار ید

  خاندان بودم. نیعذاب ا هیمن ما برداشتن.
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 یلباستتتا و باز کردم.برگشتتتتم ستتتمت کمد و در  لرزون ستتتمت جعبه رفتم جرات باز کردنش و نداشتتتتم. یبا قدما

 تولدش نیکه اول یرتتورت رهنیپی، مشتتک شتترتیت، دیستتف رهنیپ،چارخونه یلباس آب بودن. زونیپرهام مرتب آو

همه  نیا یسخت بود نگه داشتنش تو گلو اونم برا .دیترکیچرا بغدم نم دونمینم .دمیبراش خر  میهم بود اکه ب

 مدت

 یدلم برا دلم تنگ شتتده بود. تا اعماق وجودم فرستتتادم.ستترد و تلخش و  یادکلنش و برداشتتتم و بو ی شتتهیشتت

داخل  دیبه نظرم با واستتتته  بودنش تنگ شتتتتده بود.، واستتتته دعوا کردناش، دادناش ری.واستتتته گ، دوستتتتت دارماش

جعبه  نشتتستتتم. رهیت یا هپارکت قهو یدو زانو رو از کمدش دل کندم و برگشتتتم ستتمت جعبه. .دمیدیجعبه رو م

از  ییایو برداشتتتتتتم و غرق شتتتتتدم تو در  کیکوچ یدفترچه  .شتتتتتناختمیداخلش و م یایشتتتتتا یهمه  رو باز کردم.

  خامرات

  پرهام-)

  هیباز چ-

  ادب یب-

  :کرد و گفت یمکث

  جانم-

  :رو گرفتم سمتش دفترچه

  سیشعر توش بنو هی-

  :کرد و گفت یفکر 

  ستمیبلد ن یمن که شعر -

  کردم یکیکوچ اخم

  ؟یو تک پاس کرد اتیادب ؟یستیبلد ن یچ ینی-

  :و گفت دیکش یپوف

  ؟یهر شعر -

  و گرفت و با خط خوشش مشغول نوشتن شد مدست یخودکار تو تکون دادم. بایتقر  یو به معن سرم
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 پنبه دانه ندیشتر در خواب ب"

   "را حسرت مو هست و شانه کچل

  به بازوش زدم

  هیچ نیا-

  لبخند گفت با

  ها تو کتابش نوشته بود چه میدونم تو دانشگاه یکی از بچه-

  بستمش و دوباره گرفتم سمتش رو ازش گرفتم. دفترچه

  مبارک نیولنتا-

  دیمن و دفترچه چرخ نینگاهش ب جیگ

  ن؟یکادو ولنتا-

  ؟یدوسش ندار -

  :گفت دلخور

  نوشتمیاز حافظ م یگفتیخب م-

  :زدم یحرص درار  لبخند

  حقته-

  :گفت آروم

  ...(باشه حقمه-

 بود. یرتتفحه ها خال هیبق .دمیانگشتتتم و روش کشتت هنوز اون شتتعر کوتاه اول رتتفحه بود. باز کردم. رو دفترچه

  نوشته هاش و مو به مو حفظم بازش کردم.؛ پاکت نامه رو برداشتم دفترچه رو گذاشتم کنار.

 .یدب یآشتمن و  یتونیمهندس رادمنش من هنوز باهات قهرم فکر نکن با فرستادن گل و بلبل و سنبل م یآقا"

 یچقد برا یدونیم .یز یر یخانوم متشتتتخص که آرام خانوم محتشتتتم باشتتتن آب م هیآخرته رو  یدر ضتتتمن دفعه 

با سطل ماست پر از  .گهید یدونینه نم سوزوندم؟ سیدستم و با بابل یدونیارن م بودم؟ دهیموهام زحمت کش
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در و  .ایمده دنبالش تا با هم برن تولد پر نامزد جنتلمنش او کنهیبعد آرام خانوم فکر م پشت در! یستیمیآب وا

مشتتتت  هیحقت بود  .یایم ستتتهیحاال واستتته من ر  .رهیو لباس خوشتتتگلش توستتتط نامزد جنتلمن آب م کنهیباز م

تا  گهیارتن من د درستت کنه. یقاستم رزایچشتت م ریتا مامانت با بادمجون ز  کردمیرتورتت م یخوشتگل حوال

  ی"با یبا .زنمیباهات حرف نم شهیهم ی شهیهم

تا برگردم به  دمیاالن من جونم و م که تل  تموم شتتتتد. یخامرات .زنمیبغض به خامرات خوشتتتتمون لبخند م ونیم

  باهات قهر نکنم هیگد دادمیقول م یاگه بود آخ پرهام. اون روزا.

اونا  نیب پر شده بود. دادمیباهام قهر بود بهش م یکه وقت یکیکوچ یایگامیاور  گل. یجعبه با شاخه ها ی هیبق

 دادیاز عشق من و پرهام نم تیکه حکا یبرگه ا نظرمو جلب کرد. یتا شده ا یبرگه 

 خط پرهام برگه رو پر کرده بود کاغذ و باز کردم. یتا

 آشوب من-

 ه.من یتنها بازمانده  نیا نکنن. تشیاذی؛ نکن تشیمواظب باش هرگز اذ و مهربونت باش. فیقلب ضتتتع مراقب

و ر  نیاالن که ا دونمینم .گرفتیتو چشمات عشق شعله م باور نکردم. یشقمون خسته ااز ع یامروز که تو گفت

من  .ارمیبا بهزاد دووم ن یتو باز  دیشتتا قبول کن اون لحظه هنوز هم تو قلبت بودم. یول یدار  یچه حستت یخونیم

از  .ینش نیر ید یباز  نیا یهر جا که باشم کمکت کنم تا آغشته  دمیاما قول م .کنمینم نیزنده موندم رو تدم

، آرام من ستترنوشتتت بود. یباز  نیمستتلما ا یول بهش خنجر زدم. یکن که با نامرد یمرف من از بهزاد عذر خواه

 مثل قلبت.، مثل چشمات رو آرام کن. یاما تو با تحکم زندگ .ستیخوب ن شهیم تیکه وارد زندگ یآشوب آرام

 شهیمثل هم، آرام باش

 "پرهام

بود که بهزاد  دهیپرهام فهم .هیگر  ریبلند زدم ز  یبا رتتتدا .دیچرخیل اتاق دور ستتترم مک رو ستتترم خراب شتتتد. ایدن

 هراسون وارد اتاق شد ایپر  موضوع رو قبول کرد. نیا یپرهام هم به راحت بکشتش. خوادیم

 قربونت برم؟ یکنیم هیشده آرام چرا گر  یچ-

 :هق هق گفتم نیب

 بکشتش خوادیبهزاد م دونستیپرهام م ایپر -

 عجب کنارم نشستت با
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 ؟یچجور -

 دونمینم-

 :تو دستم و گرفت و خوند.گفت برگه

 به درد بخوره نه؟ دیشا .یبه آرتان نشون بد دیو با نیا-

 و بستم میاشک یامچش

 از گذشته س یقتیحق هیفقط  .شهیبه هر حال بهزاد اعدام م نداره. یفرق-

 :فتگ .دیچرخیمن و در م نیبا استرس نگاهش ب گفت. ییلب وا ریز 

 پاشو، زمیپاشو عز  .شهیبل بشو م نهیتو رو بب ادیمامان داره م ،آرام-

 آروم گفت .ومدیکنارم م ایپر  کردم. یو پله ها رو م رونیرفتم ب هیبا گر  جون پاشدم و جعبه رو بلند کردم. یب

 یحالت بهتر شد بر  زاشتمیوگرنه م .ادیمامان ب ترسمیتم آرام فقط مامن شرمنده -

 انهیکردم  یخدافظ ادینم ادمیارن  رفتم. رونیه زور از خونه بب .رفتیم جیسرم گ دادم. تکون یسر  فقط

 :آرشام کالفه گفت شدم. نیماش سوار

 ارن؟یخاندان ارال عرضه دارن اشک در ن نیا-

 رهیو گذاشتم رو جعبه تا آروم بگ سرم

 وفتیبرو آرشام فقط راه ب-

 ریرفت و وحشتتتتتناک ت یم جیستتتترم گ رعت حرکت کرد.با ستتتت و روشتتتتن کرد. نیو ماشتتتت دیکشتتتت یپر حررتتتت نفس

باال بود و حالم داشت بد  نیسرعت ماش دادم. هیتک یجعبه برداشتم و به رندل یاز رو حالیسرم و ب .دیکشیم

 :داد زدم زدمیچشمم کنار م یهمونطور که اشکام و از جلو .شدیم

 رمیمینگه دار آرشام دارم م نگه دار.-

 :گشت سمتمو بر  دیو کنار کش نیماش

 ؟یزنیچته چرا داد م-
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 شد و اومد ادهیپ نیآرشام از ماش شده بود. رهیبرام ت ایدن یهمه  و باز کردم تا هوا بهم برسه. نیدر ماش هیگر  با

با تعجب  کردم رو رتتتتتورتم. یازش گرفتم خال برداشتتتتتت و گرفت جلوم. یآب کیکوچ یاز داشتتتتتبورد بطر  ستتتتتمتم.

 :گفت

 رو سر و رورتت یز ینه که بر  یآب و دادم کوفت کن آرام؟ یکنیم ینطور یچرا ا-

 :رورتم و کنار زد و گفت یجلو یاز مو یمره ا و خوابوند. میخم شد و رندل بعد

 آروم باش خب؟-

کردم  یچشتتام و بستتتم و ستتع حرکت کرد. نیماشتت و دور زد رفت پشتتت رول نشتتستتت. نیدر و بستتت و ماشتت بعد

 ...ز مرگ ظالمانه شا، از حرفاش، از پرهام کنم. یذهنم و خال

*** 

 آرشام

 :بعد چند بوق جواب داد و گرفتم. ریام ی شماره

 جانم؟-

 یخوب-

 ؟یاز ما کرد یادی دهیشیقربانت داداش چ-

 :گفتم یقیاز نفس عم بعد

 فرستاده بودم مطبت خواهرم؟ ادتهیآرام و که -

 من؟ شیپ شیرستادتو ف دونهیهنوز نم شد؟یمطب چ ادیب شیقرار بود هفته پ، ادمهیبله بله -

 :و گفتم دمیبه رورتم کش یدست

 اونجا؟ ارمشیب یوقت دار  حرفاست. نیتر از ا یموالن هیقد-

 :کرد و گفت یفکر 

 شنبه درخدمتم یول ستمین یراستش چند روز -

 :کردم و گفتم ینوچ



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

194 

 

 رهیشنبه د-

 داداش ادیشنبه م یچشم بهم بزن-

 ارهیتا شنبه دووم ن ترسمیم نجاستیمشکل ا-

 :نگران شد لحنش

 حد وضعش خرابه؟ نیدر ا-

 بگم یچ-

 :گفت یباناچار 

 کنم یچهارشنبه رو خال کنمیم یسع-

 نییو از بالکن پرت کردم پا گارمیس

 ممنون خدافظ-

حلش  یجور  هی دیبا آرام و نداشتتتم. دنیزجر کشتت دنیمامان و د یها هیتحمل گر  کرد و من قطع کردم. یخدافظ

 ...کردمیم

 آرام

 چکسیدر اتتتاق قفتتل بود و ه .کردمینم یهم کتتار  هیتتبتته جز گر  و اتتتاقم خودم و حبس کرده بودم.دو روز بود ت

رحم  یمن اونقد ب یول در و باز کنم. کردیو خواهش م کردیم هیمامان از پشتتتتتتت در گر  داخل. ادیب تونستتتتتتتینم

 دفترچه مو بردارم. مشتتتیآرا زیم یوتخت بلند شتتتدم و از ر  یاز رو مادرم توجه نکنم. یشتتتده بودم که به التماستتتا

  توش افتاد. دهیو دختر رنگ پر  نهیچشمم به آ

 :زل زدم..با داد گفتم نهیبا نفرت به آ

لعنت بهت که به  لعنت بهت. ؟یآورد هیکه ستتتتر خودت و بق ییبه بال اهت؟یبه بخت ستتتت ؟یکنینگاه م یبه چ-

 ی...ستیبلد ن یا گهیجز نابود کردن کار د

 کردمیدعوا م نهیآ یها با دختر تو وونهید نیو ع زدمیم خیج هیگر  با
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 یمستتتئول گناها یعوضتتت یتو دیشتتتا ؟یهمه آدم و خراب کن نیا یزندگ یاومد ارتتتن؟ یاومد ایدن یبه چه هدف-

 یباز  یستتتال به جا هی نیآرتان تو ا .یمستتتئول هدر دادن عمر آرتان .یمستتتئول کشتتتتن پرهام یول یبهزاد نباشتتت

 زل نزن بهم یخودیپس ب .یتو همه رو بدبخت کرد کنه. یزندگ تونستیمصب مسگ آدم  هیکردن با 

 یجلو ختیشتتتکستتتت و خورده هاش ر  یبلند یبا رتتتدا نهیآ بهش. دمیرو کوب نهیزدم و گلدون کنار آ یغیج بعد

 هیکه با گر  دمیشنیمامان و م یردا نشستم. نیزم یسر در حال انفجارم و فشار دادم و دو زانو رو هیبا گر  پام.

داد و  .شتتهیشتت یگذاشتتتم رو تکه ها ستتتداد زدم و د هیبا گر  آب از ستتر آرام گذشتتته. گهید .زدیآرشتتام و رتتدا م

 :داد زدم گرفتمیرو تو دستم م شهیش یهمونطور که تکه ا .کردیم م وونهیمامان و آرشام داشت د ادیفر 

 . ولم کنید. آرام مرددیم کرداکالفه  گهید دیبس کن-

 هیگر  ونیخون م دنی.با د اومد یآوردم زخم شتتتد و خون م شتتتهیاه به شتتتکه ناخودآگ یبه خامر فشتتتار  انگشتتتتام

 رونیکه خون از ال به الش ب یکیکوچ یخراشتتتا .دمیکشتتتیستتتاعدم اشتتتکال نامعلوم م یرو شتتتهیبا شتتت لبخند زدم.

ه ب .دیچیپیپرهام تو گوشتم م یخنده  یرتدا .دمیدستتم کشت یرو محکم رو شتهیشت زیحرکت نوک ت هیتو  .زدیم

 نیزم یجون رو یحس و غرق در خونم و ب یلبخند زدم و دستتتتتتتت ب کردیت از دستتتتتتتم چکه مکه داشتتتتتتت یخون

 کردم یخوندن پرهام همراه یدادم و با ردا هیبه تخت تک گذاشتم.

  دلت گرفته غمت نباشه من هستم ایاگه از دن-)

 رو که با تو هم ردا شه من هستم یکس ینکرد دایپ

 ن هستمم ومدیبا تو راه ن یکه زندگ یدید اگه

 سال بعد دله تو لک زد من هستم , من هستم من هستم یعشقه من کل واسه

  شهیعشقه من حساب کن هم رو

 شهیاز عشقش که خسته نم آدم

 من رو تو ذهنت نگهدار تنها

 (من هستم یتا تو بخوا 

 :خوندمیهمچنان با پرهام م یشده بود ول فیو ضع دیلرز یم ردام

  ینباش یمن باش کهینزد-)

 یکه ردا ش ای یسکوت ش غرقه
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 به تو خدا نگهدار گمینم هرگز

 ...(من هستم یمن هستم آ یتا تو بخوا 

 ...هامپر  یو تار شد و من موندم ردا رهیپشت پلکام ت ایدن بزنم. یحرف تونستمینه م دمیفهمیم یز ینه چ گهید

 آرشام

 کردیم هیمان پشت در اتاق آرام گر ماداد مامان از اتاق بیرون رفتم. ردایش شکستن شیشه بلند شد  یبا ردا

 :گفت هیکردم که مامان با گر  نییرو باال  پا رهیچند بار دستگ .شدیم دهیو داد آرام شن خیج یو ردا

 قفله-

 :به در و داد زدم دمیمشت کوب با

 زارمیت نماآرام در و باز کن که اگه خودم باز کنم زنده -

 درباز نشد ی.ول به در زدم تا بشکنمش یگدل شده. وونهیقطعا د .دمیشنیخوندنش و م یردا

قفل در  .دمیشتتتتتنیمامان و م ی هیگر  یفقط رتتتتتدا آرام قطع شتتتتتده بود. یرتتتتتدا .دمیرفتم و محکم تر کوب عقب

 نیو رو زم دیکشتتت یغیمامان ج رتتتحنه رو به روم شتتتوکه چند قدم عقب رفتم. دنیبا د شتتتکستتتت و در باز شتتتد.

 ...شهیشکسته ش یبود و دورش تکه ها نیآغشته به خون رو زم یو دستا دهیآرام با رورت رنگ پر  نشست.

*** 

 :و گفت رونیپرستار از اتاق اومد ب .میو با استرس منتظر به هوش اومدن آرام بود مینشسته بود ایرندل رو

 همراه آرام محتشم؟-

 نگاهش کرد هیتکون دادم و مامان با گر  سر

اگه  نداره. یخوب یروح طیشتتتتتترا .میآرامبخش بهش زد هی کردیم یتاب یب ادیچون ز  به هوش اومده. مارتونیب-

  .دیرحبت کن مارستانیبا روانشناس ب دیتونیم نیبخوا

که آرام توش بود و مامان  یبلند شتتتدم و از کنارش رد شتتتدم رفتم اتاق و ستتتر تکون دادم. دمیکشتتت ینفس کالفه ا

بهش رفتم و بدون حرف  یشتتم چشتتم غره ابا خ بود. دهیباز خواب مهین یاشتتک یبا چشتتا امآر  پشتتت ستترم اومد.

 کنار تختش نشست و موهاش و نوازش کرد .کردیم هیمامان همچنان گر  .سادمیکنار تختش وا

 به سرت اومده دورت بگردم یچ برات دخترم. رمیبم یاله-
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و با  دمیکشتتت یپوف شتتتده بود. رهیخ ینامعلوم یبه خون نشتتتستتتته ش به نقطه  یفقط با چشتتتا؛ زدیحرف نم آرام

 .تخیر یکردنش و حال بدش روانم و بهم م یخودکشت. مارستتانیب اهیزدم و رفتم تو ح رونیاز اتاق ب تیعصتبا ن

 .دشتتیداشتتت روشتتن م بایتقر  هوارتتبح بود و  یکاینزد بایو االن تقر  میبود نجایا شتتبیاز د نشتتستتتم. مکتیرو ن

 ...به سرم بزنه لیگ هیبلکه  ریام شیپ بردمشیهر چه زود تر م دیبا. کرده بود رییتغ .ستیآرام آرامِ قبل ن

  .ریتو اتاق ام میرفت میآرام زدم و بلند شد یبه بازو یضربه ا یمنش یبا ردا

  :بلند شد و با لبخند گفت ریام

  دیخوش اومد-

  :جلو تر  اومد و گفت به آرام خورد. چشمش

  ه؟یچه سر و وضع نیآرام ا-

هم با دقت  ریام کردم. فیرو تعر  دونهینم کردمیکه فکر م ییجراو تموم ما ینشتتستتتم رو رتتندل نداد. یجواب آرام

  دادیگوش م

  شده؟ ینطور یاز خونه پرهام اومده ا یاز وقت ینی-

قراره کشتتتتتتته  دونهیم گفتیبرگه هم بود که م هی پرهام بود. یایادگار ی .دمیکه باهاش بود و د یاون جعبه ا آره.-

  شه

  نگاهش و به آرام سوق داد ریام

  شده که حالت بده یچ بگو آرام.تو -

  :فتگ دهیآرام جواب نم دیکه د ریام نزد. یحرف آرام

  دیشد یافسردگ هیبهش گفت  شهیم به روحش اومده. یفشار بد-

  :آرام نشست و گفت یرو به رو قایدق

  حرف بزن آرام کمکت کنم. تونمینم یتا حرف نزن-

  :و رو کرد به من سر تکون داد ریام بود. نیبه زم رهیفقط خ آرام

  روانپزشک هی شیبره پ دیبا .ادیاز دست من بر نم یآرشام جان کار -

  :اخم گفتم با
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  گهیبکن د یکار  هیخودت  روانپزشک چرا؟-

  :زد و گفت یبخش دیام لبخند

  روان درمانگر باشه هینظر  ریز  دیبا آرام بده. تیوضع روانشناسم. هیمن  شرمنده.-

  بعد گرفت سمتم نوشت. یز یبرداشت و توش چ یبرگه ا .زشیت مبلند شد و رفت پش بعد

  کمکت کنه تونهیاون م .یزدانی ادکتر کسر  از همکارامه. یکیشماره  نیا-

  :گفت ریتکون دادم و برگه رو گرفتم..ام یسر 

  یکن داشیاونجا پ یتونیآدرسش و نوشتم م باشه. شگاهیآسا دیامروز با-

فکر  نجایتا قبل از اومدن به ا .میاومد رونیبا آرام از مطب ب یکوتاه و ستترستتر  یتکون دادم و بعداز خدافظ یستتر 

 یراحت نیبه ا دونمیم دیبد آرام گفت بع تیاز وضتتتع ریکه ام یاما جور  .ستتتتیحال آرام اونقدرا هم بد ن کردمیم

 ...ها حالش بهتر شه

  فرستاده. نجایآرام و ا ریکه ام هیچقد بحران تیوضع دمیفهم دمیاعصاب و روان و که د شگاهیآسا یتابلو

راهرو  یکه انتها یبا دست به اتاق گفت رو گرفتم. ریکه ام یسراغ دکتر  زیوارد سالن بزرگ شدم و از مرد پشت م

اشتتک آلود  یبا چشتتما آروم باشتته. موندمبهش فه یکیدستتت لرزون آرام و گرفتم و با فشتتار کوچ بود اشتتاره کرد.

  :آروم گفتم بهم نگاه کرد.

  یساز یخودت م یبرا یکه دار  هیتیوضع نیا-

 یرتتتتتتتدا به در زدم. یتقه ا یبعد از مکو کوتاه .میستتتتتتتادیکه مرد گفت وا یو پشتتتتتتتت در  میکرد یرو م راهرو

مرد قد  کوتاه پشتتت ستترم اومد داخل. یآرامم با قدما در و باز کردم و وارد اتاق شتتدم. اومد. یمرد جوون دییبفرما

  :و گفت دبلند ش زیاز پشت م بود. زنشستهیپشت م دیبا روپوش سف یبلند و جوون

  دیخوش اومد-

  کردم به خودم مسلط باشم یفرستادم و سع رونیو ب نفسم

  میاومد کویدکتر ن از مرف-

  :زد و گفت یلبخند

  بهم گفته بود ریبله ام-
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  :لحظه به آرام نگاه کرد و گفت چند

  درسته؟ .میقبال با هم مالقات کرد کنمیفکر م-

  دکتر سکوت اتاق و شکست نزد. یانداخت و حرف نییسر پا آرام

  دینیبش دییبفرما خب.-

  گفت آرام و رو کرد به  دکتر هم روبه رومون نشست. .زیم یجلو یقهوه ا یایرندل یرو مینشست

  گم؟یدرست م خانوم آرام محتشم.-

  :گفتم دهینم یآرام جواب دمید یوقت

  بله-

  :و گفت به آرام نگاه کرد دکتر

  میبا هم آشنا ش دیبا آرام خانوم. دیالزمه حرف بزن-

  :لبخند داد و گفت هیسکوت آرام و با  جواب

  اسم نامزدت پرهام بود آره؟ پرونده ت و برام فرستاد. ریام-

  :دکتر گفت شد. زیآرام از اشک لبر  یچشا

 زه؟ینامزدش بهم بر  یزندگ خواستیپرهام دلش م-

 :لرزون گفت یتر کرد و با ردا لب

 ودم؟ب شیننوشته بود من نابود کننده زندگ تو پرونده ننوشته بود من و تنها گذاشت؟ .ستین گهیپرهام د-

 :و گفتخودش و جلوتر کشید  دکتر

 دهیفا هیکه رفته گر  یآدم یبرا پرهام  رفته. یگیتو که م .یو به جز خودت نابود نکرد چکسیه یآرام تو زندگ-

 نداره

 :و باال بردبغض رداش  با

 خودش شیپ برهیمن و نم .شمیپ ادینم اون ازم دلخوره.-

 :گفت ونیگر  یبرگشت سمت من و با ردا بعد
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 بهش بگو آرشام ؟یپس کجا رفت یر ینم یبهش بگو مگه نگفت تو بهش بگو برگرده.، آرشام-

 :اشاره کرد و گفتبه گوشه اتاق  کردم آرومش کنم. یدستاش و محکم گرفتم و سع .کردیالتماسم م هیگر  با

 .نگا کن چقد چشاش غم داره کنهینگام م یبا دلخور . باهام قهره نگا کن.-

 :داد زد هیو تکون داد و با گر  دستم

 باهام قهر کرده آرشام. زنهیباهام حرف نم-

 :تکون داد و گفت یسر  یدیدکتر با ناام به دکتر نگاه کردم. ینگران با

 میکن شیبستر  میمتاسفانه مجبور -

 :کرد.گفتم  ی امدست

حال آرام مثل قبل  نهیخودش بب یمنتظره تا با چشتتتتتتتا مادر من تو خونه منتظره من آرام برگردونم. ؟یچ ینی-

 شده

 :کنارم نشست و گفت جاش بلند شد و اومد سمتم. از

 بتبا چند تا دارو و مراق کردمیشتتروع به رتتحبت کنه فکر م نکهیقبل از ا .شتتهیخوب م ینطور یحال آرام فقط ا-

 هیبه نظرم  .نهیبینم یآدم عاد هیکه  نهیبیم ییزایچ .کنهیستتتتتتر م گهید یایدن هیآرام تو  یول .شتتتتتتهیدرستتتتتتت م

ا ت نجایا اریآرام و ب یموافق بود گها .یفکر کن دمیبهت تا فردا فررتتتتت م .کنهیمراقبت درستتتتت مستتتتاله رو حل م

 ...و انجام بده شیبستر  یکارا

  آرام

 نگاه کن من و پرهام. .نجایشتتده بودم که آوردنم ا یانقد روان! مزخرفه .مارستتتانمیستتم تزندان به ا هیاالن من تو -

  نجایچرا اومدم ا فهممینم مگه من چم شده؟

ند لبخ دکتر من باشه؟ نیا دیچرا با دونمینم یول لداههیکه برادر  دونمیو م نیا اومد تو. یدر باز شد و کسر  هوی

  :زد و گفت

  ؟اتاقت خوبه-

  :و گفت دیخند .یکنیفکر م ینزدم و فقط با چشم بهش فهموندم خودت چ یحرف یچرا ول دونمینم

  رحبت کن منم بفهمم. یسوباسا با چشم باهام حرف بزن نیکه ع ستمیمن کاکرو ن نیبب-
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 کنارم رو تخت یکستتتر  پرهام اونجا بود نگاه کردم. شیپ قهیاتاق که تا چند د یازش گرفتم و با اخم به گوشتتته  رو

  :شست و گفتن

  ؟یزدیحرف م یبا ک-

  :رونیتا بتونم حرفم و از دهنم بکشونم ب دیمول کش کمی

  پرهام-

  :باال انداخت ابرو

  آقا پرهام؟ نیکجاست ا-

  :تر از قبل گفتم آروم

  رفت-

  چرا؟-

  کنهیکردن اعصابم و خورد م چیداره با سوال پ دیفهم خودش

  یزنیم بیبه خودت آس یدار  یول یخوبه که به فکرش .ستین گهیپرهام د، من و آرام نیبب-

  :گفت یکسر  باهام حرف بزنه. خوادیاون م یول، ستین گهید دونمیم خودم

  آرتان تنگ نشده؟ یدلت برا-

  :لرزون گفتم یکردم و با ردا یاخم

  ن..نه-

  ؟یچ ینینه  نیا-

ستتتتکوت و  یکستتتتر  یول ت کنم.ستتتتکو شتتتتهیدادم مثل هم حیترج جواب دادن به ستتتتواالش و نداشتتتتتم. حورتتتتله

  :شکست

ر کس ه ایآرتان  ای .یپر رنگ کن تیکه هستن و تو زندگ ییآدما دیبا ستیکه ن یفکر کردن به آدم یآرام به جا-

  ینبود پرهام و باور کن دیتو با .یا گهید

  برم سر خاکش؟ شهیم پرهام. شیبرم پ خوادیدلم م-
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  :نگام کرد و گفت کمی

  ادیخوشم نم یاز قانون شکن .یبمون نجایا دیتو با ،شهیآخه االن که نم-

واستتته حرف زدن باهاش  دیمن با رفت. یپرهام م دیآخه چرا االن با کردم. یانداختم و با انگشتتتتام باز  نییپا ستتتر

  :بلند شد و گفت یکسر  دکتر و کنم. هیالتماس 

ست هر- در  ییجنا یاالیسر  نیاش فکر نکن عهم راحت ب نجایا از پرستارا بگو. یکیبه  اهیتو ح یبر  یوقت خوا

  میکنیم ریو قفل و زنج

  :بغض گفتم با

  د؟یبندیدستام و م-

  دیخند بلند

  نه یباش یاگه دختر خوب-

 عصتتر بود کینزد نکهیاتاق با ا تخت خودم نبودم. یبه نرم، دمیرو تخت دراز کشتت و در و بستتت. رونیرفت ب بعد

پرستتتتتار  در اتاق و باز کردم و وارد راهرو شتتتتدم. رو نداشتتتتتم. نجایموندن ا ماقت و رنگ و رو رفته بود. کیبازم تار 

 اومد سمتم

 زم؟یکجا عز -

 پرستار دنبالم اومد توجه بهش سمت در راه افتادم. یب

 اه؟یتو ح یبر  یخوایم-

ور و دکه  مکتایاز ن یکی یرو شتتدم. اهیو وارد ح رونیاز در رفتم ب دور و بر من نپلکه. فهموندیبهش م یکی کاش

  :اونجا کنارم نشست یمارایاز ب یکی برش خلوت بود نشستم.

 ؟یتازه اومد-

  :رورتم تکون داد و گفت یدستش و جلو اخم رو ازش برگردوندم. با

 دختر با تو هم عا!؟-

 فقط پرهام کس و نداشتم. چیحورله ه گفت و بلند شد. ییبابا یا و ندادم. جوابش

 پرهام-)
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 هوم-

 پرهام-

 بله-

  :ص گفتمحر  با

 پرهام-

 جانم-

  :زدم و گفتم یتمندیرضا لبخند

 بال یجونت ب-

 شدهیحاال چ-

 میکار باحال کن هی مونیعروس خوادیدلم م-

  :کرد و گفت یفکر 

 یبعد از عروس، کننیکار و که همه م نیخب ا-

 :حرص گفتم با

 پرهام یمنحرف یلیخ-

  :و گفت دیخند

 دونمیم-

 دمیکش یپر حرر نفس

 باشه خاص مونیعروس وادخیمن دلم م-

 میخونه خودمون کارامون و جلو جلو بکن میتاالر بر  میکه همه مهمونا منتظرن ما نر  یشتتتتتتتب عروستتتتتت یخوایم-

 هم خاره هم باحال هوم؟

 :گفتم خیج با

 پرهام!-
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 ترسیده گفت:

 ال بکنیمخب اگه دوست داری میتونیم قید آرایشگاه و بزنی تا هم مهمونا منتظر نمونن هم ما کارای باح-

 با جیخ گفتم:

 گمشو ارال عروسی باحال نمیخوام-

  آرتان

 خوانیمعلوم نبود م نشتتتن. کیوقت به نهال نزد هیمراقب باشتتتم که  دیاس و ورتتتل کردم رو لپ تاب..با یپ یج

 شتتتماره آشتتتنا بود. که زنگ خورد دستتتت از ور رفتن با لپ تاب برداشتتتتم. میگوشتتت .ارنیستتتر اون دختر ب ییچه بال

  :ادمجواب د

  الو؟-

  :دیچیپ یآرشام تو گوش یگرفته  یردا

  راز؟یش گذرهیخوش م-

  تهیمامور  ؟یآرشام خوب-

  :دیپوزخندش رس یردا

  مارستانه؟یاالن ت یخوشحال بود. تتیخواهر منم جز مامور ، گهیآره د-

  :شده گفتم جیگ

  آرشام؟ هیچ مارستانیت-

  ...اونجا سرت گرمه یندون یحق دار -

  :دداد ز  بعد

عمرم و تو زندان بپوستتم  هیشتتده بق یحت .گذرمیازت نم .یعوضتت یفهمیم .مارستتتانیت یتو خواهر من و کشتتوند-

  ادامه بده تتیحاال هم گمشو به مامور  .کنمیآلوده م فتیدستم و به خون کث

حالش خوب آرام که  نه دروغ محدتته.! نه بود؟ مارستتتانیآرام ت داغون شتتده بودم. شتتده بودم. جیگ قطع کرد. بعد

  :بعد چند بوق جواب داد شماره مهراد و گرفتم. گهیم فیمطمئن شم آرشام اراج نکهیا یبرا بود.
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  جانم جناب سرگرد-

  مهراد آرام کجاست؟-

  آرشام بهت نگفت؟-

  باشه یا گهید زیچ هیقد کردمیدلم دعا دعا م تو

  یتو بگ خوامیم-

  :و گفت دیکش یقیعم نفس

  ست یکسر دکترش  بردنش. روزید-

  :و گفتم دمیبه موهام کش یدست شوکه

  ...وضعش-

  :گفت، بگم نزاشت

  ستیبگم وضعش خوب ن تونمیفقط م نپرس آرتان.-

 و قطع کردم. یکردم و گوش یفقط خدافظ تحمل کنم. تونستمینم

 یقیعم بود و ستترد..نفس یهوا بارون هوا بهم برستته. کمیرفتم کنار پنجره تا  .دادیبهم دستتت م یاحستتاس خفگ

  انفجار و داشت. تیبغض تو گلوم قابل .شدیباورم نم .دمیکس

ر جلو د سینهال با سر وضع خ در و باز کردم. مو رفت دمیبه رورتم کش یکالفه دست .دمیزنگ در و شن یردا

  بود

  :کردم یز یاخم ر 

  چه وضعشه نیا-

  :گفت یبا کالفگ زد و اومد تو. کنارم

  اریمه گهیغر نزن د-

  دادم هیتک واریتم و به دو بس در

 ردام کن اریاونجا مه .یگاف ند تیوقت تو مامور  هیشما لطف کن  هزار بار گفتم اسمم آرتانه.-
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  :رو مبل و گفت نشست

  ؟یاعصاب شد یب شدهیچ-

  :کردم و گفتم اخم

  ستیمهم ن-

  :نگام کرد و گفت دلخور

  یکردیاگه نبود انقد اخم و تَخم نم معلومه که هست.-

  :زدم ادد

  خوبه؟ اعصابم خورده. .ستیآره حالم خوب ن ؟یزار یسر به سرم م یاعصابم خورده چرا ه ینیبیتو که م-

  کنارش نشستم شدم. مونیاز حرفم پش مظلوم نگام کرد. یچشا با

  ستیحالم خوب ن دیببخش-

  :بغض آلود گفت یبا ردا نگام کرد. فقط

  مگه دلت از من پره؟-

  :گفتم شرمنده

  نه-

  :پر از اشک شد..آروم گفت چشاش

 ینامرد یلیخ .هیپس نامرد-

 :و گفتم دمیو پشت گردنم کش دستم

 ؟یبخشیم یچجور -

 برق زد چشاش

 بگم قبوله؟ یهر چ-

 :کردم و با شک گفتم یفکر 
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 یهر چ-

  :بهم انداخت و گفت یز یآم طنتیش نگاه

 رمیبگو من امشب خونه نم مانیبه نر -

 :بود گفتم زشیآم طنتیکه از لحن ش یلبخند با

 خونه دیببر  فیتشر  دییبفرما .دیکنیم خودیشما ب-

 :اخم گفت با

 ا!؟ه یستیبلد ن یمهمون نواز -

 نبود یجزو هر چ یداداش جنابعال چوندنیپ یبلدم ول-

 :حرص گفت با

 !اریمه-

 !اسمم آرتانه، ریبگ ادی-

 :گفت یلجباز  با

 اریبهت بگم مه خوادیمن دلم م-

 :گفتم کالفه

 بفرما خونه ستین یه امر اگ-

  چپ نگام کرد چپ

 ا!؟هدستت  مونمیم خورمیسرما میسم، خ نگا کن سر و وضعم و.-

 خب برو خودت و خشک کن من و. ینهال کشت یوااا-

 گفت شدیکه با غر غر بلند م همونطور

مامان  نیع غر بزنم بعد کمیخب مهلت بده  .یانقد کم رتتتتتتبر  دهییتو رو چند ماه زا ننه اتارتتتتتتن من موندم -

م کار و تمو گهیاگه تا چند روز د گهیم .کنهیم دیداره کامران و تهد مانینر  دمیبعدشم امروز د بزرگا غر بزن سرم.

 میشیبدبخت م یکه بره دب یدونیم .یدب رمیم کنمیجمع م ینکن
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 :کالفه گفتم

 باهاش شو و کمک کن تینسبت خواهر  الیخیتو هم ب .کنمیمومش مت بره. زارمینم-

 :و زد به برق و روشن کرد تا لباساش و خشک کنه.گفت وارسش

 یکن ریو دستگ یکه من از همه مشتاق ترم اون عوض یدونیم اریبابا مه-

  :تکون دادم و گفتم یسر 

 دوارمیام-

 نشستم رو مبل ایحورله از همه دن یب در خشک کردن لباساش داشت. یگفت و سع یاوهوم

 گهیدتر  عیسر  چه وضع خشک کردنه. نیا-

 گفت و سشوار و خاموش کرد یعصب اه

 خوامیارن به درک نم-

  :گفت داشتیو برم فشیهمونطور که ک .دیمانتوش و پوش بعد

 یکنیم کاریچ یتو خونه خال نمیبب خوامیم .رمیدارم م، ایب-

 برو به سالمت درد. یا-

 ...در و بست یخدافظ هیرفت و با  رونیاز خونه ب کردیکه غرغر م همونطور

 امآر 

م کالفه چشا نشست. مکتیاومد کنارم رو ن یدختر  .کردمیبه پرهام فکر م شهینشسته بودم..مثل هم اهیح تو

 :دختر گفت نداشته باشم. یکردم رفتار بد یو بستم و سع

 ؟ییتنها شهیچرا هم-

  :زد و گفت یلبخند .ندادم جواب

 هیسمت چا کنم. تتیاذ خوامینم-

 :آروم گفتم کرد. قیهش بهم آرامش تزر نگا چند لحظه نگاش کردم. کالفه

 آرام-
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 :به روم زد یز یمحبت آم لبخند

 نجا؟یا یکه اومد شدهیچ .امیمنم لع-

 هیموالن-

 :گفت یکنجکاو با

 بخشش و بگو هی-

 دستم و رو پشتی نیمکت گذاشتمحورله  یب

 نجایشدم رد دادم اومدم ا یانتقامش و ازم گرفت روان یخبر یاز خدا ب هی نامزدم مرده.-

 یکه هرگز جات نبوده به راحت یکه کستت تستتامستتخره  نیا .ومدی ااز ترحم بدم م کرد با ترحم نگام نکنه. یستتع

 :گفت ایلع برات دل بسوزونه.

 یباش یآدم روان ادیبهت نم-

 :گفتم ناخودآگاه

 ادیبه تو هم نم-

 :دیکش یآه

 ...کردیم تمیاذ .زدیکتکم م بعد از مرگ پدر و مادرم برادرم عوز شد. بگم. یچجور -

 کرد و با سکوت بهم منظورش و فهموند یمکث بگه. دیکشیم خجالت

 نجایاون زندانه من ا کردم. تیازش شکا-

  :زد و گفت یلبخند سکوت نگاش کردم. تو

 واسه ما نداشت یز یگذشته که چ فکر کنم. ندهیدوست دارم به آ به هر حال کنار اومدم.-

 :گفت ایلع بگم. یچ دونستمینم سکوت کردم.

 ؟یتو کال مثل اسمت آروم-

 قبال نبودم-

 و دو تا دستاش و تکیه گاه قرار داد دیکش یقیعم نفس
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 کننیم رییتغ یآدما تو زندگ .کنمیدرک م-

 زد یچشمک بعد

 منم انقد فدول نبودم قبال-

 :گفت ایلع سمتمون. ادیداره م یکسر  دمید بهش زدم. یلبخند

 یزدانیاوا دکتر -

  :زد و گفت ایرو به لع یلبخند .دیبهمون رس یکسر 

 رم؟یآرام و قرز بگ تونمیم-

  :بهم کرد و گفت ینگاه ایلع

 مال خودتون دکتر الار-

  با خنده کنارم نشست یکسر  زد و بلند شد رفت. یلبخند بعد

 ؟یکرد دایدوست پ-

  :گفتم کردمیم یکه با ناخونام باز  همونطور

 ندارم اجیبه دوست احت-

 ددا هیتک یبه رندل

به نظر حالش خوب  .میکنیمرخصتتتتتتش م گهیچند روز د .هیهم دختر خوب ایلع دارن. اجیهمه به دوستتتتتتت احت-

 ادیم

 :باز گفت یکسر  کردم. یبا ناخونم باز  فقط

شاید احساساتی تر  .یاحساس شد یکم ب هی .یعوز شد عیکم سر  هیفقط  آرام به نظرم حال تو هم خوبه.-

 باشه یهم نداره ک یفرق .دنیرو به همه انتقال م یآدما سنگدل و کردن. نکاریآدما ا .ستیبد ن نیاشدی. 

 یکسر 

 وننتیهمه م یول .شهیآرام قبل نم دونستمیم .حالش بهتر شه خواستمیم .نمیحرفام و بب ریداشتم تاث دوست

 :گفت یآرام با کالفگ بهتر شدن بردارن. یقدم برا هی
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 ادیبدم م حتیاز نص-

 :و گفتم دمیخند

  یتحمل کن دیبا ستین یچاره ا یول. ادیا منم بدم ماتفاق-

 :ادامه دادم به حرفام بعد

 یدار  اجیاحت ییتو به تنها .ینه به قول مردم روان یدیاز نظر من تو نه مر -

 :اخم گفت با

 یزنیو به هم م مییتنها یو ه یدونیخوبه که م-

  ش زدمبه یلبخند شدم. دواریبه حرف زدن ام کردیداشت شروع م نکهیا از

 نجایا دور و برت بودن. ادیبرادرت ز  ایمادرت  دیتو خونه شتتتا نها باش.ت قطع کن. تینگفتم ارتبامتت و با بشتتتر -

 یتنها باش یفررت دار 

 ادیدونستنش به کارش نم یول داشت. یخب به هر حال افسردگ بود. نیاز ا شتریب دیشا

 :زدم و گفتم یلبخند

غذا رو پرت  ینیکه ستت یچ ینی خور حورتتله غر غر پرستتتارا رو ندارم.امشتتب خواهشتتا غذات و ب .رمیخب من م-

 ؟یکنیم

 :تکون دادم و گفتم یسر  انداخت. نییو پا سرش

 خب خدافظ-

  بلند شدم و رفتم سمت اتاقم. .دمیاز زبونش شن یآروم خدافظ

 زدیمامان چهار بار زنگ زده بود و سرم غر م و جمع کردم و رفتم سمت خونه. لمیوسا

 :گفت یدر و باز کرد و با لبخند مصنوع لدای دمیخونه که رس.به 

 یسالم داداش-

 :کردم و گفتم یکیکوچ اخم

 زهر مار سالم چته باز-
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 :حورله گفت یب

 نکردن دایکوتاه تر از من پ واریباز د-

 :گفت لدایمامان اومد سمتم و با حرص رو به  خونه شدم. وارد

 نکن تیشکاشده تازه اومده از سرکار انقد  لیذل-

 :گفت لدای شد.تقریبا تا دوباره رابطه شون بهتر شه اما  دیکش مول

 یرو شکونده حاال شما ه عتیقه ی مادربزرگ وانیمادر من ردرا زده ل گمیم د؟یبد ریبه من گ دیخب باز با عه!-

 کنهینم یاشتباه چیکه ه غمبرهیپسر شما مگه پسر پ .کنهیکارا نم نیبگو نه پسر من از ا

 :دمیو تو کاسه چرخوندم و خند چشام

 گهیبالخره شکسته د خب حاال بسه.-

 ...رفتم تو اتاقم بعد

 رو مبل که نشستم مامان اومد کنارم. .رونیلباسام و عوز کردم و رفتم ب دمیشنیرو م لدایبحو مامان و  یردا

 :با اخم گفت

 نقد پر رو؟دخترم ا .رهیداره از سر و کله من باال م بهش رو نده. گمیبهت م یه-

 :زدم و گفتم محوی لبخند

 طونهیش کمیخب فقط  یدار  کارشیچ-

 :و گفت دیکش یآه مامان

 شوهرش بدم شهیکرد روم نم یهم کار  خبریاون پسره از خدا ب-

 :و گفتم دمیگز  لب

 ازدواج کنه ستیالزم نال بعدشم ار؛ نکرده یکه کار بد لدای روت شه. دیارن چرا نبا .هیچه حرف نیمامان ا-

 گفت مامان

 شده از بس نشسته روش یکیبا مبل  بمونه خونه حررم بده. یتا ک .رمیمیو شوهر ندم م نیمن ا-

 :تکون دادم و گفتم سر
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 یکار براش جور کنه که هم خودش سرگرم شه هم شما حرص نخور  هیزنگ بزنم  قمیبزار به رف گمیبهت که م-

 :شونه باال انداخت یناراحت با

 ستین مهم نبک یکنیم یهر کار -

 بلند شد و رفت تو آشپزخونه بعد

باال گرفته بود و داشتتتن  لدایکل کل رتتدرا و  شتتهیمثل هم خونه موج بحو شتتروع شتتد. دنیو بابا که رستت رتتدرا

 بود شگاهیاز آسا که زنگ خورد بلند شدم و رفتم تو اتاق. میگوش رو سرشون. زاشتنیخونه رو م

 الو؟-

 بود ییخانوم عطا یردا

 دییبفرما ییوم عطاسالم خان-

ردش  میبره مجبور  شیپ ینجور ای .کنهیو گوش نم چکسیآرام محتشم حرف ه، دختره بود آرام نیا، دکتر یآقا-

 بره میکن

 :کردم و گفتم ینوچ

 ده؟یچطور حرف من و گوش م .دهیگوش م دیاگه درست باهاش رحبت کن بره. دیردش کن یچ ینی-

 :دلخور گفت ییعطا خانوم

 م؟یستیما کارمون و بلد ن ینیدکتر  یرد نکنه آقادست شما د-

 :گفتم کالفه

 دهیدستتون به حرفتون گوش م ایبد قلقه قلقش که ب کمیآرام   داره. یچه ربط ییخانوم عطا-

 :گفت ییخانوم عطا .سادیاتاق وا یتلفن تو دستم ساکت گوشه  دنیبا د اومد تو اتاق. لدای

ا ت ستتتیب که فقط غذا بخوره. میده تا پرستتتار جمع کن .شتتهیکه نم یطور نیا زنگ بزنم خانواده ش. خواستتتمیم-

 دینک شیکار  هی دیتونست دیگفتن با شما رحبت کنم شا یدکتر داراب که بره تو اتاقش. میار یپرستار ب

 :تکون دادم و گفتم یسر 

 دیخانواده ش و نگران نکن یشما الک زنمیبا آرام حرف م امیباشه فردا م-
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 :گفت لدای و قطع کردم. یکردم و گوش یخدافظ دمیو شن ییانوم عطاخ یباشه  یوقت

 بود؟ یک-

 شگاهیپرستار آسا-

 :گفت طنتیش با

 ه؟یحاال آرام ک-

 :و گفتم دمیو کش شینیب نوک

 مارامهیاز ب یکیآرام  جوجه. یآتو جور کن یتونینم-

 :گفت پوکر

 ها دمیسوال پرس هیحاال -

 :و گفتم دمیخند

 که نامزد آرتانه گمیحد م نیفقط در ا-

 :تعجب گفت با

 کرد؟ یو قهوه ا نیکه تو دادگاه آرم یهمون، آرام-

 :کردم و گفتم اخم

 آره خودشه .هیچ یادب نشو قهوه ا یب-

 دنبالم اومد رفتم. رونیاز اتاق ب بعد

 مارستانه؟یت-

 :و بستم و گفتم چشام

 مارستان؟یت یگیم یه هیچ مارستانیت-

 :و گفت دیبکو نیپاشو زم یکالفگ با

 شگاهه؟یآرام آسا گمیم-
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 بله-

 کنارم نشست لدای نشستم رو مبل. بعد

 چرا؟-

 گرفت یافسردگ-

 :.بعد آروم گفتید. کش ینیه دیگز  لب

 نمش؟یبب شهیم-

 کردم نگاش

 توننیخانواده شم نم-

 :گفت تیمظلوم با

 ستیخانواده ش که برادر مهربونشون دکتر اونجا ن-

 :باال انداختم و گفتم ابرو

 ش؟ینیبب یخوایچرا م-

 زد یکیکوچ لبخند

 . به این میگن چی داداش من؟ آفرین جبران! میخوام جبران کنمکمکش کنم خوامیاون بهم کمک کرد منم م-

 ؟یشما دکتر -

 :باال انداخت و گفت ابرو

 کمکش کنه تونهیکه درکش کنه م یدختر  هی دخترم.، نه-

 کنهیکمکش م شونیکی ادهیاونجا دختر ز -

 :و جمع کرد و گفت لبش

 کمکش کنم خوامیمن م رمینه خ-

 :داشت خرم کنه گفت یکه سع یبا لحن بعد
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 شه؟یم-

 :و گفتم دمیکش یکالفه ا پوف

 خب یلیخ+

 و بغلم کرد دیذوق دستاش و بهم کوب با

 یمرس-

 :بغلش کردم و با خنده گفتم منم

 لوس+

 :گرفت و گفت شگونیو ن بازوم

 ارن قهرم-

 م جدا کردخودش و از بغل بعد

 

 لدای

 :گفت یکسر  .میاز سالن بزرگ رد شد .میشد شگاهیآسا یبه قول کسر  وارد

 نیتو اتاق من بعدا آرامم بب میبر  ایب یخوایم-

 :سماجت گفتم با

 االن نینه هم-

 :و گفت دیکش یپوف نگام کرد. فقط

 باشه-

  :فتآرام کجاست پرستار گ دیشد پرس یکه داشت از اونجا رد م یاز پرستار  بعد

  امهیح یتو شهیمثل هم-

  :بهم انداخت و گفت ینگاه مین کسر
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 اهیبرو تو ح-

 .راه افتادم اهیگفتم به سمت ح یچشم

نشتستته بود. رتورتش از قبل الغر شتده بود و  اهیآرام گوشته ح انداختم. اهیبه دور و بر ح ینگاه دمیرست یوقت

بهم انداخت و بعد روشو  ینگاه میفقط ن  .نشستم مکتین یچشماش گود افتاده بود رفتم سمتش کنارش رو

 :گفتم ومبرگردوند و به اون سمت نگاه کرد  آر 

 ؟یکن یم کاریچ نجایآرام.. دختر تو ا -

 :لب گفت ریبهم دقت کرد و آروم ز  کمینگاه کرد  بهم

 لدا؟ی-

 اومد به سرت یدختر چ یباش نجایتا ا کردمیفکرشو نم-

  :اخم گفت با

 ؟یایت گفت بداداشت به یچرا اومد-

  :مظلومانه به چشام دادم و گفتم حالت

 امیخب دلم برات تنگ شده بود گفتم ب یچ یعنی-

 :گفت تیعصبان با

کردن  یکار  نیبفهمم همچ گهیبار د هیمن   دنیراپرت من و بهش م یمور نیبه داداشتتتت بگو دفعه آخرشتتتون ا-

 رمیم نجایاز ا

  :و گفتم دمیخند

 ؟یکارو کرد نیخب تو چرا ا-

  حرص گفت با

 تو کارم دخالت کنه یکس ادیچون خوشم نم-

 کنن مگه؟ یاونا تو کارات دخالت م-

  :گفت نیغمگ
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 است دهیفا یحرف زدن با تو ب رو. زایچ نیا یکنیتو درک نم-

  کردم و گفتم زونیو آ لبم

 گفتم یخب مگه من چ-

  :اومد سمتمون رو به من گفت یپرستار 

 دییخانوم بفرما دییبفرما  .دیخانوم لطفاً بر -

  :حرص لبام و جمع کردم و گفتم با

 ام یزدانیخواهر دکتر -

  :و گفت دیلب گز  یبا شرمندگ پرستارش

 دیمعموالً..وقتتون رو تلف نکن زننیحرف نم شونیشرمنده..فقط ا دیببخش-

  :وگفتم دمیخند از اونجا رفت.نگاه پرحرری به آرام انداخت و  بعد

 زنن؟یدر موردت حرف م ینطور یا که همه یکرد کاریتو چ-

 :گفت یالیخیبا ب آرام

 کنمینم یمن کار -

  :آروم تر گفت بعد

 پرهام نذاشتن شیخوام برم پ یبهشون گفتم م شبید-

  :گرفتم و گفتم دستشو

  مگه پرهام زنده ست-

  :کرد و گفت یکوتاه مکو

 شمیاومد پ شبیخودش د دیکنیم ینطور یآره زنده ست چرا شما ا-

آرتان  دیفهم یمطمئنم وقت عاشتتتقش بود. پرهام نامزدش بود. حالش و بفهمم. تونستتتتمیم انداختم. نییپا ستتتر

 کردم آرومش کنم یسع حالش بدتر شد. سهیپل

 به گذشته فکر نکن یکن یزندگ دیتو با .زمیعز  ستیآرام جان آخه االن پرهام زنده ن-
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 :دستش و گرفتم و گفتم لند شد و خواست بره..بعد از جاش ب چشاش و بست و کالفه رو ازم برگردوند فقط

 پرهام خب؟ شیببرمت پ کنمیم یرو راض یکسر  یخوایاگه م .ناراحتت کنم خوامیمن نم-

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 میکردیاونا دعوا م ای میخونه ما باش نکهیسر ا لیسال تحو یبرا میموقع داشت نیپارسال هم-

 :شدم بگم مجبور

 رونیب رفتمیم یعوض نیوقع داشتم با اون آرمم نیمنم پارسال هم-

  شونه باال انداختم بعد

 کنهیم رییهمه مون تغ یزندگ نگا کن.-

 :کنارم نشست و گفت

 یفهمیم یتو چ که کرده بدتر شدنشه. یر ییمن تنها تغ یزندگ هتر شده.. بکرده رییتغ یا گهیتو جور د یزندگ-

تو سمت بهتر  یزندگ .دمیکش یچقد سخت میکه من تو زندگ یدونیم یچ خوابم برده. هیاز گر  ییکه من چه روزا

من چه  فهمنیآرشتتتتام نم ایآرتان  نهه تو نه داداشتتتتت ن بن بستتتتته. رمیمن هر مرف که م یکرده ول رییشتتتتدن تغ

 دینکن سهیخودتون و با من مقا دیکن یپس سع داشتم. یزندگ

یه مدت فکر میکردم  .شتتدیدرستتت م دیبا یول آرام از من بدتر بود. تیوضتتع دونستتتمیم بگم. یچ دونستتتمینم

چیزی باالتر از از دستتتت دادن دخترونگیت نیستتتت. ولی اعتراف میکنم هستتتت. از دستتتت دادن روح دخترونه از 

  حال آرام اونقدرام بد نبود. کمکش کنم. تونستمیم دادیاجازه م یاگه کسر  جسم سخت تره.

 تا باهاش یو بلند شتتتتتدم رفتم اتاق کستتتتتر  دمیکشتتتتت یپوف بود. به خودم که اومدم از کنارم بلند شتتتتتده بود و رفته

 ...تر شم کیرحبت کنم اجازه بده من به آرام نزد

  نهال

 به حرف کامران یدستتتتتش هرز شتتتتده که حت یبه قدر  یوحشتتتت مانینر  .دمیرتتتتورتم کشتتتت یرو یبه کبود یدستتتتت

 هشتتتتتیمثل هم د و کامران اومد تو.در باز شتتتتت کنم. شالزم نبود نگران به آرتان نگفته بودم. .دهیم گوش نمجونشتتتتت

 گفت اومد کنارم نشست. چهره ش خشن بود.

 که نشد؟ تیز یچ-



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

220 

 

 :تمسخر گفتم با

 دماغمم راف شد دینشد بلکه آفسا میز ینه تنها چ-

 :کرد و گفت یرورتم اخم یرو یکبود دنیبا د  حرص نگام کرد و دستم و از رورتم برداشت. با

 بشکنه دستش-

 :گفت گفتم. یداد که آخ یآروم فشارفتم. زیر لب ایشالله ای گ

 درد داره؟-

 :بار به هوش و نبوغش هللا اکبر گفتم هزار

 . میخوای تو هم امتحان کنی؟نه مشکل از رورت منه وگرنه درد نداره-

به کامران  یا خشتتتم نگاهب اومد تو. مانیکه نر  رونیخواستتتت بره ب حرص رو ازم برگردوند و از جاش بلند شتتتد. با

 :ت و گفتانداخ

 منتظره اریمه میگمشو بر -

 رونیبه من انداخت و رفت ب ینگاه پر حرر بعد

آدم بشتتتتو  یعوضتتتت مانینر  دمیقفل که اومد فهم دنیچرخ یرتتتتدا تکون داد و از اتاق خارج شتتتتد. یستتتتر  کامران

 شم اریباز دست بوس مه دیپس با .ستین

 :بهش بدم گفتم یحرف یاجازه  نکهیماس که ورل شد بدون ات ش و گرفتم. شماره

 قفلش کرده یوحش مانیر ن .رونیاتاق درآم ب نیکن من از ا یکار  هیجان جدت  یمه یمه-

 :گفت آروم

 کمکت کنم؟ یبانک من چجور  میبا هم بر  انیب خوانینهال اون دو تا االن م-

 :گفت کردم. یکالفه ا نوچ

 خوره؟یبه شعورت بر م ینیحاال دو ساعت تو اتاق بش-

 :حرص گفتم با

 کرده؟ یمن و زندان یارن به چه حق .خورهیه غرورم بر مب-
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 :آرتان آروم گفت اومد. مانینر  یدار

 خدافظ .زنمیبعدا باهات حرف م-

 ...یتو روح ننه ت نر  رو تخت. دمیقرار دادم و کپ تیجد آباد آرتان و مورد عنا .یتو گوش دیچیبوق پ یردا بعد

 :و گفتم دمیکش ینیه

 ولیتوعه دختره  یکه ننه  ینر  یننه ! ا رفتهشعورت کج آخه کره شتر.-

 آخم بلند شد. یکه ردا میشونیبه پ دمیکف دستم و کوب میباز  جیبه خامر گ بعد

 زیو مو به مو و ر  دیرستتیکه به ذهنم م ییچت آرتان و باز کردم و تموم فوشتتا و برداشتتتم و رفتم تو تلگرام. میگوشتت

 نمونده باشه بعد فرستادمجا  یز یدور چک کردم که چ هی نوشتم. زیبه ر 

داشتتتتت  .یخوک دون نیشتتتتدنم تو ا یارزه به زندون یم بودم موفق شتتتته پوال رو از چنگشتتتتون درآره. دواریام فقط

 :آرتان نوشته بود بلند شد. میگوش سینوت یکه ردا بردیخوابم م

 (افتاده؟ یکنم چه اتفاق فیبرات تعر  یانتظار دار -)

 :نوشتم و مو به مو بشنوم. یاالن همه چ نیبود و دوست داشتم همکرده  کیتموم بدنم و تحر  یکنجکاو

 (ندارم یانتظار  نینه همچ-)

تا  یفروشتتتتتتیاالن همه خاندانت و م نیتو که هم .یبافیآخه چرا چرند م یاله یدرخت شتتتتتت نهال خاک. خاک

 شده یچ یبفهم

  :نوشتم

 (بگو ها یحاال دوس دار -)

 :خنده فرستاد و نوشت یموجیا

 (رونیب دمیبانک کل پوال رو از حسابش کش میترف فدول.-)

 ولیا یمه ولیا

 (ت بود فهیوظ-)

 :نوشت
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 (کنمیخواهش م-)

 :دمیبلند خند پوکر. یموجیا هی با

 تو برجکش یدختر خوب زد ولیا-

  و انداختم اون ور. میو ندادم و گوش جوابش

نشون ندادم  یواکنش خار یول رگشتن.اون دو تا کره خر ب دمیکه اومد فهم مانیجر و بحو کامران و نر  یردا

 دمیو رو تخت دراز کش

  آرام

برام غذا آورد و تا نخوردم  .دنمیمامان به زور اومد د خونه گذروندم. وونهید نیامسال و تو ا دیع بود. لیتحو سال

 یام نگار مآرشتتتت ی. از نامزدگفتیخونه م یاز حال و هوا  اقال از من بهتر بود. یحالش خوب نبود ول  ولم نکرد.

ِ ودمو چروک رورتش ب نیمن محو چ یگفت که کنسل شده. ول . دمینفهم یمن چه جور   شد؟ ریقدر پ نیا ی..ک

مامان به  یبا رتتتدا .گهیم یمامان چ دمیفهم ینم ی. حتزدمیکردم و تو دلم با خودم حرف م یمور فکر م نیهم

 :خودم اومدم

 ؟یبمون نجایا دیبا یتا ک ر مرخصت کنه.کن زودت یدکترت و راض  یجور  هی زمیآرام جان عز -

 نجایبهتره ا-

 :گفت دلخور

 آرام؟ یکنیم ینطور یچرا ا حواست هست شب و روز برام نمونده؟ پوسم؟یمن تو خونه م یدونیم-

 :مامان بلند شد گفت انداختم. نییسر پا .دادیاجازه حرف زدن بهش نم بغدش

 کردن آخه ینکن چه گناه تیبنده خدا رو اذ یانقد اون پرستارا آرشام منتظره. رمیم گهیمن د-

ه اتاق ب یگوشتته  کیکوچ ی نهیاز تو آ رفت. یو بعد از خدافظ دیم و بوستتامامان گونه  فرستتتادم. رونیو ب نفستتم

 .ستتتتین یآرام گهید با آرام نداشتتتت. یرتتتورتش شتتتباهت رو. نهیآ یدختر تو شتتتناختمینم گهید خودم نگاه کردم.

 :آروم خوندم

 شمیپ یو پرپر ش یبمون ذاشتمیم یچجور -)

 شمینم نیشکستم شکسته تر از ا یجور  ی
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 (شمیم وونهیدارم از نبود تو د زمیعز 

 یوونگیتظاهر به د یبرا یتوان گهید پرهام با عشتتتتقش.؛ که آرتان با نبودش ازم گرفت ییایدن .ایدن نیپره از ا دلم

دستم  یتو تک تک زخما .دمیساعدم کش یها هیدستم و رو بخ .دنیفهمیکاش م .ستمیآدما ن نیمن از ا ندارم.

تظاهر کنم به آرام  یچجور  گهید .نامهخنجر دوستتتتت و دشتتتتم یرو قلبم جا داستتتتتانه. یکتاب هزار رتتتتفحه ا هی

 ...آشوب آرام هی آشوبم. هیمن  بودن.

 :اومد تو با لبخند گفت یکسر  افکارم و پاره کرد. یدر رشته  یردا

 یدار  یقشنگ یردا-

 ادتسیاومد رو به روم وا انداختم. نییسر پا شت در بود؟پ یاز ک نیا

 باهات حرف بزنم خوامیم، آرام-

 :احساس گفتم یو ب آروم

 بزن-

 :و حرفش و با دل و جون به زبون آورد دیکش یقیعم نفس

تب موهام و مر ، کردمیهر روز لباستتتتام  و اتو م .کردیم یما زندگ یتو محله  ستتتتاله بود به استتتتم رها. ۱۸دختر  هی-

لبخند دلم و آب  هیاون با  از کنارش رد شتتتتتتم. ادیم رونیبابام ب یاز کتابخونه کنار مغازه  یتا وقت کردمیشتتتتتتونه م

کمک  یهرروز به بهونه  بود. ییایخودش دن یول تو چشتتتتتتامون بود. یلبخند و حرفا نیما فقط هم دارید .کردیم

 بود امیروشنش دن یو چشما شیشکم یموج موها .نمشیبب هیمغازه تا چند ثان رفتمیبه بابام م

 دمیاز دوستتتتتتتش پرستتتتتت اومده. شیپ یمشتتتتتتکل ای کنهیوقت نم دیفکر کردم شتتتتتتا .ادیرها نم دمیروز بعد د چند

 کنهیگفت داره ازدواج م، کجاست

 :دیلرز  رداش

 .کردنیحرکت نم نایماشتتتتتت .خوندنینم گهیپرنده ها د قطع کرد. ایدن یتموم رتتتتتتداها یکیآرام اون لحظه انگار -

تا چند  .ستتتیروزگار با من جور ن تمیچرا ر  ازدواج کنه. دیکه من عاشتتقشتتم با یچرا کستت، چرا کردمیقط فکر مف

 فهممیآرام االن م یول غم گرفت. یبو امیدن، تموم شتتتتد امیرو رها هم از اون محل رفت. داشتتتتتم. یماه افستتتتردگ

 یفراموش نشتتتتتتتدن یلحظه ها یباز زندگ زنیکه برام عز  ییبدون رها بدون آدما نمیبیدارم م داره. انیجر  یزندگ

 ندارن؟ یارزش زندگ نایا .یقیموس، لبخند، ساده طنتیشیی،  هوی یخنده  هی داره.
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 :گفت ینیبا لحن دلنش و نگاه کرد. رونیپنجره ب از

د که براش لبخن یز یبه چ دیفقط با .نیهمونقدر دلنش، همونقدر کوتاه لبخنده. هیاندازه  یخانوم محتشم زندگ-

 یو لمس کن یخوشبخت یتونیاون وقت م .یفکر کن یزنیم

چشمات و باز ، نگاه کن.یآرام تو زنده ا گفتیتو دلم م یحس هی .کردمیحرفاش و احساس م .نیرو زم نشستم

 ییهمون خدا یاز بنده ها یکیتو  فس بکش.، نکن

 :گفت تو چشام نگاه کرد. نشست رو به روم.

 کنم یقانون شکن هی خوامیم-

 :گفت نگاش کرد. یسوال

 ببرمت سر خاک پرهام خوامیم-

 :و گفت دیخند رو لبام شکل گرفت. یلبخند ناخودآگاه

 ؟یبزن یلبخندم بلد-

 یلباس خارتتتتتت بپوشتتتتتتم. یچ نمیستتتتتتتاکم و باز کردم تا بب نازک کردم و از جام بلند شتتتتتتتدم. یچشتتتتتتم پشتتتتتتتت

 :گفتخنده  هیبا ته ما یکسر  .نجایکه باهاش اومدم ا یینداشتم..همون مانتو

 در منتظرم یجلو-

 هیبازم  یول بودن. انیپرستتتتتارا انگار در جر  .رونیبا ذوق و شتتتتوق لباستتتتام و عوز کردم و رفتم ب .رونیرفت ب بعد

 زد و اشاره کرد دنبالش برم. یلبخند اونجا منتظر بود. یکسر  سالن. یدر ورود یرفتم جلو .کردنیپچ پچ م یسر 

 .میشد یکسر  نیار ماشو سو میرفت رونیخونه ب وونهیاز اون د

 :افتاد و گفت اهر 

اجازه  شگاهیآسا سیمن از رئ ریبهت گفت به دل نگ یز یاومد و چ یاگه هم پرستار  به خانواده ت امالع دادم.-

 گرفتم

 :دیچیپیم نیآهنگ تو کل ماش یردا بعد ضبط و روشن کرد.

 چارهیدلم واسه خودم آخ منه ب سوزهیداره م)

 داره یلم اسمِ تو چد لرزهیم ادیاسمت م هنوز
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 یمغرورم ی وونهید آخه

  یپُر نورم ی ستاره

 تو یجونم یهمه  آخ

 درا رو بستم ی همه

 جا تو نذارم ویکس

 وا کن برا من یدر  هیمعرفتم تو  یب ایب

 ستیمرفا ن نیمُرده برام ا گمیم پرسهیم یک هر

 (ستیخبرا ن نیا یتو دله واموندم ول یدونیم

ه ، اما دلم واستتتبگم دلتنگ پرهامم تا دلتنگ آرتان دادمیم حیرج، تبود یط دلتنگفق نداشتتتتم. یحستتت چیه گهید

 خیلی چیزا پر میکشید. 

 تو درد خودم تنها باشم خواستیم .کردیتوجه نم یحواسش به حالم بود ول یکسر 

 چقده تنگه دلم چند شبه که آروم نداره)

 که رد شه از کنارت یبه هر ک شهیم میحسود من

 یمغرورم ی وونهید آخه

 تو یجونم یآخ همه  یپُر نورم ی ستاره

 جا تو نذارم ویدرا رو بستم کس ی همه

 وا کن برا من یدر  هیمعرفتم تو  یب ایب

 ستیمرفا ن نیمُرده برام ا گمیم پرسهیم یک هر

 (ستیخبرا ن نیا یتو دله واموندم ول یدونیم

 پرهام. مزار ابدیرفتم ستمت  و ستر تکون داد. دیشتدم خند ادهیو خاموش کنه پ نیکه ماشت نیقبال از ا .میدیرست

 اونم پشت سرم اومد

 بود سادهیبا فارله ازم وا یکسر  .نینشستم رو زم .رو سنگ قبرش سبزه و گل بود سر خاکش. دمیرس
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  آروم گفتم :

 .کنم یو عاد میزندگ کنمیم یستتع .یبهم فکر کن یکنیفررتتت نمی، خوشتتحال االن حالت خوبه. دونمیپرهام م-

چه االن چه  دونمیم بود. ییته عشتتتتق ما جدا رو عذاب دادم. هیبق .دمیعذاب کشتتتت یلیخی، لیتا االن خ دونمیم

  ...شهیواسه هم .امفراموشت کنم پره کنمیم یدارم سع .میمن و تو سهم هم نبود یاگه زنده بود

 هیکه  یردن کستتتفراموش کردنش ستتتخت بود. فراموش ک و قورت دادم و ستتترم و گذاشتتتتم رو ستتتنگ قبر. بغدتتتم

 یبا رتتتداد که گذشتتتت ستتترم و بلند کردم. قهیچند دق. که مهر عشتتتقش رو دلمه یکستتت،کرد یو رنگ امیدن یروز 

  :لرزون گفتم

  بهت سر بزنم دمیقول م خب؟، بهتر شم. کنم رییتغ دمیقول م-

  :اشک چشمام و پر کرده بود.گفتم یهاله  شدم. بلند

  ...خداحافظ-

  :زدم لب

  امتیتا ق-

 ریز  .نیستتمت ماشتت میبا هم رفت بهم کرد و لبخند زد. ینگاه یکستتر  ترم و پاک کردم و عقب گرد کردم. یشتتماچ

  :لب گفتم

  ...تونمیهمه تونستن منم م-

  ماه بعد کی

عادت کرده بودم  .موندیم شتتمیو چند ستتاعت پ ومدیبار م هیهر چند روز  لدای خونه بود. وونهیاستتارتم تو د اواخر

باز شتد و  مهیدرن خودشته. دمیدر که اومد فهم یرتدا .میبود دهیهم و فهم یو بم زندگ ریز  اهاش.به حرف زدن ب

  :گفت در آورد تو. یسرش و از ال لدای

  بدم زهیبهت جا خوامیم-

  زه؟یجا-

  یبود یآره چون دختر خوب-

 تعجب کردمهلنا نگار و ترانه  دنیبا د در و کامل باز کرد. آورد. یدر م یداشت مسخره باز  باز
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  رو کنار زد لدایبا سر و ردا اومد داخل و  شهیمثل هم هلنا

  یچقد الغر شد آرام گاو خودم. رمیبم یاله یوااا-

  :گفت یترانه شاک منم بغلش کردم.. گفتیلب چرت و پرت م ریبغلم کرد و همونطور ز  بعد

  پارسال دوست امسال آشنا آرام خانوم-

  :بغل هلنا جدا شدم و گفتم از

  که شما سرتون گرمه دیببخش-

 دیشتتتا تعجب کردم. ستتتتین طونیمثل قبل شتتت نکهیاز ا جا نشتتتستتتت. هینگارم آروم  زد و کنارم نشتتتستتتت. لبخند

  رو به ترانه گفتم با آرشامه. ینیاثرات همنش

  د؟یازدواج کرد انیچه خبر از آقا ک-

  سرش و به نشونه نه باال برد مظلوم

 . زد کنسل کرد همه چی وارهیبهونه م هیبابام هرروز  که. زارنینم-

  :نگار گفت زدم. یلبخند

  سرم آورده ییداداشت چه بال یبپرس یخواینم-

  :دمیپرس مشکوک

  ؟ییچه بال-

  میکنیو انداخته عقب گفته تا خواهرم نباشه عقد نم ینامزد-

  :و گفتم دمیخند

  کنهی..داداشم کمبود آرام و حس مستنین شوریهمه که مثل تو ب-

  :زد به بازوم گفت هلنا

  کنن؟یتوله تو که حالت خوبه چرا مرخصت نم-

  لدایرو کرد به  بعد

  ؟نداره آرام و مرخص کنه میداداشت تصم-



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

228 

 

  :اومد یکسر  یردا

  داره میچرا تصم-

  :گفت لدایرو به  یکسر و زیر لب زهری گفت.  انداخت نییسر پا دهیهلنا ترس در بود. یجلو یکسر 

  کنهیمرخصش م گهیداشت دو روز دبهش بگو دا-

  :رو به هلنا گفت لدای

  گهید یدیشن-

  :نازک کرد و با حرص گفت یواسه کسر  یپشت چشم هلنا

  ممنون یلیخ-

  :نگار آروم گفت تکون داد و رفت. یسر  یکسر 

  مرغا رفت یقام نمیا کنهیمن ثابت م اتیاون مور که تجرب-

 :ترانه گفت ت و با خجالت روش و برگردوند.گف یهلنا رو به جمع کوفت .دنیخند همه

 کنهیواسه ما ناز م اید حاال ب-

 :گفت لدای

 !ها رمیگیمن حاال حاال واسه داداشم زن نم-

 :گفت نگار

 یایم یحاال فاز خواهر شوهر  یبر  کنهیتو رو رد م عیبدبخت داره سر  نیکن بابا هم سیه-

 دالیحرف بچه ها رفتن و من و  یعد از کلب .دمیپرسیم یر از کس دیبا هست. یخبر  هیسکوت هلنا معلوم بود  از

  :با شوق کنارم نشست و گفت لدای .میتنها شد

کنه  ادیبرات کار پ یکیبسپره  گمیبه مهرادم م .یدانشگاه درس بخون یبر  دیبا یمرخص شد نکهیآرام بعد از ا-

 ...بعدشم .یایدر ب یکار یکه از ب

 :کرد و گفت مکو

 اون مثل آرتا نباشه دیشا ؟یرتان حرف بزنبا آ خوادیدلت نم-
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 :فکر کردن گفتم یلرزون بدون لحظه ا یردا با

 !نه-

 :و گفت دیکش ینفس لدای

چند تا کالس ثبت نام  تو خونه. ینیافستتتترده ها بشتتتت نیمثل قبل ع خوامینم آرام. کنمیمن ولت نم یول باشتتتته.-

 یآرام پارسال باش دیبان .یزنیخل و چلت حرف م یبا اون دوستا، رونیب میر یمی، کنیم

  :تکون دادم و گفتم یسر 

 دنینقشه کش الیخیباشه فعال ب-

  دستم و گرفت لدای

 نکن خب؟ یطونیباش ش یکه مامانت آورده رو بخور دختر خوب ییغذاها. رمیم گهیمن د شهیداره شب م-

 و رو هوا تکون دادم دستم

 برو شرت کم-

 و سر تاسف تکون داد دیخند

 باشه من رفتم خدافظ .زنمیحرف م یدارم با ک نیمن و بب-

 ...با تموم مشکالتش باز کنارمه .زدمیحرف م لدایکاش زودتر با  رفت. رونیاز اتاق ب بعد

*** 

 :شدم داریداد مامان از خواب ب یردا با

 یمگه قرار نبود امروز استخدام ش گهیآرام پاشو د-

ر کا یشرکت بازرگان هیتو  یقراره به عنوان مشاور حقوق ه.نبود امروز روز استخدام ادمی سر جام نشستم.  یس

 رنیگیمثل مدرک و در نظر نم طشونیاز شرا یلیمهراد خ یبه خامر معرف کنم.

شتتتدن پف  دهیاز د ملیزدم و با ر  یرژ کم رنگ و ستتترم کردم. میو مقنعه مشتتتک دمیپوشتتت یبلند مشتتتک یمانتو هی

 جلوم گرفت یمامان پشت سرم اومد و لقمه ا .ه سمت در رفتمو برداشتم و با عجله ب فمیک چشمام کم کردم.

 ذره عقلت اونجا نپره هیلقمه رو بخور همون  نیا ایب-
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 اشتتتتک تو چشتتتتاش حلقه زد. .کردیمامان با لبخند نگام م تکون دادم و با عجله لقمه رو از دستتتتتش گرفتم. ستتتتر

 :آروم گفت .رونیو رفتم ب دمیگونه ش و بوس شدن مامان و نداشتم. یوقت احساسات

 ...بود نجایاگه بابات ا-

 ...کردم و رفتم یخدافظم و دیعجله وسط حرفش پر  با

 :جواب دادم. بود لدا. یزنگ خورد میگوش هوینشسته بودم  سیدر رئ یجلو

 الو-

 ؟یآرام آرام رفت-

  :گفتم کالفه

 آره االن اونجام-

 :و گفت دیکش یراحت نفس

 بودن حساسن حواست و جمع کن میرو آن تا یلیخ نایفت امهراد گ نی..ببینگران بودم نرس-

 اومد یمنش یردا

 داخل دیبر  دیتونیخانوم محتشم م-

  منتظر جواب باشم قطع کردم نکهیکردم و بدون ا لدایاز  یخدافظ

ساله پشت  ۳۰پسر حدودا  هی آروم و پر استرس در و باز کردم. .دمیشن یدییبفرما یردا و زدم. سیاتاق رئ در

 :گفت ییبلند شد و با خوش رو دنمیبا د نشسته بود. زیم

 هستم یکامران نآرما .دییسالم خانوم محتشم بفرما-

جلوم گذاشتتت  یرو به روم نشتتستتت و برگه ا آروم نشتتستتتم. اشتتاره کرد. زشیم یجلو یایبه رتتندل ستتالم کردم.

  :خودکار و سمتم گرفت و گفت

 دیفرم و پر کن نیا-

  :ازم گرفت و گفت برگه رو دادم بهش. و پر کردم. و ازش گرفتم و فرم خودکار
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روزا که  یشتتترکت. بعدتتت انیبچه دار شتتتدن و کمتر م شتتتونیا یبود ول یبه عهده خانوم رتتتابر  یمستتتائل حقوق-

 یحقوق یکارا یدر ضتتتتتمن شتتتتترکت ما رو اگه هم نبودن من در خدمتم. نیر یازشتتتتتون کمک بگ دیتونیهستتتتتتن م

 دیرو استخدام کن گهید یکیتا ما  دیبگ دیایکار بر نم نیحساسه اگه از پس ا

 :گفتم نانیامم با

 امیاز پسش بر م-

 :گفت یهمون حالت حد با

 دیهم ندار  سانسیشما ل گفتن زوده. نانیهنوز واسه با امم-

 :نباشه گفتم یکردم حرر یکه سع ییردا با

 دیقبول نکن دیتونستیم-

 :بلند شدم و گفتم بعد

 با تجربه تر و کار بلد ترن..پس با اجازههستن که از من  یادیز  یالیوک-

 :گفت یسمت پله ها که منش رفتمیداشتم م رفتم. رونیمنتظر جواب باشم از اتاق ب نکهیبدون ا بعد

 کنهیو آدم حساب نم چکسیامروز چشه ه ستیمعلوم ن قبولت نکرد؟-

 قبول کرده بود اونجا کار کنمخودش  نکهیبا ا چه مرگشتته. ستتتیمعلوم ن .رونیکردم و رفتم ب یخدافظ یکالفگ با

 تو سرم زدیو م میتجربگ یب یه

  آرمان

  و شماره مهراد و گرفتم زمیبرگه رو انداختم رو م یرفتارش تعجب کردم با کالفگ از

  شد؟ یجانم چ-

  یچیه-

االن بگم آرتان بهت زنگ  نیهم شتتتتتتاگرد آرتان بوده. یمدرک نداره ول گمیآرمان بهت م ؟یردش کرد ؟یچ ینی-

  بزنه ؟

  :و گفتم دمیکش یپوف
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  شد رفت یبرو اونم عصبان یتونیاگه نم یمن فقط گفتم کم تجربه ا ستین نیمسئله ا-

  :کرد و گفت ینوچ

  ادیزنگ بزن بگو ب .یتجربه ا یب یگیبهش م یر یسر کار تو م ارشیب گمیمن م گهید یدیخب مر -

  :کردم و گفتم اخم

  نبهتر از اونم هست یالیوک گهیراست م م برگرده؟التماس کن دیخودش رفته حاال من با-

  :دلخور گفت مهراد

  خدافظ آرامم کار بهتر هست. یبرا کن. دایارن خودت برو پ-

 قطع کرد بعد

  مهراد

هم باز کردم و لم دادم  یدر ورود در و زدم. یشاس پشت در بود. لدای .فونیرفتم سمت آ زنگ بلند شد. یردا

  :ردا وارد شدبا سر و  لدای رو مبل.

  کار بهت سپردم ها هی خاک تو سرت مهراد.-

  :کردم و گفتم نگاش

  سالم کیعل-

  :با حرص گفت .رو هوا گرفتمش و پرت کرد سمتم. کشیکوچ یدست فیک تیعصبان با

 چلقوز تر از خودت. یقایواسه آرام تو شرکت اون رف یکرد دایکار پ یسرت رفت ریخ مرگ سالم. زهر مار سالم.-

  حرص خوردنا براش سمه؟ نیدراومده ا یتازه از اون حالت افسردگ آرام تازه حالش بهتر شده؟ یدونیمن

  :..با خنده گفتمسادمیشدم رو به روش وا بلند

  سوء تفاهم بود هی .چیداداشت نسخه نپ نیتو حاال ع-

  :رو مبل و گفت نشست

  فکر بهتر دارم هیمن -

  ؟یچ-
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  دیبنداز گروه وکالت و دوباره راه -

  :گردنم و خاروندم و گفتم پشت

  کنه تیر یمد ستیخب آرتان که ن-

  و تکون داد دستش

 یرویوستتتتتط مستتتتتطا چند تا ن نیحاال ا .دییکاف یر یکبیخودت و آرام و اون دختره ا .ستتتتتتین یاز یبابا به آرتان ن-

  دیاستخدام کن دیجد

  :کردم و گفتم یفکر 

  میتونیما که نم و قبول کنه. تشیر یه مدبه آرتان بگم ک دیفقط با ایگیبدم نم-

  :نازک کرد و گفت یپشت چشم لدای

  آرتان یگیم شهیم یهر چ ها. یشیآرتان نباشه فلج م-

  :گفتم نشستم. کنارش

  کنمیهمه کارا و من م ستیبه درد بخور ن ادمیز -

مانتوش باالتر  نیآستتتت رتتتورتش. یبود جلو ختهیدستتتتش و برد ستتتمت موهاش که ر  تمستتتخر ستتتر تکون داد. با

 خورد یکبود هیرفت..چشمم به 

  :اشاره کردم و گفتم یبه کبود و باال دادم. نشیو گرفتم و آست دستش

  ه؟یچ نیا-

  :ازم برگردوند و گفت رو

  بابا ول کن عه یچیه-

  :کردم و گفتم اخم

  ه؟یچ نیا لدایبا تو ام -

  :فتمو گ دمیکش ینفس پر حرر .دیانداخت و دستش و کش ییپا سر

  باز با ردرا دعوات شده؟-
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  :گفت یلرزون یبه نشونه آره تکون داد و با ردا یسر  کردیم یکه با ناخوناش باز  همونطور

  بود رونیدختر ب هیبا  دمیچون د تر بود. یدفعه جد نیا-

  :دیلرز یبغض م یال به ال رداش

  از شانس گندم تو خونه تنها بودم نبود. یدفعه کسر  نیا-

م نگفت یچیتا االن ه تعجب کرده بود.. و بغلش کردم دمیدستش و کش .دادمیو با حرص به هم فشار م دندونام

  دادیو لو م یرفتارم همه چ یول

 کردمیصتتتور مت شتتتده بود. سیاز اشتتتکاش خ شتتترتمیت و من غرق شتتتدم. ستتتتادیو که نوازش کردم زمان وا موهاش

که  ییجا بمونم. یقستتتتتمت از زندگ نیره و تا ابد تو همچقدر آرزو کردم زمان نگذ دونمینم و. شیبارون یچشتتتتتما

 شدیم دهیبود که شن ییردا نیقلبش بلند تر  یردا

  آرام

 :حورله جواب دادم یب مهراد بود.، زنگ خورد میگوش تا حالم و خوب نگه دارم. زدمیقدم م ابونایخ تو

 بله-

 دفتر آرتان یایب یتونیآرام م-

 :گفتم جیگ

 چرا؟-

 ت کار دارمباها ستیخودش ن-

 :گفتم کالفه

 ول کن مهراد-

 مهمه ایگفتم ب-

 ...آرتان ییگفتم و قطع کردم و رفتم سمت دفتر کذا یباشه ا ناچارا

دفترش که نوشتتتتته بود آرتا  یدر تابلو یجلو خودش نبود. یوقت یحت رو به رو شتتتتدن با دفترش و نداشتتتتتم. توان

باره  هیموم خامرات ت .تو اتاق مرفتبود  یخال یمنشتتتتت زیم وارد دفترش شتتتتتدم. در باز بود. آرمان کنده شتتتتتده بود.

 نیخودم و که رو زم دمیدیم .دیکشتتتیم گارینشتتتستتتته بود و ستتت زیکه پشتتتت م دمشیدیم هجوم آوردن تو ستتترم.
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 ا، یآرتان یمهراد حاال جا .رفتینم رونیچشتتتتمام ب یبود که از جلو یر یچشتتتتماش تنها تصتتتتو ین ین .افتاده بودم

همونطور که پا رو پا  که من اون روز روش نشسته بودم نشسته بود. یرو رندل لدای سته بود.استاد آرمانم نش

 :گفت نداختیم

 تموم شد؟-

 آرتا یقهوه ا یمست چشما ایشده بودم  جیگ دونمینم

 ؟یچ-

 :تمسخر گفت با

 گهیزدن اتاق د دید .التیسر -

 ینجور یمن ا ایمونده  نجایمدت عطر آرتا ا همه نیبعد ا .ایاز رتتندل یکیو نشتتستتتم رو  دمیکشتت یکالفه ا نفس

  کنم؟یحس م

 :مهراد گفت

 میکن یکار  هی میگرفت میتصم لدایمن و ، آرام-

 گفت نگاش کردم. یسوال

 میدوباره گروه وکالت و راه بنداز  میخوایم-

 از سر جام بلند شدم کالفه

 ستمیمن ن-

 :گفت لدای

 آرام به نفع خودته ؟یچ ینی یستین خودیب-

 کار و کردم تا عمر دارم بسمه نیار اب هی-

 :گفت مهراد

 دفعه نیفرق داره ا-

 سمتش برگشتم
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 مثال؟ یچه فرق-

 :شونه باال انداخت و گفت مهراد

 گهیدفعه بهتره د نیا، دفعه نیا-

له که حورتت ستتتمیمن اون دختر ستتابق ن .میمارستتتانیت یرد یروان هی نیمن و بب کرده منم. رییکه تغ یز یتنها چ-

 مزخرفتون و داشته باشمگروه 

 بلند شد و دستش و رو شونه م گذاشت لدای

 یمعرف کیدرجه  لیوک یآرتان کل .یایکار بر م نیاز پس ا یتر شتتتتتتتد یاتفاقا تو قو حرفا رو. نیدلم نزن ا زیعز -

 دیبزرگ درست کن میت هی دیتونیم کرده.

 :به مهراد انداخت و بعد گفت ینگاه مین

 ر وقت دلت خواست جواب بده خب؟ه فکر کن. کمیفعال برو -

 :گفت لدای چشام و بستم. یعصب

 ما رو یسر جاش.کم مونده بزن ادیاعصابت ب کمیگل گاو زبونم بخور  هیخب پس قبوله..برو..برو خونه -

  :با حرص گفتم .دیجفتشون چرخ نیب نگاهم

 خدافظ .دمیخبر م-

 ...رفتم رونیاز اونجا ب بعد

 آرتان

وز و د دونهینم چکسمیه بود. دهیچیپ یخبر عفو بهزاد تو کل کالنتر  رو تخت. دمیراز کشو قطع کردم و د یگوش

قاتل روح و روان  یستتال برا ستتتیب ستتال حبس بکشتته. ستتتیب دیبا گهیاون مور که مهراد م یبود ول یکلکش چ

 کم یلیخ آرام من کمه.

 اگه بگم دلتنگ آرامم ینیع کنه.بزاره احستتتاستتتاتش به مغزش غلبه  دیهرگز نبا سیپل هی گفتیم شتتتهیهم پدرم

 میزندگ یتو افکارم. یآشوب تو هی آشوب بود. هیآرام  .گفتیپرهام راست م کردم. دیپدرم و ناام
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 یول تموم. یمهربون همه چی، دختر پرانرژ  هی .شتتتتدمیوقت آرام و نشتتتتناخته بودم قطعا عاشتتتتق نهال م چیه اگه

 .یکنیم ستتتتهیرو باهاش مقا ایتموم دن ینیو بب یکی یت کنم وقتثاب تونمیم .کنمیم ستتتتهیاالن نهال و با آرام مقا

 خودت و یحت

مرگ  یو تا پا شیکه تموم زندگ یحقش نبود کستتتتت حقش نبود. نیا آرام شتتتتتم. یوارد زندگ خوادیباز دلم نم یول

و  نماینر  یر یبعد از دستتتتگ. مونمیم رازیشتتت برگردم تهران. خواستتتتمینم گهید کنه. یکشتتتونده دوباره باهاش زندگ

 آرامه دادنبهتر از عذاب  .دمیم رییو تغ مینهال و زندگ یخواستگار  رمیکامران م

 :که با بغض مخلوه شده بود گفت ییهول شده با ردا با شتاب باز شد و نهال اومد تو. در

 یستیفکر کردم ن ؟یینجایا اریمه-

 :زدم و گفتم یلبخند رو تخت بلند شدم. از

 یتا هر وقت بخوا .نجامیمن هم ؟ ستمین یچ ینی-

 :و کج کرد و گفت سرش

 شه؟یهم-

 :گفتم نانیامم با

 شهیهم-

 بردم رونیدستش و گرفتم و از اتاق ب بعد

 :رو مبل و گفتم نشستم

 شده؟ یخب چ-

 :بغض گفت با

 ترستتتتتمیمن م .یستتتتتتیکه رضتتتتتا فرستتتتتتاده ن یتو اون قاچاقچ فهمهیفکر کنم داره م شتتتتتده. بیرفتار کامران عج-

 ؟یبگه چ مانینر آرتان..اگه به 

 :توجه به اونا گفتم یب یبود ول یر یمغزم هزار جور درگ تو

 ندارن یاگه بفهمن هم به تو کار  افته. ینم ینگران نباش..اتفاق-

 نگام کرد یاشک یچشا با
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 ؟یپس تو چ-

 الیراحت کردن خ یبرا یول فوقش مرگه. یچیه با خودم گفتم من؟ دادم به مبل. هیو تک دمیکشتتت یقیعم نفس

 :هال گفتمن

 نیدور و بر خونه هست؟..به خامر هم یاون همه مامور مخف یواسه چ یفکر کرد افته. ینم ینهال جان اتفاق-

 موقع هاست

 :راحت شده بود با شجاعت گفت الشیکه انگار خ نهال

 گزهیوگرنه من که ککمم نم گمیواسه خودت م .دمایمن نترس-

 :نهال گفت آرام و آرامشش. لایباز رفتم تو خ لبخند زدم. اشیبچه باز  به

 شد؟یچ-

 شد؟یچ یچ-

 :دیپرس مشکوک

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

 :باال انداختم و گفتم شونه

 یچیبه ه-

 گفت طنتیش با

 البد به حدرت یارت فکر میکنی هان؟-

 بعد با لهجه شیرازی گفت

 بگو عامو بگو بچه حافظ عا-

 زدم..با حسرت سر تکون دادم یتلخند

 ت:گف آروم

 ته؟یگوش زمینهکه عکسش  هیهمون-

 :دستاش و باال برد و گفت دهیترس کردم. نگاش
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 به خدا از قصد نبود-

 :شدم و گفتم رهیبه رو به روم خ ازش گرفتم. رو

 آره..نامزدم بود-

 :با تعجب گفت

 ینامزد دار  شهیباورم نم-

 داشتم؛ ندارم-

 گفت یناراحت با

 شد؟یچ-

 باال انداختم و گفتم شونه

 هیهمش الک دونستینم .میخوند یسور  غهیر هی تامیامور از م یکیتو -

 بغض حرف زدن ونیآره خب سخت بود م. دیلرز  ردام

 نبود یکاش الک-

 :گفتم بود. ینگاهش پر از کنجکاو یسوال نپرسه ول کردیم یسع داشت

 نبود بهش بگم دوسش دارم یفررت تموم شده بود. تیکه مامور  دیفهم یوقت-

 ضیاون که مر  یدیتو که نقشه ازدواج باهاش کش ؟یشد وونهید، گفتیمغزم م .زهیر و بستم تا اشکم ن چشام

حرفام به زبون اومده بود و مغزم  شتتتده بود. رید گهید یول س ازدواج کنه. گهید یکیکه عاشتتتق  یبا کستتت ستتتتین

 شده بود زیلبر 

 :گفت نهال

 ؟یداد شیتو باز -

 فقط گفتم آره .کردیکلمه جور نم مغزم

 :بغض گفت با

 ش؟یآرتان تو از پا درآورد عشقه. ارهیاز پا درش ب تونهیکه م یز یدختر تنها چ هی-
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دررتتتد از  کی ینهال حت ببرم. یخودم پ یرحم یبه ب شتتتدیاشتتتک نهال باعو م آره بود. هیتنها جواب مغزم  باز

کا ونیمن مد .کنهیحال آرام و درک نم  .رهیگیوم انمبیآه آرام گر  میزندگ یتو یروز  هی .ختهیکه آرام ر  مییاشتتتتتت

 :نهال اشکش و پاک کرد و گفت! مطمئنم

 شهیاون آدم قبل نم گهید شناسمشینه م دمشیکه نه د یبا جرات بگم دختر  تونمیم-

 :حال داغون نگاش کردم.گفتم، گرفته ی افهیق، در هم یچهره  با

 بود مارستانیدو ماه ت-

 :باز گفتم تکون داد. نیبه مرف هیسرش و با گر  نهاب

 بود فیاون قلبش ضع بودم. شوریب یلینهال من خ زده بود.رگش و -

 خودم بود یبغدم بلند تر از ردا ادیفر  گهید

 یلو زندانن آشغال ترم. یکه تو گهید یایلیمن از خ کردم آشغال تر بودم. ریکه دستگ یاز اون آشغال یمن حت-

 وگرنه تقاص من اعدام بود .ستیدل شکستن جرم ن فیح

 :ه کرد و گفتو تو رداش خف بغدش

 یدختر کرد هیبا  یکار  نیهمچ شهیباورم نم .دمیکه تا حاال د یبود یآدم نیآرتان تو بهتر -

 :لحظه سکوت کرد و گفت چند

 ببخشتت دیشا یمونیپش یاگه بهش بگ ؟یباهاش رحبت کن یخوایم-

 :گفتم. قابل باوره ریدختر غ نیا یمهربون

 کنم. یعمر با عذاب وجدان کنارش زندگ هی تونمینم و ببخشتتم. خودم تونمیاگه آرام من و ببخشتته من نم یحت-

 مارستانیتصور که من باعو شدم بره ت نیبا ا

 :عوز کردن بحو گفتم یبرا انداخت. نییپا سر

 ؟یشام خورد-

 :گفت آروم

 نه-
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 :به پاش و گفتم زدم

 پس پاشو زنگ بزن غذا سفارش بده-

 :بهم انداخت و گفت یکوتاه نگاه

 ؟یفکر کرد ییتنهاتا حاال به -

  :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 ادیز -

 بغض گفت با

 ستتخت تر از مغرور بودن. ستتخت تر از قلب شتتکستتته.، ستتخت تر از عشتتق ستتخت. یلیستتخته آرتان خ ییتنها-

کار  نیستتخت تر  ییعشتتق..به قلب شتتکستتته به غرور برستتم..تنهاقدرت تونستتتم به  ییمن تو تنها .یدونیم یول

 استیآسونه دن

 دهیمغزم بر  دیشا .دمیفهمیو نم زدیحرفا رو م نیا نکهیا لیدل .دمیفهمیو نم حرفاش

  :و گفت دیکش یقیعم نفس

آدم  هیدرد  ییوقت عاشق نبودم..تو تنها چیه نکهیحال عاشق دلشکسته رو درک کردم با ا ییآرتان من تو تنها-

 یپ شیبه ستتتتخت یکرده باشتتتتم ولتا االن حال آرام و حس ن دی..تنها بودن من و ستتتتاخت..شتتتتادمیمغرور و چشتتتت

 چیکه ه امیلیعاشتتق خ دمی..فهمغرورممنم و  ایتو کل دن دمیو ندارم..فهم یکستت دمیفهم ییتنها نیبردم..من تو ا

 وقت نبودن

  :زد و گفت شخندین

 ستنیوقت ن چیه-

 :گفتم متفکرانه

 فهممینم-

 بهتر بود زدیزد که نم یلبخند

 وقت چیه..ینکن درک کن یسع .یدرک کن یتونینم-

 ارنیب تزایبلند شد و رفت زنگ بزنه پ بعد
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 آرام

ر که ب ییتعداد واحدا یعقب تر بودم ول هیاز بق دانشتتگاه شتتروع شتتده و من برگشتتتم. دیکه ترم جد هیهفته ا دو

 از کالسام و با راد یکیاز شانس گندم مجبور شدم  قبل برسونم. طیزودتر خودم و به شرا شدیباعو م داشتمیم

ته بود کنارم نشس کالس با من بود. نیا لناه سر کالس نشسته بودم. .رونیب کننیچرا پرتش نم دونمینم بردارم.

 چیه چکدومیه یعاشتتتتق همن ول یکه هم اون هم کستتتتر  نهیکه تونستتتتتم بفهمم ا یز یتنها چ و تو فکر رفته بود.

 :گفت قیشقا کرد. بچه ها نظرم و جلب یحرفا حرفا بودن. نیهردوشون مغرور تر از ا .کننینم یکار 

 استاد آرمان از تهران رفته دمیبچه ها شن-

 گفت ریام

تور کنه که مجبور شتتتد استتتمش و  خواستتتتیبود..معلوم نبود کدوم دانشتتتجو رو م سیپل کهیمرت بابا. هیآرمان ک-

 عوز کنه

با  نفس وم باشم.کرد که هلنا دستام و گرفت و آروم نوازش کرد و بهم اشاره کرد آر  یر ییم چه تغا افهیق دونمینم

 :گفت یشگیهم یهمون عشوه 

 شدیم کیداستان درامات هی میکردی..اگه باهم ازدواج مزهیانگ جانیه یلیخ یواا-

 :گفت ی..علدنیخند همه

 هیکه تور زد ک ییدانشجو دوننیهمه م ازدواج کرگدن و آهوعه. نیآره اون با تو!ع-

 ساکت شد کالس

ه ب ینگاه مین میکه  ترم قبل تو کالس آرتان بود ییاز بچه ها یستتر  هی .دادمیهلنا رو با اضتتطراب فشتتار م دستتت

 :که فقط خودم بشنوم گفت یکه پشت من نشسته بود مور  یعل من انداختن.

 الیخینگاشون نکن ب-

 :با حرص برگشت سمتش و آروم گفت هلنا

 م بودن؟با هاستاد آرام و  یدونیارن از کجا م .شدینم ینجور یا یپروندیشما اگه فاز نم-

 آروم گفت یو با همون ردا دیخند یعل

 بره؟یم نشیشاگردش و هرروز با ماش یفیکدوم استاده شر -
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 :گفت هلنا

 بوده..فدول شیراننده شخص دیداره شا یچه ربط-

 سخت بود یماجراها دور کنم..ول نیکردم به حرفاشون توجه نکنم و جزوه رو مرور کنم تا ذهنم و از ا یسع

حالت ممکن  نیکرد و درس و شتتروع کرد..با حورتتله ستتر بر تر  ابیحدتتور غ وارد کالس شتتد. یرستتم یپیبا ت راد

 :درسش که تموم شد گفت داد. یم حیتوض

 دی..کتابا و جزوه هاتون و جمع کنرمیدرس امتحان بگ نیاز ا خوامیم-

 .دییجویخونش و مهلنا با استتتترس نا بودم که بخوام امتحان بدم. دهیاز درستتتش فهم یلیخ .و کم داشتتتتم نیهم

 :گفت دیبرگه ها رو پخش کرد..به من که رس پوکر کتابم و جمع کردم و گذاشتم تو کوله م.

 پاشو-

 :استرس نگاش کردم که گفت با

 بجنب-

 :بلند شم..گفتم دیچرا با دمیفهمینم

 د؟یدار  یکار -

 :تکون داد و گفت سر

 امیتا من ب سایدر وا یبدم..جلو حیتوض ستیالزم ن-

ا استرس از جام بلند شدم و ب برگه ها رو پخش کنه. هیمنتظر جوابم باشه از کنارم رد شد تا بق نکهین ابدو بعد

ن و حرف زدن با م کردمیم ینبودن کار  نجایا نایاگه ا .کردیم شتریپچ پچ بچه ها استرسم و ب یردا .رونیرفتم ب

دادم..با فارتتله  هیتک واریه دب خودش اومد.لحظه  د..بعد چنستتادمیدر کالس وا یناچارا رفتم جلو یبره ول ادشی

 :و گفت سادیازم وا یکم ی

 گفته بودم یبهت چ ادتهی-

 کردم پررو باشم یسع

 مو به مو-

 :باال انداخت و گفت ابرو



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

244 

 

 با آرتان بهم خورده تینامزد دمیخوبه..شن خب.-

 :ها گفتم سمت پله رفتمیهمونطور که م ش  گذاشتم و هلش دادم اونور. نهیم و تخت س کوله

 ارمیاخراجت و م یبرگه  یخوای..نمایب یخوایم دانشتتتتتتگاه. سیدفتر رئ رمیدارم م .ستتتتتتتیمربوه ن یبه جنابعال-

 خدمتت

ت بر خالف انتظارم گف پر کردم. تیو فرم شتتتتتکا یمنم رفتم دفتر مراد .ومدیدنبالم ن .نییبا ستتتتترعت رفتم پا بعد

که نگار هلنا و  چند تا از دانشتتتجو ها امدتتتا کنن. دیبا که نیو ا کشتتتهیمول م تیشتتتکا یر یگیحدود چند هفته پ

 آرشتتتتام رفتم. رونینداشتتتتتم از دانشتتتتگاه ب یا گهیچون کالس د کالس راد و زدم. دیق .نیمناستتتتب یها نهیترانه گز 

 برگشتم سمت ردا. ردام زد. یکه کس نیخواستم برم سمت ماش زود اومده بود. شهیمثل هم در بود. یجلو

 :..گفتمکرد؟یم کاریچ نجایا بود. یشرکت بازرگان اون سیرئ یکامران

 د؟ییبفرما-

 سالم خانوم محتشم-

 د؟ییسالم بفرما-

 :گفت یحرفش و بزنه..ول خواستیبود دلش نم معلوم

 دیشد یاون روز حالم خوب نبود..شما هم زود عصبان-

 :اخم کردم و گفتم .ودب یآدم کره خاک نیبشر مغرور تر  نیا

 د؟یکرد یعذر خواه-

 برد بشیو تو ج ستشد

 دیمتوجه شده باش یداره شما چ یبستگ-

 :م و جا به جا کردم و گفتم کوله

 با اجازه دمتونیمن بخش-

 :برم که گفت خواستم

 شرکت؟ دیایفردا م-

 :سمتش و گفتم برگشتم
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 رینه خ-

 :کرد و گفت یو م نمونیب ی فارله

 دیبند باش یبه کارتون پا خوادیدلم م .نمتونیبیفردا شرکت م زنمیبار م هیحرفم و -

ستتر کالستتم به درس گوش  خوادیدلم م که ستتر کالس آرتان بودم بود. یحرف آخرش مثل روز اول یآوا رفت. بعد

 آرشام نیمزخرفم زدم و رفتم سمت ماش یبه حرفا یلبخند .دیباش بندیبه کارتون پا خوادیدلم م .دیکن

 :کردم که گفت یسالم نبود..بود؟ بیعج .دمیبرج زهرمار برادر بزرگم و د ی افهیسوار که شدم ق

 بود؟ یپسره ک-

 :حورله گفتم یب

 توش کار کنم خواستمیاون شرکته که م سیرئ-

 موشکافانه ش و شروع کرد یسواال

 کرد؟یم کاریدم در دانشگاه چ-

 :باال انداختم و گفتم یا شونه

 دونمینم-

 :تبفهمونه خر خودمم نگام کرد و گف خواستیکه انگار م یجور 

 زنهیراحت باهات حرف م کنهیسپر م نهی..اونم سیدونیکه نم-

 :کوله مو زدم به بازوش و داد زدم یو عصب کالفه

و بده  نیماشتتتتتت یر یبهونه بگ یخوایم .یکنیم ینطور یتو چرا ا کنهیدلش خواستتتتتتت م یهر غلط .یم کرداکالفه -

 امیم رمیخودم م

 :به فرموند زد و گفت یمشت تیعصبان با

 دلش خواست بکنه یهر غلط  بیخود کرد-

 :ترمز کرد و وا رفته گفت هوی

 !نگار-
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 :گفتم جیگ

 ؟ینگار چ-

 نگام کرد ملبکار

  مشیجا گذاشت-

 خنده ریز  زدم

 یکنی..دو روز نشده گمش میر یزن بگ یخوایم ینجور یا-

 :باشه گفت یکرد جد یکه سع یبا لحن زدیکه دور م همونطور

  شدینم ینطور یا یزدیتو اگه با پسره الس نم زهر مار.-

 خیبا ج .نینشتتستتت تو ماشتت یکنم که در باز شتتد و نگار عصتتبان یخواستتتم اعتراضتت در دانشتتگاه ترمز کرد. یجلو

 :شروع کرد به غر زدن

 .ستتتادمیلنگه پا جلو در دانشتتتگاه وا هیمن دو ستتتاعت  د؟یرفت دیمن و ول کرد ییدو تا دیکشتتتیشتتتما خجالت نم-

نگو  .ادیکرده االن م رینه نامزد گاو تر از خودم د گمیمن گاو م، میبر  انیبا ک ایب گهیترانه م، برستتتونمت گهیهلنا م

 هندوستون کرد؟ ادی لتیوسط راه ف افتاد؟ ادتی یک .رهیخواهرش و سوار کرده داره م

 :نگاش کرد و گفت نهیآ از

 ..آروم باشیزنیچقد حرف م-

 شد رهیخ رونیزد و از پنجره به ب یکوتاه خیحرص ج با

 بعد ماه دو

گار و آرشام ن خوب بود. یدوماه پر از اتفاقا نیا .کردمیگروه وکالت راه افتاده بود و همزمان تو شرکت آرمان کار م

 بعد از رضایت پدرشون برگشتن سر انمیترانه و ک .شونیگرفتن و رفتن سر خونه زندگ کیکوچ یعقد و عروس هی

ر خب نیبهتر  هنوز تن به با هم بودن ندادن. یو هلنا ول یر کس سال بعد بود. شونیعروس عقد کردن.خونه اول و 

 یبه خصوص با کس .کنهیداره ازدواج م یهمه سخت نیبعد از ا لدایخوشحالم که  بود. لدایمهراد از  یخواستگار 

 من یانگار قصه  آروم. یولی، پر از سخت، پر از موج بود. ایدر  هیمن هنوز مثل  یزندگ. که از گذشته ش خبر داره

 چرخونهیکالغ قصه گو هنوز داره داستان و م .دهیهنوز به سر نرس
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 :به خودم اومدم یمنش یردا با

 نندیشما رو بب خوانیم یخانوم محتشم جناب کامران-

مان آر  لیتحو دیکه با ییپرونده ها بلند شدم. زیرفت و من از پشت م یمنش گفتم. یتکون دادم و باشه ا یسر 

 :آرمان گفت در و باز کردم. دمیتو رو که شن ایدر زدم..ب اتاقش. برداشتم و رفتم سمت دادمیم

 یبرام کن یکار  هی خوامیم-

 بگو-

 و درآورد و گرفت سمتم شیگوش

 بهم زنگ نزنه گهید یشماره زنگ بزن بگو نامزدم نیبه ا-

 :تکون دادم..گفتم هیبه نشونه چ یسر  گرد شده نگاش کردم. یچشا با

 ؟بهش بگم نامزدتم دیچرا با-

  :ابروش و باال انداخت و گفت هی

 که یبه همه بگ ستیدختر مزاحمه..الزم ن هیدور برت نداره -

 از کجا معلوم به همه نگه-

  :و گفت زیرو م دیو کوب دستش

 ..بگو بهشکنمیکه خودم درستش م گهیفوقش به مامانم م-

 تو دیچیپ یدختر  یوق رتتتدادکمه تماس و زدم..بعد چند ب و از دستتتتش گرفتم. یو گوشتتت دمیکشتتت یعصتتتب پوف

 ی:گوش

 الو آرمان؟-

 :گفتم یجد

 سالم خانوم-

 :خورده گفت جا

 سالم شما؟-
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 :به آرمان انداختم و گفتم ینگاه

 بهتره من بپرسم شما؟-

 چی میگی خانوم. من زنگ زدم به گوشی آرمان..تو کی آرمان میشی؟-

 نامزد آرمان-

 زد یو به نفهم خودش

 ه؟ینامزد آرمان چ-

 :ردم و گفتمک یاخم

 ینیبیوگرنه بد م یبه آرمان زنگ نزن گهیهتره دب ؟یچ ینیعنامزد  یدونینم یآخ-

 :گفت ونیگر  یردا با

 نامرده یلیبه آرمان بگو خ-

  :زدم و گفتم یپوزخند

 حتما..خدافظ-

 قطع کردم بعد

 :گفت نیبا تحس آرمان

  بود یدمت گرم عال-

 ستم گرفتو گرفتم سمتش. از د یزدم و گوش یمحو لبخند

 گه؟یخب امر د-

 :و گفت سادیبلند شد و اومد سمتم..رو به روم وا زیپشت م از

 ؟ینامزدت جا زد یکه من و جا یمرس یبگ یخواینم-

 مو جمع کردم افهیق

 بود؟ یحاال ک .فتهیچه خودش-
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 :گفت کردیکه نگاهش حرکات رورتم و دنبال م همونطور

  از خامرخواهامه یکی دختر خاله م.-

 و عقب بردم رورتم

 ان قهیسل یچه ب-

 :گرفت یتر رفت و ژست رسم عقب

 مگه من چمه؟-

و شلوار کتان  یو کت موس یجذب مشک رهنیپ هی و باال برده. شیقهوه ا یموها به سر تا پاش انداختم. ینگاه

 گرفت یرادیازش ا شدیدروغ چرا نم .یموس

 :زدم و گفتم یمحو لبخند

 ستمیده که من نبپسن دیکه با یبگم واال اون یچ-

 :که آورده بودم نگاه کرد و گفت ییچند لحظه به پرونده ها .زشیرفت نشست پشت م پوکر

 و بدم؟ یدستور پرداخت بده-

 و گفتم نشستم

 آرمان؟، فقط .گهیآره د-

 نگام کرد یبلند کرد و سوال سر

 رو بکنه یعروس یاز کارا یسر  هی خوادیم لدای زودتر برم. کمیمن  شهیم-

 :ظه نگام کرد و گفتلح چند

 باشه برو-

 زدم و تشکر کردم از جام بلند شدم..بعد از اتاق خارج شدم یلبخند

 آرمان

شدن بهش برام سخت  کینزد .دمیترسیافتاد م یکه اتفاق م یز یاز چ .دمیترسیم گرفتیکه شکل م یحس از

 ت دارهاون هنوز آرتان و دوس دونستمیم .اشهیتو دن یکی دونستمیم یمخصورا وقت، بود
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  :جواب دادم مامان بود. .زنگ خورد میگوش

 الو-

  :گفت هیگر  با

 ه؟یدختره ک .گهیم یآرمان سحر چ-

  :کردم و گفتم ینوچ

 کردم یاز خودم جداش م یجور  هی دیمامان بالخره که با-

 ه؟یدختره ک گمیبهت م-

 به سحر بگه نامزدمه یهمکارمه مامان..بهش گفتم الک-

 نگفتم؟ یبگم پسرم نامزد کرده به کس؟ بدم یمن جواب خاله ت و چ ؟یدتو فکر آبروم و نکر -

  :گفتم کالفه

 ادیدور و بر من ن گهیبگو فقط سحر د یخوایم یهر چ-

 :حرص گفت پر

 بده؟ شیدختره مگه چ .گهید ینمک نشناس-

 دور و برم باشه..مامان ول کن خوامی..فقط نمدونمینم-

 :گفت دلخور

 خدافظ وش باش.برو با همکارت خ باشه.-

 روزا نیکالفه م از ا بگم قطع کرد. یز یخواستم چ تا

 نهال

دمت گرم نهال  هوم گذاشتم. یدکمه  یبود رو دهیاثر انگشتش و  که به چسب چسب آرتان و برداشتم. یگوش

شتم گ .شیگوش نیرفتم تو مخامب کمکش کنم. خواستیدلم م یول کارم اشتباه بود خودمم قبول دارم. باز شد.

  :لب گفتم ریز  اسم آشوب آرام نظرم و جلب کرد. کنم. دایا اسم آرام و پت

 آشوب آرام آرامه؟؛ آشوب آرام-
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تا خواستتتتتتم  اومدم. رونیآرتان ب نیبعد از مخامب کردم. ویوارد کردم و ستتتتت میشتتتتتماره رو تو گوشتتتتت باداباد. یهرچ

 آرتان اومد یردا، خاموشش کنم

 ؟یکرد دایپ-

 ردم و برگشتم سمتشو خاموش ک یشده گوش هول

 و؟ یچ-

 بود سادهیرو به روم وا نهیبه س دست

 یهمون که دنبالش-

 :با لکنت گفتم دستم عرق کرده بود. کف

 ..منت..نه..آ..آرتان..منتن-

 :و باال آورد و گفت دستش

 ؟ییتو هم از اونا بسه.-

 بند اومده بود نفسم

 از کدوما-

 :گفت تیچشام زل زد و با جد تو

 قشیو رف شرفتیبهمون داداش -

 نمشیبب زاشتینم یاشک لعنت یهاله 

 آرتان نه-

  :زد و گفت یپوزخند

 یگناه ی..من و بگو فکر کردم بزدمیحدس م-

 :سابقه گفت یب یرحمیتوجه به حالم و با ب یب از خودم دفاع کنم. تونستمینم انداختم. نییپا سر

 و روش و نشون بده نهحال بتونه هرد نیکه در ع یکس ی..ولدمید ادیآدم دو رو ز -

 :اومد جلوتر و گفت .داشتم بگم یچ گهید دونستیخائن م هیاون من و  بگم. یچ دونستمینم
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 یی..تو هم از جنس هموناینداشت یول .یفرق دار  ایبا اون لعنت کردمیکه فکر م یبود یتو کس-

 نیا ه عشتتتقش برستتتونمش.ب خواستتتتمیم کنم. دایشتتتماره آرام و پ خواستتتتمیمن فقط م نکنم. هیگر  تونستتتتمینم

 :گرفته گفتم یبا ردا اشتباهم بود؟

 یهنوز نتونستتتتت یلیوک هی، یستتتتیپل هیتو که  آدم پستتتتت و لجنم. هیمنم  .میآره منم از جنس اونام..منم عوضتتتت-

 ندارم یمنم انتظار  .یدرست آدما رو قداوت کن

 زدم رونیو از رو مبل برداشتم و از خونه ب فمیک بعد

 آرتان

 م.دستام گرفت نینشستم رو مبل و سرم و ب بود بهش گفتم. یچ نایا .شدیغزم داشت از جا کنده مم رفتم. تند

ود که باز ب یبرنامه ا و برداشتم. میگوش که بهش زدم درست بود؟ ییتهمتا ینی خواست؟یم یچ مینهال از گوش

، اون حق داشتتت .دیچرخیو م میگوشتت اشتتتکه د ی.اون روز  آرام افتادم ادی ازش؟ خواستتتیم یچ بود. نیمخامب

 ؟کردیو م نکاریا دینهال چرا با یمشکوک بود..ول یهمه چ

 بود مهراد زنگ خورد. هوی و انداختم رو مبل کنارم. میگوش یعصب

 الو-

 تهران یایم یآرتان ک-

 فردا-

 یایب میواسه عروس شدیداداش باورم نم ولیا-

 :کالفه م و بروز ندم یکردم ردا یسع

 امیداداشم ن یعروس شهیمگه م-

 دیخند سرخوش

 فرودگاه دنبالت امیم-

 خوادینم-

 امیناز نکن م-
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آرامم  یتو اون عروس کردمیمهراد چرت و پرتاش و گفت و من فکر م گفتم.  یشدم و آروم باشه ا رهیسقف خ به

 هست؟

*** 

اول   یز همون لحظه ا وارد که شدم مامان با قربون ردقه به استقبالم اومد. .میپدر  یمن و رسوند خونه  مهراد

 :شام بحثش باز شد زیکه سر م یز یچ بشنوم. یقراره چ دونستمیم

 نتتیدوست داشت بب یلیخ سانیآ-

 کردم نگاش

 خدا رو شکر-

 تو چی؟-

 کالفه گفتم

 مامان-

 :مامان اخم کرد و گفت چپ چپ بهش نگاه کرد. بابا

 میلیفام ،آرتا دیبهم بگ یگفت باشتتتتته. میگفت .تهیفرمال یخواستتتتتتگار  میدارم بر  تیمامور  یگفتیقبال که م ه؟یچ-

 .یچیبه هم بازم ه یختیت و ر  تهیفرمال ینامزد خونه دم نزدم. نیتو ا یدختره رو آورد خب. لهیخ میگفت آرمانه.

 سان؟یآ ازبهتر  یارن ک .یازدواج کن دیبالخره که با ؟یگیم یاالن چ

 :بابا گفت نگم. یز یکردم چ یسع

 یکنیم ینطور ینه  چرا اازدواج ک خوادیخب نم-

 :دلخور گفت مامان

نوبت  یپس ک ساله دارن.هفت هشت ده  همسن و ساالش بچه  یهمه  .رمینوه م بم دنید یبا آرزو دیمن با-

 شهیآرتان من م

 :تموم کردن بحو گفتم یبرا

 الیخیب شهیم، مامان شهیم-

 عمرا اگه بشه طیشرا نیبا ا دونستمیخودم م یول
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 آرام

 :و گفت دیبا ذوق چرخ به خودش نگاه کرد. نهیاز جا بلند شد و از تو آ با ذوق لدای

 نهیتو آ هیدافه ک نیآرام ا-

 :و گفتم دمیخند

 ادیم دیبدو االن شاهزاده سوار بر اسب سف .فتهیخودش-

 :باز گفت شین با

 یمشک یشاهزاده سوار بر مزدا-

 اره؟د یمشک یمگه مهراد مزدا ؟یمشک یمزدا .دیرو لبم ماس لبخند

 :گفت شگریآرا

 خانوما داماد اومد-

 .مطمئنم !بودآرتان یمشک یمزدای؛ مشک ینه هر مزدا یول بود. یمشک ینگاه کردم. آره مزدا رونیپنجره به ب از

 :زد پس کله م و گفت لدای .کردمیشده نگاه م یگل کار  نیدر هم به ماش یبا چهره 

 نشم یضربه مغز  نییکمک کن تا پا ایب یکنینگا م یبه چ-

 که به تنش یمهراد با کت شلوار موس .میرفت رونیب شگاهیبا هم از آرا زدم. یتکون دادم و لبخند مصنوع یسر 

 ردارلمبیبا دستتتتتور ف .شتتتتدینم نیباز تر از ا لدای شین در بود. یرز قرمز جلو یبا گال ینشتتتتستتتتته بود و دستتتتته گل

شدم  نیمنم سوار ماش دنبالشون رفت. بردارملمیف نیماش شدن و راه افتادن. نیدست به دست هم سوار ماش

 آرتان امشب اونجا نباشه کردمیدعا م و رفتم سمت تاالر.

رقص و  در اومد. یاز حالت رسم یعقد و مراسمات بعدش همه چ یبعد خطبه  رسما شروع شده بود. یعروس

 .خب پرهام و مهراد با هم دوست بودن که اومده بودن. دمیخانواده پرهامم د .آهنگ

ه ب کاش نبود.، کردنیکاش چشتتام اشتتتباه م .دمیآرتانم اون دور و بر د نیعالوه بر ا انگار شتتب من نبود. امشتتب

 یس که من حت بهیآدم غر  هیاون  .ستتتتتیاون آرتا ن بود. پیخوشتتتتت شتتتتهیکه بگم مثل هم ستتتتتین ینظر عقالن

 شناسمشینم

 :آرمان بود نگاهش کردم. کنارم نشست. یکس
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 ییتنها-

 :زدم و گفتم یلبخند

 وقته تنهام یلیخ-

 :مکو کرد و گفت کمینگام کرد.. فقط

 ؟یرقص هست-

 یده ازن ننیبزار بب پاشو.. به تو چه ؟یچ ننیاگه خانواده پرهام بب بگم. یچ دونستمیبود که نم یجور  نجایا جو

راحب دست  .دیدست آرمان و از دستم کش یپاشدم دستکه  نیهم خودم که اومدم دستم تو دستش بود. به

ند نگاهش کردم. آرتان بود. که  بال م یآورش اجزا دینگاه تهد دمش؟یچند ماهه   .کردیرتتتتتتورت آرمان و دن

دستتتش و  هکه ناخودآگا رهیخواستتت دستتتم و بگ تو گوشتتش گفت و بعد اومد ستتمت من. یز یچ کنار. دشیکشتت

 یرفت و گوشتتته  نییپله ها پااز  ستتتالن برد. رونیو با خودش به ب دیاون با خشتتتونت دستتتتم و کشتتت یول پس زدم.

چشاش  یقبال گفته بودم تو قهوه ا و راف زل زد تو چشام. واریهولم داد سمت د .سادیدر وا یسالن بزرگ جلو

 روشنم هست؟ یعسل یرگه ها

تو چشم خودم  دیبا چشامه. ی..که رنگ چشات جلوچهیپیکه عطرت م .یجا که هست هیبهت نگفتم هنوز تو -

 یباش

 چشام از اشک پر شده بود اومد. گونه هام داغ شده بود. یاال مبا مکو ب نفسم

 میبه هم ندار  یربط چیما ه-

 :رداش گفت تیبا جد دیرقصیرورتم م یکه نگاهش رو همونطور

 نای یول .شینشتتتتتتناخت، شیدیند .یاز آرتان ندار  یتو شتتتتتتناخت، قلبامون دارن یول .میبه هم ندار  یما ربط، آره-

 هموج موهاتم حفظ آرتان

نه  باز کرده آشتتوبه. شیکه ستتر مرگ و به زندگ یآرام بوده. مارستتتانیماه ت ۲که  یآرام .یشتتناستتینه تو من و نم-

 آرام

 بازوم و گرفت یعصب

 پا به پات نستتتتتتوختم؟ مدت آروم بودم؟ نیمن تو ا یفکر کرد .دمیآشتتتتتتوب و د نیمن هم انقد از افتخارات نگو.-

 نمردم؟
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 و خفه کردم دلم

 یدار  کاریبه آرمان چ ؟یو بگ نیکه هم جانیا یمن کشوند-

 :کرد و گفت یاخم .گهیم یچ یتوش تا بفهم یر یبگ دیکرد..از اون نگاها کرد که خودت با نگام

 یدار  کاریبزار من ازت بپرسم که با آرمان چ! چه خوش آوا .یزنیچه قشنگم اسمش و ردا م آرمان؟-

 :تکرار کرد یموم نیشد و زبونم ع دهیچ نیجورچ نیع کلمات

 نامزدمه-

برق  گهیچشتتاش د یعستتل یرگه ها ستتاکت ستتاکت. نگاهش خاموش شتتد. ؟یچ نامزدمه؟ تعجب کردم. خودمم

، دادیدرد م یبو .دادیبا هم بودن نم یبو گهیعطرامون د بیترک .دیچرخیرو رتتتتتتورتم نم گهیچشتتتتتتماش د .زدینم

 بوداونم مثل من تو شوک  تا بفهمه. دیمول کش زخم. یبو، نهیک یبو

 ؟یچ-

و ت زدیکاش م رفت. یازم فارتتتله گرفت.کاش نم که رتتتحت نداشتتتت؟ یحرف کردم؟یم دییحرفم و تا کردم. نگاش

 دمشیند گهید .موندیکاش م .کردیکتکم م ریکاش همونجا ستتتتتت .زدیخالص و م ریت بیجا کردی  هیدهنم و با 

و  سرم دور و برم پخش شده بود. میسرمه ا بلند راهنیپ .نیزانو زدم رو زم .اهیح ای تو سالن؟ کجا رفت. دونمینم

گذاشتتتتتتتم. گه بهش م شتتتتتتتدیم یچ رو زانوم  تا  گفتمیبهش م چرند گفتم؟؟ غلط کردم گفتمیا به خامرت  من 

 ...بمون گفتمیم عشقمونه. یانتخاب برا نیمرگ ساده تر  گفتمیم رفتم. مارستانیت

فکر کنم  .دمیتا آخر جشن آرتان و ند رفتم. در لدای یسواال ریاز ز  یچجور  اون شب تموم شد. یچجور  دونمینم

 ...رفته بود

 ییوت ابی در اومد. یردا .دمیکشیکاغذ اشکال نامعلوم م ینشسته بودم و با خودکار رو زمیحورله پشت م یب

چند لحظه نگام کرد و  .یرتتتندل یاومد و نشتتتستتتت رو آرمان بود. اشتتتکال ادامه دادم. دنیگفتم و دوباره به کشتتت

 :گفت

 ده؟ش یز یچ-

 سر تکون دادم فقط

 گفته؟ یز یآرتان چ شده. یز یچ دونمیآرام من که م-

 داغونش کردمبودم که من این دفعه  نه همه حرفا رو من زدم.-
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  :نگام کرد و گفت یسوال

 چرا؟-

 :خجالت گفتم با

 یبهش گفتم تو نامزدم-

 کرد نخنده یسع یلیخ

 ؟یزد یحرف نیچرا همچ-

 چرا فهممینم .دونمینم-

 :نگام کرد یبا لبخند محو آرمان

 سرد شن توننیآدما م یهمه  از خودت دورش نکن. آرتان دوستت داره آرام.-

 ...ترسناکه بغض.ی عن، ینهیک یعنی، یدور  یعنیسرد شدن  .دمیترسیتموم وجودم از سرد شدن م با

 آرتان

شتتتتدم و رفتم اتاق  سیاداره پلوارد  .دادیمرگ م یتهران واستتتته م بو یحال و هوا .رازیپرواز برگشتتتتتم شتتتت نیاول با

 :لبخند زد و گفت دنمیبا د .نوشتیرو م یز یسرهنگ داشت چ، وارد که شدم منتظرم بود. سرهنگ.

 آرتان جان نی..بشیبالخره اومد-

 :سرهنگ گفت کردم و نشستم. یاحترام سالم یادا بعد

چند  نیا نظر دارن. ریروهشتتتون و ز و گ مانیستتتاعته کامران و نر  ۲۴ بانیپشتتتت یروهاین آخر کاره. گهیچند روز د-

 .یاون مور که جاسوسامون متوجه شدن امکان داره چند روز زودتر بار و بفرستن دب روز حواست به انبار باشه.

 لیکه تحو اتیباش تا روز عمل دخترممراقب اون  هم در کنارت هستتتتتتتت.، فرهاد مبارزه با قاچاق یاز مامورا یکی

 یاداره بد

 :سرهنگ گفت گفتم. یبله ا نانیاممبا  یبودم ول نگران

 بهش مشکوکم نزن. اتیاز عمل یاون دختر حرف یچند روز جلو نیا-

 نداره هیقد نیبه ا یجناب سرهنگ نهال ربط-
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 دشمنت باشه تونهیم یهر کس .هینیب شیقابل پ ریغ تیمامور  هی نیا-

 :زد و گفت یلبخند سر تکون دادم. فقط

 یبر  یتونی..ممیکنیو شروع م اتیشنبه عمل-

 رفتم. رونیکردم و از اداره ب یاز سرهنگ خدافظ تکون دادم و بلند شدم. یسر 

 هگینوشتتتتته بود )به اون دختر بگو د کردم و بازش کردم. یاخم آرام بود. انداختم. ینگاه اومد. میبه گوشتتتت یامیپ

 ادی ه؟یک زنهیش حرف مکه درباره  یاون دختر  .دمیفهمیآب از ستترم گذشتتته( منظورش و نم گهیبهم زنگ نزنه. د

گفته که آرام  یبهش چ داشت؟ کاریبه آرام چ گشت؟ یمن دنبال شماره آرام م ینهال تو گوش. اون شب افتادم

 شد شتریب میسردرگم امیپ نیکه با ا شدیآرام باورم نم یکالفه بودم.هنوز حرفا ناراحت شده؟

 :واب دادبعد چند بوق ج شدم و شماره نهال و گرفتم. نیسوار ماش یعصب

 ه؟یچ-

 خونه م ایاالن ب ینهم-

 ستمیاشتب نکن دادا نوکرت ن-

 :گفتم کالفه

 منتظرم-

 ادیرفتم خونه و منتظرش موندم تا ب نیهم یبرا ادیم دونستمیم قطع کردم. بعد

 :گفتم کم حورله نشست رو مبل. کیسالم عل هیبعد از  حورله اومد. یبعد با سر و وضع ب قهید چند

 یخوایشماره آرام م دمیفهم .خوامیعذر مبابت اون شب -

 :گفت یسرد با

 نبود ازیشرمنده فکر کنم ن با آرام حرف بزنم. خواستمیم کمکت کنم. خواستمیمن فقط م-

 بهش زنگ نزن..اون االن نامزد داره گهید یول .یبه فکرم نکهیممنون از ا نهال. یمرس-

 و با شتاب بلند کرد سرش

 ؟یچ-
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 شدیچشمم رد م یاز جلو لمیف نیعاون شب فاقات ات دادم به مبل. هیتک

 .اون مرد بهش فکر کنم خوامینم گهینهال د. قمیرف نامزدش آرمانه.-

 :گفت یبا سردرگم نهال

 بهم نگفت یز یاون چ یول-

  :زدم پوزخند

 بار سوم نامزد کرده یالبد روش نشد بگه برا-

  :کرد و گفت اخم

متهم کردن  یبه جا ومشتتتتتتم قطعا به خامر فراموش کردن تو بود.ستتتتتت یدومش به خامر تو بود نامزد ینامزد-

 خود آشغالت و درست کن گرانید

  :و گفتم دمیکش یپوف

 ستمیمن درست بشو ن-

 یکسر 

 یتو گوش دیچیخوابالودش پ یردا ش و گرفتم. شماره

 هن؟-

 ستین داریموقع ربح ب نیبودم ا مطمئن

 دختر؟ هیهن چ-

 :و گفت دیکش یا ازهیخم

 ؟یدار  کاریچ-

  و گفتم دمیخند

 زنگ زدم حالت و بپرسم-

 :حرص گفت با

 هیچ تیدیاسم مر  نیپرس و جو کن بب هی یهست مارستانیتو ت-
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  :خنده گفتم با

 کشف نشده هنوز-

 یخدا بزنه به کمرت اله-

 یونزمست یمثل جوونه  میوجود هلنا تو زندگ .دمینگاه کردم و آه کش یبا حسرت به رفحه گوش قطع کرد. بعد

 با تمام وجود حس کنم زدمیکه به آرام م ییحرفا تونستمیاالن م بود.

  :جواب دادم خودش بود. زنگ خورد. میکه گوش شدمیمشغول کار م داشتم

 جانم-

 رفت فوش بدم ادمی-

 بده نمونه سر دلت-

ِ یب تِ یترب یادِب ب یباشه..ب-  کثافت شور

  :م و جمع کردم و گفتم افهیق

 بده الاقل بچه یفوش درست حساب هی .یبد یخوایم یحاال چه فوش فوش فکر کردم یگفت-

 :گفت ملبکار

 ملبتیکی  که بارت کنم؟ رسهیذهنم م هی یمن ساعت هفت ربح جمعه چه فوش-

 :گفتم ینشستم و با لحن رسم راف

 ازتون ملب دارم خانوم مقدم هوقت یلیمن خ-

 و زد به اون راه خودش

 ؟ملب؟کدوم؟یچ-

 ومدبه لبم ا یلبخند

 اون بوس کوچولوعه .ینکرد هیکه قبل رفتن تسو یهمون بده-

 :گفت خیج خیبا ج
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ام اگه به باب نداره. ایعه عه عه عه پسره ح ؟یکن یادآور یملبات و  یکرد داریتو اول ربح من و ب نمیخفه شو بب-

 ؟یخواستگار  یایب شهیاون وقت روت م. نگفتم

 :گفتم یخونسرد با

 برمیم کنمیپدر گرام ندن بلندت م بردم حله.که دل دخترش و  نیمن هم-

 :کنه گفت میداشت پشت ذوقش قا یکه سع یحرر با

 تو خیلی چیز...-

 دیکش یو پوف عصب خورد و  حرفش

 بگو راحت باش فوشات استارتش و زد؟ شد؟ یچ-

 :نزنه خیکرد ج یسع

 باهات قهرم تا شب بهم زنگ نزن-

 یکن تیشکا یزنگ بزننره  ادتیوقت تا ظهر  هی ا.ه یخودت گفت-

 :گفت یدهن کج با

  برو بابا-

 قطع کرد بعد

  آرام

 به ساختمون بزرگ نگاه کردم لدای میدیرس یردا با

 نجاست؟یا-

  :گفت کردیکه محو شده نگاش م همونطور

 گهیآره د-

 کیو ش کیکالس یساختمون هشت مبقه با نما هی

  بهتر از تصوراتمه یلیخ نیا-

 :گفت کردیمختلف نگاش م یایکه دز زوا همونطور



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

262 

 

 بعدا ازم تشکر کن-

  :گفت لدای .میشد ادهیپ

 ه؟یشما..نظرت چو پروانه وکالت  سانسیو مدرک ل شیادار  یفقط مونده کارا آماده ست. یهمه چ-

 :لبخند گفتم با

 فوق العاده س نیا-

 باال انداخت شونه

  معلومه که فوق العاده س-

 .میکرد یبا آستتتتانستتتتور هفت مبقه رو م ذوق زده بود . شتتتتتریاز منم ب یحت لدای .میهم وارد ستتتتاختمون شتتتتد با

 یرنگ ییمال یکنار در تابلو بود. یدر ضتتد ستترقت قهوه ا دمیکه د یز یچ نیاول و در باز شتتد. ستتتادیآستتانستتور وا

  :گفت لدای نصب شده بود.

 شرمنده یر یپروانه وکالت بگ دیبا .یدادگستر  کی هیپا لیفعال روش ننوشته آرام محتشم وک-

 :دمیخند

 شهیاونم جور م-

سمت  دیبا ذوق دو آماده بود. یهمه چ، کنار در یایرندلی، منش زیم .میسالن بزرگ شد هیو باز کرد..وارد  در

  :در بزرگ ته اتاق و گفت

 بخش نیو حاال مهم تر -

ه به ک یز یچ نیاول فدتتا تدتتاد داشتتت و باز کرد. ییمال دیستتف یکه با فدتتا یرنگ یدر مشتتک نگاش کردم. منتظر

  یشاهانه و تجمالت یو رندل زیبود و در سمت چپ م یسرتاسر  یپنجره  خوردیچشم م

 :نشست و گفت زیم یجلو یرو رندل لدای نشستم. زیو پشت م دمیروش کش یدست ذوق رفتم سمتش. با

 یشستیونک م وندیسر م دیوگرنه االن با یرو دار  لدایبرو خدا رو شکر کن  نگا کجا آوردمت. خر شانسِ گاو.-

 یو جهان رحبت کن رانیدرباره مسائل ا ایبا راننده تاکس

 :زدم یز یر  لبخند

 نبودم نیمن ا یاگه تو نبود-
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 :حرفام شونه باال انداخت دییتا در

 ینبود نمیقبال هم یهست یگاو هیواال..االن -

 :نازک کردم یچشم پشت

  تو اتاقم دهیو راه م یکنم هر آدمو اخراج  میمنش دیبا .نمیبب رونیخوبه خوبه پاشو برو ب-

 دیو آدامسش و پر سر و ردا جو زیسماجت پاش و انداخت رو م با

 اومدم تو دمیچیحواسش نبود پ زدیالس م یداشت با آبدارچ تیمنش-

 :گفت بعد

 با همون ازدواج کن نونت تو روغنه اریمرد جذاب ب یمنش هی یآرام ول-

وگرنه تو و چه  یمهراد و گرفت یبا چه ترفند سیمعلوم ن برام. ختهیوام ر اگه بخ مگه من مثل تو محتاج شوهرم.-

 به شوهر

 :شده بود گفت رهیخ یلبخند زد و همونطور که به نقطه نامعلوم تیرضا با

 شه با من فیح ترسمیم انقد مهربونه. آدمه. یلیآرام خ-

 :بلند شدم و رو به روش نشستم زیپشت م از

 زنهیمغزش شکوفه م یرروز سلواله .شهینم فیبا تو ح چکسیه-

 شده نگام کرد زیر  یچشا با

 تو کار نمک؟ یزد-

  باال انداختم ابرو

 اوستا میشاگردتون-

 ش و خم شد نهیو گذاشت رو س دستش

 میبرنج جمش کن یبا گون دیتا باز مهراد رو سرمون آوار نشده وگرنه با میحاال پاشو بر  .یآبج میمخلص-

  خوندیبا سوت م چرخوندیو دور انگشتاش م چیه سوئبلند شد و همونطور ک بعد

 خره یلیخره خ یلیآقامون خ-
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 :دست بهم اشاره کرد و ادامه داد با

 خانومم اسکول تره اسکول تره نیا-

 نهال

 مانینر  .شمیم ابونایسر پناه و آواره کوچه خ یب دونستمیم .شهیم ریبرادرم دستگ گهیتا چند روز د دونستمیم

 ارکیقراره چ مانیبعد نر  دونمینم یاالن حت داشتتتتم. یستتترپناه هی ستتتاال تنها نبودم. نیتو ا یول هرچقدرم بد بود

؟ کار بدون کس و ببرم؟ شیو پ ییکذا یزندگ نیا وردمخاله به دست آ یامیکه از راه کار تو کارگاه خ یبا پول کنم.

 بدون آرتان؟

 دهیچند وقت فهم نیتو ا رتمانش و مخش و بخورم...عادت کرده بودم برم آپاشتتتتتده بود میاز زندگ یبخشتتتتت آرتان

 دنمید ادینم گهیقطعا د همونطور که به آرام برنگشت. .گردهیبرنم گهیکه تموم شه د تشیبودم مامور 

که آرتان آرام و  یمن و جور  یتا حاال کستتت دوستتتش داره. یلیچون آرتان خ دیشتتتا. کنمیم یذره به آرام حستتتود هی

 زارهیو پاش م شیکه آرتان زندگ یچون اون کنمیم یحسود. بهونه س هی نیا دیاش .دوست داره دوست نداشته

 ستمیمن ن

 :دمیو شن مانینر  یردا

 هی نیا .دنیبچه ها گفتن چند تا مامور د .میزودتر کار و تموم کن دیکه گفتم با نیهم .شتتتتتتتهینم گهیکامران د-

ه بندرعباس ک میفرستتیرتبح جنستا رو م یکایزدشتنبه ن خبر دار شته. خوامیاعتماد ندارم نم ارمیبه مه .ستکهیر 

گوستتتفند  یمثقال از جنستتتا کم شتتته جا هی باشتتته. رهم بگو حواستتتشتتتون به انبا عوضتتتیابه اون  .یاز اونجا بره دب

 افتاد؟ .کنمیم شونیقربون

ش و به انیدادم و جر  امیو برداشتتتتتم و به آرتان پ میگوشتتتت .دمییجویبا استتتتترس ناخونام و م گفت. یآره ا کامران

 و خاموش کردم میو پاک کردم و گوش امیبعد پ گفتم.

 آرشام

 اومد. یم چون از بودن دور و بر اون خونه خوشتتتتم نمدناچارا قبول کر  مامانش. دنیبعد هزار التماس نگار رفت د

چند وقت بود گم و گور شتتتده  دیجمشتتت اومدم و رفتم ستتتمت خونه شتتتون. رونیاز شتتترکت ب قرار بود برم دنبالش.

 سخت سفره عقد نشسته بود. سر یاشک نگار وقت دنیسخت بود د هم نبود. مونیسر عقد و عروس یحت بود.

در خونتته کتته  یجلو دخترش و تل  کرد. یلحظتته زنتتدگ نیاون پستتتتتتتت فطرت بهتر  .ونیگر  یبلتته  دنیتتبود شتتتتتتن

 شتتدم. ادهیو خاموش کردم و پ نیبا حرص ماشتت؟ به بار آورده بود یباز چه گند .دمیو د سیپل نیماشتت ستتتادمیوا
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دستتتبند به دستتتش  ستتایپل رفتم جلوتر. جا خشتتکش زد. در ستتایپل دنیبا د ملبکار از خونه خارج شتتد. دیجمشتت

به  ینگاه خال دیجمشتتت شتتتد. رهیاحستتتاس تو چشتتتماش به پدرش خ نیاومد و با کمتر  رونینگارم از خونه ب زدن.

جلو رفتم و  .دیچک شیعستتتل یچشتتتما اشتتتک از یراه افتاد قطره ا نیماشتتت یوقت شتتتد. نینگار کرد و ستتتوار ماشتتت

 :با بغض گفت تازه متوجه من شد. دستش و گرفتم.

 انداختم زندان وخودم بابام  یبا دستا؟ آرشام یدید-

 :نگاش کردم مهربون

 شد؟یچ چرا؟-

 :و گفت دیبه چشاش کش یدست

 باز از خونه پول بدزده خواستیم-

  :لرزون گفت یا رداب گفتم. یلب کثافت ریز 

 بده؟ یلیبابا نداشتن خآرشام -

 :نگاش کردم و سر تکون دادم محو

 نباش یچی..تا من هستم نگران هینه!.محکم باش ای..یکه مرد باش نیبه شره ا-

 چشام و بستم کرد. بغلم

 تا حاال؟ یتو کجا بود-

 :دمیخند

 تو راه بودم دیسوار اسب سف-

 غم یبغض..با بو ی..با ته مونده دیخند

 آرام

 یکه پارت ستتتتتتتین یاستتتتتتتاد آرمان گهیدفعه د نیا ترم بود. یامتحانا .خوندمیبودم و درس م اتاقم نشتتتتتتستتتتتتته تو

 :جواب دادم دیزنگ خورد..شماره ناشناس بود..با ترد میگوش خودمم و خودم. بفرسته.

 الو؟-
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 تک .زاشتیتنهام نم دمیپوسیم مارستانیکه تو اون ت ییکه شبا ییردا تو گوشم. دیچیخش دار بهزاد پ یردا

 تک کلماتش تو اون دوران سوهان روحم بود

 سالم-

 داشت جواب سالمش و دادم یفیکه لرزش خف ییردا با

جا  هیخالص شتتتتدم اگه رد پات و  یهلفدون نیاز ا یروز  هیاگه  به خودم قول داده بودم دستتتتت از ستتتترت بردارم.-

، شتتتبا حرفاش بخوابم. زارهیمقرص خواب آورم ن یحت .کنهیپرهام ولم نم یرتتتدا یول و عوز کنم. رمیمستتت دمید

 یرفت یروز  هیاگه  گمخواستتتتم ب چشتتتامه. یجلو واستتته به دستتتت آوردنت شیصتتتیحر ، نگاه مستتتت از عشتتتقش

تم مجازا یبگو عذاب وجدان به اندازه کاف به آشوبت ندارم. یکار  گهیبگو د .غلط کردمسرخاکش از مرف من بگو 

هزاد بشاید بی رحمی باشه ولی پشیمون نیستم،  اکش.ببر سرخ یدسته گل َمشت هیاز مرف من  تو نکن.، کرد

 پرهامآشوب  امتیبه ق دارید کن حداقل پرهام من و ببخشه. یکار  هی بد هست. یبه اندازه کاف

 بود. نیکه رو دوشتتتتتتم بود ستتتتتتنگ یبار  .ختیر  یپلکم رو گونه م م یاشتتتتتتکام از ال چشتتتتتتام و بستتتتتتتم. کرد. قطع

 انتکارشیخ قید..رفونم از مرف بهزاا از پرهام. یعذرخواه

 آرتان

و د مانیباند قاچاق نر  بود. یخطرناک بایتقر  اتیعمل یباشتتتم ول دیناام  خواستتتتمینم بود. تیشتتتب مامور  نیآخر 

  پس همتته تو آمتتاده بتتاش بودن. و شتتتتتتروع کنن. اتیتتزودتر عمل خوانینهتتال گفتتته بود م متتا بود. یروهتتایبرابر ن

 شیذره زندگ هیکنم تا  یبهش کمک خواستتتتتتتمیم یول افتهی م نهال یبرا یچه اتفاق اتیبعد عمل دونستتتتتتتمینم

ادم د یم حیترج  .کردمیازدواج با نهال فکر نم یبه نقشه م برا گهیآرام د یخبر نامزد دنیبعد از شن  بهتر بشه.

 تنها باشم. دغدغه م فقط من باشه و خودم و خودم

 یم یآماده هر اتفاق دیزنگ خطر بود پس با مانیهر حرکت نر  و از گلوله پر کردم و دم دستتتم گذاشتتتم. خشتتاب

 .بودم

 و چطور شتتتماره آرام و گرفتم. یک دمینفهم و برداشتتتتم. میگوشتتت شتتتدم. رهیو به ستتتقف خ دمیتخت دراز کشتتت رو

بعد  که ازش داشتتتتتتم فکر نکردم. یا نهیبه ک، به حال بدم، دارمونید نیکه به آخر  یجور م، محتاج رتتتتتداش بود

 ی:تو گوش دیچیش پگرفته  یبوق ردا نیچند

 ا..الو-

 بگم یاگه بخوام حرف بزنم چ دونستمینم یحت حرف نزدم. .کردم سکوت
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 الو؟-

 نهیک .نهیاز ک میومون چقد پر بوددهر  از هم. میدیکش یچه درد رداش. میو بستم و افتادم تو موج مال چشام

 قطعا آرام آرام؟ ایبود  شتریمن ب ی

 ؟یبگ یز یچ یخواینم-

 :شکستم هیند ثانو بعد چ سکوت

 ...هیدوست داشتن چطور  فهممینم یحت، یواسه چ دونمینم، چرا دونمیدوِست دارم..نم چرا.-

 د؟یشن ینیآروم شد.. ردام

 اما من باز دوست دارم-

 یچ م؟یعاشق هم باش یعاد یما هم مثل آدما شدینم بگه منم دوست دارم؟ شدیاومد..نم یش م هیگر  یردا

 ...کنهیعشق و نابود م نیکه ا هی..قلب کنجا؟یکمه ا

 آرتان؟-

 :گفت دیسکوتم و که د بودم؟ دهیتا حاال اسمم و از زبونش شن چشام و بستم.

 ی...منجالب دوسم داشت نیکاش اون موقع که من خودم و انداختم تو ا .یکاش زودتر دوسم داشت-

 سوزوندیش کلمات و م هیگر  یردا

 عشق وجود نداره ق.نگرد دنبال عش .یکاش پاک دوسم داشت-

مون بود و  نیستتتتکوت ب ه؟یچه کوفت ستتتتوزونهیفارتتتتله هردومون و م نیکه از ا یحس لعنت نیپس ا نداره؟ وجود

ط وس قیقا هیمثل  .کنهیم یسکوت زندگ نیاونم داره تو ا دیشا .شمارهیاونم مثل من داره نفسام و م دیشا بس.

 ...انوسیاق

 یستتاکت بود رتتدا یوقت قشتتنگ بود. .میستتکوت و نداشتتت نیدن ادلِ شتتکون چکدوممونیه گذشتتت. قهیدق چند

با  و نشتتستتتمیکه کنارش م ییروزا شتتده بود. وندیکه قلبش پ ییمثل روزا .دیرستت ینفستتاش واضتتح تر به گوش م

حس ، نبود یجدانعذاب و گهیدفعه د نیا دفعه انگار فرق داشتتت. نیا تو آرامش. شتتدمینفستتاش غرق م یرتتدا

 یفعه فقط عشق بود و دلتنگد نیا،ر نبود یتیمسئول

 :دوباره گوشم و پر کرد رداش
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 ؟یقطع کن شهیم-

 بود وونهیدختر د نیا کنم؟ قطع

 نه-

 :دیلرز  رداش

 تر شم وونهیسکوت دست بکشم..قطع کن نزار د نیاز ا تونمینم-

 و پر درد بستم چشام

 تر از منم هست؟ وونهیمگه د-

 یحت، من و یفهمینم تر بودم. وونهید یلیآرتان من خ تاد آرمانش.واستتتته استتتت مردیبود که م وونهیآرامِ د ه! یبود-

 فهممیخودمم نم

 .کردمیم یاشتتتکام. کاش من اون استتتتاد آرمان بودم و با عشتتتق پاک آرامم زندگ زهیو بستتتتم تا نر  ستتتمیخ یچشتتتا

 سر حرف زدن و باز کرده بود معصومش. یا شهیاز قلب ش کردمیکاش سوء استفاده نم

 ی.. #انتظار را ممیکش ی#آه را م، میکش می را ناز# است جالب چه♡ گهیم گه؟یم یشاملو چ یدونیآرتان م-

 می#دست بکش میکه بتوان مینشده ا یهمه سال انقدر نقاش خوب نیبعد از ا یول .میکش ی#درد را م ،میکش

 ♡دهدیاز هر آنچه که آزارمان م

  :و گفت دیکش یآه

 مستیهنوز نتونستم دست بکشم ازت..بلد ن-

ستتتتتواال رو  نیکاش ازش جواب ا. بهش گفتمیکاش م ؟یو به زندگ دمیچرا خورد کرد ام چرا رفت؟ نامزد کرد؟ چرا

 کشوندیو به حرف نم یکلمه ا چیزبونم ه یول .خواستمیم

 :غم رداش بدجور واضح بود

 یزندگ نمیبیارم مکه از مرگ پرهام گذشتتتتته تازه د یستتتتال هیبعد  .شتتتتمی..دارم عوز مکنمیم یآرتان دارم زندگ-

که خودش و تو  میهنوزم همون دختر  .کستتتتتتم یهنوزم ب نمیبیم کنمیوقتا که فکر م یبعدتتتتتت، باز یول .هیچجور 

 اشیکه تموم دن یدختر  .کنهینم هیتک زیچ چیکه به جز خودش به ه یهمون دختر  کرده. یزندون ییقفس تنها

چقد  دنینفس کشتتتتتت نیمردن ح یدونیم داره؟ یتنها بودن چه معم یدونیآرتان تو م اتاق جمع شتتتتتتتده. هیتو 

 تلخه؟
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آرام پر از . شیاز قفس زنتدگ، از درداش، از آرام دمیتفهمیم یچ بود کته در جوابش گفتم. یتنهتا حرف ستتتتتتکوت

و با دستتتتتتام  یزندگ میکه تو تموم زندگ یحس کردنش کار من یول، از درداش دمیشتتتتتنیآشتتتتتوب بود و من فقط م

نکردم به دور و امرافم نگاه  رتتتتتفر ، م عمرم رتتتترف بزرگونه بودن و کار کردن بودمکه تمو یمن لمس نکردم نبود.

 .رحم یب یایدن نیتو ا گذرهیم یچ نمیکنم و بب

 آرام فراموش کردن سخته؟-

 شتریب دیشا؛ هیچند ثان کرد. سکوت

 سخته-

 شه؟یکنم..م یدوباره زندگ خوامیم و. یهمه چ فراموش کنم. خوامیم-

 یِ پردردمصنوع نیر یش یخنده  هی .دیخند

که مغزت و  یاون یکرد رفک .شتتتتدیبه استتتتم حافظه ستتتتاخته نم یز یو فراموش کنن چ یاگه قرار بود آدما همه چ-

 یز ین..اون چاخامرات آزار دهنده  دونستتتتتیچرا..اونم م و حذف کنه فکر نکرده؟بد که خامرات  نیستتتتاخته به ا

به تجربه  ازیکه ن یروز  هواستتتی. داشتتتت ازیکه بهشتتتون ن یواستتته روز  بمونه. یبه استتتم حافظه ستتتاخت تا همه چ

 ور  تا ندهیبمونن تا بسازن آ ازشون استفاده کرد. دیبا .ستنیاتفاقا مال پاک شدن ن .یداشت

 که دستتاش و لمس کردم. یبه روز  که چشتماش به چشتام خورد. یبه روز  به حرفاش فکر کردم. و بستتم. چشتام

ترس از  که تو ستتتتاحل یشتتتتب ممکن بود. ریخامرات غ نیپاک شتتتتدن ا وردم.که دوستتتتت دارم و به زبون آ یبه روز 

کلمه  نیآخر ، دارمونید نیمگه آخر  همه حس خوب. نیکردن ا هار  شتتتتدیمگه م نگرانش بودن. دستتتتت دادنش.

 یکه ردا چند ساعت گذشت دمینفهم گهید بود؟ یفراموش شدن شدیزبون و چشامون رد و بدل م نیکه ب یا

 ام.اشتتک نیبود ب یپلکم آشتتوب ریز  دمیشتتنیآرامش و تو نفستتاش م خواب بود. .دیچیپ یگوشتتمنظم نفستتاش تو 

 ...یعشق و زندگ نیساخته بود ب یبیمرز محو و عج یدلتنگ کرده بود. ریدرگ مماشکا یحت یدلتنگ

 :دیچیفرهاد پ یو که ورل کردم ردا میس یب

 تیبه موقع عایسر  دیسرگرد جاو-

به  نبود که االن جنستتا رو جا به جا کنه. دیبع مانی. از نر شتتدیداشتتت روشتتن م بایتقر رتتبح بود  و هوا  ۵ ستتاعت

 نیتو ا گذاشتتتتتته بود به ستتتتتمت انبار حرکت کردم. اریکه اداره در اخت ینیرفتم و با ماشتتتتت رونیستتتتترعت از خونه ب

به همون  ش شتتتتتم.بتونم غرق موج موها باز .نمیآرام و بب یهزار بار خواستتتتتتم از خدا که بزاره باز چشتتتتتما ریمستتتتت
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 یباعو و بان ایدن هینزارم  گهید باعو درداش نباشتتتتم. گهیشتتتتده قول دادم د دنشیکه باعو نفس کشتتتت ییخدا

 ...درداش باشه

و اون دور و بر پارک کردم و  نیماشتتتت .دمیند یقابل توجه ا زیچ چیباز ه مهیبه جز در ن ستتتتتادمیانبار که وا یجلو

لند ازش ب یبلند یو باز کردم که ردار آروم در  هون کردم و رفتم سمت انبار.پن رهنمیپ ریاسلحه رو ز  .شدم ادهیپ

 یرتتتتتدا .زدنیبار م ونیکام یکه جعبه ها رو تو نچند تا کارگر بود .دمیشتتتتتنیمرف م نیپا رو به ا یرتتتتتدا شتتتتتد.

 :کامران اومد

 تر ببر عیسر کره  یهوو-

 :سرعت سمتم اومد تا چشمش به چشمم خورد به شده ظاهر شد. دهیچ یپشت جعبه ها از

 غلطی میکنیچه  نجایتو ا-

 :زدم و گفتم یمحو لبخند

 بدون من؟ یخوش گذرون کامران خان؟ میداشت-

 کرد و کالفه هولم داد یاخم

 بفرسته دنبالت مانینر  زنمیوگرنه زنگ م رونیگمشو ب نجایاالن از ا نیهم-

 :رفتارش گفتم نیاز ا متعجب

 یاعصاب شد یب شده. یچ-

 :و گرفت و گفتم قهی یعصب

 میجا دفنت کن نیماجرا هم نیبعد ا میخواستیم-

 :کردم و هولش دادم یاخم

 چه مرگته؟ یفهمیم-

 :فک قفل شده گفت با

کنه  انتیخ مانیکه به باند نر  یکستتت بهت نداشتتتته باشتتتم. یگفته فعال کار  مانیکه نر  فیح .طونیلعنت بر شتتت-

 ...شهیجا چال م نیهم

  دیکوب نیپاش و به زم بعد
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 ندگانیتا درس عبرت بشه واسه آ-

 :که نقشم و تمام و کمال انجام بدم گفتم نیواسه ا .دمیفهمیو نم منظورش

 نصف نصف یمگه نگفت ؟یکنیدبه م شهی..االن که کار داره تموم میگیم یکامران چ-

  به خون نشسته نگام کرد یچشا با

 ؟غلطی میکردیچه  یتو کالنتر -

 بو بردن؟ ینی

 غلطی میکنن چه یآدم کالنتر -

  زد یشخندین

 مثل لو دادن باندغلطای گنده گنده. -

  چپ یو زدم به کوچه عل خودم

 کنمیخودم دارم سود م یلو بدم وقت دیچرا با-

 :و گفت دیکش ششیبه ته ر  یبهم نگاه کرد..دست نهیبه س دست

 خب؟-

   هولش دادم اون ور کالفه

 نمیخب..گمشو اون ور بب یچ-

کامران  مو به بدنه ش دادم. هیتک روش و با پارچه پوشتتتتونده بودن. .ستتتتتادمیوا ونیکام یم و جلوزد یانبار دور  تو

 :گفت

 و لو داد یهمه چ شبینهال د .میدونیو م یهمه چی، سلطان اریمه یآقا-

 :بزنن..ملبکار گفتم یدست هی خوانیم .گنی..دارن دروغ مشهی..نهال؟..باورم نمدیچیرداش تو گوشم پ

 اد؟رو لو د یچ-

 و بگه دیکه نبا یز یچ دمیترسیزد..م یعصب شخندین

 ؟یکن یتا آخرش مخف یتونیم یفکر کرد .یتو برادر مهرداد گفتیم دیبالخره که با-
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د بان یمهرداد که عدو ارل شیحدود دو سال پ کشتنش. سیبود که به خامر لو دادن باند به پل یکس مهرداد

و نهال  نیا انبار کشتتتته شتتتد. نیعصتتتر همون روز تو هم قایداد و دق باند و گزارش مانیبود به خامر ملبش از نر 

 هیمهردادم چ درمن برا نکهیمنظور کامران از ا دونستمیاما نم کرده بود. فیبرام تعر 

 یگیم یچ-

آورد و  ورشیبه ستتمتم  یکه پرچم قرمز بهش نشتتون داده باشتت یگاو نیع به خون نشتتستتته نگام کرد. یچشتتا با

 :فتمو تو مشتش گر  قهی

 تموم شتتد. باشتته حرومه. یهر ک یخون مهرداد تو رگا نهال با چند تا کتک لوت داد. شتتبید اریکارت تمومه مه-

 تهیروز زندگ نیامروز آخر 

 :حرص هولش دادم با

 چرند نگو کامران-

 :حرص گفت با

 حروم*زاده کهیمرت تو؟ ای گمی..چرند و من منمیبب خفه شو -

 دمیشتتتروع کرد به حرف زدن فهم یگرفت. ازم فارتتتله گرفت..وقت یشتتتماره ا در آورد و بشیو از ج شیگوشتتت بعد

 مانهیمخامبش نر 

 کنم کاری..چنجاستیا اریمه مانینر -

همونطور که جعبه ها رو  گفت و قطع کرد بعد رفت ستتمت کارگرا. یگفت که کامران باشتته ا یچ مانینر  دونمینم

 :گفت نیزم زاشتیم

ادت و جد آب یدرمورد باند بگ یز یچ سیتا به پل یکالنتر  یلشتتتت و برده باشتتتزبونت الل تن  نکرده. ییاگه خدا-

 ...هینیخودش گناه سنگ یکه برادر مهرداد نی..همیکنیم ارتیاگه نه بازم جد آبادت و ز  .یکنیم ارتیز 

از ر بدر انبا تموم شتتتتتتتده بودن. بایجعبه ها تقر  و تموم کنم. یکه باز  کردمیفکر م یبه راه حرفاش کالفه بودم. از

 کردیسپر کرده بود و غدبناک نگام م نهیس اومد تو. مانیشد و نر 

 یبر یتو تله..حاال نعشت و م یخودت اومد یبا پا-

 زدم و به سمتش قدم برداشتم یپوزخند
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 یحواست باشه خودت پر پر نش-

 :زد یردا دار  شخندین

 داداشت شیپ یراحت بر  یلیخ خوادیدلم م .نمتیبیم زیر -

 :کردم یاخم

 نیر خونت تو رگات بجوشه نه رو زمبزا-

 کرد یقروچه ا دندون

 زبونت و کوتاه کن-

 کنه کاریچ خوادیکن..بعد از تو م ربه خواهرت فک-

 :زد داد

 خفه شو-

 زدم یمحو لبخند

 بچرخه خوادیم یبعد تو چجور  ؟یچ تیالملل نیباند ب-

 م نهیسمتم اومد و زد تخت س یعصب

 ی..بهتره دهنت و ببندغلطا بکنی نیاز ا یتونیتو نم خفه شو. اریمه-

 رو درآوردم و سمتش نشونه گرفتم اسلحه

 ستایعقب وا-

 :قدم عقب رفت و داد زد هی..دیچرخیمن و اسلحه م نیب نگاهش

 لعنتی واون و  نییپا ریبگ-

 :به اسلحه ندادم..داد زد یحرکت چیه

 تا فکت و تو دهنت خورد نکردم نییاسلحه ت و بندار پا-

 سلح کردمرو م گلوله
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 ؟یفک من و خورد کن-

 :دیو به رخ کش شجاعتش

 بزن ی..جرات دار یکارا رو ندار  نی..تو که جنم اگهیبزن..د بزن د-

کنار  قایباشتته..نشتتونه م و دق یگلوله مرگبار  تونستتتیم .نبود ادیز  نمونیفارتتله ب به ماشتته دادم. یکیکوچ فشتتار

رفتن  با فرو خواستم ماشه رو بکشم. .دمیکش یقیس عمبهش بزنم..نف یبیآس خواستینم کردم. میبازوش تنظ

 به کمرم دستم از کار افتاد یز یت

و  ریآژ  یرتتتتتتتدا از درد چشتتتتتتتام و بستتتتتتتم. .ومدیباال م ینفستتتتتتم به ستتتتتتخت .کردمیخون و احستتتتتتتاس م یگرم

 :زدیکه کامران داد م دمیشنی..مدمیشنیم

 دیماموران..فرار کن-

 هی .دمیدینم یا گهید زیچ یگر یردم چشتتتام و باز کنم اما به جز تک یستتتع کنم..رو زانو نشتتتستتتتم. ینتونستتتتم کار 

بالخره بعد از تقال  .کردمیاحستتاس م شتتتریجوشتتش خون و ب ارمیکردم دووم ب یهر چقدر ستتع مرگ بودم. یقدم

 ...زنده موندن ینامعلوم و تقال برا یافتاد و من موندم و رداها نیجونم رو زم یبدن ب

 نهال

 :گفت شیراز یراننده با لهجه ش .ستادیا نیکه ماش کردمینگاه م ترس به دور و برم با

 خورهینم رمی..مسد؟یش ادهیپ نجایا دیتونیشرمنده خانوم م-

 دم.ش ادهیگفتم و بعد از حساب کردن پ یممنون .شدیبود که به انبار ختم م یخاک ریمس یانداختم جلو ینگاه

 یادیراه ز  .زدمینفس نفس م. دنیشتروع کردم به دو ؟کردن رشتونیدستتگ ینیع .دمیدیو م سیپل نیاز دور ماشت

خدا کنه  .کردمیو اشتتکام و پاک م دمیدوی. با ستترعت منستتتادمیاما از حرکت وا دیکشتتیم ریپهلوهام ت مونده بود.

 باهاش نکرده باشن یخدا کنه کار  زنده باشه.

 ینایاز ماشتتتتتت یکیستتتتتتتم و به د ستتتتتتمت انبار. رفتمیم گونو لنگ لن زدمینفس نفس م انبار بودم. یچند قدم تو

رو دست  و دینگاهم رو سرتاپاش چرخ اومد. رونیدستبند زده از انبار ب یکامران با دستا .وفتمیگرفتم تا ن سیپل

کامران نگاه  .ومدیدر نم ازم ییرتتتتتدا یول زدمیلب م .کشتتتتتمینفس نم گهیحستتتتتاس کردم د قفل شتتتتتد.. شیخون

ار فر  مانینر  گفتنیکه م دمیشنیمامورا رو م یردا .شد نیماش بهم انداخت و بعد به زور مامور سوار یغدبناک

از در که وارد شتتتتتتدم چند تا  ستتتتتتمت انبار. دمیدو هیبه دور و برم انداختم و با گر  ی..نگاهکردیمغزم کار نم کرده.
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م پا ریز جون  یآرتانِ ب دنیبا د .ستادمیجلو تر رفتم..پشت سر مامورا وا زانو زده بودن. نیکه رو زم دمیمامور و د

 افتادم نیشد و رو زم یخال

 یر یدستتتتگ ریگیروزا به شتتتدت پ نیفرهاد که ا شتتتدم. رهیبه آرتان خ کردمیهق هق م هیهمونطور که از شتتتدت گر 

 :باند بود جلوم زانو زد و گفت

 ؟یخوب-

 :آروم گفتم کردمیهمونطور که به آرتان نگاه م ناباور

 آ..آرتان-

 :داد زدم هیو فقط نگام کرد..با گر  دیگز  لب

 !آرتان-

گذاشتتتتم و خودم و جلو  نیدستتتتام و رو زم انبار بود. یمامورا تنها رتتتدا میستتت یهق هقم و خش خش ب یرتتتدا

تم دس .دیلرز یدستش م آرتان و گرفتم و چشام و بستم. یدست خون فرهاد از جا بلند شد و کنار رفت. .دمیکش

باز بود و کم جون  مهین اشچشتتتم بود. داریوز بهن و رو گونه ش گذاشتتتتم و ستتترش و به ستتتمت خودم برگردوندم.

 :تکونش دادم و داد زدم اسمش و زمزمه کردم. هیبا گر  کردینگام م

 ..چشات و باز نگه دار خب؟آرتان؟..دوباره داغ نزار رو دل آرام..پاشو .یپاشو..پاشو عوض-

که از ته چاه در  ییرتتدا با و گرفتم. زشتتشیر  یبا انگشتتتم پاکش کردم و جلو .ختیقطره اشتتک از چشتتاش ر  هی

 :گفت ومدیم

 نهال-

 :و پاک کردم و گفتم اشکام

 جانم-

  :گفت یزد و به سخت یکم جون لبخند

 ..ادیت..نمرتی...ات قر..مز شه..شو..هر گتنکن..چش هیگر -

 دمیخند هیگر  نیب

 دلشونم بخواد-
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 رو گونه م نگاه کرد یاز درد جمع شد..به کبود لبخندش

 من بود اگه به خامر دیببخش-

 دندوناش و از درد به هم قفل کرده بود زدم. یتلخند فقط

 ..ش و..کنهی..مر..دم به آ..رام نگو..بزا..ر..زندگاگه-

 :و رو زانوم گذاشتم و گفتم سرش

 ی هستیقو یلی..تو خشهینم یچی..هشیه-

 من و آروم کنه کردیم یسع طمیتو اون شرا .دیکش یپر درد نفس

 ..آرتان..حد..اقل..روحم شاد..شهیه..اسم..بچه..ت و..بزار نکن..قول..ب..د هیگ..ر -

 :اعتراز گفتم با

 !آرتان-

 :حرص گفت با

 درد-

بعد  هیچند ثان گذاشتتتم و چشتتام و بستتتم. شیشتتونیو پاک کردم آروم موهاش و نوازش کردم..ستترم و رو پ اشتتکم

 :وحشت داد زدم با آرتان بسته بود. یچشما. چشام و باز کردم و با شتاب سرم و بلند کردم

 !آرتان-

 :زدم خیج هیتکونش دادم و با گر  آروم

 ؟آمبوالنس نیپس کجاست ا-

 :آروم گفتم بعد

 ...آرتان..بمون کنمیخواهش م-

 آرام

 هفته بعد هی
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جلستتتته که تموم شتتتتد همه بلند  .کردمیآرمان گوش م یبه حرفا یحورتتتتلگ یو با ب دادمیستتتتر م زیو رو م خودکار

  :بهم انداخت و گفت ینگاه م و آرمان.شدن و باز فقط من موند

 حواست کجاست دختر؟-

 :کرد و گفت ینوچ کردم. یکرده با خودکار باز  خبهش انداختم و ب ینگاه مین

 ؟یکنیبه اون خوابه فکر م یدوباره دار -

 :تکون دادم..لبخند زد و گفت یسر 

 باشه ینداره واقع یلیخواب بود..دل هیآرام اون -

 تو گلوم ختیر  هویعالم  یداتموم بغ کردم. نگاش

ن تو او دیهست..چرا با یز یچ هی ینی نمیبیم یواضح نیبه ا یخواب هی یمن وقت .نمیبینم یخواب و الک هیمن -

 باشه..چرا؟ یخواب لباس آرتان خون

  :نداشت یجواب خودشم

 ؟یزنیچرا بهش زنگ نم-

 تو چشام حلقه زد اشک

 دهیجواب م اماموی..فقط پدهیهزار بار زنگ زدم..جواب نم هفته هی نیزدم..تو ا زنگ نزدم؟ یکردر فک-

  :باال انداخت و گفت شونه

 رحبت کنه تونهینم دیشا حالش خوبه. یدونیکه خوبه..حداقل م نیخب ا-

 تکون دادم یسر 

 کنه؟یم نیهمون لحظه س دمیم امیبهش که پ یول دهیجواب نم زنمی..چرا بهش زنگ مزنهی..دلم شور م..نهنه-

 خودشم سردرگم بود یباشه ول الیخیکرد ب یسع

 شتیزود مامور  یلیخ نکن. ریذهنت و درگ نباش. زایچ نی..برو خونه نگران ا؟یکن دایپ لیدل یهمه چ یبرا دیبا-

 تهران گردهیبرم شهیتموم م

 :رگشتم سمتش و گفتمب .ستادمیکه وسط راه وا رونیخواستم از در برم ب شدم. بلند
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 راز؟یرفتن ش یواسه چ لدایمهراد و -

 :زد و گفت یاز سواالم لبخند محو کالفه

 ..البد رفتن ماه عسلدونمیمن چه م-

 :کردم و گفتم ینوچ

 ش؟یاونا تازه رفته بودن ماه عسل..مگه نرفتن ک-

 :گذاشت و گفت شیشونیو رو پ دستش

 باز گل کرد؟ تیکارآگاه باز  آرام برو. یوا-

 :بگم که گفت یز یچ خواستم

 خدافظ-

 همه استرس مثل نی..اکردمیم هیچرا گر  دونمینم و بردارم. لمیرفتم و رفتم اتاق خودم تا وسا رونیاز اتاق ب ناچارا

 ...نمشیبب گهیبار د هیتا  دیکشیدلم پر م .زهر تل  بود

تماس و ورتتل  شتتماره آشتتنا بود. زنگ خورد. میبشتتم که گوشتت نیخواستتتم ستتوار ماشتت رفتم. رونیاز ستتاختمون ب

 :کردم

 الو؟-

 :دیچیپ یتو گوش یونیگر  یردا

 آرام؟-

 اون دختره..نهال بود؟ یردا نیشده بودم..ا جیگ

 بله؟-

 :دو رگه شده بود گفت هیکه از گر  ییردا با

 راز؟یش یایب یتونیم-

 نداشتم ستادنیتوان وا .دیلرز یم دستام

 ..راز چرا؟تتیش-
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 :هق هق گفت با

 آرام ای..بستیآرتان..حالش خوب ن-

چشام ظاهر شد..ناباور  یجلو دمیآرتان که تو خواب د یخون یچهره  افتاد. نیسر خورد و رو زماز دستم  یگوش

 :و برداشتم و گفتم میگوش سر خوردم. نیرو زم ییتقال چیدادم و بدون ه هیتک نیبه ماش

 فقط آدرس بفرست-

زده از چشتتتتام   ی قطره اشتتتتک هی کردن نداشتتتتتم. هیتوان گر  یحت ..دستتتتتم ستتتترد بود.دمیلرز یم قطع کردم. بعد

من  ؟یچ نمشیاگه نب رم؟یبهش بگم اگه بره منم باهاش م شتتتتتتتهیم یچجور ؟ عشتتتتتتق نیبود پس ا یچ .ختیر 

 ششیبرم پ خوامیم

سرم  با سرعت اومد سمتم. دیتا من و د .نشیسمت ماش رفتیکه داشت م دمیآرمان و د میاشک یچشا یال از

 ستادیباال سرم وا چسبوندم. نیو به بدنه ماش

 شده؟ یم چآرا-

 بازوم و گرفت یجلوم زانو زد و با نگران .هیگر  ریبود تا بزنم ز  یجمله کاف نیهم

 شدهیچ-

 شتتنوه؟یخدا هم م ینی .لرزوندیم دل ستتنگم ما هیگر  یرتتدا و چنگ زدم و ستترم و رو بازوش گذاشتتتم. رهنشیپ

آرمان  نه؟یبیداره م کردم؟ یرو باز  یداستتتتان زندگ نیغمگ یتایکه چند ستتتاله من نقش تموم شتتتخصتتت شتتتنوهیم

 بودم. دهیو نشتتتتن قمهق ه یوقت بود رتتتتدا یلیخ توان حرف زدن نداشتتتتتم. یو من حت کردیپشتتتتتم و نوازش م

 :بلند گفتم یبا ردا کردمیم هیهمونطور که گر  وقت بود فررت زار زدن نداشتم. یلیخ

حالش  یدید آرمانم دور ترم؟از استتتتتتتاد  ایدن یگفتم من از همه  یدید افتاده؟ یاتفاق هیگفتم  یدید، آرمان-

 ستیخوب ن

 :گفت آروم

 ..نشد بگمدیببخش-

 وقت باور نکردم انقدر ازش دورم. چیه. دونهیاون از منم بهتر م مارستانه؟یآرتان ب دونستی..اونم مدونست؟یم

م به گوشتتتتتش ا هیگر  یانقد دورم که رتتتتتدا .رستتتتتهیمن انقد ازش دورم که دستتتتتتم به دستتتتتتاش نم .فهممیاالن م

من  ؟یاما تا ک کنم. هیگر  اشتیذم واما با حورله کنارم نشسته بود ، بود سیآرمان از اشکام خ رهنیپ .سهر ینم
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از  قدر دلم پره.بگم چ تونستمینم .رمیدستاش و بگ تونستمینم هیبا گر . نمیآرتان و بب تونستمیکردن نم هیبا گر 

 :لرزون گفتم یبا ردا آرمان فارله گرفتم و اشکام و پاک کردم.

 رازیمن و ببر ش-

 بود یاونم چشماش اشک نگام کرد. ایدن یایتموم مهربون با

 االن؟-

 کردم هیگر  باز

 ..من و ببر آرماننمیآرتان و بب تونمی..االن نرم نم؟یپس ک-

 :جلو تر از من رفت و گفت اشکام و پاک کردم. .ستادمیشد و دستم و گرفت تا بلند شم..به زور رو پام ا بلند

 جور کنم طیبل تونمیم نمیبب میمن بر  نیشبا ما ایب-

من  یهق هقا یبا رتتدا نیو راه افتاد..ستتکوت ماشتت میشتتد نیستتوار ماشتت نزدم و پشتتت ستترش راه افتادم. یحرف

 :بعد چهار بار زنگ زدن گفت .گرفتیم طیو سراغ بل گرفتیشماره م نطوریآرمان هم .شدیشکسته م

 ..همه پروازا پرنستیانگار ن-

 :گفتم هیگر  با

 بگرد-

 و اون شد نیسر تکون داد و دوباره مشغول زنگ زدن به ا یدیناام با

 پرواز جور کنه که حدود دو ساعت بهش مونده بود هیبار جست و جو تونست  نیچند بعد

مهم تا شهر پر  یفرودگاه و بعد پرواز  میجمع کردم و بعد با هم رفت یکیکوچ لیاررار آرمان رفتم خونه و وسا به

بار  هی .نمیآرتان و بب تونمیته دلم جوونه زد که بالخره م یدیکم کم اوج گرفت و من ام مایهواپ رتان.آ یاز هوا

ها  قهیبا گذشتتتتن دق .گذشتتتت یا قهیچند دق از دستتتتش بدم. خوامینم ام شتتتده بهش بگم دوستتتش دارم. گهید

 چقدر دردناکه .ادهیفارله مون چقدر ز  دمیفهمیم

  :گفت کردیو همونطور که از عمق چشاش نگام م دیکش ینفس .برگشتم سمتش ردام کرد. آرمان

 یدونیاما آرام م دوستتتت دارم. کردمیاحستتتاس م گذشتتتتیم یهر چ .ختیته دلم ر  یز یچ هی .دمتیکه د یروز -

 .نهکیفکر م یچ یکه دوسش دار  یکس دید دیبا .ستیپوچ ن یایرو هیواسه رفتن تو  اریدوست داشتن تنها مع
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مرفه  هیعشق  هیمن  نیعاولش فکر کردم عشق تو  .یاوردیخودت نم یبه رو یول یت دار آرتان و دوس دمیدیم

 دمیدیم  برات. تپهیهم م ایهست که از اون ور دن گهیدل د هینه.. دمیفهم لدایمهراد و  یاما تو عروس و مزخرفه.

عشتتتتق من  آرتان. آرتان به خامر تو..تو به خامر .دیعشتتتتق و خاموش کن نیا شیآت دیداشتتتتت یکه هردوتون ستتتتع

 ی..آرام بهم قول بده اگه بهوش اومد..اگه با چشتتمایبهش برستت دیبا دو احستتاس نداشتتت. ای کیارزش کشتتتن 

ببند و  ایدن یگذشتتتته ها یچشتتتمات و رو همه  عشتتتقته. ینفستتتاش وابستتتته  یدید دوستتتت داره. یدیخودت د

 تیمن با خوشبخت و یتو با آرتان خوشبخت خوشبخت نشده. چکسیبرو..با فرار از گذشته ه

لبخند  آرمان انقد..انقد آدم باشتته..انقد درستتت باشتته. کردمیباور نم از اشتتکم. سیخ یبا چشتتما کردمیم کاریچ

 یغم خالص..غم هیو حستتترت.. نهیغم پر از ک هینه  غم بود. هیاز  زیچشتتتماش لبر  زد و اشتتتکام و پاک کرد. یتلخ

 ...اومد یاز قلبش م میکه مستق

 .کردیو تقال م دیتپیبه شتتتدت م از قلبم اونجا دفن شتتتده بود. یا کهیانگار ت میفرود اومد رازیتو فرودگاه شتتت یوقت

گام نگران ن ی..نگاش کردم..با چشماستادی..خواستم سوار شم که آرمان دستم و گرفت و وامیرفت ایسمت تاکس

 کرد

 اونجا؟ یبر  یخوایم یمطمئن-

 :فتمدستش و گرفتم و با بغض گ ی..مطمئن نبودم..ولنه

 نمشیبب خوامی..ممیاومد نجایآرمان ما تا ا-

که نهال داده بود به راننده دادم و راننده  یآدرست .میشتد یبا هم ستوار تاکست تکون داد. ینگام کرد و ستر  نیغمگ

 که قلبم و گم کردم ییراه افتاد سمت جا

 ریو ت دیتپ یلبم به شتتتتتتدت مق .میبه اندازه چند متر با هم فارتتتتتتله دار  دمیکه ترمز کرد فهم مارستتتتتتتانیب یجلو

پاهام  .ستادمیوا مارستانیب یشدم و رو به رو ادهیبا استرس پ بود. وفتادهیاتفاق ن نیا ادیبعد عملم ز  .دیکشیم

 :و گفت ستادیآرمان کنارم وا توان راه رفتن نداشت.

 میبر -

کرده بود باعو  جادیا که استتتتتترستتتتتم ییروین یول نمشیزودتر بب خواستتتتتتمیکه م نی..با اداشتتتتتتمیزور قدم برم به

ستتتالن  .میشتتتد مارستتتتانیوارد ب .نمینب یتموم نشتتته و من آرتان و اون جور  ریمستتت نیوقت ا چیدعا کنم ه شتتتدیم

قرارم توان نگاه داشتتتتتن اون همه یب یو چشتتتتما ومدیباال م ینفستتتتم به ستتتتخت جور وا جور بود. یبزرگ پر از آدما

 بودم. ستادهیوا مارستانینان وسط سالن بمن همچ رفت. رشیپذ زیآرمان سمت م اشک و نداشت.
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 :تند سمتم اومد و گفت یآرمان با قدما

 ایباالست..ب یمبقه -

اشکام چشماش و پر  .دیچرخیم میاشک یچشماش تو چشما ین ی.ن نگاش کردم دیترکیکه داشت م یبغد با

  کرد

 اینمونده..ب یز یآرام؟..چ-

له فارتت نیا با اتاق آرتان نداشتتت. یکه فارتتله ا ییها..پله هاستتمت پله  میم و گرفت و با هم رفتاکرده   ی دستتت

و به ر  نشتتتستتتتن. یکه رو رتتتندل دمیرو د لدایمهراد و  میدیبه راهرو که رستتت خودش. یبود واستتته  ییایکوتاه دن ی

 نیبه زم هینشتتتتستتتتته بود و با گر  نیکه رو زم یدختر  .شتتتتناختمیکه نم گهیروشتتتتون مادر و پدر آرتان و چند نفر د

 زدیلب حرف م ریز  زود فرو رفتم تو آغوشش. یلیخ سمتم. دیبلند شد و دو دنمیده بود با دش رهیخ

اومدن  چه وقت نیاالن کجاستتتتتت..ا نی..ببنی..نگاه کن..ببینیبب نجایآرتان و ا دیکه با یومدی..انقد ننیآرام..بب-

 بود

 .کردمیم هیگر  یجون یبا ب ود.نهال باشتتتته افتاده ب زدمیکه حدس م یصتتتتف وزنم رو دختر ن نداشتتتتت. یتوان پاهام

 یکه ستتع یبا نگاه اومد ستتمتمون. آلود اشتتک یبا چشتتا لدای کردم. هیبلند گر  یمانتوش و چنگ زدم و با رتتدا

 :احساسات و کنترل کنه گفت کردیم

 شهیآرام..آروم باش..تموم م-

آرمان کنارم  .کردنیم نگام یبودم که همه با نگران حالیاونقد ب دستتتتتتتم و گرفته بود. یازم جدا شتتتتتتتد ول نهال

 :و گفت ستادیوا

 نیبش ایب-

 :گفتم دادمینفسم و فرو م یکه به سخت همونطور

 ...آرتان کجاستآرتان-

 اشاره کرد وی یس یکه روش نوشته بود ا یا شهیبه در ش لدای

 اونجاست-

 :و گفتآرمان دستم و گرفت  .نمیآرتان و پشتش بب تونستمیشده بودم که انگار م رهیبه در خ یجور 
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 نیکم بش هی..رهینم ییآرام جان آرتان جا-

 نشستم ایاز رندل یکیرو  لدایبه کمک آرمان و  .دمیلرز یم خرداد سردم بود. وسط

 شتتدیازش نم یچیکه ه ییبا چشتتا تر شتتده بود. ریپ رو به روم مامان آرتان نشتتستتته بود..شتتکستتته تر شتتده بود.

 خوند نگام کرد

 ...من و ببخش چارهیآرام..پسر ب کنمیازت خواهش م-

 :ش و گفتا نهیمشت زد به س با

 نمیوضع بب نینزار آرتانم و تو ا کنمیشده ش و ببخش..ازت خواهش م لیمادر ذل-

 :گفت کردیآرتان همونطور که نگران بهم نگاه م پدر

 یآروم باش مهر -

که استاد آرمانم  یاتاقبه در  یقرار یبا ب چسبوند. واریآرتان دستش و رو چشمش گذاشت و سرش و به د مامان

دستتتتاش و دو مرف رتتتورتم گذاشتتتت و همونطور که با انگشتتتت شتتتستتتتش  لدای .کردمیبود نگاه م دهیتوش خواب

 :گفت کردیاشکام پاک م

 ربر کن خب؟ یول نگران نباش..اونم مثل تو دلش تنگ شده. .زمیعز  دهیآرتان آروم خواب-

 تمو تکون دادم و گف سرم

 من نمیدونستم؟ تا کی؟ از کی اینجاست و-

 :و گفت دیلب گز  نهال

کرده  یز یحالش بد شد..خونر  شبیبهوش اومده بود..اما د شیچند روز پ چاقو خورد. تیتو مامور  شیهفته پ-

 ...بود

 :و گفت هیگر  ریز  زد

 اشت بگمذآرام ببخش من و خودش ن-

 یچیبوده و من از ه مارستتتتتتانیآرتان ب دمیاون خواب و د یاز وقت قایدق! هفته هی دور ستتتتترم. دیچرخیم یچ همه

 نییسر پا بود نگاش کردم. زیلبر  یکه از اشک و دلخور  یی..با چشاکردمیو م میزندگ یخبر نداشتم.داشتم عاد
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همشتتتون  یو تو چشتتتا یرمندگشتتت .دیچرخیهمشتتتون م نینگاهم ب با انگشتتتتاش شتتتد. یانداخت و مشتتتغول باز 

 اشت بهم بگن؟نذنداشتم که  ییجا شی.من تو زندگ بود ینامرد .دمیدیم

 :پشت دست اشکام و پاک کردم و از جام بلند شدم با

 نمشیبب خوامیم-

 :و گفت دیکش یپوف آرمان

 حالت بهتر شه سایآرام وا-

 :گفتم هیگر  با

 بوده؟ یفارله برات موالن وارید هیتا حاال -

 رفتم سمتش هیبا گر  اومد. رونیب  وی یس یاز آ یبگه که پرستار  یز یچ خواست

 برم تو امخویم-

 :بهم انداخت و گفت ینگاه

 مارتون؟یاسم ب-

 دیآرتان جاو-

 :گفت شدیکه داشت رد م همونطور

 زمیعز  شهینم-

 و بهش رسوندم خودم

 کنمیخواهش م .نمشیبب خوامیو نگرفته..فقط م بانتیگر  یانگار تا حاال دلتنگ یکنیرفتار م یجور  هی-

 :گفت یکرد و با ناچار  ی..فکر ستادیوا

 بهت بدم زاتیتجه ایب-

 گذاشت وارد بشم. دمیسرش رفتم..لباسا رو که پوش پشت

 جیستتترم گ لرزون رفتم ستتتمت تختش. یبا قدما پرستتتتار تخت آرتان و نشتتتون داد و رفت. کردم. یتاق بزرگ و ما 

 انتظار بالخره فارله ها شکسته شدن. نیبه تختش..بعد از ا دمیرس حال شده بودم. یب ادیز  هیو از گر  رفتیم
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کردم و رو دستش گذاشتم..انگار   ی یدستا بهش ورل بود. یمختلف یمایلوله و س .زدیم یدیورتش به سفر

 اهیآروم و با احت هیبا گر  بود. بیلمس دستتتتاش برام عج .دمیدستتتت زده باشتتتم دستتتتم و کشتتت یخطرناک زیبه چ

 .دیچرخیرتتورتش م ینگاهم رو اجزا .کردمیفقط نگاش م کنار تختش نشتتستتتم. یدستتتش و گرفتم و رو رتتندل

 :آروم گفتم

 ؟...نمتیالتماس کنم تا بب دیکه با شدیچ م؟یدیرس نجایکه به ا شدیچ-

که فقط حستتتتترت بود و بس..فراموش نکن من و  ییبرگردم به روزا خوامینمی. نباشتتتتت ترستتتتتمیم آرتان. ترستتتتتمیم-

 ترسمیم یلیاز فراموش شدن خ آرتان.

داغم  یدستتتتتتش و رو گونه  .دمیکشتتتتت شتتتتتونشیپر  یه موهاب یدستتتتتت م بلند نشتتتتته.ا هیگر  یتا رتتتتتدا دمیگز  لب

 .کردیاشتتتتکام و پاک نم نکهی..ادادیکه جوابم و نم نیا. داغون بودم .ختیر  یاشتتتتکام رو انگشتتتتتاش م گذاشتتتتتم..

ش گذاشتتتم و عطرش و  نهیستترم و رو ستت .دادیعذابم م لرزهیهم م ایباشتته دل در  یچشتتات که ابر  گفتینم نکهیا

ن تو م که قلبم آروم گرفته. شتتدیباورم نم .دمیشتتنیضتتربان قلبش و م شتتدیباورم نم .دمیبا تموم وجود نفس کشتت

به جز من و آرتان ه کردمیم ریستتتتتت ییایدن  ینبود توش معن یکیبود  یکی  توش نبود. یا گهیموجود د چیکه 

 گهید تیان شخصآشوب آرام به جز من و آرت یقصه  بود. نماز خدا آرتا ریغ بود و نبود همه آرتان بود. .نداشت

ز بعد ا بار نیاول زدم. یلبخند چقد قشتتنگه؟ یکه دوستتش دار  یپر از کستت ییایدن یتا حاال فکر کرد نداشتتت. یا

 ....نداره..آرام آرامه..آرامِ آرام یآشوب گهیآرام که کنار آرتان د ه مثل اسمم آرامم.مدتهاست ک

 :گفتم یاشک یبا چشا داشتم و نگاش کردم.ش بر  نهیسرم و از رو س آرومِ آروم. ضربان قلبش منظم بود.

 ..تو فقط پاشورمینگ میو ن ۹نکنم.. تتیاذ بمونم. شتیپ دمیقول م-

 و گرفتم دستش

 ستیمرده..مثل آرتا ن هیآرتان؟..تو مثل آرتا ولم نکن..آرتان -

بل ل قباز مث شونشمیپر  یچهره  نیبا ا .دمیموهاش بود رو رورتش کش یکه تو یو دست دمیکش یقیعم نفس

  چهره رو کامل کنه نیکاش چشاش و باز کنه و ا جذاب بود.

 پرستاره دمیبرگشتم د رو شونه م نشست. یدست

 وقتت تموم شد زمیعز -

ه هم رفتم. رونیب وی یس یبعد از آ کردم. یازش خدافظ میاشک یبه آرتان انداختم و بلند شدم..با چشا ینگاه

 :مد سمتم و گفتنهال او .به جز آرمان و نهال رفته بودن
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 ؟یخوب-

 نه-

 از توش درآورد و سمتم گرفت یدیو برداشت و کل فشیک .زهیو بست تا اشکاش نر  چشاش

 برو استراحت کن-

 تکون دادم یسر 

 ششیبمونم پ خوامیم-

 نگام کرد تل 

 یاونجا آروم ش دیآپارتمان آرتانه..شا دیکل .زارنینم-

 :بهش انداختم که گفت یبغض آلود نگاه

 ها شهینگام نکن نظرم عوز م ینجور یبرو ا-

 ؟یخونه ش و دار  دیتو کل-

 :..چند لحظه نگام کرد و گفتدیو فهم منظورم

 ؟یخوایهست م شمیکه همراهش بود برداشتم..گوش یلینه از وسا-

 حورله نگاش کردم یب

 ..مال خودتیکنیچرا مسخره م-

 نایرفحه ش روشن شد و عکسم نما .ازش گرفتم و گرفت سمتم. یرد شم که دستم و گرفت و گوش خواستم

 عکساش و پاک کردم و اون... یهمه  .دمیلب گز  هی.با گر  شد

 بمیو تو ج یاشتتتتتکام و پاک کردم و گوشتتتتت به ظاهر خوب بود. یچقد همه چ چقد خوشتتتتتحال بودم کنارش. نجایا

  :گذاشتم و گفتم

 یکه تا االن کنارش بود یمرس-

 :گفت آرمان

 برسونمت ایب-
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 سمتشکه نهال ردام زد..برگشتم  میبر  میخواست م.تکون داد یسر 

آرتان  یزندگ یتو همه جا یخائنم..جا هیفکر کنم  خوامیباهام رفتار نکن که از خودم متنفر بشتتتتتتم..نم یجور -

  هست

و با تعجب به آرمان  یستتتتوال از حرفم ناراحت شتتتتد؟ رفت. نیینگاش کردم که از کنارم رد شتتتتد و از پله ها پا جیگ

 نگاه کردم

 شد؟ یچ-

 :تکون داد و گفت یسر 

 میبر  ایب الیخیب-

 ...جلو تر از من راه افتاد بعد

 یو نشستم رو مبال دمیکش یفسن .دادیآرتان و م یکه سرتاسرش بو یخونه ا انداختم و وارد خونه شدم. دیکل

از  .دادیعذابم مآروم کردن  نیدر ع کردیم یخونه زندگ نیآرتان تو ا شیپ یکه تا هفته  نیتصور ا .دیمدرن سف

 درش بود. زدیم شهیکه هم یعطر تلخ سولکن یرو .ختهیبهم ر  یاتاق ساده  مبل بلند شدم و وارد اتاقش شدم.

 .از عطر به خودم زدم تا بوش بمونه رو تنم .دادیم یدلتنگ یبو تل  تر بود. شتتتتتتتهیاز هم و باز کردم و بوش کردم.

جهان  یبو نیتر  یبهشت ندیپرسیگه ازم ما م و بغل کردم.بالشتش و برداشت سمت تخت رفتم و روش نشستم.

رو  نجایا شهیم چشام و بستم. خونه پر از حس خوب بود. نیا یهمه جا .دادمیمرو  نجایکجاست قطعا آدرس ا

 از خودِ خونه تا عطرش از آرتان بخرم؟ لیبا تموم وسا

 زی..چو باز کردم خچالیپزخونه شتتتتتدم و رفتم..وارد آشتتتتت رونیاز رو تخت بلند شتتتتتدم و از اتاق ب یحس گشتتتتتنگ با

 .دمیشتتک میشتتونیبه پ یگرمم بود..دستتت کردم و خوردم. دایپ یتییستتکویب نتیخوردن نبود از تو کاب یبرا یخارتت

بود  فندک رو کانتر هیکه با  یگار یستتتتت اکتچشتتتتتمم به پ دادم. هیبه کانتر تک یحال یبا ب تب کرده بودم. داغ بود.

ن وارد بالک ازم درمون نکرد. یهوا گرم بود درد ستتمت بالکن رفتم و در و باز کردم. یستتختبه  برش داشتتتم. .افتاد

 ستیوارد ل آرتان و درآوردم. یگوش بمیکنارم انداختم و از تو ج زیو رو م گارینشستم پاکت س یشدم و رو رندل

 :کردم یو پل ینگآهنگاش شدم و آه

 یهر جا همرام یمون یتو مثه نفس م یامیدن)

 یو نر  یبگم بمون یچ گهید یامیدن یمیتمومه زندگ یندویم

 شد دیبا یو دوباره هر چ یموند دیشد شا دیشا
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 ی(و نر  یبگم بمون یچ گهیشد د دیشا شهیرو به راه نم یچیه نگو

 مردمیو م کردمی..با بغض گوش مکردمیم ینیسرم احساس سنگ تو

 باشه میزندگ تونهینگاه تو م هینگاهم کن )

 دارمت شهیباشه بذار حس کنم هم میدلخوش تونهیکه بودنت م تو

 دوباره با تو برگرده یکن بذار زندگ نگاهم

 (دارمت شهیکرده بذار حس کنم هم یسختو م هیعشقمون روزا نیبب

و فندک و برداشتتتم و روشتتن  دمیکشتت ینفس پر درد ن  از توش درآوردم. هیبرداشتتتم و  زیو از رو م گاریستت پاکت

 کنمیم کاریدارم چ دونستمینم .دیلرز یدستام م کردم.

 قدم دور شم کیاز تو  خوامیمن نم یول شهیداره بد م گهید)

 یو نر  یبگم بمون یچ گهیجور شم د یجز تو با کس شهینم بخوامم

 روزا نیحالمو تو ا یبدون خوامینم شهیدلم آت هیتو

 ی(و نر  یبگم بمون یچ گهیآدمه تنها د هیاز  دونهیم یچ یکس

 ی.به زور پوک حستاسته یمستکنِ آتشت نیمهم نبود که قلبم به ا گهید و روشتن کردم. گاریم و ستو پاک کرد اشتکم

 بهش زدم که با سوزش قلبم شروع به سرفه کردن کردم

 باشه میزندگ تونهینگاه تو م هینگاهم کن )

 دارمت شهیباشه بذار حس کنم هم میدلخوش تونهیکه بودنت م تو

 و برگردهدوباره با ت یکن بذار زندگ نگاهم

 (دارمت شهیکرده بذار حس کنم هم یسختو م هیعشقمون روزا نیبب

ه چ دمیفهمیو نم سوختمیم و سر در حال انفجارم و گرفتم. نییو پرت کردم پا گاریبا سرفه س تموم شد. آهنگ

ولر ک وفتمیگرفته بودم تا ن واریهمونطور که دستتتتم و به د به زور بلند شتتتدم و رفتم داخل خونه. .ادیستتترم م ییبال

نشستم و تو خودم  نیرو زم .دمیلرز یسرما م ازو هم  سوختمیرو روشن کردم و دماش و کم کردم حاال هم م یگاز 

 ...ودبود ب یم نجایا دیکه با یفقط کاش اون لرز. ایتب  ایبه خامر تپش قلبم داد بزنم  دونستمینم جمع شدم.

  ♡یشعرِ  تکرار  نیمن و ا
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 ...؛یدار یشب به ب  شروع

 که جا مونده یو عطر  وت

♡ ِ  ی...شب خود آزار  تمام

 هیبا درد گر  .رهیبگ گذاشتم تا آروم نیسرم و رو زم سخت بود. دنینفس کش و هوش و حواس نداشتم. دمیلرز یم

که چند روز  ییامایاون پ وارد چتمون شدم. آرتان و برداشتم و بازش کردم. یگوش ..کولر و خاموش کردم.کردمیم

که من از خودم نداشتتتم  یهر عکستت عکستتاش. یلر رفتم تو گا گمونم کار نهال بود. ود اونجا بود.بهم داده ب شیپ

به  .دادیپوچ عذابم م یفکرا نیا اونم اون روزا تو فکرم بود؟ که دوستتتش دارم دوستتتم داره؟ یاونم اندازه ا داشتتتت.

 یقطره ها کردم رو سرم. یتم و خالآب و برداش یبطر  و باز کردم. خچالیزور بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه و در 

  .گرفتیم شیآت .سوختیم خوردیم وستمآب که به پ

از  یتح بخوابم. تونستمیربح بود و من نم یکاینزد چشام و بستم. .دمیرفتم تو اتاق آرتان و رو تخت دراز کش

 تو ذهن و فکر و روح و روانم، تو خامراتم .دمشیدیبسته م م یپلکا ریز 

  و گفتن نتوانمبا تو  یسخن دارم

 درد نهان سوز نهفتن نتوانم نیو

 (خانوم حالتون خوبه؟-)

  گرم سخن گفتن و از جام نگاهت تو

 مست چنانم که شنفتن نتوانم من

 دییستتتتتوما بفرما .کننیبه استتتتتتاد نگاه نم رهیخ نطوریدوما هم زننیخانوم محترم موقع ورود به کالس اوال در م-)

  رونیب

 رون؟یچرا ب-

 نیاومد رید-

 میس ما هشت کالس داشت قهید ۴۵و  ۷ساعت -

 دیداشت ریربع تاخ هیو ربعه و شما  ۸ساعتتون خواب مونده ساعت  نکهیخانوم مثل ا رینه خ-

 ...(روز خوش-



                 
 

 

 سنا|  رمان آشوب آرامرمان 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

290 

 

 ؟یبه آرشام گفت یز یآرام؟..چ-)

 درمورد؟-

 من یقرارمون تو خونه -

 چطور؟-

 ؟یداد لیبه آرشام چرت و پرت تحو یکه رفت یر کردراجب رابطه مون فک یتو چ بار فوش. ریدِ من و گرفته ز -

، شما بلد نبودید از خودتون دفاع کنید نندازید تقصیر من. دیبه داداشم نگفتم خودش فهم یز یاستاد من چ+

 (روز خوش .دیزنیباهام حرف م ینطور یآخرتونه ا یبعدشم دفعه 

  تو چو مهتاب شبانگاه الیبه خ شادم

 نتتتوانتم دامن ورل تو گترفتتتن گتر

 یکشی؟..خجالت نمکراشتنها؟..همشون  ی.چند تا دوس دختر دار شور؟یالدنگ ب یتو انقد خراب و دختر باز -)

 یمملکت لیسرت وک ریخ

 مگه عشق وجود داره؟..هوم؟-

 ؟یعاشق خائن اوک هیخراِب دختر باز باشم تا  هی دمیم حیترج-

 ...(رونیازم فارله گرفت و از کالس رفت ب بعد

  وارید هیو چون سا میرتو ماه آپ با

 تو رفتن نتوانم یز سر کو یگام

 ...لرزهیهم م ایباشه دل در  یوقت..چشات که ابر  چینکن..ه هیآرام گر -)

  از تو من سوخته در دامن شب ها دور

 مژه خفتن نتوانم کیشمع سحر  چون

هزار و خورده  دیمن با سیپل یبد نامهی..هر دفعه گواه؟یفتیخوشتتتتگل ب نامهیانصتتتتافه تو عکس گواه ییخدا-) 

 (رلوات نذر کنم یا

  باغ نیگل که در  یا تیمهر  یز ب ادیفر 
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  شکتفتتتن نتتوانتم تزیغتنتچه پائت چتون

 کردمیدعوا نم شمثل تو داشتم هرگز باها یمن اگه خواهر -)

 خوشبحالش-

 ؟یخوش به حال ک-

 که خواهرت بود یهر ک-

 (ستمیمن که واسه همه خوش اخالق ن د.بو طونیخواهرم ش دیشا از کجا معلوم.-

 (خدافظ .یایاز پسش بر ب دوارمیام خودت. یپا زارمیساختنش و م یو خراب کردم ول تیزندگ-) 

تو چشم خودم  دیبا چشامه. ی..که رنگ چشات جلوچهیپی..که عطرت میجا که هست هیبهت نگفتم هنوز تو -)

 ی(باش

  تو بشنو ز نگاهم ،یچشم ِ  سخن گو یا

 ... با تو و گتفتتتن نتتتتتوانتم یستخن مدار 

م بدن چرا؟ ره؟ینم رونیب میچرا رنگ عذاب از زندگ .کردمیم هیو بالش و رو گوشام فشار دادم و گر  دمیکش یغیج

 ؟یاگه بخورم و حالم بد شتتتته چ بهش انداختم. ینگاه آرامبخش درآوردم. فمیبلند شتتتتدم و از تو ک .ستتتتوختیم

 :لب گفتم ریشونه باال انداختم و ز 

 به درک-

زل زدم که بالخره آرامبخش اثر کرد و  واریانقدر به د خودم و رو تخت انداختم. یحال یقرص خوردم و با ب بعد

 ...خوابم برد

 یترم کرد وانهیبودم،با نگاهت د وانهید♡

  یترم کرد رانهیخواستم آباد باشم، و تا

 را کاشانهِ خود پنداشتم ال،دلتیخ یزه

 ♡یالنه ترم کرد یدر قفس،ب یپرنده ا چو،

 نهال
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 .گفتمینم یچیکتکم زد ه مانیکاش اون شتتب که نر  اومد. یشتتده بودم و خواب به چشتتمام نم رهینقطه خ هی به

نه دروغ ا میرمز  ینه از حرفا به من که همه چ آرتان برادر مهرداده. نکهیبا آرتان و  با  .کنمیخراب م یلعنت 

پدر  یها هیبد آرتان و گر  حال، آرام یالن من مقصتتتتر قلب شتتتتکستتتتته ا شتتتتدم. رهیبه آرتان خ شتتتتهیاشتتتتک از شتتتت

گم و گور شدن  ، حال آرام، اوضاع آرتان .دادیدرد م یبو یهمه چ چسبوندم. شهیسرم و به ش هیبا گر ، مادرشم

 :پرستار به خودم اومدم یبا ردا بهم گره خورده بود. یهمه چ .مانینر 

ا ت یعوز کردم تو چطور  فتیمنم تا االن دو بار شت یحت .یبود نجایا روزیاز د ؟یاستتراحت کن یخواینم زمیعز -

 ؟یینجایاالن ا

 کردم نگاش

 کنهیعذاب وجدان خفه م م .رهیگینم آروم المیخ برم. تونمینم-

 :تکون داد و گفت یسر 

 یهر جور راحت-

 از کنارم رد شد و رفت بعد

 :فرهاد بود زنگ خورد. میگوش هوی .یز ینشستم..چشام و بستم تا فکر نکنم به چ یرندل رو

 الو نهال؟-

 بله-

 کردیداشت از مرز فرار م .میو گرفت مانینر -

 موضوع جمع شد نیحداقل ا آروم شدم.

 یکه خبر داد یمرس-

 :گفت یمهربون با

 کنمیخواهش م-

 :دمیخوره به مغزم افتاده بود و پرس نیکه ع یسوال

 ه؟یحکمش چ-

 :کرد و گفت یفکر 
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 اعدام دی..شانهیحکمش سنگ-

 :..اعدام؟..نه!..با بغض گفتمدیلرز  تنم

 ممنون..خدافظ-

 حال بدم شد متوجه

 خدافظهمه چی درست میشه.  نگران نباش.-

هردومون و تباه  یخودش زندگ یبرام مونده بود که اونم با دستتتتتتتا مانیبعد از مامان و بابا فقط نر  قطع کرد. بعد

 ...کرد

  آرام

گلوم خشک شده بود  شده بود. شترم، ی.چیتبم کمتر نشده بود ه ظهر بود. کینزد .دمیدر از خواب پر  یردا با

 :گفت یبا نگران دیمو که د افهیرفتم در و باز کردم که با آرمان رو به رو شدم. ق یحال یبا ب .سوختیو م

 شده؟یآرام چ-

 :و گرفتم و گفتم میشونیحال پ یب

 تو ای..بستین یز یچ-

 :تکون داد و گفت یسر 

 شدهیچ نمیاومدم بب یو جواب نداد تینه..گوش-

 :دستم و گرفت و گفت رفت. جیسرم گ هویبگم که  یز یچ خواستم

 با خودت آرام؟ یکرد کاریچ-

 :گفتم آروم

 شهیحال من حاال حاالها خوب نم شلوغش نکن. یآرمان الک ستین یز یچ-

 تکون داد و گفت یسر 

 درمونگاهآرام چرت و پرت نگو..بپوش ببرمت -

 :ستم و گفتمو ب چشام
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 آرتان شیمن و ببر پ-

 :کرد و گفت اخم

 یحالت بده روان-

 :گفتم زدیکه تو ردام موج م یبغد با

 ششیمن و ببر پ .شمیخوب م-

 :گفت کالفه

 منتظرم نییباشه پا-

 یشتتد و جعبه  نیمرفش ستتنگ هیکه  داشتتتمیرمیو  فمیداشتتتم ک تکون دادم و رفتم لباستتام و عوز کردم. یستتر 

 آروم خم شدم و برش داشتم. نگاه اشک آلودم و روش قفل کردم. .رونیافتاد ب میبود دهیا آرتان خر که ب یحلقه ا

حلقه مو برداشتتتتتتتم و تو انگشتتتتتتتم  .ختیاشتتتتتتکم رو گونه م ر  ستتتتتتاده مون توش بود. یحلقه ها درش و باز کردم.

نم با اخم راه افتاد ستتتتتتمت آرما .نییبعد در جعبه رو بستتتتتتتم و رفتم پابهش نگاه کردم و تلخندی زدم.  انداختم.

 ...مارستانیب

*** 

 .دمشیدیاما من م شدینم دهید نجایآرتان از ا .کردمیبه داخل اتاق نگاه م شهینشسته بودم و از ش یرندل رو

سرم و تو دستام گرفتم و  بدنم خنک تر شه. یکوره  کمیخوردم تا  ینوفنیبه زور آرمان استام .سوختمیتو تب م

 :آروم گفتم

 شهی..چرا قصه تموم نمشهیوم نمچرا تم-

 :کنارم نشست نهال

 دهیتبت شد-

 :کردم..با بغض گفتم نگاش

 آرتان دوسم داشت؟-

 :تکون داد و گفت یسر  شد. یاونم اشک یاما از بغض من چشما ستیدار ن ریبغض واگ دونمیکه م ییاونجا تا

 یلیخ-
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 جاش و پر کرد یا گهیو پاک کردم که باز اشک د اشکم

 من بود ریهمش تقص-

 :و گرفت و گفت دستم

 نه..نبود-

 هیمن تو  کنمیم یدارم زندگ کردیکه اون فکر م ییدرستتتتتت جا .تونستتتتتتمینم نهال من فراموشتتتتتش نکرده بودم.-

جا هم و  چیبود که ه نینهال درد ما ا کنم مردم. یتا من زندگ رفتیکه داشتتتتت م یهمون لحظه ا منجالب بودم.

مشتتتکل ما  .میهم فارتتتله گرفت زا گهیآرامش هم د یبرا میداشتتتت اجیه هم احتکه ب یدرستتتت لحظه ا .میدینفهم

 ...بود دنیند بود. دنینفهم

 و بفهمه. گرانید تونهینم چکسیه .فهمهینصتتتتتتف درد من و نم یحت کردمیو من فکر م کردینهال با درد نگام م

 یدرکش کن یتونینم ینفر نباش هی یتا جا .هیا شهیدرک کردن کل یکلمه 

 :اومد و گفت رونیب وی یس یاز آ رپرستا

 دیهمراه آرتان جاو-

 :نهال رفت سمت پرستار و گفت بلند شدم. میجون از رندل یب

 شدهیچ-

 دیمن و نهال چرخ نیپرستار ب نگاه

 ارهیدووم نم ادیز  ینی...ام..نهییپا یاتیعالئم ح-

 نیهمچ تونهیآرتان نم شد از اشک. سیشد که چشام خ یچ دونمینم اتفاق افتاد. یک نیافتادنم رو زم دونمینم

 :با درد بلند شدم و سمت پرستار رفتم .شهینم با من و احساسم بکنه. یکار 

 ششیبرم پ خوامیم-

 کرد شتریکه درد وجودم و ب یترحم .دادیکه عذابم م یترحم ترحم نگام کرد. با

 جا منتظر بمون نی..همشهینم زمیعز -

 :داد زدم هیگر  با
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 گهید تموم شتتتتتتتد. دیبگ دیایمنتظر بمونم که بعد ب نمیدرد..بشتتتتتت نیتو ا ستتتتتتوزمیارم مد ؟یگیم یچ یفهمیم-

 و مرگش و تماشا کن؟ ایحاال ب ؟یقلبش و بشنو یردا یتونینم گهید ؟ینیو بب دناشینفس کش یتونینم

 :بازوم و گرفت نهال

 آروم باش آرام-

 و از دستش رها کردم بازوم

آروم باش خفه  یبا جمله  دیبا شتتتتتهیچرا هم باشتتتتته. استتتتتم من آرام دیبا چرا فهممینم جمله رو. نیا دینگ گهید-

مگه آروم  .گهید تونمینم آروم باش دردام و تو وجودم خاک کردم. هیعمر با  ه، یعمر خفه شتتتتتتتدم هی .رمیخون بگ

 ؟یبرام داره جز خود خور  یبودن چه دخل

 :گفت پرستار

 مارستانهیب نجای..ازمیعز -

 :د زدمدو رگه شده دا یردا با

 خفه شم؟ دی..االنم بامارستانهیبه درک که ب-

 :اومد و با اخم گفت رونیب وی یس یاز آ دکتر

 نجا؟یچه خبره ا-

 :رفتم جلو و گفتم انداخت. نییسر پا پرستار

ام که شتتده تو عطرش گم  گهیبارم د هی خوامیمن فقط م .دیهستتت یکجاستتت و شتتماها ک نجایا ستتتیبرام مهم ن-

 بار هیبار فقط  ه. یشم

 :و رو به من گفت دیبه پرستار انداخت و براش خط و نشون کش ینگاه دکتر

 برو دخترم برو-

پرستتتتارا تک تک از کنار تخت آرتان  شتتتدم. وی یستتت یوارد آ رتتتبر نکردم که اون مزخرفات و تنم کنم. یحت گهید

 :گفتم هی..با گر ستادمیکنار تختش وا .رفتنیم

 ت؟یبود عاشق نیا-

 :م..با اخم گفتمزانو خم شد رو
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 شمیهرگز آرام نم گهید .شمیخورد م یاگه نباش .یآرتان من و شکست عشقت انقد مزخرف بود؟-

 شدیهق آرومم خفه نم هق

 همه مرگ؟ نیآدم و ا هیآخه  .شمیاعتماد م یمقدسات ب یبه همه  ینباش-

 :.با بغض گفتم م گذاشتم نهیدستش و گرفتم و رو س انداختم. یو رو رندل خودم

 خورمیقسم م .تپهینم گهید نیا یاگه بر -

 :ش گذاشتم نهیو نوازش کردم و سرم و رو س موهاش

  نباشه ایدن خوامیم یاگه با من نباش-) 

 دلشوره ها عادت ندارم نیا به

 ارمیتو من ماقت ب یب محاله

 دلواپسو تنها نذارم منه

 یچقدر چشم انتظار  یقرار  یب یشبا

 رمیآروم بگ کمیکن  یکار  هی

  رمیتو اس یخودم ب یایدن وت

 (...رمیعاشق نذار تنها بم منه

 نهال

 جنونه. ستیعشق ن نیا. مجنونه هیحالش حال  آرام و. دمیدیم شهیش از

 :آرمان روم و برگردوندم یبا ردا

 تو هنوز؟ ینمرد-

 :کردم یاخم

 رم؟یبم یدوست دار  یلیخ-

 :نسکافه رو گرفت جلوم و با لبخند گفت یکاغذ وانیل
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 ؟یومدیهنو از پا درن .گمیو م تیانرژ  نی..ایچیکه ه اون-

 :دستام گرفتم و گفتم نیو ب وانیل

 امیاز پا درنم ایزود نیبه ا ام. یاتم روگاهینه داداش من ن-

 :داد و گفت هیتک وارید هی

 م؟یو مجنون بود یلیل نیا یقصه  یما کجا-

 :زدم یتلخ لبخند

 نبفهمن هم و دوست دار میما باعو شد دیشا-

 کرد نگام

 انکار کنن خواستنی..فقط مدونستنیم-

 تکون دادم یسر 

 سخته یلیعاشق بودن خ، سخته آرمان خب.-

 زد یتلخند

عاشق بود  دیآرام بهم فهموند با اسطوره. هیمثل  الگو شده. هیآرام واسه من  مثل آرام بودن سخت تره. یعاشق-

 ستیعاشق ن هیشدن کار  میتسل .دیو جنگ

 شهیسخت مثل سنگ..شکننده مثل ش .دمیکه تا حاال د هیآرام نیتر  یقو آرام .آره

 آرام

 ندیبا د سرم و بلند کردم. تب نداشتم. .سوختمینم چشام و باز کردم. شدم. داریموهام ب یرو ینوازش دست با

 نگام کرد زدیموج م یکه از دلتنگ ییبا چشما نفسم بند اومد. آرتان

 ؟یبخواب یایپاشم تو ب یخوایم-

دستام و گرفته بود و من باور  گرمش بود. یدستم تو دستا کنم. کاریچ دیبا دمیفهمینم حرف زدن نداشتم. وانت

 :چونه مو گرفت و گفت .شدیخارج نم نشیاز ب یاما کلمه ا خوردیلبام تکون م کردمینم

 آرام؟ هیچ-
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 با سر انگشتش اشکم و پاک کرد شد. ریسراز  اشکم

 آرتان-

 بغض داشترداش  تکون داد. یسر 

 جانم-

تو قلبم باعو شتتد خودم و تو  یکشتتشتت به چشتتماش نگاه کردم. .دمشیکه انگار بعد مدتها د یجور  کردم. نگاش

 آغوشش گم و گور کنم

 :با بغض گفت و دور کمرم حلقه کرد. دستش

 درد داره بده. ییتنها تنهام نزار آرام.دیگه هرگز از این بازیا درنیار. دیگه با جمله ی نامزد دارم خالرم نکن. -

 ممکن بود ریاشکام غ مهار

 باشمم هستم یاگه نخوا یحت هستم. .دونمیم-

عطر تنش و تپش قلبش مستتت شتتده بودم  بیهمونطور که چشتتام و بستتته بودم و از ترک رو موهام زد. یا بوستته

 :آروم خوندم

 نستیست پره ورله پ دهیدل من ضربه د-

  یگاه ناب هیتک یواسش  تو

 یمثه مهتاب یخود نور  تو

 یتابیهمه جا تو فقط م کهیتار  یوقت

  یتابیتو م آره

  یخواب یب لیدل ییدوست دارم هم تو هم

 یآب ستیخودت ن ریدلم غ شیآت واسه

 پروازم تو واسم شکل فکر

 یالماس یپرتاب هی

 بدون تظاهر. ایبدون ر  .میعشق خوند با
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  تو یدل تنگم نیا لیدل-

  تو یجنگمیواسش م کهیاون

 ...تو یماه قشنگم یدونیم

 بعد سال دو

 .آرتان برگه ها رو پخش کرد .کردمیم یاسترس نشسته بودم و با ناخونام باز  با

 دنیبا د با حرص نگاش کردم و در خودکارم و باز کردم. زد. یز یآم طنتیبهم انداخت و لبخند شتتتتتت ینگاه مین

امکان نداره انقد آکبند ؟ شتتتتهیمگه م .دیستتتتر یبه ذهنم نم یجواب چیه دور همشتتتتون و خوندم. هی ستتتتواال وا رفتم.

 به برگه نگاه کردم جی. سرم و خاروندم و گرمیو بگ سانسیفوق ل تونستمینم تیوضع نیبا ا باشم.

و منتظر نازل شدن جواب  کردمینگاه م واریبه در و د وقت تموم شده بود و اکثرا برگه هاشون و داده بودن. بایتقر 

 گشت و گذار برداشتمآرتان دست از  یبا ردا بودم.

 دیوقت تمومه برگه هاتون و بد-

 یفستتن شتتده بود. یکالس خال .کردیبود و نگام م ستتتادهیآرتان منتظر باال ستترم وا استتترس خودکار و برداشتتتم. با

 :برگه نوشتم یو باال دمیکش

 "من سِ یدختر دار شدنتون مبارک استاد آرمانِ پل"

 لبخند به برگه م نگاه کردم با

 استاد تموم شد-

 لباش مماس رورتم بود و خم کرد. سرش

 یستیخانم محتشم ب-

 :ام زد..آروم گفتروی گونه یز یر  یبوسه  زدم. یلبخند

 دیآشوب جاو. آشوب زارمیاسمش و م-

 آرام #آشوبِ  هی  فرق داشته باشه. شیمثل من اسمش با زندگ دیشا-

 ♡ستین یدرنگ یشب من باش چون جا انیپا
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 ستین یقشنگ تتتانی#پتتتتا ما یجز عشق برا ♡   
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