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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 : خالصه

 و غم عشق، جنس از دردی... دارد درد او! نیست آرام کرده، سکوت که دختری

 نیز او! نیست مرد یک تنها است، دختر آوردن زبان به تالش در که پسری... خشم

 ...جبران و خواستن عشق، جنس از دردی... دارد درد

 دختر پسر مردانگی! خورندمی بر هم به زندگیشان خم و پیچ در داستان پسر و دختر

 رسد؟می عشق به آنها آمدن وجد به آیا اما! را پسر دختر زنانگی و آورد می وجد به را

 

 

 آسمان آبی به رمان دانلود

 لبخند یک رهایی رمان دانلود

 زندگیم اشتباه ترین شیرین رمان دانلود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%85/
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 :مقدمه

 .است کاشته آدمی هر وجود در را عشق که کنممی شروع نوشتن به خدایی نام به

 به را آرام آن شد، تحمیل که توفانی ناگهان اما روزها؛ آن آرام آرام   برای بود آرام زندگی

 .کرد تبدیل آرام نا

 :اول فصل

 ...کرد احساس را تحول تا رفت باید دیگر جای به جایی از! رفت باید

*** 

 (پرهام)

 

 !واقعا شدم سیر بسه، ترکم،می دارم خدا به مامان -

 اون درگیر رو خودت بس از شدی، استخون پوست ببین! بخور بچه، نزن حرف: مامان

 کنم؟ چه بمیری، کنی تصادف کنی، ضعف راه تو اگر. کردی کوفتی انتقالی

 پوست شبیه کجا گندگی این به من   بابا! سازی؟می داستان چرا من، مامان -

 هام؟استخونی

 .کرد بلند رو گیر کف مامان

 !بچه نکن بحث من با قدراین پرهام -

 .اتاقم تو رفتم و شدم بلند میز پشت از

 .برداشتم رو سامسونتم کیف و کردم تن رو کت
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 .خداحافظ -

 .پرهام وایسا -

 .برگشتم و ایستادم

 .اومد سمتم دست، در کوچیک ظرف یک با مامان

 چیه؟ دیگه این -

 خوریمی بیرون از میری راه تو هم حاال نخوردی، حسابی درست که صبحانه -

 بشوری رو دستت خوردن قبل پرهام. بخور ببر رو این کنم؟ چه من شی،می مسموم

 .ها

 :گفتم و زدم گونش به ایه*س*بو

 با شد، دیرم برم، من خب سازی؟می چجوری رو هاداستان این شما مامان! خدایا -

 .خداحافظ فعال. دارم قرار احمد

 !ها برداری رو تلفنت پرهام. همرات به خدا -

 !گلم چشم -

 برگشتم. نبود اما گشتم؛ کمی. نبود سوییچ کردم، جیبم تو رو دستم و حیاط تو رفتم

 .بیرون زدم خانه از و داشتم برش کردم، پیداش پادری روی که اتاقم تو

 .کردم زیاد و گذاشتم رو موزیکی

 !کنم معرفی رو خودم که رسیده این وقت کنم فکر خب،

 از خواممی و خوندم روانپزشکی. هستم نیشابور از ساله 34 فرهادی، پرهام من

 خوایمی کجا از که بشه سوال براتون شاید. مشهد برم و بگیرم انتقالی نیشابور
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 نیشابور در تیمارستان یک روانپزشک بنده که است این جواب خب بگیری؟ انتقالی

 هم حاال. مشهد در تیمارستان یک بیام خواممی احمد، دوستم کمک با حاال که بودم

 .کنم اجاره رو کرده پیدا احمد که رو ایخونه که مشهد میرم دارم

 .شد قطع موزیک پریناز تماس با که بودم فکر در

 .پیچید ماشین تو شهاب صدای که کردم وصل رو تماس

 خوبی؟ پرهام، دایی سالم -

 زدی؟ زنگ دایی شده چی چطوری؟ دایی، سالم -

 :شد بلند پریناز صدای که

 !سوخته؟ پدر زنیمی حرف داری کی با -

 !سوختم مادر نیستم، پدرسوخته من -

 چرا؟ وقتاون بعد -

 .دیگه سوختم مادر پس خب سوزوندی، اتو با بار یک رو دستت تو گهمی بابا آخه -

 .نخندد که بود تالش در اما زد؛می موج خنده پریناز صدای در

 !نبینمت برو! تربیتبی من، بده رو گوشی -

 :گرفت رو گوشی

 پریا و بابا و مامان سالمتی؟ سالمی، خوبی، چطوری؟ بگردم دورت داداش، سالم -

 جای به! شممی دیوونه دارم مرد تا دو این دست از من داداش؟ بینیمی خوبن؟

! سوختم گهمی من به داده، یاد چیزهایی چه ببین بده، یاد ادب بچه به بیاد کهاین
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 تو من، برادر آخه! میده حرصم چجوری ببین ریزش، جثۀ این با صلواتی پدر این آخه

 !هست نزدیکیت در دوتا بیا کنی؟ خوب رو دیگه هایروانی میری چرا

 .بگیر نفس یه پریناز، -

 !شممی دیوونه دارم آخه -

 .کنم خوب رو نفر سه باید پس -

 !دیوونه؟ گیمی من به کشینمی خجالت! ادب بی ها، ندارم اعصاب پرهام -

 !گفتی خودت تو گفتم؟ کی من پریناز وا، -

 .میاد ماشین صدا کجایی؟ داداش، بیخیال -

 .مشهدم راه تو آخه -

 میری؟ داری جدی جدی پرهام، -

 .بخواد خدا اگه دیگه، آره -

 !بره اشدوردونه کنهمی دق مامان بابا، ای -

 .کنه عادت باید دیگه هم بعد نکنه، خدا اوال -

 .واال دونمنمی -

 .گهمی چی که نبود مفهوم اما میومد؛ گوشی پشت از شهاب صدای

 نداری؟ کار! نداده فنا به رو خونه تا برم من گرفته، دستشوییش شهاب داداش -

 .خداحافظ

 :خندیدم
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 .خداحافظ -

 .شد بلند موزیک صدای دوباره کرد، قطع که اون

 و شاهینه اسمش که داره شنگول و شاد شوهر یه که منه وسطی خواهر پریناز

 .است شهاب هم دو این عشق حاصل

 !احمد با قرار تا دارم فرصت ساعت 1 فقط گرفتم، رو ماشین گاز

 .رسیدم مشهد به دوساعت از بعد باألخره

 احمد کردم، نگاه خورد؛ زنگ تلفنم که اومدم قوسی و کش و شدم پیاده ماشین از

 .بود

 .سالم -

 !تو؟ کجایی پرهام، آقا سالم -

 .نیستم بلد رو جایی من بیام؟ کجا باید رسیدم، تازه -

 .بیام تا بمون -

 .باشه -

 .خوردم و گرفتم میوهآب سوپری یک از رفتم خستگی رفع برای کرد، قطع که رو تلفن

 .رسید آقا که بردمی خوابم ماشین تو داشت کم کم

 .شد دیر که بریم بشین. سالم: احمد

 کو؟ ماشینت کجا؟ -

 .فروختم رو ماشینم! داداش؟ کاری کجای -
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 اومدی؟ چجوری االن نگفتی؟ چرا عه، -

 !شد دیر گممی بریم،! نپرس سوال انقدر پرهام. تاکسی با -

 .گرفتم رو گازش و زدم و استارت

 !باباشه دایی انگاری گفت،می خونهصاحب و خونه از احمد راه توی

 .کردم اجاره رو خونه سالیک برای من و بستیم رو داد قرار و رفتیم بنگاه به

 .بود مناسب خیلی هم قیمتش و بود تیمارستان نزدیک تقریبا خونه

 بدی؟ شیرینی خوایمی چی پرهام، آقا. این از اینم خب: احمد

 خریدم؟ خونه مگه -

 .بری در قسر که نخواه پرهام! چی هر -

 !نیستی بردار دست ندم، غذا بهت من تا که جا یه بریم کنیم؟ چه -

 !کردی؟ فکر چی پس -

 .شدند وارد دختر سرییک که بودیم نشسته رستوران تو

 !بودند رسیده خودشون به خوب همشون ماشاهللا

 :گفت احمد که گرفتم رو نگاهم

 !میری دست از یهو! میاد بهت خیلی نپوش، رو کت این گفتم بهت بار صد -

 :گفتم همین خاطر به نفهمیدم، رو منظورش

 !احمد؟ گیمی چی -

 .بنداز خواهران به نگاه یه -
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 .زدند زل من به تاشونپنج هر دیدم کردم، نگاه

 !کردند برداشت اشتباه خندم از هااون اما گرفت؛ خندم بودنشون فرومایه این از

 .فرستاد س*و*ب و داد تکون دست کدومشون یه

 !بدبخت؟ انقدر هم آدم آخه! شد چندشم

 هم اصال! جذابم زیادی یکمی من نیست، هم خودشون تقصیر خب البته

 !نیستم خودشیفته

 !خوبه خیلی قیافم و تیپ نگذریم، حق از خدایی ولی

 .دارم پری تو هیکل خب اما نیستم؛ طوریاون و هیکلی

 شخصیت از درصدی هاآدم تیپ معتقدم کال چون زنم،می خوبی تیپ هم همیشه

 .زنممی تیپ خوب دلیل همین به میده؛ نشون رو آدم

 نگاه هم اونها به کردممی فکر داشتم که جورهمون دیدم اومدم، خودم به وقتی

 .کردممی

 !دادم نشون سبز چراغ بهش من کرده فکر انگار آورد، در بازیسبک که دختر همون

 .سمتمون اومد عشوه با و شد بلند میز پشت از

 .کردم غلیظی اخم

 :گفت احمد

 جا؟این میاد داره چرا این -

 .دونمنمی -
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 :گفت و کرد نگاه هامچشم تو مستقیم و اومد پررو

 .سالم -

 !میشه؟ خواستنی کنه، جوریاین رو صداش کرده فکر این االن خدایا،

 .انداختم پایین رو سرم و ندادم بهش جوابی

 .خورده ذوقش تو فهمیدم اشکرده مشت دست از

 .گرفت من سمت و نوشت چیزی روش برداشت، رو ایبرگه

 !میاد خوشم ازت جذابی، خیلی. بزن زنگ خواستی هروقت -

 !هاشماون از من کرده فکر! زن رو خودت کن جمع اوق،

 !کردم قبول کرد فکر بیچاره برداشتم، رو برگه

 .کردم پرت سمتش و کردم پاره رو برگه چشمش جلو

 داشتید؟ کاری خانم، ببخشید -

 .پرش تو خورده که بود معلوم پکرش قیافه از

 .برگشتم احمد سمت به بهش توجهبی

 فروختی؟ رو ماشینت چرا حاال خبر؟ چه احمد، خب -

 جمع هامپول وقتی هللاشاءان. فروختم داشتم، نیاز پول مغازم برای داداش، هیچی -

 !دیگه هست تو ماشین مشهد، اومدی که حاال! نخور غصه تو خرم،می دوباره شد،

 :خندیدم

 !پررویی تو چقدر -
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 .بود ایستاده جااون همچنان

 :سمتش برگشتم

 جا یه برید خب بشینید؟ جااین پاشیم ما منتظرید خالی، میز همه این خانم -

 .دیگه

 اول همون از خودش! نه؟ شد، توهین شخصیتش به االن اوهوع،! شد سرخ خشم از

 !کرد توهین شخصیتش به

 رفتند و شدند بلند همه که گفت چیزی یک هاشدوست پیش رفت و کرد رو پشتش

 !بیرون

 !نکردم درک رو هازن هرگز بگم بهتره کال خب! نکردم درک رو هازن جوراین وقتهیچ

 .بریم حرم زیارت که شدیم ماشین سوار ناهار بعد

 :گفت احمد که بودیم ماشین تو

 .غذاست بوی شبیه جورایی یه نمیاد؟ ماشینت تو خاصی بوی یک پرهام -

 .داده غذا بهم مامان افتاد یادم که بوکشیدم کمی

 !بود داده غذا بهم مامانم احمد وای، -

 کنی؟می جوریاین چرا حاال، خب -

 کنم؟ کار چی حاال بخورم، کامل رو غذاش کهاین به حساسه خیلی مامانم بابا -

 !فقیر یک به بده هیچی، -

 .بود خوبی ایده
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 !اتایده اون با داداش ایول -

 .بود ریخته مصرف باریک ظرف یک تو مامان شکر رو خدا

 .اومد فروشگل بچه دختر یک راه چهار سر

 !کردم ذوق منم خب و کرد ذوق کلی. بهش دادم رو غذا و خریدم ازش گل یک

 :گفت نازک صدای با و قاپید ازم رو گل احمد

 !نبودم زحمت به راضی عزیزم، وای -

 :گفتم و آوردم در آوردن باال ادای. گرفت خندم

 !رو این ببینم بده! زدی بهم رو حالم اوق، -

 .نداد رو گل

 !گیرهنمی پس که رو هدیه آدم عزیزم، نه -

 نداده؟ گل بهت کسی حال به تا خودت، مال! برات بمیرم الهی -

 !عشقم مرسی -

 .برو یعنی که کردم پرتاپ سمتش به رو دستم

 !زدی بهم رو حالم برو، برو -

 !گذشت خوش خیلی خالی، جاتون کردیم، زیارت و حرم رفتیم

 .داشتم دوست رو جااین هوای و حال همیشه کال

 !االن تا دوئیدیممی صحن تو که بچگی همون از
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 تیمارستان جلوی. نیشابور برگردم بعد و ببینم رو تیمارستان که رفتیم حرم از بعد

 .شدم پیاده ماشین از. کردم ترمز

 ("ع) رضا امام روانی آسایشگاه"  خوندم رو تابلوش روی

 .داد خواهد رخ برایم زیادی اتفاقات قطعا تیمارستان، این در

 از خوب حال و آرامش با هاآدم بذارم و کنم کار دریغی هیچ بدون که خوردم قسم

 .بروند بیرون جااین

 .رفتم سردر سمت به و کردم خداحافظی احمد با

*** 

 (آرام)

 

 !دیگه بزن میالد -

 !بردار دست زنم،می دارم که ششمه بار هم بعد! ندارم حال کن ول آرام، بابا -

 :گفتم گونه مظلوم و کردم جمع رو هامب**ل

 !دیگه بخون! قشنگه صدات اینقدر که توئه تقصیر دیگه میالد، عه -

 !دارم دوستت کنم؟ کار چی -

 .زدم لبخند

 .دارم دوست بیشتر هرکس از رو مرد این من

 .کرد" قلبم سلطان" آهنگ خوندن به شروع گرفت دست در رو گیتار
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 تا من و بخونه بار هزار بودم حاضر شدم،نمی سیر ازش که بود قشنگ صداش اونقدر

 ب**ل زیر و بستم رو هامچشم و دادم تکیه اششونه به رو سرم. بدم گوش صبح

 و بودم داده تکیه آسایشگاه سرد دیوار به رو سرم اومدم، که خودم به. کردم زمزمه

 .خوندممی بلند بلند

 !خاطراتم باره هزار مرور روزمه هر کار خاطرات، عالم تو رفتم هم باز انگار هه،

 !بود آور درد برام دوش هر اما وبد؛ خوب اتفاقات از سرشار خاطراتی

*** 

 :دوم فصل

 !دلشکسته و شدیم دلداده که نبود ما تقصیر

 !ندیدیم و کردیم محبت نبود ما تقصیر

 !نشدیم دیده و ایمدیده نبود ما تقصیر

 !بود ما تقصیر چیز یک اما

 !بخشیدیم هم باز که بودیم ما مقصر

*** 

 (پرهام)

 

 هستید؟ خوب خانم، سالم -

 .بفرمایید سالم، -
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 .هستم فرهادی پرهام من-

 !اندافسرده همه جااین انگار! کرد نگاهم یخ دختر

 امرتون؟ چی؟ که خب -

 !گرفتم انتقالی هستم، اینجا جدید روانپزشک من -

 !گرفتش برق انگار یهو که کرد نگاهم ایثانیه چند هم باز

 :گفت پته تته با و پرید جا از

 !تر... دک الم... س -

 !میشه زار کارم مطمئینا بدم، رو االن از اگر اما گرفت؛ امخنده

 اسمتون؟ -

 .هستم مریم -

 .خندیدم

 چیه؟ بزرگتون اسم -

 !مظفری آها، -

 .بیام بعد هفته از تا برگردم و ببینم رو جااین اومدم من مظفری، خانم خب -

 !بفرمایید بله، -

 .داد نشون هم مهم هایپرونده از سری یک داد، نشون بهم رو جاهمه

 .شنیدم رو دختری خوندن آواز صدای که دادمی نشونم رو محوطه داشت

 .کنم پیداش تا چرخوندم سر و ایستادم
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 .خوندمی و بود داده تکیه قدیمی هایدرخت از یکی به دختری

 .بزنم و بخونم تونستممی خوب خداوکیلی رو این بود،" قلبم سلطان" آهنگ

 !بود قشنگ دختر صدای

 :گفت مظفری که دادممی گوش داشتم

 آرومیه دختر! کنید بستریم گفت اومدو خودش پیش دوسال سهرابیه، آرام اسمش -

 اما گذشته؛ بهش چی دونهنمی کسی... ساکت و حرفه کم خب اما خودش؛ مثل

 شینهمی اینجا و میاد ساعت این حوالی روز هر! داشته رو سختی دوران که دونیممی

 .خونهمی و

 خودش که داشته سختی زندگی مسلما. بود ظهر از بعد 5:00 کردم، نگاه ساعت به

 !کرده بستری و اومده

 .برگشتم نیشابور به و کردم خداحافظی دیدن، از بعد

 .بود تاریک تقریبا هوا

 !استقبالم اومد مامان رسیدم، که خانه به

 سالمتی؟ خوبی،! کجایی؟ بگردم، دورت مادر، سالم -

 چیه؟ شام مامان. ممنون سالم -

 .خوریممی دیر یکم همین خاطر به بیان، هم اینها پریناز قراره اما عزیزم؛ کتلت -

 .باشه -

 مشغول پریناز، اومدن تا! برم اینجا از همیشه برای باید فردا پس اتاقم، تو رفتم

 باز شاهین. شدیم انداختن سفره مشغول همه اومد، که پریناز. شدم ساکم بستن
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 از پریا دیدم که در دم رفتم شد؛ زده خانه در که بود همه کردن شاد مشغول هم

 .اومده دانشگاه

 خوبی؟ داداش، سالم -

 رفت؟ یادت کلید تو باز سالم، -

 !برممی دارم چی نفهمیدم بود، شده دیرم داداش خدا به -

 !توئن منتتظر همه که برو خب،خیلی -

 .بودیم شام خوردن مشغول

 !ما برای بخون آهنگ یک بابا شهاب: شاهین

 :خوندن به بچگونش لحن اون با کرد شروع شهاب

 خونه کنج به بودم دختری -

 خونه رود از من کشیدممی آب

 کنم شوهر که داشتم آرزو

 کنم ور یک رو فرقم و بکشم کل

 دیدندم اومدن تاجر خونه از

 پسندیدندم که الحمدهللا

 کن ردم بیار و قرآن جون، مامان جون مامان

 کن شوهرم خونه در  

 نیارید عروس خواستیدمی نزایید پسر خواستیمی غرغرو، خوارشوی ای
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 آوردید عروس که حاال زاییدید، پسر که حاال

 .بزن گل و دهن در بزن، کل و بزن کل

 !دختره؟ مگه وا، دادی؟ یاد بچه به چیه این شاهین: پریناز

 کردی؟ حفظ کی برای رو شعر این بگو بابا، شهاب: شاهین

 :گفت و کرد فکر کمی شهاب

 !پریا خاله برای -

 :زد جیغ پریا اما خندیدند؛ همه

 !ترشیدم انگار گهمی جوری یه رو، اینها بابا ببین -

 نترشیدی؟ -

 :غرید پریناز

 !شاهین -

 :گفت و اومد دستش کار حساب

 خوبه؟ ترشیدم خودم! خواممی معذرت من آقا -

 !زد جیغ پریا دوباره

 .بودیم شاد و خندیدیم همه

 مامان لبخند پریناز، و پریا خوردن حرص و شهاب نمک شاهین، شاد حضور وجود با

 !بودیم خوشبخت ما مسلما بابا، و

*** 
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 (آرام)

 

 .شدم بیدار خواب از دستی دادن تکون با که بودم خواب در غرق

 !قرصته وقت پاشو جان، آرام -

 .گذاشت دیگرم دست کف رو قرص و داد دستم رو لیوان شدم، بلند

 .کرد نگاهم و ایستاد همچنان دادم، دستش که رو لیوان

 بزنی؟ رو دلت حرف و کنی باز زبون خوایمی کی -

 !سکوت هم باز و کردممی نگاهش حالتبی چشمانی با

 :گفت و کشید پوفی کالفه

 !بدونی بخوای شاید گفتم میاد، جدید دکتر یک امروز -

 !اومده؟ جدید دکتری که بدونم باید چی برای من هه،

*** 

 (پرهام)

 

 وقتی. بیوفتم جا درست که اومدم زودتر کمی. شدم محوطه وارد و پیاده ماشین از

 .اومد جلوم دو با و دید رو من مظفری شدم، سالن وارد

 هستید؟ خوب دکتر، سالم -

 .سالم -
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 !خورد جا کوتاهم پاسخ از

 .بزنم سر بیمارها به گرفتم تصمیم روپوش، پوشیدن از بعد

 و داده دست از رو اشخانواده تمام سانحه یک در که بود مسنی زن یک اتاق، اولین

 !افتاده گیر حادی افسردگی در حاال

 حاال و بوده روحی و جنسی آزار مورد کودکی از که بود نوجوونی بچه دختر دومی،

 !دارد هراس مرد گونه هر از و زندمی جیغ دقیقه به دقیقه! عیاره تمام دیوونه یک

 وقتی. رسیدم خون آهنگ دختر همون اتاق به که کردم طی رو هااتاق تمام یکی یکی

 !یخ یعنی یخ؛ گممی وقتی! کردمی نگاهم یخ یک مثل شدم، اتاقش وارد

 .سهرابی خانم سالم -

- ... 

 کنیم؟ صحبت هم با میشه هستم، جااین جدید دکتر من-

- ... 

 ؟" نه" بگید حداقل میشه -

- ... 

 :گفت دید،می رو من هایتالش که پرستار

 !نمیده جواب اما کردن؛ تالش همه دکتر، -

 آزار مطمئنا کافیه، االن برای اما میارمش؛ حرف به! بیارم کم که نبودم دکتری من

 !بینهمی
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 !شدم هاپرونده کردن چک مشغول

 .است دقیقه 4:45 دیدم کردم بلند که رو سرم

 و کردم درست قهوه فنجانی!نکردم؟ احساس رو زمان گذر که بودم درگیر قدراین یعنی

 زنی. نگریستم بیمارها به و نشستم ایصندلی روی. آسایشگاه محوطه به رفتم

 دیگری نگریست،می را جا همه مسکوت دختری رقصید،می سرزنده و خوشحال

 .افتاد سهرابی به چشمم که دیدممی و همه گریست،می مدام

 و شدم بلند. پنجه دیدم کردم، نگاه ساعت به. بود نشسته درخت همون کنار درست

 .نشستم ترنزدیک کمی

 !کرد آهنگ اون خوندن به شروع دوباره

 و کرد بلند رو سرش. ایستادم جلوش اومدم که بره خواست شد، تموم که آهنگ

 .کرد نگام احساسبی

 .کرد جمع رو خودش که نشستم کنارش

 .خوبیه هوای -

- ... 

 نه؟ کنیم، صحبت هم با باشه بهتر شاید گفتم -

 !نشنیده را صدایم بود معلوم بود، باغچه گل به خیره نگاهش که سمتش برگشتم

 زیرش و نوشتم رو شمارم ایبرگه روی و گذاشتم کنارش و کندم رو گل شدم، بلند

 :نوشتم

 !است سختی از سرشار همه دنیای"
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 !داری طاقت چقدر تو که است این مهم

 "هست هایت حرف برای شنوایی گوش خواستی، هرگاه

 اما نکرد؛ کار هیچ اول که دیدم اتاقم پنجره پشت از. رفتم و گذاشتم کنارش رو برگه

 گذاشت جاهمون رو گل و شد بلند بعد گذاشت، جیبش در و برداشت رو برگه کم کم

 !رفت و

 !دارم رو آوردنش حرف به قدرت من اما درست؛ نزده، حرف دوسال

 .گذاشتم ماشین تو و کردم جمع رو وسایلم

 !برنگردم اتاق این به دیگه وقتهیچ شاید کردم، نگاه اتاقم به و برگشتم دوباره

 .کردند رفتن برای آمادگی اعالم و بودند کرده جمع رو هاوسایل تمام که کارگرها

 وابسته من به زیادی مادر این کرد؛ می جمع رو چشمش گوشه اشک مدام مامان

 .بود شده

 .زد گریه زیر بلند و داد تکیه امسینه به رو سرش کردم، بغلش محکم و سمتش رفتم

 :گفت و داد رضایت باالخره دقیقه چند از بعد

 زیادی رو خودت بخور، خوب غذا باش، خودت مواظب پسرم! الهی بره قربونت مادر -

 !ها نکنی کار درگیر

 !گلم چشم -

 وارزمزمه و زد پشتم به بار چند و کشید آغوش در را من مردانه رسید، پدر نوبت

 :گفت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

24 

 

 که دارم اعتماد بهت من بابا. میده دست از رو خودش کنترل میشه، تنها که مرد -

 !ها نکنی امیدم نا کنی، جدا رو خونت گذاشتم

 !جان بابا چشم-

 که کی هر کرد، گریه هایهای و انداخت بغلم تو رو خودش باراشک چشمانی با پریا

 !بمیرم که میرم دارم کنه می فکر باشه،

 !ها نذاری خبرمونبی بگردم، دورت داداش -

 !کوچیکه آبجی چشم -

 :چرخید دورم و سمتم اومد اسپند با پریناز

 !نکنن تورت دخترها وقت یه باش خودت مواظب داداشم بالله، اال قوة وال الحول -

 .آسمون سمت برد گرفت گاز رو دستش مامان و خندیدم

 !باش مواظبش صالح و پاک بچم خدا، -

 دارید؟ شک من به قدراین چرا -

 !شدند گرگ پریده ور هایزن این نداریم، شک تو به: شاهین

 !نبودند؟ گرگ مردها مگه بابا،: شهاب

 :گفت و کرد منی من شاهین

 .داریم زنم گرگ اما بابا؛ چرا -

 .باشم گرگ خواممی من -

 :کشید جیغ پریناز
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 خب! نیست خوب بودن گرگ جان، مامان! کردی منحرف رو بچم فکر شاهین ببین -

 .کن خداحافظی دایی با بیا

 .زد لپم به آبدار س*و*ب یه و پرید بغلم شهاب

 !نره یادت سوغاتی دایی -

 .کرد بوسی چنین چرا بگو پس

 .دایی باشه -

 .کردم حرکت و شدم ماشین سوار خداحافظی کلی از بعد و کردم بغل هم رو شاهین

 .کردمی گریه هایهای بابا آغوش در مامان و ریخت آب پریا که دیدم آینه از

 !بگم؟ دروغ چرا

 خدا فقط که دارم دوست رو خانواده قدریاون وابستم، خیلی خانواده این به من

 !دونهمی

*** 

 !ها است اجاره خونه این نزنید، دیوار و در به باش مواظب آقا، -

 !دکتر آق نباش نگران شما چشم، -

 :زدم زنگ احمد به کردم، حساب رو پولشون و باال آوردن رو بارها کهاین از بعد

 !مردیکه؟ هستی گوری کدوم -

 .رسیممی خدمت االن هستیم، منزل در واال! استاد شد عرض سالم -

 !هان؟ خونت، رفتی دارم نیاز کمکت به من بینینمی بوق، یپسره آخه -
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 !میام دارم! هستی؟ عصبی قدراین چرا داداش، خبخیلی -

 !کردم رو کارها من بیاد، اون تا مطمئینم

 رفتم تعجب با. شد زده واحد در که بودم چیدن مشغول که بود ساعتی یک تقریبا

 :شد ظاهر جلوم آش کاسه یک با در پشت خانم یک که کردم باز و در

 هستین؟ خوب سالم، -

 .بفرمایید سالم، -

 همسایه رسم گفتم پختم، آش امروز هم من کنید،می کشیاسباب دارید دیدم -

 .خدمتتون آوردم آش همین برای بیارم، جا به رو داری

 .گفت داستانی چه ماشاءهللا

 :گفتم و گرفتم رو آش

 هستید؟ واحد کدوم مال فقط! نکنه درد شما دست -

 .روبرو واحد -

 .بعله او،

 .اجازه با! خدمتتون میارم رو ظرف حتما ممنونم، -

 .فعال کنم،می خواهش -

 .بستم رو در هم من واحدش، سمت رفت اون

 .اومد شازده باالخره

 .بود ترافیک خدا به سالم، -
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 .دیگه کمک بیا! کشتمت که نیار بهونه احمد -

 .میاد آش بوی داداش، -

 ...هوشی ضریب اما باالست؛ خیلی مشامت قدرت ماشاءهللا -

 !بود باهوش زیادی احمد گفتم، چرت خداوکیلی اما دادم؛ تکون طرفین به سری

 کجاست؟ از آش بگو حاال خب -

 .آورد همسایه دختر -

 !مبارکه پس! همسایه؟ دختر اوالال،-

 !کن کار بیا بابا، گمشو -

 .خوردیم رو آش و چیدیم کامل رو خونه احمد کمک با

 .بود ایخوشمزه آش واقعا

 بود؟ چطور اشقیافه! بود عالی که دستپختش خانم حاج خب، -

 .بود خوب -

 !مبارکه واقعا دیگه پس-

 !احمد این داره ایخجسته دل چه گرفت، امخنده

 .بهشون بده بشور رو ظرف پاشو احمد -

 !دامادم؟ من مگه -

 !احمد -

 .بدی باید خودت نخیر، -
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 !شمنمی بشر این حریف که من

 .موندم منتظر و زدم رو زنگ واحد، سمت رفتم و شستم و ظرف

 موقعاون آخه نیست، مناسب تیپش وضعیت بود معلوم که بود کرده سرش چادری

 .داشت تن مانتو

 .بفرمایید نکنه، درد دستتون -

 .دادم دستش و ظرف

. شدیم خسته کلی! واحد تو پریدم و کردم خداحافظی سریع و بستم رو هامچشم

 .خوابید جااین هم احمد

 .کنم شروع رو بیمارها درمان باید دارم، کار کلی فردا برای

*** 

 :سوم فصل

 !آید می چشم به بیشتر ها شب این ظلمت چقدر

 !شده سردتر هوا چقدر

 !شده زیاد ها کابوس چقدر

 !ترم حساس و تنهاتر من نیستی تو که هایی شب این

*** 

 (آرام)
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 !ببخشید کنم،نمی کاری دیگه کردم، غلط میالد -

 !گیمی دروغ سگ مثل -

 !ساخت آهنگی عجب زد، صورتم به محکم و کرد بلند رو دستش

 من به رو وسایل اون و دوییدممی من آورد،می در رو کمربندش اون و زدممی جیغ من

 .نداشتم فراری راه دیگه کرد؛ می پرتاپ

 .بودم سقوط آستانه در من و شدمی خالی پام زیر زمین کم کم

 زمین اعماق به من و زد دستم به کمربند با محکم اما بگیره؛ تا کردم دراز رو دستم

 .رفتم فرو

 .کردم باز چشم و کشیدم جیغی بلند

 !کابوس هم باز

 :گفت دکتره که بزنه بخشآرام دوباره خواستمی پرستار

 !بیرون برید همه نزن، نه -

 !موندیم تنها اون و من و رفتند همه

*** 

 (پرهام)

 

 .بدم سامان کارهام به تا موندم آسایشگاه در موعد از بیشتر خیلی امروز

 .بود شب 10 کردم نگاه ساعت به
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 .خوابونندمی رو همه دارو و بخشآرام زور به و زنندمی خاموشی 9 ساعت از

 جااون محض سکوت در که گذاشتم میز روی رو سرم و دادم مالش رو هامچشم

 !اومد هم فریاد هزاران اون دنبال به بلکه نبود، فریاد یک تنها اما زد؛ فریاد بلند کسی

 سریع. دوندمی سهرابی اتاق سمت به پرستارها دیدم که بیرون زدم اتاقم از بالفاصله

 کشید؛می فریاد بسته چشمانی با و بود خواب در غرق او. رسوندم اتاقش به رو خودم

 .بیندمی کابوس که بود معلوم

 !نشد بیدار اما زدند؛ صدایش دادند، تکونش چندباری

 .گذاشتم پیشونیش رو رو، دستم و سمتش رفتم

 برداشتم که رو دستم. کشهمی زجر داره که دادمی نشون صورتش عرق و تب شدت

 .شد بیدار

 !باریدمی وحشت ازش و بود شده باز حداالمکان تا هاشچشم

 :گفتم بهش که بزنه بخشآرام خواستمی پرستار یک

 !بیرون برید همه نزن، نه -

 صندلی روی و دادم دستش آب لیوانی هم من. نشست تختش روی رفتند که همه

 .کشید باال الجرعه رو آب. نشستم همراه

 دیدید؟می بد خواب سهرابی، خانم خب -

- ... 

 دیدید؟ بد خواب پرسممی دوباره! کنید پایین باال رو سرتون حداقل -

 .داد تکون تأیید نشانۀ به رو سرش
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 دیدید؟ چی بگید تونیدمی خب -

 .داد باال نفی معنای به رو سرش

 !تونید؟نمی هم باز کنید، تالش کمی -

 ".نه"گفت سر با دوباره

 تا شما! کنیم کمک شما امثال و شما به که اینجاییم ما همۀ سهرابی، خانم ببینید -

 برای شما! بشید راحت هاکابوس این شر از تونیدنمی بزنید، حرف نخواید که زمانی

 تا اومده شما سر به چی که بدونیم باید ما بزنید، حرف نفر یک با باید گرفتن آروم

 شدید؟ متوجه. کنم کمکتون

 .نداد حرکتی هیچ رو سرش

 رفتم ایلحظه چند از بعد. رفتم راه اتاق در قدمی چند و کشیدم ایکالفه پوف

 .شدم خیره هاشچشم تو و سمتش

 اتفاقی هر یا کرده شما با کاری هر کی هر! نمیشه حل هیچی سکوت با آرام، خانم -

 چی بگی و کنی جدا هم از رو هاتب**ل که میشه جبران زمانی افتاده، شما برای که

 !اومده سرت به

 .کرد نگاهم هم باز احساسبی و یخ

 .بستم رو در و شدم خارج اتاق از سرعت به

 :مظفری پیش رفتم

 .بذارید اتاقش تو شنود یک بفهمه خودش کهاین بدون فردا مظفری، خانم -

 !غیرقانونیه دکتر اما -
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 .بدید انجامش باشید، نداشته کار چیزها این به! دونممی هم خودم رو این-

 !چشم -

 .کردم حرکت خونه سمت به و کردم جمع رو هاموسایل و اتاقم سمت رفتم

 دراز تخت روی هالباس همون با کنم، عوض رو هاملباس که بودم اونی از ترخسته

 !شد می خوابم مانع سهرابی فکر اما کشیدم؛

 کنم؟ کار چی باید آوردنش حرف به برای

 .شدم بیدار خواب از در صدای با

 !شده قضا صبحم نماز فهمیدم خورد، هامچشم به که خورشید نور با

 .درآورد فکر از رو من در صدای

 .بود آشفته موهایم و چروک لباسم دیدم، آیینه در رو خودم شدم بلند که جا از

 .رفتم در سمت به و کردم مرتب رو خودم کمی

 .دیدم رو روبرو همسایه همون دوباره در چشمی از

 .کردم باز سریع رو در که بزنه زنگ خواست دوباره

 :شد خیره هامچشم به و کرد جمع رو هاشدست

 هستید؟ خوب سالم، -

 .سالم -

 ساز کلید اومدن تا میشه گذاشتم، جا خونه تو رو کلید خرید رفتم من ببخشید،-

 !باشم؟ اینجا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

33 

 

 !من؟ خونۀ بیای وات؟

 خونه وارد خریدش هایکیسه با و زد کنار رو من دیدم که بودم خواستش در شوک تو

 یخچال تو رفتم و گذاشتم رو چای آشپزخونه سمت رفتم و بستم رو در باالجبار. شد

 به و آشپزخونه تو اومده دیدم بیرون اومدم که یخچال از نه؟ یا دارم ایمیوه ببینم تا

 .زده تکیه اپن

 چیه؟ اسمت! شدم مزاحم ببخشید -

 !هستم فرهادی -

 !رَهام منم بله، او -

 .خدمتتون بیام تا پذیرایی تو بفرمایید خب. خوشبختم -

 نپتون تا دو. نشست و رفت نیومده، خوشم حرکتش این از که فهمید خودش

 .سالن تو بردم رو همه و چیدم بشقاب تو رو هامیوه. ریختم چای و گذاشتم

 .بره این و بیاد ساز کلید تا شدم منتظر و نشستم جلوش

 خوبه؟ حالتون خب، -

 .ممنون -

 !دیگه ببخشید پرتم، حواس قدراین چرا موندم واقعا ببخشید، -

 .کنممی خواهش بابا، نه -

! بخوابیم خوب ایجمعه روز یک نمیشه یعنی بود؛ صبح 9:00 کردم، نگاه ساعت به

 .شد بلند و داد جواب خورد، زنگ گوشیش که کشیدم پوفی کالفه

 :گفت من به رو و برداشت رو خریدش هایکیسه برگشت، وقتی
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 !جان فرهادی خداحافظ اومد، هم ساز کلید شدم، مزاحم خب -

 !میشه صمیمی زود چقدر! جان؟

 !خواب لحظه یک از دریغ اما بخوابم؛ تا رفتم اتاق به رفت، که وقتی

 !حمام رفتم و شدم بلند کالفه

 .زدم زنگ احمد به اومدم که حمام از

 .داداش سالم -

 کجایی؟ سالم، -

 .کنم می نگاه رو دیوار و در دارم عالف خونه -

 طرقبه؟ بریم ایپایه -

 .دنبالم بیای باید خب اما آره؛ -

 .بفرستی رو آدرس باید فقط باشه،-

 .بینمتمی باشه، -

 .فعال -

 .شدم آماده و کردم قطع رو گوشی

 .طرقبه تو گذرونی خوش رفتیم و کردم سوار و احمد

 .بخوریم ناهار که شاندیز رفتیم هم اونجا بعد

 .خورد زنگ تلفنم برگشت راه تو که کردیم تفریح کلی عصر تا خالصه

 :دادم جواب بود، ناشناس شماره کردم نگاه
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 بله؟ -

 .هستم مظفری سالم، دکتر -

 بفرمایید؟ بله -

 کارچی! تو بیان ذارهنمی اما اینجا؛ اومدن سهرابی خانواده بار اولین برای االن دکتر -

 کنیم؟

 .جااون میام االن من کنید، صبر خب -

 .چشم باشه، -

 !رفتم آسایشگاه به و رسوندم رو احمد برق سرعت به

 هایصندلی روی مضطرب و اندوهگین ایچهره با نوجوون تقریبا دختر یه و خانم یه

 .بودند نشسته انتظار

 .دوییدند سمتم به مظفری سالم با

 .اومدید خوش سالم، -

 برم ذارهنمی کردم، پیدا سال دو بعد رو دخترم بکنید، کاری یک دکتر، سالم -

 !پیشش

 .بدید فرصت من به لحظه چند شما... دونممی بله، بله -

 هم باز. تو رفتم زدن در تقه چند از بعد اتاقش سمت رفتم اسپرتم تیپ همون با

 .بود هم تو حسابی هاشاخم باراین اما بود؛ ساکت

 .سهرابی خانم سالم -
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 .کرد نگام خشم با

 !دادید نشون بنده به نسبت العملیعکس یک شما عجب چه -

 !شد یخ مثل دوباره و کرد باز رو هاشاخم حرفم، با

 ببینیدشون؟ خوایدنمی اومدن، خانواده -

 ".نه" یعنی که کرد پرتاپ باال سمت رو سرش

 و غم از داره بیرون اون مادرت! ببیننتت دارن حق توئن، خانواده هااون آرام، ببین -

 کنم فکر که همراهشه هم دختر یه. دنبالته هاستمدت گهمی کنه،می دق استرس

 !دارند دوستت هااون ببینند، رو تو تا پوشیدن خوب لباس هااون. خواهرته

 !گرفت غم نگاهش رنگ

 .ببینشون بار یه خانم، آرام -

 ".نه" گفت سر با دوباره اما

 تنگشون سال دو بعد دلت نمیدی؟ رو مادرت دیدن شانس خودت به چرا آرام، -

 نشده؟

 .شد جمع هاشچشم تو اشک باراولین برای

 .نشستم کنارش

 !باریک همین فقط آرام -

 .کرد نگاهم

 ".آره" یعنی این پایین؛ انداخت رو سرش
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 .کردم خبرشون و شدم بلند

 !دوییدمی نوجوونه دختر اما اتاق؛ سمت رفتمی و کردمی گریه خوشحالی با مادرش

 .کردم نگاشون لبخند با

 .بود خوبی نشونه آرام العملعکس

 !شکرت خدایا

 

 :چهارم فصل

 !کند می سد را راه لحظه به لحظه که دارد دوست بغض گلویم حتما

 !شوند می تر و پر دقیقه به دم که دارند دوست اشک چشمانم حتما

 !شوند می مشت مدام که دارند دوست فشار دستانم حتما

 !کند می پمپاژ را عشق ثانیه هر که دارد دوست عشق قلبم حتما

 !شود نمی گشاده اعتراف به که دارد دوست را سکوت زبانم حتما

 !هه

 !دارند دوست را من مرگ بدنم اعضای چقدر

*** 

 (آرام)

 

 بخوریم؟ بستنی بریم میشه میالد، -
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 !سرما؟ این تو! شدی دیوونه آرام -

 .بریم دیگه، همینه به حالش جونم، میالد -

 .خوریمی سرما بابا، نه -

 !خوادمی بازیخل دلم میالد، -

 :خنددمی قاه قاه

 .بازیهخل دونیمی خودت پس -

 !چسبهمی هم بازیخل تو وجود با -

 بریم؟ -

 .بریم پاشو -

 !خدا به عاشقتم-

 .برگشتم داشت، نگهم یکی اما بریم؛ که در سمت رفتیم و پوشیدم رو لباسم

*** 

 تنت؟ چیه هالباس این جان؟ آرام میری کجا -

! شدم وهم دنیای درگیر من باز و گذروندم نظر از رو اطراف بعد و کردم نگاه خودم به

 سرم. کردم جمع خودم تو رو پاهام و نشستم تخت روی و برگشتم اتاقم به سکوت در

 برام کردن گریه دیگه اومد، مامان که روزی از. شدم جمع پاهای به دادم تکیه رو

 .زدم هق و کردم گریه بلند. کنممی گریه خوره،می توقی به تقی تا حاال شد، راحت
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 اون رفت کجا خدایا،! بشم؟ جوریاین آدم همه این بین من باید چرا چرا؟ خدایا

 حاال نبودن؟ امان در صداهاش و سر دست از مردم که همونی شنگول؟ و شاد دختر

 !خـــــدا! بزنه؟ حرف تونهنمی دیگه چرا شده؟ ساکت قدراین چرا

 اما بودند؛ من کردن آرام تالش در پرستارها و زدممی جیغ من! زدم فریاد توان تمام با

 !بشه دارم جلو کسی ذارمنمی کنم،می خالی رو خودم دارم که حاال

*** 

 (پرهام)

 

 اما کردم؛ نگاش اخم با. شد اتاق وارد سراسیمه مظفری که بودم کارهایم غرق اتاق، در

 .نداشت چشم در ایدیگه چیز هیجان جز اون

 !م... آرا... دکتر -

 .زدمی نفس نفس

 شده؟ چی مظفری خانم -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 !زنهمی جیغ بس از کشهمی رو خودش داره سهرابی آرام دکتر -

 زنه؟می جیغ آرام! چی؟

 زد،می فریاد رو خدا اسم و زدمی رو خودش او. رفتم اتاقش سمت و شدم بلند سریع

 خون که بود انداخته چنگ صورتش بر آنقدر! کردنی باز چه اما بود؛ کرده باز زبون او
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 رو من رفتم، جلو. نداشتند رو باهاش مقابله قدرت هم پرستار تا چند! بود افتاده راه

 .زد فریاد و داد بیشتر دید که

 :گفتم ها پرستار همه به بلند

 !االن هــمیـــن بیرون، برید همه -

 .داشت ادامه کارهایش همچنان آرام اما بیرون؛ رفتن تند پرستارها

 :زدم زانو جلوش

 !کن تمومش سهرابی خانم -

 !داد ادامه

 !میشه؟ چیزی بزنی، آسیب خودت به تو -

 !کردنمی کاری جیغ و زدن جزءچنگ اون نه، اما

 !باش آروم آرام، -

 .کردمی گریه

 !بزن رو من بیا -

 .کرد نگاه هامچشم تو کرد، مکث

 !بردار دست خودت از اما شی؛ خالی تا بزن رو من بیا -

 .نزنه رو من که بگیره رو خودش جلوی خواستمی انگار. کرد مشت رو هاشدست

 عوض در! شکونده رو قلبت و دل که کسی! کرده داغونت که کسی عوض در -

 !بزن رو من بیا کنی، می خالی خودت رو داری که خشمی
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 فریاد پس! کرد خواهد سکته قطعا نکنه، کاری اگر که دونممی. نکرد کاری هم باز

 :زدم

 !دیـــگــــه بـــزن د   -

 !زد و شد ور حمله سمتم به و اومد خودش به فریادم با

 موهام کشید،می جیغ زد،می کرد،می گریه! بود باال هم من تحمل اما بود؛ زیاد زورش

 .زدمی ام سینه به مشت کشید،می رو

. افتاد هق هق به من بغل در و کشید کار از دست که گذشت ایدقیقه پنج کنم فکر

 رو دستش! داشت نیاز آغوش یک به انگار او اما کنم؛ جداش خودم از خواستم

 براش آروم و کردم حلقه دورش رو دستم کرد،می گریه و بود گرفته پیراهنم به محکم

 به بعد دقایقی کرد؛می جا آغوشم تو رو خودش بیشتر و زدمی هق. خوندم الالیی

 !رفت خواب

 .شدم خارج اتاق از و بستم رو در. گذاشتمش تخت روی و کردم بلندش آروم

 !شد تا چهار هاشچشم که مظفری سمت رفتم

 !دکتر... دکت -

 تمیز رو صورتش و کنید مرتب رو اتاقش آروم خیلی... خوابیده اون مظفری، خانم -

 شدید؟ متوجه شده، چی نیارید روش به اصال شد که هم بیدار. کنید

 :گفت بهت با همچنان

 !دکتر چشم بله، -

 !کرده چه من با اوه، اوه. کردم نگاه خودم به آینه در و رفتم اتاقم به
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 !خونی لباس و ملتهب صورت و پریشون موهای

 .کردم مرتب رو موهام و شستم رو صورتم و کردم عوض رو پیراهنم

 رو تالشم تمام باید پس میشه، وابستگی درگیر قطعا بدم، رو آرام به بیشتر کمی اگر

 .باشه نداشته من به نسبت خاصی حس تا بکنم

 !بود ما مستقیم ارتباط آخرین و اولین آغوش، این

*** 

 (آرام)

 

 بریم؟ کجا هابچه: سارا

 .شاپ کافی بریم :مریم

 .هامونخونه بریم! ها داری حوصله گی؟می چی نه، -

 .شاپ کافی همون بریم! دیگه نباش حال ضد عه،: سارا

 ...آخه -

 !دیگه گردیممی بر و خوریممی و مونیممی ساعت نیم یه بریم آخه، بی آخه: مریم

 .باشه خب، خیلی -

 !آرامی برم قربونت: مریم

 گرفتیم، که رو هاسفارش !رفتم منفور شاپکافی اون به که بود این کارم تریناحمقانه

 ساده. داشتند ایمعمولی هایقیافه شدند؛ وارد پسر تا دو که شدیم حرف مشغول
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 که بود پسر یک! بود خوب بدنشون اجزا ترکیب اما نداشتند؛ خاصی چیز بگم،

 شده من میخ اومد، که اول همون از! بود غلیظی العادهفوق مشکی یک هاشچشم

. کرد نگاه من وبه کرد بلند رو سرش که گفت پسر اون به حرفی یک! آخر تا بود

 چشم پسر که بریم خواستیممی! کردمنمی نگاشون کم هم من بگم؟ رو راستش

 از من جلوی دیدم اما ترسیدم؛ خیلی حقیقتش. من طرف اومد و شد بلند سیاهه

 چیزی بودیم کرده رها میز روی که خریدمون فاکتور روی و درآورد خودکاری جیبش

 !رفت و من دست داد بعد نوشت،

 !ایحرفه خیلی اما مسکوت؛ خیلی

 خطی با زیرش و بود نوشته موبایلی شماره روش که کردم نگاه برگه به تعجب با

 از و گذاشتم کیفم تو رو کاغذ اما چرا؛ دونم نمی! بود نوشته رو" میالد" اسم خوش

 .رفتیم بیرون شاپ کافی

*** 

 (پرهام)

 

 نیشابور، برم بتونم که رسیدم حسابی درست تعطیلی یک به ماه یک از بعد باالخره

 !زده لک خانوادم برای دلم! بود روز سه حسابی، تعطیلی یک از منظور البته

*** 

 .برداشتم رو گل دسته و کردم پارک حیاط تو رو ماشین

 مامان. میام دارم که بودم نگفته آخه شد، تا چهار هاشچشم مامان من ورود با

 زدم، گونش به ایه*س*بو و دادم بهش رو گل دسته. کرد بغلم محکم و اومد سمتم
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 زد زنگ پریناز به و پرید سریع هم مامان. کردم پرسی احوال و سالم پریا و بابا با بعد

 .جااین بیان که

 خوندممی رو هاپرونده از یکی داشتم جاهمون هم من و بودیم نشسته همه شام بعد

 :بشنوم من که زد حرف بلند طوری پریناز که

 !بگیری؟ زن ما داداش این برای خواینمی مامان، -

 .انداختم پایین دوباره سریع اما کردم؛ بلند رو سرم محکم

 :گفت پریا پریناز، بعد  

 !بشم عمه خواممی من! میشه پیر داره مامان، گهمی راست -

 :گفت شیرینش لحن اون با شهاب

 میشم؟ عمه پسر من یعنی آره؟ میشی هم تو شه، عمه پریا خاله اگه مامان، -

 :گفت و کرد نوازشش و گذاشت پاش روی رو شهاب مامان

 !کنیم؟ عمه پسر رو تو ذارهمی مگه تخست دایی این اما نازنینم؛ پسر آره -

 چی؟ یعنی تخس -

 :گفت و خندید مامان

 !نمیده گوش مامانش حرف به و بگیره زن نیست حاضر که داییت کار همین یعنی -

 ازدواج زندگیمم، و کار درگیر قدراین که االن ندارم دوست اصال. کشیدم ایکالفه پوف

 !کنم

 تخسم؟ منم یعنی جون، مامان -
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 .خندیدند همه

 :گفت حرص با پریناز

 !تخسی هم تو آره،-

 :گفت من به رو شاهین

 !کنی؟نمی ازدواج واقعا چرا پرهام، -

 :گفتم و کردم بلند رو سرم میلیبی با

 .نیست وقتش کهاین خاطر به -

 پسر؟ وقتشه کی: بابا

 .بگیره سامون زندگیم که وقتی -

 میاری؟ بهونه قدراین که نامرتبه کجاش زندگیت بچه، آخه: مامان

 زنی کدوم بعدم، نگرفتم، جا مشهد تو هنوز من! نیست وقتش اصال االن من، مادر -

 کنه؟ زندگی مشهد من با میاد

 خواستگاری؟ بیای حاضری تو مشهد، بیاد باشه حاضر یکی اگه یعنی: مامان

 !هامهشرط از یکی این -

 :گفت حرص با پریناز

 بگه بهت بچت داری دوست میشی، پیر داری داداش! کنهمی هم نازی چه واه، واه -

 !بابابزرگ؟

 :گفت شهاب
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 !بابابزرگ دایی -

 تکرار و خندیدمی جوریهمین چون ساخته ایبامزه ترکیب خیلی خودش خیال به

 .کردمی

 عاشقش االن از من... خوبه خیلی. دختره این خواستگاری بریم بیا داداش،: پریا

 !شدم

 !نیست؟ وقتش االن گممی فهمیمی پریا، -

 .ببینش بریم باریک بیا خب! کردی پیرم! پسر نمیری تو ای: مامان

 !نکنین اصرار قدراین. دیگه نخواستم رفتم، جوریاین تا ده من، مادر -

 تاب رو خودم و بستم رو هامچشم و نشستم تاب روی. رفتم حیاط به و شدم بلند

 هنوز. گرفتم رو جلوش زود خورد، سر چشمم گوشه از لجباز اشک قطره یک. دادم

 !نخواست رو من که کسیه گیر همچنان من دل که دونهنمی کسی هم

 .نداشتم ایکافی خواب مدت این بودم، خسته خیلی

 .بکنم ایحسابی استراحت مدت این تو خانواده کنار در خواستممی

 شدمی گرم کم کم داشت چشمام بخوابم، که کشیدم دراز تخت روی و اتاقم به رفتم

 :کرد بیدارم زدنش در با مامان که

 بیداری؟ مادر -

 .بیدارم حاضر حال در اما خوابیدم؛می داشتم -

 !بخوابی؟ خوایمی پیشمون اومدی عمری بعد مادر؟ چیه خواب -

 !خستم خیلی مامان -
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 :گفت و برداشت روم از رو پتوم و جلو اومد

 !تفرشته خاله خونه بریم خوایممی پاشو -

 !چرا؟ فرشته خاله خونه -

 .شده تنگ برات دلش اونم... جااون بریم شام گفت زد زنگ خب وا، -

 .نمیام من اما -

 !نکن اذیت نازنینم، پسر پرهام، -

 .خیالبی خستم، مامان -

 :شد حرصی مامان دوباره

 پاشو! میشه رو پر کشممی رو نازش بار یه عه،! نکن دو به یکی من با بچه، پاشو -

 !گنده خرس

 !مامان -

 !ورپریده پاشو! یامان -

 .کمر به زد و کرد بلند رو دستش

 !نیاوردم در دمپایی تا پاشو -

 .خندیدم

 !شما؟ خشنید قدراین چرا حاال خب، خیلی -

 .میریم دیگه ساعت یک که شو آماده برو! بچه میدی حرصم بس از -

 .بیرون زد اتاق از هم بعد
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 یعنی فرشته خاله خونه به رفتن گرفتم؛ هامدست بین رو سرم و نشستم تخت روی

 ...بیاد سمیرا اگر! هامزخم کردن باز سر یعنی خاطرات، تجدید

 .کردم پرتاپ در سمت رو دمپاییم که گرفت حرصم قدراین

 :تو اومد دوباره مامان خورد، در به که دمپایی

 .دیگه شو آماده پاشو ندازی؟می جفتک چرا! چته؟ -

 شلوارم بعد روش پیرهن یک و پوشیدم تیشرت یه میلیم،بی وجود با. بست رو در و

 :دید رو من مامان که بیرون زدم اتاق از و پوشیدم رو

 پوشیدی؟ چیه این -

 چشه؟ مگه -

 جوریاین تو بعد ببینن، رو تو خوانمی هامدت بعد پسر آخه! گوشه نیست، چشم -

 پوشیدی؟ لباس

 !چیه؟ مشکلش مامان خب -

 .بپوش رو آبیت کت اون برو نیست، رسمی که اینه مشکلش -

 !مامان -

 !عه برو نکن، بحث من با -

 فرمایشات خرده کلی بعد خالصه،. کردم عوض رو لباسم نشدنی توصیف حرصی با

 جورهمین من اما تو؛ رفتند همه در دم. رفتیم باالخره بخرم شیرینی و گل که مامان

 نظر شوهردار زن یک به که ترسیدممی! ترسیدممی حقیقتش بودم، ایستاده در دم

 :پرسید تعجب با و کرد نگاه یک بهم و برگشت مامان! بندازم
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 نمیای؟ چرا -

 !هان؟! چی؟ -

 مادر؟ امروز پرهام تو چته نمیای؟ چرا گممی -

 .بریم هیچی، -

 .شدم خونه وارد اما لرزید؛ می پاهام

 :سمیرا شوهر کیوان، به رسیدم که کردم پرسی احوال و سالم همه با

 خوبی؟! خان پرهام سالم به، به -

 !نمیومد خوشم ازش اصال اما بود؛ خوبی مرد کهاین با چرا دونمنمی

 .سالم -

 .کرد حلقه کمرش دور رو دستش کیوان و جلو اومد سمیرا که برم اومدم

 خوبی؟ پرهام، سالم -

! بود شده مادر یک اون حاال و بودمش ندیده که بود ماهی5 افتاد؛ شکمش به نگاهم

 !بودممی بچه اون پدر من که شدمی چی

 !کنممی من فکرها چه کشیدم، خجالت خودم از

 خوبی؟ شما. ممنون سالم، -

 :کردم اشاره شکمش به

 !باشه مبارک -

 :گفت و پیچید کمرش دور بیشتر رو دستش کیوان و زد شرمگینی لبخند
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 !رسه؟می کی شما نوبت هللاشاءان. ممنون -

 :پایین انداخت رو سرش سمیرا که چرا بود، تلخ پوزخندم زیادی کنم فکر

 !شم پدر بخوام که مگه دیوونم... ممنون نه -

 !کنم ازدواج خوامنمی چرا من که دونهمی سمیرا ندونه کی هر

 !خوبه خیلی شدن دارخونواده پرهام؟ چرا -

 .راضیم خانوادم همین به اما خوبه؛ بله-

 :گفتم که بزنه حرفی خواست

 .اجازه با -

 .رفتم و

 که روزی از قبل تا نبود سخت زندگی. شدم خیره قالی گل به و نشستم مبلی روی

 !کرد ازدواج سمیرا که زمانی تا نبود بد کردن ازواج! فهمیدم رو عشق معنای من

 !کجایی؟ خاله، پرهام -

! نداشتم زدن حرف جون انگار اما شدم؛ خیره بهش. اومدم خودم به خاله صدای با

 باشم خسته کهاین نه! گیرهمی خستگی رو وجودم تمام بینم،می رو سمیرا هروقت

 !گیره می رو جونم دردش و کنهمی سرباز دوباره عشقش زخم انگار نه،

 .شام بیا گممی جان، خاله -

 کیوان و سمیرا ک یف. نشستم سفره سر و رفتم میلیم،بی وجود با. کردم تایید سر با

 اما بودند؛ خوشحال اونها شادی از هم همه. خندیدندمی مدام که چرا بود، کوک

 ...من
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. بستم و هامچشم و کشیدم دراز تخت روی! رفتیم خونه زود من اصرار به شام بعد

 .رفتم خواب به سریع حاال و بودم خسته که گفتم

*** 

 (آرام)

 

 و نشستم درخت روبروی. رفتم آسایشگاه محوطه به و شدم بلند حالیمبی وجود با

 .خوندن به کردم شروع

 چشمم گوشه از چشمی اشک ارادهبی خوندم، می بلند و بودم بسته رو هامچشم

 .کردم نگاش و گرفتمش سرانگشتم با. چکید پایین

 .خاطرات به رفتم دوباره قطره اون دیدن با

*** 

 !کنی؟می گریه داری چرا جونم، آرام   -

 !باشم دور ازت سخته خیلی نرو، میالد -

 من هم که طوری داشت، نگه صورتش جلوی گرفت، سرانگشتش با رو اشکی قطره

 .اون هم دیدمشمی

 !خوشگله اشکت چقدر آرام، گممی -

 :خندیدم گریه میون

 دیوونه؟ گیمی چی -
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 !خورد رو قطره و دهنش تو کرد و انگشت

! کشممی دست شکمم به بشه تنگ دلم! وجودمه تو آرام از چیزی یه حاال خب -

 !نره دست از تا دستشویی برم نباید دیگه کنم فکر

 !گی؟می پرت و چرت چرا میالد -

 !خودتی مقصر دیگه، کرده دیوونم عشقت -

 .بودی دیوونه اول از خودت ننداز، من تقصیر -

 !بودم دیوونه من که -

 ...ب -

 از اونم و خندیدممی من. داد قلقلکم تونست تا و پرید سمتم بگم، رو" بله" اومدم تا

 .خندیدمی من خنده

 دراز بودم، خوابیده اتاق کف حاال که منی کنار کشید، دست و شد خسته که وقتی

 .بودیم هم روبروی که طوری برگشتیم پهلو به دوتامون. کشید

 !نکن گریه دیگه آرام -

 خوای؟می تو چیزیه چه این میالد،-

 !ضعیفه نزن حرف من حرف رو -

 :خندیدم

 !میاد بدم ضعیفه، نگو من به میالد -

 .ببخشید کردم، شوخی -
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 : زدم لبخند

 !بخشیدم خودم به اول همون از رو تو -

 !داشت اعتقاد هازن بودن ضعیفه به میالد که فهمیدمنمی و بودم داغ موقع اون

 .برم من خب -

 !میالد نه، وای -

 .دارم کار خانومم-

 !میشه تنگ دلم میالد -

 !داشت حالی چه آغوشش کرد؛ بغلم محکم

 .برم باید ولی عزیزم، طورهمین منم -

 تو. آورد پایین رو سرش اونم و دادم تکیه سینش به رو چونم و کردم بلند رو سرم

 .شدیم خیره هم هایچشم

 !دارم دوستت -

 !بانو دارم دوستت منم -

 .کردم گریه صبح تا شب اون

 .کنم گریه روز شبانه که رسید خواهد روزی که کردمنمی فکر هرگز

*** 

 .زدم هق بلند و گریه زیر زدم دوباره

 !است خاطره هرچی به لعنت
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 !آوره درد همش کنه،نمی فرقی بدش و خوب

*** 

 (پرهام)

 

 .کردم خداحافظی همه از و بستم رو ساکم

 .باش خودت مواظب مادر -

 .چشم -

 .خداحافظ داداش -

 .کوچیکه آبجی خداحافظ -

 .برسون آقا به رو ما سالم پسرم -

 .چشم -

 :مامان روبه

 .کنید خداحافظی شاهین و پریناز از مامان -

 .پسرم باشه -

 بود؛ جمعه درسته. رسیدم آسایشگاه به 5:00 ساعت حدودای و شدم ماشین سوار

 درمانشون روی فردا از و کنم مطالعه که خواستممی رو هاپرونده از سری یک اما

 رفتم. شنیدم رو آرام لرزون صدای که رفتممی راه داشتم محوطه در. بشم متمرکز

 چهار سه از بعد خوند؛می ناپذیر وصف ایغصه با و بود بسته هاشچشم سمتش،
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! گریه زیر زد بلند و گذاشت صورتش جلوی رو دستش شد، تموم آهنگش که دقیقه

 !زد هق بگم بهتره

 کنارش رفتم آروم. بود نامفهوم من برای خب اما کرد؛می زمزمه رو هاییحرف

 .نشستم

 .کرد نگاه بهم و برداشت رو دستش

 .خانوم آرام سالم -

 !ریزه هایگریه حال در که بود معلوم کامال فینش فین صدای از. برگردوند رو روش

 جذبم تو صدای که برم و بدم انجام کاری یک که اومدم برگشتم، شهرمون از االن -

 !کرد

 .بود من به پشتش هنوز کردم نگاش

 !قشنگه؟ خیلی صدات که گفتم بهت حال به تا ها، گممی -

 .کرد نگام اخم با

 !شد جسارت ببخشید او، -

 .شد بلند و کرد ایخندهتک

 .زنیممی حرف داریم کن، صبر آرام -

 .برگشت سمتم و ایستاد

 :شد خیره هامچشم تو و شد نزدیکم آهسته آهسته

 ...خانوم آرام -
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 نشونه اون حرکت این !سالن سمت رفت دو به و کرد فوت رو داری حرص نفس بعد

 !بود خوبی

*** 

 (آرام)

 

 .نشستم اتاقم تو و رفتم

 و من چقدر هه،! بود گرفته زرد رنگ موندگی از میز، روی نصفه لیوان به شدم خیره

 !شبیهیم هم به آب این

 کدر رو من حسابی عشقم، پای ماندگاریم و روزگار دست اما بودم؛ زالل و پاک منم

 رفت فکرم که زدم عمیقی پوزخند! کرد پخش وجودم تو رو نفرت تعفن بوی و کرد

 بود؟ چی اسمش! دکتره اون سمت

 .هستم فرهادی -

 !کردم نگاه اتاق در به تعجب با

 زدم؟ حرف بلند یعنی اومد؟ کجا از اون

 .بدهکارم عذرخواهی یک شما به بنده خانوم، آرام خب -

 !شد گرد بیشتر هامچشم

 !بانو زدم صدا پسوند بدون رو شما و کردم جسارت که ببخشید -

 به اون کردن نگاه با که زدم اینیمه لبخند یک. اومد خوشم گفتنش" بانو" لحن از

 .کردم جمعش سریع صورتم
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 !بخشیدید؟ را حقیر بنده شما آیا -

 !کردم نگاش خیره خیره

 من اما کرد؛می نگاهم منتظر! کنه؟ خامم تونهمی کنهمی فکر دکتره این هه،

 .بودم خیره بهش سرد العادهفوق

 بخشیدید؟ یعنی این -

 اتاق از ناراحت و سرخورده. شدم خیره حیاط به پنجره از و شدم بلند بهش توجهبی

 رو بیرون پنجره از که جورهمین! آخی! شد مواجه شکست با پروژش هه،. شد خارج

 راه استایل. میشه خارج داره آسایشگاه از پرونده تا چند با که دیدم کردم،می نگاه

 اما میشه؛ جذبش باشه دختری هر! بود تحسین قابل واقعا بود زده که تیپی و رفتن

 !داره کار و سر من مثل هاییدیوونه با دونهنمی کسی

 مرد این که بگم و بزنم لبخند تونممی راحت خیال با پس نیست، کسی دیگه که االن

 !هاستبهترین الیق

 کم کم کردممی فکر که جورهمین و کشیدم دراز تختم روی رفتم و کشیدم رو پرده

 .برد خوابم

 :پنجم فصل

 !دهدمی دست از را معنایش فاصله دیگر بشی که عاشق

 !بد روز یک و خوبی روز یک

 !گویدمی چه قلبت دانیمی خوب خودت

 !هستی او دلتنگ که زندمی فریاد تو بد حال
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 !باشد میانتان فاصله هافرسخ شاید و باشد جا همین او شاید

 ...دهی جای را خودت آغوشش در که زمانی تا شودنمی خوب تو حال

 بسیار چه اما اند؛نکرده لمس را معشوق آغوش که هاییعاشق کشندمی چه و

 !نبوده خوب حالشان که هاییشب

*** 

 (پرهام)

 

 طورهمین! موندم خواب ها،پرونده خوندن برای موندن بیدار دیروقت سری صدقه از

 انداختم رو خودم شد باز که در. زدم رو آسانسور دکمه کردم، می پا رو کفشم که

 .کردم مرتب رو موهام آینه تو از و داخل

 چرا! شانسه چی هر به لعنت اما گرفتم؛ رو گازش و شدم ماشین سوار رفتم سرعت با

 به تا بده بنزین و بیاد کسی تا بود دستم دبه جوریهمین! کرد تموم بنزین ماشین که

 روبرویی همسایه که شد ظاهر جلوم ماشین یک کهاین تا برسم، سوخت جایگاه یک

 .دیدم رو خونم

 !جان فرهادی سالم -

 هستید؟ خوب سالم، -

 اومده؟ پیش مشکلی -

 :گفتم و کردم اشاره دبه به

 .کنم فکر بله -
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 .برسونمتون بفرمایید خب -

 .کنم پر سوخت جایگاه تو رو باکم برم تا بدید بنزین کمی فقط ممنون، نه -

 .باشه -

 .کرد باز رو باک در و شد پیاده ماشین از

 .کردم تشکر همسایه از شد تموم که کارمون خالصه

 :گفت که رفتممی داشتم

 !جان؟ فرهادی -

 بله؟ -

 !باشم؟ داشته رو ایشماره ازت تونممی -

 !نه اما خانم؛ ببخشید -

 :دادم ادامه من و کرد نگام تعجب با

 با جوریاین آقا و خانم تا دو نیست درست اصال اما ایم؛همسایه هم با ما درسته -

 .اجازه با! نکنید رو خواست در این دیگه لطفا پس کنند، برقرار ارتباط هم

 !هاییزن چنین از متنفرم. گرفتم رو گاز و شدم ماشین سوار

 اومد دو با مظفری که رسیدم آسایشگاه به تأخیر ساعت یک با و کردم پر رو باکم

 !شده؟ چی باز یعنی جلو،

 .دکتر سالم -

 شده؟ چطور سالم، -
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 بود؟ چی اسمش... نوجوونه دختر این -

 :گفتم و نوجوونه بیمارهام از یکی دیدم و کردم نگاه هاپرونده به که کردمی فکر داشت

 گید؟می رو محمدی شیرین -

 .بله -

 شده؟ چی خب -

 تعفن بوی اتاقش تمام... حمام بره نیست حاضر کنیممی کار هر! شدیم کالفه دکتر -

 .داره حمام فوبیای اومده، پیش براش که اتفاقاتی خاطر به! گرفته

 :گفتم و دادم دستش رو هاموسایل

 .ببرید اتاقم به لطفا رو اینها -

 !چشم باشه، -

 .رفتم سمتش طمأنینه با و آروم خیلی

 .شد ساکت ترسش خاطر به دید رو من تا که کشیدمی جیغ داشت اوایل

 :گفتم که بیرون برن خواستندمی پرستارها

 !نرید نه-

 هم از تا دو دونهمی االن حداقل! کنهنمی پیدا آرامشی هیچ اون برن، اونها اگر

 .افتهنمی اتفاقی صد در صد و جاناین هاشجنس

 .نشستم روبروش آروم هم من بود، نشسته زمین روی

 .موندم حرکتبی من اما کرد؛ جمع رو خودش
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 :گفتم آهسته صدایی با

 .سالم -

 .کنم اذیتش نده رو جوابم اگر کهاین از ترسیدمی

 !م... ال... س... س -

 خوبی؟ جان، شیرین -

 .لرزید خودش به

 خوای؟... می... م... چی... ازم -

 .کنم صحبت تو مثل خوبی دختر با خواممی فقط هیچی، -

 !ندارم... ن... حرفی... کسهیچ... هی... با... من -

 !دارم حرف تو با من اما -

 !زد جیغ

 :زد داد منی من هیچ بدون باراین

 !مامان! خواید؟می ازم چی! کنید ولم -

 نداره، تأثیری زدن جیغ دید وقتی. ندید من از العملیعکس هیچ اما زد؛می داد او

 .کرد سکوت

 .کنیم معامله یک هم با بیا -

 .کرد نگام کنجکاو
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... گردش فرستمتمی هاخانوم از دوتا یکی، با عوض در من و حمام بری باید تو -

 داری؟ دوست گردش

 .کرد پایین و باال رو سرش

 قبوله؟ خب -

 !نه -

 چرا؟ -

 گی؟می راست معلوم کجا از -

 کنی؟ باورم کنم کار چی -

 .دونمنمی -

 !کنم عمل قولم به که میدم قول هم من. کن قبول پس خب -

 .کرد نگام ایدقیقه چند

 باشه؟ -

 !باشه -

 .کنم هماهنگ منم که برو زود پس! خوب دختر آفرین -

 .باشه -

 .رفت حمام سمت پرستارها با

 .رفتم مظفری خانم سمت به و شدم خارج اتاق از منم

 .رستوران یک برید محمدی شیرین با پرستارها از دیگه یکی و شما مظفری، خانم -
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 بریم؟ هم وحش باغ و شهربازی -

 !بیفته تالطم به ممکنه چون نه، -

 !چشم بله -

 .ممنون -

. بود باز نیمه در افتاد؛ آرام اتاق به چشمم که برم اتاقم سمت به خواستممی

 کنم؟ کار چی باید این برای. کردمی نگاه خیره و بود نشسته جوریهمین

 .رفتم آبدارخونه سمت به و کشیدم ایکالفه پوف

 !افتاده براش اتفاقی چه بدونم که کنجکاوم خیلی

*** 

 (آرام)

 

 .کنیم بازی بیاید هابچه: مریم

 بازی؟ چه: سارا

 میای؟ تو آرام. حقیقت جرات: مریم

 .بچرخون رو آبت بطری اون سارا خب آره،-

. کردیم می نگاه بطری چرخش به ذوق با و بودیم نشسته دانشگاه حیاط زمین کف

 .ایستاد باألخره که تا! نداشت ایستادن خیال انگار و چرخیدمی و چرخیدمی

 .مریم به تهش و من به رو بطری سر
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 حقیقت؟ یا جرات خب... ام: مریم

 .جرات -

 !بذار قرار و بزن زنگ داد، شماره بهت شاپ کافی تو که پسر همون به... خب خیلی -

 !کاغذ؟ کدوم -

 نکن فکر. نوشت شماره برات فاکتور روی که مرد همون! کن خر رو خودت برو: سارا

 !بذاری کاله ما سر تونیمی

 .اومد یادم کهاین تا کردم فکر ذره یک

 .نه یا دارمش هم هنوز دونمنمی -

 .بگرد حاال -

 :زد جیغ مریم که گشتممی داشتم

 !نیست؟ بگی تو و باشه معلوم کجا از بگردم، من بذار! وایسا نه -

 !بیا خب -

 :کرد نگاه بهش و آورد در رو کاغذ همون درست و گشت رو کیفم

 !المصب داره هم خوبی خط چه -

 .شد دیر بزنم بده! کوفت -

 خب و ترسیدممی. کردممی نگاه بهش و بود دستم گوشی جورهمین. گرفتم رو شماره

 کنم؟ کار چی بگیره جدی اگر! داشتم استرس

 هستی؟ چی معطل -
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 .دیگه کار یک... خیالبی مریم -

 :زدند جیغ که بیرون بزنم خواستم

 !نه -

 ...هابچه -

 !دیگه بزن آرام -

 .دادم فشار رو دکمه و بستم رو هامچشم

 .اسپیکر رو بذار -

 :پیچید گوشی توی مرد یک بم صدای بوق چند از بعد. گذاشتم

 بله؟ -

 :گفتم لرزونی صدای با و کشیدم عمیقی نفس

 .سالم -

 .بفرمایید سالم -

 !دادید شماره بهش شاپ کافی تو که دختریم همون من -

 :گفت بعد و کرد فکر کمی

 خب؟ آهان، -

 .خوردم جا

 بگم؟ چی بهش

 !آمادم من... خب -
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 چی؟ آماده -

 !رابطه شروع آمادۀ -

 :گفت و کرد ایطوالنی سکوت

 !بابا خیالبی -

 .کرد قطع رو گوشی و

 .ترکیدند خنده از یهو بودند، گرفته رو خودشون جلو که سارا و مریم

 .رفت و کرد ضایعم! کوفت -

 .گرفت رو حالت خوب خیلی آرام وای -

 !شد بد حالم اه،... مریمه تو تقصیر! درد -

 .کردم حرکت کالس سمت و شدم بلند

 شدی؟ ناراحت آرام -

 .کرد برخورد بد اما بابا؛ نه-

 .کن ولش! بیشعور پسر آره -

 .اومد پیام یک گوشیم به که بودیم نشسته کالس سر

 .بخونمش که زدم بیکاری از

 .بود داده پیام میالد تعجب، کمال با

 :بود نوشته

 داری؟ وقت امروز بعدازظهر شش ساعت برای خوبی؟... سالم -
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 توی گذاشتم پا تمام خامی با من که بود این اون از بدتر و بود حماقت اوج کارم

 کیفم در رو شماره هرگز نباید من! نبود ایدیگه چیز بستبن جز آخرش که مسیری

 !گرفتممی تماس هم بعد و گذاشتممی

*** 

 (پرهام)

 

 .دیدم رو آرام مادر که بیرون اومدم اتاق از

 ببخشید؟ -

 :کرد نگام کنجکاو و برگشت

 .سالم -

 .سالم -

 کنیم؟ صحبت هم با کالمی چند دارید وقت ببخشید -

 آرام؟ مورد در -

 .درمان روند به کمک برای بله، -

 !چشم باشه -

 .بیاره قهوه تا دو گفتم سرایدار به و کردم راهنماییش اتاقم سمت به و

 .رفت و گذاشت رو قهوه سرایدار

 خانمه؟... بفرمایید -
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 .هستم سهرابی -

 هیچی زندگیش از اما جا؛این اومده که دوساله شما دختر! سهرابی خانم بله -

 بگید؟ من به شما میشه. نگفته

 دو، همون تقریبا اما بود؛ سرزنده و شاد خیلی من دختر! دونمنمی چیزی من واال -

 .شد کم سرزندگیش از کم کم پیش سال سه

 !افتاد؟ اتفاقی چه خب -

 .طورههمین هم خواهرش! بچگیش همون از حتی نگفت من به چیزی وقتهیچ -

 بدونم؟ خانوادتون از میشه -

. دارم خونه منم خب و! سالشه شصت حدود االن و داره کارخونه پدرش. حتما بله -

 17 تقریبا هم اون بودمش، آورده خودم با که بود همینی که داره خواهر دونه یک

 .سالشه

 نیومد؟ چرا پدرش -

 !شده فلج بدنش تمام االن و کرد سکته شد، گم آرام که موقعی از -

 دونه؟می آرام -

 بگم؟ بهش نداره اشکال دکتر! بگم بهش ترسیدم واال -

 بفهمید؟ هاشحرف از تونیدمی شما. گممی بهش خودم من بذارید -

 چی؟ یعنی -

 .افتاده براش اتفاقی چه که بفهمید و بزنید حرف باهاش یعنی -
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 !زدم حرف من فقط هم پیش دفعات! زنهنمی حرف من با آرام دکتر، -

 .زنیممی حرف بیشتر بعدا. ممنونم خب -

 !چشم باشه -

 .رفت و شد بلند و

 !هاستبیمار بقیه از بیشتر خیلی آرام مورد در من کنجکاوی

*** 

 (آرام)

 

 بود گفته میالد که همونجایی سمت به و شدم پیاده تاکسی از 6:00 ساعت سر

 .بود نشسته صندلی روی شیکی خیلی ژست با آالچیق زیر! رفتم

 :گفتم آروم خیلی و سمتش رفتم

 .سالم -

 آخر در که گشتمی آشناییت یک دنبال داشت. کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش

 :گفت

 ...دختر همون شما. سالم -

 .هستم آرام -

 :کرد دراز رو دستش و شد بلند

 چندسالته؟. میالدم -
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 :گفتم و شدم خیره دستش به

-20. 

 !کرد جمع رو دستش

 .سالمه 25 من -

 !خوشوقتم -

 .همچنین -

 :گفت من من با بعد و کردیم سکوت کمی

 بریم؟ کجا... خب -

 :گفتم استرس با و دادم فشار رو دستم

 .دونمنمی -

 .شدم خیره بهش و کردم بلند رو سرم تعجب با. گرفت سریع و کرد نگاه دستم به

 !بگیریم رو هم دست روز یک باید باالخره -

 ...اما -

 :گفت من به توجهبی

 آشناییمون؟ شاپ کافی همون بریم چیه نظرت -

 .خوبه -

 ارتباط اولین اون شاید! بود گرم خیلی دستش. کشید خودش با و داد فشار رو دستم

 !راهه در بدتری و بعدی برخوردهای نه،! شد من حال این باعث فیزیکیمون
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 خوری؟می چی -

 .همون هم من گفتید شما چی هر دونم،نمی -

 :گفت من به رو و کرد اشاره گارسون به

 !تو و نه شما -

 !سخته خیلی آخه -

 .خودته مشکل دیگه اون -

 .داد سفارش شکالتی کیک یک و قهوه تا دو

 کنی؟ شروع رو رابطه من با خواستی که شد چی -

 بگم؟ رو راستش -

 !بگو دروغ داری جرات -

 .زدم زنگ بهت حقیقت جرات سر حقیقتش خب -

 !جایی؟این همین خاطر به فقط االن یعنی -

 .جاماین دلیلبی االن و بود جرات زدن زنگ تا فقط. نه -

 دلیل؟بی -

 ...که اینه منظورم نه -

 !کنی ماسمالیش خوادنمی -

. کرد سکوت و شد قهوه خوردن مشغول. رفت و گذاشت رو هاسفارش گارسون

 بود؟ ما بین ایاحساسی رابطه مگه! شد؟ ناراحت چرا که بود عجیب برام موقعاون
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 میالد؟ -

 !لرزید که چرا خورد جا

 میالد؟ -

 :گفت دلخوری با و سمتم برگشت

 بله؟ -

 شدی؟ ناراحت االن چرا -

 .کرده برقرار ارتباط باهام کسی دلیل چه به مهمه برام چون -

 حوصله من اما بود؛ مهم براش رابطمون قدراین چرا که فهمیدممی و پرسیدم می باید

 پارک توی رفتیم هم جااون از بعد و کردم عوض رو بحث! نداشتم رو پاسخ و پرسش

 .زدیم قدم

*** 

 (گذشته_ پرهام)

 

 تعجب با. بود سمیرا از کردم، نگاش اومد؛ پیامی گوشیم به که بودم کتاب در غرق

 .خوندم و برداشتم رو گوشی

 داری؟ وقت خوبی؟. سالم -

 .کردم تایپ تردید با

 امرتون؟ بله، خوبید؟ شما ممنون،. سالم -
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 :داد پیام دوباره که بودم نکرده خاموش رو گوشی

 !کنی؟ کمکم میشه -

 کمکی؟ چه -

 .بدم توضیح برات تا جایی بیای باید -

 کجا؟ -

 .الله پارک -

 شده؟ چی سمیرا -

 !پرهام دیگه خدا رو تو بیا -

 .میوفتم راه االن خب، خیلی -

 صدای که بودم پارک وسطای. شدم ماشین سوار و پوشیدم رو لباسم سرعت به

 !شد بلند مرد یک و سمیرا

 !دارم شوهر من! عوضی کن ولم -

 !خریه؟ کدوم تو شوهر! بابا نزن زر -

 داری؟نمی بر سرم از دست چرا -

 !خوری؟می دردی چه به تو وگرنه! سمیرا خواستی خودت -

 دویید و گرفت گاز رو مرد دست. دید رو من که کردمی گریه بهار ابر مثل سمیرا

 :گفت نجواگونه و انداخت بغلم تو رو خودش! من سمت

 !کن همراهی لطفا پرهام -
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 :گفت مرد اون به رو و اومد بیرون بغلم از

 دارم؟ شوهر گفتم دیدی... بیا -

 :گفت من من با مرد

 کی؟ از -

 !نکردی باور تو و گفتم بهت که وقتی از دقیقا... ماه دو -

 :گفت و زد زل هامچشم تو و جلو اومد مرد

 غولشی؟ نره پسرهای دوست همون از یا شوهرشی؟ واقعا تو -

 .مرد به هم بعد و کردم نگاه کرد،می التماس ازم هاشچشم با که سمیرا به

 !شوهرشم آره، -

 !گفتم دیدی -

 !واقعا؟ -

 بگه؟ دروغ باید چرا -

 :گفت فریاد با و برگشت سمیرا سمت مرد

 !عوضی شو خفه تو-

 آشکارا و بلند جوراین کسی نداشتم دوست و بود خالم دختر بود چی هر باالخره

 .بردم یورش سمتش و زدم داد بلند. کنه توهین بهش

 !مردک شو خفه تو -

 کیه؟ زنت دونیمی! بابا بمیر -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

75 

 

 !نداره ربطی تو به باشه کی هر -

 .کردند جمعمون پارک حراست تا شدیم یقه به دست هم با

*** 

 :گفتم و برگشتم سمیرا سمت به شدیم خارج که کالنتری از

 .کن تعریف برام رو ماجرا -

 !کن همکاری باهام االن لطفا ولی کنم می تعریف برات بعدا پرهام، -

 :گرفت رو دهنم جلوی که بزنم داد خواستممی

 !کنممی خواهش-

 هر اما اومدم؛ کوتاه و کردم رو خریت اون چرا دونمنمی. باریدمی هاشچشم از عجز

 !پشیمونم خیلی االن هست، که چی

*** 

 (حال_ پرهام)

 

 !شدم بلند خواب از گوشی زنگ اعصاب روی باصدای

 روز درست بذارید، گوشیتون زنگ روی رو موردعالقتون آهنگ اگر کرده، ثابت تجربه

 !شیدمی متنفر اون از بعد
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 قبل بودم گرفته یاد مامان از رفتم، آشپزخونه سمت و دادم بدنم به قوسی و کش

 آماده که رفتم هم بعد کردم، رو کار همین پس بذارم، گاز روی رو کتری اول هرکاری

 .بشم

 کردم نگاه چشمی از. اومد در صدا به خونه زنگ که کردم می مرتب رو موهام داشتم

 تا دو با نکرده سالم که کردم باز رو در. ست" رها" روبرویی همسایه همون که دیدم

 رو هاشدست که جورهمین و میز روی گذاشت رو نون شد، خونه وارد سنگک نون

 :گفت بلند داد،می تکون

 !بودن داغ هانون چقدر! سوختم آی، آی -

 حرکت از دید، باز در دستگیره روی بر مونده دست و تعجب حالت در رو من که وقتی

 .کرد نگاهم خیره و ایستاد

 هستی؟ خوب جان، فرهادی سالم! ببخشید آخ، آخ -

 !کردم؟ تعارف بهتون من اما ببخشید؛. سالم -

 رو صبحانه هم با گفتم خریدم، نون رفتم! ندارن رو هاحرف این که هاهمسایه -

 .بخوریم

 !ببرید فیض نون از و واحدتون برید هم شما خوردم، رو صبحانم من اما -

 :گاز سمت رفت من به توجهبی

 !خاموشه؟ گاز چرا عه، عه -

 :آشپزخونه در سمت رفتم و بستم رو در حرص با

 .خوردم رو صبحانم که گفتم -
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 !نباش قلق بد اینقدر جان، فرهادی عه -

 .کردم نگاه ساعتم به و کشیدم موهام الی دستی کالفگی کمال در

 !آسایشگاه برم باید شده، دیرم من محترم، خانوم -

 :سمتم برگشت تعجب با

 !چرا؟ آسایشگاه -

 بدم؟ توضیح شما به باید-

 .داد ادامه کارش به پررویی کمال در و برگشت حرص با

 برم؟ باید و ندارم وقت من که هستید متوجه شما -

 !نیستم که کر جان فرهادی وای -

 ![گفتی شد خوب]

 .نداره اشکال منظمی که شما برای رفتن دیر دقیقه دو هم بعد -

 !کنم دیر هم دقیقه یک خوامنمی من محترم، خانوم-

 میز پشت راحت خیال با! یخچال سراغ رفت و داد ادامه کارش به هم باز اون ولی

 روبروش کمر به دست جوریهمین هم من شد، صبحانش خوردن مشغول و نشست

 .کردممی نگاه رویی پر حجم این به و بودم ایستاده

 :گفت طلبکارانه و کرد بلند رو سرش

 کنی؟ کوفتم خوایمی! چیه؟ -

 !نمیشه کوفتتون شما بکنم، هم رو تالشم من -
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 .داشتم برش و کیفم سمت رفتم عصبانی

 :آشپزخونه سمت برگشتم دوباره و کردم خودم به آینه تو نگاهی

 ببرید؟ تشریف خوایدنمی خانوم رها -

 :گفت و کرد سربلند خوشحالی با

 !بگو دیگه بار یک من جان! گفتی؟ چی -

 ببرید؟ تشریف خوایدنمی خانوم رها گفتم -

 :سمتم اومد بعد و کرد جمع رو هاوسایل و شد بلند خوشحالی با

 !خوش روز قربونت،! بس و بگی خواستممی رو همین جان، فرهادی -

 !رفت و

 :گفتم کنم کنترل رو خودم کردممی سعی که حالی در تمام عصبانیت با

 !اه! تونهنمی تو حضور با باشه، خوب خواستمی اگر هم روزم -

 .گرفتم رو گازش و شدم ماشین سوار سرعت با و

*** 

 (آرام)

 

 با ولی بود هم تو اخماش! دیدم رو خوشتیپ آقای که رفتم می راه حیاط تو داشتم

. رفت سالن توی محکم و تند هایقدم با. بود شده بیشتر اشجذبه خیلی اخم

 .کرده قهر باهاش عشقش حتما! زدم پوزخندی
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 .رفتم خاطرات قهر به دوباره حرف این با که احمقم من چقدر

*** 

 دلخور ازش قدریاون اما میده؛ پیام یا زنهمی زنگ یا مدام شد، دعوامون که دیشب از

 یک حتی اما کردم؛می نگاه رمان صفحه به کالفه. ندم رو هیچیش جواب که هستم

 صدای مدام! دارم دوسش هم هنوز اما ناراحتم؛ ازش درسته! نخوندم هم رو کلمش

 پنجره سمت شدم بلند میاد تگرگ داره کهاین هوای به. اومدمی اتاقم پنجره از تق تق

 خرده با بارون زیر در مرد یک بلکه نبود؛ تگرگ بود، پنجره پشت که چیزی اما رفتم؛

 !زدمی پنجره به سنگ

 .بدم تشخیص رو اشچهره نتونستم که داشت شدت بارون قدریاون

 :زدم داد و کردم باز رو پنجره مزاحم خیال به

 !مزاحم نکن -

 !خدایا وای

 چه رفتمی هم خدا فرشتگان از دل شد،می ترکیب که بارون صدای با زیباش صدای

 !من به برسه

 !نکنم؟ ایجاد مزاحمت چرا! دونهمی مزاحم رو من عشقم آخه -

 دست به عقلت بشی که عاشق اما؛ برم توجهبی و ببندم رو پنجره خواستم اولش

 !شودمی اداره دلت

 :گفتم بلند پس

 میالد؟ داری کار چی -
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 سرما بود ممکن و بود بارون زیر! بود نگران بیشتر لحنم اما باشم دلخور کردم سعی

 !بخوره

 !ها بابات و مامان پیش میام وگرنه بخشیدی، رو من بگو... آرام -

 کنی؟می تهدید -

 !کنممی که بله نبخشی، اگر -

 !نکن پا به شر برو، میالد -

 !شرورم آدم یک من اینه، شر اگر -

 !میالد -

 !بخشیدی بگو -

 .خوریمی سرما االن بزن، زنگ خونه برو خب، خیلی-

 .بگی جااین باید... نه -

 !سرده هوا دیوونه میالد، -

 !بگی تا ایستممی صبح تا -

 .بخشیدم خب خیلی -

 !تر بلند -

 :زدم داد

 !بخشیدم -

 !موال به عاشقتم -
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 خوشحالی با! بود دوطرفه عشقمون هاموقع اون خب آره! دویید اون و خندیدم قاه قاه

 .شدم مواجه در دم مامان   با که برگشتم

 :گفت تعجب با

 !زدی؟می حرف داشتی کی با -

 !زدم؟ حرف کی با مامان وا، -

 گفتی؟می چی کوچه تو پس -

 .بخورم هوا پنجره دم رفتم بود، اومده بارون مامان -

 !زدیمی هم حرف -

 :گفتم و کشیدم پوفی

 شد؟ خوب زدم،می حرف خدا با داشتم-

 :گفت و زد رضایت از لبخندی مامان

 !باشه پناهت و پشت خدا! بشم قربونت -

 میالد با بابا و مامان چشم از دور به که بودم احمق چقدر. زدم لبخند مقابل در منم

 هم رو خدا پای هام،کاری پنهان برای که بودم تراحمق چقدر و! کردم برقرار رابطه

 !کشیدم وسط

*** 

 هم لبخند یک و کردممی نگاه سالن ورودی به داشتم همچنان اومدم که خودم به

 .بود لبم روی
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 !رفته وقته خیلی دکتر -

 .کردم حرکت اون مخالف جهت سمت و کردم اخم و برگشتم پرستار سمت به

*** 

 (پرهام)

 

 .شد زده اتاقم در که کردممی فکر داشتم و بودم نشسته اتاقم توی

 بله؟ -

 شما با مالقات، قبل خوانمی و اومدن نفر دو با سهرابی آرام مادر. سالم دکتر -

 تونن؟می کنن، صحبت

 :گفتم و کردم مرتب رو خودم و شدم بلند عجله با

 .بیارن قهوه بگید مظفری، خانم فقط... حتما بله، بله -

 .چشم -

 .شدن وارد بودن، آرام سن هم تقریبا که خانوم تا دو و مادر

 .بفرمایید سالم -

 .نشستن مبل روی و کردن سالم یک به یک

 :کرد شروع آرام مادر



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

83 

 

 و کردن نگرانی من پای به پا هستن، دخترم صمیمی هایدوست هاخانوم این دکتر، -

 شاید تا جااین بیایم اول گفتم. کردم پیداش فهمیدن تازه هم حاال ریختن، اشک

 .کنند کمک شما به بتونن هااین

 .توننمی حتما بله، -

 :گفتم و برگشتم شون یکی به رو

 دوستید؟ هم با ساله چند -

 :گفت و یکی اون سمت برگشت دختر

 سارا؟ نه... سال 6 کنم فکر -

 .دانشگاه اول از آره، -

 شده؟ آرام حال این باعث چیزی چه که زنیدمی حدسی شما ها،خانوم خب -

 :گفت و کرد نگاهم سارا

 دونی؟می مریم؟ چی تو! دونمنمی -

 :گفت و من سمت برگشت تردید با مریم

 .بدونه میالد شاید اما دونم؛نمی -

 :گفتم تعجب با

 !کیه؟ میالد -

 :گفت آرام مامان

 !آرامه شوهر میالد، -
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 :گفتم و کردم بلند رو سرم هازده صاعقه مثل

 کرده؟ ازدواج آرام مگه! شوهرش؟ -

 .میشه سالی سه بله، -

 نگفتید؟ من به چرا پس -

 .دونمنمی -

 کجاست؟ االن پس -

 اما گشت؛ دنبالش مدتی. شده چی که داد خبر ما به بود اون شد، گم آرام که روزی -

 !نیست خبری ازش که هست سالی نیم و یک حدود دیگه

 شده؟ گم آرام که شده چی نگفت خب -

 !نداد جواب پرسیدیم چی هر -

 بود؟ چطوری رابطشون -

 !خوب نه بد، نه معمولی، خیلی -

 بود؟ وسط عشق پای یعنی -

 !میشه سرد آتیششون مدتی بعد شوهری و زن هر خب اما بود؛ اوایل -

 دادید؟ خبر بهش خب -

 .بدیم خبر بهش که کجاست دونیمنمی. نمیده جواب داشتیم ازش شماره چی هر -

 دونید؟می چیزی آشناییشون از -

 :گفت مریم
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 ...آره -

 به حواسم سریعا اما شدم؛ متعجب. شد ساکت زد، پهلوش به سارا که ایضربه با اما

 :شد جمع مادرش

 .داشته دوست رو آرام قبل از میالد انگار البته... سنتی ازدواج -

 جریان در رو من حتما بود، هم ایدیگه چیز اگر! کمکتون از ممنون ها،خانوم خب -

 .بذارید

 .چشم -

 .رفتن و

 و بیرون زنهمی خونه از روز یک آرام! بود نامفهوم برام! گذاشتم میز روی رو سرم کالفه

 هم پدرش و مادر میشه، غیب بعد و گردهمی دنبالش ماهی چند شوهرش میشه، گم

 آخر در و شد مانع سارا اما بگه؛ چیزی خواستمی مریم دونن،نمی میالد از چیزی

 !میده آزار رو آرام چیزی

 چیه؟ ماجرا خدایا

*** 

 (آرام)

 

 یاری زدن حرف برای زبونم اما شده؛ تنگ براشون دلم. شدم سارا و مریم به خیره

 !کنهنمی

 چطور؟ تو بود، شده تنگ برات دلمون جونم، آرام: سارا
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 :کرد بغلم محکم و شد بلند مریم. دادم تکون سر فقط اما شد؛ پر هامچشم کاسه

 شدی؟ جوریاین چرا تو آرام عزیزم، -

 :فشرد محکم رو دستم و نشست کنارم هم سارا

 بگو، بهمون رو حرفت! هستیم چل و خل صمیمی هایدوست همون هنوز ما آرام، -

 .بشی گم سال دو شد باعث که دلیلی همون

 ما! کرده عادت سکوت به زبونم من بگم؟ دردم کدوم از بگم؟ چی بهشون باید

 !نیستیم سابق هایدوست

 همون هم مریم نه؟ یا شده دار بچه نیست معلوم و بود عقد توی پیش سال دو سارا

 :گفت مریم که کردم نگاه بهشون. بود ازدواجش زمزمه آخر روزهای

 .داریم خبر یک برات -

 :گفت و کرد نگاهم شیطون سارا

 !شیمی بچه تا دو خاله داری -

 :گفت تاب و آب با مریم و کردم نگاه تفاوتبی

 !ایمحامله دومون هر سارا و من -

 که سارا و مریم! موند ثابت خودم شکم روی آخر و چرخید هاشونشکم بین نگاهم

 :گفت لرزشی صدای با مریم و انداختن پایین رو سرشون کردن، دنبال رو نگاهم

 که مردی همون با میالد، با! بشی مادر دوباره تونیمی شی، خالص جااین از وقتی -

 !داری دوسش

 .بهشون شدم خیره
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 .میالد! هه

! کرده؟ کار چی باهام فهمیده خودش نکنه پیشم؟ نیومد چرا کجاست؟ االن اون

 کاسه کردن پر از غیر العملیعکس هم باز اما شدم؛ کالفه تفاوتیمبی این از خودم

 .ندادم انجام هامچشم

 من سهم بود این! گریه زیر زدم بلند و کردم جمع خودم توی رو پاهام رفتند، که هااون

 که دید چی رو من خدا دونمنمی! گذرهمی سال دویست داره که روزه دو زندگی این از

 این به برسه چه موندم،می مدرسم هایامتحان تو من! زد امتحانی چنین به دست

 !بزرگ شکست این روزه، هر زجر

 !کاش برگردونم، عقب به رو زمان تونستممی کاش

 :ششم فصل

 ...زنندمی یخ دستانم بهار به نزدیک هوای این در حتی روزها این

 ...شودمی قرمز سوز از صورتم و لرزدمی تنم

 ...کنندمی نگاه لباس در پیچیده من   به تعجب با رهگذران

 !کرده سرد برایم را هوا گونهاین تو نبود که فهمندنمی کدام هیچ و

*** 

 (گذشته_ پرهام)

 

 .دادم جواب. است" سمیرا" دیدم که زد زنگ موبایلم به کسی که بودم نازی خواب در

 بله؟ -
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 خوبی؟ سالم -

 .بفرمایید سالم -

 !دارم نیاز کمکت به بازم! نباش عنق بد قدراین پرهام -

 .کنمنمی کمک کسی به من ولی -

 چرا؟ -

 نقش باید که افتاده اتفاقی چه دونمنمی من میشه، چی آخرش نیست معلوم چون-

 !کنم بازی رو شوهرت

 .گممی بهت کالسم بعد هم من برسون، دانشگاه تا رو من تو خب، خیلی -

 چرا؟ دانشگاه تا -

... نه یا گممی راست که بفهمن تا کننمی تعقیبم همش االن اونها کهاین خاطر به -

 .دارنمی بر دست مدت یک بعد مطمئنم

 !کنیمی داری غلطی چه بفهمم باید من -

 .خداحافظ میشه، دیرم داره که شو آماده پاشو حاالهم! دیگه گممی بهت بابا -

 حرص با و تخت روی کردم پرت رو گوشی عصبی. نشد جواب منتظر و کرد وقطع

 :گفت بلند مامان که بیرون زدم اتاق از. پوشیدم لباس

 کجا؟ -

 کنه؟می غلطی چه خواهرزادت ببینم میرم دارم بگم بهش

 .خونهکتاب میرم هابچه با دارم -
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 .برگرد زود ولی باشه، -

 .چشم -

 .گرفتم رو ماشین گاز و شدم ماشین سوار

*** 

 (آرام)

 

 میشد رو آرامش کنارش بود، خوبی پسر میالد. بود گذشته رابطمون از ماه سه تقریبا

 .کرد حس

 بریم؟ کجا آرام، -

 جااون دیگه ساعت نیم تا باید گرده،می بر دیگه ساعت یک بابام فقط دونم،نمی -

 .باشیم

 :گفت و فشرد و گرفت رو دستم

 بخوریم؟ بستنی پارک بریم چیه نظرت. بیا تو باشه -

 .دادم تکیه بهش و گرفتم رو بازوش

 !بریم عالیه، -

 توی من بخره، بستنی بره میالد که ایفاصله تو. رفتیم پارک به خندان و خوشحال

 .بودم منتظرش پارک

 :گفتن و سمتم اومدن پسر تا دو
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 !خوشگله خانوم سالم -

 .مخالف جهت چرخوندم رو سرم. ندادم محلشون

 :گفت و چرخوندم رو سرم که جهتی سمت اومد یکیشون

 بابا نکن ناز -

 !نکن پا به شر آقا، برو -

 :شد نزدیک و نشست نیمکت روی کنارم یکیشون

 !خوریمی دردم به میاد، خوشم ازت -

 :کشید رو کیفم که شدم بلند

 !عشقم بیا -

 لجنش، بغل تو بیفتم بود نزدیک که وقتی. دادم دست از رو تعادلم کیفم کشیدن با

 .کشید رو بازوم دستی

 نداری؟ ناموس خودت مگه! مردیکه؟ کنیمی داری غلطی چه تو -

 زیاد بازوش زور. شد گالویز اونها با هم بعد نیمکت، روی نشوند و کشید رو من بازوی

 !جنگید محکم و نیاورد کم ولی بودن، نفر یک به نفر دو باالخره اما بود؛

 با! گذاشتن فرار پابه و شدن بیخیال نداشتن، تن تو جونی دیگه که هم اونها

 !ترسیدم هم خیلی ترسیدم،. سمتم اومد نشسته خون به هایچشم

 !کردی؟می غلطی چه داشتی تو -

 ...خدا... به میالد -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

91 

 

 !شو خفه -

 !شد بسته دهنم زد که دادی با

 !بریم کنیم کات حاال همین که بگو هستی اگه-

 :گفتم و گرفت گریم

 !میالد -

 نبینم دیگه! بشه؟ چی بود ممکن رسیدم،می دیر اگه دونیمی عوضی، دختر آخه د  -

 !شد؟ فهم شیر! ها بپوشی رنگی رنگی هایلباس این از

 .باش آروم تو! ببخشید میالد. آره -

 و گرفت غم رنگ هاشچشم آنی در. فهمید خودش انگار و نبود منطقی میالد خشم

 .گرفت بغل رو لرزون منه محکم و نشست کنارم

 نشد؟ که چیزیت! شدم عصبانی ببخشید -

 .نه -

 نفهمی به رو خودم که بودم خر بعد دفعات اما نفهمم؛ موقع همون که داشتم حق

 دار برای طناب، شد همین و گذاشتم دلم گرو در رو عقلم که بود من اشتباه این! زدم

 !زدنم

*** 

 (پرهام)
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 کرد؛ نگام یخ. بیرون اومد خودش که بزنم در خواستممی و ایستادم آرام اتاق در دم

 !کرده گریه که فهمید میشد قرمزش و کرده پف هایچشم از اما

 میری؟ جایی. سالم -

- ... 

 .بزنم حرف باهات خواممی -

- ... 

 .اتاق داخل بفرمایید -

 منزلتی و شأن دکترها قبال !شد رد کنارم از تفاوتبی که کردم دراز داخل به رو دستم

 ببینم تا موندم منتظر و ایستادم حیاط در دم اما افتادم؛ راه دنبالش به! داشتن

 جاهمون هم بعد شست، رو صورتش و روشویی سمت رفت. کنه کار چی خوادمی

 درد به رو قلبم خیلی هاشگریه اما چرا؛ دونم نمی! گریه زیر زد دوباره و نشست

 و کرد بلند رو سرش. کردم مصلحتی سرفه یک و ایستادم جلوش رفتم آروم! آوردمی

 !بود شده خوشگل خیلی خیسش هایچشم کرد؛ نگام یخ دوباره

 .کرد جمع رو خودش اون که نشستم زانو دو جلوش

 بپرسم؟ رو هاتگریه دلیل تونممی -

 .داد تکون نفی معنای به رو سرش

 سال دو چرا نداشتنی، کمک به نیاز اگه تو. کنم کمک بهت خواممی آرام، ببین -

 !کردی؟ بستری جااین رو خودت پیش

*** 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

93 

 

 (آرام)

 

 به حالم شدن خوب خاطر به من کرده فکر. زدم عمیقی پوزخند. بودم بهش خیره

 ...اما آوردم؛ پناه اینجا

 نزنی؟ حرف خوایمی کی تا آرام؟ نمیدی جواب چرا -

 .رفتم و شدم بلند بهش توجهبی

 میالد؟ خاطر به -

 که رو هاشقدم صدای شناسه؟می کجا از رو میالد اون! ایستادم زد که حرفی با

 :گفت گوشم توی آروم. شنیدم رو اومدمی سمتم

 رو حالت برو باشم، داشته دوستت خوایمی اگه گفته بهت شوهرت؟ برای آره؟ -

 !کن؟ خوب

 .برگشتم سمتش

 .کردم نگاش خشم با باراین

 !باشه؟ داشته دوستتون آقاتون تا کنیم درمان به شروع زودتر چطوره -

 .کنم سکوت تونستمنمی دیگه

 :کردم باز ب**ل پس

 برای من دلیل اما دارم؛ و داشتم دوستش منم داره، و داشته دوست رو من میالد -

 !نیست میالد عالقه جلب جااین به اومدن
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 چیه؟ پس -

 .نداره ربط هیچکس به اونش -

 بزنی؟ حرف خواینمی چرا -

 روبروم و زد چرخ یک و کشید موهاش توی دستی کالفه. بود بس زدن حرف دیگه

 .ایستاد

 خواینمی آوردم، کم جلوت بابا کنیم؟ کمک بهت خواینمی چیه؟ مشکلت آرام -

 !لعنتی؟ بزنی حرف

 کنه؟ کمکم تونهمی اون مگه دردم؟ کدوم از بگم؟ چی از باید من

*** 

 (پرهام)

 

 زنه؟نمی حرف چرا اون خدایا! سکوت و سکوت هم باز

 جنگ یک گیر در که بود مشخص کامال زمین به اشخیره نگاه از. کردم نگاه بهش

 .درونیه

 !کن کمک خودت به خودت کنیم، کمک بهت ما ذارینمی اگه -

 .کرد نگام غم با

 !چیه مشکلت که فهمممی روز یک اما نگو؛ هیچی خب، خیلی -

 :زد صدام که شدم رد کنارش از
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 .دکتر -

 .کرد نگام یخ هم باز اون اما برگشتم؛ سمتش خوشحالی با

 !کنی کمک من به تونینمی جوره هیچ تو -

 دکتره؟ اسمم چی برای پس نتونم، اگه -

 !کنید کمکم بتونید دکترها شما که نیست دردی من، درد -

 چیه؟ تو درد مثال خب -

 بدونی؟ داری دوست خیلی -

 .کنم کمک بهت دارم دوست خیلی من! معلومه -

 .گمنمی بهت من اما -

 .زد لبخند. کردم نگاه بهش پوکر همچون ایقیافه با و شد خالی بادم

 گم؟می بهت کردی فکر چیه؟-

 بگی؟ خواینمی چرا بگو حداقل -

 دیگه یکی و بدونه چیزی کسی خوامنمی هم من و بکنی تونینمی کمکی هیچ چون -

 !کنم نحسم زندگی درگیر و

 .رفت اون باراین و

 !بشم نحست زندگی درگیر دارم دوست خیلی من اما -

 .برگشت

 !نداری رو من دردهای شنیدن طاقت تو جون، دکتر ببین -
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 .رفت دوباره و

 :گفتم و دوییدم سمتش

 کنه؟می اذیتت کسی دادی؟ انجام بزرگی گناه افتاده؟ اتبچه زدتت؟می شوهرت -

 !ندارم رو شنیدنش طاقت من که دردت چیه بگو خب

 :گفت اون و رسوندم بهش رو خودم ایستاد

 کنی؟ کمکم تونیمی حاال! باشه من درد اینها تمام شاید -

 به اتاقش در شدن کوبیده صدای که ایستادم جوریهمون .دویید سالن سمت و

 .رسید گوشم

 کنم؟ کمکش تونممی من واقعا

 کردیم هوس هم احمد و من و بودن خریدهاشون درگیر مردم. بود اسفند آخر روزهای

 :گفت احمد که رفتیممی راه طوریهمین. کنیم پیدا حضور هیاهو این توی

 بخری؟ لباس خواینمی تو پرهام، -

 .خرید برام قبل از مامانم -

 !مامانتی؟ گیر هنوزم -

 بخره، لباس برام که داره دوست مامان دونیمی خودت دوما! بزن حرف درست اوال -

 !کنممی خرج کمتر پول بهتر، چه که منم

 تو خانومی که ما. بیای باهام باید هم تو بخرم، خواممی من اما! سیاست بابا -

 .بخره لباس برامون که نیست زندگیمون
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 یا همسر یک از احمد منظور دونممی که من ندونه، کی هر. زد غمگینی لبخند و

 سال یک که بود زندگیش در مادرش خالی جای منظورش دقیقا بلکه نبود، نامزد

 و گرفت زنی هم پدرش و داد دست از رو مادرش دردناک، تصادف یک اثر در پیش

 .کرد رابطه قطع پدرش با خودش خاص تفکرات با احمد

 :گفتم و گذاشتم پشتش رو دستم

 !کنم خرید زن یک مثل برات بیا! عزیزی برام کنم؟ چه -

 .گرفتم رو شوهرشون به پیله هایزن ژست هم بعد

 :گفت و زد کنار رو دستم چندش حالتی با

 !نیای که بهتر همون بیای، جوریاین قراره اگه -

 سمت احمد به توجهبی. افتاد التحریریلوازم یک به چشمم که بدم رو جوابش اومدم

 .رفتم مغازه

 بگم بهت االن از که بخری کن پاک مداد برام خوایمی اگه! تو؟ رفتی کجا هوی، -

 .توعم با آقا، آهای! دارم

*** 

 .دادم کارتن یک کدوم هر به. کردم خبر رو آسایشگاه هایخدمه

 :مظفری خانم سمت رفتم

 .سالم -

 دارید؟ امری. دکتر سالم -
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 وقت هر بگید بهشون و کنید پخش بیمارها بین رو دفترها این تمام زحمتبی -

 .ندید سهرابی آرام اتاق به فقط بنویسند، توش خواست، دلشون

 :گفت تعجب با

 !دکتر؟ چرا -

 :گفتم و کردم اشاره دستم دفتر به

 .منه دست دفترش چون -

 و نشستم میز پشت. کردم آویزون جالباسی از و آوردم در رو کتم. رفتم اتاقم سمت و

 هر اما نوشتن؛ به کردم شروع نویسم روان با و برداشتم رو هامنویس چرک از تا چند

 کالفه،! کردم می پرتشون هم بعد و مچاله هم من و میشد زشت هامنوشته بار

 .بستم رو هامچشم و گذاشتم میز روی رو سرم. کردم پرت هم رو برگه آخرین

 .رسید ذهنم به ایایده که نگذشت دقایقی

 به کردم شروع نویسی چرک هیچ بدون و کردم باز رو دفتر باال، نفسی به اعتماد با

 :نوشتن

 خدا بنام" 

 و زندمی قدم حیاط در گرمی لباس هیچ بدون سوز استخوان سرمای توی که دختری

! دارد اشسینه اندرون در بزرگی راز قطعا کند،می لگد را پاییز از جامانده هایبرگ

 .است طبیعی امر یک این و دارند راز همه

 ...مرموز و زیبا دختر آرام،
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 تو! آورم در سر اندرونش رازهای از و کنم نفوذ کوچکت دل اون به توانستممی کاش

 نفر یک به وجودت تمام با که دانممی من اما بزنی؛ حرفی خواهینمی که گوییمی

 .بگذاری میان در را هایتحرف او با که داری نیاز

 هر! کنند کمک رنجور دختر یک به توانندمی هم مردها اما مردم؛ یک من درسته

 بر دانستی، زدن حرف الیق را من و آمدی کنار خودت با که زمانی هر در و وقت

 تمام هم باز من صورت،این غیر در و کنم کمکمت بتوانم تا بنویس دفتر این صفحات

 خودت برای فقط را دفتر این توانیمی حتی تو و کنم کمک تو به تا کنممی را تالشم

 درمان مشتاق و نگران. نشوم خبر با کدامشهیچ از من و بنویسی آن در و بگذاری

 "فرهادی پرهام تو، حال

 .انداختم نگاهی متن به

. کرد نگاه من به شدم؛ وارد و زدم در. رفتم اتاقش سمت به و شدم بلند مردد

 گذاشتم پاش روی رو دفتر و اومدم جلو آروم. زدم زیبایش و مظلوم چهره به لبخندی

 .بیرون زدم در از و

 .کرد تعجب که کردم احساس اما ندیدمش؛ آخر لحظه کهاین با

*** 

 (آرام)

 

 .کردم نگاه پام روی دفتر به متعجب

 .شده نوشته متنی قشنگی خط با دیدم که کردم بازش
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 تو، حال درمان مشتاق و نگران" شدم آخرش جمله به خیره آخر، در و خوندم رو اون

 " فرهادی پرهام

 و شدم بلند بهش توجهبی و انداختم میز روی و بستم رو دفتر و اومدم خودم به

 !نبرد خوابم اما خوابیدم؛ و کردم خاموش رو چراغ

 توقع چطور. کردم نگاه ساعت به و شدم بلند کالفه آخر و خوردم جام تو غلتی چند

 خوابم نگذشته، خوابم آخرین از ساعت دو هنوز که وقتی ظهر، یازده ساعت دارم

 .افتاد دفتر به چشمم که بخورم آب رفتم! ببره؟

 دکتر دست به و بنویسم اون در حاضرم من واقعا آیا داد؟ من به رو دفتر اون چرا

 !دارم؟ رو دردهام آوردن زبون به طاقت اصال نه، که یا بدم؟

 .بیرون زدم اتاق از و دادم تکونی رو سرم کالفه

*** 

 (گذشته_ پرهام)

 

 .زدم مک یک خودم مال از و دادم دستش رو پکآیس

 .شدم خیره بهش و انداختم پام روی رو پام

 .بگو خب -

 .داد بهشون فشاری و کرد قالب هم توی رو ظریفش هایدست

 ...اما نیست؛ گفتن برای خاصی چیز خب -

 !بگو ایطفره هیچ بدون و کامل -
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 !نیستی که بازجو پرهام، حاال خب -

 .کرد شروع من من با و اومد دستش کار. کردم نگاه بهش جدیت با

 ...مهمونی یک به رفتیم دوستم با که بود پیش ماه پج تقریبا -

 درسته؟ پارتی بگو، ساده -

 .آره -

 .رفتم حوصلگیبی رفع برای منم جایی، رفت دوستم مجلس، وسطای -

 پام زیر هایفرش سنگ به فقط ترس از و زدمی دو دو هاشچشم. پرید باال ابروهام

 .زد شور دلم. شد خیره

 جلوش که گفت دید، مشتاق قدراین رو من وقتی نداشت، یاری طرف خب... خب -

 پول قدرهااون هنوز هم سهیل و نداشتم پولی که من خب. کنم بازی باهاش و بشینم

 .نداشت

 :گفتم و شد گشاد هامچشم

 کیه؟ سهیل سهیل؟ -

 .کرد نگاه بهم کنه جمعش باید چجوری دونهنمی حاال و زده گند انگار که جوری

 !بود دوستم همون اون سهیل؟... خب -

 .برگشتم سمتش و زمین روی انداختم رو پام

 .گرفتم ضرب پام روی مشتم با و کردم نگاه بهش خشم با

 !کشی؟نمی داشتی؟خجالت پسر دوست تو! سمیرا؟ گیمی چی فهمیمی -
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 :گفت ترس با و کشید جلو رو شالش

 بفهمی رو داستان بقیه تو! نکن پهن اندرز و پند سفره برام کنممی خواهش پرهام، -

 کنی؟می کار چی

 .بشم مسلط خودم به کردم سعی

 !چیه؟ بعدیت گندهای ببینم بگو خب، خیلی -

 :گفت صدا تن ترینپایین با و گرفت بازی به رو شالش هایریشه

 رو شرطش و گفتم چی نفهمیدم نبود، خوب حالم ذره یک منم نداشتیم، پول چون -

 .کردم قبول

 بود؟ چی شرطش -

 ...خب خب، -

 اوج از کمی که گشتمی خوبی جمالت دنبال داشت انگار کرد، نگاه بهم استرس با

 .کنه کم کارش فجاعت

 !بشم بلند هازده برق مثل که بود کافی کلمه همین

 :گفتم فریاد با بعد و زدم پارک توی قدمی چند

 !شده؟ چی فهمیدی اصال! بکنی؟ خواستیمی غلطی چه تو -

 .شد بلند

 :گرفت رو هامدست و ایستاد روبروم
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 قابل کسی من. نیفتاده اتفاقی هیچ هنوز! کن کمک بهم کنممی خواهش پرهام -

 !نکردم پیدا تو از اعتمادتر

 بهم وحشت و تعجب با شدم، خم کمی سمتش، اومدم جلوتر و زدم پس رو دستش

 .کرد نگاه

 !کجاست؟ جونت سهیل -

 !کرده کات وقته خیلی باهام سهیل -

 زباله سطل توی هم رو پکآیس داشتم برش و کتم سمت رفتم و زدم پوزخندی

 .خروجی سمت رفتم و انداختم نزدیکم

 .خداحافظ نیستم، من -

 :سمتم اومد دو با که گذشت ایدقیقه چند

 !خطرم در من االن کنی؟نمی توجه حرفم به چرا پرهام، -

 :گفت بشنوم، من که طوری لبی زیر خجالت با کمی

 !دخترم هنوز من -

 :کردم آزاد رو صدام و ایستادم

 چجوری احمق من   خب شده، چی نفهمیدی انگار تو سمیرا! دختری هنوز که آفرین -

 !هان؟ کنم؟ کمک بهت

 !باشیم شوهر و زن یک مثل باهم روز چند فقط -

 !نیستیم؟ که فهمیدن االن تا حتما هاآدم اون کنینمی فکر -
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 :گفت بلند پشت از کسی

 .نیستید شوهر و زن پس -

 .شد خیره سرم پشت به ناپذیر وصف ترسی با سمیرا

 ارادی غیر کامال! نامرد بگم بهتر البته دیدم، رو اول روز مرد همون که برگشتم

 زنجیر و خورده بخیه ابروی اون با. گرفتم مردونم هایدست در رو ظریفش هایدست

 شکم که بود پوشیده جذبی مشکی لباس. بود شده خیره ما به گردنش، روی براق

 !بود گذاشته نمایش به رو چیه منشأش سر فهمیدم تازه که اشگنده

 .داشت ب**ل به هم کریهی لبخند یک

 :گفت دوباره

 !نیستید شوهر و زن که -

 .شنیده رو حرفم کجای تا دونستمنمی

 :گفتم و کردم ظاهر حفظ کمی

 نباشیم؟ شوهر و زن هم با ماها میشه مگه گفته؟ کی -

 !بود خریدارانه نگاهش فهمیدم، رو نگاهاش معنی حاال و زد چندشی پوزخند

 !گفتی خودت کو؟ حلقتون پس -

 سفارش رو هامونحلقه اطالع جهت اما بدم؛ توضیح تو به که بینمنمی دلیلی -

 .کردیم عقد تازه باالخره دادیم،

 .بود سمیرا دستان در مشهودی لرزش
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 !چیه؟ نیستید شوهر و زن از منظورت پس! مبارکه به، به -

 .کشیدم موهام توی دستی و کردم ول رو سمیرا دست

 باالخره سوخت، ترسش برای دلم. گرفت رو پیراهنم گوشه داشت، که ترسی از سمیرا

 !نبود چیزی کم

 .بکنه امنیت احساس تا کردم حلقه کمرش دور رو دستم

 .عقدیم هنوز چون نیستیم شوهر و زن بله، -

 :گفتم و شدم عصبانی

 !باشه داشته ربطی تو به ما خصوصی مسائل نکنم فکر -

 .رفتیم و کشیدم رو سمیرا دست

 کنه،می گریه بهار ابر مثل شدم متوجه تازه که کردم نگاه بهش خروجی مسیر در

 .برگشتم سمتش و ایستادم

 .انداخت بغلم تو رو خودش درنگی هیچ بدون

 !کنممی خواهش دارم، نیاز تو کمک به من! کردم غلط من! کنممی خواهش پرهام -

 .افتاد هق هق به

 .کردم حلقه دورش رو دستم

 .کنممی کمک بهت باشه، خب اما بدی؛ بیشتری توضیح برام بعدا باید -

 که بود امنیتی احساس گریش معنی. کرد گریه بلندتر و کرد ترتنگ رو دستش حلقه

 !شد قلبم درد باعث همون شاید! زد رو من شکست استارت آغوش همون شاید! کرد
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*** 

 (آرام)

 

 بهش خیلی شدیم، دوست هم با که سالی یک این تو. رفتیممی راه هم کنار صدابی

 .سپردم اون دست به و آوردم در پالتوم جیب از رو هامدست. شدم وابسته

 .شد خیره بهم هاش،پنجه به هامپنجه شدن قفل با

 شده؟ چیزی ساکتی، میالد -

 .چرخیدمی صورتم اجزای میون هاشچشم سمتم، برگشت و ایستاد

 .بگم بهت رو چیزی یک خواممی آرام، -

 :شدم خیره بهش مشتاق

 .بگو خب -

 .آروم جای یک بریم باید نه، -

 یک به چشمم که چرخوندم چشم اطراف همین خاطر به داشتم، فضولی ذات

 .افتاد کوچیک فودیفست

 :گفتم بهش و کردم اشاره

 .جااون بریم -

 :گفت ب**ل زیر خنده با و برگشت

 !بزنم حرف باید هم جایی چه -
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 بگی؟ خوایمی چیزی چه مگه-

 .نداشت بشنوم رو حرفش کهاین توقع

 .بریم هیچی -

*** 

 .کردم پاک بود شده سسی که رو لبم دور دستمال با و زدم بزرگی گاز ساندویچم به

 بزنی؟ حرف خواینمی خب، -

 فقط حاال زد،می رو اول حرف شکمویی تو و بود غذا عشق که میالدی بود، عجیب

 !زده ساندویچش به گاز یک

 .بگم بهت چجوری دونمنمی! سخته خیلی بزنم بهت خواممی که حرفی آرام، -

 .دیگه باش راحت میالد، بابا -

 ...دوستیم هم با که ساله یک تو و من ببین، -

 هاشب**ل به و گذاشتم میز روی رو ساندویچم کنیم، کات بگه بخواد کهاین ترس از

 .شدم خیره

 به خیلی منم. شده صمیمی رابطمون و شدیم نزدیک هم به خیلی مدت، این تو -

 شدنمون دوست از بعد ماه دو تقریبا از که هست حرفی یک. کردم فکر موضوع این

 .بگم بهت خواستممی

 :گفت رو هاشحرف ادامه پایین سری با و کردمی بازی نوشابه بطری توی نی   با

 من. بگم بهت نشدم مطمئن ازش تا که نیستم آدمی من! واقعیه زنممی که حرفی -

 تو که زمانی تا من. کن فکر بهش خوب قبلش اما میدم؛ بهت رو انتخاب حق
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... کن فکر بهش خوب کنممی خواهش ولی ندارم، کاری باهات بگیری رو تصمیمت

 !شدم عاشقت من... من

 جام از. ریخت مانتوم روی و نوشابم بطری به خورد دستم و شدم هل حرفش این با

 !دریغ خب اما کردم؛ کردنش تمیز برای تالش دستمال تا چند با و پریدم

 .ایستادم مغازه بیرون کنه حساب رو پول میالد تا

 پیشنهاد به! بود سنگین برام خیلی خب اما کنم؛ هضم رو حرفش که بودم تالش در

 تونهمی حاال آخرش جمله با انگار. نشستیم نیمکت روی و رفتیم نزدیک پارک به اون

 .بزنه حرف ترراحت

 رو تو که روزی اون چقدر دونینمی تو آرام. گفتم راست شدم، عاشقت گممی وقتی -

 به که حسی همون! حسه یک که کردم فکر اولش! پسندیدم دیدم، رستوران توی

 حسم زدی، زنگ بهم کهاین بعد. نبود طوریاین اما داشتم؛ قبلیم هایدختر دوست

 باورت شاید! دونهمی خدا فقط که دارم دوستت قدریاین هم حاال. شد تازه دوباره

 همینه برای! برهنمی خوابم نشنوم، رو صدات خواب قبله شب، که زمانی تا اما نشه؛

! هستی دختر زیباترین و ترینلطیف من برای تو آرام. زنممی زنگ بهت هرشب که

 یک خواممی ازت بدی، جواب بهم بعد و کنی فکر هامحرف به خوب خواممی ازت

. داره نیاز تو متقابل حس و اجازه به این و! دیگه نگاه یک با ولی باشیم، هم با مدت

 !دارم دوستت خیلی

 من اما برد؛ ماشینش سمت و گرفت رو دستم بعد و بوسید رو وپیشونیم شد بلند

 .بودم شوک در همچنان

 رو میالد روزها اون من. آوردم پناه اتاقم به بالفاصله من و رسوند خونه به رو من

 حسم کاش و! عشق گذاشت رو اسمش بشه که طوریاون نه اما داشتم؛ دوست
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 بهش رو دلم که بودم احمق و ناپخته قدریاون اما موند؛می طوریهمون بهش

 در رو راز این هم باز اما کردم؛می مشورت پخته آدم یک با که بود بهتر شاید! سپردم

 گذشته تاسر سر. نگفتم اعترافش و اون با رابطم از کسهیچ به و داشتم نگه خودم

 !احمقانه و عجوالنه هایانتخاب از سرشار من،

*** 

 که باریه اولین این داده، هدیه رو دفتر این بهم دکتر که موقعی از کردم؛ نگاه دفتر به

 در و بستم رو دفتر. کرد بهتر رو حالم نوشتن این اما چرا؛ دونمنمی. نویسممی توش

 جونی که چند هر! کردم پیدا همراه و همراز یک که خوب چقدر. کشیدم آغوشش

 و میده دلداری بهم بودنش مسکوت وجود با چون دارم، دوسش رو اون من اما نداره؛

 .کنهمی آرومم

 .نکردم پیدا براش" همراز" از ترشایسته اسمی

 :کردم زمرمه رو اسمش آروم و زدم لبخند

 !همراز -

*** 

 (آرام)

 

! زدمی صورتم به رو سوزش اقتدار با هوا همچنان اما بود؛ سال آخر هایشب کهاین با

 هر قبال. مالیدممی و بودم چسبونده هم به رو هامدست کف. شدم خیره دستم به

 .انداختمی دوشم روی و آوردمی در رو کتش دید،می رو حالتم این میالد وقت
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 ...حاال اما بود؛ ها قبال مال این که گفتم

 .کردم احساس هامشونه روی رو گرما

 صورتم جلوی که ایقهوه فنجون با اما شدم؛ غرق خاطراتم توی که کردم فکر اول

 لبخند با و کردم بلند رو سرم! افتهمی داره واقعیت در اتفاقات این که فهمیدم اومد،

 اونم شدم، خیره بخارش به و گرفتم ازش رو قهوه. شدم مواجه دکتر بخشآرامش

 .نشست کنارم و دید مناسب رو فرصت

 !لرزهنمی هم ذرهیک حتی که داری مقاومی بدن... سرده هوا -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 کار چی رو عید خوایمی تو راستی،. خانوادم پیش برم و برسه عید که زده لک دلم -

 کنی؟

 همون شدم، خیره روبرو به و کشیدم جلو بیشتر رو پتو و گذاشتم کنارم رو فنجون

 پیش دوسال مثل خب کنم؟ کار چی خواممی رو عید من واقعا! قدیمی درخت

 .اومدم بیرون فکر از اومد، جلوم که عکسی با! کنممی گریه و شینممی جاهمین

 .شهابه اسمش -

 .باریدمی شیطنت اش چهره از که بود ایبامزه و تپل پسربچه

 حرفش به. بفرستم تعطیالت به رو بیمارهام که داد دستور و زد زنگ بهم امشب -

 تا جااین از بیرون بفرستم رو همه خواممی حاال خب. زدمی خوبی حرف کردم، فکر

 بد مریض کنم،می قفل هم در کنم،می بیرون هم رو همه کنند، حال و عشق کمی

 !نداره هم خوب و حال
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. کنهمی تعریف شیرینش رویاهای از داره انگار که زدمی حرف جوری. کردم نگاه بهش

 .زد پهنی و پت لبخند و کرد شکار رو نگاهم

 تو پیش هایسال مثل تونینمی هم وجههیچ به بری؟ کجا رو عید داری دوست حاال -

 !بدی تحویل رو سالت اتاقت،

 اون پیش زدن حرف از اما چرا؛ دونمنمی. خوردم قهوه از ایجرعه و گرفتم رو نگاهم

 :نداشتم گاردی یا واهمه هیچ

 .دونمنمی خب -

 خانوادت؟ پیش بری داری دوست! ایول -

 بیشتر پیشونیش روی هایخط که مامانی شده، ویلچر اسیر که بابایی! خونوادم ا ه،

 ...دوستام و گوشیه عشق فقط حاال که دالرامی شده،

 ببینن؟ خونه توی رو من دارن دوست نظرت به -

 !معلومه خب -

 به رو دستش. شده سرد که معلومه خب مدت، این بعد. خورد نفس یک رو اشقهوه

 :برگشت سمتم و مالید هم

 بزنیم؟ قدم میای -

 !گذشته کاریت وقت دکتر؟ نداری زندگی خونه تو -

 :گفت شده چندشش انگار که طوری و کرد جمع رو صورتش

 میاد باشم، خونه اگه خونش، برمیگرده همسایمون که ساعتیه االن! عمرا وای، -

 !نمیاد خوشم ازش اصال. میشه هوار جااون
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 ...اما اعصابه؛ روی غروی غر پیرزن یک اشهمسایه کردم فکر

 هایلباس و کنهمی که غلیظی آرایش اون با! دونهمی خدا فقط که زشتیه زن یک -

 !بشم عاشقش داره توقع وجقش عجق

 .شدم ناراحت آدمیه، چنین اشهمسایه کهاین از اما چرا؛ دونمنمی

 بریم؟ راه... خب -

 .شدم بلند اون از تبعیت به منم و شد بلند

*** 

 (پرهام)

 

 اون با هم اون تا برم راه ترآروم کردم سعی. شده باز نطقش کهاین از بودم خوشحال

 .بشه قدمم هم کوچیکش، هایقدم

 بگی؟ ما به میالد آقا از خواینمی خانوم، آرام خب -

 !میومد بدم آرامه، شوهر کهاین از جورایی یه نداشتم، خوبی حس میالد این به

 !نگفت هیچی و نشست اشچهره روی غم گرد

 درد به دیگران کمک همیشه. کنند کمک خودشون به خودشون باید هاآدم گاهی -

 !بخوره درد به ما کمک تا کنی کمک خودت به باید تو حاال و خورهنمی

 .بود خیره هافرش سنگ به

 .بود داشته وا سکوت به رو اون میالد، اسم
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 بزنی؟ حرف باهام دربارش داری دوست -

 رخمنیم به که کردم تکرار رو امجمله. گفتم چی که نفهمید انگار کرد، بلند رو سرش

 .کرد نگاه

 :گفتم لبخند با و برگردوندم سمتش رو سرم

 دوست چی؟ تو! کنار بره خوشگلت چهره از غم گرد که دارم دوست خیلی من -

 داری؟

 بگم؟ چی باید -

 داری؟ دوسش آدمیه، چجور کهاین از دونمنمی -

 .دارم دوسش آره، ولی بیخیال... آدم یک خب -

 بشم؟ ناراحت داره، دوست رو میالد اون کهاین از باید من چرا سوال، یک

 کردی؟ معرفی رو خودت اومدی چرا بپرسم میشه -

 !پرسیمی سوال داری زیادی -

 میالد؟ خاطر به! حداقل بده کوتاه پاسخ -

 .آره-

 کرد؟می اذیتت -

- ... 

 نداشت؟ دوستت -

- ... 
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 کرد؟ ولت -

- ... 

 بیای؟ جایی چنین به تو شد باعث که کرد کار چی خب -

 .زد می برق هاشچشم توی زده حلقه اشک اما بود؛ تاریک هوا کهاین با

 !هاستهمون از یکی اینم خب بگن، رو کارهاشون دلیل ندارن دوست هاآدم گاهی -

 بمونی؟ جااین خوایمی کی تا -

 .بدونم صالح خودم که زمانی تا -

 دونی؟می صالح رو کی تو خب -

 !دونمنمی... دونمنمی -

 توی هقش هق صدای. دویید و کرد پشت بهم. گفت فریاد با رو آخریش دونمنمی

 به کالفه. کردمی آگاه اندرونش بزرگ غم به رو آدم و میشد اکو آسایشگاه باغ

 :زدم فریاد و زدم محکمی لگد پام جلوی ریزهسنگ

 کنم؟ کار چی خدایا -

 کیه؟ میالد

 کرده؟ کار چی آرام با اون

 به چشمم. برم تا رفتم سالن سمت به عجله با. کنم کمک بهش چجوری باید من

 .افتاد اشقهوه فنجون

 :گفتم وارزمرمه و کردم نگاه بهش بود؛ مونده نخورده دست داشتم، برش
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 .فهمممی رو دردت روزی -

 .دادممی گاز. بیرون زدم جااون از سریعا و کردم تن رو کتم

 !همین! بشم خارج سردرگمی این از خواستممی فقط من نداشتم، عجله من

 راه قدمی چند و زدم کنار. کردنمی رها رو من سردرگمی این اما دادم؛ گاز بیشتر پس

 می تأثیر روانم و روح روی چنیناین که آرامه این فقط بیمارهام، تمام بین از. رفتم

 !فهممنمی رو حس این معنی! ذاره

 .پوشیدم رو راحتیم هایلباس و آوردم در رو کتم کالفگی با

 .نشستم تلویزیون جلوی و گذاشتم جوشآب

 به موبایلم زنگ صدای با! نبود جااین من فکر اما کردم؛می عوض بیخودی رو هاکانال

 .اومد لبم به لبخند صفحه، روی اسم با اومدم، خودم

 بوی شدمی هم گوشی همین پشت از گرفتم، آرامش صداش از و زدم رو اتصال دکمه

 !کرد حس رو خونه توی فراوون محبت و گرم غذای

 !خانم حاج سالم به، به -

 !وفامبی پسر سالم -

 مبل روی! بینهمی رو من داره انگار که جوری بود، گرفته خودش به دلخوری لحن

 :پرسیدم و نشستم مرتب

 !ناراحته؟ چرا من خانوم حاج -

 غرق رو خودت جااون تو که مونده عید به روز چند مگه مادر؟ نباشم ناراحت چرا -

 کردی؟ کارهات
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 .برسونم بهتون رو خودم عید شب میدم قول من باش، داشته صبر دشما-

 !شده تنگ برات دلم االن خوره؟می دردم چه به عید شب -

 .بیام و کنم ولش بتونم که نیست جوری من شغل! گلم مادر برم قربونت -

 .بزنی زنگ که تونیمی ولی -

 وظیفه میره یادم که شدم هامروزمره درگیر قدریان. نداشتم جوابی حرفش این برای

 .بزنم زنگ بهش دارم

 !دارید حق ببخشید، -

 .برات دارم خبر یک! الهی برم قربونت -

 شده؟ چی -

 !اومده دنیا به سمیرا بچه -

 !شد؟ ماه نه مگه اومده؟ دنیا به! چی؟ -

 .سالمه شکر رو خدا اما اومده؛ ماهگی هشت -

 !باشه مبارکش آها، -

 داد؟می من به رو خبری چنین باید مامان چرا

 شدی؟ ناراحت چرا مادر -

 !شدم؟ ناراحت کجا من -

 !کردم حس دونم،نمی -

 !دارند ایقوی ششم حس مادرها،
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 .کردیم خداحافظی زدن حرف کلی از بعد

 .دارم بهتری حال االن آخیش،

 اضافه بهش رو جوشآب هم بعد ریختم فنجون توی کردم باز رو نسکافه آماده بستۀ

 .شد بلند در صدای بخورم، که بشینم اومدم تا کردم،

 !لعنت معرکه خرمگس بر

 .دیدم رو رها که کردم باز رو در

 !تو بیاد نتونه جوره هیچ که ایستادم در جلوی جوری

 .جان فرهادی سالم -

 .امرتون سالم، -

 .داشت ب**ل به پهنی و پت لبخند

 خوبه؟ حالت -

 کارتون؟. ممنون -

 :گفت و کرد مزخرفی اخم

 !نباش جوریاین جان، فرهادی عه -

 .برم باید بگید، رو کارتون لطفا! نیستم جوری من محترم، خانم -

 .بزنه دید رو خونه توی هامسرشونه رو از کرد سعی و ایستاد هاشپنجه روی

 داری؟ مهمون -

 .نه -
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 .بزنم حرف راحت بیام کنار برو پس خب -

 !پرروعه؟ قدراین چرا این خدایا،

 !لطفا بگید جااین رو کارتون عزیز، خانم -

 همراه یک کی هر گفته خب و گرفته مهمونی هامدوست از یکی! بابا خب خیلی -

 !بیای تو خواممی منم بیاره،

 .نیومد خوش مزاجم به اصال دستوریش لحن

 :گفتم و کردم اخم

 !نه اما شرمنده؛ -

 وچرا؟-

 .ندارم وقت -

 .ندارم وقت گیمی که زمانیه چه نگفتم که من-

 استفاده فرصت از موهام، تو بکنم کردم بلند که رو دستم! اعصاب رو رفت این دوباره

 .کردم نگاه بهش تعجب با و خونه توی رفتم! خونه توی پرید و کرد

 .برداشت یکی میز روی خوری شکالت از و نشست مبل روی ریلکس خیلی

 :گفتم و ایستادم جلوش رفتم

 !ذاریدمی فراتر حد از رو پاتون دارید دیگه خیلی شما! نمیارم تاب دیگه من -

 !باش باحال کم یک بابا -

 !دادم دست از رو کنترلم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

119 

 

 !نباش پررو تو دادم، رو ذره یک من حاال ببینم، بیرون برو پاشو! باش باحال چیو چی-

 .کردمی نگام لبخند با

 !مونیمی خودم مال ابد تا میاد، خوشم اخالقات همین از -

 :کردم نگاش گشاده هاییچشم با

 !میگی؟ ور و شر چی -

 .کشوندمش در وسمت گرفتم رو آستینش گوشه

 :گفتم و کردم باز رو در

 !نبینمتون هم دیگه! بیرون بفرمایید-

 که مهمه برام خیلی کرده فکر االن. خودش واحد سمت رفت و کرد نگام دلخور

 !کشی منت میرم و شده ناراحت

 !جان فرهادی بینمتمی مهمونی تو -

 .بستم رو در و زدم ایحرصی پوزخندی

 .بود شده سرد کردم، نگاه بهش فنجونم سمت رفتم

 .کردم عوض رو تلویزیون هایکانال توجه،بی دوباره و کردم خالیش سینک توی

 !هپروت عالم تو رفتم

 ...من و شد مادر سمیرا

 

 :هفتم فصل
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 ...شده عاشق که است بهاری پاییز گویندمی

 ...است رسیده بهار باز حال و

 ...نکن تبدیل پاییز به هاقبلی مثل را بهار این و بیا

 ...بزن ابد مُهر بهار سند روی بر و بیا

 بیایی؟ شودمی

*** 

 (پرهام)

 

 که نیست معنی این به این اما خونه؛ گردهمی بر داره آرام درسته ها،خانوم خب -

 کنممی خواهش. گردهمی بر جااین به دوباره تعطیالت بعد خب و خوبه حالش

 !بگید هم مامانش به رو من های.حرف

 جایک به العملیعکس هیچ بدون ساعت چند شاید! حادیه افسردگی درگیر آرام

 به دیدید، ازش معمولی غیر العملعکس هر. کنه گریه همش هم شاید بشه، خیره

 هایدمنوش دادن از! نزنید درمانی هیچ به دست خود سر خواهشا و بدید خبر من

 این تو که کنید تالش اما بدید؛ سروقت رو داروهاش! کنید پرهیز هم اینها و بخشآرام

 توی نیست الزم خیلی. کنه دل و درد باهاتون جورایی یه بزنه، حرف باهاتون مدت

 خب اما بذاره؛ تأثیر اشروحیه روی ممکنه درسته کنه، شرکت بازدیدها و دید

 ولی ببریدش، جا سه دو هفته در مثال! است دهنده آزار هم اطرافیان هاینگاه

 کمک حالش به شاید دادید،می انجام هم با بیماری از قبل که هم معمولی تفریحات
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 آدم یک مثل نه باشید، داشته ایعادی رفتار باهاش کنید سعی هم آخر در و کنه

 !بیمار و رنجور

 .دکتر چشم: مریم

 .کنید حاضرش و برید که بهتره نظرم به خب، -

 .ممنون... باشه: سارا

 .برم که کردم آماده رو هاموسایل هم من رفتنشون، بعد

 نبود، مامان اصرارهای اگر! نزنه ضربه بهشون بیمارهام برای من حرکت این امیدوارم

 !هاشپافشاری و مادره اما کردم؛می کمک بهشون و موندممی حتما

*** 

 (آرام)

 

 تنگ برام روزگاری که لباسی دیدم ایستادم، آینه جلوی وقتی اما کردم؛ تنم رو لباس

 !زنهمی زار تنم حاالتو بود،

 !داره فرق میاره ذوق به رو آدم که هاییشدن الغر اون با شدن الغر این

 که ایچهره افتاد، امچهره جون به آرایش لوازم با گردوند، برم و گرفت رو دستم مریم

 !نگرفته خود به رنگ و نشده تمیز هاستمدت

 .بود هاموسایل کردن جمع مشغول هم سارا

 .برگشتم آینه سمت به دوباره شد، تموم که مریم کار



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

122 

 

 !بود شده تنگ دلم زدم، لبخند امچهره به

 :گفت و کشید رو دستم سارا

 .بریم بیا! رو خودت خوردی بابا، خب -

 در هاینزدیک. دادم تکون سر فقط من اما کردند؛ خداحافظی ازم یکی یکی پرستارها

 رو سرش گذرا. هاستبچه شوهرهای با صحبت حال در دکتر دیدم که بودیم خروجی

 و زد زیبایی لبخند. چرخوند رو سرش تعجب با ایلحظه بعد اما برگردوند؛ سمتمون

 دست کارش از که بودم موت به رو اشکنندهذوب نگاه زیر! کرد نگاه من به خیره

 !کشید

 :کرد نگاه بهم و اومد جلو

 خوش خوب مدت این. باشی داشته خوبی سال امیدوارم و مبارک پیشاپیش عید -

 !بیار در عزا از دلی و بگذرون

 سوار هابچه همراه به هم من رفت، و کرد خداحافظی هممون از و زد مهربونی لبخند

 که خوشحالم چرا، دروغ اما داشتم؛ استرس خونه و بابا با دیدار برای. شدم ماشین

 به نسبت کمتری شادابی خونه این حتما که چند هر گردم،می بر پدریم خونه به دارم

 !داره قبل

*** 

 (پرهام)
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 نبود دختر این حیف! بود شده ترخواستنی اشچهره داشت، که ملیحی آرایش اون با

 .کردم حرکت و شدم ماشین سوار !بشه؟ حالی چنین درگیر که

 حکم وگرنه باشم، نیشابور اون از قبل باید من و میشه تحویل سال دیگه ساعت6

 .کردم زیاد رو موزیک و گذاشتم گاز روی رو پام! میشه صادر مادر جانب از مرگم

 نه و شنیدممی رو موزیک صدای نه که چرا بود، شده آرام چهره درگیر عجیب فکرم

 !کردم تجربه جایی قبال رو حال این! دیدمی رو جاده هامچشم حتی

 !داشتیم هم با بیشتری ارتباط سمیرا و من که روزهایی همون

 !گیره؟ می خودش به رو نام همون حس، این آیا و

*** 

 (آرام)

 

 اما بیارن؛ هیجان به رو من که بودن تالش در و زدنمی حرف مدام مریم و سارا راه، در

 شده خیره هاخیابون به ماشین پنجره از! کردم فراموش رو هیجان که هاستمدت من

 تغییر شهر! بودم کرده فراموش هم رو هاخیابون چهره که بود سال دو از بیش بودم،

 یعنی سال دو گذر فهمیدم تازه شدیم، مونمحله وارد وقتی اما بود؛ نکرده چنانیآن

 به و بودن شده بزرگ کدوم هر حاال کردن،می بازی کوچه توی که هاییپسربچه! چی

 زده ترحیم اعالمیه محله پیرهای از یکی خونه در روی. رسیدنمی مشقشون و درس

 دلم! بود کرده فرق ها چیز خیلی خالصه و بودن داده شغل تغییر هامغازه. بودن

 با! باشه شده تغییرها این درگیر هم ما خانه شاید کهاین از ترسیدم! ترسیدم و گرفت

 .اومدم خودم به ماشین ترمز
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 االن اگه یعنی رفتن، بیرون هم با شوهرهاشون اما اومدن؛ داخل من با مریم و سارا

 !شد؟می صمیمی اینقدر اینها با هم میالد نبود، این حالم وضع

 ...حاال اما! نبافتیم آیندمون شوهرهای با دانشگاه دوران تو که رویاها چه

 :زد شونم به سارا

 !نیست دلش تو دل بابات که بریم بدو خانوم؟ حاج کجایی -

 جلوتر اونها. شد باز زد مریم که زنگی با خونه در! ریخت هری دلم بابا، یادآوری از

 درگیر هم خونه اون اما گذاشتم؛ آرامشم منیع خونه به پا آهسته آهسته من و رفتن

 بود، تمیز همیشه که زمینی نبود، باغچه سرحال هایگل از اثری دیگه! بود تغییرها

 بافتم،می رویا یک تکونش هر با دوران یک که تابی و! بود روش خاک الیه یک حاال

 !بود افتاده باغ گوشه زده زنگ و کج

 .کشیدم گذشته از اثر یک دنبال گشتن از دست اسپند، بوی با

 !عزیزکم اومدی خوش هللا، ماشاء... وال الحول -

 شدمی راحتی به اما رفت؛می صدقم قربون و چرخوندمی سرم دور رو اسپند مامان

 !دید رو هاشچشم اشک برق

 ویلچر قامت بگم بهتره البته شد، ظاهر در جلوی بابا قامت رفتم، باال که رو پله اولین

 من و ریختمی اشک وضوح به بابا. داشتم نگه رو خودم اما شد؛ سست پاهام! بابا

 !شد اضافه هامغم به جدید ایغصه البته کردم،می نگاش ترس و بهت با فقط

 .بوسیدم رو دستش و زدم زانو روبروش
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 زجر، این از کردنش رها برای بکشه، سرم روی رو دستش تالشه در که کردم حس

 !گذاشتم سرم روی و کردم بلند رو دستش

 ترکید بغضم سرم، روی گذاشتنش با که بود بابام هایدست توی حسی چه دونمنمی

 من که چیزی اما اومد؛می همه فین فین صدای و کردممی گریه من! کردم گریه بلند و

 حرف جذابیت تو که خوشتیپی بابای حال بانی و باعث من که بود این داد،می زجر رو

 !بودم زد،می رو اول

 بزرگ کی نفهمیدم که خواهری آغوش در و شدم بلند زاری، و گریه دقیقه چند از بعد

 .رفتم اتاقم به و شدم بلند شربت لیوان یک خوردن از بعد! رفتم شد

 .کرده تمیزش مامان که بود معلوم و نداشت گردی اتاق

 .رفتم تختم سمت و گذاشتم زمین روی رو ساکم

 یک اال برداشتم رو چی همه برم، میالد خونه به که کردم جمع رو هاموسایل که وقتی

 تختم روی دیدنش با! بود من خوارغم بچگی از که بود ایخرسی عروسک اون و! چیز

 ساعت یک شاید! زدم زار بلند و کردم گریه دوباره کردم، بغلش و زدم عمیق لبخندی

 کردم باز رو درش افتاد، پنجره به چشمم کردم، بلند که رو سرم! بودم کار این مشغول

 .کردم نظاره رو بیرون و

 برای هامچشم که بودم کرده گریه قدریان ولی نیفتاد، پنجره این با که هااتفاق چه

 !کردنمی یاری بعدی گریه

 .رفتم حمام به هوام و حال تغییر برای
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 کمی شده، که هم امخانواده دل شدن خوش برای حداقل که کردم فکر خوب حمام تو

 بلند مامان خیال به خورد، حمام به که دری با. بدم نشون سرحال و خوب رو خودم

 :گفتم

 .میام االن -

 یاد به! کشیدمی بیرون رو من زور به باید مامان همیشه رفتم،می که حمام دوران اون

 .زدم لبخند روزها اون

 .تنم دور هم رو دیگه وحوله پیچیدم سرم دور رو حوله

 روی دستم بود، ایستاده روم به رو که کسی دیدن با اما اومدم؛ بیرون و کردم باز رو در

 !شد خشک دستگیره

 خوشحال و کرد که کارهایی برای عصبانی خوشحال؟ یا باشم عصبانی دونستمنمی

 !بود کرده رو هواش تنگم دل   چقدر کهاین برای

 .سالم -

 رو خودم! بود حرام من بر که بود هامدت که آرامشی کرد، آرومم جذابش بم صدای

 .کردم اخم و کردم کنترل

 اما درست؛ بود شوهرم. بپوشم حمام در که برداشتم رو هاملباس و کردم پشت بهش

 نتونستم کشید، خودش سمت و گرفت رو دستم! خواستمی قهر و کشیدن ناز دلم

 رو سرش و کرد حلقه دورم رو دستش. رفتم فرو امنش خونه به و کنم حفظ رو تعادلم

 .داد تکیه سرم به

 !بود شده تنگ برات دلم -
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 خیره هامچشم به و آورد پایین رو سرش. چکید پیرهنش روی لجبازی اشک قطره

 .شد

 نمیام؟ بیرون آغوشش از چرا راستی،

 بزنی؟ حرف باهام خواینمی -

 .کردم قایم اشسینه توی رو سرم و بستم رو هامچشم

 !بخیر یادش

 :گفت و کرد جدا خودش از رو من

 .ها میشه تحویل سال ها.االن بیرون، بریم که شو آماده ؛زود-

 .بیرون زد اتاق از و

 خوب اما داره؛ آرامش و خوبه گاهی درسته. کردم گریه های های و نشستم تخت روی

 !کنم اعتماد حالش این به نباید که دونممی

 سالن به بعد و کردم آرایش هم کمی کردم، خشک رو موهام و پوشیدم رو لباسم

 .نشستم میالد کنار باالجبار هم من و بودن جمع میز دور همه. رفتم

 هاشونچشم تو رو همه هیجان و ذوق تونستممی و کردمی نگاه بهم لذت با مامان

 .ببینم

. زدم پسش اما گرفت؛ رو دستم میز زیر از میالد. داشت آرامش هم هنوز خونه این

 !کنم زندگی باهاش تونمنمی دیگه من اما میشه؛ عصبی که دونستممی

 .کردم نگاه هاشچشم به

 ...هم باز خورده، گره ابروهای هم باز خونی، هایرگه هم باز
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 چیه رعشه این اما باشم؛ مسلط خودم به کردم سعی و گرفتم ازش رو هامچشم زود

 !تنم؟ توی

 .خوردم و کردم پرش آب از سریع و برداشتم رو لیوان آشپزخونه از و شدم بلند

 !شد منفجر سال تحویل توپ خوردم، که رو آخر جرعه

 که بودم خوشحال! جوریهمین آخر تا باشی، که جور هر سال تحویل لحظه گنمی

 .بودم ننشسته عصبی میالد کنار هم و بودم آروم لحظه اون هم

 .برگشتم سالن به مصنوعی لبخندی با گذاشتم سینک توی رو لیوان

 .شدم سرخی سیب   کندن پوست مشغول. بودن نشسته هامبل روی همه

 :گفت مامان

 بودی؟ کجا سال نیم و یک این تو جان، میالد خب -

 بغض گشته؟می من دنبال کی پس نبوده؟ اون سال نیم و یک. شد خشک دستم

 .شد کاشته گلوم توی بدی

 به رفتم کنم، تحمل رو آرامم بدون زندگی تونستمنمی دیگه جان مامان واال -

 .بشم آروم جااون شاید تا اصفهان

 برگشته؟ آرام که فهمیدی چجوری پس -

 مامان سؤال هر با کرد،می قفل هم به رو هاشدست گفت،می دروغ که وقت هر

 !کردمی گره هم به رو هاشدست بیشتر

 !گفتمی بهم حسم... خب خب -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

129 

 

. کرد دعا برامون ب**ل زیر و زد لبخند که چرا... یا بود ساده من مامان دونمنمی

 اتاقم به و کردم ول نصفه رو سیب. نداشتم رو بغض این کردن تحمل طاقت دیگه

. کردم فکر بهم نسبت میالد تفاوتیبی این به و کشیدم دراز تخت روی رفتم،

 .بیان پایین آروم هاقطره گذاشتم و بستم رو هامچشم

 !من زندگی نامهفیلم اینه خب

 توی میالد. نشستم تخت روی و کردم پاک رو هاماشک سریع اتاق، در شدن باز با

 !بود خواستنی چقدر. کردمی نگاه بهم و بود ایستاده در چوب چهار

 .خونمون بریم پاشو -

 .شد باز تعجب از هامچشم

 هم ساعت یک این که کردم تحمل خیلی تازه کنی؟می نگاه جوریاین چرا چیه؟ -

 !موندیم

 !نمیام جایی تو با من -

 .بست رو در و کشید هم در رو هاشاخم

 گفتی؟ چی -

 .نمیام گفتم -

 :غرید و شد خم صورتم روی

 !نکن ناز پاشو توعه؟ دست مگه! کنیمی غلط تو -

 .بذارم خونه اون توی رو پام تونمنمی دیگه نه،

 .کنم نگاه هاشچشم به بتونم تا گرفتم باال رو سرم و ایستادم و شدم بلند
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 یک زیر باهات داری توقع آوردی، سرم که بالیی همه اون بعد کردی؟ فکر چی -

 بیام؟ سقف

 :ترسوندمی رو من این و کشیدمی تندتند هاینفس

 ...وگرنه کنیمی جمع رو هاتوسایل شمرممی سه تا آرام، ببین -

 :زدم داد

 نبود؟ بس بدی؟ زجرم چجوری خوایمی کنی؟ کار چی خوایمی دیگه چی؟ وگرنه -

 !نبود؟ بس کشیدم، که دردی همه اون

 !داشتم دوست همیشه رو تو من نکردم، اذیت رو تو وقتهیچ من -

 :زدم دردمندی پوزخند

 !نمیام قبرستونی هیچ تو با من. گیمی رو این کارهات بعد همیشه -

 :شدم ساکت خورد، بهم که ایسیلی ضرب با

 بفهم رو این منی، زن هنوز تو کنی؟ زندگی چجوری خوایمی من بدون تو بچه، آخه -

 جرات هم تو بگیره، رو من جلوی تونهنمی که ضعیفه اون. منه دست اختیارت که

 !کن علم قد داری

 :کردم بغل رو زانوهام و نشستم زمین روی

 !خسته کردی، خستم. دستت از شم راحت بذار! عوضی کن ولم -

 :کرد نگاه بهم برزخیش هایچشم با کرد، بلندم و گرفت رو من بازوم از

 !بدم نشون بهت ایعوضی یک -
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 این از بود وقت خیلی پیچید، تنم توی بدی درد کرد، پرتاب کمد سمت به رو من

 !بودم دور دردها

 .شدن اتاق وارد سراسیمه سارا و مریم و مامان زدم، من که جیغی با

 .کرد بغلم و اومد سمتم مامان

 :گفت و کرد نگاه میالد به جوریهمون

 شده؟ چی -

 .کمد به خورد و کرد گیر پام به پاش یهو جان، مامان هیچی -

 خشم از اثری دیگه. شدم خیره هاشچشم به و آوردم در مامان آغوش از رو سرم

 !بود واقعی مکار یک اون نبود،

 !داد هل کمد سمت رو من خودش گه،می دروغ مامان -

 :گفت و نشست زانو دو روی

 .نبود که قصد از کرد، گیر بهم پات که گفتم عزیزم، -

 !کیه عوضی بدی نشون بهم خوایمی که گفتی خودت! گی؟می دروغ چرا -

 !نخوردی؟ رو هاتقرص نکنه گفتم؟ بهت رو اینها کی من آرام؟ -

 .کننمی باور رو اون همه هم باز بگم، چی هر دونممی

 .کنم سکوت هم باز گرفتم تصمیم و گرفت شدت هامگریه

 .خونمون بریم کن، جمع رو هاتوسایل پاشو جونم، آرام خب -

 :گفت و شد بلند مامان
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 .بمونید جااین رو امروز یک حاال -

 .زنیممی سر بهتون جان، مامان نه -

 :گفت و زد داری معنی لبخند مامان

 نه؟... شه باز تنگتون دل خوایدمی -

 با. شد خارج اتاق از هابچه با مامان و انداخت پایین رو سرش زده خجالت میالد

 !داد نشون رو خودش حقیقی میالد در، شدن بسته

 .گممی شو آماده پاشو -

 .خوامنمی -

 سمت برد رو دستش. کرد بلندم دوباره و برداشت رو بیرونیم هایلباس عصبانیت با

 .زدم پسش دربیاره، که لباسم

 !نمیام جاهیچ تو با من کن، ولم -

 برابر در من هایتالش. آورد در رو لباسم دستی یک و گرفت محکم رو دستم مچ

 !بود هیچ اون قدرت

 .کشید خودش با رو دستم و انداخت سرم روی رو شال کرد، تنم رو لباس وقتی

 تنگ اونها برای دلم که کردمی فکر مامان هم باز زدم،می هم زجه حتی اگه من

 !میالدم خونه به رفتن عاشق که وگرنه میشه،

 تمام شدن تداعی یعنی خونه اون! بشم کذایی خونه اون وارد که ترسیدممی من

 که جایی یعنی کردم، درمونش تنه یک خودم که هاییزخم و دردها تمام خاطراتم،
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 انتظارم در روزهایی چه که دونستمی خدا فقط و دادم دست از رو کوچولوم دختر

 !نشسته

 نمور، و سرد اتاق اون. برگردم خودم آسایشگاه به و بشه تموم عید خواستمی دلم

 !ساخته برام میالد که کاخی به داره شرف

 بدل و رد حرفی هیچ مسیر طول تو. برداشتم تکیه از رو سرم ماشین، داشتن نگه با

 !کشید داد سرم اون نه کردم، اعتراض میالد سرعت به من نه نکردیم،

 بود، ریخته هم به آخر لحظه مثل جورهمون خونه. شدم خونه وارد میالد سر پشت

 .بود نشسته خاک الیه یک چی همه روی

 .خوابیدم هتل تو رفتم و کردم ول رو خونه این رفتی، تو که روزی از! نکن تعجب -

 به مظلوم حالت این تو چقدر بود، نشسته غم گرد صورتش روی. کردم نگاه بهش

 .رسیدمی نظر

 .بیا هم تو بخوابم، میرم من -

 بلند دوش صدای دقایقی از بعد و رفت اتاق به اون! لرزید تنم جمله، این گفتن با

 غم و ترس. شدم خیره و نشستم گرفته خاک مبل روی دست به کیف جورهمون. شد

 سعی و کشیدم عمیقی نفس چند! بودن آورده هجوم ضعیفم تن به هم با درد و

 روم به رو میالد با که بودم حالت این تو چقدر دونمنمی بشم، مسلط خودم به کردم

 .بود افتاده پیشونیش روی خیس موی تار چند. شدم مواجه

 .کردمی نگاهم لبخند با

 .کن عوض رو لباست برو نشستی؟ چرا دیگه، پاشو -
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 .کشید رو دستم و زد بانمکی لبخند نشستم، جوریهمین دید وقتی

 ...ایخسته حتما! ندارم کاریت بلندشو، -

 !خوادمی ابدی خواب یک دلم ام،خسته خیلی آره

 :زد می حرف و کردمی عوض رو مالفه اون و بودم ایستاده جورهمین اتاق دم

 .روشه خاک کیلو یک بوده، شکلی این ساله دو باشه، چی هر -

 :گفت ایستادم، خنثی جوریهمین دید وقتی و کرد نگاه من به

 .بخواب بگیر بیا آرام؟ چته -

 یک و کردم عوض رو لباسم سریع و کردم استفاده نبودش از. شد خارج اتاق از بعد

 .رسوندم تخت سر رو خودم حداالمکان تا و کشیدم دراز تخت طرف

 .بستم رو هامچشم

 .خوابید و کرد خاموش رو چراغ و اومد هم اون

 پشیمون چرا دونمنمی اما بکشه؛ آغوش به رو من خواست اول که کردم احساس

 خواست؟می رو اون آغوش دلم من واقعا اما! شد

 آوردم؟ پناه آسایشگاه به اون، عشق و ترس از که نبود همونی اون مگه

 کردم؟می بغل رو تخت بالش آغوشش، حسرت از هاشب که نبود همونی اون مگه

 دیدم؟می رو کابوسش هاشب که نبود همونی اون مگه

 خوردم؟می کتک ازش هاساعت خطا، کوچکترین خاطر به که نبود همونی اون مگه
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 تخت روی از کالفه اما گذشت؛ چقدر دونمنمی. شدن جاری هاماشک کی نفهمیدم

 .زد زانو روم به رو و تخت سر اون اومد. کرد روشن رو چراغ و شد بلند

 :گفت و شد خیره هامچشم به

 !آره؟... خوردی کمد به محکم خیلی داری؟ درد -

 !بود؟ مهم دردش مگه هه،

 .خوابیدم بهش پشت و زدم پسش کرد، پاک رو هاماشک شصتش با

 !شدمنمی عاشقش وقتهیچ کاش. پیچید گوشم توی جذابش صدای

 رسه،نمی مغزم به خون شم،می عصبی وقتی که دونیمی که خودت! عزیزم ببخش -

 .کنممی دارم کار چی دونمنمی

 .گرفت قاب رو صورتم و برگردوند خودش سمت به رو من

 بخشیدی؟ -

 کشید، دراز تخت روی و شد بلند. گرفت شدت گریم و کردم نگاه هاشچشم به فقط

 .کرد بغلم پشت از آروم خیلی

 .کردم گریه بلند بلند بغلش توی و چرخیدم سمتش به

 چجوری که بود بلد خوب هم قدرهمون و کنه آرومم چجوری که بود بلد خوب اون

 !بزنه بهم رو آرامشم

 !بود اون آرام، شدن ناآرام دلیل تنها

 !بود اون آرام، شدن آرام دلیل تنها طورهمون و
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 خوابم آرامش منبع همون توی که دونممی اما کردم؛ گریه آغوشش تو چقدر دونمنمی

 !برد

 زیادی هایتلخی و گذراست شیرینی این که نداشتم خبر اما بود؛ شیرین که خوابی

 .راهه در

 به خورشید نور. کردم باز رو هامچشم از یکی الی آروم و زدم غلتی یک تخت روی

 نخوابیده قدراین که بود وقت چند. دادمی رو ظهر نزدیکی خبر و بود تابیده اتاق

 بودم؟

 خوردم؛ جا امچهره دیدن با آینه جلوی. رفتم سرویس سمت به و شدم بلند جام از

 از هم این! بودن شده متورم هامچشم توی قرمزی هایرگه و بود کرده پف صورتم

 !زیاد گریه اثرات

. کنم تمیز رو خونه گرفتم تصمیم گرفته، خاک خونه دیدن با و شدم خارج سرویس از

 .کردم پلی رو تکراریم غمگین هایآهنگ و کردم روشن رو تلویزیون

 !ریختنمی زمین روی دونه دونه هاماشک و کردممی تمیز من

 .شدنمی تداعی برام یکی یکی گذشتم، دردناک خاطرات و کردممی مرتب من

 جلوی کردم،می اصرار من و ریختمی جا همه رو بنزین میالد که ایصحنه مثال

 !شد ظاهر هامچشم

 :زد نعره و کرد روشن رو فندک که وقتی یا

 !سگی زندگی این شه تموم تا رو خودم هم زنم،می آتیش رو تو هم -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

137 

 

 اما کردم؛ پاک رو سطحی گردهای تمام دوش زیر و حمام رفتم شد، تمیز که خونه

 !کنم پاک رو وجودم عمیق گردهای نتونستم

 !سوختمی و کردمی درد گریه شدت از هامچشم

 یک! کرده چه تنم با کمد ضربه که دیدم تازه کنم، تنم رو هاملباس خواستممی وقتی

 !بادمجونی رنگ به ایدایره بود، گرفته نقش پهلوم روی بزرگ نسبتا دایره

 .بره بین از رنگش و درد تا زدم بهش کرم کمی

 .کردم باز رو رازهم و نشستم تخت روی

 :کردم داستان ادامه به شروع قبل، صفحه چند خوندن با

 و کرد عمل حرفش به اون مدت این تو و گذشت میالد اعتراف از هفته سه تقریبا" 

 اما نبودم؛ میالد عاشق من. گرفتم رو تصمیمم و کردم فکر خوب منم! نیومد سراغم

 !داشت اهمیت برام و بودم وابسته بهش

 جواب بوق چند بعد. زدم زنگ بهش و نیاوردم طاقت دلتنگی از هفته سه اون بعد

 !بود دردمند و گرفته صداش اما داد؛

 الو؟ -

 خوبی؟... میالد سالم -

 کل به منم، فهمید وقتی اما... هم شاید بود، ندیده رو من اسم شاید دونمنمی

 :داد جواب هیجانی و شد عوض صداش

 .خوبم معلومه! دلم عزیز سالم -

 :گفت و کرد کوتاهی مکث
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 چیه؟ معنیش تو زدن زنگ االن آرام، -

 :کنم اذیتش خواستم

 جوابم من... من. دربیای بالتکلیفی ازاین تا بگم بهت خواستممی کهاین یعنی -

 .کنیم تمومش دیگه جااین از باید! منفیه

 :گریه زیر زد و ترکید بغضش ناباوری کمال در

 کس عاشق تو... تو رو؟ دوری این بیارم طاقت چجوری! دارم دوستت من آرام ولی -

 هستی؟ ایدیگه

 .آره -

 کیه؟ اون -

 داره؟ ربطی تو به -

 !بگو کنممی خواهش-

 :گفتم و نیاورد طاقت دلم دیگه! زدمی حرف و کردمی گریه اون

 .محمدیه میالد اسمش خب -

 :خوابید شوقم و شور تمام زد که دادی با اما کرد؛ مکث ایلحظه چند

 !شدم؟ ناراحت چقدر دونیمی!هان؟ کنی؟می اذیتم که توام مسخره من مگه -

 !کردممی شوخی داشتم میالد -

 !مهمی مسئله همچین مورد در اونم کنی،می شوخی من با که کنیمی غلط تو -
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 آشنایی میالد اخالقیات به باید که طوراون من هاروز اون! کرد قطع رو گوشی و

 روم رو گوشی که نبود حدی اون در اما باشم؛ کرده روی زیاده کمی شاید. نداشتم

 ! "نده جواب رو بعدیش هایتماس و کنه قطع

. زدم داد ناخودآگاه درد شدت از که گذاشتم پهلوم روی رو دستم و بستم رو رازهم

 .شد شروع چی همه دوباره. شدم خیره کبودی بزرگ دایره به و زدم باال رو لباس

 و شدم دردهام از زدن حرف بیخیال کال. کردم صحبت مامان با و برداشتم رو تلفن

 .کنم صحبت هاخوشی درباره مامان با کردم سعی

 بود کباب دستش یک تو. شد خونه وارد میالد و چرخید در قفل شد، تموم که تلفن

 دیدن با و انداخت خونه توی نگاهی یک. بود سوئیچش و پول کیف دیگش دست و

 :گفت و زد لبخند من

 خوبی؟! بهشتی بانوی بر سالم به، به -

 باهاش سرحال هم خواستممی اگه من. گفتم سالم آروم و کردم نگاش خشک خیلی

 !چرخیدنمی زبونم کنم، رفتار

 .نیاورد خودش روی به اما خورد؛ ذوقش تو

 .بگیری جون ذره یک که خریدم کباب برات ببین! دیگه نباش بدعنق قدران -

 .رفتم خواب اتاق به و شدم رد کنارش از بهش توجهبی

 رو دستم و نشست تخت روی کنارم شد، اتاق وارد میالد دقیقه پنج حدود از بعد

 .گرفت

 .عزیزم بزن رو حرفت خودتی؟ تو قدراین چرا آرامم، -
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 داره؟ رو میلش قابل غیر موضوعی درباره میالد با زدن حرف جرات کسی آیا

 .افتاد دهن از بخوریم، غذا بیا پاشو -

 هامچشم و انداختم روم رو پتو و کشیدم دراز تخت روی. نداشتم خوردن میل من اما

 .بستم رو

 :زدمی حرف آروم و کشیدمی سرم روی گونهنوازش رو هاشدست

 قدراین چرا من صدای و سر پر و خوشگل زن شیطون؟ و شاد دختر اون رفته کجا -

 .بخواب بعد بخوریم، غذا پاشو نداری، جون تو آرامم! ساکته؟

 .خوامنمی -

. برگشت دوباره دقیقه چند از بعد. زد بیرون اتاق از است، فایدهبی تالش دید وقتی

 لقمه یک بود آورده که ایسینی تو از. کرد بلندم و چرخوند خودش سمت رو من

 .کرد دراز سمتم و برداشت ریحون و کباب

 !کرد دهنم توی زور به خورمنمی دید وقتی

 :گفت بود، جدید لقمه کردن درست مشغول که جورهمین

 کردم، پیدات فهمید وقتی. خونش بریم شب که گفت و زد زنگ بهم مامان امروز -

 خودت به ببینه، حالبی و مریض جوریاین رو تو ندارم دوست. شد خوشحال کلی

 .ریممی هفت ساعت! برس خوب

 .شد عصبی دوباره داشتم، نگه دهنم توی رو قبلی لقمه دید وقتی

 :غرید و کرد پرت سینی تو رو لقمه

 .بده قورتش زود -
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 :زد داد ندادم، قورت دید وقتی

 !بده قورتش گممی -

 بره؛ اتاق از بیرون که شد بلند عصبانیت با. دادم قورتش کنه ناکارم باز کهاین ترس از

 .برگشت سمتم و ایستاد در دم اما

 فهمیدی؟! بینیمی بد وگرنه ها، مامانم خونه برای کنیمی سرحال رو خودت -

 دراز تخت روی. رفت و بست رو در محکم هم اون و ندادم نشون العملیعکس هیچ

 .کردم فکر و کشیدم

 کردم، تصرف رو گلش دسته پسر کهاین تصور با مادرش بود، خوب حالم وقتی

 .بود لج باهام حسابی

 .بریم خونش شب که گفته کرده، پیدا جدید موضوع یک کهاین ذوق از حتما حاال

 .برم رو امشب باید خاطر همین به ندارم، رو میالد با مقابله جرات و قدرت

 !گذروند خواهیم رو شبی چه برسه، دادمون به خدا

 .خوابیدم هامگریه از ناشی درد سر باوجود و شدم چی همه بیخیال

 !شدم الغر زیادی انگار! زنهمی زار تنم به پوشم،می که لباسی هر

 .کردم مشتام توی رو موهام و نشستم تخت روی کالفه

 ...حاال اما باشم؛ خوشتیپ مادرشوهرم جلوی خواستممی

 آرام؟ شده چی -
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 لرزیدن به شروع چونم اما شدم؛ لوس خیلی. کردم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم

 رو هامدست. نشست کنارم و گذاشت آرایش میز روی رو دستش توی آب لیوان. کرد

 .شد خیره هامچشم توی و گرفت

 عزیزم؟ شده چی -

 بیام؟ مامانت جلوی چجوری حاال. گشادن هاملباس همۀ -

 :گفت و کشید آغوش به رو من خنده با گریه، زیر زدم بعد

 .خرید ریممی هم با نداره، مشکلی کهاین خب! لوسی تو چقدر عزیزم -

 .شدم خیره خوشگلش هایچشم به و برداشتم سینش روی از رو سرم

 .نداریم وقت خرید؟ بریم -

 .شو آماده سریع پاشو هم االن. بریم باید دیگه ساعت دو گفته؟ کی -

 .زدم مشهودی لبخند. رفت بیرون اتاق از و شد بلند

 ابد تا شدمی کاش! لرزیدمی براش دلم رفت،می باال درکش قدرت قدراین که وقتی

 !داشت شکلی همین رو اون

 .پوشیدم رو بود گشاد کمتر که هاییلباس از یکی و دادم تکون طرفین به رو سرم

*** 

 هایطرح با لباسی کرد، جلب رو نظرم مانتو یک باالخره تا رفتیم جا همه میالد با

 !سنتی

 ست از میالد دیدم پیشخون، روی بذارمش که اومدم وقتی اما خریدم؛ هم شلوار یک

 .گذاشته هم سربند و ساعت و شال و پول کیف مانتو، طرح
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 .کردم نگاه بهش تعجب با

 :زد چشمک یک و انداخت باال رو هاششونه بیخیال

 !بود زده لک تو برای خرید برای دلم -

 .کرد قفل هامپنجه در رو هاشپنجه اون و زدم لبخند

 !دارم دوست بیشتر رو میالد این من خدایا،

 هم برادرشوهرم چون. پوشیدم رو هاملباس تمام پرو اتاق توی دقیقه چند عرض در

 خشم ترس از اما تونستم؛می حقیقتش بپوشم، بلیز تونستمنمی داشت، حضور

 !نپوشیدم میالد

 راستی بخوریم؟ بستنی هاقبال یاد به چیه نظرت وقته، دیگه ساعت نیم هفت تا -

 داری؟ دوست بستنی هنوزم

 .شدم خیره ماشین از بیرون فضای به

 !شدم متنفر بستنی از دیگه کشیدم، که هاییفالکت بعد

 می بازی بستنی قاشق با. شدم خیره هابستنی به گذاشت، جلوم رو هابستنی میالد

 !نبود خوردنش به میلم اصال اما کردم؛

 خوری؟نمی چرا -

 :کردم نگاه بهش

 .میشه ناراحت نخورم، اگه مامانت خونه بعد. ندارم جا -

 !زدینمی اتبستنی از تو میاد یادم که جایی تا ولی -
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 :زدم مشهودی پوزخند

 !کردم فرق قبل با خیلی من -

 .شد پاشیده اشچهره به غم گرد

 تیمارستان؟ رفتی چرا آرام -

 !دیگه امروانی چون -

 شدی؟ افسرده چرا شدی؟ عوض قدراین یهو چرا تو. بده رو جوابم جدی -

 !کرده اثر روم آسایشگاه تو همنشینام کمال -

 داشت انگار بود، اشچهره توی عجیبی حس یک ولی نشد، کالفه و عصبانی بار این

 !کشیدمی درد

 من؟ خاطر به -

- ... 

 کنیم؟می کار چی داریم نفهمیدیم که شبمون آخرین خاطر به -

 !کنیمی کار چی داری نفهمیدی تو که کاری بگو، درست -

 همونه؟ خاطر به -

 .گذاشتم میز روی رو دستم و زدم کنار رو خوری بستنی

 !برم جااون به جونم نجات برای که بود منطقی -

 .بری تونستیمی هم ایدیگه جاهای جونت نجات برای تو -

 .بودم امان در جااون فقط من... نه -
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 برنگشتی؟ چرا بعدش خب -

 .بهتره حالم جااون دیدم چون -

 !کشیدم؟ چی من دونیمی تو -

 !کشیدم؟ چی خونت تو مدت همه اون من دونیمی هم تو -

 بینی؟می زجر داری که نگفتی بهم خب چرا -

 .کردن نگاه بهم نفر چند که زدم بلندی حرصی خنده

 .شدم خیره هاشچشم تو و دادم صندلی به رو تکیم

! بیاد سرم به قراره چی بعدش نیست معلوم هم االن گفت؟ چیزی تو به میشه مگه -

 ندیدی؟ رو خودت یادگاری هایکبودی ندیدی؟ رو من حال خودت تو

 !دادم دست از رو خودم کنترل

 :گفتم می رو دلم روی انباشته هایحرف و زدم می داد

! دیدی؟نمی رو شکوندیمی تنم با که هاییوسایل ندیدی؟ رو شبم هر های گریه تو -

 دیدی؟نمی بودم، شده روح یک مثل وقتی دیدی؟نمی رو هامکابوس

 تو اصال ببره؟ دلم از رو عشقت ممکنه تو کارهای که نکردی فکر تو! دیدی؟می چی تو

 کردی؟ فکر چی... نیست عاشقی رسم این کهاین به کردی؟ فکر من به

 .کنممی دارم کار چی فهمیدمنمی هم خودم

 نگام داشتن همه کردم، پرت زمین روی و برداشتم رو خوری بستنی ایشیشه ظرف

 .کردنمی
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 .کرد می نگاه بهم متعجب جورهمون میالد

 خسته! کنم فکر هم کشیدنم نفس مورد در ترست از کهاین از شدم خسته میالد، -

 هم تالش چی هر من که کردی کاری تو اما ببینم؛ طوریاین رو خودم کهاین از شدم

 دختر اون رفت؟ کجا شیطون دختر اون گفتی دیروز یادته! نمیام در حال این از بکنم

 !تو هایظلم و هانامردی تموم بین شد، دفن

. بیرون زدم فروشی بستنی از و برداشتم رو کیفم. کردم اشاره بهش اشاره انگشت با و

 .خوردنمی سر هامگونه روی تند تند هاماشک

 اثری میالد از که جایی برم! برم خواستمی دلم اما میرم؛ کجا دارم دونستمنمی

 که جایی یک بشم، خالص کشیدن درد و عصبی فشار همه این از که جایی نباشه،

 !نباشم آروم نا آرامش دادن دست از ترس از

. بدم رو جوابش خواستمنمی من اما کرد؛می صدام هی که شنیدممی رو میالد صدای

 .شد می پایین و باال تند تند اشسینه کشید، خودش سمت به رو دستم

 .شدم خیره هاشچشم تو و برداشتم چشم هاشسینه از

 میری؟ کجا -

 .نباشه تو از اثری که جایی یک -

 حله؟ ببخشید، بگم من -

 میشه؟ درست چی تو عذرخواهی با -

 .کنممی جبران من -

 .باشم خودم حال تو بذار میالد، کن ولم -
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 .مامانم خونه بریم خواستیممی -

 !درک به -

 .بزنیم حرف هم با راحت بعد نمیریم، بگم و بزنم زنگ وایستا! درک به خب خیلی -

 .شدم خیره آرامش در غرق میالد این به متعجب

 نزد؟ گوشم توی چرا

 نکشید؟ داد سرم چرا

 !طوفانه قبل آرامش این دونستمنمی که دریغا اما

. دیگش سر هم اون و نیمکت سر اون من نشستیم، میدون هاینیمکت از یکی روی

 .کردمی مزه مزه رو هاشحرف داشت انگار! داشت استرس هاشحرف گفتن برای

 خرید برای که ایبچه دختر به شدم، خیره خیابون توی گذر حال در هایماشین به

 بود تالش در که زنی به بود، گرفته رو محکم خیلی که پیرزنی به کرد،می گریه خوراکی

 کیف که مردی به بود، گذاشته گوشش روی رو هدفونش که پسری به بره، راه عشوه با

 میالد صدای با تا کردم نگاه اونها همه و همه به بود، گرفته دست در رو سامسونتش

 .اومدم خودم به

 یک داشتن، رنگارنگ دختر دوست تا صد که هامدوست همه دانشگاه دوران توی -

 ازشون باید جایی به رفتن برای که حدی در بودن، حساس خواهرهاشون روی جوری

 این از و غیرتیبی تو گفتنمی بهم! نبودم جوریاین من اما خواستن؛می اجازه

 خورهمی خودتون درد به غیرتتون گفتممی و خندیدممی بهشون فقط من اما ها؛حرف

 خیلی تو داداش گفتمی هی هم مهشید!ریزیدمی هم روی بقیه ناموس با وقتی

 تو میومد کردن،می ولش بهش پسرهاش دوست وقت هر... هاحرف این از و غیرتیبی
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 مهم برام واقعا خب اما نیست؟ خیالت عین تو چرا که انداختمی راه قال و داد اتاقم

 خیلی شدم،نمی ناراحت هم کردنمی ولم دخترهام دوست وقتی حتی من! نبود

 ...اما کنار ذاشتمشونمی راحت و شیک

! گهمی راست داره یعنی این و نبودن قفل هم در دیگه شدم، خیره هاشدست به

 کنه؛می فوت سالگی بیست سن تو که داشته مهشید نام به خواهر یه که دونستممی

 و بودن وابسته هم به خیلی مهشید و میالد انگاری. دونستمنمی رو مرگش دلیل اما

 .بوده کم سنیشون فاصلۀ

 :کرد جلب رو توجهم میالد صدای

 دوستش هم خیلی اتفاقا نداشتم، دوستش و نبود مهم برام مهشید کهاین نه -

 تعریف برام غیرت! دیدمنمی روشون غیرت تو رو هاآدم داشتن دوست یعنی... داشتم

 هی و بود حساس مهشید روی خیلی کمش سن اون با ماهان اون. بود نشده

 تا باید آدم گفتممی من اما ها؛حرف این از و باشه داشته پسر دوست نباید گفتمی

 بود، مهشید خورد، زنگ تلفنم روز یک کهاین تا گذشت خالصه. کنه حال تونهمی

 به رو خودم سریع که گفت بهم دردمند خیلی صدای یک با دادم جواب که رو تلفن

 ...اما برسونم گهمی که جایی

 :داد ادامه و گرفت رو چشمش گوشه اشک

 !رسیدم دیر خیلی اما -

 :کرد می سخت براش رو زدن حرف همین و بود شده دورگه صداش

 بود پاش روی خونی ملحفه یک! بود افتاده زمین روی جنازه یک مثل رسیدم وقتی -

! بود زده خشکم! بودن کبود بازوهاش و انداخته خودش روی سختی به بود معلوم که
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 نفس رسوندم بهش رو خودم وقتی کنم، کار چی باید دونستمنمی حالتش دیدن با

 از یکی! غیرتبی من   خاطر به کشید،نمی نفس عزیزم خواهر مهشید،! کشیدنمی

 .بود کرده اذیتش پسرهاش دوست

 تو خواهرم شدم باعث من بیفته، براش اتفاق این ذاشتمنمی داشتم، غیرت اگر

 !بکشه زجر جوریاین و بمیره جوونی

 دلم مردونش هق هق از! گریه زیر زد بلند و گذاشت صورتش جلوی رو دستش

 !گذرونده رو سختی روزهای اون شکست،

 گریه مظلوم بچه پسر یک مثل بغلم توی کردم، بغل رو سرش و کردم کم رو فاصلمون

 .کردم نوازش رو موهاش فقط من و کردمی

 ادامه بود، گلوش توی هنوز که بغضی با و کرد پاک رو هاشاشک دقیقه چند از بعد

 :داد

 مخاطبش که کردم پیدا نامه یک خاطراتش دفترچه الی اتاقش، توی رفتم که روز یه -

 برادرهای مثل بار یک من داشته آرزو همیشه که بود گفته بهم نامه توی. بودم من

 اون من دیگه روز اون بعد... اما زدممی چکش و کردممی دعوا باهاش هاشدوست

 با! بودم حساس هم مامانم روی حتی روز اون بعد. نبودم خیالبی و احساسبی میالد

. دادممی خرج به غیرت اونها روی مهشید جای و شدممی دوست بقیه هایناموس

 خرج به غیرت افراطی و افتادم بوم طرف اون از بعدش بودم، غیرتبی هاموقع اون اگه

 تالش خیلی. شدممی گالویز باهاش انداخت،می نگاه ناموسم به که کس هر. دادم

 قدرت من اما کنم؛ ارادی رو ارادیم غیر رفتارهای همۀ و کنم کنترل رو خودم که کردم

 قدرت هیچکس که بود من توی خشمی یک نداشتم، رو خودم کردن خاموش

 هرکس از بیشتر تو روی دیدم شدم، عاشقت کهاین بعد!نداشت رو اون کردن خاموش
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 میومد، جوش به غیرتم وقت هر و کنم کنترل رو خودم نتونستم. دارم غیرت

 !تو جون به افتادممی بعد و کنممی کار چی فهمیدمنمی

 :کرد نوازشش شصتش با و گرفت دست در رو هامدست

 نحسم گذشته دلیلش تنها کنم،می اذیت رو تو روزها این حتی و روزها اون اگه -

! کنم کنترل رو خودم تونمنمی واقعا من آرام، اما نباشه؛ ایکافی توجیح شاید! بوده

 !دارم نیاز تو بودن به من کن، کمکم حتی و کن درکم کنممی خواهش

. کرد نمی قانع رو من توجیحات این اما باشه؛ گذرونده رو سختی روزگار میالد شاید

 سر رو درونش خشم که نباید و بودمی خودش درمان فکر به باید بود، بیمار اگه اون

 !کنه خالی جا همه از خبربی من  

 :کردم باز ب**ل و کشیدم بیرون دستش از رو دستم

 زجر رو من داری هم تو. بری روانپزشک یک پیش بهتره میالد اما متأسفم؛ برات -

 هم از باید وگرنه بدی نجات وضع این از رو دوتاییمون باید رو، خودت هم و میدی

 !بگیریم طالق

 .شدم بلند و

! بگیرم؟ طالق میالد از خواستممی من واقعا یعنی! خوردم جا زدم که حرفی از خودم

. نکردم رو کار این امید روزنه یک خاطر به اما بگیرم؛ پس رو حرفم و برم خواستم اول

 !نشد طوریاین اما بیاد؛ خودش به منتظره غیر حرف این با که بودم امیدوار

 :شدم رو به رو عصبانی میالد با و شدم کشیده عقب به محکم

 !کردی؟ بلغور چی تو -
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 :باشم محکم کردم سعی اما خوردم؛ جا حرکتش از

 !شنیدی که همونی -

 !کردی بیخود خیلی تو -

 .تمام و زدم رو حرفم من میالد ببین -

 کرد،می بیشتر رو فشارش اون اما بیارم؛ در دستش حصار از رو بازوم کردم سعی

 .اومد بند نفسم که کرد پیدا ادامه دادن فشار این قدریان

 !کن ول رو دستم میالد -

 .کردمی نگاه امچهره به خشم با فقط

 :زدم جیغ بار این

 !میالد -

 به درد شدت از. شدم پخش زمین کف نداشتم، توقع که منم و کرد ولم یکهویی

 بازوم دین، سست هایآدم این میون تونستمنمی. کردممی گریه و پیچیدممی خودم

 .شده کبود حتما که دونممی اما کنم؛ نگاه رو

 !داره کبودی رد دو بدنم و گذشته روز دو

 !شدمی بیشتر دردم هام،ماهیچه حرکت هر با چون بدم تکون رو دستم تونستمنمی

 .بزنه دست بهم خواست و زد زانو جلوم

 :شدم خیره بهش اشک از ایهاله با و زدم جیغ

 !نزن دست من به -
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 !بود آمیز شوک خیلی اتجمله ببخشید، -

 :گفتم صدا تن همون با و شدم بلند سختی به

 مورد باید کی تا باشی؟ کریه و بد قدراین خوایمی کی تا بدی؟ ادامه خوایمی کی تا -

 میالد؟ کنینمی تمومش چرا بگیرم؟ قرار شتمت و ضرب

 :کرد نگام غم با و شد بلند

 !ببخشید دادم، توضیح برات من آرام -

 میالد، برو داره؟ ایفایده چه تو دادن توضیح خوره،می خودت درد به عذرخواهیت -

 !ببینمت خوامنمی

 :گرفتم پیش رو راهم و کردم بهش رو پشتم

 .وایسا آرام -

 :زدم جیغ و برگشتم

 !بفهم رو یکی این حداقل... نیا نیا، دنبالم -

 .ریختممی اشک و کردممی طی رو هاخیابون هدفبی

 .شدمی بیشتر دستم درد قدمم هر با و بدم حرکت رو چپم دست تونستمنمی

 گریه بیچارم خود حال به فقط من اما شدن؛می رد کنارم از تعجب با رهگذرها

 .آسایشگاه تو خودم کوچیک اتاق همون به برگردم خوادمی دلم! کردممی

 و رفتن می راه هم کنار نو هایلباس با سرحال و خوشحال همشون شهر مردم

 !کردم می گریه فقط من اما خندیدن؛می
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 از که ایرویایی زندگی و شدمنمی دوست میالد با و گشتمی بر عقب به زمان کاش

 تموم لعنتی زندگی این حداقل کاش! کشیدمنمی گند به رو بودم ساخته آیندم

 !شدمی

. بودم( ع) رضا امام حرم روی به رو که اومدم خودم به وقتی اما چجوری؛ دونمنمی

 .رسوندم ضریحش به رو خودم سرعت به و کردم سر و گرفتم رو چادری سریع

 اما داشت؛ درد نشستم، زمین روی زانو با محکم گرفتم، قرار ضریح روی به رو وقتی

 !نبود مهم دیگه

 .زدم حرف آقام با و کردم گریه

 نشستن از پاهام شم، بلند جا از خواستم وقتی اما کردم؛ گریه ساعت چند دونمنمی

 .کردمی درد و بود رفته خواب زیاد

 و برداشتم نامهزیارت یک بعد خوردم، آب سقاخونه از و رسوندم صحن به رو خودم

 .کردم خوندن به شروع

 !نداشت پایان انگاری من هایاشک چشمۀ

 نتونستم گرسنگی شدت از دیگه. کردم دل و درد و بودم جااون صبح نماز حدود تا

 وقتی اما کرد؛ تعجب دیدنم از مامان. رفتم مامان خونه به و شدم بلند بمونم، جااون

 !دید رو قرمزم و گود هایچشم که کرد حیرت

 :کرد بغلم و رسوند بهم رو خودش

 مادر؟ شده چی -

 ...مامان -
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 گذشت بعد. نگفت هیچی و کرد نوازشم هم اون! کردم گریه هم باز مامان بغل توی

 .آورد قند آب برام و برد سالن به رو من دقیقه چند

 عزیزکم؟ کرده پف هاتچشم چرا دخترم؟ شده چی اومدی؟ موقع این چرا مادر -

 ...آسایشگاه برگردم خواممی -

 !شد خشک بندازه، گوشش پشت رو موهاش رفتمی که مامان دست

 گفتی؟ چی... تو -

 .آسایشگاه برگردم خواممی گفتم -

 .شدم خیره مامان کرده پف هایچشم به مصمم خیلی

 .اومدی که نشده روز سه هنوز آرام، اما -

 .شنیدید که بود همونی من حرف -

 برگردی؟ خوایمی جوریاین که دخترم شده چی -

 کنید؟نمی باورم شما وقتی داره ایفایده چه گفتنش -

 ...ما -

 .شد پرت مامان حواس دالرام صدای با

 مادر؟ چیه -

 .بخوابم تونمنمی ذارید؟می روشن رو هاچراغ چرا -

 .خورد جا من دیدن با

 !کنی؟می کار چی جااین تو آبجی -
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 .کردم بغلش و شدم بلند

 .پیشتون بمونم برگشتنم تا که اومدم -

 :گفتم مامان به رو و کردم حرکت اتاقم سمت به بعد و

 .گردممی بر فردا امروز بود، جدی من حرف -

 .بستم رو در و نکردم توجه مامان هایزدن حرف به

 و کشیدم دراز تخت روی! نداشتن خوبی پاقدم هالباس این کردم، عوض رو هاملباس

 .برد خوابم که نکشید ثانیه به

*** 

 با. کردمی نگام لبخند با میالد کردم، باز رو هامچشم سرم، روی دستی نوازش با

 .برگردوند خودش سمت و گرفت آروم رو چونم. برگردوندم رو روم و کردم اخم دیدنش

 ...بخیر ظهرت! خودم خوشگل خانوم بر سالم -

 !ببینمت خوامنمی بیرون، برو اتاق از پاشو -

 انگشت که کنم تکرار دوباره خواستم. نشنیده رو حرفم انگار که کرد رفتار طوری

 :گذاشت هامب**ل روی رو اشاشاره

 و شدی خوابگرد کننمی فکر اینها مامانت. بده گوش خوب و نگو هیچی... هیس-

 !کننمی فکر اونها که کنیمی رفتار طوریهمون هم تو جا،این اومدی

 :زدم داری نیش پوزخند

 دستت از و گممی رو چی همه راحت، خیلی! نمیدم اهمیتی تو هایحرف به من -

 !شممی خالص
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 خون به هاییچشم با کرد، پرتم تخت روی حرکت یک با که شم بلند خواستم

 :گفت نشسته

 !بینیمی بد وگرنه نزن حرف من حرف رو -

 !میاد بدم ازت کن، ولم میالد -

 بلند جیغ یک درد شدت از گرفت، رو چپم بازوی که شم بلند خواستم دوباره

 .کشیدم

 :کرد نگاهم گشاد هاییچشم با

 !زنی؟می جیغ چرا -

 !بود شده کبود بازوم دور تا دور آوردم، در لباس از رو دستم و باال دادم و لباسم

 :شدم خیره میالد به نفرت با و گرفتم نگاه بازوم از

 بگی؟ داری چی دیگه -

 براش دلم که بودم ناراحت ازش قدیاون اما شده؛ شرمنده خیلی که بود معلوم

 شدممی رد مامان اتاق کنار از داشتم. بیرون زدم اتاق از و کردم تنم رو لباسم. نسوزه

 :کرد جلب رو نظرم صدایی که

 بعد آسایشگاه، برگرده خوادمی گفت و خونمون اومد یهو دخترم صبح نماز دکتر -

 نظر به! نمیاد در جور عقل با اما شده؛ خوابگرد گهمی و دنبالش اومده شوهرش حاال

 ...بود هشیار خیلی

 کنم؟ کار چی باید حاال بله، بله -
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 توی ایجرقه یهو. زنهمی حرف فرهادی دکتر با داره که فهمیدم مامان صدای باشنیدن

 !خورد سرم

 که خواستمی میالد اول. کردم سالم اهالی به و رفتم پایین طبقه به خوشحالی با

 خوردن مشغول همه که ظهر از بعد. موند رو ناهار مامان اصرار با اما بریم؛

 .برداشتم رو دکتر شماره و رفتم مامان اتاق به نامحسوس خیلی بودن، عصرونشون

 :گفت دید که رو من. بود شده بلند میالد برگشتم سالن به وقتی

 .بریم که شو آماده جان، آرام -

 :دادم رو جوابش سرد خیلی منم

 !نمیام جایی تو با من -

 .خوردن جا خونه اهالی همه

 :گفت و کرد ایعصبی خنده میالد

 چی؟ یعنی -

 !اومدی خوش. مونممی مامانم خونه منم خونت، برو کهاین یعنی -

 .کردم اشاره خروجی در سمت به

 :کنه درمیونی پا خواست مامان

 نمیری؟ شوهرت با چرا دخترم -

 :گفتم و برگشتم سمتش جدیت با

 .پیشتونم آسایشگاه برم که زمانی تا گفتم بهتون صبح -
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 ...اما -

 .هتل میرم ندارید، دوست اگه -

 :گفت و زد لپش به مامان

 ...شوهرت اما خدامونه؛ از که ما دختر؟ چیه هاحرف این -

 .زد اشاره بهش ابرو با

 .خونش میره راحت و نداره مشکلی میالد -

 .کردم قفل پشت از رو در و کردم حرکت اتاقم سمت به

 رو راحت خیال با هم من رفت، و کرد خداحافظی میالد دقیقه چند گذشت از بعد

 بلند شدم، خیره دستم کف موبایل شماره به و کردم باز رو مشتم. نشستم تخت

 .کشیدم ایآسوده نفس و زدم لبخند. نوشتم رو شماره برگه یک روی و شدم

 شه؟می یعنی کنه، کمکم و بفهمه اون حداقل خداکنه! بود اون فعال امیدم تنها

 :پرهام

 اما داشتم؛ تأخیر ساعت دو حدود نیشابور، و مشهد بین سنگین ترافیک خاطر به

 دیدم شدم، خونه وارد وقتی. بودم خانوادم پیش سال تحویل لحظۀ خداروشکر خب

 .خونمونن هم شوهرش و سمیرا که

 پدر و بوده مسافرت فرشته خاله چون که گفت پرسیدم، پریا از رو دلیلش که بعدها

 این اما خونمون؛ اومدن خواسته دلشون نیستن، شهر این تو هم اینها سمیرا شوهر

 !کرد پکر رو من عجیب سمیرا خواستن دل
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 صدقۀ قربون سمیرا وقتی خندوند،می رو بچش مضحکش حرکات با کیوان وقتی

 ازدواج من مونده دلش به آرزو که گفتمی سمیرا به مامان وقتی رفت، می دوتاشون

 سوال یک به رو من اینها همه و همه... وقتی کرد، می نگاهم غم با هم اون و کنم

 !کنم؟ ازدواج سمیرا با تونستمنمی من چرا که بود این هم اون و رسوندمی

*** 

 (گذشته_ پرهام) 

 

 دور رو کثیف بازهای های آدم اون تونستیم سازی صحنه کلی با که ماه سه بعد

 حسی یک! کردم پیدا سمیرا به نسبت خاصی احساس یک خودم درون توی بزنیم،

 !ایخاله پسر خاله دختر حس فرای

 !بود جذاب خیلی برام اما چیه؛ اسمش دونستمنمی

 درد تمام دونست،می اعتماد قابل آدم تنها رو من سمیرا و بود شده صمیمی رابطمون

 رو آرزوهاش تمام! کردمی گریه من بغل توی فقط و گفتمی من به رو هاشدل و

 .دونستممی

 !داشتم خبر ذهنش هایفانتزی از که بودم من تنها

. کرده پیدا جدید پسر دوست یک سمیرا فهمیدم که گذشت وقت چند دونمنمی

 !دونهمی رو حدش خدا فقط که کردم پا به براش ایشنگه علم

 !عشقه اسمش سمیرا به من خاص حس که فهمیدم روز همون
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 نماز هاینزدیک و موندم بیدار بود، شده وارد بهم که شوکی شدت از صبح تا روز اون

 خونه از ساعتی چه دونستممی و داشتم رو هاشکالس آمار. بیرون زدم خونه از صبح

 .بیرون میاد

 هوا. نشستم خونشون روبروی بیرون، بیاد خونه از که زمانی تا بود، دوشنبه یادمه

 !کردمی خنثی رو سرماش وجودم، توی داغی اما بود؛ سرد

 !شدم سبز جلوش سریع بیرون، اومد خونه از وقتی

 .کشید خفیف هین یک تعجب شدت از

 کنی؟می کار چی اینجا تو -

 .بزنم حرف باهات خواممی -

 مورده؟ در -

 کالس؟ نری تونیمی. فهمیمی حاال -

 ...آخه -

 !لطفا -

 :گفت بعد و کردم نگاش عجز با

 .باشه -

 شکالتی کیک اون به اما بودم؛ نخورده صبحانه. شاپ کافی یه به رفتیم هم با

 کاپوچینوم زدن هم گرم رو سرم ایدقیقه چند. نداشتم میلی هم میز روی خوشمزه

 :گفت سمیرا که بودم کرده

 .بزن حرف پرهام -
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 توقع پس میاره، شوک به رو تو حتما بزنم، حرف باهات دربارش خواممی که چیزی -

 بعد و کن فکر بهش خوب کنممی خواهش ازت. بدی جواب بهم سریع که ندارم

 درسته؟ شدیم، دوست تا دو مثل تو و من سمیرا ببین. بده رو جوابم

 .بزن رو حرفت سریع نرو، طفره! میرممی استرس از دارم پرهام -

 !شدم عاشقت... من خب... خب -

 .موند هوا روی دهنش، سمت رفتمی که چنگالی

 :گفت پته تته با

 چی؟... چ -

 اعترافم، از من منظور کن، فکر بهش خوب کنممی خواهش! شدم عاشقت من -

 !ازدواجمونه

 :داد رو جوابم سریع نکرد فکر هم دقیقه یک حتی

 !دیگم یکی عاشق من اما -

 .کنم کنترل رو هیجاناتم نتونستم

 :گفتم داد با

 !چی؟ -

 خوادمی داره، دوست رو من اونم! شدم پسرم دوست همون کیوان، عاشق من -

 .خواستگاریم بیاد روزها همین

 کیوان؟... یو... ک -
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 بزرگی کمک تو دارم، دوست داداش یک مثل رو تو من پرهام، ببین! شرمنده. آره-

 !شدم عاشق واقعا من اما مدیونتم؛ بابت این از من و کردی

 زور به چی کافه که حدی در نشستم، کافه توی جورهمون هاساعت من رفت، که اون

 !کرد بیرونم

 !نکردم گریه اما زدم؛ پرسه خیابون توی شب خود تا

 .شدم ساکت طوالنی مدت یک تا اما دونستم؛می ضعف نشانه رو گریه

*** 

 (حال_ پرهام)

 

! سهرابیه آرام مادر فهمیدم بعد که زد زنگ بهم ناشناس شماره یک روز، سه بعد

 بهش راهکار چندتا یک منم ها،حرف این از و برگرده خوادمی دخترش که گفتمی

 .گفتم

 ناشناس شماره یک دوباره روزاون شب درست که بودم کرده فراموش رو اون کل به

 :زد زنگ بهم

 بله؟ -

 .الم... س -

 بفرمایید؟ سالم، -

 .امسهرابی آرام من -

 امرتون؟ هستید؟ خوب. بله آهان، -
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 :داشت بغض صداش

 .آسایشگاه برگردم خواممی -

 .تعطیله آسایشگاه اما -

 .کنم زندگی جااین تونمنمی من -

 !گریه زیر زد بعد و

 شده؟ چی که بده توضیح برام و باش آروم جان، آرام -

 !همین... آسایشگاه برگردم خواممی من -

 .کنی صبر پنجم تا حداقل باید و تعطیله که گفتم -

 !خطره در جونم! بیارم طاقت روز دو این تونمنمی من -

 !شده؟ چی! خطره؟ در جونم چی یعنی -

 !کنم زندگی آرامش با تونمنمی نیستم، امان در شوهرم دست از من -

 !نگفتی چیزی بهم تو چون دونمنمی تو زندگی از هیچی من -

 !گم می رو چی همه گم،می بهت آسایشگاه ببری رو من اگه -

 .نیست پذیر امکان کار این اما -

 :گفت گونه التماس کردو گریه بیشتری شدت با

 االن تا! کنهمی ناکارم میاد نداره روانی تعادل میالد ترسم،می من! کنممی خواهش -

 خواهش دکتر، کن کمکم. ندارم رو جااین تو موندن طاقت! کبوده بدنم جای از تا دو

 !کنممی
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 .کرد گریه دوباره دردناکی طرز به و

 :گفتم و کردم فکر دقایقی

 تو ما خونه بیای تونیمی اما جا؛اون بری تونینمی پس است بسته آسایشگاه -

 .نیشابور

 :گفت تعجب با

 !چی؟ -

 .همینه راه تنها -

 !کشهمی رو من بفهمه میالد اگه اما -

 !همین مادرت، و تو و خانوادم و من فقط. بفهمه کسی نیست قرار -

 ...اما -

 .کن صبر پونزدهم تا پس -

 :گفت که کنم قطع خواستم

 نذاشت؟ مامانم اگه اما باشه؛ خب، خیلی -

 .زنممی حرف باهاش من -

 .باشه -

 .کن اساماس رو آدرس دنبالت، میام فردا پس، -

 .خداحافظ... باشه -

 .خداحافظ -
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 !دادم پیشنهادی چه فهمیدم تازه شد قطع که تلفن

 از عصبانی بگم؟ بهشون چجوری اصال کنن؟می فکر چی موردم در بابا و مامان

 !خودم سر توی زدم محکم و کردم پرت تخت روی رو گوشی خودم، خریت

 خونه چون نبودن خونمون اینها پریناز امشب. بودیم نشسته شام سر همه

 .بودن دعوت مادرشوهرش

 .کنم اعالم رو پیشنهاد این چجوری بودم مونده

 فکر بگم چی کهاین به و کردممی بازی غذا با. ست دیگه ساعت دو وقتم اوج اوج  

 .کردممی

 نداری؟ دوست خوری؟نمی رو غذات چرا مادر -

 .خوبه هم خیلی نه،! ها؟ -

 .دیگه بخور داداش پس: پریا

 .باشه باشه -

 شده؟ چی باباجان، پرهام: بابا

 .نشده چیزی -

 .شده چیزی معلومه کارهات از پسرم، دیگه چرا: مامان

 گذاشتم بشقاب روی رو چنگال و قاشق. زدم لبخند من، به خانوادم دقت همه این به

 :کردم قفل هم تو رو هامدست و

 ...راستش خب -
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 :کردم کوتاهی مکث

 تونمنمی دیگه اما پشیمونم؛ خیلی کردم که کاری از خودم. بگم چجوریدونم نمی -

 از یکی ظهر امروز کردیم، تعطیل عید ایام تو رو آسایشگاه که دونیدمی. بگیرم پسش

 در شوهرش دست از که گفت و زد زنگ بهم داشت افسردگی که خانومم بیمارهای

 .آسایشگاه برگرده خوادمی و نیست امان

 .بزنن حدس رو بعدیم هایحرف تونننمی کدومهیچ انگار کردم، نگاه همشون چهره به

 .جااین بیاد و دنبالش برم که کردم پیشنهاد من اجازتون با -

 نگام تعجب با هم بابا و مامان زمین، افتاد و خورد بشقاب به محکم پریا قاشق

 .کردنمی

 :گفت و رفت هم تو بابا هایاخم دقیقه، چند بعد

 سنگینیه؟ مسئولیت چه دونیمی! دادی پیشنهادی چنین کردی بیجا خیلی تو -

 !نیست قانونی کارت اصال

 .آسایشگاه گردهمی بر بعد ماست، با فقط روز دو یکی جان، بابا -

 !نداره امکان نه، -

 سالشه؟ چند: مامان

 !بهش زدم لبخند بعد اما کردم؛ تعجب مامان سوال از

 !بیارمش خواممی ازدواج قصد برای که کنهمی فکر اون

 چطور؟... سالشه 24 -

 .طوریهمین -
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 :گفت و زد چشمکی بعد

 .کنممی راضی رو بابات -

 .ممنون -

 بعد اتاقم، بیاد یهو ممکنه باالخره شدم، اتاقم کردن مرتب مشغول و اتاقم تو رفتم

 !کنم؟ کار چی من

 .کشیدم کار از دست خورد، زنگ که تلفنم

 :زدم لبخند آرام اسم با اما چرا؛ دونمنمی

 بله؟ -

 .دکتر سالم -

 هستید؟ خوب سالم -

 خوبید؟ شما ممنون، -

 شده؟ چی خداروشکر، خوبم -

 ...گهمی نمیده اجازه مامانم دکتر -

 حق بهش خب و گفته چی مامانش که فهمیدم. کشید خجالت حرفش ادامه از

 !میدم

 .بدید بهشون رو گوشی -

 .چشم -

 :اومد گوشی پشت مامانش دقیقه، چند بعد
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 بله؟ -

 هستید؟ خوب سهرابی، خانوم سالم -

 خوبید؟ شما. هستیم خوب شما لطف به دکتر، آقای سالم-

 .کنم صحبت باهاتون خواممی خانوم آرام اومدن مورد در. سهرابی خانوم ممنون -

 .بفرمایید بله -

 معلوم حاال. نیست امان در دامادتون دست از انگار گفت، دخترتون که جوراون -

 ایشون چی هر صورت هر در اما! نه یا هاست دارو حاصل توهمات از این که نیست

 برای پس ،خورنمی بدتر البته صد و بیشتر ضربات باشن، شرایطی چنین در بیشتر

 !بدید اجازه لطفا بهشون کمک

 ...آخه -

 تازه،. میدم تضمین بهتون من اما منطقی؛ کامال هاتوننگرانی و میدم حق بهتون بله -

 صداشون خوایدمی. هستن هم خواهرم و مادرم و پدرم نیستم، خونه این در من فقط

 کنم؟

 .دارم اطمینان شما به من نه، -

 بیام؟ فردا من پس. تشکر-

 :گفت و کرد سکوت دقایقی

 .بیارید تشریف باشه، خب خیلی... دونمنمی -

 .جاماون صبح نه ساعت من پس ممنون -

 .خدمتیم در -
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 چرا دونمنمی. کرد اعالم رو بابا موافقت و اومد اتاق به مامان خداحافظی بعد

 دو به و کشیدم دراز تخت روی خوشحالی با! آوردممی در بال داشتم! بودم خوشحال

 سال سه و روز سه این تو که دردی و آرام دل غم   تصور با اما کردم؛ فکر آینده روز

 بیارم در سر اشگذشته از بودم نتونسته هنوز! پرید هامخوشحالی تمام کشیده، پیش

 گهمی بهم که گفت خودش فهمم،می حتما روز دو این تو. نبود خوب اصال برام این و

 !گهمی پس

 .برد خوابم که نکشید ثانیه به و کشیدم روم رو پتو

*** 

 (آرام)

 

 وقتی قبل از! ببرم؟ رو چیزهایی چه باید دونستمنمی و بودم کرده گم رو پام و دست

 هنوز. برداشتم رو هاموسایل و رفتم خونمون به دالرام همراه به بود، سرکار میالد که

 پا به قشقلقی چه بفهمه، اگه که دونممی و کجا میرم دارم من که دونهنمی میالد

 !کنهمی

 شب که رفتم حمام االن. نگه چیزی میالد به که کردم راضی رو مامان بدبختی کلی با

 به داشتم خاصی ذوق. گذاشتم اتاقم گوشه و بستم هم رو ساکم نمونه، عقب کارهام

 !دلیل دو

 چی دومم دلیل اما که؛این دوم و شدممی راحت میالد دست از داشتم کهاین اول

 !چیه؟ دومیش دونمنمی وقتی داشتم دلیل تا دو چرا من بود؟

 .زدم زانو بابام جلوی رفتم و کشیدم دست افکارم از
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 .کردمی نگاهم لبخند با

 خیلی بفهمه، اگه که دونممی و غریبه پسر یه خونه برم خواممی که دونستنمی اون

 !شهمی ناراحت

 احساس که دونممی دادم، هم کوچیک فشار یک و بوسیدم و گرفتم رو دستش

 .دادمی خوبی حس بهم فشار این خب اما کنه؛نمی

 !کن دعا برام جون، بابا -

. نمونم خواب تا بخوابم که کردم حرکت اتاقم سمت به و بوسیدم رو ماهش صورت

 پیش، در روزهای تصور از! خوابوندم رو خودم بدبختی چه به که دونهمی خدا فقط

 .زدممی غلت پهلو اون به پهلو این از فقط و نمیومد هامچشم به خواب

. بشم مواجه خواممی کسایی چه با و کنم تجربه قراره رو هاییاتفاق چه دونستمنمی

 به استرس با بعد و گرفتمی خندم شلواری زیر تو تیپش اون با دکتر تصور از

 .کردممی فکر احتمالی خطرهای

 خراب ذهنم توی آلایده دکتر تصویر و نیوفته برام بدی اتفاق که کردممی دعا فقط

 !نشه

*** 

 :هشتم فصل

 !زندمی را اشضربه زندگی نخواهی، بخواهی

 !کردیمی اعتماد او به نباید که اندازدمی یادت نخواهی، بخواهی

 !نگردمی اتشکسته هایتکه به لبخند با نخواهی، بخواهی
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 !است کثیفی جای دنیا نخواهی، بخواهی

 !داردمی نگه پابرجا را است ساختن و سوختن همان که رسمش نخواهی، بخواهی

*** 

 (راوی)

 

 حال. کندمی پرواز حمام سمت به و خیزدمی بر تختش روی از هیجان با پسرک

 !زند؟می تند قلبش قدراین چرا فهمد،نمی را خودش

 شوست؟ و شست مرحله کدام در االن فهمدنمی چرا

 بود؟ نشده بیدار خواب از زود کمی

 5 ساعت از او اما شود؛می طی ساعت سه در حداکثر مشهد و نیشابور بین فاصله

 !است شده بیدار صبح

 از چرا پس بود، کرده را هایشکار تمام شب که او! است ترهول هم پسر از دخترک

 !شناختندنمی پا از سر کدامهیچ! است؟ نخوابیده دیگر صبح نماز بعد

 تنش بر را عطرش. شودمی زدن تیپ مشغول و دودمی اتاقش در جهتبی پرهام

 !کندنمی درک اصال را تیپش بر حساسیت همه این دلیل اما کند؛می خالی

 بار برای را آرایشش! زندمی اتو دوم بار برای را لباسش کشد،می اتو را موهایش آرام

 !شودمی الیتش آرایش مشغول دوباره و کندمی پاک سوم

 و شال! کندمی ست ندارند، ربطی هم با کهآن با را جورابش و ساعت و کش رنگ

 به رسیدن همه این دلیل هم او. کندمی ست کیفش رنگ با هم را شلوارش و مانتو
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 فالشر دلیلبی چرا فهمدنمی مقررات، بر پایبند و آرام پرهام آن! فهمدنمی را خودش

 !گیردمی سبقت هاماشین از قدرت تمام با و زندمی

 بر غلبه قدرت. کندمی ترمز بود، داده پیام آرام که ایخانه در بر نیم و هشت ساعت

 !اضطراب؟ و مملکت روانپزشک!ندارد را اضطرابش

 دقیقه 9:58ساعت! بگیرد قرار کمی شاید تا نوشدمی الجرعه و خردمی آبی بطری

 رو در رو با داندنمی. شوندمی تماس مانع دستانش لرزش و افکارش حجم اما است؛

 برای وقت کلی که موهایی در دستی کالفه! کند؟ رفتار چگونه باید آرام، با شدنش

 !کشدمی بود، کرده صرف دادنش حالت

 جوش و جنب به دستانش در همراهش تلفن که گذردمی دقیقه چند فهمدنمی

 .افتدمی

 !کندمی فروکش هایشاضطراب عجیب آرام، اسم با

 :کندمی گلویش کردن صاف برای ایسرفه و زندمی را اتصال دکمه

 بله؟-

 !ندارد پرهام حال از کم آرام

 .سالم -

 هستید؟ خوب خانوم، آرام سالم -

 کجایید؟ شما. ممنون -

 .خونتون در دم -

 .افتدمی اتاق زمین روی دستش از تلفنش جمله، این با
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 :داردمی بر را تلفن و کشدمی پوفی اضطرابش، از حرصی

 هستید؟ در دم گفتید شما ببخشید، -

 .بله -

 آینه بروی رو به! است زده جذابی تیپ عجب. کندمی نگاه را بیرون پنجره از

 ست هم با لباسشان رنگ اما بود؛ عجیب. گذراندمی نظر از را تیپش و ایستدمی

 است؟ خوب بود، زده هم بر پرهام که تیپی برابر در تیپش االن اما! طوسی بود، شده

 ای؟آماده جان، آرام خب -

 .میام االن بله، بله -

 پرواز هاپله سمت به و اندازدمی خود به آینه در را نهایی نگاه. کندمی قطع را تلفن

 !کند؟می پرواز چرا راستی! کندمی

 طرف آن. دارد واهمه در کردن باز از ایستد،می در پشت و کندمی خداحافظی مادر با

 !دارد واهمه شدن رو در رو از خودش مثل که ایستاده پسرکی در

 !اند؟عجیب و ناپخته قدراین چرا پسر و دختر این

 لحظه همان بزند، زنگ که رفت دستش وقتی. بزند زنگ تا رودمی در سمت به پرهام

 .کرد باز را در آرام

 هایچشم به. برندمی باال را سرهایشان آرام آرام و گیرندمی چشم زمین کف از دو هر

 روی ناخواسته پرهام دست! بود شده تنگ هایشاندل چقدر شوند،می خیره هم

 .ماندمی زنگ

 :گویدمی آیفون پشت از آرام مامان
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 !زنه؟می زنگ طوالنی قدراین کیه -

 ریز ریز آرام. خواهدمی عذر و داردبرمی را دستش و آیدمی خودش به پرهام

 !خنددمی لطیف و زیبا چقدر بود، ندیده را هایشخنده حال به تا خندد،می

 بریم؟ خوایننمی... سالم -

 !است؟ شده گیج حد این تا پسر این چرا

 !بفرمایید ببخشید... سالم -

 زیرلب آرام. کندمی باز برایش را جلو در و گذاردمی عقب صندوق در را آرام چمدون

 .نشیندمی و کندمی تشکر

 .شودمی سوار طرف آن و رودمی هم خودش

 .کندمی پلی را آرامی آهنگ و کندمی روشن را ماشین

 ناخواسته اما زند؛می خواب به را خودش و دهدمی تکیه ماشین پشتی به را سرش

 پروابی قدراین چرا نداشت، شوهر او مگر. بود پرت کنارش پسر به حواسش تمام

 !کرد؟می رفتار

 لبخند! افتدمی راه به زلزله دلش در و فهمدمی را آرام زیرکی زیر نگاه پرهام

 !شودمی لذت در غرق و نشیندمی هایشب**ل بر نامحسوسی

 دارد؟ اسم لذت این آیا

 ...اسمش! دارد که بله

 .ایستدمی راهی بین رستوران یک روی به رو و دهدمی تکان طرفین به را سرش

 .کندمی نگاه پرهام به تعجب با آرام
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 :شنودمی را جوابش پرسیدن، از قبل

 .بخوریم صبحانه بریم -

 .خوردم من آخه -

 .بخور دوباره نداره، اشکال -

 ...اما بود خورده هم پرهام

 دلیل آیا! کردمی گرسنگی احساس عجیب خورد،می زور به را لقمه دو که آرامی

 !کشید خجالت کارهایش و فکرش از! نیست؟ کنارش مرد همراهی مگر اشگرسنگی

 !افتدمی آشوب به دلش میالد یاد با. است شوهردار زن یک او باشد چه هر

 چه است، رفته دیگر شهر در ایخانه به عذب مرد یک با که بفهمد میالد اگر

 !کند؟می

 روی گرم دستی. افتندمی لرزه به دستانش و رودمی هم در هایشاخم ناخواسته

 .گیردمی قرار دستانش

 .شودمی خیره روبرویش مرد به و گیردمی میز روی کاغذی دستمال جعبه از چشم

 .نباش نگران -

 .نیستم چیزی نگران! ها؟ -

 :کندمی ریز را چشمانش

 !نگو دروغ من به -

 !آورد زبان به را فکرش در هایحرف اما چرا؛ داندنمی
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 این از تردیوونه اون! کشهمی رو من حتما! بُرهمی رو سرم بفهمه، میالد اگه -

 !هاستحرف

 !بفهمه که نیست قرار هم بعد مواظبتم، من نترس، -

 مرد این! شد آرامش در غرق وجودش تمام! داشت؟ اثر او در قدراین اولش جمله چرا

 کندمی احساس اما گذرد؛نمی بودنشان باهم از ساعت نیم هوز! داشت خوبی حس

 این دلیل کرد نمی درک هم پسر و! است اعتمادتر قابل هم میالد از حتی مرد این که

 دل در که حسی نام واقعا اما! بودند هالحظه این شاکر دل در دو هر! را شعفش همه

 !اند؟شده عاشق دوباره دو، آن یعنی! چیست؟ کردند،می احساسش

 ...اما نیست؛ عشق نامش پس نوپاست حس این! ندارد امکان نه،

*** 

 (پرهام)

 

 چیه؟ زیبا و ظریف دختر این دیدن با خانوادم العملعکس ببینم که بودم کنجکاو

. خورد اشچهره به چشمم کنم، باز رو پارکینگ در برم که کردم ترمز در بروی رو وقتی

 !بود شده سفید گچ مثل اشچهره چیزی، چه دونمنمی فرط از

 خوبه؟ حالت... آرام -

 .دارم استرس یکم فقط خوبم آره، آره! هان؟ -

 !بودم مضطرب خودش مثل هم من اما بزنم؛ بخشی آرامش لبخند کردم سعی

 .نباش نگران هم اصال و بمون همینجا تو کنم، باز رو در میرم من -
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 بفهمن که زدم زنگ اول. شدم پیاده ماشین از و داد تکون باشه عالمت به رو سرش

 اما بستم؛ رو پارکینگ در و کردم پارک داخل رو ماشین کردم، باز رو در بعد و اومدیم

 .شدم دوال پنجره سمت به و درش سمت رفتم. بود نشده پیاده آرام

 !شی؟نمی پیاده چرا -

 !کرده قفل پاهام -

 پاهاش واقعا اما شه؛ بلند شه مجبور تا کشیدم و گرفتم رو دستش و کردم باز رو در

 .داد تکیه در به که چرا بود، کرده قفل

 بیارم؟ قند آب برات برم خوایمی افتاده، قندت شاید! کرده قفل پات واقعا عه، -

 ...فقط خوبه نه، -

 پریا و بابا و مامان که کردم نگاه سرم پشت به! شد خیره سرم پشت به نگاهش

 مایل آرام به رو من! نبود مناسب اصال ایستادنمون حالت و فاصله. بودن ایستاده

 دست سمتشون به و کردم جمع رو خودم سریع. بود دوطرفش هامدست و بودم

 .دادم تکون

 .رفتیم بقیه سمت به هم با و برداشتم رو آرام چمدون

 بغلش صمیمانه و آرام طرف اومد داد،می نشون رو رضایتش که شوق و ذوق با مامان

 :کرد

 !اومدی خوش عزیزم، سالم -

 سنگفرش به خیره نگاهش و کرد سالم زیرلب فقط که چرا بود، کشیده خجالت آرام

 مامان. پرسید احوال و حال باهاش خوشرویی با بابا و کرد بغلش هم پریا. بود
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 دویید دنبالشون هم پریا رفتن، اتاقش سمت به آرام همراه به و گرفت ازم رو چمدون

 :گفت بشنوم من که طوری ب**ل زیر و

 !عشقیه چه ایول، -

 !بود تک خیلی آره زدم، لبخند

 :گذاشت شونم روی رو دستش و ایستاد کنارم بابا

 !پسندیدتش خیلی مادرت! نباشی خسته -

 :برگشتم تعجب با

 چی؟ یعنی -

 !برگزیندش عروسی به شاید یعنی-

 .کرده ازدواج اون اما -

 :گفت وحشت با و کرد تغییر بابا نگاه

 جا؟این آوردی شوهردار دختر تو -

 .برگشته زودتر شوهرش دست از گفتم که من -

 .شهمی ترسنگین مسئولیتمون پس -

 .رفت و

 خودم داشتم آرزو همیشه و کردممی تحسین رو بابا پذیری مسئولیت این بچگی از

 .باشم جوریاین مثلش هم
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 کنم، محافظت ازش روز دو این تو باید و افتاده گردنم آرام مسئولیت کهاین فکر با

 .اومد دلم به ترس

 روحی، حاالت این با اونم شکننده و ظریف جنس یک از محافظت! نبود چیزی کم

 !نیست چیزی کم

 .دیدم جلوم رو مامان که بودم ایستاده سالن وسط جوری.همین دقیقه چند دونمنمی

 جانم؟ -

 !ها پرته حواست پسرکم؟ کجایی -

 !مادرها سازی داستان از امان. زد چشمک بعد

 .کنم عوض لباس برم من -

 از داشتم کرده فکر حتما شنیدم، رو مامان خنده صدای. رفتم اتاقم سمت به بعد و

 .کردم می فرار مهلکه

 روی تنها آرام. برگشتم سالن به و کردم عوض مناسب لباس دست یک با رو لباسم

. نشستم کناریش مبل روی و رفتم بود، فرش گل به خیره نگاهش و بود نشسته مبل

 :شد خیره من به و گرفت فرش از چشم

 پسندیدی؟ رو خانوادم خوبه؟ حالت -

 :زد لبخندی

 .مامانت مخصوصا گرمن، خیلی -

 !گرفت خندم مامان، اسم شنیدن با

 خندی؟می چرا -
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 .دلیلبی هیچی، -

 .نیست دلیلبی مطمئنم -

 عصر حوالی. داد نجاتم شربتش سینی با مامان که بگم رو واقعی دلیل تونستمنمی

 .ببینم فیلم که نشستم هم من رفتن، هاشون اتاق به خواب برای همه که بود

 کنار از که وقتی آرام گریه صدای اما برم؛ اتاقم به که شدم بلند شد، تموم که فیلم

 !شد رفتنم مانع شدم، رد اتاقش

 .شدم وارد" بفرمایید" جمله با و زدم دری آروم

. بود خیره گوشیش صفحه به بود، کرده بغل رو زانوهاش و بود نشسته اتاق گوشه

 .دوییدم سمتش به خورد،می سر گونش رو که ایقطره و اشک رد بادیدن

 :گفتم و زدم زانو کنارش

 !شده؟ چی -

 .گرفت شدت گریش و کرد نگاه بهم

 !داده سکته رو مامانم میالد -

 !چی؟ -

 هم مامانم کجاست، گفته مامانم به نیستم، من دیده وقتی و خونه رفته امروز -

 با زنه،می ضعیف مامانم قلب. کشیده داد مامانم سر و شده عصبانی اونم نگفته،

! کماست االن و زنهمی رو سکته میالد، دست به هاوسایل شکستن و هوارها و داد

 !منه تقصیر همش! ناراحتم خیلی. داد خبر بهم دالرام

 .انداخت پایین رو سرش و کرد هق هق
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 !بودم متنفر میالد از اول همون از

 خالی به و انداخت چنگ پیرهنم به اول دفعه همون مثل اونم کردم، بغل رو سرش

 .نبینه رو ما و نیاد کسی خانوادم از کردممی خدا خدا. داد ادامه خودش کردن

 مشهد؟ بریم خوایمی -

 درد قلبم اشکیش، هایچشم دیدن با. شد خیره بهم و کرد بلند رو سرش سریع

 !بودند خوشگل هاشچشم چقدر اما گرفت؛

 .ذارهنمی زندم بار این اما برم؛ دارم دوست! کنهمی نابودم میالد نه، نه -

 جوریه؟این حالت چرا کنه؟می رو کارها این باهات میالد چرا -

 .طوالنیه داستانش -

 .کن تعریف خب -

 .نمیاد خوشم تعریفش از -

 نابود کنه، نابودت میالد که این از زودتر داری، نگهش راز جوریهمین اگه اما -

 !شیمی

 .نکن ثبتش پروندم توی و باشه راز پیشت اینها اما گم؛می باشه -

 .باشه -

 پاک هاشاشک تا کشید صورتش روی دستی و برداشت پیرهنم روی از رو دستش

 .داد تکیه دیوار به و عقب اومد بعد بشن،

 .بده تکیه هم تو -
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 بتونم تا کردم متمایل سمتش به رو سرم و دادم تکیه بود کنارمون که تخت به

 :کرد تعریف به شروع اونم ببینمش،

 شاپ، کافی رفتیم هامدوست با بودم، دانشگاهم سوم سال وقتی پیش، سال پنج -

 برن، خواستنمی وقتی. بود شده میخ روم یکیشون عجیب که بودن پسر تا دو جااون

 با روز یک" ! میالد" نوشت زیرش و نوشت رو شمارش فاکتور روی و اومد پسره

 رو جرات و افتاد من به که کردیممی بازی حقیقت یا جرات داشتیم هامدوست

 نه؟ دیگه دیدی رو مریم و سارا. کردم انتخاب

 .دادم تکون تأیید نشونۀ به رو سرم

 گفتم و زدم زنگ منم. کنم قبول رو درخواستش و بزنم زنگ میالد به که گفتن بهم -

 که داد پیام کالس وسطای روز همون! کرد قطع رو گوشی و بابا برو گفت اون اما قبول؛

 رفتیم خالصه! بود اشتباهم بزرگترین این که کردم قبول منم الله، پارک شش ساعت

 زیاد گفتمی خودش کهاین با بود، خوبی پسر. شدیم دوست هم با جوریاین و بیرون

 کسی هر با الکی الکی کم، کم! نبود هرزی آدم هم اونقدرها اما داشته؛ دختر دوست

 دادم خرج به صبوری. زدمی داد منم سر گاهی و انداختمی راه دعوا کرد،می نگام که

 .داشت خاصی آرامش بودم، شده وابسته خیلی بهش. کنم آرومش کردم سعی و

 که بود اونجا بزنه، حرف باهام خوادمی و رستوران یک بریم گفت که گذشت سال یک

" عشق" بشه رو اسمش که حدی در نه اما داشتم؛ دوسش من! کرد اعتراف بهم

 نه، یا باشم باهاش نامزد یک دید به حاضرم بگم بهش تا گذشت وقت چند. گذاشت

 به. کرد قهر باهام کردنش، اذیت خاطر به روز همون اما دادم؛ رو جوابم آخر کهاین تا

 و بود عصبی زیادی که فهمیدممی اما بودم؛ نشده حساس کارهاش و اخالقاش

 ...نکردم توجه بهش متأسفانه
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 جوری و شدم بلند سریع. زد در به کسی که بگه رو داستان ادامه خواستمی

 واقعا خب و بوده مشاورمون کالس که بیاد نظر به جوری و نشه داستان که ایستادم

 از بودم کالفه. پایین بریم عصرونه برای که گفت و کرد باز رو در مامان. بود همین هم

 .بود زیاد داستانش شنیدن برای وقت اما بشنوم؛ تونمنمی رو داستانش ادامه کهاین

 بها حدسی هیچ به فعال اما ایه؛بیماری چه درگیر میالد که بزنم حدس تونممی

 !نمیدم

*** 

 (آرام)

 

 مهمونم که گفتمی اون اما کنم؛ کمک پذیرایی در که کردم اصرار دکتر مادر به خیلی

 .بودیم نشسته دور تا دور هامبل روی. بشینم باید و

 عوض رو تلویزیون هایشبکه هم دکتر بود، اشروزنامه خوندن حال در دکتر بابای

 اما نبود؛ پریا کرد،می معذب رو من این خب و بود من به خیره هم مامانش کرد،می

 رو دستم دقیقه چند بعد. زد حرف باهام خوشحالی با نشست کنارم اومد وقتی

 از کمتر داخلی طراحی دانشجوی از خب و داشت زیبایی اتاق برد، اتاقش به و کشید

 !رفتنمی توقع این

 :شد خیره بهم و نشست تخت روی شعف با اونم و نشستم میزش صندلی روی

 .بگو جون، آرام -

 :زدم لبخندی
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 بگم؟ چی -

 چیه؟ خانوادمون درباره نظرت مثال دونم،نمی -

 .هستید مشربی خوش و خوب خیلی خانواده خب -

 .دونیممی خودمون رو این خب -

 .بود ایخاکی دختر. خندیدم بهش منم خندید، بعد و

 چیه؟ تکمون تک مورد در نظرت که اینه منظورم-

 !بگم زشته پریا آخه -

 رازداری آدم منم و باالست هامونجنبه جاست؟این کی تو و من غیر مگه بگو، بابا -

 !هستم

 !داشتم شک آخرش جمله در

 خیلی که هم تو خوبیه، مرد هم دکتر! ایهجدی و مهربون مرد که بابات... خب -

 پاکی و مشرب خوش زن خوبه، هم مامانت. گیرممی انرژی خوشحالیت از و شادی

 ...اما

 گفتم؟می باید

 !چی؟ اما -

 ...بیخیال -

 !دیگه بگو عه، -

 :شد خیره من به و گذاشت دستش زیر و برداشت رو بالشش
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 .دیگه نکن تعارف -

 .شممی معذب مامانت هاینگاه از راستش -

 !خندن؟می پریا و دکتر شه،می مامانشون حرف وقتی چرا. خندید

 !خندیدی؟ چرا -

 .جوریهمین هیچی، -

 .دیگه بگی باید هم تو گفتم، رو چی همه من پریا -

 کرد ذوق کلی مامان بیاره، رو تو خوادمی که گفت پرهامم داداش وقتی. خب خیلی -

! کنه ازدواج باهات خوادمی که بگه مستقیم غیر و بیاره رو تو خوادمی که کرد فکر و

 ازدواج تو که گیممی مامان به چی هر هم حاال. نمیده ازدواج به تن پرهام داداش آخه

 !نمیره کتش تو کردی،

 :شدم دکتر مادر نگاه دلیل بیخیال و شد تحریک کنجکاویم

 کنه؟نمی ازدواج دکتر چرا -

 .طوالنیه داستانش -

 .بگو خب -

 دور از کسی هر اما دونه؛نمی رو زدنش باز سر دلیل کسی کنهمی فکر پرهام... باشه -

 !شده عاشق داداشم که فهمیدمی دیدش،می

 !شد گرفته گلوم و فشرده قلبم یهو

 چند یک. مهربونه هم خیلی خوبیه، دختر. سمیراست اسمش دارم خاله دختر یه -

 تلفن پشت دختر یک با داداش که دیدممی خونه، اومدممی دیر مدرسه از که وقت
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. فهمیدممی حداقل من اما کرد؛می کاری پنهون داشت خودش نظر به. زنهمی حرف

! بوده سمیرا با هاش پیام و هاتماس بیشترین دیدم و گوشیش سراغ رفتم بار یک

 بهش داره داداش و برخورده مشکلی به سمیرا که فهمیدم خوندم، رو پیام وقتی

 عاشقش دار و گیر این تو داداشم نفهمید کسی که غافل دل ای اما کنه؛می کمک

 خوشحال دیگه. شد رو اون به رو این از داداشم بعدش سال یک حدود! شده

 حوصله و حال قبل مثل اما خوند؛می رو درساش. بود خیره همش و شدنمی

 داداشم. هاحرف این از و کرده ازدواج سمیرا که داد خبر مامان روز یک که! نداشت

 صبح تا. بیرون زد خونه از و کرد بهونه رو هاشدوست با رفتن بیرون قرار! شد داغون

 بودم منتظرش صبح تا که منی اما نفهمید؛ رو نبودش کسی! برنگشت بعد روز

 خودش کم کم کهاین تا نکرد، شرکت رو سمیرا عروسی هایمراسم خالصه. فهمیدم

 هم ما حاال. شهمی ناراحت دوباره بینهمی رو سمیرا وقت هر اما کرد؛ جور و جمع رو

 .زنه می باز سر اما کنه؛ ازدواج اون که کنیممی اصرار

 کجاست؟ سمیرا االن -

 .داره ماهه دو یکی بچه یه االن تازه و شوهرش پیش -

 !شدم ناراحت -

 !معلومه -

 چطور؟ -

 !هاتچشم توی اشک از -
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 حاال. رفتیم سالن به هم با و کردم پاک رو هاماشک سریع! بودم نفهمیده هم خودم

 این چون شدم ناراحت براش. هست ایکهنه غم دکتر، چهره توی شممی دقیق که

 .شدمی فرجامبی حس این درگیر نباید و بود هابهترین الیق مرد

 !کردم رو دعا این سختی به اما اما؛ بشه عاشق که کردم دعا براش

*** 

 (آرام خواهر_ دالرام)

 

 رفتن کما و بابا تنهایی برای نگرانی!کردمی سخت برام رو کار مشکالت و دردها هجوم

 .بود داده قرار فشار تحت رو من میالد عصبی حضور و مامان

 میالد حضور با حاال اما بشم؛ آروم یکم تا زدممی حرف تلفنی آرام با گاهی چند از هر

 !بزنم زنگ هم اون به تونستمنمی حتی

 و کالفه! خونمون اومد آشفته ای قیافه و تیپ با میالد که ایلحظه نمیره یادم اصال

 آرام که پرسیدمی مامان از مدام. کردمی طی رو خونه عرض و طول مضطرب

! نداره اطالع که گفتمی ظاهری اضطراب با البته و عادی خیلی مامان اما کجاست؟

 هاشچشم و کرد ورم میالد چشم هایرگه یهو که بود ایصحنه قسمت بدترین اما

 نیست؛ خودش دست هاش.العملعکس و کارها که بود معلوم! شد خون کاسه مثل

 !گذروندیم رو ترسناکی و وحشتناک لحظات اما

 کردمی گریه بابا! شکوند رو تلویزیون صفحۀ تا گرفته دکوری از هاوسایل تمام میالد

 خودش و نبینم ایصدمه تا بود گرفته خودش پشت رو من مامان ناتوانیش، خاطر به
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 چی هر خراش، گوش هاینعره با اون اما! باش آروم کن، بس میالد که زدمی داد هم

 .شکوندمی رو میومد دستش به که

 رو دهنش هوا کمی برای و رفت اشسینه روی چپش دست دوالشد، مامان دیدم یهو

 !کردمی بسته و باز

 !نبود متوجه اصال هم میالد و کنم کار چی باید دونستمنمی

 .زدم زنگ اورژانس به و رسید مغزم به خون آخر تا

 آرام که بفهمه میالد اگه. زدم تماس رد آرامه، دیدم که کردم نگاه گوشی صفحه به

 !رو تیمارستان به رفتنش دلیل فهمممی حاال! کشهمی رو اون دیگه حتما کجاست،

 .کردممی رد من و زدمی زنگ آرام مدام

 نمیدی؟ رو جوابش چرا -

 پناهیبی حس من به همش تو هایاخم و بزرگ جثه با اون. کردم نگاه بهش ترس با

 !کردمی القا رو

 .ندارم رو اعصابش دوستمه، هیچی! هان؟ -

 .آهان -

 تند تند رو پاهام! بود کرده قراربی هم رو من قراریشبی از. داد ادامه رفتنش راه به و

 .شه کم ترس و دلهره این از تا دادممی تکون

 :گفتم میالد به رو و شدم بلند بار این زد، زنگ آرام دوباره

 .دستشویی میرم من -

 .کردم پاتند هم من و داد تکون رو سرش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

189 

 

 .دادم جواب رو تلفن و پیچیدم چپ به رو راهرو

 !الو؟ -

 :گفت و کشید آسوده نفسی

 دادی؟می رد چرا کجایی؟! زدم رو سکته دالرام، اوف -

 ...تا کردم باز سرم از رو میالد بدبختی چه به دونینمی -

 حبس سینم توی نفس میالد دیدن با. چرخیدم پشت به من و شد کشیده تلفنم

 !شد

 :زد می داد گوشی توی و کردمی نگاه بهم اخم با

 !زنیکه؟ تو کجایی -

*** 

 (آرام)

 

 رو بافتمدست ژاکت. وزیدمی زمستونی باد هم هنوز اما بود؛ بهاری هوا کهاین با

 .رفتم حیاط وبه پوشیدم

 .زدم زنگ دالرام به و نشستم حیاط تاب روی

 !دادنمی جواب زدممی زنگ چی هر

 و کشیدم ایآسوده نفس! داد رو جوابم دالرام که کردممی طی رو هافرشسنگ تاببی

 :نشستم تاب روی
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 دادی؟می رد چرا کجایی؟! زدم رو سکته دالرام، اوف -

 ...تا کردم باز سرم از رو میالد بدبختی چه به دونینمی -

 !شد قطع که این تا شد کمتر و کم صداش

 !الو؟ -

 !ایستاد حرکت از قلبم گوشی، ورناو مرد فریاد با

 !زنیکه؟ تو کجایی -

 !ترسیدممی هم دادن جواب از حتی

 ...وفابی بده جواب! نامرد بده جواب! ضعیفه بده جواب -

 بغضش از هم هنوز! داشتم دوست رو میالد هم هنوز من. لرزیدمی بغض از صداش

 !شدمی فشرده قلبم

 !دیگه بنال د   -

 ...میالد... می -

 خدا رو تو! بیا یهو؟ رفتی کجا! شممی داغون دارم که کجایی تو؟ کجایی! میالد جان -

 !بیا

 و عجز! بود رفته بین از کل به بودنش عصبی و کردمی التماس بچه یه مثل

 .باریدمی صداش از درموندگی

 .گردمبرنمی دیگه من -

 .پیشت بیام خواممی آرام؟ کجایی -
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 !دادی دست از کل روبه من تو -

 :زد داد

 !میرممی تو بی من! مروتبی نگو د   -

 .خوردنمی سر هامگونه روی دونه دونه هااشک

 :شد لطیف صداش تن دوباره

 کجایی؟ بگو خانومم، عزیزم، جانم، آرام -

 باش مطمئن. بیرون بیا بیمارستان اون از و نکن اصرار بیخود. گمنمی من -

 !نیاد بهوش مامانم اگه بخشمتنمی

 !شممی نابود دارم پشیمونم، هم خودم بابا -

 .بذار تنها رو خواهرم و شو دور اونجا از! نداره ربطی من به -

 :زد داد دوباره

 !کجایی؟ آرام -

 !دادمی سکته هم رو اون شاید خشم این! لرزیدمی تنم بند بند

 .زنممی آتیش رو خودم جا همین کجایی، نگی اگه خدا به آرام -

 !نکردم باور

 آتیش رو خودم دستم فندک همین با نباشه، دنیات خواممی که خودت جون به -

 !شهمی شدنم جزغاله شاهد هم خواهرت! زنممی

 !شنیدم هم رو دالرام داد صدای شنیدم، رو فندک صدای
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 .کنم کار چی باید دونستمنمی

 !داشتم دوستت -

 .میالد -

 !دلم؟ جان -

 !نکن ایاحمقانه کار -

 !کنممی کار هر عشقم اثبات خاطر به من -

 :میومد دالرام صدای

 !زنهمی آتیش واقعا رو خودش داره بگو، بهش آرام -

 !ها نکنی کاری میالد نه، نه -

 !داره فاصله میلی یک باهام فندک کجایی؟ آرام بگو بهم -

 .گممی خب، خیلی خب خیلی -

 :گفتم و خوردم فرو رو بغضم

 !نیشابورم من -

 !نیشابور؟ -

 :هوا رفت دالرام جیغ که

 !سوزیمی داری میالد! آتیش آتیش -

 .افتادم زمین روی زانو با محکم و شد شل هامدست

 !رفتمی هوا به میالد هاینعره و زدممی جیغ من
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 .اومدن حیاط به هراسون خانوادش و دکتر! نه خدایا

 ...من اما کنن؛ آرومم خواستنمی اونها

 .برگشت سرنگ یه با و دویید خونه سمت به دکتر

 .کردممی صدا رو خدا و زدممی چنگ رو صورتم

 گرفت؟ آتیش چرا پس بودم، داده رو آدرس که من

 !کردممی مویه هم باز پریا بغل تو اما کردم؛ احساس رو سرنگ سوزش

 !شد چی که نفهمیدم و برد خوابم جاهمون کم کم

 .بستمش سریع خورد، چشمم به که نوری با کردم، باز رو هامچشم آروم

 .کردم نگاه اطراف به و کردم باز رو هامچشم دوباره

 .اومدن یادم به گذشته اتفاقات کم کم و کردم فکر کمی

 راستم سمت دست به! هوا رفت آخم که نشستم جام روی سریع میالد، یادآوری با

 .اومدمی ازش خون که کردم نگاه

 .شد اتاق وارد دکتر و شد باز اتاق در

 .بیار در رو سرم این بیا دکتر، -

 .شه تموم بذار باشه، -

 .بزنم زنگ باید نه، -

 کی؟ به -

 :گفتم خونسردیش از کالفه
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 .شده چی بفهمم باید بود، گرفته آتیش میالد بزنم، زنگ خواهرم به باید -

 .بکش دراز هم تو میارم، رو گوشیت میرم وایسا خب، خیلی -

 !ترسریع خب، خیلی! اوف -

 بدن بهم خبر و بزنم زنگ خواستمی دلم طرف یک از. کشیدم دراز تخت روی بعد

 بود ممکن که چرا بزنم زنگ خواستنمی دلم طرف یک از و نیفتاده اتفاقی هیچ که

 !بدن بهم بدی خبر

 رو دالرام شماره تند تند و گرفتم دستش از سریع. داد بهم رو موبایل و شد وارد دکتر

 .گرفتم

 !گذشت سال یک من برای اما بده؛ جواب اون که نکشید ثانیه چند شاید

 الو؟ -

 :گفتم اضطراب و عجله با

 چطوره؟ حالش میالد دالرام، سالم الو، -

 خوبی؟ آبجی، سالم -

 شد؟ چی! بده رو جوابم سریع نرو، طفره -

 .کردیم خاموشش سریع بعد و گرفت آتیش لباسش فقط نباش نگران هیچی، -

 :کشیدم ایآسوده نفس

 کجاست؟ حاال خب! شکر خدارو اوف -

 .نیشابور راه تو -
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 !چی؟ -

 !هوا رفت آخم دوباره که شدم بلند تخت روی از

 :ندادم اهمیت بهش

 چی؟ یعنی -

 به افتاد راه و گرفت من از رو اتشماره برگشت وقتی صبح و خونش رفت شب -

 .نیشابور سمت

 !وای -

 .میومد آروم خیلی نظر به نباش، نگران -

 !طوفانه قبل آرامش -

 ...شاید -

 .فعال باشه، خب -

 .عزیزم خداحافظ -

 چه من. نپرسیدم مامان درباره که بود مشغول فکرم انقدری. کردم قطع رو تلفن و

 !هستم خودم فکر به فقط که وفاییمبی خواهر و دختر

 شده؟ چی -

 :شدم خیره دکتر به

 .نیشابور میاد داره میالد -

 کنی؟ کار چی خوایمی! چی؟ -
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 !کشتممی حتما ببینه رو من... دونمنمی -

 !مواظبتم خودم نباش، نگران -

 صبحانه برای میز دور و رفتیم سالن به شد، تموم که سرم. کردم باور رو حرفش

 .نشستیم

 که نیاره خودش رو به کردمی سعی هم مامانش و کردمی نگاهم بدجور دکتر بابای

 !کردمی رفتار عادی خیلی هم پریا و دیده چی دیشب

 !گرفت دلم

 !مامانم پیش مشهد برگردم دارم دوست

 !برگرده دغدغهبی روزهای دارم دوست

 ...دارم دوست

 عزیزم؟ خورینمی چرا -

 :شدم خیره دکتر مادر به

 .ندارم میل ممنون، -

 .شدی ضعیف دخترم، بخور -

 .رفتم حیاط به و کردم تشکر. خوردم لقمه چند زور به

 !هستم رو پیش اتفاقات نگران اما سالمه؛ میالد کهاین از خوشحالم

 فکری؟ تو -

 :کردم نگاه کنارم دکتر به
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 خبر حدودش و حد از خدا فقط که شهمی پا به ایشنگه علم جا،این بیاد میالد اگه -

 !داره

 .بزرگه خدا نباش، نگران -

 تمام داره الهیش امتحان اما دارم؛ اعتقاد بهش بزرگه، خدا آره،. شدم خیره آسمان به

 !گیرهمی رو بنیم و جون

 خیام؟ آرامگاه بریم میای -

 .ببینمش دوباره دارم دوست آره،. بودم بچه خیلی جا،اون رفتم که باری اولین -

 .میریم دیگه ساعت نیم شو، آماده برو پس خب -

 .باشه -

 .رفتم اتاق سمت به و

*** 

 چند! کردمی شدن خیره به مجبور رو آدم خیام آرامگاه اطراف محیط هم و نما هم

 !دارم روزها اون از عکسی

 .بود نقره جواهرات و فیروزه هایسنگ اقسام و انواع که بود اتاقکی یک جااون

 نیاوردم، پول کهاین یادآوری با اما بود؛ گرفته رو چشمم عجیب جواهرات اون از یکی

 من از دیرتر کمی دکتر اما شدم؛ خارج جااون از و گرفتم ازش رو نگاهم ناراحت و پکر

 .اومد بیرون

 رو تصور از! کردمی پرواز باشه، رسیده میالد ممکنه کهاین یادآوری با هامخوشی تمام

 !افتادممی وحشت به دکتر خانواده با اون رویی در
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 گذشت؟ خوش -

 :برگشتم خندان دکتر سمت به

 .ممنونم! بود خوب خیلی آره، -

 !بانو بود وظیفه -

 بیشتر دکتر مال اما گفت؛می زیاد میالد که چند هر اومد، خوشم خیلی" بانو" واژه از

 در رو جعبه یک و کرد جیبش تو دست دکتر یهو که نشستیم ماشین توی! چسبید

 .گرفت من سمت رو جعبه که چرا کردممی نگاه بهش تعجب با. آورد

 !هاجان آرام   به تقدیم اینم -

 .بود خریده که ایهدیه برای هم و" ها جان آرام  " گفتن برای هم! کرد داغ صورتم

 !بگیریش؟ خواینمی -

 :گرفتم آروم رو جعبه و شد جمع حواسم

 !نداشتم توقع اصال متشکرم،! ببخشید وای -

 .نداره رو شما قابل -

 که جواهری همون. کردم نگاه رو جعبه توی گوشواره و گردنبند و کردم باز رو جعبه

 !بود گرفته رو چشمم

 !نکنه درد دستتون دکتر، وای -

 .کنممی خواهش -

 .زد رو ماشین استارت و
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*** 

 (پرهام)

 

 اخم یه که فهمیدمی خودش دونمنمی نه، یا بود حواسش خودش دونمنمی

 با کس هر که فهمیدمی دونمنمی نه، یا بسته نقش معصومش چهره رو وحشتناک

 .نه یا مشغوله فکرش که فهمیدمی حرکاتش، دیدن

 دیدم وقتی! کردمی پیدا ادامه گفتگومون جمله چند حد در زدم،می حرف که باهاش

 .داره دوسش که فهمیدم شده، خیره جواهرات از یکی روی چشمش

 ماشین توی و خریدم رو اونها سریع شد، خارج اتاقک از که وقتی غیرارادی کامال

 .دادم بهش

 .خورد زنگ تلفنم که بودیم خونه نزدیکای

 بله؟ -

 کجایی؟ مادر، سالم -

 .خونه نزدیکای سالم، -

 :زدمی حرف گونه پچ پچ مامان

 زنید؟می حرف آروم قدراین چرا -

 .بفهمه خوامنمی جا،این اومده آرام شوهر آخه -

 !چــــــــی؟ -
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 خودش به رو اون هم من داد که بود غرق خودش افکار در انقدری. کردم نگاه آرام به

 .بود نیاورده

 کنم؟ کار چی دونم،نمی -

 .بیایم ما وایستید فقط کار، هیچ -

 .باشه -

 .داشتم استرس هم خودم! کرد قطع رو تلفن و

 !کنم کار چی باید دونستمنمی و بودم پاچهدست

 دکتر؟ شده چیزی -

 :گفتممی باید

 ...آرام ببین. آره -

 :برگشتم سمتش به و

 .خونمون اومده شوهرت -

 !چـــــــی؟ -

 تا هاشچشم و لرزیدمی هاشدست. داشت ترسش حجم از خبر زد، که دادی

 !بود شده گرد حداالمکان

 کنیم؟ کار چی حاال -

 :بزنم حرف آرامش با کردم سعی و گذاشتم دستش روی رو دستم

 .کنیممی وا رو هامونسنگ و شیممی ظاهر روش به رو هیچی، -
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 دارم خونش اومدم و بیرون رفتم مرد یه با من بفهمه میالد گی؟می چی فهمیمی -

 !بُرهمی رو سرم کنم،می زندگی

 .ذارمنمی من -

 :گفت و بیرون کشید دستم زیر از رو دستش

 در تو که هست قدرتمند و وحشی قدریاون میالد! دکتر خوشه دلت بابا، برو -

 .کنه شکایت ازتون تونهمی راحت خیلی اون زنشم، من هم بعد! باشی هیچ برابرش

 بکنیم؟ تونیممی کار چی حاال -

 :کرد نگاه ترس با هامچشم به

 .باشیم هاخیابون تو بره، که زمانی تا ولی... دونمنمی -

 ما تا مونهمی قدریاون نمیره، که شوهرت هم بعد! غیرعادیه خیلی این آرام، ببین -

 !شهمی تندتر خیلی آتیشش چون بدتره جوریاین بعد برگردیم، و بشیم خسته

 .دونمنمی -

 .خونه بریم بیا و کن اعتماد من به -

 باید! بخوره که کردم مجبورش زور به و خریدم شیر و کیک براش سوپری یک از

 قفل توی رو کلید و کشیدم عمیقی نفس. کنم آرومش بتونم تا باشم داشته آرامش

 بیرون اومدن پریا و مامان. اومدمی سرم پشت لرزون و آروم آرام. چرخوندم حیاط در

 .کردنمی نگاه بهمون ترس با و

 وقتی. کرد بغل رو آرام و اومد جلو زودتر پریا و فرستادمی صلوات ب**ل زیر مامان

 !گرفت رو جلوش بابا که کرد حمله سمتم به میالد لحظه همون شدم، خونه وارد
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 :زدمی فریاد خشم با اما نبود؛ زیاد فاصلمون کهاین با

 !نـــامــوس؟بی رفتی کـــجا بقیه نــاموس با -

 :گفتم و برگشتم آرام سمت به

 .اتاق تو برو -

 .باشم خواممی نه، -

 اول و برگشتم سمتش. اومد فرود صورتم توی مشتی ،"بری باید" که بگم اومدم تا

 :کنم دعوتش آرامش به باید که افتاد یادم اما بزنم؛ هم من خواستم

 .بزنیم حرف هم با بشینید لطفا محترم، آقای -

 تو مثل دزدی ناموس آدم از و ببرم رو زنم خواممی فقط ندارم، حرفی تو با من -

 .کنم شکایت

 .ببریدش تونیدنمی نخواد، خانومتون که زمانی تا که دونیدمی -

 .گیرممی رو سنگسارش حکم و کنممی شکایت ازش -

 !بکنید رو کار این پس -

 :کرد نگاه بهم تعجب با

 !چی؟ -

 که بشه ثابت هم اون به تا بکنید رو کار این حتما ندارید، همسرتون به عشقی اگه -

 .زنهمی الف فقط داره دوسش که کسی

 !دارم دوست رو آرام من زنم،نمی الف من -
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 .کنید ثابت پس -

 :شد خیره آرام به

 .همیم عاشق تو و من که بگو بهش -

 .بود شده خیره میالد به باراشک هاییچشم با آرام

 !دیــــگــه بگـــــو د   -

 با میالد دوباره و! بود مشهود کامال لرزش این و لرزوند رو آرام تن تمام میالد نعره

 :کرد نگاه من به خشم

 هان؟ بردی؟ خودت با رو من زن که هستی کی تو اصال -

 .روانپزشکشم من -

 آره؟! کنید؟می مجبور رو مردم هایزن هابهونه این با هه، -

 :گفت کنه، کنترل رو خودش نتونست بابا

 !جوون بزن حرف درست -

 :گفت و بابا سمت برگشت

 !کردینمی تربیت رو پسری چنین شد،می سرت غیرت اگه تو! پیری؟ گیمی چی تو -

 این نتونستم دیگه! زد مشت یه بابا صورت به و رفت ترسریع میالد اما اومد، جلو بابا

 .گردوندم برش خودم سمت به و رفتم سمتش کنم، تحمل رو وقاحتش

 .زد یکی متقابال هم اون زدم، صورتش به مشت یک
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 خاطر به اون و من اما کنیم؛ تموم که زدنمی داد و جیغ همه. زدممی من زدومی اون

 !جنگیدیممی هم با نفر یه

 با و کردم جمع رو خودم سریع اما شدم؛ دوال که زد شکمم به ضربه یک مشتش با

. نینداخت تا و تک از رو خودش اما هوا؛ رفت دادش. زدم کمرش به لگد یک پام

 هم و من صورت هم! بودن شده قرمز خون از هاسرامیک تمام که جنگیدیم اونقدر

 !نداشت هم سالم جای یک اون صورت

 زنان نفس نفس کدوم هر و کشیدیم کار از دست که کشید طول چقدر دونمنمی

 .افتادیم ایگوشه

 .کنممی شکایت ازت -

 .بکن حتما -

 :آرام سمت رفتم شدم بلند و زدم پوزخند یه بهش و

 فهمیدی؟ پایین، نمیای نگفتم، بهت که زمانی تا -

 :ایستاد میالد گریه و زدن صدا با اما باال؛ رفت و داد تکون تند تند رو سرش

 ...نرو آرام -

*** 

 (آرام)
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! دونممی من اما کردی؛ عاشقی چقدر دونمنمی دونی،می عشق از چقدر دونمنمی

 داری؛ دوست رو کسی بعد به جایی یه از! دونممی خوب عاشقی مدت و عشق از من

 !کنه فکری چنین اون نداری دوست اما

 بهش داری دوست! باشی عاشقش درون از اما متنفرم؛ ازت بگی بهش داری دوست

 که افتهمی اتفاق زمانی اینها تمام و! کنی زندگی تونیمی هم اون بدون که بکنی ثابت

 !هاشعقده کردن خالی برای بدونه وسیله یک رو تو صداقت و تو عشق مقابلت طرف

 ندارم دوست! بکنه فکری چنین خوامنمی دیگه اما داشتم؛ دوست رو میالد من آره

 من سر روی رو خواهرش مورد در کاریش کم حسرت بتونه اون تا باشم باهاش بازم

 .داشتم آرامش بودم، دکتر خونه که روزی نیم و یک این تو! کنه خالی

 وقتی! بشم آروم گریه بعد تونستممی حداقل باز شنیدم، که بدی خبرهای وجود با

 !شدمنمی آروم گریه بعد وقتهیچ اما کردم؛می گریه بودم، میالد خونه

 ...من! باشم میالد با خوامنمی دیگه من

 ...نرو آرام -

 .گفت رو جمله این میالد که بودم رفته باال رو دوم پلۀ

 باشم میالد درخواست مشتاق کهاین برای نه بودم، عاشقش کهاین برای نه ایستادم،

 این بیچارگی برای سوخت دلم چون ایستادم من! نه برگردم، پیشش سریع بخوام و

 ...برای! مرد این شدن ایعقده برای مرد،

 .ایستادم سرش باال رفتم و برگشتم رو پله دو همون

 صورتش قدریاون .شده خیره بهم مشکیش هایچشم اون با و گرفت باال رو سرش

 .بود افتاده راه خونابه گریش قطرات با. شدمی ریش دلم که بود خونی
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 ساکت همه! کردمی گریه فقط اون و کردم پاک رو هاشخون شالم با. زدم زانو جلوش

 !شدمی شنیده که بود میالد فین فین صدای فقط و بودن

 !خونه برگردیم بیا آرام -

 .ندادم رو جوابش

 جبران برات! نداره دوست رو تو من اندازه به کس هیچ! کنممی خواهش ازت -

 .کنممی

 .نشه خونی لباسم تا گرفتم دستم رو شال گوشه شد، پاک خون از صورتش وقتی

 :شدم خیره هاشچشم به بعد

 یادته گیرم؟می طالق ازت نری اگه گفتم یادته بشی؟ درمان بری باید گفتم یادته -

 یادته؟ نه اومد؟ بند نفسم که آوردی فشار بازوم به انقدری

 .دادمی تکون رو سرش شرمنده

 .بده گوش خوب حاال -

 :گفتم و کردم بلند رو صورتش اشارم انگشت با

 بهت باید اما بمیرم؛ بار این که نیست بعید و کنیمی قاطی دوباره دونممی خوب -

 که موقعی اون از ریختی، بنزین خونمون و خودت و خودم روی که روزی اون از. بگم

 از که روز همون از و کردممی التماست من که موقعی اون از کردی، روشن رو فندک

 !رفت دلم از مهرت و عشقت آوردم، پناه تیمارستان به خونت

 :زدم داد و شدم بلند
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 دل توی رو نفرت چون کنن،نمی پیدا مرید ظالم هایآدم وقتهیچ چون رفتی دلم از -

 همش کنی،می فکر دلت توی حسرت به خودتی، فکر به فقط تو! کارنمی هاآدم

! ترمحکم شصت ضرب یعنی بیشتر، زجر یعنی تو جبران اما کنم؛می جبران گیمی

 ...تو

 :کردم اشاره بهش اشاره انگشت با

 باهات خوامنمی دیگه هم شی خوب اگه حتی. نداری جا زندگیم و دل توی دیگه تو -

 در! بکشم یدک رو بودن تو زن اسم و برم سقف یه زیر باهات ندارم دوست باشم،

 آبروی تونستینمی این از بیشتر چون برو حاال! گیرممی ازت رو طالقم فرصت اولین

 !ببری رو من

 به رو من و نمیزدی تهمت بهم وگرنه نداشتی دوست رو من تو گه،می راست دکتر

 !کردینمی تهدید سنگسار

 .کردم فرار اتاق سمت به دو با و کردم بهش رو پشتم

 شسته هاخون تا افتادم جونش به دستشویی روشویی توی و کندم سرم از رو شال

 !افتادمی راه بیشتری خون و زدممی چنگ شال به حرص با من. بشه

 برداره؛ سرم از دست میالد که بدم تضمین خودم به تونمنمی. گفتم رو هامحرف همه

 نشستم دستشویی گوشه حرص از و کردم ول رو شال. امانم در روز تاچند حداقل اما

 نبودم، آروم روز یه که ایهخورده و سال چهار که سوزهمی خودم برای دلم. کردم گریه و

 !نکردم درک رو آسایش معنی روز یک
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 خجالت. نداشتم رو سالن به رفتن روی. کردم گریه جوریهمین ساعت یک تقریبا

 اخیر اتفاقات تمام عامل! بودم من پسرشون خوردن کتک مسبب چون کشیدممی

 !بودم من

 :شد اتاق وارد پریا که نشستم تخت روی افکار همین با

 .بخوریم ناهار بریم بیا جون، آرام -

 .بیام تونمنمی -

 گلم؟ چرا -

 !شهنمی روم -

 :کرد نزدیک خودش به رو من و کرد حلقه شونم دور رو دستش و زد لبخند

 هم ما مال تو مشکالت مایی، پیش تو که زمانی تا! ایمخونواده یک االن ما آرام -

 سر رو شوهرت تونستی خوب چون باش سربلند! بکشی خجالت ما از نباید. هست

 .بنشونی جاش

 کجاست؟ االن -

 .رفت سریع تو رفتن بعد -

 کرد؟ پیدا رو تونخونه میالد چجوری پریا، راستی -

 خبربی من   بعد. بودی گذاشته جا رو تلفنت باشه، حواست اگه. زد زنگ تلفنت به -

 .بریم پاشو حاال خب. دادم بهش رو آدرس جا همه از

 .شدیم خارج اتاق از و انداختم سرم رو شالی. کرد بلند و گرفت رو دستم
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 پر اشمردونه چهره! شد خشک دستم شد، سالن وارد وقتی نبود، دکتر سفره اوایل

 !بود کبودی و زخم از

 ...از و حضورم از ازدواجم، از خودم، از کشیدم، خجالت

 آب تند تند. کنم کوفتشون رو غذا خواستمنمی اما شد؛ جمع هامچشم توی اشک

 !شدنمی اما بشم؛ خالص لعنتی بغض این دست از تا دادممی قورت رو دهنم

 .بخور دخترم جان، آرام -

 :کردم نگاه" پیری" گفت بهش عوضی میالد که مردی به

 .چشم -

 .خوردم ایلقمه چند زور به و

 جواب و برگشتم کرد، صدام دکتر که برم خواستم. کردم تشکر و شدم بلند سریع

 :گفت هم اون دادم،

 .ببینیم رو گرینه آبشار بریم خوایممی ظهر از بعد امروز -

 !گرینه؟ آبشار -

 .هستیم جااون شب تا که باش آماده. شهرمونه روستاهای از یکی توی آره، -

 باشم؟ آماده من -

 .دیگه آره -

 ...آخه -

 :گرفت دست در رو هامدست و شد بلند دکتر مامان بیارم، بهونه خواستم تا
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 خواستیممی هم ما! میره دستت از نبینیش اگه قشنگیه، جای. برو پرهام با دخترم -

 .نشد خب اما بیایم؛

 .چشم باشه -

 :زدم زنگ دالرام به و برداشتم رو تلفنم. رفتم اتاق به و

 آبجی؟ جانم -

 خوبی؟ سالم، -

 خوبی؟ تو ممنون، سالم، -

 چطوره؟ مامان حال خوبم، -

 .برمیگرده که دادمی امیدواری دکتر اما مونده؛ جوریهمون هیچی، -

 خوبه؟ بابا. شاءهللاان -

 .خداروشکر آره، -

 کنه؟می نگهداری بابا از کی نیستی که تو خب -

 .عمه -

 نداری؟ کاری باشه، آهان، -

 .خداحافظ قربونت، نه -

 .خداحافظ -

 .افتاد رازهم به چشمم که کردم.می نگاه رو دیوار و در بیکار. کردم قطع رو تلفن

 :کردم نوشتن به شروع قبل، صفحات خوندن بعد
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 !متفاوت دیدی به باراین و رفتیممی بیرون هم با" 

 تا بدیم نشون رو خودمون هستیم، که چیزی اون از بهتر کردیممی سعی دومون هر

 و گشتبرمی خودش به میالد گاهی وجود این با خب اما نشه؛ دلسرد مقابل طرف

 .کردمی بدبین آینده به رو من پیش در پی هایعصبانیت! کردمی سیاه رو من روز

 دلم در رو ترس اینها تمام و جابی هایشدن غیرتی انداخت،می راه که دعواهایی

 کردم،می امیدوار رو خودم آینده به و بستممی رو هامچشم هم باز اما کاشت؛می

 میالد که گذشت ماه 6 حدود! شهمی کشیده زدن به دعواها این بعدا کهاین از غافل

 از بودیم گذاشته قرار هم با. اینها و شده دختری یک عاشق که گفت خانوادش به

 میالد، خانواده شدن راضی بعد! نزنیم حرفی هیچ بودیم دوست قبال هم با کهاین

 به تونستمنمی نداشتم، هیچی از خبر مثال چون من! رسید من خانواده به نوبت

. شد تموم خواستگاری اول جلسه و خونمون اومدن اونها کهاین تا بکنم کمکی میالد

! انداخت راه بیداد و داد سرم و زد زنگ شب همون میالد جلسه، اولین بعد

 و نازک جوراب خاطر به رو عروس دوماد خواستگاری، جلسه اولین شب ستمسخره

 هفته یک تا و کنم تحمل نتونستم روز اون! کنه دعوا بیرون حد از بیش موهای

 چون اما منفیه؛ جوابم که گفتم مامانم به بودنم ناراحت اثبات برای. کردم قهر باهاش

 دوم جلسه. بیان دوباره بذارم که گفتن بودن، پسندیده رو دوماد خانواده بابا و مامان

 هایچشم رضایت برق تونستممی خوب و شدم حاضر قبل از ترپوشیده خواستگاری،

 !ببینم رو میالد

 آشتی وقتی اما بود؛ عجیب. بود راضی من از میالد کهاین از راضی و بودم خوشحال

 و شد برگزار نامزدی مراسم هفته، سه بعد خالصه! نکرد درست قشقلق دوباره کردیم
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 هم به قلبا ترقبل خیلی که بود حالی در این و شدیم محرم هم به ما شرعا باراین

 !بودیم شده محرم

 بودم گرفته یاد دیگه. کردم انتخاب الیت رو آرایشم و پوشیده رو میالدلباسم ترس از

 از جلوگیری برای هاتالش همین ها،بودن محتاط همین! باشم محتاط چجوری که

 ! "کرد خسته رو من دعوا

 پیدا رو عطرم تا بیرون ریختممی رو کیفم. کردم شدن آماده به شروع و بستم رو دفتر

. کردم آویزون خودم به و داشتم برش. خورد دکتر هدیه جعبه به چشمم که کنم

. شدم شدن آماده ادامه مشغول و زدم لبخندی اومد،می هم من به و بود زیبا خیلی

 هم باز. بود نشسته سالن توی منتظرم دکتر. زدم بیرون اتاق از ساعت نیم حدود بعد

 !بودیم کرده ست هم با رو هامونلباس

 و بردیم پی موضوع این به تاییمون دو! بود آبی پیرهنش هم دکتر و آبی پا سرتا من

 !زدیم لبخند باهم

 شدن ست اتفاقی برای دونستممی حداقل اما بود؛ چی دلیلش دونمنمی لبخند این

 !نبود هامونلباس

*** 

 .رسیدیم روستا یک به که شدیم خارج شهر از مقداری

 روبروی! دادمی نفوذ بدنمون تو رو آرامش طبیعت، زیبای چهره سبزه، و گل بوی

 مطبوع هوای آبشار، فرد به منحصر زیبایی از. کرد پارک رو ماشین دکتر آبشاری،

 !بودیم شده خیره اون به سکوت در دو هر ناپذیر، وصف
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 دو هر آوردم، رو بود داده بهم دکتر مادر که سبدی هم من و انداخت زیراندازی دکتر

 .نشستیم زیرانداز روی

 .شدیم خیره خدا نقاشی تابلوی به و نگفتیم چیزی ایدقیقه چند

 چیه؟ نظرت -

 چی؟ مورد در -

 .روبرو طبیعت مورد در -

 !خوشگله -

 :نیاوردم خودم روی به اما شنیدم؛ من که گفت ایجمله ب**ل زیر

 !خوشگله خودت مثل آره، -

 .زدم لبخندی

 بگی؟ رو زندگیت ماجرای ادامه خواینمی آرام، راستی -

 به رو سرم متقابال هم من کرد نگاه بهم و گرفت روبرو از رو نگاهش! شد محو لبخندم

 :برگردوندم سمتش

 .بگی که خوبه نظرم به اما باشی؛ نداشته دوست شاید دونممی -

 :شدم خیره دادم،می فشارشون هم به محکم که هامدست به

 روز یه کهاین تا بودیم هم با جواب اون از بعد ماه 6حدود! آهان ؟...بودیم کجا خب -

 هم بعد ،.کرده راضی رو اون ایبدبختی چه به و زده حرف مادرش با که گفت میالد

 محرم هم به! اومدیم در هم عقد به بدبختی چه با خالصه و زد زنگ مادرم به مادرش

 .بگیره ازش رو من قراره کسی کردمی فکر میالد هم باز اما بودیم؛
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 !چی؟ یعنی -

 جلوی! افتادمی لج باهاش انداخت،می معمولی نگاه یک بهم کس هر کهاین یعنی -

 گالویز باهاش بود، غریبه طرف اگه اما ها؛ کردنمی رو کارها این از کدوم هیچ خانوادم

 !کردمی خالی من سر رو حرصش بود، آشنا اگه و شدمی

 بودید؟ دوست هم با که دونستنمی پدرت و مادر -

 ماه سه حدود! شده عاشقم و دیده رو من جوریهمین میالد کردنمی فکر اونها! نه -

 از بدتر میالد ازدواجمون، بعد روز درست. کردیم ازدواج کهاین تا بودیم عقد توی هم

 جواب بهش کلی باید رسیدم،می دیر دقیقه یه و دانشگاه رفتممی اگه من! شد قبل

 دادممی پس من که جوابی اما نداشتم؛ مشکلی دادن پس جواب با! دادممی پس

 !نبود کالمی

 .کرد نگاهم سؤالی

! کردمی عذرخواهی کلی و شدمی پشیمون هم بعد کرد،می بازخواست ازم کتک با -

 شد پاره و کرد گیر کمد کلید به دستم زد، رو من که باری اولین نمیره، یادم وقتهیچ

 !بزنم بخیه که نبرد رو من اون و

 :دادم نشون بهش رو دستم

! داشت درد هم واقعا خب و آورده اضافی گوشت دستم االن همون، سری صدقه از -

! نشد که نشد درست اما روشه؛ زندگی فشار گفتم شه،می درست گفتم کردم، تحمل

 باز اون و زدممی ناله درد از من! رفتمی کمربندش به دستش ایبهانه هر به هرروز

 و کردممی سازی ظاهر هامونخانواده جلوی! زاری و گریه بود شده کارم زد،می هم

 .نبینن رو تنم کبودهای کردممی سعی
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 ماه دو! شدنمی که شدنمی کنم، آرومش مختلف هایروش با کردممی سعی چی هر

 .شدم حامله ازدواجمون از بعد

 .کرد نگاه بهم تعجب با

 به و خونمون اومد همسایه مردهای از یکی بدم، خبر بهش خواستممی که روزی -

 از!رسید راه از میالد بره، خواستمی که ایلحظه درست. شد خونه وارد ایبهانه

 !شد ورحمله بهم اشتباه تصور

 دیر دیگه اما نزنه؛ و حاملم بگم بهش نتونستم که زدمی رو من وقفهبی قدریاون

 چجوری که نفهمیدن اطرافیانم از کدومهیچ! مرد بچم و افتادم خونریزی به! بود شده

 حرف هم کلمه یه حتی باهاش ماه چند تا. دونستیممی اون و من فقط مرده، بچم

! کردمی ترجری رو من مرد، دلیلبی و گناهبی بچم کهاین اما داشتم؛ دوسش! نزدم

 عصبانی هم اون بعد دیگه و بودم امان در ازش ماه چند اون تو و نداشت کارم هیچ

 ...کهاین تا داشتم، آرامش خالصه و نشد

 سرسبز هایدرخت بین از آفتاب پرتوهای. کردم بلند آسمون سمت به رو سرم

 !گرفت گریم آرامش این حجم از داد،می نوازش رو صورتم باد وزش زدن،می چشمک

. خریدم میوه و بازار رفتم روز یه که بود گذشته ازوداجمون از ایخورده و سال یک -

 رو دستم بودنش عوضی بخاطر از بده، بهم رو پول بقیه خواست وقتی تاکسی راننده

 از عصبانیت با و سریع منم! شده خوشحال خیلی من با آشنایی از که گفت و گرفت

 رو عصبانیتم کهاین از قبل و رسهمی میالد لحظه همون قضا از شدم، خارج ماشین

 .میره خونه داخل به ببینه،

 !نشد بشه؛اما کم گلوم توی بغض از یکم تا فشردم بهم رو هامب**ل
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 از رو پالستیک هایکیسه. شد ظاهر جلوم عصبانیت با شدم، خونه وارد وقتی -

 نزدیک خودش به رو من و زد چنگ رو بازوم کرد، پرت خونه طرف یه و کشید دستم

 هر! گرفتمی درد گوشم و خوردمی صورتم به نفسش فریادش، هر با که جوری کرد،

 ولم یهو!کردممی گریه فقط هم من گفت، ناسزا و زد تهمت بهم خواست دلش چی

 با آورد، رو بنزین دبه تراس از و رفت سریع هم اون خوردم، زمین به محکم که کرد

! نداد محل اما کردم؛ التماسش. ریخت بنزین رو خونه جای همه عصبانیت و داد

 من کرد،می گریه اون کردم،می گریه من! کرد خالی رو بنزین هم من و خودش روی

 تالشم تمام فقط کنم کار چی باید دونستمنمی! گفتمی ناسزا اون کردم،می التماس

 مردن، طوریاین از مرگ، از. کنه خاموش رو فندک اون که کردممی رو

 طرف یه و کرد خاموش رو فندک که شد چی دونمنمی! ترسیدممی خیلی!ترسیدممی

 شد، روشن که هوا. کردم گریه صبح تا هم من و بیرون زد خونه از کرد، پرت خونه

 اون یادآوری از شب هر... آوردم پناه آسایشگاه به و کردم جمع رو ضروریم هایوسایل

 !آدم این شدم کهاین تا شدممی ترمنزوی روز به روز! زدممی جیغ اتفاقات

 راه و شدم بلند بمونم، جااون نتونستم دیگه. بود گرفته خودش به غم رنگ دکتر نگاه

 .رفتم

 .نداشت کاریم باشم، تنها خواممی فهمید که هم دکتر

*** 

 (دالرام)

 

 کردم، استراحت یکم و خونه رفتم بودن، بیمارستان توی بند یک روز چند از بعد

 .برگشتم بیمارستان به دوباره و زدم سر بابا به پوشیدم، تمیز لباس و رفتم حمام
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 نگاهم غم با و دادنمی نشون دست با رو من پرستارها شدم، بیمارستان وارد وقتی

 !کردنمی

 سفید پارچه طرف روی شد، خارج تخت یه مامان اتاق از که ندادم محل بهشون

 .بودن کشیده

 رو تخت که وقتی اما سوخت؛ جنازه اون تنهایی برای دلم کرد،نمی داد و جیغ کسی

 خیره بود، انداخته پایین رو سرش که دکتر به! زد خشکم داشتن، نگه من جلوی

! شدم روبرو مامان با و زدم کنار رو پارچه لرزون هایدست با! افتاد دوهزاریم که شدم

 صورتم روی اشکم قطرات دونه دونه. نشستم زمین روی زانو با و کردم ول رو پارچه

 .اومدنمی پایین

 تخت سمت به! شده وارد بهم مصیبتی چه فهمیدم تازه که بردنمی داشتن رو تخت

 :دادممی تکون محکم رو مامان و رفتم

 !پاشو من جــان! پاشو مـــامــــان... مامان -

 جدا من اما کنن؛ جدا ازش رو من که بودن تالش در پرستارها و زدممی جیغ

 مهربونش قلب که شدنمی باورم! دادم دست از رو مادرم که شدنمی باورم. شدمنمی

 این نه،! بذارم پاهاش روی رو سرم تونم.نمی دیگه که شدنمی باورم! زنهنمی دیگه

 !نداشت امکان

 !باشه زنده باید اون بره، خاک خروارها زیر نباید من مامان

*** 

 (آرام)
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 مثل درست شدم، خیره روبروم شاد و گرم خانواده به و زدم تکیه هادرخت از یکی به

 پوست میوه مادرشون کردن،می بازی منچ هم با دختر دو. بود کودکی در من خانواده

 همه این به زدم لبخند. بود هاجوجه کردن سیخ مشغول اونها پدر و کندمی

 زنگ موبایلم! نرسن بدبختی این به ما مثل هرگز که کردم آرزو همچنین و خوشبختی

 خانواده یه که بگم بهش خواستمی دلم. شدم خوشحال دالرام اسم دیدن با خورد،

 ...اما دیدم؛ رو خودمون هایقدیم مثل

 :زدم رو اتصال دکمه

 خوبی؟ جونم، دالرام سالم الو، -

 !خشکوند هامب**ل روی رو لبخند گوشی، پشت فین فین صدای

 !شده؟ چی! دالرام؟ -

 ...آرام -

 .شد اکو سرم توی هقش هق صدای و

 !کردی لبم به جون شده؟ چی بگو -

 ...مامان -

 .ریزهمی شوق اشک داره کردم فکر اول

 :گفتم خوشحالی با

 بزنه؟ حرف تونهمی خوبه؟ حاال مامان! شده چیزی نکرده خدایی شاید گفتم! دیوونه -

 ...ببینمش میام فردا امروز بگو بهش شناسه؟می رو تو

 ...نه آرام -
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 !شد خفه گلوم در صدا

 !نیومده هوش به مامان -

 چی؟ پس -

 ...رفت مامان -

. شد تار روبرو خوشبخت خانواده تصویر کم کم اما گفت؛ چی که نفهمیدم اول

 تعجب با خانواده همون! خوردم زمین به محکم و شد شل پاهام لرزید، هامب**ل

 !کردنمی نگام

 چی؟ یعنی -

 بود، سفید پارچه یه روش... آرام برنش،می دارن دیدم بیمارستان رفتم امروز -

 !نداریم مامان دیگه ما آرام،! بود شده کبود هاشب**ل بود، سفید گچ مثل صورتش

 دستم از تلفن! بیرون بزنه و کنه پاره رو گلوم خواستمی داد،می فشار رو گلوم بغض

 !داره مامان که خانواده این به خوردم غبطه! گریه زیر زدم بلند بلند و افتاد

 ...حاال اما داشتیم؛ مامان حداقل بودیم، بدبخت اگه ما

 :گرفت رو شونم و نشست کنارم خانواده اون مادر

 خوبه؟ حالت عزیزم؟ شده چی -

 !نکرد آرومم لبخندش کردم، نگاه بهش

 !مرد مامانم -

 ...عزیزم -
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 .دوییدم پرهام سمت به و اومدم در بغلش از. کرد وبغلم

 با اما ببینه؛ آروم رو من داشت توقع پرهام! بود تار دیدم و خیس اشک از صورتم

 .اومد سمتم به و شد بلند جاش از هراسون مچهره دیدن

 !شده؟ چی آرام -

 ...مامانم پرهام -

 !چی؟ مامانت -

 ...مرد مامانم -

 !چی؟ -

 زار راحت خیال با گذاشت و کرد بغل محکم رو من! بگم دردم از نذاشت هقم هق

 !بود؟ مهم مگه اما کردن؛می نگاه بهمون مردم! بزنم

 :گفت پرهام گذشت، که دقیقه چند

 ...مشهد ریممی صبح خونه، بریم -

 .برسم زودتر و بگیرم اتوبوس خواممی. برم االن باید من نه، نه -

 !بود کنترل قابل غیر هیجاناتم و حرکاتم. زدممی حرف هیجان و عجله با

 .ریممی امروز همین هم با بردار، رو وسایلت خونه بریم! باش آروم تو خب، خیلی -

 .کردم تأیید رو حرفش سر با و کردم پاک رو هاماشک
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 و ذوق با پریا! بود کرده آلود حزن رو فضا غمگین آهنگ و گریم آروم صدای راه توی

 بود طورهمون ثانیه چند! زد خشکش سرجاش من دیدن با اما سمتمون؛ اومد شوق

 :دویید سمتم به یهو که

 کنی؟می گریه چرا شده؟ چی جونم، آرام -

 !نداشتم هم توضیح حوصلۀ! نبود خوب حالم

 هیچ به که چرا کردم فراموش رو ادب رسم کال. رفتم اتاقم سمت به و زدم کنار رو پریا

 حق بهم هم اونها و میده توضیح براشون پرهام که دونممی اما! نکردم سالم کس

 و انداختم ساک درون چیدمانی هیچ بدون رو بود من از وسیله چی هر. دنمی

 .رفتم پایین هاپله زا کردم،می پاک رو هاماشک که طورهمون

 .کردم گریه بلند بلند بغلش تو و اومد جلو پرهام مامان  

 سمت به هم با و کرد خداحافظی هم پرهام. کردم تشکر و خداحافظی همشون از

 .کردیم حرکت مشهد

 !گذرمنمی ازش هرگز! بود میالد اون و بود نفر یک فقط هاعزاداری این تموم مسبب

 دیگه حاال! اون؟ از خودم گرفتن از بهتر انتقامی چه و کاشت دلم توی رو انتقام بذر

 حاال بود، امید روزنه یک قبال اگه! باشم باهاش خوامنمی که بگم تونممی جرات به

 داره تنها و تک االن که دالرام یادآوری با ناتوانیش، و بابام یادآوری با! نیست دیگه

 کنه لعنتت خدا میالد،! زدم هق بلند و گرفتم صورتم جلوی رو دستم کنه،می عزاداری

 و گذاشتی زندگیم توی رو پات که کنه لعنتت خدا! کردی بدبختمون قبل از بیشتر که

 دلم همیشگی مهمون رو غم که کنه لعنتت خدا! نشوندی سیاه خاک به رو من

 !کردی
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 !باش آروم جان، آرام -

 داد دارم بیخودی و شدم پرخاشگر حد از زیاد دونم می نبود، درست کارم دونممی

 :زدم داد و شدم خیره بهش خشم با و برداشتم صورتم روی از رو دستم اما زنم؛می

 این از دارم! مـــادر بی! پرهام؟ فهمیمی شدم، مادربی من! باش؟ آروم و چـــی چـــی -

 دوش به رو درد همه این باید که بودم کرده گناهی چه مگه! شممی نابود غم حجم

 سفید و کبود چهره باید که بود کرده گناهی چه خواهرم درک، به من اصال بکشم؟

 رو مادرت تو شنیدی؟ رو اون شوک از لرزون صدای مگه تو ببینه؟ رو اشمرده مامان

 !گممی چی فهمینمی داری،

 !بگم بیشتر دردم از تا داد اجازه من به همین و کرد سکوت

 و کنه گریه تونهمی فقط اون اما بزنیم؛ سرمون به تونیممی ما باز بابام، پرهام، بابام -

 غم حاال کشه،می زجر فلجیش از خودش کم! کنه پاک رو هاشاشک تونهنمی حتی

! فطرته پست میالد اون ما هایبدبختی تموم مسبب! روش هم مامان دادن دست از

 افسردگی گودال سمت به رو من که بود اون انداخت، کما به رو مامانم که بود اون

 اون تقصیر همش آره شد، شدنش فلج سبب و داد سکته رو بابام که بود اون کشوند،

 !ببینه رو جوابش الهی بخوره، گرم زمین به الهی! بود

 چنگ صورتم سرو به نبود، خودم دست حالم! کردممی نفرینش و زدممی سینم به

 ...من اما کنه؛ آرومم کرد سعی و داشت نگه رو ماشین پرهام! زدممی

 !بزن رو من جاش به نه یا بزن حرف و نزن رو خودت خب، خیلی -

 مسافر من اما عید؛ مسافران از بود پر جاده. شدم خارج ماشین از و زدم پسش

 !زدم جیغ و زدم جیغ! زدم داد و دوختم بیابون به رو چشمم! بودم ختم مراسم
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 بهتری حال کردم احساس گذشت، که یکم! زدممی جیغ هم باز اما سوخت؛می گلوم

 و نکردم گریه خونه تا دیگه. کرد حرکت به شروع پرهام و نشستم ماشین توی. دارم

 .بودیم خیره جاده به دو هر سکوت در

 !بود خواب یه اینها همه کاش

 من پرهام. ست خونه که گفت اون و زدم زنگ دالرام به سریع شدیم، شهر وارد وقتی

 هایاشک کردم سعی و کردم باز کلید با رو در. رفت خودش و کرد پیاده در روبروی رو

 خونینش، و کرده پف هایچشم دالرام، دیدن با اما بزنم؛ پس رو چشمم داخل

 گریه زیر هم بغل تو و نیاوردم طاقت دیگه آشفتش، موهای و پریده رنگ صورت

 !زدیم

 ...آرام -

 :کشیدم سرش روی گونه نوازش رو دستم

 !عزیزکم جانم -

 ...مامان -

 !شد راحت نامرد دنیای این از -

 !بشیم راحت هم ما کاش -

 ...!کاش -

 پرواز سمتش به! شد تازه دوباره دلم داغ انگار بابا، بادیدن گذاشتم، بابا اتاق به قدم

 باشه؛ بابا برای شکنجه بدترین من کار این شاید. گذاشتم پاش روی رو سرم و کردم

 ...اما
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 اینها همه باعث من! ببخش رو من بابا،. شدیم قبل از تنهاتر رفت، مامان... بابا -

 االن و رفتنمی کما مامان شدید،نمی فلج شما کردم،نمی ازدواج میالد با اگه! شدم

 کاش! گفتممی حسینی راستی رو چی همه اول همون کاش. بودیمنمی عزادار

 ازدواج میالد با وقت هیچ اما کردم؛می تحمل رو هاتونخلقی کج روز چند و گفتممی

 اینها... اما! کنم ازدواج که ذاشتیدنمی و کردیدمی حبسم خونه توی کاش! کردمنمی

 !ببخش رو من جون، بابا. شهنمی انجام الزمه که موقعی اون وقتهیچ

 خیس اشک حجم از هاشریش و بود قبل از ترغمگین صورتش. کردم نگاه بابا به

 خب! باشه تنها هم بابا باشه بهتر شاید. شدم خارج اتاق از و شدم بلند بود، شده

 که روزی یادمه. نشستم تخت روی و کردم باز رو اتاقم در! باشم تنها دارم نیاز هم من

 تمیز اتاق کامال حاال اما بود؛ نامرتب العادهفوق اتاقم نیشابور، برم پرهام با خواستممی

 کنترل رو خودم نتونستم! کرده؟ تمیزش مامانم که نمیده نشان این آیا! بود مرتب و

 !کنم

 جیغ تونستم تا و شکستم رو اتاق توی تزئینی ظروف زدم، چنگ تخت روی پارچۀ به

 نگاه من به ترس با و شد اتاق وارد سراسیمه دالرام. ریختم هم به رو اتاق و زدم

 تا کشیدم عمیق نفس چند! کردممی کنترل رو خودم اون برای حداقل باید. کردمی

 بغلم توی رو خودش. بود شده قبل از ترپناه بی روزها این دالرام! نشدم اما بشم؛ آروم

 :گفتم و فشردم آغوشم به رو اون! کنه آروم رو خودش کرد سعی و انداخت

 عزیزکم باش آروم -

 نمیشیم؟ بیدار خواب از چرا-

 ...نیست خواب این -

 !بود خواب کاش -
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 ...!کاش آره -

 !زده ضربه هم بچه این به حتی که کاش این به لعنت

 .گذاشت پام روی رو سرش دالرام و نشستیم زمین روی

 .بشه آروم کمی تا کشیدم سرش روی رو دستم

 مثل! بود شده وحشتناک خیلی شقیافه... ندیدی رو مامان تو! نبودی جااون تو آرام -

 خواستممی وگرنه کردن آرومم بخشآرام زور به جااون. نبود قبلی خوشگل مامان اون

 اشتباهی رو اون! شدمی بیدار اون ذاشتن،می اگه مطمئنم من آرام. کنم بیدارش

 ...خونه سرد توی گذاشتن

 .باش آروم تو... دونممی عزیزکم، دونممی -

 چجوری؟ آخه -

 آبرومند ختم یک بتونیم تا کنیم کنترل رو خودمون االن باید دیگه ما اما دونم؛نمی -

 .بگیریم

 .گیمی راست آره، -

 !مشهدن راه تو االن میان، دارن خاله و دایی -

 چی؟ عمه -

 .سرمه زیر االن و کرد غش جا در شده، چی فهمید وقتی عمه -

 ...آها -
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. زدمی حرف خواب توی بود، پام روی سرش که طورهمون. خوابید دالرام من زور به

 کرده گناهی چه دیگه بچه این خدایا،. دیدمی کابوس دوباره و شدمی ساکت کمی

 !بود؟

*** 

 به فقط دالرام ریخت،می اشک صدابی بابا خوند،می سوزناک هاینوحه خون، نوحه

 زجه فقط من و کردندگمی گریه بلند عمه و خاله و دایی بود، خیره مامان روی خاک

 منم خب! دادمی آزارم کاربی جماعت مشت یه هایپچ پچ که چند هر! زدم می

 سرش پشت شد،نمی پیداش سال دو کسی اگه منم حال هر به میدم، حق بهشون

. شدم عصبی بود، گرفته عزاداری قیافۀ خودش به که میالد دیدن با! زدممی حرف

! شدم خشمگین قبل از بیشتر گذاشت، مامان قبر خاک روی رو گل دسته وقتی

 نگاهم داشت تعجب با شدم، بلند و کردم پرت سمتش به و برداشتم رو گل دسته

 !خون نوحه حتی بودن، شده ساکت همه. کردمی

 :گفت ب**ل زیر

 ...آرام -

 :زدم داد

 برو! وحشی قاتل بــــرو... برو داری؟ جـــا جااین مــــگه تو خــــوای؟می چی جااین تو -

 !بده رو جوابت خدا الهی! ببینی رو داغ همین من مثل روزی یه الهی! نـــامرد

 :زدم جیغ کنه،می نگام طورهمون دیدم وقتی

 !بــــــــــــــــــرو! نکن تازه رو دلم داغ برو دق، آئینۀ برو! دیگه برو! وایسادی؟ چــــرا د -
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 التماس دایی به و زدم چنگ رو خودم. کردمی نگاهم فقط اون و زدممی جیغ من

 میالد و رفت جلو پرهام. کنه دور مامانم ختم مجلس از رو ناپاک موجود این که کردم

 رو خودم انقدری! نداشتم توان دیگه من اما شد؛ بیشتر هاپچ پچ صدای. کرد دور رو

 سیاه جا همه یهو و رفت تحلیل انرژیم تمام بود، شده سرخ سرخ صورتم که بودم زده

 :زد داد که شنیدم رو دالرام جیغ فقط! شد

 ...آرام -

 و زد صورتم به ایضربه چند! بود زیاد هاشدست زور! کردم سقوط نرم جای یک در و

 نگرانی با پرهام. کردم باز رو هامچشم شد، چکیده صورتم به که سردی آب قطره با

 .کردمی نگام

 خوبی؟ -

 از تا چند کمک به. آورد در آغوشش از رو من اون و دادم تکون رو سرم حالیبی با

 .خوردم قند آب ایجرعه چند عمه زور به و رفتم دایی ماشین سمت به هاخانوم

 !کردم گریه صدابی و شدم خیره مامان قبر به دور از

 !پیشش بریم هم ما کاش گه،می راست دالرام

 رو هرکس ساعته، 24بیداری وقفه، بی هایگریه. برممی پناه اتاقم به سردرد شدت از

 !آوردمی در پا از

 خونه، توی گفتم من اما برم؛ خونش به بابا و دالرام همراه به که کرد اصرار عمه خیلی

! امانم در عمه هایعروس و داماد پچ پچ از حداقل جااین راستش و ترمراحت تنهایی

 به که بود نگذشته دقیقه چند. دادم تکیه سرم به رو ساعدم و بستم رو هامچشم

 .رفتم خواب
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*** 

 !آرام؟ -

 در میالد شکل به اشچهره رسیدم بهش وقتی اما دوییدم؛ سمتش به مامان دیدن با

 هایچنگال شکل به میالد هایدست. زدم پسش که بگیره رو دستم خواست اومد،

 !دویید دنبالم به و اومد در عقاب

 :زدم داد درد از. کشید رو موهام هاشچنگال با اون اما کنم؛ فرار خواستم من

 !نــــــــــه -

*** 

 روشن رو چراغ. شدم بلند جا از. زدممی نفس نفس پریدم، خواب از خودم، داد از

 !خوابیدم ساعت 5 حداقل یعنی این و بود شده شب تعجب کمال در و کردم

 .کردم شدیدی گرسنگی احساس که خوردم آب لیوان یه

 !خوردم حلوا ذره یه فقط صبح از باالخره

 .شد بلند در صدای که بخورم رو اولم لقمۀ خواستم

 غذاست، بود معلوم که هاییبسته با. کردم باز رو در تعجب کمال در پرهام دیدن با

 .شد وارد

 !خانوم آرام بر سالم به،به -

 :گفتم و انداختم سرم روی رو شالم

 .سالم -
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 خوبی؟ -

 !بگم؟ دروغ باید چرا

 !نه -

 .داری حق -

 :گفت و زد لبخندی میز روی مرغ تخم دیدن با

 .اومدم موقعی خوب -

 :گفت و کرد باز رو غذاها ظرف

 .بخور بیا -

 ب**ل طالیی هایزمینی سیب و سوخاری هایمرغ اون دیدن با بود، من جای کی هر

 !شدمی آویزون اشلوچه و

 .خورممی زور به هم رو نیمرو همین ندارم، میل ممنون، -

 گذاشت و برداشت رو نیمروم بشقاب. نشوند میز پشت زور به و کشید رو دستم

 :کنار

 .خودمه مال این -

 :کرد دهنم توی زور به و گرفت ایلقمه مرغ از و

 !ببینم بخور -

 :گفتم پر دهن با

 !تونمنمی خدا به پرهام، -
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 سرویس سمت به سریع و شد بد حالم لحظه در جاهمون دادم، قورت رو لقمه وقتی

 .میاوردم باال رو معدم اسید فقط و زدممی عق. دوییدم

 :زدمی در به پرهام

 خوبه؟ حالت... آرام -

 .آره -

 .بیرون اومدم صورتم شستن بعد

 :کرد نگام نگران

 دکتر؟ بریم خوایمی -

 !ست؟دیگه دکتر به نیاز چه کنارمه دکتر یک وقتی -

 !داشت صداقت نگاهش چقدر.زد لبخندی نگران نگاهی با

 .نداری رو به رنگ. دکتر بریم باید حال هر در -

 .شممی خوب بخوابم پرهام، خوامنمی -

 نگه رو خودم نرده کمک به و رفت گیج سرم برداشتم، رفتن باال برای که قدمی اولین

 .داشتم

 :گفت و اومد سمتم به پرهام

 .بریم بپوش رو لباست برو سریع میری، حال از داری ببین -

 .کرد کمکم اتاقم به رسیدن تا کشید رو دستم بعد



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

231 

 

 درمونگاه به پرهام همراه به و کردم عوض رو لباسم نداشتم که جونی تموم وجود با

 ازم پیامک طریق از بیاد، پیشم تونستنمی پرهام چون. رفتم سرم زیر به جااون. رفتم

 .پرسیدمی

 :نوشتم براش

 .شیمی عالف بیخودی برو، تو -

 !ترهمهم من شدن عالف از تو سالمتی فعال. مونممی نه -

 لبخند مهمه براش سالمتیم کهاین از اما شه؛می عالف گفت مستقیم غیر کهاین با

 زنگ بهش سریع و شد محو لبخندم مدتش طوالنی سکوت و دالرام یادآوری با. زدم

 :زدم

 بله؟ -

 .بود نهفته درش عمیق غمی و بود شده دورگه صداش

 .جونم آبجی سالم -

 .سالم -

 خوبی؟ -

 !باشم؟ باید -

 .خب نه -

 کجایی؟ -

 .درمونگاه -
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 .ندارم طاقت نشو، مریض!باش خودت مواظب خدا رو تو جونم، آرام! چی؟-

 !سوخت خواهرم معصومیت این برای دلم

 خونه؟ بریم بیام خوایمی. بود ساده ضعف یه! عزیزم چشم -

 !کننمی نگاه بهم ترحم با همه جااین... آره -

 !گرفت دلم هاآدم درکی بی این از و گرفتم رو اشکم قطره

 .دنبالت میام دکتر با عزیزکم، باشه -

 !جاست؟اون دکتر مگه -

 .جااین اومدم اون زور به که بود آورده غذا آره، -

 !خوبیه مرد چه -

 کجاست؟ بابا. واقعا آره -

 .باشه عمه پیش بذار کنیم، بیدارش خوادنمی. خوابیده بابا -

 .شو آماده پس باشه، -

 .رفتیم دالرام دنبال به سرم شدن تموم بعد

 درخواست دونممی! بمونه که گفتم ارادی غیر کامال گذاشت، خونه رو ما پرهام وقتی

 .ترسوندمی رو من هوا تاریکی و دالرام و من تنهایی اما کردم؛ خطرناکی

 و اومد سمتم سریع که بردم خواب رخت پرهام برای. کرد قبول سریع خیلی هم پرهام

 .گرفت

 !ها مریضی خوبه دیوونه، -
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 !نیست نوازی مهمون رسم-

 .تشکر بله، -

 خوابیدیم هم کنار بابا و مامان تخت روی هم آرام و من. خوابید و انداخت رو جاش و

 :چسبوند بهم رو خودش و گرفت رو بازوم. بخوابه تنها نداره دوست گفت دالرام چون

 .میدی رو مامانم بوی تو آرام، -

 .کجا مامان و کجا من ولی -

 خدا از رو تو هاششب نماز سر مامان هرشب بود، زده غیبت تو که روزهایی اون -

 .کردی اذیت رو مامان که بودم ناراحت ازت هاروز اون چقدر. خواستمی

 :بود ابری دوتامون هر هایچشم

 !ببخشه رو من مامان امیدوارم -

 .بخشهمی شناسم،می من که مامانی -

 ...آره -

 !نشم بیدار دیگه خوابیدم، که بار این امیدوارم -

 .باش هم من فکر به. نزن رو حرف این -

 .بریم هم با بیا پس -

 !شهمی نابود بابا بریم، ما اگه -

 !نابوده هم االن اون -

 .نکنیم نابودش بیشتر پس -
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 .بمیریم بعدا بذار پس... آره -

 !زنممی حرف خدا با باشه، -

 .برد خوابمون هم با دوتاییمون کردیم، کوتاه خنده یه و

 اولین بعد کل در! دیدم رو مامانم سال دو بعد. دادمی رو مامان بوی هم دالرامم

 !دیدمش بار چهار دیدارمون

 میالد هم و ببینمش بیشتر هم تا رفتمنمی نیشابور به پرهام با هرگز دونستم،می اگه

 !شده تنگ برات دلم مامان،. برسونه آسیب فقط من به حداقل

 مثل چی همه پهنه، اتاق زمین روی اتسجاده هم هنوز داره، رو تو بوی تختت هنوزم

 !نیستی تو فقط قبله

 !برداره هاشدزدی این از دست دنیا کاش

*** 

 بستن به مجبور رو هامچشم آفتاب نور کردم، باز رو هامچشم خونه، زنگ صدای با

 و کردم تنم رو مانتوم. دادم قوسی و کش بدنم به شدم بلند تخت روی از. کرد

 .بود شده قطع زنگ صدای. زدم گره هم رو روسریم

 به هاییچشم با خورد، میالد به چشمم که برسم سالن به که بود مونده پله دو تقریبا

 بود، پیراهنش دکمۀ بستن حال در که پرهام به! بود شده خیره بهم نشسته خون

 !پرهامه میالد خشم دلیل صد در صد. کردم نگاه

 .اومدم پایین هم رو مونده پله دو غرور با و کشیدم هم در رو هاماخم

 بفرمایید؟ -
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 گذره؟می خوش -

 بگذره؟ خوش بهش که دیدی رو عزاداری آدم کدوم -

 . کننمی استفاده سوء وضعیت این از هاسری یه آخه دونم،می چه -

 !خورد هم به حالم مرد این وقاحت از

 .زدم اشچهره به محکم سیلی یه و رفتم جلو

 !باشه؟ وقیح تونهمی حد چه تا آدم یه -

 .کنه پر رو اوقاتش دیگه مرد یه با داره، شوهر هنوز وقتی که حد این تا -

 :زدم فریاد

 .نکردم رو تو هایکاری کثافت هزارم یه من! غیرت بی شو خفه -

 کنه؟می کار چی جااین این پس -

 !نداره ربطی هیچ تو به -

 .شوهرتم من داره، ربط چرا -

 !باشه من شوهر تونهنمی هرگز قاتل آدم یه -

 .اومدم دادن توضیح برای -

 !نیست قبول قابل توضیحی هیچ -

 ...آرام -

 :زدم داد
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 درخواست بگذره، که مامانم هفت. بیرون برو من خونه از هم االن همین. نزن حرف -

 !میدم طالق

 .داد تکیه دیوار به و شد شل پاهاش یهو اما چرا؛ دونمنمی

 بگیری؟ طالق خوایمی تو... تو -

 :شدم خیره بهش جدیت با

 !خواممی... بله -

 آد؟می دلت چطور... آرام -

 !شد تار دیدم

 اومد دلت تو که طوریهمون بگیری، ازم رو مامانم اومد دلت تو که طوریهمون -

 !کنی سیاه برام رو زندگی

 !شه؟ جبران کنم کار چی -

 :شدم اشسینه به سینه تقریبا و برداشتم جلو قدمی

 کنی؟ جبران خوایمی -

 !آره خب -

 و میدی طالق میای خوب پسر یه مثل دادم، طالق درخواست وقتی خب، خیلی -

 .میری

 :کشید موهاش بین رو دستش

 .دم نمی طالق رو تو من-
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 !منه با طالق حق رفته؟ یادت -

 !کنممی خواهش آرام، -

 !کنممی خواهش میالد، -

 کنی؟می طوریاین چرا -

 :گفتم و کردم ایعصبی خنده

 !دونی؟می رو دلیلش تو! واقعا دونمنمی -

 ...آرام -

 :گفتم و کشیدم هم در دوباره رو هاماخم

 !ببینمت این از بیشتر خوامنمی بیرون، برو -

 .بده فرصت بهم -

 :زدم داد

 !بکشی؟ گند به رو زندگیم پیش از بیشتر که بدم فرصت -

 !کنممی جبران خدا به -

 :گفتم پرهام به و برگردوندم ازش رو روم

 کنید؟ بیرونش شهمی پرهام، آقا -

 :شد بلند میالد داد و برداشت جلو به قدمی پرهام

 !دزد ناموس بکش رو ودستت-

 :کنه حفظ رو خودش متانت کرد سعی پرهام
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 !ببرید تشریف و باشید مؤدب لطفا -

 هی اونها صدای. داشت کردنش بیرون در سعی ادب با پرهام و گفتمی ناسزا میالد

 .شدمی ترکم و کم

 .پوشوندم رو صورتم دستم با و نشستم مبل روی کالفه

 خوبه؟ حالت -

 :کردم نگاه پرهام به

 .شد خورد اعصابم فقط آره، -

 .گذاشتم گاز روی و کردم آب پر رو کتری. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند

 بگیری؟ طالق میالد از خوایمی واقعا -

 خواستم؟می طالق من واقعا آیا. موند یخچال دستگیرۀ روی دستم

 :گفتم و زدم گره هم در رو هامابرو مامان، یادآوری با

 !رسونده ضرر بهم کافی اندازۀ به دیگه. آره -

 .شناسهنمی ضرر عشق اما -

 :گفتم و گذاشتم میز روی رو مربا و خامه

 !نیست عشقی دیگه -

 واقعا؟ -

 :بستم رو درش و گذاشتم فر توی رو نون

 !نداری عشق ترک جزء راهی بعد به جایی یه از -
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 .کنم می کمکت پس -

 :کردم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم

 چجوری؟ -

 .کنه کمکی بهت تونهمی اون خب وکیله، هامدوست از یکی -

 :رفتم چای کردن دم سراغ به و دادم تکون تأیید نشونه به رو سرم

 .کنهمی کمک حتما آره، -

 .سالم -

 .باشم محکم باید دالرام جلوی حداقل. کردیم نگاه دالرام به لبخند با دو هر

 .خوشگلم سالم -

 .نشستیم میز دور سه هر و ریختم رو هاچای

 !خاکش سر برم حتما باید شده، تنگ مامانم برای دلم

 :نهم فصل

 ...امنشسته تماشایت به هاستمدت

 ...امکشیده ذهنم در را اتچهره هاستمدت

 ...ایشده رختخواب در من شدن پهلو به پهلو دلیل هاستمدت

 ...ایشده اندیشیدن برای موضوع ترینجذاب هاستمدت

 !دانی؟می

 !امشده عاشقت هاستمدت
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*** 

 (پرهام)

 

 و جنب حال در مدام و نداری آروم و قرار ای،کالفه و عصبی دلیل بی اوقات گاهی

 !نیست پذیر امکان اصال اما شی؛ آروم خوایمی بینیمی. هستی جوش

 اون که بینیمی! شده کست همه وقته خیلی که افتهمی آدمی به نگاهت موقع همون

 !فهمیمی رو هاتتابی بی تمام دلیل که جاستاون و قراره بی تو مثل هم

 تفاوتبی تونستمنمی دیگه! نبودم متین مرد اون دیگه مُرد، آرام مادر که روزی از آره،

 .بزنم لبخند فقط

 من وجود تموم با هاش،غصه با هاش،زجه با! مردممی من آرام، اشک دونۀ به دونه با

 !کشیدممی درد هم

 .بودم آرام پیش روز هر روز، هفت این تمام تو

 .نشستممی خونشون در پشت فقط دور از هم روزهایی

 خوادمی و گرفته رو خودش تصمیم آرام که حاال! انفرادی یک مثل بود شده برام خونه

 تظاهر آرام که این از اما خودخواهیه؛ اوج. کنممی کمک بهش بگیره، طالق میالد از

 !شممی خوشحال کنه،می میالد نداشتن دوست به

 !داره دوست رو میالد هم هنوز آرام چون تظاهر گممی

 ایوون توی صبح تا خاطرش به هاشب میالد، هایبدی تمام وجود با هم هنوز

 دیگه کرد، بیرون خونش از رو میالد که روزی از! شهمی خیره نقطه یه به و ایستهمی
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 با و شهمی خیره سنگ به فقط کنه،نمی دل و درد بلند بلند میره، خاک سر وقت هر

 !شهمی داده آب بندش بزنه، حرف بلند اگه قطعا چون گهمی مادرش به هاشچشم

 بیرون بار هر بعد آرام گریه دلیل فهمممی من رو، آرام کارهای معنی فهمممی من

 !رو مجلس و خونه از میالد کردن

 !دارم دوسش منم خب،! داره دوست رو میالد آرام آره،

 وقته خیلی شدنم عوض دلیل تنها شده، هامقراریبی دلیل تنها وقته خیلی آرام آره،

 !شده آرام

 .ستدیگه یکی عاشق اون حال هر به ندارم، اون عالقه جلب به امیدی اما

 دست از برای هاشقراریبی که سخته باشی، محبوبت شدن آب شاهد که سخته

 !ببینی رو هاششده داده

 اعتراف این اونه، به عالقت دلیل به کارهات تمام وقتی کنی فداکاری به تظاهر سخته

 !رفت بین از آرام دیدن بعد سمیرا به عالقم اما سخته؛

 دکتر؟ -

 .نبود جمع حواسم اما شدم؛ خیره مظفری به

 امروز! نفهمیدم رو هاشحرف از کلمه یک حتی من و رفت و زد رو هاشحرف اون

 رو پاهام. بیارم در هوا و حال اون از رو اون کمی و کنم دعوتش ناهار به خواممی

 !بودم آرامش کسب تالش در و دادممی تکون عصبی

 .شد ظاهر در چوب چهار بین آرام و شد زده اتاقم در

 !خشکید لبخندم زود خیلی اما زدم؛ لبخند بهش
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 !نداشتم توقع دیگه تو از -

 :آرام

 غذای بوی روز هفت کردم، تحمل رو مادریبی طعم روز هفت! گذشت روز هفت

 زندگی سکوت در همه و رفته خونه روح که روز هفت نپیچیده، خونه توی مامان

 .کنیممی

 رو مامان بوی گهمی و کنهمی جا بغلم توی رو خودش بینه،می رو من دالرام وقت هر

 بهانه یک فقط این و نداره رو مامان بوی بویی، هیچ که دونیممی دومون هر اما میدم؛

 !دارهنمی بر دست شدن خیره از اصال دیگه هم بابا! کمبودها جبران برای است

 تونمنمی دیگه. بردارم رو وسایلم هم و کنم تسویه هم تا رفتم آسایشگاه به امروز

 دوال افتاد، پاتختی زیر مدادم که بودم کردن جمع مشغول! بذارم تنها رو خانوادم

 کمی. افتاد میز زیر به چسبیده رنگ سیاه جسم به چشمم اما داشتم؛ برش و شدم

 .رفتم مظفری خانم سمت به و کندم رو اون عصبی! شنوده یه دیدم که کردم دقت که

 :گفتم و گرفتم صورتش جلوی رو شنود

 !چیه؟ این -

 .شد دستپاچه

 !قانونیه؟ غیر کارتون این دونید می. بده رو جوابم -

 .بپرس... بپر دکتر از! دونم... نمی من... م -

 آب کردم، نگاه بهش. گرفت رو دستم مظفری که برم اتاقش سمت به خواستم

 :گفت و داد قورت رو دهنش
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 .بگم بهش من اول بذار -

 لبخند اول. شدم داخل من و اومد بیرون بعد دقیقه چند رفت، پرهام اتاق سمت به و

 .شدمی خشک هاشب**ل روی خنده غلیظ، اخم این دیدن با کی هر اما داشت؛

 !نداشتم توقع دیگه تو از -

 .دادم نشونش رو شنود و کردم باز رو مشتم. شد خیره بهم گنگ

 !چیه؟ این -

 .پرید رخسارش از رنگ شنود، دیدن با

 .میدم توضیح برات من -

 :زدم داد

 چی کنم، شکایت ازت اگه دونیمی! چی؟ که ذاریمی شنود! توضیحی؟ چه -

 ...اما خوبی؛ چقدر تو کردممی فکر بگو رو من شه؟می

 :دادم ادامه و دادم تکون طرفین به بارتأسف رو سرم

 !هستی کثیف موجود یه بقیه مثل هم تو! کردممی فکر اشتباه اما -

 و گذاشتم جیبم توی رو شنود. برداشتم اتاقم از رو ساکم سریع و کردم رو پشتم

 .شدم کشیده عقب به که بودم حیاط در نزدیک رفتم،

 :شد خیره بهم ناراحت و نادم پرهام

 !ببخشید -

 :گفتم و آوردم در دستش حصار از رو دستم
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 هستی؟ آبروت نگران نکنه رو؟ خصوصیم حریم به جاوز*ت ببخشم؟ رو چی -

 ...آرام -

 !افتادی چشمم از! نیار رو من اسم -

 .نیست کنیمی فکر تو که طوراین -

 :کردم نگاه بهش سینه به دست و گذاشتم زمین روی رو ساک

 چطوریه؟ بگو تو خب -

 .نیست مناسبی جای جااین خب -

 :کردم نزدیک بهش رو صورتم و اومدم جلو

 چیه؟ مگه -

 :گفت و برداشت عقب به قدمی

 .اتاقم بریم حداقل خب، خیلی -

 سمت به و گذاشتم ایگوشه رو ساکم. رفت اتاقش سمت به و کرد رو پشتش و

 کمی حداقل که کسی تنها اون فعال! نباشه بدی آدم دیگه پرهام خداکنه. رفتم اتاقش

 !منه گاه تکیه تنها فعال اون. کنهمی حمل رو شونم روی بارهای از

 .نشستم صندلی روی و بستم رو در کردم، باز رو اتاق در

 .شد خیره بهم دقیقه چند
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 خدا اما ندارم؛ کار این جزء راهی هیچ دیدم بیارم، حرف به رو تو کردم تالش وقتی -

 کنممی خواهش. بودم کرده فراموشش اصال... ندادم گوش بهش هم باریک شاهده

 !نکن عوض من به نسبت رو دیدت

 !مهمه؟ چه من نظر -

 !مهمه خیلی تو نظر -

 کی؟ برای -

 .بقیه و من برای -

 چرا؟ -

 باشه؟ داشته خاصی دلیل باید مگه خب... چون -

 .آره -

 بگم؟ بهت چی -

 !باشم؟ مهم غریبه مرد یک برای من باید چرا. ایغریبه مرد یه تو-

 ...خب -

 این جواب چرا دونمنمی. کشید موهاش توی رو دستش و داد صندلی به رو اشتکیه

 .بود دشوار براش قدر این سؤال

 گی؟نمی چیزی چرا -

 :دوخت چشم کفشش نوک به بعد و شد خیره هامچشم به ایثانیه چند

 ...!باشم داشته دوستت شاید... خب -
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 !نداشتم رو دلیلی چنین انتظار اصال داشتن؟ دوست

 .شدم خیره پرهام دهن به مبهوت جورهمون

 !شد؟ مندعالقه من به پرهام یهو که شد چی

 قدم اتاق در سمت به سکوت در و بهت با و کردم حلقه کیفم دستۀ دور رو دستم

 .برداشتم

 !آرام؟ -

 رو پرهام هایچشم در نگاه و برگشت توان دیگه! همین ایستادم، جام در فقط

 .نداشتم

 باشم؟ جواب منتظر شهمی -

 حتی اما دیگم؛ عشق یک درگیر هنوز من! دارم شوهر زن یه هنوز من! چی؟ جواب

 !نداشتم هم رو گفتن" نه" توان

 قدم به شروع مقصدی هیچبی و کردم عبور ورودی درهای از. دادم ادامه راهم به فقط

 .کردم زدن

 !بود کرده درگیر رو من عجیب بهت این

 !کنهنمی کاری دلیل بی آدمی هیچ

 !شهنمی گاه تکیه دلیلی هیچبی کسهیچ

 !کشهنمی دوش به رو زندگیت بارهای بیخود مردی هیچ

 ...حاال اما نداشتم؛ اعتقادی هاحرف این به قبالها آره
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 به بتونه داشتی چشم هیچبی که باشه آدمی تنها پرهام شاید کردممی فکر خودم با

 !عشقه اون دلیل دونستمنمی اما بده؛ یاری من

 خم و پیچ پر هایجاده این خواستم.نمی بدم، دست از هم رو یکی این خواستمنمی

 !کنم رد تنهایی رو

 ..حاال اما بودم؛ آورده ایمان پرهام ریایبی کمک به من

 !شکست دلم جورایییک

 من آرامش از مانع من، به اون عالقه زمینه پیش چون باشم باهاش تونمنمی دیگه

 !نیستم آروم هم االن که هرچند شه،می

 ها.نگاه و هاطعنه از کدوم هیچ به و داشتممی بر قدم روبرو هایفرشسنگ به خیره

 .کردمنمی توجه

 دلم وقتهیچ! کنم گریه و بنشینم زمین روی االن همین تونستممی کاش

 !باشه داشته دوستم پرهام خواستنمی

 گنبد، دیدن با! ایستادم( ع) رضا امام گنبد روبروی دیدم کردم، بلند که رو سرم

 !گرفتن باریدن قصد هامچشم

 آروم گنبد به خیره و نشستم هافرش تریننزدیک از یکی روی و آوردم در رو هامکفش

 !کردممی گریه صدابی و

 !خوامنمی رو این من... آقا -

 !شد باز نطقم انگار جمله یه این با
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 عاشقم که باشم مرد یه با دوباره خوامنمی! خواستممی عشق بدون رو پرهام من آقا -

 حداقل کاش! خوابم که بگو بهم خدا رو تو! بیزارم استعالقه چی هر از من آقا! شده

 !فهمیدمنمی

 :دادم ادامه هامحرف به زنممی حرف خودم با دارم انگار یهو

 شوخی گفتممی و خندیدممی کاش! گفتممی قاطع" نه" یه بهش لحظه همون کاش -

 ...کاش! بود جالبی

 !شکسته قلبم و ناراحتم شده، عاشقم پرهام کهاین از واقعا اما نکنه؛ باور کسی شاید

 .شد نمایان دالرام اسم و لرزید تلفنم

 الو؟ -

 .جونم آبجی سالم -

 .عزیرم سالم -

 گرفته؟ صدات چرا -

 .کردم گریه هم یکم حرمم، -

 !اشک لیترها یعنی یکم

 !رفتیممی هم با کاشکی عه، -

 زدی؟ زنگ شده چی حاال... بعد دفعه شاءهللاان -

 .آورده رو ساکت و اومده دکتر! بود رفته یادم... آهان -

 !ساکم راستی
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 رفته؟ حاال خب -

 .مونهمی منتظر گفت خودش. بیای تو منتظره مونده، نه -

 .کن سرش به دست یجورایی دالرام، ببین -

 چجوری؟ -

 !ببینمش خوامنمی خوای،می که جور هر دونم،نمی -

 ...آخه -

 .خداحافظ بره، که میایم دیر من! آخه بی آخه -

 .خداحافظ -

! نشستم گنبد به خیره غروب تا و دادم تکیه چراغ ستون به. کردم قطع رو تلفن و

 بلند زیارتنامه، یه خوندن بعد خوندم، همونجا رو عشاء و مغرب نماز و گرفتم وضویی

 .کردم حرکت خونه سمت به پیاده و شدم

 رو همین از بود، دشوار و طوالنی راه عجیب حاال اما نبودم؛ راه میزان متوجه اومدنی

 با و کردم حساب رو پول. رفتم ماشین با رو خونه خود تا و گرفتم دربستی تاکسی

 رو حیاط فضای تمام مامان دست به کاشته هایگل بوی. کردم باز رو خونه در کلید

 .کردم بو و رفتم کدومشون یک سمت به! بود گرفته

 !بود کرده نوازشتون مامان که حالتون به خوش -

 .باشم محکم دالرام جلوی باید. زدم پس رو اشکم

 .کردم باز رو در کنجکاو افتاد، غریبه مردونه کفش یه به چشمم ورودی در روبروی

 :گفت و شد بلند جاش از پرهام من، ورود با
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 .سالم -

 .رفتم آشپزخونه سمت به و دادم رو جوابش زیرلب

 !نیست که خوبه نظرم به اما کجاست؛ دالرام دونمنمی

 چهار در پرهام با بستم، که رو یخچال در. سرکشیدم نفس یک و ریختم آب لیوانی

 .شدم مواجه چوب

 ناراحتی؟ ازم -

 !بله -

 چرا؟ -

 :کردم نگاهش تعجب با

 !چرا؟ پرسیمی تازه -

 !اشتباهه؟ شدن عاشق مگه آره، -

 .نبودی شناسی موقعیت آدم اصال اما نیست؛ اشتباه نه، -

 بود؟ کی مناسب موقعیت -

 !عاشقم من... ترمهم همه از و دارم شوهر زن یه هستم، مادرم عزادار االن من -

 :زد آشکاری پوزخند

 !نیستی عاشقش گفتیمی که تو -

 نبود، خوبی موقعیت پس. کنم فراموشش خواممی اما هستم؛ گممی حاال خب -

 داری؟ قبول
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 .بگم بهت االن خواستمنمی من وگرنه اومد پیش شرایطش آرام -

 !گفتی ولی -

 !ببخشید خب -

 !شکست دلم اما شرمنده؛-

 ...آرام -

 .نشستم صندلی روی گذاشتم میز روی رو لیوان

 !کنهنمی محبت دلیل بی وقتهیچ غریبه مرد یه که فهمیدممی باید -

 .نشست روبروم و اومد

 .بشکنم رو دلت خوامنمی اما نکردم؛ رو کارها این دلیل بی آره، -

 !شده تموم دیگه جااین کارت نظرم به دیگه و شکستی اما -

 !چی؟ -

 .نداریم کاری هم با تو و من دیگه اما کنم؛می تشکر هاتزحمت تموم از -

 .کنه کمک بهت تا داری مرد یه به نیاز تو -

 .نیستی تو مرد اون باشم، داشته نیاز هم اگه حتی من -

 .کرد نگاه بهم بهت با

 :رفت باال کمی صدام

 !برو نشستی؟ چرا -

 !تونمنمی -
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 :زدم ایعصبی پوزخند

 !شدی؟ فلج چیه؟ -

 .بذارم تنهات تونمنمی دارم، بهت که ایعالقه احترام به اما نه؛ -

 :زدم داد و شدم بلند

 محض کس هیچ بگیرم یاد بذار. باشم راحت بذار و برو عالقه همون احترام به -

 .کنهنمی کاری خدا رضای

 کنی؟می قاطی هم با رو چی همه چرا -

 نه؟ با میری -

 بودیم، جدل حال در سینه به سینه که ما به متعجب. اومد سالن به دالرام فریادم، با

 رو خودم صندلی روی رفتنش با. رفت و ندونست جایز رو موندن پرهام. کردمی نگاه

 .کردم گریه و گذاشتم میز روی رو سرم کردم، پرت

 حاال! بکشم دست گریم از خواستنمی دلم اما گذاشت؛ شونم روی رو دستش دالرام

 !شدم قبل از تر تنها

*** 

 (پرهام)

 

 هرگز. دادم تکیه فرمون به رو سرم و نشستم ماشین توی. بستم سرم پشت رو در

 !بشه جدایی باعث اعترافم که کردمنمی فکر هم ثانیه یه حتی

 !بشه ناراحت دارم دوستش که این از آرام کردمنمی فکر
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 !پیش راه نه دارم، پس راه نه حاال

 !دادم دستش از دیگه

 :زدم فرمون به محکم بار چند و کردم بلند رو سرم

 ...اه اه اه -

 کنار رو کنهنمی گریه مرد که توهم این و غرور. گرفتم رو گاز و کردم روشن رو ماشین

 .دادم رو هامچشم از خروج اجازه هاماشک به و گذاشتم

 !شدم زده پس نحو بدترین به دوبار هر و کردم باز اعتراف به ب**ل دوبار

 چرا؟ خدایا

 !باشه؟ حرام من بر عشق باید چرا

 !باشم؟ داشته خودم برای رو کسی تونمنمی چرا

 که نشد اما بشم؛ خالص ناکامی حس این از کمی تا زدم دور ماشین با رو شهر تمام

 و کردم باز رو در. رفتم واحدم سمت به و کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین! نشد

 از رهایی برای! خوردمی خوره مثل رو وجودم شکست حس. کشیدم دراز تخت روی

 .خوابیدم دوباره و خوردم خواب قرص یه و شدم بلند حس، این

 ...!بود خواب یه اینها تمام کاش

*** 

 (آرام)
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 شاید بینیمی! تریپناهبی و تنهاتر همه از بینیمی که رسیمی جایی یه به گاهی

 بدترین از حس این خب! نشده پناه تو برای کسی اما باشی؛ شده کسی پناه خودت

 !نبینی رو وضعیت این اما بشی؛ کور حاضری تو و! هاستحس

 نه و تلفنی نه پیامی، نه ندیدمش، دیگه پرهام، با ماجرا اون و مامان هفت بعد

 !هیچی

 .نکردم ارتباط برقراری برای تالشی هم من البته

 ته جورایی یه. رفتمی این از بیشتر توقعی ازش نباید و بود غریبه یه پرهام باالخره

 !چیه؟ فازت معلومه اصال دختر بگید شاید! شدم دلخور نکرد، پافشاری کهاین از دلم

 !نیست معلوم واقعا نه،

 .هستم طالقم کارهای درگیر عجیب روزها این

 اما بمونم؛ که خواسته ازم نحوی یک به بار هر و اومده خونمون در بارها و بارها میالد

 !تونمنمی دیگه

 !کنهمی بدقلقی طالق کارهای برای هم عجیب

 !عاشقه داره، حق خب

 !کنهمی تالش پرهام از بیشتر حسش برای میالد هه،

 مامان چهل امروز. بردارم دست پوچ مقایسه این از تا میدم تکون طرفین به رو سرم

 !گذرهمی

 !گذرهمی ما مادریبی از روز چهل یعنی این و
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 این بعد مامان! نبود اما شه؛می عادت بدی، انجام روز چهل تا رو کاری هر اگه گنمی

 !نشد عادت روز چهل

 می رو هامدست ذارم،می گوشت تخته روی رو چاقو. میام خودم به تلفن صدای با

 .میرم خونه تلفن سمت به و شورم

 بله؟ -

 .جون آرام سالم -

 :شممی خوشحال مریم، صدای شنیدن با

 .عزیزم سالم -

 خبر؟ چه خوبی؟ -

 خوبه؟ آقا خوبه؟ نینی خبر؟ چه تو... سالمتی -

 تو خواستمی دلم خیلی ببخشید، خدا رو تو آرام،. رسوننمی سالم خوبن، همه -

 !دیگه نشد خب اما کنم؛ شرکت هامراسم

 !بودن کرده ممنوع رو مجالسی چنین به رفتن دکترهاشون سارا هم و مریم هم

 .عزیزم کنممی خواهش -

 رو من موضوع این و شدنمی حالم جویای همش تلفنی هایتماس راه از خب ولی

 !کردمی آروم کمی

 .شمال بریم خوایممی شوهرش و سارا و شوهرم و من بگم که زدم زنگ آرام -

 !وضعیتتون؟ این با! شمال؟ -
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 زنگ حاال. دادن اجازه هم هاموندکتر و بریم خوایممی فرصتمونه آخرین چون آره، -

 .بیای باید هم تو بگم که زدم

 .داشت تأکید خیلی باید روی

 کنم؟ کار چی رو خانوادم اما -

 .بیار اونم اصال یا! عمت پیش بذار ببر هم رو بابات بیار، باخودت رو دالرام -

 !گن؟می چی مردم نه، -

 درکش تازه نیست، هاآدم جوراون از که عمت ببین،! بزنن حرف کردن غلط مردم -

 .کنهمی هم تشویقت تازه هوات و حال تغییر برای اونم بگو برو! باالست خیلی هم

 ...آخه -

 .مونیممی هم روز سه کنیم،می حرکت فردا پس! نداره آخه و اما-

 .شهمی چی ببینم خب، خیلی -

. کنیممی حرکت کی گممی و زنممی زنگ بهت! بیای باید نداریم، شه.می چی ببینم-

 نداری؟ کار خب

 .خداحافظ قربونت، نه -

 .خداحافظ -

 عجیب هست، که چی هر اما نه؛ یا درسته کارم این دونمنمی. کردم قطع رو تلفن و

 .ذارهمی مثبت تأثیر هم دالرام روحیه تو این و خوادمی سفر دلم

 دلخوری بدون بابا که کردم سعی هم کلی پذیرفت، باز روی با اون و زدم زنگ عمه به

 .عمه خونۀ بره
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 این که دونستمنمی! کنه کار چی دونستنمی خوشحالی از فهمید، وقتی هم دالرام

 در بدی و خوب اتفاقات چه که دونستمنمی و کنهمی مواجه کسی چه با رو من سفر

 !نشسته انتظارم

 به. گذاشتم گاز روی و کردم آب رو کتری شدم، بیدار خواب از صبح 7:00 ساعت سر

 از بدبختی کلی با رو دالرام. شدم خارج ازش زدن مسواک بعد و رفتم دستشویی

 چهره این از کمی تا کردم آرایش هم یکم و پوشیدم رو هاملباس. کردم بیدار خواب

 !داره اصالح به نیاز صورتم که چند هر بشه، کاسته عزادار

 و برداشتیم رو هامونچمدون دو هر بعد و خوردم صبحانه خوابالو دالرام همراه به

 .کردیم حرکت

 رو کرایه. بشه بیدار خواب از صبح نشه مجبور که گذاشتیم عمه خونه دیشب رو بابا

 .رفتیم خیابون کنار جدول سمت به هامونچمدون همراه و کردم حساب

 .شدیم بقیه اومدن منتظر و نشستیم جااون

 .رسیدیم زود یکم کنم فکر

 :ایستاد جلوتر کمی و شد رد کنارمون از ماشین یه که بودیم نشسته جوریهمین

 .اونهان کنم فکر آبجی، -

 .نکنم گمون -

 .شد خارج ماشین از راننده که کردیم صبر ایلحظه چند

 صندوق وقتی اما اومده؛ اتفاقی حتما که گفتم خودم با اول! خوردم جا پرهام دیدن با

 !موند وا دهنم تعجب از اومد، جلو و کرد باز رو عقب
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 .سالم -

 .کنم جور و جمع رو خودم کمی کردم سعی و شدم بلند جام از

 .سالم -

 :گفت پرهام که کردیممی نگاه هم به دو هر همینجور ایثانیه چند

 .دیگه عقب بذارم بدید رو ساک خب-

 !هان؟ -

 !بپرسم باید فهمیدم کهاین تا افتاد حالجی به مغزم یکم

 بهتون؟ بدم رو ساکم باید چرا -

 .باشید من ماشین تو خواهرتون و شما سفر این تو قراره چون -

 هستید؟ هم شما سفر تو مگه -

 :کرد ایخنده تک

 داره؟ اشکالی -

 .انداخت باال رو ابروهاش از یکی و

 .نداشتم توقع اما نه؛ -

 سارا و مریم با. رسیدن هم بقیه ربع یه حدود بعد و برداشت رو هاساک پرهام

 و زد پهلوم به ایسقلمه مریم. دادم جواب شوهراشون هایسالم به و کردم روبوسی

 :گفت

 تنهایید؟ جااین وقته خیلی -
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 :پرسیدم ازش رو سؤالم سریع و کردم نگاه بهش تعجب با

 کنه؟می کار چی جااین این -

 :داد جواب سارا مریم، جای به

 خب و باشه باهامون دکتر یه بهتره گذاشتیم، ماه به پا که حاال گفتیم خودمون با -

 .بود آشناتر همه از دکتر

 !دونه؟می چی زایمان از روانپزشک آخه -

 .هیچیه از بهتر باالخره -

 :گفت مریم

 .کرد قبول سریع میای، هم تو که گفتیم وقتی اما نه؛ گفت گفتیم بهش که اول -

 :پرسید کنجکاو سارا

 بینتونه؟ چیزی -

 :گفتم و کردم ایظاهری اخم

 آسایشگاه اون از وقته خیلی من تازه. نیست چیزی معلومه سارا؟ گیمی چی چی -

 .ندیدمش و اومدم در

! هست مهم خیلی چیز یک یعنی این بدونید اما نیست؛ چیزی گنمی هاآدم گاهی

 !گممی دروغ دارم که دونست می دالرام فقط خانومانه، گردهمایی اون توی

 .نگه چیزی که رسید شعورش خداروشکر اما

 .بریم بفرمایید هاخانوم -
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 .رفتیم هاماشین سمت به همه مریم، شوهر صدای با

 زده حرفی هیچ راه توی. سارا شوهر ماشین با بقیه و پرهام ماشین سوار دالرام و من

 .شکست.می رو سکوت رادیو گوینده زمزمه فقط و شدنمی

 .برهمی خوابش داره دکتر آبجی -

 .افتادمی مدام سرش که کردم نگاه پرهام به

 !شد بیدار اونم عمه زدن زنگ با چون کنم بیدارش که نشد فرصت

 .جون عمه سالم -

 خوبی؟ عمه سالم -

 خوبید؟ خودتون خوبه؟ بابا ممنون، -

 کجایی؟ تو پرسید و در دم اومد شوهرت پیش دقیقه ده بگم زدم زنگ. عمه شکر -

 عمه؟ آره کردم، اشتباه کنممی احساس. گفتم بهش منم

 .ریخت وجودم به رو هااسترس تمام جمله این

 !نه رو دلیلش اما دونستن؛می میالد و من خراب رابطه از اونها

 .نداره اشکال عمه، نه -

 .خداحافظ بده، خبر بهم رسیدین بگذره، خوش بهت عمه باشه. خداروشکر خب -

 .خداحافظ -

 چی دونمنمی. شدم خیره پنجره از خارج فضای به استرس با و کردم قطع رو گوشی

 .برد خوابم که شد
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*** 

 سمتش به. بود کبود و آلود خون اشچهره سمتم، میومد پریشون موهایی با دالرام

. کشیدم پس رو دستم خورد، دستم به که ایضربه با اما بگیرمش؛ درآغوش تا رفتم

 از رو نگاهش! شد خیره بهم شیطانی ایخنده با میالد که برگشتم زننده سمت به

 روی دالرام. کشید و گرفت رو موهاش زا ایدسته رفت، دالرام سمت به و گرفت من

 بیشتر چی هر. دنبالش برم تونستمنمی من و زد می جیغ و شدمی کشیده زمین

 !شدمی دورتر و دور اون دوئیدم،می

*** 

 !آبجی؟ آبجی؟ -

 به کمی ذهنم کردم، باز رو هامچشم وقتی. پاشدم خواب از دالرام دست هایتکون با

 !چرا؟ و کجام که فهمیدم تا افتاد حالجی

 که بود تالش در و بود نشسته کنارم سرحال و مرتب خیلی که شدم خیره دالرام به

 ماشین در پرهام که کردم فوت رو نفسم. شد راحت خیالم دالرام دیدن با. کنه بیدارم

 .نشست و کرد باز رو

 :گرفت من سمت به و کرد باز رو آبی بطری

 .دیدی کابوس بخور، -

 :گفت که برگشتم دالرام سمت به

 آب برات بره داشت نگه دکتر که زدیمی صدا رو من اسم و دیدیمی خواب داشتی -

 .شه خوب حالت تا بیاره
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 بگیریش؟ خواینمی -

 .بود دراز دستش جورهمین که کردم نگاه پرهام به

 که رو آب بطری در. بود شده خیره خوردنم آب به پرهام خوردم، و گرفتم رو بطری

. شدم خیره ماشین از خارج فضای به پنجره از. زد رو ماشین استارت و برگشت بستم

 !کننده خیره و بکر طبیعت

 مطبوع و لطیف باد. کشیدم پایین رو پنجره ارادی غیر کامال که بود قشنگ قدریاون

 .دادمی نوازش رو صورتم

 اما گرفت؛ آروم قلبم صورتم، به باد خوردن با زد،می تند تند قلبم که کابوس اون بعد

 مجلل ویالی یه جلوی ساعت دو حدود بعد! بود میالد فهمیدن نگران هم هنوز

 .شدیم پیاده ماشین از همه .ایستادیم

 :وگفتم رفتم دخترها سمت به

 کیه؟ مال ویال این. ندارید هاپول این از که ها شما -

 :گفت و خندید مریم

 .شدمنمی دوست ها شما با دیگه که داشتم رو ویال این پول من اگه -

 :گفت هم سارا

 .واال -

 :گفت بیوفته، یادش چیزی انگار یهو که

 .منه شوهر هایدوست از یکی مال ویال این آهان، -

 !رفقا این به ایول خب عه، -
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 !بگیرید یاد من شوهر دوست از واقعا آره، -

 .کردیم ترکش و کردیم نازک چشمی پشت مریم و من

 .رفت هوا به مونسه هر خنده ثانیه چند بعد

 به سلول. رفتیم ویال سمت به بقیه همراه به و برداشتیم رو هامونچمدون دالرام و من

 لذت در غرق رفتن،می راه پنگوئن مثل که سارا و مریم رفتن راه دیدن با وجودم سلول

 !شد

 .داشت اتاق چهار ویال

 و شوهرش و مریم برای یکی شوهرش، و سارا برای یکی دالرام، و من برای اتاق یک

 .پرهام برای هم یکی

 .شدیم خارج هااتاق از یکی یکی دقیقه چند بعد و رفتیم هاموناتاق به همه

 :گفت بود، حامد اسمش که مریم شوهر

 کنیم؟ کار چی صبحانه برای ها،بچه خب -

 :گفت مریم

 .رستوران بریم -

 .رستوران بریم ناهار برای بابا، نه -

 :گفت پرهام

 .بخریم رو صبحانه مواد بیرون بریم مردها ما نظرم به گه،می راست آرام -
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 عصبانی آورد، رو اسمم ایبهانه به کهاین از من اما کردن؛ موافقت حرفش با همه

 !شدم

 خوردن بعد. بودیم سفره بساط و بند کردن آماده مشغول هاخانوم ما و رفتن مردها

 .رفتیممی راه دریا آب کنار رفتیم، بیرون و پاشدیم همه صبحانه

 کردم نگاه پرهام به هم، کنار هم من و دالرام شوهراشون، دست تو دست سارا و مریم

 .رفت می راه تنها و بود برده فرو جیبش توی رو هاشدست که

 .سوخت براش دلم

 :رفتیم پیشش دالرام با

 خوبن؟ خانوادتون -

 !شدم خوشحال شوق این از هم من خب داشتن، شوق برق هاشچشم. کرد نگاه بهم

 گرفتید؟ طالق شوهرتون از شما. رسوننمی سالم خوبن، بله، -

 !گرفتم استرس دوباره میالد، یادآوری با

 .نمیاد دادگاه بار هر. نه -

 .دیگه عاشقه خب -

 اون با پرهام. نزدیم حرفی روی پیاده آخر تا دیگه. شدم ناراحت! داشت کنایه حرفش

 !داشت فرق خیلی بودم، دیده قبال که آدمی

 !بود شده سنگ از انگار جورایییه

 !بود دلخور من از خیلی انگار
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 !بود راه در دردآورتر موضوع یه اما کرد؛می اذیت رو من موضوع این خب

*** 

 (پرهام)

 

 و بودم افتاده آرام چشم از اینه، حقیقت واقعا یا کنممی فکر جوریاین من دونمنمی

! بودم کننده منزجر انگار جورایییه! بفهمم رفتارهاش از تونستممی خوب رو این

 .شم خالص افکار این از تا بودم کرده گوشیم غرق رو خودم

 حاال اما بیارم؛ دست به رو آرام دل بتونم که بودم جااین به اومدن منتظر چقدر هه،

 !کنم می شماری لحظه برگشت برای

 .دکتر فکری تو -

 .بود قلبی خوش مرد کردم، نگاه حامد به

 :گفتم و زدم ایزورکی لبخند

 .فکرم تو آره، -

 !شدی؟ عاشق نکنه کنی؟می فکر چی به -

 لحظه همون. خورد اشقهوه فنجون از ایجرعه و داد لم مبل روی حرف این دنباله و

 :گفتم حامد به خطاب و شدم خیره هاشچشم به. نشست مبل روی و اومد آرام

 !شدم که عاشق -

 کرده؟ ردت عشقت -
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 !بدجور -

 .رفت بیرون به و شد بلند جاش از و شد کالفه آرام

 :گفت آروم و کشید جلو رو خودش دید، رو آرام کار این که حامد

 آرامه؟ عشقت -

 گفتم؟می چی باید. شدم خیره حامد به و گرفتم آرام رفتن راه از سریع رو نگاهم

 میالده؟ عاشق آرام که دونیمی -

 ...دیگه دله اما آره؛ -

 :خندید

 به و بود شیطون دختر یکه اون بودیم، دانشکده یه تو مریم و من. کنممی درکت -

 بار اولین برای وقتی اما بودم؛ درسخون و آروم پسر یه منم ذاشت،نمی محل پسرها

 بعد خالصه! رفت بین از آرامشم کال که شد چی نفهمیدم یهو زد، حرف باهام مریم

 رضایت خانوادش اول. خواستگاری بیایم که بگیرم اجازه مریم از تونستم دردسر کلی

 شدیم که بود جااون و داره دوست رو من که گفت بهشون مریم کهاین تا دادننمی

 !خانم حاج غالم

 گی؟می چی حامد -

 اونها. پرسیدمی سؤال حامد از طلبکارانه حالتی و کفگیر با که کردم نگاه مریم به

. زدم بیرون ویال از و کردم استفاده فرصت این از هم من و شدن هم با کل کل درگیر

 .دیدم رو آرام که زدم قدم کمی

 .بود شده خیره روبرو خروشان هایموج به سکوت در
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 :ایستادم کنارش و رفتم آروم

 آروم؟ یا داری دوست خروشان دریای -

 چند بعد. گذاشت قلبش روی رو دستش و ترسید که چرا نداشت، رو من دیدن توقع

 :گفت ایثانیه

 .هجوری هم خروشان دریای و داره جذابیت جورییه آروم دریای -

 .دارم دوست آروم من اما -

 :گفت و شد خیره رخمنیم به

 چرا؟ -

 .هستم آرومی آدم ذاتا چون -

 !داره؟ ربطی چه وا، -

 خانم و آروم زندگی آروم، دریای آروم، شخصیت! پسندنمی آروم آروم، هایآدم -

 .آروم

 چیه؟ آروم خانم از منظورت -

 .باشه آرام اسمش هم ترجیحا و باشه داشته آرومی شخصیت که خانمی-

 :گفت و کشید هم در رو هاشاخم

 !دیگه کن ول خدا رو تو پرهام، اه -

 !هستی؟ خانم اون تو گفت کی -

 هست؟ جوریاین کسی من غیر مگه -
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 آرامه؟ اسمت و آرومی تو فقط مگه -

 ...اما خب؛ نه -

 .بودی صدایی و سر پر آدم گیمی خودت تو تازه -

 :زد دردمندی پوزخند

 .بشم شیطون دیگه نکنم فکر-

 .کنهمی عوض رو هاشخصیت از خیلی زمان مرور خب -

 .نداشتم دوست اما آره؛ -

 .دیگه میان پیش خب اما نداریم؛ دوست رو چیزها خیلی ما -

 .کرد لگد رو پاش جلوی هایشن و کشید ایکالفه پوف

 آبجی؟ -

 .برگشتیم عقب به دو هر دالرام، زدن صدا با

 :گفت آرام

 بله؟ -

 برم؟ منم برن، راه برن خوانمی سارا و مریم -

 .داره خطر نه، -

 .دیگه برم بذار آبجی -

 !گفتم که همینی نه، -

 .برگشت رو اشرفته راه و هم تو کرد رو هاشاخم دالرام
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 بره؟ نذاشتی چرا -

 .دونمنمی -

 :برگردوند سمتم به رو سرش برگشتم، متعجب

 .بره تنها که بذارم تونمنمی. نگرانشم -

 .بودن که سارا و مریم -

 !کنن؟ محافظت دالرام از خوانمی چجوری برن،می راه زور به رو خودشون اونها -

 بیاین آرام، پرهام،-

 .رفتیم اونها سمت به دو هر سارا، شوهر محمد، زدن صدا با

 کباب مشغول هم حامد و محمد و رو هاگوجه من کرد،می سیخ رو هاجوجه آرام

 .بودن کردنشون

 اما گرفته؛ قهر فاز و نشسته ویال توی که کردیم می فکر همه نبود، خبری دالرام از

 .نبود طوریاین

 .بیان دیگه ساعت یه بود وقرار رفتن هم سارا و مریم

 خصوصا بود، ما همه آرامش غروب غروب، این انگار و بود جذابی انگیز دل غروب

 !آرام آرامش

 :گفت و شد بلند شد، تموم که آرام کار

 .بیارم در دلش از دالرام پیش برم من -

 .برگشت عصبانی دقیقه ده حدود بعد اما دادیم؛ تکون سر تأیید منظور به سه هر
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 رفته؟ سارا و مریم با دالرام آقایون، -

 :گفت احمد

 چطور؟ ندیدم، که من -

 .نیست آخه-

 :گفتم من

 .دریا کنار رفته شاید -

 .ببینم برم دونم،نمی -

 :گفت محمد

 .ما هایخانوم پیش رفته هم شاید میاد، خودش کن، ول حاال -

 :گفت و نشست میز دور صندلی روی عصبانی آرام

 !کشمشمی باشه رفته سارا و مریم با اگه اما دونم؛نمی -

 :گفت خنده با و گرفت روش جلو سیخی احمد

 .شی آروم بخور رو این! نکرده که بدی کار نکش، نشون و خط حاال خب -

 که گهمی خودش با بعدا که مطمئنم اما شد؛ خوردن مشغول و گرفت رو سیخ آرام

 ...!بود سارا و مریم با دالرام کاش

*** 

 (آرام)
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 که خوردم رو حامد اهدایی سیخ از ایتیکه! هستم هم ناراحت عصبانیت، عین در

 .خورد زنگ موبایلم

 .زدم تماس رد سریع میالد اسم دیدن با

 باال غیرتش حاال از هه،. بود شده خیره گوشیم به اخم با پرهام که کردم بلند رو سرم

 !متنفرم غیرته چی هر از! زده

 .شد باز ویال در خوردم، کامل رو هاجوجه وقتی

 .رفتم وا بست سرش پشت رو در سارا وقتی اما بشم؛ آمادۀهدعوا تا شدم بلند جا از

 کو؟ دالرام پس -

 .دیگه نیومد بودی، نداده اجازه بهش تو -

 :گفت حامد

 کجاست؟ پس -

 :پرسید تعجب با مریم

 نیست؟ جااین مگه -

 :گفت و کشید کارش از دست محمد

 .هاست شما با کردیم فکر. نه -

 .بودم کرده گم رو پام و دست

 چی؟ باشه افتاده براش اتفاقی اگه اگه،

 !نه وای -
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 ویال به گشتن دور یه بعد! نبود که نبود اما دنبالش؛ افتادم و بیرون زدم ویال از سریع

 :گفتم هابچه به و برگشتم

 !نیست -

 :گفت و شد بلند جاش از پرهام

 .کنیممی پیداش باش، آروم -

 .بگردن دالرام دنبال که پاشدن همه پرهام، حرکت با

 !ماجرا این پایان از ترسیدممی. داشتم تهوع حالت

 .دادممی تماس رد ومن زدمی زنگ میالد مدام هم دار و گیر این تو

 !بود شده آب انگار اما گشتیم؛ دور چند همه

 از مهابا بی اشک. باشه شده غرق شاید نکرده خدایی که زدن آب دل به مردها

 .اومدمی پایین هامچشم

 سارا و مریم. کردنمی نگاه من به تعجب با همه زدم،می فریاد وجود تمام با رو دالرام

 !نداشت امکان این اما بدن؛ دلداری بهم که داشتن سعی

 نشستم زمین روی! چرخید سرم دور دنیا انگار برگشتن، خالی دست مردها که وقتی

 حیاط صندلی روی من و رفتن داخل همه. رفتم ویال تو بقیه زور به. زدم زجه و

 .داشتم برگشتش به امید همچنان. موندم دالرام منتظر و نشستم

 بدم؟ چی رو عمه و بابا جواب

 بدم؟ چی رو مامان جواب

 !بود دستم امانت بچه این خدایا،
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 .اومد پیامکی برام که دادم رد عصبانیت با زد، زنگ دوباره میالد

 :کردم بازش

 )...(. جااین بیا خوب بچه یه مثل خوای،می سالم رو خواهرت اگه -

 داخل سمت به و شدم بلند جام از سریع فقط کنم، کار چی باید دونستمنمی

 .دوئیدم ساختمون

 .کردنمی فکر سکوت در و بودن نشسته مبل رو همه

 اول. شدن خیره من به ترس با و کردند بلند تند رو سرشون شدم، وارد هراسون وقتی

 پیرهنش به و رفتم سمتش به. شد بلند جاش از و اومد خودش به پرهام همه از

 :زدم چنگ

 ...پرهام -

 .کردم هقهق و نشستم زمین روی بود، بریده رو نفسم بغض و گریه

 :داد تکون و گرفت رو بازوهام و نشست زانو روی پرهام

 .بگو آرام؟ شده چی -

 .بدم توضیح تونستمنمی و کردممی گریه

 :گفت نگرانی با و سمتم اومد مریم

 شده؟ چی بگو! باش آروم آرام، -

 ...دالرام -

 .بودم افتاده سکهسک به
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 :گفت پرهام

 چی؟ دالرام -

 ...میالد -

 !دیگه بگو د چی؟ میالد -

 :گفتم و اومدم خودم به پرهام داد با

 ...دزدیده رو دالرام میالد -

 :گفتن صدا یه و رفتند وا همه

 !چی؟ -

 .آدرس این به بیای باید خوایمی رو دالرام اگه که داد پیام بهم -

 :گفت محمد

 شمالی؟ تو دونهمی میالد مگه -

 .گفته بهش اونم و عمه پیش رفته صبح -

 :گفتم مستأصل و چرخوندم همه به رو رو سرم

 کنیم؟ کار چی حاال -

 :گفت سارا

 .بگیم پلیس به -

 !نه -

 :گفت بود، ساکت موقع اون تا که پرهام
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 .کرده رو کار این چی برای ببینیم باید فعال -

 :گفت مریم

 .نگیره طالق آرام که این برای معلومه -

 .دادممی گوش هاشونحرف به ترس با

 :گفت دوباره پرهام

 .خوادمی چی ببینیم کنیم صبر باید -

 .داد جون بهم کمی شیرینیش آورد، قندی آب برام حامد

 .نشستم مبل روی و شدم بلند جام از پرهام کمک به

 :نوشت پیام میالد برای و برداشت رو موبایلم پرهام

 ک ی؟ -

 :اومد جواب بعد دقیقه چند

 .دیگه ساعت دو -

 .باشه -

. باشه ندیده آسیبی دالرام که کردم می دعا مدام! گذشت قرن دو مثل ساعت دو اون

 .بودن شده خیره قالی به سکوت در همه و کردممی گریه صدابی

 ...!بود من هایبدبختی آغاز این و

 .افتاد راه دنبالم به سوختن، حال در اسپند با مریم

 .بشم رد زیرش از که گرفت سرم باال رو قرآن سارا
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 .کردند سفارش رو الزم نکات پرهام به محمد و حامد

 .شدیم ماشین سوار

 .شدم خیره بقیه به شیشه پشت از من و زد رو استارت پرهام

 !بود بارآخرین این گفت،می بهم حسی یک

 .دادم صندلی به رو متکیه و برگشتم شدند، ناپدید دیدم از که وقتی

 .گذاشت مالیمی آهنگ پرهام

 !دریغ اما کنه؛ کم ترسم از سوزشش شاید تا کندممی رو هامانگشت پوست

 :گفت و گذاشت دستم روی رو دستش پرهام

 !نکن-

 :کردم نگاه بهش

 .ترسممی پرهام،-

 .افتهنمی اتفاقی هیچ اما داری؛ حق. عزیزم دونممی-

 ...دالرام-

 .شدند جاری هاماشک کلمه همین با

 .کردم خالی درش رو دردناکم هقهق و پوشوندم رو صورتم دستام با

 .ریختم اشک سکوت در هم من و بود کرده سکوت پرهام

 .داشت نگه رو ماشین پرهام گذشت، که دقیقه چند

 :گفتم لکنت با. کردم نگاه اطراف به و برداشتم رو دستم
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 یم؟... د... سی... سی... ر-

 .نه-

 ایستادی؟ چرا پس-

 .بنشونی دستش کف رو میالد حق بتونی تا باشی آروم باید-

 :شدند جاری هاماشک دوباره

 جوری؟چه آخه-

 .کشید و گرفت رو دستم ساعد ناگهانی، خیلی طور به

 .فشرد خودش به رو من محکم اون و شدم پرتاب آغوشش توی من

 :کرد زمزمه گوشم توی

 .ریممی شدی، آروم وقت هر! کن گریه-

 .گریه زیر زدم بلند و کردم پنهون شسینه توی رو سرم

 !داشت آغوشی عجب

 !داشتن گاهتکیه خوب حس از پر صداقت، از پر آرامش، از پر

 .شدم آروم گذشت، که ایدقیقه چند

 .کرد شل رو دستش هم اون و برداشتم شسینه روی از رو سرم

 .کرد حرکت به شروع هم اون و کشیدم هامچشم زیر به رو دستم

 .شدم خیره بهش تعجب با. داشت نگه رو ماشین دوباره که کردم مرتب رو شالم

 :گفت و کرد نگاه بهم اونم
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 .رسیدیم-

 .شدم خیره اطراف به تعجب با

 .بود معمولی کامال جایی

 !داشتم مخروب خونۀ و بیابون توقع هافیلم مثل اما بود، مسخره

 .شدیم پیاده ماشین از دو هر

 :رفت هوا به دالرام جیغ صدای شدیم، که خونه نزدیک

 !عوضی نکن! آی-

 !کرد شیطانی ایخنده اون و

 .دوئیدم خونه سمت به و دادم دست از رو کنترلم

 .گرفت رو دستم پرهام

 :کردم شدن خالص برای تالش

 !کن ولم-

 .باشی محکم و آروم برابرش در باید تو نه،-

 شنوی؟نمی رو صداشون-

 .باشی محکم تو که بهتره هم خواهرت برای اما شنوم؛می-

 .کردم گوش حرفش به اما بودم عصبانی

 .زدیم رو در و رفتیم خونه سمت به هم با

 .شد ظاهر چهارچوب توی و کرد باز رو در میالد
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 :داشت ب**ل به کریهی لبخند

 !بهشتی بانوی بر سالم! به به-

 .شد چندشم که خدا به

 .نداشتم دل به مهری میالد از دیگه

 :گفتم و کشیدم هم در رو هاماخم

 کجاست؟ خواهرم-

 .شوهرخواهر خدمت در -

 !عوضی وراون گمشو-

 :شد بلند میالد صدای که دادم هلش عقب به دستم با

 کجا؟ شما-

 .گرفته رو پرهام جلوی میالد دیدم که برگشتم عقب به

 .باشم آرام همراه باید من-

 .ترهامن غریبه، یک از شوهرش پیش جاش! نباش نگران-

 :سمتم برگشت که انداختم زمین روی رو تفم

 .باشه جوریاین اگر عمرا-

 :شد عصبانی

 تره؟امن تو برای مردک این یعنی-

 :گفتم و کردم سپر سینه جلوش
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 .معلومه-

 .بست پرهام روی جلو رو در سریع خیلی

 .زدمی صدا رو میالد و زدمی در به محکم پرهام

 .میومد سمتم به خشمناک و عصبی اون اما

 !کجاست؟ خواهرم بگو! نیا طرفم-

 .کنیم دلتنگی رفع باید اول نه،-

 !شد حبس مسینه تو نفس حرفش این با

 :گفتم محکم ظاهری با و کشیدم عمیق نفسی

 !کجاست؟ خواهرم بگو-

 .امنه جاش خواهرت-

 اومد؟می بیرون جیغش صدای که امنه جاش-

 .خندید

 .بردمی لذت داشت قدرچه که شنیدی پس-

 هستی؟ کی دیگه تو میالد-

 .شوهرتم من کیم؟ من! هه-

 .گفت عربده با رو" شوهرتم" کلمۀ

 :گذاشتم گوشم روی رو دستم

 !کجاست؟ خواهرم بگو! نزن داد سرم-
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 ببینی؟ رو من نیومدی یعنی-

 .بودم شده حبس میالد و دیوار بین

 ...حاال اما داشتم، دوست رو حرکت این چقدر قبالها

 !وراون برو میالد-

 .کرد خم رو سرش

 .شدنمی کنم دورش ازم که کردممی تالش چی هر

 .داشت زیادی زور اون

 :گفت لحظه چند بعد

 نه؟ چسبید، بهت-

 :بود شده جمع هامچشم توی اشک

 !کجاست؟ خواهرم بگو! خدا رو تو! کن ولم میالد،-

 .بدی قول یک بهم باید اول-

 .کرد نوازش و گذاشت مگونه روی رو دستش

 .شدنمی بزنم، پسش که کردم کار هر اما شد، مورمور تنم، بند بند

 قولی؟ چه-

 !بگیر پس رو طالقت درخواست-

 .رفتم وا

 !چی؟-
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 !بگیر پس رو طالقت درخواست-

 .عمرا هه،-

 !کن فراموش کل به رو خواهرت پس-

 .کرد بهم رو پشتش و برداشت بدنم رو از رو بدنش

 .بود ترمهم خواهرم جون

 !وایسا-

 .ایستاد

 .ببینم رو دالرام باید اول-

 .برگشت سمتم به

 !بدی قول باید ولی بینیش،می-

 :گذشت ایثانیه چند

 .باشه خبخیلی-

 :گفتم که کرد بهم رو پشتش دوباره

 .دارم شرط یک منم-

 :زد ایرحمانهبی پوزخند و برگشت

 !شرط؟-

 .آره-

 مثال؟ چی-
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 .تو بیاد پرهام بذاری-

 .عمرا هه،-

 !کنممی خواهش-

 :اومد سمتم به و کشید هم تو رو هاشاخم

 من؟ تا داری بیشتری آرامش اون کنار یعنی-

 .بگیرم پس رو درخواستم من بریم هم با ما و ببره رو دالرام اون خواممی-

 !شد خر میالد خداروشکر که بود ایکننده خر جملۀ

 .زد لبخند

 !بانو چشم-

 .رفت در سمت به و

 .زدمی در به چنانهم پرهام

 .شد باز که در

 :اومد من سمت به و زد کنار رو میالد

 خوبی؟-

 .دادم تکون آره معنای به رو سرم

 .ببینیم رو خواهرزن بریم! دیگه بسه خب-

 .شد شل پاهام حرفش این با

 .کرد حرکت جلو سمت به و کرد عبور پرهام و من بین از میالد
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 .افتادیم راه دنبالش هم پرهام و من

 :گفت آروم خیلی پرهام

 گفت؟ چی بهت نبودم، من-

 :گفتم آروم اون، از تبعیت به منم

 .بگیرم پس رو طالقم درخواست باید گفت-

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش

 گیری؟می-

 .آره خواهرم، جون نجات برای-

 .داد نجات رو دالرام کتک، با بشه شاید-

 !کن نگاه جیبش به نه،-

 :گفت دید، رو میالد جیب توی اسلحۀ وقتی

 .برم کشش تونممی خب-

 .روش گذاشت رو دستش حاال همین چون نه،-

 .نزد حرفی دیگه و کرد نگاه میالد به دوباره

 :گفت ثانیه چند از بعد

 !بیار رو دستت-

 .نوشت چیزی خودکار با سریع هم اون و باال آوردم رو دستم متعجب

 :گفت و بود خودش شمارۀ. کردم نگاه
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 .شه نیاز شاید-

 !ممنون-

 عبور طویل، راهروی اون از جوریچه نفهمیدیم که بودیم گومون و گفت درگیر انقدری

 .کردیم

 .بود بزرگی خونۀ

 .کرد باز رو راستی سمت در میالد که بود اتاق تا دو راهرو اون انتهای

 سرش و بود ریخته دورش پریشون موهاش که دالرام دیدن با شدم اتاق وارد وقتی

 .افتادم زمین روی زانو با و شد شل پاهام بود، پایین

 .دیدممی رو مچش روی هایکبودی که بود بسته دورش محکم رو طناب انقدری

 .برم بیشتر دیگه نذاشت شقدمی چند در میالد اما رفتم؛ سمتش به و شدم بلند

 خانوما؟خانوم کجا-

 :زدم پس رو دستش

 !عوضی کن ولم-

 :گفت و گرفت رو مچم دوباره

 .بینیمی رو اون بعد گیری،می پس رو درخواست مشهد، ریممی اول-

 :برگشتم سمتش به و برداشتم دست تقال از

 !ببینم رو خواهرم بذار. گیرممی پس رو درخواستم که گفتم-

 !نوچ-
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 .انداخت باال رو ابروش و

 :گفتم عصبانیت با. بودم موت به رو ترس، و خشم از

 به باشه، اومده سرش بالیی اگر. ترهمهم خواهرم جون! کن ولم. گیرممی پس گممی-

 .بمونی زنده ذارممی نه گیرممی پس رو درخواستم نه قسم واحد و احد خدای

 :گفت و کشید هم در رو هاشاخم

 !زنیکه کنیمی غلط تو-

 :گرفت رو جلوش پرهام اما کنه؛ مهمونم سیلی یک تا کرد بلند رو دستش

 !بره بذار حاال. گیرهمی پس گفت-

 .کرد ول رو من دست بعد و کرد نگاه پرهام به میالد

 .کردم پرواز دالرام سمت به

 :زدم کنار صورتش از رو موهاش و نشستم زانو روی

 جونم؟آبجی-

 .کردم وحشت متورمش، و کبود صورت دیدن با

 .رفتم میالد سمت به و شدم بلند

 نبودم؟ بس من زنی؟می رو من خواهر که شدی پست قدراین ک ی از-

 :کردمی معصبانی بیشتر این و می،کرد نگاهم فقط میالد

 کشتی، رو مادرم نگفتم؛ هیچی زدی، رو من! رذلی و پست قدراین که بهت تف-

 .نمیام کوتاه زدی، رو خواهرم که حاال دیگه اما نگفتم؛ هیچی
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 کنی؟ غلطی چه خوایمی مثال-

 !بکنم؟ تونستممی کارچی! موندم

 .برد یورش میالد سمت به و نداد بهم جواب فرصت پرهام اما

 پام با و شدم کار به دست سریع خیلی که بره اشاسلحه سراغ به خواستمی میالد

 .شد پرت طرف یک اسلحه و زدم ضربه دستش به

 .برداشتم رو اسلحه و کردم استفاده فرصت از

 !کن تمومش پرهام-

 :کرد تعجب بیشتر دید رو اسلحه وقتی اما کرد، نگاه بهم و برگشت تعجب با پرهام

 !هانکنی غلطی آرام-

 !شو ساکت فعال-

 .رفت کنار و شد بلند میالد روی از

 :گرفتم جلوش رو اسلحه و برداشتم قدم سمتش به

 !بده رو خونه کلید-

 .دمنمی-

 .شه آلوده خونت به دستم نذار-

 .کرد تف طرفی به رو دهنش توی شده جمع خون و شد بلند جاش از

 !عزیزم بزن-

 .ها زنممی واقعا-
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 :گفت و برداشت قدمی پرهام

 ...آرام-

 :گفت و کرد نگاه پرهام به میالد

 !نکن دخالت تو. شوهریه و زن بحث-

 :گفتم بلند

 .امهشناسنامه تو اسمت هم هنوز کنممی فکر وقتی خورهمی بهم حالم-

 !شی خالص دستم از تا بکش رو من خب-

 !بده رو کلید میالد-

 !بــزن-

 .گذاشتم ماشه روی رو دستم زدم که دادی با

 .بستم رو چشمام

 !نکن رو کار این آرام-

 ...اما دادم، فشار رو ماشه لحظه یک در

 .کردم باز رو چشمام

 .شدنمی خالص ازش تیری دادم،می فشار رو ماشه چی هر

 .کرد حمله سمتم به و زد ایوحشیانه قهۀقه میالد

 :چسبوند گوشم به رو دهنش و چسبوند دیوار سینۀ به رو من

 عوضی؟ بکشی رو عشقت خواستیمی-
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 .زدم سرم به محکم ضربۀ یک و

 .شده جا به جا امجمجمه کردم حس

 .بخوری کتک هم تو باید شد، جوریاین که حاال-

 .زدمی ضربه پهلوم به وجودش تمام با میالد

 .شدنمی میالد خشم حریف بده، نجات رو من که کردمی تالش چی هر پرهام

 .نشست زمین روی و کشید کار از دست دقیقه چند از بعد

 .بخورم تکون تونستمنمی که کردمی درد هامپهلو انقدری

 :وگفتم کردم بلند رو خودم زور به

 چرا؟-

 :گفت نفرت با و کرد نگاه بهم میالد

 چرا؟ چی-

 کنی؟می اذیتم چرا-

 .الیقشی چون-

 :گفتم بلند اما درد، با

 کردم؟ کارچی مگه آخه-

 .کردی توجهیبی عشقم به-

 .کردم رو تالشم تمام که من-

 .زدی گند بهش رفتنت با بودی، کرده هم اگر نکردی؛ نه-
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 بمونم؟ باهات ریختنت، بنزین اون بعد خواستیمی داشتی؟ ازم توقعی چه-

 .آره-

 بود؟ چی مزخرف زندگی این تو تو، وظیفۀ چی؟ تو! هه-

 !نداشت جوابی موند

 .دارم دوستت من-

 خون و خاک به رو عالقه این که بودی تو این. داشتم دوستت منم لعنتی، خب-

 .کشیدی

 کنم؟ کارچی حاال خب-

 .شیم راحت تا بده طالقم-

 .کنم پشت معالقه به تونمنمی-

 منه؟ دادن زجر و زدن تو، عالقۀ! لعنتی د  -

 .نیست خودم دست اینا دونیمی تو آرام. نه-

 خودت دست کارهات وقتی کنم، زندگی سقف یک زیر باهات داری توقع طورچه-

 !نیست؟

 !بساز باهام-

 !بساز من نبود با تو چـــقدر؟-

 .تونم نمی-

 .تونمنمی منم خب-
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 ...آرام-

 .نمونده آرامی دیگه-

 .زدم تلخی پوزخند

 .نزد حرفی هم میالد دیگه که حدی در تلخ، خیلی

 شد؟ شروع من هایبدبختی این کجا از

 بودم؟ مقصر من

 !نوشت بد که بود مقصر سرنوشت گمانم به نه

 !آبجی؟-

 :آوردند در رو آخم هامپهلو که رفتم سمتش به ناخودآگاه دالرام، صدای با

 گلم؟ جانم-

 خوبی؟-

 .آره-

 شیم؟می خالص ک ی-

 :کردم نگاه میالد به

 !بده نجات منجالب این از رو خودت هم و من هم! بده رو کلید-

 !بگیر پس رو درخواستت-

 !بـده رو کلید-

 .بگیره درد پهلوهام دوباره شد باعث که گرفتمش هوا روی. کرد پرت سمتم به رو کلید
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 .دادم بود، من هایبدبختی شاهد موقع اون تا که پرهام، به رو کلید

 .کردم باز رو دالرام دور هایطناب و شدم بلند زور به هم خودم

 .داشتممی بر قدم آرومآروم هم من. ماشین تو برد و کرد بلند رو دالرام و اومد پرهام

 :گفت میالد که شدممی خارج اتاق از داشتم

 .خداحافظ-

 !زد رو رگش چاقو با که دیدم و برگشتم

 :زدم فریاد

 !نـــه-

 .گرفتم رو دستش و رفتم سمتش به

 کردی؟ کارچی-

 .داره بیشتری سود مردنم-

 .پیچیدم مچش دور رو شالم سریع و کردم صدا رو پرهام

 .زد زنگ آمبوالنس به پرهام

 من پای روی که حدی در شد؛می ترحالبی لحظه به لحظه میالد آمبوالنس، اومدن تا

 .شد بیهوش

 .بود شده جاری زمین روی خون بود، عمیق زخم چون شال، وجود با

 بیمارستان به باید گفتند و کردند معاینه هم رو ما نداشتیم، میالد از کم هم ما چون

 .بریم
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 .رفتیم دنبالش به هم ما و بردند بیمارستان به آمبوالنس با رو میالد

 .رفتمی هوا به آخم اندازی،دست هر با که کردمی درد پهلوم قدریاین

 .شد خارج ماشین از و کرد پارک ایگوشه پرهام

 ایدیگه چیز به تونستمنمی که داشت درد پهلوهام قدریاین اما بودم، کرده تعجب

 .کنم توجه

 .شد ماشین سوار پرهام دقیقه، چند بعد

 .گذاشت پام روی پالستیکی

 :گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 !کن سرت. شاله توش-

 .ندارم سر به شالی که اومد یادم تازه

 :کردم سر و برداشتم رو شال خجالت،زده

 !ممنون-

 !خواهش-

 !نداشت خوشی حال هم پرهام انگار

رُم زیر رو دالرام و من بیمارستان، توی  .بردند س 

 از چندتا به باید گفتند بهم و شدند وارد چادری خانم دوتا ساعتنیم از بعد

 .بدم جواب سؤاالتشون

 شده؟چی مگه چرا؟-
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 نیست؟ مشکوک زده،رگ مرد یک و کبود خانوم دوتا-

 .گهمی راست! هه

 .گرفت روم جلو بود، پالستیکی توی که رو اسلحه زن

 کیه؟ مال این. بود شما حضور محل توی این-

 .نداره تیری-

 !است اسلحه ولی-

 .بود ایجدی آدم زیادی

 !سوخت میالد برای دلم هم طرف یک از و گفتممی باید طرف یک از

 بر سکوتتونالن دونیدمی داره؟ مجازاتی چه اسلحه حمل دونیدمی ندارید؟ جوابی-

 تونه؟علیه

 :گفتم و کردم مکث ایثانیه چند

 .میالده مال اسلحه-

 زده؟ رو رگش که هآقایی همون میالد-

 .بله-

 شده؟چی کنید تعریف خب-

 !بود خانوادگی گیری،گروگان ماجرای-

 :گفت و انداخت باال رو ابروش

 !خانوادگی؟ گیریگروگان-
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 برای که بگیرم طالق ازش خواستممی. نداره روانی تعادل. منه شوهر مرد اون آره؛-

 .گرفت گروگان رو خواهرم کردنم، منصرف

 کیه؟ دیگه آقای اون-

 .پزشکمهروان اون-

 بود؟ شما با چرا! پزشکتون؟روان-

 .ایهطوالنی داستان-

 .کنه کمکتون شاید! بگید دونید،می چی هر-

 .نبود حالم متوجه اصال زن

 :گفتم و کردم تر زبونم با رو هامب**ل

 .نیست خوب حالم من-

 !کنید تعریف-

 .کردم تعریف به شروع ندارم، ایچاره دیدم وقتی

 پرهام با رفتنم تا تیمارستان به بردنم پناه از. ریخت بنزین که روزی تا آشنائیمون از

 .گیریگروگان روز تا مادرم مرگ از. اشخونه به

 .کرد ثبت و ضبط رو من هایحرف تکتک هم، دیگه خانم اون

 .همین دیگه-

 بگیری؟ طالق خوایمی-

 .معلومه خب-
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 .گرفت طالق شهمی راحت اوصاف این با-

 شه؟می چی میالد سرنوشت-

 اسلحه خودش با کرده، گیریگروگان داده، قرار شتم و ضرب مورد رو نفر دو اون-

 زیادی کارهای هم گذشته در تازه. نیست جرمی کم این خب کرده؛ تهدید و داشته

 .سخته کمی اونا اثبات خب که کرده

 .بیفته زیادی دردسر تو اون خوامنمی من اما-

 چرا؟-

 چرا؟ واقعا

 .دونمنمی-

 :گفت و زد لبخند ولی بود، عجیب

 !دونیمی چرا-

 !دونممی که دونستممی هم خودم چون نگفتم چیزی

 !دارم دوست رو میالد من

 بشه؟ درمان بره که کنید کاری یک تونیدنمی-

 که برنشمی بوده، شروانی اختالالت خاطر به کارها این تمام که بشه ثابت اگر-

 .شهمی محکوم درمان به جورایییک. بشه درمان

 !آها-

 !خداحافظ! گذاشتید دراختیارمون رو وقتتون که تشکر خب-
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 .خداحافظ-

 :شد داخل پرهام شدند، خارج اتاق از که وقتی

 گفتند؟می چی بهت-

 .پرسیدند سؤال-

 هایی؟سؤال چه خب -

 .ندارم توضیح حوصلۀ. نیست خوش حالم پرهام-

 !فهمیدم خوب رو این شد، ناراحت

 .شد خارج اتاق از و گفت ب**ل زیر ایباشه

 .بخوابم که کردم سعی منم

 

*** 

 :پرهام

 !نداره جایی نامی، پرهام آرام، زندگی در

 !داشتم خبر شدردناکی حجم از خودم فقط که زدم دردناکی پوزخند

 .بود شده تاریک هوا

 دلم توی کمی شدمی باعث که بود اذان دلنشین صدای فقط شب تاریکی اون توی

 .بشه روشن امید نور

 .شدم خیره بیمارستان روبروی مسجد به
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 !داری؟ جا من برای چی؟ تو خدایا،

 .شدم مسجد وارد زار حالی با و گرفتم وضویی

 !بستم رو نمازم و ایستادم آقا پشت

 !ایستاد کار از دنیا تمام انگار گفتم، که" اکبری اللّه" با

 !بود دوخته من به رو نگاهش خدا انگار

 .شدند جاری هامگونه از اشک قطرات بستم، رو نمازم که اول همون از

 !شدم سبک سالهفت اندازۀ به و خوندم نماز رکعت هفت

 .نشستم مسجد از ایگوشه و شدم بلند گفتیم، که رو سالم

 .کردم گریه و زدم حرف خدا با دلم توی و گذاشتم زانوهام روی رو سرم

 !خدایا

 رو جلوش تونستمنمی زد،می آرامم پهلوی به میالد وقتی که معرضهبی قدریاین

 .بگیرم

 .کرده باز جا آرام دل توی بیشتر من از ندار، روانی تعادل وحشی   مرد اون

 عشقم به واقعا باراین خدایا، اما خوردم؛ شکست رو دوبار و بستم دل دوبار! خدایا

 .دارم ایمان

 .باشم آروم و دربیام فکرش از ایلحظه تونمنمی

 !خدایا

 .نشست مشونه روی دستی
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 .کنهمی نگاهم لبخند با آقاییحاج دیدم که کردم بلند رو سرم

 !دادمی اشسیدی از خبر ش،مشکی عمامۀ

 !پسرم سالم-

 !سالم-

 .شدم خیره سفیدش محاسن به و نشستم درست جلوش

 خوبی؟-

 "تشکر-

 !حالت به خوش-

 :گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 کنه، خلوت خودش خدای با خلوص با و راحت قدراین تونهمی کسی بینممی وقتی-

 !زدم هم به رو خلوتت که خواممی معذرت البته! خورممی غبطه بهش

 !کنممی خواهش نه-

 .کنم کمکت بتونم شاید گفتم خودم با-

 :انداختم پایین رو سرم

 .نیست شدنی حل ما مشکل آقا،حاج-

 .ذارهمی کلید یک کنارش ببنده، که رو دری هر خدا-

 کجاست؟ من کلید خب-

 !باشه من پیش کلیدش شاید دونی؟می چه تو-
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 :کردم نگاه بهش امید با

 شه؟می یعنی-

 :گفت و انداخت باال رو هاششونه

 .بود شاید! بگو رو مشکلت-

 ...آخه-

 بگی؟ خواینمی چرا-

 .کشممی خجالت چون-

 شدی؟ عاشق! نکش خجالت-

 :زد مشونه به چندبار که پایین انداختم رو سرم

 !داری حیا و حجب کهاین از خوشحالم! آفرین آفرین-

 :گفت و داد تکیه مسجد پشتی به

 طوریه؟این تو مال نظرت به. باشه شهوت و هوس از دور به اگر خوبه عشق-

 !آره هست؟

 .مطمئنم بله-

 !باال ببره رو صبرش باید عاشق آدم. بهتر چه خب -

 جوری؟چه آخه-

 .خودت خواست و خدا به توکل با-

 .سخته خیلی آقاحاج-
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 شاید دونی،می چه تو! داره هم هاییسختی باشه، رسیدن آخرش بخوای که هرچیز-

 !باشه الهی امتحان این

 الهی؟ امتحان-

 .کنهمی امتحان رو همه خدا خب-

 !سختی امتحان چه-

 !کشیدند چی هاامام و پیامبرها ببین-

 شماست؟ دست من، در   کلید-

 :گفت و زد بخشیآرامش العادهفوق لبخند

 کجایی؟ اهل خوره؛نمی هاشمالی به اتلهجه-

 .کنممی زندگی مشهد اما نیشابور،-

 .بخوای کمک آقا از تونیمی خب. سعادتت به خوش-

 بخوام؟ باید چی خب-

 !صبر-

 شه؟می چی شنتیجه معلوم کجا از کنم صبر اگر-

 !خداست دیدصالح به دیگه اون-

 نرسم؟ بهش ممکنه کنم، صبر اگر من یعنی-

 !داند خدا-

 .شهنمی که این آخه-
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 .بده رو بهترش بگیره، ازت رو این شاید-

 .خوامنمی رو بهتر من-

 ایه؟دیگه زن منظورم بهتر، از گفت کی-

 چی؟ پس خب-

 .دنیا اون توی بهتر جایگاه یک شاید-

 ...من. خوامنمی رو بهتر جایگاه من حاج،آقا-

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 آخرت؟ یا ترهمهم دنیا-

 .آخرت-

 !خب-

 :گفت و شد خیره چشمام به

 !کنهمی مقدر برات چی خدا ببینی تا کن صبر تو-

 .رفت و داد تکون دستی بعد و گذاشت هم روی آروم باریک رو چشماش

 .مغشوش افکار و موندم من و

 کنم؟ صبر خدایا

 شه؟می چی شنتیجه

 .خورد زنگ تلفنم

 .شد نمایان تلفن صفحۀ روی بودم، گذاشته ورشاون و وراین قلب دوتا که آرام اسم
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 :بدم نجات گرفتگی از رو صدام سرفه، چندتا با کردم سعی و دادم جواب رو تلفن

 بله؟-

 کجایی؟ پرهام! سالم الو-

 طور؟چه شماها، نزدیک-

رم هیچی،-  !بریم که بیا. شده تموم دالرام و من س 

 میالد؟ پیش بری خواینمی-

 :گفت و کرد ایطوالنی مکث

 .ندارم رو دلش-

 .کردم نگاه مشده مشت دست به

 باز رو بود شده مشت ک ی دونمنمی که رو مشتی پس کنم صبر باید که گفت آقاحاج

 .کردم

 .اومدم خبخیلی-

 !خداحافظ! مرسی-

 !خداحافظ-

 .کردم قطع رو تلفن

 شده قرمز هامچشم گریه حجم از قدراین اما بشورم؛ رو صورتم که روشویی به رفتم

 .کرد پاک رو اثرش شدنمی که بود
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 منتظرم که دالرام و آرام پای جلوی و برداشتم رو ماشین بیمارستان، پارکینگ از و رفتم

 .کردم ترمز بودند، ایستاده

 .نشست جلو هم خودش و بشینه که کرد کمک دالرام به آرام

 .روندم ویال سمت به حرفی هیچبی

 .گرفتمی رو نگاهش دوباره و کردمی نگاهم هی آرام

 درگیر رو من اصال چیزها این که بودم آقاحاج هایحرف درگیر قدریاین من اما

 .کردنمی

 !شد خوردنم جا باعث که نشست بازوم روی دستی

 :بود شده خیره بهم نگران که کردم نگاه آرام به

 ناراحتی؟ پرهام،-

 طور؟چه نه-

 .فکری تو هم خیلی تازه! ست؟کرده پف و قرمز هاتچشم قدراین چرا پس-

 .دونمنمی-

 دلیلشم؟ من ناراحتی؟ چرا بدونم شهمی-

 .آره هم نه، هم-

 !کردم؟ کارچی بگو خب-

 ببرم؟ نام براش
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 یکی به و کرده عشقش درگیر رو من بگم نداشته؟ رو من حوصلۀ وقتهیچ که بگم

 بگم؟ ورزه؟می عشق دیگه

 .ناراحتم کنم، محافظت ازت نتونستم کهاین از خب-

 !بوسید رو مگونه و اومد جلو ناگهانی خیلی طوربه و زد لبخندی

 .داشتم نگه ایگوشه سریع رو ماشین که شدم هول قدریاین

 :گفت کرد،می نگاهم شرم، هم کمی و لبخند با طورهمون

 !گاهمیتکیه که مرسی-

 :گفت و انداخت پایین رو سرش که کردممی نگاهش تعجب با

 !کردم مزندگی درگیر رو تو که ببخشید-

 .کرد وصفش شدنمی که بودم خوشحال حدی در

 !کرد عوض رو حالم جوریچه ه،*س*بو یک با ببین

 :گرفتم رو دستش و زدم لبخند

 .بشم تزندگی درگیر که خواستم خودم من-

 :گفت و کرد بلند رو سرش

 بدی؟ بهم قول یک شهمی-

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم

 چی؟-

 باشی؟ گاهمتکیه ابد تا شهمی-
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 .گذاشتم هم روی آروم رو هامچشم

 :گفت دالرام که زد لبخند شعف با

 !میاد خوابم بریم! دیگه بسه اَه-

 .شدیم خیره عقب به دو هر

 .هست ماشین توی هم دیگه دختر یک که بودیم کرده فراموش

 حرکت ویال سمت به و کردم روشن رو ماشین من و برگشتیم زدهخجالت دومون هر

 .کردم

 .دونستمی خودش گاهتکیه رو من آرام کهاین از بودم خوشحال

 .دادم فشار گاز روی رو پام و گذاشتم شادی موزیک

*** 

 :آرام

 .شدم خیره پنجره، از بیرون رطوبت در غرق شهر به

 بودم، شده مطمئن پرهام بودن گاهتکیه به کهاین و شمال انگیزدل هوای شاد، موزیک

 .داشتمی وا رضایت و خنده به رو من شهمه و همه

 به میالد، از ترسم و دالرام برای هامنگرانی داد،می رنج رو بدنم که دردهایی تمام

 .شدند سپرده فراموشی

 .بود شاد هم دالرام حتی
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 مشغول داشت، فرق پیشش چنددقیقه با عجیب که عمیقی لبخند یک با پرهام

 .بود ترانه زمزمۀ و رانندگی

 .کرد پارک رو ماشین پرهام ویال، در روبروی

 .کردیم حرکت داخل سمت به و بودیم شده پیاده مونسه هر

 .اومد بیرون ویال از بقیه از زودتر مریم

 :گفت و زد صورتش به من، رفتن راه دوال دوال و دالرام کبود چهرۀ دیدن با

 شده؟چی! بده مرگ رو من خدا-

 .رفت دالرام کمک به هم سارا و برم راه که کرد کمک و اومد سمتمون به مریم

 .نشستند روبرومون هم خودشون و نشوندند مبل روی رو دومون هر

 .نشستند نفرهسه مبل یک روی هم پرهام و حامد و محمد

 :پرسید سارا

 !بود؟ شدهچی کنید تعریف-

 :گفتم و گردوندم رو سرم دالرام سمت به نگرانی با

 !افتاد؟ اتفاقایی چه ما، اومدن از قبل بگو تو اول-

 .شد خیره هامچشم به و کرد بلند رو سرش دالرام

 .کردمی نگران بیشتر رو من این و دید هاشچشم از شدمی رو ترس موج

 .زد صدام پرهام که بپرسم رو سؤالم دوباره اومدم

 :گفت که برگشتم سمتش به
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 .دارم کارت! بیا لحظه یه-

 .بعد بفهمم، بذار باشه؛-

 !االن همین نه-

 .رفت سمتی به و شد بلند اون که شدیم خیره پرهام به متعجب همه

 .شدم بلند اون از تبعیت به منم

 .داد تکیه درختی به و رفت باغ داخل

 :گفت که ایستادم جلوش

 !نپرس سؤال دالرام از دیگه-

 :گفتم تعجب با

 !چرا؟! چی؟-

 .باشه شده اذیت توانش و حد از بیشتر شاید-

 .کنم کمکش که بدونم باید من خب-

 .کنی اذیتش میالد از بدتر شاید. ببینه آسیب بیشتر که شیمی باعث تو اتفاقا نه،-

 ...آخه-

 یا کمکم. دونممی هاآدم روان و روح مورد در بیشتر تو، از من! بده گوش حرفم به آرام-

 .فهمیممی ما یا گهمی خودش

 .باشه خبخیلی-

 !نکن دالرام جلوی کنی، تعریف رو امروز ماجرای خواستی اگر آهان،-
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 .باشه-

 .رفتیم ویال داخل سمت به دو هر

 .نشستند دالرام کنار سارا و مریم که دیدم شدم، وارد وقتی

 .کنهمی گریه داره دالرام که شدم متوجه رفتم که جلوتر

 :گفتم و رفتم جلو زدهوحشت

 !شده؟چی-

 ...آبجی-

 !شده؟چی بگید خب-

 .افتاده اتفاقایی چه که گفت بهمون-

 .کردم نگاه پرهام به بعد و مریم به اول

 :گفت من به رو. کشید موهاش توی رو دستش کالفه پرهام

 !بزنیم حرف اتاق تو بریم کن بلندش آرام،-

 .بشه بلند که کردم کمکش و گرفتم رو دالرام دست

 .رفتیم دالرام و من مشترک اتاق به هم با

 .نشستم پیشش هم من و نشست تخت روی دالرام

 .نشست روبرومون و آورد ایصندلی هم پرهام

 .انداخت آغوشم توی رو خودش دالرام

 "کنم؟ کارچی" یعنی که کردم نگاه پرهام به
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 .درآورد آغوشم از رو دالرام و جلو اومد

 .شد خیره هاشچشم تو و زد کنار رو دالرام موهای

 اما. افتاده اتفاقایی چه بگی که نبودی مجبور تو. کنیممی درک رو تو ما دالرام، ببین-

 شدی؟ متوجه! بگی رو همه باید گفتی، که حاال

 .داد تکون سر خوردند،می ُسر شگونه روی هاشاشک که طورهمین دالرام

 شد؟چی بگو حاال خبخیلی-

 :گفت و کرد فینیفین

 افکار تو انقدری. شدم خیره دریا به و دورتر کمی رفتم عصبانی ،"نه" گفت آرام وقتی-

 دستمال یک یکهو که شدچی دونمنمی. شدم غافل اطرافم از که بودم غرق خودم

 .شدم بیهوش من و دهنم جلوی اومد

 :داد ادامه و زد پس رو اشکش دستش با

 اما کنه کمکم کسی که زدم جیغ. است بسته پام و دست دیدم شدم، بیدار وقتی-

 اشبدجنسانه لبخند اون با میالد. شد باز در یکهو شدم ناامید که وقتی. نیومد کسی

 :گفت و اومد طرفم

 !زن خواهر سالم-

 ما به رو بدی خبرهای این. شدیم خیره لرزونش هایدست به پرهام هم و من هم

 .دادمی

 .کرد نگاه بهم که گرفتم رو دستش

 !بود ترسیده زیادی اون اما بدم آرامش بهش کردم سعی
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 !"بده نجاتم" گفتم بهش-

 ."دزدیدمت خودم من" گفت و خندید بلند

 ...درآورد رو کمربندش و شد بلند بعد

 !شد گشاد ترس از هامچشم

 !باشه نکرده کاری میالد خدایا،

 با داره میالد دیدم کردم نگاه وقتی! سوخت بدنم یکهو که بستم رو هامچشم-

. کردنمی گوش حرفم به اون اما ،"کن ولم" که زدممی جیغ. زنهمی رو من کمربندش

 یه. زدمی سیلی صورتم به مهابابی و اومد سمتم به یکهو که گرفت آروم دقیقه چند

 .فهمیدمنمی من اما گفتمی هم چیزهایی

 :گفت و گردوند سمتم رو صورتش دالرام

 .داشت درد. بود زیاد زورش. زدمی محکم خیلی آبجی،-

 .دونممی عزیزم، دونممی-

 :داد ادامه که کردم نوازش رو صورتش

 .کردم التماسش. بگیره پس رو درخواستش آرام تا موسیله یک من گفت بهم-

 درد از. کشید رو موهام و اومد چون نیومد؛ خوشش اما کنم،می راضی رو آرام گفتم

 حال از که گرفت کتک بار زیر رو من انقدر. نکرد ولم دادم، فحشش. کشیدم جیغ

 .زدم صداش و میاد آرام صدای دیدم شدم، بیدار که هم وقتی. رفتم

 !گریه زیر زد دوباره
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 توانش از بیشتر خیلی اون اما بشه، آروم تا کردم نوازشش و کردم بغل رو سرش

 .بود شده اذیت

 .گیرممی ازت رو انتقامش میالد،

 .برگشت قرص یک با و شد بلند فقط نگفت؛ هیچی پرهام

 !بخشآرام. شناسممی رو هاقرص این خوب من

 :گفت من به و داد دالرام به یکی

 !بخوابه تخت رو بذارش-

 .کشید دراز تخت روی

 :گرفت رو دستم دالرام که شدم بلند منم رفت، بیرون پرهام

 !ترسممی نه،-

 :کشیدم دست سرش روی و نشستم تخت روی دوباره

 !بخواب آروم عزیزم، باشه-

 .کشیدم دراز کنارش

 .خوابیدم هم خودم برده، خوابش شدم مطمئن کهاین بعد

 فطرتپست میالد اون ها،این تمام مسبب و گذروندیم سر از رو سختی روز هردومون

 !بود رذل و

 .پریدم خواب از دالرام جیغ با

 .اومدند سراسیمه هم بقیه بعد، ثانیه چند
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 .نشد اما شه، بیدار که کردم سعی. کشیدمی جیغ پی در پی دالرام

 .پرید خواب از خودش یکهو که

 .کردمی نگاه رو اطراف هراسون و زد چنگ رو تخت مالفۀ

 .میاد االن بود، جاهمین کوش؟ میالد! میالد-

 !باش آروم جونم، دالرام-

 !بود مشهود هاشچشم تو روزها این عجیب ترس، موج. کرد نگاه بهم

 زورش. زنهمی رو من میاد االن! کنید باورم. جاستاین میالد! ترسممی من آبجی،-

 .زیاده

 .کردم بغلش و زدم پس رو اشکم

 .بود تقال در هم آغوشم توی

 :گفتم پرهام به رو عصبانی کنند،می نگاه فقط شونهمه دیدم وقتی

 !بکـن کاری یک پرهام-

 .برگشت آمپول یک با بعد ثانیه چند و رفت بیرون پرهام

 .کنه تزریق دستش به رو بخشآرام پرهام تا خوابوندیم تخت روی رو دالرام زور به

 .رفت خواب به دالرام بعد دقیقهده حدود

 .رفتند هاشوناتاق به یکی یکی هم بقیه

 .رفتم حیاط به و شدم بلند جام از

 .کشیدم نفس رو هوا و نشستم هاپله روی
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 !بود خنکی اردیبهشت

 .بشم آروم کردم سعی و سپردم گوش جیرجیرک صدای به

 !کردمی تار باد، وزش با رو هابرگ حرکت تصویر لجبازی، اشک یقطره

 .نشست کنارم پرهام که گرفتممی آرامش داشتم جوریهمین

 .کرد نگاه روروبه به و انداخت دوشم روی رو پتویی

 .بردیممی لذت سکوت در دو هر و نکردم کار هیچ هم من

 :شکست رو سکوت پرهام که

 نه؟ انگیزیه،دل هوای-

 .خیلی آره-

 بخوابی؟ رینمی چرا-

 .برهنمی خوابم-

 بزنی؟ حرف خوایمی-

 ...شدت به آره،-

 !بگو خب-

 .دادم باریدن اجازۀ هاماشک به

 :گفتم آلودبغض صدایی با

 این بار زیر دارم. شممی دیوونه دارم درد، و مشکالت همه این از. شدم خسته دیگه-

 .شممی له هاسختی
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 .بزنم حرف و بدم قورت رو بغضم بتونم تا کشیدم عمیقی نفس

 :دادم ادامه لرزون صدایی با

 رو مامانم بعد شد، بابام شدن فلج باعث داد، شکنجه و کرد اذیت رو من اول میالد-

 خودم با گاهی. رسهمی من آزار به شهمه که دالرام؛ سراغ بود اومده حاال و کشت

 رو کسی کردم وقت کی من آخه اما داره، خصومتی یک من با شاید که کنممی فکر

 کنم؟ اذیت

 .کنم صبر باید که گفت بهم آقاییحاج یک مسجد، توی امروز-

 :کردم نگاه بهش

 .ندارم رو طاقتش دیگه! صبر؟-

 .باشه الهی امتحان یک شاید گفت اون اما گفتم، رو همین بهش منم-

 سخت؟ قدراین چرا آخه-

 .بده بهت رو بهترش شاید گفت اون-

 !بده؟ بهم رو بهترش که خوبه کجاش این... بهتر! هه-

 دیگری با هرکدومشون که داره سختی همه زندگی. کنیم صبر باید هاآدم ما آرام،-

 .داره فرق

 .بود خیره روبهرو به طورهمین پرهام

 خوب زندگی یک لیاقت بفهمه تا کنه امتحانت خوادمی خدا شاید دونی؟می چه تو -

 داری؟ رو آروم و
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 سخت خدا زیادی. شدم فرتوت و پیر. رفته عمرم از کلی قدره؟چه آدم عمر مگه آخه-

 .گرفته

 .کشیدند چی پیامبرها و هاامام ببین گفت آقاحاج-

 طرف اون و طرف این باد با که سردرگمی برگ به و دادم تکون تأیید منظور به رو سرم

 .شدم خیره رفت،می

 !ببخشید-

 :کرد نگاهم متعجب

 !ببخشم؟ رو چی-

 .زدم داد سرت اینکه-

 :زد لبخند

 .دممی حق بهت حرفیه؟ چه این بابا، نه-

 :زدم لبخند فهمیدگی و شعور همهاین از

 پرهام؟-

 بله؟-

 داشتی؟ ایسختی تزندگی تو تو، -

 .داشتند همه خب-

 بوده؟ چی تو مال-

 .هااین و معالقه مورد رشتۀ به رسیدن برای تالشم و درسی مشکالت خب-
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 داشتی؟! ترسخت نه،-

 :کشید عمیقی نفس

 .آره-

 چی؟-

 !شدم عاشق-

 :گفتم کالفه

 !خدا رو تو وسط نکش رو بحثش پرهام،-

 .شدم عاشق تو از قبل-

 !موند نیمه نصفه حرفم

 :گفتم متعجب

 !چی؟-

 بهم روز یک. بود خوبی دختر خیلی. بود سمیرا اسمش که داشتم دخترخاله یک-

 !کمکم بیا که داد پیام

 برتشمی زور به داره گنده و زشت مرد یک که دیدم بود، گفته که رو جایی رفتم وقتی

 گوشم در  . توبغلم انداخت رو خودش و کرد فرار دستش از دید رو من تا سمیرا. جایی

 !"کن همکاری: "گفت

 ."شوهرم اینم بیا،: "گفت مرده اون به اومد در که بغلم از
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 گفتم باالاجبار منم گه؟می راست سمیرا که پرسید ازم اون. مردممی تعجب از داشتم

 .نکنه شک بهش طرف تا بودم دنبالش شهمه من بعد به روز اون از. آره

 بود؟ کی طرف-

 .بود سردش انگار شد، جمع خودش توی

 :داد ادامه اون و انداختم نفرمون دو روی رو پتو. چسبیدم بهش و شدم بلند

 اون. عفتش سر کنهمی ر*ا*م*ق و مهمونی یک رهمی پسرشدوست با سمیرا-

 .باشه باهاش که بود دنبالش مرده اون حاال. بازهمی رو ر*ا*م*ق

 :گفتم متعجب

 !واقعا؟-

 :گفت و داد تکون" آره" معنی به رو سرش

 کرده، ر*ا*م*ق و رفته مهمونی و داشته پسردوست کهاین سر قدرچه دونهمی خدا-

 .کردم کمک بهش داره، نیاز بهم خیلی که دیدم وقتی اما کردم؛ دعوا باهاش

 در این و بودیم هم با ماها سالیک حدود! کرد گیر پیشش دلم دار، و گیر این تو

 داره پسردوست گفت کردم، اعتراف بهش وقتی! دونستنمی کسهیچ که بود حالی

 .زد پسم تو مثل و اونه عاشق و

 .داشت غم هاشحرف

 !حسرت یک شبیه چیزایی یک

 کجاست؟ االن-

 .داره چندماهه بچۀ یک حاال و کرد ازدواج پسره اون با-
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 خوشبخته؟-

 .آره نظرم به-

 نه؟ بود سخت خیلی کرد، ردت وقتی-

 مامانم که هم وقت هر. نبود خوب حالم دیگه بعد به موقع اون از. خیلی آره -

 .کردممی بازش سر از جوری یه بگیره، زن برام خواستمی

 بپرسم؟ سؤال یک شهمی-

 .آره-

 داری؟ دوستم هنوزم تو-

 .کرد مکث

 :گفت و کرد نگاه بهم

 پرسی؟می چرا-

 !بگو تو حاال-

 .آره خب-

 چرا؟-

 چرا؟ چی-

 سمیرام؟ شبیه من داری؟ دوست رو من چرا-

 عشق به اگر. خاصی برام جورایی یک دونم،نمی. داری فرق سمیرا با خیلی تو نه،-

 .مطمئنم تو مورد در باشم، داشته شک سمیرا
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 .کشیدم خجالت

 !شد گرمم خجالت حجم از

 .شدم بلند و اومدم در پتو زیر از

 !شد؟ چی-

 :کردم نگاه بهش

 .شد گرمم هیچی-

 بپرسم؟ سؤال یک ازت من شهمی حاال-

 .آره-

 :ایستاد کنارم و شد بلند

 درسته؟ داری، دوست هنوزم رو میالد تو-

 پرسی؟می چرا-

 .بگو حاال-

 .ندارم دوستش چناناون قبل مثل اما دونم؛نمی خب-

 شه؟می-

 !شه؟می چی-

 بذاری؟ قلبت تو میالد جای رو من شهمی-

 .کردم تعجب حرفش از

 .کرد پیدا جریان وجودم توی عجیبی حس یک
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 !نشست قلبم توی میالد، جای و رفت پرهام االن همین انگار کهاین مثل چیزایی یک

*** 

 :دهم فصل

 !شویمی اشتباهی آدم عاشق گاهی

 !ندارد را تو عشق لیاقت او که دانیمی هم خودت گاهی

 !آورد خواهد بار به خرابی زلزله، این دانیمی تو و لرزدمی دلت و دست گاهی

 !فهمدنمی را چیزها این عشق اما

 !کندنمی ولت ولی نشاندمی سیاه خاک به را تو او

 !کندنمی رهایت هرگز اما کند؛می آواره را تو

 قلبت در و آوردنمی کم بزنی، هم کتکش حتی بدهی، فحش بکشی، داد سرش! هه

 !ماندمی

*** 

 :آرام

 .شدم پا جا از هرکس از زودتر صبح،

 !ترسیدم خودم از خودم ایستادم، دستشویی یآینه رویروبه وقتی

 !بود کبود و متورم صورتم که چرا

 !گرفتم رو جلوش زدم، صورتم به که آبی با که بگیره مگریه خواستمی

 .کردم تن مرتب و تمیز لباس دست یک
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 .کردم آرایش هم کمی

 .زدم بیرون اتاق از و بوسیدم رو خواب در غرق بخش،آرام سریصدقه از دالرام  

 .ایستادم پرهام اتاق در رویروبه

 .زدم در به تقه چند

 .نیومد جوابی

 .شد باز در بزنم، دوباره اومدم تا

 .بودم ندیده نامرتب و آشفته قدراین رو پرهام حال به تا

 هااین همۀ و همه و رفته باال پاچۀ رفته، باال لباس باز،نیمه هایچشم ژولیده، موهای

 .بشم خیره پرهام به فقط متعجب بود شده باعث

 .اومد خودش به پرهام گذشت که کمی

 :پرسید و کرد مرتب رو خودش سریع

 شده؟ چیزی-

 .آره -

 شده؟ بیدار دالرام چی؟-

 .کالنتری برم خواممی. نشده که چیزی -

 :شد درشت هاشچشم

 !چرا؟ کالنتری! چی؟ -

 .کنم شکایت میالد از برم خواممی-
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 مطمئنی؟ تو-

 .آره-

 !بیام شم آماده کن صبر خب،خیلی-

 .نشستم مبل روی و رفتم و دادم تکون رو سرم

 .بیرون زدیم ویال از هم با و اومد پرهام بعد دقیقهده

 .باشه دالرام مواظب و بیرونیم ما که دادم پیام مریم به

 .کرد ترمز کالنتری رویروبه پرهام

 :کردم نگاه بهش مضطرب

 میای؟ هم تو-

 :گفت و گذاشت هم روی رو هاشچشم آروم

 !کنم پارک رو ماشین برم من شو پیاده تو آره-

 .بیاد پرهام که موندم منتظر و شدم پیاده ماشین از

 .گذاشت مشونه روی دست یکی که بودم خودم افکار تو

 .برگشتم و کشیدم هینی

 !شدم خوشحال بیمارستان، توی جدی خانوم همون دیدن با

 !سالم-

 :گفت و زد لبخندی

 کنی؟می کارچی جااین! سالم-
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 .کنم شکایت میالد از اومدم-

 :گفت و داد تکون تأیید معنای به رو سرش

 .کنم کامل رو پرونده که اومدم منم اتفاقا-

 :گرفتم رو دستش که افتاد راه

 بودید؟ بیمارستان شما-

 طور؟چه. آره-

 خوبه؟ حالش-

 :گرفت غم رنگ هاشچشم

 !نه-

 :گفتم دستپاچه

 !چرا؟! چی؟-

 .شهنمی پیدا زیاد خونش گروه و رفته ازش زیادی خون -

 :کردم زمزمه و انداختم پایین رو سرم

-Oمنفی. 

 .آره-

 :کردم بلند رو سرم

 هستید؟ جااین کی تا شما-

 طور؟چه ظهر، تا-
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 !ممنون-

 .دوییدم بود، کرده پارک رو ماشین تازه که پرهامی سمت به و برگشتم

 .زدممی نفسنفس رسیدم، که بهش

 شده؟چی آرام-

 .بیمارستان بریم-

 شده؟ تچیزی مگه چرا؟! بیمارستان؟-

 .کردم نگاه بهش

 :بود کرده تار رو دیدم اشک

 .داره نیاز خون به میالد-

 برمیاد؟ ازت کار چه تو خب-

 .خورهمی هم به مونخونی گروه-

 بدی؟ بهش خون بری ایخومی-

 :دادم تکون رو سرم

 .داره نیاز من به اون آره،-

 .نبوده داشتی، نیاز بهش هروقت کرده؟ کارچی باهات اون رفته یادت مگه آرام-

 .کنم کمکش باید تونم؛نمی پرهام-

 !آرام-

 .باشم عوضی اون مثل هم من خوامنمی-
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 .بریم خبخیلی-

 .بود نیومده خوش پرهام مزاج به کارم اصال

 .روندمی اخم با راه توی

 .نداشتم اون به نسبت بهتری حال هم من چون نزدم حرفی

 !خودم دست از بودم کالفه

 !متنفر هم بودم، عاشق هم

 !بمیره خواستمی دلم هم باشه، زنده خواستمی دلم هم

 .رسیدیم آرام،-

 .شدم پیاده ماشین از

 .رفتم بیمارستان اطالعات سمت به

 !خانوم سالم-

 !بفرمایید؟ سالم،-

 .بدم خون محمدی، میالد برای اومدم من-

 دارید؟ باهاشون نسبتی چه شما بله،... لحظه یک-

 .هستم همسرشون-

 چیه؟ شما خونی گروه خب-

-Oمنفی. 

 !باشه سالم خونتون تا بدید آزمایش برید باید اول خب،خیلی-
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 طوره؟چه حالش االن باشه؛-

 !بدید انجام رو کاراین ترسریع لطفا. ندارند خوبی وضعیت-

 و کشیدم دراز تخت روی شد، تأیید خونم بودن سالم که چهل،دقیقه حدود از بعد

 .دادم خون

 .نبود خبری پرهام از

 .دادممی حق بهش

 .شدم خیره بود، شدن پر به رو که کیسه،ای به

 کردم؟می رو کار این داشتم چرا

 داره؟ جایی قلبم توی هنوزم میالد مگه

 کار این دارم دوستانمانسان حس خاطر به فقط که توجیه این با و دادم تکون رو سرم

 !کردممی قانع رو خودم دم،می انجام رو

 !بود میالد نام به هم هنوز من قلب که بود این حقیقت اما

 :درآورد دستم از رو سوزن پرستار

 چیه؟ اسمت-

 طور؟چه. آرام-

 .زنهمی صدا زبون زیر رو تو شهمه بدی، خون بهش خوایمی که بیماری-

 :شد تر هامچشم

 !بکنید؟ کاری یک میشه-
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 کاری؟ چه-

 !دادم خون بهش من که نگید بهش اومد، هوش به بیمار اون هروقت -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تای یک پرستار

 !چرا؟-

 !برم باید اما ببخشید؛-

 !رفت گیج سرم که شدم بلند تخت روی از

 .کرد جلوگیری افتادنم از و شد حلقه بازوم دور مردونه دستی که بودم افتادن به رو

 :غرید گوشم توی

 .ندازیمی خطر به رو باارزشت جون و دیمی خون ارزشبی آدم یک برای-

 :شدم خیره هاشچشم به و برگردوندم رو سرم

 کنی؟می جوریاین چرا پرهام،-

 :بخورم که داد و کرد باز برام ایآبمیوه و نشوند تخت روی رو من

 .کنمنمی خاصی جور من-

 .کنی رفتار طوریاین من با نداری حق اما بیاد، بدت میالد از داری حق تو -

 .نگرانتم من آرام-

 .ندارم نیاز تو نگرانی به من اما! نگرانیت از مرسی-

 .کردم نگاه پرهام به خوریدل با و خوردم پرتقال آبمیوۀ از ایجرعه

 !ذاشتنمی تأثیر روش من خوریدل که چرا بود، ناراحت زیادی انگار اون اما
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 زیاد نباید دالرام. خونه بریم وگرنه! بکن بکنی، رو شکایتت خوایمی اگر! بریم پاشو-

 .باشه تنها

 :گفتم و اومدم پایین تخت از

 .کنم شکایت ازش خواممی هنوزم اما باشم، داده خون بهش شاید-

 :گفت و کرد من قدمهم رو خودش پرهام

 .کنمنمی درک رو کارهات-

 :گفتم و خندیدم

 !نمی،کنم درک هم خودم-

 .برگشتیم ویال به شکایت، کارهای انجام از بعد

 .بود مونده باقی خودش الک در چنانهم اما بود بهتر دیروز به نسبت دالرام حال

 .کنه تجربه رو افسردگی وحشتناک روزهای هم اون روزی که این از ترسیدممی

 !خریدیم پرت و خرت کلی و رفتیم بازار به سارا پیشنهاد به

 .کردیم روشن آتش دریا کنار شب و رفتیم رستوران یک به هم بعد

 .بردم لذت خورد،می دستم به که حرارتی از و گرفتم آتش باالی رو دستم

 :گفت سارا

 .بزنید گیتار بلدید شما شنیدم پرهام، آقا-

 :گفتم پرهام به و برگشتم متعجب" گیتار" کلمۀ شنیدن با

 !بلدی؟ تو-
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 .داد تکون رو سرش

 :گفت ذوق با مریم

 .خونهمی اون. خوبه صداش هم حامد! بزنید بیاریدش، برید خب-

 :گفت حامد

 .خونهمی خوب هم خودش دکتر آقای جان، مریم نه-

 :گفتم من

 دونید؟می کجا از شما-

 .شهمی قشنگ صداش ناخودآگاه عشقش جلوی عاشق-

 .انداختم پایین رو سرم زدهخجالت

 :گفت آورد،نمی در سر ماجرا از که سارا

 شده؟ عاشق دکتر مگه-

 :گفت و شد بلند پرهام

 .آوردم رو گیتارم که کنید شکر رو خدا-

 .کرد حرکت ماشینش سمت به بعد و

 !کرد فرار مهلکه از که فهمیدیم همه

 .نشست من رویبه رو درست و برگشت بعد چنددقیقه

 .کرد زدن به شروع و گذاشت پاش روی رو گیتار

 !!قلبم سلطان آهنگ
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 توی اشک که شد سبب خاطر همین به نداشته، خوشی خاطرات برام آهنگ این

 .بزنه حلقه هامچشم

 .بود برده حس توی رو همه که بود قشنگ صداش قدریاون

 .بودند شده خیره شوهراشون هایچشم به عاشقانه سارا و مریم

 .بود کرده زوم من رو پرهام

 ...من اما و شنیدنمی چیزی اصال انگار و بود خیره آتش به دالرام

 !شد زنده برام خاطرات یکی یکی

 کردم،می اصرار خوندن دوباره برای من که ایلحظه خوند،می برام میالد که روزهایی

 .خوندممی رو آهنگ این آسایشگاه توی من که هاییغروب

 گریه حال در بلند صدای با دیدم اومدم، خودم به وقتی اما گذشت، قدرچه دونمنمی

 !هستم کردن

 نگاه بهم باتعجب شوهراشون و سارا و مریم بود، کشیده دست خوندن از پرهام

 .کردندمی

 .دوییدم ویال سمت به و شدم بلند رو همین از. ندونستم جایز رو موندن

 !کردم گریه زارم حال به و کشیدم دراز تخت روی و بستم خودم روی رو در

 بدی؟ جوریچه رو من عذاب و گریه همه این جواب خوایمی میالد،]

 کنی؟ سربلند اتخفته وجدان جلوی خوایمی جوریچه

 !بگو رو همین فقط ها،این بیخیال اصال
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 تونستی؟ طورچه

 کنی؟ سیاه رو سفیدم روزهای تونستی طورچه

 بدی؟ قرار هامروزمره از رو اشک تونستی طورچه

 بشکنی؟ هم در روز هر رو من تونستی طورچه

 ![پستی خیلی که دونممی رو همین فقط

*** 

 :گفت من به رو و بست رو عقب صندوق در پرهام

 نبود؟ ایدیگه چیز-

 برداشتی؟ رو چیزهات همه چی؟ تو. بود ما چمدون دوتا فقط دیگه، نه-

 .آره-

 .رفتیم بقیه سمت به هم با دو هر

 .کردم خداحافظی محمد و حامد با

 هاشونشکم تا دو روی و شدم ال دو کردم، بغلشون و رفتم سارا و مریم سمت به

 :گذاشتم دست

 !بیاید زودی خاله، هایعشق-

 :گفت مریم

 !ترسممی خدا، رو تو نه-

 :گفت هیجان با سارا
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 .دارم ذوق هم مکالفه هم. منتظرم خیلی من! مریم نه وای،-

 نیست؟ مهم برات دردش-

 .گذرهمی اون بابا-

 !امیدوار عجب-

 چند بود، مبچه اگراالن که کردممی محاسبه داشتم اما بودم؛ کلشونکل گرنظاره

 !شد؟می سالش

 !شدند ساکت هردوشون یکهو

 :گفت و گرفت رو دستم مریم

 .شیمی مامان هم تو اللّهشاءان-

 :دادم تکون رو سرم

 !امیدوارم-

 :گذاشت مریم دست روی رو دستش و اومد جلو سارا

 .بگیم چیزی بهت خواستیممی مریم و من وقته چند یه-

 :گفت و داد تکون رو سرش مریم

 .گفتیممی وگرنه نشد، وقت-

 :گفتم تعجب با

 !چی؟-

 :گفت سارا
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 گرفت؟ گروگان رو دالرام میالد، چرا نیستی؟ میالد با چرا. تو و میالد مورد در-

 :داد ادامه مریم

 تیمارستان؟ رفتی چرا و کردی؟ گریه دیشب چرا-

 :زدم لبخند

 !سؤال چقدر-

 :گفت سارا

 رو هامونسؤال جواب و پیشت میایم مریم و من روز یه! نپیچون رو ما آرام-

 .گیریممی

 :گفت و بوسید رو لپم مریم

 .داریم دوست رو تو و سمجیم هنوزم ما-

 :گفت و بوسید رو لپم مریم مثل هم سارا

 !نرو طفره پس کنیم؛ کمکت خوایممی همیشه مثل و-

 !بود ظاهری بیشتر البته زدم، لبخند بهشون

 .تونمنمی فعال اما گم؛می بهتون روز یک-

 .کرد خداحافظی هابچه با و اومد جلو پرهام بزنه، حرفی اومد مریم تا

 .کردیم حرکت ماشین سمت به هم با دو هر بعد

 .نشستم و کردم باز رو جلو در
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 هابچه هایدادن تکون دست به مغموم و افسرده دالرام. برگشتم عقب سمت به

 .بود شده خیره

 :گفتم پرهام به نشنوه که جوری و برگشتم ناراحت

 کنیم؟ کارچی دالرام برای باید-

 :گفت و کرد نگاه دالرام به آینه از پرهام

 .ببریمش روانشناس یک پیش نیست بد اما دونم؛نمی-

 :دادم صندلی به رو متکیه

 !بریم باید آره-

 .کرد حرکت به شروع و روشن رو ماشین پرهام

 .شدم خیره بیرون منظرۀ به

 .ببرم لذت سفر این از نگذاشت که افتاد هاییاتفاق مسافرت این تو

*** 

 :بعد چندساعت

 :گفت پرهام شدیم، که مشهد وارد

 بریم؟ کجا خب-

 .برداریم رو بابام تا امعمه خونۀ بریم-

 .باشه-

 .ایستاد عمه خونۀ دم پرهام دادم، من که آدرسی با
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 .زدم رو در و شدم پیاده ماشین از

 .شدم آسانسور سوار شد، باز که در

 .شدم خیره آسانسور داخل یآینه به

 .بود شده ایجاد لپم دور و چشمم زیر بزرگ کبودی تا دو

 .بود چشم توی خیلی اش،اندازه خاطربه اما بود، رفته زردی به رو بنفشش

 .بود ایستاده در دم عمه شد، باز که در

 :گفت و زد صورتش به من دیدن با

 !عمه؟ صورتت، شدهچی! عالم خاک وای-

 :بوسیدم رو لپش و رفتم جلو

 !ایآمدگوییخوش عجب! سالم-

 :گفت و کرد نگاهم مشکوک عمه

 !سالم-

 کجاست؟ بابا-

 .اتاق تو-

 .رفتم عمه نقلی خونۀ اتاق تنها سمت به

 .داد دست از رو شوهرش پیش سالپنج عمه،

 .اومد جااین به و فروخت رو اشخونه شوهرش، مرگ از بعد

 .کردند ازدواج شونهمه که داره دختر دوتا و پسر دوتا اون
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 .رفتم بابا سمت به و کردم باز رو در

 :بوسیدم رو دستش و زدم زانو پاش جلوی

 !خوشگلم بابای سالم-

 .کرد می نگاهم داشت اخم با بابا

 .بود مونده ثابت هامکبودی روی نگاهش

 :بوسیدم رو صورتش و شدم بلند

 .زمین خوردم کن فکر! بابا نکن اخم-

 کردند؟می کارچی دیدند،می رو دالرام هااین اگر

 :شدم خارج اتاق از و دادم هل رو بابا ویلچر

 .بریم ما عمه، خب-

 :گفت و اومد جلو عمه

 جان؟عمه میری جوریچه-

 .پرهام با-

 پرهام؟-

 .بود باهام زیاد عزا توی که همونی -

 .آها-

 :گفت کنجکاو بعد

 عمه؟ کیه اون-
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 .آشنا و خوب مرد یه-

 کو؟ شوهرت اصال. داری شوهر تو چی؟ یعنی-

 !نیست من شوهر دیگه میالد-

 این کجاست؟ میالد کیه؟ مَرده این بگو! بفهمم بده توضیح درست جان،عمه-

 نبودی؟ دوسال چرا اصال چیه؟ صورتت رو هایکبودی

 .نیست دادن جواب وقت االن سفرم؛ خستۀ من! برم قربونت عمه،-

 !نگرانتم من-

 .برمیام مزندگی پس از خودم من! نباش نگران برم، قربونت-

 .نمیارم در تو کارهای از سر که من. االاللّهالاله-

 !خودم حتی نیاورده، در کسهیچ-

 .رفتیم پایین به بابا با و کردم خداحافظی عمه با

 .بذاریم ماشین توی رو بابا که کرد کمک پرهام

 .گذاشت پاش روی رو سرش سریع بابا دیدن با دالرام

 .نموند خونه ناهار من، اصرارهای برخالف و رسوند خونه به رو ما پرهام

*** 

 :پرهام

 .بودم ایستاده قرمز چراغ پشت خورد، زنگ که تلفنم

 :دادم جواب سریع احمد، اسم دیدن با
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 !احمدداش بر سالم-

 !وفابی مرد بر سالم-

 وفا؟بی چرا-

 نگرفتی؟ خبر ازم وقته چند دونیمی-

 .زدم دور چپ به و زدم فالشر

 وقته؟ چند-

 !ماهه دو-

 !واقعا؟-

 !بله-

 :ننداختم تا و تک از رو خودم

 نگرفتی؟ خبر چرا تو خب-

 هم روز یک که فهمیدمی! کنید چک رو تونگوشی هایتماس لیست کنید لطف-

 .باشم نزده زنگ که نشده

 .کردم پارک هایپرمارکت رویروبه

 :دادم ادامه احمد با صحبتم به و شدم پیاده ماشین از

 .بودم درگیر خیلی روزا این! ببخشید گی،می راست-

 تو؟ کجایی. نبودی ت،خونه دم رفتم که دیروز-

 .رفتم خوراکی هایقفسه سمت به و برداشتم سبدی
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 .بودم شمال روز سه-دو ولی مشهدم، االن-

 !شمال؟-

 .آره-

 کی؟ با-

 :گفتم حین همون در و کردم نگاه شکالت بستۀ انقضاء تاریخ به

 .طوالنیه داستانش-

 افتاده؟ اتفاقی پرهام-

 :گذاشتم سبد توی رو بسته

 داری؟ وقت امروز-

 چی؟ برای-

 :کردم هدایت هایخچال سمت به رو سبد

 .بزنم حرف باهات خواممی-

 مورد؟ در-

 :بودم مردد آبمیوه و شیر بین

 !خودم مورد در-

 !کنیمی نگرانم داری-

 :گذاشتم سبد توی رو دوتاش. بگیرم تصمیم تونستمنمی کهاین از کالفه

 !داری؟ وقت بگو تو-
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ا  امروز آره،-  .بیکارم کال

 .رفتم صندوق سمت به خریدم، رو چیز همه دیدم وقتی. کردم چک رو خریدهام

 :گذاشتم پیشخون روی رو هاوسایل یکی یکی

 !طرقبه بریم دنبالت، میام ناهار برای که شو آماده پس خب،خیلی-

 .باشه-

 .فعال -

 !باش خودت مواظب فعال،-

 .گذاشتم جیبم توی و کردم قطع رو تلفن

 ریخت،می پالستیک توی رو خریدها که مردی از رو هاکیسه و کشیدم رو کارت

 .گرفتم

 .گرفتم رو گازش احمد خونۀ سمت به و نشستم ماشین توی

 ![داری نیاز شنوا گوش یک به باز هم باشی پزشکروان و شناسروان اگر حتی تو]

 .بگم احمد مثل کسی به رو هامحرف تا داشتم نیاز. کردم تحمل خیلی مدت این

 .اومد بیرون سریع که زدم بوق تا دو شخونه در جلوی

 :داد دست بهم و نشست ماشین توی

 !سالم-

 !سالم-

 .نشد زده حرفی راه توی
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 .نشستیم باغ رستوان هایتخت از یکی روی

 :گرفتم احمد جلوی رو منو

 .خودمی مهمون! بده سفارش راحت-

 :خندید

 .شدی دلباز و دست-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !نکن قاطی من با رو خودت. بودم هم اولش از-

 سفارش خودش مثل منم. داد بود ایستاده که مردی به رو سفارشش و بست رو منو

 .دادم

 :شد جدی احمد چهرۀ یکهو

 شده؟چی پرهام-

 :گفتم و رفتم ور بود، جلوم که پاشینمک با

 .کنم دل و درد باهات خواممی-

 .شنوممی! داداش بگو-

 رو خودش رفته یکهو پیش دوسال که بود بیماری یک شدم، آسایشگاه وارد وقتی-

 توجهم. دونستنمی چیزی ازش کسی و نزده حرفی دوسال اون تمام تو. کرده بستری

 کنم، کمکش تا بشم نزدیک بهش کردم سعی و نخش تو رفتم بود؛ شده جلب بهش

 .دادنمی پا بهم اصال اما



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

343 

 

 .گذاشتند بینمون رو غذا حاوی هایسینی

 .شدیم خوردن مشغول و انداختیم رو سفره هم با احمد و من

 :گفت و خورد ایلقمه احمد

 خب؟-

 کمکم و شد خوب هم با مونرابطه کهاین تا بودم، درمانش مشغول ماهیشش حدود-

 که بیمارهایی دیگه، هایپزشکروان هماهنگی با شد، که عید. شد خوب هم حالش

 دو. نیشابور رفتم منم. هاشونخونه فرستادیم رو بودند هااین امثال و افسردگی درگیر

 .زد زنگ بهم ناشناس شمارۀ یک بعد روز

 و تیمارستان برگرده خوادمی گفت بهم. ستدختره همون دیدم دادم، جواب که بهش

 رفتم نیشابور از کهاین تا کردم پایین و باال یکم من. نیست امان در شوهرش دست از

 .مخانواده پیش آوردم رو اون و مشهد

 :گفت و گذاشت سفره روی رو دوغ لیوان احمد

 نگفتند؟ چیزی بابات و مامان نیشابور؟ بردیش-

 :دادم تکون رو سرم

 زنگ بهش خواهرش بعد روز یک کهاین خالصه. بودم کرده تعریف براشون رو ماجرا-

 مامانش. شکسته رو هاوسایل و انداخته راه قال و داد و اومده شوهرش که گفت. زد

 !مرده مادرش که دادن خبر بهش بعد روز دو. بیمارستانه و کرده سکته درجا هم

 :گفت و خورد دیگه ایلقمه احمد

 !مُرد؟-
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 من و دوستاش با هم چهل بعد. مشهد برگشتیم هم با اون و من که خالصه آره؛-

 .برگشتیم دیروز همین که شمال رفتیم

 چیه؟ تیمارستان به رفتنش ماجرای-

 :خوردم و کردم باز رو منوشابه در

 کمکم. کنندمی ازدواج و شنمی هم عاشق. بودند دوست هم با شوهرش و اون-

 خوره،می کتک کنه،می تحمل هی دختره. نداره روانی تعادل پسره این شهمی معلوم

 و ریزهمی بنزین رو جا همه پسره که روز یک کهاین تا ده،می دست از رو شبچه

 .آسایشگاه رهمی و بیرون زنهمی خونه از بزنه، آتیش رو دوتاشون خوادمی

 کردی؟ تعریف من برای رو این چرا حاال خب-

 :گذاشتم بشقاب توی رو قاشق

 !شدم عاشقش من... من-

 !پرید گلوش توی غذا

 .بکشه نفس تونست دوغ خوردن با

 :گفت گشاده هاییچشم با

 چی فهمیمی اصال! داره؟ شوهر که دختری! شدی؟ دختره اون عاشق تو! چی؟-

 !گی؟می

 :نشستم چهارزانو و زدم کنار رو بشقاب

 !دادم بهش رو دلم دیدم اومدم خودم به وقتی اما شد،چی دونمنمی-

 سالشه؟ چند-
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-۲۵. 

 کنی؟ ازدواج شوهردار زن یک با خوایمی-

 .بگیره طالق خوادمی بابا، نه-

 .داشتند دوست رو هم گفتیمی که تو-

 هم رو رگش حتی بشه، خیالبی دختره که اینه دنبال در به در پسره. دارند هم هنوز-

 .کنه سرکوب رو حسش خوادمی و نداره رو باهاش موندن تحمل آرام اما زد؛

 کنی؟ کارچی خوایمی-

 :دادم چای سفارش کردند، جمع که رو هاظرف

 .دونهمی خودش گاهتکیه مثل رو من که گهمی خودش اما دونم،نمی-

 گفتی؟ بهش-

 !آره-

 کرد؟ کارچی خب-

 .کرد آشتی باهام شمال تو کهاین تا کرد، قهر باهام مدت یک هیچی،-

 بکنم؟ برات تونممی کارچی من-

 .بزنم حرف یکی با خواستممی فقط. نمیاد بر کاری کسهیچ از. هیچی-

 !کنی صبر باید پرهام ولی-

 کی؟ تا اما دونم،می رو این-

 .بگیره طالق حداقل که وقتی تا-
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 .نداره دوستم اون-

 دونه؟می خودش گاهتکیه رو تو گینمی مگه-

 .آره-

 پسره اون به حسش از بگیره، طالق وقتی. داره بهت حسی یک یعنی این خب-

 .کشهمی دست

 .کنه پیدا حس من به که نیست تضمینی بکشه، دست اگر-

 :گفت و ریخت چای فنجون دوتا تو گذاشتند، رو چای کهاین بعد بالفاصله

 کنی؟ ازدواج مطلقه زن یک با تونیمی که مطمئنی تو پرهام اما. مطمئنم-

 :گفتم و گردوندم چای توی رو نبات

 .مطمئنم آره-

 !هاباشی فازا این تو تو، کردمنمی فکر اصال خداوکیلی ولی-

 :خندیدم

 نشدی؟ عاشق! بگو تو-

 !خرم؟ تو مثل مگه چیه؟ چی عشق بابا، نه-

 :شدم بلند و گذاشتم سینی تو رو فنجون

 رو من. شدم دیوونه عشق یک حجم از دکتر گی،می خودم پیش میای روز یک-

 !کن بستری

 :گفت و خندید قاهقاه
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 !دکتر ببینی خواب تو-

 .رفتیم من ماشین سمت به دو هر

 .کردممی سبکی احساس

 تو یعنی بذاری، درمیون باهاش رو هاتحرف و دردها بتونی تا باشه برات کسی کهاین

 !خوشبختی هم هنوز

 .کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 .گشتم خونه کلید دنبال طورهمون و زدم رو آسانسور

 .شد باز هم آسانسور در کلید، شدن پیدا با

 !شدم مواجه رها با کردم بلند که رو سرم

 .ایستاد آسانسور توی و برگشت اما بره، خواستمی که بود معلوم

 :گفت که شدم سوار هم من

 !فرهادجان سالم-

 .دادم تکون سالم معنای به رو سرم

 !شنیدن حرف هاساعت یعنی زن، این با زدن حرف کلمه یک

 بودی؟ کجا. نبودی تخونه روزی چند-

 .کردم موبایلم گرم رو سرم و ندادم محل بهش

 :گفت و کرد اشاره بود، پام کنار که چمدونی به

 بودی؟ مسافرت! زدممی حدس-
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 :گذاشتم گوشم روی رو موبایل الکی و کشیدم ایکالفه پوف

 خبر؟چه! قربانت مرسی، خوبی؟ سالم، الو؟-

 .تو رفتم و کردم باز رو خونه در سریع و پریدم در، شدن باز با

 .شدم خیره زدهخشک رهای به چشمی از

 !خورد عشقی شکست بچه! آخی

 .رفت آسانسور سمت به و کرد جمع رو خودش ثانیه چند بعد

 .رفتم اتاقم سمت به و کشیدم پوفی

 !شد بلند در صدای بیارم، در رو پیراهنم خواستم تا

 !برگشته رها

 .کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض رو لباسم صدا، به توجه بدون

 .دارم نیاز خواب به شدیدا

 .شدمی خوابم از مانع رها هایبازیسمج و زنگ خراشگوش صدای اما

 .رفتم در سمت به و شدم بلند عصبانی

 :بگم خواستم کردم باز که رو در

 نیستی؟ بردار دست زنیکه،-

 !شد بسته دهنم سرایدار دیدن با اما

 بفرمائید؟-

 .برسونم بهتون رو ساختمون مدیر پیغام اومدم! دکتر آقای سالم-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

349 

 

 !بفرمایید-

 !کنید پرداخت لطفا. ندادید رو قبضتون شارژ که گفتند ایشون-

 :گفتم و زدم مپیشونی به محکم

 .کنممی پرداخت! چشم باشه،. بود رفته یادم! آخ-

 !تشکر-

 .فعال-

 !دارخدانگه-

 .بود پریده سرم از خواب دیگه اما رفتم، اتاقم سمت به و بستم رو در

 .زدم زنگ خونه به و برداشتم رو تلفن

 :داد جواب پریا بوق چند از بعد

 !داداش سالم-

 خوبی؟ سالم-

 خوبی؟ تو! ممنون-

 .نیستم بد-

 چرا؟-

 نیستی؟ خوب چرا چرا؟ چی؟-

 .سفرم خستۀ و میاد خوابم. آهان-

 بودی؟ سفر مگه-
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 !"گفتم؟ چرا" که زدم دهنم تو محکم

 .شمال روز چند بودیم رفته احمد با. آره-

 ندادی؟ خبر ما به چرا! شمال؟-

 است؟ خونه مامان خیال،بی خب. رفت یادم-

 .نه-

 کجاست؟-

 .سمیرا خونۀ-

 !چرا؟ سمیرا خونۀ-

 خواهر) حمیرا شهر رفته هم خالهفرشته بعد. شکست پاش افتاد، سمیرا دیروز-

 .داره نگه رو شبچه تا کنه کمک سمیرا به بره شد مجبور مامان دیگه(. سمیرا

 نداری؟ کار. باشه خبخیلی. آهان-

 !خداحافظ قربونت،. نه-

 !خداحافظ-

 .کردم روشن رو تلویزیون و نشستم مبل روی

 .بود ایدیگه جای افکارم اما بودم، خیره صفحه به

 منم کمک؛ بود رفته پسرش خونۀ مامان داد،می رو" بله" جواب من به سمیرا اگر

 !شدمنمی هاغصه و غم این درگیر قدراین
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 کردم؛ درگیرش رو خودم زیادی من که ستغریبه یک آرام کنم می فکر خودم با گاهی

 .کنهمی آشناترین رو ترینغریبه عشق، خب اما

*** 

 :آرام

 .ریختم زردچوبه روش و زدم هم رو داغ پیاز

 .ریختم روش هم کتری جوشیدۀ آب از و گذاشتم قابلمه توی و برداشتم رو مرغ بستۀ

 بشورمش، تا کردم باز که رو آب شیر برداشتم؛ پیمانه سه و رفتم برنج کیسۀ سراغ به

 .خورد زنگ موبایلم

 .رفتم اون سراغ به و بستم رو شیر

 :کردم برقرار پرهام با رو تماسم و زدم اتصال دکمۀ روی

 !سالم-

 خوبی؟! آرام سالم-

 .کردم باز رو شیر دوباره و برگشتم

 خوبی؟ تو! ممنون-

 خبر؟چه. خوبم آره-

 :گرفتمش آب زیر دوباره و کردم خالیش شد، آب پر ظرف که باریک

 .سالمتی-

 .گرفتم مشاوره وقت دالرام برای که بگم زدم زنگ-
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 :بستم رو شیر و کردم آب پر رو ظرف چهارم بار برای

 ک ی؟ برای! خوب چه-

 .امروز همین-

 :گفتم و ریختم ظرف روی نمک مقداری

 چند؟ ساعت-

 .شیش حدود ظهر، از بعد -

 کجا؟ باشه-

 .دنبالتون میام خودم-

 !میره کجا داره نفهمه دالرام خیلی کن سعی آرام، فقط

 :گفتم و گذاشتم کابینت روی رو ظرف

 .هست حواسم باشه،-

 !فعال بینمت،می پس خب-

 !فعال-

 .ایستاده سرم پشت دالرام دیدم کردم، قطع که رو تلفن

 :گذاشتم امسینه روی رو دستم و کشیدم هینی

 جایی؟این ک ی از تو-

 .خورد آب و رفت یخچال سمت به من به توجهبی

 .گرفت شدنش روحبی این از دلم
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 :کردم بغلش پشت از و رفتم

 طوره؟چه ما آبجی-

 .فشرد رو قلبم بیشتر همین و نگفت هیچی

 .گردوندم برش و گرفتمش کتف از

 !کن نگاه من به دالرام،-

 .بود آشپزخونه کف پارکت به خیره نگاهش

 :کشیدم باال رو سرش و گذاشتم شچونه زیر رو دستم

 میای؟. شرق الماس بریم هم با خوایممی-

 :گفت و کرد نگاه هامچشم به

 .مخسته-

 .رفت اتاقش سمت به و زد پس رو دستم

 .گذاشتم میز روی رو سرم و نشستم آشپزخونه میز روی

 هم اطرافیانت ده،نمی قرار هدف رو تو فقط ناگهانی، تصمیم یک اشتباه، انتخاب یک

 .دهندمی پس تاوان

*** 

 .کردم باز رو در و رفتم دالرام اتاق به

 !بریم پاشو دالرام،-

 :شد خیره هامچشم به روحبی و کرد بلند رو سرش
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 کجا؟-

 .دیگه شرق الماس بریم-

 .نمیام من! برو تو-

 .کشید دراز تختش روی

 :نشستم کنارش و رفتم

 پاشو،! نکن بحث پس. نیستم بردار دست بزنم، قفلی چیزی رو وقتی دونیمی که تو-

 !شو حاضر

 .ندارم حال آبجی،-

 :گفتم و کردم بلندش زور به

 .کنده کوه انگار! پاشو-

 .کردم تنش رو لباس زور به

 .دکتر بریم بعد و پاساژ بریم اول گفتم و زدم زنگ پرهام به

 .کردیم خرید هم با تاییسه و اومد اونم

 .خرید قشنگ العادهفوق کیف یک برام پرهام خرید، حین تو

 هم خودم که چند هر شدم؛ پذیرش به مجبور اصرارهاش با کهاین تا نکردم، قبول اول

 !بپذیرم خواستمی دلم خیلی

 .کرد ترمز مطب رویروبه پرهام

 :گفت دالرام
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 خونه؟ ریمنمی چرا کجاست؟ جااین-

 :گفتم و گرفتم رو دستش بودم نشسته عقب چون

 یک پیش بریم بهتره که دیدیم همین خاطربه. هستیم تو نگران ماها همۀ-

 .شناسروان

 !بود بعید پرخاش نوع این دالرام، مثل ایشده روحبی آدم از

 :گفت داد با و زد پس رو دستم

 .بیام خوامنمی من گیرید؟می تصمیم من جای چرا نگفتید؟ بهم زودتر چرا-

 :گفت و برگشت عقب به پرهام

 .نفعته به این دالرام،-

 .دونممی رو خودم نفع بیشتر خودم من-

 چیزها همین بودم آسایشگاه تو من که دورانی اون! بده گوش دقیقه دو جونم،آبجی-

 .کرد خوب رو حالم

 .نشدم دیوونه تو مثل من اما-

 .شد برقرار سنگینی سکوت

 .نداشتم رو مهارش قدرت من و زدمی چنگ گلوم به بغض

 .خورد قل مگونه روی اشکی قطره و چرخوندم خودم طرف پنجرۀ سمت به رو روم

 :گفت و گرفت رو دستم دالرام دقیقه چند بعد

 .نبود خودم دست! ببخشید آبجی،-
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 .کردمی گریه داشت. کردم نگاه بهش

 .درآوردی رو بچه این اشک! ببین خودخواه، آرام

 :گفتم و کردم بغلش

 .دکتر پیش بریم باید ببخشمت، خوایمی اگر-

 :گفت و بوسید رو مگونه

 .باشه تو، خاطربه فقط-

 .شدیم پیاده سه هر و

 !کنه کمک جانم از عزیزتر کوچیک خواهر به این امیدوارم

 .شد وارد تنها شناس،روان دستور به دالرام

 :گفتم بهش و دادم فشاری رو دستش

 .تونیمی تو-

 .بوسیدم رو شپیشونی و

 !نزد هم کوچیک لبخند یک حتی اون اما

 .نشستم پرهام کنار انتظار، هایصندلی روی

 :گفت پرهام که گذشت دقیقه چند

 خبر؟چه شکایتت از-

 !برهمی لذت موضوع این از پرهام که کنم احساس تونستممی خوب

 :گفتم و کردم نگاهی دستم به
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 .کردند پیدا انتقال مشهد به میالد و پرونده هیچی؛-

 هوشه؟بی هم هنوز میالد-

 .نظره تحت دادگاه روز تا حاال و بود اومده هوش به من، دادن خون بعد بابا، نه-

 ناراحتی؟ موضوع این از-

 موضوع؟ کدوم از-

 .کردی شکایت میالد از کهاین از-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .نگرانم خب ولی نه،-

 چی؟ نگران-

 .بگیرم طالق ازش نتونم و بشه میالد نفع به دادگاه رأی کهاین نگران-

 .رسهمی دارحق به حق! نباش نگران-

 :بستم رو هامچشم و دادم تکیه دیوار به رو سرم

 .باشه میالد با حق شاید-

 .نداره امکان-

 :گفتم و کردم باز رو هامچشم

 .شده جوریاین که باشم مقصر من شاید-

 داری؟ شک خودت به-

 :شدم خیره بهش و نشستم صاف
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 .نبود زندگی این میالد، حق. آره راستش-

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .نیست زندگی این هم تو حق خب-

 :گفتم و دادم تکون تأیید معنای به رو سرم

 ...ولی آره،-

 سهرابی؟ دالرام همراه-

 :گفتم و گردوندم منشی سمت به رو سرم

 بله؟-

 !داخل برید گفتند دکتر-

 .شدم بلند

 .شد خارج اتاق از هم دالرام من، با زمانهم

 .شدم وارد «بفرمایید» صدای با و زدم در به تقه چند

 .اومدمی نظر به مسنی نسبتا دکتر

 :گفت و داد پایین رو عینکش

 هستید؟ آرام شما-

 .خودمم بله-

 :وگفت کرد اشاره میزش کنار صندلی به دست با

 !بفرمایید-
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 :گفت سریع و نشستم صندلی روی

 افتاده؟ اتفاقی چه دالرام برای بپرسم تونممی-

 :گفتم و کردم م نم ن کمی

 .شده گرفته گروگان-

 بوده؟ آشنا طرف-

 !شوهرم بله،-

 !شد چهارتا هاشچشم که بگم تونممی جرئت به

 !شوهرتون؟-

 !بله-

 چرا؟-

 .کنه منصرف طالق از رو من کهاین برای -

 کرد؟ پیدا نجات جوریچه-

 .کردم تعریف براش پیاز تا سیر از رو ماجرا

 :گفت و داد تکیه شصندلی پشتی به و داد تکون رو سرش

 ره؟می مدرسه-

 .گرفتم رو شاجازه هفته یک-

 !کردید اشتباهی کار خب،-
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 بقیه کنجکاوی از کهاین از. بود زخمی و کبود دیروز تا دالرام صورت! چی؟ یعنی-

 .کنه غیبت گذاشتم نیاد، فشار بهش

 :گفت و گذاشت میزش روی رو آرنجش دکتر

 کنه، تعامل و دوستاش پیش بره کهاین دالرام، برای اما بوده؛ درست شما منطق بله،-

 .مؤثره خیلی

 چیه؟ دالرام مشکل بپرسم تونممی-

 .رفته شوک توی فقط نیست، خاصی چیز-

 شه؟می درمان-

 .بره هم شمدرسه دیگه فقط. پیشم بیاد باید جلسه چند آره؛-

 .چشم باشه،-

 :گفت که بشم بلند که برداشتم رو کیفم

 شدند؟ فوت مادرتون-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .پیش دوماه تقریبا بله،-

 کرد؟ گریه دالرام-

 .بله-

 تونهمی هیجانات یتخلیه شه،می وارد ایضربه کسی به وقتی. خوبه خیلی این خب-

 .کنه جلوگیری هااین امثال و افسردگی از



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

361 

 

 برم؟ تونممی خب-

 !بیاید بعد جلسۀ دالرام همراه حتما ولی بله-

 .چشم بله،-

 .شدم خارج اتاق از و کردم خداحافظی. شدم بلند

 :اومد سمتم به و شد بلند جاش از پرهام

 شد؟چی-

 .شهمی خوب جلسه چند با و است ساده شوک یک گفت هیچی،-

 :گفت و داد تکون تأیید معنای به رو سرش پرهام

 .کردممی رو فکر همین هم خودم-

 .شدیم خارج مطب از هم با سه هر

 .رفت خودش و رسوند رو ما پرهام

*** 

 .کرد باز برامون رو در عمه

 .خونه بیاد بگم عمه به که شدم مجبور مطب، بریم بتونیم کهاین برای

 .رفتم آشپزخونه به منم و رفت اتاقش به خستگی بهانۀ به دالرام

 :داد تکیه اپن به و اومد آشپزخونه به عمه

 بودید؟ کجا-

 .مشاوره-
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 کی؟ برای مشاوره-

 .دالرام-

 چرا؟-

 :زدم لبخند

 .دارید سوال قدرچه عمه-

 :نشست روش و کشید عقب رو میز صندلی

 شده؟چی که بدونم باید من عمه، خب-

 :نشستم عمه مقابل صندلی روی و ریختم رنگخوش چای فنجون دوتا

 .بدونید باید شما بله،-

 !بگو بهم پس خب-

 !کنید صبر داستان آخر تا عمه ولی باشه؛-

 .باشه-

 تعریف عمه برای رو رفتیم امروز که ایمشاوره تا میالد با ازدواجم از رو داستانم تمام

 .کردم

 :گفت و گرفت رو چشمش گوشۀ اشک عمه

 !کشیدید تنهایی خواهرت و تو که زجری همه این برای بمیرم من الهی-

 :بوسیدم رو سرش و شدم بلند

 .شهمی حل چی همه داره دیگه! دیگه نکن گریه! عمه بشم قربونت-
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 :گفت و کوبید شسینه به محکم

 !بخوره گرم زمین به شده گور به گور میالد این الهی-

 :گفتم و خندیدم

 .غلیظتم هاینفرین عاشق عمه یعنی! آمین الهی-

 .شدم دارمامان دوباره کردم احساس من و خندید عمه

 .نشستم هاشاکی مخصوص صندلی روی استرس با

 .نشستند و اومدند بقیه یکییکی من، از بعد

 !نبود خبری قاضی و میالد از اما بود؛ گذشته دادگاه آغاز وقت از ساعتنیم

 بهم کردمی سعی اون و کردم نگاه بود، نشسته سرم پشت که پرهام به مضطرب

 .بده آرامش

 :گفت رسا صدای با و شد بلند قاضی منشی بعد، دقیقه چند

 به. کنه شرکت جلسه توی نتونست دالیلی به متهم محترم، هایخانوم و آقایون-

 !دادگاه ختم. شهمی منتقل دیگه روز یک به دادگاه دلیل همین

 .افتاد راه همهمه باره،یک به

 :گفت وکیلم که شدم بلند جام از

 .میارم در رو ماجرا توی و ته خودم من! باشید جاهمین شما سهرابی، خانم-

 :گفت بهم و برگشت بعد دقیقه چند

 .کرده تصادف-
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 !چی؟-

 .بستریه بیمارستان توی حاال و زده بهش ماشین یک-

 !افتاده؟ براش اتفاقی-

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .ندارم اطالعی-

 .رفتم خروجی سمت به و برداشتم صندلی روی از رو کیفم

 :کشید و گرفت رو دستم پرهام

 ری؟می کجا داری-

 .اومده سرش بالیی چه ببینم بیمارستان، برم خواممی-

 چیه؟ حرف این از منظورت آرام،-

 .طورهچه حالش بدونم باید من چی؟ یعنی-

 نکردی؟ شکایت ازش مگه تو بگیری؟ طالق ازش نیست قرار مگه تو-

 داره؟ ربطی چه اینا اما آره، خب-

 .ندارید ربطی هم به دیگه اون و تو! بیمارستان بری نباید تو پس-

 .منه شوهر هم هنوز اون-

 .بگیری طالق ازش خوایمی تو اما-

 ...ولی آره،-

 آره؟ ذاره،نمی احساساتت-
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 .کردم تأیید رو حرفش حرکت این با و انداختم پایین رو سرم

 !نکن رو کار این آرام،-

 :گفتم و کردم بلند رو سرم

 چرا؟ خب-

 .متهم اون و هستی شاکی تو االن چون! سراغش بری نباید تو! آرام بابا، ای-

 .داریم دوست رو دیگرهم دومون هر. شوهریم و زن اون و من چیزا، این قبل اما-

 بگیری؟ طالق خوایمی چرا پس خب-

 نخوام که شهنمی دلیل این اما دارم دوستش دی؟می ربط هم به رو هااین چرا پرهام،-

 .بگیرم طالق ازش

 .کنیمی نقض رو خودت هایحرف داری خودت-

 !برداری؟ سرم از دست میشه پرهام-

 کسی سراغ بری نذارم خواممی. نکنی اشتباهی کار تا کنم کمکت خواممی من آرام،-

 .نداری ربطی بهش دیگه که

 .داره ربط من به بیشتر تو از میالد فعال اما! کمکت از مرسی-

 .شد شل مچم دور از دستش

 باهاش که نکردم فکر این به هم لحظه یک حتی. رفتم و کردم استفاده فرصت از منم

 .کردم کار چی

*** 
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 :پرهام

 !کنم خالی اون روی رو حرصم جورایی یه تا دممی فشار محکم گاز پدال روی

 !رفت شدنمی این از تندتر دیگه اما

 زیر رو یکی اگر حتی! نیست مهم اصال این اما زنندمی بوق مدام اطراف، هایماشین

 !نیست مهم برام بگیرم، هم

 !عصبانیم آدم و عالم از

 از. نیست قائل ارزش برام هم ذره یک حتی که کردم کسی وقف رو خودم که خودم از

 عاشقم اگر که سمیرا از. نیستم هیچی براش گفت بهم راحتی همین به که آرام

 اون و گذشته ارتباطمون آخرین از هفته یک که احمد از. نبود این حالم االن شد،می

 !نزدم منم که هرچند نزده، هم زنگ یک حتی

 تصاحب رو آرام قلب که میالد از حتی و نیشابور بیام کنندنمی اصرار که مخانواده از

 !کرده

 .کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین برق، سرعت به

 که نکردم صبر هم دقیقه یک حتی اما زدم، رو دکمه و ایستادم آسانسور رویروبه

 !بیاد

 .چرخوندم قفل توی رو کلید و رفتم باال هاپله از سریع

 .کردم پرت جا یک رو کتم و کیف و بستم محکم رو در

 .بستم رو هامچشم و دادم تکیه بهش رو وسرم نشستم مبل روی

 :زدم فریاد بلند اومد، که در صدای
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 !کنید ولم-

 .کردم باز رو در و شدم بلند مبل روی از

 .بود ایستاده در رویروبه گشاده چشمانی با رها

 :زدم داد بلند

 خوای؟می جونم از چی چیه؟-

 !سالم جان،فرهادی-

 امرتون؟ سالم؛ که گیرم-

 ...ام-

 !بزن رو حرفت سریع-

 ...دعوت مهمونی یک امشب بگم خواستممی -

 !بابا برو-

 .بستم رو در و دادم تکون معنا این به هم رو دستم

 !کردم باز رو در دوباره که نکشید ثانیه به اما

 کی؟-

 :گفت و زد لبخندی

 .هشت ساعت امشب-

 .ریممی هم با! باش آماده خب،خیلی-

 :گفت و شد ترپهن لبخندش
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 .بامرامی دونستممی-

 .بستم رو در و زدم پوزخندی

 .خوابیدم و خوردم بخشیآرام قرص

*** 

 :گفتم رها به رو و کردم ترمز مجللی و بزرگ باغ رویروبه

 جاست؟این-

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .آره-

 !کنم پارک برم من تا شو پیاده خب،خیلی-

 .بشیم وارد هم با که میام باهات نه،-

 .کردم هدایت پارک جای یک سمت به رو ماشین و کشیدم ایکالفه پوف

 .شد حلقه بازوم دور دستی که بستم رو ماشین در

 :گفت که کردم نگاهش متعجب

 .دیگه باهمیم یعنی این. اومدیم هم با ماها-

 :گفتم که زد چشمکی و

 .نداریم ربطی هیچ هم به تو و من! نداره برت دور خانوم، ببین-

 !انداخت آرام یاد رو من دوباره حرف این

 :گفتم و کشیدم هم توی رو هاماخم
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 .ریممی هم با که ایهمهمونی آخرین و اولین این-

 !اخمو آقای چشم باشه،-

 .شدیم مجلس وارد هم با دو هر

 .بود باغ توی مراسم

 .بود خنک کامال هوا اما بود، پایان به رو اردیبهشت اینکه وجود با

 !بودند باکالس و تیپخوش هم باغ توی هایآدم. بود قشنگی و سبز باغ

 :زد صدام رها

 جان؟فرهادی-

 !پرهام بگو-

 :گفت و زد لبخندی

 !باش جا همین تو. بشم آماده که رممی من جون،پرهام -

 .نشستم و دادم تکون سری

 :شد خم سمتم به سینی یک با بود، پوشیده فرم لباس که مردی

 !قربان بفرمایید-

 :برداشتم رو گیالس و زدم لبخندی

 !تشکر-

 .رفت و کرد خم کمری

 .برداشتم رو اشتباهی چیز که دیدم کردم، نگاه رنگ قرمز مایع به وقتی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

370 

 

 .شدم خیره اطرافم به و گذاشتم میز روی رو اون

 .داشتندبرنمی سرم از دست آرام به مربوط افکار اما

 .شد تکرار برام ندارم، ربطی هیچ بهش من گفت آرام که ایلحظه هزارم بار برای

 که گشتممی نجات برای راهی دنبال و بود ریخته هم به پایانبی زجر این از اعصابم

 !افتاد میز روی گیالس به چشمم

 .خوردم ازش ایجرعه فکری، هیچ بدون و داشتم برش

 پس. بشم غافل آرام فکر از که شدمی باعث گلوم ته سوزش اما داشت، بدی مزۀ

 .کردم تموم رو جام که جایی تا خوردم ازش دوباره

 .برداشتم دیگه لیوان یک سریع و اومد گارسونی دوباره

 !افتاد اومد،می دور از که رها به چشمم که بودم نوشیدنش مشغول

 .بود شده خوشگل رها واقعا یا بود نوشیدنی اثرات خاطربه دونمنمی

 .اومدندمی ایشنقره کفش و کیف به عجیب شگلبهی ماکسی و دکلته لباس

 .زد لبخند من دیدن با هم اون و زدم لبخندی

 .داد بهم رو هاشگیالس از یکی و نشست کنارم و اومد

 جون؟پرهام گذرهمی خوش-

 :گفتم و زدم چشمکی

 !ها شدی خوشگل خیلی-

 :گفت و خندید مستانه
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 .آقا شما اندازۀ به نه البته-

 :بوسیدم و گرفتم رو دستش ارادی غیر کامال

 !هستی من زیبایی الهۀ شبیه چقدر تو-

 :گفت و کرد خمار رو هاشچشم

 !هستی من رویای شاهزادۀ شبیه خیلی هم تو-

 :کرد بلندم و گرفت رو دستم آهنگ، شدن پخش با

 !برقص باهام پاشو-

 .نیستم بلد من اما-

 :گفت و کشید رو دستم

 .دممی یاد بهت خودم-

 .شدم رقص پیست وارد باهاش

 :داد قرار مشونه روی رو دستش خودش و گذاشت کمرش پشت رو دستم

 .بدی تابم باید حاال-

 .دادم انجام گفت که رو کاری

 .بود قشنگی موسیقی

 !افتادم آرام یاد دیدنش، با

 پرهام؟ شده چیزی-

 .افتادم یکی یاد فقط نه،-
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 :کرد ترنزدیک بهم رو خودش

 کی؟-

 .نداریم ربطی هم به ماها گفت بهم که کسی-

 دخترت؟دوست-

 .زدم ایقههقه باشه، گفته ایبامزه جوک که انگار

 !نبود مهم برام اصال اما کردند،می نگاهم همه

 !بود عشقم نبود، دخترمدوست اون-

 بود؟ چی اسمش-

 !بود نگو-

 چیه؟ اسمش خب-

 :کشیدم عقب رو سرم

 .آرام-

 بود؟ آروم واقعا-

 .کردمی آروم رو من ولی قدر،اون نه یعنی آره،-

 .شدیم جدا هم از هم ما آهنگ، شدن تموم با

 یک حرکت حال در هایگارسون از یکی سینی از که رفتیممی هامونصندلی سمت به

 .برداشتم لیوان

 !پرواز حس جورایی یک. داشتم خوبی حس اما خوردممی تلوتلو
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 .شدمی صدا شنیدن مانع آهنگ، و همهمه صدای

 :زد داد تقریبا رها

 .خورهمی زنگ داره تگوشی کنم فکر-

 .داشتم آرام از پاسخبی تماس 40 دیدم که کردم نگاه

 .گذاشتم جیبم توی رو اون و زدم پوزخندی

 :گفت رها

 کرد؟ ولت آرام که شدچی-

 :زدم کنارش و شدم عصبانی

 .داد ترجیح شوهرش به رو من فقط نکرد، ول منو اون-

 :گفت و گذاشت دهنش روی رو دستش متعجب رها

 داشت؟ شوهر اون-

 .کردم پیدا تهوع احساس که دادم تکون رو سرم

 .آوردم باال رو چی همه چاه توی و رفتم سرویس سمت به سریع

 :گفتمی و زدمی در به رها

 خوبه؟ حالت-

 :رفتم روشویی سمت به و کردم باز رو در

 .خوبم آره-

 !کرد باز رو دستشویی در کسی که بود شدن پر به رو فاصله
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 .رفتیم بیرون

 :گفت و کرد فرو هامپنجه توی رو هاشپنجه رها

 داری؟ دوست هنوزم رو آرام-

 کیه؟ آرام آرام؟-

 .نگفت چیزی دیگه همین خاطر به دادم، دست از رو هوشیاریم که فهمید اونم

*** 

 :آرام

 .کردممی طی رو خونه عرض مضطرب

 .کردممی قطع شده، مأیوس بوق چند بعد اما گرفتممی تماس هم سر پشت

 [کجایی؟ پرهام]

 .دیگه طرف یک وجدانم عذاب و طرف یک اون برای نگرانیم

 !نداد جواب اما گذشت، هم صبح دو از ساعت

 مرخص که بودند گفته اما رفتم؛ بیمارستان به زدم، حرف پرهام با کهاین بعد امروز

 تازه. بوده دادگاه در نشدن حاضر برای بهانه دنبال میالد که فهمیدم جااون و شده

 !بوده درست قدرچه کردنم منصرف برای پرهام هایتالش که فهمیدم موقعاون

 ری؟می راه قدراین چرا! بشین دقیقه دو آبجی-

 :کردم نگاه داره، بهتری حال مشاوره جلسه چند این طی که دالرامی به

 .دهنمی جواب پرهام-
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 .بده جواب نتونه که باشه جایی شاید خب-

 .نگرانشم-

 چرا؟-

 .باشه افتاده براش اتفاقی من دست از ناراحتی از ترسممی. کردم ناراحتش امروز-

 :داد جواب بوق دوتا بعد ناباوری، کمال در باراین و گرفتم تماس دوباره

 پرهام؟ الو-

 !سالم الو،-

 :شدم متعجب زن، یک صدای شنیدن با

 .گرفتم اشتباه! خانوم ببخشید-

 :گفت کنم، قطع که خواستم

 .پرهامه شمارۀ این. گرفتید درست! کنید صبر نه-

 !شدم ناراحت داد، جواب هم رو تلفنش و زد صدا کوچیک اسم به رو پرهام کهاین از

 :کشیدم هم توی رو هاماخم

 شما؟-

 .هستم دوستاش از یکی من-

 کجاست؟ خودش-

 .نیست خوب حالش راستش-

 :زدم داد بلند
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 چی؟ یعنی -

 .نیست خودش حال هم حاال. رفتیم مهمونی یک به هم با امشب-

 کجایید؟ االن-

 .نیستم بلد رانندگی من. ماشین توی-

 کجاست؟ ماشین-

 .کردم عوض رو هاملباس گفت،می رو آدرس اون که طورهمون

 .زدم زنگ آژانس به و کردم قطع خداحافظی بدون رو تلفن

 .نمیام امشب من دالرام-

 کجا؟-

 .دممی توضیح برات بعدا-

 .دادم بهش رو آدرس و شدم آژانس سوار

 .کردم حساب رو کرایه و شدم پیاده پرهام ماشین کنار

 .زدم شیشه به و رفتم پنجره سمت به

 .شد پیاده ماشین از خوشگلی نسبتا زن

 :کرد دراز سمتم به رو دستش

 !وقتمخوش سالم-

 .کردم اکتفا سر تکون یک به فقط

 !سالم-
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 .کرد باز رو در و کرد جمع رو دستش

 بلدید؟ رانندگی شما-

 .بله-

 .آورد هجوم بهم الکل بوی از عظیمی حجم بشم، ماشین سوار خواستممی وقتی

 !بویی چه اوه-

 .افتاد پرهام به چشمم که گرفتم رو دماغم

 :گفت و کرد باز نیمه رو هاشچشم

 !خانوماخانوم سالم! بهبه-

 کردی؟ کارچی خودت با پرهام-

 :گفت و زد ایقههقه

 کردی؟ کارچی من با تو-

 :انداختم پایین رو سرم

 .بخوری مشروب تو که نبود بد انقدری کارهام-

 :گفت و زد بازوم به مشتی

 .بود خوب قدرچه آرام دونینمی-

 .کردم روشن رو ماشین و زدم پس رو دستش

 :گفتم دختره اون به رو

 برم؟ باید کجا-
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 :گفتم گفت، رو آدرس وقتی

 بذارم؟ کجا باید رو شما-

 .ایمهمسایه هم با ماها. همه رویروبه پرهام و من خونۀ-

 .بود متنفر ازش پرهام که بود کسی همون این اومد یادم

 .رفتم گفت، که آدرسی سمت به و دادم فشار گاز روی رو پام

 سالته؟ چند تو-

 :گفتم و انداختم نگاهی زیرچشمی

 مهمه؟ مگه-

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .بود نگفته چیزی سنت مورد در پرهام آخه نه،-

 :گفتم و چرخوندم سمتش به رو سرم

 مگه؟ پرهامی با وقته چند-

 :گفت و خندید

 .ساعت چهار-

 :زدم پوزخندی

 .داری مهارت آوردن در آمار تو خوب پس-

 کردی؟ کارچی باهاش. بده آمار داشت دوست خیلی پرهام. ندارم مهارت من نه-

 :کشیدم هم توی رو هاماخم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

379 

 

 .باشه مربوط شما به نکنم فکر-

 :گفت و زد صداداری پوزخند

 .کردی بدی خیلی کار پس-

 :گفتم و پیچیدم کوچه توی

 .مربوطه خودش و خودم به باشم کرده هم کاری هر-

 .فهمممی خودش از بعدا باشه،-

 :گفتم بشنوه که طوری ب،**ل زیر

 .ببینی خواب تو-

 .کردم ترمز گفت، که ایخونه جلوی

 .شه پیاده که کردم کمک پرهام به و کردم باز رو ماشین در

 :گفت و کرد سفت گردنم دور رو دستش

 پسندی؟می. بودی ندیده حال به تا رو مخونه-

 :گفتم و کردم شل کمی رو دستش

 .بینمنمی هیچی من فعال-

 .بیاره باال من روی که شد باعث همین و شد دوال و کرد ایخنده

 :گفتم و بستم رو هامچشم

 !پرهام بزنن گندت ای-

 .گذاشتم مبل روی و بردم داخل به رو اون پرهام، سنگینی وجود با و بدبختی چه با
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 .آوردمی در رو کفشش داشت دختره اون که دیدم

 :ایستادم در جلوی و رسوندم بهش رو خودم سریع

 !فعال کشیدید، زحمت-

 .بستم روش رو در و دادم تکون دستی

 .گرفتم رو خودم جلو سریع اما بیارم باال منم که بود نزدیک وضعم، دیدن با

 .رفتم اتاق یک سمت به کنم کارچی کهاین از مستأصل

 .کردم استفاده پرهام شلوارهای و هاپیرهن از یکی از باالجبار و کردم باز رو کمدش در

 کنم؟ کارچی باید دونستمنمی اما بود، شده کثیف هم پرهام لباس

 !نبودم بلد اما بیارم؛ درش مستی تو از گرفتم تصمیم

 .کردم گوگل توی وجوییجست خاطر همین به

 .داشتم برش سریع آبمیوه دیدن با و رفتم یخچالش سراغ به سریع

 .ریختم توش و کردم پیدا لیوان یک ها،کابینت توی گشتن با

 تحمل باید اما بود، زن هم به حال استفراغ، و الکل بوی. رفتم پرهام سمت به

 !کردممی

 .بردم سمتش به رو لیوان و نشستم کنارش مبل روی

 !بخور رو این پرهام-

 .نداشت رو بخوره خودش کهاین توانایی و گفتمی هذیون
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 خوردش به و بردم هاشب**ل سمت به رو لیوان و گذاشتم شچونه زیر رو دستم

 .دادم

 .کنم کارچی باید دونستمنمی

 .بردم تختش سمت به و کردم بلندش سختی به

 مجبور خاطر همین به بود، العادهفوق لباسش کثیفی حجم. کشید دراز تخت روی

 .کنم عوض رو لباسش شدم

 .بود تمیز هم شلوارش و بود پوشیده زیرپوش پیرهنش، زیر خداروشکر البته

 :گرفت رو دستم پرهام که برم، که شدم بلند

 !نرو-

 .کردم نگاه بهش

 .کنهمی نگاه من به که بود معلوم اما بود، باز ریزه یک هاشچشم

 :دادم تخت به رو امتکیه و نشستم زمین روی

 .باشه-

 ...آرام-

 هوم؟-

 .شکوندی رو دلم -

 :کردم نگاه بهش و برگشتم

 !من؟-
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 .من په، نه-

 .زد قهقهه و

 :گفتم اما نیست اعتباری شه،می زده مستی موقع که هاییحرف به دونممی

 کردم؟ کارچی مگه-

 :گفت و چرخید پهلو به

 .ندارم ربطی بهت گفتی بهم رفته؟ یادت-

 !خواممی معذرت من خب-

 .شهنمی سالم دوباره دلم معذرت، با-

 کنم؟ کارچی خب-

 !بگیر طالق میالد از-

 .گیرممی دارم که من خب-

 !عاطفی طالق نه،-

 .کردم سکوت

 .رفتم فرو فکر به حرفش با

 .کنم خداحافظی هم میالد به مربوط چیز همه با باید بگیرم، طالق اگر

 .بود سخت خیلی اون از کندن دل اما

 .بود محض حماقت کردن، زندگی میالد با خب ولی

 .گذاشتم زانوهام روی رو سرم کالفه
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 .رفتم خواب به که نکشید ثانیه به همین خاطربه بود؛ صبح پنج به نزدیک ساعت

*** 

 :پرهام

 .کردم باز رو هامچشم آروم

 .گفتم بلندی «آخ» شدید، سردرد احساس با

 شده؟چی-

 .چرخوندم رو هامچشم متعجب

 :کشیدم درهم رو هاماخم افتاد، که اتفاقی یادآوری و آرام دیدن با

 کنی؟می کارچی جااین تو-

 :گفت و مالید رو هاشچشم

 نمیاد؟ یادت یعنی-

 رو؟ چی-

 .رو دیشب اتفاقات-

 :شد گشاد چشمام

 افتاد؟ اتفاقی چه دیشب -

 :خندید

 چیه؟ میاد، یادت که چیزی آخرین! بابا نترس-

 :گفتم و آوردم فشار مغزم به کمی
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 .مهمونی رفتم-

 :گفت و شد بلند جاش از آرام

 !خوردی هم نوشیدنی. نرفتی مهمونی فقط-

 .برداشت بود، افتاده زمین رو که پیرهن یک و شد دوال و

 پوشیده رو همون دیشب که زدممی حدس و بود زن بهم حال و کثیف زیادی لباس،

 .بودم

 !مدرکش اینم-

 .شد خارج اتاق از و

 عوض رو لباسم اون که فهمیدم و کردم تنم تمیز لباس یک که کردم نگاه خودم به

 .کرده

 :رفتم سمتش به و شدم بلند جام از

 افتاد؟ هاییاتفاق چه دیشب-

 :گفت و انداخت لباسشویی توی رو لباس

 !نمیاد؟ یادت چیزی واقعا-

 :گفتم و انداختم باال رو مشونه

 !واقعا نه-

 :روش گذاشت و کرد آب رو قابلمه یک و رفت گاز سمت به

 .بپرسم سؤال یک اول بذار پس خب-
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 چی؟-

 :گفت و برداشت فریزر از بود، نفره یک که مرغ، ایبسته

 اومد؟نمی بدت دختره این ات،همسایه از مگه-

 .چرا خب-

 :کرد زیاد رو گاز زیر و گذاشت قابلمه توی رو مرغ

 مهمونی؟ باهاش رفتی چرا پس-

 .هستم هم االن و بودم عصبانی دستت از چون خب-

 .بخشیدی رو من تو-

 !نمیاد یادم ک ی؟-

 :گفت و ریخت قابلمه توی رو سوپ الزم مواد و هویج

 .نبود خوب حالت خب-

 .نبخشیدمت هنوز پس دونی؟نمی مگه. نیست اعتباری حرفش به آدم-

 ا ؟ -

 .بله-

 آره؟ گفتی، دروغ هم داری دوستم گفتی وقتی پس خب-

 !نداشتم جوابی چون کردم، سکوت

 :گفتم و کشیدم موهام توی دستی

 .داره فرق اون-
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 :گفت و زد پوزخندی

 .نداره فرق هم هیچ-

 .نیست اعتباری بهش اینم اصال آره،. حاال خبخیلی-

 :گفتم و بردم سمتش به رو ماشاره انگشت

 .نداریم ربطی هم به تو و من گفتی تو چون-

 .باشی جنبهبی قدراین کردمنمی فکر پرهام،-

 :گفتم و شدم بلند صندلی روی از

 ام؟جنبهبی من! جالب قدرچه-

 رفتی و شدی ناراحت زدم، شرایط ترینبحرانی تو که حرفی از چون ایجنبهبی تو آره،-

. 

 بدم؟ پس جواب تو به باید. خواست دلم-

 .بودی کجا االن نبود معلوم نبودم، من اگر چون آره،-

 !نذار منت بابا، برو-

 .رممی باشه-

 .بره که برداشت رو کیفش

 !وایسا-

 !بود هم توی هاشاخم عجیب اما کرد، نگاهم و برگشت

 بری؟ تیپ این با خوایمی-
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 چشه؟ مگه-

 !کن نگاه-

 .کرد نگاه

 .نشست مبل روی و گفت «آهی» ب**ل زیر

 .رممی بشه، خشک که لباسم-

 !برو باشه-

 .بگیرم دوش که رفتم و خندیدم

 .اومدمی تنش به عجیب لباسم

 .رفتم دوش زیر به و فرستادم لعنت صد خودم به

 !نداشتم هم دیشب به کردن فکر حوصلۀ که کردمی درد سرم انقدری

 .اومدم بیرون و کردم تنم رو حوله شد، تموم حمام وقتی

 !پرید سرم از هوش مرتب، و تمیز خونۀ دیدن با

 .شهمی گل دستۀ مثل خونه باشه، خونه توی زن یک وقتی واقعا

 فرد که گفتم خودم به صداحسنت و آرام کدبانویی حجم این به زدم لبخندی

 ...که چند هر! دارم دوست رو مناسبی

 ایستادی؟ طوریهمون چرا-

 .خوردندمی سر پایین سمت به شپیشونی از عرق درشت هایدونه. کردم نگاه آرام به

 .دادم زحمت آرام به قدراین که کردم وجدان عذاب احساس
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 .شدم وارد دیگه جای یک کردم فکر هیچی،-

 طور؟چه-

 :گفتم و کردم باز اطراف به رو دستم

 .بود روش خاک وجب یک من خونۀ. تمیزه خیلی جااین آخه-

 :گفت و زد لبخندی

 !نکنه درد دستم دیگه-

 :گفتم و رفتم اتاق سمت به

 .وظیفته-

 :اومد اتاق سمت به من همراه و آورد دهنش جلوی رو مشتش

 تشکرته؟ جای این،! کن خوبی و بیا! ا   ا  -

 :گفتم و برگشتم سمتش به در جلوی

 .کنم تنم لباس بذاری شهمی! نکنه درد دستت حاال خب-

 دارم؟ کارچی بهت من! وا-

 !ها اتاقم تو میای داری-

 قدرچه که وای. کشیدمی خجالت جوریاین بود باراولین. انداخت گل هاشلپ

 !شدمی خواستنی

 !ببخشید-

 .بره که چرخید و
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 !بانو کنممی خواهش-

 .رفتم اتاق به و زدم لبخندی

 .رفتم نهآشپزخو به کردم، تنم رو هاملباس وقتی

 :گفتم و برداشتم رو قابلمه در

 !بویی چه! بهبه-

 .کرد برخورد دستم پشت به جسمی محکم

 :ایستاده دست به کفگیر آرام دیدم کردم، نگاه

 .غذام سر بره کسی نمیاد خوشم هیچ-

 غذات؟-

 .غذام بله-

 توئه؟ غذای بعد منه، مال بساطش و بند و مواد همۀ-

 .کنی درست نیستی بلد که تو. منه مال یعنی کنم،می درست من وقتی-

 :گفتم و زدم صداداری پوزخند

 گفته؟ کی-

 !کن درست تو رو ناهار پس خب،خیلی-

 چیه؟ این پس ناهار؟-

ا، است صبحانه این-  .بپره سرت از الکل اثرات که اینه برای هم بعد اوال

 .نمونده اثری دیگه-
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 آره؟ خندیدم،می بلندبلند الکی که بودم من پس-

 !خندیدم؟ ک ی من-

 .حمام تو

 !واقعا؟-

 .بله-

 بمونی؟ ناهار خوایمی تو مگه! رو هابحث این کن ول-

 :گفت و کرد کج رو دهنش

 .نشده خشک هنوز لباسم. بله متأسفانه-

 چی؟ بابات و دالرام پس-

 .بکنه رو کارها بلده دالرام-

 خوبه؟ حالش راستی-

 !بخور رو سوپ این بیا! دیگه کن ول. زنیمی حرف داری بند یه! پرهام وای-

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 .زدی حرف بیشتر تو واال-

 :گفت و کرد اشاره خودش به کفگیر با

 !من؟-

 :گفتم بهش، توجهبی

 دستته؟ کفگیر چرا آرام، راستی-
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 .غذا برای خب وا-

 ریزید؟می کفگیر با رو سوپ شما-

 :دستم به زد رو اون محکم بعد و انداخت کفگیر به نگاهی

 !توئه تقصیر شهمه-

 :نشستم میز پشت و دادم مالشی رو دستم

 وقت؟اون چرا-

 :ریخت رو هاسوپ و برداشت ایمالقه

 .نداره دلیلی-

 !جالب چه-

 .شدیم سوپ خوردن مشغول دو هر و

 .بود ایخوشمزه سوپ واقعا

*** 

 :آرام

 خشک لباسم ببینم تا رفتم تراس سمت به. بود گذشته ظهر از بعد یک از ساعت

 نه؟ یا شده

 کنی؟ درست غذا شینمی پا چرا پرهام،-

 :کردمی عوض مدام رو تلویزیون هایشبکه

 .دونممی خودم! کن صبر پس نیست؟ من با غذا مگه-
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 !بیارم در کارهاش از سر نتونستم وقتهیچ. انداختم باال رو امشونه

 :کشیدم دست افکارم از موبایلم، خوردن زنگ با

 !جونمآبجی سالم-

 خوبی؟! آرام سالم-

 خوبی؟ چی؟ تو آره،-

 !خداروشکر آره-

 خبر؟چه بابا از-

 کجایی؟ آبجی. خوبه بابا-

 من؟-

 :گفتم و کردم نگاه اطراف به

 !دوستام از یکی خونۀ-

 خوبه؟ حالش. پرهام دنبال رفتی که دیشب رفتی؟ یهویی خب چرا-

 پرهام؟-

 .شد خیره بهم و چرخوند رو سرش پرهام

 دوستام از یکی بعد. اشخونه بردمش افتاد، اتفاقی براش دیشب خوبه، اونم-

 .داشته نگهم ناهار برای زور به حاال. جااون رفتم بود، نزدیک اشخونه

 !اتاقش توی رفتم ندم، سوتی کهاین برای. بود شده قرمز خنده از پرهام

 کنم؟ درست باید ناهار یعنی-
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 میتزا پیتزا بابا برای دالرام، فقط! بیارند غذا بیرون از بزن زنگ وگرنه داری، حال اگر-

 !ها نگیری

 !چشم باشه-

 .برم من خب. بالبی چشمت-

 !خداحافظ. باشه-

 .شد بلند در زنگ صدای کردم، قطع که رو گوشی

 کجام، فهمیدمی دالرام اگر اما کردم وجدان عذاب احساس نشستم، تخت روی

 .بشه درست شایعه سرم پشت الکی و بگه چیزی عمه به بود ممکن

 !افتاد آینه توی خودم به چشمم

 !کردم؟می کارچی جااین من

 کنم؟ اعتماد غریبه یک به تونستم طورچه

 تنم بندبند بیفته، برام بود ممکن که اتفاقاتی تصور با و کردم سر رو شب یک من

 !لرزید

 موندن و نداشتیم ربطی هم به پرهام و من واقعا کنم، انکار بخوام که هم قدرچه هر

 .دارم شوهر زن   یک من هنوز که حالی در. نبود درستی کار اون، پیش من

 !خوردی رو خودت خبره؟چه-

 .دیدم در چهارچوب توی رو پرهام که برگشتم متعجب

 اینجایی؟ ک ی از تو-
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 :گفت و گذاشت دهنش روی رو شاشاره انگشت

 !خودت بهر تو رفتی که وقتی از کنم فکر ام،-

 که دادمی نشون هاشالعملعکس اما باشه، شنیده رو هامحرف کهاین از ترسیدم

 .نشده متوجه چیزی

 !بخوریم ناهار پاشو! فکر توی نرو دوباره بابا، خبخیلی-

 ناهار؟-

 .دیگه آره-

 .بودی نکرده کاری که تو -

 !بینیمی خودت پاشو. بانو گرفتی کم دست رو ما -

 .رفتم سالن به و شدم بلند کنجکاو

 دیوار به خودمتشکری از ژست با که پرهامی به و برگشتم پیتزا، هایجعبه دیدن با

 :شدم خیره بود، داده تکیه

 کردنت؟ درست غذا اینه-

 .مرده یک هنر این چیه؟-

 !مرده؟ هنر خریدن غذا-

 گاز؟ سر برم و ببندم بندپیش داشتی توقع پس نه.بله-

 خوردی؟می بیرون از غذا مدت این تمام تو-

 .شد خوردن مشغول و کرد باز رو یکیش و رفت هاجعبه سمت به



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

395 

 

 :گفت پر دهن با

 .کردمی شارژ رو من شهمه یکی بابا، نه-

 :رفتم پیتزا جعبۀ یکی اون سراغ به و انداختم باال رو ابروم

 !کی؟-

 .رها-

 !کیه؟ رها-

 .ههکنه همسایه همین بابا-

 پارتی؟ رفتی باهاش که همین-

 .دقیقا! آفرین-

 :کردم جمع رو دماغم

 است؟ خوشمزه غذاش-

 :داد تکیه مبل به و برداشت قاچ یک

 .بگیرمش خواممی. است خوشمزه غذاش خیلی دونی،نمی! آرام وای-

 !پرید گلوم توی غذا

 .داد بهم و کرد باز برام نوشابه یک سریع و کرد هول

 :گفتم اومد، جا حالم وقتی. خوردم ایجرعه

 !بگیریش؟ خوایمی-

 :کرد ریز رو هاشچشم و زد لبخندی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

396 

 

 ناراحتی؟ چیه؟-

 :کنم جمع رو خودم کردم سعی

 .نیست مناسبی زن اصال نظرم به ولی نه،-

 .داره دوستم ترمهم همه از و هست هم خوشگل خوبه، که دستپختش-

 داره؟ دوستت مطمئنی قدراین کجا از-

 ...خب-

 :گفت و انداخت پایین رو سرش

 .کنهنمی رفتار تو مثل-

 .موند هوا توی دستم

 .شده سوءتفاهم برات-

 :گفت و کرد بلند رو سرش زدهذوق

 !چی؟ یعنی-

 .نداره دوستت اون یعنی-

 :رفت هم توی هاشاخم

 دونی؟می کجا از تو-

 .گفت بهم خودش دیشب-

 !واقعا؟-

 .دادم تکون تأیید معنای به رو سرم
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 !گفتم دروغ تا سه امروز

 .داره دوستم گفته بهم دیشب گفتم پرهام به که بود این برای اولی

 .بود این هم سومی و بودم گفته دالرام به که بود دروغی دومی

 :گفتم و برداشتم رو خالی هایجعبه

 .برم که کنم عوضش رممی. شده خشک منم هایلباس پرهام، خب-

 .برداشتم تراس از رو هاملباس و گذاشتم اپن روی رو هاجعبه

 .رسونمتمی-

 .باشه کنی،می اصرار خیلی چون-

 .کنم عوض رو هاملباس تا رفتم اتاق به هم من و خندید

 .کنم فکر کمی زدنه، جوونه حال در دلم توی که حسی این مورد در باید

*** 

 :یازدهم فصل

 !مانندمی هاآدم از بعد که هستند چیزهایی تنها خاطرات،

 !بسازید دیگران برای خوبی خاطرات پس

*** 

 :آرام

 .چرخوندم قفل تو رو کلید

 .بستم رو هامچشم و دادم تکیه رو سرم و نشستم تاب روی حالبی
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 .شد تموم چی همه

 آرام؟-

 .کردم نگاه دالرام به و کردم باز رو هامچشم

 .دوئید من سمت به ساختمون طرف از پرهام

 !شد بیشتر بغضم درهمش، هایاخم دیدن با

 زمان از غیر به ساعتهفت حداقل کردی؟ نگاه خودت ساعت به بودی؟ کجا تو-

 .بودی بیرون طالق، به مربوط

 ...پرهام-

 .چکید امگونه رو اشکی قطره

 :شد کدر پرهام چهرۀ

 جانم؟-

 کردندمی فکر همه. شم بیخیال که کردمی التماسم. بود افتاده پام به طالق از قبل-

 .سنگدلم قدرچه من

 .رفتم سمتش به و شدم بلند تاب روی از

 که طالقی با هم االن دونندنمی اونا. کشیدم عذابی چه من که دونستندنمی اونا اما-

 .کشممی دارم عذابی چه گرفتم،

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو دستم. اومد جلو قدم یک پرهام

 .شممی خفه دارم! بزنم رو هامحرف بذار! نیا نه،-
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 .داد تکون رو سرش و ایستاد

 :گفتم و برگشتم دالرام سمت به

 !خونه توی برو تو-

 !آبجی-

 !لطفا-

 .کرد حرکت خونه سمت به و کرد پاک رو هاشاشک

 .نشستم تاب روی و برگشتم دوباره

 .نشست کنارم هم پرهام

 .رؤیاهامون مون،زندگی میالد، من،. شد تموم چی همه دیگه-

 جوریاین مزندگی خواستنمی دلم اصال پرهام؟ دونیمی. اون هم تنهام، من هم حاال

 .رفت اما بره؛ پیش

 پشیمونی؟-

 :گفتم و شدم خیره بودن، پوشونده رو آسمون که هاستاره به

 .گرفته دلم. دارم غریبی و عجیب حس یک ولی نه،! پشیمون؟-

 شه؟می باز جوریچه دلت-

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 .بستنی با شاید دونم،نمی-

 :خندید
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 !بستنی؟-

 :گفتم و زدم لبخند

 ازش داشتم، میالد با که خاطراتی و اتفاقات با اما بودم؛ عاشقش خیلی قبال آره،-

 .خوادمی بستنی دلم االن. شده عوض چی همه انگار حاال ولی شدم؛ متنفر

 !بریم پاشو پس خب-

 .کردم نگاه بهش

 !االن؟-

 ک ی؟ پس-

 .یازدهه ساعت-

 .بازند هافروشیبستنی-

 :شدم بلند

 .کنممی خبر هم رو دالرام پس-

 !نه-

 :برگشتم متعجب

 !نه؟-

 .نفری دو امشب. میاریم براش یعنی-

 :زدم لبخند

 !نفری دو آره-
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 .داشتم خوبی حس

 !رفت بین از قبل، منفی احساسات تمام

 .بود من آرامش آغاز این شاید

*** 

 .رفتند و گذاشتند میز روی رو هامونبستنی دوتا

 .بودم بستنی به خیره

 .بشه تموم زود تا بخورم زیاد ازش خواستنمی دلم اما بود خوشمزه

 .میالد با بود؛ عید توی خوردم، بستنی که باری آخرین-

 :چرخوندمشمی و رفتممی ور ظرفش با

 همه جلوی. شکستم رو بستنی بلور ظرف و شدم عصبانی یکهو شد،چی دونمنمی-

 خواستمی دلم فقط. کنممی کارچی فهمیدمنمی اصال. زدم داد سرش و کردم گریه

 .بزنم بهش رو هامحرف تمام

 و نشستیم پارک یک توی رفتیم هم با. اومد دنبالم میالد. بیرون زدم جااون از بعد

 .نبود کنندهقانع اما بود دردناکی دلیل. گفت بهم رو هاشبودن عصبی دلیل اون

 :خوردم بستنی قاشق یک و زدم پوزخندی

 کارچی دونیمی. گیرممی طالق گفتم بهش کنه، درمان به اقدام کهاین برای روز اون-

 کرد؟

 باال رو سرش کرد،می گوش هامحرف به ساکت و بود پایین سرش موقعاون تا که پرهام

 .آورد
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 چی"گفت و گرفت محکم رو بازوم که بود نگذشته شعذرخواهی از دقیقه چند-

 از رو خودم زور به. اومدنمی باال نفسم که بود گرفته محکم انقدری" کردی؟ بلغور

 خونۀ برگشتم هم بعدش. بودم جااون صبح تا و رفتم حرم به. کردم خالص دستش

 .آسایشگاه برگردم خواممی که گفتم و زدم زنگ تو به که بود موقعاون. مامانم

 :کردم پاک رو هاماشک و کشیدم صورتم به دستی

 !بیخیال خب-

 بریدند؟ حکمی چه میالد برای-

 :گفتم و خوردم هم رو بستنی قاشق آخرین

 .بشه درمان باید قاضی دستور به-

 همین؟-

 :گفتم و دادم تکون سری

 .نکنه فرار که زنندمی هم پابند بهش. آره-

 .بیاره سرت بالیی نیاد یکهو-

 .هست بهش حواسشون نه،-

 شد؟ باز دلت خب-

 :گفتم و زدم لبخند

 .شهمی باز کامل دیگه مامانم، پیش برم فردا. تقریبا-

 .برمتمی دنبالت، میام خودم-
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 .برم تنها خواممی نه،-

 .باشه خب،خیلی-

 بودی؟ ما خونۀ چرا تو پرهام، راستی-

 دالرام زدم، زنگ اتخونه به وقتی. بود خاموش که تگوشی به زدم زنگ نُه ساعت-

 .رسوندم رو خودم سریع منم. نیومدی هنوز که کردمی گریه داشت

 .رفتم راه رو شهر کل تقریبا. نبود خوب حالم اصال آره،-

 چیه؟ بعد به این از برای تبرنامه-

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 .کار سر برم شاید دونم،نمی-

 بابات؟ کارخونۀ-

 .نمیارم در سر ازش هم بعد. گیریممی رو سودش ما و عمومه دست اون نه،-

 کنی؟می کارچی پس خب-

 .کنم کار امپسرعمه پیش برم شاید. دونمنمی-

 ات؟عمه پسر-

 رو شیکی مدیریت شاید. داره شراکت توش هم بابام. داره بوتیک شعبه چندتا آره،-

 .من به بده

 .پس خوبه-

 .خوبه خیلی آره-
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 !شد دیر که بریم پاشو خب-

 .باشه-

 .خونه رفتیم پرهام، کردن حساب بعد   و برداشتم رو کیفم

 .چسبهمی خیلی حسابی خواب یک مشغولی، فکر همه این بعد

*** 

 :پرهام

 .بود اومده کنار میالد نبود با خوب خیلی ماه یک این تو آرام تصورم، برخالف

 غمی موج هاشچشم توی همیشه برعکس و بود خندون لبش دیدمش،می که بار هر

 .کردمی خوب هم رو من حال حسابی و بود من آرزوی این خب و شدنمی دیده

 :شد زده اتاقم در که بودم خیره نیشابور توی موندونفره عکس به

 بفرمایید؟-

 .کردم نگاه مظفری به و کردم خاموش رو گوشی صفحۀ سریع

 .بود آورده رو نامه این پیک دکتر،-

 .گرفتم ازش رو نامهپاکت و انداختم باال رو ابروم

 !برید تونیدمی! تشکر-

 .رفت و گفت ایاجازه با

 .کردم نگاه رو نامه و کردم باز رو پاکت

 .بود شده شروع رسمی خیلی چون بود؛ ایاداری نامۀ
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 .فرهادی پرهام دکتر آقای جناب-

 این در ما با همکاری برای شما از که است مفتخر تهران،)...( روانی آسایشگاه

 .کند دعوت آسایشگاه

 دعوت شما که شودمی خوشحال ما مدیریتی گروه شما، درخشان رزومۀ به توجه با

 .بپذیرید را ما

 .بگیرید تماس ذیل شمارۀ با لطفا موافقت، صورت در

 امضاء. هاشمی مدیریت تشکر با

 .کردم مرور رو برگه بار چند

 .ندارم رو شهر این ترک قصد اصال من خب اما بود، خوبی کاری پیشنهاد   این

 .انداختم کشو توی و گذاشتم پاکت توی رو برگه

 .گرفتم تماس آرام با همزمان و برداشتم رو کیفم و شدم بلند

 بله؟-

 .بود تربخشآرام بخشی،آرام هر از اون صدای

 !بانو سالم-

 .داشتم رو لبخند اون هم خودم البته. کنم حس رو شگوشی پشت لبخند تونممی

 خوبی؟! خانپرهام سالم-

 خوبی؟ تو-

 .آره-
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 .خوبم منم پس خب-

 :گفت و زد ایقههقه

 !دیوونه-

 .رفتم ماشین سمت به و کردم قفل رو اتاقم در

 خبر؟چه کار ت از-

 .دارم دوست رو جورواجور هایآدم با معاشرت. جالبه خیلی. خوبه کارم؟-

 .خوبه خیلی خب-

 پرهام؟-

 جانم؟-

 .شخونه بریم شب گفت زد، زنگ امعمه امروز-

 چیه؟ مشکلش! برید خب-

 !دعوتی هم تو یعنی نه،-

 .شدم خیره روروبه به و بستم رو ماشین در

 :گرفتم استرس

 !چرا؟ من! من؟-

 !دنبالم بیا شب خالصه. دونمنمی-

 .بینمتمی پس باشه؛-

 !فعال باشه،-
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 :زد زنگ دالرام بالفاصله کردم، قطع که رو گوشی

 طرفا؟ این از خبرچه! خانومدالرام سالم! بهبه-

 خوبید؟ سالم،-

 طور؟چه شما بله،-

 .خوبم منم-

 دعوتید؟ امعمه خونۀ امشب فهمیدید دکتر، گممی-

 .آره-

 !بود من اصرار به-

 !چرا؟-

 شما باید گفتم من خب. بگیره تولد براش خوادمی عمه بعد. آرامه تولد امشب آخه-

 .دیگه باشید هم

 !موند سوئیچ رو دستم

 !آرام؟ تولد-

 .آره-

 کنم؟ کارچی االن! گفتیمی زودتر کاشکی! وای-

 !بخرید کادو برید هیچی،-

 داره؟ دوست چی آرام. بخرم چی دونمنمی خب-

 .دممی پیام بهتون رسید، وقت هر. رسهنمی چیزی فکرم به االن ام،-
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 !فعال پس باشه،-

 .کردم قطع رو تلفن

 .دادم گاز پروما سمت به و آوردم در پارکینگ از رو ماشین

 .شد بلند هم موبایلم پیام صدای فروشگاه، رویروبه من ترمز با همزمان

 !دوباره سالمی-

 !مالیم عطر. بود عطر رسید، ذهنم به که چیزی تنها

 !خداحافظ

 .زدم لبخند ذاشت،می من به دختر این که احترامی همه این به

 .بگیرم عطر آرام برای ترتخصصی جای یک از گرفتم تصمیم

 :اومد جلو جوانی خانم

 !اومدید خوش جناب، سالم-

 !تشکر سالم،-

 کنم؟ کمکتون تونممی-

 .خواممی مالیم زنونۀ عطر یک-

 خانمتون؟ برای-

 .بود خیره من به زیادی که کردم نگاه بهش

 .آشنایان از یکی برای نخیر، -

 :گفت و رفت ایقفسه سمت به
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 بپرسم؟ رو نسبتشون تونممی-

 :گفتم و شدم خیره هاشچشم به

 !داره؟ تأثیر عطر توی-

 .نمیاد خوشم باهاش معاشرت از که فهمید قشنگ

 سرکار هم آرام ممکنه که کردم فکر این به لحظه یک فقط شاهده خدا لحظه، یک

 .کنه معاشرت جوریاین آقایون با خودش

 .بخوره گره هم به هاماخم که شد باعث هم لحظه یک همین

 !آقا؟-

 :اومدم خودم به زن، اون ظریف صدای با

 !بله؟-

 !پسندیدمی رو کدومش ببینید کنید، تست رو عطرها این-

 !نپسندیدم رو کدومهیچ اما کردم، بو یکی یکی

 .خواممی ترخاص بوی با عطری من ندارید؟ ایدیگه هاینمونه-

 :گرفت جلوم رو قهوه هایدونه ظرف و زد لبخند

 !کنید تست رو بقیه بتونید تا کنید بو رو این-

 .کشیدم بو کمی و گرفتم رو ظرف

 !بیارید تشریف لطفا-
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 از باالتر ل ول چند عطرهاش ظاهر، روی از. دیگه قفسۀ یک سمت به برد رو من

 .بودند هاقبلی

 اومده فرانسه لیزۀشانزه از مستقیم پیش وقت چند و هستند اصل عطرها این-

 !کنید تست لطفا. جااین

 .گرفتم رو تصمیمم سریع عطر اولین کردن بو با

 !نداشته رو اون کسی حاال تا بگم جرئت به تونممی که بود خاص انقدری بوش

 !بشم آشنا آرام بوی با تونممی حاال

 !خواممی دوتا همین از-

 !دوتا؟-

 طور؟چه. بله -

 !کردید؟ نگاه قیمتش به آخه-

 !قدره؟چه مگه-

 !تومان میلیونیک شهمی هم با دوتاش-

 .کردم فکر کمی

 .نخرم که بیام کنار خودم با نتونستم اما

 .خرممی نیست، مشکلی-

 .کشید اون و دادم رو کارت هم من و گذاشت جعبه دوتا توی رو عطرها
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 و باشم داشته خودم با رو شیکی شدم، آرام دلتنگ وقت هر چون خریدم عطر دوتا

 .کنم کم حجمش از کمی حداقل بتونم

 عزیزترین تولد جشن آمادۀ تا کردم حرکت خونه سمت به و گذاشتم شادی موزیک

 .بشم کسم

*** 

 .دادم حالت ژل با رو موهام حمام، از بعد

 .کردم تن به ایایسرمه شلوار و کت

 تلفنم که بودم کرده گیر سفید،-ایسرمه کروات و قرمز-ایسرمه راهراه کروات بین

 :خورد زنگ

 خوبی؟! احمد سالم-

 خوبی؟ تو! پرهام برادر بر سالم-

 !خیلی آره-

 هولی؟ انقدر چرا-

 !هول؟-

 .زنیمی حرف تندتند آره،-

 .نشستم تخت روی و زدم لبخند

 .دعوتم مهمی جای امشب آخه-

 کجا؟-
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 .آرام عمۀ خونۀ -

 !آرام؟-

 رفت؟ یادت زود انقدر-

 گی؟می رو داری دوسش که دختره اون! آهان-

 .آره-

 !نداره استرس که این خب-

 !چی؟ این! تولدشه! نداره؟ استرس-

 !نداره اونم حقیقتش خب-

 .گممی بهت شدی، دچار من حال به وقت هر! بابا برو-

 :گفت و خندید بلند

 !احمقم؟ تو مثل من مگه. بینینمی هم خوابت به-

 :گفتم و زدم صداداری پوزخند

 .بینممی نزدیکی در رو روز اون دارم! نزن بلوف انقدر برادر، احمد،-

 !گیمی راست تو باش،-

 احمد؟! بیخیال! معلومه خب-

 !بله؟-

 بزنم؟ کرواتی چه-

 بدونم؟ کجا از من-
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 ...خب اما بود؛ بعید کارهااین من سن به مردی از

 :گفتم باهیجان

-ایسرمه راهراه کروات بگو حاال. سفیده هم پیرهنم و ایهسرمه شلوارم و کت! ببین-

 سفید؟-ایسرمه یا ترهقشنگ قرمز

 !زد ایقههقه

 !خندی؟می چرا-

 :گفت بریدهبریده

 !کجا؟ تو کجا، باابهت پرهام اون! نمیاد بهت اصال آخه-

 !بزنم؟ رو کدوم بگو سریع شده، دیرم احمد-

 .قرمز-ایسرمه خب-

 .داشتم رو نظر همین هم خودم! آفرین-

 پرسی؟می من از چرا گرفتی، رو تصمیمت وقتی خب! خدا به تو ایدیوونه-

 .داشتم تأیید به نیاز-

 !بله آهان،-

 :گفتم سریع خطی، پشت بوق با

 !فعال دارم، خطی پشت احمد،-

 .کردم قطع و

 :بود دالرام خط پشت
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 بله؟-

 :بود گرفته دهنش جلوی رو دستش انگار زد،می حرف آروم

 !سالم دکتر-

 !سالم-

 تا میارن اونا رو کیک و میان هم آرام دوستای هم بعد! نکنید دیر بگم که زدم زنگ-

 .نکنه شک آرام

 خب؟-

 رو کارها ما میان، اونا وقتی تا کنید گرم اتاق یک توی رو سرش لطفا رسیدیم، وقتی-

 !بدیم انجام

 .ندیدها سوتی یهو. کنیممی قطع هم رو هابرق! راستی

 دیگه؟ امر. استاد چشم باشه،-

 :گفت و کرد ایخجالتی خندۀ

 !ممنون. نیست چیزی دیگه نه،-

 !خواهش-

 .کرد قطع و کرد خداحافظی دالرام گوشی، وراون از آرام صدای با

*** 

 :آرام

 :گفت بهم دالرام که بودم پوشیده ایساده شلوار مانتو
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 !آبجی؟ پوشیدی چیه این-

 !چشه؟ وا،-

 .گوشه نیست، چش-

 ایسرمه شلوار مانتو دست یک گزار، و گشت کلی بعد و کمدم سراغ رفت بعد

 .برداشت

 !بپوش رو این بیا-

 !خوبه که این چرا؟-

 !نیستیم ناراحت تو طالق از که کنیم ثابت باید ما بابا-

 .کردم عوض رو لباس اما بودم، نشده قانع کهاین با

 .شد خیره بهم خریدارانه نگاهی با دالرام

 چیه؟ باز-

 .نشوند آرایش میز صندلی روی و کشید رو دستم

 !بکنی هم آرایش باید-

 .زدم که رژ بابا-

 .کمه اون نه-

 .کرد آرایش به شروع خودش بعد

 بلدی؟ کجا از رو کارها این سنت، این با تو-

 .نبود بلد آرایش کسی ما سن تو که زمانی گذشت خانوم،آبجی-
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 !عجب-

 .کرد باز رو قرمزی الک در   و گذاشت میز روی رو دستم آرایش از بعد

 چیه؟ دیگه این-

 !کنیم اثبات باید-

 !ها زنیمی مشکوک دالرام-

 !بزنم؟ مشکوک چی برای بابا، نه! من؟-

 !فهمممی من اما! نگو باشه،-

 .داد حالت بیرونه شال از که رو جلوش کمی و رفت موهام سراغ الک، بعد  

 .انداخت سرم روی و برداشت قرمزی شال هم بعد

 .شدی خوب حاال خب،-

 .عروسی رممی دارم انگار-

 !نیست هم عروسی از کم-

 .ها عمه یخونه ریممی داریم! وا-

 !بده گوش بزرگترت حرف به باریک! آرام نکن بحث انقدر-

 :زدم پوزخند

 !بزرگتر؟-

 !بیرون زد اتاق از من به توجهبی اما

 .کردم نگاه آینه توی از خودم به
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 بازتر هم روم و رنگ خب و رفته پوستم زیر آب عجیبی طرز به گذشته، ماهیک این تو

 .شده

 .شدم خوشگل خیلی که کنم اعتراف تونممی

 .زدم صدا رو دالرام زنگ، صدای با

 :گفت و اومد دقیقه چند بعد

 بله؟-

 .پرهامه حتما! کن باز رو در برو میارم، رو بابا من تا زنندمی رو خونه در-

 .باشه دکتر نکنم فکر نه،-

 :کردم نگاه مشکوک

 !دونی؟می کجا از تو-

 :گفت هازدهبرق مثل

 .زدم حدس فقط-

 ...اما در، سمت بره که گذاشتم و نگرفتم رو بحث ادامۀ

 .برگشت دالرام دیدم در، سمت بردممی رو بابا که جورهمین

 !برگشتی؟ چرا-

 :گفت و کرد اشاره دستش توی بستۀ به

 .آورد پیک رو این-

 .گرفتم رو بسته و رفتم جلو
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 «عزیزم آرام به تقدیم» بود نوشته روش

 .نامه یک هم کنارش و بود عطر جعبۀ یک توش دیدم که کردم باز رو درش متعجب

 :کردم خوندن به شروع و کردم باز رو نامه

 .عزیزم همسر سالم»

 !مبارک تولدت

 ![منه تولد امروز که افتاد یادم تازه]

 !تو با من ازدواج... رسدمی جدیدم کادوی زودی به و نبود بیش کشیپیش کادو این»

 به من عالقۀ و عشق حجم این ممکنه چون بشی، ازدواجمون مانع تونینمی هرگز تو

 خون به دستم ممکنه یعنی این که بگیره؛ نفرت رو جاش و بره بین از بارهیک به تو،

 !بشه آلوده خودت و اتخانواده

 .شد خواهم خالص فایدهبی هایدرمان و پابند این بند از زودی به

 «میالد عشقت،

 .کردم پرت ایگوشه و کردم مچاله رو برگه حرص با

 .کردمی نگام متعجب دالرام

 .رفته هم توی هاماخم وحشتناک قدرچه که بفهمم تونستممی

 .رفتم حیاط سمت به و برداشتم رو عطر

 !لرزیدممی خشم فرط از

 :زدم فریاد اون با همزمان و کردم پرت باغ دیوار سمت به رو عطر شیشۀ
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 !متنفرم ازت. بکنی تونینمی غلطی هیچ تو-

 .اومد در شدن کوبیده صدای اون، بعد بالفاصله

 سمت به شنیدم، رو پرهام فریاد صدای وقتی اما باشه، میالد شاید که ترسیدم اول

 .رفتم در

 .بود شده گشاد پرهام هایچشم

 .بود ریخته صورتش روی موهاش از تار چند و زدمی نفسنفس

 :گفت و گرفت رو دستم

 !شده؟چی-

 .بزنم حرف بتونم تا کشیدم عمیق نفس چندتا

 قتل به رو من توش. بود توش هم نامه یک و فرستاد کادو برام عوضی میالد االن-

 .کنم ازدواج باهاش باید گفتمی. کردمی تهدید خودم و مخانواده

 .بلرزم بید مثل که بود شده باعث دو هر ترس و خشم

 :گفت و گرفت رو هامبازو پرهام

 !باش آروم تو خب،خیلی-

 !نبود خودم دست خودم، کنترل اما

 .رفت ساختمون سمت به و نشوند تاب روی رو من

 .برگشت قند، حاوی آب لیوان یک با دقیقه چند بعد

 :گفت و گرفت طرفم رو اون
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 !بخور رو این-

 .شدمی لیوان گرفتن از مانع لرزم، اما

 .داد بهم خودش رو قند آب همین، خاطر به

 :گفت شدم، آروم که دقیقه چند بعد

 بریم؟ حاال خب،-

 !کردم نگرانت ببخشید. بریم آره-

 !کرده نگرانم خیلی چیز یک اما بابا، نه-

 :گفتم متعجب

 چی؟-

 :گفت و کرد اشاره لیوان روی رژم رد به

 .بدزدن رو تو این، خاطربه-

 :گفتم و خندیدم

 .کنممی پاکش رممی االن.زد زور به دالرام-

 :گرفت رو مچم که شدممی بلند داشتم

 .باشه باید امروز نه،-

 :کردم ریز رو رو هامچشم و برگشتم

 !وقت؟اون چرا-

 :داد تکون رو تاب کمی و کرد ول رو مچم
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 .نیستی ناراحت میالد از طالقت بعد که کنی اثبات باید خب-

 مشکوکید؟ دالرام و تو انقدر چرا-

 !نکنم فکر! ما؟-

 .آوردید رو دلیل همین دوتون هر آخه-

 .کرد نگاه رو دوروبر و شد بلند کنه، ماسمالی رو چیزی بخواد انگار که جوری

 !کنه عوض رو بحث خواستمی مثال

 !بیاریم رو بابات بریم-

 .شد جیم سریع وخیلی

 !بود سخت خیلی کار این خب اما بفهمم، رو کارهاشون دلیل داشتم دوست خیلی

 سوار هم پرهام و دالرام و من بابا، کردن سوار از بعد و رفتم دنبالش به لبخند با

 .کردیم حرکت عمه خونۀ سمت به و شدیم

*** 

 :گفت دالرام کرد، پارک عمه خونۀ در جلوی پرهام وقتی

 .میاریم رو بابا دکتر، و من! باال برو تو آرام،-

 .کنممی کمک منم-

 :گفت سریع پرهام

 .ما با این! باال برو تو! نه نه-

 !است کاسه نیم زیر ایکاسه که رسیدم یقین به اما شدم، پیاده ماشین از
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*** 

 :پرهام

 :برگشتم دالرام سمت به رفته، آرام که شدم مطمئن وقتی

 بره؟ تنها گفتی چرا-

 .رسیده ذهنم به ایده یک-

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم

 چی؟-

 حرف آرام با و بزنه زنگ دیگه دقیقه چند که بگید بزنید، زنگ خواهرتون به شما-

 .بزنه

 چرا؟-

 .بکنیم رو کارها بتونیم ما و بشه گرم سرش که-

 .دادم تکون تأیید معنای به رو سرم

 .باریدمی رضایت هاشچشم از و بود خیره روروبه به لبخند با کردم؛ نگاه آرام بابای به

 اون و گفتم رو ماجرا و زدم زنگ پریا به و گرفتم انرژی رضایت، لبخند   این از هم من

 .کرد قبول

 شوهرهاشون با آرام دوستای گذاشتیم، آسانسور توی رو آرام بابای ویلچر وقتی

 .رسیدند

 .داشتند بغل بچه یک هرکدوم دوتا، اون شوهرای
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 .بود بخشی لذت صحنۀ

 و بودند کرده مشت رو هاشوندست و بودند رفته عمیق خواب به بچه دوتا هر

 !دادندمی تکون خورند،می شیر دارن انگار که جوری رو دهنشون

 !سالم-

 .دادند جواب شونهمه

 :گفت و رفت جلو دالرام

 آیفون از من بعد! کنیم پرت رو آرام حواس تا کنید صبر دقیقه چند زحمتبی-

 .باال بیاین کنممی خبرتون

 .کردند قبول چهارتاشون هر

 دنیا این به ماهه یک که رو هابچه این بود نتونسته ش،کاری مشغلۀ دلیل به آرام

 .شهمی زدهذوق خیلی حتما. ببینه رو اومدند

*** 

 :آرام

 .زد زنگ پرهام گوشی آوردند، رو بابا وقتی

 .کنه صحبت تا رفت هااتاق از یکی سمت به و داد جواب سریع

 !کیه؟ خط پشت بدونم که شدم کنجکاو خیلی اما چرا، دونمنمی

 .کرد صدام پرهام گذشت، سرم از فکر این که وقت همون دقیقا

 :گرفت طرفم رو گوشی رفتم که سمتش به
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 .بزنه حرف باهات خواد می پریا! بیا-

 .شدم اتاق وارد اون همراه و گرفتم رو گوشی

 !پریاجون سالم-

 خوبی؟! عزیزم سالم-

 خوبی؟ تو! ممنون-

 !خداروشکر خوبم، منم-

 کردید؟ ما از یادی شدهچی-

 !شد هول کمی کردم احساس

 .بودم ترم پایان هایامتحان درگیر-

 نشده؟ تموم هنوز مگه-

 هستی، هم تو فهمیدم بزنم، حرف پرهام با که زدم زنگ. شد تموم دیگه االن چرا،-

 .بزنم گپی یک باهات گفتم

 !شنیدم رو صدات شدم خوشحال خیلی-

 !ها باشه ما داداش به حواست جانآرام! قربونت-

 .اومدمی مضطرب کمی کردم؛ نگاه پرهام به

 .هست خودش به حواسش خیلی که خودش واال-

 :گفت و خندید

 !کنممی سفارش دارم رو کسی چه نبود یادم اصال. گیمی راست-
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 !شد تاریک جاهمه یکهو که خندیدیم دومون هر

 .لحظه یک جون،پریا-

 :گفتم پرهام به و گرفتم رو گوشی دهنۀ جلوی

 !شد؟چی-

 .کرد خداحافظی و کشید دستم از رو گوشی ناگهانی خیلی طوربه

 .ایستاد رومبهرو که کردم احساس و گرفت رو دستم مچ

 .خوردمی صورتم به نفسش

 !کنی؟می جوریاین چرا! شده؟چی پرهام-

 .رفته هابرق! نباش نگران-

 .ترسممی من-

 .پیشتم من! نترس-

 .دیدنمی رو این اون که بودم مطمئن اما زدم، لبخند

 پیشمی؟ واقعا تو-

 کنی؟نمی احساس-

 ابد؟ تا که اینه منظورم نه-

 .زد نماییدندون لبخند

 !زدمی برق هاشدندون کامال تابید،می اتاق داخل به که ماهی نور از

 !ابد تا-
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 بگیری؟ زن اگر-

 .نخندید دیگه که دیدم

 !کنمنمی ازدواج من-

 !چی؟ یعنی-

 یا کنهمی ازدواج من با یا بگه خواستمی که بزنم حدس تونستممی اما نگفت، چیزی

 !کسهیچ با

 .برد در سمت به و کشید رو دستم

 !شمع مثل کمی نور یک. شد نمایان اینارنجی نورهای کرد، باز که رو در

 .ایستاد که رفتیم جلوتر کمی

 !شد؟چی-

 .گهمی تبریک رو تولدت که باشم کسی اولین خواممی من-

 !چیه ماجرا فهمیدم تازه

 .شد روشن هافشفشه و رفت هوا داد، و جیغ صدای افتاد، هالجی به مغزم تا اما

 منم موقعاون خب و خبرهچه که فهمیدم بعدش تازه و بودم شوک در دقیقه چند تا

 !زدم جیغ

 !بود اومده بند زبونم کلمه، کامل معنای به

 !بیفتم پس که بود نزدیک دیدم، بغل بچه رو سارا و مریم وقتی

 !کنم بغل رو کدوم اول دونستمنمی که بودند خوشگل و ناز انقدری هاشونبچه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

427 

 

 .کردندمی نگاهم لبخند با همه

 !شدند خیس هامگونه که نشدم متوجه اصال

 !کردم بغل رو بچه دوتا هر و نشستم میز پشت

 .کردم فوت رو شمع و کردم رو آرزوم شدم، دوال

 .خندیدندمی هم جغله دوتا اون حتی

 !کنم کارچی باید دونستمنمی و بودم اومده هیجان به احساس، همه این از

 .گرفتند رو هاشونبچه سارا و مریم

 !خندیدمی عمیق که رفتم بابا سمت به و شدم بلند جام از

 .گرفتم رو دستش و زدم زانو جلوش

 :گفتم و زدم چشمکی

 نگفتی؟ من به چرا! ها کلکی خیلی هم شما باباجون،-

 !رو تناقض این دلیل دونستممی من و ریخت، اشک اون با همزمان و خندید

 .کردم بغلش و رفتم دالرام سراغ به بابا، بعد

 آره؟ نیستم، ناراحت میالد طالق از کنم ثابت که-

 :گفت و بوسید رو مگونه

 .نداشتم این جز ایدیگه چارۀ! جونمآبجی مبارک تولدت-

 :گفتم و دادم فشارش خودم به

 .منی خواهر تو که بالممی خودم به-
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 :گفت و اومد جلو مریم

 !مبارک تولدت جون،خاله-

 .داد تکون رو پسرش دست و

 :گفتم و بوسیدم رو شپیشونی

 !خاله نفس مرسی-

 !داد غنج رو دلم این که خندید هم پسرش

 :گفت و کرد بغلم سارا

 !مبارک تولدت عزیزدلم،-

 !گلم ممنونم-

 !ها شدی پیر ها، خودمونیم-

 :دادم جواب من و زد چشمکی

 !شدی پیر من از زودتر تو-

 .خندیدیم دو هر

 :کردم بغلش و رفتم جلو کرد، پاک رو چشمش گوشۀ شروسری با عمه دیدم وقتی

 !دیگه نکن گریه بگردم؛ دورت عمه،-

 :گفت و زد بازوم به

 !کردیا گریه هم خودت! عجبا-

 !دیگه نکن گریه. میاره درد به رو قلبم تو اشک عمه،-
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 .باشه-

 .بوسید رو مگونه و کرد پاک رو هاشاشک

 !عزیزکم مبارک تولدت-

 .کشیدی زحمت خاطرم به خیلی! ممنون! من برم قربونت-

 .نکردم کاری بابا، نه-

 .رسیدم پرهام به هام،پسرعمه و دخترعمه از شنیدن تبریک از بعد

 .زنیمی مشکوک گفتم-

 :خندید

 .دیگه آره-

 :من به داد و آورد در پشتش از ایجعبه

 !مبارک تولدت-

 !نکنه درد دستت وای،-

 :گفت و زد قشنگی لبخند

 !شادی قدراین که حالمخوش-

 .سرجام برگشتم و زدم لبخند بهش

 :گفت و شد بلند عموهام دختر از یکی

 .بریدنه کیک نوبت باشه، که هم نوبتی-

 .داد دستم رو چاقو و
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 !بودند کرده چاپ رو من عکس کیک، روی که دیدم تازه

 .داشتیم هم با خوبی دوران و بودم کرده ازدواج میالد با تازه که بود ما عکس

 !درخشیدمی هامچشم قدرچه

 !رفت هوا هم دادها و جیغ صدای کیک، به چاقو کردن فرو با زمانهم

 .خوندنمی رو تولد شعر صدا یک همه

 :گفتم و خندیدم

 دارید؟ هیجان انقدر کیک برای-

 :گفت مسخره حالتی با و اومد جلو سارا

 .خودت خاطربه فقط عزیزم، نه-

 !خودت جون آره-

 .رسید کادوها به نوبت کیک، پخش از بعد

 بود عطری شیشه کرد، خوشحالم خیلی که چیزی اما کردیم باز رو هاکادو یکییکی

 .بود داده بهم پرهام که

 !کرد پاک رو میالد کادوی تلخ خاطرات عطر، شیشه این

 :بود نوشته هم کوچیک کارت یک روی

 مبارک تولدت... ستداشتنی دوست و گرم آمدی، دنیا به که ماهی مثل تو لبخند»

 «!جانمردادی

 .کنهمی نگام داره دیدم کردم، بلند رو سرم وقتی
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 :زدم ب**ل و زدم نماییدندون لبخند

 !ممنون بود، قشنگ خیلی-

 :زد ب**ل من مثل هم اون

 !بانو نداشت رو قابلت-

 .زد صدامون شام برای عمه کادوها، بعد

 .بود رنگی و آب خوش و لذیذ شام

 :گفت و کشید کنار رو من عمه شام، از بعد

 .پسندیدمش که من. مؤدبه و تیپخوش خیلی پسره این مادر، آرام-

 :گفتم منم و زد چشمکی

 پسندیدیش؟ عمه چی برای-

 .بپذیرمش دامادی به کهاین برای-

 :گفتم و شدم سرخ

 .آشناییم تا دو هم با فقط پرهام و من زنی؟می چیه هاحرف این عمه،-

 :گفت و گرفت رو دستم

 .خوبیه پسر پرهام،. توئم نگران من! عمه ببین-

 !شوهر یک عنوان به نه اما خوبه، بله-

 !آرام-

 :گفتم و دادم فشاری رو دستش
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 !لطفا جون،عمه-

 .کردم خداحافظی و بوسیدم رو شگونه بعد

 .رفت خودش و رسوند رو ما پرهام

 .نداشتم رو هاملباس کردن عوض حال که بودم خسته انقدری

 .کشیدم دراز تخت روی ها،لباس همون با دلیل همین به

 .برد خوابم که نکشید هم لحظه به

*** 

 .ببندم دوباره رو هامچشم که شد باعث خورشید نور پرتو کردم، باز که رو هامچشم

 .دادم قوسی و کش تنم به و شدم بلند جام از

 !بپیوندم لقاءاللّه به بود نزدیک دیدم، سرویس آینۀ توی رو خودم وقتی

 صبحانۀ اون، از بعد و کردم پاک بود، شده پخش که آرایشی مواد هرچی از رو صورتم

 .شدم آماده بوتیک به رفتن برای و خوردم مختصری

 تا که شد باعث این و رفتم سرکار به هم من شد، تعطیل دالرام که موقعی از تقریبا

 .باشه اون دوش بر بابا کارهای به رسیدگی وظیفۀ گردم،می بر که ظهر از بعد

 .کردمی مخالفت پرستار پیشنهاد با شدت به اما بود سخت براش

 .کنممی تحسین رو کارش این هم باز اما دونستمنمی رو دلیلش

 سوزجان گرمای بند از رو من گازی کولر انگیزدل نسیم که کردم باز رو بوتیک در

 .داد نجات مردادماه،
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 !سهرابی خانم سالم-

 .رفتم مدیریتم اتاق سراغ به و دادم رو هافروشنده از یکی سالم جواب

 دادم، رو اون و بابا اشتراکی هایبوتیک از یکی مدیریت پیشنهاد امعمه پسر به وقتی

 .آورد جااین به رو من سریعا و کرد استقبال شدت به

 !کردندمی آمد و رفت بهش هم زیبایی مردم طورهمین و بود زیبایی بوتیک

 .شدمی حفظ هاجایگاه البته. بود ایصمیمانه رابطۀ ها،فروشنده بقیۀ و من بین

 .کردممی صحبت پرهام با و رفتممی راه جااون بزرگ نسبتا فضای توی

 :گفت بهم بود، هافروشنده از یکی که شیرین شد، قطع که تلفن

 چیه؟ پرهام و تو رابطۀ-

 !ها؟-

 دوستین؟ هم با گممی بابا-

 :گفتم و خندیدم

 !آشناست یک فقط پرهام. بابا نه-

 :گفت و کرد ریز رو هاشچشم

 شه؟می ختم ازدواج به که هاآشناییت این از-

 :گفتم و زدم بازوش به

 .بابا نه-

 داره؟ دوستت-
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 :گفتم و دادم هارگال از یکی به رو متکیه

 .نداشته تأثیری ارتباطمون توی ولی آره،-

 :گفت و شد نزدیکم مشتاق

 داری؟ دوستش-

 .کردم مکث

 :گفت و زد لبخندی

 .داری دوستش پس-

 :انداختم باال رو مشونه و کردم نگاه هیجانش همه این به

 پشتیبان یک اندازۀ به. مهمه برام اون خب اما ذاری،می چی رو اسمش تو دونمنمی-

 .موابسته بهش جورایی یه خب بوده؛ گاهمتکیه همیشه اون! دارم دوستش

 :گفت و زد چشمکی

 !نکن شک داری، دوستش-

 !گذاشت تنها دوراهی، و خیال و فکر کلی با رو من و رفت

 و بکنم موضوع این در سردرگمی احساس شد باعث که بود نفری دومین شیرین

 !بود عمه هم اولینش

 تا این و نرسیدم اینتیجه هیچ به اما بود مشغول فکرم بودم، سرکار که مدتی تمام

 شاپکافی به باهاش خواست ازم پرهام کهاین تا. کرد پیدا ادامه بعدش هفته یک

 .برم
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*** 

 :پرهام

 !بدم ازدواج پیشنهاد آرام به که تونستممی حاال قانونا هم و شرعا هم

 !گذرهمی چهارماه آرام، طالق از حاال و داره نگه عده ماهسه باید مطلقه زن یک

 .بریم شاپکافی به ظهر از بعد امروز که گفتم و زدم زنگ بهش

 !بزنم حرف ایکلمه که شدمی این از مانع اضطراب،

 .کردم نگاه بود، شده خیره من به آروم خیلی که آرام به

 :گفتم و دزدیدم رو نگاهم

 خوری؟می چی-

 :گفت و برداشت رو منو

 طوالنیه؟ خیلی حرفت-

 !ها؟-

 .بدم سفارش چی ببینم خواممی-

 .گیرمنمی رو وقتت خیلی خب-

 .کاپوچینو پس-

 .شدم خیره میز روی گلدون به و دادم کاپوچینو دوتا سفارش

 !هاستازدواجی اون از مونرابطه تو و من که کنندمی فکر همه پرهام،-

 !شدم مواجه پوزخندش با که کردم بلند رو سرم سریع خیلی
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 :نداد مجالی اون اما بدم چی رو جوابش موندم

 تولدم روز و شهمی ختم ازدواج به مونرابطه که گفت همکارام از یکی پیش، روز چند-

 .پسندتتمی دوماد عنوان به که گفت عمه هم

 !شد محو زود خیلی هم همون اما شد پیدا دلم در امید از کورسویی

 :گذاشت میز روی رو آرنجش و کرد کوتاهی خندۀ

 یا تو با خوامنمی من اما نه،! ها باشی بد تو کهاین نه! ندارم قبول رو این من اما-

 .کنم ازدواج ایدیگه هرکس

 :کرد مکث کمی

 .راحتم باهات چون زنممی رو هاحرف این! ببین-

 !کنه پایمال رو قلبم بیشتر دادم اجازه و دادم تکون سری

 :گفت و کرد جمع رو دماغش

 تنهام وقتهیچ که آدمی یک. بینممی پشتوانه یک فقط رو تو من! متنفرم ازدواج از -

 .بگیرم زن برات خواممی هم خودم تازه. ذارهنمی

 :داد ادامه باز اون و کردم مشت رو دستم

 درسته؟ نداری، من به نسبت هاعالقه اون از دیگه تو راستی،-

 :بزنم حرفی نگذاشت هم باز اما شدم خیره کوتاه

 بگی؟ بهم خواستیمی چی تو! بیخیال-

 .گذاشت اشچونه زیر رو دستاش مشتاق
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 ...من-

 !گفتم؟می چی باید

 تونممی چی من کنه، ازدواج باهام خوادنمی که گهمی مستقیم قدراین اون وقتی

 !بگم؟

 .شدم بلند جام از گذاشت،می میز روی رو هافنجون که گارسون با زمانهم

 !بودم کالفه و دستپاچه

 .برم باید من-

 :گفت تعجب با و شد بلند

 !کجا؟-

 .زنممی حرف باهات دیگه روز یه ه ّایشاالل. دادممی انجام باید رو کاری اومد یادم-

 خارج در از و گذاشتم پیشخون روی رو هاسفارش پول. بزنه ایدیگه حرف نگذاشتم

 .شدم

*** 

 :آرام

 جلو و عقب پرهام، محکم فشار از هنوز که شدم خیره شاپکافی در به بهت با

 .رفتمی

 .شدم کاپوچینو خوردن مشغول و نشستم
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 من به چیزی گفتن مشتاق خیلی انگار که پرهام چهرۀ یکهو چرا که کردمنمی درک

 !شد خارج جااین از سریع قدراین بعد و شد کدر بود،

*** 

 :پرهام

 .بودم رومروبه سفید دیوار به خیره و بودم داده تکیه مصندلی پشتی به

 .شدم جوریاین که دومیه روز امروز،

 !ندارم هم کاری هیچ حوصلۀ و حال. من به اون نه و زدم زنگ آرام به من نه

 :خورد زنگ اتاقم تلفن

 بله؟-

 .دارید خطی پشت! دکتر سالم-

 مظفری؟ خانم کیه-

 .زنندمی زنگ تهران)...( آسایشگاه از گفتن-

 :گفتم و برداشتم صندلی پشت از رو متکیه

 !کنید وصل-

 .چشم-

 .اومد خط پشت مرد یک صدای بعد

 !فرهادی دکتر جناب سالم-

 !بفرمایید سالم،-
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 کردید؟ دریافت رو ما نامۀدعوت-

 .کردم نگاهش باریک همون فقط که برداشتم کشو توی از رو نامه

 .بله-

 چیه؟ نظرتون خب-

 ...راستش-

 :پیچید گوشم تو آرام صدای

 «...متنفرم ازدواج از»

 .مثبته نظرم-

 :گفت هیجان با گوشی پشت مرد

 .شدیم خوشحال شما نظر حسن این از خیلی ما! عالی چه-

 بشم؟ منتقل باید ک ی-

 .دکتر آقای بخواید، خودتون که وقت هر-

 .میام و گیرممی بلیط فردا من پس-

 خوشحال نداشتید، خونه یافتن برای فرصتی حتما شما که دلیل این به. بله-

 .کنید استفاده دیم،می قرار اختیارتون در ما که ایخونه از شیممی

 .خوبه هم خیلی-

 .دیدار امید به پس-

 !خدانگهدار بله،-
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 .کردم قطع رو گوشی و

 .بود نخواهد آرامی دیگه یعنی من کار این

 .برداشتم رو کتم و شدم بلند جام از

 جواب حوصلۀ اصال اما کرد تعجب. دممی پس رو خونه که گفتم و زدم زنگ احمد به

 !نداشتم رو اون به دادن پس

. رفتم ماشینم برای قطار بلیط و خودم برای هواپیما بلیط خرید دنبال هم خودم

 .نیشابور فرستممی هم رو اثاثیه و اسباب

 همیشه برای رو شهر این خبری هیچ بدون من و شد انجام کارها همۀ سریع خیلی

 !کردم ترک

 .کردم له پام زیر رو قبلی خط کارت و کردم عوض هم رو مگوشی خط

 .ایستادم)...( روانی آسایشگاه روی به رو و کردم حساب رو تاکسی کرایۀ

*** 

 .زدم رو آسایشگاه رئیس اتاق در

 .شدم وارد" بفرمایید" کلمۀ با

 :کرد دراز سمتم به رو دستش و شد بلند جاش از من، احترام به

 !فرهادی آقای سالم-

 :زدم لبخندی و فشردم رو دستش

 .مالقاتتون از وقتمخوش! جناب سالم-
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 بسیار پذیرفتید، رو ما همراهی کهاین از ما کادر. وقتمخوش خیلی هم بنده-

 .خرسنده

 :گفت و کرد اشاره اشجلسه میز دور صندلی به

 !بفرمایید-

 :گفت مقدمه برای و کرد حرف به شروع واون نشستم

 کنند؟می پر جوریچه رو شما خالی جای شما، قبلی آسایشگاه-

 :گفتم و کشیدم کتم به دستی

 هایپزشکروان از یکی دست به هم درمانم تحت بیمارهای و خالیه من جای فعال-

 .کنند پیدا رو کسی که زمانی تا سپردم جااون مجرب

 :گفت و کشید ریشش ته به دستی

 پذیرفتند؟ رو شما استعفای راحت قدراین طورچه! جالبه-

 پیدا نجات اشبازجویانه لحن این دست از کردم سعی و دادم صندلی به رو متکیه

 :کنم

 و خودم رضایت صورت در بعد و کنم کار سالیک که بود قرار آزمایشی طور به بنده-

 منتقل جااین به که گرفتم تصمیم سالیک از کمتر در که بشم موندگار ریاست،

 .بشم

 :گفت و داد تکون تأیید معنی به رو سرش

 رو ما دعوت و کنید ترک رو جااون گرفتید تصمیم که شد چی بپرسم تونممی-

 بپذیرید؟
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 ...اما بود من طبع به ما کامال بیمارهاش و کادر و جااون در زندگی شرایط! بله-

 :گفت کنجکاو

 اما؟-

 :کردم ای طوالنی مکث

 .کنم امتحان رو شانسم که دونستم بهتر اما-

 :گفت و داد تکون رو سرش باشه، خورده برجکش توی انگار که جوری

 .ببندیم هم با ایسالهیک قرارداد شممی خوشحال-

 .طورهمین هم بنده بله،-

 .دادند من به رو مبله ایخونه بیمارها، و فضا با آشنایی و قرارداد بستن از بعد

 .بگیرم دوش گرفتم تصمیم رسیدم، خونه به وقتی

 زندگی شلوغ و بزرگ شهر این توی سروصدایی هیچ بی و تنها که بگیرم یاد باید حاال

 !کنم

*** 

 :آرام

 وقت که بود شلوغ سرم انقدری اما گذرهمی پرهام با مالقاتم آخرین از هفته یک

 .کنم برقرار ارتباطی باهاش نکردم

 !شده تنگ براش دلم جورایی یه
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 اما زدم، زنگ پرهام به پاهام، دادن ماساژ حین در و نشستم میزم پشت صندلی روی

 چند گرفتم تصمیم همین خاطربه. خاموشه خطش که گفت گوشی پشت خانوم

 .باشه شده تموم موبایلش شارژ شاید بزنم؛ زنگ دوباره دیگه ساعت

*** 

 .گرفتم صورتم رویروبه رو، گوشی و خوابیدم تخت روی باز طاق

 !زدمی رو چشمم موبایلم کم نور عجیب اتاق اون تاریکی توی

 منفور زن اون هم باز اما گرفتم، رو شگوشی هزارم بار برای و پرهام اسم به شدم خیره

 "باشدمی خاموش شما نظر مورد دستگاه" گفت

 !بود برده رو من نگرانی سیل ناخواسته

 :کردم زمزمه ب**ل زیر

 !کجایی؟ پرهام-

 زنم،می زنگ بهش و گیرممی دستم به رو گوشی هرثانیه و هردقیقه که ستهفته یک

 !جواب باریک از دریغ اما

 و دل که مطمئنم اما نبود، معلوم تاریکی اون توی کردم؛ پرت حرص با رو گوشی

 !ریخته بیرون اشروده

 .شدم خیره داد،می اتاق به نور باز، پنجرۀ الی از که بیرون ماه به و چرخیدم پهلو به

 کجاست؟ پرهام یعنی

 االن اما. بگیرم تماس شخانواده با که نباشه بد کنم فکر گذشته، هفته یک که حاال

 .وقته دیر خیلی
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 !نخوابیدم بیشتر ساعت دو روزی تقریبا االن، تا اول روز همون از

 .رفتم حیاط سمت به و شدم بلند جام از عصبانی و کالفه

 .شدم هادرخت و هاگل به دادن آب مشغول و کردم باز رو شلنگ

 !عجیبه؟ حالم من قدراین چرا

 !کردم؟ پرهام نبود درگیر رو خودم زیادی کنممی احساس چرا

 !دارم نگرانی فرای حسی یک اما منطقیه نبودن، از مدت این برای شدن نگران البته

 !پشتوانه یک حس فرای حسی یک

 !داشتم میالد به که حسی شبیه حسی یک

 !عشق شبیه حسی یک

 دوست متعادل حد در رو پرهام که مطمئنم باراین اما دادم، تکون طرفین به رو سرم

 !باالتر کمی بلکه ندارم،

 .بستم رو شیر و گذاشتم باغچه توی رو شلنگ

 .شدم خیره سو کم هایستاره به و نشستم تاب روی و رفتم

 بگی؟ بهم شهمی. کجاست پرهام دونیمی تو! خدایا]

 کجاست؟ بگو. نگرانشم من. جوشهمی سرکه و سیر مثل دلم! خدایا

 خالص باشه، اومده سرش به ممکنه که بالهایی بر مبنی منفی افکار این بند از تا بگو

 !شم

 ![کنممی خواهش خدا،
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 .بود هاماشک سیل آغاز این و خورد سر مگونه روی از اشکی قطره

 هربار با اما کنم دور افکار قبیل این از رو خودم تا کردم مقاومت خیلی مدت این تو

 !گرفتندمی قدرت بیشتر افکار اون زن، اون صدای شنیدن

 آرامش تنها نه اما بگیرم، آرامش کردم سعی و آوردم در حرکت به تاب روی رو خودم

 !آوردند هجوم مغزم به داشتیم تاب این با پرهام با که خاطراتی تمام بلکه نگرفتم

 ...یا فرستاد عطر برام میالد که روزی یا گرفتم طالق میالد از که روزی مثل

 .دارم تاب این با ایمنفی خاطرات قدرچه

 تداعی باعث تاب این روی نشستن که توجیح این با رو خودم و شدم بلند روش از

 کهاین تا نخوابیدم من اما بردم؛ تخت سمت به رو خودم شه،می منفی خاطرات شدن

 .رسید صبح نماز

 !کرد اضافه دیگه غم یک هامغم تمام به صبح نماز این

 .مرگ جنس از غمی

*** 

 :پرهام

 تو شب تاریکی تقریبا و بود کرده نور در غرق رو شهر ها،ماشین و هامغازه هایچراغ

 !بود رفته حاشیه

 .دادم هل داخلش به رو کارت و ایستادم عمومی تلفن باجۀ رویروبه

 .پیچید گوشم توی مامان صدای بوق، چند بعد. گرفتم رو مونخونه شمارۀ

 .شده تنگ براش دلم قدرچه
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 بله؟-

 !سالم-

 .نشه باخبر بغض این از کسی تا کشیدم عمیقی نفس

 خوبی؟ برم، قربونت! مادر سالم-

 خوبی؟ تو عزیزم، آره-

 .مادر نه-

 :پرسیدم تند و کردم راست رو قدم

 !چرا؟-

 .شده ذره یک برات دلم گیره،نمی ازم خبری دیگه پسرم آخه-

 !کنه گریه نباید خیابون توی مرد یک

 :شدم لجباز اشکقطره راه سد سریع

 .پیشتون میام وقت یک. شلوغه خیلی سرم خدا به-

 .گذرهمی ماهپنج االن. نیومدی رفتی، که عید سوم از پسرم؟ ک ی دیگه آخه-

 !واقعا ببخشید-

 .میام کنار دلتنگی با من باش، سالم تو! برم قربونت-

 .کردن نگاهم متعجب رهگذرها که زدم بلند فریاد یک و گرفتم کناری رو گوشی دهنۀ

 خوبند؟ همه! الهی شم فدات-

 .دارم برات هم خبر یک تازه! خداروشکر آره-
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 چی؟-

 !است حامله پریناز-

 :زدم عمیقی لبخند

 .باشه مبارکش! خوب چه ا  -

 خبر؟چه آرام از خب. بزرگه دایی باشه هم تو مبارک-

 آرام؟-

 :شدم خیره رو پیاده کف فرشسنگ به

 .خوبه اونم-

 خبر؟چه شوهرش از -

 .هست چهارماهی. گرفتند طالق هیچی،-

 چیه؟ آرام درمورد نظرت مادر، گممی. خوب چه ا  -

 چی؟ مورد در! نظر؟-

 .برات خوبیه همسر نظرم به-

 !بستم درد از رو هامچشم

 .کنه ازدواج خوادنمی دیگه اصال اون من، مادر نه-

 .شندمی نرم بعد زنند،می رو هاحرف این همه-

 ...آخه-

 چی؟ آخه-
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 .ندارم دوستش من-

 !کنه پیدا ادامه سکوت این گذاشتم هم من و کرد مکث مامانم

 الو؟-

 مادرم؟ جانم-

 نزدی؟ زنگ خودت شمارۀ با چرا مادر، گممی-

 !شده خراب-

 زنی؟می داری کجا از االن. پس نزنیم زنگ تگوشی به انقدر پس خب ا  -

 .عمومی تلفن-

 بزنیم؟ حرف باهات تونیممی جوریچه خب! آهان-

 .زنممی زنگ مدام خودم من-

 !نشم دلواپس تا بزن زود زود مادر، باشه-

 .چشم-

 .نشم مزاحمت دیگه! برو خب-

 !خداحافظ باشه،-

 !خداحافظ-

 .گذاشتم سرجاش رو گوشی و

 .بردم فرو توش هم رو دستام و دادم جا جیبم توی رو کارت

 .کردم حرکت خونه سمت به و انداختم پایین رو سرم
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 کرده فراموشم آرام ممکنه کهاین اما دهمی آزارم بیشتر هرچیزی از سکوت و تنهایی

 !شدنه آزرده فرای باشه،

 داره احتمال درصد یک چون نگفتم، تلفنم جدید خط و مانتقالی مورد در مامان به

 !باشه دنبالم آرام که

 .کنم پیدا خو تنهایی با هم من طورهمین و نبینه آزار دیگه تا کنه فراموشم خواممی

 .کنمنمی درک رو خودم هم خودم

*** 

 :آرام

 بشینه کنیم کمک تا رفتیم بابا سراغ به خوندیم، رو نمازمون دالرام و من کهاین از بعد

 .بخونه نماز و کنه تیمم و

 :دادم تکونی رو بابا

 !بخونین نماز شین بلند بابا؟-

 :گفت وارزمزمه و کرد نوازش رو بابا سر دالرام

 !ها شهمی قضاء نمازتون جون؟ بابا-

 !تکون یک از دریغ اما

 .نشد بیدار هم باز اما دادم، تکون ترمحکم کمی

 :گفتم دالرام به و شدم بلند

 !بریم بیا! بیخیال-
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 !است خیره بابا به و نشسته طورهمون دالرام دیدم که برگشتم رسیدم، در به وقتی

 !بریم پاشو گممی دالرام؟-

 :گفت مقطع

 !ی... بج... آ-

 چیه؟-

 !ا... بی-

 .لرزهمی داره دیدم که برداشتم سمتش به قدمی

 :گفتم و گرفتم رو هاششونه

 لرزی؟می چرا دالرام؟ چته-

 .کرد اشاره بابا به و کرد بلند رو دستش

 !ندیدم خاصی چیز اما چرخوندم، رو سرم

 :گفتم و برگشتم

 ...ش چی-

 .چرخیدم بابا سمت به دوباره

 :دادم تکون محکم و گرفتم رو بابا تن

 !شو بلند بابا! بابا-

 .بود نشسته بهت در طورهمون دالرام

 :زدم داد
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 !بیار آب برو-

 .رفت در سمت به و اومد خودش به

 .داد ادامه راهش به و شد بلند سریع خیلی اما افتاد، زمین روی

 .بشه بیدار که کردممی تالش و بودم خیره بابا به گشاده چشمانی با

 .آورد آب لیوانی دالرام

 .نداد نشون العملیعکس هیچ اما پاشیدمش، بابا صورت به و گرفتمش سریع

 !بگیر رو بابا-

 .داشت نگه رو بابا لرزونش هایدست همون با و نشست تخت روی دالرام

 تلفن سمت به اشالشه دیدن با اما رسوندم، موبایلم به رو خودم سریع و شدم بلند

 .دوئیدم خونه

 .گرفتم رو 115

 .داریم نگهش نشسته گفتند فقط هااون و گفتم رو بابا هایحالت و خونه آدرس

 !گذشت هاقرن دالرام و من برای اما نگذشت بیشتر ربع یک اورژانس، اومدن تا شاید

 !بود غوغا دلمون در اما زدیمنمی حرف کدومهیچ

 .کردند چک رو بابا وضعیت و اومدند پرستارها

 .انداختند پایین رو سرشون و کردند نگاه هم به مرد دو هر

 .بودیم شده خیره هااون به و بودیم گرفته رو دیگرهم دست فقط دالرام و من

 .کشید سرش روی رو بابا تخت مالفۀ پرستارها از یکی
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 :گفتم و آوردم باال رو سرم بعد و انداختم نگاه بابا به اول

 !کنید؟می کارچی-

 :اومد ما سمت به و شد بلند تخت روی از مرد

 !کنیممی عرض تسلیت-

 !چرخید سرم دور دنیا

 !نداره امکان این! نه-

 :داد دستم به و نوشت چیزی ایبرگه توی مرد، یکی اون

 :بود نوشته برگه روی

 «دقیقه 6:17» فوت زمان-

 :زدم داد

 .بخوره تکون تونهنمی فلجه، اون. ستزنده من بابای! دید؟می من به فوت گواهی-

 :زدم کنار رو مالفه و رفتم تخت سمت به

 .شهمی خفه. بزنه کنار رو پارچه خودش تونهنمی-

 !زدندنمی حرفی دوتا اون از کدومهیچ اما

 .رفتند و کردند جمع رو وسایلشون

 .شدم خیره بابا به

 !اشک قطره یک از دریغ اما کردم، نوازش رو صورتش

 !کنهمی گریه بهار ابر مثل دیدم که چرخوندم دالرام سمت به رو سرم
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 .آورد هجوم آغوشم سمت به اون و کردم باز رو آغوشم

 .کردم نوازش رو موهاش و گذاشتم سرش روی رو مچونه

 ...شدیم یتیم آبجی،-

 .شدم خیره داد،می رو صبح نوید که پنجره به فقط من و

*** 

 .بودم شده خیره موبایلم هم از شده جدا هایتکه به و بودم نشسته تخت روی

 !نخوابیدیم کدومهیچ دالرام نه و من نه صبح، نماز از بعد از

 .شدم خیره بابا جنازۀ به فقط من و کرد عزاداری اون

 !جنازه

 .دادم تختم طاق به رو متکیه و کشیدم عمیقی نفس

 .داد خبر و زد زنگ عمه به دالرام خود

 .دممی گوش هاشونزجه به و امنشسته اتاقم تو اومده، عمه که موقعی از هم من

 .شد زده اتاقم در

 !بود کرده قفل زبونم

 .اومد سمتم و کرد باز رو در مریم

 .بود کرده خبر هم رو اون دالرام

 :برداشت رو هاتکه و نشست تخت روی

 .شه درست زود بده تا حامد به دممی! نباش نگران! شده نابود که این ا  -
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 .داد تکون صورتم جلوی رو دستش ندید، من از العملیعکس وقتی. کرد مکث کمی

 خوبی؟ آرام؟ -

 .شدم خیره بهش و گرفتم پنجره از رو نگاهم

 !زدمی موج هاشچشم توی اشک

 :داد خفیفی فشار و گرفت رو دستم

 .کنی گریه االن باید تو! بزن حرفی یک خدا رو تو آرام-

 !کشیده ته هامالعملعکس تمام اما کنم؛ گریه باید آره،

 .رفت و شد بلند داد، دست از رو امیدش وقتی

 !هست؟ چی امید دیگه! هه! امید

 !شده برابر چند هامتنهایی حاال

 ...که هم بابا. نیست اثری و خبر هیچ که پرهام اون از

 !افتاد رازهم به چشمم که کشیدم صورتم به دستی

 :گرفتم دستم به رو خودکار و کردم بازش

 رو من اولش، لحظۀ همان از که فصلی! شد آغاز مزندگی از تلخ اما جدید فصلی»

 شهمی برقرار تماسی نه. نیست خبری پرهام از که است هفته یک از بیش! کرد تنها

 !است بزرگ شکنجۀ یک خود این و شهمی داده پیامی جواب نه و

 امروز! امشده یتیم رسما حاال که اینه رسونه،می جنون مرز به رو من که چیزی اما

 خودم، از بیشتر اما! تنهام که بپذیرم باید دیگه حاال! دادم دست از رو بابا صبح نماز
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 دست از رو مادرش هم و پدر هم ماهشش عرض در که خواهری. هستم خواهرم نگران

 ما از رو چی خوادمی خدا دونمنمی. است سنش ترینبحرانی در که حالی در داد؛

 «.دهمی قرار الهی آزمایش مورد طوراین رو ما دوی هر که ببینه

 .شدم بلند و بستم رو دفتر

 !بخوابم خوادمی دلم کردم؛ خاموش رو چراغ و کشیدم رو پرده

 .نشم بیدار هرگز دیگه و بخوابم

*** 

 :پرهام

 .کردمی حرکت آهسته و آروم خیلی که شدم روروبه ساعت به خیره

 رو تنهایی این عمرم آخر تا خواممی جوریچه دونمنمی من و گذشته روز هشت تازه

 !کنم تحمل

 هم باز اما نشده برقرار تماسی هیچ گوشی این با. شدم خیره کنارم موبایل به

 !باالست ریسکش

 .بزنم زنگ و عمومی تلفن برم که شدم بلند و کشیدم موهام توی دستی

 .زدم بیرون خونه از و کردم تنم رو هاملباس

 :برداشت پریا که گرفتم رو خونه شمارۀ

 بله؟-

 !پریا سالم-
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 .میاد ماشین صدای قدرچه! داداش سالم-

 .خیابونم توی-

 .بود ناآشنا شماره-

 .زدم زنگ عمومی تلفن از-

 !عمومی؟ چرا! وا-

 .شده خراب مگوشی-

 !آها-

 کجاست؟ مامان خب-

 .خرید رفته مامان-

 .برم من پس خب،خیلی-

 داداش؟-

 بله؟-

 خبر؟چه جونآرام از-

 .بود کرده باعشوه رو صداش

 .خوبه اونم-

 شه؟می درست ک ی موبایلت داداش -

 !موبایلم؟-

 !بدم باید جوابی چه دونستمنمی
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 پرسی؟می چرا حاال-

 حفظی؟. ندارم رو اششماره بزنم؛ زنگ آرام به خواممی... خب-

 .آره-

 !بیارم کاغذ برم وایسا پس! خوب چه ا  -

 .باشه-

 :برگشت بعد مدت یه

 !داداش بگو خب-

-۰۹... 

 !طال دستت-

 .فعال. کنم می خواهش-

 .فعال-

 به رو خودم گرفتم تصمیم و زدم باد رو خودم کمی دستم با. بود گرم خیلی هوا

 !کنم مهمون بستنی

*** 

 :آرام

 عجیب این و ستگذشته در من زجرآور و تلخ خاطرات یادآور مشکی، لباس

 !ستآزاردهنده
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 اتاقم بیرون سمت به و کردم تنم رو مشکی لباس چندش، از شده جمع قیافۀ با

 .رفتم

 .دادندمی انجام پسرعموهام رو... و ناهار و جنازه تشییع به مربوط کارهای

 :اومد سمتم به شیون با عمه گذاشتم، بیرون اتاق از که رو پام

 !بگردم دورت عمه؟ کجایی-

 :گفت و گذاشت صورتم طرف دو رو دستش

 گلکم؟ موندی اتاقت تو قدراین چرا-

 .رفتم آغوشش تو و زدم کنار رو دستش

 :کردمی نوازش رو کمرم

 گی؟نمی چیزی چرا-

 .ببرم لذت بودن آغوشش تو از گذاشتم و بستم رو هامچشم

 !خواستمی دیگه آغوش یک دلم اما

 .کرد باز برام رو درش دید، رو من اشک هربار که آغوشی اون

 !خوادمی رو پرهام دلم من

 :چرخوند صورتم دور رو هاشچشم و کرد جدا آغوشش از رو من عمه

 نکردی؟ گریه تو جان؟ عمه-

 .کردم نگاه بهش فقط بغض با

 :گرفت سر از رو شگریه
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 !کن گریه کنممی خواهش-

 !بودم خیره فقط من اما

 :کرد نگاه بهم قرمز هاییچشم با و جلو اومد دالرام

 آبجی؟-

 .رفتم ورودی در سمت به و چرخوندم رو سرم کالفه

 .کنندمی نگاه من به دارند شونهمه که دونممی و بود گرفته فرا رو خونه همۀ سکوت،

 رو بابام نذارم خواستممی. کنم بغل رو دالرام خواستممی. کنم گریه خواستممی من

 آزار رو من این و شدنمی داده نشون من از العملیعکس هیچ اما بذارند، قبر توی

 .دادمی

 توی غم وحشتناک بارش عموهام، مردونۀ و آروم هایگریه عمه، و دالرام بلند هایزجه

 .دادمی شکنجه رو من اطرافیان چهرۀ

 .کردم نگاه بود، شده پیچیده کفن توی که بابا به

 !بشی ویلچر اسیر رو عمرت پایانی سال چند شدم باعث که ببخش رو من بابا]

 !شدممی تنگرانی و خوردن غصه باعث که ببخش رو من

 من باباجون،! کردم بدبختی درگیر رو همه اشتباهم انتخاب خاطربه که ببخش رو من

 !ببخش رو

 !شد ساکت جا همه یکهو

 .بودند کشیده دست زاری و گریه از هم دالرام و عمه
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 چشمم که بفهمم رو سکوت این دلیل تا چرخوندم اطراف به و برداشتم بابا از چشم

 !افتاد میالد به

 !بود شده تکیده و الغر

 .بپوشونه رو پاهاش به بسته پابند کردمی سعی بلندش شلوار با و بود گذاشته ریش

 .بود شده خیره من به همون با و داشت غم نگاهش

 .بیاد جلو که خواستمی و داشت دست مریمی گلدسته

 !ایستادم اشسینه به سینه و شدم بلند زود

 .بشکنه زبونم قفل که شد باعث میالد حضور

 :کشیدم هم در رو هاماخم

 کنی؟می کارچی جااین تو-

 !دونممی اتفاقات این تمام مقصر رو میالد خودم از قبل

 ...اومدم من-

 :کردم پرت ایگوشه و کشیدم دستش از رو گل

. نداری ربطی ما به تو اصال نداری؛ جایی هیچ جااین تو! اومدی که کردی غلط تو-

 شرکت بابام ترحیم مجلس تو که نداره حقی چیزهاست، این تموم مسبب که آدمی

 .کنه

 ...آرام-

 !گمشو برو! نیار کثیفت دهن به رو من اسم-
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 .گفتم جیغ با رو آخر جملۀ

 !کنی؟ دور رو این که کجایی پرهام

 .کرد شروع رو هاشالعملعکس بدنم دوباره. لرزیدممی ناراحتی و غم ترس، خشم، از

 :گفت فقط و نکرد حرکتی هیچ میالد

 .بزنم حرف باهات خواممی-

 :گفتم و زدم صداداری پوزخند

 !بزنم؟ حرف مزندگی و مبچه و مادرم قاتل با باید چرا. ندارم حرفی تو با من! هه-

 !خواممی معذرت من آرام،-

 .دادم هولش و کردم هیستریکی خندۀ

 .نشه جا به جا متریمیلی من، جونبی هایهل با که بود محکم انقدری

 .نجسی تو! باشی جااین نباید تو برو! برو-

 .نشد عوض دیگه هاشچشم رنگ اما بود؛ عجیب

 .دوئید مخالف سمت به بعد و شد خیره صورتم به ایدقیقه چند

 .کردم نگاه اشرفته راه به و افتادم زمین روی زانو با

 .کنهمی متنفر خودم از بیشتر رو من اون وجود

 :گرفت جلوم آبی لیوان و گذاشت مشونه روی رو دستش دالرام

 !بخور رو این بیا آبجی،-

 !دیدمشمی تار. کردم نگاه بهش
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 .کردم خالی نزدیک درخت   یک زیر و گرفتم ازش رو لیوان

 .بشینه زمین روی من مثل شد مجبور هم اون که کشیدم رو دستش

 .دادم سوقش آغوشم سمت به و گرفتم رو کمرش

 .دادم فشارش محکم

 هم اطرافیان که دیدم اما کردیم؛ شروع رو هقهق هم با دالرام و من ک ی نفهمیدم

 .کردندمی گریه ریزریز و بودند گرفته رو هاشوندستمال

 ابدی آرامش یک بهم کشیدم، که هاییسختی و هابدبختی تمام ازای به خدا امیدوارم

 .بده

*** 

 .کندم سرم از رو ممشکی شال

 نگاه بود، کرده درست برام مریم شوهر حامد، که ایگوشی به و نشستم مبل روی

 .کردم

 زندگی تنهایی بلدیم دالرام و من بشه؛ خونه وارد کسی نذاشتم دیگه ناهار از بعد

 !کنیم

 .خوابید و رفت مصیبت، این از افسرده و گریه از خسته دالرام

 !نداشت معنایی برام خواب دیگه من اما

 .خورهمی زنگ داره که شدم متوجه دستم، توی گوشی لرزش با

 :بود ناشناس شماره
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 بله؟-

 خوبی؟! جونم آرام سالم-

 شما؟ ببخشید،! سالم-

 :گفت و کرد مکثی

 .پرهام خواهر پریام، من. نکردم معرفی رو خودم! ببخشید آخ-

 !پرهام

 :گفتم و شدم بلند هازدهبرق مثل

 آوردی؟ دستبه رو مشماره جوریچه-

 :گفت متعجب

 .گرفتم پرهام از خب! وا-

 :نیفتم زمین روی سرگیجه این دست از تا گرفتم مبل تاج به رو دستم

 داری؟ خبری ازش کجاست؟ پرهام-

 .دیگه مشهده آره،-

 .دهنمی جواب رو ششماره آخه-

 .شده خراب شگوشی-

 گرفتی؟ ارتباط باهاش جوریچه پس-

 .زنهمی زنگ بهم عمومی تلفن از وقتیه چند-

 نگرفته؟ تماسی من با چرا پس
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! بزنه زنگ من به که بگید بهش گرفت، تماس باهاتون پرهام هروقت! پریا ببین-

 طورهمون هم باز که دارم نیاز حاال و مرده بابام بگید! دارم نیاز بهش بگید بهش

 ...بگید! شده تنگ براش دلم بگید! بشه گاهمتکیه

 ..."دارم دوسش بگید" بگم خواستممی اما نگفتم؛

 کرده؟ فوت بابات! چی؟-

 :نریزند بیرون هاماشک تا کشیدم عمیقی نفس

 .دیشب آره،-

 زنه؟نمی زنگ تو به پرهام یعنی-

 .مردممی دلشوره از داشتم. ندارم خبری ازش ستهفته یک نه،-

 !عجیبه خیلی-

 چی؟-

 انگار که جوری. خوبی گفتمی مطمئن پرسیدیم،می ازش رو حالت وقت هر کهاین-

 .بودتت دیده تازه دفعه هر

 .کردم مکث

 !لنگهمی کار جای یک-

 چی؟ یعنی-

 هم موقعاون. ندیدمش بودیم، شاپکافی توی هم با که پیش هفتۀ از من-

 هیچ هم بهم و نداد جواب تلفنی هیچ دیگه بعدش. کرد خداحافظی غریبعجیب

 .زدمی زنگ بهم باریک روزی حداقل اون اما. نزد زنگی
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 ها؟حرف این از چیه منظورت-

 .کنهمی پنهون رو چیزی یک داره کنممی احساس اما دونم،نمی-

 کنه؟می پنهون داره رو چی بفهمی خوایمی کجا از خب-

 :گفتم بعد و کردم فکر ایلحظه چند

 گرفت، تماس باهاتون اگر خواهشا اما. زنیممی حرف هم با بعدا. برم باید! پریا ببین-

 !بگو بهش رو هاحرف اون تمام

 .عزیزم باشه-

 .فعال-

 .کردم قطع رو گوشی و

 اون بعد. بیرون میرم که نوشتم دالرام برام کاغذ یک روی و کردم سرم رو شال دوباره

 .چسبوندم ورودی در روی رو

 .دوئیدم ماشین سمت به و کردم پام رو هامکفش

 .شدم سوار و زدم رو حیاط ریموت

 گازش پرهام خونۀ سمت به بستم، رو در ریموت با و کردم خارج رو ماشین کهاین بعد

 .گرفتم رو

 .کردم پارک خونه رویروبه

 .کردم قفل رو در و شدم پیاده ماشین از

 .نداد جواب اما زدم رو اشخونه زنگ
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 .زدم دوباره بعد و کردم صبر دقیقه یک

 !نداد جواب هم باز

 .نداد جواب هم باز اما بار؛ پانزده بار، ده بار، پنج بار، چهار بار، سه

 .دادم تکیه ماشین به و کشیدم صورتم به دستی کالفه

 !رسید ذهنم به فکری تا

 :داد جواب رها بعد لحظه چند که زدم رو پرهام خونۀ رویروبه واحد

 بله؟-

 کنی؟ باز رو در شهمی منم؛! سالم-

 .شدم وارد سرعت به هم من و کرد باز رو در

 .بیام تا موندم منتظر و زدم رو آسانسور

 !باشه خونه توی که کردممی خدا خدا

 .زدم رو اشخونه طبقۀ و شدم آسانسور سوار سریع

 .شدم روروبه رها با شد، باز که آسانسور در

 خبری ایروسری یا شال از اما بود پیچیده خودش دور و بود کرده تنش بلندی لباس

 !نبود

 !طوریه؟این هم پرهام جلوی یعنی

 !سالم-

 .رفتم پرهام واحد سمت به بهش، توجهبی
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 !نداد جواب اما زدم مشت پاکوبیدم، زدم، در زدم، زنگ

 چته؟-

 :گفتم و برگشتم سمتش به

 ست؟خونه پرهام-

 .نه-

 :گفتم و برداشتم سمتش به قدمی

 داری؟ خبر ازش-

 !نه-

 :گفتم ب**ل زیر و زدم دیوار به پا با حرصی

 باشه؟ افتاده براش اتفاقی نکنه-

 :گفتم بلند و برگشتم در سمت به زدههراس

 .باشدش گرفته گاز نکنه-

 :گفت رها که رفتم در سمت به دوباره

 .رفته پرهام-

 :گفتم گشاده چشمانی با و برگشتم سمتش به سریع

 !چی؟-

 .رفت و برگردوند خونهصاحب به رو خونه-

 دونی؟می کجا از تو چی؟ یعنی-
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 ازش. بده نشون رو خونه مشتری یک به که بود اومده خونهصاحب پیش وقت چند-

 .داده پس موعد از زودتر رو خونه پرهام که گفت اونم پرسیدم؛

 !وای-

 :خوردم سر و دادم تکیه دیوار به

 نگفت؟ من به چرا-

 :گفت و گرفت سمتم به قندیآب لیوان رها

 .تهران بره خواستهمی انگار گفتمی. داشته عجله خیلی که گفتمی مَرده-

 .بریزه رها لباس روی قندآب لیوان شد باعث که کردم بلند رو سرم محکم

 .لباسم به زدی گند! اَه-

 .گرفتم رو بازوش و شدم بلند

 :گفتم مستأصل

 کجاست؟ ههخونهصاحب بگی شهمی-

 ...خودم که بود جایی. دارم رو بنگاه آدرس ولی دونم،نمی من-

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 کجاست؟... خب-

 !بود برخورده بهش

-»...« 

 .رفتم پایین هاپله از ایخداحافظی هیچ بدون. داد رو آدرس
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 :گفت که شنیدم

 !تحفه-

 .رفتم بود، داده رها که آدرسی سمت به و شدم ماشین سوار

 داشت؟ کارچی تهران با پرهام

 چی؟ آسایشگاه پس نداشت، تهران رو کسهیچ اون

*** 

 حجم متوجه رو من تازه این و اومد استقبالم به سرد بادی که کردم باز رو امالک در

 !کرد عرق از زیادی

 !سالم-

 .کردم نگاه بود، نشسته میز پشت که گندمی مو مرد به و برگشتم

 :گفتم و برداشتم قدم سمتش به

 !سالم-

 اجاره؟ یا رهن امرتون؟-

 .کدومهیچ-

 :گفت و کرد پایین باال رو روشروبه هایپرونده از تا چند

 قدره؟چه تونبودجه بخرید؟ خوایدمی-

 :گفتم و گذاشتم میز روی رو دستم

 .نیومدم چیزا این برای من. آقا نه-
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 :کرد بلند رو سرش و کشید کار از دست

 اومدید؟ چی برای پس-

 .خواممی فرهادی پرهام از خبری-

 احواله؟ ثبت جااین مگه کیه؟ فرهادی پرهام-

 :گفتم و نشستم میزش کنار مبل روی

 خونۀ. کرده اجاره خونه و بوده اومده جااین قبال. شده غیب پرهام! آقا ببینید-

 .خواممی ازش اطالعاتی من)...(. توی

 چی؟ از-

 :کردم فوتی کالفه و چرخوندم اشکاسه توی رو چشمم مردمک

 چیه؟ دارید ازش که خبری آخرین ببینم خواممی-

 :کرد قفل و گذاشت میز روی رو دستش

 هستید؟ کی شما دونمنمی من اصال بگم؟ چی شما به باید من خانوم،-

 .بیرون بکشم زبونش زیر از خبری تا کنم کارچی باید دونستمنمی

 رو تلفنش نه اشه،خونه توی نه اون. نیست خبری پرهام از که روزههشت! آقا ببینید-

 .میریممی نگرانی از داریم ما. دهمی جواب

 کیه؟ منظورتون ما،-

 .شهخانواده و من" ما" از منظور! آقاجان بابا، ای-

 :گفت و انداخت نگاهی دفترش به
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 .بود مجرد اون دونم،می که جاییاون تا-

 :رفت باال صدام کمی

 !زنشم؟ گفتم من مگه-

 دارید؟ کارچی بهش پس نیستید، زنش اگر. فهممنمی من-

 رو خونه وقتی بگید بهم شما! باشه؟ داشته کار باهاش تونهمی زنش فقط مگه آقا-

 کجا، بره خوادمی کهاین یا دهمی پس رو خونه موعد از زودتر چرا کهاین از داده، پس

 نه؟ یا گفته چیزی

 :کجاست میزش روی رو خودکار مرد،

 .داد انجام رو کارها و اومد احمد دوستش. ندارم اطالعی من-

 !دوستش؟-

 .بود کرده جور رو خونه اون اصال آره؛-

 دارید؟ چیزی آدرسی ای،شماره ازش-

 .بله-

 بدید؟ بهم شهمی خب-

 !نه-

 :رفتم وا

 چرا؟-

 .بذاریم دیگران اختیار در رو هامونمشتری اطالعات تونیمنمی ما-
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 .زندگیه و مرگ بحث آقا،-

 .تونیمنمی! شرمنده عزیز، خانوم-

 :نوشتم رو تلفنم شمارۀ بود، جاهمون که خودکاری با و برداشتم میزش روی از ایبرگه

 اطالع بهم شد، خبری خودش و پرهام دوست از دونمنمی یا شد عوض نظرتون اگر-

 .بدید

 :گفتم و شدم خیره هاشچشم به تمنا با

 !کنم می خواهش-

 .بود شده دل دو انگار

 .شدم خارج جااون از دلیل همین به کنم احساسی رو فضا کمی خواستم

 .شدم خیره روروبه به و نشستم ماشین توی

 کنم؟ پیدا ردی ازش تونممی جوریچه

 جوری؟چه خب اما شه؛ پیدا هم پرهام ممکنه کنم، پیدا رو پرهام دوست بتونم اگر

 .گذاشتم فرمون روی رو سرم

 باشه؟ خبری ازش ممکنه کجا دیگه

 ![آهان]

 .روندم آسایشگاه سمت به و کردم روشن رو ماشین

 .نه اصال یا کجاست پرهام که بدونند هااون شاید

 !باشه جااون پرهام شاید
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*** 

 اتاق سمت به سریع خاطرهمین به نبود؛ پذیرش توی مظفری خانم شدم، وارد وقتی

 .بود نشسته میز پشت ایدیگه مرد یک کردم، باز رو در وقتی اما رفتم، پرهام

 بفرمایید؟-

 نیستند؟ فرهادی آقای-

 !بپرسید پذیرش از برید. شناسمنمی فرهادی؟ آقای-

 .شد بیمارش با زدن حرف مشغول بعد

 .بوده اتاقشون جااین آخه-

 :گفت و کرد نگاه من به

 !منه اتاق جااین که ستهفته یک تقریبا-

 !هفته یک

 .رفتم بود، پذیرش توی حاال که مظفری خانم سمت به سرعت به و بستم رو در

 :زد لبخند دید، که رو من

 خوبی؟! جانآرام سالم-

 کجاست؟ پرهام مظفری، خانم-

 فرهادی؟ دکتر-

 .آره-

 .رفتند جااین از که شهمی ایهفته یک-
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 رفته؟ کجا-

 .گرفتند انتقالی تهران به-

 !شد شل پاهام

 !تهران؟-

 دونستی؟نمی مگه. آره-

 داری؟ چیزی موبایلی، شماره ازش خب. نه-

 .کنندمی غیرفعال رو شونقبلی شمارۀ که گفتند. نه-

 !نشده خراب شگوشی پس

 گرفته؟ انتقالی کجا به-

 .تهران تو آسایشگاه یک-

 داری؟ اینشونه آدرسی، ازش-

 .دونممی رو اسمش فقط. نه-

 !چی؟ خب خب-

 )...(آسایشگاه-

 داری؟ اطالعاتی چه دیگه-

 پرسی؟می چرا حاال. نیست ایدیگه چیز-

 .ندارم توضیح برای وقتی واقعا ولی! ببخشید-

 .روندم خونه سمت به و کردم خداحافظی
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 !بکنم کاری تونمنمی بابا هفت حداقل تا

 .کشیدم دراز تخت روی و خوردم بخشآرام قرص یک خونه توی

 کجایی؟ پرهام]

 رفتی؟ و گرفتی انتقالی خبربی چرا

 گفتی؟ دروغ همهاین چرا

 کجایی؟ که بدونیم خواینمی چرا

 [گرفتی؟ تصمیمی چنین که شدچی اصال

 .کنه اثر بخشآرام تا کردم صبر و رفتم پتو زیر به سوال، همهاین از کالفه و خسته

*** 

 .کردم باز رو هامچشم دستی، نوازش حس با

 !داشت عجیبی تضاد خندونش ب**ل با عمه اشکی هایچشم

 :دادم تکیه تخت طاق به و شدم بلند جام از سریع

 !جون عمه سالم-

 !عزیزکم سالم-

 !شده روشن هوا که فهمیدم تازه. مالیدم رو هامچشم

 !خوابیدم؟ قدراین من واقعا یعنی

 .خوابیدی حاال تا غروب از گفت دالرام که بزنم سر بهتون اومدم صبح-

 :گفت و کرد ریز رو هاشچشم
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 شده؟ چیزی آرام. خوندم هم رو اتنامه-

 ...فقط نشده؛ چیزی-

 !زدمی موج نگرانی هاشچشم توی

 شده؟چی-

 .شده گم پرهام که ستهفته یک-

 !شد چهارتا هاشچشم

 !شده؟ گم-

 .کنم پیداش تا بودم رفته هم دیروز. آره-

 :داد ماساژ دستش یکی اون با و گرفت رو دستم

 شد؟ دستگیرت چی-

 !شد تار دیدم

 کرده قطع رو داریم همه که خطی. نگفته هم کسهیچ به. تهران رفته گرفته، انتقالی-

 .نزده زنگ وقتهیچ من به اما زنه،می زنگ شخانواده به عمومی تلفن از و

 :گفت و زد بهم محزونی لبخند

 کرده؟ رو کارها این چرا-

 .رفت عجله با یکهو بودیم، رفته شاپکافی هم با که بار آخرین دونم؛نمی-

 زد؟ زنگ بهش کسی-

 ...نه-
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 !زد خشکم یکهو

 آرام؟-

 :گفتم زنم،می حرف خودم با دارم که انگار

 شیرین هایحرف مورد در گفتید، باهاش ازدواج مورد در شما که گفتم بهش روز اون-

 .گفتم هم

 :دادم تکون طرفین به رو سرم

 .کنم ازدواج خوامنمی گفتم بهش-

 :دادم ادامه و کشیدم دست صورتم به

 ...اون. شدمی عوض هی اشچهره حالت که دیدم-

 .گفتم بلند رو فکرم و کردم طی رو اتاق طول و عرض و شدم بلند جام از

 .کردمی نگاه من به فقط هم عمه

 ...اون. بده ازدواج پیشنهاد بهم خواستهمی اون-

 !خورده ذوقش تو و بزنه رو حرفش نذاشتم من! وای

 :گفتم عمه به رو و نشستم تخت روی

 رو این خواستهمی اون! نگفت بهم اما بگه، چیزی بهم خوادمی که بود گفته بهم-

 شهمه. کرده دور همه از رو خودش این، خاطربه اون حتما نفهمیدم؟ چرا! وای. بگه

 .منه تقصیر

 :خوردندمی سر مگونه روی اشک قطرات دونهدونه
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 !نفهمیدم؟ چرا! خدایا وای. شدنمی جوریاین زدم،نمی رو هاحرف اون روز اون اگر-

 :کرد بغلم عمه

 جواب وقتی هم باز گفت،می بهت هم رو پیشنهادش اگر اون! نکن اذیت رو خودت-

 .گردهمی بر! نباش نگران. کردمی رو کار این شنید،می رو تو

 گفت،می رو پیشنهادش اگر که کردم فکر این به و دادم فشار اششونه به رو سرم

 ...من جواب

 .زدمی پشتم به هم عمه و کردم گریه آروم آروم بستم رو هامچشم

 !بود مثبت بهش جوابم قطعا

*** 

 (آخر فصل) دوازدهم فصل

 !نیست خبریخوش خبری،بی

 !ندارد هم بد خبر حتی دارد خبریبی که دردی

 !است بدتر هم شکنجه از حتی کندمی تحمیل خبریبی که زجری

 !مرگ همان یعنی تو از شدن خبربی اما دانینمی تو

*** 

 !شد تمام هم بابا هفت و

 .نیست خبری پرهام از که ستهفته دو حاال و

 .بخوابه که رفت گریه، از ناشی سردرد خاطربه عمه
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 .کردمی گریه آروم و بود خیره تلویزیون صفحۀ به هم دالرام

 .اومدند جااین به مسجد از بعد هاشون،بچه و شوهر همراه به سارا و مریم

 :گرفت رومروبه رو شربت حاوی سینی مریم

 !افتاده قندت. نخوردی صبح از هیچی! آرام بخور-

 که نگفتم دروغ اما گذره،می مزهخوش و شیرین رنگ قرمز لیوان اون از کسی کمتر

 !ندارم میلی

 .نشست حامد کنار مبل روی کرد، تعارف رو هاشربت مریم کهاین از بعد

 :گفتم محمد به رو بعد و کردم فکر کمی

 محمد؟ آقا-

 :گفت و کرد بلند شگوشی از رو سرش

 بله؟-

 !بگیرید؟ بلیط یک من برای شهمی-

 !دالرام آروم گریۀ و تلویزیون حتی. شد ساکت جا همه بارهیک به

 :شکست رو سکوت سارا کهاین تا بود، من به رو هانگاه همۀ

 کجا؟ بری خوایمی-

 !تهران-

 :گفتند صدایک همه

 !تهران؟-
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 .آره-

 :گفت مریم

 داری؟ کارچی جااون تهران؟ چرا-

 :گفتم و برگشتم محمد سمت به بهش توجهبی

 هست؟ بلیطی ببینید فردا، فوقش یا امروز برای-

 .کرد شگوشی توی رو سرش دوباره محمد

 :نشست کنارم و شد بلند جاش از مریم

 داری؟ کارچی تهران. کنیمی نگرانم داری آرام-

 .پرهام دنبال برم خواممی-

 شده؟ گم مگه! پرهام؟-

 .کنهمی قایم من از داره رو خودش. نشده گم-

 !چرا؟! وا-

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی کالفه

 .دممی توضیح خودم بعدا! نپرس چیزی دیگه هم االن. دونمنمی-

 .پره شهمه! نیست بلیطی هیچ-

 !وای-

 .داره فرداپس ولی-

 :گفتم و شدم بلند جام از
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 .برم ماشین با مجبورم. دیره فرداپس نه،-

 .کشید رو بازوم محکم کسی که برداشتم قدمی اتاقم سمت به و

 :بود سارا

 دادی؟ دست از رو عقلت تهران؟ تا بره جااین از تنها زن، یک آرام؟ گیمی داری چی-

 :گفتم و کشیدم هم تو رو هاماخم

 !برم باید من! نکن شلوغش بیخودی سارا-

 :رفت باال کمی سارا صدای

 !برو قطار یا هواپیما با فرداپس حداقل. کاره تریناحمقانه تو کار این-

 :بردم باال رو صدام کمی اون مثل هم من

 این داره چرا و کجاست اون بفهمم باید من فهمی؟می کنم؛ پیداش باید من سارا،-

 .کنممی دق دارم. کنم صبر فرداپس تا تونمنمی. کنهمی من با رو کار

 :اومد ما سمت به و شد بلند جاش از حامد

 .میایم هم ما پس-

 :کردم پاک رو میومد پایین که اشکی قطره و کردم نگاه بهش

 .برم تنها خواممی نه،-

 :گفت مریم

 .خطرناکه کارت خیلی. آرام شهنمی طوریاین-

 :دادم رو جوابش برنده کمی
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 .گذاشتنمه دست روی دست و جااین تو موندنم خطرناکه، من برای که چیزی فعال-

 .دوئیدم اتاقم سمت به و

 جا توش رو مدارکم و شخصی لوازم و لباس دست چند و گذاشتم تخت روی رو ساک

 .دادم

 .بود تاریکی به رو هوا. کردم نگاه بیرون به پنجره از

 .بود ترمهم پرهام کردن پیدا اما ترسیدم،می هم خودم حقیقتش

 .زدم بیرون اتاق از و بستم رو ساک

 !زدمی موج نگرانی همه هایچشم توی

 :کردم بغلش و رفتم دالرام سمت به

! بردار هم لباس دست چند و کلید! نیا خونه تنهایی نیومدم من تا! عمه خونۀ برو تو-

 !باش خودت مواظب

 .بوسیدم رو شگونه

 :گفتم بهشون و کردم بغل رو سارا و مریم

 !ممنون رم،می دارم کجا که بگید هم بهش! برسونید شخونه دالرام با رو عمه لطفا-

 .نزدند حرفی کدومشونهیچ

 .بوسیدم هم رو هاشونبچه هایلپ و کردم خداحافظی هم حامد و محمد از

 .بستم سرم پشت رو خونه در و کردم شونهمه به اجمالی نگاهی

 .کردم روشن رو ماشین و گذاشتم عقب صندوق رو ساک
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*** 

 !ترسوندمی رو من عجیب این و بود تاریک و ساکت جاده

 .نکنم فکر چیزها طوراین به تا کشیدم عمیقی نفس

 .شدم آماده نماز برای و کردم ترمز رسیدم، که راهی بین مسجد اولین به

 .رفتم سوپری یک سمت به بعدی، جایگاه برم یا کنم اتراق همینجا کهاین از دل دو

 .گذاشتم پیشخونش روی نوشابه و سرد ساندویچ یک

 .تومن هزارهفت شهمی-

 :گفتم و گذاشتم پیشخون روی رو تومنی هزارهفت

 راهه؟ قدرچه بعدی جایگاه تا! آقا ببخشید-

 :گفت و کرد فکر کمی

 آبجی؟ تنهایی. هست کیلومتری پنجاه یه-

 !شد درشت هامچشم مردمک که ببندم شرط حاضرم

 طور؟چه-

 .پرسیدم تفننی فقط هیچی،-

 .رفتم ماشین سمت به و کشیدم هم توی رو هاماخم

 !بمونم جااین تونمنمی امشب

 .داشتم نگه ایگوشه و رفتم کیلومتر بیست حدود و کردم روشن رو ماشین
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 ساندویچ خوردن مشغول و کردم روشن رو ماشین داخل هایچراغ و زنچشمک چراغ

 .شدم

 .خورد زنگ تلفنم که بودم خوردن حال در

 !باشه پرهام داره احتمال هم درصد یک خب اما بود، ناشناسی اسم

 بله؟-

 !خانم سالم-

 !نبود پرهام صدای صدا،

 امرتون؟-

 .پرهام رفیق هستم، احمد من-

 :گفتم عجله با و خوردم کمی منوشابه از

 دارید؟ خبر پرهام از شما! سالم-

 .بزنی قولت زیر باید رفیقت برای اوقات گاهی خب اما باشم رازدار بود قرار-

 کجاست؟ خب؟-

 .تهران-

 رفته؟ کجا دونم؛می رو این-

 )...(آسایشگاه-

 :گفتم و کردم فوت محکم رو نفسم

 کنه؟می زندگی کجا. دونممی هم رو این. آقا بله-
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 .کنممی اساماس براتون رو آدرسش-

 نگید؟ بهش شهمی فقط. کنیدمی لطف-

 چرا؟-

 خبر هم شما حتی و نباشه ازش اثری هیچ دیگه و شه غیب دوباره ترسممی آخه-

 .باشید نداشته

 .حتما بله، بله-

 !تشکر-

 !دارخدانگه کنم؛می خواهش-

 نیاز بهش حتما. کردم ذخیره مگوشی توی رو اسمش شد، قطع تلفن کهاین از بعد

 .کنممی پیدا

 .گرفتم رو گازش بعدی قرارگاه سمت به و کردم روشن رو ماشین

 .بدم بیشتری سرعت کارهام به باید کردم، پیداش که حاال

*** 

 :پرهام

 درمان روند طوریاین فقط. کنی کمک خودت به بگیری تصمیم باید تو! خانوم ببین-

 .برگردی پسرت پیش تونیمی موقعاون بعد. گیرهمی سرعت

 :کرد باز رو در پرستارها از یکی

 بیاید؟ لحظه یک شهمی دکتر؟ آقای-
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 شده؟چی-

 .دارید خطی پشت تلفن،-

 .نداشت رو من شمارۀ ایدیگه کس احمد، جزء به

 !گیرممی تماس باهاش بعدا بگید بهش-

 .واجبه کارشون گفتند. نکردند قبول گفتم، چی هر! دکتر نه-

 .کنه فکر هامحرف به بیام، من کهاین از بعد تا گفتم و کردم عذرخواهی بیمار از

 به و ذارممی اتاقم توی رو اون همیشه زنه،نمی زنگ موبایلم به کسی کهاین خاطربه

 .داد خبر من به پرستار خانم دلیل همین

 الو؟-

 !پرهام داش سالم-

 خوبی؟! احمد سالم-

 چی؟ تو آره،-

 .نیستم بدک... من-

 !افتضاحه حالم حقیقت در

 .دارم خبر یک برات پرهام-

 خبری؟چه-

 .بوده خودت برای کردم، کار هر که کنی درک و ندی فحشم که بده قول قبلش! ببین-

 کردی؟ غلطی چه-
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 .بده قول-

 .نزنم داد سرش تا کشیدم عمیقی نفس

 :غریدم ب**ل زیر

 .قول-

 سراغ و اومده خانومی یک ظهر از بعد که گفت آقائه. بنگاه رفتم صبح دیروز! ببین-

 دیده، رو من اگه تا گذاشته رو اششماره نداده، اتوشماره اون که هم بعد. گرفته رو تو

 .بگیرم تماس من و بده بهم

 آرام؟-

 و بهش زدم زنگ کنم، کمک آرام به هم و تو به هم دیدم کهاین برای هم من آره؛-

 .هاحرف این و کجایی که گفتم

 کردی؟ تو بود کاریچه این احمد چی؟-

 .شد خوشحال دختره قدرچه دونینمی. بود نفعت به این خدابه پرهام-

 رو همه خدابه. دارم خبرایی چه ازت که گفت هول توئم، دوست من فهمید وقتی

 !دیمی عذاب داری

 رو کنارش در زندگی تونمنمی من. بفهم رو این. نداره دوست رو من آرام احمد،-

 .کنه ازدواج من با خوادنمی اون و ستطرفهیک بهش حسم که حالی در کنم تحمل

 پرسیدی؟ مستقیم ازش حال به تا-

 .کرده ثابت من به رو این هاشحرف و رفتارهاش ولی نه،-

 !نداره دوستت که بگی تونینمی نپرسی، مستقیم ازش که زمانی تا-
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 .مطمئنم من-

 !رفت باال احمد صدای بار اولین برای

 در به در قدراین نبودی، مهم اون برای اگر تو! بودنات مطمئن این از بردار دست-

 .افتادنمی راه دنبالت

 !ممتد بوق صدای و

 بود؟ من نگران آرام واقعا یعنی]

 [داره؟ دوست رو من اون یعنی

 بیمارم سمت به و کردم پرت میزم روی رو گوشی و دادم تکون طرفین به رو سرم

 .برگشتم

*** 

 .بستم سرم پشت رو در

 .بودم برگشته خونه به همیشه از زودتر خیلی

 .رفتم یخچال سراغ به

 .بستم رو درش عصبانی شدم، مواجه خالی یخچال با وقتی

 دوباره که ندارم رو این حوصلۀ دیگه کردم، پارک پارکینگ توی رو ماشین که حاال

 .برم پیاده گرفتم تصمیم دلیل همین به. برم کوچه سر تا و بیارمش بیرون

 !گذشته روزهای برخالف بود پذیریدل و خوب هوای

*** 
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 :آرام

 .رسیدم تهران به مغرب، اذان از بعد حدود

 .رفتم بود، فرستاده پرهام دوست که آدرسی سمت به نماز خوندن از بعد

 .کردم پارک قامتی بلند ساختمون رویروبه

 .برگرده سرکار از تا موندم منتظر

 .گردهمی بر حدودها همین همیشه بود، نوشته احمد که طوراون

 .گرفت بارون که بودم خیره روروبه به جورهمین

 .رسهمی راه از ک ی که ببینم تونستمنمی بارون، سرعت این با دیگه حاال

 .شدم پیاده ماشین از و زدم فرمون به مشتی

 .دوختم کوچه سر به رو هامچشم و دادم تکیه بهش

 .میومد سمتم به کوچه سر از دست به پالستیک نفر یک که دیدم بعد دقیقه چند

 .نیست اون این، قطعا پس داشت ماشین پرهام

 !خودشه که فهمیدم شد، ترنزدیک کمی وقتی اما

 .بود نشده من متوجه هنوز

 .چکیدمی آب هم هاممژه از که بود تند انقدری بارون

 !منم که فهمید تازه شد، من نزدیک وقتی

 .ایستاد جاهمون

 .برداشتم سمتش به قدمی چند و گرفتم ماشین از رو متکیه
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 .افتاد دستش از دستش کیسۀ

 :گفت پتهتته با

 کنی؟می کارچی جااین تو-

 .بودند کرده تار رو دیدم هم هاماشک بارون، بر عالوه حاال

 گذشته؟ چی من به هفته دو این تو دونیمی بودی؟ کجا وقت همهاین-

 :گرفت جانبی به خود قیافۀ و کرد صاف رو قدش

 !گذشته؟ تو به چی که چه من به-

 زنگ تخانواده به باید چرا کنی؟می رو کاراین باهام داری چرا! پرهام رحمیبی خیلی-

 هان؟ کنی؟ قایم من از رو خودت باید چرا نگیری؟ هم تماس یک من با اما بزنی

 :بردم باال رو صدام

 جرمی؟ چه به آخه-

 :برد باال رو صداش هم اون

. شدم عاشقت بیخودی که منی! مقصرم که منم! نداری جرمی تو اصال آره،! جالبه-

 .کردم وقفت رو عمرم که منی. کنم ازوداج باهات خواستممی که منی

 نبوده؟ من دست که چیزی برای! کنیمی مؤاخذه داری رو من پرهام،-

 .رفتی و کردی پار و لت رو قلبم راحت خیلی چون کنممی اتمؤاخذه آره؛-

 کردم؟ رو کاراین ک ی من-

 رفته؟ یادت رو شاپکافی! هه-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

491 

 

 افتاد؟ اتفاقی چه شاپکافی توی-

 !جالبه-

 کنی؟می مجازاتم جوراین که کردم کارچی بگو! بزن حرف درست پرهام-

 :زد فریاد

 .کنی ازدواج باهام نخواستی! نداشتی دوستم-

 .کردم نگاش زدهبهت

 :گفتم و دادم تکون تأسف نشونۀ به رو سرم

 !متأسفم برات-

 وقت؟اون چرا-

 :گفتم و ایستادم اشسینه به سینه

. گرفتی تصمیم هم من جای کهاین خاطربه. رفتی قاضی به طرفهیک کهاین خاطربه-

 .کردی مجازاتم نپرسیده، کهاین خاطربه

 .شدیم مقصر ما حاال! هه-

 تو. نه یا دارم دوستت که نپرسیدی من از هم باریک حتی چون! مقصری تو آره،-

 .ندادی هم ازدواج پیشنهاد حتی

 !شد خشک

 .بودیم شده آب خیس دومون هر

 .موند حرکتبی طورهمون پرهام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر t.sh|  آرام نا آرام رمان

 

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

 

492 

 

 .رفتم ماشین سمت به و کردم بهش رو پشتم

 :گفتم و کردم نگاهی بهش بشم، سوار خواستممی وقتی

 !کرده فوت بابام اطالع، جهت-

 .بستم رو در و شدم سوار و

 .زد ماشین شیشۀ به و اومد طرفم کنم، روشن رو ماشین خواستم تا

 :گفت و کرد باز رو در

 کنی؟می ازدواج من با-

 :گفتم و گرفتم جلو شیشۀ از رو نگاهم هازدهبرق مثل

 !چی؟-

 پیشنهاد دارم حاال. گرفتم تصمیم هم تو جای به و نپرسیدم ازت وقتهیچ گفتی تو-

 کنی؟می ازدواج من با. بگیری تصمیم باید که تویی این و کنممی

 .بود شده سفید هامانگشت که بودم کرده وارد فشار فرمون به انقدری

 ...من-

 نه؟ یا آره-

 .شدم خیره هاشچشم به

 !بودم نکرده فکر موضوع این به هرگز

 .دادم دخالت اجازۀ قلبم به و بستم رو هامچشم

 !آره-
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 .دیدم رو هاشب**ل روی شیرین لبخند

 .کرد پیاده ماشین از رو من و کشید رو دستم

 .کرد قفل و بست رو ماشین در

 .برد خونه داخل خودش با رو من و برداشت رو بود شده خیس که پالستیکی کیسۀ

 !شد حل چیز همه کردم،می فکر که چیزی از زودتر خیلی

 .بودم ایستاده سالن وسط طورهمون هم من و رفت اتاقی سمت به پرهام

 :گفت و کرد پرت سرم روی رو ایحوله

 !بگیر دوش یک برو! کشیدهآب موش خانوم بیا-

 :گفتم و انداختم نگاهی بهش حوله زیر از

 .آبی لچۀ هم شما جناب؟-

 .خوریمی سرما من از زودتر تو. رممی شما بعد خب ولی دارم؛ اطالع سرکار، بله-

 آب از درست قضا از که رفتم در یک سمت به گمان و حدس روی از و زدم لبخندی

 !اومد در

*** 

 :پرهام

 .کردم نگاه بود، شکسته کامل که هاییمرغ تخم به

 .خرید برم دوباره مجبورم. نیست کردن درست و خوردن برای چیزی دیگه

 .شدم خارج خونه از دست به چتر و پوشیدم کت یک خونگی، هایلباس همون روی
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 .چرخوندم در قفل توی رو کلید و خریدم بساط و بند عالمه یه

 دونمنمی من! ها باش عمه و خودت مواظب دالرام! کردم پیداش خداروشکر آره، آره-

 .گردمبرمی کی

 .کردمی صحبت تلفن با داشت که بود آرام

 .شدم املت کردن درست مشغول و رفتم آشپزخونه به

 !سالم-

 :برگشتم

 !سالم-

 :کردم اشاره بود، پوشیده رو من هایلباس که سرتاپاش به

 پوشیدی؟ چرا رو اینا-

 داد که هم چی هر. گذاشتم جا رو ساکم که فهمیدم تازه حمام رفتم وقتی! ببخشید-

 .بپوشم رو این که شدم مجبور دیگه من. ندادی جواب بیاری، برام بری تو زدم

 !نداره اشکال بابا،نه! آها-

 :گفتم بهش و گذاشتم میز روی رو املت تابۀماهی

 .بندممی قندیل دارم. بگیرم دوش برم حتما باید! بذار هم من برای بخور، بیا تو آرام،-

 .رفتم حمام به هم من. شد خوردن مشغول و داد تکون سری

 بود، تلویزیون تماشای مشغول که مبل روی آرام کنار املت، خوردن و حمام از بعد

 .نشستم
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 خبر؟چه خب-

 :گفت و برگشت سمتم به باشه، دیگه جای به حواسش انگار که جوری

 هوم؟-

 خبر؟چه گممی-

 :گفت و کشید دل ته از آهی

 .بود بابام هفت دیروز. نیست خبری هیچ-

 کرد؟ فوت بابات که شدچی راستی-

 .کرد سکته خواب تو-

 !گممی تسلیت آخی،-

 !ممنون-

 :کرد حرف به شروع اون سکوت، دقیقه چند از بعد

 پرهام؟-

 بله؟-

 بود؟ جدی پیشنهادت-

 :گفتم و کردم نگاه بهش متعجب

 .معلومه خب-

 ازدواج بودم، روانی آسایشگاه تو دورانی یک و گرفتم طالق که منی با حاضری یعنی-

 کنی؟
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 .حتما آره-

 نه؟ دیگه، مشهد بیای و بگیری انتقالی تهران از من خاطربه حاضری یعنی پس-

 :خندیدم

 !گفتیمی رو کالمت ب**ل سریع چینی؟می مقدمه همهاین چرا خب-

 نه؟ یا آره حاال-

 :گفتم و شدم جدی

 .مشهد گردمبرمی سالیک از بعد. بستم سالهیک قرارداد یک من خب-

 قول؟-

 !قول-

 :گفت و زد دلی ته از لبخند

 .کنیم ازوداج تونیممی بعدش چندماه. رسهمی هم من بابای سال دیگه، سالیک-

 .کنیممی عقد سالیک از زودتر ولی آره،-

 !چرا؟! وا-

 :گفتم و کردم نگاهش شیطانی

 !نمیاره طاقت دلم چون-

 !شد سرخ خجالت از

 .کشیدمش آغوش به و دارم نگه رو خودم نتونستم

 نرفت ما مراد بر روزی دو گر گردون دور"
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 !"مخور غم دوران، حال نباشد یکسان دائما

*** 

 :بعد چندماه و سالیک

 :آرام

 .شد تموم عزیزم، خب-

 !واقعا؟-

 !آینه جلو برو پاشو، آره،-

 .ایستادم آرایشگاه قدی آینۀ رویروبه

 !منم؟ این واقعا یعنی

 !برگشتم زیباتر کمی البته آرام، همون به باألخره کشیدن، سختی چهارسال از بعد

 طوره؟چه-

 :زدم لبخند آرایشگر به آینه تو از

 !نکنه درد دستتون! عالیه-

 !خوشگلی خودت. کنممی خواهش-

 ![کن ترطوالنی رو لحظات این! خدایا]

 .درند دم دوماد آقا خانم؟ عروس-

 :گفتم کرد، اعالم رو این که زنی به

 .میام االن-
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 .انداخت سرم روی رو کاله آروم و بپوشم رو شنلم کرد کمکم آرایشگر

 !بشی خوشبخت شاءهللاان-

 .اومدم پایین رو هاپله یکی یکی

 .داشتم دلهره العملشعکس و پرهام دیدن برای

 .شد حلقه کمرم دور پرهام دست که بیفتم بود نزدیک و خورد پیچ پام آخر، پلۀ روی

 رو اون تونستممی هم من و ببینه رو من تونستمی قشنگ حاال. افتاد سرم از کالهم

 .ببینم

 .کردمی نگاه بهم مبهوت و مات

 :گرفتم صورتش جلوی رو دستم

 پرهام؟ الو؟-

 !بود خیره طورهمون

 !دیگه کن ولم کمرم پرهام! آخ-

 !ها؟-

 !کن بلندم گممی-

 .بود اومده خودش به تازه

 :کشید سرم روی رو کاله و کرد بلندم

 .بردارم چشم ازت تونستمنمی! بودی شده خوشگل خیلی-

 :گرفتم رو دستش
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 !شدی تیپخوش خیلی هم تو-

 .بوسید و آورد باال رو دستم

 .شدیم خارج آرایشگاه از هم دست در دست

 .رفتیم تاالر به برداری فیلم و آتلیه از بعد

 .بود کننده کر کل، و جیغ صدای شدیم، تاالر وارد وقتی

 .کنم جمع خودم در رو انرژی و لحظات این تمام کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 .نشستیم جایگاه مبل روی

 .داشتند ب**ل به لبخند همه

 .کردندمی بازی هم با و کردندمی تاتی سرخوش سارا و مریم هایبچه

 :نشست کنارم و اومد دالرام رفت، هاخانوم قسمت از پرهام کهاین از بعد

 !شدی خوشگل خیلی آبجی-

 .شدی عوض عجیب هم تو! عزیزم ممنون-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت

ا  خب-  .ترمخوشگل تو از من مسلما

 :گفتم و کردم نازک چشم پشت براش منم

 !غلطا چه! واه-

 .کرد بغلم و خندید

 !کنهمی گریه داره که فهمیدممی سنگینش هاینفس از
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 :گفت لرزون صدای با

 .خالیه خیلی بابا و مامان جای! بشی خوشبخت ه ّایشالل-

 :شد تر هم من هایچشم

 .خیلی آره-

 !برقصه پاشه باید خانوم عروس خب-

 .میومد ما سمت به داشت که بود عمه صدای

 .برقصم باهاش کرد مجبورم و کشید رو دستم

 .بود سرزنده و شاد عمه

 :رقصید باهام و اومد جلو مریم عمه، از بعد

 !شدی زشت خیلی اما شکنه،می دلت دونممی-

 :گفتم و دادم سر ایقههقه

 !حسودان چشم بشه کور-

 :گفت و پیوست ما به هم سارا

 هست؟ حسود کی حاال! آمین الهی-

 :گفتیم زمانهم مریم و من

 !تو-

 !کردم؟ کارچی مگه! من؟-

 :گفتم من و انداختیم باال ایشونه دو هر
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 .واال دونمنمی-

 .زدیم حسادت تهمت بهش چرا بفهمه که داشت اصرار سارا مجلس آخر تا

 .ذاشتیممی سرکارش بیشتر هم ما

 .رسید کشون عروس به نوبت مجلس، شدن تموم از بعد

 .بشینم ماشین توی که کرد کمکم پرهام

 .نشست و اومد هم خودش

 :گفت و داد شیشه به رو اشتکیه

 دارم؟ دوستت خیلی دونستیمی-

 !نه-

 !بدون حاال پس-

 رو؟ چی-

 !برممی لذت داره، دوستم بگه بهم کهاین از دونستمی هم خودش

 .دارم دوستت کهاین-

 .بگم بهت رو رازی یه باید هم من پس! خوب چه ا  -

 چی؟-

 .دارم دوستت خیلی-

 :گفت و خندید

 !بود رفته لو رازت اما شرمنده-
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 .بدونند همه بذار پس. شد حیف! واقعا؟-

 .دادم پایین رو شیشه و

 کنی؟ کارچی خوایمی-

 .بگم همه به خواممی-

 !دیوونه نکن-

 .گرفت رو گازش و کرد روشن رو ماشین بزنم، داد خواستم تا

 .شد گم همراه هایماشین بوق توی من فریاد

 .ببرم لذت لحظاتم تک تک از و بریزم دور رو هامغصه تمام گرفتم تصمیم

 .بدم هدر رو وقتم بیشتر خوامنمی دیگه اما بودم داده دست از رو زیادی هایفرصت

 که بودم گرفته یاد من اما نزد ضربه بهم آروم هم روزگار. نبودم محکمی آدم من

 !شهمی تموم چی همه باالخره

 .کنه پیدا معنا زندگی شهمی باعث که همینه. شادی نه و پایداره غم نه

 !بنداز برت و دور به نگاه یک حتما بشی، ناامید که گرفتی تصمیم وقت هر

 احساس اطرافت و وجودت توی رو خدا اگر داشتند، دوستت که بودند هاییآدم اگر

 !بکش قرمز خط یک ناامیدی دور کردی،

 

 «پایان»

1398/4/28 
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 https://forum.1roman.ir/threads/49550/:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

 

 پیشنهاد می شود
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