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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 بهمن زاد انایبه قلم:ک

 طون یبا دو پسر ش ی:زندگ رمان

 طنت ی :عاشقانه با عصاره عشق و شژانر

 : یرمان ها سندهینو

 دنده هیپناهان  یب

 خانم فداکار   تیمامور

 مرد خشن من  دو

 بل  طونی زهرمار و دخترش برج

 گمشده مهیعشق ن  یب

 چشمانت  یآوا

 به رخم نکش  پولتو

http://www.romankade.com/


 تاوان عشق مشترک 

3 
 

 که ماه شد  یدزد خانم

 

 

 )خلصه( 

که  شهیمجبور م شهیم رشیدامن گ شیزندگ یکه تو یکه به خاطر مشکلت طونی دختر شادو ش عسل
از عسل    یو بچه باز  طنتی که اوناهم از ش ییپسرعموش همخونه بشه با پسرا قیبا پسرعموش و رف

   ریدرگ  طنتیش  نهمهیا نیب  ارنیکم نم

 روز....  هی نکهیا تا

 

 قله عشق و صداقت  یکه بر بلندا یهنگام

 میبود ستادهیکوهساران لطافت ا هیپا بر

 دست در دست هم هردو

 که ناگهان... میکرد ادی یوفادار  سوگند

 به دستانمان اثابت کرد ییجدا  رعدوبرق

 که ناگهان... میغرق شد ییجدا  یایدر در و

 عشق ما سه نفر شکل گرفت   چرخه

 .....و

 

 ................چرخه عشق ما سه نفر............
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 _ارباب جونم اربـــــــــــاب

انداخته بودم تندتند به   نییکردم سرمم پا یدوشم جابه جا م یرو مویطور که داشتم کوله پشت نیهم
جسم   کیبه   کهویفکرها بودم که  نیهم یتو  دمیرسیم  ری د نبارمیا دینبا  کردمی سمت پله ها حرکت م

  یدستمو به سرم گرفتمو آخ نیسرم پخش شد به خاطر هم یتو یسخت برخورد کردم درد وحشتناک
) اصل به من   دیکشی داشت به رخم م شبوید یخواب  یکه ب  ییگفتم نگامو باال آوردم ارباب با چشمها

کنه صحنه توش باشه انگار من  تا ن لمیف یتا خوده صبح همراهم نشست پا شبیکه د ستی مربوط ن
 بچم:/ ( 

 مشت شده بود زل زده بود به من تیکه ازعصبان زونیآو ییودستها دهیژول یموها با

 یحرکتم باعث شد که با صدا  نینبود هم   یاصل نشونه خوب افشیق نیقدم عقب رفتم ا کی
 بزنه:   ادیفر یدادمانند

 سرت هــــــــــان یرو یصداتو انداخت  هی_چارباب

 فقط وحشت کردم!   دمــــایترس دیاگه فکر کن دیباش ونیمد

 گفتم:  عیهول کرده بودم با من من کردن سر  کهیحال  در

 تا...تا...  زباش ی گفتند سحرخ می...ازقد زهیچ می_خب...ا

 ؟؟؟؟؟؟ ی_تا چارباب

بعد با افتخار کامل  اومد  ادمیبود؟آها  یاومد اوف ادامش چ یبه ذهنم نم  یچی فکر کردم ه یکم
 گفتم: یجلو با غرور کاذب  دادمیم نموی س کهیدرحال 

 ی _تاسالم بمون

بعد  ستادیمقابلم ا نهیمن راست شدو دست به س نهیاولش چشماش گرد شد اما بعدش اونم ع ارباب
 :/ گفت: کنهی که انگار داره مسخره ام م یبا لحن

 نه؟؟؟؟!!!!! گهید هی_منظورت همون کامروا باش

 گفتم:  یال یخ  یبا ب  نیبه خاطرهم اوردمی خودمم ن یکه زد اصل خودمو نباختم به رو یحرف دنیشن  با
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و هم به اطلعتون برسونم    دیکردم تا هم کامروا باش داریصبح شمارو ب  شی _آره همون...منم ساعت ش
 د؟یباهام ندار یدانشگاه شما کار  رمیکه دارم م

طور بهم زل زده منم به  نی و هم دهیاب نمجو دمی گرد شد د یمکث کردم چشماش حساب یکم
 از رو نرم ادامه دادم  نکهیخاطرا

 ی با یباهاتون ندارم خداحافظ...با ی_من هم کار 

  نی دستاش قرار گرفت به خاطرهم یبازوم تو کهویکنم که  دایگرد کردم تا از اون مهلکه نجات پ عقب
 چشمام لونه کنه یتو ینگران  کمیباعث شد ترس و 

طور   نیگرفتم هم یپناه م دیجور مواقع با  نیبود که درحاله فوران باشه ا یاتشفشان هی مثل حالتاش
 هم شد

تو   دمی!من به عمرم تا االن ساعت شش صبحو به چشم ند؟یکرد داری_توساعت شش صبح من و ب
  سایوا  ذارمیکشمت زندت نم  ی؟م یفهم یصبح م دم؟چهاریبه خاطرتو ساعت چند خواب   یدون یم
 ی کن ی فرارم  یکجا دار  نمی بب

  یبعد خودشم م  کردی منو نفله م زدی م شدیبه ظرر هردومون تموم م ستیموندم اصل به صلح ن دمید
 شد یحروم م شیافتاد زندان تموم جوون 

فرار   عیهم قرض گرفتمو سر  گهید یکه داشتم صدپا  ییدادم با دوپا حیلحظه فرارو بر قرار ترج  اون
تا   سمیمغز خر که نخوردم وا دیهه ببخش نیدیارم ساختس...پس مغز آک رهیدونستم منو بگ یکردم م

 کنه  یکارم م یچ نمی بب

همزمان به پشت   کردمی از دستش فرار م یو به صورت حرفه ا زدمی طور که مبل هارو دور م همون
داشت دنبالم   یببر زخم هی نهیکه ع  دنشیبا د انهی کنهی هنوز داره دنبالم م نمی کردم بب یسرم نگاه م

 فاتحه خودمو خوندم  کردیم

بتونم خودمو کنترل کنم به  نکهیکه ارباب زد سرمو چرخوندم و به جلوم نگاه کردم بدون ا یداد با
  یفرابنفش  غیچنان ج  نهیسالن برخورد کردم چشمتون روز بد نب  یتو یفلز  ییشدت به مجسمه طل

 ها متوجه شدن هیکه فکر کنم همه همسا دمیکش
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زدن   غیج یاصل نا  گهی)منظورم مجسمس(هم باالفاصله افتاد روم دیکه اون لعنت نیفتادم زم ا محکم
بهم رسوندو مجسمه رو از روم    عیکردم همون لحظه ارباب خودشو سر ینداشتن از درد فقط ناله ا

 بکشم یق یکه بهم دست داده بود بتونم نفس عم  یبرداشت که باعث شد بابت حس سبک

 :  دیپرس یبانگران 

 ؟ یعسل؟خوب  یشد ی_چ

اشک تو    یحساب  ینکنم ول  هیکه گر کردمی م یجمع شده بود همش سع  یشدت درد صورتم حساب از
 مبل برد  نیبلندم کرد و منو به سمت اول  عیچشام جمع شده بود ارباب سر

 یبهش داد لحنش پر بود از نگران   یفی گرفتو فشار خف یبه نرم دستمو

 ؟ یشکسته باشه بهتر  ت یی _فکر نکنم جاارباب

بود چون بعدش که مطمئن شد من حالم خوبه از   نیبه نشونه آره تکون دادم فکر کنم منتظرهم سرمو
 رفت   رفتیخوشگلش که دلم براش ضعف م یاون چشم غره ها

 دنه؟ییدو هی_آخه بچه خونه جا

 ره ی کردم که باعث شد خودشم خندش بگ یدردام تک خنده ا  نیب

 تو...  ای کنمی من از دست تو دق م ا یل آخرش _از دست تو عس ارباب

 نگات کنم؟  یسیوا ی...خب انتظار داشتکنمیمن از دستت سکته م ای_

 دانشگاه رهی م شهیساعت شش بلند م ی...آخه کیکرد ی م دارمیزود ب نقدریا  دی_هوووف...نباارباب

جزوه هامو  کممیقبل از شروع شدن کلس  رمی زودتر م کمیگفتم  فتمی ب کی تراف یتو خواستمی_نم
 کنمیمرور م 

  ادیتکون داد بعد انگار  دییبه نشونه تا یکردو سر  یکه انگار جوابم تونسته بود قانعش کنه مکث ارباب
 گفت:   یا زانهیآم  دیافتاده باشه با لحن تهد یز یچ

 ؟ی_نگو که صبحونه نخورد
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 دمی پشت سرم کش یدست

 برات آماده کردم  ی_نه ول

 دادمیاخم کردناشم جون م نی ا یبرا  یکرد حت یخما

  رونیب  یبدون صبحونه ازخونه بر  دیبهت بگم که نبا  دی_من چندبار با

افتادم دردمو  یم دنیرس رید یبرا  خاشیو توب   یمیاستاد حک  ادهیبه   یوقت یکمتر شده بود ول  دردم
مبل بلندشدم و در همون  یکه زده بود از رو یبدون توجه به حرف  نی کل فراموش کردم به خاطر هم

 گفتم :  کردمی که داشتم مقنعمو مرتب م ین یح

 ارباب  شهیتکرار نم گهی _چشـــــــــــم...د

 ره ی کرد که باعث شد خودمم خندم بگ یخنده دخترکش  تک

 اد یشم مچه خوش افشو ی ق شعوری_پسره ب 

 خنده   ریازش فاصله گرفتم بعد زدم ز دمویکش یغیج  عیبرد که سر زی به سمتم خ کمی  ارباب

 اره ی سرت م ییبل  هیزبونت آخرش  نی_ا

 به نشونه تاسف تکون بده ی تا ته براش دراوردم که باعث شد سر   زبونمو

 همخونم  یکس  نیهمچ  هیخودم متاسفم که با  ی_براارباب

 خت یری دلت بخواد پسره ب میل ی_خ

  مرویدوتا ن  نیی پا  ی_اونکه صد البته اصل من کشنه مرده همخونه بودن با توام خانوم...حاالم بهتره بر 
 م یتا باهم صبحونه بخور امیمنم لباسامو که عوض کنم م یبزن 

 به نشونه باشه تکون دادم یسر 

 منتظرتم  نیی _صبحونه آمادس پا
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  یافتاد فرن ادم ی کهویرفتم که  نییدوشم انداختم و بعد از پله ها پا  یو رورفتن ارباب کولمو برداشتم با
 و ژله درست نکردم!  

  دونمیبهارش؟من نم ای اولش بود  داستیاز اولش پ کوستیکه ن  یسال گنیم  دمیکش یحرص پوف  با
  نیدرست بود:/از همون صبح جروبحث ب یهمون اول میدارم:/ بگذر یضرب المثل چه مشکل نیبا ا

 هیکوفت  نیسر هم مونمی بعد یمنو ارباب آغاز شده بود و قطعا دعوا

آقا صبح/ ظهر/ شب/ وقت مرگ/عصرونه /نصفه شب/   نیاز شما چه پنهون ا ستیخدا که پنهون ن  از
 هیباشه  وژله موجود یفرن خچالی یحتما تو یط یدر هر زمان و در هر شرا دی کلم با  کیخلصه در 

 :/ کردیمصرفش م شهی هم دیبا شدیمحسوب م شیق یتزر ییطورا

دوباره به ارباب  کهویبرم که  یرآبیز عیخواستم سر نیبه خاطر هم  شهیر ی اوضاع قرش م دمید
 بهش نگاه کنم چون از درد کور شده بودم:/  تونستمی نم نباریا یبرخوردم ول

  یدوبار پدرشکممو دراورد یاول صبح ینی بب یگندگ ن یو منو به ا  یبازکن یتون ی_چشماتو نم ارباب
 قراره بکشه از دست تـــــــــــــو یبدبخت چ  ندتیشوهرآ چارهیب

 بابا  یا رسهیتهش به بحث شوهر کردن من م زنمیکه م یهر گند هیچه حکمت  دونمینم من

   کنم پس نگرانش نباش حاال بحث شوور و ول کن یوقت شووور نم چی_من ه

 که بتونم گولش بزنم ادامه دادم: یوناز   یبعدباچابلوس

 سرورم؟؟؟؟!!!!  گمی_م

 بره  شیاما جلوشو گرفتم تا نقشم بهتر پ  ره ینگام کرد که باعث شد خندم بگ  یطون ی باش

 ! زمی _بله عزارباب

 دانشگاه؟  دیرسون ی_منو ممن

به  میصبحونه ندار میکرد فکر کنم متوجه شده بود که اصل تا یمارکدارش نگاه  یبه ساعت مچ ارباب
 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد نیخاطرهم

 رسونمت گلم  یو ژلمو بخورم چشم م ی_بذار فرنارباب
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بعد تو  می ندار یژله وفرن یخوام تونفهم  یمن م یپنچر شدم زک یکه بهم داد حساب یجواب  دنیشن  با
 بذار بخورم بعد  یگیم

  متیفرصتو غن نی سمت آشپزخونه به خاطرهم رفتی که از کنارم رد شد به خودم اومدم داشت م ارباب
 به راه افتادم   یبه سمت در خروج عیدونستم و سر

 گفت:  یاسپرت خوشگلم رو بپوشم که ارباب ازتو آشپزخونه بالحن معترض یکفشها خواستم

 و ژلم کووووو؟؟؟؟   ی_عه عسل فرن

باشه   ادمیکه  ییتا جا  ستین  یخبر  شی قیامروز از مواد تزر نستدویدلم براش سوخت نم  یاوخ
  میگفتیبهش م شهیهم نیدیمنو آ نی بود به خوردنش معتاد شده بود به خاطرهم ینطور یا شهیهم

روش گذاشته   نیدیهم منو آ قیاسم تزر نیهم میذاشتیوقتا سربه سرشم م یبعض یمعتاد بدبخت حت 
 میبود

 که بتونه بشنوه گفتم:  یبلند یبا صدا نیبه خاطرهم کندی بهش بگم وگرنه کلمو م تویواقع تونستمینم

اون سهم منو   ــــا ینزن خونکی س هیشکلت  کیبه ک یشکلت  کیطبقه چهارم پشت ک  خچالی_تومن
 ی تو سهم خودتو خورد نهیدیآ

 دونستمی منتظر جواب بمونم به راه افتادم من که م نکهیکردمو بدون ا  یواشکیآروم و  یطان ی ش خنده
 موندم یم یمنتظر چه جواب گهید ستیازش ن یاونجا خبر 

 نعره اش بلند شد یصدا  کهوی راه بودم که  مهین

 کشــــــــــمــــــتـــــ ی_عســــــــــــــــــــــل م

  یبرا دی با  یبودم ول فتهایاووووف خدارو شکر نجات   دمیکش یبستمو نفس راحت  عیسر لرویو دره
 کردم یکتک جانانه خودمو آماده م کیخوردن 
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اس ام اس  یکه صدا ارمیب  رمی تاخ یبرا یبودم که چه بهانه ا نینشسته بودم تو فکر ا نیماش یتو
باز   یفرستاده ول دیتهد ینگاه کردم ازطرف ارباب بود حتما کل  میگوش  یبلندشد به صفحه لمس میگوش

 نوشته اسو باز کردم   یچ نمیبذار بب

 دیکه احمق هست دیبدان دهیبه دست شما هم رس  امیپ نیبه تمام نادانان...اگه ا یهمگان  امی _"پارباب
 "دیانداخته ا یم یچون خود را در مهلکه عظ

 گرفته بود  خندم

توانستن  مطمئن باش خواستن یباش  یقو دیبا زمیمعتاد مملکت...عز  کیبخش به   یانرژ  امی_"پ
 است"

 ره یخنده از طرفش برام اومد که باعث شد خودمم خندم بگ یموج یا چندتا

 " یخونه نهار اسنک درست کن ی_"مراقب خودت باش برگشتارباب

   پیو تندتند شروع کردم به تا  دمیکش یحرص پوف  با

 " ست؟ین یا گهی_"چشم ارباب امر د

 بلند شد  میگوش سکالیم یکه باز صدا دیطول نکش شتریب هیثان چند

 _"نه برده"ارباب

چون جدوآباد اون   رمیبگ  شیآت شتریلب به جدو آبادش دادم که باعث شد ب ری ز یحرص فحش  با
 :///  شدیجدوآباد خودمم محسوب م

 نیاز ا دیچه قدر با دونمیبنده هستند نم  یبهتر بگم آقا آرمان رادمهر پسرعمو ایاربابه ما  نیا آخه
که من دارم و از همه مهمتر   هیاون االن تنها کس نکهیخوشحالم به خاطرا کمیاما موضوع متاثر باشم 

چون  نهیاطرابه خ میخوشحال د یهمه آدمارو هم برام پر کرده:/جون عمش اصل هم باور نکن  یجا
 ...نی هم کنهی برام خرج م یپولداره و حساب 
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  یول وونمید دیبگ دیانتخاب کردم شا بارویاسم ز نیارباب و من هم براش ا   گنیدهات م سی رئ به
 اسم پر از معنارو براش انتخاب کردم  نیکه چرا ا دیفهمیم  دیبخون  شویبق  یوقت

شده چون  یبراش عاد گهیخب االن د  یول زنمیصداش م ینطور یکه ا خوردی حرص م   یکل لشیاوا
 کردم ی م قیهرروز بهش تزر هیهمون ژله و فرن نهیمدام ع نمیا

  یقشنگ یشمال من تک فرزند خونواده بودم زندگ   میرفت  یهمراه پدرومادرم منه سالم بود  یوقت
خوب بود من خوشبخت بودم    ی همه چ دیرسیاما دستمون به دهنمون م میپولدار نبود  ادیداشتم ز

خوشبخت مادرم تک فرزند بود و پدرم دوتا برادر و دوتا خواهر داشت هرچند تا به اون سن   یلیخ
  یالبته وقت کردنیم  یکدومشون نشده بودم چون همشون خارج زندگ چیه دنیبه د  مشرفمن 

 اوردم یبه خاطر نم افشونو یبودمشون اما االن اصل ق دهی کوچولو بودم د  یلیخ

پولدار بودن  یل یخ  نیتاجر بودن به خاطرهم میده بودن خونواده پدرمن راحت ازدواج نکر پدرومادر
پدرم اصرار کرده بود که مادر منو   خورد یطبقه متوسط بود که اصل به خونواده بابام نم  هیاما مادرم از 

  کنهیمحرومش م تشیاما از ارث و حما رهیگیکه مادرمو براش م  گهیم یپدرشم از سر ناچار  خوادیم
پدرم هم  یخواهربرادرها  کنهیسکته م نیهمسرشو نداشت به خاطرهم  یرفتارا نیت امادر پدرم طاق 

هم که  یبار  هی یوهمون سال  کننی همه ترکش م نیبه خاطرهم  ننی بیاز چشم پدر من م  نویا
  میداشت  گرویمنو پدرومادرم فقط هم د نیبه خاطرهم  زننی اصل به ما سر نم رانیا گردنیبرم

هم بستم چه قدر سخت بود چه قدر به  یاون شب چشمامو آروم رو ادآوردنیبا به  دمیباال کش  موی نیب
 دادیآوردن خاطرات تلخ گذشته آدمو رنج م ادی

شمال  می رفتی م میداشت نیشمال سالگرد ختم مادر مادرم بود به خاطرهم میقرار نبود بر  حی تفر یبرا
 می تصادف کرد ونیکام هی ا با م عیصانحه فج هی  یبود اون شب شوم ط   یآخه مادربزرگم شمال

 زنده موندم  ییپدرومادرم فوت شدند اما من به طور معجزه آسا

و اموالمون رو    ییتمام دارا یعنی  مینداشت مویکه داشت  یهم که پدره من مقصر بود هرچ  ییاونجا از
هم برام   یپول  یرو نداشتم حت ییخودم جا  گهیکار د نیرودادم با ا ونیفروختم و با اون پول راننده کام

 بود  یکه تونسته بودم پول رانندرم جور کنم خودش کل ن ی نمونده بود هم یباق

تمام اون مدت  میهم بود یدختر همسن و سال من داشت هم باز  هی بایکه تقر میداشت هیهمسا هی
محسوب  سرپرست  ینداشتم پس ب میاز خونواده پدر ی آدرس و خبر  چیمن خونه اونا بودم چون ه
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  مونیشد که فردا منو ببرن پرورشگاه اما اون شب من از خونه همسا نیقرار برا  نی به خاطرهم شدمیم
 برم پرورشگاه   خواستمیکردم نم  ارفر

  کردمیخودم تجسم م یو نامعلوم برا  کیتار ندهیآ هی بهم رو آورده بود  یدی ناام یاوج نه سالگ تو
ها هم خلوت بودن از شدت   ابون یخ  بایبودو تقر کی شده بود  هوا تار ریاشکام رو گونه هام سراز

 برام نمونده بود    یتوان میطوالن یها دنیبه خاطر دو یخستگ

جسمم به  یسرد یبانک نشستم سردم بود ول یاز پله ها یک ی یاستراحت کنم رو کمی  نکهیا یبرا
  یچ رنیمن سالم بمونم و اون دوتا بم نکهیا لیدل دونمی اشتم نبود نم قلبم که از روزگار د یاندازه سرد
 کردمیتجسم م ای دختر دن نیبود که خودمو بدبخت تر یاون لحظه اوضاعم طور  یبود اما تو

اولش  ستادیبانک ا یروبه رو ابونیکنار خ یمشک  یکمر  نیماش کیهمون موقعها بود که  یتو
شدو به سمتم اومد ترس تمام وجودمو برداشت   ادهیپ  نیاز ماش  دمید یوقت  ینکردم ول یتوجه 

 کیبه راننده که  یو ترس بچگونه ا یبا نگران  نیدزد باشه بخواد منو بدزده به خاطر هم دمیترسیم
کمتر شد چون   یترسم کم  نیپدرم بود به خاطر هم هیشب  یل یبود نگاه کردم خ افه یخوش ق نمرد مس

 شهیم کیکه پدرم داره بهم نزد کردمیاحساس م  دموشیناخواسته آروم م دنشیبا د

 یبارون چ ری موقع شب ز نیگفت: "دخترم شما ا  یزانوهاش خم شدو با لبخند گرم  یروم رو روبه
 االن پدرومادرت نگرانت شدن" یدون یم  یکن یکارم

  یتو یدختر  سوختیخودمو اوضاعم م یبارون نشده بودم دلم برا  دنیاز متوجه بار یموقع حت اون
 ی بخون   ندشویفاتحه آ دیکنه با یاحساس بدبخت یاون سن وقت

حس خوبو   هیپدرم بودو  هیبود که شب نیبه خاطر ا دی چرا اون لحظه بهش اعتماد کردم شا دونمینم
از  یبتونه کمکم کنه و ذره ا دیکه شا  کردمیبود با خودم فکر م  نیبه خاطر ا د یشا کردی بهم منتقل م

 مشکلتمو کم بکنه  

لبخند گرم به همه حرفام گوش داد  هیکردم از اول اول و اونم پدرانه و با  فیماجرارو براش تعر یامتم
 گفت:   ییانداختم که باخوشرو نییدر اخرش که حرفام تموم شد سرمو پا

 _"بلندشو خانوم کوچولو"
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و   کنهی چرا؟بهم گفت که منو مثل دخترنداشتش بزرگ م دم یازش پرس  یبهش نگاه کردم وقت ینگران  با
 مراقبمه 

 کردیم ی سع دویکش  یسرم م ی که رو یکارو بکنم اما خب با محبت ها و دست نینخواستم ا اولش
هم واقعا مهرش به دلم   یرونداشتم که برم از طرف  ییاشکامو پاک کنه کم کم منو قانع کرد من هم جا

شدمو باهاش   نشی سوار ماش  نیبه خاطر هم  شناسمشیم دمکریکه احساس م  ینشسته بود طور 
 رفتم 

و من کم کم احساس   زدی که در انتظارم بود باهام حرف م یقشنگ ندهیاز آ ن یماش  یمدت تو تمام
ذوق مرگ    کنهیم تمیکه تا تهش حما گفتیبهم م  یچون اونو دارم وقت ستمین دیناام گهیکه د کردمیم
 کرده بودم  دایمنبع محبتو پ  تشنه محبت بودم و من االن شدمیم

که داشتن   یبزرگ و خونه قشنگ اطی به ح  دمیشدمو بهش چسب ادهیبا ذوق ازش پ سادیکه وا نیماش
کارتون هاست   یتو یقصر بارب  نهی ع قایبود که دق نیاون لحظه تجسمم از خونشون ا ینگاه کردم تو

 که اونجا بودم  شدیباورم نم 

زدم که اونم  یدستاش قرار گرفت دلم گرم شد بهش نگاه کردمو لبخند یتو   یدستم به نرم یوقت
 داد لی بهم تحو  یلبخند گرم

مهربون که  یلی خانوم خوشگل وخ هیدر باز شدو  کهویکه  میبه راه افتاد لشونیبه سمت و باهم
  یمن جا خورد اما بعدش باصدا دنیشد اولش با د انیدرگاه نما یخانمه تو  ژهیاسمش من دمیفهم
 گفت:  فشیظر

 محمدخان؟؟؟؟چه قدرنازه   هیخانوم خوشگل ک  نی_ا

کردو درآخراضافه کردکه   فیخانم )همسرمحمدخان( تعر ژهیمن یهمون مردمسن ماجرارو برا محمدآقا
 ژهیخودمو جمعو جورتر کردم من  یانداختمو کم نییمن سرمو پا میکن  یبه عنوان دخترمون بزرگش م

 رنگش جمع شده بود روبه من گفت:   یآب  یکه تو چشما ییوبااشکا   یخانم باناراحت

 زم یهواسرده عز اتویگم دخترم واقعا متاسفم حاال هم ب یم تی _تسل
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  قایزده شده بودم دق رتیخونشون ح یقشنگ دنیاز د می وارد خونه شد دمیجد  یمامان و بابا همراهه
بودم عاشق   دهیمعلوم نبود هنوز نرس  نجایز ابود خونه دوبلکس که اصل انتها و سرش ا  لمایف نیا نهیع

 خداحافظ من رفتم   گهی داره بهم م یکه بدبخت کردم ی شده بودم و احساس م دمیخونه جد

 دوتا پدرومادر داشتم ینطور یبودن ا شمیپدرومادرم افتادم بغضم گرفت کاش اوناهم پ ادهی یوقت

پسر قدبلند با   هی کهوی کردمیبچگونه م یخونه بودمو با خودم فکرها زکردنیطورکه مشغول آنال همون
 باشه   ییاومد که راهنما یاومد بهش م  نییروفرم از پله ها پا  یکلیه

همرنگ   قایبود دق یشد آخه رنگ چشماش آب  میبهش حسود  یلیمتوجه رنگ چشماش شدم خ  یوقت
 اهیس ی متناسب با صورتش بامژه ها ینیو خوشفرم همراه با ب  یقلوه ا ییخانم لبا  ژهیمن یچشما

 محمدخانو داشت  افهیگفت ته ق شهیخوشگل م  دهیکش یبلندو ابروها

  ری نگاه تحق هی ومدیحرکتش خوشم ن  نیکه اصل از ا د یمتوجه من شد ابروهاش باال پر یوقت پسره
 پوزخند گوشه لبش روبه باباش گفت:  هیبهم انداختو با  یا زانهیام

  ه؟؟؟یدختره ک  نی_بابا ا

 گفت:  ومدهیلحن پسره اصل خوشش ن نیهم که انگار از ا محمدخان

 دت ی_خواهرجد

 زد   یپوزخند پسره

 خواستم  یمن که خواهر نم  ی_ول

 _بس کن آرمان زشته ژهیمن

 هیآرزوم بود  شهیوب همبود پس داداش هم داشتم چه قدر خ یاسمش آرمانه اسم قشنگ دمیفهم
موضوع خوشحال بودم همه  نیاز ا یلی خ لشیبرادر داشته باشم و حاال خدا اونو هم بهم داده بود اوا

 م یگرفتیو منو دوست داشتن البته اگه آرمانو ازش فاکتور م کردنیبهم محبت م 
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  مویزدیهمش تو سر هم م دیسف گفتمیمن م  اهیس گفتیاون م میباهم لج بود شهیآرمان هم منو
محمدخان   یخونه دوستا  میرفتیم ی اومد اما وقت یآرمان اصل از من خوشش نم میکردیباهم کلکل م 

 خوشحال بودم  یل یموضوع خ نیهوامو داشت که از ا یحساب 

کردن مراحل    یکنه در طول ط یمن معرف  یدادگاه تا محمدخان خودشو ول  میاون شب که رفت  یفردا
 عموبنده هستن شونیکه ا میمتوجه شد یقانون

بعد از گذشت سه چهارسال بهتر شد  بایمنو آرمان هم تقر نیداشتم رابطه ب  یخوب وآروم   یزندگ
 میاخت شده بود یدوتا خواهربرادر باهم حساب  نهیو ع میهمو داشت  یهوا یلیخ

نداشت که   یحاال با وجود من چاره ا رانیمدت برگشته بود ا هی یمحمد که همراه خونوادش برا عمو
 به موندن شدن یاون دوتا هم راض نیدوست داشت به خاطرهم رانویا شتریبمونه آرمان هم ب رانیا

شد   مار ی همون سال بود که عمو ب یوابسته عمو و زن عموم شده بودم تو   یسال گذشت حساب هشت
 هفته بعدش عموم فوت شد   هی یو در کمال ناباور 

 فکر بودم   یاومدم تمام مدت تو رونیب  الیراننده از فکروخ یصدا با

دوست نداشتم   امیب  رونیگذشته ب یها الی کردم که از فکرو خ یشدم سع ادهی سمتش گرفتم وپ پولو
  تیبه گذشتم فکر نکنم تا اذ گهیبه خاطرات تلخ گذشتم فکر بکنم من به اون دوتا قول داده بودم که د

 نشم 

به سمتش پا تند کردم داشت با    نیبه خاطرهم دمیوارد دانشگاه شدم سحرو از دور د یخوشحال با
متوجه من شد اما   زدیشدم هلنا که با سحر حرف م  کی از پشت بهش نزد زدی از دخترا حرف م یکی

 زد:  غیج  کهوی هیپا یبهش علمت دادم که سکوت کنه اونم که حساب

 _سحر عسل پشت سرته:/ هلنا

 افمیق دنیبه سمتم برگشت که باعث شد با حرص به هلنا نگاه کنم که همراهه سحر با د  کهوی  سحر
 خنده   ریزدن ز

 _زهرمار...هرهرهر نمکدون...دارم برات 

 م یداریبازار خر  متیق ر ی _دماغ سوخته زسحر
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 بزنه  ی غ یاز بازوش گرفتم که باعث شد ج یشگونین

 ی ...عه...طلبکار هم هستی_چته روانسحر

 هلنا خانوم   یتو دارم هم برا یبعد از اون هم برا شهی االن کلسمون شروع م فتی ه ب_زودباش را

 میکرد باهم به سمت کلسمون راه افتاد  یو از هلنا خدافس دیباز خند سحر

 برگشته؟  نیدی_خب خب خب چه خبر؟آسحر

 ...نه هنوز برنگشته ی_سلمت

 چندبار دعواتون شد  روزی_با آرمان دسحر

 فهمه ینم یچ ی.از پس که نفهمه ه_تا دلت بخواد..

 عسل  یکنیم تشیاذ یلی_توهم خسحر

 ؟ یر یگ یتا حاال شما پشت اونو م ی_از ک

 کرد  یتک خنده ا سحر

 ی هست یچه مارمولک  شناسمت ی_آخه مسحر

طول   شتریب قهیدو دق میسرجاهامون نشست میبسنده کردم چون وارد کلس شد  یزدن لبخند به
استاد  نیکه با ا یترم هی نیبود که در طول ا  یبار  نی اول نیکه استاد هم وارد کلس شد ا دینکش

 برداشته بودم زودتر از اون سر کلس حاظر شده بودم:( 

 ....................... 
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کلس نداشتم  گهیبود من که امروز د میساعت ده ون  میاومد رونی که تموم شد همراه سحر ب کلس
گرفتمو راه  نی ماش هیکردم و  یاز سحر خداحافظ  نیاعت دو کلس داشت به خاطرهماما سحر تا س

 افتادم به سمت خونه  

 گذشته ها افتادم  ادیشده بودم دوباره  رهیخ  رونی به ب نی ماش  شهیاز ش نکهیهم

هم با خودش از اون خونه برد زن عمو چون به عمو   جانیوشوروه یرفت شاد  ایکه عمو از دن  یوقت
ازش   یزن عمو منو آرمان حساب  یضیسال مر کیاون  یشد تو ضی مر یوابسته بود حساب  یلیخ

نداشت   ارویدن نیبه موندن به ا ی دل خوش  ادیجونمون بهش بسته بود اما اونم ز میکرد یمراقبت م
 عمو  ش یسال اونم رفت پ  هی بعد از   نیرهمبه خاط 

به خاطر شک از دست   یکردن بود حت هیبد بود همش کارم گر  یلیاز فوت زن عمو حال من خ دبع
کار کرده بودم که دوباره خدا پدرومادرمو ازم   یچ دونستمیکرده بود نم  دایدادنشون قلبم مشکل پ 

ها و   تیدوسشون داشتم همه موفق یلیگرفته بود اونا عمو و زن عموم نبودن پدرومادرم بودن خ 
 اونا بودم اما حاال...  ونیمد ادهارویالمپ یروز شدنام تویپ

بودم و فشار   ندهیکار کنم نگران آ  یچ دیبا نیبعد از ا دونستمیبرام نامعلوم شده بود نم  ندمی آ دوباره
 روم بود حاال فقط من مونده بودمو آرمان  یادیز

سالم  جدهیاون موقع من همرد محکم کنارم بود  هی نهی هوامو داشت ع  یلیتمام اون مدت خ آرمان
کنکور داشته باشم اما به کمک آرمان  یتو یسالش بود نتونستم عملکرد خوب  کی و  ستیبودو آرمان ب

 قبول بشم  یآرمان پزشک  نهیسال بعدش خودمو آماده کنم و منم ع یتونستم برا

  یآرمان زندگکه با   یسه سال نیا یپررنگ بود تو  یحساب   ن یدیهام حضور آرمان و آ یهمه سخت کناره
 من بود  یدلگرم ه یحضور اونا وجود داشت که ما  میصحنه به صحنه زندگ  یتو کنمیم

اونا   شیکانادا پ  میدادن که بر شنهادیبرگشته بودن بهمون پ  یمراسم خاک سپار  یبرا میپدر خونواده
 م یکشور خودمون بمون یکه تو میداد حیو ترج  میکدوممون موافقت نکرد چیاما نه من و نه آرمان ه

و به خاطر قد   میبکن یگذشته که پدرومادرش زنده بود زندگ  نهیکه باهم ع میآرمان قبول کرد همراهه
و خودشو   دهیدستور م یادیگم" ارباب " چون ز یبهش ازاون موقع به بعدم هاشی ری و سخت گ های باز
   ارمیهرچند منم کم نم دونهیم سی رئ
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خودشون  یلیو یتو نیدیالبته آ  کنمی م یزندگ  نی دیآرمان وآ شیکه پ شهیم یهم سه سال االن
 اوقات خونه ما پلسه  شتریخب ب  یول کنهیم  یزندگ

 هم براتون حرف بزنم  نیدیدرباره آ بهتره

کشوره و با پدر آرمان دوسته به واسطه رفاقت   یی جنا  یها رهیدا نیاز بزرگتر  یک ی سی رئ نیدیآ پدر
 نیو کم کم ا کننیارتباط خودشونو حفظ م کننیهم ازدواج م یوقت یو چندسالشون حت نیچند

  شهیم ی رابطه خونوادگ

همه  شنیم  یمیباهم صم   یاونا هم حساب  نیو آرمان هردو همسن هم اند به خاطرهم نیدیآ
انتخاب رشته هم نظر نبودن   ی هم بود عادتاشون علقه هاشون اخلقاشون تنها تو هیشب زشونیچ

 عمران یهم مهندس نیدیخوند و آ  یآرمان پزشک 

  مانهیصم یزن عمو بودم اما با رفتارها   شیکردمو همش پ یر یخونشون من گوشه گ میاول که رفت بار
اومد که من با اون دوتا   یش نمباعث شد منم باهاش دوست بشم بماند از اول آرمان خوش  نیدیآ

 م یسوزوندی م شی آت یباهم کل یسه نفر  شهیکه هم یمسئله کنار اومد طور  نیباشم اما کم کم اونم با ا

 درانداختم  یتو دوی اومدم پولو حساب کردم و کل رونی ب الی از فکروخ نی ماش ستادنیا با

ود و امروز هم روز زوج  زوج شلوغ ب  یگشت خونه چون سرش روزها یآرمان ساعت سه برم امروز
 ی کنم بعد برم سراغ آشپز  فیک  کمی تونمیبود:(پس م

آهنگو  یسالن رفتمو روشنش کردم صدا ریبه سمت پل  دمی خوشگل پوش  یشلوارل  کیو  یتاپ صورت  هی
 دنیشروع کردم به رقص یباال بردمو با خوشحال  یحساب 

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

که   یژله وفرن نیسر به دسرم بزنم به خاطرهم  هیافتاد  ادمیکردم که  یهارو داشتم سرخ م اسنک
 خوبه خودشو گرفته  دمیبود بهش سر زدم که د خچال ی یآماده کرده بودمو همون طور که تو

به سمت پنجره   عیآرمان به گوشم خورد سر نیماش یرفت که صدا  یم شیداشت روبه اتمام پ کارام
 شد  اطیهم وارد ح نیدیآ سیآرمان جنس نیار زدم که به دنبال ماش کن یسالن رفتم و پردرو کم یقد
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  جانامی اونقدر ذوق کرده بودم که حرکات و ه  دمیکش ییخفه کوچولو  غیج ن یدیآ نی ماش دنید با
 دست خودم نبود 

شدو پشت سرشم آرمان چه  انیدرنما یتو نیدیآ طونیدروبازکردم صورت ش  نکهی طرف در رفتم هم به
 قدر دلم براش تنگ شده بود تا حاال سابقه نداشت که چهل روز ازش دور باشم  

کرد   یاخم وحشتناک دیآرمان منو د یوقت  نیدینشست اما برعکس آ یبرق خاص نیدیآ یچشما یتو
 دمینفهم  لشویکه اصل دل

 _سلم ناناز خانوم 

 ستاره بارون شده بود   یاون حساب  یشماچ  نهیمنم ع یزدم فکر کنم چشما یق یعم  لبخند

 _سلم از ماست آقا 

و دلش   ستین یدست دادنه راض نیبه ا نیدیکه آ گفتیبهم م یحس هیاما  میدست داد باهم
 کارو نکرد نیچون ا  کردمی بغلم کنه اما خب اشتباه فکر م خوادیم

 دلم براش تنگ شده بود  یل یخ نی به خاطر هم شدیم یرفته بود حدود چهل روز  لندیکه به تا یوقت از

 لپام بکنم  یتو  یسرم زد که باعث شد احساس داغ ی رو  یز یبوسه ر نیدیآ

 کنار بنده هم آدم هستم هم صاحب خونه  دییایدر ب یخان از جلو نیدیآ  شهی_اهههممم مآرمان

 گفت:   یخاص عشوه هیاومد صداشو زنونه کردو با  یم لمیآرمان ف یکه برا شهیمثل هم نیدیآ

 ذاره کــــه یآدم نم یدختر اصل حواس برا نیعشقم ا ـــــدیببخش ی_واااااانیدیآ

 کلفتش کرده بود روبه من گفت:  یکه حساب  یحرف با لحن نیاز زدن ا بعد

 خونه اومدن ی_بکش کنار خانوم که مردانیدیآ

  ونویزیکردمو راهو براش باز کردم که به محض ورودش به خونه به سمت کاناپه رفتو تلو یخنده ا تک
  نقدرقرمزیچراچشماش ا  نیگرفتمو به سمت آرمان برگشتم...وا...ا نیدیروشن کرد با لبخند نگامو از ا

 شده؟؟!!! 
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 : دی دندوناش غر یپر از خشم از ال ینشنوه ول نی دیکه آ یآروم یباصدا

 هیچه سرو وضع نی_اآرمان

آرمان   یپس بگو چرا چشما ینگاه به سرو وضع خودم انداختم واااااااا هی؟یچ  یعن یگرد شد  چشمام
 قرمزشد 

لباسو تنم کردم   نیفکر کنه از عمد ا خواستمیسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم نم عیکرد سر اخم
 اعتمادشو از دست بدم  خواستمینم

 کارونکردم  نی_به خدا ازعمد ا

 حرفمو باور کرده باشه چشماش رنگ آرامش به خودش گرفت اما با همون خشم گفت:  انگار

 لباساتوعوض کن  عی_برو سر

 _آرمان... 

 می زن یرفت باهم حرف م  ن یدیبشنوم برو لباساتو عوض کن آ یز یچ خوامی _شششش نمآرمان

پسر   نیدی ت اتاقم رفتم درسته آبه سم عیحرفش تکون دادمو سر دییسرمو به نشونه تا یسر ناچار  از
 حساس بود هم من هیقض  نیا یچشم )...( نبود اما هم آرمان رو ایبد 

 دمی پوشی م خواستیدلم م  یهرچ کنمی تنم م یاصل برام مهم نبود که چ میبچه بود یوقت ادمهی
نداشتم اما  یاز طرف اونا ممانعت نینبودن آزاد بودن به خاطرهم  یخونواده معتقد میخونواده پدر

  کردمیباهاش لج م یوقت  کهیطور  دادیم ری بهم گ  یلیو چهارده سالم شد آرمان خ ییرفتم راهنما یوقت
خودمم  شدیزهرمارم م   یکه اون مهمون کردیم یکار  هی  یمهمون  رفتمی م کردمیاز عمد اون لباسو تنم م 

هم  خوادی که هم آرمان م هیزیاون چ قایشم دقحاال پوش نیکه بزرگتر شدم عاقل تر شدم به خاطرهم 
 خودم  

بلند    یلیسرم کردم البته چون موهام خ دهمیتنم کردم شال سف   یآب  کیتون کی  دویساپورت سف کی
هم  ن یدیحاال آ یبلندم خبر داشت ول  یبستم فقط آرمان از موها یبود با هزار مکافات گوجه ا

 متوجهشون شده بود 
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اومدم که همون لحظه در اتاق آرمان هم باز شدو اونم  رونی راحت شد از اتاقم ب المیکه خ  پمیت از
 اومد رونی لباساشو عوض کرده بود ب کهیدرحال 

 بزنم   یلبخند هیراض نکهی که باعث شد از ا دیکرد چشماش درخش یبه سرتاپام نگاه دنمید با

 _به به  آرمان

 بهم زد   یچشمک

 _حاال شد آرمان

   ستادمیوش اسمتش رفتمو روبه ر  به

 گهید مینی_ما ا

  یرفتارش بهم م نیعادتش بود با ا شهیبهش داد هم یف یبازومو گرفتو فشار خف   یبه آروم آرمان
 بزنه خوادیم  یبهش توجه کنم حرف مهم دیفهموند که با

 ی از اون لباسا تنت کن ادی خوشم نم یدونی _عسل خودت مآرمان

 _منکه گفتم از عمد نبود

 دمینه تنها اون منم د دید نیدیو آ ی دیکه پوش نهیعمد مهم ا ری غ ای_از عمد آرمان

 دمیازش خجالت کش کمیانداختم  نیی پا سرمو

تکرار نشه...باشه  گهیچون از درون پاکت خبر دارم...اما لطفا د یکارو نکرد نیاز عمد ا  دونمی_مآرمان
 دخترعمو؟ 

  یگرفت چون خم شدو به آروم روی دییچشمام تا یباال آوردمو بهش نگاه کردم فکر کنم از تو سرمو
 د یموهامو بوس  یرو

 _خوشحالم که حداقل بعد از خونوادم تورو دارم آرمان

 ی ذار یوقت تنهام نم چیطور آرمان...بهم قول بده ه نی_منم هم
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 هیهم بسته شدو  یبار منو بغل کردو به خودش چسبوند ناخواسته چشمام رو نیاول  یبرا  یآروم به
 نییپا  دیقطره اشک لجبازانه از گوشه چشمم چک

مردونم قول دادم که مراقب  رتیکوه پشتتم...من هم به پدرم و هم به غ هی نهی _من تا آخرش عآرمان
 تو باشم 

 ره یخندم بگ   نشیآرمان دستشو جلو آوردو اشکامو پاک کرد که باعث شد ب  میاز هم جدا شد یآروم به

 یکرد  شیهند لمی...فی_نگاه جنبه که ندار آرمان

 شعور ی_برو ب

  چیبدون ه نی زنگ خورد به خاطرهم   لشیبزنه که موبا یکرد خواست حرف  یتک خنده مردونه ا آرمان
به سمت آشپزخونه به    نیدونستم به خاطرهمن زی ازم جدا شدو تماسو برقرار کرد منم موندنو جا یحرف 

 شدم  ایخورده کار یسر  هیراه افتادم و مشغول 

کمتر   ی لیاخم وارد آشپزخونه شد و به من زل زد خ  ه یبا  نیدیدادم که آ یکارهاموانجام م  داشتم
 به سمتش برگشتم و گفتم:  نیاخم بکنه به خاطرهم ینطور یاومد که ا یم شیپ

 شده؟  یز یچ نیدی_آ

 و محکم گفت:  قاطعانه

 _نه 

  هیعلت اخمش چ  نمیباال انداختم و مشغوله کارم شدم اما خب کنجکاو بودم بب  یالی خ یبا ب  یا شونه
حاکم بود و فقط    نمونیب  ینشست سکوت بد  زیپشت م یصندل یرو نیدیدوست نداشتم اخم کنه آ

  حی منم ترج زدیباهام حرف بزنه اما نم  خواستیشکست دلم م یسکوتو م جلز ولز اسنک ها  یصدا
  ادیبه حرف ب   دیکنم تا خودش شا سکوتدادم 

 : دیازم پرس  یلحن دلخور  ه یچه قدر گذشت که باالخره خودش سکوتو شکست و با  دونمینم

 ؟ یکش  ی_تو از من خجالت منیدیآ

 باهاش راحت بودم   نهمهیبپرسه که ا یسوالو از من نیسمتش برگشتم انتظار نداشتم ا به
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 ؟یدیسوالو پرس  نی_نه چرا ا

 اخماشو توهم برد  شتریب کمی نیدیآ

من چرا   یکن  یخودتو ازم مخف یلباساتو عوض کن  یبر  کهوی  نکهیه؟ایرفتارات چ  نی_پس علت انیدیآ
 کمرته عسل؟  ریکه موهات تا ز دمیفهمی م دینبا

 یبود که تو ی براش نداشتم اونم پسر  یقانع کننده ا لیاصل دل شیل آخرسوا نیا یبرا دمیکش یهوف
 درک کنه  تونستیمنو نم یرفتارا نیبزرگ شده بود که همشون آزاد بودن پس ا یخونواده ا

 عسل؟  یگ ینم یز ی _چرا چنیدیآ

 دوخت  دویخودش بر یمکث کرد برا دمی جوابشو نم دید یوقت

اخلق منو خوب   می_پس درست حدس زده بودم فکر کردم بعد از اونهمه سال که باهم بودنیدیآ
 کردم  یاما متاسفانه اشتباه فکر م  ستمیپسرا ن هیکه من مثل بق ی و بدون یشناخته باش 

 سوءتفاهم براش  شدیوگرنه م گفتمیم یز یچ هی  دیبا شدینم ینطور یا

 یچه جور پسر  دونمیتو دستم اومده م یخلقاهم خوب ا یل یمن خ یکنی اشتباه م ی_اتفاقا دار 
 یدوستا هیکه من اصل با بق  ین یبی باهات راحتمو بهت اعتماد دارم وگرنه م  نیبه خاطرهم یهست

 ستم ین یم یآرمان صم

 باش   یمیو صم   ای_نه توروخدا ب نیدیآ

 ؟ی زن یباهام حرف م  ینطور یبزن چته چرا ا  ای_ب

 د یموهاش کش یتو یکلفه دست نیدیآ

 ی ن یآرمان بب  یدوستا هیبق  نهی_انتظار نداشتم منو عنیدیآ

 کردم ی اونا رفتار م  نیوگرنه با توهم ع دمی اونا ند نهی_من تورو ع

 نجا یا ارهی_آرمان دوستاشو منیدیآ

 انیو فرزاد هم نم الی دان ی_نه حت
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 بندازم  نییسرمو پا رموی باال انداخت که باعث شد گوشه لبمو گاز بگ ییابرو نیدیآ

 و فرزاد  الی _چه راحت...داننیدیآ

 نداشتم ی...منظور شونی شناسی_خب تو که م

 دادم سکوت کنم حیسکوت کرد منم ترج  دویکش یپوف نیدیآ

 ؟ یار یم  اسمشونو جلوم یبه راحت نقدریا یازشون ندارم چه طور  یدل خوش  یدون ی_تو که منیدیآ

آرمان   یبگم که حت خواستمی م یدونیخودت م نمیداره ا ی_بعد از تو آرمان با اون دوتا رابطه خوب
 گه ی د یجا هی رنی م ایبذارن همه قراراشون همون شرکت  نجایکه اونا پاشونو ا دهیاجازه نم 

 کنهی م ی_کار خوب نیدیآ

 ؟ یگرفت  یسفر خوش گذشت؟برام سوغات نمی_خب حاال بگو بب

بهم   شتری ب  نجایباشه ا  یبود نرفته بودم که خوش بگذرونم اگه بحث خوش گذرون ی_سفر کار نیدیآ
 گذرهیخوش م

 بشم   دیسرخ و سف کمیبهم زد که باعث شد  ی چشمک بعد

 ارم یچشاتو درب  ام یب  ای یدیخر یسوغات نمی _از جواب دادن طفره نرو زودباش بگو بب

حرکتش   نیا دنیزد که باعث شد منم با د یدادو لبخند مردونه ا هیتک   یبه صندل یال یخ  یبا ب  نیدیآ
 بزنم  یلبخند

 داره عروسک نخره؟ ایدن نیکله ا یکه تو  یعروسک  هی یآدم برا شهی_مگه منیدیآ

  نیصرف نظر کنم که بهم گفته بودم عروسک و فقط جمله آخرشو بشنوم به خاطرهم   نیکردم از ا یسع
 گفتم: یا ذوق بچگونه اب

 ؟ یدی_برام عروسک خر

شد که   ریبهش سراز یچشماشو به نشونه آره بازو بسته کرد که احساس کردم اونقدر خوشحال  نیدیآ
 اندازه نداشت  
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 یلندیعروسک مشهور تا هینهــــا...  یعروسک معمول هی_اوهوم...نیدیآ

گفتن داشت اما   یچشما حرف برا نیخوشگلش غرق شد چه قدر ا یخاکستر   یچشما یتو چشمام
چه قدر خوشحال بودم که داشتمش که کناره آرمان   دمی فهم ینم یز یکدومشون چ چیمن از زبون ه

 کنم  هیبود که بهش تک  یا گهیمرد د هی

 شده عسل؟ یز ی_چنیدیآ

 _نه نه من خوبم 

 _باز قلبت درد گرفت؟ نیدیآ

 _نه بابا 

 م یحلوا و خرما افتاد ینیس هیشد گفتم  فی_هوف حنیدیآ

 حرص بهش نگاه کردم که باعث شد بخنده  با

 الی خیب گهیمن خرما دوست دارم حلوارو که د یدونیم ه؟توکهی_خب چنیدیآ

 یخودتو بخور  یحلوا  ینی بش یتونی_االن که کشتمت م

 و یکی حلوامو بخورم آ تونمیم یچه طور  رمی_من بم نیدیآ

 ی هست ین یموجود فرا زم هیاصل  کنهیآدما فرق م هیشما با بق یبخور  یتون ی_پرفسور م

حرفمو اشتباه    یبکنه فکر کنم معن ری راست شدو با غرور بهم نگاه کرد که باعث شد نگام تغ نیدیآ
 بابا:/  یمتوجه شد ا

 از نظر هوشم؟  ای تی _اونکه بله...حاال از نظر جذابنیدیآ

 باال انداختم  یبا تخس ییابرو

 بودنت  وونهیاز نظر د کدومچ ی_ه
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زد که باعث شد  یلبخند محو شهیم یاالن عصب کردم یکه من فکر م یز ی برخلف اون چ نیدیآ
 گفت:  یآوردو با لحن آروم  نییخم شد صداشو پا   زیم یرو کمیبشه  شتریصورتش ب تی جذاب

 ترجمش کنم براتون خانوم زشت؟  ا یه؟یچ  شیمعن  یدونی...ماسودیگفتن حسود هرگز ن  می_از قدنیدیآ

 گفتم:  یزدم بعد با لحن آروم  یبه سمتش خم شدمو لبخند زیم  یخودش رو نهیع منم

 هارو بردن جهنم؟ فتهیگفتن خودش میاز قد یدیجذاب شمام شن  ی_آقا

 و فوضوله  ستین فتهی_اون خود ش نیدیآ

 گرد شد که باعث شد بخنده  چشمام

 همه ضرب المثل  یتو ی زن ی تو چرا گند م دونمی _فوضولو بردن جهنم پرفسور...من نمنیدیآ

 حرص بهش نگاه کردم که باعث شد باز بخنده   با

  میو به سمت آرمان برگشت می اهم آرمان هردومون دست از کلکل برداشت با

 خبره؟  نجاچهیآرمان_ا 

 بهش نگاه کرد   یطونیباش  نیدیآ

 داشته باشه!!!!  تونهیم یکنن چه معن  یخلوت م دختروپسره هی ی_وقتنیدیآ

 چپ نگاش کردم  چپ

 شعور ی_ب

 رو به آرمان گفت:   دویفقط خند ارهیخودش ب  یبه رو نکهیپرو بود بدون ا یادیکه ز  ییاز اونجا نیدیآ

 شهر در امن و امان است دوست منحرف من  ستین یخبر  چی_باورکن هنیدیآ

که  یاز حرف  دمیبه سمت آرمان برگشتم که د دونستمیحرفشو م نیا یکردم خوب معن یخنده ا تک
 ی کلکل حساب  هی ی عن ی نیو ا ومدهیزده اصل خوشش ن نیدیآ

 منحرف؟  یگ  ی_تو به من مآرمان
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 دونستم که...  یساله نم  ستیوست بد یکردم تو بهم اعتماد دار  ی_واقعاکه...آرمان من فکرم نیدیآ

  یبه من گفت  شیپ قهیندارم...تو االن چند دق کجایتهمت و  نهمهیتحمل ا نمی بب سایوا سایآرمان_وا 
نداشتم که  نانیکه بهت اعتماد ندارم آخه مغز کل من اگه به تواطم یگ یم یمنحرف و حاال هم دار 

  ی نداشتم نم داگه بهت اعتما دادمی برام باارزش تره به دست تو نم یز یشرکت بابام که از هرچ تیریمد
 بذارم راست راست جلوت راه بره اگه...  ایکنه  یم یکه عسل توش زندگ یخونه ا یتو ییایذاشتم ب

گل   شی نگاه سخنران یدار  نانی بهم اطم دمیآرمان فهم  گهیخب بس کن د یل یخب خ یل ی_خنیدیآ
 کرد 

 ادامه حرفشو داد  یوبعدباناز 

 _عشقمـــــــــــــــــنیدیآ

 دی خندی حرکاتش بودم خودشم داشت م نیخنده عاشق ا ریز میهمراه آرمان باهم زد همزمان

 گفت:  دهیبر دهیباهمون خندش بر آرمان

 ...مردم...از...خنده یی...اززززز...دســــــــــــت...زبوووون...تو...وایی_واااآرمان

 عیسر  نقدریا یچه طور  نیشد که باعث شد چشمام گرد بشه ا یبه من کردو جد ینگاه هیبعد
 موضع بده  ریتونست تغ

 مگه نه؟ ی_دسرمو که درست کردآرمان

 دم یکش یهوف

 راحت  التی_آره خ 

 .._منظورت از دسر همون.نیدیآ

 به نشونه تاسف تکون داد یبعد سر   دیسکوت کردو خند نیدیچپ چپ نگاه کردن آرمان آ با

  کنهیمصرف م  یچ پرسنیازم م  رمی که م  یترکت بدم به هر کمپ یکار کنم چه طور  یچ دونمی_نمنیدیآ
 کنم یدارم مسخرشون م کننیفکر م کننی م رونی فحش منو ب یو کل  یبا اردنگ  یژله فرن گمیم یوقت
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 خندش باال بره  یباز صدا   نیدیکه باعث شد آ نیدیپشت گردن آ دیکوب  یک ی آرمان

 حقته  شعوریپسر ب ری _بمآرمان

 بگم: یزد که باعث شد با لحن آروم خونکیبه غذا س  کمی ستادیبه سمتم اومدو کنارم وا آرمان

 _نکن 

 بردارم  رمیک ی نیا سا ی_واآرمان

 ره سر سف ارمی_خب االن م

 _خب گشنمه آرمان

 _اون بزرگه آرمان نصفش کن 

 ن یدیبه آ دمینصفشو م  ستی خودم ن ی_خب همش که براآرمان

 اخمامو باز کردم   نیبکنه به خاطرهم یحرص بهش نگاه کردم که باعث شد تک خنده ا با

 به من  یدینصفشو م ی_مگه نگفتنیدیآ

 بردار  ی ک ی لهیبرو توهم با ح  خواد یدلت م  یل ی_مگه مغز خر خوردم غذامو با تو نصف کنم خآرمان

 نگاه کنه نیاون بخوره ا یچ  یعن یگرفتم  نیدیدونه از اسنکارو برداشتمو به سمت آ هی خونسرد

 بکنه  یاسنکو از دستم گرفت که باعث شد آرمان اخم نیدیآ

 خودش هواتو داره یسر داشته باش با آشپز سرتو یدلم؟وقت زی عز ی_خوردنیدیآ

 بزنم یبکنمو بهش چشمک  یبهم نگاه کرد که باعث شد تک خنده ا  آرمان

 _دارم برات خانوم کوچولوآرمان

نشسته بودن منم مشغول   زی آشپزخونه دور م یاز اون ماجرا گذشت هردوتاشون تو یساعت میربع ن هی
توهم   یشماره اخماشو حساب دنیبا د   نباریآرمان دوباره زنگ خورد ا لیموبا کهویغذا بودم که  دنیکش
 برد 
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 _باز خودشه؟ نیدیآ

 نوچشه  نی_نه اآرمان

 خب برو جوابشو بده  یل ی_خنیدیآ

 تماسشو برقرار کنه به سمتم برگشت  خواست ی م کهیبلند شد درحال   زیاز سر م آرمان

 د تماسم تموم بشه بع دیصبر کن دای_بدون من غذا نخورآرمان

 خودش به سمتش برگشتم نهیع منم

 راحت  التی _برو خ

  یبه نشونه منف یآب داد که باعث شد سر  یسر گوش ی واشکیبلند شد  عیسر  نیدیرفتن آرمان آ با
 براش تکون بدم 

 ؟ یکن یدزد ییخوای_چته؟مگه م

به سمتم اومد که باعث شد چشمام گرد بشه  عیاز نبود آرمان راحت شد سر  الشیکه حاال خ  نیدیآ
 کنه یم  نی چرا داره همچ نیا

 گفت:  طونی نگاه ش هی با

 درسته؟  گهی د خچالهیآرمان تو  یژله و فرن  ی_هاننیدیآ

 و گفتم:   دمیچ سید یاسنک هارو تو یالی خ یب  با

 ؟ یکارش دار  ی_اوهوم حاال چ 

که از شدت    ییتوش درآورد بعد با چشمارفتو دسرو از  خچالیبدون توجه به سوالم به سمت  نیدیآ
گرد   یفلفل نمکو برداشت که باعث شد با چشما یها رفت و قوط هیبه سمت ادو زدی برق م یبدجنس 

 ترس کردمو گفتم:  یاز رو یتک خنده ا شهیشده بهش نگاه کنم اصل باورم نم 

 درسته؟  یکه اون کارو کن ییخوای _تو نم
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 گفت:  یفرن  یکرد رو یم  یتمام فلفل هارو خال یرحمی همون جور که داشت با ب نیدیآ

 دارم  مویتصم نی _چرا اتفاقا هم نیدیآ

 شر درست نکن اون بدبخت از صبح دسر نخورده  نیدیکارو نکن آ نی_ا

کنم کم کم  ی کار  هی خوامیو هم م کنم ی م تشیهم اذ زنمیدو نشون م  ری ت هیکارم دارم با  نی_با انیدیآ
 گهید میشروع کن   ییجا هیاز  دیباالخره با فتهی و ژله خوردن ب  یز فرنا

 که چه قدر حساسه  یدون ی؟؟مینطور ی_آخه ا

 _تو نگران نباش  نیدیآ

 نویکارو کردم بفهم ا نیمن ا کنهی فکر م ادی_االن ب

نور   هیباعث شد  نیکه هم زهیهم زد که باعث شد فرم دسر بهم بر  روی فرن یفلفل تو  یحساب نیدیآ
 زنه یآرمان بهش لب نم  افهیق نیدلم روشن بشه که با ا یتو یدیام

 هامون طنتیش هیمثل بق  نمی_انیدیآ

دسر  یظرف دسرخور  هیهرکدوممون  یبرا  دمیازش فاصله گرفتم به کار خودم رس دمویکش یپوف
به ظرف آرمان البته چون آرمان به خوردنش معتاده هر   زدیدرست کرده بودم که حاال آقا داشت گند م
 میمهمون ناخونده بود دسر داشت هیکه  نیدیآ یاالن برا نی شش ظرفو درست کرده بودم به خاطرهم

گذاشت  خچالی یبودو هم تو ختهیبهم ر یکه حساب یگذاشت سر جاش و دسر  لرویهمه وسا نیدیآ
 اومد نیدیبعد از آ دهینشست آرمان هم به سه نکش  شیقبل هیسرجا زیپشت م   لکسیو بعد ر

 ی از گشنگ میکه مرد اری _خب عسل خانوم غذارو بآرمان

خودمم به جمعشون ملحق شدمو نشستم که متوجه نگاه توهم رفته آرمان شدم که  دمیکه چ زویم
 چه قدر دلم براش سوخت  کردینگاه م نی دیداشت به دسر خودش و بعد دسر منو آ

 ...نیدی و زشته اما مال خودتو آ ختهیبهم ر نقدریعسل؟چرا ماله من ا هینجوریچرا ا نی_عه اآرمان

 گفت:  ع یسر نیآرمان غر بزنه به خاطرهم نیاز ا شتری اجازه نداد که ب  نیدیآ
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خب   شیی جو  یتو دهنت و م یذار یم ی؟وقت یار یم ی بهونه الک ختس؟چرایبهم ر  روی چ ی_چنیدیآ
 داره  یچه فرق گهید شهیم ینطور یهم

 وقانع کردنت بشم من لی دل یفدا بابا

 زنمینم یبکنه که چرا من حرفچپ بهش نگاه کردم که باعث شد با حرص بهم نگاه  چپ

 مال منو خودت بخور  ایوژله خودتو بده به من ب  یزنم عسل زودباش فرن ینم نی_من لب به اآرمان

 گفت:   یباحالت عصب  نیدیآ

 مال تو متفاوت تر باشه  خواستهیعسل م گهینکن آرمان بخورش د تی_اذنیدیآ

 هول کنم  کمیشد که باعث شد  رهی مشکوک به دسرش نگاه کرد بعد به من خ آرمان

 که قرمز شده؟ یختیمن ر یفرن  یتو  ی_چآرمان

خان نگاه کردم که اون جوابشو بده و از   نیدیپرسه با حرص به آ یسوالو م  نیباالخره ا دونستمیم
 اورد یبود کم ن ی بشر کل آدم زبون دراز  نیهم که ا ییاونجا

 اومد  ی...به رنگ ژلت م یگ خوراک _رننیدیآ

 باال انداخت انگار هنوز باور نکرده بود  ییابرو آرمان

 خودتون نزد؟  یبرا یرنگ خوراک نی_اون وقت چرا از همآرمان

 جوابشو داد: لکس یهم ر نیدیآ

 کنار هم باشن؟  توننیاصل م  یبه نظرت قرمزو آب هی_چون دسر ما آب نیدیآ

 نیدیآ دیکش  یبه نشونه باشه تکون دادو پوف یسر  اوردیداشت بهش فشار م  یگرسنگ گهیکه د آرمان
  افشیق  رهی بهش برم و هم خندم بگ یزد که باعث شد هم چشم غره ا  یکردو چشمک یبهم نگاه

 بامزه شده بود   یلیخ

ظرف دسرش کرد خواست به سمت   یآرمان قاشقشو تو میخوردیغذامونو م میکه داشت نطوریهم
 ن ی زم یقاشقشو انداخت رو نیدیا داد آ دهنش ببره که ب
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 دم یترس یکن یچرا عرعر م وونهید هی_چآرمان

 ادب:/  ی_قربون ادبت پسره بنیدیآ

 : دیرو کرد سمت منو پرس بعد

 ؟یشد   ریس  ی_هاننیدیآ

 شدمو گفتم: مونیبه پام زد پش زی م ریکه از ز یشدن که بالگد  ری بگم نه هنوز کو تا س خواستم

 ؟ یرشدیس یتو چ  رشدمی _آره آره س

 م ینی بب لم یف میشدم بلندشو بر ر ی_آره من هم سنیدیآ

 کرد  یمشکوک بهمون نگاه آرمان

 ن؟ یشیم ر یزود س نقدریتا حاال شما دو تا ا ی_از ک آرمان

 _از عوارض حضور توههنیدیآ

 بکنه یخنده که باعث شد آرمان هم تک خنده ا ری بعد زد ز و

  نمی _گمشو ببآرمان

 میدیخند زی ر زی و ر میبلند شد زی از سر م هردوتامون

  یپوف  زیم  یرو  لیوسا دنیبا د  میو هردومون کنار هم نشست میرفت  ونیزیتلو یسمت کاناپه جلو به
   دمیکش

 بد نگذره نیکرد ییرای_چه خوب از خودتون پذنیدیآ

 جمع کردم    زویم  یرو  یها یخوراک کمی

 به خاطر همونه میکردینگاه م لمیف میداشت شبی_د

 _اوهوم معلومه نیدیآ
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از چشم من دور مونده بود که  ی چه طور  نیکردم عه ا  دایپ یر یشکلت خم  هی  کهوی ها  یخوراک  نیب
 ندادم  بشوی ترت شبید

 که باعث شد معترض به سمتش برگردم  دیستم قاپاز د نیدیآ کهویخواستم سرشو باز کنم   نکهیهم

 مال منه نیا یلب بزن نایبه ا یمن هستم شما حق ندار  ی_تا وقت نیدیآ

 شدیدعوامون م یر ی سر شکلت خم  شهیهم نیدیحرص بهش نگاه کردم منو آ با

 دهید دادیم یهند لمیکانال که داشت ف هیزد  نیدیمونده بود آ یظرف باق یو پفک تو  پسیچ کمی
هم مثل   نیدیشدم آ لمیف دنیپام گذاشتم و مشغول د ینکردم ظرفو رو یبودمش اما خب اعتراض

 خورد:/   یم یر یپسر بچه ها داشت شکلت خم 

 یبدبخت رو یکه ناگهان با دادوعربده آرمان که مصادف شد با برخورد صندل میفازا بود نیهم یتو
 م یدیاز جامون پر نی دیمن و آ نیزم

 و بازوشو چنگ زدم  نی دیرفتم پشت آ عیسر

 هاشم  ی قمر بن ای_

 کرد یتک خنده ا نیدیآ

 مگه بار اولمونه وونهی_چته دنیدیآ

 :/میکرد یما با دسرش باز   کنهی فرق م یکی نی_ا

 آرومش کنم   یدونم چه جور  ی_نگران نباش من منیدیآ

فلفل به   یازتند ایه بود دونم از خشم سرخ شد یکه نم ییکه اومد نگاه غضبناکش و چشمها آرمان
 کار منه یعنی نیسمتم پرتاب کرد بفرما ا

 : دیبا حرص آروم غر  آرمان

  ییرسه؟حاال کارت به جا یدستم بهت نم  یکرد نمت؟فکری که نتونم بب نید یپشت آ ی_رفت آرمان
 به دسر مورد علقه من؟  یزنیکه گند م دهیرس
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 گهیمراقبم باشه د تونهیبترسم اون م نقدریهست من چرا ا  نیدیحاال که آ   دمیکش یپوف

چشماش گرد بشه اما نگاه آرمان که اصل  نیدیبراش درآوردم که باعث شد آ یزبون   نیدیپشت آ از
 تر  یاز سمت من نداشت غضب  رویحرکت  نیهمچ  هیانتظار 

 گوشت بشه به تنت  زمی _نوش جونت عز

جست خودمو بندازم پشت   هیبکشمو با    یفراسرخ غی برد که باعث شد ج  زیبه سمتم خ  کهوی آرمان
 مبل 

 ؟ی دسر منو بکش هی یبرا ییخوایجنبه...م  ی_ب

 ؟ یعه بدهکارم هست ی دسرشو نابود کرد یزد ستی_کم که ننیدیآ

 بود   یشعور یگرد شد با تعجب بهش نگاه کردم عجب آدم ب چشمام

 نور یا ای_ب آرمان

 مگه مغز خر خوردم  امی_نم

  هیآش نایا  شعوریب  نیدیحلواتو بخورم آ یاله  یبرد که باعث شد باز فرار کنم ا ز یباز به سمتم خ  آرمان
 با تو   دونمی ماجرا جون سالم بدر ببرم من م نیبذار از ا یمن هم زد  یکه تو برا

   کنمی بعد ولت م دمیم تی گوشمال  کمی _صبر کن عسل آرمان

بشم تا اوضاع آروم بشه که  میقا ی برم باغ پشت  خواستمی م اطیوشم رفتم تو ح کفشامو بپ  نکهیا بدون
  نی زم یکرد افتادم رو ریگ  یز یچ هیشد که پام به  یچ  کهوی دونم  ینم

همون لحظه ها بود  یکه کردم نتونستم بلندشم تو یکردم هرکار  یناله ا دیچی تنم پ یکه تو یدرد از
 داشت زد  یبد یکه معن یطان ی لبخند ش کی  دیدوسر سررس  ویکه د

 یتر شد چون فرارکرد  نی جرمت سنگ رمتیگ ی_گفته بودم که مآرمان

 کنه یداره نگام م ینطور یکه ا  امی م لمیدارم براش ف کرد ی کنم اصل متوجه حال بدم نبود فکر م فکر

 یسمت دسر من بر  دیکه نبا یفهمی م یکتک خورد کمی_حاال که آرمان
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 از حقم دفاع کنم   نکهیبزنم چه برسه به ا  یحرف  تونستمیشدت درد مچ پام اصل نم از

 _کار من بود نیدیآ

تو دارم واسا حالم خوب بشه چنان  یمن برا شعورینشون دادن:/ ب یخود هی عجب باالخره آقا  چه
 ی که خودت حز کن ارمیبه سرت ب ییبل

 فت: گ ینگاه کرد با لحن متعجب  نی دیبا شوک به آ آرمان

 همش نقشه توبود؟ یعن ی_آرمان

 د یموهاش کش یتو یکلفه دست نیدیآ

 کنم و هم اون دسرو از چشمت بندازم  تتیاذ کمیفقط  خواستمیبشه م ینطور ی_قرار نبود انیدیآ

 که زدم باالخره متوجه من شدن یبرد که همون لحظه با داد بلند  زیخ  نیدیبه سمت آ آرمان

 یـــــــــــــــــــــــــی_آ

به    یهردوتاشون بانگران دیبریدردش داشت امونمو م یمچ پام شکسته چون بدجور  کردمی م احساس
 : دمیسمتم برگشتند از شدت درد و هق هق نال

  یاز هرچ دیکنیسر دسر جروبحث م  دیاون وقت شما دار رمیم یمن دارم از درد م دیشعوریب یل ی_خ
 متنفرم  ایدن یدسر تو

اما من اصل   کردی بهم نگاه م یبا نگران نیدیانداخت آ یزانوهاش خم شدو به مچ پام نگاه  یرو آرمان
 اون بود  ری همش تقص شعوریبهش نگاه نکردم پسره ب

 آخه عسل؟  یدی_چرا کفش نپوش آرمان

 گفت:  یزدو با لحن مسخره ا  یپوزخند هی نیدیآ

تا   دیستیوا قهیدق هیکه بهتون بگه  دیکنم جناب نفهم ی م ی_من از طرف عسل واقعا عذرخواهنیدیآ
 و بهم حمله کن  ای کفشهامو بپوشم بعد ب 

 : د یپرس  ینکرد به جاش بانگران یبهش توجه نیدیچشم غره بهش رفت اما آ هی آرمان
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 _حاال مچ پاش که نشکسته هان؟نیدیآ

 خورده  چیپ ی_نه نشکسته فقط بدجور آرمان

بشه منو به سمت   شتریدردم ب  کمیبلندم کرد که باعث شد  نیزم  یبه سمتم اومدو آروم از رو آرمان
 اتاقم برد 

 تو   یترسیاز من م نقدری_چرا اآرمان

 دم یدرد نال با

 دم ی_از جونم ترس

 و چشمامو ببندم  نشیبچه ها سرمو بچسبونم به س نهی کرد که باعث شد ع یتک خنده ا آرمان

................................ 

 دارشدم یمن خوابم ب دیرسی نم نیدونفر که شعورشون به ا یصبح با پچ پچ ها  فردا

 _خب صداش بزننیدیآ

 خودش  یبرا شهیم یرغضب یم میاالن خوابه صداش بزن  نی_اآرمان

 ؟ یکار کن یچ  ییخوای _خب منیدیآ

  یغ یآرمان مچ پامو جا انداخت که باعث شد چنان ج شبیخوردم تا بحسشون روتموم کنند د یتکون 
اون  دمی کش یو بعدش بخنده من داشتم درد م رهیدهنم قرار بگ  یرو نیدیگنده آ یبزنم که دستا

 دیخندیداشت م

 کنه یآه و ناله م نقدریبچه بزاد ا خوادی _انگار منیدی"آ

 "زمیری_من امشب خون تورو م

 :/ دمیکه آرمان خان بهم زد تا خود صبح گرفتم خواب یبا مسکن اما

 ؟ یش  ینم داری _عسل خانوم بنیدیآ
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 شونه هام خواب رفته ی_هووووم خستم وا من

 بود که خواب بره  م ییجا  هیهربار نوبت  دمیخوابی آدم نم نهی وقت ع چیه دمیکش یهوف

 کنم؟  شونداریازخواب ب ییخوا  ی_مآرمان

مسخرش کنم  خوامیکه معلوم بود م یخواب آلود باز کردم که متوجه اون دوتا شدم با لحن  چشمامو
 گفتم: 

 ست ین یزحمت ؟اگهیکن دارشونیلطفا ب شهی_اوهوم ممن

 شونمو گفت:  یتخت خم شد دست راستشو سه بار زد رو یرو  کمی آرمان

 دونم با شمــــآ   یمن م دیدارنشیب  دیدارشیب ی_آها

 تخت نشستم   یرو دمویکش یهوف

 دارشدن ی_ممنون ب

خم   ادیبزنه و به سمتم ب یگرفتم که باعث شد لبخند محو نیدیبا قهر رومو از آ  دندیخند هردوتاشون
 جنبه شده بود یب یادیز دایبکشم قلبمم که جد یکه باعث شد پوف دیسرمو بوس یرو یشد به نرم 

 بازهم معذرت ملکه   روزی _بابت دنیدیآ

 دمت یخب بخش یل ی_خ

دو شازده صبحونه آماده کنم  یتا برا نییبلند شدمو لباسامو عوض کردم بعد رفتم پا عیرفتنشون سر با
  یکمک هیکم کم خدمشون شدم:/قبل خودشونم  کنمیآوردن دارم احساس م فیکه کم کم اونا هم تشر

 اما حاال...  کردنیم

کارو هم کردن وهلل داشتم  نیول کردم تا پسرا جمعش کنن که شکرخدا ا  زویهشت شده بود م ساعت
 :/   کردم ی پروشون م یادیز

 دانشگاه؟ یمنو برسون  شهیگم آرمـــان م ی_م

 ش؟؟ ی تو برسون شهی م نیدی_امروز چهارتا جلسه مهم دارم آآرمان
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  گهیم ی چ نمیبرگشتم بب  نیدیسمت آ به

 شهیکلساتون تموم م ی...کرسونمتی م ستیمروز روز فرده و من سرم شلوغ ن ا ی_شانس آوردنیدیآ

 رم یگ یم  نیبرگشت ماش ریفقط منو برسون دانشگاه مس ستی ن یاز ین گهی_نه دمن

 دنبالت  امیخودم م شهیکلست تموم م یک ذارمی_نه بابا مگه من منیدیآ

 11_ساعت 

 اونجام   می_خوبه من ده ون نیدیا

منتظرتم رفت   نیماش  یتو نکهیاز آرمان و گفتن ا یبه نشونه باشه تکون دادم که بعد از خدافس یسر 
 به سمت آرمان برگشتم 

 ؟ یمتوجه شد یمن ندار  یوقت برا دای_جد

 د یپشت گردنش کش یشرمنده دست آرمان

 بگم شرمنده  تونمی_فقط م آرمان

 رفتم  چیمارپ یبه سمت پله ها  یازش گرفتمو با دلخور  رومو

 پرمشغله یآقا گمیداشته باشم به اون م یبه بعد کار  نیهست از ا نیدیآ ستی_مهم ن

 شد که باعث شد با اخم به سمتش برگردم  دهیاز پشت بازوم کش کهوی

 ادی حرکت خوشم نم نی که اصل از ا  یدونی_م

 یکن ی درکم م کردمیفکر م  یبرام با ارزش تر  یتو از هرکس ایدن نیا یتو  یدونی_تو که مآرمان

 چونم زدمو گفتم:  ریز یدست

 شرکت بابات  یهم به کارها یبرس   ضاتیو مر مارستانیبه ب  دیکه هم با کنمی _خب اوهوم درکت م

 دستش که بازومو گرفته بود گذاشتمو آروم پسش زدم:  یدستمو رو بعد
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تو به ثمر   یکه اون داشتو پرپرش نکن  ییوقت آرزوها هیکه  یکنی از شرکت پدرت مراقبت م ی_دار 
 یبندیم ینبودش تو پناهش باش  یکه پدرت آرزوش بود تو یمن یاما چشماتو رو  یبرسون 

 کرد یقدم فاصله گرفتم مات و مبهوت داشت بهم نگاه م هی ازش

 شمیمزاحم کارات نم  گهی_د

که   کنمیم یدم دارم کار احمق مگه من نصف سهام اون شرکتو به اسم تو نز یکنی اشتباه م ی_دار آرمان
دستت  دیمن تا آخر زنده نباشم اون وقت تو با  دینو؟شای ا یفهم ینره م نیهم تو هم من از ب هیسرما
 ی خودت باشه خرجتو بد  بیتو ج

 صدبار بهت گفتم نویآرمان ا  ستیپول ن ی_همه چ

  یکن یفکر م  رمی بم فتمیب گهیدو روز د ییدختر تنها هیپوله...تو  ی...همه چ؟یفهم ی_هست...مآرمان
 کنن؟آره؟ یازت مراقبت م  انیکه براشون مهم نبود پدرت مرده م  ییهمون عمه عموها

 موهاش بکشه  یتو یدست  یکه باعث شد عصب نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

هردوشونو از دست دادم  دمیاز فوت پدرومادرم ترس ندتمیچه قدر نگران آ یدون ی_تو خوب مآرمان
 اد یسراغت ب  یپول یتو ترس از ب شهیم میزیچ هی یوقت  خوامی ورم از دست بدم نمت  خوامینم

قلبمو به درد  یبشه بدجور  شیز ی وقت آرمان چ هی نکهی شدن ترس از ا  ریسراز  شتریهرلحظه ب اشکام
 اورد یم

 نامرد  یراحت حرف از مرگ بزن  نقدریمن ا یجلو  ی_تو حق ندار 

 اشکامو پاک کرد یبه سمتم اومدو به آروم آرمان

اعتماد دارم خودتم که  نیدیمن به آ یدونیتو که م یول ذارم یبرات وقت م شتری به بعد ب  نی_از اآرمان
 یهست  یمیباهاش صم 

آرمان بود چه  نهیهم ع نیدیحساس شده بودم آ  نقدریگفت چرا ا یانداختم راست م نیی پا سرمو
 دوست پسرعموم  نیدی رعموم بود اما آداشت اما نه آرمان پس یفرق

 زنمی دربارش نم یحرف  گهی_باشه د
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شدم چشماش همرنگ    رهیچشماش خ یسرمو باال آورد تو یچونم بردو به آروم ریدستشو ز آرمان
 زن عمو بود   یچشما

 ی وقت فراموشش نکن چیه یتا عمر دار  خوامیم گمیبهت م  یز یچ هی_آرمان

 کرد بعد آروم ادامه داد  یمکث

 فرشته کوچولوم یمن هست ییدارا  نی_تو باارزش ترآرمان

 ..................................... 

 

 بدم؟  یصفحه شده بود حاال جواب آرمانو چ  هینگاه به جزوه هام کردم  هی

از درسم  یدای ز زی چ نیآرمان بود به خاطرهم یحرفا ری ذهنم درگ  کسریاز صبح تا االن  دمیکش یپوف
حاال   خوندمیجزوه نوشتن هام دقت داشت چون درسامو با اون م  یمتوجه نشده بودم آرمان هم رو

 که سر کلس حواسم پرت شده فهمهیم نهیبب   نارویا

در دانشگاه منتظرمه به  یاومده دنبالم و جلو  نیدیافتاد که االن آ ادمی  االمیفکروخ  نیب  کهوی
دانشگاه به راه افتادم امروز سحر کلس   یجمع کردمو به سمت در خروج لموی وسا عیسر نیخاطرهم

از کلسامون که جزو دروس   ی اما فقط بعض میکلسامونو باهم بردار میکردی م یسع  یلینداشت خ
 خوند یم یافتاد آخه سحر پرستار  یبود باهم م مشترک

بلند  یباصدا  نیماش یتوبه سمتش رفتم درو باز کردمو به محض نشستنم  دمیکه د نویدیآ نیماش
 سلم دادم:

 _سلـــــــــــــام 

  نکهیروشن کرد از ا  نیبده جوابمو دادو ماش  ینجور یاخم که اصل سابقه نداشت جوابمو ا باهمون
 نگم یز ی دادم فعل چ حی جا خوردم اما ترج یجوابمو داده بود حساب   ینطور یا

قبل سربه سر هم  نهیع زدی حرف م  خواستیحاکم بود دلم م  نمونیب  ینیسکوت سنگ میراه بود یتو
 برج زهرمار شده بود  نه یاما حاال ع  میذاشتیم



 تاوان عشق مشترک 

41 
 

 شکست  نویفکرها بودم که باالخره سکوت ماش  نیهم یتو

اگه   یزوج هم آرمان حت یدنبالت و روزها امیو م  رسونمتی فرد من م یبه بعد روزها نی_از انیدیآ
  مونیمطمئن باش پش یکارو نکن  نیاگه ا یآرمان بر  با ای با من   ای دیسوپر مارکت هم با یبر  یخواست

 اطلعبه من  یاگه آب هم بخور  ی حت یدونه راننده شخص  هیو  میریگ یدوتا محافظ برات م  یش یم
 ! یدیفهم دنیم

 خودش اخم کنم نهی باعث شد منم متقابل ع  نیبه خاطرهم  ومدیطرز حرف زدنش اصل خوشم ن از

 بزن کمی ای بزن کنار ب ییخوایچه طرز حرف زدنه؟م نی_ا

 دستاش فشار داد یفرمونو تو کمیکلفه  نیدیآ

 ؟ یمحدودم کن ییخوایچرا م  امی حرفت کوتاه نم نینسبت به ا   یکه من به راحت یدون ی_خودت م 

 آرمان هم هست میتصم ستیمن ن می_فقط تصم نیدیآ

 افتاده؟ یکه من خبردار نشدم اتفاق  دیگرفت یک  میتصم نی_و ا

 نشده یچ ی_نه هنیدیآ

 درسته؟ دیبهم اعتماد ندار ه؟نکنهیکاراتون چ نیا لی _پس دل

خودته مگرنه  تی فقط به خاطرامن می_نه اتفاقا من وآرمان مثل چشمامون بهت اعتماد دارنیدیآ
 م یکارندار  نیازا یمنظور  چیماه

 یبه دالرا  ای بانک  یتو یطل یبه شمش ها خوانیم هی خطر افتاده؟چ یتو تمیتاحاال من امن  ی_از ک
 گاوصندوقم دستبرد بزنن  یتو

 ست ین  دمی_بعنیدیآ

 د یبه بازوش زدم که خند یحرص مشت با

 گفتم  ی_جد

 ؟ یپولو از کجا دار  نهمهیبودم حاال شما ا  ی_خب منم جدنیدیآ
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 _از سر قبر تو 

 رومو با حرص ازش گرفتم که باعث شد باز بخنده  بعد

 گمیبهت م  قتوی_قهر نکن عسل خب دارم حقنیدیآ

 ارم ی خودم از ماجرا سر در م  دمیکذبتو شن قتیخب حق یل ی_خ

 پس نگران نباش   زمی محذه عز قتیکذب حق  قتیحق  نی_مطمئن باش همنیدیآ

 بردو روشنش کرد   نشی دستشو سمت پخش ماش بعد

 ماجراروهم فراموش کن  نیبرات بذارم ا یآهنگ هیر _حاال بذانیدیآ

برگشتم  ابونی به نشونه باشه تکون دادم و منتظر پخش شدن آهنگ بودم به سمت خ یسر 
اونم   رنیباهم بگ  مویتصم نیا یالک ینطور یکه هم شهیکاسه هست نم مین  ریز یکاسه ا هی دونستمیم

 بدون صلح و مشورت با من:/ 

 

   ــــــــــزم یعز

 کـــــــــــــن  بغل

 

اداهاشو در   خوندوی قشنگ باهاش م یلیبغلم کن بازکرد خندم گرفته بود خ   یدستاشوبه معن بعد
 شد یسابق م نیدی کم کم داشت آ اوردیم

 

 یــــــیقرار یکن بگو ب نگام

   یـــــــــــیحال چه

 ی ــــــــیکه دار یلکن باز با حا نگام
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 نفس  نفس

 برام  یشد  یزندگ

 خوام تا آخرش ازت نفس بخوام  یم

 باهمه به هم زدم دمتیکه د یوقت از

 که حدسشو زده بودم  هیعشق همون

 

  یک یکردم  یمشکوک شدم احساس م  کمیخوند  گهیطور د هیقسمتشو  نیسمتش برگشتم که ا به
 بشم  یجور   هیکه باعث شد خودم  نیدیاومده تو قلب آ

 

 نفس  نفس

 نفس  نفس

 نباشه که  تونه یبارون چترتو نم تو

 تو برااااااام نوازش عشقهـــــــــه نگاه

 بشه عشقهــــــــه یمن هرچ  یبرا باتو

 برام  یشد  ینفس زندگ نفس

 خوام تاآخرش ازت نفس بخوام   یم

 باهمه به هم زدم دمتیکه د یازوقت

 شو زدم که حدس  هیعشق همون
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 ؟یخور  یم ی_بستن نیدیآ

  گفتیبهم م  یبی حس عج هیاما  دونمیاومدم نم رونیخودم ب  یها الی به حرف اومدنش از فکروخ با
 چرا از عمد   یآهنگو گذاشته ول نیاز عمد ا نیدیکه آ

 _عسل؟ نیدیآ

 به سمتش برگشتم  عیسر

 _جانم؟ 

 برات بخرم؟   یخور یم ی بستن  دمی_پرس نیدیآ

خونه   ادی هم درست نکردم آخه آرمان م یز یزود برگردم خونه کارامو بکنم تازه هنوز چ دی_نه االن با
 افته به جونم  یم شهیخسته گشنه تشنه بازسگ م

  دمیخودمم خند نیدیخنده آ دنیبا د  نیکه زدم خندم گرفته بود به خاطرهم  یاز حرف خودم

 فه ی و ضع نیی دوزش پا کمی دهین رس به تو و آرما  نشیآفر نیکه ح یادب  یی_خدانیدیآ

 دی_آره آخه اون ته مهاش بود که به منو آرمان رس

زدمو  یخندش منم لبخند محو ی صدا دنیبراش درآوردم که باعث شد باز بخنده با شن یشکلک  بعد
 االن کنارمه نیدیبرگشتم چه قدر خوبه که آ ابونیدوباره به سمت خ

که زد حرف تو دهنم  یکنم اما با حرف   یبه سمتش برگشتم تا ازش خدافس ستادیکه ا لیدر و دم
 تو هم رفت  کمی اخمام  دویماس

   نیبش نیتو ماش   ایتک برام بنداز اگه نبود ب هیاگه بود  انهیآرمان خونست  نی_بپر برو بب نیدیآ

 اد ی...اه بدم مادی کارا خوشم نم نیاز ا چیخورن...ه یخونه نم  ی_منو که تو

 بشه  رهیمو ازش گرفتم که باعث شد خودشم به روبه رو خ رو بعد

 گهی_فقط به خاطر خودته حاال هم کم غر بزن برو دنیدیآ
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به  شهینم رمیدستگ یز یچ هیکاراشون چ نیا لیغر بزنم که دل نمویتا خود صبح هم بش دونستمیم
 ارم یگرفتم به وقتش خودم سر از ماجرا در ب  میتصم  نیخاطرهم

 ؟ ییای _چرا نم

 کار دارم   یکل دیدار یمنو تا شب نگه م امی_اگه ب

آرمان   نی شدم نگاهم به ماش  لی وارد محوطه و یشدم وقت ادهیپ ن یکردمو از ماش یخداحافظ  ازش
 فرستادم تا بره  نیدیآ  یتک برا ه ی نیافتاد به خاطرهم 

چرا خونس   نیدوازده بود ا کینزد  بایا درآوردم و وارد خونه شدم ساعت تقراز پ  یبا خستگ کفشامو
 ربط داره:/  نا یو ا  تیامن یماجرا نی به هم  نمیاصل؟حتما ا

 کاناپه لم داده بود به سمتم برگشت   یبسته شدن در همون طور که رو یصدا  دنیباشن آرمان

 ؟ یبود نیدی_با آآرمان

 سلم  کی_عل

 خب سلم...جوابمو بده   یلی_خ آرمان

هوا گرفتمشو   یبرام پرت کرد که تو بیس هیمبل نشستم آرمان هم  یبه سمتش رفتم رو  یخستگ با
 گاز بهش زدم  هی

 تو گفت که امروز کار داره  ادی_آره اومده بود دنبالم تعارفش کردم ب 

 شرکتو سپردم دست اون  یکارا هی_آره بقآرمان

 م برداشتم باال دادمو مقنعمو از سر ییابرو

 _اون وقت چرا؟ 

 کنارت باشم  شتریب خواستمی _مآرمان
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باهاش   نی دیآ یدرباره حرفا خواستمی شد م رهی خ ونیزیدادو به تلو  هیبه مبل تک  دمیگفتم که د یآهان
  نیاصل حوصله کلکل و دعوا ندارم به خاطرهم دمیبهم داد اما د یجواب درست  نیا دیحرف بزنم شا

 گهیوقت د هیموکولش کردم به 

مثل برنج شد که  یآخر سرهم ماکارون  میکرد ت یاذ گروی همد یکل  میروز نهارو باهم درست کرد اون
باعث شده بود  نیغذاسفارش داد که هم رونیآرمان از ب نیاعصابمو خورد کرد به خاطرهم  یحساب 

  تیخودمونو اذ نهمهیا یخودیب  میکارو نکرد نیکه چرا از همون اول ا میخورحرص ب   یهردومون کل
 میردک

هم  نیدی آ یبودن جا یا هیپا یپسرا کردمیم فیزدم کل باهاشون ک یدور  ه ی میهم باهم رفت عصر
 خونه...:( میگرد یبرم میبود االن هم دار  یخال

 

 

 

 (نیدی)آ

 به سمتش برگشتم که با صورت خندون عسل مواجه شدم  نی باز شدن در ماش با

 د یاز خجالت خزانه ام دراومده باش د؟فکرکنمیکرد ی_بانو خزانه بنده رو خال 

 گفت:  یبا لحن بامزه ا  کردی باز م اوردویکه درم  ییبا ذوق بسته کاکائو کهی درحال عسل

 فقط صد تومن از خزانه شما کسرشد  احضرتیال  ری_خ عسل

 میرو ی  به قصر فرمانده آرمان م_پس شکر...حاال

که چه قدر   دونستیکرد که باعث شد ناخواسته ته دلم ضعف کنه فقط خدا م ین یری تک خنده ش عسل
 دوسش داشتم

  یحمله ا م؟مگریروی بپرسم چرا به قصرفرمانده م توانمی_االحضرت سلمت باشن جسارت نباشد معسل
 به قلمروتان شده است؟
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 بشه فای و خوب ا یخندم گرفت اما جلوشو گرفتم تا نقشم به عنوان االحضرت جد ازحرفش

تواند به قلمرو ما ت*اوز کند با   ینم  ی)آرمان(کسمیکه دار یبا فرمانده ا دی ری_ِاِاِا زبانتان را گاز بگ 
 بانو دیدیبس مزخرف پرس  یواقعا سوال  یکند ول  یکند دل دشمنانمان را آب م ی که م یغرش

 با اعتراض به سمتم برگشت  خوردیداشت کاکائوشو با لذت م کهی لدرحا عسل

 خت یر یب  احضرتی_ِاِاِا العسل

  میامروز قرار بود بر رهی بکنه و نگاهشو ازم بگ یچپ بهش نگاه کردم که باعث شد تک خنده ا چپ
 نقشه عوض شد  یمات یتصم یاز دانشگاه عسلو ببرم اما خب ط م یمستق  یعنیخونه ما 

به خاطر ورود ما به آن قصر توسط فرمانده   یفاتی شده است و قرار است تشر یهماهنگ _از قبل با قصر
 رد ی صورت بگ

 میزد نیبه خاطرهم  میریخندمونو بگ یجلو مینتونست نیاز ا شتریخندمون گرفت ب هردوتامون
 م یو به سمت قصرفرمانده رفت رخندهیز

 

 

 

 

 )آرمان(

 برگشتم خونه  ازدهی ساعت   نی امروزو کنسل کنه به خاطرهم یگفتم که تموم قرارها یمنش به

کلفه  ومدنیهنوز ن دمیبود که د میدوازده ون  بایاومدم خونه ساعت تقر  دم یپرس غذا خر پنج
معلوم بود که   شهیم دایکم کم سروکلشون پ دونستمیکردم م یقابلمه خال  هی یبلندشدم و غذاهارو تو 

 کم  یل یروشن کردم اما با گل خ  رشوی ز نیرد شدن به خاطرهم غذاها هم س
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 یکه درخونه بازشد از تو آشپزخونه سرک شدیغذا کل خونه رو برداشته بود کم کم داشت گشنم م بو
شد اما تا عسل وارد خونه شد اخم کردو با خشم   انی درنما یکه صورت خندون هردوتاشون تو دمیکش

  یعنینداشتم  یبرخورد  نیهمچ هیجا خوردم اصل انتظار   یحرکتش حساب نیتو چشمام زل زد از ا
 یچ

کردعسل با    یاونهم باتعجب به عسل نگاه م دمیاون از ماجرا خبر داره که د نمی نگاه کردم بب  نیدیآ به
 داد زد:  تیعصبان 

نگو تو هم لنگه  یکردم توبا تموم پسرا فرق دار  ی ازت انتظار نداشتم فکر م _واقعا که اصلعسل
 ؟یکرد  مشیکجاست دوست دخترت قا ییهمونا

اما به جاش من اخمامو   دیکش یپوف  دویپشت گردنش کش یجمله آخرش دست دنیبا شن نیدیآ
   اوردمیخودم ن  یشدم اما به رو  یاز حرفش عصبان دمیتوهم کش

 ؟ یبهش گفت یچ نیدیآ ه؟یواسه خودت دوست دختر خر ک  یگیم یدار  ی_چ

 بهش نگفتم  یچی_به جون داداش من هنیدیآ

 گه؟ی داره م  یچ نی_پس ا

 درست کرده که بوش کل خونه روبرداشته؟ یغذارو ک نیگم آره ا  یم  ی_چعسل

به  ارمینتونستم دووم ب  گهید میبه سمت هم برگشت  نیدیحرف همزمان منو آ نیا دنیشن  با
عسل هم با حرص بهمون نگاه   رخندهی ز میزد یو پق میهردومون از خنده منفجرشد  کهوی  نیخاطرهم

 کرد  یم

برو غذا   گهیبهش نم  گذرونهیتو خونه باهاش خوش م ارهی_آخه عسل آدم دوست دخترشو ب نیدیآ
 درست کن  

بکنه و    ینجات جون خودش اهم  یبرا  نیدیبرگشت که باعث شد آ نیدیبا خشم به سمت آ عسل
 خندشو قطع بکنه 

 برو ظرفاشو نگاه کن  یبرام درست نکرده باور ندار  یسفارش دادم کس  رونیغذارو از ب  نی_ا
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   دمیدوباره خند بعد

 کارو بکنم  نیا تونستمیبغل کردنش ضعف رفته بود اما خب نم  یاون لحظه دلم برا یسرخ شد تو کمی

 به سمت پله ها رفت   عیسر یحرف   چیبدون ه عسل

 و بهش نگاه بکنم  رمی که باعث شد نگاهمو از پله ها و عسل بگ ستادیروبه روم ا  طنتیبا ش  نیدیآ

 ؟یآورده بود رویکس می_حاال داداش خودموننیدیآ

 د یگارد گرفتو خند عیباال بردم تا بزنمش که سر دستمو

 خب باشه  یل یخب خ یل ی_خنیدیآ

 ونه یزی تلو یرفته بود طبق معمول حتما جلو نی دیآ دمیکش یپوف

 زدم  یدوباره به سمت پله ها برگشتمو لبخند محو ناخواسته

 

 

 

 

نزد   یحرف   چیه زی تمام سر م دیکش  ییظرفشو نیتوسط عسل جمع شدو زحمت شستنشو ماش ظرفا
   دیثل گذشته شدو خندمن دوباره م یها  تیو کم کم اذ نیدیاما با سربه سر گذاشتن آ

 کنم    یعمل  مویطانی کم کم فکر ش دیکنم با فکر

نگاه   نمیکه نتونستم بب شبویتکرار فوتبال د میداشت موی نشسته بود ونیزیتلو  یچهاربود جلو ساعت
پاش گذاشت   یخم کردو رو یسرشو به آروم نیدیآ نیعسل خوابش گرفته بود به خاطرهم  میکردیم

 نخورد یاصل تکون  نیکنه به خاطرهم دارشیب تونست یتوب هم نم دیخواب یم یعسل هم وقت



 تاوان عشق مشترک 

50 
 

بدم اومد به  کمیبود  نی دیآ یپا یسر عسل رو نکهیشده بودم اما از ا ینطور یچرا ا دونمینم
 فتهی نگاهش بهش ن  نیدیکردم تا آ  شی مخف یمشت شد ول یدست راستم به آروم نیخاطرهم

هم فشار  یکرد ناخواسته نگاهمو ازش گرفتمو با حرص رو  یبا لبخند داشت موهاشو نوازش م نیدیآ
 دادم

 ه؟یاداها چ نی مرگته پسر چته؟ا چه

 ؟ یکن یم شی _چرا مخفنیدیآ

 کنه یلبخند مهربون داره بهم نگاه م هیبا  دمیبه سمتش برگردوندم که د نگاهمو

 رو؟ ی_چ

 مردونتو  رتی_غنیدیآ

 هم بردمو نگاهمو ازش گرفتم یتو کمی  اخمامو

 زل زد بهم   شیوحش یخاکستر  یباچشما

 _برگردنیدیآ

 _تمومش کن 

 _بهت گفتم برگرد آرمان نیدیآ

لحظه ازش خجالت   هی یکه باعث شد برا دید یچشمام چ یتو دونمیبه سمتش برگشتم نم کلفه
 بکشم 

 درسته؟ ی_دوسش دار نیدیآ

 نید ی_گفتم تمومش کن آ

   دونمیمن م ی_دوسش دار نیدیآ

 زد  ینی تعجب بهش نگاه کردم که لبخند غمگ با
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 _مبارک باشه داداشنیدیآ

 گرفته شد؟ افتی_حاال تو چرا ق

 حتما  یشد  یاالتی _خنیدیآ

 باال دادم   ییابرو

بهش   یز ی چ خوامینم  یمعمول ی وابستگ هی ایعادت باشه  هی دیشا ستمی_اما من از حسم مطمئن ن
 ن نشدمچون هنوز مطمئ  یبگ

 ؟ یستینه مطمئن ن ای  شییخوایم  نکهیاز ا یعنی_نیدیآ

 وجه  چی_به ه

حرکتش اصل   نیابروم باال بپره به ا هیداد که باعث شد  رونی ب  ینفس راحت نیدیکردم آ احساس
 نداشتم   یحس خوب

ببرم به  نی جو مسخررو از ب  نیدادم ا حی ترج نیام افتادم به خاطرهم یطان ی نقشه ش ادی  کهوی
 گفتم:  عیسر نیخاطرهم

   نیدیآ ی_راست

 _جانم نیدیآ

 نقشه دارم... ه یامشبمون  ی_من برا

 کرد   دشییکردم اونهم که معلوم بود ازش خوشش اومده تا  فیرو براش تعر نقشه

 کنه  داریپنج شده بود بهش علمت دادم که بهتره عسلو ب  ساعت

 ؟ یپا ش  ییخوای_عسل نمنیدیآ

 خورد اما چشماشو باز نکرد  یفی تکون خف عسل

 کنم  یسرت خال یپارچ آب رو هی شمی_چشماتو باز کن وگرنه مجبور منیدیآ
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 گفت:  یحال   یاما حاظر به باز کردن چشماش نشد درعوض با ب دیاخماشو توهم کش عسل

 ساکت ادیخوابم م  نیدی_آعسل

 د یکش یپوف نیدیآ

 دارشو یبخواب بعد ب  گهید کمی_باشه نیدیآ

گرفتم چشمم به  نیدیبدبخته نگاهمو از آ یها لیاز اون دسته زن ذل نیدیگرفته بود معلومه آ خندم
سالش بود    کیو  ستیب  نکهیزدم با ا یرنگ عسل افتاد ناخواسته لبخند محو دی سف یکوچولو یدستا

 نداشت   یادیاما دستاش رشد چندان ز

 بود نگاه کرد دهیکنار گذاشتو به عسل که باز خواب لشویموبا دمیبرگشتم که د  نیدیسمت آ به

 گه ید  دارشوی_عسل بنیدیآ

تا  شبیحد خسته باشه چون د  نیخورد اما چشماشو باز نکرد حق داشت تا ا  یفی باز تکون خف عسل
 امتحان امروزش درس خوند یبود برا داریصبح ب 

 بابا  یا ی ر کار به من دا یولم کن چ نیدی_اه آعسل

 خونه بخواب یبه جاش تو تو دیخر میری_باشه منو آرمان منیدیآ

  زی ر ز یحرکتش ر نیا دنیشد هر دومون با د خیس یباحالت بامزه ا نیدیحرف آ  نیا دنیبا شن عسل
 شونینمونه بارزش ا دنیخانوما عاشق خر  گنیراست م  میدیخند

 ام یخودمو آماده کنم من هم م رمی االن م ادیگفته من خوابم م ی_نه نه کعسل

 بلند شدو رفت به سمت اتاقش   عیبعد سر و

 امشب چه قدر به منو تو خوش بگذره هااا   نیدیآ گمی_م

 فکرکنم... ی_آره ول 

 افهیعسل باق  رخندهیز میدوباره زد افشیق دنیادامه حرفمو بزنم که با اومدن عسل و د خواستم
 می بدبخت شد یدستش بود وااااا دشمیمانتو سف نییاومدپا  یمظلوم
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 !! دیآرمان فهم ی_وااااااااااااانیدیآ

 !!د؟؟یفهم ی_مگه قرار نبود نفهمه چه طور 

 کمدش  یانداختمش تو نطوریرفته بندازمش دور هم  ادمی_فکر کنم من گند زدم نیدیآ

  دیکش یپوف دمیتعجب به سمتش برگشتم که د با

 حده  نی_واقعا عقلت تا ا

تو کمد شمارو نگاه   امیهــــــــــــــــــان مگه من م  نینتو خوشگلمو جرش دادما  نی_چرا اعسل
 کنم

  لمویعسل بهتر از من خبر داشت که وسا دادمیسوالشو م نیوگرنه جواب ا ستی االن وقتش ن حاال
 کنم:/   یاز دستش مخف رویزیچ هی تونستمینم  ذارمیکمدم م یکجا

  ینداد یتیاما اهم میکوتاه بود تذکر داد یل ی_چون خنیدیآ

 خوشگل بود   یلی_خب...خب...آخه من دوستش داشتم خعسل

 میری گ یمثل همون برات م گهید یکی_

 بلندتر  کمی  یول گهی_آره آرمان راست منیدیآ

 به نشونه باشه تکون داد و دوباره رفت باال  یبراش نمونده بود سر  یکه انگار چاره ا عسل

 مظلوم نبود یل یخ نیدی_آ

 میر ی گیبهش سخت م یلی خ  می_آره ما دارنیدیآ

 میستی_همش به خاطر خودشه ما که بدجنس ن

 _آره مخصوصا امشب...نیدیآ

دل تو   دیکن ف یک یامشب قرار بود کل  میبخند زی ر زیحرفشو گرفتم که باعث شد هردومون ر نیا منظور
   ستیدلم ن
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  دهیبه سه نکش  نییپا ادی ب عتریزدم که اونم سر  نیدیبه در اتاق آ یتق هیاز عوض کردن لباسام  بعد
 که عسل گفت:  می بش  نیسوار ماش میخواست رونی ب میهرسه تامون آماده از خونه زد

 کنم  یمن رانندگ  شهیم گمی_معسل

 راه افتادن. گهی_به به خانوم د

   دیآرمان خان شما عسلو دست کم گرفت گهی_بله دنیدیآ

 داد  بعدادامه

   م؟یعسل بخر یبرا نی ماش هیگم  ی_منیدیآ

 کار  یخوام چ  یم  نی_نه من ماشعسل

 دی سوار ش  دییا یب  نیداخل ماش دی_بحث و بذار

 بهش زدم  یهوا گرفت چشمک  یانداختم براش که تو چوی سوئ بعد

 ی کنی لوله م نموی ماش  یچه طور  نمی_بب 

 سوار شد   دویبهم رفت اما به دنبالش خند یغره ا چشم

 ./...............///.///../...................... 

 

آخه عسل قبلش گفته بود که من  میبخر یز یاصل قرار نبود چ  میدور بزن  کمیفقط  میخوبه اومد حاال
 بود دهیالزم ندارم اون وقت کله پاساژو خر یز یچ

ماهم   رفتی هرجا که م میغلم دنبال خانوم راه افتاده بود نهیبود و ع نیدیعسل دست منو آ یدایخر
  میرفت یدنبالش م

 من...من... زهیچ  یراست گمی_معسل
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بهش که نگاه کردم حالتاش و   زدیحرف م   لشیبود که داشت با وک لشیحواسش به موبا نیدیآ
 گفتم:   یبا لحن آروم  نیزم داره به خاطرهمال یکه چ دمیکه بود باالخره فهم  ینگاهش به مغازه ا

 _بسپارش به من  

برگشتمو بهش علمت دادم که  نی دیبه نشونه باشه تکون داد به سمت آ یبهم زدو سر  یقشنگ  لبخند
 تماسو خلصه کردو قطع کرد  عیسر

 شده؟ یز ی _جان چنیدیآ

 مش ی اریب می جا گذاشتم بر  نیتو ماش مویمن گوش نیدی_آ

 عسل باشه   شیپ  یکی  دی_خب خودت برو با

  یباال انداخت و آهان  ییچون ابرو  دیفکر کنم اونم فهم ادیباهام ب دیوابرو بهش فهموندم که با باچشم
 گفت 

 که الزم داره بخره  یز ی تا عسل بره چ اهی دنبال نخود س می_آها باشه برنیدیآ

 دم یو با حرص بازوشو گرفتمو دنبال خودم کش دمیلبو شده بود اما من اخمامو توهم کش نهی ع عسل

 یر ی زبونتو بگ یجلو  یتون ی_از دست تو نم

 د یخند  زیر  زیر نیدیآ

 چه بامزه شده بود یدید افشوی _جون من قنیدیآ

و انواع   یخارج یها لمیکه ف یبه سمت مغازه ا نید یهمراهه آ میاز عسل دور شد یحساب یوقت
  نکهیبعد بدون ا  میخفن گرفت  ییکایترسناک آمر  لمیف هیطبق نقشمون  میشد فروختیم  یو باز  یدیس

  میبرگشت م یکه از عسل جدا شده بود مونیقبل  یبه سمت جا مویاومد رونی از مغازه ب عیسر میتابلو بکن 

 میشد ن یسوار ماش مویرفت نگی کردن عسل باهم به سمت پارک دایاز پ بعد
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که  یکه  عسل از پشت خودشو کش آوردو آهنگ میبود  ومدهین رونیپاساژ ب  یطبقات  نگیاز پارک هنوز
بود به سمت   یکرد آهنگ آروم و قشنگ یبهش علقه داشت وبعد از رد کردن چند تراک پل  یلیخ
 بهم انداخت و نگاهشو ازم گرفت  ینگاه می برگشتم اونم ن نیدیآ

 

 ززم یامشب عز یشد  یخانـــــــوم چه

 زززم ی بر رپات ی اموزی خوام دن یم

 درحدچشمـــــــــــات  یزندگ هیخوام  یم

 زم یعز  امیواست ازدن   بسازم

 که دارم یهرچ  رپاتی ز زمیبر

 دوست دارم داروندارم  بگم

  یتوهست امیعشق منودن بگم

 قرارم  یب   یستیکه ن یوقت بگم

 که دارم ازتوبوده یهرچ بگم

 سهم توبوده یزندگ نیا بگم

 مهتاب یبارویخانوم ز بگم

 عشق بوده  یب  یتوزندگ یب که

   زمی عز  رمیگیبالبخندقشنگومهربونت جون م من

 بخند   رمیبخندآروم من خانوم مهتابم تامن نم  پس

 بخند  پس
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فکر   میکنی م یبا سوزدل آروم همراه آهنگ همخون میدار نیدیخودم که اومدم متوجه شدم منو آ به
  نییپا نویماش شهیش  کمی دویموهاش کش یتو یتازه به خودش اومد چون کلفه دستهم  نیدیکنم آ

 داد 

که  نیدیمثل آ یب یداشته باشم اونم رق  یعشق بیرق هیکه   دادمیکه داشتم اجازه م شدیباورم نم هنوز
  یها تی حساس  یاز رو نیا دمیتوجه داره هرچند شا گهیجور د هی نیدیعسل به آ کردمی احساس م

همخونه عسل شدم امکان داره به من به چشم  یباشه من از نه سالگ یمردونه خودم باشه اما هرچ
عسل و مجبور به   خواستمیو مزاحمشون هستم نم میوسط منم که اضاف نیا  دیبرادر نگاه کنه شا هی

منم  نیحرف بزنه و بگه که دوسش داره قطعا ا نیدیبرسه که باهام درباره آ یاگه روز  یبکنم حت  یکار 
 ن یدینه آ رمی و در نقش برادر فرو م برمیکه راز عشقمو به گور م 

  

 

 

 

 

 )عسل( 

که گفتن   یکنن مخصوصا وقت ینگاه م یجور  هیدارن که همش بهم  یباز چه نقشه ا  نایدونم ا ینم
 گشنمونه اونم ساعت هفت عصر 

 _عشقم آرمان

 امکان نداره نیا دیشن  یاالن آرمان بود؟؟نه گوشام اشتباه نیبله؟؟!!!ا بله

عشقم صداش کرد نه بابا مگه   نیدیآ یبرا یعشوه ا هیخودش بود که صداشو زنونه کرده بودو با  یول
 ینه آرمان برا ادی آرمان م یبرا نیدیفقط آ عشوه ها  نیاز ا کردمیآرمان هم بلد بود؟؟!!!!!من فکر م 

 نیدیآ
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 _جونــــــم نفســـــــــــــــــم نیدیآ

 زنن ی باهم حرف م یخدا نگاشون کن دارن چه طور   یزدم وا یاوق

 ـــــم؟ین یترسناک بب لمیامشب ف گــــمی_مآرمان

هرچند   دیچ یدلورودمه توهم پ یتو  یهرچ کردمیکه احساس م اوردیچنان جملتشو کش م آرمان
 خندم گرفته بود  شتریب

 من یبانو  شهیعشقم بگه اطاعت م  ی_هرچنیدیآ

و    یابهت لباس قرمز زنونه با کفش قرمز عروسک کلویه  نیآرمان با ا نیشما فکر کن رخندهیزدم ز یپق
  زهی عشوه بر ادوی خودش راه ب یکرده خوشگل راست راست برا شیبلندو آرا یموها

 گفتن؟؟؟  یاالن چ نایا نمیبب سایوا یاواااااا

 ترسناک!!!!!!!؟؟؟؟؟؟ لمیف

لحظه مرگو   هی یشونه ام بزنه برا  یتو کمی بلندبشه و  نیدیبه سرفه کردن افتادم که باعث شد آ  کهوی
 شمیدارم خفه م کردمیاحساس م  دمیخودم د  یچشما یجلو

 تا غذا بپره تو گلوت آخه تودختر  یخند یم  ینجور یا  یچ ی_خب برانیدیآ

  یبهش لب بزنم با ترس بهشون نگاه کردم بدجنس  نکهیداد دستم بدون ا ختی دوغ ر یبرام کم  آرمان
 د یباریو شرارت از سرو روشون م

 ترسناک؟؟؟!!!!  لمی_ف

 ه؟؟ی _خب آره مشکلآرمان

 بخوابم خوش بگذره  رمیخستم م  یفقط من کم ی_نه نه چه مشکل

 حرف آرمان خشکم زد  دنیاونجارو ترک کنم که با شن  عیبلندشم سر خواستم

  لیوپاست یوترش  پسیچ میامشب از اون کاکائوها بخر لمیف یبرا میجوونم بر  نیدیآ گمی_مآرمان
 گهید یزهرمار  یوکل
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متنفر بودن اما   لیو پاست یدوتا از ترش نیوگرنه ا  زننیحرفو م نیحس کردم که از عمد دارن ا قشنگ
 مورد علقه من:/  یها یخوراک  قایدق  یعنیهاشون اونارم اسم بردن  یوراک خ  نیب

من ارادم  یدم به تله بد  ادویاز دستت بر ن  یاما کار  هیچ  ینقششونو بدون یبود وقت یحس بد  یلیخ
 لمیف نمیهمراهشون بش دیبا خرنیبرام نم  یمفت و مجان  دونستمیبودم م یبود عاشق خوراک فیضع

رو   نفکر کنم که م نیبه ا تونتسمیاصل نم  یبخورم از طرف  هاشونی از خوراک دنیبعد اجازه م نمی بب
 :/ خورن یم  یاون وقت اونا دارن خوراک دمیتختم خواب

 زم یبه چشم خانم عز ی_انیدیآ

در جوابش فقط بخنده...نامردا...ازنقطه ضعف  نیدیفت که باعث شد آ نیدیبه آ یچشم غره ا آرمان
 کردن...من استفاده 

 

 

  دیحوصله ندارم خستم خودتون بر امیب  خوامیمن نم گمیم  یه کردمیحرص داشتم مانتومو تنم م با
 خورن یمنو م انیم کهوی تنها تو خونه باشم   نا؟انگاریا فهمنیمگه م

ساعته دارم   هیبود:/ ازدهیساعت ده شب بود البته االن   میبرگرد مویبخر  یخوراک رونیب  میبود بر قرار
 گردم یم لمی دنبال موبا

 شد  ری بابا عسل د ی_اآرمان

 االن اومدم دیسیخب وا یل ی_خ

 :/ کردیم ی چه غلط  ریاون ز نیا فهمم یچشمم بهش افتاد من نم  کهویتختمو گشتم که  ری حرص ز با

پشت فرمون نشست و   نیدیآ نباریا میشد  نیاون دو نفر سوار ماش یتحمل کردن غرغرها یاز کل بعد
 زد   روی در برق موتیدرآوردو ر نگیاز پارک نویماش  کافی ت هیبا  
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حکم فرما بود دوسش داشتم قرار   ی دادم سکوت خوب هیتک نیماش یهم بستمو به صندل  یرو چشمامو
پس   فهممی خونه اون وقت من نم میبشه بعد برگرد کیدوازده و  کیتا ساعت نزد میدور بزن کمیبود 
 شدو فلن:/  ریغر زدن که د رنقدیچرا ا

باعث شد با حرص به    دیاز آرمان پرس نیدیکه آ یبا سوال رفتمی که داشتم با خودم کلنجار م نطوریهم
 هردوشون نگاه کنم 

 م؟ یرو مسابقه بد ییدایآهنگ ش یا هی آرمان پا گمی_منیدیآ

اومد  یبهش م  یخوند یکه باهاش م  یبود که هرجور آهنگ یکلم یآهنگ ب  ییدایش آهنگ
   ییدایخودشون اسمشو گذاشته بودن آهنگ ش

از  گهید  تیب  هیکردو  یتکرارم  تویهمون ب نی گفت و آرمان ع یم  نیدیآ تیب  هیبود  یطور  مسابقه
 االآخر...  نطوریو هم  کردیساختو بهش اضافه م یخودش م

  یدوتا حساب نیانداز شد نتشو دوست داشتم اما ا نیطن نیماش یتو ییدایآهنگ ش یقیموس یصدا
 یردش کردم که هردوتاشون صدا  دمویپر  عیحرکت سر هیبا  نیگند زده بودن توش به خاطرهم

 اعتراضشون بلندشد 

 دیآهنگ بگذر نیا ری از خ دویامشبو رحم کن هی نیکنم هم ی_ازتون خواهش م 

  نویماش  یبه صندل دمیکرده بود با ترس چسب کارو نیا یبرگشت که چون ناگهان   نیدیآ سادیوا نیماش
 دم یکش ینیهـــــــــ

 گفت:  گرفتیپولشو سمتم م فیک کهی زد بعد درحال یحرکتم لبخند نیا دنیبا د نیدیآ

ارواح خاک آرمان   یول ایب  روی کم خرتوپرت بگ هیاز اون سوپرمارکت  نییبرو پا وونهید هی_چنیدیآ
 میستی...ما که دختر نینخر   یترش لویهمشو پاست

 نگاه کرد  نی دیبا حرص به آ آرمان

 باال سرشم هی_ارواح خاک خودت عه من ساآرمان

 آرمانو درآورد که باعث شد باز بخندم یادا نیدیآ



 تاوان عشق مشترک 

61 
 

 افته روش   یرحمت من م هیسا یچه طور  نی مدت نباش بب هی_نیدیآ

هم تک   نیدیبعد که باعث شد آ یبرا  ذارهیحرفشو م نیاومد که جواب ا براش چشمو ابرو آرمان
 بده  لشی تحو یخنده مردونه ا

دراومدم بعد از  یحساب  نیدی پول آ فیرفتم از خجالت ک یشدمو به سمت سوپر  ادهیپ  نیماش از
  چیاونام بدون ه نیماش یبزرگ شده بود برگشتم تو کی پلست سهیها که دو ک  یحساب کردن خوراک

 حرکت کردن یحرف 

عکس العمل نشون   عیرفت که سر  نیدوباره دستش سمت پخش ماش  نیدیکه حرکت کرد آ  نیماش
 دادم

 ـــــــنیدی_آ

 زد  ویپل نی دیشد چون آ رید اما

 از همه آرمان شروع کرد:  اول

   یییدای_ش

 یی دایش  منوهرشب

 یی دای_شنیدیآ

 یی دایش  منوهرشب

   ییدایش منوبارون

 یی دایخرش  هیمنو

 :/هیا غهیچه ص  ییدایخر ش   هیمنو  جـــــــــانم

 برگشت  نیدیباحرص به سمت آ آرمان

 یخرباشه خودت شروع کرد  یگ ی_به من مآرمان



 تاوان عشق مشترک 

62 
 

 یی دایش

 یی دایش  منوهرشب

 یی دایش منوبارون

 ادامه داد...  یطون ی...وباش ییدایخرش   هیگفت:منو وباحرص

 ییدای رشیسگ پاچه گ هیمنو

 هم ببندم  یشد که باعث شد با حرص چشمامو رو یعصب  نیدیآ

نه من باشه خودت   دیرهستیسگ...محض اطلعتون شما سگ پاچه گ  ی_تواالن به من گفتنیدیآ
   یخواست

 ییدای منوهرشب ش  ییدایش

 یی دایش منوبارون

 دم یبود آهـــــان فهم  یچ شی بق سای ...واییدایخرش  هیمنو

  ییدای رشیسگ پاچه گ هیمنو

 یی دایآشغال ش  وونهید هیمنو

 آهنگو رد کردمو گفتم:  عیسر نیبه خاطرهم  ادیم ش یپ یر یدرگ نشونیکم کم ب دونستمیم

 نیی پا ندازمیعقب خودمو م  دی_به واهلل اگه بزن

  یکیکه پخش شد  یآهنگ دنی دادم که با شن هیتک می سکوت کردن با حرص به صندل هردوتاشون
 ه یکی آهنگ که بدتر از اون   نیخدااااااا نه ا یا میشونیبه پ  دمیمحکم کوب 

 آهنگ ماجراها داشت  نیکرد ا یم یباسرعت باال رانندگ  نمیدیآ رخندهیزدن ز هردوتاشون

منو جمع کنه   ادیب  یک ی شدیحد ممکن گرد شد باورم نم نیآرمان چشمام تا آخر یبلند شدن صدا با
 همون پسرقده بود؟ نیا
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 .ها...ها...ها(_عر...عر...عر...عر)ها..آرمان

  یکه آرمان باشه متاسفم از قدوقوارش خجالت نم  انهیشرکت کل خاورم نیبزرگتر  سی رئ  یبرا واقعا
 کشه 

که  یز ی کرد آهنگ شروع شدو آرمان هم همراهش شروع کرد به خوندن اون چ  یبعد مکث آرمان
 مدنظرش بود: 

 ( زمیامشب عز یشد  ی)چه خانمزمیامشب عز یشد  ییلی_چه گودزآرمان

 ( زمیبر رپاتی اموزیخوام دن ی)م زمی ُسمات بر  ری خوام غم هامو ز یم

 درحدچشمات( یزندگ هیخوام   یدر حد چشمات)م یجهنم  هیخوام  یم

 ( زمیبرات عز امی )بسازم از دنزمیعز  ام یواست از دن  بسازم

 که دارم(  یهرچ رپاتی ز زمیغم دارم)بر یرو سرت هرچ  زمیبر

 من )بگم دوست دارم داروندارم(  یلیخاک تو سرت گودز بگم

 ( یتوهست  امی)بگم جون منودنیکوفت منو درد من تو هست بگم

 ( قرارمیب  یستیکه ن یخوشحالم)بگم وقت یلیخ   یستیکه ن یوقت بگم

 آهنگو زد عقبو با خنده گفت:  نی دیآ رخندهیمحکم زدن ز رنی خندشون رو بگ ینتونستن جلو گهید

 بخون گهیبار د هین _جون منیدیآ

هم  نیدیبودن آ  نییها پا شهیخواست شروع کنه و بگه عر...عر...عر...چون ش ی آرمان م نکهیا نیدرح
و باتعجب برگشتن سمت ما   دنیگرفت صداشو شن یکه در کنارمون بود سبقت م  یس یپل  نیاز ماش

 دن یعرعرعرعر آرمانو شن یمعلوم بود که صدا

 ... کهویموضوع نشده بودن که  نیآرمان متوجه ا نویدیفکر کنم هنوز آ اما

 زرد بزن کنار   سی جنس نی_راننده ماش 
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 مارو مخاطب قرار داده بود نیداشت با بلندگو ماش  سهیبه پشت سرم برگشتم که پل ینگران  با

   ست؟ی_باماست؟ما که سرعتمون باال ننیدیآ

 رن؟ کار دا یچ نی _خوب حاال تو بزن کنار بب

  نیماش شهی من از پشت ش  یشدن ول ادهیزد کنار هردوشون همزمان باهم پ دی کش یکلفه پوف نیدیآ
 کردم   ی داشتم بهشون نگاه م

 

 

 

 

 (نیدی)آ

 بدم  یکه چه جواب دونستمیکه نسبت منو آرمان با عسل و بپرسن نم نیبودم از ا دهیترس یکم

اخماشو توهم برد انگار نه انگار   کمی شی شگیشده بودو طبق عادت هم یجد  یحساب  افشیق آرمان
 خوندی آهنگ م اوردویخر درم یداشت صدا شی پ قهیچند دق نیهم

 مونم یم نجا ی_تو برو من اآرمان

شد   ادهیپ نی هم از ماش سهیرفتم پل سهیپل  نیحرفش تکون دادمو به سمت ماش   دییبه نشونه تا یسر 
 ستادم یروبه روش ا

 د؟ یکن یم  یرانندگ یسرعت نی چرا با همچ دیمست یوقت ونی_شما آقا

 مهربون بود نگاه کردم  یل یخ افشمیبودو ق ستادهیکه روبه روم ا  یبه مرد مسن  باتعجب

 _نه بابا جناب سروان  

 _سرگردهستم
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 م یستیاصل اهلش ن میست یما مست ن نی _خب همون...جناب سروان باورکن

 _گفتم که سرگردهستم جوون نه سروان  

 اشاره کردو ادامه داد:  نیماش به

 _مال خودتونه؟سرگرد

 شهیدختره؟...بله اگه خدا بخواد مال خودم م ی_چ

  یبود ول ومدهیکه بهش داده بودم خوشش ن  یبهم نگاه کرد معلوم بود اصل از جواب   یعصبان سهیپل
 نزده بودم  یمنکه حرف بد

 نه یمنظورم ماش ری _خ

خودش  یبه رو ادیاما ز دیشن  یگرد شد آرمان خندش گرفته بود پس همه حرفامونو م چشمام
 حفظ کرد شویقبل افهی همون ق اوردوین

 اشتباه متوجه شدم...بله بله مال خودمه البته قابلتونو نداره دی_آها ببخش

  یتو دیگرفت ی پارت کنن؟چرای کار م  یوقت شب باشما چ  نیباهاتون دارن؟االن ا  ی _خب خانم چه نسبت
 .... یصدا دیکش ینم  ابون؟خجالتیخ

به   نیکه آرمان دراورده بود اشاره بکنه به خاطرهم یخر  یجملشو ادامه بده و به صدا هیبق  نتونست
 جاش گفت: 

 _اهلل اکبر 

 م یجلوشو گرفت ن ینبود به خاطرهم  دنی خند یبرا  یگرفته بود اما اوضاع خوب خندم

 هستن...  نیخانوم که داخل ماش ه؟اونیچ  ی_جناب سروان پارت

 د یخند  یداده بودو داشت م هیتک نی با دست به آرمان اشاره کردم که به ماش  بعد
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 نکهیبنده به خاطر ا یو خواهر ناتن  شونهیا زنه؟خواهریگاز م  نویکه داره زم  دین یب  ی_اون پسررو م
حالو هواشو   کمی میگرفت میتصم میاری خورده بود در ب  یکه از شکست عشق  ی خواهرمونو از افسردگ

 ... زننیگاز م نوی...زن بنده که اونجا دارن زم میعوض کن 

 تهی خواهرناتن  یمگه تو نگفت نمیبب   سایوا سای_وا

 _جناب سروان...

 _سرگردهستم

که  ید؟کسیدونینم  نوی ماش یو صندل  نی زم نیداره...جناب سروان شما هنوز فرق ب  ی _خب چه فرق
 هستنخانمم  زنهیگاز م نویداره زم

  نویکه داره از شدت خنده زم یمشکوک به من بعد به اون سمت نگاه کرد که متوجه شد کس  سهیپل
 آرمانه  زنهیگاز م

 د یخند سهیپل

 زنتونه؟؟؟!!!   خندنی_آها اون آقا که اونجا دارن م

 دمیکه مثل خجالت کش دمیپشت گردنم کش  یدست

 _اگه خدا قبول کنه  

 وسط  دی که پشت سرجناب سروان بود مثل قاشق نشسته پر سیپل  هی کهوی

 م؟ یکن رشونی دست گ عتریسر ستیبدهم مست کردن بهتر ن یل یمستن خ نای_جناب سرگرد ا

 گفت:  ادی لباش بودو معلوم بود داره خوشش م یهم که لبخند رو  سهیپل

 ی گفت یم ی...داشتنمیکن بب فیخوب جوون تعر شهیماجرا داره جالب م سای_نه وا

که راه  یمسخره باز  نیا یخوشحال بودم درواقع برا یلی حرفامو بشنوه خ هیمشتاق بود که بق نکهیا از
 داشتم لیانداخته بودم دل
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ترسناک از اون   لمیشام زد به سرش که ف زی سر م کهوی_جونم براتون بگه خانوم)منظورم آرمانه( بنده  
پس   میکن ی سانسور شده نگاه م یخارج  لمیاول بگم ما ف نیهاش نگاه کنه البته از هم ییکایآمر
 ونخواسته زنام  میتسل دیبا شهیخب ما مرداهم میتخت تخت...ماهم به حرفشون گوش داد التونیخ

 گهید میباش

 :( شدیکاش آرمان واقعا زن من بود چه قدر باحال م  کنمی...حاال که فکرشو م دیسرگرد خند جناب

 جناب سروان... دیباورکن  می بخر یخوراک  لممونیف  یجلو یتا برا  رونیب می _همراه خواهرم اومد

 محترم گفتم که سرگردهستم یبابا آقا ی_ا

  بیپدرج  دی گفتم جناب سروان باورکن ی.....داشتم مدیشی م  یخوام چراعصبان ی_باشه باشه معذرت م 
اشتباه   خوامی دارن آخه بگومرد...عه معذرت م فیمنو درآوردن خانم بنده انگار دخترهشت ساله تشر

  نیا ااونم از اون بسته بزرگاش آخه توروخد یکه چ یدیخر  لو ید...آخه بگو زن تو هشت بسته پاستش
من   تیهم از موقع نایپامه ا ر یز یخارج  نیچون ماش شهی نم لیانصافه...دل نیا  دیانصافه...نه شما بگ

کل کمر همت به خوردن کردن من بسته  گهیسوءاستفاده کنن...خواهرم که د بمی درآوردن پدرج یبرا
 بود

 پسرم  ی_جملتو اشتباه گفت 

 رم ی گ ینم اد یحرفو  نیآخرش ا کنمی اشتباه اداش م دونستمیگرفته بود م  خندم

خوب هشت خونشو   گمیاز اون گروناشو برداشته م ینه بسته کاکائو شونزده خونه ا شونی_معذرت...ا
بزرگ خانواده وهفده بسته   پسیخوام چهاربسته چ یم ی ونه امن شونزده خ گهیبردار اونا ارزون تره م

هست    دمدارک موجو دیدرآوردن اگه باورندار بمویآبنبات ودوبسته آلوچه وچهارتالواشک...پدر ج
شما   یبسته آبنبات پونزده بسته مونده چون خواهر و خانومم دوتاشو جا  فده یالبته ازه نهی توماش

بزنم خوردن و از اون   ستیل هیهم بکنن که حداقل  یتعارف خشک وخال هیبه من  نکهیبدون ا  یخال
  ایدوتاخوردن  نکهیصحت ا گهیو د رونی ب میآشغاالشو از پنجره انداخت  میفرهنگ یکه ما کامل ب  ییجا

 که چندتاخوردن  دیمعده شون بفهم یبا کاربردشکاف  نکهیه وجود نداره مگه اچهارتا متاسفان

همه داستانو سرهم کردم   نیا یچه طور  دونمیبزنم نم  یکه باعث شد خودمم لبخند  رخندهیزد ز سیپل
 تهیکه انگار واقع  یاونم با اون لحن جد
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 ؟ یزن گرفت یهست ی_جووون سرزنده وشاداب

کردم؟اوناهاش زن بنده اون  یم  فیبراتون جک تعر زدمیم مدت که داشتم فک نهمهی_پس ا
 هیکنم عه عه عه انگار نه انگار انگار یم  شیدست کمربندکار هیبردمش خونه  یاونجاست البته وقت 
  یشهردار   دیفردا با زنهی گاز م نویو زم خندهیم ابونیتو خ یتوروخدا چه جور   ن یخانوم متشخصه بب

قسمتو بهمون آسفالت   نیبکنه و کل ا تی ازمون شکا یو آسفالت خور  نیدنبالمون به جرم زم فتهیب
کنم جناب   هش یتنب یطور  د؟چهیندار یزن جماعت گناهه شما فکر بهتر  یدست بلندکردن رو یکنه ول

 سروان؟ 

 و بامرامه هیپا یها س یمعلومه از اون دست پل دیباز خند سهیپل

 کن!  فیماجرارو تعر هیبار حاال بق  نیهزارم ید هستم آقا پسر برا_از دست شما جوونا من سرگر

  دشی خودتون ببخش  یدارن وشما به بزرگ فیادب تشر یب  یخانم من کم   نی_جونم براتون بگه ا
کرد   یروکه موردعلقه خواهرم هست مسخره م یکنم داشت آهنگ  یم تشیخودم بردمش خونه ترب

  یعل  میسازن اگه آهنگ خانوم من اثرحک یزنا با خواهرشوهرشون متاسفانه نم  نیا دیدونیشما که م
فرهنگم عوضش  یگه ها...ها...ها...ها وخانوم ب  یاولش م دیباش دهین روزگارو ش

 کردوگفت:عر...عر...عر...عر... 

 پشت سر سرگرد منفجرشدن ومن همچنان مسمم ادامه دادم...  یسایحرفم پل نیا با

خوشگلمو از   نیماش  کهواسمینکره اش بزنم تودهنش که  یخواستم به خاطرصدا یم نکهی_خلصه ا
رو گذاشتم موکول کردم به بعد و  هشیبرام مهمه تنب   نمیکه من ماش ییوازاون جا دمیزبونتون شن 

 م یما االن درخدمتتون هست نکهیمن نظرداره وخلصه ا نیبه ماش یک  نمیبب سادمیوا

 ازدست تو  کشنیم یخانواده ات چ یدار  یهمه انرژ  نی ا ی_جوون توچه طور 

 کشن جناب سروان  یم یز ی _همه جور چ

 گفت:  تی وسط حرفمو با عصبان  دیبازم پر سهیپل

 _سرگردهستم آقا...سرگرد

  میهست انهیشرکت ساخت و ساز خاورم نی بزرگتر سیباش منم همراه زنم:( رئ  خب
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همه  نی مصرف کردن که ا یچ  نیبب   ریبگ  شیزماو ازشون آ  رکنیدستگ نارویا  ی_جناب سروان احمد
   بافهی داره چرت و پرت بهم م یانرژ 

  نیدای...بادم خوابکنهیم نیبهم توه ینطور یخودم ا یداره جلو سادمیتوروخدا...خوبه خودم وا ین یبیم
 بود  هودهی کردن ب یهمه سخنران

  یمعروف  یما آدما دیزن یبهمون تهمت م   کیچرا تو شب تار میستیجناب سروان ما مست ن   دی_باورکن
 جناب سرگرد   میکه مست کن میاینم میهست

اما من به واسطه پدرم اونو   شناختیقائل بودم اون منو نم  یزد براش احترام خاص یلبخند سهیپل
 بود   یخوب یل یچندتا برخورد هم باهاش داشتم مرد خ یحت  شناختمیم

اگه واقعا  شهیدادن مشخص م شی...با ازمایگفتبارم که شد درجه منو درست  کی ی_خوبه برا
 د یداشته باش دیهم نبا یپس ترس دیست یمست ن

 کف پامون   رفتیآبرومون م دیدیمارو اونجا م یکی اگه  دمیتوموهام کش یدست یباکلفگ

هستم  یکه ک ارهی ب ادیمنو به  دیداستان بافتمو چرتو پرت گفتم تا شا  نهمهینداشتم ا یکنم چاره ا فکر
اما   ارهیب ادیتا با دقت کردن بهم و طرز حرف زدنم منو به  دمیخریخودم م  یبرا ی شتر یوقت ب  ینطور یا
اما همه  میکردنشون بود که بذارن ما بر یهدف دومم از اون همه چرت و پرت گفتن آس اوردمین

 خت ینقشه هام شد بادهوا و بهم ر

بود   دهیشده بودو منتظر من بود عسل ترس  نیاشوقت بود سوار م یلیرفتم آرمان خ  نمیسمت ماش به
   کردمیم یکار  هی دیبراش خوب نبود پس با یادیترس ز

 هم موفق نشدم:  یلیجلوه بدم که خ تی و عصبان ی کردم لحنمو بدون نگران  یکه شدم سع سوار

نه  ای  میکه ما مست هست نن یبب میبد یشیآزما هی میخوشگلم قراره بر ینگران  یچ ی_عسل...برا
 که...  میاونجا بمون ستیامشب که قرارن

 : دیلبخند افتاد نگران پرس نیآرمان چشمش به ا یزد که پر بود از نگران یلبخند

 ...قرصات کجاست؟؟!!ی_عسل...خوب آرمان
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سرعسل افتاد رو پام رفتم تو شوک به آرمان نگاه کردم داشت تکونش   کهویشدم رفتم عقب که  نگران
 شدو پشت فرمون نشست   ادهیپ ع ینداشت سر یا دهیداد اما فا یم

 هست   فشی ک یتو  نیداره بب یمانند یقرصش رنگ صورت نیدی_آآرمان

  یتوش بذاره بردم وقت  شویکه با خودش آورده بود تا گوش ییکوچولو یدست فی دستمو سمت ک عیسر
 : دمینال یبا زار  هوشهیب  دمیفهم یبهم دادن اما وقت ارو ی انگار دن دمیقرصو د

 هوشهیکه ب  یبهش بدم وقت ی_آخه چه طور 

 گه یبهش بده د یجور  هی_آرمان

 شد آخه  ینجور یا یچ ی_برامن

  نیا دیرسی بهش م یمن فوت شدن چون خبرا ناگهان  یکه مامانو بابا  ی_به خاطر ترسشه از وقتآرمان
 شده   یطور 

 که مادر آرمان زنده بود  یدکتر افتادم وقت یهشدارها ادی  کهوی

فلج   متی به ق یامکان داره حت ادی که از پا در ب گسیشک د هیدختر منتظر  نیا دی"مراقبش باش 
 شدنش تموم بشه"

 نگاه کردم  کردیم  یوار تند رانندگ وونهیبه آرمان که د ینگران  با

 ممکنه فلجش کنه  یعنی_من

 ان مارستیزودتر برسونمش ب کنمیم ی_نه خدا نکنه سع آرمان

 

 

  یخوشتراش لبا یقلم  ینیبا ب  دیبود صورت سف دهیصورت قشنگش نگاه کردم چه قدر مظلوم خواب به
 بود   ییبای هم رفته دختر ز یهمرنگ اسمش رو ییبا چشما یقلوه ا
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  یخاص   تی دلمو بردو حس مالک دمشیآرمان(د یخونه عمو محمد)بابا یتو یوقت  یبچگ ازهمون
 من شده نیکه کم کم متوجه شدم که آرمان هم دوسش داره و ع  داکردمینسبت بهش پ

  سی پل ریآژ یدر عقبو باز کرد و عسلو بلند کرد که صدا  عیآرمان سر میدیرس دمیفهم نیتوقف ماش با
 خدا ا ی هستن  نامینبود ا ادمی بلند شد اووووه اصل 

 میکم داشت ناروی _همآرمان

 _تو برو بسپارش به من

به سمت   یشد منم با کلفگ مارستانیوارد ب  عی کردو سر دیی جمله بود تا هی نیکه انگار منتظر هم آرمان
 گفتم: عیبزنه که سر یرفتم خواست حرف سهیپل

که باهامون بود بد شده به  یحال خانوم  میمرتکب نشده بود یچون جرم م یفرار کن  میخواستی_نم
 مارستان یب  میاومد نیخاطرهم

 بزنه که باز گفتم:   یکرد خواست حرف  یاخم سهیپل

 هستم ی_من پسر سرهنگ سلطان 

 چشماش گرد شد  سرگرد

 ؟ یهست  رضای _تو پسر عل

 شما هستم میازشون راحت شد تسل المیشده خ یچ نمی دنبالشون برم بب دی_بله...اجازه بد

به نشونه باشه تکون داد که   یخم سر هستم با ا یکه ک  دونستیکه انگار منو شناخته بود و م سرگرد
که متوجه آرمان شدم   دمیدو مارستانیلبخند کوتاه ازش تشکر کردمو به سرعت به سمت ب  هیمن با 

 زد یداشت کلفه با دکتر حرف م 
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 )آرمان(

 ن؟ یکه داروهاشو ندار  یچ یعنی_من

 شن یپخش نم مارستانیب یداروها تو نیرادمهر چندبار عرض کردم ا ی_آقادکتر

مشتم گرفتمو با حرص تو صورتش   یتو قشوی نیشدم کنترلمو از دست دادم به خاطرهم   یعصب
 : دمیغر

 یبرا یاحدو واحد اگر اتفاق یبه خدا نی روندار  ماراتونی ب  ازیمورد ن یکه داروها هیمارستانیچه ب نی_ا
  نیاز بهتر  یک ی نجایا یناسلمت دی ری گیپول م یکل  کنمیرو سرتون خراب م مارستانویب نیا فتهی ب ضمیمر
 د؟ یکه داروشو ندار یگ یتهرانه حاال به من م یها مارستانیب

 شدو منو از دکتره جداکرد   دایپ  نیدیسروکله آ باالخره

 تو؟  یکن یم ینجور ی_چته چرا انیدیآ

 موهام بردم حوصله جواب دادن نداشتم  یدوتا دستامو تو  یعصب

 اون وقت...   می رو ندار ضتونیمر یگفتم که داروها شونیمحترم من به ا ی_آقادکتر

 م؟ یکن  شی کجا ته دید؟بایکه ندار یچ  یعنی_نیدیآ

  ابهیچون داروهاشون کم  دیبکن  دیبا یادیز نهی_هزدکتر

 د ینباش  نشی_شما نگران هز

دست به سرشون   نیدیآ  کردمی من فکر م  دمیشن  ینم  سایاومدن پل اون دوتارو با نیب یصدا گهید
 بابا  یکارشون ا یکرده رفتن پ 

 به سمتم برگشت   نیدیکه رفت آ دکتر
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 ...رفت داروهاشو سفارش بده شهیکه دعوا حل نم  ی_همه چنیدیآ

اشاره کردم که باعث شد اونم به اون  هیتکون دادم و با سر به سمت سرگردو بق  دییبه نشونه تا یسر 
 بکشه یسمت برگرده و پوف 

 که همراهتون بود چه طوره؟بهوش اومدن؟  ی_حال اون خانوم سرگرد

 گفتم:  یپوزخند زدم و بالحن مسخره ا هی

مصرف   یز یه ماچک دیمطمئن بش میبد شی تا آزما مییا یباهاتون ب دییخوا ی_نه جناب سرگرد م
 م؟ ینکرد

 شرمنده بشه کمی نیدیگذاشت که باعث شد من تعجب کنم اما آ نیدیشونه آ  یرو یدست سرگرد

 ی که خودت دمی فهمی م یاز همون اول که اونهمه فک زد دیبا  ستی _نه پسرم الزم ن

 _خلصه شرمنده نیدیآ

وگرنه   گذرمیازت م  یهست یپسر چه جور مرد دونمی_سلم منو حتما به پدرت برسون چون مسرگرد
 گم یم یچ یفهمیخودت که م شهیسرش نم نایا یقانون پارت

 دهیکش نجا ینزد که حاال کارمون به ا یحرف  نیدیآ نیکه آشنا در اومدن چرا از همون اول ا نایا پوف
 نشه

 به سمتش رفتم عیعسل موند سر  حرفش با اومدن پرستار از اتاق هیبق

 _خانم پرستارحالش خوبه؟

 گفت:  یکه چشمش به من افتاد باعشوه ا پرستاره

 ...دی_شما برادرش هست

 گفتم:  ارمیلجشو در ب نکهیا یبرا

 من همسرشون هستم ری _خ
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 بهش بزنم  یماست وا رفت که باعث شد پوزخند نیع

 دش ینیداخل بب  دی بر  دیتونی_همسرتون بهوش اومدن مپرستاره

 که حاال از سرگرد جدا شده بود به سمتم اومد  نیدیآ

 تو آرمان؟  میبر ذارنی_منیدیآ

 میهمراهه هم همزمان باهم وارد اتاقش شد نیتکون دادم به خاطرهم دیی به نشونه آره تا  یسر 
چه قدر خوشحال بودم که   نهیبش یم لبخند لبا یزد که باعث شد رو  یلبخند کم جون دنمونیعسل با د

 بهوش اومده بود 

 د؟ ی_نگرانم شدعسل

 م؟ینگرانت نش شهی_مگه م

 حاال حالت خوبه؟  گهی_راست م نیدیآ

 ن؟ یاری برام ب مویبود دهی که خر ییها ی دونه از اون ترش هی شهیگشنمه م یکم ی_آره ولعسل

 خرم  یبرات غذا م رمیم خوره؟االنیم  یآخه آدم گشنه ترش کمویش ی_ا

 بخورم  مویخورم فقط خواستم ترش  ی_نه نه آرمان نرو غذا نم

 بهش زدم:   یطونی ش  لبخند

 کنم  یفراموش نم تمیخرم ترش  یم کی و ک وهیمیدونه آ هیبرات   رمی _باشه م

 برم که عسل صدام زد:  خواستم

 _آرمان عسل

 لبخند گرم به سمتش برگشتم هی با

 _جانم 

 ؟یبرام بخر  یشکلت  کیبا ک رکاکائوی ش ینخر  وهیآبم شهیم زهی چ گمی_معسل
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 خجالتش یحرفو زد فدا نی جون کند تا ا یبهش زدم که صورتش سرخ شد فکر کنم کل یلبخند

 ست؟ ین یا گهی_باشه خانوووم کوچولو امرد

 _نه ممنونم عسل

 _پس فعل 

 

 

 

 

 

 (نیدی)آ

دلم   یضعف کرده بودم چه قدر تو زنهی که بازه و داره با آرمان حرف م دمی دیچشماشو م  نکهیا از
 خدا   یکه هست یخدا بودم که خدا عسلو باز بهمون برگردونده بود مرس یدرحال شکرگذار 

 ن یدی_آعسل

 رونیاومدم ب  الیخ  ازفکرو

 _جانم؟ 

 شدن؟  یچ سایپل گمی_معسل

 راحت تر بشه  الشی خ کمی بهش زدم که باعث شد   یچشمک

 راحت آشنا در اومد  التی_خ

 گفت:  یمظلوم یبا صدا نییپا  سرشوانداخت
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 گفتن؟  ی_دکتراچعسل

 _درباره؟ 

 م یماری_درباره بعسل

 ست ین  تیزی شما که چ  یخانم فسقل یچ ی_ه

کوچولو  یتخت نشستم دستا  یبه سمتش رفتم و رو  نی کنم هنوز باورش نشده بود به خاطرهم فکر
 دستام گرفتم که باعث شد بهم نگاه بکنه  یتو  یبه نرم

 ؟ینگران منو آرمان شد  نقدریا یعنی_نگران نباش تو فقط بهت شوک وارد شده 

 ن یدیندارم آ گرویعذاب د هی_من تحمل عسل

 دادنیاشکاشو پاک کردم اشکاش آزارم م  آروم

 ی بکش یعذاب  چیتو ه  ستیقرار ن  می_تا منو آرمان کنارت 

تخت   یها رو گذاشت رو یخوراک  سهیشد ک دایکه سروکله آرمان هم پ دیطول نکش شتریب قهیدق چند
 دراورد  اتشویو محتو

 د یی_بفرماآرمان

 لمیف  میبکن ینگاه گهیبا لبخند ازش تشکر کردو از دست آرمان گرفت که باعث شد بهم د عسل
 به فنا رفت  دنمونید

  

 اومد  ی کدوممون خوابمون نم چیه هبود ک  نجایجالب ا میشد نی عسل سوار ماش صی از ترخ بعد

بودو عسل هم بعد از عوض    شیخونه ساعت ش میدیرس ی صبح بود وقت میدورو برپنج ون یها ساعت
 آشپزخونه  یعن یکردن لباساش رفت به مکان مورد علقش 

 سرمو باال آوردمو به آرمان نگاه کردم  میخورد یصبحونه م میداشت
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 آرمان امروز کلس... ی_راست

 به پام زد خفه خون گرفت   زی م  ریکه از ز یلگد با که

 یچشممون به عسل افتاد داشت با تعجب بهمون نگاه م کهویکه  میبهم رفت یغره حساب  چشم
 ....مشکوکانه ابهتربگمیکرد...

 ؟یکرد ینطور یافتاده آرمان چراا یاتفاق نیدیآ گمی_معسل

 گفت:  یباتعجب ساختگ  آرمان

 کارکردم؟!! ی_چ

 !! ن؟یدیبه آ یلگد زد یطور  نی_اعسل

 شدم وونهیزدم مگه دور از جونم د نیدیلگد به آ ی_نه بابا من کآرمان

 باال انداختو شروع به خوردن صبحونه کرد    یالی خی باب یا شونه

 و ژله خوردو گفت:   یقاشق فرن هی آرمان

   ی دانشگاه خانم رسونمی _عسل جان امروز خودم تورو مآرمان

 _باشه:( عسل

 

 

 

 

 

 )عسل( 
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از صرف صبحونه رفتم باال تا لباسامو عوض کنم وبعد از عوض کردن لباسام اونا هم صبحونشونو   بعد
 تموم کرده بودن 

 : دیو ازم پرس  نییکردم آرمان اومد پا یجمع م  زویداشتم م یوقت

سرمه  ایبپوشم  یکربن  یبهت بگه عسل خانوم کتو شلوارآب  ادی استادت ب یعسل اگه روز  گمی_مآرمان
 ؟ یدیبهش م یتو چه جواب  رهیت یا

 بپرسه؟ یسوال  نیهمچ  هیاز من  ادیب  دیتعجب کردم استادم چرا با  یسوالش کل از

بپوشم درضمن چرا از من سوال کنه مگه خودش زن   یاز من بپرسه که چ ادیوقت استادمون نم چی_ه
 نداره؟

 _خب تو فکر کن زن ندارهآرمان

من استاد مجرد ندارم دوما خودش خواهر مادر که داره از اونا  ما زنو بچه دارن  ی_اوال همه استادا
 بپرسه 

 د یکش  یپوف آرمان

 مادرو خواهرش نباشن  دی_خب شاآرمان

 دم  ینداره جوابشم نم ی_خب به هرحال به من ربط

 خت ی بهم زدو موهامو بهم ر یلبخند آرمان

 انه؟ ی ادیکت و شلوار بهم م نیحاال ا  یهمون بهتر که جوابشو ند نی_آفرآرمان

  یرو  کلیه  یکه حساب  دیهمراه لباس مردونه سف یکربن   یکت و شلوار آب هینگاه کردم  پشی به ت کمی
 گذاشته بود شی فرمشو به نما

 زدم  تیاز سر رضا یلبخند

 اد یبهت م  یبپوش  ی_تو هر چ

 جلوم راست تر شد که باعث شد چشمام بدرخشه  کمیزد  یلبخند مردونه ا آرمان
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 اد ی_خب به من هم م

  دهیپوش  یکربن یآرمان کت و شلوار آب  نهیکه اونم ع دنشیبا د میبه پشت سرم برگشت  نیدیآ یصدا با
 زدم  یبود لبخند یکتش سرمه ا ری بود اما لباس مردونه ز

 سا یوا یول ی شد بیخوشت یل ی_خ

 کردم بعد عقب گرد کردم  زونیم کمی اشو  قهیپنجه پا بلند شدم و  یجلو رو رفتم

 شد   ی_حاال عال

 بهم زد   یلبخند

 _خوبه پس من فعل برم خداحافظ نیدیآ

به سمت آرمان برگشتم تا بهش بگم که منم برم خودمو آماده کنم  میکرد یآرمان ازش خدافس همراهه
احساس کردم که باعث   یفی چشماش لرزش خف یخوشرنگش شدم تو یلحظه مات چشما هی یکه برا
 ن ییرمو بندازم پا شد س

ملتهب شده   یبرم باال که آرمان آروم بازومو گرفت که باعث شد به سمتش برگردم قلبم حساب خواستم
 بود 

 ؟ یر ی _کجا مآرمان

 خودمو آماده کنم   رمی_م

 زد  یلبخند مردونه کوتاه آرمان

 ی_اما تو که آماده اآرمان

شدم نگاه آرمان بدجور منو   یطور   هیلباسامو عوض کردم  گهیراست م دمیکردم که د یخودم نگاه به
 خودش قرار داده بود  ری تحت تاث

 به نشونه آره تکون داد   یتند سر  تند

 ی گ ی_راست م
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که   هیچه حس نیا یواااااا دمیکش  قیعم  یاز خونه خارج شدمو نفس  عیفرار از دستش سر یبعد برا و
 شدم  ینطور یا کهوی دارم چرا من 

با حرص   اوردمی افتاد که با خودم کولمو ن ادمی  کهوی ان شدم و منتظرش موندم آرم  نیماش سوار
زدمو عقب گرد    یلبخند ادیکولم دستشه داره به سمتم م کهی آرمان درحال دمیبشم که د ادهیخواستم پ

 سوار شد کولمو به سمتم گرفت که از دستش گرفتم یکردم سرجام نشستم وقت

 تو؟ یبود  ی_حواس پرت ک آرمان

 حوصله نداشتم برگردم   شیه آورد_خوب

 نوی ماش  یتمام فضا رشیعطر نفس گ  یتکون دادو راه افتاد بو یبه نشونه منف یهم سر  آرمان
  نیماش یدادم تا هوا نییپا کمی  نویماش  شهیبد بشه ش  کمیحالم  شدیباعث م  نیبرداشته بود که هم

 کشم یمنم راحت تر نفس م  ینطور یعوض بشه ا

به سمتش برگشتم تا بهش   نی شده به خاطر هم  یا گهیتر از هر زمان د پیخوشت  کردمی م احساس
و قد بلندش به عمو رفته  تی جذاب  شدیم دهیبه رخ کش شتر یاون کت وشلوار ب  ی نگاه کنم بازوهاش تو

 خودشم مهربون بود نهیبود ع

کردو به   ری آرمان نگاهمو غافلگ کهوی  کردمیبه آرمان نگاه م  کردموی م ریس االتمیخ  یکه تو نطوریهم
 سمتم برگشت 

 ؟؟ ییخوا  یخانم کوچولو بوس م هی_چآرمان

 بخنده نگاه چه قدر پروش کردم یبلند یچپ چپ نگاهش کردم که باعث شد با صدا چنان

  رهی گیامروز استادتون ازتون امتحان م یدونست ی_مآرمان

 به نشونه نه باال انداختمو گفتم:  یسر  یالی خ یب  با

  ادیبرامون ب  دیاستاد جد هیبابا قراره امروز  _نه

 ؟ ی...تو خوندنیهست یدر چه سطح  نهی بب ره یازتون بگ یبخواد امتحان  دی_خب شاآرمان

 باشه  یخرم نهیهم ع دهیاستاد جد نیامکان داشت ا گفتیدهنمو قورت دادم راست م آب
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 ؟ یچ رهی کار کنم؟اگه واقعا امتحان بگ  ی_حاال چ

 کرد یتک خنده مردونه ا آرمان

 گه ی وقت د هیبه خاطر تو امتحانو نگرفت موکولش کرد به  دتونیاستاد جد دی_نترس شاآرمان

 نیاگه خودم ا زد؟حاالی حرف م ینطور ی راحت ا نقدریا یباز بهش نگاه کردم چه جور   یتعجب و دهن با
کارو   نیکه چرا ا نداختیبه خاطر من امتحانو عقب انداخته دعوا راه م حرفو زده بودم که استادم

 کرده؟

  زنهیمشکوک م یلیزنه؟خی داره حرف م ینجور یچرا امروز ا نیا اصل

بهم چشم داشته   یکس  خواستیچه مرگم بود اما دلم نم  دونمیکردم نم تیهدا  رونی به سمت ب نگامو
 دلم بود ی تو کهیباشه به جز اون 

 شد؟   ی_چآرمان

 اخم به سمتش برگشتم با

خوره که به   یگ*ه م  یلیکنه خ یغلط م یلیخ دیاحتماله چون استاد جد ه ی نیآقا آرمان ا نی_بب 
 باباش؟؟!!!! ایکارشم ننشم  یمگه من چ رهیخاطر من امتحان از ما نگ

 گفت:  رلبیز  آروم

 _دور از جونم!آرمان

 چرا حرفامو به خودش گرفت؟  نیلحظه باتعجب بهش نگاه کردم ا هی

 ی دخترعموش باش دی_خوب شانیدیآ

 خنده  ری زد ز بعد

 حرص گفتم:  با

 من همه خارجن  یخوش گنده...اصل هم خنده نداشت پسرعموها  ی_هر...هر...هر...آقا
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 که کنار دستته  شونیکی _آرمان

 ست یکارا بلد ن نیکنار دستمه از ا کهی _اون

باال    میدست تسل  عیشکلک براش در آوردم که باعث شد بخنده دستشو باال ببره بزنه که سر عدب
 دمی آوردمو همراهش خند

 داشته باشم که ندارم؟  یچ ییخوا یم گهی_محض اطلعتون من دکترا دارم متخصص قلبم دآرمان

 خوند    یجهش  ادمهیخوب  شویی بود سه سال راهنما ی آرمان بچه درس خون   گفتیراست م ییخدا

 نم یبب  تویعروس  شاءاهللیپسرگلم ا  یافتخارم هیما نی_آفر

 و برده بود  ضی زد انگار از جمله آخرم کمال ف یلبخند نیدیآ

 برده نازشو بذاره کنار جواب بده  منمویدختره که دلو ا نی_اوه کو تا اآرمان

  یعنی نیگاه کردم ابهش ن  یکردم با ناباور  خیکرده باشن   یروم خال یکه پارچ آب سرد  انگار
 قلبش داره؟  یتو روی کی  یعنی؟یچ

تجسم کنم دلم  گهید یک یاونو کنار  خواستیچرا تمام وجودم پر از حس حسادت شد دلم نم دونمینم
پابرجا باشه نه   نیدیمنو اون و آ نی تا آخر عمرمون رابطه ب نطوری من باشه هم یفقط برا خواستیم

 حاال... یمن ازدواج کنم نه اونا ول

 که انگار از ته چاه بلند شده باشه گفتم: ییباصدا

  یکه چرا داره برا یکش  سیسوگیگ  ل؟برمیگودز نیا یمن برات برم خاستگار  ییخوا ی_مبارکه...حاال م
 گه ینداره د اقتتویکنه خب حتما ل  یداداش من ناز م

 _دور از جون آرمان

 داره یبه من چه ربط  _وامن

 : د یخند آرمان

 شد  تیحسود هی_چآرمان
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 هست  یز یمنو تو چ نیبشه مگه ب میچرا حسود رشمی _نخ

به خودم مسلط باشم اون دوتا که تا ابد   دیکه باعث شد آرمان مشکوک بهم نگاه بکنه با دیلرز صدام
 ن ی هم تییو تنها  یمون یو تو م کنهی م ریجا گ هیکنار تو باشن و مراقبت باشن باالخره دلشون  توننینم

 شهیم  لیصرف اون گور گهیمحبتات د نهیکرده باشم اونم به خاطرا  یحسود کمی  دی_شا

  ینشده رو یچی نگفت فکر کنم ناراحت شد...اوه اوه...نگاه کن هنوز ه یچ یکردو ه یاخم  آرمان
 ره...خانومش تعصب دا

 کنم یپرسته اون وقت من دارم بهش فکر م یم گروید ی کی قلبش  یلعنت به احساساتم اون تو اه

 دیکه هست منم با  یهرک  یناراحت بشه از طرف خواستمینم  اوردمیاز دلش در م یطور  هی دیبا
 باشه قرار بود عروس خونوادمون بشه  یدوسش داشته باشم هرچ

که هر روزو    تونمینم  یبکن یعروس  ی وقت گهیکردم خب حق بده د یاحترام یبهش ب  دیببخش ی_آرمان 
 ... گهی د ادیخونتون خب زنت بدش م   امیهرشب ب 

 ی ندار  یمنظور  دونمی ناراحت چرا بشم؟من که م وونهی_نه دآرمان

بفهمه که از  خواستمی نم نهی چشمامو بب یغم تو واستمخ یرومو ازش گرفتم نم   عیزدم اما سر یلبخند
  یاحساساتمو سر بسته نگه دارم اصل از کجا معلوم من به آرمان حس دیموضوع خوشحالم با نیا

 دارم نیدیکه به آ یهمون حس  نهیزودگذره ع یوابستگ هیفقط  دیداشته باشم شا

اگه   بستی ذهنم نقش م یاسم هم تو نیاومد ناخواسته ا ی...هروقت اسم آرمان منیدی...آنیدیآ
 دادم؟یواکنش نشون م ینطور یباز ا یعن ی دمیشنیم  نیدیحرفو از زبون آ ن یآرمان ا یاالن به جا

کردم با قورت دادن   یگلوم نشست که سع یتو یهم بسته شد احساس کردم بغض بد یرو چشمام
ضعف از خودم نشون بدم   دینبا امیکنار ب  هیقض نیا کنم که با  یسع دیآب دهنم اونو هم قورت بدم با

 د ینبا

 آرمان به حرف اومد  سادویوا نیگذشت که ماش  نییچند ما  دونمینم

 دانشگاه میبر  نییزود بپر پا میدی_بفرما رس آرمان
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  دنیاما با فهم زنمی اتفاقو فعل فراموش کنم بعدا که برگشتم خونه دربارش بهتر حرف م نیکردم ا یسع
 که آرمان زده بود باعث شد با تعجب به سمتش برگردم  یحرف یمعن

 !!!؟؟ییایدانشگاه؟؟؟مگه توهم م می_بر

هنوز  که استادتون  دمیاحتمال م یول  رنشهیبود کلست د گهید زهیچ هی...نه منظورم زهی...چمی_ا
 باشه  دهینرس

بچم...عشق    چارهیوحدسو گمانه هااا...ب ینگر  ندهیامروز کل درحال آ نیبهش نگاه کردم بابا ا باتعجب
 کنه ی چه کارها که نم

  یکردم به سمت کلسم پا تند کردم همش دعا دعا م  یموضوع شدمو ازش خداحافظ  نیا الی خیب
استاد هنوز   دمیباشه در کلسو باترس باز کردم که باکمال تعجب د دهیکردم که استاد هنوز نرس

  ومدهین

اما من به ظاهر داشتم  زدی سحر برام حرف م میدادمو رفتم کنارسحر نشستم داشت رونیراحت ب   نفسمو
  یکیچرا به من نگفته بود که   نیهمش تو فکر آرمان و حرفاش بودم اصل ا دادمیبهش گوش م

پس چه  میکردینم  یاز هم مخف یز یمنو اون که چ یبم؟ول یباهاش غر نقدریا  یعن یاومده تو قلبش؟
 ...یطور 

 رو کرد  رویکه احساس کردم قلبمو ز ییبه گوشم خورد صدا  ییآشنا یصدا هی  کهوی که  دمیکش یپوف

 _سلم

 کنه؟؟!! یکارم  یچ نجا ی....انیدهنم از شدت تعجب بازموند ا دنشیباال گرفتم با د سرمو

 ترم من درخدمتتونم  نیدرواقع ا دتونی_من رادمهر هستم استاد جدآرمان

 فک منو جمع کنه  ادی ب یک ی  بابا

و    زیم ری و چشم غره آرمان و لگد ز نیدیبود اون حرف آ ینگر  ندهیدرحال آ  یبگوچرا امروز ه  پس
 !! دم؟یچرا نفهم میمن چه خر ی...واااانیتوماش یو حرفها  پشیت

 تا من هم باهاتون آشنا بشم دیکن  ی_لطفا خودتونو معرفآرمان
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 نینرم چشم ا رهیمنو بگ  یکی زدنیبود دخترا داشتن براش له له م نیدیبچه ها چشمشون به آ همه
 دخترهارو کورکنم 

 گفت:  یازدختراباعشوه ا یکی

 ی اسد  نی_استاداسم من نازن

 حرفش تکون داد  دییبه نشونه تا یزد و سر   یفقط لبخند خشک نیدیآ

 هستم... یتاجوانی_استادمن هم آرم

 پور...  ییهما ی_استاد اسم من عل

 هستم... یر یجوان م ثمی_استادمن هم م

 هستم...  یسیو خی _استادمن هم سحرش

 هستم یی_استادمن هم محمدرضا

 بهم نگاه کنه   یبه من که باعث شد آرمان با لبخند قشنگ دیرس

 _وشما؟ آرمان

 _استاد من عسل رادمهر هستم

 که زده بود فرق داشت  ییکه با تمام لبخندها  یزد لبخند یلبخند نیدیآ

 گفت:  یاز دخترا باعشوه ا یکیخواست درسو شروع کنه که  آرمان

 ه؟یچ کتونی تونم بپرسم اسم کوچ یاستاد م دی_ببخش

 گفت:  یبا لحن خشک وجد آرمان

 _آرمان 

 د؟ یاستاد شما مجر دی_ببخش
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 کلس منفجرشد   همه

 کرد  یبه نشونه تاسف تکون دادو تک خنده ا یسر  آرمان

 _خوشبختانه بنده هنوز مجرد هستمآرمان

به آرمان نگاه کردمو   دنیکش ی تورکردن آرمان نقشه م یپر از همهمه انگار دخترا داشتن برا کلس
دستش گرفتو  یکلسو تو یانداخت بعد با لحن پر از تحکم ینگاه میباال دادم اونم بهم ن ییابرو

 :(((  میدیکه گذر زمان و اصل نفهم  یداشت طور  یگرم وعال  یل یشروع کرد به درس دادنش کلس خ

 

 

 

داده بود که منتظر بمونم انگار اونم همزمان با   امکیدر دانشگاه منتظر آرمان بودم چون بهم پ یجلو
 من کلساش تموم شده بود

 زنگ خورد آرمان بود  میفکرها بودم که گوش نیهم یوت

 آرمان؟  یی_کجا

 پشت در دانشگاه اونجا منتظرتم  ای_ب آرمان

 گفتم: رفتمیکه گفته بود م یکه به سمت یدرحال 

 ؟یسیاونجا وا ی_خب مجبور 

 ی خانم  شهیبد م  نهیمنو تورو باهم بب یکیاگه  لسوفی_آخه فآرمان

 ام یاالن م دمتی_آها باشه د

 _باشه پس فعل نآرما

 تندترکردمو سوارشدم که بلفاصله راه افتاد قدمامو
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 ؟ یباره نگفت ن یدر ا یز ی_چرا بهم چ 

 کردم؟  زتی_خب بدکردم که سوپراآرمان

 بهم بزنه   یچپ نگاش کردم که باعث شد چشمک چپ

 روشن کرد    نشویپخش ماش  آرمان

 

 بزن تـــا حس کنم صدام

 ی بــــآ من هنوزم

 ی بدونن تو مال من بذارهمه

 

 انداخت اما بعدش نگاهشو ازم گرفت  یبه سمتم برگشت و بهم نگاه  آرمان

  

 من یتوهوا  یرقص یم

 بامنه عطرتو

 زنه یم  شیداره قلبوآت یخال یجا نیا

 من  یجور  چه

 بگم  بهت

 حال من باتوخوبه خوبه  که

 که قلب من یدون یم توخوب

 کوبه یواسه توداره م فقط
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 ـــرتمـــــــــــــیدرگ

 

 گفتم:  یبا لحن طعنه دار  کنهی م یداره با آهنگ همخون یچه طور  دمیدیم یوقت

 ره یگ  ششیدلت پ یمعلومه بدجور  گمی_م

 دم ی_آره چه جورم جونمم براش مآرمان

 شناسمش؟ ی_من م

 بهتر از من   ی_آره حتآرمان

 به سمتش برگشتم   کنجکاو

 ه؟ ی_ِاپس اسمش چ

 _خب اول اسمش )ع(  آرمان

 ومد یکه اول اسمش "ع" باشه به ذهنم ن یدختر  نی فکر کردم همچ یهرچ

 ؟ یگیشناسمش حاال چرا بهم نم  ی_خب نم 

 ...گمی...بعدبهت مانهیاونم حس منو داره  نمی_اول بذار بب آرمان

  یش جادل ایدختره دوست نداره  ینیب یاگه م ارهیبه انسان فشار م یل یطرفه خ هیآرمان عشق  نی_بب 
 دهیجوابت مثبت بهت م یبذار  یهرکس یکه دست رو یدار  یژگ یو یولش کن تو کل رهیگ گهید

 د یموهاش کش یتو  یکلفه دست آرمان

 _اگه انتخابم...آرمان

 خودم به حرف اومدم   نینگفتم به خاطرهم یز یمنتظر موندم چ  یکرد هرچ  سکوت

 ؟ ی_اگه انتخابت چ
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 ولش کن  یچی _هآرمان

 مگه  ی_بگو آرمان بهم اعتمادندار 

   ستیاالن وقتش ن ی_چرا ولآرمان

بتونم کمکت    دیبگو شا دهیداره آزارت م  ین یبی اگه م یکنم ول یاصرار نم  یبگ ی_باشه اگه دوست ندار 
 کنم

 زدو گفت:  یلبخندقشنگ 

 تو   ی_فداآرمان

 زدم یا زهی م زهیر  لبخند

 کردن؟یبهم نگاه م یامروز دخترا چه طور  یدی_دآرمان

 که باعث شد با حرص بهش نگاه کنم دیخند بعد

 ی به خودت برس نقدریا  یبه بعد حق ندار  نی...از اادی_چه خوششم م

   زمی_من در هر صورت جذابم عزآرمان

 _اوه اعتمادبه نفست تو حلقم 

 زنگ خورد  لشیموبا کهویخواست جوابمو بده که  آرمان

 ...خدافسکنمی عوض م رمویخونه... باشه پس االن مس میگردیبرم می...آره دارنیدیم آ_جانآرمان

 افتاده؟ ی_اتفاق 

 خونه اون میبود زنگ زد بر  نیدی_نه آآرمان

 به نشونه باشه تکون دادم یگفتمو سر  یآهان

 .................... 
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چند دست  هی نجایا میاومد ی م  ییکهویآب بخورم چون عادتمون بود  کمیآشپزخونه تا   یتو رفتم
لباسامو عوض کرده بودم اما  ن یگذاشته بودم به خاطرهم نجایامروز ا نهیمبادا ع یروزا یلباس برا

 آرمان با همون لباسا نشست هرچند کتشو دراورد 

 یچ دونستمینم  یحت کنمیکار م یدارم چ  دونستمیخودم بودم نم ضی فکر احساسات ضدونق یتو
که  هی چ نیدیاصل من واقعا آرمانو دوست دارم؟اگه دوسش دارم پس فکر آ دونستمینم  خوامیم

 عادت سادس که باعث شده همش بهشون فکر کنم هی یروسرمه؟نکنه همش از  یهمش تو

  یوحشتناک یاز دستم افتاد و با صدا زمی خودم توش آب بر یبرا کمی که برداشته بودم تا  یوانیل  کهوی
 ناخواسته دستمو به سرم گرفتم  نیمغزم اکو شد به خاطرهم یشکست صداش تو

 شکستن هردوتاشون هجوم آوردن به آشپزخونه   یصدا دنیشن  با

 شد عسل؟  ی_چنیدیآ

 ست ین یچ ی...هیچ ی_ه

 _حالت خوبه ؟آرمان

افتادم که با   یرفت داشتم م ی اهیرفت فکر کنم دوباره فشارم افتاده بود چشمام س  جیسرم گ کهوی
 هم بسته شد یگرفتن کمرم که مانع از سقوطم شد چشمام رو
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خواهرش بهش نگاه   نهیو ع  ستیاصل عاشق عسل ن  نیدیآ گهیکن که د ششیرایباال به بعد و از
 اد یو فقط آرمان و عسل از هم خوششون ب کنهیم
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 )آرمان(

 ؟ یچ  یعنی_نیدیآ

 ی چی ه یعنی_

 ؟ ینگفت  یز ی_خب چرا بهش چنیدیآ

 _نتونستم

  دیبا یباالخره که چ یکارو بکن ن یا دینبا یکم کم از دستش بد یشیباعث م  ینطور ی_آرمان انیدیآ
 ی موضوع حرف بزن  نیباهاش درباره ا

 گفتمیبهش م  کهوی  نیماش یکه تو یمناسب باهاش حرف بزنم انتظار نداشت  تی موقع هی یتو دی_با
 ی خودش کرده خودت ریذهنمو درگ نهمهیکه ا یکس

به  عی که از آشپزخونه بلند شد سر یشکستن  یداص دنیبا شن  کهویبزنه که   یخواست حرف  نیدیآ
 میسمتش حمله کرد

هاش گرفته بود  قهیدستشم به شق یک یگرفته بودو چشماشو بسته بود اون  نتیدستشو به کاب  عسل
 فکر کنم دوباره فشارش افتاده بود چون حالتاشو از حفظ بودم 

نگران شدم که تعادلشو از دست   ره یم  جیسرش گ دمید ی وقت  یول نیدیشدم هم من و هم آ نگرانش
و به خودم  رمشیدور زدم تا از پشت سرش بگ اطی هارو با احت  شهیخورده ش  نیبده به خاطر هم

دستمو دراز کردمو محکم از پشت   عی رفتن چشماش و تلوتلو خوردنش سر یاه ی بدم اما باس شی تک
  یرو فتهی به موقع خودمو بهش برسونم و امکان داره ب  تونمینم کردی که فکر م نیدیآ یگرفتمش ول 

ها گذاشتو عسلو گرفت و فقط   شهیش  یها اونم بدون ملحظه حال خودش پاشو رو شهیخورده ش
 م یصدا بزن باهم اسمشو داد مانند میتونست
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نگاه کردم داشت    زدیها بود اما دم نم شهیخورده ش  یکه پاهاش رو نیدیشده بود به آ هوشی ب عسل
 اومد  یازش خون م 

 اون المصبا بردار  یپاهاتو از رو یکن یکار م  یچ ی_احمق دار 

شده بود نگاه کرد نگاهشو از پاهاش گرفت عسلو بلند کردمو از آشپزخونه   یبه پاهاش که خون نیدیآ
هم دنبالم راه افتاده اما کم کم دردش گرفت و   نیدیآ دمیرفتم به سمت اتاق عسل رفتم که د رونیب

 کرد  یناله ا

 پاتو پانسمان کنم ارمویهارو در ب  شهیش امی تا ب نیجا بش  هی_برو 

 ام ی_نه منم منیدیآ

به سمت    نیبه خاطرهم کنهیکار خودشو م ادیبهش بگم که ن  یهرچ دونتسمیالم راه افتاد مبعد دنب  و
  یبرگشتم خودشو به تخت رسوند دستاش خون نیدیتختش گذاشتم به سمت آ یاتاق رفتمو عسلو رو

به سمتش برگشتم چنگ زده  عیسر نیدیافتادن آ یصدا  دنیشد با شن یچ فهممینم  کهویشده بود 
 اما نتونست   رهیتخت تا خودشو بگ بهبود 

 که فکرشو بکنم بسته شد  یز یبردم اما چشماش زودتر از اون چ زی به سمتش خ عیسر

 

 

 

 

 

 )عسل( 

بلندشدم که    یتختم با کرخت  یالمپ اتاقم روشن بود از رو دمیاتاقم د یکه بازکردم خودمو تو چشمامو
شده بود وحشت زده چشمام گرد شد به پارکت ها و رد خون روش نگاه کردم   یتختم که خون  دنیبا د

 فقط تونستم داد بزنم   کردمیکم کم داشتم سکته م
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 آرمــــان نیــــــدی_آ

 جوابمو ندن    زدمیخونه بودن صداشون م  یسابقه نداشت وقت ومدین  ییصدا اما

شده کم کم نتونستم   یها هم خونپله  یراهرو و رو یتو  دمیتختم بلند شدم د یاز رو یسخت به
خونه   یعن یپس  دادنیاما جواب نم زدمیهمش اسمشونو صدا م نییپا دمی دو عی سر ارمیطاقت ب 

 ستن ین

بودن تامنو  رونیاون ب نیدیآ یچشم گردوندم دوتا از محافظا  اطیح  یباز کردم تو  لرویاز در و عیسر
بازومو   ع یسر نیاما شاه فتمیرفت خواستم ب یم جیگ  یبه سمتم اومدن هنوز سرم کم عیسر دنید

 سوندی پام وا  یگرفتو منو رو

 _خانم حالتون خوبه؟

 ه؟ یها ماله ک ک ییموزا یوآرمان کجان؟خونه رو نیدی_من...من خوبم...فقط بگو آ

  یراحت باشه اتفاق  التونیخ دی تو استراحت کن دیبر م یبهتون نگ  یز یگفتن چ یسلطان  ی_خانم آقا
 فتاده ین

 ــــــــــــــــــــــنیشاه هیخون ک نی_گفتم ا

 دوباره منو گرفت و مانع افتادنم شد نیاما شاه د یکه زدم توان دوباره از پاهام پر کش  یداد با

بود  دهید  بیآسپاشون  یسلطان  یفقط آقا فتادهی ن یاتفاق  چیخانم بهتون گفتم که ه دی_نگران نش
سفارش    یزدن حالشم خوبه کل  هیباهاشون حرف زدم پاشونو بخ  شیپ قهیچند دق مارستانی رفتن ب

 شمارو هم کردن 

 د یدور سرم چرخ  ایدن

 ...خون...پاش... نیدی...آهی...بخی_چ

از   لمویموبا عیبردم سر ورشیجدا کردمو به سمت داخل خونه   نیکه داشتم خودمو از شاه یضعف  با
 یشماره آرمانو گرفتم چندتا بوق خورد که باالخره صدا عیروبه روم برداشتمو  سر  یعسل ز یم یرو

 د یچی گوشم پ یکلفش تو
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 _بله آرمان

 نکرده تا بفهمه من بهش زنگ زدم  یبود به صفحه نگاه معلوم

 _آ....آرمان 

 حالت خوبه؟  یی_عسل توآرمان

 خوبه؟ نی....دی_آ...آر...مان...حال آ... 

 تو نگران نباش باشه؟ نی _آره..آره خوبه بب مانآر

 پارکت ها نگاه کردم دسته مبلو فشار دادمو با زجه گفتم:  یشدن به خون رو  ری به شدت سراز  اشکام

 اونجا آرمان آدرس بده؟  امی_منم م

 میگرد یدکترش مرخصش کنه ما هم بر م  نیدیعسل جان آ ستی_الزم نآرمان

 _آرمان توروخدا آدرس 

 اومده بود نییپا  طونی گذاشته بود چون از خر ش ریحن زجه و پر از التماس مانندم روش تاثکنم ل فکر

  نیاون آدرسو بلده با ا ارتتی ب نیبگو به شاه   ستیقلبت خوب ن ینکن تو برا هی _باشه...باشه گرآرمان
 یی ای ب یفت یحالت تنها راه ن

اما   نیزم فتمیبود چند بار ب  کی تماسو زود قطع کردم و با دو از پله ها رفتم باال نزد  یخدافس بدون
 ...نیی باعث نشد سرعتمو کم کنم خودمو آماده کردمو رفتم پا نیا

 مارستان یمنو برسون ب نی_شــــــاه

  نویماش  کافی ت هیرفتمو سوار شدم اونم با   نشیگفت به سمت ماش  ینگران اومد سمتم چشم نیشاه
 روند  مارستانیخارج کردو با سرعت باال به سمت ب لیاز و

اتفاقا ممنونش بودم که  ترسوندیاصل منو نم نیبود سرعت سرسام آور شاه دهیامونمو بر اشکام
 می زودتر برس شدیباعث م  ینطور یا کردی م یبا سرعت باال رانندگ نقدریا
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از سرعتشو کم  یذره ا نکهیبدون ا  نیشکست شاه نوی سکوت ماش  نیشاه لی آالرم زنگ موبا یصدا
 گوشش متصل کرد یبه هدک تو شویکنه گوش

 د یی_الو بفرما

......_ 

 مارستانی ب میایم می_بله دار

...._ 

 د ینباش یز ی_شما نگران چ

...._ 

 _حتما خداحافظ 

 به خودم که اومدم مشکوک به سمتش برگشتم دیکش ی قطع کردو پوف ویگوش

 ؟ یش یاز شهر خارج م یچرا دار  نمیبب سای_وا

 م ی_مجبور

 بزن کنار... نیشاه میمجبور روی چ ی_چ

 ...میریم راههی از ب میما دار دی_خانم آروم باش 

داشت از شهر خارج   نیشاه نکهیو ترس ا نیدیصدام دست خودم نبود ترس از دست دادن آ کنترل
 کرد یم ین یسنگ یادی قلبم ز یهمشون داشت رو شدیم

 بزن کنار  ــــــــــــــــــنیشاه  دیریم راههی_چرا ازب 

 انن یخودشون درجر  سی _رئ

به گوشم  ن یرفت و فقط داد شاه  یاهی و باز چشمام س د یبدنم لرز دادیداشت کار دستم م یادیز  ترس
 مطلق:  یاهی و س دیرس
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   اابولفضلی_

 

 

 

 

 

 ( نی)شاه

  یحق هم داشت اون منو فقط سه چهارسال دیلرز یکه بدنش داشت م  یبودطور  دهیترس   یلیخ
ازش انتظار داشته باشم که بهم اعتماد داشته  دیپس نبا میکم باهم ارتباط داشت  یلیاونم خ  شناختیم

کارو   نیا ترسهیم نقدریا دمی دیم یوگرنه وقت   کردمی اجرا م سویباشه من داشتم دستورات خود رئ
 خودش بود  یبرا میکردیکه م یکردم جون خودش درخطر بود پس هر کار ینم

 م: دنده و تونستم داد بزن یکه داشت وتلوتلوخوردنش افتاد رو یا جهی باسرگ

   اابولفضلی_

  یسر عسل م  ییاگه بل دونستمیهرچند م ایبود بفرستتم اون دن  کیسرسام آوردم چندبار نزد سرعت 
 ذاشتنیاومد اون دوتا زندم نم 

شدم   مارستانی عسلو بلند کردم و وارد ب عیسر مارستانی ب میدیمعجزه خدا بود که باالخره رس فقط
به سمتم  ع یاما بعدش سر شدیآرمان چشمش بهمون افتاد اولش چشماش گرد شد باورش نم کهوی

 عسلو از بغلم گرفت    یبا نگران دویدو

 گذرم   یازت نم  ادیسرش ب  یی_بلآرمان

 _آقابه خدا... 
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برانکارد گذاشتنش و از    یو زود رو  رشی پذ یعسلو برد تو  عیبهم بکنه سر یتوجه نکهیبدون ا آرمان
 ن یدید من کنار تخت آشانس گن

 عسل دادزد:  دنیبا د نیدیآ ستادمیدرگاه در اتاقشون ا یتو ینگران  با

 ن؟ یکرد یچه غلط نی شده شاه ی_چنیدیآ

عسل خانم هم   مییایکه خارج شهر بود ب  راههی از ب نیخودتون گفت مینداشت یر ی _آقا به قرآن من تقص
 شد  هوشی ب کهوی بعد  دیترس

 : دیدندونش غر یبه خون نشست از ال نیدیآ یچشما

 کنم   یمحوتون م نیزم یاز رو فتهی ب ی_اگه براش اتفاق نیدیآ

...برو گمشو از شیدزدیم یاحمق اون فکرکرده تو دار   یرفت  یترسه نم یم یدونست  ی_توکه م آرمان
 زوووود اوردمی سرت ن ییبل هیجلو چشمام تا 

 

 

 

 

 )آرمان(  

  نیکار کنه هم نگران عسل بود هم از دست شاه یچ دونست یبود نم  یهم مثل من عصبان  نیدیآ
 بود   یعصبان 

 فشارش بوده شهیکردن فقط باز مثل هم نشیآروم باش شکرخدا االن معا نیدی_آ

 بخشم  یوقت خودمو نم  چیه فتهیب  ی_اگه براش اتفاق 

 ؟یراحت باشه درد دار  الت ی _گفتم که خطر رفع شده پس خ
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 صورتش از درد توهم رفت  کمی  دیکش یپوف نیدیآ

 ست یمهم ن ادی ز ی_آره ول نیدیآ

 بهت بزنه  نیمورف هی به پرستار  گمی_االن م

شونش گذاشتم که باعث شد   یرو   یدست یچشماشو بست به آروم کمی نید یاز رفتن پرستار آ بعد
 بهم نگاه بکنه 

   زنمیاستراحت کن بهوش که اومد صدات م  کمی_

 گه؟ید ی_مراقبش نیدیآ

 مراقب توهم هستم یفکر کرد ی_پس چ

که  شهیم  یگفت دو ساعت شهیچشماشو بست ازش جدا شدمو به سمت تخت عسل رفتم م نیدیآ
  ادی بهوش ب خوادیم رید نکهینخورده کم کم داشتم از ا ی تکون چیطور باال سرشم اما هنوز ه نیهم

 فت قلبم آروم گر دیچشماش لرز یبه آروم دمید نکهیاما هم شدمینگران م

 ...نیدی _آرمان کمک...آعسل

بچه ها  نهیاول اسم منو آورده بود ع  نکهیبهش دادم از ا یف یدستشو گرفتمو فشار خف  یآروم به
 خوشحال شده بودم 

 چشماتو باز کن  زمی عز نجامی_من ا

تخت نشست بازوهامو  یرو ع یشد سر ری من اشکاش سراز دنیباز کرد با د  شویرنگ یچشما عسل
 گرفتو چنگش زد 

  هوشی بردن خارج شهر آرمان بعد...بعد ب ی اونا داشتن منو م  دمی ترس  یل ی_من...من خ
 آرمان ی...نبودیمراقبم باش یفقط... فقط تنها بودم...نبود دونمیشد...نم یچ دونمیشدم...نم

آغوشم پنهون   یسرشو تو بغلش کردم  یکردن ناخواسته جلو رفتمو به آروم هی شروع کرد به گر عسل
 بترسه از خودم متنفر شدم  ینطور یا میباعث شده بود نکهیکردو زجه زد از ا
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 یاالن سالم  نیبب  کردینشده که اون فقط داشت دستورات مارو اجرا م یز ی_ششش عسل چ

سرخ   یخوشگلش حساب یعسل  یافتاده باشه از آغوشم جدا شد چشما یز یچ  ادیکه انگار تازه  عسل
 : د یپرس ی با نگران  دمیبه چشماش کش  یشده بود دست

 کو؟؟؟ نی...دی_آرمان ...آ...آ

 بود اشاره کردم چشماش پر از اشک شد  دهیتخت خواب  یکه رو نیدیآ به

 شد؟  ینطور ی_چرا اعسل

کارو بکنم به   نیبه موقع ا تونمینم  کردی فکر م نیدیمن از پشت گرفتمت اما آ یشد  هوشی _تو که ب
 ها جلو اومدو تورو گرفت  شهیبدون توجه به خورده ش نیخاطرهم

قرمز شده بود فکر کنم هضم کردنش براش سخت بود   یحساب  شدیم یاشک  شتریهرلحظه ب  چشماش
 خوب ثابت کرد  شوی مردونگ  کارو کرد اما خب نیچرا ا دونمیخودمم سخت بود نم یبرا

دوباره فشارش   خواستمیمانعش شدم نم نی به خاطرهم ادی ب نیی تختش پا یخواست از رو عسل
 شده بود  فیاون االن ضع فتهیب

 _درازبکش عسل اون حالش خوبه  

دست رد به اون چشما بزنم به  تونستمینم دمیکش  یملتمسانش بهم نگاه کرد پوف یچشما با
که کنار تخت خودش بود   نیدیبه سمت تخت آ  ادیب نیی تخت پا  یکمکش کردم تا از رو نیخاطرهم

  ینبود سرم دستشه با اخم خواستم سرمشو بردارم که با ناباور  ادمیشد اه اصل  دهیرفت دستش کش 
 دیدستش کش یسرمو از تو  کهوی دمید
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 )عسل( 

نکردم   یشد اما بهش توجه جادیدستم ا یتو یسوزش دم یبه دردش از دستم کشبدون توجه  سرممو
 داده بود؟ تی به سوزش پاش اهم نیدیمگه آ

پاش فقط   یکیکرده بودن اون  هیاز پاهاشو بخ  یکیسمتش رفتم اون طور که معلوم بود فقط  به
 شده بود  یزخم 

از آرمان هم بپرسم نداشتم  نکهیاتوان   هوشی ب ایخواب بود   دونمیکردم چشماشو بسته بود نم بغض
خودت   یدردو برا نیا ن؟چرایدیآ یکارو کرد نیآخه چرا ا ستادمیکنار تختش ا نیبه خاطرهم

 م؟یکارت راض نیمن االن به ا یکنیم  ؟فکریساخت

شد حضور آرمان و پشت سرم حس   ریهم بستم اشکام از گوشه گوشه چشمم سراز یرو چشمامو
 یوقت نکهیاز ا دایچرا جد دونمی راه متوقف شد نم نیدستمو سمت بازوش بردم اما ب یکردم به آروم

 داشته باشم نیدیبا آ  یکیز ی برخورد ف ادیز خواستیآرمان هست دلم نم

  یور مویشونیپ  یبه آروم ارم یبستش نتونستم دووم ب  یدستش نگاه کردم به چشما یسرم تو به
 شونش گذاشتمو هق هق کردم  

 هی...همش فتهی ب یبد  یشما اتفاقا یبرا شمیهمش باعث م  ی...من لعنتیکرد ی کارو نم نی_کاش ا
 م یموجود اضاف

بهش   میقرمز شده اشک یکمرم قرار گرفت سرمو باال گرفتم با همون چشما یرو  یکردم دست احساس
   دیلبش لغز یلبخند قشنگ رو ی نگاه کردم چشمام رو

 ـــا یحرفا بزن نینشنوم از ا گهی_دنیدیآ

کمرم برداشت   یزد دستشو از رو یا گهیبه جاش لبخند مردونه د نیدیشد اما آ ری سراز شتر یب  اشکام
 اشکامو پاک کرد  یبه آروم

 غمتو عسل نمی_نب نیدیآ
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تنش   دیسف  فرمی ونیچرا متوجه  ستادیمن ا یروبه رو یعن یسمت تخت  یکیتختو دور زد اون  آرمان
 نشده بودم

 تکون نده نقدری_اون سرمو اآرمان

 زد  یبه سمتش برگشتو لبخند مردونه ا نیدیآ

 _چشم جناب دکترنیدیآ

 ده تا آمپول بهت بزنه   ادیپرستاره ب  نیبه هم  گمی_تکرار بشه مآرمان

 بزنم یباال داد که باعث شد به هردوشون لبخند یی ابرو یبا بدجنس  بعد

تو  میکردی م یهروقت دکترباز   ادتهی یبه من آمپول بزن  یدوست داشت ی_تو از همون بچگنیدیآ
 و عسل هم پرستار  ضیدکتر من مر یشدیم

 زدم یناخواسته لبخند محو مونیآوردن خاطرات قشنگ کودک  ادیبه  با

 جاش راست شد  یتو کمی نیدیآ

ده تا هم شب بزنن   دیسی:خانم پرستار براشون پونزده تا آمپول بنوگفت ی_همشم به عسل منیدیآ
 انگار نقل و نبات بود 

 خودشم خندش گرفته بود  میدیآرمان باهم خند همراهه

پرستار   یذاشت یم دیباشه با ضشیسر مر یدکتر همش باال یدید مارستانوی_جان من کدوم بنیدیآ
 رم باشه  س یباال

 د یبه سمتم برگشتو خند بعد

دوسر اجازه   وید نیمگه ا یمراقبم باش  یبار آرزو به دل موندم تو همش باال سرم باش هی_نیدیآ
 داد؟یم

تفاوت که حاال عسل خانم   نیبا ا تی واقع نیشده ع مونیبچگ یها ی_خب حاال همه اون باز آرمان
 شدن  یدکتر 
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 لبخند محو مردونه گفت:  هیبا  نیدیانداختم آ نیی زدمو سرمو پا یا زهی م زهیر  لبخند

 از شانس منه پرستار نشد تا مراقبم باشه  نمی_انیدیآ

  دمیفهم یکدومشو نم چیه یباال آوردمو بهش نگاه کردم چرا چشماش پر از حرف بود چرا معن نگاهمو
 دمیپرسیچشماش ازش نم  یهمه حرف تو نیوقت درباره ا  چیچرا ه

 دید نیدی نگاه منو آ یتو یآرمان چ دونمیبه آرمان نگاه کرد نم   ینگاهشو ازم گرفت به سخت نیدیآ
 وصل بود سرگرم کرد   نیدیکه به تخت آ  یاخم کرد و خودشو به خوندن گزارش  کمیکه 

  یازش خجالت م  کمیبه سمتم برگشت با حرکت سر بهم فهموند که برم کنار دستش اما من  نیدیآ
 زل زده بودم نیدیبه آ نهمهیچون بدون ملحضه حضور اون ا دمیکش

آرمان نگاهشو از گزارش گرفتو منتظر به من نگاه  ستادمینداشتم تختو دور زدم کنار آرمان ا یا چاره
 اره ی ب  نییه باعث شد گزارشو پابازوشو گرفتم ک یکرد به آروم

 نیدیافتاد و هم آ یاتفاق برام م هیهم من   ی_اگه تو نبود

 انجام دادم فموی _وظ آرمان

  یآروم طور  یل ی سرمو چسبوندم به بازوش قلبم آروم شد خ کردمی کارو م نیکه ا  شهیمثل هم یآروم به
 زنه ینم گهی د کردمی که احساس م

 د یرسیشونه هاش م  یک یبه نزد بای م تقربلندتر بود سر  یلیآرمان از من خ قد

که بازهم پر از حرف شده بود داره به  ییلبخند محو و چشما هینگاه کردم که داشت با  نیدیآ به
 از آرمان جدا بشم  لمیبرخلف م  یکه باعث شد به آروم کنهیهردومون نگاه م

 دم یخجالت کش نیدیاز نگاه آ کمی

 ؟ یکن ینگاهمون م یدار  ینجور یچرا ا هی_چ

هم بازو بسته کرد که باعث شد آرمان   یرو یچ یه یکرد چشماشو به معن یتک خنده مردونه ا نیدیآ
 بکنه  یهم تک خنده مردونه ا 



 تاوان عشق مشترک 

105 
 

 دارم برات  یسر پا بش  سا ی_واآرمان

که با بلندگو داشتن   یخانوم  یبگه که با بلند شدن صدا یز ی کرد خواست چ یتک خنده ا نیدیآ
 حرفشو خورد   ه یبق زدنیآرمانو صدا م

 "وی  یس یدکتر آرمان رادمهر به س  ی"جناب آقا

 "وی  یس یدکتر آرمان رادمهر به س  ی"جناب آقا

ستاره بارون  یچشمام االن حساب دونستمیبهش نگاه کردم م یسمتش برگشتمو با لبخند محو به
 د یپشت گردنش کش یشده خودشم دست

 بهتره برم  زننیصدام م_ آرمان

 عسل هست که ازم مراقبت کنه  ی_برو بهتره برنگردنیدیآ

 باال داد  ییابرو آرمان

 گردم یتا برم یکه تخت بخواب زنمی هم بهت م  یمسکن قو هی یبخواب  دی_شما االن باآرمان

 ره یبه من زد که باعث شد خندم بگ  ی چشمک بعد

از طرف   می افته...اون ساختمونه هست که دار یآره؟باالخره توهم کارت به من م اس ینجوری_انیدیآ
 ی فهم ی کج و کوله باالش بردم م یوقت مشی سازیشرکت شما م 

  یبرا یخنده وقت ر یز میبه آرمان زد که باعث شد همزمان هر سه نفرمون بزن  ییلبخند دندون نما بعد
 میباهم تنها شده بود نیدیحاال منو آ نیطرهم رفت به خا  عیبار دوم دوباره اسمشو صدا زدن سر

 سرشو چرخوندو بهم نگاه کرد نیدیآ

 کارت دارم نیبش ای _بنیدیآ

 لبه تختش نشستمو منتظر بهش نگاه کردم یرو
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  هیخونواده عمو محمد اومدن خونمون همراهشون  یبار وقت   نیاول ی_دوازده سالم بود که برانیدیآ
  یبه بعد تو دخترشون  نیکه از ا میمتوجه شد یاما وقت میه بوددختر نه ساله بود هممون جا خورد

 منو آرمان  پینفر به جمعمون اضافه شده به اک هیمتوجه شدم که 

 انداختم نیی پا سرمو

 یاما اونقدر  ی درسته ناتن نی لیاسمش آ شیشناسی دارم خودت که م یخواهر ناتن هی_من نیدیآ
 میپدرومادر هیدوسش دارم که انگار از 

 و شش سالشه از تو بزرگتره ستیاشتباه نکنم االن ب شناسمشی_م

 مادر خودشه   شیخونوادم اما اون پ  شی_اوهوم خارجه پنیدیآ

 که پدرت زن داره؟  دونستی_مادرت م

ه دار بشن اما  قرار نبود بچ کنهیم  غهیو ص نیل یمادر آ ی_پدرم زن نداشت درواقع تو اوج جوون نیدیآ
  شهیشده بود متوجه م دایپ  نیلیکه سروکله مادر آ یشد مادرمم بعد از مدت گهیخب د

 کنه؟ی_با پدرت دعوا م

به عنوان بچه پدرم به حساب    نویلیآ شنوهیم قتویحق  یو وقت نهی شیحرفاش م  ی_نه فقط پانیدیآ
 وقتها هم باهم در ارتباطن خلصه پدرم هواشونو داره  یبعض  ارهیم

 نداره؟ یمشکل هیقض  نی_مادرت با ا

 کامل داره  نانی_نه چون از عشق پدرم نسبت به خودش اطمنیدیآ

 گهیزن د هیتحمل کنم که قبل  تونستمینم ذاشتمیم نید یمادر آ یهرچه قدر خودمو جا دمیکش یپوف
 کرده موضوعو پنهون  نیداشته و از من ا

خونواده   شی که پ خواستیتو وگرنه منم دلم م  شیکیآرمانه   شی کی  نجای_علت موندن من انیدیآ
 خودم باشم

 بزنه  یکه باعث شد لبخند محو  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
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 رم ینم رانی_به آرمان قول دادم تا دومادش نکنم از انیدیآ

اونم گفتن  یکرد انگار برا  ریقسمت حرفش حالت چشماش تغ  نیچرا ا دونمیانداختم نم نیی پا سرمو
 دو کلمه سخت بود نیا

شرکت پدرم و شرکت پدر آرمانو هم سرپا نگه دارم آرمان شرکتشو  دیبا نهیا گشمید لی_دلنیدیآ
 مارستانهیب  شتریشرکت ب  ادیکه ب  ادیم ش یسپرده دست من که مراقبش باشم خودش کمتر پ

 اشکامو پاک کردم  دموی به چشمام کش یدست

 ی به خاطر منو آرمان خودتو از خونوادت دور کن شهینم  لی_دل

 _اما من راحتم عسلنیدیآ

 شدم رهیروبه رومون خ  واریازش گرفتمو به د نگاهمو

 عادت کنم  میی تنها نیکم کم به ا دی من با یدون ی_منیدیآ

 کرد یسمتش برگشتم که تک خنده مردونه ا به

 دوست داره  گروید  یکی قلب کوچولوش   یدوسش دارم تو کهی_متوجه شدم اون نیدیآ

 باره باهام حرف نزده بود  نیوقت در ا چیبهش نگاه کردم ه یناباور  با

برادرم   شیآبروم پ  ینطور یبهش ندادم ا شنهادموی_خوشحالم که زود متوجه شدم چون هنوز پنیدیآ
 رفت یم

کنترل اشکام دست خودم نبود پشت    نییپا  دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک هی نیدیآ
 چشماشو بست و روشو ازم گرفت   نیدیآ دیباریسرهم م

باهم   یحرف  چیوار دوست داره اما هنوز ه وونهیاونو د قممیرف  ادیخوشش م   قمی_دختره از رفنیدیآ
 نشونی س یراز تو هیکردن به   لشینزدن درواقع تبد

 خوادیم قتوی دختره رف یدونیاما تو از کجا م_اما...

 بود  نیچشماش ا یزد پس علت اون همه حرف تو یبه سمتم برگشت لبخند محو خسته ا نیدیآ
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 دم ی_از رفتاراش فهم نیدیآ

 یبا دختره حرف بزن  یبر   دیبا  لیدل شهینم نی_ا

 بشه خودمو جلوش خراب کنم؟  ی_که چنیدیآ

 _آشناس؟ 

 ی ل ی_خنیدیآ

 کردم  بغض

 با دوستت آشنا شدن  ی_چه طور 

 د یازم گرفت چشماشو بست و آروم نال روشو

 لنی فام  ییطورا هی_نیدیآ

کردم   هیدهنم گذاشتمو گر یمغزم اکو شد دستمو جلو یهم بسته شد چندبار صداش تو  یرو چشمام
 گفت:  ی به سمتم برگرده به سخت نکهیهام بدون ا هی توجه به گر یب نیدیآ

ندارم چون   ی من در برابر اون شانس  دمیاهام حرف زد اولش خواستم دعوا کنم اما د_دربارش بنیدیآ
چون دوسش داره بهشم قول دادم  کنهی منو اون صد در صد اونو انتخاب م نی و دختره ب لنیاونا فام

 به دختره بهش کمک کنم دنیرس یکه تو

   دیلرز صداش

 _قراره ساقدوششون من باشم نیدیآ

  ختمیخودم آب ر یبرا کمی عیذره مونده بود دق کنم سر هیشده بود  ختهیدلم ر  یکه تو یغم نهمهیا از
 به سمتم برگشت  نیدیآ  دمینفس سر کش هیو 

به خواستش   روی کیاون  ارهینفرو از پا در م هی گهید هینطور ینکن عسل...عشق مشترک ا هی_گرنیدیآ
 رسونه یم

 ی کنی اشتباه م یدار  دیشا ییایتو از پا در ب دیرا باچ  ی_ول
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حرفا   نیاون آرزومه...ا یمنم خوشبخت  خوادشی...مطمئنم که دختره میخانوم  کنمی _اشتباه نمنیدیآ
 بفهمه باشه؟  یز ی آرمان چ خوامی خودمون بمونه عسل نم نیب

نفر درو باز کرد به سمت در که  هی کهویبزنم که  یبه نشونه باشه تکون دادم خواستم حرف  یسر 
 اعتراضش بلند شد یاخماشو توهم برد و صدا یمن حساب دنیبا د  دمیبرگشتم پرستارو د

 ن؟یدیخانم چرا سرمو از دستتون کش هیچه وضع نی_ا

   ارهی ب لشویتا وسا رون ی ببعد خودشم رفت  نمیتخت بش یسمتم اومد مجبورم کرد رو به

اما من به جاش قلبم  کنهیلبخند محو مردونه داره بهم نگاه م هیبا  دمیبرگشتم که د  نیدیسمت آ به
 مچاله شد 

 دارم که باهات دربارش حرف زدم  ی_االن حس بهتر نیدیآ

 یچه طور  دونمیکمکت کنم اما نم خوادی_دلم م

به   یا گهیاجازه ندادم که به چشم د گهیگرفتم و د موی وقته تصم  یل یخ ی_کمک الزم ندارم گلنیدیآ
 نگاه کنم  قمیناموس رف

 دادم سرمو باال گرفتم به سقف نگاه کردم  هیعقب بردمو بهش تک  دستامو

با   شدیخوشبخت م دینبود اون با نیا نیدیحق آ  دیچرخ یبد م  ایبعض یقدر چرخ گردون برا  چه
 که دوسش داشت اما حاال....  یدختر 

  

 

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

...خوب وهی...می...شکلت...چاوانی اون دوتا حاال ل یاز آب معدن  نمیخودم ا  یبرا  یآب معدن خب
 له یتکم زیهمه چ
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 مارستانی ب یتو یاز اون ماجرا یدوماه  بای نظر آرمان بود تقر نیشمال درواقع ا میقرار بود بر امروز
دربارش حرف زده بودم که اجازه بده با دختره حرف بزنم اما  نیدیهم با آ گه یچندبار د هی گذرهیم

 حاظر به گفتن اسمشم نبود:/   یحت دادیاجازه نم 

هردوتا پاش راه بره  یراحت رو  تونستیهم خوب شده بود و االن م ن یدیآ یخدا پاها شکر
  الشونویهمشونو منصرف کرد و خ  نیدیاما آ رانیبرگردن ا خواستنیخونوادش که خبردار شده بودن م

 راحت کرد که حالش خوبه

نامزد داشتن به  اشونمیسر هیالبته با دوست دختراشون  انیهم ب نیدیآرمان و آ یبود دوستا قرار
 حضور منم بلمانع بود:/    نیخاطرهم

  گهیشد د رید  ای_عســــــل ب نیدیآ

 گنی نم کننی بره منو سرزنش م ادمی یز یاون وقت اگه چ گهیم نویاز صبح داره هم دمیکش یپوف
 میاعصابش بود یخودمون رو

 گــــــهید دیصبر کن  قهیچند دق ـــــنیدی_اومدم آ

آرمان مثل جن بو داده وارد آشپزخونه شد به سمتم اومدو آروم از پشت سرم خم شدو به  کهوی
 نگاه کرد   کردمیکه داشتم آماده م ییزایچ

 دنیکه هربار با د شهیدار م شهی که درونم شکوفا شده داره ر یکه احساسات  کردمیاحساس م  دایجد
کامل کسب  نانی ازش اطم دی چون با ارمی خودم ب یبه رو  خواستمینم شدیتر م  یو قو یآرمان قو

 کردم یرفتار م یعاد  نیبه خاطرهم  کردمیم

 ! طون؟ی ش یکرد یکار م یچ  ی_داشتآرمان

که از پشت سرم روبه جلو خم شده بود به  همونطور  نی به خاطرهم دمیگرفته بود اما نخند خندم
 گفتم:  یسمتش برگشتم با لحن مظلوم

 باورکن!! یچ ی_ه

 بهش داد یف ی دستشو به سمت لپم بردو فشار خف آرمان
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  گهیم یگوشه چ نی _پس شکلت اآرمان

 رهی که باعث شد خودمم خندم بگ دیبعد خند و

 وونه ی_کوفت پسره د

خم شدو خوردش که باعث شد   رهی از دستم بگ نکهیا یشکلت براش باز کردمو سمتش گرفتم به جا هی
 دی سرمو بوس یزدو رو یبکشم اونم لبخند  یپوف

 شده رمونیعسل د می_بدو برآرمان

و چک کردن بسته بودن درو پنجره ها  لیبه نشونه باشه تکون دادم آرمان بعد از برداشتن وسا یسر 
 م یاون بر نیقرار بود با ماش میرفت نید یآ نیو با هم به سمت ماش  رونیزد ب  لیاز و

 م یوقت بود مسافرت نرفته بود  یل ی_خ

 _اوهوم آرمان

 غرغر کردن باالخره راه افتاد  ی بعد از کل نیدیآ میکه شد  نیماش سوار

 کردو گفت:   یبهم نگاه ن یماش یتو نهییاز آ نیدیکه آ میراه بود یتو

 ؟یخوردن آورد یبرا  یز ی _عسل چنیدیآ

 می_ما که تازه راه افتاد

 د یبرسون   یاالن همش بهم خوراک  دیبا سوزونمیم ی_خب من دارم کالر نیدیآ

 ی دیهل م نویماش ی_حتما تو دار آرمان

 کنم ی همزمان از چشمام دست و پا و مغزم استفاده م یعن ی رونمشی دارم م ی_نه ولنیدیآ

 دیگذاشت و خند نیدیشونه آ یرو یدست آرمان

 اد یبعد بدت م  یستیتو آدم ن گمیانسان فراتره من م هیهمزمان واقعا از حد   تی فعال نهمهی_اآرمان

 خنده ری بعد زد ز و
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براشون پوست کنده   وهیکوچولو آماده کرده بودم که توش م یک ی ظرف پلست  هیهر کدومشون  یبرا
 از دستم گرفتن و مشغول خوردن شدن یبودم بهشون دادم که با تشکر 

پدرومادرم افتادم به   ادیشدم چه قدر جاده سرسبزو قشنگ بود ناخواسته  رهی خ  رونی به ب شهیش از
 یبه رو خواستمینم یکنم حت هیبغض کنم و گر خواستمیبستم نم گهیهم د یچشمامو رو نیخاطرهم
  یتو دیبا نی مسافرتشونو خراب کنم به خاطرهم خواستمی که دوباره درونم آشوب شده نم رمای خودم ب
 ختمیری خودم م

  شتریآرمان ب ینگاه کردم نگاهم رو زدنیو آرمان که داشتن باهم حرف م  نیدی باز کردمو به آ چشممو
 هیکه االن برام از  یتنها نبودم آرمانو داشتم کس ایدن نیا یزوم شد چه قدر خوب بود که حداقل تو

 فراتر  یل یپسرعمو فراتر بود خ

از دست داده بودم اما حاال که آرمانو دارم   زانمویعز  نیزدم درسته دوبار بهتر یآرامش لبخند با
 اون قراره بشه همه کس من  کنمی احساس م

فرصت و    نیبه خاطرهم زدنینم  یبرگشتم حاال هردوشون سکوت کرده بودن و حرف  نیدیسمت آ به
 دم یخودمو جلو کش ی دونستم و کم  متیغن

 با ناز صداش بزنم که بتونم خرش کنم   یطور  هیکردم  یسع

 جونم  نیدی_آ

ظرف که باعث   یدستش بود افتاد تو یکه تو یموضع خودش نداد فقط چنگال یتو یر ی تغ آرمان
 میبه سمتش برگرد هیچند ثان  یشد برا

 _جانم؟ نیدیآ

 کنم؟ یمن رانندگ یبذار  شهی_م

 هردوشون چشماشون گرد شد و با هم گفتن:  کهوی

 !!!؟؟ی_چـــــــــ

 د؟ یکن یم ینطور یزدم که ا  ی_حرف شاخدار 
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 میبرگشت نی دیهمزمان همراه با آرمان به سمت آ نیبه خاطرهم سادیوا نیماش

 کنه؟  یعسل رانندگ  یبذار   ییخوا ینگو که م  نیدی_آآرمان

 کرد گفت:  یشو باز م یمنیکه داشت کمربند ا یدرحال نیدیآ

 کنه  یم یخوب رانندگ  یل یآروم برونه باور کن خ دهی_قول منیدیآ

 بهم بزنه   یچشمک نهییآ ینگاه کردم که باعث شد از تو نیدیذوق به آ با

 گه ید ی_قول دادنیدیآ

شدم و جاهامونو باهم عوض   ادهیپ  نیاز ماش عیهم بازوبسته کردم سر یرو  یبا خوشحال چشمامو
 آرمان بهم نگاه کرد براش شکلک دراوردم میکرد

 دارن؟ فی تشر سی همه مثل خودت خس ی_فکر کرد

 به نشونه تاسف تکون داد  یسر  دویکش  یپوف آرمان

 بستم که آرمان گفت:  یکمربندمو م  داشتم

 بگم که جونمو دوست دارم  ی_بابا من به چه زبونآرمان

سبد خم شده داره دنبال   یتا کمر تو نیدیآ دمیم به پشت سرم نگاه کردم دبهش رفت  یغره ا چشم
 رهی خودم دردم بگ شتریاز بازوش گرفتم که باعث شد ب یشگون یشمردم ن متیفرصتو غن گردهیم یز یچ

 گرفت؟ یدردم م دی_االن مثل باآرمان

 حرص بهش نگاه کردم  با

 یکن  ت یازم حما نکهیا یبه جا  یشعور یب یل ی_خ

 هی میهم نشست یاالن روبه رو نکهی ؟همیلوله کرد یچه طور  نموینرفته اون ماش ادتی_هنوز که آرمان
 شهیمعجزه محسوب م 

 بفهمه  نی دیآ خوامینم  سی_ه
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 _پس دهن منو باز نکن آرمان

 گفت:  یاز پشت بالحن بامزه ا ن یدیآ کهوی

 م؟یها دار یر ی_عسل از اون شکلت خم نیدیآ

 گفت:  یآرمان به سمت عقب برگشت و با لحن تاسف بار  دمیخند  زیر  زیر

 نایکه ا کردمی من عسلو منع م ؟بعدیبخور  یر یشکلت خم  ییخوایسنت م نی_خاک تو سرت با اآرمان
 کوچولوهاس  ین  یزشته ماله ن

 م؟ یعسل دار ی...نگفتگهیداره خب شکلته د یچه فرق ستین نطور ی_اصل هم انیدیآ

 ا یباشه همشو نخور  ییشش تا هی_آره کناره سبده فکر کنم 

فرمون  یآروم نشست و مشغول خوردن شد دستمو رو گهیکرده د داشونی که معلوم بود پ نیدیآ
از   رمی بگ نامهیرفتم گواه ینگاه کردم با انگشت اشارم کنار سرمو خاروندم وقت  نیگذاشتم به ماش

نه   لرزهی باشه نه م ینطور یا ستین دیکه پرا نیکه روشنه اما ا دمیفهم ی و لرزشهاش م  نیماش یصدا
 داره داص

 که پر بود از خجالت و تاسف گفتم:  یلحن با

  گهیروشنه د  نیاالن ماش نیدی_آ

 ش یشون یپ یتو دیحرفم با کف دستش کوب   نیا دنیبا شن آرمان

 بکنه خداااااااا یخواد رانندگ  یاونوقت م انهیروشنه   نیماش دونهینم ی_واااآرمان

 کنه یهمش منو هول م  نهیهم ریبهش رفتم اصل تقص  یغره اساس چشم

 کرد یتک خنده مردونه ا نیدیآ

 _آره روشنه گاز بدهنیدیآ
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کامل راحت بود   المیخ دادمیراحت گاز م الی با خ نیفعال کردم به خاطرهم  نو یماش  یتیامن ستمیس
گرفت   یترمز م  نکهیا ایکرد  یرعتو کم مکرد س یچون خودش حسگر داشت هروقت احساس خطرم

  دمیکش  یفقط من زحمت چرخوندن فرمونو م

حسگر داره   ن یماش نیرفته بود که ا ادشیبود  دهیداشت اما چون ترس یخارج  نیخودش ماش  آرمان
برق زدم   ری چنان به ت کهوی کردمیم  یمن رانندگ رونیب می بار نصفه شب باهم رفت  هی دادمیبهشم حق م

 لمکردم که معجزه شد سا یچنان تصادف  ابونیخ یهم تو گهیبار د هیکل به فنا رفت  نش یکه ماش
 لوله کرده بودم  یحساب   ناشویبه قول خودش ماش میموند

  چاشیپ نجا یتوروخدا عسل آرومتر ا رسمی برسه حساب هردوتونو م نیزم یخدا بذار پام رو  ای_آرمان
 خطرناکه 

که مثل خودمون از  نیماش هیداشتم به  خوردمیهم داشتم از دستش حرص مخندم گرفته بود  هم
اون لحظه که  شهیدر سرعتم ندادم هم یر یتغ چیاما من ه میشد یم کی هابود نزد یخارج نیا

 دوست داشتم  یلیخ  گرفتویبعد ترمز م  کردیسرعتو کم م ی خودش به آروم

 صحنه داد زد  نیا دنیبا د آرمان

 _مواظـــب باش آرمان

 خورد یهم سکوت کرده بودو داشت شکلتشو م نیدیکوچولو سرعتو کم کرد آ هی  نیبودم ماش الی خیب

 میری می_ما م آرمان

 بابا  یا میافتاد کی تراف یشد که خودکار ترمز گرفت فکر کنم تو کینزد نیماش

 با تعجب گفت:  فتادهی ن یاتفاق چیه دیکه د آرمان

 _من االن زندم آرمان

 خنده  ریز میزد  نیدیهمراه آ همزمان

که حسگر دارن هر وقت   یدون  یاونوقت نم یدار  یخارج ن یبرات متاسفم تو خودت ماش   یعنی_نیدیآ
 کنن؟  یاحساس خطر کنن سرعت وکم م
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 حرکت کرد من هم به دنبالش حرکت کردم   ییجلو  نیماش

 : د یبا حرص غر آرمان

 _بزن کنارعسل آرمان

 کنه  ی_ولش کن بذار تا شمال رانندگ نیدیآ

 گفت:  یبا لحن پر از تحکم نیدیآرمان بدون توجه به حرف آ اما

 _گفتم بزن کنارعسلآرمان

 یجلو دی اما نبا میحرفا باهم نداشت نیراحت بودمو از ا  نیدیرفتارش دلخور شدم درسته با آ نیا از
چندبار    نویا ستیمثل گذشته ها ن میرانندگ گهیمن د دونستیاونکه م کردیم ینطور یدوستش ا

 زد یهم بهش گفته بود اما اون فقط ساز خودشو م نیدیآ

نشست که    نیدیشد و در عقبو بازکردو کنار آ ادهیپ ع یزدم کنار آرمان سر نوی ماش یحرف چیه بدون
 نکنم  یمن رانندگ  گهیخواست د یم کردمی باعث شد با تعجب بهش نگاه کنم فکر م

 بهتره  ینجور ی_اآرمان

 عسل  فتی _راه بنیدیآ

 ن یجلو بش  ای تو ب نیدی_خب آمن

 گفت:  یبا ناز  نیدیآ

 شوهرم باشم  ش ی خوام پ ی_منیدیآ

  تیسکویبکنه و بهش ب  یتک خنده مردونه ا نیدیچپ چپ بهش نگاه کرد که باعث شد آ آرمان
 راه افتادم  دموی کش ی تعارف بکنه پوف

 سادم یوا ی کنار  تی حفظ امن یبرا نیبه خاطرهم  کردمیم  یگذشت بدجور احساس تشنگ یساعت مین

 عسل  ی _چرا نگه داشتنیدیآ
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 صدر باز شد   یغارعل نیکه آرمان زد دهنم ع یجوابشو بدم که با حرف خواستم

 _خب تشنشه 

 گفتم:  باتعجب

 !!؟؟یدی_تو از کجا فهم

 خودم بزرگت کردم  ی_ناسلمت آرمان

برگشت عقب و رو به آرمان    یاومد جلو نشست بعد با ناز  نیدیعقب بازشدو آکه خوردم در  آبمو
 گفت: 

 ه یتورو صنم  نمی دخترم بش شیخوام پ  ی_حاال م نیدیآ

 زدم خانوم!!!! ی_مگه حرف آرمان

 ...آقـــــا شناسمیمرده...من تورو م لی ذل یبزن ی خواست ی_منیدیآ

  یلیاز خنده چون خ دم یپوک یمن م زدنی باهم حرف م ی نطور یهروقت ا رخندهیز میتامون زد هرسه
 زد یزنا حرف م نهیکه ع نی دیمخصوصا آ اوردنیبامزه ادا در م

به آرمان نگاه   نهیی آ یبود از تو میرانندگ یزده نشد منم تمام تمرکزم رو  یحرف چی سکوت شدو ه  گهید
 منم فوضول کردن؟حاالیکار م یداشتن چ یعنیبود  لشیموبا یسرش تو  نیدیآ نهیکردم اونم ع 

 به آرمان نگاه کردم  نهییاز تو آ میدیرس یوقت

 بده؟  لتویآدرس و میدی_آرمان رس 

 برداشتو بهم نگاه کرد  لشیموبا یسرشو از تو آرمان

 م؟یدی_رس آرمان

 _اوهوم

 یکرد یخوب رانندگ نی_آفرآرمان
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 بد؟؟!! ایبودم   یکه عال  یدیبود از کجا فهم  تیگوش ی_توکه همش سرت تو 

 گه ید میقبرستون بود نهیاالن س یرفت  ی_اگه خوب نمآرمان

 گفتم   یآهان

 اون بلده نهی بش نیدیتا آ سایگوشه کنارا وا نی _همآرمان

 کار دارم    تونمی_نه من نمنیدیآ

خودشو   کمیبشه و جاشو با من عوض کنه  ادهیپ  نیهم که معلوم بود اصل حوصله نداره از ماش آرمان
 کرد که از کجا برم  مییو راهنما نیدیمنو آ یصندل   نیب دیکش

براش   یحتما کار  دمیکش یبود هوف لشیموبا ینگاه کردم که با اخم نگاهش تو نیدیبه آ  یچشم ریز
 اخم کرده ینطور یافتاده که ا یاتفاق  ایاومده  شیپ

 

 

 ...................... 

از قبل آرمان با چند نفر هماهنگ کرده بود که قبل از   میبود  دهیبچه ها رس هی ما زودتر از بق  شکرخدا
 بکنن   ز یما اونجارو تم دنیرس

به ذهنم هجوم آورده    یمیاتاقم گذاشتم دوباره تمام خاطرات قد یتو لمویشدمو وسا  لیوارد و یوقت
 بود اما االن برام تلخ بود  نیری که ش یم یبود خاطرات تلخ قد

   نجایا میاومد یشمال م میاومد یم یوقت  نایبا عمو ا شهیهم

 برام حکم زنده کننده خاطرات گذشته بود  لیو  نیا یجا یجا

 یاشک تو شدم رهی که حکم باغ و داشت خ اطینشستم و به ح لیو یجلو یاز پله ها یک ی یرو
 چشمام جمع شده بود 

 د یپسرتون بگ نیبه ا ی ز یچ هیبابا عمو  ی"_ا
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 شده؟   ی_باز چعمو

 یافت یتو م گهی درخت م یخودش برم باال نهیمنم ع  ذارهی_نم

 من نگرانته  زی _خب عزعمو

 درخت باال بره" یاز رو تونهیبگه فقط خودش م خوادیم ستینگرانم ن  رشمی _نخ

 بود نگاه کردم  اطی که وسط ح یاز اشک به درخت بزرگ  یباز کردم از پشت هاله ا چشمامو

 آرمانو؟  ای یدوست دار  شتری"_زن عمو منو ب 

 خب معلومه بچه خودشو دوست داره پرسهیم یی_نگاه چه سواالآرمان

 _آرمان عمو

 اندازه دوست دارم  هیعمو_من االن دوتا بچه دارم هردوشونو به  زن

 مان خان"_روت کم شد آر

 گوشم بود یتو  کردیاون دنبالم م کردموی زدنام که از دستش فرار م  غیج  یصدا هنوز

 م؟ی ریبرات بگ  یعروس  نجایا ی"_آرمان زن گرفت 

 ؟یدوست دار  نجاروی_اآرمان

 خودم نه   یعروس یتو آره اما برا ی_برا

 _اون وقت چرا؟ آرمان

 صدا بده" ایکه تو کله دن  رمی بگ یعروس هی خوامی_چون م

 ؟ ینشست نجای_چرا ا

 دم یاومد که من نفهم یک نیپله ها نشسته بود برگشتم عه ا یبه سمت آرمان که کنار دستم رو  کهوی

 ن؟ یدیچ لتونوی...وساینطور ی_هم
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 _آرهآرمان

 چشممو پاک کرد  رینم اشک ز  یکرد به چشمام نگاه کردو به آروم لیخودشو به سمتم متما کمی

 ؟ یکرد هی_گرانآرم

 ست ین یز ی_چ

 ن یدیپدرومادر آ یلیو میرفتی م دیبا نجایا اوردمتی م دی_اشتباه از من بود نباآرمان

 تنگ شده بود نجایا یبرا ی ل ی_نه نه اتفاقا دلم خ

 م یریم نجایاز ا یشی م  تی_بفهمم اذآرمان

 ؟ یی_آرمــــان کجانیدیآ

کنم با   یسع  دیبا دمیکش  یرفت پوف زدی که داشت صداش م نی دیاز کنارم بلند شدو به سمت آ آرمان
 ام یاحساساتم کنار ب

 

 

  دنیهم سر رس  نیدیآرمان و آ یدوازده بود که دوستا یکاینزد ساعت

خوش آمد گفتن همشون از  یاستقبال کردن و باهاشون با گرم ییاز همشون باخوشرو نیدیوآ آرمان
 میخشک ندار  طیمح هیبودن خوبه پس   طنتیاهل ش هیپا یاون دسته پسرا

چرا   دونمیبود اما نم   یبود در کل پسره خوب  پیخوشت  یمشک  یبود سبزه با چشما ینفر پسر   نیآخر
 بهش نداشتم  یحس خوب

به سمتش رفتم و  هیبق نهیافتاد با اخم رفتن جلو و بهش سلم کردن منم ع ن یدیبه آرمانو آ چشمم
 بهش خوش آمد گفتم  

 خوشبختم   تونییبنده اشکان پاکنژاد هستم ازآشنا  بای_سلم خانوم زپسره
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  لویفام نیا  یجا از دهن کس هیاشناس پاکنژاد...پاکنژاد... لشیاسمش کپ کردم چه قدر فام  دنیشن  با
 بودم اما کجا بود؟ دهیشن

 نو یدیآرمان وآ افهیتمام مدت بهش زل زدم....اوه اوه ق دمیخودم که اومدم د به

 _ خوشبختم من هم عسل رادمهر هستممن

 بچه ها و مهمونها رفت    هیاکتفا کرد به سمت بق یزدو به تکون دادن سر  یمردونه ا لبخند

 ؟ یبهش زل زده بود نهمهی_چرا اآرمان

 بودن  یسمتش برگشتم هردوشون عصبان به

جا  هی کنمی که گفت اشکان پاکنژاد هستم اسمش برام اشنا دراومد احساس م نی _خب اخه هممن
 دم یشن تونیکیاسمشو از دهن 

 د یشد که رنگ هردوشون پر  یچ دونمینم

 با لکنت گفت:  نیدیا

 ش؟ یدید یی_تا...تا...حاال جا نیدیآ

 کننو به خودم گرفتم و گفتم:  یکه فکر م ییانسانها ژست

 شی لی...اما اسم و فامدمشیند _خب نه تا حاال

پسره هم  نیاسم ا نشیب میحرف زد یکه درباره مسائل کار  نیدیمنو آ دیخب...اره شا  یلی_خ آرمان
محل نظار   ادی همش کنار خودمون باش بهشم ز یادباش یدوروبرش ز ادیخوشم نم چیاومده اماه

 باشه؟ 

 گفتم:  یبامزه ا  بالحن

 س ی_اطاعت رئ 

 یهردوشون ازم فاصله گرفتنو رفتن منم به سمت اشپزخونه برا دیکش موین ی کرد و ب یقشنگ خنده
 رفتم  یچا ختنیر
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 یسر  هی زدنی خونه پر بود از سروصدا همه باهم حرف م یبه دست از اشپزخونه خارج شدم تو ینیس
ون  از پسرا با دوست دختراشون اومده بودن دوتاشونم که نامزد بودن اشتباه نکنم فقط سه نفرش

بردم که همشون بل استسناء با    ییمهمونا چا یاشکان بود برا نیهم شونیکی مجرد اومده بودن که 
چشماش   ی اهیس یتو چشمام زل زد منم تو دمیبه اشکان رس   یبرداشتن و تشکر کردن وقت  ییخوشرو

 شدم    رهیخ

 که فقط خودم بشنوم گفت:   یطور  اشکان

 ی شرق یبانوها  نی!!ع؟؟یهست  یجذاب  باوی دختر ز یلیخ   یدونست ی_م اشکان

 زدمو گفتم یخجوالنه ا  لبخند

 د؟ی رو بردار  تونییچا دیی_نظرلطفتونه...بفرمامن

 دست شما خوردن داره یی_البته...حتما چا اشکان

 ده یساز کش ییزحمتشو چا  ست یمن ن  یی چا تشی_خب راس

 اورد یداشت چون اصل کم نم فیبشر پرو تشر نیکردم از رو بردمش اما کل ا فی ک یکردم...آ فیک یآ

 که با دست شما اورده بشه خوردن داره عسل خانوم  ییبود چا نی_خب منظور من ااشکان

 م ینیما ا گهیحفظ ظاهر بسنده کردم و سرو ته ماجرارو بستم...بله د ی برا یلبخند ساده ا به

کم بود   نمیجز کنار اشکان هوف هم   ستین  یخال  یجا چی ه دمیبرگردوندم آشپزخونه برگشتم د روینیس
 نم یبرم کنار اون بش دی مجبورم...با گهیخب د

نداشته  یتماس  چیکردم باهاش ه یتفادت به سمتش رفتمو کنارش نشستم تا حد ممکن هم سع یب
 باشم 

 م یجاهامونو باهم عوض کن  ای_عسل بنیدیآ

دور کمرم   یدست کهوی نشست  هم رفت کنار اشکان  نی دیسر جام بلند شدم کنار آرمان نشستم و آ از
 اخماش توهم بود یگرد شده به سمت آرمان برگردم که حساب  یحلقه شد که باعث شد با چشما
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  فهموندیم  روی زی چ هیمنو به خودش چسبوند و با اخم به اشکان نگاه کرد فکر کنم داشت بهش  آرمان
 کردو نگاشو ازمون گرفت  یصحنه اخم  نیا دنیچون اشکان هم با د

گرفتم اکتفا   یکه از آغوشش م  یکار اصل برام مهم نبود االن فقط داشتم به آرامش نیآرمان از ا قصد
 عطرش محشر بود چه قدر وجودش برام باعث آرامش بود  یچه قدر بو کردمیم

 خسته بود از سر جاش بلند شد   یلیاز پسرا که خ  یکی

 رم یم یم  یکه دارم از خستگ  دیزودتر اتاقمو بهم نشون بد شمیم یهم اتاق  ای_خب من با ک پسره

کردن معلوم بود   دییاز سرجاش بلند شد تا اتاقشو بهش نشون بده همه هم حرف پسررو تا  نیدیآ
 خستن  یهمه حساب 

شونش  یدخترا هم رفته بودن سرمو رو یحت هیسالن فقط من موندمو آرمان و اشکان بق  یتو
 گذاشتم که باعث شد بهم نگاه کنه

 کرد؟ یبغلم م  ینطور یعمو ا شهیهم ادتهی_

 زد  یلبخند پر از حصرت آرمان

 کردمی منم همش مسخرت م یشدیخودت جمع م  یرو پاش تو  یرفتی_اوهوم بعد تو م آرمان

 هم بستم یزدمو چشمامو با آرامش رو یمحو لبخند

   رمیگیاز توهم م گرفتمویکه از عمو م یوقتا آرامش ی_بعض

 د یبوس  قیعم مویشونیچشماش ستاره بارون شد خم شد پ آرمان

 دلم زی عز یتا تو آرامش داشته باش کشمی_من نفس م آرمان

 زد یبه چشمام نگاه کردو لبخند مردونه ا  رمیدستمو گرفت که باعث شد منم دستشو بگ ی به آروم 

 رم ی گیوجودت آرامش م _حسمون دو طرفس چون منم ازآرمان

 ن یآرامشاتونم به ما بد نیاز ا کمی نیب   نیا کی_اوه چه رمانت
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نبود که    ادمونیاصل  میمبل نشسته بود برگشت یهمراهه آرمان به سمت اشکان که با اخم رو کهوی
 پسره هم هست   نیا

 دیاخماشو توهم کش آرمان

 ؟ی استراحت کن  ینرفت هی _چرا همراهه بقآرمان

 گفت:  شدیروبه جلو خم م یکم  کهیدرحال  اشکان

 باهاتون حرف بزنم یدرباره موضوع خواستمیم  ستمی_خسته ناشکان

 شنوم ی_مآرمان

که   یز یاون چ  کردمیچرا احساس م  دونمیبهش نگاه کردم نم  یپا اون پا کرد با نگران  نیا کمی  اشکان
فشرده شد معلوم بود   یمدست آرمان بود به آرو یدستم که تو شدیبگه به منم مربوط م خوادیم

 آرمان هم منتظره 

 کنم  یعسلو ازتون خاستگار  خواستمی _ماشکان

بگم که باعث شد اشکان بهمون نگاه  ی" بلندیگرد شده بهش نگاه کردم فقط تونستم "چ یچشما با
 بکنه 

موقع  نیا یکردنه...منظورم تو  یچه طرز خاستگار  نی!!!اکنه؟؟ی م یگفت؟از من خاستگار  یاالن چ نیا
 شدم هااا  وونهیمقدمه....وا منم به کل د چیوضع...بدون ه  نیا ی...تونجایظهر...ا

 مطمئن باش  نویا میدینم  یکی به تو  مشیکه بد  ی_عسل قصد از دواج نداره به هر کس نیدیآ

که به  یر جا خوردم طو یحساب   دنشیکه با د هیعکس العمل اون چ نمی سمت آرمان برگشتم بب به
 یباال زده بود به آروم قشی منقبض شده بودو رگ کنار شق  یازش جدا شدم فکش حساب  یآروم

 بازوش گذاشتم و مبهوت فقط صداش زدم  یدستمو رو

 _آرمان... 

برگشتم اونم با اخم داشت به   دهی که معلوم بود کارش تموم شده و برگشته حرفارو شن نیدیسمت آ به
 کرد ی اشکان نگاه م
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 پول دارم که بتونم خوشبختش کنم  یکم دارم؟اونقدر  ی_اون وقت چرا؟چاشکان

  چیاشکانو گرفت اما اشکان ه قهیبرد آرمان    زیآرمان از سر جاش بلند شدو به سمت اشکان خ کهوی
 بهش نگاه کرد  یاز خودش نشون نداد خنث  یعکس العمل

 یکه تو  ییاون گ*ه ها یبش  کیبهش نزد یحق ندار  گمیم  یچ نی_خوب گوشاتو وا کن بب آرمان
  کیبترسم اگه بفهمم بهش نزد داتیکه از تهد یستین یچون احد  کنمی فراموش م رویشرکت هم خورد

 اشکان پاکنژاد یآقا کنمی محوت م نی زم یبه روح پدرومادرم قسم از رو یمزاحمش شد  ای یشد

باهم  یموضوع چندبار  نیبرخورد اولشون نبود درباره ا  نیپس ا دم یزد اما من لرز  یپوزخند اشکان
 حرف زدن 

 ؟ی کن ی که دادم فکر نم یشنهاد یبه پ  یعنی؟یچ ی عنیحرفا   نی_ااشکان

 مبل پشت سرش  یرو فتهی اشکانو ول کردو محکم هولش داد که باعث شد اشکان ب  قهی آرمان

 معترضانه گفت:   دادیتکون م هوا یتو ی دست کهی در حال آرمان

دمم  یپا رو هیکاف  یبکن  یغلط چی ه یتونیتوهم نم میشی آقا ما با تو وارد معامله قاچاق نم  ری_نخ آرمان
 !م؟ی...هادتهیرو که   یرحمان گمیم یکه چ  یفهمیم ارمیسه سوته خودتو شرکتتو به زانو در م یبذار 

 گفت:  یبا لحن دوستانه ا نیبه خاطرهم  ستیمعلوم بود اصل دنبال دعوا ن اشکان

شرکت هم زدم رو فراموش کن چرا حرفمو   یکه تو ییآرمان؟اون حرفا یکن ی_چرا شلوغش م اشکان
 خوشبختش کنم  خوامی باور کن دوسش دارم م یکن ی باور نم

به سمتشون برم تا از   عیسر دهن اشکان زد که باعث شد یتو یدستشو باال بردو مشت محکم آرمان
 دیبازومو کش یجلو اومدو به آروم  نیدیچشماشو گرفته بود آ یهم جداشون کنم اما آرمان خون جلو

 منو عقب برد 

 _تو دخالت نکن نیدیآ

   ری _برو جلوشو بگ
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  کردنیم یبدون توجه به حرفم با اخم به سمت اشکان و آرمان برگشت داشتن باهم کتک کار  نیدیآ
 صداشون بلند نبود که صدا برسه طبقه باال و بچه ها هم خبردار بشن  یونقدر خداروشکر ا

 دوسش دارم آرررررره  یگ یخودم م یجلو  یوجود دار   یب زیهمه چ ی_خفه شو بآرمان

  یعنیشده بود  رهی بهش خ  یببر زخم نهیخون کنار لبشو پاک کردو به آرمان نگاه کرد آرمان ع  اشکان
 کرد ی م  کشی ت کهیاالن ت نی دست خودش بود هم

دوتا پسر    شیبا عسل ازدواج کنه چون پ ستیحاضر ن چکس یحرفم هستم ه  ی_من هنوز رواشکان
 کنه یم  یمجرد داره زندگ

 ول کرد   یبازومو به آروم نیدیکردم آ بغض

ون گفتم شانس عسل باشم من که بهت  نیبزرگتر تونمی من م ی...از طرف دیو قبول کن قتی_حقاشکان
 ندارم  یا گهیهدف د

که آرمان شرکتشو به اسم عسل زده  دهی_چشمت اون شرکتو گرفته درسته؟خبر به گوشت رسنیدیآ
 ؟ یکشی نقشه هارو م نیبه دست آوردنش ا یبرا یحاال دار 

آرمان شرکت عمورو به اسم من زده باشه خبر داشتم   شدیبرگشتم باورم نم  نید یبه سمت آ یناباور  با
 خبر بودم   یموضوع ب هی نیکه نصف سهام به اسم منه اما از ا

معلوم بود   دیموهاش کش یتو یدست یعصب دمیگرد شده به سمت آرمان برگشتم که د یچشما با
 بفهمم  یز یمن فعل چ  خواستهینم

 میوارد کردن بار قاچاق استفاده کن یر شرکت برااز اعتبا  ی باهامون معامله کن ی _اولش خواستنیدیآ
 ی به اهدافت برس  یو بعد بتون  یتا اعتمادمونو جلب کن یکن  کینزد شتریخودتو ب یبعدش خواست

 دارم که چشمم دنبال شرکت شماها نباشه  یمن اونقدر  یکنی اشتباه م ی_دار اشکان

 ست ی ن یکه داره راض ییزایبه چ گهیاما انسان طمع کاره د  ی _درسته پولدار نیدیآ

 شد   کیقدم به اشکان نزد هی نیدیآ
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اسم  یکیکه  یحساس بودن طور  ی لیخ  یل یناموساشون خ یمردا رو میقد یزمان ها یدون ی_منیدیآ
من   یدونی اما م یشده به فحش دادنو کتک کار  لیبودن االن تبد دهیبر ارورویسر   اوردیناموسشونو م

 مهیقد یمردا نهیناموسم ع یاما اعتقاداتم رو میدرسته پسر امروز

 چشمه اشکم خشک شده بود شد یم کی آروم آروم به اشکان نزد دمیبرگشتم که د  نیدیسمت آ به

کردم   رونتیب  یآورد گهیبار د هیگفتم نه  یبهت هشدار دادم دوبار آورد یبار اسمشو آورد هی_نیدیآ
  یسپرده بودم که کله بچه هارو دعوت کنه اشتباه انیخواسته ما نبوده به شا یینجایامروز ا نکهیا

 توروهم دعوت کرد  

 همقد هم بودن بای تقر ستادیروبه روش ا نیدیآ

بار   نیچند نکهیبا وجود ا یبار اسمشو آورد نیو تو چند شهی_اون دختر ناموس من محسوب منیدیآ
 بهت گوشزد کردم که اون دختره صاحب داره 

 ادامه داد  یکت اشکانو مرتب کرد بعد با خونسرد  قهیدستشو باال آوردو  نیدیآ

  یوقت یبر  نجایاز ا کنمی م شنهادی فقط بهت پ  نیمسافرتمون بهم بخوره به خاطرهم خوامی _نمنیدیآ
  هی یحت خوامی نم گهیو د یکن یجولوپلستو از اون شرکت جمع م یکن یکه م یکار   نیتهران اول یبرگشت
 و اما درباره ناموسم فتهیچشمم بهت ب  گهیبار د

 باال آورد آروم خم شدو کنار گوش اشکان ادامه داد  نگاهشو

 کنم یم  شیکه بزنم عمل  روی هر حرف یدونیشدن سرت باش خودت م دهی_منتظر برنیدیآ

 گفت:  دویکش نیدیکت آ یرو یتدس نیدیآ نهیزد ع  یپوزخند اشکان

 یمدت خوب اخلقم دستت اومده باشه که وقت نیفکر کنم ا ی_حاال تو گوش کن جناب سلطان اشکان
 که باشه...روز خوش  یحاال از هر راه ارمیبخوام به دستش م  رویزیچ هی

  یبا نفرت و لبا ستادیروبه روم ا  دیاز مقابلشون رد شد به من که رس  یا گهیحرف د  چیبعد بدون ه و
 بهم فشرده شده بهش نگاه کردم 

 بهتر بگم خانوم پاکنژاد  ایخانوم رادمهر  یشی_مطمئن باش مال من ماشکان
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رفت با   رونی با اخم بازوشو گرفتو مانعش شد اشکان ب ن ی دیببره اما آ زی خواست به سمتش خ آرمان
 ن ییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیشده بود نگاه کردم  رهی ر به آرمان که بهم خبسته شدن د

 ی_آخرش کار خودتو کرد

 دمی م حی _برات توضآرمان

 یآرمان؟هرکار که دلت خواسته تا حاال بدون مشورت با من کرد یدیم حی توض  روی_چ

 خونه   یبرا میبحثثو بذار نی_بهتره انیدیآ

 جرمه  کی اونم شر دونستمیبرگشتم م  نیدیسمت آ به

 زنه؟ یاونجارم به نامم م گهیکه دو روز د هیی_خونه؟منظورت همون جا

 سمتش برگشتم   به

  کمیکوچ نیاز ا  شتریب یی خوای؟میبهم ثابت کن  رویچ ییخوا ی؟م یبرس یبه چ ییخوایکارات م  نی_با ا
 ؟ یکن

 ه؟یکردن چ ک یعسل؟کوچ ی گیم  یچ ی_دار آرمان

 بود   یلواسون که عمو به اسمم زده بود برام کاف یچشمم دنبال ثروت تو بوده؟همون باغ تو ی_من ک

 _تمومش کن آرمان

 ی زنی به اسمم م توییبخش از دارا هی نمیبی چون هربار م کنمی _تمومش نم

 شدن  ری از قبل سراز شتریهرلحظه ب اشکام

  رهی بگ موییمثل اشکان چشمش دارا  یک یدختر پولدار باشم که  خوامی...نمنویبفهم ا خوامی نم نوی_من ا
 کنه  یازم خاستگار 

 بود  دهیقدم عقب رفتم هق هقم امونمو بر هی

 اشتباه بود ماتمونیبا من ازدواج کنه از اولم همه تصم  ستیحاظر ن ی_هرچند حق با اونه...کس
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آغوشش فرو رفتم   یبرگشتم تو نکهی شد هم دهیازشون گرفتم خواستم برم که بازوم از پشت کش رومو
 آغوشش زجه بزنم  یمنو محکم به خودش فشار داد که باعث شد تا توان دارم تو

 برنیمنتتو م  ایلی خ یحرفا بزن  نینشنوم از ا گهیحرفو نزن د نی_اآرمان

 _به خاطر پولمه 

   ستین  نطوری_اآرمان

 د یبوس  موینیخم شدو آروم نوک ب  دیموهام کش یتو ی منو از خودش جدا کرد دست یبه آروم آرمان

 من خودم همه جوره پاتم یمنتتو ببره وقت یکس  ستی _درضمن قرار نآرمان

 چسبوند  نشیانداختم که باز سرمو به قفسه س  نیی پا سرمو

 عسل فقط ماله من  ی_تو فقط ماله من آرمان

گاه کردم که باال رفت سرمو باال آوردمو بهش ن یعیحرف ضربان قلبم به صورت فج  نیا دنیشن  با
 داشته باشه  یمعن هی تونستیحرفش فقط م نیا شدیبهم زد باورم نم   یلبخند گرم

 خم شد آروم کنار گوشم گفت:  آرمان

 بل  طونی _دوست دارم ش آرمان

جمله از کنارم رد شدو رفت با تعجب به سمتش برگشتم صداش زدم اما جوابمو نداد   نیگفتن ا با
 چشماش قرمز شده  کمی دمیبرگشتم که د نیدیبه سمتم برنگشت به سمت آ یحت

 تو؟  ی_خوب 

 کرد  یبهم نگاه دویبه سروصورتش کش  یدست نیدیآ

 _اوهوم چرا بد باشم؟نیدیآ

 ؟ ی_تو منظور آرمانو از اون حرفش گرفت

 خستم کمی بهتره من برم  یر یگی خودتم منظورشو م  یفکر کن  کمی _آره نیدیآ
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 اونم گذاشتو رفت  یحرف   چیبعد بدون ه و

امکان نداره که اون دوست دارم منظورش   نیا شدیشدم باورم نم رهیرفتنشون خ ری به مس یناباور  با
 اون دوست دارم باشه 

 ........................ 

 

خودش   یتو شتریهم ب نی دیآ نطوری فکر بودم آرمان هم هم یساحل اما من تو میاومده بود هممون
که  یبا خودم کلنجار رفتم نتونستم به خودم بفهمونم که منظورش از اون دوست دارم   یبود هرچ

 دوست داره چون منو اون... شی زندگ کیمنو به عنوان شر ین عیگفت 

اومدمو بهشون نگاه کردم همشون رفته بودن  رونیب المیدخترا از فکروخ  غیج  غیج  یصدا دنیشن  با
  شدیناخواسته باعث م دمیشن یخنده دخترا و پسرارو که م یصدا کردنیم یآب و داشتن آب باز  یتو

 هیکردن  ی م یآب باز  یکردم که داشتن تو یت بهشون نگاه مباحسر  نهیلبام بش یرو یلبخند محو
 ... زدنیوحرف م زدنیداشتن قدم م اشونمیسر

 ؟یتو هم بر  خوادی_دلت مآرمان

ساحل نشسته بود نگامو ازش گرفتمو به سمت بچه ها    یشنها یسمت آرمان برگشتم که کنارم رو به
 برگشتم

 ده یحال نم یی_تنها

 ام ی...منم باهات مییگفت تنها ی_حاال کآرمان

شن ها بلند بشه دستشو سمتم گرفت و کمکم    یزدمو به سمتش برگشتم که باعث شد از رو یلبخند
 نکهیباال چون متنفر بودم از ا  بدم  کمیشلوارمو  یبلند بشم خواستم پاچه ها  نیزم  یکرد که از رو

 بشه  سیشلوارم خ

 _صبر کن آرمان
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خجالت    کمیپاچه شلوارمو تا زد که باعث شد  کمیخودش خم شدو  دمیسمتش برگشتم که د به
 بکشم 

 گهید دادمیخودم انجامش م هی_چه کار

 هیکاف   نقدریهم  یزنیتاش م یادی _نه شما زآرمان

خندم گرفته بود بچه ها با    ننیمچ پامو بب  گرانید ادی که خوشش نم فهموندیبهم م میمستق ری غ داشت
  میبکن یصحنه از تو آب برامون دست و سوت زدن که باعث شد هردومون تک خنده ا نیا دنید

مردونش گرفت و   یدستا یدستمو تو یگونه هام از خجالت سرخ شده بود اونهم بلند شدو به نرم
  می باهم به سمت آب رفت

به  میآب بودن اومدنو شروع کرد یآرمان هم با دوست دختراشون که تو یدوستا هیا بق اومدن م با
خندمون  یدخترا و صداها  غیج یجز صدا   کردی م سمیخ  کردوی آب دنبالم م یکردن آرمان تو یآب باز 

   دیرس یبه گوش نم یا گهید زیچ

کرد بعد هولش دادن افتاد  سشیخ ی هم حساب یکیاز پسرا از پشت محکم آرمانو گرفت اون   یکی
 رفتم سهیزانوهام خم شدم از شدت خنده ر یآب رو یتو

نفر   هیمتوجه نبود  زدنیهمو م  کردنویدنبال هم م یاون سه تا که چه طور  دن یخنده هام و د نیب
به سمتش رفتم داشت  عیساحل نشسته سر نیدیآ دمیچشم گردوندم د عیجمعمون شدم سر  یتو
 پاکش کرد   امیمن دارم م دی د یکه وقت نوشتیخودش م یبرا ییزایچ هی ساحل  یشن ها یرو

 هی بق  شیپ  ییای _چرا نم

 _حوصلشو ندارم نیدیآ

 ؟ یحوصله شد  یب نقدریتا حاال تو ا ی_از ک

 دونمی_نمنیدیآ

 شده بود ینطور یشده که ا ی چ  یعنیپسر سابق نبود ناراحت و گرفته بود   نیدینشستم آ کنارش

 شده؟  یز ی_چ
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 _نه نیدیآ

 یگرفته ا نقدری_پس چرا ا

 دونمی_نمنیدیآ

زد وحشت زده به سمتش برگشتم و  نیدیکه آ یبا نعره ا کهویبزنم که  یخواستم حرف   دمیکش یپوف
 خنده بچه ها بلند شد کی بعد پشت سرش شل

همون  میکرده بود برگشت یخال  نی دیسر آ یسطل پر از شنو رو هیبه سمت آرمان که  نیدیآ همراهه
بتونه   نکهیا  یهم برا نیدیآب و آ یبلند شد و آرمان هم فرار کرد رفت تو عیبا حرص سر نیدیلحظه آ

 رفت تو آب  ارهی به چنگش ب

 د یلبام پرکش  یافتادم لبخند از رو نیدیآ  یناراحت ادهی یزدم اما وقت یلبخند ناخواسته

  یو باز  طنت یش هین همشون پابود یباحال  یبچه ها  ییخدا میغروب ساحل موند یها یکی نزد تا
 شوخ و بامزه بود گفت:  یل یاز پسرا که خ یک ی میبرگرد میخواست یم  نکهیبودن هم

 مهمون من  یهمگ  رونی ب میشام بر ی_برا

 رفتن    ناشونیاومده بود خوشحال شدنو به سمت ماش رشونیکه گ  یاز شام مفت  همه

 چه طور شده انقدر بخشنده شده؟  نی_اآرمان

 شام هم به خاطرهمونه  نیباالخره جواب مثبت بهش داد ا ؟النای _مگه خبر ندار نیدیآ

 گوشتون روز بد نشنوه:/  کهو یکه  میرفت نمونیبه سمت ماش دیگفت و خند یآهان  آرمان

 کن  یرانندگ ای _عسل تو بنیدیآ

  نشویهمش ماش نیدیآ نکهیداشتم علت ان  یجرات رانندگ  نیبه خاطرهم ووننیپسرا د دونستمیم
  فتمی راه ب ی حساب  یرانندگ یبود تا تو نیدستم ا دادمیم

 واکنش نشون دادمو گفتم: عیسر

 ست ین یمناسب  تی_نه...نه...االن موقع من
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 کردو گفت:  تیهدا نیپشتم گذاشتو آروم منو به سمت ماش  دستشو

 کنه ی ...برام ناز منمیبب  نی برو بش ای _بنیدیآ

 کنترل کنه  نوینتونه ماش دیشا کننیم ادیز   یشوخ یشناسیبچه هارو که م  نیدی_آآرمان

  دییبا سر حرفشو تا نیبود که با آرمان موافق بودم به خاطرهم یبار  نیاول نیا میرانندگ طهی ح یتو
 دستم  یرو  ختیر  رویکه داد آب پاک یکه با جواب  گهیم  یچ نمی نگاه کردم بب ن یدیکردمو منتظر به آ

 تونه نگران نباش  ی_نه منیدیآ

درو باز کردم سوار شدم آرمان هم عقب  کردمیقبول م د ینداشتم با یچاره ا نکهیمثل ا دمیکش یپوف
 کنار دستم  نیدینشست و آ

گار نه  ان گرفتنیازهم سبقت م  کردنویم  یروشن کردمو به راه افتادم همه با سرعت باال رانندگ  نویماش
 گرفتن  یمسابقه اشتباه ستیجارو با پ نیا ابونهیانگار خ 

 کن عسل   شتری_سرعتتو ب نیدیآ

  یرانندگ  نی ماش نیبا سرعت صدو پنجاه اونم با ا ییخوای م میشهر هست یجان ما تو نیدی_آ
 سرعت داره گهید یها نیبه اندازه دنده سه ماش نت یماش کیکنم؟دنده 

 ی تونیکه م دونمی_منیدیآ

چرا خودم   تونمیداره که م مانیاون ا یشد وقت  جادیدرونم ا یخاص  زهیانگ نیدی حرف آ نیا دنیشن  با
 نداشته باشم!؟  مانیبه خودم ا

   دیخندیم الیخی ب  نیدیکردن و آ یما م  کینزد ناشونویگرفتم پسرا ماش سرعت 

به   دیچسب یکه انگار جا قطح اومده باشه حساب یما کرد طور  نیماش  کینزد  نشویاز پسرا ماش یکی
 که پشت فرمونم چشماش گرد شد  دیمنو د یمن وقت

 عسله  نکهی_عه اریام

 ی گیباتعجب م ینجور یآخه پسره چلغوز که ا هیباور نکردن  زهیچ نیا خب
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 آخه اونبار... نیدیمال آ نی ماش  میکرد  یداره... فکرم یچه فرمون  نی_بب  

 با غرور گفت:  روی روکرد به ام نیدیآ

 ر؟ یآقا ام ی_جون من دست فرمونو حال کردنیدیآ

   یانگار خودت پشت فرمون یزنی حرف م  یجور  هی_ریام

 م؟یبذار  یابونیکورس خ هیبا بچه ها  یا هی_پانیدیآ

 که؟! ترسهی_عسل نمریام

 االن بهش بگم...پســــــــــــــــــره چلــــــــغووووزز  حقشه

بچه ها چراغ بزن   نیبرو جلو ماش الیخ یب  نارویحاال ا ترسمیبگو خودم م ترسهینم  ری _نخنیدیآ
 می تابدونن که مسابقس مثل قبل که تهران بود

 بازنده ها  نمتونیبیم انی تو خط پا ی_اوک ریام

بچه ها و دو چراغ زد بچه ها هم معلوم بود    نیماش یلوحرف سرعت گرفت و زد ج نیا باگفتن
 کار گرفتن چون اوناهم به دنبالش سرعت گرفتن  نیمنظورشو از ا

 شه یبرنده م رخراالنیمسابقس گازبده اون ام یگازبده ناسلمت کمی _عسل نیدیآ

 _عمرا بذارم اونا برنده بشنمن

 :( نی رو حال کرد  یر یگ جو

 ببازن  نیدیبذارم آرمان وآ دیفشار دادم نبا شتری پدال گاز ب  یبودم پامو رو رشدهیجوگ  یحساب 

  زدی عقبش روشن بودو داشت چراغ م یالمپا رکهیام نی سبقت گرفتم داشتم به ماش نیدوتا ماش از
 ازش سبقت گرفتم   دمیبه خودم اومدم د یوقت یشدم که در کمال ناباور   یم کینزد

 دم یگنجیخودم نم   توپوست

 باتعجب گفت:  نیدیآ
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 !!!؟؟یسبقت گرفت  ری _تو...تو...از امنیدیآ

 گفت:  یال یخی باب آرمان

به کف آسفالت االن هاست که ازمون سبقت   مالهیم نتویاالن پوزه ماش نهیشی ساکت نم ری _امآرمان
 ره یبگ

 ذاره ی_عسل نمنیدیآ

 داد لمیتحو یبهش زدم که چشمک یلبخند

 رو هم فعال کن   کیتوماتکم کن لطفا ترمز ا کمی _عسل سرعتو آرمان

 چرا سرعتو کم کنم؟ یول  ی_اوک

 ؟ یاستفاده کن مونیمیآرمان از حقه قد  ییخوای_منیدیآ

که نتونه ازت سبقت   یرستوران حفظ کن طور  کیتا نزد  نوی _آره عسل سرعت و تعادل ماشآرمان
 ره یبگ

 :/ ؟یزن ی ترسناک حرف م یدار  ؟چرایچ یعنی_من

  یسی پل لمیطور مگه ف نیسمت راست هم هم رهیچپ توهم راهشو سدکن م  رهی م یعنی_نیدیآ
 ؟؟؟یدیند

تو چه  ری نگاه کردم تا بفهمم ام نیداخل ماش  نهییبه آ  یا رانهیکه گرفتم باحالت جوگ  منظورشونو
 هیتیموقع

  دیخود را ببند  یمنیا یکمربندها زی_مسافران عز

 پنچر شدم با ترس گفتم:  کهوی  دهینکش هیسه ثان به

 اده یز یل یسرعتش خ  رمی جلوشو بگ تونمیمن نم ی_ول

 به اون دوتا وارد کردم؟   یعجب ضد حال دیکرد حال
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 پس نه؟؟!!  یکردی قمپز در م ی_االن داشتنیدیآ

 !!ری _نه خمن

 گفت:  یبا بدجنس  نیدیآ

 ؟؟ یکردی قمپز در م ی_چرا داشتنیدیآ

از رو نبرم   نویکرد حرص سرتاپامو گرفت من اگه امشب ا  یم داشت با لذت به جروبحثمون نگاه آرمان
 ستم یعسل ن

 شدمیو سد راهش م  دادمیمنم همونو انجام م دادیانجام م  یگرفتم هر حرکت رویام نی ماش یجلو

 _آها حاال شد!نیدیآ

 شده بود  سی سرو یکردم که دهن اون دوتاحساب  یم یرانندگ یطور 

زدو تماسو   یلبخند شیگوش یاسم رو  دنیزنگ خورد با د نیدیآ ی سخت گوش تیاون موقع یتو
 گذاشت  کری اسپ یرو

 بازنده؟؟!! یآقا  دی_درچه حال نیدیآ

پشت سرمه حفظ کنه آبروم رفت بگو   نشیدوست دخترم که ماش یعسل بگو آبرومو جلو نی_به اریام
   رمی بذاره سبقت بگ

 جناب  ستمیمن ن باشدی _شرمنده راننده عسل منیدیآ

 گه یبهش بگو د_خب توریام

 جانم  شهی_نمنیدیآ

 شه؟ ی_چرانمریام

 اد یبارب  یاغده ا خوامیتوذوقش نم  خورهیم رشدهی_آخه بچم تازه جوگنیدیآ

 بهش رفتم که تماسو قطع کرد  یبا حرص چشم غره ا دیخند بعد
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  یرو کاشیکه الست یبد یبا صدا نویماش میشدیرستوران م کینزد میکردم چون داشت ادیز سرعتو
 ستادیشدن ا  دهیآسفالت کش

 در اومد نمی _پدر ترمز ماشنیدیآ

 میموسسه تعل هیبودم خوشم اومد بهتره  دهیکف همه رو بر میشد ادهیپ نامونیهمه ازماش باخنده
 رفتن پدر ترمز درآوردن و....بذارم   ییکه شامل ال یرقانون یغ یرانندگ 

 ن؟ یفرمونو حال کرد ردستی_آق ام

 دوست دخترم رفت  یآبرومم جلو دی_حال نکردم کفم بر ریام

 خنده   ریز میکردن درآورد که باعث شد هممون از جمله خودش بزن  هیگر یادا بعد

 خدااااا  یدختر باختم ا هی_من به ریام

 بدبخت   ری_برو بم پژمان

 رخنده یز  میزد  یپق یکهوهمگ ی

 

 

 

 بود  یشام خوشمزه ا  ری_ممنون ام

 گفت:  ایارش کنمیش متا خواست بگه خواه ریام

 پول خرج کرد  کمی  دی_خودش که درست نکرده بود فقط زحمت کشا یارش

  یم  نامونیهمون طور که به سمت ماش میاومد رونیاز رستوران ب مویبابت شام ازش تشکر کرد یهمگ
 گفتم:  نیدیروبه آ میرفت

 کن  یتو رانندگ نباریا نیدی_آ
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 به چشم ی_انیدیآ

 ادامه داد: رکردویبه ام  بعدرو

 ی آقا طرف  هیبا  نباریا ــــری_امنیدیآ

 گفت:  زدیکه توش عشوه موج م ییبا صدا ریام

 جمی _باشه عجریام

 بلند شد   زشی اعتراض آم یصدا  ری حرف ام  نیا دنیبا شن آرمان

 صاحاب داره نیدیآ یزد  ی_تو االن چه زر آرمان

 منظورش خودش بود:/  هیک  دیدیکنم منظورشو از صاحاب فهم فکر

 بچه ها گفت:   رویبا عشوه روبه ام  نیدیآ

 بیشوووورمه س یناسلمت سادهیآقامون)به آرمان اشاره کرد(وا ی دونیمگه نم گهی_راست م نیدیآ
 (خجالت بکش ر ی )دوست دختراملی از ناز ستیکه ن  ینیزم

 "واقعابرات متاسفم"تکون داد یسرشو به معنا بعد

و مسابقه شروع شد   میشد نی سوار ماش  یخور  نیبعد از زم زدنیازم گ نویطرف زم هیداشتن  همه
دهنم از تعجب بازمونده بود نه به خاطر   گرفتیسبقت م یحرفه ا  کردویم یواقعا تند رانندگ  نیدیآ

   ری ام یبلکه به خاطر رانندگ نیدیسرعت آ

 کرد  یم یماهرانه و با سرعت باال رانندگ یلیبا من مسابقه نداده بود خ   ینطور یاصل ا ریام

  گهید یبچه ها  نیسمت چپ و ماش  ایارش  نی سمت راست و ماش ری ام نیماش میشد یکمربند وارد
سرعتشو   نی دیبار آ هیخونه  میسالم برس کردمی خداخدا م  میبود کینزد یلیپشت سرمون بودن بهم خ

 ...تی در نها نکهی بارهم اون دوتا تا ا هیگرفت  ی جلوتر از اون سه تا قرار م   کمیکردو  یم ادیز
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دلمونو گرفته  مویهمه سرخ شده بود میدیخندیم می و داشت میمبل ولو شد  یسالن رو یتو یهمگ
 میزدیقه قه م مویبود

 گفت:  دهیبر دهیباخنده بر ریام

بوقلمون...گردنشو...ازپنجره...دراز کرده...بود آرمان...مثل  دی...دـی_بـ...بـ...بچه...ها...دریام
 ...دلم درد گرفت یخدااااا...آ یـــیگندش...واااااااا کلی آورد...با اون ه  یواسمون...زبون درم

 گفت:  دیخندی م ری ام یاز حرفا کهی هم درحال آرمان

 ی باخت یم یتو مثل گاو چشمات قرمز شده بود چون داشت  یدی_خودتو ندآرمان

   میدیخند  یم مویزدیتا ساعت سه نصفه شب فقط حرف م  یهمگ

 عمل کنن که من از همشون ببرم  یبودن که طور  دهیآرمان نقشه کش نویدیآ رو یکه ام دمیفهم  درآخر

چه طور از هم  ریو ام نیدیکه آ دمیفهم  یزمان نویا د یلنگیم هیقض یجا هیواقعا  دونستمیم خودم
آخرش گفت که واقعا  ی خودش اعتراف کرد ول ریشک کردم که ام دنیکشیم  ییال گرفتنویسرعت م

 حرف نداره  میرانندگ

 

 

 ........................ 

 خورد تو ذوقم   یزد حساب  رضای که عل یصبحونه با حرف   زیم سر

 مونهی تهران...کارهامون لنگ م میبهتره که برگرد گهی_بچه ها درضایعل

 گه ی_آره راست منیدیآ
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 بشه زونیمنو دخترا آو افهیکردن که باعث شد ق دییهم تا گهید یها بچه

 می_عه ما که همش دو روزه اومدمن

 م یبمون  نجا یهممون از خدامون بود که هم  می_اگه کار نداشتریام

دهنش گرفت   یتش گرفته بودو جلوظرف عسلو دس یقاشق تو  کهی از سر جاش بلند شد درحال آرمان
 گفت:  یبا لحن بامزه ا کروفونهی انگار م

لطفا پاسپورت و   میکن  یمحترم امروز ساعت ده صبح به مقصد تهران حرکت م  ونی_خانما و آقاآرمان
آخر مخصوص خانوما بود با   امیپ  نیا میچون دروسط توقف ندار دیچک کن  یرابه خوب تانیچمدان ها

 ی مسافربر  انهیپا سیتشکر رئ 

 

 

 

 ......................... 

  بای ساعت تقر میشده بود  داریو ساعت هشت هم هممون ب میبود دهیساعت سه خواب شبید
  پسیو آرمان هم چ کردی م یرانندگ نیدیآ میبود که هممون به سمت تهران راه افتاد ازدهی یکاینزد

 خوابم برد   ادیز یو از خستگ  دمی عقب دراز کش  یصندل  یکفشامو درآورده بودمو رو اما من خوردیم

  ییاز خرتوپرت ها کردمی م یاحساس گرسنگ کمیبشم چون   داریصدام زدن تا ب م یتهران که شد کینزد
 بودن خوردم دهیهمه خر یقبل از حرکت رفته بودن برا ری و ام انیکه شا

 گفت:   یروبه آرمان با لحن بامزه ا نیدیآ م یدیبه تهران رس یوقت

 !د؟یینما یم یچه دستور  ؟یقصرغرب  ای میبرو  ی_سرورم به قصرشرقنیدیآ

 بهش دست داده بود گفت:  نیدیآ یکه از حرفا یباغرور  آرمان

 دانن  یدانم سرباز بانو م ی_نم آرمان
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 بهم نگاه کرد نیداخل ماش  نهییآ یاز تو نیدیآ

 ند؟ ینما یم ی_بانو چه دستور نیدیآ

 مارا ببر  یدانم فرمانده هرکجا که خود دوست دار  ی_نممن

 هی زیسرباز خجالتم خوب چ گهیآرمان خان ِاِاِا به من داره م ری بگ ادیازش  تی ترب کمی_نیدیآ

 باخنده گفت:  آرمان

 برن؟ی_اکنون فرمانده مارا به کدام قصر مآرمان

ندارد اما چون گردنم را   یگونه ربط  چیو مبارکتون نباشد به شما ه  _اگر جسارت در حضور پر نورنیدیآ
 ! میرویخودم م یعنیبه قصر فرمانده اول  رسانمیدوست دارم به عرضتان م

 ره یزد که باعث شد خندم بگ ییبعد لبخند دندون نما  و

 ...مانیلیالزم نکرده مارا به و می_نه فرمانده ما در قصر خود راحت تر هستآرمان

 داد   ریجملشو تغ  عیاشتباه گفته سر دیفهم کهوی

 _قصرمان برسان آرمان

 رم یمن بانو را با خودم م کنی_اطاعت سرورم ولنیدیآ

  یساز یرا از ما جدا م  مانیشرم بر تو باد فرمانده به اصطلح اول که بانو   یکن یم  جای ب یل ی_توخآرمان
 است دستور دهم گردنت رابزنن  نیبرد حقت االن ا یشب خوابمان نم  مانیمابدون بانو

 دی هم خند نیدیکه به دنبالش آ رخندهی نتونست تحمل کنه وزد ز گهید

 به سمت آرمان برگشت و گفت:  نیدیاز اتمام خنده هامون آ بعد

 م یروی_پس به قصرما منیدیآ

 لباس ندارن تانی_باشد اما سرورتان و بانوآرمان
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 فیاست تازه اگرهم لباس هاکث  یچه کس ی_جسارت نباشد قربان اما آن سه چمدان پس برانیدیآ
 پوشانم یام را به تن شما م یهستن من لباس فرمانده

 _پس بانوچه؟آرمان

 دیدست لباس مردانه سراغ دارم شما نگران نباش   کیاوهم  ی_برانیدیآ

 ؟ یکرد رونی خدمتکارها را از قصر ب نیدیآ ی_راست آرمان

خواستم چه کار اما محافظ   یخدمتکارم  گری_بله قربان آخرمن هرروز در قصر شما پلس بودم دنیدیآ
 هاهنوز موجود هستن 

 .....ار یکار بس  نی_آفرآرمان

 که زدم ساکت شدند یغیباج 

 _بســــــــــــه

 ره یخنده که باعث شد خودمم خندم بگ  ریتر از اون زد ز  دیشد نی دیاما آ دیخند آرمان

 ها   وونهی_د

 کرده ام  رهیذخ ژهی و کاکائو و یدر قصر ترش تانی_بانو برانیدیآ

 ذوق به سمتش برگشتم  با

 _واقعا؟ 

 د ی_باور کن نیدیآ

 بهم و گفتم:  دم یذوق دستامو کوب  با

 کنم یمنصوب م یر یمن تورا به سمت وز یچه عال ی_وا

 به سمتم برگشت  کهوی آرمان
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سمتشان  کنند ی که به شما م یدور از انتظار است که بابت خدمتقصر به  یگونه رفتار از بانو نی_اآرمان
که   ستیدرقدرت وتوان شما ن نیبانو در ضمن ا  یاش راانجام داده است ا فهیفرمانده وظ  دیرا باال ببر

 بنده پاچاه هستم...!!  یناسلمت دیمنصوب کن یر ی فرمانده رابه سمت وز

به روش زدو ابروهاشو باال   یگنده ا ید دندون نمابا حرص به آرمان نگاه کرد که آرمان لبخن نیدیآ
 "ی"خورد یعنیکرد که  نییپا

 بانو؟  ستی کودتا کرد نظرتان چ دهدی_االن حال منیدیآ

 میافتاده بود ینی سنگ کیتراف یگذشت تو قهیپنج دق رخندهیزدن ز  هردوتا

 ؟یهنوز اون سگ خوشگلتو دار  نیدی_ آمن

 ؟ یگ یم دروی_سفنیدیآ

 گم یرو م ی_آره جن من

شکار   رمی م یگرفتم که وقت یسگ شکار  هیازدوستام به جاش  یکی_نه متاسفانه اونو دادم به نیدیآ
 اد یدختر به کارم ب

 نیــــــــدی_آمن

شده بود آخه همش خونه شما چتر بودم به خاطر   ضی سگم مر یجد یکردم ول ی_نه شوخ نیدیآ
 ش ین یبیم می ریگرفتم االن م یسگ بزرگ شکار  هیازدوستام و  یکیگرفت بعد دادم به  یافسردگ  نیهم

 از دستش دلخور شدم گفتم:  یکه معلوم بود حساب  یلحن با

 دوست داشتم  یل یاون سگو خ ش؟منی فروخت یچ یعنی_من

 دوست صاحاب سگو دوست داشته باش  ختی رین سگ بدوست داشتن او ی_خب به جاآرمان

  یلبخند گرم نیمنظورش خودشه به خاطرهم دمیکردم فهم لیو تحل  هیخودم حرفشو تجز  یبرا کمی
 بهش زدم 

 ی آرمان  یاون باال باالها هست گهی_تو دمن
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بکنه اما چون از تو   یتک خنده مردونه ا  نیدیاومد که باعث شد آ ییچشم و ابرو نیدیآ یبرا آرمان
 غم خاص شد هیبوده چون چشماش پر از  یاون لبخندش مصنوع دمیفهم دمیچشماشو د نهییآ

 

 

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

نشسته بودن نشستم بعد  ونیزی تلو یمبل جلو یکه عوض کردم خسته رفتمو کنارشون که رو لباسامو
 گفتم: یخسته ا یبا صدا

 ن اصل حال درست کردن غذا نداره_بچه ها ملکتومن

 نیبه هم ارنی م تزایقصر برامون پ یموتور  کیبه پ زنمی کارم؟االن زنگ م یچ  نجای_پس من انیدیآ
 ی راحت

 سرمو کج کردم  یبا حالت مظلوم   نیبهم زده بود افتادم به خاطرهم نیماش یکه تو  یحرف  ادهی  کهوی

 جونــــم  نیدی_ آمن

 داد گفت:  یکاناپه لم م یرو کردو ی که داشت کانالو عوض م یدر حال  آرمان

هات   یبه نظرمن اگه ترش خوادی م یکه ترش  نهیا یبه معن زنهی صدات م  ینجور یا یوقت  نیدی_آآرمان
  ییباال  نتیکاب  یکه تو هاتوی ترش یکه امروز همشون توسط عسل به غارت نرن بهتره جا  یودوست دار 

طبقه هفتم داخل  خچالی یوکه تو  تیتخته ا یشکلت ها یوجا یگذاشت خچالیسمت راست کنار 
هاتو   یکاکائوسنگ یو جا  یکن کسرهی به نظرم بهتره کارو   یهستش عوض کن  خچالیمخصوص  هجعب

 ی بخون دی مگرنه فاتحه اون هاروهم با یکنار بوفه آشپزخونس عوض کن یچهارم نتیکاب یهم که تو

و کاناالرو باال   دادیم رویداشت آمار همه چ یالیخ  یبه آرمان که با ب میبا دهن باز داشت نیدیو آ من
  میکرد  ینگاه م کردی م نییپا

 : دم یپرس  باتعجب

 !!! ؟یهمشون وبلد  ی_تو جا
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 باال انداخت و گفت:  یشونه ا یال یخی باب آرمان

 خونه داداشمه  ی_خب آره ناسلمتآرمان

 ووووو یآک یهامو لوداد  یهمه خوراک  یکه جا  ؟تویکمک بکن ی_مثل اومدنیدیآ

زد   یکردو چشمک  یبهم نگاه دمیبلند شدو به سمت آشپزخونه رفت به سمت آرمان برگشتم که د بعد
 کارو کرده بود  نیپس از عمد ا رهی که باعث شد خندم بگ

به من تعارف کرد که باعث شد با ذوق از   شویک یبرگشت  یقهوه شکلت تخته ا وانیباسه ل نیدیآ
 به آرمان تعارف کرد  رمی کیاون  رمیدستش بگ

 هم از سهم سرورمان نی_انیدیآ

 د یانگار برق گرفته باشدش از جاش پر ن یدیآ کهویکه   میکرد ینگاه م لمیف میتامون داشت هرسه

 ارنیزنگ نزدم تا برامون غذا ب ی_وااااانیدیآ

 سفارش نده  یز یمن چ یبرا ستی_من گشنم نآرمان

 عسل تو گشنت هست  ستی_منم گشنم ننیدیآ

 من گشنم باشه   دیانتظاردار ستیشماها گشنتون ن ی_وقتمن

 میبخور گهیتابا هم د دمیسفارش م  یک ی_پس فقط نیدیآ

 یگر   لهیبه سمت آرمان برگشتم با ح نیبه خاطرهم  ارنی رفت که زنگ بزنه تا برامون غذا ب نیدیآ
مونده  یآرمان نصف باق  دمید کهویکنم که  ادهی نقشمو پ یکنارش نشستم خب حاال چه طور 

 شکلتشو سمتم گرفت 

 یاومد نیا یبرا دونمیم ای_ب آرمان

 بهم زد یکردمو از دستش گرفتم خودشم لبخند مردونه ا یخنده ا تک

 شهیم میوقتها به کاکائوها حسود ی_بعض آرمان
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 خجالت زده شدم  کمی انداختم احساس کردم جلوش  نییزدمو سرمو پا  یلبخند

 ی کاکائو منو دوست داشت نهیاصل ع  ای منم کاکائو بودم  شدیم  ی_چآرمان

  کیبهم نزد نهمهیا نکهیبشه از ا لی به سمتم متما کمیباال آوردمو بهش نگاه کردم که باعث شد  سرمو
 حرارت بدنم باال رفت  کمیشده بود 

 ؟یقدر دوسم دار _چه آرمان

 کرد ی شدم که منتظر داشت بهم نگاه م ره ی خ شی آب یچشما به

 ؟ی_اصل منو دوست دار آرمان

 بهش بگم   دیبا یچه جور  دونستمینم یبهش بگم حت  یچ دونستمیانداختم نم نیی پا سرمو

 و پنج سالمه  ستیب ست یپسر پونزده ساله ن هیمثل  گهیاحساسات من د یدونی_مآرمان

 انداخته بودم لب زدم  نییهمون طور که سرمو پا یآروم به

 و چهار  ستی_ب

 زد    یلبخند محو آرمان

 وچهارسالته ستیسالم باشه تو ب کیو ستیمن ب  یوقت  ی_تو از من سه سال بزرگ تر 

 _خب حاال همون آرمان

چرا برام مهم نبود دلم  دونمی اما نم شدیدستم آب م یدستم نگاه کردم داشت تو یکاکائو تو به
 زد یباهام آروم حرف م  نطوریهم  خواستیم

 کنهیپس جنس دوست داشتنم فرق م  ستیمثل گذشته ن گهیقلب من د یدونی_مآرمان

 هم بسته شد یرو چشمام

 پسرعمو ساده باشم  هی خوادی _دلم نمآرمان

 رنگش غرق شدم  یآب یاون دو گو یباال آوردم که تو  سرمو
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 آقا باال سرت باشم  خوادی_دلم مآرمان

لرزش   دنیشد آرمان با د جادی دستام ا یتو یف ی که لرزش خف یباال رفت طور   یقلبم حساب ضربان
مردونش   یدستا یتو  یدستمه دستامو به آروم یشکلت تو نکهیبدون ملحظه ا یدستام به آروم 

  یرو ی قیبخند عمگرفت احساس کردم چشمام پر از اشک شد نگاهمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که ل
 لباش نقش بست 

 مرد کنارت باشم  هی نهیمراقبت باشم ع  دنینفس کش یتا جون دارم برا خوادی_دلم مآرمان

 _من...

 ی من  یای_تو تموم دن آرمان

بگم   دیبا یچ  دونستمیآروم ازم جدا شد زبونم قفل کرده بود نم دویبوس  یخم شدو گونمو به نرم آرمان
 خونوادمو کرده بودم  یهوا یحالم اصل خوب نبود بدجور 

 عسل؟   ی_خوبآرمان

 به نشونه آره تکون بدم   یتونستم سر  فقط

منم دوسش دارم   کردی م یرسما داشت منو خاستگار   یعنیبهم علقه داره  ی عن یآرمان  یحرفا نیا
دوست   ستیعادت ن ای یحسم وابستگ نیمتوجه نشده بودم که ا یول شی وقت پ   یلیاز خ  دیشا

 عشق  دمیشا ایداشتنه 

 _آرمان 

 _جان آرمان آرمان

 بهشت زهرا؟ میبر شهی_م

 گفت:  یاز موهامو زد پشت گوشم با لحن مهربون یتره ا آرمان

  ی شما بگ یمن هرچ یبانو  شهی_چرا نمآرمان
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 ................... 

سنگ قبرشون گذاشتم بعد از فرستادن فاتحه  یقبر پدرومادرمو شست گلرو رو  یکه رو آرمان
 مراقب هم باشن  ینطور یتا ا میکنارشون نشستم هردوشونو کنارهم خاک کرده بود

 دم یاسم مادرم کش یرو یدست

 امرزتشونی_خدا بآرمان

آرمان   دونمیم اما ن ادیباهامون ب خواستیهم م نیدی آ نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 اد یب تونهیجور کرد که نم  یبهونه ا هی نیدیآ میفتی خودمو آماده کردم تا راه ب یبهش گفت که وقت  یچ

 برام به جا گذاشتن ماریقلب ب هیو   قیحسرت عم هیغم بزرگ  هی_با رفتنشون 

 بهم نگاه کرد  شی دود نکینگاهشو باال آورد از پشت ع  آرمان

که قرار بود پدرت ازش   ابونیاون خ یبود که من اون شب فرار کردمو تو  یچه حکمت یاز رو دونمی_نم
   رهی برعهده بگ  مویبود که عموم سرپرست  نیحکمتش هم دی عبور کنه قرار گرفتم شا

 ی من بش یسوگول یبود که تو نیحکمتش ا دمی_شاآرمان

  یاز جلو مویآفتاب  نکیع خودش نهیاز اشک بهش نگاه کردم منم ع  یباال گرفتمو پشت هاله ا سرمو
 چشمم برنداشته بودم 

 آروم ادامه داد  دوی سنگ قبر پدرومادرم کش یرو یدست آرمان

 کنم؟ یتورو ازشون خاستگار  یدیاجازه م نجانی_حاال که عمو و زن عمو هم اآرمان

که دوسش داشتم االن روبه   یمرد شدیدلم آشوب بود باورم نم یگلوم نشسته بود تو خیب  یبد بغض
 خواب  هی نهیبود ع  ایرو هی نهیبرام ع یکنه همه چ یروم نشسته باشه و منو بخواد خاستگار 

 ی طوالن یعمر زندگ هی ی_براآرمان

 اد یحرف پشتمون درم یکل می_منو تو باهم ازدواج کن 

 قبر پدرم برداشتو بهم نگاه کرد  یدستشو از رو آرمان
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برام مهمه؟همون لحظه که قبول کردم و به همه اعلم کردم که   یل یمردم خحرف  ی_تو فکر کردآرمان
 ندارم  ی ترس چیاون ه نویو خودم مراقبتم حرف برامون دراومد من از حرف ا میمون یم رانیمنو تو ا

 انداختم نیی پا سرمو

 بسپار به من تو فقط باش عسل  شوی_تو فقط جواب بله بهم بده بقآرمان

 بهم بزنه  یظی که باعث شد لبخند غل   شد ری بدتر سراز  اشکام

   یز یاشک بر یبه راحت  ینطور یا دمیاجازه نم  ی _خانومم که بشآرمان

 نظر قلبم که جوابم مثبت بود نگاهمو ازش گرفتمو به قبر پدرومادرم نگاه کردم  برخلف

 ن یدینگو مخصوصا ا  یبه کس یز ی_بذار فکرامو بکنم فعل چ

 بفهمه؟  یز یچ نیدیآ  ییخوای_چرا نمآرمان

 _چون فعل جوابمو ندادم

 کنم ی نفهمه درک نم نیدیآ نکهیاما ا  خرمیتا تهشم م کنمی_ناز کردنتو درک مآرمان

 گفتم:  یازش گرفتمو به سخت رومو

 _نفهمه بهتره 

 گفت:  لشیاخم کرد اما برخلف م کمی  دویکش  یپوف آرمان

 ی _باشه هرجور تو راحتآرمان

 به قدم برداشتن  میکنارهم شروع کرد میبلند شد باهم

 عشق دارم شاه نداره  هی_آرمان

بکنمو بهش   یکه باعث شد تک خنده ا ستادیزدو روبه روم ا  یپسربچه جست هی  نهیع  یبا خوشحال بعد
 نگاه کنم

 زشته وونهی_چته د
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 ست ین  یکه کس  نجای_اآرمان

 از بغل گوش من مخاطب به پدرومادرم گفت:  بعد

 کنم ی کارو م نیهنوز محرمم نشده ا نکهیشرمنده با وجود ا  زیعز ی _عمو و زن عموآرمان

 هوا معلقم یتو  دمید کهوی  هیبکنم که منظورش چ لی و تحل هیخودم تجز  یاومدم حرفشو برا تا

 چرخوند یدور خودش م یمنو بلند کرده بودو با خوشحال آرمان

 ــــــــــــمیهمـــــه چ شهیم ل یتکم میهمه چ میتو زندگ ییای_تو که بآرمان

گذاشتو آروم بغلم کرد دستمو دورش حلقه کردمو با   نی زم  یکه زد باعث شد بخندم منو رو یداد با
 هم بستم  یآرامش چشمامو رو

 فیهول تشر کمیدختر اول ناز کنه و چون بنده  دیقبول دارم که با یجوابت مثبته ول دونمی_مآرمان
نتونستم   چیاگه تونستم تا قبل از ازدواج نازاتو بخرم که ه  یزندگ یتو یبرا ذارمیم  دناتویدارم ناز خر

 ... گهید

 ی همشو بخر  دیوجود نداره شادوماد با یا گهی_د

ه باعث شد با  موهاش گذاشت ک یرو شویدود نکی سرمو کج کردم که باعث شد باز بخنده ع  بعد
 چشمام بود بهش نگاه کنم  یکه تو یعشق

 ن یرسما عسل رادمهر هست  گهی_االن شما دآرمان

 کردم  یخنده ا تک

 _مگه نبودم؟ 

رادمهر از   نیا دهیاون رادمهر از طرف پدرت بهت رس  کنه ی رادمهر فرق م نی_نه اون رادمهر با اآرمان
 رسه ی طرف من بهت م

 بکنم  یبهم زد که باعث شد خنده ا ییلبخند دندون نما بعد

 ؟یشد وونهی_از دست تو د
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 دنمینفس کش  لیتو دل  وونهی_اوهوم...دآرمان

 ی کن ی م کشیخب بسه چه قدر رمانت  یل ی_خ

 خوادیهم م کی و زن رمانت کهیکه شوهرت رمانت  یبدون  دیاول با نی که هست از هم ینی _همآرمان

 دم یکش نشیه سمت ماش گرفتمو دنبال خودم ب دستشو

 فت ی فعل راه ب کیخب شوهر رمانت یل ی_خ

راه افتاد بستش    یرفت درو ببنده وقت ادشیآرمان اونقدر خوشحال بود که  می شد نیسوار ماش  باهم
 مسخرش کنمو بخندم بهش یکه باعث شد کل 

بهش نداده     مویمن هنوز جواب قطع  نکهیحد خوشحال بشه با وجود ا نیکه تا ا کردمی فکرشو نم اصل
 نبود  نجایاالن ا گهیکه د گفتمیبودم اگه جواب مثبتمو واضح بهش م 

منو   یو آرامش بزرگ ی قراره خوشبخت کردم ی هم بستم احساس م یزدمو چشمامو با آرامش رو یلبخند
   رهیآغوشش بگ  یتو

برگردم   ندمیسمت مرد جذاب آ لبخند به هیانداز شد باعث شد با  نی که طن نیماش یتو کوی شان یصدا
 پسرعموم نبود همسرم بود  گهیکه از االن به بعد د یمرد

 

 اومدم تا با  من

 عشقت تازه آدم شم معجزه

 آدم شم  تازه

 ی جور   هیبردار  دلمو

 کن  عاشق

 عالم شم  یرسوا
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 عالم شم  یرسوا

 ی و تنهام نذار   یهست که نر  حواسم

 یکه راه اومد یتو بود نیهست ا حواسم

 

با    نیبه خاطرهم کنهی نم یرانندگ  ی عیکه احساس کردم آرمان طب دیرس یداشت به اوجش م آهنگ
 کنه ی نگاه م نشیماش یها  نهییاخماش توهمه و داره به آ دمیبه سمتش برگشتم که د ینگران

   فتهیب یاتفاق بد خوادیم کردمیشور زد احساس م  دلم

 کردینگران م شتریمنو ب  نیسرعتمون باال بود و هم میبود ومدهی ن رونی بهشت زهرا ب  یاز کمربند هنوز

 شده؟ یز ی؟چ ی_آرمان خوب

 نگران نباش   ستین  یز یچ  زمی_نه عزآرمان

که باعث شد از ترس   دیچ یگفتو فرمونو محکم پ ییاخدا ی نهییآ یتو یصحنه ا  دنیبا د کهوی بعد
 آرمان یبکشمو محکم چنگ بزنم به بازو  یغیج

که از حالو روز من بهش   یبا نگران  عیسر ی لیبه دست گرفت بعد خ نویکنترل ماش عیسر یلیخ  آرمان
 دست داده بود به سمتم برگشت 

تو نگران  ارهیدر م  یزده به سرش داره خر باز  یک یباورکن فقط  ستین یز ی...چستین یز ی _چآرمان
 نوممخا ستینباش برات خوب ن

که جلومون   ینیگفتن آرمان و ماش  اخدایفقط  ادی نم ادمی  یچ یه گهید دیچیگوشم پ یخانومم تو کلمه
 مطلق  یاهیآغوش آرمان و بعد س یزد تصادف و فرو رفتنم تو

 

 *************************************** 
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 ؟ یحرف بزن   یتونی_دخترم م دکتر

  ری سراز شتری و اشکام ب شدیم  یکم کم داشت ته دلم خال شدیم دمیکمتر عا کردمی تلش م شتریب  هرقدر
 که گفته بود انجام بدم قادر به انجام دادنش نبودم  یشدن تا االن دکتر هر کار  یم

  دیچشماش برداشت معلوم بود خودشم ازم ناام یاز رو  نکشویتاسف تکون دادو ع یاز رو یسر  دکتر
 شده 

برام بهتر بود حالو   یل یخ  ینطور ینگاه نکنم ا  نیدیآرمان و آو کلفه  ختهیبهم ر افهی به ق کردمیم یسع
 شدیم  یته دل خودم خال شتریب  دمیدیروز اونارو م

اومده بود  شیکه برام پ  یمشکل نیبود صد در صد با ا ومدهیشدن و خوشبخت شدن بهم ن عاشق
 کار؟  یچ  خواستیدختر فلج مطلقو م هی گهی د زدیآرمان منو پس م

  یگونم جار  یرو یکه وقت یداغ بودن طور  یکردن حساب  دایپ  یشتر یفکر تنها شدنم اشکام شدت ب از
 کردم ی پوستم حس م یردشونو رو  یبه خوب شدنیم

 برگشت   نیدی به سمت آرمانو آ دکتر

 د؟ یباهاش دار ی_شما چه نسبتدکتر

 رانمیا یتو  شیقانون  میق کنهی م یگفت عسل با من زندگ شهیم ییطورا هی_من پسرعموشم  آرمان

 خارج هستن؟  شی اصل  میق یعن ی_دکتر

بعد از عموم چون من فرزند ارشد هستم به   یعسل هستن اما خب قانون میبزرگم ق ی_بله عموآرمان
 رسه یمن م

 به نشونه مثبت تکون داد   یسر  دکتر

 ست یاصل خوب ن  ونمارتیحال ب رانیکه برگردن ا دی _بهتره بهشون بگ دکتر

 گفتم که همه کاره عسل منم   دیهست به من بگ ی_هرمشکلآرمان

 می شناسیبه بعد ما شمارو م   نیپس از ا  ستین ی خب حرف  یل ی_خدکتر
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 _در خدمتمآرمان

 _جناب دکتر حالشون چه طوره؟نیدیآ

 نیا تونستمیاگرهم م  یحت دونمیم  دیهرچند بع هیحالو روزشون چ نمیسرمو بچرخونم تا بب تونستمینم
 کردم یکارو م 

  شیعصب ستمیکه بهش واردشده س یعصب  نیسنگ یبه خاطر اون تصادف و شوک ها ضتونی_مردکتر
مراقبت ازعهده دکترو پرستار    نیکه ا ادیز  یفلج موقت شده قابل درمان هست البته با مراقبت ها

سخت هست که  ییمارایب  نیهمچ هیاز  یداشتم اونقدر نگهدار  ینطور یا ضی واقعا خارجه من مر
 زننیکار سرباز م  نیها از ا خونواده یبعض  یحت

 م؟ یباش دواری به خوب بودنش ام دی قدر با م؟چهیکار کن یچ  دیبا دیفقط بهمون بگ می_ما مراقبشنیدیآ

بهش محبت و   ادیکه بتونه ز هیکس  ازمندهین شونیداره ا یبه همت شما بستگ  گهید نشیدکتر_ا 
هاشو به دست  ییوادار کنه که بتونه توانا ییبه کارها اقی اشت یتوجه کنه اونو نه به زور بلکه از رو

 که البته... ارهیب

 بشه شتر یکرد که باعث شد ترس من ب یمکث دکتر

به    ستیچون اون قرار ن دیداشته باش یادیو تحمل ز دی صبور باش یل یخ  یلیراه خ  نیا یتو دی_بادکتر
 براتون دعا کنم که خدا بهتون صبر بده  تونمیاول کار فقط م نیها خوب بشه پس هم یزود نیا

 بره گفت:  رونی ب نکهیکه به سمت در رفت قبل از ا دمیدکتر فهم یقدمها یصدا از

 _واقعا متاسفم دکتر

که عاشقش بودم با   یخورد شدن مرد نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیبسته شدن در  با
  نیقیشکم به  دادیم  شیداشت دلدار نیدیکه آ شیگر  یاز صدا دمیاما د دمشیدینم نکهیود اوج
 کرد ی خودشو آروم م   دیبا یک ی دیلرزیم دادیم  نیکه داشت مردمو تسک نی دیآ یشد صدا لیتبد

تصادف دست راستش در   یشد آرمان تو یتصورم تداع  یهم بستم صحنه تصادف تو یرو چشمامو
ضربه به سرم باعث   نیاگه اون منو بغل نکرده بود مطمئن بودم کوچکتر دیند یب یآس  چیرفت اما ه
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مرگ   ادیسرم ب تونستیبدتر م ییاز فلج مطلق چه بل گهیهرچند د نمیبدتر بب  نیاز ا بیکه اس شدیم
 ی نطور یا یلذت بخش تر بود تا زندگ مبرا

باالخره اونا جوون بودن  دادی آزارم م  یبدجور  نیدی ترس نبود آ یاز دست دادن آرمان حت ترس
 من حروم کنن  یکه تموم عمرشونو به پا تونستنینم

  شیزیبرنامه ر  یتصادف که از عمد بوده ک  نیو آرمان به آدماشون سپرده بودن که بفهمن ا نیدیآ
 گشت یبه دست آورده بودن که همشونم به اشکان پاکنژاد برم  یهفته اطلعات خوب  نیا یکرده تو

 وقت  چیه کنمی وقت حللش نم چیبود ه ختهی زهر خودشو ر آخرش

من  یآرمان چشما یاشک  یچشما دنیسرم قرار گرفت که باعث شد چشمامو باز کنم با د یرو یدست
 قرمز شد   شتریب

 دلم زی عز یفلج مطلق نشد یعنیفلج موقت  ؟گفتیخانوم   یگفت یدکترت چ یدی_شنآرمان

  نمیاون اشکا بب  دنیخورد شدن غرورشو با د خواستمینم  نمشیبب  خواستمیهم بستم نم یرو چشمامو
 موند یبا من م دینبا گهیمن فلج شده بودم و اون د یبهم بده باالخره که چ  یالک یدوار یام خواستمینم

  ری سراز شتریمردونش قرار گرفت اما باعث نشد چشمامو باز کنم به جاش اشکام ب  یدستا یتو دستم
 شدن

 منن  یای_نبند چشماتو...اونا تموم دنآرمان

 باز کردم دستشو باال آوردو آروم اشکامو پاک کرد چشمامو

 م کوه پشتت هی نیعسل تو غم به دلت راه نده تا آخرش ع کنمی م توی_من خودم تا آخر عمر نوکرآرمان

 ارم یکه سرمون آوردرو سرش م ییبل نی بدتر از ا  یی_بلنیدیآ

 ه یعصب  یحساب افشیاما با توجه به لحنش معلوم بود ق نمی بب نویدیآ افهیق تونستمینم

 اگه مادرشو به عذاش نشونم ستمیمرد ن رمیگی_انتقامشو ازش منیدیآ



 تاوان عشق مشترک 

156 
 

نگرانم به آرمان نگاه  یرفته با چشما  رونی از اتاق ب یعنی  نیشد ا ری بسته شدن در اشکام بدتر سراز با
اما معلوم بود که  فتهی براش ب  یاتفاق دمیترس یم رهیبگ  نویدیآ یبفهمه و جلو شویمعن  دیکردم تا شا

 کرد  هیشونم گذاشتو گر یبفهمه چون خم شدو سرشو رو  یچ یه خوادیآرمان نم 

  هیکنه فقط دوبار گر هیگر ینطور یا کلمیه یبرام سخت بود که مرد قو لرزوندیتنمو م شیگر یصدا
بار بود که داشت   نیسوم نیپدرومادرش بود و ا یمراسم خاک سپار  یبودم اونم تو دهیکردنشو د

 کرد ی م هیمن گر یبرا

 شدمیم ینطور یافتاد کاش من ا یاتفاقا نم نیا  کردمیم اطی احت شتریب  ی_اگه من لعنت آرمان

نه نه خدا  دیکش یر ی قلبم مچاله شدو ت دیاومد بدنم لرز یبل سرش م نیآرمان من ا نکهیتجسم ا از
 کردم یمن دق م شدیم ینطور یشدم اگه اون ا ینطور ینکنه همون بهتر که من ا

 

 ........................ 

 )سه روز بعد( 

اون خونه  طی شرا نیبا وجود ا گهیمرخص بشم و برم خونه البته االن د گهیکنم امروز قرار بود د فکر
 نیدیآ یبرا ی حت دیشا  ایآرمان  یمن برا یقرار بود بشه جهنم نه برا

  هی یحت ینتون  ای  یتکون بد توییجا   یسخته نتون یلیمرگ کردم خ یسه روز از خدا آرزو نیتمام ا یتو
 که من بهش مبتل بودم  یدرد یکلمه حرف بزن 

  گشتیبرم  نیدیاما آ موندی بود هرشب آرمان کنارم م یاون دوتا به خصوص آرمان برام دلگرم  حضور
  یل یخ دیخوابی بعد اونم دنبال من م رفتمیکه بمونه هروقت من به خواب م دادنیچون بهش اجازه نم 

 که هست جذاب تر بشه   یز یاز اون چ  شتریچهرش برام ب شدیباعث م  نیمراقبم بود که هم

 بهم گفت:   یبخش نانیگوشم بود که با لحن اطم یتو  نیدیآجمله  هنوز

که منو آرمان براش  یهست  یتو هنوز همون عسل   میمطمئن باش ماتا آخرعمرکنارت هست نوی"ا
 " یشینباش تو خوب م یچی پس نگران ه میری می و م میمردیم
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 د یسرمو مرتب کردو خند یروسر   کمی آرمان

 نبسته بودم  یکس یبرا ی_تا حاال روسر آرمان

حرکت بهش نگاه   یاون کارو انجام بدم فقط ب  تونستمینم  یبه روش لبخند بزنم اما حت خواستمیم
 کردم 

دختر  هیدنبال  ستیبهتر ن  گمیم؟میری بگ یکدوم تاالر عروس  یخوب شد یوقت یی خوایم ی_راست آرمان
کمر من خم  شهیها هم نصف م نهیهز ینطور یم؟ایکن  یشب عروس  هی یتا تو میباش نیدیآ یبرا
 شهینم

بود که دست  یتفاوت  یخندم گرفته بود اما عکس العملم در برابر حرفاش فقط سکوت و ب  دیخند بعد
 خودم نبود 

به اون که  سپارمیکرده م لیخارج تحص  هیعروس  نیی زای کار د ی_سهراب پسر عمه مهناز توآرمان
 با شما مشورت کنه  دیانتخاب بکنه البته قبلش با مونویعروس نییزاید

 بود  نیخوشب  ندهیکردم که قورتش بدم چه قدر به آ یکردم اما سع بغض

  هیبرات  کنمی همشونو خبر م مونیعروس یبرا یخوب شد یوقت  یهنوز خبر ندادم ول ی_به کس آرمان
 که تو کل شهر صدا بده  رمی گیم یعروس 

 ن یدیمتوجه شدم آ دیصداش به گوشم رس  یاما وقت هیک دمیاتاق باز شد نفهم در

 ؟ یکارارو کرد ی_خسته نباشآرمان

 راحت   التی_آره خ نیدیآ

 ؟ یکرد دایعسل پ ی_پرستار براآرمان

 آوردم  نارویخونه مامانم ا ی می_اونم آره خدمتکار قدنیدیآ

 راحت شد  المی _خوبه خآرمان
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  رهی من مجبور بود که پرستار بگ  یشخص یحموم و غذا درست کردن و انجام دادن کارها یبرا آرمان
کنارم هست ازم خواست که عقدم کنه تا خودش همه   شهیداده بود که خودش هم نانیاما بهم اطم

  ینفاون کارهارو انجام بده اما قبول نکردم بهم گفت اگه جوابت مثبته چشماتو ببند اما من جوابم م
 پرستار گرفت  گهید  ینطور یچشمامو نبستم ا ن یبود به خاطرهم

اون تا تهش   یطی شرا  نیهمچ هی یاونو پاسوز خودم بکنم درسته من از خدام بود تو خواستمینم
که   دیداشت نبا یزندگ یبرا ریمس یپسر جوون بود کل  هیانصاف داشته باشم اون  دیکنارم باشه اما با

 شد یم  ریبا من هم مس

 م  که چه قدر از دستم دلخور شد که قبول نکرده بود بماند

اما از  دی بوسی م مویشون یقبل پ  دیسرمو بوس یبه روم زد خم شد رو یسرم اومد لبخند یباال نیلیآ
 کرده بود  ریتغ  یکرده رفتارش باهام کم یبود که آرمان منو خاستگار  دهیفهم  یوقت

   یخواب  کردمی _به به عروس خانوم خوشگل...فکر منیدیآ

 انجام بدم؟  صشویترخ   ی_من برم کارهاآرمان

 تا من برم   ییخوای_منیدیآ

 خودم امضاهاشو انجام بدم  دی_نه باآرمان

 راحت مراقبشم التیهستم خ  نجای_باشه برو من انیدیآ

به سمتم  نیدیرفت با بسته شدن در آ  دویبوس موی شون یبه نشونه باشه تکون داد پ یسر  آرمان
 زد ی برگشت لبخند کمجون

 یشیمزن داداشم  ی_پس کم کم دار نیدیآ

 اتفاق افتاد  یلحنش لرزش  یچرا احساس کردم تو دونمینم

   دیبهم حس دار دونستمیخوشحال شدم م یل یکرده خ ت ی آرمان بهم گفت که خاستگار ی_وقتنیدیآ

  تونستمی اما نم نییسرمو بندازم پا خواستیدلم م دمی خجالت کش کمی  ازش
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 ی نباش خواهر  یچی _نگران هنیدیآ

لب کلمه   ریز   دویبه سروصورتش کش  یشد خودشم حالش از من بهتر نبود دست  جادیتنم ا یتو یلرزش 
 ی سال بهم گفته بود خواهر  نهمهیبود که در طول ا یبار  نیاول نی" رو زمزمه کرد ا ی"لعنت

عقدت کنه اما گفت که   خواستیم ی_با آرمان حرف زدم بهم گفت تا تهش پات هست حت نیدیآ
  کنهیکارو م   نیوسط الزمه به زور ا  نیا تیواقعا محرم  نهی که اگه بب اصافه کرد  نمیا یخودت قبول نکرد

 گهید یخانومش بش دیبا  یخوب شد یتو وقت  یباالخره که چ

 شمیخوب نم دونمیاون پاسوز من بشه من که م خوامیکه من نم دونستینم نی دیشد آ ری سراز اشکام
 دلشون خوشه  یفقط الک  نایا

 م یریگیبرات مراسم م  ینباش خوب شد ؟نگرانیگرفتنت ینگران عروس هی_چنیدیآ

   دیخندی م یچه قدر مصنوع دیخند بعد

  دمیجلو اومد فهم  یکه دختره وقت دمیبزنه که در اتاق باز شد از صداش فهم  یخواست حرف  نیدیآ
 زد یبرام آشنا م افشیق کمیبودمش  دهیند نجایپرستاره تا حاال ا

واردبشه به    ادیز   جانی ه یحت ایدوباره بهش شوک و  دی ندارن نبا  یمطلوب تی وضع مارتونی _بپرستار 
داره   ازی ومحبت ن تی بچه کوچولو نوزاد که به حما هیداره مثل  اجیاحت  یادیز تی مراقبت محبت وحما

 از....  دیکن  یبخوره و سع یمقو یغذاها دیبا

 در اتاق دوباره باز شد که باعث شد پرستاره حرفش قطع بشه   کهوی

 !! ؟؟؟یی_ِا آرمان توپرستار 

 آرمان باشه   یاز کارآموزها دیشناخت؟شای دختره آرمانو از کجا م  نیگرد شد ا چشمام

 ی!! تو که خارج بود؟؟ییتو ن یا بای _نه بابا...زآرمان

 حق به جانب گفت:  باسی بودم اسمش ز  دهیکه حاال فهم دختره

 ییسلم پسردا کی _علبا یز
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 بودن  لی پس فام عه

   یی_سلم از ماست دخترداآرمان

 بهش رفت که خندم گرفت  یغره ا باچشمیز

 بهم سلم کنه  ادیبدم م  ینجور یدونه ا یم یدار  یی_عجب روپستار

 گفت:  نویدیرو کرد سمت آ بایکرد ز یتک خنده خسته ا آرمان

هشت سالم بود تو غذام سوسک انداخت   یکه وقت طونهیهمون پسره ش  نیدی آ دی_و شما هم بابا یز
 درسته؟  دیباش

 ی تو نیکه اون روز منو آرمانو انداخت دیهست گوشه ی_حتما شما هم همون دختره بازنیدیآ
 استخربزرگ خونه پدرتون فکرکنم 

 گفت:  اوردی م رونیداشت سرمو از دستم ب کهیکرد درحال  یتک خنده ا  بایز

 از ترس شما فرار کردم بعد گم شدم؟  ادتونهیآره  ری به خ  ادشی_با یز

 بود ی_آره عجب روز آرمان

درست   هیالبته گنده صفت بد دیقدبلندو گنده شد یلیهردوتاتون خ نیرکردیتغ  یل ی_ماشاءاهلل خبا یز
 ست ین

 بود گفت:  دایصداش هو یکه تو یخاص   طنتیبا ش  نیدیآ

 ره ی تورو بگ ادیم  یک ؟هرچندیشوهر نکرد دی_آره خب شما هم بزرگ شدنیدیآ

  یبه سمتم برگشت و لبخند  بایبکنه ز یتک خنده ا نید یبهش رفت که باعث شد آ یچشم غره ا بایز
 بهم زد 

 قبولش کرد درسته؟ یکه شوهرعمم به فرزند ی_اشتباه نکنم تو همون دختره نه ساله هستبا یز

 گرفته نشد دخترعموم هستم  یبه فرزند شونیا ری_خ آرمان
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 ن اشتباه متوجه شدم پس م  دی_آها ببخشبا یز

 هات فراموش کارو هواس پرت...خب اسمش اونجا نوشته شده عسل رادمهر  یبچگ نی_ع آرمان

 گفت:  یبرگشت و چپ چپ به آرمان نگاه کرد بعد با لحن حرص   بایز

قبول  ی بچرو به فرزند هیآدم   ی...خب وقتیهات تخس و زبون دراز  یبچگ نی_توهم هنوز ع با یز
 لسوف یف  رهیگ یبه اسم خودش براش شناسنامه م کنهیم

 به نشونه تاسف تکون داد   یسر  آرمان

 دمتون یخوشحال شدم که د گهیبرم د دی_خب من بابا یز

 سلم برسون ییو زن دا یی_خداحافظ به داآرمان

 برسون   وریز ییسلم مخصوص به  زن دا  هی_از طرف من نیدیآ

 خداحافظ  رسونمیم  تونوی_حتما...بزرگ با یز

چه   خواستی که معلوم بود م یآرمان صداش زدو به سمتش رفت بعد با لحن کهوی خواست بره که   بایز
 گفت:  یحرفشو بزنه به سخت یطور 

 نفهمه  یخودمون بمونه کس نیموضوع ب نیا بای _زآرمان

 جمع پسرعمه  الت ی خ کنمیفاش نم   یکس شیپ  ضاموی_نگران نباش من راز مربا یز

اما من  نمی بود آرمان به سمتم اومد بهم کمک کرد که بش بایبسته شدن در که نشون از رفتن ز با
 برگشت و گفت:  نیدیکلفه به سمت آ نی تعادلمو حفظ کنم به خاطرهم تونستمینم

 ؟ یر یبگ  مارستانیاز ب  لچریو ه ی یتو بر  شهی_مآرمان

 گفتو رفت   یباشه ا نیدیآ

   دونمیم کردمیدق م  ینطور یبغضم گرفت من ا نمیبش تونستمینم ی حت نکهیا از
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گاهم قرار داد که تعادلم حفظ بشه تا  هیدستشو تک ه یکنم آرمان متوجه اشک تو چشمام شد  فکر
 و با دست آزادش اشکامو پاک کرد  فتمین

 فدات شم   یکن هی_عسل قرار نبود گرآرمان

  هیهم روح  شهیم فیخودم ضع هی هم روح ینطور یکنم ا  هیگر دیکردم به خودم مسلط باشم نبا یسع
 اون دوتا 

که  دونمیحرف زدمو ازشون کمک خواستم من م یادیز  یها وتراپیزی کردم با ف قیتحق  ی_کل آرمان
 دلم  زیعز گردهیهات بهت برم ییدوباره توانا

 زد  یلبخند دویبوس  موی نینوک ب  شهیخم شدو مثل هم آرمان

 نشده باور کن که بهت دارم کم  یذره هم از حس هی_آرمان

که آرمان بهم   یشدم بغض کردم نه به خاطرمشکلم به خاطر حرف  رهی خوشرنگش خ  یآب یچشما به
 قلبش گذاشت  یآغوشش گرفتو سرمو رو یزده بود منو تو

 بوم بوم دوست دارم بوم بوم دوست دارم  زنهی قلبم داره باهات حرف م نی _خوب گوش بده ببآرمان

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

  یحت  ستی قرار ن  ییتک و تنها نکهیخبر بد ا هیبه حبس تا به ابد و   یقلبم محکوم شد ی_تو توآرمان
 اد ینفر هم به ملقاتت ب هی

 بشم  یزد که باعث شد پر از خوش  یقی سرمو بوسه عم یهم بستم رو یرو چشمامو

آرمان منو بغل کرده نگاهشو ازمون گرفت آرمان با   دید یافتاد که وقت نیدیباز شدن در چشمم به آ با
 اومده منو از خودش جدا کرد  نیدیآ نکهیا دنیفهم

 هینشوندن منو تک   لچریو یتخت بلند کردو رو یبه سمتمون آورد آرمان هم منو از رو  لچرویو نیدیآ
 داد به دسته سمت راست بعد بهم نگاهه کرد 

 ؟ ی_راحتآرمان
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تکون داد و بعد خودش اومد منو به  دییبه نشونه تا یآره بازو بسته کردم که سر  یبه معن چشمامو
 سمت در هول داد

 دم یفقط چندبار اسم خودمو از زبونشون شن دمینفهم یادیز  زیچ کردنیباهم پچ پچ م  نیدیآ آرمانو

جلوتر رفت در عقبو باز کرد بعد با کمک هم منو  نیدی زد وآ موتویر نیدیآ نی ه ماشب میدیرس یوقت
 پاهاش گذاشت   یدور زد و سوار شد اما آرمان اومد عقب و سر منو رو نویماش  نیدیسوار کردن آ

اما من عاشقش بودم عاشق   دمیکش ی خجالت هم م یول شدیکارش بهم منتقل م  نیاز ا یقشنگ حس
 که دنبالمون اومده بود دادن یهم به مسئول لچروینداره فکر کنم و ییخجالت معنا گهیپس د

 به سمتمون برگشت بعد روبه آرمان گفت:  نیدیآ

 فتم؟ ی _راه بنیدیآ

 _اوهوم آرمان

  ینوازش کردنم باال رفت احساس ضعف خاص  یمردونه آرمان برا یدستا یکه راه افتاد نرم  نیماش
همون حسو   یتا آخر تو خواستیاون ضعفو دوست داشتم که دلم م که اونقدر یبهم دست داد طور 

   موندمیحال م

 م یفکر بود یهممون تو یحاکم بود فکر کنم به نوع  یعذاب آور  یلی سکوت خ  نیماش یتو

 اونجا بتونن درمانش کنن  دی خارج...شا  مشی برینکنه م یر یتغ چیه گهیماه د هی_اگه تانیدیآ

که دوسش داشتم  ییایدن یکه باعث شد منم تو کردیفقط دستاش حرکت م زدی نم  یحرف چیه آرمان
 فرو برم 

 نگاه کرد  کردیم  یکه داشت رانندگ نی دیباالخره نگاهشو از من گرفت و به آ آرمان

 از اون پست فطرت نشد؟  ی_خبر آرمان

 : دیشده با حرص غر  یکه معلوم بود عصب نیدیآ

  به ی پدرم حرف زدم تحت تعق یبا چندتا از دوستا میازش به دست آورد ییآدرسا هی_نیدیآ
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 و...  سادیاز حرکت وا نیحرف احساس کردم ماش   نیگفتن ا با

 

 

 

 

 (نیدی)آ

  مارستانی بهم خبر دادن که تصادف کردن تا خودمو رسوندم ب  یسخت بود وقت یل یبرام خ  تحملش
به   کردمیکه اشکامو از خودم پنهون م  یسر عسل اومده من ییچه بل دمیفهم ی مردمو زنده شدم وقت

   ختمیاشک ر یراحت

که   یاز همون بچگ کنمیاحساس م  ادیز یل یسخت من عسلو دوست داشتم خ  یل یسخت بود خ برام
 دادمیعکس العمل نشون م عیسر ی داداش گفتیبهم م یکه وقت  یکردم طور  دای بهش علقه پ دمشید
بهش گفتم   یاون وقت اون روز خودم به راحت اوردیکلمرو به زبونش نوقت اون  چیه گهید ینطور یا

 ی خواهر 

 یکه تو یدختر  دادمیکه دوسش دارم و براش جون م یبود که دختر  نیمنم ا ریو تقد سرنوشت
اون  نکهیبه هدف ا موی زندگ یو دونه به دونه آجرها کردمیتجسم م رویبزرگ  یبراش خوشبخت اهامیرو
من  یبرادرو برا  هیکه حکم  یاومد اونم کس  یخوشش م گهید یکی حاال از   دمیچ میسوگول شهیم

 داشت 

  نمیبب  یوقت خواستمی اونو م یبه خاطر خود عسل من خوشبخت  یخاطر آرمان من سکوت کردم حت به
 که از ته دل دوسش داره منم آرامش دارم  کنهیم  یداره زندگ یکنار کس 

به  میزندگ یبار تو نیاول یبرا کنهی انه بهش نگاه معسل عاشق ای کنهیآرمان بغلش م نمیب یم یوقت
 به منم نگاه کنه یبار عسل اونطور  هیدارمو بدم فقط  یحاظرم هرچ  کنمی م یآرمان حسود
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روز آرمان نشست درباره احساساتش نسبت   هی یمشترکمون داشتم اما وقت یزندگ  یآرزو برا هزاران
از   کنهی به من نگاه نم کنهیکه به آرمان نگاه م یکه عسل اونجور  دمیدیم یبه عسل باهام حرف زد وقت

 نداشته باشم  یروش نظر  گهیپا دراومدم با خودم عهد کردم که د

 یگذاشتم رو پارک کردم دستامو یگوشه ا نویبود ماش  ادیز یل یقلبم خ یاون همه فشار رو  حجم
باعث   ختنهیصدا اشک ر یب یا دونستمیاما م ختمیصدا اشک ر  یفرمون و سرموگذاشت روش وب 

قلبمم مهم بود   یغرور مردونم برام مهم نبود فقط سبک  دیدیآرمان م ینطور یشونه هام بلرزه ا  شهیم
   نیهم

 آرمان منو به خودم آورد  نیغمگ یصدا

تاخوب بشه   ارهی اش و به دست ب هیعسل روح  میکن یکار  مییخوا ینکن مثل ما م هیگر نیدی_آآرمان
 شهیکه بدتر داغون م ینجور یا

 شدم  رهی دستام برداشتمو به روبه روم خ یاز رو سرمو

دختررو بدن به   یکن ی دست دست م یدار  ینطور یخوشت اومده اون وقت هم ی کی تو از   یعنی"عسل_
 گه؟ید یکی

 جلو" رفتمیمنم م ذاشتمیاجبار وسطه نم دونستمی اگه م خوادیپسررو م_عسل جان اون دختره 

 

روز بهم   هی اونقدر دوسش دارم که اگه  کنمیاحساس م  گمیآدم د هی کنمی"آرمان_کنارش احساس م
 دم یمنم جون م زنهینم  گهیبگن قلبش د

 م؟ یباال بزن نیبرات آست  میهست بر یدختر خوشبخت ک  نیحاال ا ؟خبیحد دوسش دار  نی_تا ا

برام   یلیدوست داشتن خاصه که خ  هی ستین یدوست داشتنمم عاد یحت  کنمی _احساس مآرمان
 مقدسه چون نسبت به عسل دارم" 

 "چون نسبت به عسل دارم"

 "چون نسبت به عسل دارم"
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هم فشار   یچشمامو رو نییدپای قطره اشک مردونه از گوشه چشمم چک هیهم بستم  یرو چشمامو
 دادم

 

 د یلرز یکی یبده باالخره پسرت دلش برا ی"_مامان مژدگون

 هست؟  یحاال ک شهی_واقعا؟؟باورم نم مامان

   هیخوب یل ی_آشناس دختر خ

 ران؟یا می_برگردمامان

که  گمیکنم فرصتشو که فراهم کردم بهتون م ینیمقدمه چ کمیدرسشو تموم کنه  خوامی_فعل نه م
 " رانیا نیبرگرد

 

مردونه آرمان   یدستا یدستمو رو  امی ب رونیب  االمی شونم قرار گرفت که باعث شد از فکروخ یرو یدست
 بهش دادم یگذاشتمو فشار 

 ن یدی_آآرمان

 _خوبم آرمان...خوبمنیدیآ

  ری به حرکت دراوردم دستمو سمت پل نویشونم برداشت و منم بلفاصله ماش   یدستشو از رو آرمان
 بشکنه   نویماش یرف تو سکوت مزخ  نیبردم که حداقل ا  نیماش

 

 نه نشد  دمید روی کی

 ره یتو نشد بغضم نگ  هیشب
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 ره ینگ

 ره ی نم  رونیخاطره هات از ذهنم ب یلعنت

 ره ینم

 ی نداشتم که درکم کن توقع

 ی نداشتم که ترکم کن انتظارشم

 رفتارت نبود یبه سرد حواسم

 چشم تو افتاد عشق من چه زووود  از

 

 باال بردم  کمیآهنگو  یصدا

 

 ارم یتو قلبم شکست اما نشد به روت ب  بعد

 ارم یب

 ارم یب

 هم ندارم   هیگونه هام نشست که حال گر یاونقدر رو بارون

 ندارم 

 شه یقدر خواستم فراموشت کنم اما نم هرچه

 شهینم

 شهی م یچ  ندمیبدون تو آ  کنمی فکر م نیبه ا یه

 شهیم یچ
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 شهیم یچ

 راحت  شهیتو نم  بدون

 بالش بذارم   یرو سرمو

 خوابمیو تا صبح از فکرت اصل نم شب

   خوابمینم

 خود صبح آروم ندارم تا

 

 م؟ یبخور  یبستن  نیدی_آآرمان

 نخورده بودم  یوقت بود که بستن  یلیاومد خ  یبشکنه بدمم نم نویجو داخل ماش  خوادیم  دمیفهم

 ی شگیهم یهمون جا رمی_اوهوم االن م

   خورنی م یصددرصد بستنمعلومه  گهی_عسل خانوم هم که دآرمان

 اصل حوصله صف نداشتم دمیکش یشلوغ بود پوف یلیپارک کردم خ  یگوشه ا  نویماش میدیرس یوقت

چشمامو ازش   عینگاه به عسل انداختم که اونم بهم نگاه کرد ناخواسته سر هیسمت آرمان برگشتم  به
 گرفتمو روبه آرمان گفتم:

 گه؟یسفارش بدم د یشگی_هم

باشه بهتره   ی عاد  ینداشته باشه همون شکلت نایشکلت و ا یتکه ها گهی_آره فقط ماله عسلو دآرمان
 خورهیراحت تر م   ینطور یا

 شدم   ادهیپ  ن یبه نشونه باشه تکون دادمو از ماش یسر 
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 )عسل( 

قبل   نی ع خواستیداشتم که دلم م جانی ه یخوردن بستن یبودم اونقدر برا  یشکلت  یبستن عاشق
  یبخورم حساب  موی بستن یحاال من چه طور  نکهیاز فکر ا کهوی بکنم  یحرکت تونستمیاما نم  ذوق کنم

 بابا   یپنچر شدم ا

 داد  هی و بعد منو به خودش تک نمیبش  یصندل یبهم کمک کرد که رو آرمان

 م یما محرم بش یدیگناه ها به گردن تو خودت اجازه نم نیهمه ا گهی_دآرمان

 ازش انتظار داشته باشم که درکم کنه دیپس نبا هیکار چ نیهدف من از ا دونستیچه م اون

هردوشون    نی برگشت و کنارم نشست حاال من ب ییایتالی ا یدونه بستن  هیبا  نی دیعقب باز شدو آ در
 داده بودم  هینشسته بودم اما به آرمان تک

 ؟یدی دونه خر هی_چرا آرمان

عسلو که  ی بستن شهیآب م امونی بستن  کشهیوره طول مبه عسل بخ  میبد نوی_خب گفتم تا ما انیدیآ
 خرم یخودمون هم م یبرا رمیم میداد

بوده که  نیبامزه شده بود دلم براش سوخت معلوم بود منتظر ا یلی گرفته بود لحن آرمان خ خندم
 بخره   یاونم بستن یاالن برا

بودن   ادیکه از ز یبه بستن یاما وقت دمیخجالت کش کمیسمت دهنم آورد   رویقاشق از بستن هی نیدیآ
 کردم دهنمو باز کنم اما نتونستم بازم هم زور زدم اما نتونستم  یشده بود سع یکاکائو داخلش قهوه ا 

دست  هیگرفت بعد  نیدیکنم پسرا هم متوجه شده بودن چون آرمان دستشو جلو آورد قاشقو از آ فکر
 بردو سرمو باال آورد  رچونمیسمت ز گشوید

   یلباتو ازهم باز کن  یبتو  دیبا یباش یقو دیبودنتو بذار کنار با فی_به من نگاه کن...ضعانآرم
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به لبام تا مزه مزش کنم    دیمال رویاز بستن کمی  یآرمان به آروم دیموهاش کش یتو یکلفه دست نیدیآ
دهنم پخش شد   یمزه شکلت تو یبجنگم حقش جواب داد چون وقت شتریبشم ب کی تحر ینطور یا

باز شد   ماز ه  کمی موفق شدم و لبام  نباریزور بزنم و ا شتریبتونم دهنمو باز کنم ب  نکهیا یباعث شد برا
 قطره اشک شوق از چشم آرمان بچکه هیکه باعث شد 

 که دلم براش ضعف رفت  یزد طور   ینی لبخند دلنش آرمان

 دختر خوب نی_آفرآرمان

از   کمی فقط  ینطور یاز هم باز کنم ا کمی تونستمیمو فقط ملبا یگردنمو تکون بدم حت تونستمینم
وقت فکرشو   چیبغض کرده بود چشمام پر از اشک شد ه شدیداخل قاشق وارد دهنم م اتیمحتو

 اد یبل سرم ب  نیروز ا هی کردمینم

کلفه  کردمی آروم آروم عمل م  نقدریمن ا نکهیاصل از ا دادیبهم م  مویبا صبرو حوصله بستن آرمان
هم قفل   یلبام رو شدمیخسته م  ادیز یوقتا که از تقل  یبچه کوچولوها شده بودم بعض   نیع شدینم
از سر   رشوباز کا  هیاستراحت کن و بعد از چندثان کمینداره   یآرمان بگه اشکال  شدیکه باعث م کردیم
 گرفت یم

پنجم از    کیبود اما من فقط تونسته بودم آب شده  بایتقر میساعت گذشته بود بستن میحدودن
 بخورم    مویبستن

 استراحت کنه بعد بده بهش بخوره  کمی_بسه آرمان حتما االن خسته شده بذار  نیدیآ

گرفتو   نی دیبه سمت آ موینداره کلفه ظرف بستن نویکه معلوم بود اصل تحمل جو داخل ماش  آرمان
 گفت: 

 رم یخودمون بگ یبرا یدوتا بستن  _اگه خورد بازم بهش بده تا من برمآرمان

چونم   ریدستشو ز  یبه نرم نیدی گفت با بسته شدن در آ یاز دستش گرفتو باشه ا روی بستن نیدیآ
چرا احساس کردم ته قلبم  دونمیچشماش نم دنیبردو آروم سرمو به سمت خودش برگردوند با د

 باور بود  رقابلی که برام غ  فهموندیم  رویزیچ هی انگار داشت بهم  دیلرز

 ازش خوردم  کمیآرمان بهم داد  نی به سمت دهنم آوردو ع روی از بستن کمی  دیکش یپوف نیدیآ
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   یار یهاتو به دست م ییتوانا هیکم کم بق یادامه بد نطوریهم  یهست ی...دختر مقاومنی_آفرنیدیآ

شده باشم از  ریس نکهینه ا تونمینم گهیخوردم احساس کردم د  یبستن نید یاز دست آ گهید کمی
به سمت دهنم آورد لبامو    رویقاشق بعد یوقت نی که کرده بودم خسته شده بودم به خاطرهم ییتقلها

عقب گرد کرد که همون لحظه آرمان   نیبخورم به خاطرهم خوامینم گهید دی هم بستم که فهم یرو
 د یهم سر رس

 مشاممو پر کرد یعطرش بهتر تو یکه بست بو درو

 براش آب گرفتم شهی عسل تشنش م یز بستن_معموال بعد ا آرمان

چه قدر از  گفتمیجملرو به خودم م نیبار نبود که ا نیاول نیقدر خوب همه عادتامو از حفظ بود ا چه
 وجودش خوشحال بودم

  رویآب معدن یپاش گذاشت و دربطر  یخودشم رو یبه سمتش گرفت ظرف بستن  نویدیآ یبستن  آرمان
کجش کرد اما نتونستم به موقع لبامو باز کنم به   کمیلبهام گذاشتو  یرو  روی باز کرد دهانه بطر

 شد   ریلبام سراز یآب از گوشه  نیخاطرهم

  نیمنم ع شدیشد پر از غم پر از حصرت که باعث م   یجور  هیآرمان  یصحنه چشما نیا دنید با
 د یتو موهاش کش یهم حالش بهتر از ما نبود کلفه دست نیدیخودش بشم آ

 بودنشو به رخم کشوند یزد که قشنگ مصنوع  یحفظ ظاهر لبخند یبرا آرمان

 م یکنی امتحان م گهیبار د هی  ستین  ی_مشکل آرمان

چونم گرفت تا اگه باز آب   ریتفاوت که دستشو ز نیبار با ا نیکارهارو باز از اول تکرار کرد اما ا همه
 برداشت    یهم همزمان چندتا دستمال کاغذ نیدینکنه آ سی لباسامو خ زهیبر

آرمان نذاشت که   نیدیشد که به کمک آ ری باز از کنار لبام سراز  شیاز آبو تونستم بخورم اما بق  کمی
   زهی لباسم بر یرو

 گهیکه آرمان نگه خب د کردمیتشنم بود خدا خدا م یل یقورت تونستم از اون آب بخورم خ  مین فقط
 کرد  کیبهم نزد  روی چون دوباره آرمان بطر دیشنفکر کنم خدا صدامو  هیکاف
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رفت پشت فرمون و آرمان منو به خودش  نیدیهاشونو خوردن آ یبستن یو آرمان وقت نیدیآ
 نم یبب رونویدراز کرد تا بتونم ب یصندل ی چسبوند و پاهامو رو

 گفت:  نیدیدرسکوت گذشت که آ یمدت

  رمیعسل هستو جمع کن منم م  ازی که مورد ن یتو برو لباس و لوازم میخونتون شد  کی_نزدنیدیآ
   کنمی تورو جمع م  یلیوسا

 عسل باشه شی پ دیبا  یکی  کنمی هردوشو جمع م  رمی_نه خودم مآرمان

 شدم یسرم کاشت که غرق خوش  یرو یحرف بوسه ا  نیاز گفتن ا بعد

   ستی ن ی_باشه حرف نیدیآ

  نیدیخونه پدر آ  یمیانجام بده خدمتکار قد مویشخص یتا کارا که برام گرفته بودن  یخدمتکار زن  چون
 یادیاون خونه معلوم بود خاطرات ز  یتهران که بره تو گردهیقبول کرده بود که برم یبود به شرط 

 دوباره زندش کنه  خواستی اونجا داره که م

 بود   یمهربون یل یزن خ شدیمحسوب م نیدیآ هیدا ییطورا هی شناختمشیم

فکر کنم  رهی دردم بگ فتموی دوباره ب نکهیداد اما از ا هیتک   یصندل یآرمان منو به پشت سادیوا نیماش
 خوابوند   یصندل یشدو منو رو  مونی چون پش دیترس

 یبرا نیاز ماش  رونیشد اما دنبالش نرفت ب  ادهیهم به دنبالش پ نیدیشد آ ادهیباز گذاشتو پ  درارم
 خودش قدم زد

 نیبشه که هم کیبهم نزد ادیز خواد یهست نم یز یمنو آرمان چ نیب  دهیحاال که فهم  کنمی م احساس
 بشه   جادیرابطمون ا یتو یخدشه ا خواستمیبشه نم ینطور یا خواستمیمن نم  رهی دلم بگ شدیباعث م

 هی نیدی آ کردمیکم کم بهش عادت م دیهمون حالت موندم با یچه قدر گذشت و من تو دونمینم
راحت بشه که راحتم باالخره آرمان هم برگشت و چمدونامونو   الشی چندبار اومد بهم سر زد تا خ

 و اومد نشست  نیدیآ  ن یگذاشت پشت ماش
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  یفرار کنم آروم کنار گوشم طور  خواستمیمنو به خودش چسبوند انگار م یراه افتاد آرمان حساب  نیدیآ
 دن شروع کرد به پچ پچ کر میکه فقط خودمو خودش بشنو

 دیباری م طنتی لحنش ش از

 آوردم  یراحت همه جور   التمیلباس برات آوردم خ ی_کل آرمان

 سرخ شدم  یحساب  نیاز همه جور گرفتم به خاطرهم منظورشو

 ادامه داد: یطون ی باش

 آوردم   ازتمی_همه لوازم مورد نآرمان

  یکردو رو یتک خنده مردونه ا افمیق دنیگل انداخته آرمان با د یمطمئن بودم لپام حساب  گهید
 بعد دوباره کنار گوشم پچ پچ کرد  دیخند دویسرمو بوس

کشن   یبنده آقاتون بشم خانوما از آقاشون خجالت م  ستیقرار ن ؟مگهیکشی _چرا خجالت مآرمان
 آخه؟

داره از  یچه طور  نیبب شعوریبکنم پسره لندهور ب  خیدونه دونه موهاشو از ب  نمی بش خواستیم دلم
 بابا  یا کنهیمن سوءاستفاده م تیموقع

  دیخند  شمیلبو م  نی من دارم ع دید یوقت آرمان

 ومدما یکوتاه ن یول دمیادامه نم گهیخب د  یلی_خ آرمان

بهشون بفهمونم   یخدا حاال من چه طور  یبهم دست داد ا  یبد یگذشت باز احساس تشنگ نیچندما
 نیدینکرد روبه آ داشیپ یگشت وقت یز یچ هیهمون لحظه ها بود که آرمان دنبال  یکه تشنمه تو
 کردو گفت: 

    ؟یدیآب عسلو ند یبطر   نیدی_آآرمان

شاگرد برداشتو به   یصندل یاز رو  مویبود خم شد و بطر  شیکه حواسش به رانندگ یدر حال نیدیآ
 از دستش گرفت   رویسمت عقب گرفت آرمان هم خودشو کش آوردو بطر
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به سمت    روی آرمان تونسته بود حرف دلمو بشنوه منتظر بودم که بطر نکهیقدر خوشحال بودم از ا چه
 ازش خورد  کمیخودش برد و  یبه سمت لبا  رویبطر دمیکه با کمال تعجب د ارهیلبام ب

حساس بود اما حاال به    ییزایچ  نیهمچ هی یچون آرمان واقعا وسواس بودو رو شدیباورم نم اولش
 خودش بخوره   نکهیمن انتظار داشتم االن به من آب بده نه ا یمنو خورده بود از طرف یدهن  یراحت

  یتو یدارم به بطر  دید یکرد چون به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد وقت ینیکنم نگاهم روش سنگ فکر
 گفت:   کنمیدستش نگاه م

 ؟ ییخوای _آب مآرمان

  دهیمنظور نگاهمو فهم نکهیآره بازو بسته کردم که باعث شد از ا یبه معنا ی چشمامو با خوشحال 
 بزنه  یلبخند

 گفت:  نیدیروبه آ دادیبهم آب م  یکه داشت به سخت همونطور

 ؟ یکنیمسخره نم ای یخندیبهت بگم نم  یز یچ هی_آرمان

 کارهاست آخه؟...بگو   نی_االن وقت انیدیآ

 من من کرد انگار از گفتنش خودشم دوبه شک بود اما حرفشو زد یکم

 زهی بر گشویهربار نصف آبو بخوره و نصف د تونهیعسل نم گمی_مآرمان

 ؟یبراش دار   ی_خب راه حلنیدیآ

 بهش  می با اون بد میری براش بگ ربچهی ش شهیدونه ش  هی میتونی_آره مآرمان

همانا خودمم خندم گرفته بود عجب   نیدیتوسط آ نیحرف آرمان همانا و منفجرشدن ماش نیا گفتن
 کردو گفت:  یبود اخم یبه سرش زده بود اماهمچنان آرمان جد یفکر 

 نکبت؟!!!!  یخند یم یدار  ی_مرض به چ آرمان

 _به فکر بکرت نیدیآ

 میشنوی...مدییبفرما  دیدار یاگه نظر  ی _خب جناب عال آرمان
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کارو کرده بود اگه آرمان منو   نیا  یترمز که چون ناگهان ی زد رو کهوی دیخندیهمچنان داشت م نیدیآ
   شدمیم  نیپخش کف ماش گرفتینم

چه طرز ترمز گرفتنه اخه؟بعدبه فکرمن   نیا یر ی بگ یترمز درست وحساب  هی  یتون  ینم  ی_حت آرمان
 شعور یپسرب خندهیم

 آرمان به سمتمون برگشت و گفت:  یبدون توجه به حرف غرغرها نیدیآ

 !! د؟؟ی چرا به فکر خودم نرس  یگ ی_راستم منیدیآ

 توش باشه  یتا فکر  یندار  یعقل نکهی_به خاطر اآرمان

   یخوب بود خوشحال بودم حت  شونیروح نقدریرومون ا شی با وجود مشکلت پ نکهیاز ا دیخند بعد
 اومدو کنار آرمان بود هم خوشحال بودم   یما م یپا  هیپا  نیدیآ نکهیاز ا

به سمتمون  نی دیو آ سادیوا نیدوباره ماش  قهیبه آرمان دادو راه افتاد بعد از چند دق یفحش نیدیآ
 برگشت 

 رمی گیدونه از اون خوشگل براش م هی_اگه پستونک هم داشت آرمان

نگاه کرد بعد به  نیدیکرد آرمان به رفتن آ یآرمان هم تک خنده مردونه ا دی حرف خند نیا باگفتن
 که باعث شد چشمامو ببندم دیصورتم کش یرو یسمتم برگشتو دست

 بهت آب بدم عسل  ریش شهیبا ش   ستیدل تو دلم ن شهیخاطره م هیبرامون  نای_همه اآرمان

منم بخندم اما  خواستیزد دلم م یخنده هاش چشمام برق یصدا دنیخنده که با شن ری زد ز بعد
  یفهمیحرفاشو م یکه به طرف مقابل بفهمون  یلبخند بزن هی ینتون یچه قدر سخته که حت تونستمینم

 ی و تو هم خوشحال 

الحق که پسرعمو دخترعمو   میداشتم آدم که نبود جانی امتحان کردنش ه یآرمان بودم برا نیع منم
 میهست

 سمت آرمان گرفت   کو یبرگشت و بعد پلست  کیپلست هیبا  نیدیآ

 رش ی _بگنیدیآ
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که  نیدینگاه کرد بعد روبه آ  کوی آرمان داخل پلست دهی خر ای چ نمیذوق و شوق بهش نگاه کردم بب با
 حرکت کرده بود گفت: 

 ؟ی _چرا دوتا گرفتآرمان

   گهید عاتیما یهم برا  شیکی دردسترس باشه و  شهیدهمیآب که با  یبرا  یکی _خب نیدیآ

  فتهیکه چشمم بهش ب اوردیمنتظر موندم درشون ن  ی کرد هرچ   دشییباال انداختو تا  ییابرو آرمان
 به منم نشون بده دیبا   دیرسی نم نیاالن عقلش به ا نیواقعا ا یعنی

 حرص نگاهمو ازش گرفتم بذار خوب بشم دارم برات  با

 

 

  هیبپربپر کردن گذاشت  یبرا دادینرم بود جون م یکه حساب یتخت دونفره ا یمنو آروم رو آرمان
جامو راحت کرد ازم فاصله گرفتو لبه تخت    یبدم وقت  هیبالشت بزرگ هم پشتم گذاشت تا بهش تک 

 داده بود هیبهش تک  بودو سادهیدرگاه در وا یهم تو  نیدینشست آ

هم   نی سرم برداشت موهامو مرتب کرد و درهمون ح یدستشو سمت شالم بردو آروم از رو آرمان
 گفت: 

 اد؟ یم  یخانومه ک نی_اآرمان

 برم دنبالش  زنهی _بهش زنگ زدم گفت فردا پس فردا تهرانه زنگ منیدیآ

 برگشت   نیدیهول کرد بعد به سمت آ کمی آرمان

 اد ی زودتر ب  دیبا ی_چرا بهش نگفت آرمان

  دیبا نجایا ادیم کنهی دخترشو به امون خدا اونجا ول م  نطوریداره هم ضهی_بنده خدا نوشم مرنیدیآ
 میممنونش باش  میلیخ
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حاال    ستیحرص نخور برات خوب ن  نقدریبهش بگم ا خواستیبهم نگاه کرد دلم م دویکش  یپوف آرمان
 رسهی نم نیمون که به زمآس ادیداره بذار فردا ب یچه اشکال

 فردامون یبرا  رمی خرتو پرت بگ کمی _بهتره برم نیدیآ

 حد حواسش پرت بود؟   نیتا ا یعنیآرمان خندم گرفته بود  نطوریگرد شد هم  چشمام

 ابروشو باال دادو گفت:  هی آرمان

 _االن؟ آرمان

 داره؟ ی _آره مگه اشکالنیدیآ

  ازدسی_نه فقط خواستم بهت بگم ساعت آرمان

 چشماش گرد شد پس بنده خدا واقعا خبر نداشت  نیدیآ

 _نــــه...واقعا؟اصل متوجه نشدم نیدیآ

  رهیمعلوم بود واقعا ذهنش اونقدر درگ دیکش یهم پوف  نیدیبه نشونه تاسف تکون داد آ یسر  آرمان
 که متوجه گذر ساعت نشد 

 _من برم لباسامو عوض کنم نیدیآ

شده بود به  نیدیانگار اونم متوجه حال آ دیکش یگذاشتو رفت آرمان پوف یحرف   چیبعد بدون ه و
 سمتم برگشت بهم نگاه کرد 

 ه؟یسخت چ  طی شرا نیا یتو میتنها دلخوش یدونی_مآرمان

 بهش چشم دوختم  منتظر

 با من   شیتو فقط نفس بکش بق  هیبرام کاف  نیهم  زنهیباشه قلبت م   یهرچ نکهی_اآرمان

به  یکردو دست کیکه آرمان مانعش شد خودشو بهم نزد نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 دیصورتم کش 
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قبل از   یزن یبگم؟صبحها کرم م شویک ی ییخوایهستم همه عادتاتو بلدم م یهمه چ ی_خودم پاآرمان
 دلم  زیبرام سهله عز گهید هیزدناتو بلدم بقزمان کرم   ی؟وقتین یبی م ی زنی خواب هم باز م

 د یبوس مویشون یشدو دوباره پ  خم

  یتونیتو امشب نم نینه اما خب...بب ایدرست باشه  دونمیبهت بگم نم یز یچ ه ی خوامیم  نی_ببآرمان
 ی با مانتو بخواب 

 لباسامو عوض کنه  خوادی م نهینه نکنه منظورش ا یو خجالت بهش نگاه کردم وا ینگران  با

لباساتو عوض   بندمیتمام مدت چشمامو م دونمی_سوتفاهم نشه عسل من حدود خودمو مآرمان
 م یمنتظر اون بمون میتونیما که نم اد یب  یک نیدیآ هیدا ستیمعلوم ن نیبب کنمیم

  دیکه نبا یچ  یعنی شدیم  ینطور ی ا دینبا خواستمینم نویشد نه نه من ا  ریسراز ی در پ یاشکم پ قطرات
 ی چ میشخص یپس کارها میمنتظر بمون

اگرهم  ادی که زودتر ب کنمیازش خواهش م زنمیبهش زنگ م گهیبار د هی_من فردا صبح خودم آرمان
 الزم باشه... ادینم نمی بب

 ادامه داد  یکرد بعد به سخت یازم گرفتو مکث  نگاهشو

 کنم ی _به زور عقدت م آرمان

بهش نگاه کردم به پشت در   یسمت در رفت درو بست با نگران  لبه تخت بلند شدو به یبعد از رو و
 انداخت  نییسرشو پا دویچسب

 م یسروتهش مال هم یوقت گهیدو سال د ای میاالن عقد کن  کنهی م ی_چه فرق آرمان

 باال آورد با غم ادامه داد  سرشو

 ی خوش   نیمحرمت باشم که بتونم کاراتو بکنم نه ح دی_االن باآرمان

 زد یحرفارو م نیکه ا شدیباورم نم شدنیم  ریسراز  شتریهرلحظه ب اشکام
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  نیمن هم  ستیخبرا ن  نیخانوم از ا ری بشم؟نخ مونیبعد پش  یخوب نش یترسیم نیاز ا هی_چآرمان
 یآگاه  یه پس از روهات برگرد ییکه فقط چهل درصد امکان داره تو همه توانا دونمیاالنشم م

 عشق و هوس  یعقدت کنم نه فقط صرفا از رو خوامیم

 حال اونم بهتر از من نبود   دیلرزیبود لبام از شدت بغضم م  دهیامونمو بر اشکام

هم خوشبختت کنم پس اجازه بده   طیشرا نیبا وجود ا دمیعسل به خدا قول م  ای_باهام راه بآرمان
 عقدت کنم 

 دستاش گرفت  یهم بستم به سمتم اومدو روبه روم نشست دستامو تو  یرو چشمامو

 قسم  میعسل به مردونگ دمینکنم دست از پا خطا نکنم قول م  یکار  دمی_قول مآرمان

چون با   دیفکر کنم آرمان هم فهم ارمی دووم ب تونستمیبود نم  ادیز یل یاون همه فشار روم خ حجم
 اشکامو پاک کرد ینگران

 تو فقط آروم باش توروخدا  میکن یخب باشه باشه عسل عقد نم   یلی_خ آرمان

اون حالت موندم آروم شدم با   یکه تو کمیآغوشش گرفتو به خودش فشار داد  یبعد سرمو تو و
 مسکن تونست آرومم کنه هی نهیوجودش ع  یتنش گرما یحس کردن بو

 منو از خودش جدا کرد  یآروم شدم به آروم دید یوقت آرمان

   کنمیبحثشو نم  گهی_دآرمان

 دیموهام کش یتو یدست بعد

 بندمی چشمامو م خورمیلباساتو عوض کنم؟قسم م یدی_اجازه مآرمان

  تونستیاالنشم م نی کارش بود هم یاگه دروغ تو گهیم  قتویداره حق دونستمی اعتماد داشتم م بهش
 کنه   یکار 

بزنه و بلند شه بره سمت چمدونم  یباشه بازوبسته کردم که باعث شد لبخند محو یبه معن چشمامو
بزنه و  یتخت بهش نگاه کردم که باعث شد لبخند یچمدونم لباسامو برداشتو اومد رو یاز تو

 مانتوم یسمت دکمه ها ارهیچشماشو ببنده بعد دستشو ب
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 فعل که دور دور شماست بانو  مفهمونی کارهارو بهت م نیا ی_بذار خانومم بش آرمان

  یدست زد رو کمی  یشدم واقعا چشماشو بسته بود حت  قیگرفته بود خوب به چشماش دق خندم
که باعث شد باز خندم   دیکش یکرد با حرص پوف داشیپ  یتخت تا بفهمه لباسمو کجا گذاشته که وقت

 ره یبگ

برعکس تنم   دیمدت چشماشو بسته بود لباسو که تنم کرد چشماشو باز کردو بهم نگاه کرد که د تمام
  دیکش یکرده با حرص پوف

 گهیخوبه د ینطور یهم الیخ  ی_ب آرمان

چمدونم  یدستشو سمت موهام آورد آروم شروع کرد به باز کردن بافت موهام بعد شونمو از تو  بعد
هم بسته بودم  یلذت شده بودم چشمامو تمام مدت با آرامش روبرداشتو آروم آروم شونش زد غرق 

 حسوحالو دوست داشتم نیچه قدر ا

بلند   یکه حساب  مییلخت خرما  یطرف شونم انداخت موها هیکه شونه زد آروم همشو به  موهامو
 دن یرسی کمرم م ری تا ز بای پاهام افتاد تقر یرو  شیبودن بق

 زد  یو لبخندکرد  یبه موهام نگاه  یبا لذت خاص آرمان

 درصد هم به کوتاه کردنش فکر نکن   هی زنمی _خودم هرشب شونش مآرمان

   میدر زدن اتاق باعث شد هردومون به در نگاه کن یتخت بلند شد که صدا یرو از

 ن یدیتو آ ای_ب آرمان

به آرمان نگاه کرد فکر کنم  دیلباس تنم عوض شده اخماشو توهم کش دید یدرو باز کرد وقت  نیدیآ
 نگاهشو گرفت چون اونم متقابل اخم کرد   یآرمان معن

 بسته بودم لباساشو عوض کردم  ؟چشمامویکن ی نگام م ینطور یا یدار  ه؟چرای_چآرمان

 گفت:  یبعد با لحن کلفه ا دیموهاش کش یتو  یدست یعصب  نیدیآ

  نیزم ی رو ارمی تشک م میمراقبش باشتا  میاتاق بخواب  نیا ی_اومدم بگم بهتره خودمون تونیدیآ
 تخت بخوابه   یعسل هم رو  میندازیم
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افتاده باشه   یز ی چ ادهیانگار  کهویبره بعد   نیدیبه نشونه باشه تکون داد که باعث شد آ یسر  آرمان
 به سمتم برگشتو گفت: 

 ی مسواک بزن دیبا ی_راست آرمان

 به سنگ خورد    رمی اما خب ت ادیکوتاه ب  دیو گرفته بهش نگاه کردم که شا ناراحت

 شمینگام نکن خرنم  ینجور ی_اآرمان

 زدو بهم نگاه کرد ری روش خم یسمت چمدونم رفتو مسواکمو از توش برداشت بعد با بدجنس  به

   زمیدلت فحشم بده عز یتو نطوریهم یحرف بزن   یتونیخوبه نم یل ی_االن خآرمان

 هی رهی بود مسواکم زد که باعث شد هربار مسواکه به لثه هام بخوره دردم بگ یا هزار سخت ب آرمان
 دادم یفحش آبدار بهش م هیدلم  یتو رفتموی چشم غره بهش م

 دادو ولم کرد تی کارشو تموم کرد رضا یوقت باالخره

المپارو خاموش   هیپسرا کاراشونو کردنو جاشونم انداختم المپ کنار تختمو روشن گذاشتن و بق باالخره
 د یسرمو بوس یروم بعد خم شدو رو دیکردن آرمان منو خوابوندو پتورو کش 

 دلم  زیعز ی_خوب بخواب آرمان

تخت من انداخته  نییپا  نیزم ی جاهاشونو رو کهی هم درحال نیدیگرفتم آرمانو آ یضعفه خاص  دل
 گفت:  یبا لحن کلفه ا نیدی خواستم چشمامو ببندم که آ  دنیبودن خواب

 کنارته   تی _آرمان گوش نیدیآ

 _آره چه طور؟ آرمان

چون  دمینفهم  یز یشد چ  امیخودشو که کنارش بود برداشت و مشغول نوشتن پ یکلفه گوش نیدیآ
اس ام اس با ارمان حرف بزنه   قیازطر  خواستیبود م نیا دمیکه فهم یز ی تنها چ نمیبب یز ینتونستم چ

 گفت یحسم م نویا

 شد  رهی شکمش گذاشتو به سقف خ یرو لشویهم موبا نیدیآرمان بلند شد آ سکالیم یصدا
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 گفت:  یبا کلفگ آرمان

 فرستهیازشب اس م  یساعت نی همچ  یتو یآخه کدوم خر  یمن بود؟!وا یاس گوش  ی_صداآرمان
 خوابمو بهم زد خدا خوابشو بهم بزنه که  یاله

 آروم گفت:  یناراحت یبا صدا نیدیآ

 ست یشما ن   ری خ یبه دعا  یوقته بهم زده آرمان لزوم یلی_خدا خوابشو خ نیدیآ

 ؟ یدون ی_تو از کجا مآرمان

که اس و فرستاده   یداشت خطاب به کس یبر م شویکه داشت گوش ینداد آرمان درحال  ی جواب نیدیآ
 غرغر زد  یبود ه

 احمق...نکــــ  یفهم یلعنت بهت که وقت و زمانو نم  ی_اآرمان

  ینگاه کردیداشت به سقف نگاه م   یکه عصبان نیدیحرفشو خوردو به آ هیبق امکیبا باز کردن پ  کهوی
 کرد 

 یعنیآرمان اس فرستاده  یبرا ن یدیشدم وچشمام وبستم پس درست حدس زده بودم آ خالشونیب
 بهش گفته بود؟  یچ

 خوابم برد نیتونستم بهش فکر کنم به خاطرهم خسته بودم که ن انقدر

 

 .................... 

آرمان که کنارم با فاصله دراز   دنیآروم چشمامو باز کردم با د یکی  یبا حس کردن نوازش ها صبح
  یحرف بزنم وقت تونمینم دمی من خوابم که فهم  ینیب ی بود نگاه کردم خواستم بهش بگم نم دهیکش

 سرم اومده  ییافتاد که چه بل ادمیتکون بخورم  تونمینم دمید

 زد یبازم لبخند مردونه ا ی چشما دنیبا د آرمان
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  دارینکرده بدنت زخم نشه اصل ب  ییاونورت کردم تا خدا نوریا کمی شدم  داری دوبار ب شبی_دآرمان
 ی فهم یبزنن تو نم ییمارو االن بمب هوا ییخدا ینشد

 بود نی سنگ یلیشده بودم خوابم خ اصل متوجه ن شبیگرفته بود د خندم

کرده تا االن که ساعت   دارمیب وونهید نیدیآ نیاون چشمات بشم من از ساعت هشت ا ی_فداآرمان
 نشدم  ریاست بهت زل زدم س ازدهی

 احساس کردم گونه هام داغ شدن  دمیخجالت کش کمی

 میباشه بهتره مام بر دهیفکر کنم تا االن چ نهیبچ   زویکرد بعدم رفت م دیخر کم ی رفت   نیدی_آآرمان
   نییپا

اونور  نوریهمش منو بلند کنه ا خواستیم یعنی نیا نییپا میبر یچ  یعن یگرد شد  چشمام
 د یدیم بیکه کمر آس ینطور یببره؟!ا

بافتش تموم شد بلند شد   یتخت بلند شد منو نشوندو مشغول بافتن موهام شدم وقت یاز رو آرمان
  ینمناک کرده بود برگشت و آروم رو یحولمو کم  کهیاتاق رفت بعد درحال  یتو  ییبه سمت دستشو

که  دید یتو صورتم چ  دونمیبعد کرممو برداشت خواست به صورتم بزنه که نم  دیپوست صورتم کش
 گرفت خندش 

 شهی_باورم نم آرمان

 د یخند بعد

اومد  یهم خوشم م دمیکشی پوست صورتم هم خجالت م یصورتم زد از برخورد دستاش رو یرو کرمو
منو بلند کرد   دمید یآرمان کارهامو که انجام داد بلند شد منتظر بودم که بلندم کنه اما در کمال ناباور 

   فتمیاز پشت منو گرفته بود تا ن سوندیپاهام وا یرو

 من گرفتمت نترس  یکن پاهاتو تکون بد ی_عسل سعآرمان

روبه جلو برد   کمی من و  یبدم آرمان آروم پاشو برد پشت پا ی ونستم پاهامو حرکتکه کردم نت یهرکار 
 کارو بکنم   نیپام اما نتونستم ا ی کی پامم حرکت بدم و بذارمش کنار اون  یکیبعد کمکم کرد که اون  
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  میمنو گرفت و بلندم کرد بعد از پله ها رفت عیاما آرمان سر فتمی بود ب کیکم  زانوهام شل شد نزد کم
 ن ییپا

 یافت یراه م ینطور یا میدی هست اونارو انجام م   نی تمر یسر  هینداره روز اوله  ی_اشکال آرمان

اشتهام باز شده   یبود حساب دهیچ نیدیکه آ یز یم دنینشوند با د زی پشت م  یصندل یمنو رو آرمان
 بود

 بخوره  نایاز ا تونهی_اونکه نمآرمان

براش آسونتره   دنشینرمه جو یلیبا توستر گرمش کردم نون تست خ   دمی_رفتم نون تست خرنیدیآ
  میری کوچولو براش بگ یاونقدر  دی فقط با خورهیاونم م می زنی م میخوریکه خودمون م یینایروش از هم

 تش یکه بتونه از دهنش رد بشه و راحت بجو

 که بجوتش  تونهی_آخه عقل کل...نمآرمان

 دیموهاش کش یتو یکلفه دست میبجو یز یچ تونمیافتاده بود من نم  ادشیکه انگار تازه  نیدیآ

 میدیهمونو بهش م کنمیم  یخامه توشو خال میدیبهش م ی...خب نون خامه ایگی__راست منیدیآ
 کنهی م رشیهم هست خوب س  نیالزم نداره تازه سنگ دنییاون که جو

 ؟ی...دار هی_فکر خوب آرمان

 خچالهیه باشه تو موند ییچندتا هی_آره فکر کنم نیدیآ

 هیکرد به سمتم اوم  داشونیپ نکهیتوشو گشت بعد از ا کمی رفت  خچالیبلند شدو به سمت  آرمان
خودش چرخوند بعد باقاشق خامه داخل نون   یصندل یمنو روبه رو  یو بعد صندل  دیعقب کش  یصندل

پرکرد از  رهاموی ش شهیاز ش یکی هم بلندشدو  نی دیآ دادیرو آروم و با حوصله بهم م یخامه ا
 وبامزه اومد جلو   یطونیلبخند ش هیو با  رکاکائویش

عادت از مادربزرگم بهم به   نیبخورم درواقع ا  رکاکائویش  وانیل هیعادتم بود که صبح ها  شهیهم من
فقط   هیمنشاش از چ دوننی بودن خودشونم نم  ینطور یعمومم هم  یبود پدرم و حت دهیارث رس

 بخورن  وانیل هیحتما   دیصبح ها با  دوننیم
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 دهیخر یخدا چه قدر خوشگل بود خندم گرفته بود صورت  یافتاده بود وا رمیش  شهیچشمم به ش تازه
 بودن

 بذار تو دهن بچم   نویا ای_آرمان بنیدیآ

هردوتاشون از خنده   کهوینگاه کرد  نیدینگاه کرد بعد به آ نیدیدست آ یتو   ریش شهیبه ش  آرمان
لبام   یلبخند رو هیشد  یبفهمم چه طور  نکهیگرفته بود ناخواسته بدون ا منفجرشدن خودم هم خندم

هردوتاشون گردشد و بعد شروع کردن به دست زدن و هورا   یکوچولو چشما یل یلبخند خ  هینشست 
 دنیشک

 یی توانا نیاز اول  نمی بفرما ا یلبخند بزن  یعسل خانوم باالخره تونست  ولی_اآرمان

 بزن  گهیلبخند د هی_عسل جون من  نیدیآ

  یل یتونسته بودم لبخند بزنم خ نکهیچهرشون نشست از ا یرو یق یلبخند زدم که لبخند عم یکم آروم
 کنن ی صورتم کار م یها  چهیکم کم داره ماه یعن ی نیخوشحال بودم ا

 بلندشدن وباهم پچ پچ کردن بعد اومدن نشستن پسرا

  نکهیبود از ا یخوشمزه ا  رکاکائویاخنده بهم نگاه کرد واقعا ش گذاشت تو دهنم و ب رمویش  شهیش آرمان
 دمیکش  یهم خندم گرفته بود هم خجالت م خوردمیم رکاکائومویداشتم جلوشون ش ینطور یا

به  ادیتموم نشده بود اما گذاشته بودن کنار تا ز  رکاکائومی تموم شده بود اما هنوز ش میخامه ا نون
 ارم یخودم فشار ن

 یبرا وانیل هیخورد بعد  ختیخودش ر یبرا وانیل هیدرآوردو   وشویپاکت آبم  خچالی یاز تو نیدیآ
بهتر بگم باهاش    ای کندی پرتقال پوست م یسمتش گرفت آرمان هم داشت با کلفگ ختوی آرمان ر

 ازش گرفتو مشغول خوردنش شد  وانو یوجود ل نیاما با ا گرفت یم یداشت کشت

 نداره  یخوب یاصل سازگار  وهیبا آبم  یخامه خورد  روی ازه ش_شرمنده مادرجون شما تنیدیآ

 گرفته بود لحنش واقعا بامزه شده بود  خندم
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 یروبه روم نشست بعد تو یبود برداشتو با حالت بامزه ا رکاکائومی که توش ش رموی ش شهیش نیدیآ
 کردیاونم بهم نگاه م  خوردمی دهنم گذاشت همون طور که داشتم ازش م

...برام نوه  ی...شوهر کن یبش لیفارغ التحص  ی...مدرسه بر ی_بخورمادر...بخور زودتر بزرگ بشنیدیآ
 ...بعدشم... ارنی ب  دهیهام برام ند جهی...بعد نت ارنیب  جهی...بعد نوه هام برام نتیار یب

که توش   ی خنده اما آرمان با کلفگ  ریزد ز یپق نیادامه بده به خاطرهم نیاز ا شترینتونست ب گهید
فکر کنم داشت اعصابش از پوست کندن پرتقال   دیخند  زیر  زیلوم بود به خاطر پرتقاالس فقط رمع

زن عمو رفت   یوقت  کندی پوست م وهیاون برامون م شهی زن عمو زنده بود هم کهی تا زمان  شدیخورد م
پوست   وهیاومد آرمان خودش م یم شی کم پ یل یخ کندمی پوست م وهیهردومون م یمن خودم برا

 یطور   هیاالن که  نهی ع قایدق د یکش  یهمه جارو به گند م کندی پوست م وهیهم که م  ییبکنه و وقتا
 براش نمونده بود یبدبخت آب  کندیپوست م  ورویداشت م

به بچمون    ونیزی تلو یپوست کندمو ببر توهال جلو وهیم  یکه توش با بدبخت یاون ظرف نیدی_آآرمان
االن دارم  شی بخور ین یخودت بش  نکهیبهش بده خودش بخوره نه ا گنیدارم م نی بخوره بببده که 

 کنمیتوهم پوست م  یبرا

 دستش بود اشاره کرد  ریکه ز ی ا وهیبعد به ظرف م و

 !!!خورم؟یم  یکنیبراش پوست م یبچمونو که دار  وهی_دست شما دردنکنه خانوم!مگه من منیدیآ

  کندیبا وسواس داشت پوست م  وهیم یکه چاقو به دستش بودو چشمش رو یبا ناز در حال آرمان
 گردنشو با عشوه تکون دادوگفت: 

...حاالبچه رو....بعد به من اشاره کرد:/...ببرش توهال براش  زمی_نه عشقم فقط هشدار دادم عزآرمان
 یعسل داشت تام و جر  گشتمیبرم  موقع ها بود که از شرکت نیبذارنگاه کنه اشتباه نکنم ا یتام وجر 

 فکر کنم شبکه پرژنتون بود   دیدیم

مواقع   نجوریا شهیهم تونستمیکه نم  فیح  فیاما ح زدمیاگه دست خودم بود االن قه قه م یعنی
 :/ کردی باهام نگاه م نشستیاومد کنارم م یبعد خودشم م ذاشتیآرمان خان سربه سرم م
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  یتاموجر  یآشپزخونه بود وقت  یآرمان هنوز تو مینشسته بود  یبا حال خارج لمیف هی یهال جلو یتو
نظرمو که خواست با بازوبسته کردن  هیاکشن خارج  لمیف هی میدیکانال که د نیزد ا  نیدیتموم شد آ

 چشمام بهش فهموندم که موافقم

  یکون بدم ولدهنمو ت تونستمیکوچولو م هیدهنم  یتو   ذاشتیپرتقال هارو آروم و کم کم م نیدیآ
زد   ونویزیتلو نیدیبود که آ دهیرس  لمیبه لحظه حساس ف میپر از پرتقالو بجو هیتا   دیکش یطول م یلیخ

 بعد انگار با خودش حرف بزنه غر زد  یزعسل یم یکنترلو پرت کرد رو یخاموش کردو کلفه وعصب

 بابا  ی ا ییها لمیف  نیهمچ هی یپا نهی بش یخانوادگ تونهی_آدم نم نیدیآ

قرارگرفته بودم نگاش   نیدیداده بودم و روبه رو آ هیتک  ینشسته بودم که به دسته مبل راحت یطور 
که شد به  نمیمتوجه نگاه سنگ ن یدیهمونجا بود آ لمیاوج ف  نمیکردم دوست داشتم اون صحنه روبب

 سمتم برگشت  

 زشته نوچ نوچ نوچ  میصحنه داره منو تو هر دوتامون مجرد  لمینگام نکن اون ف ینجور ی_انیدیآ

 جا خورد یباتعجب حساب  نیدیکه آ نییباخجالت انداختم پا سرمو

 ن ییپا  ی_تو...تو...سر...سرتو انداختنیدیآ

 من گردنم تکون خورد چرا خودم متوجه نشدم  یآوردم باال وا سرمو

 دادزد:  نیدیآ

 _آرمــــــــــــــــــان...گردن...گردن...عسل تکون خورد نیدیآ

اون چاقو چشمام گرد شدو   دنیبا د کهویدستاش بود خودشو رسوند بهمون  یکه تو  ییبا چاقو آرمان
 که باعث خنده شون شد   دمیترس

 هم ببندم یاومد بغلم کرد که باعث شد با آرامش چشمامو رو آرمان

   یگردنتو تکون بد یبخور  وهیم یلبخند بزن   یتونست  شکرت عسل امروز ای_خدانیدیآ
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  ادیاما ز کنهیم هیموهام فرو بردو منو محکم به خودش فشار داد احساس کردم داره گر یتو دستشو
بودم که باتموم وجود عاشقش    یشده بود من بغل مرد  سیمنم خ یچشما  اوردمیخودم ن یبه رو

 مونم  یبودم وتا آخر عمرهم عاشقش م

که پشت سر آرمان نشسته بود نگاه کردم   نیدیاز اشک به آ یکه باز کردم پشت هاله ا چشمامو
 گفت:  یبعد با لحن بامزه ا دیبه صورتش کش یاون خوشحال بود دست یچشما

 ی_باشه بابا بچمو خفه کردنیدیآ

هام مو یچشمام نوسان بود آخرش نتونست تحمل کنه لباشو رو  یمنو از خودش جداکرد تو آرمان
 د یبوس قیگذاشتو عم

 ی شیزود خوب م یل یمطمئن باش خ  یپشت کار داشته باش  یجور  نی _همآرمان

 اد؟ ی نم یسوختن یبو گمی_منیدیآ

 داد زد  کهویچشماش گرد شده بود  کهی درحال آرمان

 غذام سوخت! ی_واآرمان

 آشپزخونه و از اونجا دادزد:  یبلند شدو بدو...بدو...رفت تو عیسر

 سالمه...قابل خوردنه  یته گرفتـــه...ول ی_کم آرمان

 گفت:  یبالبخند برگشت سمتمو با شوخ  نیدیآ

 کشتمونی غذاش م نی_اشهدتو بخون االن باانیدیآ

 ن؟یُنقت فرمود یز ی _چآرمان

بدبختو   نیحرف ا یچه طور   نیخندم گرفته بود ا می به سمت آرمان برگشت  نیدیهمراه آ همزمان
 د یشن

 گفت:  ی باترس مصنوع نیدیآ

 ...نگ...نگفتمیز ی_م...من...ن...نه...چنیدیآ
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به   مویبرگشت ونیزی هر سه مون به سمت تلو یام س ینشست و بعد زد پ نیدی منو آ نیاومد ب  آرمان
مثل داره  یعنیبلند شه و شروع کنه به ادا درآوردن که   نیدیکه باعث شد آ میآهنگ گوش داد

 خونهی آهنگو م نیخودش ا

 

 روزا نیا دمیم قول

 شه یتو عاد واسه

 عشق من  دمیم قول

 شه یباز  هی واست

 از فردا  دمیم قول

 فکر من  یجا به

 که  نیبه ا یکن فکر

 من  ایبهتره  اون

 گهینکن د سختش

 ما ی جدا شد دیبا

 ی بده بهم هرچ پس

 ما یادگاری موند

 نکن عشقم  سختش

 عشقم آخر  یبر  دیبا

 با اشکات  دمیم قول

 آخر  رمی میم من
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نگاه به  هی بعد از تموم شدن نماهنگ آرمان  دهیاخماشو توهم کش دمیسمت آرمان برگشتم که د به
 با غم نگاهشو ازمون گرفت خواست بره که آرمان صداش زد  ن یدیانداخت آ نیدیآ

 ن یدی_آآرمان

 _بله نیدیآ

 من نخونم؟حاال نوبت منه  یخون ی_تو م آرمان

خودش نشست نماهنگ که عوض    یقبل هیانداخت بعد عقب گرد کردو سر جا ی به آرمان نگاه  نیدیآ
 شد آرمان خودشو آماده کرد تا شروع کنه به خوندن 

 

 من عشق

 تو  ریغ

 نداره   یکس آرمان

 

 شده بودم رهی گرفته بود با عشق به مرد روبه روم خ خندم

 

 دلم  تو

 تو  مثل

 نداره  ییجا یکس

 ن ی بب

 ر ی دستامو محکم بگ ایب
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 ر یبگ

 ا یخواب و رو هیقصمون مثل  اول

 ا ی بخند تا بذار بعد تو باشه دن تو

 من که

 مجنون عاشق تر بشم از

 بشم

 بشم

 

به نشونه تاسف تکون داد بعد دستشو سمت کنترل برد آهنگ تو  یکردو سر  یتک خنده ا نیدیآ
 باالتر برد   ونویزیتلو یلبخند صدا هیبا  نیدیآ نیاوجش بود به خاطرهم 

 

 یتو مال من گهید کنمی م حس

 ی پرواز تو دوتا بال من واسه

 

از اشک شده  که از شدت شوق خوندش پر  ییاما من فقط با چشما دیبه سمتم برگشت و خند نیدیآ
 کردم ی بود بهش نگاه م

 

   یکنارم یاز وقت  کنمی م حس

   میاز هم دل بکن میتونیتو نم منو

 یپر یتو بغلم م ینی بیم منو
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 ی زنی م روی که دوست دار ییحرفا

 فقط  یمال من یکن ی م حس

 یبپر   یدادم تا تو بتون بال

 ممنونتم  آره

 بشم ونیبهت مد یکرد یکار 

 بشم ونیتو مد به

 من مجنون بشم یلیل تو

 

 

دستاش گرفت که باعث شد   یبهم زدو دستامو تو یبه سمتم اومدو مقابلم زانو زد لبخند قشنگ آرمان
 بشن  ری اشکام سراز

 ی تو مال من گهید کنمی _حس مآرمان

 ی پرواز تو دوتا بال من واسه

   یکنارم یاز وقت  کنمی م حس

 م یاز هم دل بکن میتونیتو نم منو

 

که  دیپشت دستمو بوس یبهم بزنه به آروم یلبام نشست که باعث شد لبخند یرو یکمرنگ  لبخند
 کردم ی رفتاراش عادت م نیبه ا  دیبودم اما با دهیبندازم ازش خجالت کش  نیی باعث شد سرمو پا

چشمام پر از غم شد   کردینگاه م نی برگشت که نگاهشو ازمون گرفته بودو به زم  نیدیبه سمت آ آرمان
 شده بود  ینطور یا نیدیا دایچرا جد
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 آشپزخونه؟  مشیباهم ببر یگر یدستشو م نیدی_آآرمان

  هیمبل بلند شدن هرکدومشون  یبه نشونه باشه تکون داد از رو یبه سمتمون برگشت سر  نیدیآ
 هیذره هم پاهامو تکون بدم ناخواسته  هیکردم اصل نتونستم  یدستمو گرفتن و آروم راه بردن هرکار 

 قطره اشک لجباز از گوشه چشمم افتاد

 با تعجب گفت:  آرمان

 !؟یکن ی م هیگر ی_دار آرمان

چپم   یهمون کارو آرمان با پا نیتا باعث حرکت پاهام بشه بعد ع  زدیپاهاشو به پشت پام م نیدیآ
  یمنو رو مید یالخره به آشپزخونه رس پاهام مجبور به حرکت بشن با شدیباعث م   ینطور یا دادیانجام م 

 نشوندن و شروع کردن به دست زدن  یصندل

 یچه قدر راه اومد نیبب   نی_آفرنیدیآ

 ی الحق که خانوم خودم نی_آفرآرمان

نگاهشو ازمون گرفتو  شهیمثل هم نیدیبه آرمان زدم که باعث شد چشماش بدرخشه اما آ یلبخند
 مشغول کرد  گهیکار د هیخودشو به 

 چیحرکت دادن پاهام ه یخودشون منو راه بردن و من تو نکهیاز ته دلم خوشحال بودم با ا واقعا
 بود  ی ارعالی بس ینداشتم اما بازهم دلگرم ینقش

 دایکنارم ننشسته بود ازش دلخور شدم چرا جد نکهیهم روبه روم از ا  نیدیکنارم نشست و آ آرمان
 ره یگی از من فاصله م نقدریا

 خودش درست کرده باشه شهیدرست کرده بود باورم نم  یخوشمزه ا  یلی سوپ خ شییداخ

 ی هم بلد یآشپز  یکلک نگفته بود  هایدار  یخوب   یلیآرمان دست پخت خ  گمی_منیدیآ

 پاک کردو گفت:  یگوشه لبمو با دستمال کاغذ آرمان

هم که رمز نداشت تونستم   ییداره از اونجا لشیموبا یرو ینرم افزار آشپز  هیبابا عسل  ؟نهی_چآرمان
 تونستم براتون غذا درست کنم ینطور یگفته بود ا  زیبه ر  زیواردش بشم تمام مراحلو ر  یبه راحت
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فکر   یعن یبه نشونه تاسف براش تکون داد که  یسر  خورد یهمون طور که از غذاش م دیخند نیدیآ
 استعداد خودش بوده  کردهیم

  مشیببر   میبراش بخر لچریو  هیامروز  گمیخونه بمونه م یل همش توکه عس شهینم  گمی_مآرمان
 رون؟ یب

 ؟ یبخر  ییخوا  ی_از کجا منیدیآ

 م یکنیخب پرس وجو م  دونمی_نم آرمان

 ست ین ی_باشه انگار چاره انیدیآ

 پارک؟  م یامروز بر گمی_مآرمان

 دور دور  میری_موافقم از اونجاهم منیدیآ

 گفت:  یبه سمتم برگشتو با لحن بامزه ا آرمان

 دنبالمون ایب  لچرتی_عسل تو هم با و آرمان

 نثارش کردم یا وونهیدلم د یزدم و تو یلبخند

 

 

 ................. 

  دیپرس یحساب کردن شاگرد مغازه اونو جمع کرد اون طور که معلوم بود داشت ازشون م  لچرویو پول
زد که باعث شد جعبه عقب  موتویکردو از دور ر یاشاره ا نیکجاست آرمان به ماش  نشونیکه ماش

 باز بشه  نیماش

که باعث شد خندم   دیکش یاومد سوت نیکه فکر کنم پونزده شونزده سالش بود به سمت ماش  پسره
 به سمت مغازه رفت  عی درصندوق عقبو که بست تازه متوجه من شد خجالت زده سر رهیبگ
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ورش داشت آوردش خونه   عیبهش زنگ زد که بره دنبالش اونم رفتو سر نیدیآ هیدو بود که دا ساعت
  دیکرد فکر کنم پسرا باهاش حرف زدن که نبا هیگر یمن کل دنیقابلمه بزرگ غذا بود با د هیدستشم 

 اورد یخودش نم  یبه رو ادیز گهیکنه چون بعدش د هیمن گر یجلو

 لچر یاز و نمی_خب اآرمان

 باشه ساعت هفت شده  ریار رفتن دباز ی_فکر کنم االن برا نیدیآ

 هفته بعد ی برا مشی ذاری_مآرمان

نگاه کردم امروز قرار بود بعد از  رونی تکون داد سرمو چرخوندمو به ب دییبه نشونه تا یسر  نیدیآ
اما  میکه آرمان درست کرده بودو بخور یشام  مینیجا بش هی میبازار و از اونجا بر  میبر دنیخر لچریو

  دیخر یبرا کمی  نیبود به خاطرهم ختهیامروز اومده بود همه برنامه هامونو بهم ر هیخب چون دا
 شد   رمونید لچریو

 شدم یم  زیسوپرا ینطور یکجا برم همون بهتر ا خوانی م دونستمینم

 نمی ماش یتو زهی نر  یباش دهیچی غذارو خوب پ دوارمی_امنیدیآ

حساس    نشیماش یرو  یلیحرفو زده بود برگشتم لحنش واقعا بامزه بود خ نی که ا نیدیآ سمت به
 بود

 نگران نباش  دمشیچی _نه خوب پآرمان

 برگشت  نیدیکردو به سمت آ یمکث  بعد

 م؟ی زنی زنو شوهرها حرف م نیمثل ا یمتوجه شد نیدیآ گمی_مآرمان

 گرفته بود  خندم

 ی کن یکرده مثل تو مثل زن ها رفتار م ری شده رفتارامون تغ ینطور یکه عسل ا ی_آره از وقت نیدیآ

 آرمانو درآورد  یادا بعد
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 نیبشور...ا رشویش شهی...شخچالی وپرکن بذار تو  رعسلیش  شهی...شایغذام سوخت... ی_وانیدیآ
 کارو نکن نیکارو بکن...ا

راست   ن ی دیلبام نقش بست آ  یرو  یلبخند مچهیمنم ن دنیباهم شروع کردن به خند هردوتاشون
 بودن رکردهی تغ یل یخ  گفتیم

 بهم زد   یبه سمتم برگشتو لبخند آرمان

 _جات خوبه ملکه؟آرمان

درآوردو به   کشی پلست یاز تو رمویش  شهیبه نشونه آره تکون دادم که خودشو کش آوردو ش یسر 
 سمت لبام آورد 

 _تشنته؟ آرمان

ازش خوردم بعد سرمو عقب   کمیونکش بره داخل دهنم لبامو از هم باز کردم که باعث شد پست کمی
 بردم که باعث شد آرمان هم دستشو عقب ببره

 آب داره؟ میریم میکه دار  ییاونجا نیدی_آآرمان

گذاشتو به سمت   کیپلست یخوشگلمو که عاشقش بودم:(تو   ریش شهینداد آرمان ش ی جواب نیدیآ
 شونشو گفت:  یفکره برگشت بعد آروم دوبار زد رو یکه معلوم بود تو  نیدیآ

 _با شمام جناب آرمان

 شده؟  یز ی_بله چنیدیآ

 ؟ ی_تو فکر آرمان

 انه؟ی آوردم  ویکه گفته بود  ییکردم ظرفا ی_آره داشتم فکرم نیدیآ

 آرمان با تعجب به سمتش برگشت   کهوی

 !! ؟؟یاوردیتو بشقاب غذاهارو ن یعن ی_آرمان

 دونمی_نمنیدیآ
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 ! م؟یقابلمه بخور یتو میغذا بخور یچه طور  شی باش اوردهی اگه ن یچ یعن ی_آرمان

 پرو پرو گفت:  نیدیآ

 هم باحاله   یلی_آره تازه خ نیدیآ

 بکنه یهم تک خنده ا نیدیرفت که باعث شد آ  نیدیبه آ یاساس یچشم غره ا آرمان

 ادهی پ نیشدو منو از ماش ادهیتوقف کرد آرمان هم طبق معمول پ نیدیآ میدیبه باغ موردنظر رس یوقت
 گذاشت  لچریو یکرد و منو رو

پر کاه بلند   نیپهن کرد بعد منو ع راندازوی آرمان ز اوردی درم  لرویموند داشت وسا نی کنار ماش نیدیآ
وردو بهم پاهام انداخت بعد سرشو باال آ یرو یپتو مسافرت   کیکردو روش نشوند پاهامو درازکرد و 

 کردم  یلبخند ازش قدردان  هینگاه کرد که با 

  ارمیبال در ب  خوامیم یاز خوش  نمی بی لبات م یلبخندت بشم من که هربار رو مچهیاون ن ی_فداآرمان
 دلم  زیعز

 به من کمک کن  ای _بنیدیآ

 بتونه بشنوه گفت:  نیدیکه آ یبلند یبرگشت بعد با صدا  نیدیبه سمت آ آرمان

 _اومدم آرمان

 به سمت من برگشت  بعد

 ی نترس  مییای _االن زود مآرمان

 رفت تا بهش کمک کنه   نیدیحرف به سمت آ نیبعد از زدن ا و

خودمون بود  یدوسش داشتم باغ شخص یلی بود خ یکردم باغ قشنگ یرفتن آرمان به اطرافم نگاه با
داشت دورتا دور باغ المپ   یده شده بود منظره قشنگتوسط آرمان خان به نام من ز نمیگفت ا شهیم

 رنگارنگ بزرگ کار گذاشته شده بود یها
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که   یلیاومدن پسرا که باعث شدن سکوت باغ بشکنه به سمتشون برگشتم دستاشون پر بود از وسا با
خونه تنها بود هرچند عادت داشت   هیچون دا مینمون ادیبا خودشون آورده بودن حاال خوبه قرار بود ز 

 هست که فوت شده  یده سال  هیهمسرش  کنهیم  یتنها زندگ نطوری شمال هم هم  گفتیم

 زنهیمن آوردم بعد غرم م  لروی_همه وساآرمان

  گهیچهارتا ظرف و ظروفه د میآورد لیوسا  نریکانت هیانگار  لیهمه وسا گهیم یطور  هی_نیدیآ

 ره یم_برو گمشو از رو هم که نآرمان

بهم نگاه   نید ینشستن آ راندازیز یگذاشت کفشاشونو درآوردنو رو  نیزم  یرو لرویوسا  دویخند نیدیآ
 کرد 

 _ملکه جاتون که راحته درسته؟نیدیآ

 به نشونه آره تکون دادم یسر 

 _خوبه پس راحت سلطنت کن نیدیآ

 به حرف اومد:    عیگشنشه سر یکه معلوم بود حساب آرمان

 م؟ یغذابخور گهی_خب دآرمان

 اسم غذا هول کرد به سمت آرمان برگشتو گفت:  دنیبا شن نیدیآ

 ست؟ یکه...فعل زود ن نهی...فعل...منظورم امیآرمان...ا زهیچ گمی_منیدیآ

 خونه می...در ضمن ما قرار بود که زود برگردمی _نه ساعت نه ونآرمان

 _خب آخه...نیدیآ

کنه با   داشینتونست پ  یگشت اما وقت خواستیکه م یز ی آرمان داخل سبدو نگاه کرد دنبال چ کهوی
 : دیغر نی دیروبه آ  یحالت عصب

 ظرفـــا کووو؟  ـــنیدی_آآرمان
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 ببرن  ییفعل آرمان از ماجرا بو خواستهی معلوم بود نم دی کش یکلفه پوف نیدیآ

 رفته  ادمی_فکر کنم نیدیآ

 م؟یغذا بخور  ی_خب پسره احمق االن با چآرمان

 _قاشق که هست  نیدیآ

 با حرص بهش نگاه کرد آرمان

 _خب؟ آرمان

  میخور یقابلمه م  ی_خب که خب...غذامونو تونیدیآ

 ؟یدیفکر رس نیبه ا  یی_ِا... نه بابا...خودت تنهاآرمان

 گفت:  یبا حالت شرمنده ا نیدیآ

 _باور کن سرم گرم...نیدیآ

 وسط حرفش و گفت:  دیآرمان پر کهوی

مثل ظرف هارو   یمهم زی_سرگرم خشک کردن موهامو اتو زدن مانتو عسل...اون وقت چآرمان
 یفراموش کرد

 زنا منو اعدام کنه نیا ن یع دیبابا حاال امشب با ی_اِ نیدیآ

بکشه روشو ازش   یپوف نیدی کرد که باعث شد آ یبا حرص بهش نگاه کردو دندون قرچه ا آرمان
 ره یبگ

 !ستین یامشب ازشام خبر  نیدی_آآرمان

 گفتم یز یچ هیآرمان...گشنمونه...من  گهی_ِا...نازنکن دنیدیآ

 ست ین  یواقعا از غذا خبر  کنمی_ناز نم آرمان

 اخم کردو گفت:  شهیهلک م  یبدبخت که معلوم بود داره از گرسنگ  نیدیآ
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  هیشوهرشونو تنب خوانیکه م یزنا شد نیا نیع نی بب  گمی؟!بعد م  ستین یروخبر ی چ ی_چنیدیآ
 ا ی کنن...بعد بدشم م

 نکنن و بهش غذا بدن  هشی تا تنب کننی که از زنشون خواهش م یمردا شد نی هم نی _توهم عآرمان

 اون غذارو  اری...آرمان گشنمه بدهیجواب م  زیچ هی نیا گمیم یبابا من هرچ ی_انیدیآ

 ه قدر لحنش مظلوم شده بود دلم براش سوخت چ یاوخ

 شهیبه کجا ختم م نمیبب خواستمی بود م یجالب  یسرگرم شده بودم ماجرا یحساب   نشونیکلکل ب از

خودم   یار یکه تو ظرف هارو ب  گفتمیاحمق جان من اگه غذا درست کرده بودم نم  ی_آخه سرکار آرمان
 گهید اوردمشیم

 االن ما...  یعنی_نیدیآ

 _ بلـــه آرمان

 بهش رفت وگفت:   یچشم غره توپ نیدیآ

 اخه زن ی کن یبا شکم مرد ها باز  دینبا یدون ی_منیدیآ

 اخم کرد و گفت:  کهوی نیدیحرف اخر ا دنیباشن  یکرد ول نیی بامزه ابروهاشو باال پا یل یهم خ آرمان

 شعور یب یزن خودت یی_هوووآرمان

 اره یهم که کل اصل کم نم نی دیآ نیزدم ا یلبخند

...ااااا....از صبح  یمنو بچمو سر کار نذار  یر ی بگ ادیبا تو تا  دونمیخونه امشب من م می_بذار برنیدیآ
 دلمو صابون زدم 

 ...یعنی نیا  دیند نیدیبهم زد اما آ  یچشمک باحال آرمان

 رم؟؟ ی_پس من برم غذابگنیدیآ

 دونم  ی_نم آرمان
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 یگ یم یچ نمی.ِد..درست حرف بزن بب .یدون یکه نم یچ  یعنی_ نیدیآ

   کنهی م تیپسررو چه قدر داره اذ نی ا نیکردم بب یمنم تک خنده ا دیخند آرمان

 جامونده  نیماش یغذاها تو ی_عقل کل بازهم سرکار آرمان

 ی توبازهم سرکارم گذاشت یعن ی نمیساببی_وا نیدیا

 ار ی ب نی_آره بلندشو غذاهارو از تو ماش آرمان

 _واقعاکه نیدیآ

آرمان هم به سمتم  ارهیبه نشونه تاسف براش تکون دادو بلندشد تا قابلمه برنج وب یسر  نیدیآ
 د یبرگشت و خند

 کردم تشیچه قدر اذ ی_جون من حال کردآرمان

 به نشونه تاسف براش تکون دادم که باعث شد باز بخنده  یسر 

 برگشت و درحال نشستن گفت:  نی دیآ قهیدقاز چند  بعد

 قورمه بخوره  تونهی_آرمان عسل که نمنیدیآ

که مادرشون داره با   ییپسربچه ها  نیا نیع نیدینگاه کرد که باعث شد آ نید یچپ چپ به آ آرمان
 بگه کنهی بهش نگاه م  خیتوب

 درشو باز نکردم  دمی_به جون تو از بوش فهم نیدیآ

 برد گفت:  یدستشو سمت قابلمه م کهی درحال آرمان

 تابخوره  رکردمیپر از ش رشویش شهی_واسه اونشم فکرکردم ش آرمان

 حد ممکن گرد شد  نی حرف آرمان چشمام تا آخر دنیشن  با

 انصافه؟ نیا یی!خدار؟یمن ش  دیبخور یشما قورمه سبز  واا

 باحالت تاسف گفت:  نیدیآ
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 _مسخره نیدیآ

خندش   یزد اما من چپ چپ نگاهش کردم که باعث شد صدا یکردو بهم چشمک  یتک خنده ا آرمان
 باالتر بره 

 شعور یب پسره

 م یکن ی_براش له مآرمان

 بده به من تا لهش کنم براش  ستین ی_باشه انگار چاره انیدیآ

 شروع کردباپشت قاشق له کردن  نی دیوآ ختیبرام برنج و خورشت ر  کمی آرمان

 نیدیبه دورازچشم آ نیبه خاطرهم ارهیکه ظرفاروب کنهیفراموش م  نیدیآ دونستیم خداروشکرآرمان
 خودش آورده بودش 

  می_هوف زن نگرفته بابا شدنیدیآ

 

 

 دهنم گرفته بود نگاه کردم اخم کردم  یکه جلو یقاشق به

 حالتم تعجب کردو گفت:  نیا دنیبا د نیدیآ

 ؟یندار  ؟دوستیخور  یچرانم  هی_چنیدیآ

 نه باالانداختم یبه معنا سرمو

 _آخه چرا؟! نیدیآ

 گفت:  نیدیرو به آ هیمنظورم چ   دونستیکرد اونکه خوب م  یبهم نگاه آرمان

 مونداره ی ل نکهی_به خاطراآرمان

 به سمتم برگشت و ادامه داد:  بعد
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 نداده   ادیبندازم به خدامامانم بهم غذادرست کردن  مویرفت توش ل ادمی  دی_ببخشآرمان

له شده  یقاشقو که حساب  اتیاز محتو یدهنمو بازکردم و کم  ینم گرفت کم ده یقاشق وجلو نیدیآ
 نبود من بجوم خوردم   ازین گهیبود و د

 گفت:  یباحالت ننه مرده ا ذاشتیکه داشت غذا تو دهنم م یدرحال نیدیآ

 ادی ی ...آخه چرا مامانت بهت آشپز یدار  یخانومم عجب دل خون رمی برات بم  یاله ی_وانیدیآ
 ره؟یبم  یشوهرت از گشنگ   دینداده...نگفت شا

 که خودم بشنوم گفت:  یبهم زدو آروم طور   یچشمک  نیدیرفت که آ نیدیبه آ یچشم غره ا آرمان

 انتقام شکممو که معطلش گذاشت ازش گرفتم...خخخخ...باحرص دادنش یدی؟دی_حال کردنیدیآ

 بود:/   یزبون منم خال یجا کردنی م باحال باهم جرو بحث  یلیخ

 حد سرعتم تند بود:/   نیتا ا دادمیخورد من تازه قاشق اولمو قورت م  یتا چهار قاشق غذا م نیدیآ

بار   نیا زدمیهمه له له م نیخوردنش ا یفکم باال اومد حاال باس خوبه غذا له شده بود من برا جون
دهنم گذاشت هردوتاشون غذاهاشون تموم شده بود اما مال من هنوزمونده  یقاشق تو هیآرمان 
 بود:/ 

 ؟ یدرست کن  یقورمه سبز  یبلد یتو چه جور  گمی_آرمان منیدیآ

 گفت:  یطون ی بهم زدو با ش ی چشمک بعد

 _پسر مغرور و تک پسرخانواده رادمهر  نیدیآ

 خنده منم خندم گرفته بود  ری زد ز بعد

 تک پسر انگار چندتا خواهر داشتم  یگیم یجور  هی_آرمان

 د یخند خودشم

 وگرفته باشه گفت:  یانگارمچ کس یباحالت مشکوکانه ا نیدیآ
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 ...هیدا یول دمیآشپزخونه ند یامروز من تورو تو نمی ساببی_وانیدیآ

 مکث کردو ادامه داد: کمی

 پخته  هینکنه دا نمی بب سای_وانیدیآ

ذره موند غذام  هی دمیخنده که باعث شد من اخم کنم پسره نفهم ترس ریزد ز  یبلند یبا صدا آرمان
 بپره تو گلوم 

 درست کرده  هیدرست کنم دا یقورمه سبز  تونمیم یمن ک وونهیآخه د یدیچه خوب فهم نی_آفرآرمان

 :  دیپرس  یبانگران که دیصورتم د یتو  یچ دونمیسمتم و بهم نگاه کرد نم  برگشت

 عسل چراقرمز شده؟!  نیدی_آآرمان

 بهم کردو گفت:  یبرگشتم که اونم نگاه  نیدیخودشو به سمتم کشوند به سمت آ بعد

 زور زده تا غذاشو بخوره   یلیاخی_خب حتما گرمشه نیدیآ

 که نبود احتماال به خاطر زور زدن قرمزشده بودم گرمم

 غذا بعد ازچند ساعت تموم شد شی وبهم داد آخ یبهم دوغ دادو ادامه قورمه سبز   کمی آرمان

 زدن  یتشکرتکون دادم که هردوتاشون لبخند یمعنا سرموبه

 ؟ی_آرمان تخمه آوردنیدیآ

 رفت   ادمی_نه آرمان

 یذار ی م سرکارم یبازهم دار   ای یگی_راست م نیدیآ

 ست ین  یسرکار  یکی  نی_نه باورکن اآرمان

 انه؟ یخونه تخمه هست  یتو نمی_پس من برم بب نیدیآ

 ؟؟ی_مگه دار آرمان
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 نه؟  ای میدار نمیگفتم بب می_نگفتم دارنیدیآ

 بلندشدو رفت سمت خونه باغ آرمان روکرد سمت منو گفت:  نیدیآ

 م؟ ینگاه کن لمی تا ف ارم یلب تابو ب  نمی ماش یلحظه تنهات بذارم برم ازتو هی یترس ی_نم آرمان

هوا آهنگ  نیا یتو دادیجون م  ارهی برام ب موی تر یبهش بگم ام پ  خواستمی چشماش زل زدم م تو
 بهش بفهمونم یدونستم چه جور  یاما نم  یگوش بد

 : دیپرس نیبه خاطرهم  خوامی م  یز یچ هیکه  دیکنم آرمان از نگاهم فهم فکر

 ؟ ییخوایم یز ی _ چآرمان

 آره تکون دادم یبه معنا سرمو

 دلم؟  زیعز  ییخوایم  ی_چآرمان

 داد دستمو گفت:  شویاشاره کردم گوش شیگوش به

 ؟ یکن کارشی چ ییخوای م ای_ب آرمان

حرکات   نیاولش چشماش گرد شد که ا دمیاونور تکون دادم مثل دارم آهنگ گوش م نوریبه ا سرمو
 چشماش نشست  یتو یاما بعدش غم خاص  یچ یعنی

 ی گیم یفهمم چ ی_عسل نم آرمان

 رفت  دویکش  یشدو پوف الی خیبود اونم ب  دهیفا یکردم اما ب  یسع  دوباره

باغ کامل روشن   یفضا یتو نکهیکدومشون برنگشته بودن با ا چیاز رفتنش گذشت هنوز ه قهیدودق
آرمانو   نییباالخره بعد از گذشت چند ما  دمیترس کمیکنم  یگونه حرکت چیه تونستمیبود اما چون نم

  نوم یرفت داشتم آرمان وقت یاهی چشمام س نمشی تا بتونم واضح بب کردنینم  یار یاماچشمام  دمید
که ظرف تخمه   نیدیآ دیلب تابش از دستش افتاد به سرعت به سمتم دو فیگفت و ک  ییاخدای دید

که آرمان زد به من نگاه کرد کاسه تخمه ازدستش  یاومد بانعره ا یدستش بودو از اون سمت م یتو
 دمینفهم  یز یچ گهید کردنی افتادو جز نعره اون دوتا که اسممو صدا م
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 )آرمان(

 دکترحالش چه طوره؟ ی_آقا

 کردو با اخم گفت:  ینگاه نیدیبه چهره نگران منو آ دکتر

 داشته؟  یاد ی_امروز تحرک زدکتر

 هم کرده  یادیز  شرفتیبهم بفهمونه پ ویزیچ هی کردیم  یداشت همش سع یادی _بله امروز تحرک ز

 به نشانه تاسف تکون دادوگفت:   یدکترسر 

 د یاریبهش فشارب دیداشته باشه و خسته بشه نبا یادیتحرک ز دی_من بهتون گفتم نبادکتر

 م یاوردی ل بهش فشار ن_ما اصنیدیآ

 گرفتو با اخم به من نگاه کرد  نی دینگاهشو از آ دکتر

   نیمملکت  نیشما دکتر ا یچرا؟ناسلمت گهی_شما ددکتر

دکتر گزارشو به دست پرستار داد  دمیموهام کش یتو  یدست یانداختم عصب  نیینگاهمو پا شرمنده
 گفت:  یشونم گذاشت  با لحن پدرانه ا یرو یدست

کمکش   یل یافتن حتماخ یعصباش دارن به کار م شتری شده ب دهیبدنش د یتو  یبهبود  می_علدکتر
 دهیبدنش د یتو یکه داره اما اصل ضعف  یداشته چون با وجود مشکل خوردن  یخوب  هیتغذ نیکرد
 د یبگم خسته نباش تونمیم شهینم
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 )عسل( 

و تعادلمو   سم یپاهام وا یرو قهیبه مدت ده دق تونمیو من همچنان مثل سابقم البته م گذرهیماه م هی
   تونمیاز اون نم شتریحفظ کنم ب

 زنه یحرفو م نیمن ا یدلگرم  یفقط برا دونمیاما من م یداشت یر یچشم گ  شرفتیپ گهیم آرمان

 به سمتم اومد  آرمان

 ن ییپا  میابری_ب آرمان

تختم نشسته بودم جلو اومد تا بغلم کنه اما مانعش شدم که باعث شد چشماش گرد بشه با   یرو
 تعجب بهم نگاه کرد  

 افتاده؟  ی_اتفاقآرمان

 دن یفهمیمدت خوب حرفامو م نیپاهام اشاره کردم ا به

 یار یفشار ب ادیز دینبا یروزانه امروزتو انجام داد نی تمر ؟اماییایخودت ب   ییخوای _آهان مآرمان

و   یمدت تمام دلخوش نیبزنه ا یکج کردم و مظلومانه بهش نگاه کردم که باعث شد لبخند سرمو
  نویدیمشکل خدا آرمانو آ نیا یتو نکهیلبخندها و بودناش خلصه شده بود از ا نیهم یتو اهامیرو

 بخوشحاب بودم به خصوص آرمان که قرار بود همسرم بشه البته اگه خو یل یکنارم قرار داده بود خ 
 بشم

فقط   یول  سمیپاهام وا یکمکم کرد تا رو نیچه قدر خواهانم کوتاه اومد به خاطرهم  دید یوقت آرمان
  ارمی فشار ب خواستمی نم سادمیوا کمیخسته شدم  یتونستم سه قدم راه برم اونم به کمک آرمان حساب 

 بد بشه تا باز حالم 
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 خانومم؟ ی_خسته شدنیدیآ

حرف   نیا دنیهربار با شن یخانومم ول گفتیکلمه باال رفت بار اولش نبود که بهم م نیقلبم از ا ضربان
 تو هم دی چ یپ  میدلورودم همه چ جنبهیب  یدخترها نیا نهی بودم ع  دهیکه از زبونش شن یروز اول  نهیع

 آره تکون دادم یدر جواب سوالش به معن سرمو

 بسپار به من   شوی_پس بقآرمان

بود که آرمان   نیکوچولو قدم زدن اونهم به خاطر ا هیداشته باشم جز  ینتونسته بودم تحرک خوب هنوز
  وتراپیزیف هیبرد  یقدم زدن به اونجا م یبود منو برا نیدیآ یلیکه پشت و یباغ یهر روز تو

هامو به   یینابتونم توا کردیبهم کمک م دادیکه بهم م یینا یبودن که هر روز با تمر برام گرفته یخصوص 
 ادی داده بود که خودش ب حیرفته بودم اما دکترم ترج  رونوی ب یچند دوره هم کلس ها هی ارمی دست ب

 ام یراحت تر کنار م   ناتشیبا تمر  ینطور ی من ا کردمی احساس م

هم  نیدیکه گوشه باغ بود منو نشوند آ یچهارنفره ا دیتاب سف یباغ رو یمنو بغل کردو برد تو آرمان
سرش شلوغ بود به سمتمون اومد اونم  یعقب افتاده شرکت حساب یچند روزه به خاطر کارها نیکه ا

 کنار آرمان نشست 

کردم هردوتاشون   وآرمان نگاه نی دیخوره به آ یگذشت احساس کردم تاپ داره تکون م قهیدق چند
 کنه؟یداره حرکت م  یبود پس تاپ چه جور  یگوش  یکنارم نشسته بودن وسرشون تو

هردوتاشون باتعجب چشم ازصفحه  کهوی نکهیموضوع شده بودن اما از ا نیکنم اوناهم متوجه ا فکر
 گرفتن وبه من نگاه کردن تعجب کردم  یگوش

 زد گفت:    یکه توش تعجب موج م یبا لحن  آرمان

 ی دی...پاهاتو تکون می...پاهاتو..عسل تو دار یعنی نی...انی...ایدی...تابو هول می_تو...تو...دار آرمان

 نیدیدادم سرمو آوردم باال که چشمم به آ یداشتم تکونشون م یوا شدیپاهام نگاه کردم باورم نم به
نتونستم تعادلمو حفظ کنم وداشتم از تاپ   ادیاز ذوق ز کردی بهم نگاه م یافتاد  با لبخند مردونه قشنگ

  یکرد منو رو یر یگرم و مردونه آرمان دورکمرم حلقه شدو از سقوطم جلوگ یکه دستا کردمیسقوط م
 سوندن یپاهام وا
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 ... انترسی سمت من...ب ابهی_عسل بنیدیآ

 رفتمیراه م...آروم آروم فتمی تان  کردی منوگرفته باشه ازم مراقبت م نکهیپشت سرم بود بدون ا آرمان
 گرفته باشه ادیکه تازه راه رفتن  یبچه ا نهیع

فکر کردم سرمو   دادنیکه برام به خرج م یبه طاقت وحوصله ا  میدو فرسته زندگ ادی ز یتلش ها به
خسته    یلینتونستم خ گهید یمونده بود تا بهش برسم ول گهینگاه کردم دوقدم د  نیدیباال گرفتم وبه آ

دور کمرم    دکرده بو  یمعرف میگاه زندگ هیکه خودشو تک یمرد یافتادم اما دستا یشده بودم داشتم م
بلند و مردونش   یخنده ها یبلند کردو دور خودش چرخوند صدا نیزم  یمنو از رو یحلقه شد با خوش 

خوشحال بودم که  نیاز راه رفتنم خوشحال باشم از ا نکهیاز ا شتریکه ب یطور  داد یم یادیز یبهم انرژ 
 مردم باالتر بره  یخنده ها یصدا  ینطور یکردم که ا یچه قدر خوبه کار 

 

 

............................... 

 )دو هفته بعد( 

  یتکونشون بدم اما کاف تونستمیم یدستام هنوز نه کم  یراه رفتنمو به دست آورده بودم ول   ییتوانا
  یمدت همش رو نیکنن که بتونم دستامو تکون بدم البته ا ینبود امروز قرار بود که اون دوتا کار 

 داشت  ییسزا هب ری روند کار تاث یکه واقعا رو دادنیم نمیتمر  ینطور یتمرکز کرده بودن و مدام ا نیهم

 کار:  نیا یالزم برا مواد

و در   لیکاسه پاست  هی...پسیمتر از کاسه چ یده سانت  یکاسه کاکائو با فاصله  هی...پسیکاسه چ هی
 که اون آخرها بود    یکاسه ترش هی تی نها

توش و   اتیمن دست دراز کنم وکاسه هارو بردارم و محتو دیمتربود که با یهر کاسه ده سانت فاصله
هم بردارم:/نامردا بعد از  پسوینتونسته بودم کاسه چ یمدت حت نیا تونستمیبخورم اما چون نم

 شی ریخودت بگ  یکن یسع  دیبا گفتنیم دادنیذره هم بهم نم هی نیتمر
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  دهیروبه روم چ یروبه روم که به صورت عمود ینگاه کردم منتظر بهم نگاه کردن به کاسه ها بهشون
شده بودن نگاه کردم دستمو آروم آروم درازکردم و بردم جلو هردوتاشون داشتن باذوق بهم نگاه 

  فظاما نتونستم تعادلشو ح دیبود رس پسیدستم به کاسه اول که توش چ کردنی م قمیو تشو کردنیم
 کاسه  یکنم دستم سقوط کرد تو

   یتتو به کاسه اول برسون ماه دس هیبعد از   ی...باالخره تونستنی بود...آفر  ی_عالآرمان

 پاهامو گفت:  یگذاشت رو پسوی چ ظرف

 _بخورش آرمان

نتونستم به دهنم برسونمش که    یدهنم کردم ول کیبرداشتم دستمو باال بردم و نزد پسیدونه چ هی
از   یقطره اشک از سر خوشحال ه یوخوردمش  دیبه دهنم رس نکهیدستموگرفت وبرد باالتر تا ا نیدیآ

 بکنن  قمیکه باعث شد اونام دست بزننو تشو نییپا  دیگوشه چشمم چک

 

 

 

 ............................ 

  نیع تونستمیم  نیدیهامو مثل قبل به دست آورده بودم به لطف آرمانو آ یی توانا یاالن تمام من
 ...بلندشم...غذا درست کنم و...نمیراه برم...بدوم...بش یسابق به راحت

 حرف بزنم  تونستمیکه هم من و هم اون دوتارو ترسونده بود زبونم بود:/نم  یتنها مشکل  فقط

هم  نیدیآ د یگنج  یتو پوست خودش نم  یهام برگشته بود از شدت خوشحال  ییکه همه توانا آرمان
اما  میش منتظر آرمان بودهم میخونه تنها بود یتو نی دیشب منو آ هیاز آرمان نداشت  یدست کم

داده  امی پ مویبهش زنگ زده بود یهردومون کل مینگرانش شده بود  یبرنگشت هردومون حساب
شب برگشتن خونه بماند که منو  ازدهی نداده بود آخرسر آقا ساعت  ی کدوم جواب چیاما به ه میبود

  میکتکش زد یحت  مویکرد خشی چه قدر توب نیدیآ
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 نصف شب  ازدهیساعت  یباکلس دعوت کرد اونم تو یل یشاپ خ  یکاف  هیبه  هردومونو

من   کردمی احساس م ای رفتمیشاپ مارو به سمت طبقه دوم بود از پله ها که باال م یکاف میرفت یوقت
اونهمه   دنیبا د  دمیبه باال رس یسالن باال خاموشه که وقت  یواقعا المپ ها ای نمیب ینم  یز یکور شدم چ 

چشمام جمع شد به سمت آرمان برگشتم و با   یاشک تو دیقرمز و سف یشمع روشن و گل برگ ها
کامل   یحلقه دستم کرد قرار شد وقت  هیکردو  یخاستگار  یبغلش اون شب منو رسم   دمیپر یخوشحال

 رانیخوب شدم به خونواده هامونم خبر بده که برگردن ا

شب تو صورت   یاه یس یتو یز یچ  هیمن اشتباه فکر بکنم اما اون شب احساس کردم  دیشا دونمینم
خوشحال بودو    میگرفتیسروسامون م میمنو آرمان داشت نکهیاز ا دیبرق زد اونم نم اشک بود شا نیدیآ

 بود؟  یچشماش چ یاون غم بزرگ تو لی شده بود اما پس دل یاحساسات 

حساس شده    یلیخ  نیدیمدت رو رفتار آ نیا امی م رونیب   االمیتکون دادم تا از فکروخ نیبه طرف  سرمو
 داره  یباشه چه لزوم  نیغمگ دیاصل چرا با هیبودم غم چ

 تونستمیم گهیچون د نییخودموآماده کردمو رفتم پا یرو  ادهیبه اصطلح پ  ای پارک  میقراره بر امروز
تنها شده  شهیباز مثل هم نی به خاطرهم میرو هم مرخص کرده بود هیهمه کارهامو انجام بدم دا

 میفقط ما سه نفر بود مویبود

 هوا گرفتمش  یبه سمتم انداخت رو چوی سوئ نیدیآ

 یی _امروز شوفر ما شمانیدیآ

  یزد که باعث شد دندونا یبهم زدو لبخند یبراش نازک کردم که چشمک یبه کمرپشت چشم دست
 بشه دهیمرتبش به رخ کش دیسف

 چرخوندم  میکجا بر یدستمو به معنا میسوار شد یمون وقت هرسه

 ی شگیهم ی_خانوم راننده همون جانیدیآ

 دکتر  م ی_البته قبلش برآرمان

 _آرمان امروز مگه فرده؟!نیدیآ
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 _آره امروز نوبت دکترشه آرمان

کنه تا زبون   یماهه تحت درمانشم اما هنوز نتونسته بود کار  هیکه  یافتادم سمت مطب دکتر  راه
 بازکنم:/ 

  یشگی هم یباز همون حرفا  رونی ب میاومد ازمطب

 پوووف 

مراسم سه نفره  هی میکن  دیبود خر نیدیفردا که تولد آ یسمت فروشگاه روندم قرار بود برا به
 م یریبگ  یخودمون

که اسممو صدا   نیدینعره وحشتناک آرمان و آ یصدابا  کهو یکه  میشد ادهیپ نی از ماش میدیرس یوقت
قبل از   دمینفهم یز یچ ابونیخ  گهیزدن به خودم اومدم اما همون لحظه جز پرت شدنم به سمت د

پرت شده بودو چشماش هنوز باز بود  ابونی که اون طرف خ نیدیبه آ فتهیهم ب یچشمام رو نکهیا
هم   یشدن خون از کنار سرش چشمام رو  یلب زمزمه کردم با جار  ریکردم لب زدم و اسمشو ز گاهن

 مطلق  یاهیافتادو س

 

 

 

 

 .................... 

 باارزشه یل یآدما خ یعشق برا یدون ی_منیدیآ

 نشده بود؟  ی_تو...تو مگه سرت خون 

 مبهم زد که باعث شد با حرص بهش نگاه کن یلبخند مردونه قشنگ نیدیآ

 _سرم؟بانو من دلم خون شد نه سرم نیدیآ
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 چرا سرت پانسمان نشده؟  یمگه تو تصادف نکرد  گمیم ؟دارمیچ یعنی_

 عاشق شدم  یدلم خون شد و ک یکه ک ید یفهم یحواست بهم بود م  شتری_اگه بنیدیآ

 دم؟ یحواسمو از تو بر  یمن ک یگیپرت و پل م ی_چرا دار 

 آرمانو داشته باش  نیا یدل آرمان...تازه گذشت...هوا زیعز می_بگذرنیدیآ

 ؟ یزن ی حرف م  ینطور یا یدار  ؟چرایچ یعنی_

  یآرمانو که بابا کن ینخور  زارویچ نیالبته تو غصه ا شهی_کم کم جمع سه نفرمون دونفره منیدیآ
  شهیدوباره جمعتون سه نفره م

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 ؟ یکجا بر  ییخوای_م

 از عسل و آرمان توش نباشه  یاسم گهیکه د ییجا هی رم ی...مدونمی_نمنیدیآ

  نید ینامرد؟...نرو آ میکارت کرد ی_چرا؟مگه ما چ

قلبم گذاشت که باعث شد   یدستشو جلو آوردو رو یکرد به سمتم اومد به آروم یتک خنده ا نیدیآ
 بهش نگاه کنم 

 تپمیم نجایا شهیبرم من هم ییجا ستی_قرار ننیدیآ

 هم بستم  یانداختم چشمامو رو نیی پا سرمو

 برادرم دوست دارم   نی_من...من تورو ع

 رم یدارم م نهیدلم...به خاطرهم  زیعز دونمی_منیدیآ

 گفت:  رفتی همونطور که قدم به قدم عقب م دیباال آوردمو بهش نگاه کردم که خند سرمو
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شد  گهی د یکیقلبم به وجود اومد اما خب نشد که بهش برسم عشقم ماله  یعشق تو هی_نیدیآ
قراره  گروید یکیبله داد  گهید یک یرفت تو دستش به  گه ید یکی حلقه  دیخند  گهید یکی عشقم کنار 

 بابا کنه  

 زنهی حرف م  ینطور یچرا داره ا نیشدن ا  ریسراز  شتریهرلحظه ب اشکام

 د یدوار خن وونهیباال انداختو د  یا شونه

  رونی نشد نتونستم اخه عشقش ب یدون یدادم که قلبمو از عشقش پاک کنم اما م حی _منم ترجنیدیآ
 عشق مشترکو من پرداخت کردم  هیدادم خوده قلبمو بهش بدم درواقع تاوان  حی نرفت منم ترج

 نادرش زد یبهم زدو از اون لبخندها  یچشمک

 ـــــا ی_بانو مراقبش باشنیدیآ

 ـــــایبانو مراقبش باش  

 ـــــایمراقبش باش  بانو

 ـــــایمراقبش باش  بانو

 میبود مارستانیب یو منگ به اطرافم نگاه کردم اونطور که معلومه تو جیباز کردم گ یبا کرخت  چشمامو
 سرم بود  یقرمز شده بود رو هیکه ازشدت گر یینگاهم به آرمان افتاد که باچشما

 ه؟!من مردم؟ شد  یطور  نیچرا ا نیا وا

 به من کردو گفت:   ی که متوجه شده بود بهوش اومدم نگاه دکتر

  ؟یدارشدی_خب...خب...خب بدکتر

 سمت آرمانو گفت:  روکرد

 من بهش بگم؟ دیی خوایم  ای دیخودتون بهش بگ دیتونی_مدکتر

از   یچرا خبر  یباشه راست  یحالو روزش ته دلم خال نیا دنیکه باعث شد با د دی باال کش شوینی ب آرمان
 نبود؟  نیدیآ
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 گم؟ی_نه خودم بهش مآرمان

 دی لی_باشه هرجور مادکتر

به کنار صورتم   یبه روم زدو دست یرفت و آرمان به سمتم اومد لبخند خسته ا رونیاز اتاق ب  دکتر
 هم ببندم   یکه باعث شد ناخواسته چشمامو رو دیکش

 بسوزونه؟ گرمونویج   زیعز هیداغ  دیمنو تو همش با شه؟چراینم  _عسل چرا تمومآرمان

قرار   یمرده بود؟باز ک یشده بود؟باز ک   یبرام سخت شده باز چ کمی دنینفس کش کردمی م احساس
 بود داغدارمون کنه

داشتم از دل  دیکش  یجلوشو گرفتو پوف  عیشد رفته رفته چشماش قرمز شد اما سر  رهیچشمام خ  تو
  یکه قراره بدجور  یبد طور  یلی افتاده خ  یاتفاق بد هی  کردمی چرا احساس م  دونمینم  مردمیشوره م

 کمرمو خم کنه 

 ی هوش ی هفتس ب هی_تو االن آرمان

 کردو ادامه داد: یمکث

 اد؟ یم ادتی یز یادته؟چ ی_ماجراروآرمان

شدن خون از کنار سرشو خوب   یو جار  نیدینبود فقط صحنه باز بودن چشم آ ادم یواضح   یچیه نه
 بوده لتمیاون فقط ساخته تخ  یعن یبود باهام حرف زد پس  شیپ قهیچند دق نیبود اما هم ادمی

 نه باالانداختم یبه معنا سرمو

با داد ما دو   شدیم کیبا سرعت باال داشت بهت نزد ن ی ماش هی یشد ادهیپ ن یاز ماش  ی_وقت  آرمان
 ... کهوی...کهویسمتمون که  ینفر برگشت

  رشدنی اشکام سراز دیتوموهاش وپشت گردنش کش یحرفشو ادامه بده دست هینتونست بق  آرمان
 گهینم  یز یچرا چ نیا

 خوردو...   نیتوروپرت کرد اون سمت اما خودش...خودش به ماش  نیدیآ کهوی _آرمان
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باهاش   شی چند لحظه پ نیهم ؟منیچ  یعنیبود  دهیامونمو بر هیگر دمیشنیازش نم ییصدا یا گهید
باز   خوانیم هیباز هی دونمیآره م هی باز هی نایا دونمیداد من م لمیچرت و پرت تحو یحرف زدم اونم کل

 شناسمیم نارویکنن من ا تمیاذ

به  یدیضربه  شد نیدیبود...آ دهی د بی...قلبت بدجور آسیخبر دار   تیقلب  یمار ی_خودت که از بآرمان
  مشیرسوند  یوقت ییش گفتن تموم کرده اما به صورت معجزه آسامغزش وارد شد اومدن باال سر 

 یکنن که بره تو کما دکترا گفتن که ضربه مغز  یدکترا به کمک شوک فقط تونستن کار  مارستانیب
  یپا نکهیاما من اجازه ندادم که دستگاه هارو ازش جدا کنن تا ا ستیبه برگشتش ن یدیام گهید دهش

  خوردیبهم م تونمیگروه خون میبهت قلب اهدا کن نیدیدادن که از آ  شنهادیتو وسط اومد دکترا بهم پ
با حرف   مابشم ا تونیک ینجات بدم بعد باعث مرگ اون  تونو یک ی تونستمیاولش قبول نکردم چه طور م

 دکترا قانع شدم 

  یشده بود دستمو باال آوردمو رو سی از شدت اشک خ یتکون دادم صورتم حساب  نیبه طرف  وسرم
 قلبم گذاشتم

  دیکشیبه برگشتش نبود به زور همون دستگاه ها نفس م یدیشده بود ام یمرگ مغز  نیدی_آآرمان
 شدیتر م  میمنم مجبور شدم که خواستشونو قبول کنم چون اوضاع تو داشت وخ  نیبه خاطرهم

 ... نیهام توروهم از دست بدم به خاطرهم یبا لجباز   خواستمینم دمیاز دست م نویدیآ نستمدویم

شده بود به    ری که به هق هق کردن افتاده بودم آرمان هم اشکاش سراز یبود طور  دهیامونمو بر اشک
 گفت:  یسخت

 تپه یتو م نهیس یداره تو نیدی_االن قلب آ

سخت بود به سرعت سرمو   یلیکنترلمو از دست دادم هضم کردنش برام خ  گهیم یداره چ  دمینفهم
اما من   زدیها شده بودم آرمان اسممو صدا م وونهیاومدم مثل د نییتخت پا یو از رو  دمیازدستم کش

 پرستار  شیبهش نداشتم رفتم پ یتوجه 

 تونستم داد بزنم  یحالو روزم باتعجب بهم نگاه کرد به سخت دنیبا د  پرستار

 دخونه..سردخونه کجاست؟ _سر

 اما اون لحظه اصل برام مهم نبود  زدم یمن داشتم حرف م شدینم  باورم
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 به سمتم اومد  نگهبان

 ببرمت  اتای_ب نگهبام

  نجایا  نکهیسردخونه و از ا یاز سرد  میوارد سردخونه که شد میآرمان دنبال نگهبان راه افتاد همراه
دستاش    یآرمان که اونم دستامو گرفت از گرما یچنگ زدم به بازو دمیمرده وجود داره ترس یآدمها

بهش   یچ  دمیآرمان با نگهبان سردخونه حرف زد که اصل نفهم میقلبم قرص شد وارد سردخونه شد
 برد   یسمت هیتکون دادو مارو به  یگفت اونم سر 

  دیبود که با ملفه سف دهید روش خوابجس هی رونیب دی از کشوها بردو کش یک یدستشو سمت  بعد
قطره اشک از گوشه  هیجسد  دنیبا د دمیکردم به آرمان نگاه کردم که د خیشده بود  دهیچ یپ

 ن ییپا  دیچشمش چک

 دنیملفرو برداشتم با د یلرزونمو به سمت ملفه بردم وقت یسست به سمتش رفتم دستا یقدمها با
 ب رفتمقدم عق هیکه مقابلم بود با وحشت  یز یچ

دربارش باهام حرف زد که عشق منو  قمی دختر بودم که عاشق داداشم بود اون روز رف هی_عاشق نیدی"آ
 در مقابلش نداشتم" یبگم چون شانس یز ینتونستم چ مونیدوست داره منم به حرمت برادر

فقط ماله منه مفهوم   یکیخوردن اون   یر یبرو گمشو دختره پرو تورو چه به شکلت خم   ای_بنیدی"آ
 بفهمونم بهت"  ایبود 

بزرگتر   نیفقط درد از ا ممیمن تسل یو بگ یوقتا بهتره در مقابل سرنوشتت زانو بزن  ی_بعضنیدی"آ
 " اریسراغم ن

تش برگردم دوباره به سمت  مبهوت و وحشت زدم به سم  افهیآرمان باعث شد با همون ق هیگر یصدا
 شد  ری رفتم چنگ زدم به قلبم اشکام سراز نیدیجون آ  یجسم ب

 "ــــای_مراقبش باشنیدی"آ

 کنه"  دتیتهد  یبیآس گهید ذارمینم ییایدن  نیگوهر ا نیمن با ارزش تر ی_تو برانیدی"آ

 ؟ یکن یم یچرا ازم دور  نیدی"_آ
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 " کنهیبا سابق فرق م  طتیشرا گهیخانوم کوچولو تو د کنمینم  ی_دور نیدیآ

 دم یعقبش کش  کهوی اما  دیلرزیبه سمت صورتش بردم دستام به شدت م دستمو

 ؟ یکنی م یچه غلط  رمی "_بم

بار آخرت باشه    یکنی کار ما سکته م نیاالن فوقش با ا ؟تویچ  یعن ی رمی _عه درست حرف بزن بمنیدیآ
 " ــایزن یحرف از مردن م

از اشک بود نتونست دووم   سی بود صورتش خ ستادهیشدم به آرمان نگاه کردم که کنارم ا کینزد
 گفتن نداشتم یبرا یاما حرف  شدیم ری از قبل سراز شتریبغل کرد اشکام هرلحظه ب نویدیآ ارهیب

 نکهیا یفورا خودتو بهم رسوند  یاوردیهروقت کمک خواستم نه ن یکرد یبرام برادر  شهی_همآرمان
 نیدیتوام آ ونیهمشو مد کشهیاالن کنارم نفس م  میعشق زندگ

بهم نگاه کرد کنارم زانو زد چشمامو   یهاش گرفتم آرمان با نگران لهیسرخوردم دستمو به م کنارتختش
 زدم:  غی هم بستم با تمام توانم ج یمحکم رو

 اااااا _خــــــــــــــــــــــداااااااااااا 

 

 

 ...................... 

 نده  یخونواده ا  چیخوام به ه یدارن که از خدا م یاز خارج برگشته بودن حالو اوضاع نیدیآ خونواده

نگفته بود اونقدر   یز یمنو آرمان هم از خارج برگشته بودن اما هنوز آرمان بهشون چ یها خونواده
 می باره حرف بزن  نیباهاشون درا دیکه با میسخت بود که اصل فراموش کرده بود طمونیشرا

  یتو موی گر یصدا هیبغلم کرد که باعث شد بق  یهم بستم آرمان به آروم یبا هق هق رو  چشمامو
 آغوش اون پنهون کنم 

 هم منو؟ یدیهم خودتو عذاب م ی_آروم باش خانومم چرا دار آرمان
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 خونوادش نگاه کنم  یچشما  یتو ونمتی_من عذاب وجدان دارم نم

 ی خودتو سرزنش کن   دیاتفاق بوده نبا هی ی ندار  یر ی مرگش تقص یدلم تو تو زی_عزآرمان

من بهش عادت   شهیتموم م  نیبرام داره سنگ یل یخ میزندگ یبده آرمان نبود حضورش تو  یلی_حالم خ 
 کرده بودم 

  کنهینگاه م  نیدیو داره به سنگ قبر آ دهیاخماشو توهم کش دمیباال گرفتمو بهش نگاه کردم که د سرمو
و بهم نگاه کنه  ارهیب  نییآرمان فرو بردم که باعث شد سرشو پا  یانگشت ها نی انگشتامو ب یبه آروم

 شدن  ری از قبل سراز شتریاشکام هرلحظه ب

از سر همون حسه قسم  ممیوابستگ نیدوست داشتم ا نداشتم آرمان...من اونو مثل برادرم ی_منظور 
 خورم یم

 د یسرمو بوس  یرو  یشدو به نرم خم

 دونمیفدات بشم م دونمی_مآرمان

اونقدر حالشون بد  نیدیشدم مادرو خواهر آ رهیاز اشک به قبرش خ  یازش گرفتم پشت هاله ا رومو
 مارستانیب  یتو گذرهیاز فوتشون م یدفن کردن تا االن که دو هفته ا نویدیآ ی بود که همون روز وقت

 میتنها بود  نیدیشدن و االن منو آرمان سر قبر آ یبستر 

 م یازش دور شده بود کمی  ایآخر نی_اآرمان

 هم بسته شد یرو چشمام

 زتر ی عز یلی تر بود خ  زی من عز یبرادر برا هی_اون از آرمان

 شدن  ریسراز  شتریآغوشش فرو رفتمو اشکام ب یتو شتریب

 افتاد  یاتفاقا نم نی کدوم از ا چی_کاش ه 

 منو تو ساقدوش بشه یعروس  ی_قرار بود توآرمان
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  یاومدم به آروم رونی بغض کردم از آغوشش ب کنهیم هیداره گر دمیفهم دمیشونه هاشو که د دنیلرز
 کرده بود هیعمر گر هیمدت آرمان به اندازه  نیهم فشار دادم ا یبغلش کردم چشمامو محکم رو

 شد  جادیتنم ا یتو یلرزش کهوی

گلم اون خودش عاشق   شهی"...نمن یمن ساقدوش باشم...اول اسمش "ع شیعروس ی_قراره تونیدی"آ
  یدر برابرش شانس گمیم نیا یداداشمه...از رو ییطورا هیخودمه  قینفرم رف  هیاون  گسید یکی

 مونیقط به حرمت برادر...دختره معلومه پسررو دوست داره...فلنیباهم فام  ییطورا هیندارم چون 
 "دمیکردمو خودمو کنار کش تسکو

واقعا اون منو    یعنیشد؟یسرم اکو م  ی تو نیدیآ یمدت همش حرفا نیشد چرا ا  شتر یب کمی تنم  لرزش
  ی...ول یمن بودم؟ول یعنیدوسش داره  گفتیکه همش م یدوست داشت؟منظورش از اون دختر 

 امکان نداره  نیا

  نیآزاده اما نه تا ا دمونیهمو بغل کنن درسته عقا ینطور یدوتا دخترو پسر نامحرم ا ستی_درست ن 
 حد

  نییسرمونو پا  یهردومون با شرمندگ  میبه سمت عمو ارسلن برگشت مویاز هم جدا شد  همزمان
  میانداخت

 د؟ یکنی چرا اقدام نم نی_شما که همو دوست دارعموارسلن

 عمو  ییت کنم باالخره هم بزرگ من هم بزرگ عسل شمادربارش باهاتون صحب  خواستمی _مآرمان

 یکارو نکرد نی_اما اعموارسلن

 بذارم  ونیاومد نتونستم باهاتون درم شی ماجراها پ  نی_اآرمان

انداخت   نییپا  یارسلن به سمتمون اومد با اخم به آرمان نگاه کرد آرمان سرشو با شرمندگ  عمو
 چشماش نگاه کنم  یتو  یعمو خجالت زده شده بودم پوووف حاال چه طور   یجلو یحساب 

 بهتون بگم  یز ی چ تونمینم فیح  فیح  نی_هردوتون برادرزاده هام هستعموارسلن

 بود  افشیچشما و ق  یتو یخاص  بتیه هیکه  مین نگاه کردآرمان همزمان به عمو ارسل همراهه
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 میشد نیدی مام واقعا عذادار مرگ آ کنمیدرک م  ستین یمناسب  تیاالن اصل موقع دونمی_معموارسلن
 د یباهم باش نی از ا شتریب  ستیاصل به صلح ن نمیبی که از شما م یحرکات  نیاما با ا

 آب دهنشو قورت داد  یبا نگران  آرمان

 عمو؟  یچ یعن ی_آرمان

 م یمنو آرمان بهم نگاه کرد یبا نگران  دی دست منو گرفت و به سمت خودش کش عمو

مدت هم  نیا دیباهم باش دمی اجازه نم ینکن  شیاز من خاستگار کهیتا زمان  نکه یا یعن ی_عموارسلن
 ما  شیپ  ادیعسل م

 عمو  ادیب نیدیسال آ دیکنم بذار یدگزن تونمیاونور؟من بدون اون نم ادیم یعن ی_آرمان

 به آرمان نگاه کنم میاشک  یارسلن دست منو گرفتو به آرمان پشت کرد که باعث شد با چشما عمو

  دیکه محرم بش دیریگ یعقد ساده بدون بزنو بکوب م هی_نگفتم که سوروسات به راه بنداز  عموارسلن
 ام یخودم از خجالتتون درم تونیعروس یبرا

 برد  نیبعد عمو منو با خودش به سمت ماش  و

 دونه یم شتریقدرتو ب ینطور یا ارهی _بهش نگاه نکن بذار سخت به دستت بعموارسلن

 _عمو آرمان...

  یاما خب چون تو دختر  دینگو عسل گفتم که هردوتون برادرزادم هست یچی ه سی ارسلن_ه عمو
 بعدا   یکن ی فرق م کمی

 

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

 

 شد یم ریاز قبل سراز شترینگاه کردم که اشکاش هرلحظه ب  نیلیبه آ یناباور  با
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 شهی_باورم نم 

 ران یا میبهمون زنگ بزنه که برگرد نیدیکه هرچه زودتر آ میبود نی _ما همه منتظر انیلیآ

 نگفت؟  یز یچرا خودش بهم چ ی...ول ی_ول

اصرار که اون  یدلشو لرزونده مامانم ه یکیکه  گهیبهش م زنهی بار به مامان زنگ م هی نیدی_آنیلیآ
که آخر سر   کنهی م دشیو تهد زنه ی مامان اونقدر بهش زنگ م نکهیتا ا دهینم پس نم نیدیاما آ هیک

  قتشنکنه تا و ینگه و کار  یز یچ  یبه کس دهیقسمش م یباخته ول یکه دلشو به ک کنهی اعتراف م
 برسه 

 بود  ایرو هیتکون دادم همشون برام مثل  نی ه طرفب یسر 

اون بل   نکهیشب قبل از ا هیگفت  شهیم  شیهفت ماه پ بای تقر زنهی بهم زنگ م  نیدیشب آ هی_نیلیآ
که دوسش   یشده گفت کس یکه چ دم یکرده ازش پرس  هیصداش گرفته بود معلوم بود گر ادیسر تو ب 
 خوادی بود که دختره آرمانو م نیکه تنمو لرزوند ا یز ی دوست داره و چ گروید یکیداشتم 

  میزیخوبم چ  یعنیکه  ارمی به سمتم اومد که باعث شد دستمو باال ب  عیسر نیلیمبل سقوط کردم آ  یرو
 ست ین

 _زنگ بزنم به آرمان؟نیلیآ

 _نه نه من خوبم ادامشو بگو

 _ادامشو بگم که تو حالت بدتر بشه؟نیلیآ

 زدم  یقلبم گذاشتمو بهش چنگ یشدن دستمو رو ری سراز اشکام

شده بودو با   ینطور یحرف زده بود و اون شب اونم ا نیدی _معلوم بود که آرمان درباره دختره با آنیلیآ
 من تماس گرفته بود 

 نبردم خداااا یپ "داره اسم منه چرا خودم بهشنی_اون دختره من بودم آره؟؟اولش "ع 

 داد میدستشو پشتم گذاشتو دلدار نی لیصورتم گرفتمو زجه زدم آ یجلو دستمو
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 یر ی باز از هوش م  ستیبرات خوب ن  کنمینکن خواهش م هی_گرنیلیآ

توجه به   ی که من ب  کوپهیداره م نمی س یتو یقلب کس  یکنم وقت  یتا آخر عمرم زندگ  ی_من چه جور 
 کردم ی م ری عشقش س

 ؟ یکردی م ؟ترکمیکردیکار م  یعاشقته چ  یدیفهمی_م

  یتو یفی لرزش خف دنشیبود برگشتم با د ستادهیبه سمت آرمان که با اخم پشت سرمون ا یناباور  با
 شد آب دهنمو با ترس قورت دادم جادیتنم ا

 دوست داشته حاال که قلبشو بهت داده توهم...  یدیکه فهم ؟حاالیگینم  یز ی_چرا چ آرمان

 _خفه شو 

قطره اشک   هیانداخت و تنهامون گذاشت آرمان  ن ییتعجب به سمتم برگشت سرشو پا با  نیلیآ
 بهم نگاه کرد   یو با ناباور   نییپا  دیمردونه از گوشه چشمش چک

  ینطور ی؟ایباهام ازدواج کن  ییخوایم ینطور ی؟ای_چه طور از عشق من نسبت به خودت شک کرد
 یآقا باال سرم بش ییخوایم

 صدامو باال بردمو داد زدم:   اری اخت یب

دوستم داشته و  یروز  هیکه  زنهیم نمی س یتو یبرات تلخه آرررره؟؟برات سخته قلب کس قتیحق هی_چ
 بردم؟ یمن حاال بهش پ 

 حالمو نکرد اونم بلند داد زد:   تی اخماشو به شدت توهم برد اصل رعا آرمان

که به   یبفهم  قتیرف ن یتلخه که بعد از فوت بهتر می ل یتلخه دختره احمق خ قتی_آرررره حقآرمان
 زنت باشه نهیس یقلب اون تو نکهیا هیچ یدون یناموست چشم داشته و تلخ تر از اون م

تو  نکه یآرمان؟اون درباره من با خونوادش حرف زده بود اما هم یانصاف ی ب  نقدری_ناموس؟چرا ا
 کشهی علقش به خاطرتو پا پس م یرو ذارهیخاطرتو پا م به  یزنی باهاش درباره من حرف م
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من به  یکه جلو یکه برات بافتن اونقدر پرو شد یف یاراج  نیاما حاال با ا دی _پاشو پس کشآرمان
  رموی بگ یکه اللمون  یکنیمنم پشمک حساب م یاز عشق پنهون اون نسبت به خودت حرف زد یراحت

 نگم  یچیه

 ؟ینداز یجنجال راه م ینطور یا یسرچ  ی_اون مرده دار 

  ادیبعد  یکنار من باش  ییخوایهمش م هیکنه؟چی م رشی ذهن تورو درگ یداره وقت دهی_چه فاآرمان
حرمت ها و   یپا بذارم رو یکن یکار  ییخوای ؟میباعث شده زنده بمون یکه چه طور  یفتی ب نیدیآ

 هاش فحشش بدم؟؟؟؟ یخوب

 بشه  یعصبان  ینطور یبودم ا دهیبهش نگاه کردم تا حاال ند یناباور  با

  گهیقلب د هیدنبال  گردم یامروز م نیتو باشه هم شی اون قلب پ نیاز ا شتریب  ذارمی_من نم آرمان
 ارم ی در م نتیهرجور شده اون قلبو از تو س

 گشت بازوشو گرفتم اما به سمتم برن دمویبه سمتش دو عی عقب گرد کرد که بره اما سر آرمان

   یکنی کارو نم  نیا دونمی_م

 میکن ی_حرفمو زدم الزم باشه قلبامونو جابه جا مآرمان

 حرص اشکامو پاک کردم  با

 ه؟ی_مگه بچه باز

 : دیبا خشم به سمتم برگشت و غر آرمان

 کنم؟ یمرده حسود هیکه همش به  هیمنم بچه باز ی_مگه زندگ آرمان

 آرمان یندار   یبیچون رق یکن  یحسود یبه کس  ستی_تو قرار ن

 دستمو بهش نشون دادم یچپمو باال آوردمو حلقه تو دست

 سر سفره عقد من به تو بله ندادم؟؟؟  شبی؟؟؟د ینکر  ای یدست من کرد شبید نوی_تو ا

 موهاش زد  یتو   یچنگ یعصب آرمان
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روحتو فکرتو همه   خوامیم تویمن همه چ نویبفهم ا خوامیجسمتو نم  ؟منیفهمی_چرا حرفمو نم آرمان
 بفهم  وتیچ

که اون به من علقه داره اما  میدیدرسته هردومون فهم تپهیمن م نهیتو س نیدی_درسته قلب آ
دوست داشتم االن که عقد تو    نویدیکه من اگه بر فرض محال آ یاول کار بدون نی هم نویا خوامیم

 کنم ی فکر نم نیدیبه آ گهیشدم د

 چشمام بفهمه یتو قتویحق  خواستیبه چشمام نگاه کرد انگار م  آرمان

منو تورو از هم جدا کنه حاال   خواستی هم بود نم یوقت ن یدی_من ماله توام و توهم مال من آرمان...آ
 کارو کنه؟؟  نیکه مرده بخواد ا

 دو طرف بازوهام گذاشت و گفت:  یدستاشو رو آرمان

  نویبفهم ا میدیکش یادیز یها ی سخت  اوردمیبه دستت ن یتو حساسم عسل به راحت ی_من روآرمان
 از دستت بدم  خوامینم

 لباش گذاشتمو گفتم:   یپنجه پام بلند شدم انگشت اشارمو رو یرو

 آرمان یمنو از دست بد ستی_تو قرار ن

 گونه اش کاشتم.   یرو یهم بوسه ا بعد

 

 

 ..................................... 

منو آرمان به وضوح حس   یزندگ  یتو شیخال   یجا نکهی با ا گذرهیم نیدیکه از فوت آ شهیم یسال سه
  مییا یباهاش کنارم  میاما باز هم دار شدیم

دارم خونواده عمو و عمه هامم از خارج   میزندگ  یاز حضور همسرم تو یسه سال آرامش خاص نیا یتو
 یمن االن کامل در کنار آرمان مرد میکسو تنها نبود یب گهیمنو آرمان د ینطور یا رانیبرگشته بودن ا

   کنمی م یکه با تموم وجود عاشقش هستم کامل احساس خوشبخت 
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بحث درباره قلبم و   به من کنار اومده بود اما هربار که نیدیآرمان با بحث علقه آ نکهیوجود ا با
  ادیگرفته بودم ز میتصم  نیبه خاطرهم کنهیاخم م یکه چه طور  دمیدیاومد م یوسط م   نیدیآ یحرفا

 ارم ین نویدیاسم آ

بچمون معلوم نشده بود   تیبود که من باردار بودم اما هنوز جنس نیداستان ا زی انگ جانی ه قسمت
به آرمان بده البته   زشیپسر باشه همه چ خواستیدلم م ارهیب  شارویدرواقع آرمان رفته بود جواب آزما

 هاش  یاز قدباز  ریبه غ

به سمتش برگشتم که خم  یلبام ظاهر شد با خوشحال  یرو یدور کمرم لبخند یقرار گرفتن دست با
 دی بوس قیشدو گونمو عم

 آرمان  یزندگ  یحق کار کردن ندار   یمگه نگفتم شما باردار  ییا_باز که سرپآرمان

 ؟ یگرفت شویحرفارو ول کن برگه آزما نی_ا

 زد یلبخند مردونه ا آرمان

 رم ینگ شهی_بله که گرفتم مگه مآرمان

 بهش نگاه کردم اقیاشت با

 ه؟یبچمون چ تی _خب جنس

   دیچشماش برق زدو خند آرمان

 مگه اسیراحت  نی _به همآرمان

متوجه   کهویکه  یچ یعنیحرص بهش نگاه کردم که ازم فاصله گرفت خواستم برم دنبالش بگم عه  با
شدم آرمان با لبخند بهش اشاره کرد که باعث شد با شوک به سمتش آروم آروم قدم    زیم یرو کیک

 بردارم 

 با ذوق بهش نگاه کردم   یبود نصفش صورت ی دوطبقه خوشگل بود که نصفش آب کیک هی

 ؟ یگرفت  تی جنس نیتع  کی_ک
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 آره بازو بسته کرد یهم به معن یچشماشو رو آرمان

 ؟یسفارش بد  کیک یتونست  یچه طور  شیجواب آزما یبرا یامروز رفت ؟توکهیچه طور  ی_ول

 شه یم ینجور یا یر یگیآقاتو دست کم م یوقت گهی_دآرمان

  ش یکیبود   کیک یکه رو یبه مجسمه عروسک دیبرام عقب کش  روی که آرمان صندل دم یذوق خند با
 د یپسر نگاه کردمو با ذوق چشمام درخش  شی کی دختر بود اون 

  یکرد رمی _واقعا غافلگ

 گهید مین ی_ما اآرمان

 بهم نگاه کرد د یدرخشیم  یکه از خوشحال ییچاقورو دستم داد بعد با چشما آرمان

 باشه؟  ی داخلش چه رنگ خوادی لت م البته قبلش بگو د هیبچمون چ تی جنس  ی_ببرش تا بفهم آرمان

 بهش نگاه کردم  یخوشحال با

 ی _آب

 باال داد که باعث شد بهش منتظر نگاه کنم   ییابرو آرمان

 هم بهش اضافه بشه  گهیمرد د هی یی خوایخونه کمبود مرد نداره که م نی_اآرمان

 خودشو حفظ کنه   تیحرص بهش نگاه کردم که باعث شد همچنان موقع با

 بچه دختر باشه  ییخوای داره که م ازین یا گهی_نکنه به زن د

 داشته که بچمون دختر شده  یا گهیبه زن د  ازی خونه ن گهی_دآرمان

دهنش که  یرو  دیدستشو باال آوردو کوب عیکرده باشن سر یکه خرابکار  ییپسربچه ها نیع  کهوی
 شدو چپ چپ نگام کرد  یحرص  افشیاعث شد با تعجب بهش نگاه بکم کم کم قب

کردم شد باد هوا همون  نهیهز  نهمهیا گهید یچیعسل...ه یکنیدهنمو باز م   یچه طور  نی_ببآرمان
 بهتر بود گفتمیاومدم م یم یعاد
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 باز چشم غره بهم رفت  خندمی دارم م دید یگرفته بود اما آرمان وقت خندم

  یبچه ها  یسفارش دادم برا تی جنس   نیتع کیبود که ک  یبار   نیو آخر نیاول  نی_زهرمار...اآرمان
   گمیبهت م تشویخونه جنس امی م ینطور یهم گمونید

 باال انداختم  ییابرو

 گمون؟ ید ی_بچه ها

 ؟ دونه قانع باشم هی نیبه هم ی...نکنه انتظار دار گمونی د ی_بله بچه هاآرمان

 که باعث شد اخم کنه دیهردو ابروم باال پر  نباریا

 ی _نگو تو قانعآرمان

 دونه نه فوقش دوتا  هی_به 

 گس ید یمنظورت دوتا میکن ی که حساب نم روی کی  نی_آها اآرمان

 هم بستمو اسمشو صدا زدم که باعث شد بخنده ی حرص چشمامو رو با

چهارتا بچه    گمیم یوقت هیخونه مرد ساالر نی...ایدونیخودت خوب م ستمین لی من زن ذل  نی_ببآرمان
 مفهوم بود؟   شمیم  یفوقش من به شش تا راض یعنیبه باال 

 گفتم:  غیبا ج کهوی گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما با

 تــــــــــــــا؟؟!!!!   ــــــشی_ش

 شد هفت تا  یزد غیخونه ج  نی_چون سر مرد اآرمان

 بردیفکر کنم داشت از حرص خوردن من لذت م حرص بهش نگاه کردم که باعث شد بخنده  با

 شش تا  شهیم ی_چون االن دربرابرم سکوت کردآرمان

 عقب گرد کرد  دویباال بردم تا بزنم که خند  چاقورو

 گشنمه  کویخب غلط کردم ببر ک  یل یخب خ   یلی_خ آرمان
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چون بچمون دختر   هیصورت  دونستمینداشتم م هیچ کی رنگ داخل ک نمیبب  نکهیا یبرا  یجانیه گهید
پسر باشه  خواستیزدم درسته دلم م یلبخند محو شمیدختر کوچولو م هیدارم مامان  نکهیبود از فکر ا

 اما خب حتما خدا نخواسته 

سرمو باال آوردمو   یچشمام گرد شد با ناباور  کیرنگ ک دن یقاچ ازش جدا کردم با د هی دمیکه بر کویک
  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هینگاه کردم  کردیلبخند محو بهم نگاه م هی به آرمان که داشت با 

 ن ییپا

 ... ی_اما تو گفت

 یشد  زیاندر سوپرا زی سوپرا ینطور ی_اآرمان

 بکنه  یدهنم گرفتم که باعث شد آرمان اخم ی شده بود دستمو جلو  ری سراز یحساب  اشکام

 یحاال دار  یحد خوشحال نشد  نیتا ا  یزن من بش یخواست یکه م یشب  ادیم  ادمی یچ یعن ی_آرمان
 گمیم کنمیعوض م   کویک نی من ا شهینم ینطور یا  ؟نهیکن یم هیگر ینطور یپسردار شدنت ا یبرا

 بکنن    شیصورت 

بلند شدمو محکم خودمو پرت کردم    عیبلند شد همون لحظه منم سر  شیصندل  یاز رو یشینما بعد
 بغلش  یتو

موهامو  ینوازشم کردو رو   یآرمان هم به آروم هیگر ریکه دورم حلقه شدم بغض کردمو زدم ز دستاش
 د یبوس

  یلیپسره خ  دمیفهم  یپسرباشه وقت خوادیدلت م دونستمیکردنت بشم من م هیگر ی_فداآرمان
 ی خواستیدر اومد که تو م یز ین چخوشحال شدم چون او 

 بهم زد  یچشماش نگاه کردم اشکامو پاک کردو لبخند محو به

 _با  اجازت جلو جلو اسمشم انتخاب کردمآرمان

 قلبم گذاشتو آروم گفت:  یدستشو رو بعد

  نیدیآ م یذاری_اسمشو مآرمان
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 بهمن زاد  انای :کسندهینو

 عاشقانه... یرمانها سندگانیانجمن پرطرفدار نو عضو

 

 آثارم:  گرید از

 دنده هیپناهان  یب

 خانم فداکار   تیمامور

 مرد خشن من  دو

 بل  طونی زهرمار و دخترش برج

 گمشده مهیعشق ن  یب
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 چشمانت  یآوا

 به رخم نکش  پولتو

 که ماه شد  یدزد خانم

 

 : سندهینو سخن

  نیاول ت یسا یاسم هم اومد رو نیرمان اول اسمش رمان "چرخه عشق ما سه نفر" بود به هم نیا
دادم متوجه شدم   رونی ب یبهتر  یرمانها  یگذشت وقت  یرمان بنده بود که نوشته بودم اما خب هرچ 

به   ستیرمانهام هستن خوب ن  ه ی" اون طور که در شان بقیکه رمان اول و دومم "اعتراف کن عاشقم
 یدانلودشو بردارن و چون رمان چرخه عشق ما سه نفر با وجود مبتد یها نکی گفتم که ل نیمطره خا

کنم  ششیرای دادم که و حیترج  کردنی کرده بود و درخواست دانلودشو م دایپ یاد یبودن قلمم طرفدار ز
  خوامی ازش خوشتون اومده باشه اگه بچگونه بود عذرم  دوارمیبه اسم منتشرش کنم ام نباریو ا
 ساده کردم  شیرایو  هیفقط  نیبشه به خاطرهم یدست کار  یداستان اصل خواستمینم

 

 د یو سرافراز باش  دیدر پناه حق مو  شهیهم

 

 

Kiana…Bahmanzad 
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

