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 ـــــنای      ادرــــنایادر
 

  داداش مانی نکرد صداش انداخت رو سرش ادامی پبازم
 

 نیی پاایبله باشگاه هستم ب: من
 

  باال کارت دارمایسالم ب:ارتان
 

 امی مرمیدوش بگ: من
 خونه دو طبقه هی باشم اومدم باال خونه منو داداشم یی اگهی منتظر حرف دنکهی بدونه ادمبع

 ی پنح سال اول ولمیکردی می محله شهر ونکورکانادا هست قبال تورنتو زندگنیتو بهتر
 نجای امی  اونم بخاطر کار ارتان که تونستمیبعدش بخاطر کارطبابت ارتان به ونکور اومد

 به گهی ن ارتان که مای می زنده هستدونهی بابامون مدونمی اصال نمنه وگرمی کنیزندگ
 مرد يماری من که فقط به اندازه ده سال بابامو شناختم مامانم بخاطر بیفکرمون هست ول

 دور شهی همنکهی بخاطر ااهی اتاق بزرگ با دکور سهی اتاقم دمی بچه بودم رسیلی خیوقت
 شدن به منو نداشتن منم کی بود که اجازه نزداراطرافم پسر ومرد بودن زن فقط خدمتک

 پسرونه هی اخالقم پسرونس رفتم حولمو ورداشتم رفتم حموم خب کجا بودم هوم روحمیروح
 ي قویی پسراس عضله اهی که بدنم االن شبي هم پسرونس مثال بدن سازقمی عالیمن حت

 در کمد باز کردم رونی بتم حولمو ور داشتم رفي اندازری هستم تو تنی که ماهرتري اندازریت
 هی بقی طوسی هستش پرده روتختی طوساهی برداشتم دکور اتاقم سی رکابهی شلوار برمودا هی
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 مهمان اشپزخونه ي بود که سالن غذا خوري خونه جورنیی رفتم پادمی لباس هارو پوشاهیس
 داشت قهوه ن اشپز خونه ارتادمی بود رسی بهداشتسی بود طبقه باال اتاق خواب ها سرونییپا

 تا خورهی مگاردی به بادشتری بافشی قکلوی هگمی من می ارتان دکتر بود ولختیریتو فنجون م
 اخالقش سرد کردی تنومندش جلب توجه مکلی هشتری بی داشت ولیدکتر صورت خوشکل

 اومدم رونی شدن موهام از فکر بدهی بودم با کشدهی هاشو ففط من دی جوش مهربونریبود د
 موهامو بکشن منم شروع کردم به زدنش با وجود ادی بدم مدونستی کردم ماهگبه ارتان ن

 می زدگروی همدکمی بود شتری خب زور اون بی اون کم نداشتم ولکلی از هيزی منم چنکهیا
 بهم ی چیخواستی گفتم؛ خب ممی نشستییرای پذی سلطنتي روومبل هامی رفتمیتا خسته شد

  یبگ
  رانی امی برگرددی شد گفت؛ باي هم جدارتان

 !!؟؟ی داد مانند گفتم؛ چـــــــــي گردشده صداي با چشمامن
  رانی امی برگرددی توچشمام نگاه کردو گفت؛ گفتم باي عادارتان
 می کارت تو باشگاه من کجا برنجاسی امونی ما همه زندگی چیعنی گفتم؛
 فرداشب پرواز رانی امیری می مدت طوالني جمع کن برالتوی چرا فقط وساگمی ؛ بعدا مگفت

 میدار
 یعنی صداش کردم توجه نکرد رفت تو اتاقش منم رفتم اتاقم ی گفت بلند شد رفت هرچنویا

 که ده ي کشوررانی برگشتن به اي عجله داره براينجوری افتاده که ارتان ای چه اتفاقیچ
د مثل برف  بودی نشستم پوست صورتم سفشمی ارازی منهی اي رفتم جلومیسال از اون دور بود

 ي رگه هایتونی پوست صورتم مشخص بود موهام رنگش زریز ي هارگی مویکه حت
 ي ابرو های طوسي چشمام سبز بود با رگه هادیرسی شونم مری توش وجود داشت تا زییطال

 صورتم به ی داشتم ولی در کال صورت جذابیی قلوه اي سرباال لباکی دماغ کوچیپر و هشت
 یعنی ارتان افتادم ادی بازم نومند بدن تفی صورت ظرومدی نممیی عضله اوی ورزش کارکلیه
 ی شب وقترونی از روستا ها بود رفت بیکی بابام که ارباب ادمهی شی شده ده سال پیچ
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 ی زندگنجای از دوستانش که ایکی شی کانادا پمیای ما بدیبرگشت اشفته بود فرداش گفت با
 هم ندونستم چرا زقط به ارتان گفت تا به امرو فلشوی دلستی من ده سال بود ارتان بکنهیم
 ی خدا من چطور وقتي هامو جمع کردم تو چمدون گذاشتم والی وسانجای امی اومدییهوی

 به دی اصال واسه زنها اونجا وجود نداره و ممنوعه باي ورزش کنم باشگاه بدن سازمیبرگشت
 د خوابم برد صبح با صدا بلنالی برم با فکر ختونمی فکر بکنه وگرنه نمهیارتان بگم خودش 

 رونی بلند شدم دست صورتم شستم رفتم بکردیارتان که صدام م
 یسالم چه خبره اول صبح: من

  میمونی مرانی ای مدت طوالنزوی همه چي هاتو جمع کردلیسالم وسا: ارتان
 اره ارتان؟:  من

 جونم: ارتان
 یدونی خودت که م کنمکاری چی ورزشلی اونجا من بدونه وسامی بریوقت:  من

 براش دی جدلی وساي سرهی دی من هست فقط بایمینگران نباش اونجا باشگاه قد: ارتان
 میبخر
  باشه:  من

 اداشتی رونی برگشتم ارتان رفته بود بی ورزش کنم وقتکمی رونی نگفتم رفتم بیچی هگهید
 فرودگاه منم می برگشت بری آماده باشم تا وقتگردهی برمگهیگذاشته بود که سه ساعت د

 کردم تو مخلوط ی سه تا تخم مرغ عسل با موز قاطریرفتم سراغ درست کردن معجونم ش
 کنم نی تمرکمی سره خوردمش رفتم باشگاه هی کردم ی خالانوی مخلوط شد تو لیکن وقت

 ..........کار هرروزم بود روزانه
 

  نهار بخورای گفتم ؛ بومدی که ارتان برگشت کالفه به نظر مخوردمی نهار مداشتم
 غذارو خوردم ظرف می حرکت کندی توام زودتر بخور کارهاتو انجام بده باخورمینم: گفت

 تو سالن رونی چک کردم اماده بود رفتم بزی رفتم اتاقم همه چیی ظرفشونیگذاشتم ماش
  نیی اومد پاکی بعد مرتب شقهیمنتظر ارتان نشستم ده دق
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  اومدهنی زنگ زدم ماشمیگفت؛ بر 

 دخترا نبودم که هی چمدون بود مثل بقهی بدون حرف بلند شدم چمدونم ور داشتم فقط منم
 حرکت کرد طرف می نشستی تو تاکسرونی بمی مسافرت چندتا چمدون ببرم رفتهیواسه 

 زبان نکهی باخانوادم داشتم و اییاروی من استرس رومی کدوم حرف نزدچیفرودگاه تو راه ه
 رمی بگادی نجاروی من زبان انکهی کانادا ارتان بخاطر امی اومدیودم وقت خوب بلد نبیفارس
 کلمات ي سرهی کنمی ادا نمی خوب جمالت فارسیلی حرف زدنو ممنوع کرد االن خیفارس

 اونجا من نتونم کلمات خوب ادا کنم مسخره کنند البته جرات می برترسمیاشکال دارم م
 چرا انقدر ساکت تووفکر بود دونمی نمم ارتان هشکنمی گردنشون مادیندارن صداشون در ب

 ارتان شی ها پطی پاسپورت بلمی پاسپورت رفتطی بللی فرودگاه به قسمت تحومیدی رسیوقت
 حرف بردی ممای که مارو تا هواپی سمت ونمی و چمدون رفتی بدنی داد بعد بازرسلیبود تحو

  زدن منو ارتان فقط چند کلمه بود که
 

  ی بهداشتسی سرويبر ي نداري کارگفت؛
  گفتم؛ نهمنم
 ی شده بودم واسه مسافرت هام ولمای قبال هم سوار هواپمی هامون نشستی روصندلبعدم
 که یی از خانوادم تاجایوگرافی بهی نداشتم بهتره مای با هواپی کوتاه بود االن هم مشکلریمس

 رانی اي هاي از ابادیکی باشه ارباب دی سالش با70 خان االن ری بگم پدرم اردشادی مادمی
 کنهی می که تهران زندگمی عمو دارکی که گفتی هست ارتان ميادی زي هانیصاحب زم

 پسر هم سن ارتان داره و اسم عموم اردالن هستش زن عموم هی سالشه تاجر هست و 60
 که دارم ارتان داده و من فقط شغل اسم پدر وعموم رو ی پسر عموم پارسا اطالعاتژهیمن
 ای دمی خوابشترشوی چون بگمی براتون نمتمساع26 کمه ازمدت زمان پرواز یلی خ کهدونمیم

 چشم باز کردم ارتان زدی که اسممو صدا میی با صدادادمیچشمامو بسته بودم اهنگ گوش م
 به مانتو هی بلوز بلند شبهی عوض کردم مای هواپسیبود بلند شدم رفتم لباس هامو تو سرو
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 همراه رونی پاره رفتم بین ابی با شلوار جی شال ابهی ومدی رون پام مي که تا رویی اروزهیف
  می ما اومددونهی می کسدم؛ی از ارتان پرسمیری بگلی چمدون هامون تحومیارتان رفت

 فرستهی منی گفته واسمون ماشدونهی ؛ نه فقط بابا مگفت
   ؛ باشهگفتم

وش بزرگ نوشته بود نتونستم بخونم  کاغذ رهی که ری مرد پهی از فرودگاه رونی بمی رفتیوقت
   نوشتهی اون کاغذ چي گفتم؛ روییبه ارتان اشاره کردم به زبون کانادا

 می برای پور نوشته راننده باباس بانی ارتان ارلی ؛ اسم فامگفت
 گفت که لبخند زد سرشو به نشونه مثبت ی مرده چری به پدونمی راه افتادم ارتان نمدنبالش

 .......تکون داد
 
 

  اومد جلورمردی بهم اشاره کرد برم جلوتر رفتم پارتان
  من مش رجبمدی؛ سالم خانوم خوش اومد) راننده(رمردیپ

 خوب ادی زمی حرف بزنم چون جمله بندخواستمی سرموتکون دادم هم خسته بودم هم نمفقط
 .نبود

 هارو  من چمدوندی بشنی سوار ماشدیی همون مش رجب گفت؛ اقا خانوم بفرماای رمردیپ
  بزارم صندوق

 خودم اونجا سی جنسفی حمی که عشق من بود اشاره کرد سوار شداهیس BMW هی به و
 چمدون هارو گذاشت صندوق عقب اومد سوار شد حرکت ی وقتی مدت طوالنهیموند واسه 

 میکرد
 سوال بپرسم ازش پس گفتم؛ می که داریی درمورد خانواده اکمی به خونه دنی تا رسبهتره
 ارتان
  بلهگفت؛
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 ششونی درسته که ده سال پي بدحی درمورد خانواده خودمون توضکمی سی بهتر نگفتم
 خواستنیتو دلم گفتم هه خانواده اگه مارو م(  ادی نمادمی اونقدر ی کردم ولیزندگ

 ارتان که گفت؛ اره بهتره واست يبا صدا)  می دورلومترهاازشونی که کیی جافرستادنمونینم
  بدمحی بهتره از اول واست توضیاونجا شوکه نش میدی بدم تا رسحی توضشتریب

 داشت فوت کرد بابا هم مجبور شد بعد هی چهار سالت بود مامان سرطان ری تو وقتنیبب
  ازدواج کنهکردی می خواهر مادرمون  که با ما زندگیعنیفوت مامان با خاله 

 زنش ازدواج کنه گفتم؛ صبر کن چرا خان مجبور شد با خواهر دمی برحرفشو
 مادرمون فقط خواهرشو داشت پدر مادرشون فوت کرده بودن بخاطر نکهی گفت ؛ اول اارتان

 هی فقط ي مادرمون خان عاشقش شد باهاش ازدواج کرد ما از خانواده مادری و مهربونییبایز
 کرد خاله از مادرمون چن سال ی که اونم بعد ازدواج اومد با خان و خواهرش زندگمیخاله دار

 کنه و از طرف رونی خاله رو از خونش بتونستیبعد فوت مادرمون بابا که نم  بودکتریکوچ
 اگه بابا خاله رو عقد شدنی مشونی وباعث ناراحتزدنی هم مردم پشت سرشون حرف مگهید

 کرده بود تیص مامان ونکهی بابا بخاطر ای کنه ولرونی مجبور بود خاله رو از خونش بکردینم
 سال شی خارج اونا شمی ما اومدیپس عقدش کرد وقت  باشهنیریکه مواظب خواهرش ش

 بعدم ادی نمادمی قی دختر داشتن که اون موقعه سه سالش بود االن دقهیازدواج کرده بودن و 
  خارج از کشورمیای بمی مسائل مجبور شدي سرهیما بخاطر 

 پس چرا اونهاهم میای بمی مجبور شدی چه مسائلي گفتم؛ ما برادمی وسط حرفش پردوباره
  ومدندی پس خان و زنش چرا نمیومدی مدی فقط ما باومدندین

 هروقت وقتش شد میومدی مدی من کالفه شده بود گفت؛ ما دوتا باي که از سوال هاارتان
 یفهمیم

  یگی االن چرا نمی گفتم؛ وقت چدوباره
 گمی بزار به وقتش بهت منای ادري گفت؛ وایی کالفه اي با صداارتان
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 دی خان و زنش خان بابا مونه زنش هم خالمون نبایگی تو چرا انقدر مسای گفت ؛ وابعدم
 شنی ناراحت می بگنجوری خودشون ايجلو

 دوما من اونارو جزو خانواده خودم گمی واسه من وجود نداره هرطور بخوام ميدی اوال باگفتم؛
 بهشون قی دقدونمی ازشون نميزی اصال چی چرا وقت سومایی خانواده من فقط تودونمینم

 !!! بزرگم کرد؟؟؟؟ی بچه بودم کی پس من وقتگهی سوال دهیبگم خاله بابا بعدم 
 ي لباساحهی بابا نزاشت که ملی ولحهی زن به اسم ملهی گرفت هی گفت؛ واسه تو بابا داارتان

 نهی بخاطر ادونستی بابا تورو پسرش مشهی بده همادتی دخترانه ي رفتاراایدخترانه تنت کنه 
  که توام همه رفتارات پسرونس

 می وسط حرف زدنش گفتم ؛ خب خان چرا انقدر دوست داشت که من روحدمی پربازم
  اخالقم پسرونه باشه

 نی جانشرمی هارو به عهده بگنی اداره زمخوامی گفت؛ چون من بهش گفته بودم که نمارتان
 گرفت می دانشگاه رشته مورد عالقم قبول شده بودم پس بابا تصمبابا بشم اون موقع هم من

 دستش و همه کاره ي تورو عصارمی هارو به عهده بگنی زمي کارهاخوامی من نمیکه وقت
 ي که روزدونستمی خب من مهینجوریخاطر اخالقت و ضاهرت ا نیکنه بعد خودش به ا

 نی به کار مربوط به پسرها و ای داشتيادی تورو اموزش دادم خودت توام عالقه زمیگردیبرم
  ی سرد و خشن بشنجوریعالقت بود که باعث شد تو ا

 ........ وسط حرفشو گفتم؛دمیپر
  بدهرشیی تغتونهی هم نمی کسچی هنهی وسط حرفشو گفتم؛اخالق من ادمیپر

 می دستاشو برد باال گفت ؛ باشه تسلارتان
 استراحت کنم تا کمی گرفتم میر منم تصم نگفتم ارتان هم دوباره رفت تو فکیچی هگهید

 عصر بود االن شب رانی امیدی رسی نداشت وقتی همه شوك خستگنی مغزم کشش امیبرس
 به اصطالح یی با ادم هاییاروی اعصابم اروم شه و تحمل روکمیشده بود چشامو بستم تا 

 ی کرده بودم ولیتو فکر رفتم درست بود ده سال باهاشون زندگ خانوادم رو داشته باشم بازم
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 سپردم مثل خودشون ی رفتم خارج اونهارو به فراموشی منم وقتدمی ازشون ندی محبتچیه
 مرده ای می فکر نکنم اصال دونسته باشن زنده هستی بودم ولرانیکه ما ده سال خارج از ا

  دمیچی پدهنی خبر از ایانقدر فکر کردم تا خوابم برد ب
  شدهی شدم گفتم؛ چداری صدا زدنم توسط ارتان ببا

 میدی شو رسادهی ؛ پگفت
 که ی درش متولد شدم عمارتشی سال پستی که بدمی دوی شدم روبه روم عمارتادهی پیوقت

 ویی انندهی رنگ مقابلم که هر بدی نداشت عمارت بزرگ و سفزی چچی هیکیواسه من بجز تار
  بودیکی واسه من فقط و فقط عمارت تاری ولکردیبه خودش جذب م

   شونم نگاه کردمي اومدم به دست ارتان رورونی شونم قرار گرفت از فکر بهی که روی دستبا
  داخلمی بري چندبار صدات کردم جواب ندادگفت؛

 بلند که دو طرف هی عمارت حرکت کردم چهار پله از سنگ مرمر و دو پاي طرف در ورودبه
رد شدم ارتان هم پشت سرم اومد  که از چوب بود رو باز کردم وايپله ها قرار داشت در ورود

 به خودش زحمت ی خدمتکار تنش بود به استقبالمون اومد هه خان حتي زن که لباس هاهی
  بودشوندهی و پسرش که ده سال نددختر  استقبالادینداد ب

   خان منتظرتون بوددیی بفرماری بخدنی رسدی خدمتکار ؛ سالم اقا سالم خانوم خوش اومدزن
 می درو باز کرد منتظر شد تا ما برمی که اشاره کرده بود راه افتادی رنگییا طرف در قهوه به

 ي ، مبل هابای نگا به اطراف کردم لوستر بلند و زهی درو بست می وارد شدیداخل وقت
 نگا کردن نداشتم با ادی حوصله زدی وسفیی طالی ، پرده ها سلطنتیی وطالدی سفیسلطنت

 نگاه ی سلطنتي به سمت رأس مبل هاشی ده سال پي اشنای االن ولاسه نا اشنا وییصدا
  بودستادهی کنارش ابای زی که بلند شده بود و زندمیکردم خان رو د

  شددهی ارتان نگاه ها بهش کشي صدابا
   بابا و خالهسالم

 ) هستش و خـاننیری شای خاله نیهه پس ا( 
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لند به سمتمون اومد ارتان  محکم و بي بود با قدم هادای درش پجانی که هي با صداخان
 دست دادن دستاشو دور ي حرکت بغلش کرد ارتان هم بجاهیخواست دست بده که خان با 

 همون خاله ای که داشت هنوز مقتدر بود  نگاهم به زن ییشونه خان که با وجود سن باال
  نبودندی بود که واسه من خوشايزی تو چشماش چی ولت داشییبای شد چهره زدهیکش

 ی گرفتم خان بغلم کرده بود ابراز خوشحالنیری توسط خان نگاهم از شمی بغل کردن ناگهانبا
 اوردی خودش ني به روی تعجب کرد ولکردمی من فقط سرد و مغرور نگاهش می ولکردیم

 دختر هی مال یی عضله هانی که شوکه شده چون انتظار نداشت چندمی بغلم کرد فهمیوقت
 زن نگاهمون بهش جلب ي که تعجب تو رفتارش نباشه با صدارد خودشو کنترل کیباشه ول

  شده
 زی عزي خواهر زاده هادی خوش اومدن؛یریش

  د؟ی از من مردم دار بود جواب داد ؛ ممنون خاله خوبشتری که بارتان
 ي خوش اومدی جان خوبنای بله آدرن؛یریش
  همه رفتارش تظاهرهکردمی احساس می چرا ولدونمینم
   تکون دادم سرم اکتفا کردمبه

  نمیبی مگروی فردا هم ددی استراحت کندی اتاق هاتون امادس بردی خسته ایلی ؛ حتما خخان
  گفت؛ بـــــانو  بــــانوویکی بلند اسم ي صدابا

  بلند اومد؛ بله قرباني کرده بود با قدم هایی که مارو راهنمای زناون
   کن به اتاق هاشونیی دخترم وپسرمو راهنماخان؛
  چشم قربانبانو؛
 ری و زنش ؛ شبتون بخخان
 پله ي سرهی من فقط سرمو تکون دادم دنبال بانو راه افتادم از ی گفت ولری هم شب بخارتان

 وجود داشت دست يادی زي اتاق خواب ها باال بود چون در هامی رفترفتیکه به طبقه دم م
   اتاق شماانجی در اشاره کرد گفت ؛ اقا اهیچپ به 



 طعم شیرین رمان                                          یکیرمان زاده عمارت تار

@donyayroman 11 

 نی صدام کنهی کافدی داشتي اتاق شما هرکارنمی اشاره کرد گفت خانوم اشی به در روبه روو
  ری هم تو اتاق ها هست شبتون بخی بهداشتسیسرو
  هم رفتبعد

 .......  ارتان گفتم؛روبه
 ری شبت بخی ارتان گفتم؛خوب بخواببه

 زمی عزری هم گفت؛ شبت بخارتان
 هی وارد اتاق شدم ی که واسمون انتخاب کرده بودن وقتیی تو اتاق هامی هرکدوم رفتبعد

 ی پاتختي با تخت دو نفره خاکستري و خاکستردی سفي هايواریاتاق بزرگ بود با کاغذ د
 پنجره بود که پرده هی بود با ی بهداشتسی دوتا در تو اتاق بود که صد در صد سرودی سفيها

 شلوار هی تاب هیش کردم اباژور روشن کردم لباسمو با  چراغ اتاق خامود شده بودهیهاش کش
   زود خوابم بردیلینازك عوض کردم تابستون بود و گرم انقدر خسته بودم خ

 سی شدم بلند شدم رفتم سروداری خروس بي و صدانیی طبقه پاي با سرو صداصبح
  شونه کردم بستم رفتم ومدی شونه هام مری دستو صورتمو شستم موهامو که تا زیبهداشت

 که بردم پشت سرم کی کوچي روسرهی دمی برداشتم پوشمی ورزشيسراغ چمدونم لباس ها
 از اتاق که ارتان هم رونی بعد رفتم بپوشوندیم  قسمت از موهاموهی سرم يبستم فقط رو
  رونیمرتب اومد ب

  ری ؛ سالم صبحت بخگفتم
  يدی خوب خوابری صبحت بخزمی  لبخند گفت ؛ سالم خواهر عزبا

  ؛ اره خوب بودگفتم
  ي روادهی پي بريخوای نگاه به لباسم انداخت گفت مهی

   ؛ ارهگفتم
 ی ممکنه گم بشمی ؛ خب باهم برگفت



 طعم شیرین رمان                                          یکیرمان زاده عمارت تار

@donyayroman 12 

 در حال رفت يادی زي ادم هادمی که دنیی پامی سرمو تکون دادم باهم از پله ها اومدفقط
  زدی که نفس نفس میامد هستند بانو بدو بدو اومد سمتمون درحال

 خان دستور ي سالن غذا خوردیی بفرماری سالم اقا جان سالم خانم جان صبحتون بخگفت؛
   صبحانه اماده باشهدیدادن هروقت از خواب داشت

  میخوردی بعد ورزش صبحونه ممیخوردی منو ارتان صبحونه نمزدی چقدر حرف ميوا
 میرخوی صبحونه مامی بعد مي روادهی پمیری ؛ نه مگفت
   پس با اجازه من برمدی شما بگی هم گفت ؛ چشم هرچبانو
 می گرفتشی عمارت رو پي که فکر کنم اشپزخونه بود با ارتان راه ورودیی رفت سمت جابعد

  از پشت متوقف مون کردییکه صدا
 

 نای آدری ارتان    ابجداداش
 چهارده زدهی دختر حدود سهی نگاه کردم ی راه انداخته بود وقتی داداش ابجگهی بود دی کنیا

 ی تا بهمون برسه وقتمیسادی سمتمون واومدی بلند صورت خوشحال ميساله داشت باقدم ها
 ادی بدادی بود که به خودش جرات می کگهی دنی خودشو تو بغلم انداخت شوکه شدم ادیرس

 نکرد به ی اون انقدر خوشحال بود که اصال توجهی جداش کردم ولدمبغل من زود از خو
  کردیطرف ارتان رفت با اونم دست داد ارتان هم با تعجب نگاهش م

 يدی و به خودت مي رفتارنی چطور جرات چنی هستی ؛ تو کدمی اخمو خشم غربا
 منو نکهی من مهرو هستم مثل ادی شد گفت؛ ببخشزونی ناراحت شد لباش اونکهی امثل

 ادی نمادتونی
 یلش کرد از رفتار ارتان تعجب کردم ول بغنباری ارتان ای فقط سرد نگاهش کردم ولمن

   شوك رفتمي از حرفش توشتریب
   و دخترخالهنای خواهر دوم من و آدریی پس تو مهروارتان؛

 ی رفتار کنه وقتنطوری خان بود هه حتما چطور جرات کرد اری و اردشنیری دختر شنی ایعنی
  کنمی نگاش منطوری من همدید



 طعم شیرین رمان                                          یکیرمان زاده عمارت تار

@donyayroman 13 

 چون من گفتی بابا از شما واسم مشهی زده شدم همجانی از رفتارم چون هدی ببخشگفت؛
  توننمی ببکی دوس داشتم از نزدیلی بودمتون خدهی نددیبچه بودم رفت

 تلفظ کنم گفتم ؛ جالب است که تونستمی از کلماتش هم خوب نمی که بعضی زبان فارسبه
  میی من فکر کردم که ما واسه اش مرده ای کردن هم دونست ولفیتعر) خان( کان 

 که دونستی ارتان می که تو رفتارم بود شوکه بود ولي ، غروري حرف زدنم و سردبخاطر
 چقدر جالب ي گفت ؛ وااوردی خوش ني به روی دخالت کنه دونستم که ناراحت شده ولدینبا

  قشنگه حرف زدنتیلی خیزنیحرف م
  ی داشتي کاري حرفو عوض کرد گفت؛ صدامون زدشمی می دونست االن عصبی که مارتان
  ؟؟رونی بدی بردیخواستی گفت؛ اره ممهرو
  مینی روستارو ببکممی ي روادهی پمیری ممی هم گفت ؛ اره دارارتان

 تموم روستارو نشونتون امی زده خوشحال گفت؛ اشکال نداره منم بجانی هیی صدامهروبا
  دمیم
 ییرشت قهوه ا دي من صورت مهرو رو نگاه کردم چشمازدند ی اونها با هم حرف می وقتتا

 داشت جذاب بود با وجود ی اندام خوبی بلند خوش حالت قدش کوتاه بود ولي مژه هادهیکش
 با شلوار ی موس ابیکی بلوز مهی لباسش جالب بود خنده دار دنی طرز پوشیسن کمش ول

 هاش انداخته بود حجاب واسم جالب نبود چون عادت ونه شي که روي و روسری ابیل
 نداشتم

  يای بیتونی ارتان که گفت؛ اره مي صدابا
 ......  اومدمرونی فکر باز
 
 خواستم رو حرف ی نمی ولادی اومدم بهشون نگا کردم دوس نداشتم باهامون برونی فکر باز

 ارتان حرف بزنم
 روستارو بهتون ي همه جابرمتونی مهی و گفت؛ عالدی دستاشو بهم کوبی باخوشحالمهرو

  دمینشون م
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   نفر از در خارج شدنیند سرشو تکون داد مهرو هم بدونه توجه به ما اول هم با لبخارتان
  مینی هارو با رودخانه ببنی زممیری بعد مدینی که همه جارو ببمیری اول از روستا مگفت؛
   هم گفت ؛ باشهارتان

   راه افتادن منم ناچارا دنبالشون راه افتادمو
 بودن باهم حرف سادهی خونه هاشون واي جلوي زن ها همه چند نفرمی وارد روستا شدیوقت

 نماش ی تنشون بود و خونه هاشون از سنگ گل بود ولی محلي زدند همه لباس هایم
 و می بودبهی غرنکهی شروع کردند به پچ پچ کردند حتما بخاطر ادندی مارو دیجالب بود وقت

 19 سمتمون به دای که داره مدمی دختر دهی متفاوت بود شون مون باهادنیطرز لباس پوش
   سالم کرددی بهمون رسی وقتخوردی ساله ها م20
 ها ي بود رفتارمون فقط با خودنطوری ها ابهی چون با غرمی ارتان سرد جوابش دادمنو
  ي بودم و خودیمی فقط با ارتان صمنجای منم امی بودیمیصم

 دوستم سارا و برادر و خواهرم که تازه از کنمی می اومدم ؛ معرفرونی مهرو از فکر بي صدابا
  خارج اومدند

 من فقط نگاش کردم ی ارتان فقط سرشو تکون داد ولی بازم سالم کرد ابراز خوشحالسارا
 ي چشمای داشت با قد بلند و پوست گندمي تر بود معلوم بود صورت گردادیسنش از مهرو ز

   داشتیصورت خوب در کل کی قرمز دماغ کوچی معمولي گرد و لبهااهیس
 سرد گفتم ؛ خوبتر بود دوست تو هم سن خودت باشد گفته اند کبوتر با یی مهرو با صداروبه

  رفتیکبوتر موش تو سوراخ نم
 ارتان بهشون نگا کردم دونستم که کلمات اشتباه گفتم زی خنده مهرو و خنده ري صدابا

 قتی واسم مهم نبود حقنییا ناراحت سرشو اندخته پدمی نگاه به دوست مهرو کردم دیوقت
 گفته بودم

   گشادش جمع کرد بعدشی با خشم به مهرو نگاه کردم نیوقت
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 خوب واسه من بوده و هست تازه یلی دوست خی درسته سارا از من بزرگتره ولی اجگفت؛
  خونهی ترم اول میسارا دانشگاه داره پزشک

 گهی دی که دختر هاشون درس بخونن ولدادنی اجازه منجای ایعنی کردم با حرفش تعجب
  حرف نزدم

 گفتم ؛ چرا یسی اونا جلو بودند منو ارتان عقب روبه ارتان به زبان انگلمی راه افتاددوباره
  ؟يدیخند

 خنده ی درستش کبوتر با کبوتر باز با بازه گفتم ؛ هرچی ؛ اخه ضرب المثل اشتباه گفتگفت
 ستمیا ن اشننجای اينداشت من با ضرب المثل ها

 ی ؛ خب بهتره ضرب المثل استفاده نکنگفت
  می حرف زدنمون قطع شد به دنبالش راه افتادمی از سمت راست برگفتی مهرو که مي صدابا

 .........بای چقدر زواو
 

 رفت نیی کم بود که بشه ازش پابشی شی به دره ولهی شبیی جاهی بود ی عالبای واقعا زواو
 نی تابستون بود درخت ها زمنکهی بخاطر اومدی منیی پایچک تپه ابشار کويکنارش از رو

   اومد جلومی منو ارتان محو اونجا شددی بود مهرو که دبایهمه سرسبز بود واقعا ز
   جلوتر قشنگترهدیای بی داداش اجگفت؛

   جلوتر کنار برکه سنگ گذاشته بودن واسه نشستنمیرفت
 که خاله گفتی خاله مادی رو درست کرد به نجای باباس خودش انی زمنجای گفت؛ امهرو

  دوس داشتهیلیرودخانه ابشار خ
 خان مادرمون کردمی من فکر نمی ولدونمی ارتان نممی ارتان هردو شوکه بهم نگاه کردمنو

 ی منو ارتان حرفدی رو درست کنه مهرو که دزای چنی مونده باشه چه برسه واسش اادشی
   روبه سارامیزنینم

  مینی بچبی سمی برای سارا بگفت؛
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 که اون دوتا برگشتن دامن لباس می بودرهی چقدر به ابشار خدونمی باهم پاشدن رفتن نمبعد
 واسه بی سهی طنتی قرمز تازه بود مهرو که همون اول با شي هابی سارا پر از سیمحل

 سارا واسه منو ی به برکه نشست ولکی تخته سنگ نزدهیخودش برداشت تو برکه شست رو
  شست اوردبیارتان س

  دیی بفرماسارا؛
  گرفت تشکر کردبی واسه ارتان گرفته بود ارتان سبی سهی واسه من بی سهی

   من عادت تشکر کردن نداشتم فقط سرمو تکون دادم اونمیول
   گفتن ؛ نوش جانبا

   بودزی نشست مهرو تند برگشت تخته سنگ لی مهرو نشست وقتشی پرفت
 مهرو افتاد تو برکه کامال ی خودش گرفت ولوفتهی بود بکی خورد افتاد سارا که نزدزیل مهرو

  اوردشرونی از اب بکشی تند رفت نزدي شد ارتان با قدم هاسیخ
 بر عهده ما تتی مسئولرونی با ما امد بی گفتم؛ چرا مواظب خودت نبود وقتکتری رفتن نزدمنم

 است
   بود هم من دعواش کرده بودمدهی ترسنکهی هم بخاطر امهرو

   حواسم نبوددی بغض گفت؛ ببخشبا
  ی با همون رفتار قبلی لحظه دلم واسش سوخت ولهی

  تی است لباس هاسی خانه خمی زود برگردگفتم؛
   جلوتر از همشون راه افتادمبعد

 دمی نفر کنارم نگاه کردم مهرو رو دهی قرار گرفتن با
 ومدی دورتر از ما داشت مکمی سرمو نگاه کردم سارا بود بعد اونم ارتان پشت

 رفت صبح بهش گفته ی از رو نمنکهی حلقه شدن دست مهرو دور بازم نگاش کردم مثل ابا
  رهی نشه دباره به خودش جرات داده بود بازومو بگیمیبودم  با من صم

   بازومو گرفت دونستم که تعجب کردیوقت
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   بهش انداختمی نگاه عصبهی زود دستش از بازوم جدا کردم یلی من خیول
   بشهیمی انقدر کنه باشه زود صمادی دونست که خوشم نمخودش

 ....... اون باهمون تعجب گفت؛یول
 

  هینجوری چرا بازو هات ای با همون تعجب گفت؛ اجمهرو
  استي ؛ چه طورگفتم
  ورزش کارانی اي گنده سفت مثل بازوگفت؛
  شده استنی سال تالش کرد تا انی باشد چندنطوری هم ادی ؛ باگفتم
 ی چیعنی شده بود گفت ؛ جی من گي که از حرفامهرو
 ازدهی هستم با افتخار گفتم ؛ من بدن ساز است از ی بدونه که من کنکهی بخاطر امنم

  انجام دادمي ورزش بدن سازیسالگ
   من شکه شده بودي که با حرف هامهرو
   که بدن ساز هستنیی مرد هانی مثل ایعنی ؛ گفت
   ؛ ارهگفتم
 مرد ي بدن ساز باشه بدنشم مثل ورزش کاراي که دختردمی گفت ؛ اخه من تا االن ندمهرو
 باشه

   با سوال هاش حوصلم سر رفته بودمگهید
  نی ؛ حاال ببگفتم
   نگفتیچی دونست که حوصله حرف زدن ندارم هاونم
 با شما یی از اشنایلی برم خگهی که سارا جلوتر اومد گفت ؛ من دي ابادي تومیدیرس

 دیی قدم رنجه بفرماشومی است خوشحال میشی کلبه دروهیخوشحال شدم خونه ما 
 ی نشون نداده بود گفتم ؛ مرسي تا االن ادم بدنکهی بخاطر امنم
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 یمن وقت خب ينجوری تعجب کرد چون اول انطور باهاش حرف زده بودم االن انکهی امثل
 ی نگفت معلوم است ادم بیچی من هم هي تا االن در برابر حرف هاسی ني که ادم بددمید

  ستی نیادب
 ی خونه کاه گلهی کرد رفت تو ی ارتان و مهروخداحافظاز

   خونه مهرو ممکنه سردش بشهمی هم که االن کنار ما بود گفت ؛ بهتره زودتر برسارتان
   سرمو تکون دادم کنار اون ها راه افتادممنم
 ما سه نفر لبخند دنی نشسته بود با دی صندلي تراس خونه روي خونه خان رومیدی رسیوقت
  لباش نشست هه فکر کرده من به عنوان خانواده قبولشون کردمي رویقیعم

 داداش یج گفت ؛ سالم بابا ، بابا استادی جلوش ادی لبخند خان به طرفش دودنی با دمهرو
  بردم ابشار

 اونجا ناراحت می ما رفتنکهی ادنی بخاطر شنیعنی نی خان کمرنگ شد چشماش غمگلبخند
  سیشد مهم ن

 کنه رفت جلو سالم کرد خان جواب سالمشو دای ادامه پنی نگاه غمگنی نزاشت که اارتان
   کردمی لبری سالم زهیداد منم از اجبار 

  سنی روبه مهرو گفت ؛ چرا لباسات خخان
   هم گفت ؛ افتادم تو اب حواسم نبودمهرو
  گفت ؛ برو تو لباسات عوض کنخان
   هم با گفتن چشم رفتمهرو
   هم با گفتن با اجازه رفت منم دنبالش رفتم داخلارتان
  کنمکاری ؛ ارتان حاال من چگفتم
 ی کنکاری چوی ؛ چگفت
   کنمکاری کالفه شده بودم گفتم ؛ باشگاه چشی توجهی از بمنم
  ارمی واسه باشگاه ميخوای که میی هالی شهر وسارمی با گفتن اهان ادامه داد ؛ فردا ماونم
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 )یسی به زبان انگلنایمکالمه ارتان و آدر(  باشه گفتم
  گرفتم واسه درست کردن معجونشی اشپزخونه رو پراه
 دی گفتم ؛ من باومدی بانو که به طرفم مدنی با دندی وارد شدم همه دست از کار کشیوقت

 معجون درست کرد
   بوداوردهی که از کلمه معجون و طرز حرف زدن من سر درناونم
   خانم جانی ؛ چگفت

 نمی ببدی سنش گفت ؛ بانو معجون بزاردادی از خودم بزرگتر نشون مکمی دختر جونتر که هی
  خوانی میلیچه وسا

 واسه درست کردن یی هازی اومد جلو گفت ؛ سالم خانم جان من ندا هستم چه چبعد
  دیخوایمعجون م

  ، موز و مخلوط بکنری گفتم ؛ تخم مرغ ، شمنم
   واستونارمی گفت  ؛ چشم خانم جان االن مدختر
  که گفته بودم اورده بود بجز مخلوط کنیلی برگشت وسای وقترفت

  خواست هانی مخلوط بکن واسه اگفتم؛
 ارمی ؛ مخلوط کن چشم االن مگفت

   خانم جاندیخوای نمیی اگهی دزی و گفت؛ چزی رفت مخلوط کن اورد گذاشت رو مبعد
  تکون دادن سر مرخصش کردمبا

 کردم ی خالوانی لهی خب مخلوط شد تو ی وقتختمی هارو تو مخلوط کن ری خوراکهمه
با دست زد رو گونش گفت ؛ اوا خانم  کردیخواستم بخورمش بانو که از اول داشت نگاه م

  بپزم واستوندیجان بد
 د؟؟ی عالمت سوال نگاش کردم گفتم ؛ چه کني با چشمامنم

 شهی هارو بپزم واستون تخم مرغ که خام خورده نمنی ؛ اگفت
   خوردنجوری گفتم ؛ نخواست من اگهی می دونستم چیوقت
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  حرف بزنه گفت ؛ باشه خانم جانخوامی نمدی دیوقت
 معجون خوردم کامل بعد اومدم وانی اشپز خونه لي گرد شده کار کناي چشماي جلومنم

  رونیب
   پله ها باال رفتم ، رفتم تو اتاقم لباس هامو ورداشتم که برم حموماز
   بودم که بدون در زدن وارد شدهی دفعه در بدون زدن باز شد مهرو اومد داخل عصبانهی یول
   در زددی تو نداد که باادی گفتم؛  رفتم جلوی عصباني چشمابا

 گفت ؛ دادی لبخند که همه دندوناش نشون مهی من جا خورده بود با تی که از عصبانمهرو
  خوادی در زدن نممی منو تو که دختریاج

 کردمی گرد نگاش مي من بودم که با چشماحاال
  مهرو با همون دی اتاق من بود دگر بدون در زدن وارد نشود فهمنجای چه ایعنی ؛ گفتم

 لبخند ژکوند گفت؛ چشمممممم
 ..........گفتم؛

 
  وارد شد؟نجوری داشت که اگفتم؛کار

 به مناسبت برگشت شما بعد هم خانواده عمو دارن رهی بگی بابا قرار مهمونی گفت ؛ اجمهرو
  شمادنی واسه دنجای اانیم
  چه دوست نداشت بعد برادر خان به منی گفتم؛ من مهموني لحن سردبا

 چرا به ي دوس نداری چرا مهمونی من تعجب کرده بود گفت؛ اجي حرف هانی که از امهرو
  برادر خانیگی خانواده عمو مهی خان چرا یگیبابا م
  کالفه شده بودم گفتم ؛ کم سوال بکن حوصله نداشتادشی زي که از چرا هامن

  ی گفت ؛ باشه اجزنی اوي با لب هامهرو
 ؟؟یزنی حرف مينجوری چرا ای اومده باشه گفت ؛ اجادشی يزی چنکهی مثل ابعد
   نگفتم فقط نگاش کردم خودش دونست بدم اومد از حرفشیچیه
 ی که کلمه هارو چطور تلفظ کنگمی من بهت می لحن خوشحال گفت؛ اجهی با
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 دختر وجود نداره خودمم دوس نیا  توي دلخوری ناراحتنکهی حرفش شوکه شدم مثل ااز
 که اوردمی خودم ني به روی حرف بزنم ولیزدنم خوب بشه بتونم بهتر فارسداشتم که حرف 

 مشتاقم
  گرفتادی خود سی تفاوت گفتم؛ مهم نی لحن بهی با

  میکنی االن شروع منی گفت؛ از همندی منو نشي اصال انگار صدامهرو
 رمیگی مادی خودم سی مهم نیگفتی مدی بااالن

 هی عالشی ندارم داداش آرتان که فارسشتری بی اجهی تعجب نگاهش کردم گفت؛ من که با
  نشو فقط کنجکاو شدمی تورو خدا عصبیزنی حرف مينجوری تو چرا ایفقط اج

 فرانسه از ده یسی گفتم ؛ کنجکاو ن فضول شد بعد من ارتان مجبور کرد که زبان انگلمنم
  کرد االندای اشکال پی ممنوع شد من فارسی حرف زد فارسیسالگ
 ادتی زوی گفت؛ خودم دربست نوکرتم همه چبی لحن عجهیجوابشو داده بودم با  که مهرو

 دمیم
   چهیعنیکر   چه تویعنی حرف زدنش تعجب کردم گفتم ؛ درِ بست از

 باهات هستم توکر نه نوکر يریادبگی نکهی تا آخر ایعنی دربست ی با خنده گفت ؛ اجمهرو
  بهت ارادت دارمیلی خیعنی

  متوجه شده بودم فقط سرمو تکون دادم گفتم ؛ باشه قبول استی که از حرفاش کممن
 بغلم منم که شوکه شده بودم انتظار دی پردی کشغی جی حرف من از خوشحالدنی با شنمهرو

 بعد از خودم جداش کردم گفتم ؛ مهرو چند دفعه گفت که وفتمینداشتم زود گرفتمش که ن
  دی نباش بدم آیمیصم

 باهام رفتار یمی صمی بگدی باشم بعد هم بایمی خودمه دوس دارم صمی گفت ؛ اوال اجمهرو
  نکن درسته

 نی اي مهرو اسم منو صدا زدی تو گفتی اجي اومده باشه گفت ؛ واادشی يزی که چانگار
 ی باره که اسممو گفتنیاول
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 باهاش رفتار کردم که االن فقط اسمش گفتم انقدر خوشحال شده ي نگا چطوری دلم گفتتو
 دختر و خواهر مجبورم قبول کنم خواهرمه چون نی اشکنهی منو منیدختر تموم قوان نیا

 می خواهرگهی خون هم می من قبول نکنم همه حتیهرچ
   من خواست حموم کردرونی نگاهم به حوله افتاد گفتم ؛ بتازه

   برم حمومخوامی مرونی برو بی بگدی بای گفت ؛ اجرفتی مرونی که بینی در حمهرو
 معلوم طونهی شیلی هم درو پشت سرش بست معلوم بود سرمو با تاسف تکون دادم خبعد

 ادی خونه سرم بنی از دست مردم ایی چه بالهانجای اسین
 دمیچی از فکر کردن برداشتم رفتم حموم اب سرد سرحالم آورد حوله رو دور خودم پدست

 نی بلوز آستهیر چسب با  شلواهی هام توش بود اوردم لی چمدون که هنوز وسارونیاومدم ب
 ی همراهم افتاد از وقتی آوردم تازه چشمم به گوشرونی بمی ضروريبلند گشاد با لباس ها

   هم نبود که بهم زنگ بزنهی البته کسد رفته بوادمی میاومد
   نداشتمیمی من کال دوست صمرهی ازم بگيخبر

  دمی اوردم خاموش بود زدمش به شارژ لباس هامو پوشرونشیب
 دمی اتاق که مهرو رو تو راه رو درونی برفتم
 ........ اومد جلو گفت؛دی منو دکه مهرو
 شهر رهی صدات کنم داداش داره مامی بخواستمی می اومد جلو گفت ؛ اجدی منو دیوقت مهرو

  واسه جشن ؟؟دی خريمنو تو هم باهاش بر
بد آمد بعد جشن من  ی مهرو کالفه شده بودم گفتم؛ کم گفت اجي گفتن های که از اجمن

 امدی هم ندی خرامدین
 بهم نگو گهی دی بگدی بای بگم بعد اجی چی ژست معلم هارو گرفت گفت؛ اگه نگم اجمهرو

  امی هم نمدی خرامی من واسه جشن نمی بگدی بعدم باادی بدم میاج
 بود چشام گرد شده بود انگار نه انگار تا ي جدیلی که از ژست و طرز حرف زدنش که خمن

  بود مثل بچه کوچولو هازونی ازم اوشی پقهیدو دق
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  ی لبخند گنده رو لبش نشست با خوشحالهی من که چشام متعجب بود دنی دبا
 واسه جشن هم ي آدرگمی بهت مي دوس ندارنکهی باشه بخاطر اگمی بعد من مگفت؛

 االن دوس دارم با تو دی خررفتمی من فقط با مامان مدی خرمی بعدم با داداش برایتوروخدا ب
 داداش برم

 مثال نکهی اي هم مثال اومد خودش مظلوم کنه چشاش گرد کرده بود لبش غنچه بحابعد
  ندادميریی تو ظاهرم تغی خندم گرفته بود ولرمی قرار بگتشی مظلومریتحت تاث

  تموم کرد االن؟ی ؛ سخنرانگفتم
  که با همون حالت خنده دار فقط سرش پشت سرهم تکون دادمهرو
 امی باش مگفتم؛

   بغلمدی پردی کشغی حد باز کرد جنی دهنش تا آخرامی که گفتم منیهم
 ی عاشقتم اجي آدري واگفت؛

   که از مخفف کردن اسمم بدم اومدمن
  نشوزونی بعد نگفت اونای نه آدري اخم گفتم ؛ اول آدربا

 می آماده شم داداش گفت عجله کنرمی جون من منایه آدر گفت ؛ باشمهرو
 باسنم تنم کرد با شلوار چسب نیی بلوز بلند گشاد تا پاهی هم رفت منم رفتم تو اتاقم بعد

 که گوشه هاش آزاد ی شالي روسرهی با دادی پامو قشنگ نشون ميکتان که عضله ها
  انداختم رو شونم

  رونی کردم پس رفتم بی نمشی که آرامن
 همه رفتار کردمی که احساس می کسنیری شدمی خان دری که زن اردشنیی پله ها رفتم پااز

  دادی بهم ميهاش تظاهره چشماش حس بد
 برده ی احساس بودنم پی بود و من که همه به بی دخترش که احساسش همه واقعبرعکس

  روز خنده محو رو لبم آورده بودهی مهرو تو یبودن خنده رو لبام جا نداشت ول
  انی رفتم تو سالن مبل روبه روش نشستم تا ارتان مهرو بدمی نگاش رو خودم دیوقت
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   منتظر بود سالم کنم فقط سرمو تکون دادمانگار
 يدی خوب خوابشبی دی خوبزمی بود گفت؛ عزی که مصنوعي اون با لبخندکه

 دم گفتم ؛ ممنون خوب بود سرد مغرور نگاش کري لحن سرد چشماهی با منم
 ی جوابش بدم هه هنوز منو نشناخته بود من که زاده عمارتیمی که انتظار داشت صمانگار

 که یکی بود تارکی بود هرچند روشن باشه خوب واسه من تاریکی تارشیبودم که فقط تو
 مغرور کرد منو سرد کرد منو

 ارتان زدی حرف مومدی بلند واسه ارتان که کنارش راه مي مهرو که داشت با صداي صدابا
  دادیتکون م هم سرشو

   ارتان بلند شده بوددنی که با دنیری شدم شبلند
  ستادی با گفتن سالم اارتان
  دی شهر خرمیری می مادرش گفت ؛ مامان منو داداش اجدنی با دمهرو
 بدم یه بهش گفته بودم از اج نگاهم کرد منم با اخم نگاش کردم خوبی با گفتن اجمهرو

  با اخم من لبخندش بزرگتر شده تو دلم گفتم پروادیم
 ي برخوادینم  ارتان جان خودشون بخوان برن تونای آدردی گفت؛ مهرو جان شانیریش

   نگاه کردمزونی با گفتن حرف مادرش لبخندش محو شد لباش اوکه مهرو
 ادی گفت ؛ نه اشکال نداره بارتان
 ارنی بنی داشت گفت؛ من رفتم بگم ماشی که تند قدم بر می لبخند زد در حال دوبارهمهرو

  رونی زود رفت بمیخودمون بر
 پله نیی مهرو پارونی هم با تکون دادن سر از سالن خارج شدم اراتان هم بعد من اومد بمن
  بودستادهیها ا

  امی بی گذاشتی داداشی گفت؛ مرسدی ما برگشت زود اومد لپ ارتان بوسدنی دبا
  واسم خواهر کوچولویینای توام مثل آدرشهی که لبخند زد گفت؛ خواهش مارتان

   خوشش اومد که لبخند گنده زدیلی مهرو خنکهی مثل ای ولومدی که با حرفش خوشم نمن
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   ك جلو پامون نگه داشت نگاه مون رفت سمتشدی لندکروز سفنی ماشهی نگه داشتن با
  اخه من عاشق لندکروز هستم بلندهارنی بنی گفتم ا گفت؛ داداشی با خوشحالمهرو
  دی با خنده گفت ؛ باشه سوارشارتان
   زود رفت عقب نشست منم جلو نشستممهرو
 سی نادمی ها ابونی پشت فرمون نشست با لبخند گفت؛ مهرو خانوم من خوب خی وقتارتان

 ی کنیی خودت راهنمادیبا
 ی داشته چون کمتر ما دوتا لبخند مری نصف روز مهرو رو ارتان هم تاثنی تو انکهی امثل

   حالی اونم لبخند محو ولمیزد
  ی مهرو که گفت؛ نوکرتم هستم داداشي صدابا

  دی بلند خندي با صداارتان
 دی خندی بودم االن داشت بلند مدهی که من فقط لبخند محوش دیارتان
 ...........ه مهرو گفت؛ لبخند بهی تموم شد با دنشی خندیوقت

 ينطوری ادی که اثر خنده بلندش بود روبه مهرو گفت؛ مهرو خانم دختر نباي با لبخندارتان
 حرف بزنه زشته

 ها که بهی جلو غرگهی توام مثل مامان بابا نگو دی گفت ؛ داداشیی با مظلوم نمامهرو
  زنمی حرف مينجوری سارا ای شماو اجشی فقط پزنمی حرف نمينجوریا

 شمی نمنای تو آدرفی با لبخند گفت؛ من حرارتان
   گرد شده برگشتم طرف ارتاني هم با چشمامن

  به من داشتکاری ؛ چگفتم
 ي به من دارکاری چی بگدی بای دوباره مثل معلم ها گفت؛ اجمهرو
  مهرو که معلمت شدهترسمی نکن خودتو مينطوری ایچی گفت ؛  هي با خنده بلندارتان
  دی ارتان بلند خند با حرفمهرو
   برگشتم سمتش با اخممنم
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  لبخندشو ژکوند کرد واسمکه
 نجوری اادی مادمی که یی درست سر جام نشستم از رفتار ارتان شوکه بودم چون تا جابرگشتم

  خودش گذاشته بودری مهرو تاثنکهی نکرده مثل ایخنده شوخ
  می نزدی کدوم حرفچی به شهر هدنی تا رسگهید

 خودش با آهنگ دادی شد گوش می که داشت پخش میی مهرو به آهنگ مسخره افقط
  دادیتکون م

   هوا تعجب کردمی و آلودگی شهر من از شلوغدمی رسیوقت
  که از کجا برمی کنیی راهنمادی ارتان که گفت ؛ مهرو خانم االن باي صدابا
 بزاره نی تا ارتان بره ماشمی شدادهی منو مهرو پمی پاساژ بزرگ رفتهی مهرو به یی راهنمابا

  نگیپارک
   بعد ارتان برگشتقهی مهرو اومد کنارم چند دقمی شدادهی پیوقت

  می ؛ برگفت
 و نگاه پسر هارو رو خودم و مهرو تعجب کردم میدی نگاه دختر هارو رو ارتان ممی کردحرکت

 کننی نگاه مينطوری ها چرا انیا
  نگاه کرد؟؟؟نطوری مهرو گفتم ؛ چرا اروبه
 هم تو هم داداش نی خوشکل هستنکهی من سرشو بلند کرد گفت؛ بخاطر اي با صدامهرو

  دی هستپمیارتان خوشت
  داشتکاری شده بودم گفتم ؛ خب اونها به ما چجی مهرو گي که از حرف هامن

  لباس خوشکلهنی انی نده ببتی اهمي ولشون کن آدرگفت؛
 نایشدم گفتم ؛ مگه نگفت کامل بگو آدر که با مخفف کردن اسمم کالفه من

 می برای دستم گفت؛ باشه بدنی با کشمهرو
   تالش کرد نتونست تکونم بدهی اون هم هرچستادمی خودم اي هم سر جامن

  گهی دای گفت ؛ ببرگشت
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  ی افتادم رفت طرف مغازه لباس شب فروشراه
 ....... لباس گفت؛هی اشاره به با
  لباس گفت؛ چطوره؟؟؟هی اشاره به با
 بزرگ کی کوچي که رو قسمت باال تنه با سنگ های دکلته سبز آبهی لباس نگاه کردم به

  کار شده بود خوشکل بودیینقره ا
  تکون دادم گفتم؛ خوب استسرمو
 گرفت با خودش برد تو مغازه  گرفته بود با ذوق دستمودیی که تامهرو

  زده بلند شدشی گنده که انگار زنبور دهنش نیلی دهن خادی زشی دختر با آراهی
  براتون انجام بدمتونمی مکاری گفت؛ چی لحن چندشبا

 د؟ی منو دارزی با اشاره به لباس گفت؛ سامهرو
  دی با نگاه دنبال کرد دست مهرو به لباس رسدختر
 د؟یخوای ؛ بله همون رنگ مگفت
  با تکون سر گفتن بله جواب دادمهرو
  زدی که به بازوم میی که مهرو دوباره با ضربه هاارهیس ب رفت که لبادختر
  نگاه اون لباسه واسه تو خوشکلهي آدرگفت؛

  نگاه کردم چشمام گرد شدیوقت
 لباس که باال هی شی لباس عجق وجق بپوشم لباس انتخابنی کرده که من اي چه فکرنیا

 اهی قرمز دامن لباسم قرمز سي هانی با رنگ زد نگستادیمیتنش با دوتا بند رو شونه وا
 بهتر است انتخاب واسه من نکرد  سمتش گفتم؛ توبرگشتم

 دختر لباس واسش آورده بود رفت طرفش که لباس پرو ي بزنه که با صدای اومد حرفمهرو
 کنه

   ارتان به طرفش برگشتمي صدابا
 دنبالتون گشتم  کل طبقه رودیی کجاارتان؛
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  لباس امتحان کنهمی اومددی لباس دنجای اوه مهرو اگفتم؛
  می دختره فروشنده برگشتي صدابا

  ؟؟دی هستی شما خارجي وادختره؛
  کردی نگامون می چراغونیی با چشماو

  ری گفت ؛ خي و لحن سردي جدافتهی با قارتان
   کرده باشنی انگار که با سوزن بادشو خالدختره
  لباسم چطوره؟؟دینی ببدیای بي گفت ؛ اا داداش توام اومددی از اتاق پرو سرك کشمهرو

 مهربون گفت ؛ ي ارتان با لبخند و صداومدی جلو لباسش خوب بود بهش ممی ارتان رفتبا
 ي خواهرادی بهت میلی خیعال

  چطوره؟؟ي ارتان ذوق زده شد روبه من گفت ؛ آدرفی تعردنی که از شنمهرو
 ستی بد ننای اسممو مخفف کرد با حرص گفتم ؛کامل گفت آدرنی خدا باز ايوا

 دوباره با لبخند گفت ی لبخندش کم شد ولکنمی نمفی من مثل ارتان ازش تعردی که دمهرو
  ارمی منی؛ پس هم

   تو اتاق پرو درو بسترفت
 دی حساب کنمیداری لباس ورمنی روبه دختره گفت ؛ همشخوانی هم رفت طرف پارتان

  قابل ندارهدی لحن لوس عشوه مسخره گفت ؛ مهمون ما باشهی هم با دختره
  گفت؛ چقدر شد؟دتی با همون لحن سرد و جدارتان

  گفت ارتان حساب کردمتی کنه قي کارتونهی نمدیدی که ددخترم
 ساك مهرو ساك به دست و خوشحال راه افتاد   لباس داد دختره گذاشت تورونی اومد بمهرو

 میگفت؛ خب کفش مونده اونم بخر
 .......... گفت ؛ارتان
 هارو سفارش بدم بعد در خدمت شما لی من وسایی اون مغازه انتهامی گفت ؛ اول برارتان

  خانوم ها هستم
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 خوادی مدمی فهممی شدکی نزدی وقتییتها موافقت منو مهرو ارتان راه افتاد به مغازه انبا
 ی دنبال ارتان رفتم تو مغازه وقتی ورزشلی باشگاه رو سفارش بده منم که عاشق وسالیوسا

 توجه دی از ارتان کوچک تر بود اونم باکلشونی هکمی که یکلی دوتا پسر همیوارد شد
 طرف داشتن با هم نی ایکی خوان بود اون شی پشت پیکی يدیفهم ی وگرنه نميکردیم

 با ی ورزشلی هم بزرگ بود پر بود از وسایلی با وارد شدن ما تو مغازه که خزدنیحرف م
 ی عالیکی اون ی داشت ولی بود چهره خوبشخوانی که پشت پی برگشتن اونتیفی کنیبهتر

 خکوبی لحظه مهی دادم ی نمتیهم مخصوصا پسرا ای کسافهی که اصال به قیبود من کس
  د خودم جمع و جور کردم زویشدم ول

  دی بود با لبخند گفت ؛ خوش اومدشخوانی که پشت پیاون
 باشگاه لی زد گفت ؛ ممنون واسه سفارش وساي هم در جواب لبخندش لبخند محوارتان
 اومدم

  نمتیب ی خونه مرمی بود گفت ؛ آرش داداش من مسادهی که واي پسراون
  همون آرش بازم لبخند زد گفت ؛ قربونت داداش بسالمتای فروشنده

 ی مجهول من که مثال خودم سرگرم کرده بودم ولي آقانی هم داشت ای خوبيصدا
 رفت تی اهمی کرد بی مجهول با تکون سر از آرتان خداحافظي آقادمیشنیصداشون م

  رونیب
 !!! خوشکل بود چهنی ای اجي با ارجنش که فرو کرده بود تو پهلوم گفت ؛ ومهرو

 گفتم ؛ به من چه بعد تو ی تفاوتی حرف زدنش تعجب کرده بودم با لحن بنی که از امن
  کنار بدن سوارخ شددیدستت کش

 نبود ادمی کنار با لبخند ژکوند گفت؛ دی زود دستش کشزدی آرنج می که از اون موقع همهرو
 کجام بچس گمی منم مي دستت بکشه بچه پهلومو سوراخ کردی بگدی جون بايبعد شم آدر

  بزرگممیلیخ
 دادی جواب مگفتی هاش خودش مي بازونهی دنی با اکردمی که فقط تماشاش ممن
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   ارتان نگاش کردمي صدابا
 ......... ارتان؛
 ، يزالری هارو نه منی ای خودم دارم ولي سرهی خوامی مي من دستگاه بدن سازارتان؛

  نوعشنی بهترخوامی آن تا دستگاه رو منی ، خرك متحرك ، پرس تخت  ایقیجاودان ، قا
 سی که واستون مهم نمتی همون آرش گفت؛ قای پسر

  باشهنی هم گفت؛ نه فقط بهترارتان
 نبود که از دستگاه يادی درست بود مدت زکردمی همون جور دستگاه هارو نگاه مداشتم

 واسه دوباره ورزش کردن با دست مهرو که کردمی مي لحظه شماریاستفاده نکرده بودم ول
 از تماشا کردن دست ورداشتم بهش نگاه کردم گفتم ؛ کم ارنج فشار رفتی پهلوم فرو م تو

 بده پهلو داغان شد
 نی کم با ارنجت به پهلون ضربه نزن پهلوم داغون شد بعد هم ای بگدی باي گفت ؛ آدرمهرو

 حی توضادهی زیلی خی واسه ورزش کردن هست ولدونمی مخوادی میهارو داداش واسه چ
  واسميدیم

 بدم ژست مغرور حی بود االن که مهرو گفت توضادی هم که عالقم به ورزش چقدر زمن
 کار ي است من هم ارتان بدن سازي به خودم گرفتم گفتم ؛ دستگاه ها برا بدن سازيتر

 د استفاده کرد بلد باشدی دستگاه ها واسه هرکدام بانی بود ایکرد من مرب
 بغلم بازم شوکه بخاطر دی پردی کشیفی خفغی هستم جي بدن سازی گفتم مربی که وقتمهرو

 مهرو برگشته بود با غی محکم گرفتمش بازم ارتان که با جشی از حرکت ناگهانمیوفتی ننکهیا
  غوی جغی شاد جي صداهیاون پسره آرش بازم مشغول شدن مهرو با 

 ادی خواهش کنم به منم شهی هست می حتما داداشم مربی هستی تو مربي آدري ؛ واگفت
 ي به من بدن ساز  تودمی مادی ی من بهت فارسمی  خواهش لطفا نگا من چه دختر خوبدیبد

 خواهش
  فقط واسه خر کردنه منه نگاهم کرددونستمی مظلوم که مي با چشمابعد
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 ی حقمی شی مي بده مساوادی بهم ی بدم اونم فارسادی فکر کردم خب اگه بهش کمی منم
 ادی گفتم ؛ باشد ی وقتکردیکه با همون حالت نگاه هم م  بهتر مهرونیبه گردنم نداره پس ا

 داد
 برداشت که بازم بپره بغلم که زود گفتم ؛ زی خودش خطونی شی رفت تو جلد واقعدوباره

  خوردنی داد که زمی بغل من جا خاليبپر
 خنده اومد جلو محکم لپمو بوس ری گرد شده نگاه کرد بعد بلند رد زي اول با چشمامهرو
  کرد
  نگاه چندش نگاهش کردم گفتم ؛ نکن اههی با منم

 دست گهی ديری بگادی ی بزار فارسي آدری هستی گفت ؛ عالومدی که خندش بند نممهرو
 ي عاشقتم خواهريبندیمنم از پشت م

 که یی شد مثل وقتاي جورهی ته دلم ي خواهر که از ابراز احساسات مهرو گفتن کلمهمن
 امکان نی اشدمی خوشحال می دادم ولی نشون نميزی هرچند چکردیارتان خواهر صدام م

   شدم نه بابا بدمم اومدينجوری کلمه اونم از زبون مهرو انی من بخاطر ایعنینداره 
  مین برگشت به سمتشوارنی هارو واسمون ملی وسای کگفتی ارتان که داشت مي صدابا

 رسهی ها به دستتون ملی وساگهی همون آرش گفت؛ تا هفته دای پسره
 رونی بمی ما هم با گفتن خدا نگه دار اومدمی هم باهاش دست دادبه ما اشاره کرد که برارتان
   لباس و کفش هستدی نوبت خرگهی گفت ؛ خب حاال دمهرو
 خرنی می خانوما چنمی ببدیی هم گفت ؛ اره بفرماارتان
 بازم از رو رونی دستمم از دستش بکشم بدونستمی مگهیگرفت منم که د  با شوق دسمومهرو

   همون طور ول کردمرهیگی دستمو مرهینم
 همه خواستی ممیدیرسی میی مهرو که به هر مغازه اومدی هم با لبخند کنارمون راه مارتان

 حساب برد از نکهیا مثل کردمیلباس هاش امتحان کنم منم فقط با اخم چشم غره نگاش م
  اونو بخري آدربخر نوی اي گفت آدری نمی هگهیاخمم که د
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  خوب باشه مگه نه ؟؟نی ارتان که گفت ؛ فکر کنم اي صدابا
   که اشاره کرده بود برگشتیی به سمت جانگاهمون

 خشگل بود من که لخت بودن لباس واسم مهم نبود نه من نه ارتان یلی خگفتی مراست
 لباس هم خوب نی ادمیپوشی نمی انقدر لباس لختگهی دیانقدر حجاب واسمون مهم نبود ول

 زانو چاك ي تا رونیی بلند که طرف چپ لباس از پااهی لباس سهی لخت نبود یلیبود خ
 هی شونه چپش هم ي بود روينجوری اجنس پارچه خودش  انگارزدیداشت خود لباس برق م

 شده بود که  جلو و پشت لباسو وصل کرده بود بهم و نیی تزیی سرمه ايگل با سنگ ها
  شونه راست لباس دکلته بود

 دی خرخوامی خوشحال دست آرتان گرفت رفت تو مغازه اصال انگار نه انگار که من م مهرو
 نیتری پشت واهیشنده گفت ؛ لباس سکنم دنبالشون رفتم ارتان با اشاره دست به فرو

 دیاریواسمون ب
  لباس واسمون آورد رفتم تو اتاق تا پروش کنمفروشنده

 .......گفت؛یکه م  مهروي در زدن و صدابا
 
 مینیبازکن ما هم بب  دروي ؛ آدرگفتیکه م  مهروي صدابا

   داشتی تضاد جالبدمی از نگاه کردن خودم برداشتم لباس اندازم بود با پوست سفدست
 شده بود دروباز کردم گفتم ؛ چه خبر است در یغی جغی مهرو که صداش جي با صدادوباره
 شکوند

 افتخار نی پر از تحسی گرد شده ارتان هم با نگاهي نگاه کردم مهرو با دهان باز چشمایوقت
  کردینگاهم م

 نگا بازو ي وازدنتدی تو امشب مي شدی چي گرد شده گفت ؛ واي با همون چشماکه مهرو
  قلمبه هستننینجوری چرا انایهاشو ا

   تو بازومکردی هم انگشت اشارش فرو مبعد
  جشن مواظب شما دوتا باشم ندزدنتون  تودی باي شدی هم گفت ؛ عالارتان
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 البته مواظب می باشي مواظب آدردی بادزدهیم  منوی گفت ؛ داداش کی زبوننیری با شمهرو
 کنهی فرار منهی قلمبه هارو ببنی ای هرکخوادینم

   ارتان هم باهاشدی خندزی ربعد
  کردتی گرد شده نگاشون کردم گفتم ؛ ارتان تو با اون اذي هم با چشمامن
 خودم گرفتم اگه ي جلوی مهرو خودمم خندم گرفته بود ولهیهم کردم از تشب  اخمامو توبعد

   شدی مهرو پرو مدمی خندیم
  رونی خندشون گرفتن منم در اتاق بستم لباسام عوض کردم اومدم بي دوتام جلواون

 که   مهروي خانم مسن و خوش برخورد بود با صداهی گذاشتم فروشنده که شخوانیپ  رولباس
  دیگفت ؛ خانم کفش ست لباس ندار

 مال خودمونه انواع کفش هارو داره نجای مغازه کنار ازمی با لبخند گفت ؛ چرا عزفروشنده
   بهشونزنمی االن زنگ مدی انتخاب کندیبر

   هم تلفن ور داشت خبر داد بهشونبعد
 نفر وارد مغازه نی مهرو اولمی اومدرونی هم پول لباسو حساب کرد با هم از مغازه بارتان

   شدیکفش فروش
 دختر پسر هی ست داشت خوشگل بود فروشنده که ي هافی انواع کفش و کمی وارد شدیوقت

   خوان بلند شدند سالم کردند ارتان مهرو جواب دادنشیپشت پجون بودند از 
  میخواستی و کفش ست مفی با گفتن ؛ کارتان

  دی خواستی می چه رنگدیی گفت بفرمارونی خوان اومد بشی با حرف ارتان دختر از پشت پکه
 ی با سبز آبیی کفش سرمه افی گفت؛ ست کمهرو

  هستندنجای ای مجلسي ست هادییا بفرمدی خواستی می اومد گفت مجلسفروشنده
 .........ماهم
 کردمی بودن داشتم نگاه می مجلسي قسمت که همش کفشاهی رفت می  دنبالش رفتماهم

 ... جنسنی هستند از بهتری مجلسي کفشاجای دختره گفت ؛ ايکه با صدا
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 جفت کفش هی کردمی حوصله نداشتم حرفاش گوش بدم همون جور که داشتم نگاه مگهید
 مهرو که گفت ؛ ي توجهمو جلب کرد با صدای بود با پاشنه سه سانتی که عروسکییسرمه ا

 ي انتخاب کرديزی چيآدر
   طرفش گفتم ؛ ارهبرگشتم

   به کفش کردمیی اشاره او
  کی خوشکله ساده و شیلی دنبال دستمو گرفت گفت؛ خمهرو
 دیرد پسند کيزی آومد جلو گفت ؛ چمیسادی وادی که ددختر
  خواهرم امتحان کنهدیاری لطفا بیی کفش سرمه انی گفت ؛ بله امهرو
   رفت گفت باشه بعد کفش هارو آورد امتحان کردم اندازه بوددختر
  بردنی ؛ همگفتم
   مهرو گفتم ؛ تو انتخاب نکرد؟روبه
   انتخاب کردم خوبه؟نوی ؛ چرا اگفت

 بود انتخاب کرده بود پاشنش به ی چگهی دنی نگاه کفشها کردم چشمام گرد شدن ایوقت
  ارتفاع داشتفلیاندازه برج ا

 !؟!؟! انتخاب کرد؟؟؟ تونست باهاش راه رفت؟نی کردم گفتم ؛ انگاش
 گهی بپوشم مامان منای با لبخند دندون نما گفت ؛ تورو خدا من آنقدر دوس دارم از امهرو

  وردارمنوی بزار استیواسه سن تو ن
 ؛ من کار نداشت مظلوم کرد گفتم افشیق

 دیاری واسم بی سبز آبی خوشحال روبه دختر فروشنده گفت ؛ لطفا اون پونزده سانتمهرو
 باهاش تونهی که نمدی قدم از قدم ورداره خودش فهمتونستی کفشو آورد پاش کرد نمیوقت

 اگه افتادم شماها رمی کنار تو داداش راه می تو مهمونیدونی گفت ؛ خب میخوب راه بره ول
 دیزارینم

   دندون هاشو نشونم داد سرمو با تاسف تکون دادمبعد
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  ؛ هرکار خواست انجام دادگفتم
  دوتا برداشتنی دختر گفتم ؛ همروبه
 رفتم حواسش بهم نبود زدی هم به طرف ارتا که اونطرف مغازه داشت با تلفن حرف مبعد

بله تازه ...  ادارهامی که گفت ؛ فردا مدمی از مکالمش شنکمی یچون پشتش قرار داشتم و اتفاق
 کنمی مالقات مشونمیهمون جا ا....  دمیرس
 دمی نفهميزی من که از حرفاش چکنهی مالقات موی کی اداره چگهی می چدونستمینم

  کاراش دخالت کنم  نبود که توياخالقمم جور
مش تموم  زود مکالدادی چشماش نگران نشون می چرا ولدونمی طرفم جا خورد نمبرگشت

  ؟یینجای ایکرد گفت ؛ از ک
 ! ؛ االن اومدم چرا؟گفتم
   ؟دی کفشارو انتخاب کردیچی ؛ هگفت
  ؛ اره برو حساب کنگفتم

  دیگی می منم بدونم چدیزنی حرف نمی چرا فارسگفت؛ی مهرو که معترض بود مي صدابا
 االن قهر کرد؟ عمرا ناز بکشم به من یعنی نی سرشو برگردوند ا هم  تودی اخماشو کشبعدم

  حرف بزنمیچه من عادت ندارم فارس
 ي و فرانسویسی عادت کرده انگلنای گفت ؛ خانوم کوچولو آدردی ارتان رفت جلو لپش کشیول

  حرف بزنهينجوری ادی حرف زدن کنه بایحرف بزنه تا عادت به فارس
 ادی ی هم خودم گفتم که فارس بعدستمی برگشت گفت ؛ داداش من خانوم کوچولو نمهرو

  دیگی می فهمم چی حرف نزنه اخه من نمينجوری اگهی ددمی ميآدر
   کردزونی لباش اوبعدم
   با لبخند رفت پول حساب کنهارتان
 ؟! ؟يخوای نمفی کي هم گفت ؛ آدرمهرو
 دی ؛ ست خود کفش داشت من خرگفتم



 طعم شیرین رمان                                          یکیرمان زاده عمارت تار

@donyayroman 36 

  دمی ؛ اها منم ستش خرگفت
  می ارتان که گفت ؛ بري صدابا

 که با می شدی رد می از جلو فروشگاه کتو شلوار فروشمی مغازه داشترونی بمی افتادم رفتراه
 ي لباس بخريخوای ؛ داداش مگه تو نمگفتی مهرو ميصدا

 ي از فروشگاه هایکی می نگاه کردی طرفش با چشم به فروشگاه اشاره کرد وقتمیبرگشت
  برند معروف بود

  دیسم انتخاب کن شما وامی گفت ؛ چرا برارتان
  وارد شد بعد ارتان بعدم منی با خوشحالمهرو

 ....... کهکردمی داشتم نگاه ممی رفتیوقت
 ي تا پهلونی خدا اي تو پهلوم وادی که مهرو با آرنج کوبکردمی نگاه م  کت شلوار هاروداشتم

 کاری چدی برگشتم سمتش با خشم نگاش کردم خودش فهمستیمن ناکار نکنه ول کن ن
  کرده
   جونمي آدردی ؛ ببخشگفت

 انتخاب کردم واسه داداش نی انی گفت ببی با خوشحالهوی نگفتم فقط نگاش کردم یچیه
  یکی نیبا ا
 هم سرمه یکی خوشکل بود اون یلی براق که خاهی دست کتو شلوار سهی نگاه کردم یوقت

  سه ارتان تک بودم وازی چهی من دنبال ی مات بود هردوشون خوشگل بودن ولییا
 دی ؛ ن بهتر دگفتم

 هیشلوار گذاشته بودن تو   کتوي سرهی که ی هم بدون توجه به مهرو راه افتادم قسمتبعد
 براق بود ی مشکقشی دور ی مات بود رنگش ولاهی کتو شلوار سهی بزرگ نگام به نیتریو

 دارن کتو سادهی که کنار ارتان وادمی بود برگشتم مهرو دی بود واقعا عالاهیواسه بلوز هم س
  صداشون زدم ؛ ارتانننکیشلوار نگاه م

  انتخاب کردنی اومدن برگشتم گفتم ؛ من ای وقتانی طرف اشاره کردم ببرگشتن
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 انتخاب کرد با اون دوتا که من ي که آدرنی داداش اهی عالي گفت ؛ وای با خوشحالمهرو
 انتخاب کردم بپوش

   قرباندی انتخاب کرديزی طرفش گفت؛ چمی فروشنده هرسه برگشتي صدابا
 گهی دي و اون دوتانی که من انتخاب کرده بودم گفت ؛ بله اي اشاره به کتو شلوارارتان

  مهرو کردي اشاره به انتخاب هاو
  دیاری داد؛ واسم بادامه

 ارمی سرم خم کرد گفت ؛ االن مفروشنده
 هم نی و براق اشاره کردم گفتم ؛ ااهی ها خوشکل بودن سنی رفت نگام رفت دکمه سر آستو

 آورد
 مشترك مادوتاس و به دی خرنی اولنی ایدونی منای آدری ولارهی بگمی گفت ؛ باشه مارتان

  می خریانتخاب هم لباس م
 گهی همدقهی از سلمی نرفتدی ما دوتا اصال باهم خرگفتی حرف ارتان رفتم تو فکر راست مبا

  دی خرنی داشت ایوب خی حسمیواسه انتخاب استفاده نکرد
 قربان اتاق پرو اون طرف دیی ؛ بفرمامی فروشنده که لباس هارو آورده بود برگشتي صدابا

 هست
 وجود داشت مهرو دوتا از کاور هارو يادی زي اون طرف فروشگاه اشاره کرد که درهابه و

  تنتمینی بپوش ببنی داد ارتان گفت ؛ داداش اول آشویکیگرفت 
 تنش بود خوب بود یی کتو شلوار سرمه ارونی اومد بقهی هم رفت اتاق پرو بعد چن دقارتان

  رنگش نه دوس نداشتم مهرو دوتا انگشت هاش نشون دادیتو تنش ول
 هی ؛ عالگفت

 گهی دیکی تکون دادم گفتم ؛ نه ی طرف من که سرم به نشونه منفبرگشتن
   نهی خوب بود ولنمی مهرو بود ايبعد انتخاب رونی اومد بی ور داشت رفت وقتي بعدکاور
  هی عالادی بهت می تنت کنی خوبه اصال داداش هرچنمی گفت ؛ امهرو
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  امتحان کني ؛ نه بعدزدگفتمی که داشت لبخند مارتان
   شدزونی انتخاب هاش دوس ندارم لباش اودی دکه مهرو
 تنش نشسته بود عضله  شده بود کتو شلوار قشنگ بهی واقعا عالرونی اومد بی رفت وقتارتان

 هی هم زده بود فقط نی بود دکمه سر آستی ستبرش عالنهی با سدادی بزرگشو نشون ميها
  ستادی لحظه اهی کم داشت کراوات گفتم ؛ يزیچ

 ي با خط هااهی کراوات سهی بود کراوات توش بود یی اشهی که درش شي رفتم از کمدبعد
 انتخاب کردم رفتم طرف ارتان واسش بستم رفتم عقب مهرو هم اومد کنارم اهیبراق س

 دی داداش باي زد گفت ؛ واجانی خوشحال هي مهرو با صدانی بود و قابل تحسی عالستادیا
  باشم دخترا ندزدنتظبت مواگاردی مثل باديمنو آدر

  بزندشوننای آدرمیگی می خنده گفت ؛ پس چری حرف مهرو ارتان زد زبا
 خنده منم با اخم گفتم ؛ ساکت مگر من محافظ ری چمشک به مهرو زد هردو زدن زهی عدمب

  دعوا کردایبود 
 ی نخنده لباشو غنچه کرده بود وقتکردی می مهرو که سعی خندشون کم کردن ولهردوشون

 خنده دار شده بود قرمز شده بود لباش غنچه یلی خافشینگام بهش افتاد خندم گرفت ق
 خنده من نتونستم جلو ری ارتان نگاش بهش افتاد بازم زد زیچشماشم چپ کرده بود وقت

 ي وايدی بغلم گفت خنددی برداشت پرزی خنده من خدنی دا مهرو که بدمی خندرمیخودم بگ
 يخندیچه خوشکل م

 می زود برگشتم به حالت اولم گفتم ؛ بسه برمنم
 می حساب کنمی هم گفت ؛ اره برارتان

   رفت اتاق پرو لباساش عوض کنهبعد
  رونی بمی حساب کرد اومدرونی اومد بیوقت

 ...... گفت ؛مهرو
  گفت ؛ داداش گشنمهمهرو
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   گشنم بود گفتم ؛ ارتان رفت رستورانمنم
  دمی واستون غذانخرنکهی اي مجبور بشم براخوامی  نممی بردیای هم با خنده گفت ؛بارتان

 غرغراتونو بشنوم
  ي با قارچ سوخارینی زمبی با سخوامی متزای فست فود پمی زود گفت ؛ داداش برمهرو

   ارتان هم با خندهکردمی داشتم با تعجب نگاش ممن
 ؟!؟! خورد؟نهای ؛ اگفتم

 گشنمه  خوکنمی لبخند دندون نما گفت ؛ نه پس نگا مبا
  گشنه خودمون هم خوردنی تکون دادم گفتم ؛ ارتان رفت اسرمو

  گفتمي خنده دارزی خنده گفتم ؛ چری حرفم ارتان مهرو زدن زبا
  تکون سر گفتن نهبا

 کمی رونی بمی اومدی وقتمی عقب سوار شدمی هارو گذاشتدی خرنگی کردن سمت پارکحرکت
 می بردی شادهیخب پ کرد گفت ؛ نوپاركی فست فود بود ارتان ماشهی تر نییپا
 کردنی نگاشون برگشت طرف ما با تعجب نگاه مي سرهی داخل که می رفتمی شدادهیپ

 زدنیدخترام لبخند م
 ابرو برداشتن ری کردن زشی زنهاآراهی شبافشونی نگا قزننی پسرا چشمک منیوا  چرا ا  

 دی دارلی ميزی چه چدی اومد گفت ؛ خوش اومدشخدمتی پمی گوشه دنج نشستهی میرفت
 و ي مخلوط بزرگ با قارچ سوخارتزاری پهی حرف بزنه زود گفت ؛ من یمهرو نزاشت کس

  خوامیهم م  نوشابه ساالدخوامی مینی زمبیس
   کرد گفت ؛ چشماداشتی خدمت با تعجب شیپ

  خورهی که گفت همبرگر مدی از ارتان پرسبعد
  ؟دی دارلی ميزی من گفت ؛ خانوم چه چروبه
  ؛ هات داگ با دلسترگفتم

   واستونارنی کرد گفت ؛ مخم سرشو
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 ي آدري آدرشی پشی مهرو که گفت ؛ پي با صداکردمی هم رفت داشتم اطراف نگاه مبعد
   چه طرز حرف زدن هستنی گفتم ؛ ابرگشتم

  می کنتی اذی هستهی زل زدن به داداش پاي نگا اون دخترارو چجوردی ؛ باش ببخشگفت
 بود دهن بی غربی هاشون عجافهی دختر که قي سرهی بود نگاه کردم  که گفتهیی جابه
 ي بزرگ بادکرده با دماغ نخودیلی خيها

  داشت اونها فقط نگاه کردنکاری چری ؛ نخگفتم
  داداشدنی زود گفت ؛ نچ دارن طناب ممهرو

  تعجب گفتم ؛ طناب کجا بودبا
 می با هم دوست شای بگنی دارن منکهی ایعنی نخ ها نه نه یعنی با خنده گفت ؛ طناب مهرو
 يدی همه فهمنهای تو ایعنی ؛ گفتم
 حتما دلت ادی ارتان به مونا زنگ بزن بگمی من منی ببتی اذيای ول کن مي آدري واگفت؛

  ی هستهی بدونه پاهی که چمیکنیواسش تنگ شده بعد تو بگو آره زنگ بزن به داداش اشاره م
 ؟! ؟ی چهی ؛ پاگفتم
 می نقشه رو اجرا کنيای مي ؛ واگفت
  ؛ باشهگفتم

 که دخترا بشنون گفت ؛ داداش زنگ یی موافقم زود برگشت طرف ارتان با صدادی فهمیوقت
   حتما دلت واسش تنگ شدهادی مونا هم بيزیم

 ...شی سرشو بلند کرد گفت ؛ چکردی کار مشی که داشت با گوشارتان
 بود اشاره به دخترا زی بعد با دستش که رو مگمی اجازه نداد ادامه بده گفت؛ مونا رو ممهرو

 گفت ؛ اره دلمم ومدی نرونی بشی از حالت جدی خندش گرفت ولگهی می چدیکرد ارتان فهم
  واسش تنگ شده بزار زنگ بزنم

 شروع کرد شمار گرفتن با آرنج مهرو که بازم تو پهلوم فرو رفت گفتم ؛ اره ی الکشیگوش
 زنگ زد بهش



 طعم شیرین رمان                                          یکیرمان زاده عمارت تار

@donyayroman 41 

 حرف هامون بلند دنی انجام نداده بودم دخترا با شني کارنجوریا االن ا کنم من تکاری چخب
  دی خندی با ارتان مزی مهرو ررونیشدن پشت چشم نازك کردن رفتن ب

  از دستش حتما خواب خوراك ندارمگهی من دي مهرو واطونهی شیلی بود خمعلوم
 نگام به مهرو ی اومدم شروع کردم خوردن وقترونی از فکر بزی قرار گرفتن سفارش ها رو مبا

 نی ساالدم بعدش اینی زمبی دونه قارچ بعد سهی خوردی متزای قاچ پهیافتاد چشمام گرد شد 
  گفتم ؛ آرام خورد خفه شدخوردی مينطوریچرا ا

 ي دهن پر گفت ؛ گشنمه آدربا
هرو افتاد که  تموم شد نگام به می نگفتم مشغلول خوردن شدم وقتیچی هگهی چندش ديا

   همرو خورده بودخوردیداشت برگ آخر کاهو م
   ارتان هم رفت حساب کنهرونی بمی رفتمی هم تموم کرده بود پاشدارتان

 ...... گفت ؛رونی اومد بیوقت
  خونهمی نموند برگرديزی چگهی گفت ؛ خب درونی اومد بارتان

 خونه می خسته بودم چشمام بستم تا برسمی بوددکردهی خرمی شدنی موافقت ما سوار ماشبا
  مهرو کهي با صدامیدی رسی وقتمی ساعت تو راه بودکی روستا از شهر دور بود و دمیخواب

 میدی بلند شو رسي آدرگفتیم 
 چشمم به عمارت افتاد متوجه ارتان شدم که داره ی شدم وقتادهی پنی شدم از ماشداریب 
 ی داشت وقتی پسر قد بلند الغر اندام صورت خوبهی جلو رفتم هی کنی ازنهی حرف میکیبا

   نگاش بهم افتادی بهشون پسره برگشت طرفم وقتدمیرس
  ي چقدر بزرگ شدیی تونای آدرگفت؛
   تفاوتم تعجب کردی بهش انداختم از نگاه سرد و بي سرد و مغرورنگاه

 ادی نمادتی ما ي پارساس پسر عمونای گفت ؛ آدرشناسمی نمدی فهمارتان
   االن که گفت چهرش محو تو خاطرم بود فقط سرمو تکون دادمچرا
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 اشتباه دمی االن با لبخند جوابشو مکردی من شوکه بود هه فکر می تفاوتی سرد بودن باز
   من خانوادم فقط و فقط ارتان بودکردنی همشون اشتباه مکردیم

   مهرو کهي با صدادونستمیخانوادم نم  رو جزویی اگهی دیکس
 گهی داخل ددی برنیسی تا فردا جلو در وادیخواهی  م ؛گفت

  گهی داخل ددی برادی خوابمم مکنهی خب پاهام درد مهی طرفش گفت ؛ چمیبرگشت
  دنی خنددی جدي با پسر عموارتان
 دی گفت ؛ سالم عرض شد مهرو خانوم خوبپارسا
   االن عشوه اومدنی نازك کرد که چشمام گرد شد ای چشمپشت مهرو
  برم توخوامی سالم پارسا خان خوبم حاال برو کنار مکی گفت ؛ عل مهرو
  بانودیی گفت بفرماپارسا

  سنشنی با اومدی مهرو چطور عشوه منی مشکوك هستن انینجوری انای ای چیعنی
  مهرو رفتم داخل گفتم ؛ من رفت اتاق استراحت کردپشت
 ي با صدای ولشدمی وارد اتاق م بدون توجه به ارتان اون پسره رفتم طبقه باال داشتمبعدم

 خدمتکار که گفت ؛ خانم
  طرفش گفتم ؛ بلهبرگشتم

   هر سه تامون بودي هادی نگاه کردم همه خری هارو اوردم کجا بزارم وقتلی ؛ وساگفت
   داخل اتاقاری ؛ بگفتم
 خودشون لی وساانی ارتان مهرو بگمی بعدا مرونی رفت بمی گذاشت گوشه اتاق با تعظاورد

  وردارن االن خستم
 دمی و شلوارك عوض کردم خوابی رکابهی هامو با لباس

   شده بودکی شدم هوا تارداری بی در زدن کسي صدابا
  دیی ؛ بفرماگفتم
   شامای بي اومد تو اتاق گفت ؛ آدرمهرو
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  نجای هارو آوردن ادی ها افتاد گفت ؛ ااا خردی به خرنگاش
  تفاوت تر گفتم ؛ ارهی بیحن نگاه سر نگاش کردم و لبا

 که دمی مریی هارو تغنی من ای ولی تفاوت هستی چرا انقدر سرد و بي آدري گفت ؛ وامهرو
 تفاوتت گرم ی باشه و لحن بی تو چشمات برق خوشحالي سرديلبخند رو لبت باشه بجا

 باشه
  نکردریی تالش نکن من تغخودی گفتم ؛ بی تفاوتی همون ببا

 تالش نکن من يخودی بیگفتی مدی االن هم باشهی شام بعد معلوم ممی برای ؛ حاال تو بگفت
 کنمی نمریی تغمی جورنیهم

 .......گفتم؛
 ی معلم بشای ی کنداری من بي ؛ مغزم رفت آمدگفتم
  دندون نما زد گفت؛ من درهمه حال معلمملبخند

 موند گفتم ؛  در آوردم که چشماش گرد شد دهنش کامل بازی توجه بهش بلند شدم رکابیب
  نکنیچشم چران

   بزار دست بزنم به بازوت تورو خداي وایچی در پچی ؛ چرا انقدر پگفت
 خوامی منم مي آدری گفت ؛ عالیی زده اجانی هي اومد جلو بازومو گرفت با صدابعد

  ي بدم تو  هم بدن سازادی بهت ی نرفته که من فارسادتی شم قولت ينجوریا
  دادادتی ؛ باش کم مغز من خورد گفتم

 و شلوار کتان دی کوتاه سفنی بلوز آستهی هم بدون توجه بهش لباس هامو عوض کردم با بعد
 می رنگ برگشتم طرفش گفتم ؛ براهیس

  یکنی سرت نميزی چي روسري ؛ آدرگفت
   ؛ نه عادت نداشتگفتم
  دنی رسنامی که عمو امی ؛ خب برگفت

  صداش کرد ؛ داداش  مهرودمی تو راه رو آرتان درونی منم دنبالش رفتم برونی رفت ببعد
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 نیی پامی باهم بردیای بدی طرفمون گفت ؛ جانم شمام اومدبرگشت
 ؟ي طرفم گفت ؛ استراحت کردبرگشت

  شدداری ؛آره االن بگفتم
  شهمی منم حالدی حرف بزنی فارسنهی گفت ؛ اره امهرو

 زانمی عزدی گفت ؛ اومدی لبخند مصنوعهی با دمی جلو راه پله ها دنیری که شنیی پامیرفت
  همه منتظرتون هستنمی بردیایب

  ارتان رفتارش نسبت به من باهاشون بهتر بودی ولومدی ازش خوشم نمکال
 بودن که مطمئن بودم عمو زی با پارسا سر مگهی زنو مرد دهی ي تو سالن غذا خورمی رفتیوقت

 ند هستدی جديو زن عمو
  ارتان گفت ؛ سالممی رفتجلو

 بلند شد اومد طرفمون  همون عموای بود مرد ي کردم رفتارش جدتعجب
   ارتان جاني ؛ چقدر بزرگ شدگفت

  دلم واست تنگ شده بودزمی عزنای طرف من گفت ؛ آدربرگشت
  گفت ؛ ممنون عموارتان

  هم سرمو تکون دادممن
خونه   به کشور ودی خوش اومدزمی همون زن عمو اومد جلو بغلم کرد گفت ؛ عزای زن

  خودتون
 نی چشینی بود که به بومدهی به مزاقش خوش نژهی حرف مننکهی افتاد مثل ارنی به شنگام

 ازم فاصله گرفت با ی هم فقط سرمو تکون دادم وقتژهیانداخت واسم مهم نبود در جواب من
 بازو هام چشماش گرد شد دنی بعد بدنمو نگاه کرد با دکردیگام م شده داشت نزی ريچشما

  کننتعجب عادت کرده بودم که
 ...... خان که گفت؛ي صدابا
  دینی بشزی خان که گفت ؛ بهتره سرمي صدابا
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 طرف رنی نشسته بود شزی خان اول ممی  نشستزی سر ممی از حرف زدن برداشتند رفتدست
 طرف هم من وسط نی پارسا اژهیستش بعد هم منچپش به اصطالح عمو هم طرف را

 با دوتا رون دمی بشقاب پر برنج کشهینشستم مهرو طرف راست نسشت ارتان طرف چپم 
 بحز خان و ارتان زل زده بودند به بشقاب همه دمی شروع کنم که دخواستمی می ماههیمرغ 

  غذام نگاشون کردم
 ؟!؟! ؛ چرا نگاه کرد؟گفتم

   بجز پارسا کهنیی حرفم همه سرشون انداختن پابا
  يخوری همه منی ایعنی دختر عمو ماشااهللا به اشتهات گفت؛

  نگاه به بازو هام انداختهی هم بعد
  خوادی غذا مکلی هنی اي بخوردمی داد ؛ البته باادامه
 دی ها خرنی تو اایپول غذا داد   که از حرف هاش جوش آورده بودم گفتم ؛ تومنم

 شوکه شده بود گفت ؛ نمی خشمگي حال چشم هانی در عی تفاوت ولی که از لحن بپارسا
   ازتترسمینه واال تو مارو نزن م

   دادلمی لبخند دندون نماش تحوبعدم
 چکسی جوابشو ندادم در طول حرف زدن ما دوتا هگهی با چشم غره نگاش کردم دفقط
 که تو اوردمی کردن وگرنه حال اونهارو هم جا می زد خوب بود که دخالت نمی نمیحرف

  من دخالت نکننديکارها
   بودينجوری بود هم من هم ارتان غذامون اينجوری اشهی خوارکم هممن

  دونمی هم ورزش نمکردی من بهترم بودم ارتان هم کار ممیکردی که میی ورزش هابخاطر
   بخورمشتری بدی گشنمم هست باشمی خسته مگهیمگه چقدر  پزشک بودن سخته که م

 خواستمی غذا تموم شد می وقتومدی نیی اگهی دي قاشق چنگال صداي طول شام جز صدادر
  بلند بشمزیاز سرم

  دمیشنی اروم مهرو که فقط خودم میلی خي با صداکه
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  نی بلند نشو بشي آدرگفت؛
  گفتم ؛ چرا بلند نشد؟؟نشستم
 اگه غذات ی حق نداره بلند بشه حتچکسی بلند نشه هزی عمارته تا بابا از سر منی قوانگفت؛

 تموم شده باشه
  مسخرشوننی قواننی شدم به من چه ای حرفش عصبانبا
 نیری شي صدارونی خواستم از سالن برم بی وقتزی نگاش کردم بلند شدم از سر مي سردبا

 اول باباش بلند بشه از سر دی که بادوننی نم رونجای انی جان قواننای آدرنکهیکه گفت ؛ مثل ا
 زیم
  کردی حرص کلماتش رو ادا مبا

 شهی من اوال واسه همی دونست ولنی و غرور برگشتم طرفش گفتم ؛ چرا قواني با سردمنم
 مسخره واسه خودتون بود سوم من فقط آرتان داشت پدر مادر نی دوما قوانستی ننجایا

   نداشتیچکسیه
 فقط آرتان با خان رونی ندادم رفتم بیتی اهمی همه گرد شده بود ولي حرفم چشمابا

 از خان تعجب کردم حتما خودش حقو ی ولمینجوری چرا ادونستیخونسرد بودند که آرتان م
 دهیبه من م

  ي با صدای پله ها رفتم باال ولاز
 ........ برگشتم طرف راه پله ها گفت ؛مهرو

 
 چقدر خنده داره بود فقط بابا داداش افشونی قیه بدون اگي آدري با خنده گفت ؛ وامهرو

  تفاوت بودیآرتان ب
  ي خندش قطع شد جدهوی خنده ری زد زبازم

 نی ندارم پس من برگ چغندرم خواهر به ای من به جز آرتان کسی چیعنی نمی بزار ببگفت؛
 ی کندای پيخوای از کجا می زرنگی خوشگلیگل

   که امکان داشت کش آورده بودیی دهنش تا جازدی تند تند پشت هم پلک مبعدم
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  کردمی واسه من احمقانه بود نگاه می عشوس ولکردی که فکر میی تعجب به کار هابا
  دی در تو ندنای کدوم از اچی بود من هفتهی ؛ چقدر خودشگفتم

 صورتم هنوز ی حرفم چشاش گرد شد دهنش بسته آها حاال حالت گرفته شد خخخخ ولبا
  بود تفاوت یب
 ستمی نينجوری ایعنی گفت ؛ زونی اوي لبهابا

  ییییی واسش سوخت چدلم
 نسوخته بود چطور ی که تا االن دلم واسه کسی که گفتم شوکه شدم من کسیی کلمه ااز

  واسه دختر خان دلم سوخت
 کردمینگاه م  گرد شده داشتم مهروي منم با چشماحاال
 بودم هم یچون هم از دست خودم عصبان بود دهی حالت صورتم ترسریی که از تغمهرو

 متعجب پس صد در صد االن صورتم با خشم وحشتناك شده
 زنمی حرف نمينجوری اگهی دنای آدردی گفت ؛ ببخشدیلرزی که میی با صدامهرو

 اروم ی کردم خودم رو آروم کنم وقتی اومدم سعرونیب  مهرو از از شوكی معذرت خواهبا
 ؟ی گفتیشدم روبه مهرو گفتم ؛ چ

 زنمی حرف نمينجوری اگهی دنای آدردی ؛ گفتم ببخشگفت
  سی نيداده بود که آدم بد.  چند ساعت نشوننی ازم بترسه تو اخواستمینم

 شد تو ی به بعد عصباننی اسم کاملم گفت پس از ادی ترسشمی می عصبانی گفتم ؛ وقتپس
 دیترس

  جونمي با حرف من دوباره به حالت قبلش برگشته بود لبخند دندون نما زد گفت ؛ آدرمهرو
   برم تو اتاق که دنبالم راه افتادخواستمی چشم غره بهش رفتم مشهی آدم نمنکهی مثل انه

  ؛ کجا من رفت استراحت کردگفتم
 می دخترانه بزني حرف هاگهی دامی لبخند دندون نما گفت ؛ ببا
  ندارمشی آسانی باشم از دست انجای ای تا وقتنکهی مثل ايوا
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  دستم فرار کرد رفت داخلری نه از زای ادی بدمی که بگم اجازه منزاشت
  کردی نگاهم مطونی شي درو بستم رفتم داخل رو تخت نشسته بود داشت با چشمامنم

  نگاه کردنطوری کردم گفتم ؛ چرا انگاش
 ؟؟؟؟ي چن تا دوس پسر دارير گفت ؛ آدطونی همون چشما و لبخند شبا

 ؟یی با حرف زدنش تعجب کردم گفتم ؛ چمن
   همون دوست پسر ماای boy friend  ؛گفت
   ؛ نه نداشت نه دوست دختر نه پسرگفتم

  اخه چطور ممکنهي نداری دوستچیه  تویعنی تعجب گفت ؛ با
  نشدیمی صمی گفتم ؛ تعجب نداشت من با کسی تفاوتی با بمنم

 ........... ؛گفت
 

 ندارم تازه سارا هست ی دوستچی هگمی من که می نداشتی دوستچی تو هیعنی ؛ گفت
  دارميادی زيم دوست ها مدرسه ه تو
 گهی حرفاش کالفه شدم بودم گفتم ؛ خب من نداشت داز

 تفاوت بودم به من چه خونه ی بدی مهرو هم اون طرف تر دارز کشدمی رو تخت دراز کشبعدم
   بخوابم کهخواستمی مخوامی قسمت تخت مهیخت مال خودشونه من فقط خودشون ت

 دختر گله بعد باهاش یلی دوستت خواهرت سارا هم دوستت خشمی من مي گفت ؛ آدربازم
 یدونی میشیآشنا م

   فقط سرم تکون دادمومدی حرف زدن نداشتم خوابم محوصله
   خوابم بردبعدش

 دمیپهلوم از خواب  پر  خورد تویکیوقت از شب بود که لگد   چهدونمینم
 سرش دی خوابينجوری چرا انی مهرو هست اي بله پادمی چراغ خواب روشن کردم دیوقت
 تخت دهنشم اندازه غار باز بود نچ پاهاش جمع کردم رفتم اون ي تخت پاهاش باالنییپا

  دمیطرفتر خواب
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   چشمام گرم شده بود که بازم پاش خورد به کمرمتازه
 دی کشغی صدا داد بعدم جی افتاد تلپی تخت وقتنیی لگد انداختمش پاهیدم با  پاشیعصبان

 بود از خنده بترکم دستاش چنگ کرده بود چشاش گرد دهنش کی نگاش کردم نزدیوقت
  همون طور باز

   بخواب بخوابي شدداری شد گفت ؛ اوا من از تخت افتادم توام بی چدی فهمیوقت
 کوچک ي بالشت هادی خوابی وقتنیی با لگد انداختمش پادی نفهمدیتخت خواب  اومد روبعد
  دمی وسط خودمون خوابدمیچ

 هی با دمی پوشی ورزشي لباس هاي روادهی زنگ زد بلند شدم برم پمی ساعت گوشصبح
 همه خواب بودن ساعت رونی اومدم بی بستم پشت سرم موهامو بافتم  وقتکی کوچيروسر

 ادمی هارو ری خونه مسرونی بودن رفتم بداریشش بود هوا روشن شده بود فقط خدمتکار ها ب
 دستشون بود مثل لی که بدمی مرد دي سرهی که شدمیرد م  روستايبود رفتم داشتم از تو

  ندادم رد شدن ازیتی اهمکردنی با تعجب نگاه مدنی منو دی وقتنی سر زمرفتنی منکهیا
 بلند اومد ي دوست مهرو هست با قدم هادمی برگشتم عقب دي دختريکنارشون که صدا

 ریگفت ؛ سالم خانم صبح بخ
   مودبانه رفتار کرده بود گفتم ؛ سالمیلی خنکهی بخاطر امنم
 ...... گفت؛سارا

  چشمه درس بخونمرفتمی کنم منم داشتم متونیی راهمادییخوای مي روادهی پدیری ؛ مگفت
 بدم ی ادبی جواب لحن با ادب اون با بخواستمی نگاش کردم کتاباش دستش بود نمیوقت

  می از موافقت من گفت ؛ پس بریپس فقط سرم تکون دادم با خوشحال
   جهت مخالف آبشاردیچی پمی که رفتکمی می افتادراه

  ؛ مگر نرفت آبشارگفتم
 چشمه اونجا میرین هست م ؛ نه خانم جان انقدر اجازه ندارم من اون قسمت ملک خاگفت

 هم قشنگه
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 خنده ي که صدامی رفتگهی دکمی دنبالش راه افتادم هی چشمه چنی انمی ببخواستمی که ممنم
 کنار چشمه نشستن دارن دمی دختر دي سرهی که می تر رفتکی نزدمودی دختر مي سرهی

 تنشون ی محلي بود همه لباس هاییبای منظره زبرنی دارن آب مي سرهی شورنیلباس م
 خنده همشون قطع میدی بهشون رسی تر وقتبایم ز از چشمه ه  بودبای زدیتابی مدیبود خورش

  کردنیشد بلند شدند به ما نگاه م
 اومد گفت ؛ سالم خانم جان  جلوشونیکی

   سرد مغرور نگاش کردم سرمو تکون دادمافهی با قمن
 به منم افتخار دادن همراهشون ي روادهی گفت ؛ دخترا خانم جان اومدن پی با خوشحالسارا
  کنم
   برگشت طرف منبعدم
   واستونارمی تا آب چشمه بدینی ؛ خانم جان رو اون تخته سنگ بشگفت

 انتظار داشت حرفشو نی که اشاره کرده بود نگاه کردم بعد به خودش نگاه کردم ایی جابه
  دادی بود که به من دستور میانجام بدم مگه ک

   مغرور نگاش کردم گفتم ؛ نخواستیوقت
  نیی دراز تر کرده سرش انداخت پامشیاز گل  پاشودی فهمخودش

 سارا رفت کردمی ها هم با گفتن با اجازه رفتن به کارشون برسن منم داشتم نگاشون مدختر
   شست از چشمه پر ش کردزی ظرف آورد تمهی
 هی خانم جان معدندییآورد برام گفت؛ بفرما 
 که خوب دادی نشون نمیچی صورتم هی بود ولی گرفتم خوردمش گوارا خنک عال دستشاز

   آب خوردم کاسه بهش برگرداندمی بد وقتایبود 
 ......گفتم؛

 
 ي ؛ من رفت باگفتم
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 ی از کنارم رد شد وقتادی با سرعت زنی ماشهی که شدمی خونه مکی راه افتادم داشتم نزدبعدم
 باال ی تفاوتی سمت خونه شونمو به نشونه برفتیشت م رنگ دااهی لکسوز سهینگاه کردم 

 زدی مرد حرف مهی که داشت با دمی آرتان ددمی رسیانداختم راه افتادم سمت عمارت وقت
  دمی شنداشون شدم صکی نزدیوقت
  فرق دارهدی با قبال که گفتطی شرای ولدونمی ؛ بله مبهیغر

 می تر باشاطی با احتدی بای گفت ؛ بله قربان ولي جدیی با صداآرتان
 بهی صداش قط شد برگشت طرفم اون غردی اومدم آرتان منو درونی بنی از پشت ماشیوقت

  هم برگشت طرفم
 تفاوت روبه آرتان سر تکون دادم ی با صورت بدمی کجا دنی نگاش کردم آشنا اومد ایوقت

 ي روادهی پیاون هم گفت ؛ سالم رفت
 بپرسه ای ردی حرف نمينجوری کردم چرا احساس کردم آرتان هول شده اون اصال اتعجب

  دونهیخودش که اخالق من م
 اومد که کجا ادمی دوباره به اون مرد نگاه کردم ی تفاوت بود وقتی صورتم هنوزم بحالت

  می سفارش دادی ورزشلی وساششی بود که پي برادر همون پسردمشید
 دمیدی نمقی بود صورتش دقنیی اون حواسش بهم نبود تو فکر بود سرش پای کردم ولنگاش

   بهش نگاه نکردمگهید
  داشتاجی آورد من احتلی وسای آرتان گفتم ؛ کروبه

  بعد جشنارنی اومد گفت ؛ فردا مرونی فکر بود با صدام از فکر بي که توآرتان
 به من چه اگه آرتان ی ول مشکوك بودنیلی خنهای تکون دادم رفتم داخل عمارت اسرمو

 دهی محیبخواد خودش واسم توض
 
 
 )آردا(
  هی برسوندمثل بقانی به پای هم به خوبتی مامورنی ادی اومدم بارونی اداره باز
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 بغل دستم کردم ی نگاه به صندلهی شد م و راه افتادم دوباره نمی سوار ماشابونی انور خرفتم
 کشور ی حتکننی پرونده کار مي روی ساله دارن مخف15 بود و دهیچی پیلی که خيپرونده ا

  يریگی فرستادن واسه پروی هم نی خارجيها
 با سرعت رفتم سمت عمارت ، دمی رسی روستا وقتهی که داشتم ی افتادم به طرف آدرسراه

  می پرده از راز برداردی که بایعمارت
 کردمی ميت همکار مدنی باهاش تو ادی که بای شدم زنگ زدم به کسادهیپ

 
   عمارترونی اومد بکلی درشت هیکلی پسر ههی ادی نفر بهی موندم تا اون منتظر

  احترام بزارم ممکنه شک کننتونمی نمدی گفت ؛ سالم قربان ببخشدی بهم رسیوقت
  خوامی مينجوری همون که انتظار داشتم خوبه من آدم اقای و سرد دقيجد

   نداره آردا احتشام هستمی ؛ اشکالگفتم
   پور هستمانی گفت ؛ آرتان آراونم
 پور قطع شد بعد انی آري که صدامی زدی حرف متی درمورد مامورمی دست دادم داشتباهم

   نفرهیبه 
 ي روادهی پی سالم رفتگفت؛
   دختر بودهی کردم نگاش

 حتما با دی باتی مامورنی رفتم تو فکر اگنی می بهش توجه نکردم گوش ندادم که چگهید
  برسهانی به پاتیموفق

 که شما گمی خواهرم بود فقط قربان من منای آدردی پور که گفت ؛ ببخشانی آري صدابا
  که شک نکننمی و ونکوور باهم آشنا شددیدوست من هست

  ؛ باشه درست همونهگفتم
ا خونه  من تشی پدیای گفتم بدی که شما تازه برگشتگمی داخل من مدیی ؛ پس بفرماگفت

  دیخریم
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 بود خوب ی عمارت بزرگمی تکون دادم باهاش به طرف عمارت حرکت کردم داخل شدسرمو
   ازش معلوم بودي سردیبود ول

 دختر بچه هی پسر دو زن هی دوتا مرد می وارد شدی کرد وقتمیی پور به سالن راهنماانیآر
 معلوم بود پسر و دختر بچه ی زدند زن ها هم باهم ولینشسته بود مردا باهم حرف م

  حوصلشون سر رفته با ورود ما همه ساکت شدند برگشتند طرف ما
 دوستم آردا احتشام که تازه از ونکوور کنمی می و سرد گفت ؛ معرفي جدیی پور با صداانیآر

   منشی پادی بخرهی مدت تا خونه منیاومده و من گفتم که تو ا
   پور وارد شدانی طرف در اون دختر خواهر آرمی در برگشتي صدابا

 ی بهتر بود به ما بگی زن اومد که گفت ؛ دوستت خوش اومد آرتان جان ولهی يصدا
 خوب ی فارستونهیمعلوم بود نم  لهجه که قشنگهی حرف بزنه با ی آرتان نزاشت کسخواهر

ود االن حق  گفت ؛ خانه خودش است آرتان ده سال نبيحرف بزنه و لحن سرد و مغرور
   حق مخالفت نداشتیداشت مهمان دعوت کرد کس

  حق دخالت تو کار منو آرتان ندارهي شمرده گفت ؛ ه چ ك س بعد
  ندادی لحن سردش حق حرف زدن به کسبا
  داشت شما ؟ی طرف اون زن رفت گفت ؛ مشکلبه

 ي بودنش کامل تشخص بدی مصنوعیدونستی که مي با اخم نگاش کرد زن با لبخندبعد
  زمیگفت ؛ نه عز

 
 .....مغرور گفت ؛ خوبه مشکل نداشت وگرنه  سرد ویی با صدانایآدر

 شهیزن باباش م  خالش و دمی سرد به زن انداخت که بعد فهمی نکرد و نگاهکامل حرفشو
   خواهر برادر سرد بودن و غرور تو خونشون بودنکهیمثل ا
  یی خسته ای اتاقتو نشونت بدم که استراحت کنای گفت ؛ آردا بآرتان
   واسم مهم نبودشهی می ندادم که چتی تفاوت ازشون گذشتم اهمی تکون دادم بسرمو

   طبقه دوممی و از چنتا پله باال رفتمی سالن خارج شداز
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   از اتاق هارو باز کردیکی پور به طرف چپ رفت در انیآر
   در خدمتمدی داشتيق من هست هر امر اتایی اتاق روبه رودیی ؛ بفرماگفت
 ی مرخصسی ني برگشتم طرفش گفتم ؛ امرمنم

  خم کرد رفتکمی سرشو
 به اتاق انداختم پنجره روبه باغ داشت که پرده ها کنار ي نگاه سر سرهی وارد اتاق شدم منم

 رنگ ساك یی سرمه اي هاواری شده بود با تخت دونفره ودانی نمایرفته بود باغ به خوب
 شلوار هی رنگ گذاشتم لباسامو با ي توش بود رو کنار کمد سرمه المی که وسایکوچک
 ساك در آوردم ی مخفبی زي دار عوض کردم رفتم پرونده رو از تونی بلوز آستهی و یطوس

 که گردنم درد کردمی چه مدت بود داشتم مطالعه مدونمی مشغلو مطالعه شدم نمزی ميرو
 رونده بلند کردمگرفت سرمو از رو پ

   بودکی به ساعت کردم ساعت نگاه
 زن که معلوم بود خدمتکاره گفت ؛ هی اجازه دادم در باز شد ی در زدن اومد وقتيصدا
  نهار امادسزی سر مدییبفرما
  رفتی کوتاهمی تکون دادم که اونم با تعظسرمو

 بود که ی مي جورهی دی نداشت و بای خودمو نگاه کردم لباسام مشکلنهی اي شدم توبلند
   بودمرانی سال خارج از انی من چنددادینشون م

   لباس ها خوب بودنی همپس
 که باز جت کردمی مثل جت از کنارم رد شد داشتم نگاه ميزی چهی اتاق خارج شدم که از

   که کردم خندم گرفتیفیبرگشت خودم از توص
  کردی نگاه مي بود با کنجکاوستادهی نگاه کردم همون دختر بچه تو سالن بود رو به رو ایوقت

 ي تو سالن آدردی من مهرو هستم خوش اومددی ؛ سالممم شما دوست داداشم هستگفت
 می کنی خودمون معرفمیگردو خاك کرد نتوانست

  گفتم ؛ سالم خانم کوچولو منم آردا هستم و دوست داداش شمامنم
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   سالمهزدهیس ستمی من خانم کوچولو نری گفت ؛ نخی لحن حق به جانببا
 کنهی وجب قد چطور پشت چشم نازك مهی نگا با ي واسم پشت چشم نازك کرد وابعد

  و سرو زبون دارهطونی شیلیمعلوم بود خ
   اومدرونی پور از اتاق روبه رو بانی همون آرای آرتان
  ی نکنیطونی شی ؛ مهرو دوستمو به حرف گرفتگفت

 رونی اتاق آرتان خواهرش اومد بي از روبه روبعد
 شبم جشنه ارنی می ورزشلی فردا وساي جلوش گفت ؛ آدردی خواهرش پردنی با دمهرو

  تورو درست کنه من بهش گفتمادی مامان مشگریآر
   زدي لبخندن گشادبعد
 نکرد بعد شی گفت ؛ نخواست من اصال آرادونستمی گفته بود اسم کاملش نم  که مهرويآدر
 چکار داشت  توادی هم بلی وسانای کن مخفف کرد آدرکم اسم تو

   من اسمت مخفف دوس دارمی ولشگری آراشی پای باش نی چیعنی گفت ؛ غی با جمهرو
 می داراجیگوشمون رو احت  که آرتان گفت ؛ مهرودی کشغی دوباره جبعد

 داشت مگه قول کاری که چی چیعنی گفت ؛ نای پشت چشم نازك کرد بعد روبه آدرمهرو
  ي بدادی به منم ينداد

 ادی اونم بزارهی نمادی نکنه نمی رو راضنای مهرو تا آدرنی آمی برای گفت ؛ آردا بآرتان
 می رفتنیی هم از پله ها پابا
 

 سالم بلند و محکم کردم آرتان هم سالم هی همه نشسته بودن ي سالن غذا خوري تومیرفت
  می نشستمیکرد رفت
 ای بزرگه نیان با سرو صدا که البته همه مال خواهر کوچکتر بود وارد شدند ا آرتي هاخواهر

  همون خانای بغل پدرش دی گفت سالم پرغی مهرو با جی فقط سر تکون داد ولنایهمون آدر
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 گفت ؛ ی و خشکي جدي بلند شد با صدازی از سر می آرامش خورده شد خان وقتي تونهار
 بلند شد زی و از سر مدی سالن باشيامشب جشنه همه کار ها انجام شده فقط رأس ساعت تو

  رفت
 
 )نایآدر(
 دمی اگه دوستشه پس چرا من نفهمی آرتان دوست چشی بود اومده بود پی کگهی دنیا
 دمشیند و

 ما هم مزاحم البته فکر نجاسی روگرفتم انگار صاحب انیری کن صبح خوب حال شولش
 نسبت بهش نداشتم ی چرا از اول حس خوبدونمی نممیایکنم واسه اون مزاحم به حساب م

 می نهار هستزیاالن هم سر م
  اومدم ؛ اعالم کرد که امشب جشنهرونی خان از فکر بي صدابا
 بشه وگرنه فکر ينجوری ادی نباگهی دی چقدر تو فکر بودم که خان زودتر از من بلند شد ولااا
   عمارت هستمنی مسخره انی که تابع قوانکننیم
   بلند شدم که مهرو هم دنبالم راه افتادزی سر ماز

  کنهشتی خب بزار آراي ؛ آدرگفت
 گهی می هيوا

 خواست تا دی گفتم که فهمی خ و ا م فارسيشمرده گفتم ؛ ن م   طرفش سرد وبرگشتم
  هم گفتي فرانسویسیانگل

 نخواه همون جور زشت بمون گفت ؛ باشه زونی اوي با لبامهرو
   حرفش چشمام گرد شد گفتم ؛ من زشت است آره من زشت بودبا

  شدمی کردم عصباناخم
  ی زشتیلی آب دهنش قورت داد گفت ؛ اره خیشی که نمامهرو

   قهقهه زدبعد
  کندتی تا حالسادی گفتم ؛ جرات داشت وامنم
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   عمارت منم دنبالشرونی به فرار کردن رفت بافتاد
 
 )آردا( 
 هی که با قهقهه دادی محی داشت درمورد جشن توضمی اومدرونی بي آرتان از سالن غذا خوربا

 کهی آرتان بودن که کوچي دوتا خواهرامینفر حرفمون قطع شد به طرف صدا نگاه کرد
 هی بزرگه اخم کرده بود معلوم بود عصباندیخندیم

   هم دنبالشنای گفت که مهرو پا به فرار گذاشت آدری چدونمینم
   خونهرونی گرفته رفتن بشونی بازنکهی امثل
  نمتیبی آرتان گفتم ؛ باشه شب مروبه

 فکر رفتم من آردا احتشام ي شدم رفتم سر پرونده تومی از پله ها باال رفتم وارد اتاق فعلو
 ی مهندسیعنی اون ی به شغل انتخابخواستمی نمنکهی واسه اسادمی پدرم واي ساله که جلو33
 اداره کنم و هدفمو انتخاب کردم نزاشتم ی خانوادگی شرکت مهندسخواستمی بدم نمتن
 به نحوه احسنت انجام بدم و  فموی و تا االن هم موفق شدم تمام وظانه هم مخالفت کیکس

   برسونمانی پرونده هم کامل به پانی ادیبا
   اومدم دوباره مشغلوم مطالعه پرونده شدمرونی فکر باز
 جهی به نتخوندمشی پرونده بلند کردم سه ساعت داشتم مي سرمو از رومی گوش  زنگبا

   جواب دادمموی گوشدمی هم نرسیآنچنان
  بله _
 الو آردا پسرم+ 

  بودمادرم
   و سرد گفتم ؛ سالم مامانخشک
 ی خبر رفتی بازم بی سردم عادت کرده بود گفت ؛ سالم پسرم خوبي که به صدامامان
 تیمامور

  چون من عادت ندارم واسه کارام جواب پس بدمدی عادت کرده باشدی ؛ بامگفت
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 ی خداپشتو پناهت موفق باشزمی گفت ؛ باشه عزشهی من نمفی حردی که دمادرم
   گفتم ؛ ممنون ان شاءاهللامنم

   کردمی خداحافظو
 رمی دوش بگهی حموم برداشتم تا لی بود بلند شم واسه جشن آماده بشم رفتم وسابهتر

 
 ) نایآدر( 

  مو و صورتم فقط سرد نگاش کردم و گفتم ؛ نخواستشی اسرار کرد واسه آرای هرچمهرو
 

 شششی گفت ؛ باشه اصال به من چه اکنمی مخالفت مدی دکه مهرو
 دوش داشتم به آرتان و ری زرمی بلند شدم رفتم حموم دوش بگرونی از اتاق رفت ببعدم

 اوردمی سر از کار آرتان در مدیبودن با  مشکوكکردمیدوستش فکر م
 بعد جشن حتما ته زارمی االن نمی بود ولچوندهیپ  منوی هم بهش شک کرده بودم ولقبال

  ارمی ماجرا رو در ميتو
 سرم بستم و ي موهامو خشک کردم محکم باالرونی اومدم بدمیچی دور خودم پ  روحوله
   بدنمو زدمونیلوس
 لباس واسم ی آوردم لخترونیکمد ب  ساعت نگاه کردم بهتر بود آماده شم  لباس و از توبه

 کنمی می زندگينجوری ساله دارم انیمهم نبود چون چند
 عضله هام کامال مشخص بود بخاطر ورزش ومدی بهم منهی آي رفتم جلودمی پوشلباس

  رو فرم بودیلیاندامم خ
  واسم آورد که بزنم  برق لب بود که اونم مهرو هی فقط شمیآرا

 فیک  توموی دستم گرفتم گوشفموی پام کردم ک کفش هارو  بود ونی من همشی تموم آرازدم
 از اتاق نیی گذشته بود بهتر بود برم پای ساعت از مهمونمیگذاشتم به ساعت نگاه کردم ن

  ومدی منییمون ها از پامه  وکی موزي صدای تو راه پله ها نبود ولیخارج شدم کس
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 بود نشستم کی حواسش به من نبود رفتم گوشه سالن که تاری اومدم کسنیی پله ها پااز
 نگاه کردم مهرو کنار دوستش ی داشتم وقتدی من به همه دی نداشت ولدی بهم دیکس

 دور هی ادی بی بود که اجازه داده بودن به مهمونیمی باهاش صمیلی خنکهی بود مثل استادهیا
 دختر دورشون کردن دخترا همه ي سرهی دمیآرتان و دوستش د سالن از نظر گذروندم که

 تفاوت بهشون نگاه ی مغرور بنقدری دوتا انی ای وليلبخند داشتن هرکدوم قصد دلبر
   اصال وجود ندارننکهی مثل اکردنیم
  خان که مهمان هارو به سکوت فراخواند همه ساکت شدندي صدابا

 برگزار شده که بعد نایآدر  آرتان وزمی به مناسبت برگشت دختر و پسر عزی مهماننی ؛ اخان
 خونه خودشون گذاشتند  ونیده سال پا به سرزم

   کنهدایسالن چشم چرخوند که من پ تو  به آرتان اشاره کرد که کنارش بره وو
 ی وقتیود ول بلند شدم و به طرفش رفتم تا وسط سالن همه نگاه ها به خان و آرتان بخودم

  نگاه خان بهم افتاد و لبخند زد
 تو نی تعجب و تحسشترشونی به سالن کردم بي نگاه سر سرهی برگشتند طرفم همه

   ها حسرت و حسادتیچشماشون بود و بعض
   به هچکدوم ندادمیتیاهم

   بودنستادهی که بابا و آرتان ایگاهی به جارفتمی از پله ها باال مداشتم
 خارج شده بودند داشت با تعجب نگاه ی تفاوتیت آرتان افتاد چشماش از ب چشمم به دوسکه
 به چشماش برگشت انتظار تعجبو داشتم چون تا به حال ی تفاوتی زود بیلی خی ولکردیم
  بوددهی و تنومند ندیی بدنه عضله انی با اي دخترچکسیه
 نای آدرزمی هم دختر عزنی و خان گفت ؛ و ادمی آرتان رسبه

  تفاوت فقط نظاره گر بودمی من بی ها شروع به دست زدن کردند ولمهمان
 حرفهاش تموم شد ی حرف ها زد که  حوصله گوش دادن بهشو نداشتم وقتي سرهی خان

  دیاری بارویگفت ؛ هدا
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  مرد که لباس خدمتکار تنش بود به طرفمون اومد دوتا جعبه دستش بودهی
 روبه آرتان داد جعبه قرمز رو به ییه سرمه ا دست خان داد خان برگشت طرف ما و جعببه

 ي طالسی سروهیباز کردم   ساعت طال بود منم جعبه روهی آرتان جعبه باز کرد یمن وقت
 تفاوت ی خوشگل بود خوشم اومد خودمو بی ولکردمی منکه انقدر از طال استفاده نمدیسف

 مغرور نگاش کردم ی نگاه کردم انگار انتظار تشکر داشت ولنمغرور نشان دادم به خا
  بوديزی ناچیلی خيزی هارو بده چنی بود که افشیوظ
  اون گوشهمی برای بي مهرو اومد طرفم گفت ؛ آدرمی اومدنیی پله ها پااز
  گهی می چنمی که قبال بودم اشاره کرد دنبالش راه افتادم ببی قسمتبه

  نشستم جعبه رو از دستم گرفتی رو صندلدی دستمو کشمیدی رسیوقت
  بزار بندازم گردنتادی به لباست منهای ؛ اگفت
  ناراحتش کرده بودم پس گذاشتم کار خودشو انجام بدهیلی امروز خی مخالفت کنم ولاومدم

 یلی خی گردن بند رو بست گوشواره ها رم انداخت گوشم اومد جلو گفت ؛ پرفکت عالیوقت
 ي خواهریخوشگل

 ي اون اصال به روی ولرمیگی اومدم دارم حالشو می شدم از وقتي جورهی ي گفتن خواهربا
 شی آرای بود موهاش درست کرده بود ولدهی بود نگاش کردم لباس هارو پوشاوردهیخودش ن

 نکرده بود خوشکل بود
 خوب شد  تا االن صبور بود گفتم ؛ تونکهی در عوض امنم

 بهتره یحال شد اخ خوشنقدری ایعنی حرف آنچنان ذوق کرد که چشمام گرد شد نی گفتن ابا
 انقدر باهاش بد نباشم

 لبخند گنده زده گفت ؛ هی دفعه چشماش گرد شد بعدش کی به ذوقش زدم که يلبخند
  يدی خندي آدريدیخند

 خدا نگاه پشت چشمم ي پشت چشم نازك کردم گفت ؛ واهی حرفش خندم جم کردم با
  ينازك کرد
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  بودطونی خودمم گرد شد گفتم ؛ مقصر تو است انقدر شيچشما
 دی بای راستی تر بشطونی از منم شکنمی مي کاريدی خنده گفت ؛ کجاشو دری زد زمهرو

  شدمينجوری منم ایطونی تو هستش شری تقصیبگ
  تکون دادمسرمو

 ي بدادمی که ي قول دادارنیم  هارولی بازم ادامه داد ؛ فردا هم وساکه
  انجام داد خب؟دی گفت بای حق مخالفت نداشت هرچی داد ولادی ؛ گفتم
  بشمينجوری کن منم اي ؛ چشممممم تو امر کن فقط کارگفت
 لبم نشست  لبخند کمرنگ روهی به عضله هام دست زد خندم گرفت بعدم
  من مثل من شد کوچولونی تمر  ؛ توگفتم

   کوچولو هستمی گفتن حرفم چشماش گرد شد گفت ؛ من کبا
  خونه فقط مهرو به دلم نشسته بودنی تو ابردمی کردن باهاش لذت می از شوخداشتم
  کنار دست منگری ؛ کوچولو هست دگفتم
  من بدنم نرمالهی ولی ؛ اره خب تو گنده بکگفت

   نشون دادمي خودم جدی خدا خندم گرفت ولي پشت چشم نازك کرد وابعد
   اخمبا

   ؛ به من گفت گنده بکگفتم
 ی خوشکله هستيآدر مظلوم کرد گفت ؛ نه تو  که فکر کرد ناراحت شدم زود خودشو مهرو

 طوفان قربونت بره
  استی تعجب گفتم ؛ طوفان کبا

  لبخند گشاد که تا شکمش معلوم بود گفت ؛ اسب پارساهی با اونم
 بشم خندم گرفته ی عصبنکهی اي گفته بجای حرفش چشمام گرد شد بعد متوجه شدم چبا

  رهیگی ازشم امتحان مدهی درس مطونی شنی خدا اي خنده واریم زبود زد
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 بود االن داره گانهی که قبال با خنده بیینای آدري کردکاری آرتان که گفت ؛ مهرو چي صدابا
 زنهیقهقهه م

  آثارش هنوز رو صورتم بودی برداشتم ولدنی حرفش دست از خندبا
   خوشگل بودیلی خدمشی دکی طرفشون آرتان دوستش بودن االن از نزدبرگشتم

  منم چم شده مننی که گفتم چشمام گرد شد ای حرفاز
 دیدی افتخار رقص مزی آرتان که به مهرو گفت ؛ مهرو خانم خواهر عزي صدابا

  داداشی باهام برقصدمی بهت افتخار مگهی دمی گفت ؛ چه کنی عشوه خرکهی با مهرو
  رقص رفتنستی باهم به سمت پبعد

  همون آردا جلوم بودای کردم دست دوست آرتان نگاه
 می نگاه کرد گفت ؛ برقصچشمام تو

 مخالفت کنم دستمو نکهی اي چم شدن بود بجادونمی مغرور خواهش نکرد دستور داد نمچقدر
 تو دستش گذاشتم

دور کمرم حلقه کرد منم دستامو دور گردنش منکه واسم مهم   دستاشوستی وسط پمیوقت
 ادی بود که بدش مي جورهی اون نکهی مثل اینبود ول

  دادشنهادی به من چه خودش پخب
  کردمی مزشی آنالکردمی نگاش مداشتم
 بود  190 نکهی واسه نگاه کردنش مثل اکردمی سرمو بلند مدی که باي بلند بود جورقدش

   نه مثل آرتان قلوه سنگی بود ولییعضله ا
منظم آدم فکر   واهی پرپشت سي ابروهادهی کشی عسلي من درشت تر بود چشماي بازوهااز
 بود اصال یدهنش عال  دماغ ودی مرتب بود پوست سفي خدادای کرده ولزشی که تمکردیم
  خوشگل بودیی تا پسر خشدی دختر مدی بانیآ

  کردی اونم منو نگاه مکردمی مزشی مدت که داشتم انالنی اتو
 

 یکنی کار مییچه رشته ا بگه آخرش گفت ؛ يزی چهی یخواستی منکهی امثل
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  ادبی بیمی صمچه
  و بوکسي ؛ بدنسازگفتم
 یکنی هاشو به عالمت تعجب برد باال گفت ؛ خوبه چند ساله کار مابرو

  ؛ ده سالگفتم
 و باهم می کردی کوچکمی تموم شد تعضی وقتمی نگفت ادامه رقص انجام داديزی چگهید

  مهرو  سمت آرتان ومیرفت
   که از خنده غش کرده بودگفتی می نبود مهرو به آرتان چمعلوم

 دی گفت مهرو که انقدر خندی بهشون گفتم ؛ چمیدیرس
   رقص خوش گذشتیچی گفت ؛ همهرو

   با چشم به آردا اشاره کرد چشم غره بهش رفتمبعد
  نه انگار دوباره شروع کرد حرف زدن بهش توجه نکردم رفتم تو فکرانگار

  دمشی تا االن هم ندشناسمی که من نمکارسی ارتان چ دوستنی ایعنی
  هی جورهی رفتارشون نای افهممی کردم بالخره مولش

   نگاه کردمدنیرقصی که باهم میی دختر پسرابه
 سمی آرتان هم منو مجبور کرده بود وارفتنی مهمون ها داشتند مدنی آخر شب زدند و رقصتا

  مهمون هارو بدرقه کنم
 بگو آخه مگه تو کردنی رفتن اومدم تو سالن که مهرو  و پارسا داشتن باهم کل کل میوقت

  یهم سن مهرو هست
 به ی رفتیرقصی مگه نگفتم فقط با آرتان ميدی رقصی گفت ؛ به چه حقتی با عصبانپارسا

  يدی رقصيدی رسیهرکس
 شهی میرتی قدر واسه دختر عمو غنی ایعنی تعجب نگاشون کردم با

  ی پسر عمو هستهی فقط ی نه بابامی نه داداشمي دارکاری چ  خشم گفت ؛ تو بامهرو
   پارسا از حرفش ناراحت شد مهرو هم با قهر گذاشت رفتنکهی امثل
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 از آرتان و نمی از مهرو پارسا انی خونه مشکوکن انی مشکوك شدن اصال همه تو انامیا
 دوستش

 ارمی آخر سر از کار شماها در ممنکه
   خوابم برددی باال تو اتاق تا بخوابم سرم به بالش نرسرفتم
 پارچ هی بهتر شدم نگاه کردم مهرو با کمی ی بود وقتی چنی اي شوك بلند شدم واهی با صبح

 به خودم ی لباس هامو احساس کردم وقتیسی خخندهی داره مسادهیدستش روبه روم وا تو
   بودنسینگاه کردم همه لباسام با تخت خ

 گفت ؛ زدی که خنده توش موج می قدم عقب رفت با لحنهی دی خندی مزی داشت ر کهمهرو
  بارون اومده تو تختتي آدري وايوا

 پارچ هی با حرفش خندم گرفت انگار نه انگار که خودش رمشی برداشته بودم بگزی خمنکه
 با داد گفتم میدیچرخی اومدم دنبالش کردم حاال دور اتاق منیی کرده روم از تخت پایآب خال

   کردتی کرد رو من بعد گفت باران آمد حالی؛ پارچ آب خال
 مگه بد کردم اول صبح حمومت دادم  تازه آب خنک بود ي و داد گفت ؛ آدرغی هم با جمهرو

  که گرما بدنت بره
 رونی قهقهه زد درو باز کرد رفت ببعدم
  رونیا طبقه باال بودند اومدند ب و داد ما آرتان،دوستش وپارسا که اتاق هغی دنبالش با جمنم
  شدی پشت آرتان مخفدی کردند مهرو دوی گرد شده نگاه مي سه تاشون با چشماهر

  بخورتمخوادیم  لولوی داداشي ؛ واگفت
  حرفش داد زدم گفتم ؛ به من گفت لولو کشتم توروبا

 ن نداره بچه که زدنای آرتان با خنده گفت ؛ ولش کن آدردنیخندی آرتان پارسا محاال
  ستمی زد گفت ؛ من بچه نغی جرونی حرف آرتان مهرو از پشتش اومد ببا

  نیی رفت پانی زمدی پاهاشو کوببعد
  دوست آرتانی ولدنیخندی نگاه کردم آرتان پارسا میوقت
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  به من چه رفتم طرف اتاقمکنهی نگاه نمنهیی چرا سرش پانی اوا
  آمدنیی پاگهی دقهی ؛ ده دقگفتم
 طونی رد شدم که نگاهم به خودم افتاد نگاه دختره شنهی توجه رفتم تو اتاق از جلو آبدون

معلوم بود موهامم همه به   بود عضله هام قشنگدهی که تنم بود بهم چسبی کرده رکابکاریچ
   بوددهیصورتم چسپ

  رمی دوش بگبهتره
 دورم اومدم دمیچی آب سرد باز کردم حموم تموم شد حوله پری حموم بردم شلی وسارفتم

 ي رورهی گهی با ي کوتاه تنم کردم موهامم همون جورنی آستشترتی شلوارك با تهی رونیب
 سرم بستم

 منم نشستم سر خوردندی داشتن صبحانه مزی مهرو، پارسا ،آرتان و دوستش  سر منیی پارفتم
  زیم
   آرتان دست از خوردن برداشتمي صدابا

  ارنی بی ورزشلی ؛ امروز قراره وساگفت
  ي روادهی نرفت پنی ؛ اره دانست بخاطر اگفتم

   اومدادمی يزی چهی بعد
  ؛ شد که باشگاه نشان من داد االن ؟گفتم
  دمی نشونت مبرمی گفت ؛ اره صبحونه بخورم مآرتان

  می صبحونه تموم شد آرتان گفت ؛ بلند شو بریوقت
 می بردی دوست آرتان گفت ؛ زودتر کارهاتو انجام بده بایمهرو هم دنبالمون راه افتاد ول 
  رونیب

   هم گفت ؛ چشمآرتان
 ستی دوستش نگهی مزنهی حرف منی آرتان چه باادب و احترام با اوا

  ارمی ماجرارو در مي کن بعد ته توول
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   پشت ساختمونمی رفتمی هم از ساختمون خارج شدبا
  نیی پارفتی مخوردی در بود سه تا پله مهی که

  می رفت درو باز کرد رفت داخل ماهم دنبالش رفتآرتان
 ی به آشغال دونشتری که بنجای آرتان چراغ روشن کرد چشمام گرد شد ای وقتمی شدداخل

  تا باشگاههیشب
   استی آشغالنجای آرتان گفتم ؛ اروبه

   نبودينجوری انجای رفتم ای با تعجب گفت ؛ من وقتآرتان
 ! شده؟ينجوری انجای؛ چرا ا روبه مهرو گفتبعد

 دوسش میلی باشگاه شما بوده خنجای که ادمی گفت ؛ داداش من از بابا شنی با ناراحتمهرو
 که ی کرد هرچينجوری رو انجای چرا ادیگی مامانم چن سال قبل گفت شماها نمی ولدیداشت

 نجای بندازن اگفتیخراب بود و م
  شدم گفتم ؛ آها پس زن خان نخواست که ما برگشت آرههههی حرف مهرو عصبانبا

 مامان ی به خدا منم گفتم ولدی با بغض گفت ؛ ببخشدی رو بلند گفتم که مهرو ترسآره
 کردی نمينجوری وگرنه ادیگردی که برمدونستینم
 ناراحت نشه شتری مهرو بنکهی بخاطر ای مارو نداره ولدنی دلم گفتم اون اصال تحمل دتو

  مقصر نبودچون 
  نتوانست ورزش کردنجای ؛ خب االن اگفتم
  مرتب کنننجاروی اانی بگم چن نفر از خدمت کار ها بدی هم گفت ؛ آره باآرتان
 میکنی مزشی خودمون تمی داداشادی خوشحال گفت ؛ نه نه نگو خدمتکار بیی با صدامهرو
  است ؟؟؟ی با تعجب گفتم ؛ خودمون کمنم

  ، پارسا آهااا و دوست داداشیما گفت ؛ من ، تو ، داداش با لبخند دندون نمهرو
  گفت من کمک کردی با تعجب گفتم ؛ آن وقت چه کسمنم
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 قبول گذرهی که چقدر خوش میدونی جونم نمي با همون لبخند دندون نما گفت ؛ آدراونم
  میکنی تازه رنگشم مگهیکن د

   کردزونی هم خودشو از بازوم اوبعد
   ؛ باشد قبولگفتم

   بغلمدی بدم پردی ها لرزشهی که شدی کشغی جهی حرف من با
 شدی خارج منی زمری آرتان اومد داشت از زي خودم جداش کردم که صدااز

  برم شهر کار دارمخوامی چون مدی زود بگنجای واسه ادیخوای می چنای ؛ مهرو آدرگفت
 میواخی می چگمی هم بدو بدو دنبالش رفت گفت ؛ من ممهرو

   بودسادهی عمارت وااطی حي از در خارج شدم که دوست آرتان ها همون آردا تودنبالشون
  می بردی ؛ زود آماده شو باگفت
 امی هم گفت ؛ چشم االن مآرتان

  چرا انقدر مشکوکننمی ببارمی در بنای سر از کار ادی بامن
 گذاشته ی و صندلزی مرشی مجنون بود زدی بهتره بگم باغ عمارت درخت بای اطی  حاونطرف

 ؛ گفتی می هزدی حرف مشیبودن بدون توجه به اون پسر رفتم طرفشون اونم داشت با گوش
  دی دست نگه دارامیاالن م
 هی اون طرف خط کسی نمعلوم

 کنهی می داره بهش امر و نهنی اکه
 .........  مهرو که گفت ؛ي صدابا
 )آردا(
 

 اومد رونی اومدم واسه جشن آرتان هم با من از اتاقش برونی آماده شدم از اتاق بیوقت
 بودم بدونه دهی پوشدی سفرهنی با پي دس کت و شلوار سرمه اهی زد خوب بود منم يلبخند

   قرباننیی پامیکراوات گفت ؛ بر
  شک کنهی کسخوامی نممی عادت کنمی به اسم صدا بزنگروی ؛ بهتره هم دگفتم
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  ؛ چشم آرداگفت
 قسمت که به در هی می اومده بودند رفتي سرهی مهمون ها نیی پامیدم رفت تکون داسرمو
 بود منم کنارش ی در مکی نزددی آرتان بود بازبانی چون ممیسادی بود واکی نزديورود

 بودن ول دهی دختر مثل چسپ بهمون چسبي سرهی مهمون ها همه اومدند سادمیوا
  پور مهمان هارو ساکت کردانیآر ي پدر آرتان آقانکهی تا اکردنینم

  هستیی گفت که جشن به خاطر چه کسااول
 تعجب رفتی خواهرش داشت باال می وقتششی پانی از آرتان خواهرش خواست که ببعد

 چند ی عضالنیی بازوهانی بهتره بگم شوکه شدم لباسش براق بود بدونه آستیعنیکردم 
 یودمو جمو جور کردم نگاهمو خال من کوچک تر بود برگشت طرفم زود خيدرصد از بازوها

  یاز هر حس
   نگفتیچی اصال هی کادو بهشون داد ولدی به پدرش رسی باال وقترفت
 که دور دیدی منوی گذاشته روش اگه مادرم اری خارج تاثطی مغرور و چقدر بد حجاب محچقدر

  کردیاز جونش سکته م
  سالنگهی طرف دهی اومدند اون رفت نیی پای ندادم وقتیتیاهم

   تنهات گذاشتمدی من گفت ؛ ببخششی هم اومد پآرتان
   ؛ اشکال ندارهگفتم
  نای مهرو آدرشی پمی ؛ برگفت
 همون مهرو ای خواهر کوچکترش میدی رسی طرفشون وقتمی تکون دادم راه افتادسرمو

 باهاش رفت برقصه
ه خواهر بزرگترش  چند سالم خارج بودم بدمی انجام نمينکنن که  کار  شکنکهی بخاطر امنم

   رقص دادمشنهادیپ
  نگفت باهام اومد وسطیچی هی تعجب کرد ولنکهی امثل
  یی عضله انی بدن به انی ظرافت انی به ای با صورتي تعجب کردم از دخترواقعا
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 ينجوری که ادهی چند سال طول کشکنهی کار میی بار خواستم ازش بپرسم که چه رشته اچند
  ای آخرش دلمو زدم به درشدمی ممونی پشیشده ول

 یکنی کار میی ؛ چه رشته اگفتم
  ي ؛ بدن سازگفت
  خشکه زده رو دست منمافشی قنقدری به توچه اگهی فکر کردم االن مخوبه

   انجام بدهتونهی می داره که کمتر زنی سختي حرکت هاي کردم بدن سازتعجب
 یکنی ؛ خوبه چند ساله کار مگفتم
   ؛ ده سالگفت

   نگفتيزی نگفتم اونم چيزی چگهید
 کدوم از رفتاراش ظرافت دخترانه درش نبود نه مثل دخترا ناز داشت نه عشوه چی هواقعا

  زنهی همجنس خودش حرف مهی انگار که داره با زدی با من حرف می وقتي عادکردی ميگر
  داشتیبی عجاخالق

  می کردی کوچکمی رقص تموم شد بهم تعظیوقت
   داداش و خواهرششی پمی هم رفتبا

 دی گفت مهرو انقدر خندی بهشون گفت ؛ چدمی رسیوقت
   کلمات کنار همش واقعا بامزه بوددنی حرف زدنش و طرز چلهجه

   رقص خوش گذشتیچی گفت ؛ هطنتی با شخواهرش
   بودطونی هم با چشم به من اشاره کرد واقعا شبعد
  می زودتر کارارو انجام بدمین اداره تا بتومی آرتان نگاه کردم بهتره فردا بربه

  وارد کشور کننوی محموله قاچاق بعدشنی اونا موفق موگرنه
  گذشتتمی به فکر کردن درمورد مامورجشن تموم

 ....... دمی شنیی برم طبقه باال صداخواستمی میوقت
 

 فهمندی وگرنه مامور ها ممی بفرست  دخترارومی زودتر جنس هارو وارد کندی ؛ بازن
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  ؛ آره گفتم زدوتر کارو انجام بدنمرد
 کنهی شک میکی تواتاق وگرنه می هم ادامه داد ؛ بهتره زودتر بربعد
  رفتنبعد
  زودتر دست بکار بشنخوانی پس مآها

 از غی داد و جي باال تا صبح رو پرونده کار کردم ساعت شش خوابم برد که با صدارفتم
 نای ادنیددوی پور داشتن دنبال هم مانی آري دوتا خواهر هارونی رفتم بی وقتدمیخواب پر

  اول صبح چشونه
 موهاشم دیدوی مکهی بود داشت دنبال کوچدهی که کامل به تنش چسپی رکابهی بزرگه با دختر

  نیی سرمو انداختم پاي فوردمی دنویهمه پخش صورتش بود ا
   عوض کردمرونی بي متفرق شدند منم رفتم لباس هامو با لباسااونام
 اونم گفت چشم رونی بمی بردی پور گفتم باانی بعد صبحونه به آريتو سالن غذا خور رفتم

  ستادمی کجا منم رفتم تو باغ منتظرش ادونمی نمرونیبعد با خواهراش رفت ب
   جواب دادمی زنگ خورد وقتمیگوش
  ؛ بلهمن

  چون همه بچه ها جمع شدنددیاری مفی تشری ؛ سالم جناب سرهنگ کي زندسروان
 دی دست نگه دارامی ؛ االن مگفتم
   گفت ؛ چشم سرهنگاونم
   قطع کردمتلفن

   به طرف ادارهمی شدنی پور هم اومد سوار ماشانیآر
 بود که به ری انقدر ذهنم درگگفتمی با سر آزاد مزاشتنی همه احترام ممی وارد اداره شدیوقت

ودن سردار هم رأس مجلس  همه اومده بمی وارد اتاق شدی دادم وقتی نمتی اهمزای چنیا
   گذاشتی پور هم احترام نظامانی احترام گذاشتم آردمینشسته بود پاکوب

   پورانی سرگرد آري با لبخند گفت ؛ خوش اومدسردار
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   پور با لبخند گفت ؛ ممنونم قربانانیآر
 دی روبه من گفت ؛ سرهنگ بهتره زودتر شروع کنسردار
  ؛ چشم قربانگفتم
 پور هستند که واسه کمک به ما از وونکور انی سرگرد آرتان آرشونی بچه ها گفتم ؛ اروبه

  بکننی کمک بزرگتوننی مشونی به خالفکار ها ایکی و بخاطر نزدنجایاومدند ا
  کردنی خودشون معرفیکی یکی هم افراد
ها رو  کامل دادم و گفتم که زودتر دست بکار شدند همه متفرق شدند تا کارحاتی توضیوقت

  ببرنشیزودتر پ
 می کردی من بود جلو اومد هرسه از سردار خداحافظیمی که دوست صمي محمد قادرسرگرد

  میاحترام گذاشت
  می اتاق خارج شداز

   محمدم شروع شدي بازدلقک
 ........ ؛گفت
  ي پری آردا با از ما بهترون مي ؛ واگفت
 ی کرد من خوشگل نبودم ولانتی به صداش داد گفت ؛ عشقم بهم خی بغض الکبعدم

 اخالقم که تک بود
 کردی متعجب نگاش مي چشم غره ساکتش کردم آرتان هم با چشمابا

   محمد روبه آرتان کردمی وارد اتاقم شدیوقت
 نی و دوست انجای هستم سرگرد اي کنم من محمد قادری ؛ خب بهتره خودم معرفگفت

 خچالی
  خچالی مثل يقدر گفته بود سرد شده بود اني به من اشاره کرد واسم عادو

   شدم بهتونی دوباره با تعجب نگاش کرد گفت ؛ خوشبختم منم که معرفآرتان
  حرف بزنی زد رو شونش گفت ؛ ول کن بابا خودمونمحمد
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 زدی حرف مي طورنی همگرفمی جلوش نماگه
 می گفتم ؛ بس کن محمد بهتره کار و زودتر شروع کنپس

   بودي کار حدنی حخواستمی بود که من م اخالقشنی شد اي حرفم جدبا
 دیی چشم قربان بفرماگفت؛
   بلند شدم نشستم کنارشونزی نشستن منم از پشت می صندلي روهردو
 موفق نکهی بهتره قبل از امی زودتر دست بکار بشدی که گفتن بادمی شنشبی ؛ من دگفتم

  شنری کرد که تموم افراد دستگيبشن جلوشون گرفت و کار
 
 )نایآدر( 
 
 کردن زی بخره واسه رنگ کردن تملی به داداش گفتم وساي مهرو که گفت ؛ آدري صدابا
 نی زمریز

   تکون دادمسرمو
 ي بدادی ي نره بهم بدن سازادتی قولت ي خوشحال گفت ؛ آدریی و صداغی با جمهرو
  باال بردم گفتم ؛ تو به قولت عمل کردم منم عمل کردابرو

 ضرب المثل با جمله ای فوش يری بگادی ی چيخوای ؛ خب اول م لبخند دندون نما گفتبا
 .....ـیضد حال 

 گفت من فقط خواست حرف زدنم خب شد ی ادامه بده با تعجب گفتم ؛ چگهی دنزاشتم
 کاریفوش خواست چ

  وگرنه کالهت پس معرکسيری بگادی دی باناروی نشد اگهی با لبخند گشاد گفت ؛ نه دمهرو
 ی تعجب گفتم ؛ کاله چبا

   شم مثل توينجوری بده اادمی ي فقط تو بدن سازدمی مادتی همرو یچی ؛ هگفت
  ؛ چرا انقدر دوست داشت مثل من شدگفتم



 طعم شیرین رمان                                          یکیرمان زاده عمارت تار

@donyayroman 73 

 قدرت داشته باشم بزنمش کنمی با پارسا دعوا می وقتخوامی دوما مهی عالکلتی ؛ اوال هگفت
 که من برنده بشم

 مشکوك متی صمنی اکمی ی بودن ولیمیرو پارسا صم بود مهي عادزی تکون دادم چسرمو
  بود
 يری مي شدم که مهرو گفت ؛ کجابلند

  از تو اجازه گرفتدی ؛ باگفتم
 دهی باغ انگور االن تابستونه انگور هاش رسمی برای خوبه پس نه خب بي بلدنوی ؛ اوا اگفت
 می بودم سرمو تکون دادم گفتم ؛ برکاری که بمنم

  یکنی ؛ خب لباسات عوض نمگفت
 ........ به لباس هام کردمنگاه

 بدنم ي های تنگ همه اندامم و برجستگیی کوتاه با شلوار کتون قهوه انی بلوز آستهی لباسام
 معلوم بود مهم نبود واسم

  گفتم ؛ نه خوب استپس
 سای لحظه واهی ؛ خب گفت مهرو

  باغ شدميتم مشغلول نگاه کردن به گلها باال انداخیی هم بدو رفت طرف عمارت شونه ابعد
   باغ بودم که مهرو برگشترهی چقدر خدونمینم
 دی رسکی نزدی دستش بود وقتيزی چهی

   خوشکل بودیی نقره اي هالی با اکلی بود آبی شالي آورد جلو نگاه کردم روسردستشون
 به تو بابا از حج واسم دمشی دوس دارم کادو میلی خي روسرنی نگاش کردم گفت ؛ ایسوال

  به تودمشیآورده واسم منم انقدر دوسش داشتم استفاده نکردم که خراب نشه االن کادو م
 باز کرد انداخت رو سرم شل گوشه هاشو انداخت رو شونه هام ي از حرفش خودش روسربعد

 گرفتی از بازو هامم میکه قسمت
   بودایر شدم محبتش بدون ي جورهی دوسش داره یلی گفت خیوقت
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  نشستی دل مبه
  که من از خود مغرور و سردم فاصله گرفته بودمکردی مکاری دختر داشت چنیا

   تکون دادم دنبالش راه افتادمسرمو
  می بار از طرف چپ عمارت راه افتادنیا

 اطرافش پر از دمی جاده رسهی که به می از راه رفته بودی کممی نزدی حرفچکدومی راه هتو
 به هم وصل ی خاکری مسي بلند و سرسبز که همه شاخ و برگ درخت ها بااليدرخت ها

 آب سرمو به طرف راست ي با صداری سقف سبز رنگ واسه مسهیشده بودن و شده بودن 
  درخت ها چرخوندم

  و آرامش بخش بودبای بود  واقعا زي هم داشت جاريای که آب زکی باري جوهی
  منو متعجب کردنی ا صداش غم بود وي مهرو اومد تويصدا
 دهی بهم آرامش منجای اامی باشم منی غمگای ؛ من هر وقت ناراحت گفت

  داشتی شاد غم و ناراحتشهی دختر همنی ایعنی شد شتری بتعجبم
  نمشی و تو فکر ببنی غمگينجوری اخواستمی نمی چرا ولدونمینم

  آرامش بخش بود من دوست داشتنجای گفتم ؛ انی همواسه
  اومدرونی حرف من مهرو از فکر ببا
   ناراحت بوده باشهشی پهی خورد چند ثانی لبخند بزرگ که اصال بهش نمبا

  خوشش اومدزی چهی بالخره از ي ؛ خب پس آدرگفت
   تند تند ابروش باال انداختبعدم
  ي دوس داری چگهی جونم د  داد ؛ لولوادامه

  ناراحت باشهادی که نذاشتم ز قبلقهی چن دقفی گفت بازم گفت لولو حی چنیا
  گفتم ؛ من تورا کشت لولو خودت بودی عصبانیی صدابا

 تو من را ي قدم عقب رفت با لبخند گشاد گفت ؛ واهی به طرفش قدم برداشتم که اونم بعدم
   هرکولیینکشت لولو هم تو
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  حرفش قدم هامو تند تر کردم با داد گفتم ؛ مهرو تورا کشتبا
 .......  پا به فرار گذاشت هم با قهقههمهرو

 ) آردا( 
   که تا االن داشتم گفتم واسه محمد و آرتانی اطالعاتهمه
 کارمون تموم شد ی لپ تاپ نوشتم وقتي اطالعات داشتند گفتن همشو توی هم هرچاونها

  می کردیاز محمد خداحافظ
  می شدنی سوار ماشرونی بمیاومد
  ؟می داده بهم اگه امکانش هست بردی آرتان گفت ؛ قربان مهرو خرکه

 میری مخوادی میچ  بگوخوادی تکون دادم گفتم ؛ اوال قربان نه و آردا دوما اجازه نمسرمو
  شک نکنهی تا کسمی باشیمی صمشتری بهتره بمیخریم

 بخرم  گهی دزی چي سرهی گفته واسش رنگ شابلون قلمو   گفت ؛ چشم پس مهرواونم
 واسش
  دارهلی وسانی ادونستمی که میی تکون دادم راه افتادم سمت جاسرمو

  دی خردی با سفی آرتان رنگ صورتمیدی رسیوقت
 خرهی واسه اتاق بچه که رنگ نمخوانی نگفتن واسه باشگاه منای تعجب نگاش کردم مگه ابا

 سرت با ي موهاای يخری رنگارو منی اای گفت ؛ مهرو گفته دی تعجب منو دی وقتآرتان
 کنمی منیموچ
  دی حرفش خندم گرفت خودشم خندبعد

 هینجوری داشتنم اطونی تکون داد گفت ؛ خواهر ش سرشو
 می راه افتادمی شدنی سوار ماشرونی بمی پولش روحساب کرد اومددی خرلی تموم وسایوقت

 سمت روستا و عمارت
 باند در نی سر از کار اشتری بدی باي بودم چطورنی من تو فکر امی نزدی حرفچکدومی راه هتو
  دونمی آرتان نمارمیب
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  میدی رسیوقت
   ببرتش تو باغادی در عمارت پارك کردم تا نگهبان بي جلونیماش

  می تو روستا بگردکمی ی گفت ؛ موافقآرتان
 می تکون دادم گفتم ؛ برسرمو

 .. می افتادراه
   سمت آبشارمی سمت برنی گفت ؛ از اآرتان

  کجاس فقط سرمو تکون دادم کنارش راه افتادم دونستمی که نممن
  کردی بود آدم توش احساس آرامش ممی همه خونه هاش بافت قدروستا
 جانی سرم با کار گرم هست و هشهی واسه من که همی محلي با لباس های محلمردم

 آرامش بخش بود
 بای باغ که واقعا خوشکل بود و زهی به دمیرس

   مادرم درست کردهادی باغ و آبشار پدرم به نی گفت ؛ اآرتان
  درست کردهيزی چنی بودش چنادی ي خان عاشق زن اولش بودن که براپس

   هستییبای زي ؛ جاگفتم
 کند شست بی که اون طرفتر بود چنتا سیبی آرتان رفت از درخت سنیی سمت پامی افتادراه

 نیریوش مزه بود ش هارو برداشتم خبی از سیکی چنتا برگ  يآورد گذاشت رو
   نجای واسه بار اول اومدن ای شروع کرد حرف زدن که وقتآرتان
   سرش اومدهیی کرده و چه باالی گوشي چه بازمهرو

  بودطونی دختر واقعا شنی خنده سرمو تکون دادم ابا
  می به طرف عمارت راه افتادمی بلند شدمی هارو خوردبیس

   تنش بودی دختر که لباس محلهی میدی به داخل روستا رسیوقت
   جلو سالم کرداومد

   هم با گفتن سالم از کنارش رد شدآرتان
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   سرمو تکون دادممنم
  گفت ؛ دوست مهرو بوددمی کنار آرتان رسیوقت

  بزرگتر از مهرو بود آره ؟نکهی باال انداختم گفتم ؛ مثل اابروم
 گهی داد که دی جوابهی نای گفت بهش اونم به آدرنای مسئله آدرنی هم گفت ؛ آره سر اآرتان

  نگفت البته مودبانه گفتیچیه
   لبخند زدبعدم
 طرف چپ عمارت از دور می برگشتی و داد اومد وقتغی جي که صدامیدی در عمارت رسيجلو

  کننی که دارن دنبال هم ممیدیدوتا دختر د
 ...... آرتاني خواهر هاصی نبود تشخی سختکار
 

  کشمتی مزدی و داد مکردی مکهی بزرگترش داشت دنبال کوچخواهر
 کردی همچنان دنبالش منای شد که آدری اومد پشت آرتان مخفدی دومهرو

 قبول گهی تلخه دقتی جونم حقي پرش مهرو خودشو انداخت پشت من گفت ؛ آدرهی با که
 کن
 رفتی مهرو پشت من بود فقط چشم غره منکهی هم بخاطر انایآدر
  هی آرتان که گفت ؛ بسه دعوا تون سره چي صدابا

   شدندآروم
 رونی بای هنوز پشت من پناه گرفته بود که آرتان گفت ؛ از پشت آردا بمهرو

 رونی بامیلولو منو نخوره منم م  گفت؛ بگوی با ترس ساختگرو مه
  دی بعد حساب رسیامد ول  چشم غره اومد گفت ؛ جلوهی نایآدر

  بهش گفتم لولوی داداشیچی گفت ؛ خب خب هرونی هم اومد بمهرو
 ...  لبخند دندون نما زدبعدم

 
 ) نایآدر( 
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 چشم تونستمیزد فقط م  بگم اونم از فرصت استفاده کرد حرفاشویچی به مهرو هتونستمینم

  غره برم که اونم کار ساز نبود
   قشنگ نطقشو کردیوقت

  و خانم آوردم مهرلتوی تو باغ وسامی گفت ؛ باشه برآرتان
 هی با دی هارو دلی وسای وقتنی طرف ماشمی تو باغ ماهم دنبالش رفتدی دوغی هم با جمهرو

  ی بغل آرتان گفت ؛ عاشقتم داداشدی دوباره پرغیج
  غوی جغی زد جغی هاش سردرد گرفته بودم گفتم ؛ کم جغی از جمنم

   لولو جونغوی جغی جیگی با حرف من اخم کرد گفت ؛ به من ممهرو
   خدا بازم گفتيوا

  ندادادتی بهش ؛ مهرو اگر باز گفت ورزش گفتم
  ندادادتی ی اگر باز گفت فارسي با همون لهجه من گفت ؛ آدراونم
   جواب دارهی هر حرفي پاره براشی آتنی بود ساکت باشم وگرنه ابهتر
  عوضي پارسا صدا کنم شماها هم لباساتون با لباس کارگرمی برگهی گفت ؛ خب دمهرو

  واسه کار کردننیی پادیای زود بدیکن
 !؟!؟ی ؛ چـــــــــــــمی بلند گفتي آرتان و دوستش هرسه با صدامنو

  انجامش بدمیی که من تنهاخوادی نمیچی پیچی هم با لبخند دندون نما گفت ؛ پمهرو
 دهندی خدمتکار بود انجام می گفت ؛ ن ولمنم

   رنگش کنن طرحشوي چطوردی بادوننی نم اوناری هم دستشو زد به کمرش گفت ؛ نخمهرو
   باالدیبزنن زود بر

  خودش سون زنان رفت طرف در عمارتبعد
  می نگاه به هم کردهی ماهم

 می حوصله کار داره مجبور بودی گرما کنی خدا االن تو ايا
 ......  داخل عمارتمیرفت
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   عوض کردمکردمی که واسه ورزش استفاده میی لباس هامو با لباس هایوقت

  سرم بستمي شلوار چسپ موهامو باالهی با یی تاپ سرمه اهی به خودم کردم نگاه
  لباس هارو بپوشمنی نداشتم مجبور بودم انجای ایی لباس کهنه امنکه
 دمیخری مگهی چند دست دهی بعدا
  دمی پله ها پارسا و آرتان با دوستش دنیی پارونی رفتم بیوقت

  بود داغون بوددهیوش که پیی که لباس هاپارسا
  لباس کار نداشتن مثل مننکهی آرتان و دوستش بخاطر اي لباس هایول

  گفتم ؛ مهرو کجا استستادمی انیی بود رفتم پاتازه
  پارسا دهنشو باز کردتا

  اومددیدوی پله ها مي که رویی پايصدا
 لباس ها معلوم نیی پاومدی داشت می که خرس صورتدی که با لباس خواب سفدمی رو دمهرو

  بود واسشکی کوچیلی هست چون خشی وقت پیلیبود مال خ
 زی عزي کارگر هامی بهمون با لبخند دندون نما گفت ؛ بردی رسیوقت

   غره بهش انداختم کهچشم
 زی عزي اوستا هامی گفت ؛ نه نه برزود
   چپ نگاهش کردمچپ
  يری چش غره مگمی می من هرچیشی چپول مي آدرگهی بابا نکن دي گفت ؛ آکه
  نی گرد شده نگاش کردم چقدر پرو بود اي چشم هابا

  دوست آرتان ففط لبخندزدی ولدنیخندی مزی رگهی دي دوتااون
  مسخره هاششیا

  همش مقصر مهرو هستگمی مشششی لوس شدم ای چشمام گرد شد وا من کدوباره
 ذهنم  بگم تویی اگهی دزی عمارت وگرنه بازم معلوم نبود چه چرونی قدم برداشتم رفتم بزود

 نی زمری زي برده بودند تولی دنبال من اومدند خدمتکار ها وسااوناهم
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  رونی هارو ببرن بلی وسانی مهرو گفت ؛ خب اول پسرا امی رفتیوقت
   نگاه به دورو ورش انداختهی بعد

 ببر اونور  بکن بعدم کاناپه رويواری کاغذ دنی اي داد ؛ آدرادامه
 می ؛ زود وقت نداردی زد به کمرش داد کشدستاشو

  مثل خودش دستامو زدم به کمرم گفتم ؛ آن وقت تو چکار کردمنم
 کنمی گفت ؛ من نظارت مدادی لبخند دندون نما که پشت هم پلک هاشم تند تند تکون مبا
 دی اشتباه انجام ندوی که کارگهید

  زود آمد کمک منری ؛ نخگفتم
  گفت ؛ باشهزونی اويلبا اخم نگاش کردم که با با

 ...... بردندی مرونی بلی پسر هاهم وساي کارزی تممی کردشروع
 
   برگشتم طرف صدانی که افتاد زميزی چي صدابا

  بود افتاد روپاشنی کهنه ورداشته بود بعد هم سنگی پاتختهی مهرو
  داخلدنی پسرا دوغشی جي صدابا

   زودتر از من خودشو بهش رسوندیکی ی رفتم طرفش ولزود
   که اونجا بودی بود که زود مهرو گذاشت رو صندلپارسا
  کردی به پاش نگاه مکردی مهی که گرمهرو

  شده بودی چپش خون بود انگشتش زخمي پایی جلو دمپامیرفت
   کندیی دمپاپارسا
 نگا سرپات يد بلند کرنی سنگزی نکن تو چرا چهی قربونت برم گرزمی ؛ جان دلم ، عزگفت

 ي آوردیچ
 کردی مهی فقط گرمهرو
 خوادی مهی بخنمی رفت جلو گفت ؛ پارسا بزار نگاه کنم ببآرتان
  با اکراه بلند شد آرتان جاشو گرفتی دوس نداشت بلند بشه ولنکهی مثل اپارسا
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   نگاه کرد گفت ؛ نه فقط پوستش کنده شدهیوقت
 پانسمان کنم  باال که پاشوبرمشیبغل کرد گفت ؛ م  هم مهرو روبعد
   رفت پارسا هم دنبالش رفتیوقت

  فکري داده بود توهی تکواری فقط من مونده بودم و دوست آرتان که به دحاال
  بدونه توجه بهش رفتم کاناپه رو جابه جا کنممنم
 ....ـی سنگدی اونم اومد کمکم گفت ؛ اجازه بدکه
  نگاه بهم کرد خندم گرفتهی ی وقتیول
 نهی نذاشتم خندم ببیول
  نه انقدری بود ولنی نگاه به خودم کردم گفتم ؛ سنگهی جوابش در

 کنمی گفت ؛ کمکتون منیی که سرشو انداخته بود پااون
  ز؟ی چکی گفتم ؛ باشه فقط منم

  ی ؛ چگفت
 ستی جور رفتار کرد کن ضاهر من قابل قبول نکی ؛ مگر در خارج نبود پس چرا گفتم
 سی ننجوری ؛ نه اگفت

  طرف کاناپه رو گرفت از جواب دادن طفره رفتهی هم بعد
  فهممی منکه هرموقع باشه میول

 خسته یلی نهار خمی که آرتان اومد گفت ؛ بررونی بمشی کاناپه رو بلند کردم بردگهی دطرف
 میشد

 ..... ي وارد شدم صدای عمارت وقتي تکون دادم بعد هم راه افتادم طرف ورودسرمو
 

 با یکنی بلند منی سنگزی ؛ آخه قربونت برم چرا چگفتی که داشت مدمی پارسا رو شنيصدا
 کتی کوچي جسه نیا

 ستمی نکی من کوچرمی که گفت ؛ نخدمی مهرو رو شنيصدا
   ندارهی اشکالسادنی گوش واکمی کردم فکر
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خانما  بعد هم خانم یخانم گل  تویستی نکی تو کوچزمی خنده پارسا اومد گفت ؛ آره عزيصدا
 می کنکاری چیگی مینیشی تو فقط منیی پامی رفتیوقت

  خودم کمک کنمخوامی مهرو بلند شد ؛ ننننننننننههههههه من ميصدا
   برگشتم پشت سرمدمی شونم قرار گرفت ترسي که روی دستبا

 خندنی که دارن مدمی آرتان و دوستش دکه
   اصال انگار نه انگاری که کارم اشتباه بود ولدمی فهمخودم
  نهارمی بردیای بدی ؛ ااا اومدگفتم
   راه افتادم رفتم تو سالنبعدم
  مبل دو نفره نشسته بود پارسا هم کنارشهی ي رومهرو

  مشکوکنیلی خیلی خنای از هم فاصله گرفتن اکمی ورود ما با
  غذارو آوردنمی نشستی صندلي رومیرفت
  برمشی از فردا مثل قبل پدی شده بای قاطمیی برنامه غذانجای اومدم ای وقتاز

   جمع کردزوی خوردم خدمتکار م  روغذا
   مبل کنار دستمي نفره نشستم مهرو هم روکی مبل ي من روییرای سالن پذي تومیرفت

  یی مبل روبه روي و دوستش روآرتان
  داده بودهی خاموش تکنهی پارسا بود که به شومففط
  مشیخورد رو آوردند در سکوت قهوه
  مهرو متوقف شدمي شدم راه افتادم طرف در سالن که با صدابلند

 يری مي کجا داري ؛ آدرمهرو
 رودی بهت گفت که کجا مدی طرفش گفتم ؛ الزم ندبرگشتم

 می امروز تموم کننی زمری زي گفت ؛ نرو لطفا کارهازونی آوي با لبامهرو
  سرمو تکون دادم گفتم ؛ باشکردمی هم با چشماش التماس مبعد

   لبخند دندون نما زداونم
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 کردی به پارسا هم بود که داشت با محبت به مهرو نگاه محواسم
  ارمی ماجرارو در بنی اي ته تودی امشب بامن

 کننی می مخفوی دوتا چنی انمیبب
   کاکائوشوریمهرو خانم ش  اونام قهوه شون خوردن ویوقت
 رونی بمی شدند اومدبلند

 یلی بود از هرگونه وسای االن خالنی زمریز
   آوردی رفت سطل هارو پر آب کرد با تآرتان
 دادی نشسته بود دستور می صندلهی ي هم رومهرو

 هی ساکت شد آروم گهی که درفتمی چشم غره بهش مهی منم گفتی ميزی که چهرودفعه
 .....گوشه نشست

 
   هاواری فقط مونده بود رنگ کردن دمی شستنی زمری زهمه
 رنگ گمی اونجور که من مدی باکنمی رنگ مامی بلند شد گفت ؛ نه خودمم مغی مهرو با جکه
 دیکن

   سرشو برداشتی ظرف رنگ ها وقتکی هم بلند شد اومد نزدبعد
   واسه باشگاه مگه اتاق دخترونسی چهارتا شد اخه صورتچشمام
 ی صورتی خوبه ولدی سفحداقل
 ادمو تازه هی تازه روحي خوشکل تره آدرنی گفت ؛ خب ادید  متعجب منوافتهی قیوقت مهرو

 کنهیم
   شده بودلی تفاوت تبدی متعجب به بافتهی که قمن

  نماند برگشت خارجنجای اادی من زسی ؛ مهم نگفتم
 من تازه دی برگردزارمی شد گفت ؛ من مهرو باشم نمزونی حرفم لباش اودمی با شنکه مهرو

 دی برزارمی کردم نمدایداداش و خواهر پ
  کردنی بودن نگاه مسادهی طول صحبت ما اون سه تا وادر
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  ارنی هارو ملی چون فردا وسامی ارتان گفت ؛ بهتره زودتر شروع کنکه
  می ادامه ندادگهی دماهم
  ی باشه دوتا صورتدی ها سفواریگفت؛ دوتا از د  مهرواول

  منو دوست ارتان داد با دوتا قلموبه دوی ظرف رنگ سفو
  میکردی رنگ مدی که بايواری دوتا دکی نزدمیرفت

 ای رنگ کردن حواسم نبود که دست دوست ارتان میاماده کردن بعدم شروع کرد  هارورنگ
   شدی ظرف رنگ منم دستمو بردم که لباسش رنگ  توادیهمون آردا بگم بهتره داره م

   شدی نگا لباسش چي چشمام گرد شد وادمی صحنه رو دنی ایوقت
  شمونی اومد پغی بود با جدهی نگاه به من کرد مهرو که دهی به نگاه به لباسش خودش

   هستغوی جغی دختر چقدر جنی آيوا
  زوددی کنشی احتشام شماهم رنگي ؛ آقاگفت
 يزی ؛ هرچ لبخند دندون نما زد منم با اخم نگاش کردم که ابرو هاشو باال انداخت گفتبعدم

  عوض داره گله نداره
 ... گفـی ؛ چدمی گفت پرسی چدمی که نفهممن

 نگاه ی رنگ به سرو صورتم حرفم نصفه موند وقتدنی حرفم تموم نشده بود که با پاشهنوز
  کردم آردا بود

 ي صداکردنی دست زد حاال ارتان و پارسا هم داشتن نگامون مدی کشغی جدی که دمهرو
  خودشون بلند شده بود

 که خلق ي طرف بدنم و صورتم رنگ بود نگاش کردم که خودش داشن با لبخند به اثرهی
  کردیکرده بود نگاه م

 بود اونها حواسشون نبود که قلمو قشنگ آغشته به کی نگاه به ظرف رنگ کردم نزدمن
 ..... دمیرنگ کردم بعدم با تند رنگو به هرچهار نفر پاش
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 همه خسته ی وضع گذشت که وقتنی ساعت به هممیارم جنگ رنگ شروع شد ن کنیبا ا 
   مخلوط شده بوددی سفی سرتاپامون رنگ صورتمی به خودمون نگاه کردمیشد

   خندهری زمی هم زدي هاافهی قدنی دبا
 یچی  کارمون هنی وگرنه با ادمی خرادی هامون تموم شد ارتان گفت ؛ خوبه رنگ زخنده

  موندیرنگ نم
 رنگ یی سرو صداچی بدون هناری اگهی دمی رو اورد صورتمون پاك کردگهی دي رنگ هافتر
 چون رنگ ها می قبال دوباره رنگ زدمی زدواری که به دیی رنگ هامی هارو تموم کردوارید

  شابلون آورد که طرح بودي سرهی تموم شد مهرو ی وقتواری شده بود رو ددهیپاش
  دی بهش بزنواریمخالف رنگ د  رنگواری رو ددی بزارناروی اگفت؛

  ها همه طرح هارو داشت خوشکل بود کار شابلون ها هم تموم شدشابلون
   اتاق بچه شده بودمثل

 خواستمی که می همونولی گفت ؛ امهرو
  ورزش شروع کردشدی مگهی دارنیب  مونده بود دستگاه هاروفقط

 می داخل عمارت شدمی هر پنج نفر خسته بودرونی بمی اومدنی زمری خسته بودم از زیلیخ
 من با گفتن ؛ صدام نزد برا شام  خوابم امد

 ي وارد شدم لباس هامو تو سبد رخت چرك ها انداختم رفتم توی افتادم سمت اتاقم وقتراه
   بودی در بره تموم صورتم رنگمیوان که خستگ

  رونیبهارو از صورتمو بدنم پاك کردم دوش گرفتم اومدم   رنگیوقت
   زود خوابم بردیلی رو تخت خدمیدپری پردمی تاپ و شلوارك پوشهی

   شدمداری بیکی هی گري چه وقت بود که با صدادونمینم
 زنهی داره لنگ مدمی دزی جسه رهی که رونی بلند شدم از اتاق رفتم بکنهی مهی داره گرهیک
  نیی طبقه پارهیم

 کنهی مهی مهرو داره گردمی رفتم ددنبالش
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 هی گفتم ؛ چه شد گری ارومي برگشت طرفم با صدادی گذاشتم رو شونش که ترسدستمو
 چرا؟

   بخوابمتونمی نمکنهی درد میلی گرفته شده بود گفت ؛ پام خهی که از گریی صدابا
   رفتنیی پاای ؛ بگفتم
 نیی از پله ها برم پاتونمی ؛ نمگفت

 ي تونیینم حلقه کرد بردمش پا دستاشو دور گرددی نگاش کردم بغلش کردم که ترسکمی
  آشپزخونه

   روشن کردم رفتم روبه روش پاشو نگاه کردم فشار بهش آورده بود زخمش باز شده بودچراغ
  کجا استهی ؛ کمک اولگفتم
  در اشپزخونهکی نزدنتی کابي ؛ توگفت
 هی کردم بعدم پانسمان ی جدا کردم ضد عفونیمی کردم اومدم پانسمان قدداشی پرفتم
  کن بهش دادممس

  خورد درد اروم شدنی ؛ اگفتم
   نگام کردی اشکي کار کنه فقط با چشماتونستی از درد نمکه مهرو

  بوددی بعطونی و شگوشی از مهرو بازنی مظلوم شده بود ایلیخ
 .... بغلش کردم برمش تو اتاقشدوباره

 
 داری در زدن بي صبح با صدادمی اومدم رفتم تو اتاق خودم رو تخت خوابرونی اتاقش باز

  شدم ارتان بود بلند شدم درو باز کردم
  ؛ بله؟؟گفتم
 ارنی هارو ملی بلند شو االن وساری ؛ سالم صبح بخگفت
 رونی کارمو انجام دادم اومدم بی بهداشتسی تکون دادم در اتاق بستم رفتم تو سروسرمو

 پارسا و دوست ي غذاخورزیم ی مهرو نشسته بود رو صندلنییلباسام عوض کردم رفتم پا
  ارتان هم اطرافش نشستم سالم کردم
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 شبتی ممنون بابت کمک دیلی جون خي با لبخند گفت ؛ سالم آدرمهرو
  بودمشوندهی مدت ندنی ادمیند  تکون دادم خان و زنشوسرمو
   نبودمهم

 
 )آردا(
 
  گمی امروز به ارتان ممی طولش بدمیتونی نمگهی دمیتموم کن  مدت کارونی تو ادیبا

   تو اتاقميای صداش زدم ؛ ارتان ممکنه بمی از سر سفره بلند شدیوقت
 می بلند شد گفت ؛ برزی سر ماز

   باالمی اومد از پله ها رفتدنبالم
  نی درو بستم گفتم ؛ بشمی وارد اتاق شدیوق

 االن میبد ادطولشی زمیتونی نممی کنرشونی هرچه زودتر دستگدی نشست گفتم ؛ بایوقت
 دست بکار شدند

 شمی گفت ؛ بله قربان امروز دست به کار مارتان
  تکون دادم گفتم ؛ خوبهسرمو
  که در اتاق بدونه اجازه باز شد خواهر بزرگ ارتان وارد شدزدمی بازم حرف مداشتم
 ی بدونه اجازه وارد بشي چطور جرات کردنای بلند شد بلند گفت ؛ آدرارتان
   زود خودشو جمع جور کردی داداشش شوکه شده بود ولتی از عصباننکهی امثل
  دی اقا چکار داشت چطور من االن دنی ؛ من خواست سر در آورد تو با اگفت
  نبودقبال

 ی دخالت کني حق ندارشهی بهت مربوط نميزی چی گفت ؛ وقتارتان
  اونم حق داشت بدونهی ولادی سرش بیی بالدی ترسی مدادمی حق مبهش

 پور انیمحکم بودگفتم ؛ آر  وي که جدمی سرهنگي وسط حرف زدنشون رفتم با صداسپ
 ... از دستش بر اومدی کمکدی بدونه شادیاونم با
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 ) نایآدر( 

 سر از دی در گوش واستادم من باکی ارتان دوستش رفتن باال منم دنبالشون رفتم نزدیوقت
  گنی می چنای اشدی لحظه به لحظه چشمام گرد تر مارمی در بنایکار ا

 نتونستم تحمل کنم بدون در زدن رفتم داخل که ارتان بلند داد زد شوکه شدم تا االن گهید
   نبودهينجوریا

 زدم  زود خودمو جمع و جور کردم حرفمویول
  دوستش بلند شدي که صدامیکردی با ارتان دعوا ممیداشت

  کنم کمکتونمی من می چیعنی که زد تعجب کردم گفتم ؛ ی حرفبا
 ... قربانـی گفت ؛ ولارتان

 از تونهی می ولی نگران جونش هستدونمی حرف بزنه گفت ؛ بهتره االن بدونه مشتری بنزاشت
 ي روزنی واسه همچنهیبیخودش مراقبت کنه ده ساله آموزش م

 ؟!؟! شده بودم گفتم ؛ اگر شد به من گفت چه شده؟جی حرفاشون گاز
   که ساکت شده بود تو فکر بودارتان

 رونی بمی االن بهتره برمیگی گفت ؛ شب بهت مدوستش
   مجبور بودمی تا شب صبر کنم ولتونستمی نمهرچند
   تکون دادم از اتاق خارج شدمسرمو

 یییییی     آدریییی اومد ؛ داداشزدی داد منیی مهرو از پاي صداکه
  گفتم ؛ چراداد زدنیی پارفتم

 دستگاه هارو آوردن پارسا رفت بگه کجا بزارن شما هم دیای گفت ؛ بی خوشحالي صدابا
 دیایب

  هنوز درد داشتنکهی خوب راه بره مثل اتوستی کردم نمنگاش
  دی کشغی جدی کردم که ترسبغلش

  هايدی مي ندادم اونم دستشو دور گردنم حلقه کرد گفت ؛ خوب سوارتیاهم
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  هانیی حرفش گفتم ؛ انداخت پابا
  هامی دستش دور گردنم سفت کرد گفت ؛ پارسا غلط کرد ننداززود

 !! کردم گفتم ؛ چرا آن؟؟نگاش
  پس کار پارساسکنمی ؛ اخه من که اصال غلط نمگفت
  لبخند دندون نما زد ابروش تند تند باال انداختبعدم

   باغچهي گذاشتمش رو سکومیدی رسی به نشونه تاسف تکون دادم وقتسرمو
  اومدرونی بگهی دکلی هي با دوتا مرد قونی زمری پارسا از زکه

 مشونیاری ما مدینی ؛ شماها بشگفت
 ی رفتن کمکشون اون دو نفر وقترونی تکون دادم نشستم ارتان و دوستش اومدند ب سرمو

 همه ي گذاشتم شب ته توی برخورد کردن تعجب کردم ولیمی صمدنیدوست ارتان د
 ارمی مدر زویچ
   اون دو نفر رفتنی وقتدیول کش ظهر طتا

 ي با صداشدی که داشت ازعمارت خارج م  ولو شدند بانوي ورهیپارسا و دوست ارتان   وارتان
  مهرو به طرفمون اومد

 میخوری زودتر نهار منی بچزوی ؛ بانو  لطفا ممهرو
 کی هم گفت ؛ چشم خانوم کوچبانو

 .....عمارت  برگشت توبعدم
 
 )آردا( 

  دی فهمی آرتان گفت ؛ قربان بهتر بود که فعال نمرونی خواهر ارتان رفت بیوقت
  کرد به جلو رفتن پروندهی کمکدی ؛ بهتره االن بفهمه شاگفتم
 دی شما بگی گفت ؛ هرچی قانع نشده بود ولیلی انگاره خاونم

   از عمارت خارج شدمی آرتان هم دنبالم اومد وقترونی اتاق اومدم باز
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 داشت اونم مثل ی ورزشي آرش برادرم بود که فروشگاه دستگاه هادمیرش د آيهمکارها
 میمن دنبال عالقش رفت ما دوتا فقط تو خانواده دنبال عالقه خودمون رفت

 يکنه بخواد ته تو  شکی گرم نگرفتم چون ممکن بود کسادی جلو سالم کردند زاومدند
  آوردن دستگاه هانیی رفتن دنبال پا ندادنتی اونام سرشون شلوق بود که اهمارهیماجرا درب

 زی سر ممی رفتدنی چزوی ظهر کار باشگاه تموم شد که متا
   خواهر بزرگه آرتان بلند شد ؛ خان ، زنش کجا استي صداکه

   گردندی بر مگهی کنار دو روز دي آرتان گفت ؛ پدر مادر منو شما رفتند روستاي عموپسر
   کتابخانهادی نگفت سفره جمع شد آرتان صدا زدم که بيزی چی کسگهی تکون داد دسرشو

 اتی از جزئی فقط بعضمی بدونه ممکنه لو برزوی خواهرت همه چدی نبانی اومد گفتم ؛ ببیوقت
 میگیکه مهم هستن م

 می هم گفت ؛ موافقم قربان چون ممکنه نتونه خشمشو کنترل کنه لو برآرتان
 عصرانه هم میکردی پرونده مطالعه ممیه داشتکتابخون  تکون دادم تا موقع شام توسرمو

  باهامون نداشتي کاری کسمیکتابخونه خورد تو
  دعوا اومد از اشپزخونهي که صدانیی پامی شام رفتوقت
  دیخندی بود مستادهی در اي پارسا جلومی شدکی نزدیوقت
  آرتان بودندي جلوتر رفتم خواهرهای دوتا دختر که وقتيصد

 معجونه مخصوص بدن ساز هاس چون دمی دستش بود که فهموانی لهی بزرگش خواهر
  شناختمخورمیخودمم م

  تورا زدای خورد نی ؛ مهرو اگفتی مدادی تکون موانی لداشت
 ي تو تخم مرغ خام توش زدخورمی نمری ؛ نخگفتی هم دستاشو زده بود به کمرش ممهرو
  مخورمیمنم ن

 کنهی نگاه می چندشزیانگار داره به چ نگاه کرد وانی هم صورتش مچاله کرد به لبعد
  کردنی دوتا نگاه منی اي بودن به دعواستادهی خدمتکار ها اهمه
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  گفت انجام داد پس خوردی دختر بزرگه بلند شد گفت ؛ خود گفت که هرچيصدا
 ... ستی هم سرشو تند تند به چپ و راست تکون داد گفت ؛ اصال ممکن نمهرو

 
 ) نایآدر( 

 از امروز ورزش می مهرو التماس کرد که برمیخورد  باشگاه تموم شد نهاروي کارهایوقت
 قبول نکرد منم که خودم شترهی بشی بهش گفتم فردا صبح بدن امادگی هرچمیشروع کن

  کردمیدوس داشتم بدنم نرم کنم قبول کردم وگرنه اصال به حرفش عمل نم
   و بهش گفتمیی ابتداي هاورزش

  ه نبود تو ورزش ها دستگایوقت
  از دستگاه ها استفاده کنمی چرا نگفتي گفت ؛ آدرزونی اوي لبابا
 آسان کرد بعد ي بدن گرم کرد بعد ورزش هادیاول با  تعجب نگاش کردم گفتم ؛ توبا

 دی دبیدستگاه وگرنه بدن آس
  گفت ؛ باشزونی اويبالبا

  کرد به دراز نشست منم بدنم گرم کردم رفتم سراغ دمبل هاشروع
   خسته شدمي آدري مهرو اومد ؛ واي صداکه

  ؛ چند رفتگفتم
  تاسی نگام کرد گفت ؛ بری از زنیی انداخت پاسرشو

 ی بلند گفتم ؛ چــــــــي صدابا
 گهی ؛ خو سخته دگفت

  رفت خسته شدسی کم صد رفت بعد تو بدی بای ورزش هم نکرد ولی حرص گفتم ؛ حتبا
 رفت کمم گفت که سی زمان داشت صدو بقهی غره بهش رفتم ادامه دادم ؛ پنج دقچشم

 خسته نشد
  که داد زدم ؛ شروع کردکردی گرد شده فقط نگاهم مي با چشمااونم
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 خودمو گرفتم ي جلوی خندم گرفته بود ولرفتی بود تند تند دراز نشست مدهی که ترساونم
   حال شدی بگهیکه پرو نشه صدتا رفت که د

 نم..تو....ـینم... گه..ـید..سه.. ؛ بـگفت
 باال می منم تا شب سرگرم ورزش بودم که رفتدی تکون دادم اونم همون جا دراز کشسرمو

   تو اشپزخونه معجون درست کنممیمهرو بهتر شده بود رفت
  ؟يری مهرو گفت ؛ کجا مکه

 یترسونی چپ نگاش کردم که گفت ؛ خب نگو چرا آدم مچپ
  رفتم گفتم ؛ رفت آشپزخانه معجون درست کرد غره بهشچشم
  با لبخند گشاد گفت ؛ واسه منم درست کن لدفا لدفااونم
 بهش نگفتم که واسه هی معجون عادکنهی که فکر مدمی شد منم فهمزونی از بازوم اوبعدم

 خوامی ندونسته نگه منم مي جورنیدفعه بعد هم
 يزی گفت ؛ سالم خانوم چمی وارد شدی دختر جوون اونجا بود وقتهی تو اشپزخونه رفتم

 د؟ییخوایم
 .. تخم مرغ دستگاهـری تکون دادم گفتم ؛ موز شسرمو

  گفت بهشی رفته بود اون روز چادمی اسمشو
  خواستدی گفتم ؛ مخلوط کناها

  چشم خانومگفت؛
که وارد آشپزخونه شده بود اومد رو   که خواسته بودم آورد دستگاه به برق زد مهرویلیوسا

  نشست نگاه کردیصندل
  چشماش گرد شدختمی مخلوط کن ري هارو توی خوراکیوقت

  کردم گذاشتم جلوش گفتم ؛ خورد زودی خالوانی لي مخلوط شد توخوب
 !!!!!......یکنی می شد گفت ؛ شوخبلند

 
  تکون دادم گفتم ؛ نه خورد زودسرمو
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 که متوجه اطراف شدم همه خدمه با ارتان و پارسا و آردا میکردی دعوا ممی جور داشتنیهم
  کردندی نگاه م اومده بودند مارو

  خوردنی به تو ترسو بود نتوانست ادی همه داشت نگاه کرد و خنددی مهرو گفتم ؛ دروبه
  کوچولوای بهش بگه ترسو ی نقطه ضعفش استفاده کردم چون دوست نداشت کساز

 دی جا سر کشکی و ازم گرفت همشو وانی لارهی کم بهی جلو بقخواستی که نماونم
  آورد صورتش جمع شده بودنیی پاوانی لیوقت

   چقدر چندشیییییی ؛ اگفت
  خوردنی از اوانی لکی با لبخند کج گفتم ؛ هر روز  منم

  خوامی گفت ؛ غلــط کــردم نمغی با جدی حرف و شننی ای وقتمهرو
  فرار کردبعدم
  خندهری پسرا با واکنش مهرو زدند زی لبخند زدند ولکردنی نگاه م که تا اون موقعهمه

 ..... گفتم ؛ تمام شد رفت شام بعـد همرونی اشپزخونه اومدم باز
 آرتان و آردا نگاه کردم که خودشون منظورمو از بعد گرفتن سرشون نامحسوس تکون به

 دادن
   که نگاهم به مهرو افتاد خندم گرفتزی سر ممیرفت

 کردی بازم همون کارو تکرار مگردوندی صورتشو برمکردی به غذاها نگاه مداشت
  یکنی مينجوریچرا ا  با خنده گفت ؛ مهروآرتان
 مثل اون معجونه نامی اکنمی فکر می ناراحت گفت ؛ داداشي با صورت جمع شده و صدامهرو

 .....ــیهستن حالم بهم م
 کندتر شده بود به شی زخميتند که با پا ي کامل نکرده بود که بلند شد با قدم هاحرفشو

 سمت توالت کنار پله ها رفت
  شدمينجوری اون معجون خوردم ای بار وقتنی بود منم واسه اوليعاد

 ي از سالن غذا خوررونی بلند رفت بي با قدمادی پارسا ترسی بود ولي منو آرتان عادواسه
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   شده بوددیمهرو سف  برگشت رنگیوقت
  است بعد عادت کردي ؛ عادگفتم
 فی دهن به اون معجون کثگهی حال گفت ؛ من غلط اضافه کردم دی بي با صدامهرو

 زنمینم
  خورددی گفتم ؛ من گفت خورد باخوردمی همون حال که غذامو متو

 دادی پارسا بهش غذا مزی اومد نشست پشت مزونی با صورت اواونم
 ....  صدام بزنهادیرتان ب غذامو خوردم رفتم باال تو اتاقم تا خود ایوقت
 
 ) آردا( 

   اجازه دادم ارتان با خواهرش اومد داخلی شب بود که در اتاق زدند وقتاخر
   کاناپه نشستني نشستم اونهام روزی شدم پشت مبلند

 دی نگفتم گذاشتم خودتون بگیچی گفت ؛ قربان من هارتان
 خشک  سرهنگ بودنم سرد وي تکون دادم با صداسرمو
   کردنفی کردم تعرشروع
 من سرهنگ آردا احتشام هستم از ی نشجی کنم که گی ؛ بهتره اول خودمون معرفگفتم

 پور سرگرد مبارزه با مواد که انیمبارزه با مواد مخدر و قاچاق انسان و داداش تو آرتان آر
  پروندهي روشیاومده به ما کمک کنه در پ

 و متعجب و صورت شوکه داشت نگاهم جی گي با چشمانای آدرگفتمیم ناروی داشتم ایوقت
  کردیم

 به عنوان دوست لی دلنیمن به هم  وشهی انجام میی خانواده شما داره کارهاي دادم ؛ توادامه
   اوضاع کنترل کنمکیآرتان اومدم که از نزد

  چه اتفاق افتادیی گفت ؛ چه کارهامتعجب و جی گافهی همون قبا



 طعم شیرین رمان                                          یکیرمان زاده عمارت تار

@donyayroman 95 

 ي احساس کردای يدی دی هر حرکت مشکوکخوامیقط م داد فحی توضشهی ؛ کامل نمگفتم
 حرف ها نی از ای کسچی هخوامی نمي داداشت گزارش بدای عمارت به من نی و انجای ايتو

  ما با خبر بشههیو شغل اصل
   شوك شدیلیشوکه بود گفت ؛ خ  که متعجب واون

  طرف آرتان گفت ؛ چرا به من نگفتبرگشت
 ینی بببی آسخواستمی که تا االن شنونده بود گفت ؛ نمآرتان

 من دانست نه دی به من گفت بادی بود گفت ؛ بای تعجب عصبي بجاگهی که االن دنایآدر
 االن که با دعوا گفت

 من هردو نگاشون برگشت ي با صدانیی نداشت بزنه فقط سرشو انداخت پای حرفآرتان
 طرفم
 نفهمه و خانم با يزی چی بهتره که کسمیشی مکترینا نزد اويری به دستگمی ؛ االن دارگفتم

 شما هم هستم
  با گفتن ؛ باشنایآدر
  کردی رفته خواهرشو نگاه مری مسی آرتان با ناراحترونی شد از اتاق رفت ببلند

 ادی به فکر کردن داره تنهاش بزار که با خودش کنار بازی شوکه شده نگفتم؛
  بلند شد گفت ؛ چشم قرباناونم

 ی به ساعت نگاه کردم سه صبح بود بهتره استراحت کنم رفتم رو تخت ولرونی رفت بو
 .... پرونده بودنی اریخوابم نبرد ذهنم درگ

 
 )نایآدر( 

 سهی کرده که پلی آرتان ده سال از من مخفیعنیتختم نشستم امکان نداشت   روشوکه
 خونه اون بار بعد چند روز که اومد ومدی چند روز نمی به بهانه پزشکشهی که همنهیبخاطر هم

 ی وقتدمی خودم دی افتادم ولمارستانی بي خوب راه بره گفت از پله هاتونستیخونه نم
  شده بود مثل سوراخ گلولههی بخدپانسمانش کرد سوراخ بو
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   جا شوکه بودکی همه اطالعات نی از اذهنم
   گفتی پسره آردا چاون

 خبر بودم دارن کار ی ده سال ازشون بداشدنی االن پ کهیی خانواده آیعنی خانوادم گفت
 کننیخالف م

 که مهرو کردمی که بهم داده بودن فکر می چند ساعت بود که داشتم به اطالعاتدونمینم
  وارد اتاقم شد

   شده بودمرهی خواری جا از دهی تخت نشسته بودم و به ي که رومن
  اومدمرونی وارد شدن مهرو از فکر ببا

  منم اومدم داخليجواب نداد  توی نگاه کردم که زود گفت ؛ به خدا در زدم ولبهش
  اومده بود گفتم ؛ چه کار داشترونی از خالت شوك بکی ذهنم
  آبشارمی بعد هم با سارا بري روادهی پمی ؛ اومدم برگفت

   نگاه کردم صبح شده بودرونی از پنجره بیوقت
   داشتم هوا به سرم بخورهجای حرفش موافق بودم چون واقعا احتبا

   اماده شد آمدرونی ؛ رفت بگفتم
 ای زود بولی گفت ؛ ادی موافقت من واسش تعجب داشت تند اومد صورتمو بوسکه مهرو

  ومدی خانواده خوشم نمنیکال ا  صورتم هرچند از مهرو وي دستمو گذاشتم رورونی رفت ببعد
 نشون بدم که خواستمی نمی بهتر بشه ول نسبت به قبلمی روحکمی مهرو باعث شده بود یول
  ستمی اونقدر بدخلق نگهید

 از اتاق رفتم رونی رفتم بکی دستمال سر کوچهی با دمی پوشی دوش گرفتم لباس ورزشرفتم
 زنهی داره با پارسا حرف مسادهی واي در ورودي که جلودمی مهرو رو دنییپا

  کرد دنبالم اومدی کنم از کنارشون رد شدم که مهرو خداحافظي نداشتم کنجکاوحوصله
  حرفه بزنه که گفتم ؛ ساکت شد چون حوصله نداشتخواست

   سرشو تکون داد ساکت شداونم
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 اومد طرفمون سالم کرد که سرمو دی مارو دی وقتدمی روستا سارا رو دي تومیدی رسیوقت
   هم اروم جوابشو داد تکون دادم مهرو

   کنمکاری چدی فکر بودم که االن باي توکردمی منم جلوتر حرکت مومدنی دنبالم م دوتااون
 .... مشکوك اطالع بدمدمی دی هر حرکتدی همون آردا گفت باای احتشام سرهنگ

 
 اومدم برگشتم  پشت سرمو نگاه رونی بلند مهرو از فکر بي فکرا بودم که با صدانی همتو

  رد شده بودمدیرسی که به آبشار میکردم از راه
   سمت آبشارمی طرف اونا راه افتادبرگشتم

 همشون دارن کار خالف انجام دی اصال شاای تو خانواده کنهی داره خالف می چه کسیعنی
 دنیم
   نظر داشته باشمری به بعد همشون زنی از ادی باگهید

  نشستن تر نیی پاکمی تخته سنگ نشستم که مهرو سارا هم اومدند هی ي آبشار رومیدیرس
  ي شده که انقدر تو فکری چي برگشت طرفم گفت ؛ آدرمهرو

  کردند ی کردم هردوتاشون داشت موشکافانه نگام منگاش
 دی به کار رسدی زود رفت خانه و تو بادی نشد باچی ؛ هگفتم
 ؟!؟!؟ي که حواسش پرت شده بود گفت ؛ چه کارمهرو
  من دادادی ی ؛ معجون خورد ورزش کرد و فارسگفتم
   معجون صورتشو جمع کرده بوددنی که با شنمهرو
 دمی انجام بدي کارهی ای بي آدرنی ؛ ببگفت
   تکون دادم که ادامه بدهسرمو
 معجون ریهم از خ تو  وی که مثل بلبل حرف بزندمی مادتی ی داد ؛ من همه فارسادامه

 يگذریم
 ؟؛؟! چه؟ری ؛ خگفتم
 خورمی من نمیکنی معجون حذف میچی ؛ هگفت
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  حتما خورد معجوندی ؛ امکان نداشت باگفتم
 گفت ؛ خب مهرو معجون که خوشمزس چرا دادی که داشت به کل کل ما گوش مسارا

 يخورینم
 ي منم کاله سرم رفت فکر کردم مثل معجون هاییخوشمزه ا  گفت ؛ چهغی با جمهرو

   توشزنهی تخم مرغ خام میدونیخودمونه توکه نم
   چندشییییی هم گفت ؛ ابعد

  تعجب کرده بود گفت ؛ واقعا ؟؟سارا
  هم سرشو تند تند تکون دادمهرو
  شدم گفتم ؛ برگشت عمارت بلند شدبلند
  دوتا هم بلند شدنداون
 میدی رسی کرد رفت منو مهرو هم راه افتادم وقتی سمت عمارت سارا خداحافظمی افتادراه

 ومدیوارد شدم که سرو صدا م
  ن و زنش با برادر و زن برادرش برگشته بودند خامی وارد سالن شدیوقت

 صحنه پوزخند نی ادنی رفت طرفشون بغلشون کرد با دغی پدر مادرش با جدنی با دمهرو
   آرتان و آردا دور نمونددیزدم که از د

  عملشون برسني به سزانهای کمکشون کنم تا زودتر ادیبا
 سهم خودمو خوردم ختمی روانیلدوتا   رفتم تو اشپزخونه معجون درست کردم توبرگشتم

 سهم مهرو بردم تو سالن دور هم نشسته بودند
 دنی دوانی لی شدم نگاه ها برگشت سمتم ساکت شدند آرتان ، پارسا و آردا وقتوارد

  بده بهمنوی مهرو بلند شد رفت کنار خان گفت ؛ بابا نزار ایخندشون گرفت ول
   نفرهکی مبل ي نشستم روزی مي گذاشتم رووانی نگاه کرد لوانی به لخان
  بخورهنی مهرو حق نداره از اهی چنی نگاه کرد گفت ؛ اوانی خان به لزن

  گفت حق نداشتی نگاه با تمسخر بهش کردم گفتم ؛ چه کسهی
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   زدمپوزخند
 گمی با پوزخند جواب داد ؛ من مادرش ماونم
   نگاش کردم گفتم ؛ مادرمنم

  ندادمتی زدم به حرفش اهمپوزخند
  مهرو نگاه کردم گفتم ؛ مهروبه

  برداشت خوردوانی اومد لرونی نگاش کردم که خودش از پشت خان بفقط
  کردی روبه زن خان زدم اونم داشت با خشم نگاهم مروزمندانهی پلبخند

 بازم مشغول حرف زدن خودشون کردنی ندادم همه که تا االن به جدال ما نگاه متیاهم
 .....شدند

 
 ) آردا( 
 گذاشت وانی لی اومد داخل وقتنای برگشته بودند که آدرهی خان و بقمی سالن نشسته بوديتو

  خورهیمهرو اول گفت نم
 رفت زود معجون دی ترسنای اومد با نگاه آدرشی بحث مادرش و خواهرش پی بعدش وقتیول

 خورد
 االن بلند نی هستند همیی چه کسادونستیم  از کل ماجرا با خبر بود ونای در صد اگه آدرصد

  کشتشونی مشدیم
  اومدکردی خدمتکار که همه رو به صرف صبحانه دعوت ميصدا
  ي بلند شدند رفتند سالن غذاخورهمه
   مهرو روبه رو منو آرتان بودندنای همه نشستند آدریوقت
  انداختمنیی افتاد چشمام گرد شد زود سرمو پانای نگاهم به بشقاب آدری وقتکه
 به اجی که واسه خودش ساخته احتیکلی هنی بود البته ادهیابش کش اندازه من توبشقبه

   دارهتیتقو
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 جالب بود نی با همه دخترا فرق داشت بخاطر ادمشیدی مينجوری بود که من اي دخترنیاول
  کنکاش کنمشی تو زندگخواستمیواسم م

 از کردی نگاه کردم صبحانش خورده بود بدون توجه به خان که داشت با لبخند نگاش میوقت
  سالن خارج شد

   سرد بودنای آدری ولدمیدی خان نسبت به هرسه تا بچش منیتحس  وعالقه
   تو چشماش نبودیاحساس

   واسم تعجب آور بود که دختر مظهر مهر و محبت هستنی آو
  عاطفه هستی دختر انقدر سرد و بنی چرا اپس
   منم بعدش با تشکر بلند شدمزی بلند شد از سرمخان
 میری آرتان اومد ؛ آردا صبر کن باهم ميا صدکه
  هانی سر زممی امروز برخواستمی من مدیری خان ؛ کجا مي بعدش صداو

  دی رو ببرنای بهتره آدرمی گفت ؛ بابا کار دارآرتان
   هم به با اجازه گفت از سالن با من خارج شدبعدش

 می کنرشونی تا هفته بعد دستگدی ستاد بامی برخواستمیم
   بودستادهی که آرتان منتظرم ارونی آماده شدم اومدم بیوقت

 دهی فهميزی چنکهی مثل ای ولزنهی با من حرف نمنای که آرتان گفت ؛ قربان آدرمی شدسوار
 ...خواسـیم

 پرسمی ازش ممی ادامه بده گفتم ؛ برگردنزاشتم
  ؛ ممنونم قربانگفت

   زده نشدنمونی بی به ستاد حرفدنی تا رسگهید
  اتاق کنفرانس همه اومده بودنمی رفتمی مستقمیدی رسیوقت

  بدمحی که نقشه رو توضواری من رفتم کنار دی آرتان نشست ولمی احترام گذاشتهردو



 طعم شیرین رمان                                          یکیرمان زاده عمارت تار

@donyayroman 101 

 اونها مواد از بندر وارد می که انجام دادیقاتی تحقی دادن ؛ قربان ما طحی کردم به توضشروع
 و موقع بازگشت دخترارو با خودشون رسنی حامل مواد مي لنج هاگهی و دو روز دکننیم
 .. برنیم

 از فرماندهان ما اطالع دادن که یکی سردار گفت ؛ خب االن دادمی طور که ادامه مهمون
  شنی از کجاها رد مقیدق

  بود و فقط چند نفر انگشت شمار ازش خبر داشتنانهی مخفتی مامورنی کردم اتعجب
   بپرسمی سوالتونستمی نمیول

  رونی جلسه تموم شد همه از اتاق رفتند بیمو گفتم وقت حرف هاادامه
   آرتان با محمد موندفقط
 ..... متفکر گفت ؛افهی محمد با قکه

 محل ی خبر داره و حتاتی که از عملهی فرمانده کنی ایعنی متفکر گفت ؛ افهی با قمحمد
 عبورشون

   فکر بودمنی تو هممنم
  شتونی پگردمی گفتن ؛ من برم اتاقم بعد بر مبا

  نشسته بودی به سمت اتاق سردار که منشرونی برفتم
  نگاش بهم افتاد بلند شد احترام گذاشت که آزاد گفتمیوقت

  داخلدی برکنمی حرف بزنم گفت ؛ االن هماهنگ منزاشت
   نشسته بودزشی اجازه صادر شد وارد اتاق شدم سردار پشت می تکون دادم وقتسرمو
   گذاشتماحترام

 تا دی نبای ولی بدوندی چون باگمی احتشام بهت مي اومدی واسه چدونمیفت ؛ م سردار گکه
   اون فرمانده بدونهتی اسم و هوی کساتی عملانیپا

  ؛ حتما قربانگفتم
   نشستمی وقتنمی ها اشاره کرد که بشی دست به صندلبا
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 شدمی شوکه مشتری دادن هرلحظه بحی کردن به توضشروع
 که منو دوننی االن میعنی سردار تموم شد گفتم ؛ چطور امکان داره قربان ي حرفایوقت

 میآرتان چه کاره هست
 که شما دونفر شغل دونستنی شوکه نشو از قبل هم مادی با لبخند گفت ؛ احتشام زسردار

  هی چتونیاصل
   نداشتموی کسنی شوکه بودم اصال انتظار چنواقعا

   برگشتميمعلوم باشه به حالت عاد صورتم تعجب ي توگهی نزاشتم دیول
 خوامی از حضورتون می ؛ قربان اجازه مرخصگفتم
 ي بریتونی هم گفت ؛ مسردار
  رونی گذاشتم اومدم باحترام
 دارن حرف ستادنی در اتاق واي جلودمی اتاق کنفرانس راه افتادم که محمد و آرتان دسمت

   شدمکی نزدزننیم
 ربان شد قی آرتان متوجه شد گفت ؛ چکه

  خونهمی شد برگردی ، چی ؛ چگفتم
 شهی شروع ماتی عملگهی محمد گفتم ؛ زودتر کار هارو انجام بده دو روز دروبه
  احترام کرد گفت ؛ چشم قرباني ادااونم

  ستادرونی تکون دادم راه افتادم سمت بی به نشونه خداحافظسرمو
   هم هم قدم باهام راه اومدارتان
  هستندی که فرمانده ناشناس کدیدی ؛ قربان فهمگفت

  پس گفتم ؛ نهدیفهمی  مدینبا
   نگفتیچی هگهی داونم
  بده منچی گفتم ؛ سوئمیدی رسنی به ماشیوقت

  کنمی می گفتم خودم رانندگنی بخاطر امی به طرفم گرفت سوار شدچی سوئی بدون حرفاونم
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  ارم ورددی مدرك مونده بود که باي سرهی برگردم خونه خودم خواستمیم
 گردمی گفتم ؛ منتظر باش برمدمی به برج رسیوقت

 ... گفت ؛ چشم قرباناونم
 ) سوم شخص( 

   باشهتونهی می فرمانده کنی فکر کرد که انی تنها شد به ای وقتآرتان
 رهی که باعث شدند مادرشون بمیی برسد و کساانی به پااتی که عملکردی مي شمارلحظه
   بشنریدستگ
   به خواهرانش فکر کردارتان
   او را دوست داشتنای آرتان به انداره آدرمهرو،

  دی ده سال سرد شدن او را دنی آرتان بود در ای که زندگنایآدر
   انجام بدهدي نتوانست کاری ولکندی مي از همه دورزشی که خواهر عزدید

  نی که چقدر در افکارش غرق شده که آردا برگشت داخل ماشدینفهم
   آردا برگشت آرتان به او نگاه کردیوقت
 عاطفه و کار درست نام برده ی سرهنگ سرد، خشک ، بکی که در اداره به عنوان یکس

 شدیم
  رساندهانی به پای را عالشی تا االن همه پرونده هانکهی اي درست براکار

   بودی مهربانيای دلش دری فکر کرد او هم سرد بود مغرور بود ولنای به آدرآرتان
  نشان بدهدخواستی نمیول
   قرباندی گفتيزی اومد گفت ؛ چرونی آردا از فکر بي صدابا

  یکنی مکاری به او انداخت و گفت ؛ گفتم با خواهرات چی نگاهمی نآردا
   چطور خواهرانش را آرام کنداتی آرتان فکر کرد که بعد عملو
 مهرو صد در صد ی ولادیار م بهتر کننای آدردونمی گفت ؛ قربان واقعا نمدی ناامی صورتبا

  بفهمهقتوی حقی وقتنهیبی مبیآس
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  تکون داددیی تای سرشو به معنآردا
  نزدندی حرفگرید

   بروندرانی مجبور شدند از ای وقتشی باز هم به گذشته رفت ده سال پآرتان
ا به   آنهی اجبار ها را در زندگنی که ایی کردن کساری آرتان با عالقه خودش و دستگیوقت

   شدسیوجود آوردند پل
  قاچاق  مبارزه با مواد وسیپل
 خواهرش تی و امنی ناراحت بود چون مجبور بود بخاطر سالمتیلی فکر کرد خنای آدربه

  بودریدلگ  کردن ها از اوی مخفنی بخاطر انای کند و االن آدریشغلش را مخف
 
 ) آردا( 

  ر طبقه آخر پنت هاوس رو زدم شدم رفتم داخل آسانسوادهی پنی از ماشیوقت
 از مبلغش هم ی قسمتدی کنم واسم خری خواستم ازشون جدا زندگی خونه رو پدرم وقتنیا

 خونه بخرم که مادرم قسمم داد و هی فقط با پول خودم خواستمیخودم پرداخت کردم اولش م
 مادرم هست و احترام به ستی کند که مناسبش نی زندگیی پسرش جاهاخوادیگفت نم

 ي پاي روخواستمی کنم مافتی از پدرم دری کمکتمخواسیحرفش واجب وگرنه اصال نم
 گهی خونه رو پدرم دادمنم دنی از مبلغ ای طور هم شد فقط قسمتنی که همستمیخودم با

  خواسته مادرم تن دادمنی کنم و به اینتونستم مخالفت
  کردی می آرش با مادر و پدرم زندگیول

 مدارك نی اونها بود ورداشتم با اهی که مدرك علیی وارد خونه شدم پوشه ادی رسآسانسور
 حکمشون اعدام بود

  اومدرونی سوار شدم از فکر بی فکر بود وقتي که تودمی برگشتم آرتان دیوقت
 کنهی مکاری با خواهراش چدمی پرسازش

  نگاهم کرددی ناامیی اافهی با قکه
 نهیبی و مبی آسنیشتری لحظه دلم واسه مهرو سوخت چون مطمئن بودم بهی
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  فکر کنم خوشحالم بشه چون معلومه منتظر انتقام گرفتنهنایآدر
 ....می فکر بودي به عمارت هردوتامون تودنی رستا
 ) نایآدر( 

   گرفتشی مهرو معجون خورد انگار مادرش اتیوقت
 سر ی از هرچزی سر ممیدامون کردند که بلند شد پوزخند بهش زدم واسه صبحونه صهی فقط

  مقدار برداشتمهی بود زیم
 !!!ي همشو بخوريخوای مي گفت ؛ آدری ارومیی مهرو با صداشدمی مفی ضعدینبا
  نگاه مسخره نگاش کردم گفتم ؛ نه خواست نگاه کردهی با

  نگاش به بشقابت افتادی ؛ خب بخور نوش جونت فقط پسر مردم چشماش افتاد وقتگفت
   که با چشم به روبه روم اشاره کردهی منظورش چنمی نگاش کردم ببیسوال
  کردی بود به منم نگاه نمنیی اونکه سرش پادمی نگاه کردم آردا رو دیوقت
 مهرو چشم غره رفتم شروع کردم خوردن صبحونه هنوز مشغول بودم که خان بلند شد به

  بعدش هم آردا
 نی سر زممی بردی که خان گفت بارهیت باهاش م هم گفآرتان

  دوتا بزنم تو شکمشخواستمی ببر منای آرتان گفت آدریوقت
  ششونی پندازهی بعد منو مادی من ازشون خوشم نمدونهیم

  توپ فوتبالمانگار
   هانی سر زممیری بابا باهم منای دوتا رفتن خان هم گفت ؛ آدراون

   کردم تا دهنمو باز کردم مخالفت کنمنگاش
  اشکال نداره ؟میای گفت ؛ باشه بابا منو پارسا هم ممهرو
  ی با لبخند نگاش کرد گفت ؛ نه بابا جان چه اشکالخان
  گهی دمی لبخند دندون نما زد گفت ؛ برهی کنمی دارم با خشم نگاش مدی برگشت دی وقتمهرو

  سالن پارسا هم بعدشرونی هم تند بلند شد رفت ببعد
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   فقط برادر و زن برادر خان با همسرشون هه همسر متنفرم از همشوناالن
  می نشسته بودزی ما چهار نفر سر مفقط

  خوردن  صبحونمهی به اون سه نفر شروع کردم بقتی اهمبدونه
  گشنتهیلی خنکهی مربا هارم بخور مثل اهی زن خان بلند شد ؛ خوب بقي صداکه

  زدی حرف هارو منی داشت با پوزخند ا کردمنگاش
 ششی سرد رفتم پافهی لقمه مونده بود که اون هم خوردم بعد بلند شدم با قهی فقط منم

  خورد االن نوبت من بود  سال تونی شونش گذاشتم گفتم ؛ سهم خود بود چنديدستمو رو
  دادمی فشار مشتری هر کلمه حرفم شونشو ببا
  کنم شونش در برهي  کارتونستمی مگهی فشار دهی با

 دی بدتر کرد فهمنیکار من دخالت کرد از ا  بردم گفتم ؛ توگوشش کی نزدسرمو
  هه هنوز مونده منو بشناسهدمی دترسشو

 بودم به دهی فهمییزهای در اشتباه بود چون چدونمی من نمکردی سالن خارج شدم فکر ماز
 .....ضرر همشون بود

 
   در اتاقم بلند شدي که صدا باال لباس هامو عوض کردمرفتم
   توای ؛ بگفتم
 یییی اومد تو اتاق گفت ؛ آدرمهرو

  اخم نگاش کردم گفتم ؛ چه خواستبا
 تازه ی هستی خوبي لباس بپوش نگا توکه دخترنی فقط آیچی کرد گفت ؛ همظلوم خودشو

 ي که اومدیاخالقتم که خوب شده نسبت به وقت
  ؛ حرفت گفتگفتم
  می لباس هارو بپوشنی اای برونی بمیریروز م فقط امیچی ؛ هگفت

 هی گفتم اندازه تو بدوزه لباس محلاطی جعبه به طرفم گرفت گفت ؛ به خهی هم بعد
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 توش بود دامنش یی اروزهی و فدی سفی دس لباس محلهی رو ازش گرفتم باز کردم جعبه
   بپوشمخواستیبراق خوشکل بود خودمم دلم م

  اوردمرونشی جعبه باز
 دی ؛ تو اندازه من از کجا فهمگفتم
  دست از لباسات واسش بردم قدتم داداش گفتهی ؛ گفت
  ؛ پس آرتان هم دونستگفتم

  دی من پوشرونی تکون داد گفتم ؛ رفت بسرشو
   فدات شمي بغلم گفت ؛ وادی پرغی جبا

  با کاراش لبخند رو لبم اومد سرمو تکون دادمرونی هم تند از اتاق رفت ببعد
  خوشکل بودیی اروزهی بود بلوزش فدی آوردم دامن لباس سفرونی بلباس
   چطور مثل خودشون ببندمدونستمی نمی هم داشت ولی محليروسر
   اومد لباسش کامل مثل لباس من بودرونی که مهرو هم با من از اتاقش برونی برفتم
  خوشکله آورده بود دور سرش بسته بودیلی خشیروسر
  خودمو به طرفش گرفتم گفتم ؛ مثل خودت بستيروسر
 ي خوشکل تر شدي چقدر خوشکله خوشکل بودي آدري اومد جلو گفت ؛ وااونم
  هم خوشکل بود  با لبخند گفتم ؛ تومنم

   گرد شده نگام کردي چشمابا
  مني لباس آورد برای دادم ؛ مرسادامه

 يآدر ی گرد شده و دهن باز گفت ؛ ننننننهههه خودتي چشمابا
 ؟!ی گفتم ؛ چکردمی من با تعجب نگاش محاال
  يکردی نه کال منو آدم حساب ميکردی ؛ اخه قبال نه تشکر مگفت
  درست کرد بهش پشت کردم در اتاق بستم گفتم ؛ خان منتظر بودمویروسر

  نیی تند رفتم پاي هم با قدم هابعد
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 .... بهم بگه چون خودمم شوکه بودمراتمیی در مورد تغخواستمینم
  در عمارت با پارسا منتظرمون بودني خان جلونیی پارفتم
 و لبخند نگاهم نی پله ها هردوتاشون باهم برگشتن طرفم خان با تحسنیی پادمی رسیوقت

  تفاوت دادمی من جواب نگاهشو با نگاه بی ولکردیم
 کنهی لبخند گشاد به پشت سرم نگاه مهی داره با دمی به پارسا نگاه کردم دیوقت

   نبود که به پشت نگاه کنمالزم
  گذاشتهشی همه دندون هاش به نماينجوری پشت سرم بود که پارسا امهرو

   طرف در حرکت کردم گفتم ؛ بهتر بود رفتبه
  می که تازه به خودش اومده بود گفت ؛ اره اره برپارسا

  رفترونی نفر از عمارت بنی هم اولبعد
  می هم بعدش منو مهرو که االن اومده بود کنارم باهم خارج شدخان

   هامون کامل مثل هم بودلباس
 ؟!یدونی منی از زميزی چي گفت ؛ آدرمهرو

  نگاه مسخره بهش انداختم گفتم ؛ اره من آنجا مزرعه دار بودهی
  هم پوزخند زدمبعد

  دستش بلند کرد محکم زد رو شونم که دست خودش درد گرفتمهرو
  هاي توام راه افتادولی گفت ؛ ااوردی خودش ني به رویول
 ی شوخي که توام کم کم دارنهی گفت ؛ منظورم ادی تعجب نگاش کردم که خودش فهمبا

  يریگی مادیکردن 
 ادی هارو زی چشتری بنای خدا آدري خنده گفت ؛ واری چشم نازك کردم واسش که زد زپشت
  هایگرفت
   خندهری هم دوباره زد زبعد

 دمی ماهم بخنددی بگدی خندی می به طرفمون برگشت گفت ؛ به چپارسا
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  هم گفت ؛ حرف خودمون بودمهرو
  هی گفت ؛ پس خودمونثی با لبخند خبپارسا

 حرف ي جوری ولزنهی دست خان رو مثل بچه ها گرفت مثال داره در گوش خان حرف مبعد
 االن شما نمی بزیا هم حرف خودمون منو شمای گفت ؛ عمو جون بمی که ما هم بشنوزدیم

  کنني حسودنای ادیبخند
 حالت مثال هی خنده که پارسا با ری زمی هر سه نفر زدگفتی جالب مثل بچه ها میلیخ حرفاشو

  هی کار بدسادنی گوش وادی گفت ؛ نخنديجد
  کش دار گفتشی اهی هم مثل دخترا بعد

 یی هنوز مثل بچه هاي شدریبا تاسف تکون داد گفت ؛ پارسا کم دلقک باش پ  سرشومهرو
   دوتانی حرف مهرو شد شروع کل کل انیا

  می آب رفته بودمی واسه تقسمی ها بودنی ظهر سر زمتا
 نی زمنی ها بچه هام هستند اداره انی زمنی به بعد صاحب انی خان به همه گفت ؛ از اکه

 ها هم با خودشونه
  بفهمه تعجب کردمی نزاشتم کسی گرد شد ولچشمام

 ده مال خان بود فقط کشاورز ها روش کار ي هانی ها هشتاد درصد زمنی نبود زمی کمزیچ
 گرفتنی مانهی و ماهکردنیم
  دادی از برداشت هارو خان به خودشون می سهمو

 ..... واسه کشاورز ها واقعا تعجب آور بودی مهربوننی تصور کردم ایی اگهی خان رو جور دمن
 
 ) آردا( 

 و مثل ی لباس محلمیدی که دوتا دختر دمی شدی از کنار باغ رد مي تومی داشتمیدی رسظهر
 ينجوری ها پارچش ایی چون لباس روستاهی گرونيهم تنشون بود معلوم بود که لباس ها

 براق نبود
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 پارسا و خان دمی از مرد ها فهمیکیرگشتن سر  که با بدمی توجه کردم دوتا مرد هم دشتریب
 هستن

  هی کیکی اون ی مهرو هست ولشیکی اون دخترا هم حتما
  چشمام گرد شد امکان ندارهدی که به ذهنم رسيزی چبا

 ستادنی نگه داشتم اونها هم از حرکت انی ماشمیدی بهشون رسیوقت
  دی شد روبه خان گفتم ؛ سالم خسته نباشادهی شدم آرتان هم پادهی پنی ماشاز

 پارسا هم سرتکون دادم که اونم همون طور جوابمو داد آرتان شروع کرد حرف زدن با واسه
  دنی هم به ما رسنایخان و پارسا که مهرو و آدر

  لحظه شوکه شدم واقعا خوشکل شده بودهی دنشی دبا
 سرش بسته بود ي روبای زیلی که خي و روسری محلي اون لباس هايتو

 دادم سرمو به طرف خان و پسرا ی لبری هردوتا سالم کردند که جوابشون زاومدند جلو
  برگردوندم

 دیای همراه ما بنی بعد با ماشنی ؛ بهتره از اگفتم
   خان جلو نشستمی هم موافقت کردن سوار شداونها
  مهرو هم عقب  ، آرتان ونایآدر
   لند کروز بود پارسا هم رفت پشت نشستنیماش

 به نی ها از انی ها گفتم که زمیی که خان گفت ؛ آرتان پسرم من به روستامی کردحرکت
 ادارش نای با آدردی تو بای ولتونهیبعد مال شماها هست و ادارش با خودتون مهرو که فعال نم

 دی همه اموال اداره کندی بعد من بتونخوامی مدیکن
  داشتیی ادهیچی پتی بود و شخصییه واقعا پدر نمونه ا کی کسخان

  فکر بودني حرف نزد همه توی به عمارت کسدنی تا رسگهید
 دی تو عمارت نور خورشرهی که داره مدمی دنای شدم آدرادهی پارك کردم پنی ماشمیدی رسیوقت

  دیدرخشی مشتری بخوردیبه لباسش م
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 عمارت اومد تند رفتم ي از توغی جي ازش گرفتم راه افتادم سمت عمارت که صداچشمامو
  ستادنی همه جلو پله ها وادمیداخل د

   دري جلودیاری بنی ماشدی زود باشدیکنی نگاه می ؛ به چگفتی اومد که میکی داد يصدا
  دیای بارمی منی بلند گفتم ؛ من ماشي زود با صدابود شمی پچیسوئ

 در عمارت که آرتان مهرو به بغل ي اوردم جلونی ماشرونی نموندم زود رفتم ب منتظرگهید
   هم دنبالشنای پارسا و آدردوهیداره م

   خودشو پارسا هم سوار شدندنای آدرشی آرتان مهرو گذاشت پدنی رسنی به ماشیوقت
 داشت به مهرو که سرش ی با استرس و ناراحتنای نگاه کردم به صورت آدرنهی آي تواز
  کردیپاهاش بود نگاه م رو

  احساس نشون بدهی خودش بخوادی احساس نبود فقط می انقدر هم بپس
  شده ؟ چرا افتاد ؟ی ؛ چدمی آرتان پرساز

 خورد از چهارتا چی پاش پنیی شد که تند از پله ها اومد پای چدونمی نمهوی ؛ رفت باال گفت
  پله آخر افتاد

  تکه دادیست سرشو به صندل چشماشو ببعد
 ....... پارسا از عقب اومد ؛يصدا

 
   چطورهنایآدر:  گفت پارسا

 دهی که مهرو خوابی صندلي بود رودهی نگاه کردم خودشو کشنهی آي تواز
  دهی جونشم م  شده بود سرمو تکون دادم معلوم بود واسه مهرودی سفرنگش

  خودشهنی انمی بود بزنم رو ترمز برگردم عقب ببکی نزدنای حرف آدربا
  کرد من راتیمهروجان بلند شد بلند شد اذ _ نایآدر
   کامال مشهود بودی صداش ناراحتاز
 شد مهرو بغل ادهی نفر پنی پارسا اولدمی رسی وقتمی همه نگران بودمارستانی به بدنی رستا

   ماهم دنبالشمارستانیکرد رفت داخل ب
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 هم داخل شدند نای تو اتاق آرتان و آدربردی پرستار داشت مهرو مهی پارسا با مید وارد شیوقت
  ستادمی در اي من جلویول
  دهی فهميزی بگه که چه چنای فکر قرار بود آدري دادم رفتم توهی تکواری دبه
  پسرم:  که گفت یی صدابا

  گرد شده به مادرم نگاه کردمي بلند کردم با چشماسرمو
 نجایسالم مامان شما ا:  زود رفتم جلو گفتم ستی باهاش نی کسنمی نگاه کردم بباطراف

  دیکنی مکاریچ
 !؟! ؟ي نبودتیمگه مأمور  تورمیاومدم فشارمو بگ:  با محبتش گفت شهی لبخند همبا
  ؟دی اومدی با کتمیچرا مأمور:  گفتم ي اروي صدابا

 خودم اومدم:  گفت
  د؟ی آوردنیماش:  گفتم ي خونسردبا

 که االن نای به آدردمی نگاشو دنبال کردم دری مسی که جواب نداد وقتدمی سوالمو پرسدوباره
   شدهرهی خرونیاز اتاق اومده ب

 آورده بود رو شونه هاش چند تار از شی حالت روسری تنش بود ولی لباس ها محلهمون
  اومده بودرونیموهاش ب

  کردی اطرافش نگاه مداشت
 دارو خواست پارسا آرتان مهرو برد عکس گرفت:  نگاش به من افتاد اومد جلو گفت یوقت
  مامان نگاش از من برداشت به مامان معطوف کردي صدابا

 یکنی نمیپسرم معرف:  متعجب گفت یی با صدامامان
 و دهی ندي بهش حق دادم چون تا االن زن چادرکردی داشت با تعجب به مادرم نگاه منایآدر

 راش تعجب آوره بنیا
  پور هستنانی آرنای خواهر دوستم خانم آدرشونیا:  مامان گفتم روبه
  مادرم فاطمه احتشام هستنشونیا:  هم گفتم نای آدرروبه
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 خوشبخت است:  با همون چهره آشفته روبه مادرم گفت نایآدر
  من ندانست آدرس داددیرفت دارو خر:  روبه من با اخم گفت بعد

  ؟دی آوردنی خونه ماشدیشما بر:  گفتم کردی نگاه مناینوز هم داشت آدر مامان که هروبه
 اره پسرم برو به کارت برس خدا پشت و پناهت:  گفت مادرم

  خداحافظ راه افتادم طرف داروخونههی با دمی گرفتم بوسدستشو
 يبا:  که گفت دمی هم شننای آدريصدا
 ي بعد هردو شونه به شونه هم جلوهی چند ثانومدی هم قدماش که داشت پشت سرم مبعد

  نسخه دکتر بده:  به طرفش برگشتم گفتم میستادیداروخونه ا
  یچ:  گفت

 چشمش تکون دادم رفتم جلو به پزشک ي دستش نگاه کردم کاغذ از دستش گرفتم جلوبه
  بدنلی تا داروهاشو تحومیسادی دادم منتظر الیداروخونه تحو

  دارو هانمیا:  دادم گفتم نایه آدر برونی بمی حساب کردم اومدنهیهز
 .... که مهرو بودیی ازم گرفت رفت طرف جای بدون حرفاونم

 
 ) نایآدر( 

 دمی و بعدش افتادن شنغی جي که صداشدمی رفتم داخل عمارت داشتم وارد سالن میوقت
  اومدنرونی پله ها افتاده به طرفش رفتم که همه از سالن بنیی مهرو پادمی درونی بدمیدو
 نی سر مهرو نشست آرتان داد زد که ماشي با اضطراب باالنیی خان از پله ها اومد پازن

 نگاه کردم  آوردن منم رفتم پشت نشستم به صورت مهرونی ماشی وقتارنیب
   شده بودی روپاهام بود صورتش زخمسرش

 ریغ یکی ي نگران و ناراحت باشم براينجوری ناراحت شدم تا االن سابقه نداشت من ایلیخ
  آرتان
  بشههوشی بود خودشم بکی نداشت نزدی هم حال درستپارسا

   دکتر آومد تو اتاقیوقت
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   افتادهیچه اتفاق:  دیپرس
 نییاز پله ها افتاد پا:  زود جواب داد آرتان
 بود ستادهی که کنارش اي کارش تموم شد به پرستاری کردن وقتنهی هم شروع کرد معادکتر

   دادیی دستور هاهی
  هم بخاطر ترسش بوده فشارش افتادهیهوشی رو به ما گفت ؛ پاش شکسته و ببعد

  دکترمی کنکاریاالن چ:  گفت شدی مدهی که به زور شني با صداپارسا
  دیریخانم از پاشون عکس گرفته بشه بعد هم گچ بگ:  رو به پرستار گفت دکتر

  هم دارو هاشنیا:  برگه به آرتان داد گفت هی و
 اتاق رونی برگه از آرتان گرفتم رفتم بکردنینگاه م  داشتن به مهرويهمون جور دوتا که اون

 دنبال آردا
 محجبه میلی زن که خهی داره با دمی نگاه به رو به رو کردم دی نگاه کردم نبود که وقتاطراف

   زن مسن بودزنهیهست حرف م
  کرد مادرش بودمونی جلو که آردا بهم معرفرفتم
 ادی زود گفتم آدرس داروخونه بهم بده که گفت م نگران مهرو بودممن
   که انجام داد شوکه شدمي با کاریول

  دی مادرش بوسدست
  کردم دنبالش راه افتادمی از مادرش خداحافظزود

 دی حرکت چرا دستشو بوسنی ای چیعنی
 مهرو به هوش اومده دمی اتاق که دي داروهارو گرفت بهم داد زود رفتم توپرسمی ازش مبعدا

   در هر سه به طرفم برگشتنيبا صدا
  گفتم ؛ خوب هست؟ی تفاوتی بي رفتم داخل روبه مهرو با صدایوقت
 رنی نمنای ارمیمی درد دارم االن ميآدر:  گفت هی گرری زد ززدی که تا االن داشت لبخند ماون

 به دکتر بگن
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 نیا:  گفتم ي بلنديرتان و پارسا با صدا رفتم جلو رو به آگهی که باور کرده بودم راست ممن
  زد شما کشتدیدرد داشت شما خند

  خنده چند نفر ادامه ندادمي که با صدادادمی ادامه مداشتم
  خندنی اون سه تا دارن مدمی نگاه کردم دیوقت

 کنهی هم داره با لبخند دندون نما نگام ممهرو
  ساکت:  آرتان ،آردا ، پارسا گفتم روبه

 روبه مهرو با لحن دی که به  فکرم رسيزی انقدر خشم داشت که ساکت بشن با چصدام
  تو که زود شد خوبيرفت خانه معجون درست کرد برا:  بود گفتمدی که از من بعیطونیش

 دی حرفم لبخند رو لبش ماسدنی با شنمهرو
 ....کردی اون داشت مظلوم نگام مزدمی من لبخند دندون نما محاال

 ) آردا( 
 دارو هارو بهش دادم اونم رفت تو اتاق منم پشت سرش که داشت آرتان و پارسا دعوا یتوق
  کردیم

  کردمی هم کل کل با مهرو تعجب مبعدش
  دارهتی واقعکنمی که من فکر ميزی اون چیعنی دختر نی افکارم در مورد ااز

   بزرگترمیلی بزارم رشد کنه من از اون خدی داشته باشه نباتی هم واقعاگر
  رونی افکار مسخره از ذهنم برن بنی هم فشار دادم تا ا  رومحکم چشمامو

  شده آردايزیچ:  اومدم رونی با صداش از فکر بکه
 نه:  تکون دادم کوتاه جواب دادم جی گسرمو

  دی اسمم از زبون اون قلبم لرزدنی با شنی بدون منظور اسممو گفت ولآردا
  فکر کنمزای چنی به ادی هستم نباتی مأموري تند تکون دادم من توسرمو

 خانواده نی به اعتماد ادی بهش فکر کنم نبادی خانواده هست من نبانی بعد اون ناموس او
   کنمانتیخ
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 کنهی با تعجب داره نگام مدمی سرمو بلند کردم دیوقت
  چشمم ازش ورداشتمزود
 دی بخری واسم خوراکرونی بدیری ميپارسا با آدر:  مهرو اومد  گفت ي صداکه

 که توجه همرو بهش جلب ی هم با اون لباس محلنای قبول کرد آدری هم بدون حرفپارسا
  دنبالش راه افتادکردیم

 ستادی که با حرف مهرو قدم هام ارونی از اتاق برم بخواستم
  دونمی ميزی چهیجناب سرهنگ من :  مهرو

  میکردی گرد شده نگاش مي با چشم هامی طرفش هم من هم آرتان داشتبرگشتم
 ؟!؟!؟!؟ی گفتیچ:  بهش گفتم

 از همون یعنی هی چتونی شما و داداش آرتان شغل اصلدونمیمن م:  گفت ی ناراحتي صدابا
 دمی منم شندی گفتنایشب که واسه آدر

کاش اون شب بلند   بود وی اتفاقی ولدیببخش:  گفت یمونی با لحن پشنیی انداخت پاسرشو
 ....  آب بخورمامی بشدمینم
 
 ) نایآدر( 
 
  دوتا هستنی انی بی امروز بفهمم چدی من بارونی بمی پارسا از اتاق اومدبا

   پارسا رفتمکنار
 پارسا:  فکر بود صداش زدمي نگاه کردم توبهش
   شدهیچ:  گفت دی نداد بار دوم دستمو رو شونش گذاشتم تکونش دادم که ترسجواب

  دمیترس:  گفت رونی پشت سرش نگاه کرد نفس حبس شدشو داد ببعد
  ؟دی ؟ چرا ترسدیاز چه ترس:  بابا انداختم گفتم ابروم
  حال مهرو بد شددی ترسنیاز ا:  مثل من گفت اونم
   منو در اورده بود لبخند زدي حرفش که ادابعد
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 اوردی من در نيادا:  مشت زدم رو شونش گفتم با
  شونم درد گرفتيدختر چقدر قدرت دار : گرفت گفت شونش
  باال انداختم تند تندابرومو

   گذاشتهریتوام تاث رو مهرو:  گفت دی خندکه
 پارسا شد حرف زد باهم:  که گفتم مارستانی باطی حي تومیدیرس

 مینی بشمکتی اون ني رومی برایاره ب:  نگام کرد گفت اونم
  مجنون بوددی درخت بهی ری که اشاره کرده بود نگاه کردم زیی جابه

   نشستم اونم کنارم نشستمکتی ني رورفتم
  دوست داشتگریمهرو همد تو:  طرفش گفتم برگشتم

 !!!هــــــــا:  که زدم چشماش گرد شد گفت ییهوی حرف با
 : ....  زدم گفتمثی لبخند خبهی
 

 من دانست که شما دوتا هم دوست داشت: گفتم
 نه:  کرد گفت  گرد شده نگاهمي با چشماپارسا

 نه؟؟؟:  باال انداختم گفتم ابرومو
  یکنی اشتباه ميدار:  کرد خونسرد باشه گفت یسع
 خودت است:  حرص گفتم با

 یدونی گذاشته مریمهرو بد روت تاث:  تکون داد گفت سرشو
 مهرو خانم:  گفتم

 !!!ها:  تعجب گفت با
  گفت مهرو خانمدیبا:  لبخند گفتم با

 حاالم دهی نفهمی تا االن کسی ولمی دوس دارگرویباشه تو برنده اره ما دوتا همد:  گفت اونم
  يدی تو چطور فهمدونمینم

   معلوم شد شماها حاال گفت واسمیلیخ:  گفتم



 طعم شیرین رمان                                          یکیرمان زاده عمارت تار

@donyayroman 118 

  بگمویچ:  خنده گفت با
  گفت چطور دانست مهرو دوست داشت چطور گفت به او:  که واسم تازه بود گفتم جانی هبا

  باشه؟گمی عمارت کامل واست ممی برگشتی وقتشهی نمينجوریا:  گفت پارسا
 منتظر است:  تکون دادم گفتم سرمو
  ابونی سمت سوپر مارکت اونور خمی راه افتادباهم
 ادی ها خوشش نمکی کنیمهرو از ا:  ها که پارسا گفت کی طرف قفسه کرفتم

   واسه خودم اوردمی معدن آبهی برداشت شونمو باال انداختم رفتم گهی دکی کهیو  
   کرددیبرا بچه خر:  برگشتم روبه پارسا گفتم یوقت

  وهی آبمکوی کگمی دکی پالستهی بود دهی خرلیپاست  و پفک وپسی بزرگ چکی پالستهی
  ها دوس دارهی خوراکنی اشتریمهرو ب:  زد گفت لبخند
  نگفتمیچی تکون دادم هسرمو

 
 ) آردا( 

  بود از پله ها افتادمنیبخاطر هم:  حرف هاش تموم شد گفت ی وقتمهرو
   و تحمل کردهدهی اتفاق هارو دنی بود همه اي نشستم واقعا دختر قوی صندليرو

 ي شهادت بدیتونیم:  کامل بود رو بهش گفتم اطالعاتش
 اره:  نگام کرد گفت ی اشکي چشمابا

 مهرو زمیخواهر عز: جلو بغلش کرد گفت  واقعا ناراحت بودم آرتان رفت هی گرری هم زد زبعد
   قربونت برمي نکن تو مارو دارهیجان گر

  یلی خدیای منتظر بودم بیلی خیداداش:  آرتان چنگ انداخت گفت رهنی به پمهرو
 که داره دنی حال مهرو دیوقت  هر دودمی و پارسا دنای در برگشتم طرفش که آدري صدابا

  هول شدندکنهی مهیگر
   شده درد دارهیچ:  زود اومد جلو گفت پارسا

  کنهی پات درد مي درد دارزمیمهرو عز:  رو به مهرو گفت بعد
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  چه شده:   اومد جلو گفت نای سرشو به نشونه نه تکون داد که آدرمهرو
  کردهی گرنطوریچه گفت که ا:  به ما دوتا گفت رو

  مهرو بغل کرد  تخت نشست و  کنار زد و روآرتان
   نشدهیچیه: پاك کرد گفت   اومد اشک هاشورونی از بغلش با لبخند بمهرو

  من کوي هایخوراک:  گفت طونشی شهی هم با روحبعد
  هارو گذاشت کنارشی خوراککی پالستپارسا

 هی روحدونستی که مییزاهای چنی کردم با سن کمش واقعا عاقل بود تونسته بود با انگاش
 ....خودش حفظ کنه

 
 رو به واری رفت به درونی اومد بنای بودم که آدرسادهی کردن جلو در اتاقش واصی ترخمهرو

  دور دورمی بريایخوشکله م:  که گفت یکی ي انداختم با صدانیی داد سرمو پاهی در تکيرو
  کنهی داره با تعجب نگاش منای آدردمی بلند کردم که دسرمو

  پسر متوجه نشدیلتکون داد که نرم و  دستشونای برم جلو که آدرخواستم
   چشمام گرد شدنای که با حرکت آدرکنهی مکاری چنمی ببستادمیا

 لحظه دست پسرو گرفت هی تو ی لبخند زد که پسر لبخندش گشاد تر شد ولهی جلو رفت
 چوندیپ

 ی کنار گوشش چدونمی نمنای پسر که انتظار نداشت شوکه شد و دردش اومد که آدراون
 گفت که پسر تند دور شد

 باشگاه خوب بود:  برگشت طرفم لبخند دندون نما زد گفت یوقت
 مهرو اومد که ي صداقهی بگم بعد چند دقيزی خارج شدن آرتان و پارسا از اتاق نتونستم چبا

 رونی اتاق مهرو به بغل اومد بي رفت تونایآدر
   دختر امروز به اندازه تمام عمرم تعجب کردمنی اي کارابا

ممنون از : ز همشون حرکت کردم که آرتان اومد کنارم گفت  تکون دادم جلوتر اسرمو
  کمکتون قربان
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   حرفا وجود ندارهنی رفاقت ايتو:  کردم لبخند زدم گفتم نگاش
 می نگفتیچی هنی به ماشدنی تا رسگهی حرفم لبخند زد دبا

 می بخوری بستنمیبر:  مهرو زود گفت میدی رسیوقت
 بخنده ينجوری بودم ادهی چون تا االن من ندمی کرد خنده هممون شوکه نگاشری زد زنایآدر

  خاطر شوکه بودندنیحتما اونها هم به ا
 خورد معده جا داشت انقدر ی خوراککی پالستکیاالن تو :  لبخندشو جمع کرد گفت زود

 ؟!خورد
  بشمتی تقودی باضمی من مریاره پس چ:  گفت مهرو
 پس خودت رفت که پات توانست حرکت کرد:  گفتنی گذاشت رو زمنیی آورد پامهرو

 دی بعد حرفاتون بزنمیبهتره سوار بش:  ارتان به بحثشون خاتمه دادن ي صدابا
  کنی خودت رانندگنی ماشچیسوئ:  به طرف آرتان گرفتم گفتم چیسوئ
 کنم کاری چ  خانوادشای عالقه درسته پس من حجابشو نی ایعنی بود ری راه فکرم درگيتو

  خودت کمک کنایخدا
  پدرم زود قبول کننای نکنم حاج خانوم فکر

 بعدا اگه خوامی به آرتان بگم نمدی بای بگم ولیچی هتونمی نمهی تا مشخص شدن قضیول
  فکر بد کنهای ناراحت بشه دیفهم
  گمی به ارتان بگم امشب بهش منهی کار انی بهتراره
   عمارت شب بود وقت شاممیدی رسیول

:  شام نشسته بودن که با ورود ما ، مادر مهرو اومد بلندشه که خان گفت زی پشت مهمه
  حق نداره بلند شهیچکی غذا هزی سر منیبش

 تون حالم خوبه فقط یسالم سالم من اومدم ممنون از احوال پرس:  با سرو صدا گفت مهرو
 کنهیپام درد م

  کردنی با لبخند نگاش مهمه
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 بغلش گرفت ری زود زنای آدروفتادیه نتونست داشت م اومد با عصاش بره طرف خان کمهرو
 جمع کن حواس: گفت 

:  خان با لبخند به هردو گفت دنی رسی خان وقتکی هم کمک کرد که مهرو بره نزدبعد
   من چطورنيدخترا
 خوب باباجون:  با لبخند گفت مهرو

 خوب:  نگاه کرد که اونم سرشو تکون داد و گفت نای آدربه
 دینی اشاره کرد گفت بشزیم با دست به خان

   که جوابمون دادنمی سالم کردمی که تا االن ساکت بودما
  نیی پاامیمن برم باال بعد م:  گفتم
 انی مکننی و پارسا هم گفتن لباس عوض مآرتان

  اتاقم باهات کار دارمایبعد شام ب:  دم اتاق ها رو به آرتان گفتم میدی رسیوقت
 چشم:  گفت اونم
 .... هم وارد اتاق شدبعد
 ) نایآدر( 

 هی رونی زود رفتم حموم اودم بشدی رفتم باال لباس هامو عوض کن چندشم ممیدی رسیوقت
 ی اومد وقترونی که آردا هم از اتاقش برونی مردونه تنم کردم رفتم براهنی با پاهیشلوار س

   رفتنیینگاهش بهم افتاد زود سرش انداخت پا
   در موردش کنجکاو بودمیلیجناب سرهنگ خ کرد ينجوری چرا انیا

 گفتمی بودم بهش مدهی که فهموییزهای چدی باامشب
 شدی وگرنه بد منداختمی عقب مدینبا

فردا :  مهرو گفت می نشستی آورد وقتنیی شام نشستم مهرو رو آرتان پازی سر منیی پارفتم
   همه باهمکی نکی پمی ورزش بریورزش ب

 ...پاتــ:  کردم گفتم نگاش
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 گهی ددیکنی تو داداش کمکم مسی نیچیپام ه:  حرفمو ادامه بدم گفت نزاشت
   نگفتم شروع کردم خوردنیچی هم ابروش باال انداخت هبعد
 يدوس ندار  غذا روي خوری نميزیآردا چرا چ:  دمی آرتان شني صداکه
  کنهی مي نخورده با غذاش بازیچی هدمی کردم دنگا
   اومدرونی حرف آرتان از فکر ببا

   خوبه فقط من خستم برم باالمیلینه خ:  گفت
  باشهفتادی نی شده اتفاقی چیعنی بلند شد زی هم از سر مبعد

   بخورميزی نتونستم چگهی شد منم دری درگذهنم
  شب خوشدیمنم رفت خواب:  شدم گفتم بلند
 ششونی نشسته بودن که نرفتم پییرایپذ سالن ي توهی هم از پله ها باال رفتم خان و بقبعد

  کردمی آردا گفت خستس منم احساس کسلی چرا وقتدونمیحوصله نداشتم نم
:  تا اجازه بده که خودش اومد دم در گفتم ستادمی در زدم منظر استادمی باال دم اتاقش ارفتم

  آمد داخلشهیم
 دییبفرما:  داد گفت تکون سرشو

  ندادتیباز گذاشت با تعجب نگاش کردم که اهم  وارد اتاق شدم در ویوقت
   اتاقش نشستي مبل توي تختش نشستم اونم روي شونمو باال انداختم و رومنم

 دمی که ددادمی محی بودم داشتم توضدهی و شندهی که دییزهای کردم گفتن همه تون چشروع
  کنهی نگاه مواریحواسش پرته به د

 حواس نبود  داد بعد توحی توضنجایمن آمد ا:  اومد گفتم رونیم که از فکر ب اسمشو گفتبلند
 می بهتره فردا حرف بزنسی امشب حالم خوب ندیببخش:  گفت
 پس من رفت:  تکون دادم گفتم سرمو

  اومدمرونی اتاقش باز
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 ي چم شد احساس کردم قلبم ضربانش عاددونمی چشماش نگاه کردم نمي لحظه که توهی
 سین

  شده بود امشبينجوری اتاقم به آردا فکر کردم چرا اي رفتم توسی مهم نونمدینم
 ... نبودای دننی اي اصال توانگار

 ) آردا( 
 

  شب در اتاقم به صدا در اومد اجازه ورود دادم که آرتان وارد شدآخر
 دیکارم داشت:  گفت

 هی که ابراز عالقه کار راحتکردمی تمام عمرم فکر مي استرس گرفتم تودوباره
 لرزهی االن از استرس دستام داره میول

  نی بشایاره ب:  گفتم
 خودمم امروز گمی که دارم بهت میی حرفهانی ارتان انیبب:  روبه آرتان گفتم می نشستیوقت

  اگه به ضرر خودمم باشهی حتدمیانجامش م  من قبولش دارم وی بگی هرچدمیفهم
 دییبفرما:  گفت  که تعجب کرده بوداون

 ادمونی زی دارم و فاصله سننای کردم حرف زدن از عالقم که به آدرشروع
  دونستی مدی که باییزهای شغل من و تمام چاز

  حرفام تموم شد ب آرتان نگاه کردمیوقت
  دادی نشون نمویچی خونسرد بود و هصورتش

 نی اي تونجای جلوش استرس نداشتم االن ا  حساب نبرده بودم ویچکی که تا آالن از همن
  استرس داشتمکردمی هم نم  که اصال تصورش روتیموقع
   آوردممانی به اراده خدا اواقعا
  عالقه مند بشمی به کستی مأمورنی اي توکردمیهم نم  اصال فکرشومن

   اومدمرونی آرتان از فکر بي صدابا
 د؟ی عالقه دارنایه آدرب:  گفت ي خونسردي صدابا
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   ندارمیمن مشکل:  کردم که ادامه داد نگاش
 ي نداریشغلم مشکل  ما وی تو با تفاوت سنیعنی:  تعجب نگاش کردم گفتم با

 ی فرد اصلدیچرا مشکل داشته باشم شغلت که شغل منم هست با:  لبخند زد گفت آرتان
 ی شما فرد مناسبگمی که حق دارم میی نه من تا جاای بگه که مشکل داره نای آدریعنی

  واسه خواهرمدیهست
  ریشب بخ:  هم بلند شد با گفتن بعد
  اتاق خارج شداز
 
 ) سوم شخص( 

 شدی از او دور مدی هم خوشحال بود هم ناراحت چراکه خواهرش بزرگ شده بود و باآرتان
 است و اننی که به خواهرش عالقه دارد قابل اطمي فرددانستی منکهی اي براخوشحال

  کندیخواهرش را خوشبخت م
 دهی آنها رسرهی به دای سرهنگ احتشام حتفی شناخت تعری مشی وقت پیلی آردا را از خاو

  بود
   داردي که جرأت و اراده قویکس
  همه سند بودي هم حرفش برارانی در ایحت

د  خواهرش شود موافقت کرد و جوابش را به عهده خوی توانست مانع خوشبختی مچطور
   گذاشتنایآدر

 ..... آمده بود فکر کردای به دننای آدرکه ی سالستی بنی تختش به ايرو  اتاقش شد ووارد
 
 )نایآدر( 
 

 بسته ي پارسا با چشمادمی اجازه دادم وارد بشه دی شدم وقتداری در از خواب بي با صداصبح
 وارد اتاق شد
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  کردی مکاری چنجای انی تعجب نگاش کردم ابا
 لباسات خوبه تا چشمامو باز کنم:  لبخند دندون نما گفت با
 باز کرد:  نبود گفتم ي بدزی تاپ با شلوارك چهی خودم نگاه کردم به

 ای به لباس خوب بپوش بهی چنی من اي وایه:  چشمامو باز کرد تند بست گفت یوقت
 صبحانه

  تو چرا آمد:  که گفتم رونی برفتی مداشت
  گهی مهرو واست منیی پاایلباس بپوش ب:  گفت

 تاپ هی اومدم رونی از حموم بی بلند شدم حوله برداشتم رفتم حموم وقترونی هم رفت ببعد
  خواستم از اتاق خارج شمدمیبا شلوار برداشتم پوش

 شدم زود مونی لباس هام پشدنی چرا از پوشدونمی مادر آردا افتادم نمروزی دپی تادتی که
  بلند عوضش کردمنی مردونه آسترهنی پهیرفتم با 
   روشون بستمکی کوچي روسرهی موهامم

 دی نشننکهی مثل ای صداش زدم ولنیی پارهی آرتان داره مدمی که درونی برفتم
 یی تونایآدر:  رفتم تند دستمو رو شونش گذاشتم که گفت دنبالش

 نه روح است:  گفتم
 نشسته کنار دمی دییرای به سالن پذدمی رسی وقتدمی خنده مهرو رو شني که صدانیی پامیرفت

   خندهیخان داره م پارسا و
  ریسالم صبح بخ:  نشستم که مهرو زود گفت رفتم

 کیعل:  تعجب نگاش کردم گفتمبا
 به نکهی مثل ای کنه ولدارتی با آب بادی کنم گفتم پارسا بدارتی بامیمن نتونستم ب:  گفت که

  حرفم گوش نداده
  نگاه کرد با اخم به پارسا بعد
  تونستمی بسته که نميخب لباساش ناجور بود منم با چشما:  پارسا مظلوم گفت که
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  ناجورهيدی چطور فهمياگه نگاه نکرد:  با تاسف گفت مهرو
 رونی بدی جان قرار بود امروز برنایآدر:  که گفت دمی خان شنيصدا

 انی نشستم تا اونها ب های صندلي باغ روي صبحونه نخوردم رفتم توگهی تکون دادم دسرمو
  بلند شدم رفتم جلو پشت بهم بودسادهی در عمارت واي دختر جلوهی دمی دکه
  بودیتو ک:  گفتم که
 امیگفت ب  مهرودیسالم خانم خوب هست:  سارا دوست مهرو زود گفت دمی برگشت دیوقت

 باهاتون
  آمد داخل:  تکون دادم گفتم سرمو

 مونمی منتظر منجاینه اشکال نداره هم:  زود گفت که
  ربع اونها هم اومدندهی ها نشستم که بعد ی صندلي تکون دادم برگشتم دوباره روسرمو
 کردی و آردا سبد دستشون بود آرتان هم به مهرو کمک مپارسا

   درخت گردو نشستهری در زي سارا روبه رودمی افتادم طرف در عمارت که دراه
   به همه سالم کرد  ما زود بلند شد اومد طرف مهرودنی دبا
   شدهیمهرو جان چ:  دی پرسی به مهرو با نگرانرو و

  از پله ها افتادمیچی هییسالم سارا:  با لبخند گفت مهرو
 در راه حرف زد:  نداشتن حرکت کنن گفتم الی خنکهی کردم مثل انگاشون

   اونها هم زود به خودشون اومدندکه
 پارسا هم دنبالشون من هم پشت سر اونها و آردا هم با رفتنی و آرتان و مهرو جلو مسارا

 فاصله از من
 ) آردا( 

  می خدمتکار بهمون داد راه افتادرونی بلی وسای وقترونی بمی شد برقرار
  دوست مهره هستدمی دختر هم اومده بود که بعد فهمهی و پارسا جلوتر بودند با مهرو آرتان
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اه من حوصله نداشت کنار راه : به طرفم برگشت گفت  که کردمی حرکت منای فاصله از آدربا
 رفت

   بودی تعجب نگاش کردم منظورش چبا
  کنار راه رفت کنار من:  بازم خودش گفت که
 میفتیخوبه االن راه ب:  گفتم دمی قدم هامو تند کردم به کنارش رساها
  حجاب داشتشهیشما هم:  بازم که گفت می افتادراه
 !!!!!!؟بله؟؟؟:  تعجب گفتمبا

 نه خود نه مادر:  گفت تند
  حجاب دارهشهی حجاب حساسه و هميبله مادرم رو:  گفتم

  دی کنی نمنی حرف زدن تمریچرا فارس:  گذشت گفتم کمی
   دهدادیمهرو خواست :  گفت

  بد بودیلیخ:  طرفم گفت برگشت
  دی بری کلمات درست بکار نمينه فقط جمله بند:  گفتم

 می نزدی حرفمی برمی خواستی که میی به جادنی تا رسگهی تکون داد دسرشو
  می بهمون برسه نشستدی نور خورشزاشتی درخت بزرگ که برگهاش نمهی ری زمیدی رسیوقت
 پارسا بلند شو درستش کن:  مهرو زود گفت که
  چشم االن:  حرفش پارسا گفت با

   تاب درست کنهخوادی مدمی آورد فهمرونی تناب از سبد بهی شد بلند
 چکار خواست کرد:  با تعجب نگاه کرد گفت نایآدر

 ی مگه تا االن رو تاب ننشستمی تاب درست کنمیخوایم:  گفت مهرو
 بچه بود نشست:  گفت نایآدر

 ومدی بودنش خوشم مبی عجنیمن هم از ا  بود وبی دختر واقعا عجنی کردم اتعجب
  فکرش فرستادم ته ذهنمزود
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 میتونست  با کمک مهرو میکنی مرشونی فکر کردم پس فردا دستگتی مأموربه
  بهمون کردیاون فرمانده ناشناس کمک بزرگ  ومی بفهمقی دقمحلشون

  که مهرو هم بتونهمی انجام بدي بازهی دیایب:  اومدم رونی آرتان از فکر بي صداای
  یوسط:  تند گفت مهرو

 منچ:  گفت زونی اوي نگاش به پاش افتاد با لبابعد
 قتی حقایجرأت :  حرفش خندمون گرفت پارسا گفت با

 من ندانست:  گفت نای آدری ولمی موافقت کردکه
  دمی محیخودم واست توض:  گفت مهرو

 قتی دادن جرأت و حقحی هم شروع کرد توضبعد
 يمن هم باز:  گفت دی فهمیوقت
 دیکنی متونی کنار برکه تا شما بازرمیپس من م:  افتاده گفت نیی پاي دوست مهرو با سرکه

 !!!چراااا:  با تعجب گفتمهرو
 ی سوالای کنم ي بازتونمی نمتیاخه شما خان زاده من رع:  همون سارا گفت ای دوستش

  ازتون بپرسم
  کرديامر کرد که نشست تو باز:  گفتي جدي با صدانای بار آدرنیا

  آب بودی دلش به زاللی ولدادی رحم نشون می بافشی حرفش لبخند رو لبم اومد قبا
  قتی حقایجرأت :  شروع شد دور اول به مهرو و پارسا افتاد که پارسا گفت يباز

  قتیحق:  زود گفت مهرو
 ي کردکاری منو چی آبراهنیپ:  گفت پارسا
  کردمیچیق:  هم با لبخند دندون نما گفت مهرو
   افتادنای چرخوند که به خودشو آدري سرشو به نشونه تاسف تکون داد و بطرپارسا

   بودمدهی ندطونی افتاد چشمام گرد شد تا االن صورت و چشماش شنای نگام به آدریوقت
   جرأتای قتیحق:  گفت طنتی شبا
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  قتیحق:  پارسا گفت که
 نه نه جرأت:  تند گفت بعد
 کدامش:  گفت نایآدر

 جرأت: که پارسا گفت  
  با اسم دوست داشت آالن  یپس گفت چه کس:  گفت نایآدر

   و آرتان نگاه کردنای با ترس به آدرپارسا
  شده بود از ترسدی رنگ اونم سفدمی فهمزوی نگام به مهرو افتاد همه چیوقت

 زود:  گفت نای آدربازم
 : .....  پارسا با ترس بلند شد گفتي صداکه
 
 )نایآدر( 

 سابقه ی بطنتی شروع شد بار اول به مهرو پارسا افتاد بار دوم به من و پارسا با شي بازیوقت
  قتی حقایجرأت :  روبه پارسا گفتم ییا

  قتیحق:  پارسا گفت که
  نه نه جرأت:  زود حرفشو عوض کرد گفت بعد

  کدامش:  گفتم
  ازش بپرسمی چه سوالدی بادونستمی انتخاب کرد مقتی حقکه
  دوست داشت االن با اسمیپس گفت چه کس: گفتم  یثی لحن خببا
  بوددهی ترسیلی لحظه دلم واسش سوخت خهی

 خواست نگو: گفتم
 هی دختر خوشبخت کنی اينه بگو پس عاشق شد:  آرتان گفت که
   منطق باشهی که بستی نی که آرتان کسدونستمیم
  بشهی که آرتان عصبدنیترسی و مدوستنی مهرو پارسا نمیول

 نی...ببـ....خوب:  گفت دیلرزی که میی با صداپارسا
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 مهرو:  موهاش چنگ انداخت گفت به
  شده بوددی به مهرو نگاه کردم رنگش کامل سفیوقت

 حرف کمی دیبلندشو با:  روبه پارسا گفتي ساکت شد بعد بلند شد با لحن جدهوی آرتان
 میبزن
 دیببخش:  گفتم یمونی بلند شدند روبه مهرو با لحن پشیوقت
 دی دراز کشراندازی زي حال روی که رنگ به روش نبود باون
 آب زود:  زود بلند شدم روبه سارا گفتم دمیترس
 چی هنیمهرو ، مهرو جان بب:  سرشو بلند کردم گذاشتم روپام گفتم می سارا کنارش نشستمنو

  استینشد آرتان منطق
 به می به خدا منو پارسا همو دوس دارمینی نزاره همو ببگهی اگه ديآدر:  گفتهی با گرمهرو

 دوس داشتن فهممی منم مستی نينطوری ای بچم ولدی بگدی شاستی نیخدا عالقمون الک
 هیچ

  رو صورتش اشک هاشو پاك کردمدمی نوازشگر کشدستمو
 از دور رمی من منی نشده ببیچیه:  آردا بلند شد گفت ي حرف بزنم که صداخواستمیم

 فع بشه تو ریمراقبم تا نگران
  که آرتان و پارسا رفته بودند رفتیی هم بلند شد به طرف جابعد

  واسمیخونیسارا شعر م:  گفت یفی ضعي با صدامهرو
  شروع کرد خوندنی ارومي با صداسارا

 
 ی باشنی غمگنمتینب

 ی باشنی همنشباغصه
 ی توزندگخوادی مدلم
 ی باشنی بهتری باشگل
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 ی تو زندگزمنیعز

  که گنج آدمهعشق
  بدون عشقی زندگنیا

  خواب درهمههی مثل
 شهی آتهی هوس اما
  نکني بازشیباآت

 توی نده زندگهدر
  نکني براندازخونه

 
 
 ي عشق ابدي سوبه

 زنهی دلم پر ممرغ
  اقبال منفرشته
 زنهی داره در مانگار
  که در دل منهیعشق

 هیی خداهی هدهی
 ی از زندگي انشونه

 هییبای جهان زهیبا
 

 ی صداش آرامش بخش بود و شعرش هم عالمی بودگهی ديای دنهی ي من هم مهرو توهم
 بود
 ..... می زدی نمی حرفچکدومیه
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 ) آردا( 
 که بهش نی بخاطر ادی گفت بعدش با آرتان بلند شدن رفتن مهرو ترسقتوی پارسا حقیوقت
ا فاصله ازشون  بهشون بدمی بلند شدم دنبال اون دوتا رفتم رسکننی بدم دعوا نمنانیاطم

 زدی حرف مي که آرتان با اخم وجدنمی حالت چهرشون ببتونستمی فقط مستادمیا
  حرف هاشودهی داره گوش مری هم شرمنده و سر به زپارسا

 نای چطور به خانواده بگم که آدرنکهی فکر اي من توی چقدر با هم حرف زدن ولدونمینم
  دوس دارم

 آردا حواست کجاست چند بار صدا زدم:  گفتی آرتان که مي صدابا
  یچیه:  شدم گفتم باند

 حرف هاتون تموم شد:  نگاه کردم گفتم بهشون
 نجای اياره چرا اومد:  آرتان گفت که
  فکر بودي توقی انداخته بود عمنییپا  پارسا نگاه کردم که سرشوبه

  شما بشم محافظنجایمهرو نگران شده بود که من اومدم ا:  آرتان گفتم روبه
  مهرو:  به نشونه تاسف تکون داد گفت ي سرآرتان
 مهرو هنوز هم سرش میدی دخترا رسکی به نزدی وقتمی اسمشو گفت باهم راه افتادفقط

   بودنای آدري پايرو
 نیی بهشون که مهرو زود بلند شد نشست سرشو شرمنده پامیدی فکر رسي هر سه توو

  انداخت
  کردمی برادرش درکش مي جلوی شرمندگنی ایود ول نکرده بیی واسش سوخت خطادلم

   داشتیی وجود سن کمش درك باالبا
  میکردی قسمت از باغ نگاه مهی صدا هرکدوم به ی و بمی انداز نشستری زي سه روهر
 ي چاارمی آب برمی هست مزی چشمه آب تمهی نجایا:  دوست مهرو از جاش بلند شد گفتکه

 درست کنم
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  گشنه است:  هم بلند شد گفت نای راه افتاد آدریوقت
 که خدمه واسه صبحانه گذاشته بودن یی هالی به طرف سبد رفت سفره آورد انداخت وسابعد
  دی سفره چيرو

 بلند شد سوار تاب شد:  روبه مهرو گفت بعد
  قبل دور کنهقهی ذهن مهرو از اتفاق چند دقخوادی مدمیفهم

 د شد به طرف تاب رفت بلننای با کمک آدریی سرو صداچی هی بمهرو
   مهربون تر شده بودیلی امروز خرفتارش

 لحظه چشمم به پارسا افتاد اونم مثل من با کی که کردمی لبخند داشتم نگاشون مهی با
  نای و من به آدرکردیلبخند به مهرو نگاه م

 ریی دادم و خودمم هنوز از تغریی تغنای احساسمو آدری بود مغرور بودم و سرد ولدرست
 احساسم شوکه هستم

   از خواهرام نموندیچیه:  گفت ي جدي آرتان با صدابا
 نی اگهی ديبهتره جا:  گفت ي صداش جدی بود ولطونی چشماش شمی نگاش کردیوقت

 دیباغو نگاه کن
   متعجب بهم نگاه کردیی اافهی با قپارسا

 ننننننننننههههههه امکان نداره:  لبخند نگاش کردم که گفت با
 ی حسنیباتری نداشت چون زیی غرورم معنانای عالقه به آدري تویود مغرور بودم ول بدرست

   وجودم گذاشت و سپاس خدا  هستميبود که خدا تو
 ندهی تو با جناق  آیعنی:  شد گفت طونی بستم که پارسا مثل قبلش شدیی به نشونه تاچشمام

 یمن
خواهرام   منم روسی معلوم نیچی پارسا هان هنوز هیه:  گفت ی شوخي با صداارتان

 ندشونی کدوم ببچی نزارم هگهی نکن که دکی تحررتمویحساسم غ
  درخت کهن سال دوختمهی نگفتم تنها نگاهمو به يزیچ
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  می گذاشته ما کنار دو خواهرش باشنجوری آرتان بهمون اعتماد داره که ادونستمیم
 .....  هم از اعتمادش بهم ممنون بودممن و
 
 )نایآدر( 
   تکون بده  پاشوتونستی چون نموفتهی سوار تاب کردم حواسم بهش بود که نهروم

 زرنگ بود دی درست کرد دورش سنگ چکی کوچشی اتهی از چشمه برگشت با چوب سارا
  کار کردنيتو
 شد که ضربان قلبم ی چدونمی نمدمی خودم دي نگاش روی طرف وقتنی اادی آردا داره مدمید
   شدادیز
 ای کنهی دارم هروقت نگام متی پسر حساسنی به انکهی مثل اشمی مينطوری من چرا ايوا

 زنهی ضربان قلبم تند مشهی مکینزد
 رمی ازت قرض بگقهی مهرو رو چند دقتونمیم:  شد گفت کمونی نزدیوقت

   تکون دادم ازشون دور شدمسرمو
  تخته سنگ نشستمهی ي دورتر از اونها رورفتم

 بهش نگاه کردی بود که واردارم میی چه جاذبه ادونمیگاه کردم نم نگاه کردم به آردا نبهشون
  کنم و ساعت ها محوش باشم

 نی نداشتم االن ای احساسی کسچی که سرد بودم به هی منکردمی از احساسم تعجب مخودم
 ی هم ناراحتشدی مجانمی بود که هم باعث هیاحساس چ

   باشمکشی نزدشهی دوس داشتم همنکهی بخاطر ای آردا و ناراحتدنی بخاطر دجانیه
  دمیترسی متونستمی نمیول
  دمیترسی احساسم منی بودم االن از ادهی نترسیچی که تا االن از هیمن

   به صورت مهرو جلب شدتوجهم
 گفتی بهش ميزی چهی آردا دستشو گرفته بود داشت کردی مهی گرداشت
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 و میدیارو م  من اونهی ولدمید ی درخت جلمو گرفته بود اونها منو نمهی کتری نزدرفتم
 صداشون هم

  کردمی می احساس خفگشتری هر لحظه بگفتنی کن میی ازی چبا
   تنفراحساس

  اومدمرونی خرفشون نتونستم مقاومت کنم از پشت درخت بنی با آخرگهید
   بودي چطورافمی قدونمینم
   آردا زود به طرفم اومددنی ترسدنمی آردا و مهرو با دکه
  طرفم که افتادادی ترس بلند شد خواست بینگاه کردم که با نگران  مهروبه

   بازوم گرفت با کمکش به درخت تکه دادمری که آردا زود زرفتمی از حال مداشتم
  تند به طرفمون اومدني و پارسا که تازه متوجه ما شده بودن با قدم هاآرتان
 زود بدنمو از درخت جدا کرد و دی که آرتان ترسگنی می چدمی فهمی نمدی زود رسارتان

  پشتمو ماساژ داد
   کم نفسم برگشتکم

 کار نیدروغ گفت او ا:  گفتم یفی ضعي آردا رو گرفتم که شوکه نگاهم کرد با صدادست
 نکرد

 ...يدای گوش مدینبا:  گفت ی ناراحتافهی آردا با قکه
 

  استتیواقع:  گفتم ی عصباني آردا با صداروبه
  دیتنها بزار مارو:  بهم نگاه کرد روبه آرتان گفت آردا

  انداز نشستنری زي بهم نگاه کرد بلند شد با مهرو پارسا رفتن روی با نگرانآرتان
 دادن با هر کلمه که حی هستم شروع کرد توضحی منتظر توضدی دی نگاه کردم وقتبهش

  بودن سر ما آورده یی اونها چه بالشدی از قبل مشتری نفرتم بگفتیم
 امکان نداشت:  حد گرد شد با تعجب گفتم نی که گفت چشمام تا آخری حرفنی آخربا

  چرا امکان داره:  تکون داد گفت سرشو
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 می چون ممکنه لو بری بزنی حرفاتی عملانی تا پادینبا:  نگام کرد گفت کمی بعد
  فکر کردماتشونی انداختم به عملنیی پاسرمو

    شدمری رفت بگم بهش خادمی شده حرفم رهی بهم خدمی سرمو بلند کردم دیوقت
  گهی طرف دهی اون زودتر به خودش اومد سرشو چرخوند که

 شد من کمک کرد:  گفتم
 دی مهره گردنش به گوشم رسي حرفم تند گردنش چرخوند که صدابا
 ی شرکت کنياصال و ابدا حق ندار:  گفت تی عصبانبا

 مد منآ: مغرورم گفتم   جلد سرد وي تورفتم
   نگفتمیچی هی که به دستم داد دردم اومد ولي شدم راه افتادم که دستمو گرفت با فشاربلند

 يای بي حق ندارگمیم:  بهم فشرده گفت ي دندون هابا
  گرفتمی است من خود تصمی است تو کیک:  بهش گفتم رو

 شرکت ي تو حق ندارگمی هستم و ماتیمن فرمانده عمل:  گفت ي سرد و جدي با صدااونم
 یکن
  کردي اندازریگذاشت آمد من دانست دفاع کرد ت:  شدم گفتم ری چشماش ختو
 آرتان سرخود ای بدون اجازه من ي حق نداریباشه ول:  تو چشمام نگاه کرد گفت رهی خکمی

  ي انجام بديکار
  دستش بودي تکون دادم به دستم نگاه کردم که هنوزم توسرمو

 کنمیم نگاه ی که متوجه شد به چاون
  دی دستش پس کشزود
   تر از من راه افتاد به طرف بچه ها رفت منم پشت سرشجلو

 دی لبخند زد که بهش سرد نگاه کردم لبخندش رو لبش ماسدمی بهش رسی وقتمهرو
 رانی قبل از اومدن به اينای شده بودم آدردوباره

  شدهری نزدم واسمم مهم نبود که مهرو از رفتارم ناراحته دلگی حرفچی همی برگردی وقتتا
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  می وارد باغ شدمیدی در عمارت رسي جلویوقت
 فکر دی حموم برداشتم رفتم حموم باي بلند خودمو به اتاقم رسوندم زود لباس هاي قدم هابا

 .....کردمیهامو جمع و جور م
 تخت نشستم به گذشته فکر کردم پس ي رودمی اومدم لباس هامو پوشرونی از حموم بیوقت

   باشمينجوری که من ادیشماها باعث شد
  خانواده ، محبت ، دوس داشتن ندونمی خانوادمو از دست بدم معندی شدباعث

  که داشته هامو ازم گرفتنیی از تک به تک اون کسارمیگی ازتون مانتقاممو
   شدمردای در زدن خدمتکار بي خوابم برد صبح با صدای کدونمینم

 زی سرمدییخانوم صبحونه امادس بفرما:  داخل گفت ادی دادم باجاره
  نخواست:  گفتم ي سردي صدابا

 شنیخانوم خان ناراحت م:  گفت نیی انداخت پاسرشو
 رونی از اتاق رفت بامدین:  گفتم ی عصباني رو به روش با صدارفتم
 چشم:  انداخته گفت نییپا  سرشواونم
  رونی هم زود رفت ببعد

 با قدم ومدی صداشون منیی رفتم پادمی باشگاه پوشي لباس هاکردمی می خشممو خالدیبا
   صبر کننایآدر:  پارسا از پشت سرم اومد ي پله ها بودم که صداي رورونی تند رفتم بيها

مهرو درست کرد گفت :  لقمه بزرگ دستش بود به طرفم گرفت گفت هی طرفش برگشتم
 یکنی ضعف ميبخور
   رفت طرف باشگاهیاز دستش گرفتم بدون حرف لقمه
  بوکس رفتمسهی وارد شدم به طرف کیوقت

 کردمی می حرصمو سرش خالزنمی بوکس ضربه مسهی جور که به کهمون 
 منتظر کی نزدندهی در آی ولرمی ازت انتقام بگتونمی درسته االن نمکردمی هم فکر مندهیبه آ 

 باش
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 نمشی ببی که نزاشتي مادررمی گی باش که انتقام خونم مادرمو ازت ممنتظرم
 هنوز منو نشناخته دختر خان که مثل کنهی که تضاهر به خوب بودن مدونمی نمکنهی مفکر

 بزرگ شدم که انتقام خودمو خانوادمو نجوری سال ا21پسر بزرگ شد سرد خشن مغرور من 
  رمیازتون بگ

 مهی که تموم زندگزی چهی دی خوب بهم دادزی چهی چند هر
 
  کننی خدمتکار که گفت ؛ خانم آقا صداتون مي صدابا

   بوکس ور داشتم برگشتم طرفشسهی از زدن کدست
 امی ؛ بگو االن مگفتم
  اتاقش  گرفتم رفتم تویی اقهی دوش پنج دقرفتم

   شدمينجوری بازم ای بودم ولبهی باهاش غری سردم که مدتي صدابا
  ها هستنی هم مقصر اون عوضهمش
 ؟ي صدام زدگفتم؛
 میشی مکی کم کم بهشون نزدمی ؛ اره دارگفت
  از ارامشم به دست آوردمکمی حرف بود نی که ارومم کرد ايزی چتنها

 هی ؛ خوبه عالگفتم
  خواستمی من نمی ماجرا باشنی تو ای خودت خواستگفت؛
  داشتلی ؛ دلگفتم
 یی جاهی يای با منو آرتان بدیامروز با:   سرشو تکون داد گفت آردا

 باش:  تکون دادم گفتم سرمو
 ی تفاوت رد شدم اومد حرفی از کنارش بدمی سالن دي اومدم که مهرو تورونی اتاقش باز

 ......ساکت: بزنه که گفتم 
 
 ) آردا( 
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   انجام بدمتونستمی نمحی جز توضي بود و من کاردهی همه حرفامون شننایآدر
   باشهاتی عملي خودشم توخوادی دادم گفت که محی واسش توضیوقت

   باشهدی گفت باي کردم که جدمخالفت
   نبودی هرکنای آدری بزنه ولی حرفم ، حرفي اجازه ندادم روچکسی به  همن
  قلبم بشکنه و صاحب قلبم باشهی سنگوارهی بود که تونست دیکس
   چشماش بد ناراحت شدمي که تويقم از سرد اتاي اومد توی صبحش وقتفردا

  مغرور  سرد وينجوری االن بازم ای بهتر شده بود ولیلی نسبت به قبل خاخالقش
 و از خود ادی چند سال با پشتکار زنی اي تخت نشستم به کارم فکر کردم که تويرو

  دمی به مقامم رسیگذشتگ
  وردم پدرم به دست آي های که با دلهره مادرم نگرانیمقام
  که تا مرز مردن رفتمیی های به دست آوردم سختادی زي های با سختی مقام سرهنگمن

 خدا معجزه ی شده بودن ولی عضو راضي کما بودم خانوادم به اهداي که سه ماه تویمردن
  کرد منو به پدر مادرم برگردوند

   در بلند شدي فکر بودم که صداي چقدر تودونمینم
 ادی قرار شد بنایآدر:  ورود دادم که آرتان داخل شد گفت اجازه
  انجام بدمتونستمی نمي من کاری ولزدیصداش موج م  چهرش وي تویناراحت

  ادی مصمم بود که حتما بنایآدر
 محمد مواظبش هست نگران نباش بهش سپردم:  تکون دادم گفت سرمو
   قرباندی شما بگیهرچ:  انداخت گفت نییپا سرشو

   تا باغ همراه پدرمرمیمن م:  شد گفت بلند
   اتاق وضو گرفتمي توی بهداشتسی تکون دادم از در خارج شد بلند شدم رفتم سروسرمو
  آوردم کنار تخت پهنش کردمرونی جانمازم از چمدون  برونی باومدم

 
 ) نایآدر( 
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 رونمی اتاق بود بي که االن تونی آردا کار داشتم رفتم دم در اتاقش در زدم که جواب نداد ابا
 نرفته

 خونهی داره نماز مدمی جلوتر رفتم دی کنار تختش نشسته وقتدمی باز کردم ددرو
 گفتی که میی بلند بود گوش دادم با گفتن کلمه به کلمه از حرف هاصداش
 شدی مری به دلم سرازآرامش

 جز کردمی احساس نمیچی خلسه هستم هي توکردمی احساس می بود ولی چدونمینم
   که داشتمیامشآر

  بودمگهی عالم دهی ي رو به رو توواری به درهی من خی آردا قطع شد وليصدا
  اومدمرونی که بودم بینیری آردا از خلسه شي صدابا

  کنهی داره با لبخند نگام مدمی نگاه کردم دبهش
 : .....  خودمو جمع جور کردم گفتمزود
 

  رفتی کدیآمدم پرس:  گفتم
  که آرتان هم از باغ برگردهمیری مگهی ساعت دهی:  نگام کرد گفتکمی

 رونی بامی تکون دادم و خواستم بسرمو
 خوندی افتاد که آردا نماز میی دوباره چشمم به جاکه
  ؟ی نماز بخونيدوس دار:  گفت کنمی دارم نگاه مدی دیوقت

  مثبت تکون بدم وادارم کرد که سرمو به نشونهییروی چه ندونمی نگاش کردم نمکمی
  کش اومد چشماش برق زدشتری جواب مثبت من، لبخند رو لبش ببا

 دمی مادی بهت می از اداره برگردیوقت:  گفت
 رونی تکون دادم تند از اتاق اومدم بسرمو
   امکان داشت من موافقت کنم واسه نماز خوندنچطور

  بودمدهی اسم شنکی شناختم فقط ی نم  خداروی من حتیوقت
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 یلی از خدا بر سرزبونش خی بودم که مردمش آزاد بودن و اسمافتهی پروش ي کشوري تومن
 . فرق داشتنجای بود و شناختشون از خدا با ایحی مردمش مسنیکم بود د

  تکون دادم فعال تا شب وقت هستسرمو
   نماز خوندنش واقعا بهم آرامش دادیول
 ي توي های صندلي که رودمی و پارسا رو د  مهروسادمی سمت اتاقم رفتم پشت پنجره وابه

   هم نشستن صورت مهرو ناراحت بوديباغ رو به رو
  نگرانش شدمهی گرری شد که زد زی چدونمینم
  گرفتمدهی نادموی با فکر انتقام نگرانیول
 شلوار کتان هی آوردم،با رونی بدیرسی کمرم منیی بلوز بلند تا پاهی طرف کمد لباس رفتم به

   عوض کردمرونی بيلباس هامو با لباسا
 موهام ي که مهرو بهم داده بود آزاد روی شالي موهامو کامل بستم روسرنهی آي جلورفتم

  انداختم
منم زود اماده شدم که برم :  اومد و گفت رونیاز اتاق خارج شدم که آردا هم ب.  بودمآماده

 يای قدم بزنم تا آرتان برگرده توام مکمی
 ی داخل وقتادی مهرو داره با کمک پارسا مدمید. نیی پامی تکون دادم کنار هم رفتسرمو

  از کنارشون رد شدمی سالم کردن که سرمو تکون دادم بدون حرفمیدیبهشون رس
  ماجرامنی ای خودمم قربانستمیبخدا من مقصر ن:  مهرو اومد که گفت يصدا
  دادی ادامه مگهی دکمیل نداشتم اگه  هامو تند تر کردم ازشون دور شدم تحمقدم

  کردمی رو سر همشون خراب معمارت
   دادهی ها نشستم آردا هم رفت به درخت اونور باغ تکی صندلي رورفتم

 کردی داشت که منو انقدر به خودش جذب می پسر چنی شدم ارهی بهش خناخودآگاه
 شدمی می غرق خوشحالکردی نگام می وقتشدی بودم ضربان قلبم تند مکشی نزدیوقت

  چرا؟دونستمی بود نمبی احساس ها واسم عجنیا
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 طرف هی طرفم زود سرمو به ادی داره با لبخند مدمی بودم که درهی چقدر بهش خدونمینم
 دی کارم بلند خندنی چرخوندم که با اگمید
 لبش بود رفت ي هنوز لبخند روی ولنیی سرشو انداخت پادمی نگاش کردم دی چشمریز

 ر عمارتطرف د
  خان و آرتان برگشتندمی کردم دنگاه
  به خان و رو به آرتان سالم کردم که اون هم جواب دادتی اهمی بی صندلي شدم از روبلند
 ی دخترم خوبنایآدر:  خان اومد گفت يصدا

 بله:  نگاش کردم گفت ي سردبا
  واسم مهم نبودی ولدمی خان دي چشم هاي رو توی ناراحتنی رفتم طرف ماشتند
 .... باز بود سوار شدم و منتظر اومدن آرتان و آردا موندمنی ماشدر
 
 ) آردا( 

 نگاه ینی سنگی ندادم ادامه نمازم خوندم ولمتی در اومد اهي که صداخوندمی نماز مداشتم
 ی ولکنهی داره بهم نگاه منای آدردمی نمازم تموم شد برگشتم دی وقتکردمی نفر احساس مهی

  بودگهی عالم دهی يتو
 اومد زود گفت رونی زدم که جواب ندادم لبخند زدم بازم صداش زدم که از فکر بصداش

  رفتی کدیآمدم پرس:
   نگاش کردم جوابش دادمکمی

 که خوندم قرار یی هاهی آری تحت تاثدونستمی شده بود مرهی نگاه کردم که به جانماز خبهش
 گرفته
   بدمادشی گفتم که دوس داره نماز خوندن بهش
  شدشتری با تکون دادن سرش جواب مثبت داد لبخندم باونم

  کنه با خدا ارتباط برقرار کنهریی تغتونستی شدم مخوشحال
  شدم بهتر بود لباسامو عوض کنمری روبه رو خواری رفت به درونی از اتاق بیوقت
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  ذهنم آزاد باشهکمی ي روادهی پبرم
   اومدرونی هم از اتاقش بنایکارهامو انجام دادم از اتاق خارج شدم که آدر یوقت

مهرو   پارسا وي در ورودي جلونیی پامی که اونم کنارم اومد باهم رفتي روادهی پرمی مگفتم
  بودنستادهیا

  قدم هاش تند کرد از کنارشون گذشتنایآدر
 کنم که دوباره رفتار کاریچ: ت  شد گفي کرده بازم اشک هاش جارهی معلوم بود گرکه مهرو

  خوامی می قبلينایقبلش داشته باشه من همون آدر
  مثل چند روز قبلشهیم  بازمنایفقط صبر داشته باش آدر:  تکون دادم گفتم سرمو

 باشه:  گفت دی به پارسا کردم خودش فهمرو
  مهرو برد طرف پله هاو
  نده  لوویزی چشیحواسش باشه که مهرو با ناراحت  بگمخواستمیم

 دادی نشون نمیچی بخاطر مهرو هی هم ناراحت بود ولپارسا
 ي روادهی پمی برمی خواستی عمارت خارج شدم مثال ماز

  گذاشتن نشستهی که صندلی درختری زنای آدردمی درونی برفتم
   دادمهی اونور باغ به درخت تکرفتم

   نبودلی دلی نگاه کردن بنی شده خوشحال شدم ، ذوق کردم چون ارهی بهم خنای آدردمید
  شدندادهی پنی خان و آرتان از ماشدمی در باغ نگاه کردم دبه

 به طرفش رفتم که اون زود نای کردن آدرتی واسه اذکممی هام به طرف در برداشتم قدم
  نگاه سرش چرخوند مثال من اصال به تو

  ان رفتم انداختم به طرف خان و آرتنیی خنده سرمو پاری بلند زدم زکردمینم
 ی شدم ولی بلند شد فقط به آرتان سالم کرد از کارش عصبنای آدرکی اومدم نزدیوقت
  بگميزی چتونستمینم

  حرف زدنای با لبخند با آدری که ناراحت شد ولدمی خان دصورت
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 نی جواب کوتاه رفت طرف ماشهی بعد اونم
 منتظرمون میگردیبر م شب رونی بمیری ممیبا اجازتون ما دار:  خان با لبخند گفتمروبه
 دینباش

  خدا پشت و پناه تون:  زد گفت يلبخند
 می رفتنی با آرتان به طرف ماشمی کردیتکون دادم خداحافظ  لبخند سرموبا

 ...می از عمارت خارج شدی حرفیچی هبدون
 
 )  نایآدر( 

  کنم حرف نزننکاری نزدن چی کدوم حرفچی شدن هنی سوار ماشیوقت
 یی صدای بیی مثل قبل از تنهاگهی دنکهی مثل انی ربع گذشت خسته شدم از سکوت ماشهی

 ومدیخوشم نم
  کجا رفت:  آرتان گفتم روبه

 یفهمیبعدا م:  نگام کرد گفت آرتان
  پسرهنی اي حرف نزدنه جلوينجوری اشدی اخم کردم نمبهش
   نزدمی حرفگهی دمی برسی برگردوندم تا وقتسرمو

 سی ساختمان پلمی اومددمی شدم نگاه کردم فهمادهی پمیدی رسیوقت
   شدنادهی شدم تا آردا و آرتان پمنتظر

   ساختماني سمت ورودمی افتادراه
   بهشون نگاه کردمرفتمی آردا و آرتان راه موسط

  ي جدي هاافهی قنی با ابرمی شده منم ازشون حساب مي جدنقدری هاشون اافهی چرا قنای اوا
  زاشتی احترام مشدی رد م از کنارمونیهرک
  کردمی اطراف نگاه مي فقط با کنجکاومنم
  آردا در زد وارد شدن منم بعد از اونهامیسادی وایی اهی در قهوهی ي جلودمی نگاه کردم دیوقت
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 بزرگ نشسته چهره مرد به دلم زی مهی پشت دی سفيموها  وشی مرد با رهی کردم نگاه
 شناسمشی وقته میلی خکردمینشست مهربون بود احساس م

 مینی گذاشتن که اجازه داد بشی اون دوتا هم احترام نظاممی جلوتر سالم کردرفتم
 يدخترم خوش اومد:  من با لبخند گفت روبه
  ناخودآگاه لبخند زدم تشکر کردممنم
 خب مشکل کجاس؟:  دی آردا بپرسروبه
 حضور داشته اتیعمل ي توخوانی پور مانیقربان خانوم آر:  به من کرد گفت ی نگاهآردا

 باشن
دخترم :  لباسش نوشته بود ابروش باال انداخت رو به من گفت ي که روي نوروزي اقاای مرد

 کنهی مدتی تهدیی چه خطر هاي ممکنه جونتو از دست بداتی عملنی اي که توياطالع دار
  لطفااتی خواست که شرکت کرد اجازه داد من بود در عملیدانست ول:  شدم گفتم يجد
  زارمی می اگه آماده باشي امتحان بدي سرهی دیبا:  نگام کرد گفت کمی شدم رهی بهش خبعد

 انشهی چهرم نماي نزاشتم توی شدم ولخوشحال
  دیایدنبالم ب:  شد گفت بلند

  می از اتاق خارج شدمی راه افتاددنبالش
 نی زمری زیعنی نیی پارفتی که ممیدی پله رسي سرهی به میرفتی ممی جور که مستقنیهم
 سالن بود که هی درو باز کردن ی وقتمیدی رسی که به در بزرگ چرممی رفتنیی پله ها پااز

  چندتا در داخلش وجود داشت
  از درها رفتن منم دنبالشونیکی سمت به

   درو باز کرد چشمام گرد شدیوقت
  مجسمه بودهی که روبه روش کی کوچي شدم همه اتاق پر بود از اتاقک هاوارد

  بوديراندازی اتاق تنجایا
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 آورده که امتحان نجای تورو انیسردار بخاطر ا:  آردا به طرفشون برگشتم گفت ي صدابا
  درچه حدهيراندازی تي توتیی  توانامینی ببي بديراندازیت

   بهم دادن گذاشتم اسلحه بهم دادنيراندازی تیگوش
   نکرده بودمنی وقت بود که تمریلیخ

  کرده بودن ، بودي با دوتا دستم گرفتم تمرکزم به نقطه وسط هدفم که نشونه گذاراسلحه
  کی نقطه شکلي کردم رومی تنظاسلحه

  به هدف نخورده بودری فشار داد مجسمه اومد جلو تدی اومد جلو کلآردا
  شدمناراحت

امروز وقت :  برداشتم روبه سردا نگاه کردم که گفت ی آردا نگاه کردم که لبخند زد گوشبه
  فرداساتی چون عملی کننی تمريدار
 ....  تعجب نگاش کردم که از اتاق خارج شدبا
 
 ) آردا( 
 

  می طرف دفتر سردار وارد شدمی رفتمی وارد ساختمان شدیوقت
   نگاه کردمنای به آدردی اومدی واسه چدی سردار ازم پرسیوقت
  ادی باتی عملنی نبودم به ایراض

   دنده و لجباز بودهی کنم که کاری چیول
 نی آي تویی نگاه کرد و گفت چه خطرهانای به آدرمی اومدی سردار گفتم که واسه چبه

 کنهی مشیدی تهداتیعمل
 دونهی گفت می اون بدون نگرانی کشته بشاتی عملنی اي سردار گفت ممکنه تویوقت
  که از دستش بدمدمی ترسستادی حرف قلبم از حرکت انی ادنی من با شنیول
 ی چي کجا بره و براخوادی که سردار مدونستمی ممی سردار رفتنبالد

  کردی با تعجب به اطراف نگاه منای آدرمی وارد شدیوقت
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  می بسنجشیراندازی که مهارت تيراندازی اتاق تمی بوداومده
   کرد موفق نشدکی بار شلنی اولیوقت

   مچاله شدش به طرفم برگردوندن بهش لبخند زدمصورت
  نشهدی نا امکه

 رفتن ری گرد شده مسي با چشمااتهی بهش گفت فقط تا فردا وقت داره بعدش عملسردار
 کردیسردار نگاه م

  بوداتیفردا عمل:  برگشت گفت می بودستادهی منو آرتان که کنار هم اروبه
 کرد بعد نی تمردی کرد بايراندازیمن ندانست خوب ت:  گفت غی تکون دادم کن با جسرمو

  استاتیشما گفت فردا عمل
 ي شدغوی جغی گذاشته جری تو هم تاثيمهرو رو:  با خنده گفت آرتان

 رینخ:  گفت تی با عصباننایآدر
  دادادیمن آموزش داد همه کار ها :  رو به من گفت بعد

 شدی تر می خودم گرفتم چون با خنده من عصباني جلوی گرفته بود ولخندم
حق   االن سرهنگ احتشام هستن توشونی نره اادتی نایآدر:  گفت ي جدي با صداآرتان
 ی باهاشون حرف بزنينجوری ايندار
  اوردی خودش ني به روی معلوم بود ناراحت شده ولنایآدر

 ي که صدازاشتینم  که مخصوص بود وی اسلحه پر کرد گوشيراندازی تگاهی جابرگشت
   به گوش برسهکیشل

  يراندازیت هم ت رو گوشش شروع کرد پشگذاشت
  به هدف خورده بودری تکی مجسمه جلو اومد فقط یوقت
  صدا بودقی سالن وجود داشت عاي که توی اتاقي تومی آرتان هم رفتمنو
 اومد دی سالن چرخوند اتاقک دي سرشو تومیستی ما ندی دی برگشت وقتنای دو ساعت آدربعد

  نای که خوب بود دیآمد د: طرفش وارد شد گفت 
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  می دنبالش رفتمی شدبلند
   خورد داغون شده بودی بکار نمگهی مجسمه داون

 کی شلهیفقط حق :  گفتم نای شد به آدرضی تعوی بزارن جاش وقتگهی دیکی دادم دستور
 وقته اسلحه دست یلی پور گفته خانی آری کمنی اجازه دادم تمرنی االنم بخاطر ايدار

  ي نکردنی تمرینگرفت
 گرفته بودم درون دار ادی بود که نی اشی خوبکردیم شد بهم نگاه م حرف هام تموی وقتتا

  بگمی چخواستمی مرفتی مادمی حرف بزنم کال تونستمیباشم وگرنه با نگاه کردن بهش نم
   رو گوشمونمی هارو گذاشتی تکون داد منو آرتان هم گوشسرشو
   هدف نشونه رفتي روقی گرفت طرف هدف دقاسلحه

   که به هدف زددمی کرد دکیشل
 سالن هی می بردی االن بايموفق شد:  جلو اومد به هدف خورده بود لبخند زدم گفتم مجسمه

 گهید
  کجا:  تعجب نگام کرد گفت با

 ای دنبالم بیفهمیم:  گفتم
  کارت دارمایتو ب:  به آرتان گفتم رو
 ی رزمنی افتادم طرف سالن تمرراه
  می کن تا برگردنیتمر:  گفتم نای به آدرمی وارد شدیوقت

 شکستش ی رحم نکن بهش تا وقتیتو باهاش مبارزه کن ول:  اتاق گفتم ي بردم توآرتان
  يبد

  چشم قربان:  گفت دی کوبپاهاشو
 ....دوهی ملی تردمي داره رودمی درونی برفتم

 
 ) نایآدر( 
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 ي که توی اتاقکي توش بود آرتان و آردا رفتن توی ورزشلی که وسای سالني تومی رفتیوقت
  بدنم گرمشهکمی دستگاه تا يسالن بود منم رفتم رو

  کننی دارن نگام مرونی اومدن بی نبود اون دوتا کحواسم
  پرت شملی تردمي بود از روکی آردا افتاد نزدي نگام به چشمایوقت
 نیی خاموش زدم اومدم پادیکل
 و حق دی هستبهی هر دوتاتون واسه هم غری با آرتان مبارزه کندیبا:  آردا اومد جلو گفت که

 کنهی بهتون رحم نمی کساتی عملي چون تودی بهم رحم کندیندار
 ي حلقه انی لباس آستهی بودم در آوردم دهی که به عنوان مانتو پوشي تکون دادم بلوزسرمو

  در آوردم موهام محکم بستميتنم بود روسر
  وسط سالنمیرفت

   آردا که گفت شروعيصدا
 بهم غلبه زاشتمی نمی بود ولادتری از من زکمی منم آرتان شروع شد قدرت آرتان نیب جنگ

 کنه
 زدمی منم مقابلش مزدی چندتا که آون مهر
 ساعت می ندیبسه استراحت کن:  که آردا گفت میکردی مبارزه ممی چقدر بود که داشتدونمینم
 دیکنی شروع مگهید

   تنم شده بود عرقتموم
   که اون طرف سالن بودی بکسسهی طرف کرفتم

  دی آردا گفت بهم رحم نکنهرچند
 دادینم  اجازه رونی بهمون اي محبت خواهر و برادرمیتونستی ما نمیول
  کردمنی ربع بکس تمرهی

   االنیکنی تو با جناب سرهنگ مبارزه منایآدر:  آرتان به طرفش برگشتم ي با صداکه
  عوض کرده بود که راحتر بتونه مبارزه کنه گرد شد به آردا نگاه کردم که لباساشچشمام
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   بودسادهی که وایی جارفتم
  و ضربه هاش محکم بودکردی بهم رحم نممی عالمتش شروع کردبا

 ضربه هامو به بدنش وارد نی زود شروع کردم مبارزه محکم ترهینجوری ادمی دی وقتمنم
  کردمیم
 شکستم شد شدم که همون باعث رهی لحظه غفلت کردم تو چشماش خکی

  تو کلک زد:  رو بهش گفتمی چیعنی شدم یعصبان
 ؟! زدم ینه چه کلک:  باال انداخت با به لبخند کج گفت ابروش
  تو حمله کرددی شد نفهمرهیمن تو چشما خ:  نگاه کردم گفتم بهش

  گرد شده نگام کردن با تعجب نگاه کردم بهشوني و آرتان با چشماآردا
  کننی با تعجب نگاه مينجوری گفتم که ای چمگه
 که واسه استراحت گذاشته یی های رفت طرف صندلنیی زد سرشو انداخت پاي لبخندآردا

  بودن
  زدی آرتان نگاه کردم که داشت بهم لبخند مبه

   آردا ، آرتان هم اومدي ندادم رفتم نشستم رو به روتیاهم
 مبارزه خوب است ؟؟:  گفتم
 نی و استی حواست جمع نیمبارزت خوبه ول: بود گفت  شده ي بهم نگاه کرد بازم جدآردا

 وفتهی خطر بي که جونت توشهیغفلت باعث م
 نه نه حواس پرت نبود تو حواس پرت کرد نگاه کرد:  بهش با شتاب گفتم رو
  شهی آردا چشماش گردتر مگمی با هر کلمه که مدمید
  انداختنیی نگاه به آرتان که بغل دستم نشسته بود کرد بعد سرشو پاهی

 کننی مينجوری ای هنای اگمی می من چمگه
  آماده استاتی عمليخب برا:  باال انداختم گفتم شونمو
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 از بچه ها یکی اتی عملي من توی ولیاره به نسبت آماده هست:  سرشو تکون داد گفت آردا
 گذاشتم که حواسش بهت باشه

 .... بهتر بودنی تکون دادم اسرمو
 ) آردا( 

 واسه نجات جونشون باهم مبارزه کنن  رحمانه و ی بتوننی خواهر برادر نمنی کردم انگاشون
  گفتم استراحت کننیوقت

  عوض کردمیی شلوار پارچه اکنمی به آرتان گفتم که مبارزه مخدمات
  کمد مخصوص خودم بود عوض کردميتو  که مخصوص ورزشم بود یی لباس هابا

 يزی چی باهاش مبارزه کنم تعجب کرد ولخوامی خودم مدی فهمی وقتنای آدررونی برفتم
 نگفت

   محکم بودزدمی که بهش میی به مبارزه ضربه هامی عالمت من شروع کردبا
  محکمي اونم شروع کرد زدن ضربه هاکنمی که من مثل آرتان بهش رحم نمدیفهم
  حواسش پرتهدمی فهممی هم نگاه کردي چشماي لحظه توهی يبرا
  ضربه به پشت پاش زدم که افتاد شکست خوردهی پا با
 تو کلک زد:  بلند شد گفت تی عصبانبا

  زدمینه چه کلک:  گرفته بود ابرومو باال انداختم گفتم خندم
   که تو حمله کرددی شد نفهمرهیمن تو چشما خ:  نگاه کرد گفت بهم

 که محو ردکی پروا بود اعتراف می دختر چقدر بنی گرد شده نگاش کردم اي چشمابا
  من شدهيچشما
  نبود به من که چشمام تونسته بود محوش کنهلی می اون هم بپس

   انداختمنیی زدم سرمو پالبخند
 خوب واسه من داشت زی چهی مبارزه نی فکر رفتم حداقل اي ها نشستم توی صندليرو

 ستی احساس نی نسبت بهم بنای که آدردمیفهم
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 ها نشسته بود آرتان هم اومد کنار ی صندلي اومدم روبه روم رورونی از فکر بنای آدري صدابا
 دستش نشست

  که خوب مبارزه کردهدی پرسازم
 شهی غفلت باعث منی استی حواست جمع نیمبارزت خوبه ول:  گفتم ي نگاه کردم جدبهش

  وفتهی خطر بيکه جونت تو
 ردنه نه حواس پرت نبود تو حواس پرت کرد نگاه ک:  عجله تند گفت با
 خجالت ای دختر اصال از ناز دخترونه نی اشدی گرد مشتری چشمام بگفتی که میی هر کلمه ابا
  دونستی نميزیچ

 اوردی دلش بود به زبون مي توی حرفهر
  انداختمنیی سرمو پاکردی آرتان نگاه کردم داشت متفکر بهمون نگاه مبه

 ری به قلبم سرازای دني های امادس همه نگراناتی عملي گفت که برایوقت
   محمد مواظبش هستاتی عملي بهش توگفتم
  ادی بزاشتمی بود دخالت نکرد وگرنه نمخوب

  بخاطر ما مونده بودمی به اتاق سردار رفتمی سالن خارج شداز
   اجازه وارد شدن دادنیوقت
 ي شد موفق شدیخب چ:  داخل بلند شد با لبخند گفت میرفت

  گفتی منای هارو رو به آدرنیا
 بله آردا گفت خوب بود:  اون هم گفت که

  تعجب کردهی واسه چدونستمی باال رفته بهم نگاه کرد مي با ابرو هاسردار
  بشم و اجازه بدم با اسم کوچک صدام کنهیمی دختر صمهی نبود  با ی من آدمچون

   بندرعباسدی بردی باشهی شروع ماتی خونه فردا عملدی لبخند زد گفت خوبه برسردار
  شب شده بودمی اومدرونی بی تکون دادم بعد از احترام گذاشتن و خداحافظسرمون

 ی نگفتیچی همی اومدی از وقتيچرا انقدر کم حرف شد:  رو به آرتان گفتمکه
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  قربانگمیبعدا م:  نگام کرد گفت ی ناراحتبا
 
 ) نایآدر( 

 چرا منم دونمی نمیول آرتان ناراحت بود می اومدرونی کار هامون تموم شد از اداره بیوقت
  نگفتميزیچ

   طرف بندر عباسمیکنیفردا حرکت م:  که آردا گفت می شدنی ماشسوار
  شناختم ی نمبردنی که اسم میی شهر هانی امن

   سرمو تکون دادمفقط
 که قرار جنس قاچاق وارد و یی و بندر هااتی با آردا شروع کرد حرف زدن در مورد عملآرتان

 خارج کنن
  از قبل ازش متنفرم شدمشتری سرش بود بری ها زنی فکر کردم که همه ای کسبه

 دهی چشمام جون مي داره جلونمی که ببکردمی مي شمارلحظه
   که مادرمو کشت مارو آواره کردیکس
  اومدمرونی آرتان از فکر بيفکر بودم که با صدا  چقدر تودونمینم

  شرکت نکناتی عملي تويخوایه م اگيای نیتونیاالن هم م:  نگاه کردم که گفت بهش
  دمی چشماش دي توینگران

   صداش احساس کردميتو
   وگرنه روحم آرامش نداشتگرفتمی انتقام مدی من بایول

  دمی همه زجر کشنی امن
  باشمالشونیخی بتونمی نمدی همه زجر کشنی ابرادرم
 و عذاب تحمل ی از ما دوتا هم ناراحتشتری بی گناه بود حتی جلو چشمم اومد ب  مهروچهره

 کرده بود
 فهمهی نمیچی گفتم بچس هدمشی دی وقتاول

   باشهطونی که مشکالت روح مهرو بزرگ کرده هرچند شوخ و شدونمی االن میول
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 شترهی غمش بیول
:  هنوز منتظر جواب من هست گفتم دمی تکون دست آرتان به خودم اومدم نگاش کردم دبا

 تقام گرفت اندینه آمد با
  به سمتم برگشتنی ماشي نگران هردوتا مرد تونگاه

   کنهمونی پشممی منو از تصمتونستی نميزی چچی انداختم چون هنیی پاسرمو
  میدی عمارت رسبه

 ستادهی اي در ورودي شکسته جلوي مهرو با اون پادمی شدم دادهی پنی از ماشیوقت
 بغلم ي اون خودش تند انداخت توی تفاوت از کنارش رد بشم ولی بخواستمی رفتم مجلو
  زود دستامو دورش حلقه کردموفتهی بدمیترس

  کنهی مهی داره گردمی شونه هاش فهمدنی لرزبا
 ی تنها خواهر و همدم من هستي رفتار نکن توينجوری تورو خدا ايآدر:  بغض گفت با

 باهام سرد رفتار خوامی وابسته شدم نم مدت کم بهتنی اي توی کردم ولدای پریهرچند د
 یکن

  کنهی مهی که داره گردی دی نمی شونم بود کسي بودم سرش روستادهی اي جورهمون
  نکرد دگرهی گرطونیمهرو ش:  گفتم ی ارومي صدابا
 ؟!؟!؟ی هستی آشتيدیبخش:  بهم نگاه کرد گفت دی خندهی حرفم وسط گربا
 عاشقتم:  لبخند سرمو تکون دادم که دستاش دور گردنم حلقه کرد گفت با

  کردی به پارسا افتاد که با لبخند نگاه منگام
  عاشق من نبود عاشق اون بود:  گفتم ادی حال و هوا دربنی که از ایطونی شي صدابا

   صورتش قرمز شددی جهت نگاهمو دنبال کرد به پارسا رسی وقتمهرو
   داخل پامون درد گرفتمی ما بردیخواهران اگه اجازه بد:  آرتان از پشت سرم اومد يصدا

 ...کردنینگاه م  پشت سرم نگاه کردم که آرتان و آردا با لبخند داشت ماروبه
 
 ) آردا( 
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   آرتان ناراحت بودمی از اداره خارج شدیوقت
  گهی گفت بعدا بهم مدمی پرسمیوقت
 حرف زدن در مورد می با آرتان شروع کردمی شدنی سوار ماشدمی نپرسی سوالگهی دمنم
   احساس کردمنای واسه آدرشی حرف زدن هم نگراننی در حاتیعمل

  صدا زدنای عقب آدری رو به صندلدی واسه زدن نموند که آرتان چرخی حرفگهید
  فکر هستي نگاش کردم حواسش نبود معلوم بود تونهی آيتو

  برداشتم به رو به رو نگاه کردمنهیشمام از ا به آرتان نگاه کرد چیوقت
 ادی نتونهی حرف دل منو زد گفت که مآرتان

   برهدی لجبازتر بود گفت بانای آدریول
  نیی اون سرشو انداخت پای بهش نگاه کردم ولنهی آي تونگران

   نگفتيزی چی به عمارت کسدنی تا رسگهید
 اتی عملي توی ولکنمی نگران نباش چون درکت مگمینم:  شد رو به آرتان گفتم ادهی پیوقت

 یتونی وگرنه نمی پس بهتره انقدر استرس نداشته باشمیهم ما دوتا و محمد مواظبش هست
 يای برونی باتیموفق از عمل

   انداخته بودنیی سرش پازدمی که داشتم حرف می مدتيتو
 م قربانچش:  گفت ی حرف هام تموم شد بهم نگاه کرد با لبخند کم رنگیوقت

   شدمادهی پنی تکون دادم از ماشسرمو
  می عمارت شدي درد ورودکی نزدیوقت

  گرفته اون هم کمر مهرو سفت گرفتهنای مهرو محکم گردن آدردمید
 سرد رفتار نکنه خندم گرفت نای آدرکنهی مهرو داره خواهش ممیدی فهممی گوش دادیوقت

  شدهزونی حرف از گردنش آونیبخاطر ا
   انداختنیی مهرو سرش پای ولدمی به مهرو گفت که نشنيزی اروم چي با صدانایآدر
   آرتان به طرفمون برگشتن لبخند زدم بهشوني صدابا
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  بردارهنای آدري سرد چشماهی مهرو تونسته بود که اون البالخره
   داخلارمیکنار خودم خواهرم م:  اومد به مهرو کمک کنه که آرتان زد رو دستش گفت پارسا
  دیباشه ببخش:  که از لحن و رفتار آرتان شوکه شده بود گفت پارسا

 کنهی متشی که آرتان داره اذدونستمیم
 می قديم خواستگارها خواستگار ه:  روبه من گفت یطونی شي با صداآرتان

   خندهری حرفش مهرو زد زنی ابا
  خجالتدیکش:  گفت دی چطور خودش رسوند بهش گوشش کشدونمی نمنای آدرکه

  گوشم ول کني غلط کردم ادري ايا:  گفت هی گرهی شبی با حالتمهرو
  داخلدیای بدییخوایبچه ها نم:  می خان همه به طرف در برگشتي صدابا

  داخل عمارتمی جوابمون داد رفتیی که با خوشرومی سه سالم کردهر
 

رن باال که پارسا رفت  گرفته بود خواستن از پله ها بنای آدري داخل عمارت مهرو بازومیرفت
   هايای نکینزد:  شد گفت ی مخفنایجلو کمک کنه مهرو زود پشت آدر

   رفتار کردينجوری که چرا امی با تعجب نگاش کردهمه
   شروع کردن کل کلنایبازم ا:  گفت خان
  ییرای هم رفت داخل سالن پذبعد
  دیر کرد که ترسچکا:  برگشت طرف مهرو نگاش کرد روبه پارسا با اخم گفت نایآدر

   بخدایچیه:  گفت کردی گرد شده به مهرو نگاه مي پارسا که با چشمارفتی قدم جلو مقدم
  شدهی چزمیرو جان عز مه:  گفت ی رو به مهرو با نگرانبعد
   خندهری زمی نگامون به مهرو افتاد زدیوقت

 کردینگاه م  هم با اخم به مهروپارسا
 صورت مهرو افتادم زبونش کامل در آورده بود دوتا دستش پشت گوشهاش برده بود ادی بازم
  واسه پارسا ادا درآورده بودستی بود ما حواسمون ندهی دیوقت
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 ناراحت یعنی:  نگاه کرد رو به ما گفت ی برگشت رفت طرف در سالن مهرو با نگرانپارسا
 !!؟!!شد؟

  گنی می و آرتان چنایجه نکردم آدر توگهی تکون دادم ددونمی به نشونه نمسرمو
 االن نگران ی تا االن نگران نبودم ولوقت چی هشدی شروع ماتی اتاقم فردا عملي باال تورفتم
 بودم

   شده بودمی که همه زندگی کسنگران
  درآوردم به مادر و پدرم زنگ بزنم شماره خونه گرفتم  آرش تلفن برداشتیگوش

 بله _
  الو آرش+ 
  یی کجايریگی خبر نمیکنی مکاری چیااا سالم آردا خوب_
 یزنی حرف مي کله دارهیاروم نفس بکش + 

  خب االن بگو:  بعد گفت دمی شنقی نفس عميصدا
   نبود و کجا هستمتی موقعتونستمی هستم خبرم که نمتی که ماموریدونیم:  گفتم

  کجا هستمیدونی تو نمیعنی:  گفتم یی لحن مسخره ابا
 گهی ددونمیخب مثال نم:  خنده گفت ری ززد

   بده مامانی گوشگهیخب د:  گفتم
  شروع شده؟اتیعمل:  شد گفت ي جدصداش

 اره:  مثل خودش گفتم منم
  آردا داداشم مواظب خودت باش:  گفت ی لحن ناراحتبا

   داد به مامانی هم نتونست حرف بزنه گوشبعد
 آردا مادر _
  بابا خوبهیسالم مامان خوب+ 

  ی مادر تو خوبمیهممون خوب:  گفت کنهی مهی که معلوم بود داره گریی با صدامامانم
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  نکنهی نکن قسمت دادم مامان گرهیتوروخدا گر:  گفتم ی ناراحتبا
 شمی زنده مرمویمی من صدبار مي تا برگردتی ماموريری هروقت متونمینم:  بغض گفت با

 گمی می چی تا بدونيخودت بچه ندار
 مادر بچه جواب مثبت بهم نمیفعال بزار بب:  گفتم ادی حال و هوا در بنی که از ای لحن شوخبا
 دهیم

 هی قربونت بشم مادر کیاله:  گفت ی خوشحالي رفت با صداادشی هی با حرف من گرمامان
  به زن گرفتن بکنهی عروس گلم که تونسته تو رو راضنیا

 بهتون تی شده انشااهللا بعد مامورزی چه عزومدهیهنوز ن:  گفتم دمی بلند خندي صدابا
  هستي چه جواهردی بدونکنمی مشیمعرف

 من ي و برگرديباشه مادر سالمت بر:  گفت تی اسم ماموردنی صداش ناراحت شد با شنباز
 هی عروسمون کنی ای بگيمنتظر هستم که زود برگرد

 
 ) نایآدر( 

 کرده تشیردم پارسا اذ شدم فکر کی با عکس العمل مهرو عصبانمی وارد عمارت شدیوقت
   کردن داشتهتی بعد معلوم شد مهرو خانوم فقط قصد اذیول

 اره:  ناراحت شد آرتان گفت دیپرس  مهروییرای سالن پذي پارسا رفت تویوقت
  شدندییرای هردوتاشون وارد سالن پذبعد
 احساس نی ادمی فهمی امشب مدی من به طرف پله ها برگشتم بهشون نگاه کردم من بایول
  دارمجانی هست خوشحالم هکمی آردا نزدی که وقتهیچ

  من باشهي تمام توجهش برا  باشه وشهی ناراحتم دوس دارم همنمشیبی نمیوقت
 مبل کنار آرتان نشستم اصال توجه ي روییرای سالن پذي از پله ها گرفتم رفتم توچشم

  سالني هست توینکردم که ک
  ق من کار داشتآخر شب آمد اتا:  آرتان گفتمروبه

  شدهيزیچ:  بهم نگاه کرد گفت ی با نگرانآرتان
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  نشد کار خود داشتچینه ه:  تعجب نگاش کردم گفتم با
  باال حرفتو بزنمیباشه بلند شو االن بر:  کرد بعد گفت نگام

   پس سرمو به نشونه موافقت تکون دادممینی جمع واسم مهم نبود تا بگم نه بشنیا
 ! ؟دیریکجا م:  مهرو هم بلند شد گفت ي که صدامی شدبلند

 يای باال ممیری ممیدار:  ندادم آرتان گفت جوابشو
  مبل بلندشه که آرتان رفت بغلش کردي نگاه کردم تالش کرد از روبهش

 برگشتم مهرو بود اروم ی اومد وقتسی پسی پي ها صداپله کی نزدرونی بمی سالن اومداز
  دی باال نقشه بکشدیری مدیدار: گفت 

  فضول ممنوع:  گوشه چشم نگاش کردم گفتم از
 گفت دی که گردن آرتان محکم چسپمی اتاق مهرو بودکی ندادم نزدیتی شد اهمزونی اولباش

  لدفا لدفادی کدوم اتاق منم با خودتون ببردیریم: 
 جلوتر راه افتادم طرف اتاق خودم درو باز کردم داخل شدم آرتان و مهرو هم پشت لوس

   شدنسرم وارد
 نی زمي ما روي تخت نشستم مهرو کنارم نشست و ارتان هم رو به روي بستم رودرو

  کردنی نگاه کردم هردوتا داشتن بهم نگاه مبهشون
 زدنیم  استرس از کجا اومده بود انگار داشتن قلبمو چنگنی ادونمینم
 ی حرف بزنيخوای نمنایآدر:  اومدمرونی آرتان از فکر کردن به حالم بي صدابا

  شدي جورهیخـب من :  انداختم گفتم نیی پاسرمو
 يچه جور:  باهم گفتن هردوتا
  داشت خوشحال شد دوس داشت نگاه من کردجانی هدی آردا دیوقت:  گفتم

   شد قلبم تند زدکی نزدیوقت
 کننی هردوتاشون دارن با لبخند نگام مدمی به مهرو و آرتان نگاه کردم دی با ناراحتبعد

 چه شد:   تعجب گفتمبا
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 که با ضربه مهرو به شونم بهش نگاه کردی نگفت فقط داشت با لبخند نگام میچی هآرتان
   جونمي مبارکه آدرکردمی من اشتباه میستی احساس نیپس ب: کردم  با خنده گفت 

   باال رفته گفتم ؛ چه مباركي ابروهابا
 عاشق شدنت مبارك:  آرتان گفت که

  ی چیعنی آرتان و مهرو در رفت و آمد بود نی نگام بشوکه
 ندادم االن تی نگاه نکردم و اهمیی اگهی دي مردچی که تا االن بجز برادرم به هی کسمن

 .... شناختمشی ماه مکی شده بودم که کمتر از يعاشق مرد
 
  نبودنینه ا:  به آرتان با تعجب گفتم رو

 کنمی مخی موهات از بدیکنی اشتباه می اگه بگنیبب:  گفت غی با جمهرو
  چه خشن شدهنی گرد شده نگاش کردم اي چشمابا

  میزنی باهم حرف ماتیبعد عمل:  با لبخند بلند شد گفت آرتان
   از اتاق خارج شدو

  هستیچ:  گفتم نداختی طرف مهرو که ابروهاش تند تند باال مبرگشتم
  گهی دي خودتم عاشق شدی کنتمی اذیتونی نمگهیحاال د:  لبخند دندون نما گفت با
 خوشحالم که توام یلیخ:  بود گفت دی که ازش بعي کرد با لحن جدریی حالتش تغهوی

  نزنی آردا اعتراف نکرد تو اصال حرفی تا وقتنای آدری ولی حس و تجربه کننی ایتونست
  بزنم با عصاش راه افتاد سمت در خارج شدی حرفنزاشت

   بود اعتراف نکنی چمنظورش
  زود بلندشمدی استراحت کنم فردا باالیخی بدونمینم

 شدم خاموشش کردم بلند شدم زود داری ساعت چهار صبح بود بي برالمی با زنگ موبادمیخواب
 ي سرهی چندتا بلوز و شلوار گذاشتم با فی کهی ي نداشتم تويادی زلی دوش گرفتم وساهی
  لی وساگهید
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 چند ستادمی راه رو اي انداختم رو شونم از اتاق خارج شدم توی آماده شدم کوله پشتیوقت
 می از عمارت خارج شدنیی پامی رفتي اروم از پله هارونی بعد آرتان و آردا اومدن بقهیدق
 با تعجب برگشتم طرف آردا و آرتان که بادست به ستی ندمی دنی برم طرف ماشخواستمیم

  کجا استنیماش:  دمی پرسمیغ عمارت خارج شد از بای وقتمیدر باغ اشاره کردن راه افتاد
 مسافرت میری ممی عمارت به بابا هم گفتم داررونی اوردم بنی ماششبید:  جواب داد آرتان
  موافقت کردمیبری هم منای آدرمی منو آردا کار دارییسه تا

  نگفتمیچی هی ولرمی بگم به خان چه مربوطه که من کجا مخواستمیم
  پارك بودنی که ماشیی سمت جامیراه افتاد 

  بخوابادیاگه خوابت م:  آرتان برگشت طرفم گفت می شدنی ماشسوار
   به نشونه نه تکون دادمسرمو
 بخوابم برگشت سرجاش نشست به آردا نگاه کردم که داشت خوامی نمدی دی وقتاونم

   بازم همون احساس هاکردی میرانندگ
   مهرو و آرتان درست گفتنیعنی
   نداشتم سرد بودمیی عالقه ایچکی که تا االن به هی منشهی میعنی

  کنم عاشقش بشمدای عالقه پیکی به االن
 
 ) آردا( 

 بهش نهی آي خودم احساس کردم توي رونای نگاه آدرینی که سنگکردمی می رانندگداشتم
  فکر هستي معلوم بود توی ولکردینگاه کردم داشت نگام م

  ازش گرفتمنگامو
  نی ماشي تونهی گفتم بشنای به آدرمیدی رسی نگفت وقت یچی هی به ستاد کسدنی رستا

   آماده بودنروهای که همه نمی وارد ستاد شدمی شدادهی آرتان پمنو
   ستاد آماده بوديمای به فرودگاه انتقال بده هواپروهاروی آماده بود که ناتوبوس
 ......م خوابش برده بود نگاه کردنای به آدرمی شدنی با ما اومد سوار ماشمحمد
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 قی دقرسنی میلنج ها ک:  روشن کردم به محمد که کنار دستم نشسته بود گفتم نیماش
 رسنیقربان ساعت سه صبح فردا م:  گفت ي جدي صدابا

  میدی رسی زودتر مدی تکون دادم مت باسرمو
 برنگشتم ممکن بود تصادف ی ولمیدی با داد بلند شد ترسنای بودم که آدراتی فکر عمليتو
 میکن

  ي شده چرا داد زدی جان چنایآدر:  نشسته بود زود گفت نای کنار آدرارتان
 چشمش به ی نگاه کرد وقتنی ماشي توکمی دهی ترسیلی بهش نگاه کردم معلوم بود خنهی ااز

   شدیخب است تو زخم:  و نگران گفت دهی لحن ترسهیمن افتاد زود با 
 ای دني های دلم انگار همه خوشحالي تومیکردی بهش نگاه ممی سه نفر با تعجب داشتهر

  دی نفر با من حرف زد حال منو پرسنی نگران من شده بود اولنایوجود داشت آدر
   ساله شده بودمجدهی هي از افکارم خندم گرفته بود مثل نوجوان هاخودم

من :  گفتم ی هستن با لحن مهربوننی ماشي لحظه فراموش کردم که آرتان و محمد توهی
 ....خوبم عـ

 يدیاره خوبم نترس خواب د:  گفتم ي جدي شده با صدای چدمی فهمزود
 خنده بهش اخم کردم که لبخندش ی داره میرکی زری زدمی به محمد نگاه کردم دیوقت
 دیماس
سالن کارتمو  طرف می راه افتادمی شدادهی گذاشتم پنگی پارکي تونی ماشمیدی فرودگاه رسبه

  کردنمونیینشون دادم که راهنما
 ی صندلنای آرتان و آدرمی هم اومده بودن سوار شدروهای نهی که بقمیدی رسمای به هواپیوقت
   اعصابم اورمشهکمی چشم هامو بستم می نشستی پشتوقتی ما منو محمد هم صندليجلو

 می بلند شدمیدی بلند شو رسيدیفکر کردم خواب:  محمد چشمامو باز کردم گفت ي صدابا
 ینی که سوار شدن ما هم با ماشدی سالن منتظر بودن اتوبوس مخصوص ستاد رسيهمه تو

 میکه فرستاده بودن رفت
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   آزاد گفتمی از سرگرد ها اومد استقبال احترام گذاشت وقتیکی ستاد که میدیرس
   جناب سرهنگ منتظرتون هستندیسالم قربان خوش اومد:  گفت
 میسالم ممنون بر : گفتم
 که سرهنگ اخوان بود بچه ها همشون اومده بودن ی کرد طرف اتاقمیی کنارم راهنمااومد

  اتاق کنفرانس بودنيداخل تو
  رونی بلند شد سرگرد بعد احترام رفت بمی وارد اتاق سرهنگ اخوان شدیوقت

   سرهنگ اخوان از من بزرگتر بودنمی ا هم دست دادمی جلو سالم کردرفتم
 که يزی به چی خوشحالم  تونستدمی دگروی جوون بازم همديچطور:  گفتن می نشستیوقت

 ی کندای دست پیخواستیم
 که من چه دونستنی ها سرهنگ فرمانده بودن و ماتی از عملیکی ي زدم قبال تولبخند

 خانوادم  واسه خودم وي سربلندخوامی ميزیچ
   هستمگهی داتی عملهی يمنم خوشحالم که بازم با شما تو:  گفتم
 خوبه خبر دارم دوتا از بستگانشون داوطلبانه اومدن:  گفتن
 پور خواهر برادر هستن اطالعاتشون قبالواستون انی آرنای پور و آدرانیبله آرتان آر:  گفتم

  فرستادم
 دونمیم:  تکون داد گفتن سرشو

ظرمون هستن از اتاق  منتهی بقمیبر:  هم بلند شد منم به احترامشون بلند شدم که گفتن بعد
  سرهنگ جلوتر حرکت کردن منم پشت سرشونمی اومدرونیب

 ... گذاشتنی صدا ها قطع شد همه بلند شدن احترام نظاممی وارد شدیوقت
 
 ) نایآدر( 
 
 کنفرانس داشت بردند زی اتاق بزرگ که مهی آردا رفت مارو هم جدا به می وارد شدیوقت 

  همه مشغول حرف زدن با کنار دستش شدمینشست
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  حوصلم سر رفته بودزدی باهامون بود داشت حرف منی هم با اپن پسر که تو ماشآرتان
 بود ي دختره که چادرهی دمی برداشتم نگاه کردم دهی به نفر دست از نگاه کردن بقي صدابا

   هستمی رمضانمی من شممیسالم ما باهم آشنا نشد: با لبخند گفت 
   پورانی آرنایآدر:  به دستش کردم گفتم ي هم دستشو جلو آورد نگاه سردبعد

داداشتون هستن با گوشه چشم نگاش کردم :  بازم ادامه داد گفت ی ولدی رو لبش ماسلبخند
   پوزخند زدمکردیکه داشت با لبخند به آرتان نگاه م

 مرد با هی از همه بلند شدم به در نگاه کردم که تی در همه بلند شدن منم به تبعي صدابا
  وارد شد توجه کردم به درجه هاش سرهنگ بودي قد بلنددی سفي هاشیر

  ناخداگاه لبخند رو لبم نشستدنشی هم پشت سرش وارد شد با دآردا
   کردم لبخندم نشون داده نشهی گاز گرفتن لبم سعبا
  کردی براق نگام مي شده بود آدرا نگاش بهم بود داشت با چشم هاری دیول

   انداختمنیی کردم صورتم داغ شد سرمو پااحساس
 نگام ي آردا اونجوری فکر چرا صورتم داغ شد وقتي همه نشستن منم نشستم رفتم تویوقت
 کرد

به صاحبش  اومدم به دست نگاه کردم بعد رونی شونم قرار گرفت از فکر بي که روی دستبا
 جناب سرهنگ اخوان با تو هستن: آرتان بود که گفت 

 ي خودت داوطلبانه اومددونمیم:  همون سرهنگ که مسن بود نگاه کردم با لبخند گفت به
 ی موفق باشدوارمیام
 ممنون است:  گفتم ي جدي صدابا

   رفترونی شدن همه احترام گذاشتن سرهنگ از اتاق کنفرانس ببلند
 چرا نگاه من کرد همه:  آرتان گفتم کی رفتم نزدکردنی نگام می چشمریه ز چرا همدونمینم

 اجازه دادن نی و بخاطر انهی بخاطر همستی ننجایلباس هات مناسب ا:  با لبخند گفت آرتان
  سرهنگ احتشام دستور دادنیوارد بش
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  به فکرم بودی حرف زد لبخند زدم تو هر حالتي سرهی آردا نگاه کردم که داشت با به
 کی همون اومد نزدمی بود اها شمی کرد بهم اسمش چی دختره که خودش معرفهمون

 هم ی واسه چومدی هرچند خوب مهربون نشون بده من خوشم نمومدیآرتان ازش خوشم نم
 ....دونمینم
 
 )  آردا( 
 

دم  وارد اتاق شی وقتنای سرهنگ حرفاشون زدن از اتاق خارج شدن رفتم تو فکر آدریوقت
   لبخند زد نگاش کردم صورتش قرمز شدنایپشت سرهنگ که آدر

 دی من خجالت کشينای آدریعنی
 ستی احساس نی دختر بنی خدا امکان نداره پس اي وادی خجالت کشزمنیعز

 حرف اتی منم بلند شدم داشتن درمورد عملشمی اونجا اومدن پي از سرگرد هاي سرهی
  دادمی منم داشتم گوش مزدنیم

 که با ارتان سرگرم ي نگاه کردم که داشت با صورت جمع شده به آرتان و دخترنای آدربه
  کردیصحبت کردن بود نگاه م

 احساساتش نشون داده ينجوری اوقات و ای درون دار باشه بعضتونستی اومد رو لب نملبخند
  شدیم

   نباشهينجوری صورتش اگهی که دکشونی نزدرفتم
  زود احترام گذاشتدنمی آرتان با ددمی رسبهشون

   هم که رو به روش بود برگشت احترام گذاشت نگاه کردم ستوان بوديدختر
 چون تا دو ی استراحت کني بریتونینم:  گفتم نای رو به آدرستادنی گفتم که راحت اآزاد

  میکنی حرکت مگهیساعت د
   حرفم چشماش برق زددنی شنبا

 ایدنبال من ب:  روش رفتم طرفش گفتم میدی مانی اطرافي شدم نگاه هارهی خبهش
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 که ی رفتم طرف اتاقمی اومدرونی تعجب نگام کرد بعد دنبالم راه افتاد از اتاق کنفرانس ببا
  واسه امروز بهم داده بودن

  کردی گرد شده نگام مي درو بستم برگشتم طرفش که با چشمهامی وارد اتاق شدیوقت
 واسه چه آمد اتاق:  گفت
 لباس هاش دونستمی بودم مدهی مانتو واسش خرهی طرف ساك خودم قبل از اومدن رفتم

  ستی خوب ننجایواسه ا
 چه است:  آوردم گرفتم طرفش بهش نگاه کرد گفت رونی بمانتو
 بپوش فکر کنم خودت هم نوی لباس کوتاه انی ايمانتو بجا:  راستمو بردم باال گفتم يآبرو

 ادی نم خودت خوشتي روگرانیاز نگاه د
   شد نگا من کرد آنهاتیتو اذ:  باال رفته نگام کنه گفت ي نوبت اون بود که با ابروهاحاال

 چه دمی ذهنم مرور کردم فهمي دوباره جملمو توی گرد شده نگاش کردم وقتي چشمابا
  دادمیسوت
   بپوشری بگنهی دست من بخاطر همیتو االن امانت:  خودمو جمع و جور کردم گفتم زود
  آرتان است نگران امانت نبود:  مانتو گرفت گفت کی نزدداوم
  کنیطونی بود لپاش بکشم بگم کم شکی لبخند دندون نما زد نزدهی و

 ....ستادمی مانتو دادم دستش از اتاق خارج شدم پشت در اتاق منتظر ازود
 ) نایآدر( 
 

 ی دفعه احساس کردم هول شدم ولهی چه را دونمی آردا اومد طرفمون خوشحال شدم نمیوقت
 گهی تا دو ساعت داتی گفت که عملدی بهمون رسی ظاهرم نشون داده بشه وقتينزاشتم تو

   خوشحال شدم خودم احساس کردم که چشمام برق زدشهیشروع م
 ی با تعجب نگاش کردم ولای اطراف نگاه کرد بعد رو به من گفت دنبالم بکمی آردا دمید
 که ی طرف اتاقمی رفتمی حرکت کردم از اتاق کنفرانس خارج شد نگفتم دنبالشيزیچ

   سالن بوديانتها
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   باز کرد اول من وارد شدم بعد هم خودش برگشت طرفمدرو
   اتاقي تومی اومده بودی واسه چکردمی گرد شده نگاش مي چشمهابا

  دمی سوال ازش پرسنیهم
 رونی بلوز بلند ازش بهی اتاق بود بازش کرد ي که تویی جوابم ندادم رفت طرف کوله اکه

 آورد
 چه است:  طرفم گفتم گرفت
 بپوش فکر کنم خودت هم از نوی لباس کوتاه انی ايمانتو بجا:  باال انداخت گفت ابروش
 ادی خودت خوشت نمي روگرانینگاه د

   شد نگا من کرد آنهاتیتو اذ:  باال رفته گفتم ي ابروهابا
 دست من یتو االن امانت:  گفت يود از اون حالت خارج شد جد زی گرد شد ولچشماش

   بپوشری بگنهیبخاطر هم
آرتان است نگران :  گفتم طنتی کنم با شتشی اذکمی خواستمیگرفتم م  مانتو روکی نزدرفتم

 امانت نبود
   لبخند دندون نما زدمهی

  شد زود مانتو انداخت تو بغلم از اتاق خارج شدی چدونمینم
 که آردا زده بود پس واسش ی خوشحال بودم از حرفی ولدمیاال انداختم مانتو رو پوش بشونمو

  نبودمتی اهمیب
 از شدی نمیچی شده بود هي رو به رو بازم جدواری زده به دهی تکدمی اتاق خارج شدم داز

  سرشو تکون داد راه افتاد طرف طبقه باالدیصورتش فهم
 تند نرفت:  پله اول دستش گرفتم گفتم ي دنبالش رفتم رومنم
  دی زود برگشت دستشو زود کشکه
   زودتر از اون رفتم باالاوردمی خودم ني به روی تعجب نگاش کردم ناراحت هم شدم ولبا



 طعم شیرین رمان                                          یکیرمان زاده عمارت تار

@donyayroman 168 

 ي لباس هادی باای بدییکجا:  زود رفتم طرفش که گفت سادهی سالن واي که تودمی دآرتان
  یمخصوص بپوش

 گفتی بهم مآوردی ملی مخصوص آرتان وسالیاونجا بود پر بود از وسا که می شدی اتاقوارد
  استفاده کنميکه چطور

  گرفت از اتاق خارج شدلی تحولی آردا وارد شد زود وسایول
  ضدگلوله بهم دادن با شوکرهی فقط من

  می نداد برگشت طرفم گفت بری بودم بهم اسلحه بده ولمنتظر
  اسلحه نداد:  گفتم متعجب

 بدن بهت فقط ستی ني خواهرم اسلحه که اسباب بازنایآدر:  خنده گفت ری زد زکه
  اسلحه منم حکم دارم که بهم دادننی خودشون هست ايروهایمخصوص ن

  کرد آن وقتي اندازری تدیچرا پس گفت با:  گفتم
 از ی بتوندی دستت باشه بايچون ممکنه اون لحظه جونت در خطر باشه و اسلحه جلو:  گفت

 یدت دفاع کنخو
 .....می اومدرونی از اتاق بمی گرفتلی تحولی وسای تکون دادم وقتسرمو

  زدی واسش لبخند مزدی دختر حرف مهی در بود داشت با ي روبه روآردا
  زنهی داره بهش لبخند مهی کنی کردم ناخداگاه ااخم

   چرا دستش گرفتنی ایچــــ
   داغ کردم به زور خودم کنترل کردمکردمی ماحساس

 کشونی درون آشوب رفتم نزدی ولتفاوت ی بي ظاهربا
 به دستشون نگاه دنی دست از حرف زدن کشسادمی متوجه شدن که من کنارشون وایوقت

  هم قفل شده بوديکردم که تو
  کردیمعرف:  به آردا گفتم رو
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 یمی بود که انقدر صمی کنیدم ا من بهش اخم کری ولکردی داشت با لبخند نگام مدختره
 بود با آردا

  هستنيری زههی سروان زکشونیا:  گفت ی خوشحالي با صداآردا
 خب:  گفتم

  خبیچ:  تعجب گفت با
 خب نسبت چه داشت:  مثل خودش گفتم منم

 هست و با نامحرم یمانی به دست هاشون اشاره کردم قبال آرتان گفته بود که آردا آدم با او
  کنمتی رعادیو من با دهیدست نم

 ينجوری انای االن ایول
  من هستنزی عزشونیا:  دست انداخت دور شونه اون دختره گفت دی خندآردا

   نابود شدای دنکردمی روم احساس مختنی رخی اب انگار
 چشمام طرف ي سرددونستمی به آردا نگاه کردم شوکه نگام کرد مخی شدم ، سرد تر از سرد

 کنهیمقابل شوکه م
  آرتان:  اسلحش بود کردم گفتم ری آرتان که درگروبه

  جانم:  بلند کرد گفت سرشو
  هی بقشیمگه نرفت پ:  زودگفتم

  میریچرا االن م:  تکون داد گفت سرشو
  قربان:  روبه آردا گفت بعد
 میحرکت کن:  آردا نزاشت حرف بزنه گفت که

  توجه بهشون اول حرکت کردمیب
 کارهام دست خودم نبود بودم ی چرا عصبدونمینم

 ممکنه االن برگردم با آردا دعوام بشه پس زودتر قدم هامو برداشتم از دور کردمی ماحساس
 امانت حالت خوبه:  گفت طنتی که با شستادمی رفتم کنارش ادمیهمون محمد د
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  کردی گرد شده نگام مي بهش نگاه کردم که با چشمابرگشتم
 نجاسی ای کنیبب:  گفت ی خوشحالي که محمد با صدادنی و اون دوتا هم بهمون رسآرتان

 دیدونی منجای اي اومدگهی دي بردادتی شما مارو از یخوب
 خودمو گرفته بودم که ي به زور جلوشدمی مونهی شناخت داشتم دی آردا رو مزی عزنمی اپس

  دختر رو بشکنمنینرم گردن ا
   هستن منتظرمونهی بقمیبسه بر:  گفت یی گرفته اي با صداآردا

   انداختم پشت سرشون حرکت کردمنیی پاسرمو
  گشتمی برمگرفتمی مطی هرچه زودتر بلدی بااتی کردم به بعد عملفکر

 تحمل کنم  رونجای اتونستمینم
 آردا نبود فقط ي اصال حواسم به حرف هااتی واسه عملومدنی که میی به همه اونهامیدیرس
 دیدزدی اون هم چشماش ازم مکردمی نگاش مرهی خدونمیم

 میری ممی داردونستمی کدوم لنج کدوم بندر فقط مدونمی نممی ها بشنی داد تا سوار ماشدستور
 می نابود کنیمی قديتا دشمن ها

   شدنی شدن رفتن مخفادهی ها زود پروی همه جا اروم بود نمیدی رسیوقت
   داشتدی که به اونجا دواری دهی پشت می محمد هم رفتمنو

  بشمی عصبخواستمی به آردا نگاه نکردم نمگهید
 درشت کلی شدن همشون هادهی پی آدم از کشتي سرهی که اومدن می ربع منتظر موندهی

  داشتن
  پوزخند زدمشهی ازش خارج می چه کسدمی توجه کردم دی ون اومد وقتنی ماشهی
   شدتر ظی پوزخندم غلي نفر بعددنی دبا
   بود بار کارشون تمومنیا

 گهی دنی ماشهی دنی با دکردنی بودن آرتان و آردا که بهشون حمله نمی منتظر چدونمینم
   گرد شدادی باز شد چشمام از تعجب زنی در ماشی وقتی کردم ولزیچشمام ر
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   هستننجای چرا اهی همه دختر چنیا
 که بلند گفت دستتاتون دمی آردا شني شروع شد صدااتی شدن همه دختر ها عملادهی پبا

  دی باال شما محاصر شددیببر
  شروع شديراندازی حرف آردا زود اسلحه هاشون آماده کردن تدنی ها با شناون

  فرار کننخوانی مکننی که اون دوتا دارن از فرصت استفاده مدمید
   اونا بود برداشتمي هاگاردی از بادیکی که مال یی ااسلحه
  نداشتیاجیحت بود پس به اسلحه امرده
   دنبالشون محمد حواسش نبود که از کنارش بلند شدمرفتم

 حرکت کرد کشت شما اشغال ها را:  که اسلحه بردم باال گفتم می بچه ها دور شده بوداز
 که اسم یی من تند برگشتن طرفم با نفرت بهشون نگاه کردم کساي صدادنی شنبا

  زیز عيخودشون گذاشته بودن خاله و عمو ، زن بابا
  کردنی زدم بهشون چطور جرات مپوزخند

 من زودتر به خودم اومدم به ی کنه ولکی که شلکنهی داره از فرصت استفاده منیری شدمید
 .... کردمکی راستش شليپا
 ) آردا( 
 

 لحظه اون طرف نگاه هی نبود نای شروع شد همه حمله کردن حواسم به آدراتی عملیوقت
 ستی ننای هم از آدري خبرکنهی محمد تنها خودش داره مبارزه مدمیکردم د

   خورده بودمری احساس کردم نگاه کردم تدی سوزش شدهی شونم ي توهوی
  کردم کشته شديراندازی کرده بود تکی شلری که بهم تيگاردی طرف بادبه
  آرتان گفتم حواسش باشه به اون طرفبه

  نای بجز آدرستی نیچی حواسش به هگهیدونه د اگه بدونستمی مستی ننای که آدرنگفتم
   که اونجا بودي سمت پشت انباررهی که داره مدمشید

  دردش تاقت فرسا بودکردی تار شده بود کتفم درد مچشمام
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 ي تونای نباشم جون آدرفی کردم که االن ضعی نگرانم شدم سعدمی ترسکی شلي صدابا
  خطر بود

   اسلحه دستش بودنای نشسته آدرنی زمي رونیری که شدمی دکتری نزدرفتم
 کردم گوله کی کنه زود اسلحمو باال آوردم شلکی بهش شلخوادی نبود که عموش محواسش

  من همزمان با اون رها شد
  نی زمي به شکمش برخورد کرد افتاد روگوله
 بود کی که گوله خورده بود نزدیی جادنی افتاده بود با دنی زمي رفتم رونای به طرف آدرزود
  من عشق من چشماشو بسته بودزی امکان نداشت گوله به قلبش خورده بود عزرمیبم

  دادم که زود امبوالنس بفرستنامی در آوردم به مرکز پمی سی بزود
   خدا دستشو گرفتمای خداختمی ری نداشتم بلندش کنم فقط اشک مجرأت

 خــــــــدا:  زدم ادی خودمو کنترل کنم فرنتونستم
  نی زميشتم کنار سرش رو گذاسرمو

   تند چند نفر هم نتونستم بلندشمي قدم هاي صدابا
   آرتان هستدمی کنارم نشست با صداش فهمیکی
  گفتی منای اسم آدري ناباوري صدابا

 دمی نفهميزی چگهی شد داهی شد که همه جا سی چدونمی دفعه نمهی بلند کردم سرمو
   شد چشمامو باز کردم نور چشممو زددهی صورتم کشي که روی دستبا

   شد چشم باز کردمي واسم عادیوقت
 شکرت بچم ایخدا:  دستشو روبه باال بلند کرد گفت هی که کنارم نشسته با گردمی دمامانم

 چشماشو باز کرد
 نمی نبرمی من بمی مادر قربونت بشه الهیاله:  رو به من نگاه کرد با لبخند و اشک گفت بعد
  یمارستانی تخت بيرو

 .... باز کردن که بگم خدانکنهدهنمو
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  باز شد آرش اومد داخل خواست حرف بزنه که زود از تخت بلند شدمدر
  آخ:  بلند گفتم دی کشری تکتفم

  دنیمامان هردوتاشون ترس  آرش وکه
 ي خوردری تیشی بلند مهویچرا :  گفت یی کننده اخی توبي صداای مادرم

   شدی چنای آدرنای برم آدردیمن با:  گمی مییا دهی نگران و ترسي صدابا
   به سرم شدی چه خاکایخدا:  گمی که بغض کامال توش معلوم هست مي با صدابعد
 وفتمی که نرمیگی خودمو محکم می ولرهی مجی که سرم گنیی پاامی تخت ماز
 کننی نگام مي هردوتا دارن با بهت و ناباورنمیبی مکنمی مادرمو آرش نگاه مبه

کجا :  گهی جلوم مادی که آرش موفتمی و چرا فقط به طرف در راه می واسه چدونمی نماصال
 یبه سالمت

   برو کنار آرشکنمیبرو کنار ازت خواهش م:  گمی می کالفه و نگراني صدابا
  کنهی گرد شده و شوکه نگام مي که داره با چشمهاکنمی آرش نگاه مبه

  پدرم هستکنمی نگاه می وقتادی در ميصدا
  دمی نمتی به صدا کردن خانوادم اهمشمی از در خارج مدمی به پدرم سالم مزود

   سالمهنامی بدونم آدرخوامی فقط ماالن
   تفاوت باشه فقط سالم باشهی نگاش سرد باشه بستی نمهم

  پور کدوم اتاق هستانی آرنایآدر:  پرسمی می حالی بي با صدارسمی مي پرستارستگاهی ابه
 نی نگاه بندازه ببهی دارهی چرا چشماش از روم برنمشمی می عصبکنهی بهم نگاه مرپرستا
   من کدوم اتاق هستیزندگ
  پور کدومهانی آرنایخانوم محترم اتاق آدر:  غرمی میعصب

 طبقه دوم هستن C.C.U ژهی ويبخش مراقبت ها:  گهی مقهی بعد چند دقادی خودش مبه
 ی وقترمی باشم زود به طرف آسانسور مفی ضعتونمی االن نمی ولشهی هام سست مزانو

 شنی خودشو مامان و بابا هم سوار مشهی درو ببندم آرش مانع مخوامیم
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  رونی برمی نفر منی اولرسهی آسانسور می وقتدمی نمتیاهم
  نمیبی راهرو آرتان ، مهرو ، خان و پارسا رو ميتو

  شونه پارسا هستي نشستن سر مهرو روی صندلي و پارسا رومهرو
قربان : گهی جلو مادی زود موفتهی نگاش بهم می وقترمی سست به سمت آرتان مي قدم هابا

 ...چرا بلند شـ
  نایآدر:  گمی می حالی بي حرفش ادامه بده با صدازارمینم

   بفهمهنای از عالقم به آدری که کسدمی نمتیاهم
  بشنومشوی خبر سالمتخوامی مفقط

  شهی مهرو بلند مهی گري صداندازهی منیی از دلم خبر داره سرشو پاآرتان
  حالش خوبه سالمهنامی بهم بگن که آدرخواستمی فقط منجای اتا
 امی فرود منی زمي روشهی که از دهن آرتان خارج میی کلمه ابا

   بهش بگمخواستمی کما نه خدا من تازه مایخدا
 .....رمی بعد از هوش مزنمی بلند اسم خدا رو صدا مي صدابا
 
 ادی و مرهی روز ها مي چطوردونمی اصال نمگذرهی منای آدري هفتس از کماکی

   هستزمی به عزنایهستم چشمام به آدر C.C.U شهی شي جلوفقط
   کرد عاشق بشمي که کاری کسبه
 بود االن کار دهی اشکمو ندی که تا االن کسی شدن من کسری اشک هام سرازامی خودم مبه
   لحظم شده اشکهر

 انی از چشمام ممارستانی تخت بي عمرم رودنی که با دیی هااشک
   کماي رفته تودمی که فهمی وقتکنمی هفته قبل فکر مهی به

   شدمی که من عاشق کدنی که همه خانوادم فهمیوقت
  هی روزم واسه کحال

  کنمی اشکامو پاك مکشمی به چشمام دست مامی مرونی فکر باز
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 نمشی ببشهی اجازه دادن که حداقل از پشت شدنی منو دي قراری بی وقتدکترها
 نمونده فقط از خدا عمر شیچی هگهی اداره االن دي سرهنگ جددوننی ممارستانی بهمه

 خوادیدوباره عشقش و م
  کنهی مهی که نشسته داره گردمی بخش خارج شدم مهرو داز

  ی خونه استراحت کنیچرا نرفت:  گفتم ي خش داري با صداکی کنارش نبود رفتم نزدیکس
  نکن مهرو پارسا کجاسهیگر:  کنارش نشستم گفتم هی گرری بلند کرد بلندتر زد زسرشو

  ره... بخـ... غذا... ه...رفتـ:  گفت هی گرونیم
  خوب حرف بزنهتونستی کردن نمهی گربخاطر

  بس کن مهرو:  گفتم یی کالفه اي با صداهی گرری طرفم بهم نگاه کرد بازم زد زبرگشت
 ی کردم کسداشی که تازه پی خواهرم کسی بس کنم وقتيچطور:  تکون داد گفت سرشو

  خداااهی محبت چی بود معندهیکه تازه فهم
  دیلرزی مهی گذاشت رو صورتش شونه هاش از گردستاش

 ی مادرم باعث و باندونمی می کشم وقتیعذاب م:  گفت دی که به زور به گوش رسیی صدابا
 سراسر عذاب باعث شد خواهرم بره کما ، بردارم مثل افسرده ها باشه هی زندگنی کماس انیا

 هینحوری ده که زنش ايپدرم سرافکنده باشه تو
  فکر غرق بود که اصال حواسش نبودي پارسا سرمو بلند کردم مهرو انقدر توي صدابا

 کردینگاه م  ناراحت که غم کامال توش معلوم بود به مهروي با چشماپارسا
  حضور من معذب نباشني شدم که توبلند

  نرو تورخدا:  مهرو گفت یول
   طورنی تعجب نگاش کردم پارسا هم همبا
   بگميزی چهی خوامی تورو خدا منیبش:  کنار دستش زد گفتی دست به صندلبا

مثل آرتان :  از ما دور شد گفت کمیگاه کرد که  تکون دادم نشستم مهرو به پارسا نسرمو
  بگميزی چهی بهتون خوامی منی داداشم هستیعنیدوستون دارم 
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  بگو:   نگاش کردم گفتم ي کنجکاوبا
 ادی داره تا دوباره بهوش باجی به شوك احتنایدکتر گفته آدر:  انداخت گفت نیی پاسرشو

   برگردهخوادی بدنش نمگفتیم
 دونستمی چرا پس من چرا نمی چیعنی نگاش کردم  گرد شدهي چشمابا
  یدونی از کجا مناروی تو ای چیعنی:  گفتم یی شوکه اي صدابا
 بگم که شما خوامی من می هفته ولهی نی ايحواستون نبود شما تو:  نگام کرد گفت کمی
  دیاری بهوش بناروی آدردیتونیم

  حرفانی ای چیعنی یگی می چیدونیمهرو م:  گفتم ي بعدشوك
 بدنش ادی بهوش بخوادی خودش نمنای من حرف هامو بزنم دکتر گفت که آدردیبزار:  گفت

 مطمئن هستم که دیاری بهوش بنای آدردیتونی که شما مدونمی من می ولدهیواکنش نشون نم
 باهاش حرف کی نزددی بردی نگاش کنشهی از پشت شنکهی اي بجانباری ادهیواکنش نشون م

  شونهی اطرافش ميا دکتر گفت که حرف هدیبزن
 به خودم ی بلند شد رفت کنار پارسا فقط وقتی مهرو کدمی به روبه رو نگاه کردم نفهمشوکه

  اومدم که پشت در اتاق دکتر بودم
   اجازه وارد شدن دادن رفتم داخلی زدم وقتدر

 .....دینی بشدییبفرما:  گفت ي با صورت جددکتر
 ي واسه آدونمیم:  بپرسم شروع کرد حرف زدن گفت ی سوالنکهی نشستم بدونه ایوقت

  فهممی منمیبی عالقت به اپن دختر منجای اياومد
 رونشی بي خواب ارادنی محرك داره که از اهی به ازی من به خانوادش هم گفتم که نبله

 گفتن که خواهرشون به شما عکس لی به چه دلدیتونی گفتن که شما مشونیبکشه و خواهر ا
  مطمئن بودنی ولدونمی نمدنیالعمل نشون م

 ي خودم حرف بزنم به حالت عاددادی چرا اجازه نمنی اکردمی گرد شده نگاش مي چشمابا
  کنم که برگردهکاری چدی اومدم که بپرسم بانیبله و من بخاطر ا: برگشتم گفتم 
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 شما مطمئن یعنی:  گفتم جانیموم شد با ه هاش تحی توضی دادن وتحی کرد به توضشروع
  ادی صد در صد که بهوش مدیهست

 ری تشونی ها جواب داده اضی مرشتری بي رویصد در صد نه ول:  گفت ي جدي صدابا
  فوت کرده بودنخوردی اونورتر مکمی قلبشون خورده بود اگه کینزد

ممنون پس من :  حرف بزنه از جام بلند شدم گفتم نای نداشتم در مورد نداشتن آدردوس
  که برم داخل اتاقشمیآماده م
  که امادت کننزنمیاالن زنگ م:  تکون داد گفت سرشو

 در ي که جلودمی خان و آرتان ددمیرس C.C.U  بهی تشکر از اتاقش خارج شدم وقتهی با
  سرمو بلند کنم تونستمی از خجالت نمکردمی هفته فکر مهی نی به ای وقتسادنیوا

 انداختم سالم کردم که دست خان نشست رو شونم زود نیی سرمو پادمی بهشون رسیوقت
 آزاد باش:  گذاشتم با احترام من خان لبخند زد گفت یسرمو بلند کردم احترام نظام

  دی کردکاریشما چ:  شوکه آرتان اومد يصدا
  به مافوقم احترام گذاشتم:  گوشه چشم نگاش کردم گفتمبا

 ....مافوق پدر مــ:  گفت
 ستی حرفا ننی اي جانجایا:  حرف بزنه گفت شتری پور نزاشت بانی آرسردار

   شدی چنایآدر:  گفت ی نگراني با صدابعد
  اتاقشونيقرار شد برم تو:  انداختم گفتم نیی خجالت سرمو پابا

 نانی اطمتیخجالت نکش جوون بهت اعتماد دارم به پاک:  زدن رو شونم گفت دستشون
 دارم

 بودن تابلو دهی همه فهممیشونی پي طرف عرق شرم نشست روهی راحت شد و از کمی المیخ
  بودم
  شدمنای مخصوص بهم دادن بعد وارد اتاق آدري اتاق لباس هاهی داخل رفتم
  انگار قلبم محکم فشار دادندشی صورت رنگ پردنی کنار تختش با درفتم
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 قدرتمند االن مثل ي ببخش دستشو تو دستام گرفتم آون دستاای دستش نگاه کردم خدابه
 کنار تختش نشستم ی صندلي رورمی اشک هامو بگي تکه گوشت افتاده بو نتونستم جلوهی

 يدی راحت خوابالی هفتس با خهی ی معرفتی بیلی خیدونیم: شروع کردم حرف زدن واسش 
 چقدر یدونی مدمی هزار بار جون مي اتاق دارم روزنی اونری که بیستیاصال به فکر من ن

 کردم من تتی اذزمی عزدی شو ببخشداری تورو خدا بنای آدری کنتمی اذيخوایدوست دارم م
 یی خواهرمه خواهر رضاهی به خدا زکی ولزمی گفتم عزهی که به زکادی بدت مدونستمیاحمق م

 مردم و زنده ي خوردری تی وقتیدونیم  کردمدای من تازه تورو پزمیو عز شداریمن هست ب
  رمیمی منم می نشداری بنایشدم آدر
   امکان منفجر شدنش هستدنی فشار مشتری هر لحظه دارن قلبم بکردمی ماحساس

 دمی کشادی انقدر درد داشتم که فردی کشری دفعه قلبم تهی دی چرخی داشت دور سرم ماتاق
  آب داغ بودي افتادم بدنم انگار تونیی پایدستمو گذاشتم رو قلبم از صندل

 بود که نای انجام بدم چشمام به آدري کارتونستمی اصال نمی دور و ورم چه خبره ولدونستمیم
 نی از اشتری سر من بي هم اومدن باالي سرهی دکتر پرستار دور تخت اون گرفتن ي سرهی

 .... شداهی چشمام سي جلواینتونستم مقاومت کنم دن
 سرم ي که باالدمی که رو صورتم قرار گرفت آروم چشمامو باز کردم خان و دی دستبا
 آخ:  از طرف چپم احساس کردم بلند گفتم يدی اومدم حرف بزنم که درد شدستادهیا

  شده دخترمی چنایآدر:  هول شد گفت خان
 بم...قلـ:  از درد بود گفتم ی که ناشیی ادهی بري صدابا

 یدکتر وقت  اتاق پر شد از پرستار وهی که کنار تخت بود فشار داد بعد چند ثانيدی کلزود
 درد ادی که زمیزنی بهشون آرام بخش مهی درد ها عادنی استی نیچیه:  کردن گفتن نمیمعا

 نکشن
 کارشون تموم شد از اتاق خارج شدن به خان نگاه کردم که هنوز چشماش نگران بود یوقت

  مهرو آرتان:  گفتم ی حالی بيابا صد
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  باشمشتیدوتاشون فرستادم خونه خواستم امشب خودم پ: دشتم گفت   گذاشت رودستشو
 کردی مشی از آردا بپرسم حتما االن با اون دختره خوشحال بود داشت زندگخواستمینم
 قلبم دمی اتاق اومد از خواب پري که تویغی جي نگفتم کم کم خوابم برد با صدایچی هگهید

  دوباره درد گرفته بود
 اتاق هستن با کار من هردو ي که تودمی گذاشتم روش پانسمان بود مهرو و پارسا ددستمو

 ادیبگم پرستار ب:  پارسا اومد جلو گفت هی گرری زد ز  مهرودنیترس
 نه:  تکون دادم گفتم سرمو

: و گرفت گفتم  اومد جلو دستمکردی مهی به طرف مهرو دراز کردم هنوز داشت گردستمو
  چرا کردهیگر
  دی زدم بغل گوش تو ببخشغیاخه من بودم ج:  بغض گفت با
 اشکال نداشت:  درد لبخند زدم گفتمبا

 دوباره خوشحال شدم همدمم داداشم دنی نگاه کردم آرتان بود از دی در اومد وقتيصدا
 مونیب ترسوند خانوم خودم خویسالم بر آبج: اومده بود با لبخند بزرگ اومد جلو گفت 

   خانومیدونیم
 سرم اومده امکان یی داده بود که چه بالحی واسم توضشبی دکتر دکردمی نگاش مفقط

 کنارم نبود طونی آرتان نداشتم مهرو شگهی دمردمی فکر کردم اگه منیمرگ داشتم به ا
  معرفتی بي اون آردای آروم نبود حتيپارسا

   اومدم رفتم به آردا سر بزنمرتری ددیببخش:  آرتان که گفت ي صدابا
 ای با جواب آرتان انگار دنی ولدمی سوال پرسنی تعجب نگاش کردم مگه آردا کجا بود همبا
  ي واي سرم خراب شد آردا سکته کرده بود وايرو
  استداریآرتان خوب بود اره االن ب:  دمی پرسیی ادهی نگران و ترسي صدابا
  زمیاره عز:  لبخند نگام کرد گفت با
   آرداشیرفت پ:  زحمت نشستم رو تخت گفتم با
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 لچریبزار بگم و:  آرتان با لبخند گفت ی ولکردنی گرد شده نگام مي و پارسا با چشمامهرو
  یسی سر پا واادی زیتونی نمارنیب

 آرتان بازش ی در وقتهی ي جلومیدی رسمی آوردن نشستم روش از اتاق خارج شدلچری ویوقت
 برگشتن طرفمون مادر آراد می وارد شدسادنی تخت واهی که کنار دمی زن دهیکرد دوتا مرد 

 ي توشهی آردا احترام به بزرگتر همدونستمی بلند شدم ملچری ويشناختم با زحمت از رو
من لبخند زد سالم کردم مادرش اومد جلو بغلم کرد شوکه همون   هست با کارتشیاولو
 چرا دونمی نمکردیاشت با لبخند بهمون نگاه م نگام به تخت افتاد آردا دسادمی وايجور

:  انداختم که مادرش رفت عقب گفت نییاحساس کردم از نگاش صورتم داغ شد سرمو پا
  عروسکیچقدر خوشکل.... هزار ماشاا

   تشکر کردمی ارومي تعجب نگاش کردم با صدابا
 خانوم نایآدرشما همون :  که تو اتاق بود همه نگاهت برگشت صرفش گفت ي پسري صدابا

 دیمعروف هست
  با تعجب نگاش کردم سرمو تکون دادم 

 به آردا نگاه کردنی نگاه مدارانهی بخرن خريزی انگار اومدن چکردنی نگام مينجوری اچرا
  شد تونجوریحالت خوب است چرا ا:  شده رفتم جلو گفتم ی اومدم چادمیکردم دوباره 

 ...  عـستی نیچیه:  لبخند گفت با
  نی بهم وارد شد بخاطر ايشوك قو:  سرفه کرد گفت هی

   دادریی بگه حرفشو تغی چخواستی سرمو تکون دادم مشوکه
 استراحت دی توام االن بامی مراحم نشگهی دمی جان بهتره برنایآدر:  آرتان اومد گفت يصدا

 .....یکن
 
 ) آردا( 
 

  کنهی مزاحم مراحم تلفظ م هپروت بودي از اتاق خارج شدن خندم گرفت آرتان هم تویوقت
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  بازم بهوش اومدنای که آدرکردمی هر نفسم خدارو شکر مبا
  یخوب پس دلتو باخت:  اومدم گفت رونی مامانم از فکر بي صدابا

 ی زجر مي دارنمی ببخوامی نمگهیگفتم پدرت با پدرش صحبت کنه د:  با ذوق گفت بعد
 شی از دوریکش

  کش اومدشتری رو لبم نشست که با حرف آرش بي لبخندناخودآگاه
 دی زن داداشم فوتت کنه باياری دربي مادر شوهر بازیتونی نمگهی دیدونی مامان میول:  آرش
 رتتی بگادیبابا ب

   خندهری چشم غره رفت من بلند زدم زمامان
 گفتن یی که انجام دادم رفتم اداره واسه بازجوي کارنی مرخص شدم اولمارستانی از بیوقت

  به استراحت نبوديازی من خوب بودم نیاستراحت کنم ول
  کنمیی و اردالن بازجونیری اداره درخواست دادم خودم از شرفتم

   نشسته بودرنی شیی کردن رفتم اتاق بازجوموافقت
  سرد رو به روش نشستم  وي شدم جدوارد

 و هی جرمت چیدونیم:  گفتم ي سردي غرور نگاهم کرد پوزخند زدم کاذب بود با صدابا
   بودی کار چنی اي برالتی بگو دلهیتاوانش چ

 قاچاق اسلحه:  دستمو باز کردم از اول شروع کردم به خوندن ي جلوپرونده
 جرم قتل خواهر و نی و آخريکردی از همه راه ها قاچاق مقهی انسان ، قاچاق مواد و عتقاچاق

  به همسرانتیخ
  نشون داده نشهکردیترس بود که تالش م لبش نبود و فقط ي روي پوزخندگهید

  هم انجام ندادمی کردم قاچاقیانتیمن نه خواهرمو کشتم نه خ:  گفت
 ی مثل خودت بي فرض کردیمنو چ:  گفتم ی خشن  سرد وي خنده بعد با صداری زدم زبلند

 واسه ي همدست بودیی بار سه بار با زجر  بگو با چه کساکیعقل جرمت اعدامه اونم نه 
 يکردی قاچاق مقهیعق یک
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  داد  لوگشمی دي خارج شدم همدست هایی اتاق بازجواز
 
 )  نایآدر( 

 به خونه زنگ زد با نیری فقط روز اعدام شدمی آردا ندگهی مرخص شدم دمارستانی از بیوقت
 حالشون دنی پدر مادرشون بري برای چه حکمدنی فهمیخان صحبت کرد مهرو و پارسا وقت

   گرفتی مهرو افسردگیبد شد پارسا بهتر تونست خودشو کنترل کنه ول
 که من ازش گهی دي اعدام کردن به جرم قتل خواهر ، قاچاق انسان و مواد و جرم هانیریش

  خبر نداشتم
 تونهی و نمنهیبی حال مهرو می خودش هست وقتي تویلی بابا خگمی که االن بهش مخان
 اونو مقصر نمی خلن به عنوان پدر ببتونستمی نمرانی امی اومده بودی انجام بده وقتيکار

 االن ی مادرم مرده بود و مارو هم از کشور و خونمون درو کرده ولنکهی بخاطر ادونستمیم
 در نبود پدرم بخواد نیری جونمون فرستادمون چون امکان داشت شظ فقط بخاطر حفدونمیم

   پرونده کمک کردهشتری روند پي که پدرم فرمانده هست و اون تودمی فهمنمیکارو بکشه و ا
 زن عمو برگشت خونه دنی عموم هم واسش حبس ابد برگذرهی منیری ماه از اعدام شدو

  خودشون
   اومدمرونی خدمتکار از فکر بي صدابا

  نهار آمادسزیخانوم م: خدمتکار
 من همون رونی بومدیز از اتاقش م امرودی باگهی تکون دادم رفتم طبقه باال مهرو دسرمو
 عکس مادرش گرفته جلوش داره دمی بدون در زدن وارد اتاقش شدم دخوامی قبل ميمهرو

 کنهی مهیگر
 ی مهرو بود رفتم جلو بي برای مادر خوبی بد بود ولی واسه هرکنیری ناراحت شدم شیلیخ

 نییبلند شد رفت پا:  آروم شد گفتم یحرف بغلش کردم وقت
  تو بروامینم:  گفت ی حالی بي بلند کرد با صداسرشو

  االننییمهرو بلند شد رفت پا:  کردم گفتم اخم
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 که آرتان زد با ی غذاشو خورد شب با حرفنیی پامی تخت رفتي نزد بلند شد از روی حرفگهید
 هی گرخواستی من دلم مي خواستگارومدی داشت آردا داشت مقتی حقیعنیپدرم شوکه شدم 

   کنمکاری چخوامی مدونستمیندم اصال نم بخایکنم 
 انی نه فقط نگاش کردم لبخند زد گفت آرتان بگو بای انی بابا گفت اجازه بدم بیوقت

 دمیبهت حق م:  چشماش پر اشک شد گفتدی خبرو شنی مهرو وقتانی شب قرار بود بفردا
 خوشحالم که ی ولادی بال ها سر شما بنی چون اون باعث شد ای نکنيواسه مادرم عزادار

  يای برونی بي دور خودت گرفته بودکه ی سرد و سنگهی از اون الیتونست
   نگاش کردمی ناراحتبا

  حجاب باشهی بی آردا دوس نداره کسدونستمی مي با روسردمی لباس ساده پوشهی شب فردا
  پورانیجناب آر:  که پدر آردا شروع کرد به حرف زدن می سالن نشستي اومدن همه تویوقت

 بشن کننی خانوم قبول منای آدرمینی تا ببمی مزاحم شدنکهی سر اصل مطلب و امیبهتره بر
   البته با اجازه شماشیملکه زندگ خانوم خونه پسرم و

قصد جسارت ندارم عذر :  آردا بلند شد گفتي گرد شده نگاشون کردم که صداي چشم هابا
 کرد بعد شروع کرد از یبابام معذرت خواه  حرف زدم و روبه پدرش ونکهی واسه اخوامیم

 باغ ي تومی که داشت گفت و در آخر اجازه خواست که برییزهایخودش شغلش همه چ
 حرف هاش تموم شد بابام بهم ی وقتکردمیآردا نگاش م  شده بودم بهری تمام خمیحرف بزن

 ...  باغي تودی دخترم با آقا آردا برنایآدر: گفت 
 )  آردا( 
 

 ری باغ زي تومی رفتی وقتکردمیپامو گم م  دست وينجوری بود که اي بارنی داشتم اولاسترس
 بای زیلی چراغ هاش روشن بود خکردی به باغ نگاه منای آدرمی ها نشستی صندليدرخت رو

  بود
 کردی نگا کردم اونم داشت نگاهم منای به آدرکنمی باغ فکر مییبای خدا من چرا به زيا
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 هم خونه دارم یشناسی هست که میمدت خوب تو من و:  کردم به حرف زدن گفتم شروع
 سرهنگ هستم البته یدونی خوبه شغل هم که خودت ممی منطقه هم وضع مالنی بهتريتو

 خودم هست ي هم دارم از زحمت های گرفتم هرچی هست که درجه سرهنگی کمیمدت
 هی و ي نداریکه مشکل  موافق نبودم توننم م خونه پدرم بهم کم کرد اودنی خريفقط تو

 ی تفاوت سننی که ادمی من بهت قول می ولمی داريادی تفاوت زی که از نظر سنگهی دزیچ
  تو باشمي اصال نشون داده نشه پا به پامونی زندگيتو

  نشد نصفشیتند حرف زد من حال:  گفت کردی با چشم ها گرد شده نگاهم منایآدر
 حرف هام ی دادم وقتحینما زد بهم خندم گرفت دوباره اروم تر واسش توض لبخند دندون بعد

 من شرط داشت: تموم شد با لبخند گفت 
 یچه شرط:  گفتم ي جدي صدابا

  خود خواست که خوب شد خدا شناخت تو کمک کردستیمن حجاب خوب ن:  گفت
 زمیحتما عز:  گفتم ی خوشحالي صدابا
به :  خنده که گفت ری بلند زدم زدی خجالت کشنای خدا آدري انداخت وانیی حرفم سرشو پابا

 چه خنده
  داخل بگو که مثبتهمی رفتی خوب االن جوابت وقتیچیه:  جمع کردم گفتم خندمو

 جواب داد گفت ماه ری ناز کرد ددینه نه مهرو گفت من با:  گفت یی زده اجانی هي صدابا
 بعد جواب داد من

 اعصاب ادم ي که رویی از رفتار هایلیقدر خوب بود خ گرد شده نگاش کردم چي چشمابا
 بود نداشت

  بچه دلش پاك بودهی بازم مثل ی ولدادی هرچقدر محکم نشون مشی زدم از پاکلبخند
 داخل می رفتمی کرده تو جوابت مثبت هست پس چرا عقب بندازیمهرو شوخ:  لبخند گفتم با

 جوابتو بگو
 پس رفت داخل گفت که من زن تو شد:  بهم نگاه کرد گفت متفکر
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  بودمدهی عمرم به اندازه امشب خوشحال نبودم نخنديتو
  گریخب پس رفت داخل د:  به نشونه مثبت تکون دادم بلند شد گفتسرمو

  وارد شدنای تا اول آدرستادمی عمارت اي طرف ورودمی راه افتادمی شدبلند
 زمیخوب عز:  مادرم بلند شد ي ها برگشت سمتمون صدا داخل سالن همه نگاهمیرفت
  مبارکهمی بخورینیریش

 بله من زن آردا شد:  گفت ي جدي هم با صدانایآدر
 چطور جوابشو بگه دونستی دلم قربون صدقس رفتم نمي زور خندمو کنترل کردم توبه
  زمیعز
 دیچرا خند: ت  که برگشت طرف من با تعجب نگاهم کرد گفدنی همه خندنای حرف آدربا

 من جواب مثبت داد
 ي خجالت حرف زدی بی خودمونکمی فقط یچیه: لبخند گفتم  

  خجالت نداشت:  باال انداخت گفت شونشو
 می و فرداش قرار شد برنای اون شب مادرم انگشتر نشون انداخت انگشت آدرمی نشستمیرفت
 نای خورد من آدری اگه خون ها به هم نمی واسه من مهم نبود چون حتمی خون بدشیآزما

 واسم مهم بود
  بودستادهی در عمارت اي خودم جلونی رفتم دنبالش با ماشفرداش

 طرف ومدی شدن بودم که داشت مرهی بهش خرونی بودم که اومد بستادهی در عمارت ايجلو
نوم صبحت سالم خا:  با لبخند گفتم دی بهم رسی شدم درو واسش باز کردم وقتادهی پنیماش
 ریبخ

  قربانریسالم صبح بخ:  گفت طنتی با شاونم
 خوشحال بودم بالخره خدا جواب یلی خشبی خنده کال از دری بلند زدم زطنتشی شاز

 دعاهامو داد
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 نای آدرشگاهی طرف آزمامی دور زدم سوار شدم حرکت کردنی شد درو بستم ماشنی ماشسوار
  خانوممي فکريچرا تو:  فکر بود بهش نگاه کردم گفتم يتو
 شد برگشت طرف با ی بکار بردم دلم غرق خوشنای که واسه آدریتی کلمه خانومم م مالکاز

   بود کشتاتیآردا دانست من خواست آن دختر که در عمل:  براق گفت يچشما
 !!!!چرا؟؟؟:  گرد شده برگشتم طرفش نگامو دادم به جاده روبه روم گفتم ي چشمابا
   دست او گرفت من بد آمدیبا تو خوب بود تو به دختر دست نزد ول:  گفت ی لحن خشنبا
 بچه ی وقتنهی خواهرم هست البته منظورم از خواهر اهیزک:  محبت نگاش کردم گفتم با

 چی سن به هنی من تا ازمی مثل خواهرم هست عزگهی دمی کردهی مادر تغذهی ری از شمیبود
 هی من ی زندگي هم نشدم تنها دختر تويختر دچی دست نزدمو عاشق هیدختر نامحرم

  هم خشن هستیلیدختر خانوم هست که از قضا خ
 زود دستشو دی بازوم درد گرفت خودش فهمي تودی خنده که با مشت کوبری زدم زبلند

   معذرتيآردا ، آردا جان خوب است وا:  گفت ی نگرانيگذاشت رو بازوم با صدا
 آخ:  گفتم نی بخاطر همشوی دوس داشتم نگرانی نداشتم ولدرد
  چه شددیزد کنار زود د:  زود دستمو گرفت گفت که
 یآخه قربونت برم من مشت تو ک:  خنده گفتم ری کنم بلند زدم زي نتونستم نقش بازگهید
  نبوديزی ذره بود چهی درد داشته باشه فقط تونهیم
 به دنی تا رسهشی فرستاد سرشو برگردوند طرف شرونی بلند نفس حبس شدشو بي صدابا

  صداش زدم نگام نکردی باهام حرف نزد هرچشگاهیآزما
 کی آوردم نزدنیی بستم رفتم کنارش سرمو پانی شد در ماشادهی خودش زود پمیدی رسیوقت

 يریگی آردات مي نگاشو از چشماستیخانوم من قهر کردن بلند ن: گوشش گفتم 
 کار را نکرد لطفا من از نی اگری حالت بد شد آردا ددیترس:  برگردوندن طرفم گفت سرشو

   خواهش کرد از توی فرد خواهش نکرد ولچیه
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 نگاش یمونی احساس کردم از دستش دادم با پشی مثل خودم وقتکردمی درك مشوینگران
  زمی عزدیببخش: کردم گفتم 

  گریرفت داخل د:  لبخند گفت با
 منو نی کرده بود اتیحرکت کرد حجابش رعا کمرش بردم کی تکون دادم دستمو نزدسرمو

  زارهی احترام مدمی که به عقاکردیخوشحال م
 بهم نوبت دادن برگشتم طرف ی وقترمی رفتم جلو تا نوبت بگمی شدشگاهی وارد آزمایوقت
 ی پاهاش با تعجب رفتم جلو وقتي بچه هم روهی ها نشسته بود ی صندلي که رونایآدر

  فرار کرددی بود از سوزن ترسبای چه زدیآردا د: گفت نگاش بهم افتاد با لبخند 
 )  نایآدر( 

 ی چي برادمی از آرتان پرسی وقتمی بدشی آزمامی بردی جواب مثبت دادم گفتن که بایوقت
 به مشکل بر ندهی تا در آخورهی خونتون بهم مننی ببنهی اي داد که براحی توضمی بدشیآزما

 فرداش آردا اومد دنبال قلبم تند دمی انقدر سوال نپرسگهی نشد درمی دستگيادی ززی چدینخور
 خودمو کنترل کردم که صدام نلرزه سوار ی با بدبختدمشی دی شده بود وقتسرد  دستامزدیم

 چهرش دنی مشت زدم به بازوش با دی به شوخمی زدی حرف ممی آردا شدم داشتنیماش
 ی از ترسی راحت شد ولالمی کرده خی گفت شوخی وقتی ولدمی دردش گرفته ترسدمیفهم

 شگاهی داخل آزمامیآردا فکر کرد قهرم رفت  بگميزی نتونستم چگهیکه بهم وارد شده بود د
 از جلوم ی وقتکنهی بچه داره از دست مادر و پدرش فرار مهی دمی نشستم دی صندلي رویوقت

بود  بانمک یلی چرا ازش خوشم اومد خدونمیرد شد دوباره برگشت عقب بهم نگاه کرد نم
پام   کردم گذاشتم روندش بلستادی تپل اومد رو به روم اي لپادی پوست سفاهی گرد سيچشما
 فرار چرا کرد: گفتم 

 ...ترسـیاز آمپول م:  لرزون گفت ي صدابا
   نتونست ادامه بدهگهی دی زني صدابا

 ابانوی خي توي بردمی چقدر ترسیدونی مي چرا فرار کردنیآذ:  زن
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 خودشو نی همون آذای بچه زدی داشت حرف مي جورنی که معلوم بود مادرش هست همزن
   کرده بودی بغلم مخفيتو

  فرار کرددی بود از سوزن ترسبای چه زدیآردا د:  کردم که آردا اومد طرفم با لبخند گفتم نگاه
 بای زمیلیبله خ:  ساکت بود آردا جلو اومد با خنده گفت زدمی من داشتم حرف می وقتزن

  هستن
  ترسنی شجاع از آمپول نمي بچه هایدونیم:  رو به دختر بچه ادامه داد بعد

  عموترسمیخب منم نم:  اومد گفت رونی از بغلم بکمی حرف آردا با
 که کرد حواسم بهش جمع شد با لبخند ی بچه رو کال فراموش کرده بودم با سالممادر

   آورد بازم تشکر کرد و رفترونی کوتاه از بغلم بي که بچه رو بعد از تشکرمیجوابشو داد
   نوبت ما هستيبعد:  نشست گفت می کناری رفتنشون آردا صندلبا

 خون می اتاق جدا رفتهی ي صدامون کردن هرکدوم توی وقتمی تکون دادم منتظر شدسرمو
 دونمینم می خارجششگاهی از آزمامیخواستی اومد می کار من زود تموم شد بعد آردا وقتمیداد

 ی صحبت کردن بعد سرشو به نشونه منفکمی کی رفتم نزدیاون پرستار آردا چرا صدا زد وقت
  میبر: کن گفت  تکون داد اومد طرف

 بخورم يزی از استرس نتونستم چشبی درفتی مجی سرم گکممی سوال نداشتم حوصله
شت طرفم گفت  آردا برگمی شدنی سوار ماشیصبحونه هم نخوردم االن حالم خراب بود وقت

  می کحا صبحونه بخورمیخب خانوم خانوما االن بر: 
  من نشناخت هرجا خود رفت:  طرفش گفتم برگشتم

  می کجا بردونمیم:  تکون داد گفت سرشو
  ی دو هفته بعد عروسمیکنی هفته عقد منی انایآدر:  که گذشت گفت کمی حرکت کرد بعد

 ؟؟؟؟یچـــ:  گرد شده برگشتم طرفش گفتم ي چشمابا
 مونی سر خونه زندگمی زودتر برخوامی نکن قربونت برم ميچشماتو اونجور:  گفت برگشت

  می از هم جدا باشگهی دخوامینم



 طعم شیرین رمان                                          یکیرمان زاده عمارت تار

@donyayroman 189 

 باشد:  کنم پس گفتم ی آردا زندگشی دوس داشتم زودتر پمنم
  زمیممنون ممنون عز:  ذوق دستمو گرفت گفت با
:  دستشو برداشت گفت دی زود منظورمو فهم ابرو باال انداختم به دستم نگاه کردم که آرداهی
  لحظه ذوق کردمهی
 منو آوردن می تخت ها نشستي داخل رومی رفتمی نزدی رستوران حرفهی به دنی از رسگهید

 که یی طور تا آوردن غذا در مورد کارهانی انتخاب کردم آردا هم همیکه من تخم مرغ عسل
 آردا ی فقط گاهمی کدوم حرف نزدچی غذا آوردن هی وقتگهی دمی مرف زدمی انجام بددیبا

:  صبحونمو خوردم رو به آردا گفتم ی تو بشقابم وقتزاشتیبودن م  که اوردهیی هایخوراک
  شگاهیپرستار چه گفت در آزما

 یاجی کالس هاشون که منم گفتم احتمی نبود گفت بری مهميزی چیچیه:  لبخند گفت با
 مینر چون آشنا بودن اجازه داد ستین

 .... می اومدرونی از رستوران بزی تکون دادم با حساب کردن مسرمو
 ستاد فرداش زنگ رفتی مدی آردا منو رسوند عمارت خودش بامی از رستوران برگشتیوقت

 هفته بعد خورهی آردا بهم زنگ زد گفت که خون هامون بهم می عقد وقتدی خرمیزدن که بر
 که تا االن اصال اسم استرس هم به گوشش نخورده ی استرس گرفتم من کسمیکنیعقد م

 تو فکر ادی مهرو زخواستمی نممی رفترونی آردا و مهرو بدربود استرس داشتم فرداش با ما
 اومده بود شی پتی بازار آردا زنگ زد من جوابشو ندادم چون واسش مامورمی رفتیباشه وقت

 هی باهاش حرف بزنم فعال استمخوی نمی منم دوس داشتم باشه قهر نبودم ولدی خرومدین
 کت ری زی صدفدی تاپ سفهی زانو بود ا رنگ انتخاب کردم دامنش تیی اروزهیکت و دامن ف

 يزی چگهی ددمی و کفش هم خرفی ست کرونی بمی اومدمیدی خوشکل بود خرخوردیم
 کمی مهرو ی هفته حال روحکی نی اي هم از قبل گرفته بودن توشگاهی وقت آراخواستمینم

   فکر برهي توادی ززاشتیبهتر شده بود پارسا هم نم
  مهرو چشمامو باز کردمي صدابا
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  تموم نشدیخانوم تهام:  مهرو
 فقط مونده لباسشون زمیچرا عز:  با لبخند گفت شگری همون خانوم آراای ی تهامخانوم

  بپوشن
به درخواست خودم  نکرده بودم چون يادی زریی نگاه کردم تغنهی آي بلند شدم خودمو تویوقت
 دستم ي لباس تودنی اتاق لباسم عوض کنم که مهرو اومد با دي محو بود رفتم توشمیارا

 ..هـ..دهـ..حق بـ... اخه :  گفت یی ادهی بردهی بري خنده بهش اخم کردم با صداریزد ز
 دی دکلتوی هی فروشنده هنگ کرد وقتییخدا:  کم شد ادامه دادی وقتخندش

 بود دختر فروشنده کیکوچ  تنگ ویلی اصال اندازم نبود خدمی لباس پوشی افتاد وقتادمی
 هیکلی چه هنیا:  با دهن باز گفت کردی گرد شده نگام مي وارد اتاق پرو شد با چشمایوقت
   واستونارمی مشی سازنیاالن آخر:  با اخم نگاش کردم گفت یوقت

 بهم خوندی لب مری زییزهای چ بهای رفتی لب قربون صدقم مری جون آردا هم مدام زفاطمه
  کردیفوت م

 تونستمی تنگ بود مجبور بودم بپوشم چون نمکمی هنوز ی لباس آوردن خوب بود ولیوقت
 کردنی اماده مریسفارش بدم د

 سرم انداختم دوس نداشتم ي روي روسردمی اومدم با کمک مهرو لباس پوشرونی فکر باز
  خوب بودی االن هم با حجاب نبودم ولنی ناراحت بشه هرچند هممی حجابیآردا از ب

 اومدم که گفتن آردا پشت رونی که حساسه از اتاق بمیفهمدی خودم می گفت ولی نمیچیه
 آردا گفته زمیعز:  بود بلند شد اومد کنارم گفت شگری دست اراریدر منتظره فاطمه جون که ز

   بردار هستلمی باغ فيو بعد تدیریگی عکس مدیری فقط مدی تا راحت باشادی بردار نلمیکه ف
 فاطمه جون ممنون از شما:  لبخند گفتم با
   برم برو اردا منتظرهنتیری قربون لهجه شزمی عزفمهیوظ:  خنده گفت با
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 کردی بود داشت به در نگاه مستادهی دست گل منتظرم اهی خارج شدم آردا با شگاهی در آرااز
سالم :  براق اومد جلو دسته گل دستم داد گفت ي اومدم با لبخند بزرگ چشمارونی بیوقت

  هاتی منم خوبم ممنون از احوال پرسیخانومم خوب
  چون هنوزم باهاش حرف نزده بودمنداختی مکهیت

 ) آردا( 
 

 ي که به خاطر من گرفته بود لبخندی حجابدنینگاهم بهش افتاد با د.  رونی اومد ببالخره
 .به لبم اومد

 از ی با خنده و شوخی دلخور شده ولدونستمی زد می ، باهام حرف نممی شدنیسوار ماش 
 .دلش در آوردم

 .  مزاحم بشهخواستمی نمادی بردار بلمی فنزاشتم
 .هی آتلمیفقط رفت 
 . تا آخر عمرم نگاش کنمنمی بشخواستی با اون لباس فقط دلم مدنشی دبا
 . گرد شدناچشماشی آدردنیدخترعکاس با د  
 د؟یدی انجام میچه ورزش:  دیس پريبا کنجکاو 
 . خانوممدهی ، بوکس انجام ميراندازی ، تيبدنساز:  افتخار گفتم با

شروع کرد به دستور ...  همه اعتماد بنفسم خندش گرفته بود با گفتن ماشاانی که از اعکاس
 .میسی وايدادن که چطور

 
 )   نایآدر(. 
 

 . طرف باغ که همون عمارت خودمون بودمی تموم شد حرکت کردی کار عکاسیوقت
 خواستم؛ی نمگهی من دی ولرهی هم بگی عروسخواستیرفتم تو فکر،آردا م 
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 .می ماه عسل ونکور خونه قبلمی برخواستمیم
 . گمی عقد بهش مبعد
 
 
 مهرو ناراحت بشه، چون االنم بخاطر من تحمل کرده بود هنوز داغدار مادرش خواستمینم 

 بخاطر مهرو احترامش یلم کرده بود و مادرمون بخاطرش مرده بود ولبود هرچند به ماظ
 . مینگه می داشت

 شدم از ادهی در عمارت بودن پي فاطمه جون با مهرو بابا و پدر آردا همه جلومیدی رسیوقت
  ؟دیچرا خند:  دمی با تعجب از آردا پرسخندنی همه دارن مدمی که دنیماش

 . تا من درو واست باز کنمي کردی صبر مدی فقط بازمی عزیچیه:  لبخند گفت با
 . وقتنی بعدا تو در باز کرد برا من جبران اشهی نبود همادیاها :  لبخند دندون نما گفتم با
 .دیبلند گفت من شن:  گفتم دمی لب گفت که نشنری زيزی چهی خنده ری حرفم آردا بلند زد زبا
 .می زندگستی نيزیدر باز کردن که چمن تا آخر عمرم نوکرت هستم :  گوشم گفت در
 .شما تاج سر من بود:  براق نگاش کردم گفت ي چشمابا

   فشار داد با عشق بهم نگاه کرددستم
 . جلو که با اسپند اومدن استقبالمیرفت
 بودن با مشعل نور افکن روشن دهی چی و صندلزی کمک آردا وارد باغ شدم دور تا دور باغ مبا

 شده بود
  درخشیدی وسط باغ معمارت

 
 مخصوص که واسمون آماده کرده بودن گاهی جاي تومی از خوشامد گویی به مهمونا، رفتبعد

  مینشست
. 

 .کردمی به پارسا و مهرو نگاه مداشتم
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 ی ولزدی کنار هم نشسته بودن وپارسا دست مهرو رو گرفته بود داشت حرف می صندليرو
 .مهرو انگار اصال حواسش نبود

 جان؟:  آردا دست از نگاه کردن بهشون برداشتم گفتم ي صدابا
  حواست کجاست؟ادی االن عاقد مزمیجانت سالمت عز:  لبخند گفت با
 . دیبه پارسا و مهرو نگاه کرد خواست آنها هم بهم رس: منم لبخند زدم گفتم  
 ...انشاا:  لب گفت ریز

 سرم نگه داشتن يا اومد و تور باال اونم با سارشمی پادی عاقد اومد مهرو رو صدا کردم بوقتی
 .  از دخترا برام قند سابیدگهی دیکیو 
     شنیدن مهریه م از زبون عاقدبا
 !متعجب به آردا نگاه کردم 

 ! شاخه گل رز1395 سکه طال   و 114 خودش     با خونه
 . آردا رو  صداش زدممادر

 .جانم عروس قشنگم:  جون فاطمه
 . دادرشیی لطفا رفت گفت تغهی مهرنیست افاطمه جون من نخوا:  گفتم

. من قربونت برم:  رو گفتم بهش با لبخند و ذوق گفت هی مهری مخالفت کنه وقتخواست
 . انتخاب رو کردهنیآردا بهتر

اونم با لبخند نگام کرد بعد به عاقد .  همون پدر جون گفتای رفت در گوش پدر آردا بعد
 .گفت
   به مامان؟گفتی یچ:  با تعجب گفت آردا

 . االندیفهم:  کردم گفتم نگاش
 . رو عوض کردنهیعروس خانوم مهر:  گفت ي بلندي با صداعاقد

 .چشمامو بازو بسته کردم!  گرد شده نگام کردي حرف عاقد آردا با چشمانی ابا
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 114 شاخه گل رز باشه و 1395 سفر حج تمتع و کی شون هی مهرخوانیم:  ادامه داد عاقد
 سکه باشه

 .بعد روشو بر گردوند.  از تموم شدن حرفش    آردا   لبخند زددبع
 . بدمریی تغهی دوس نداشت من مهریعنی.با کارش ناراحت شدم 
 به ی کردم لبخند بزنم نزارم پی سعکردیبه بابام نگاه کردم که با اشک و لبخند بهم نگاه م 

 .  ببرنمیناراحت
 لم؟ی عاقد گفت وکیوقت

  بله رو دادم 
:  من با حرص گفت ي درد گرفت تا بازوشتری گرفت دست خودش بشگونیمهرو از بازوم و 

 .يکردی صبر مدی بایچرا زود بله گفت
 .  بله گفتدیمگر نبا:  گفتم
 . بارنی بشه سوميکردی صبر مدیبا:  گفت
 .  نگفتمیچی تکون دادم هسرمو
 . اونم بله گفتد؛ی از آردا هم پرسعاقد
 . رو  آوردنکی عاقد رفت کیوقت
 يعروس دوماد هم تو.  با اسبندرالی نگاه کردم کالسکه بود مثل مال سکی ذوق به کبا

  میدی برکیچاقو رو واسمون آوردن ک. بزرگ بودیلیخ. کالسکه بودن
 . می دهن هم گذاشتکمی

   وسطمیبا آردا رفت! رقص شدنوبت
 . سن نبودي رویچکی نشسته بودن و ههمه

 .شتم اونم دستاش دور کمرم حلقه کرددستامو رو شونش گذا 
 

  پخش شداهنگ
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  شدهشتری بیلی به تو خعالقم
  روزگارم قشنگتر شدهحاال

  حال منی اون وقت که تو با مناز
  بهتر شدهیلی خودت خینیبیم
 

  قسمت از آهنگ ؛نی آورد کنار گوشم شروع کرد به زمزمه انیی سرشو پاآردا
 

  شدهشتری بیلی به تو خعالقم
 ی درکم کنیتونی نمدونمیم
  نره عشق منادتی نوی ایول
 ی ترکم کني اگه روزرمیمیم
 
  کنمی زندگتونمی که بدون اون نمدونستمی چشماش زل زدم عاشقش بودم متو
 
 
  لحظه لحظه به تو فکر کنمخوامیم

  سد راهم بشهی کسخوامینم
 ادی بشمی جز تو پی کسخوامینم

  گاهم بشههی تکی تو کسبجز
 
  لحظه لحظه به تو فکر کنمخوامیم

  سد راهم بشهی کسخوامینم
 ادی بشمی جز تو پی کسخوامینم

  گاهم بشههی تکی تو کسبجز
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  چشاتي برارمیمی که ممنم
  واسه خنده هاترمیمی که ممنم

  عاشق بشمنمی از اشتری بخوامیم
  کن بتونم بمونم باهاتکمک

 
  چشاتي برارمیمی که ممنم
  واسه خنده هاترمیمی که ممنم

  عاشق بشمنمی از اشتری بخوامیم
  کن بتونم بمونم باهاتکمک

 
  شدهشتری بیلی به تو خعالقم

  روزگارم قشنگتر شدهحاال
  حال منی اون وقت که تو با مناز
  بهتر شدهیلی خودت خینیبیم
 

 ...  شدهشتری بیلی به تو خعالقم
 

 ...  شدهشتری بیلی به تو خعالقم
 

 ی شد آرامشری چشمامو بستم آرامش به قلبم سرازدی بوسمیشونی آهنگ تموم شد آردا پیوقت
  و لحظه بهم برگشتنی ازم گرفته شد االن، امشب، ایکه از بچگ

 عاشقتم:  لب زدم کردی باز کردم با لبخند بهم نگاه مچشمامو
  خانوممشتریمن ب:  بست گفت چشماشو
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 طرف خونه آردا که آالن خونه می راه افتادمی کردی تموم شد از همه خداحافظی عروسیوقت
 برج پدر جون، فاطمه جون ، بابا ، مهرو و پارسا و آرتان بودن ي در وروديارامشم بود جلو

 زدلمی عزدیخوشبخت باش:  گفت دی بابارو بغل کردم سرمو بوسمی شدادهیپ
  مواظب دخترم باش:  آردا رو بغل کرد گفت بعد
 چشم: توام مواظب شوهرت باش با لبخند جواب دادم :  روبه من گفت بعد
  پدر اومدن  فاطمه جون وبعد

 نداشتم اشک تو چشمام جمع شد شوی تحمل دورتونستمی تو بغلش نمدمی جلو اومد خزآرتان
:  در گوشم گفت کردی گوشه نشسته با لبخند داشت نگام مهی شاهد بودم که ی عروسيتو

 یرسی به آرامش میشی خوشبخت مي خوشحالم که داری وليری مشمی از پيناراحتم که دار
  ي که دوسش داریبا اون
 تو شتری شد آرتان همه کسم بود پدر مادر برادر خواهر فقط تونستم بری از چشمام سرازاشک

  بغلش فرو برم
 دونه من هی یکی ي خم به ابرویاالن دوماد من:  ولم کرد رفت کنار آردا گفت دی بوسسرمو

  دونمیه من م وگرنادین
  بدون من مردم که بزارمادینگران نباش خم به ابروش ب:  لبخند زد گفت آردا

  خوشبختش کننهینوکرتم تنها خواهشم ا:  بغلش کرد گفت آرتان
   دستشو رو چشماش گذاشتآردا

 نتونست حرف بزنه پارسا هم کردی مهی شد اونم گرشتری بمی جلو اومد بغلش کردم گرمهرو
   کردی خوشبختيزوجلو اومد آر

   رفتندهمه
 انداختم که آردا دستمو گرفت نیی آسانسور سرمو پاي کمک آردا از پله ها باال رفتم توبا

  شونینیبی فردا بازم مزمیناراحت نباش عز: گفت 
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 آردا درو باز کرد وارد خونه ستادمی در اي زدم در آسانسور باز شد اول خارج شدم جلولبخند
  شدم

 اتاق خواب تخت بزرگ ي خوشکل شده بود خسته بودم رفتم تویلی بودن خدهی چجهازم
   و بزرگکی کوچي کرم بالشت های رنگ روتختیی بلند طالیی با تاج طالییدونفره طال

   رنگیی به شکل برگ و گل رز طالیی با لوستر هایی طالیپاتخت
 کرم يرده سرتاسرچوب پ  کرم پارکت طرحي هايواری کرم بود کاغذ دیی اتاق طالبیترک
  دیسف

 آورده بودن وی کار مهرو و پارسا هست دکوراتدونستمی کامال شاهانه دکور شده بود ماتاق
  خونهیواسه طراح

   اومدمرونی حلقه شدن دست آردا دور کمرم از فکر ببا
  زمی خوشکله عزیلیخ:  گفت ی ارومي صدابا
 یلیخ:  دستمو دور گردنش حلقه کردم گفتم دمی لبخند چرخبا

  دی تخت چشمامو بوسي تخت بعد گذاشتم روي کرد تا روبغلم
 می با عشقم تقسموی نفسمو همه چموی زندگدی باگهی فقط خودم نبودم دگهی اون شب دمن

  روتی مسئولنی قبول کردم الیمنم با کمال م  وکردمیم
 
 ) ده سال بعد( 
 
 کول آردا نشسته داره ي سالن روي تودمی درونی بدمی از اتاق خواب دونی آرشغی جي صدابا
   مبل نشستمي رورونی خنده نفسمو فوت کردم بیم

  ی خسته نباشیسالم خانومم خوب:  گفت دی سرمو بوسکی اومد نزدآردا
   توامی خسته نباشزدلمیسالم عز:  گفتم یی خسته اي صدابا

 هی کرد ونمی دنیآردا بب:  گفتم دمی کشغی حرکت خودش پرت کرد تو بغلم که جهی با نیآرش
  هستطونی انقدر شی اخه بچه چهارساله کنهیشیجا نم
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  به خاله مهروش رفته:  از بغلم گرفت گفت نیآرش
  امروز بهش زنگ نزدم اونم زنگ نزدي وايا:  افتادم گفتم ادشی آوردن اسم مهرو تازه با

 یی دو رگه ايتلفن شمارش گرفتم جواب نداد به پارسا زنگ زدم که با صدا رفتم طرف بعد
 بله: جواب داد 

 دهی نمشیپارسا مهرو چرا جواب گوش:  گفتم
  آوردنش:  گفت ی خوشحالي صدابا
  اوردن ویچ:  تعجب گفتم با

  کردمانی مهرو زامارستانی بدیایب:  گفت
  امی بی بهم چرا زودتر نگفتيچرا زنگ نزد:  زدنغی کردم جشروع

 پارسا سر به هوا نی کرد امانیزود باش مهرو زا:  تق تلفن قطع کردم روبه آردا گفتم بعد
 نگفته بهم

 
 ]21:54 23,11,16[, یـــکـــی عــمارتـــ تـــارزادهــ

 شی پمی سر راه گذاشتنی آرشمی آردا هم آماده بود رفترونی رفتم بدمی تند لباس پوشتند
 روبه ي و پسر خوشگلش لبخند زدم پارسا جددمی مهرو دی وقتمارستانی بمیه جون رفتفاطم

  دخترت عروس خودمه: آردا گفت 
  اره مهرو شماره دو:  خنده گفتم ری بلند زدم زي صدابا

 ده سال فکر کردم سه سال بعد ازدواج ما پارسا با نی اتاق نشستم به اي مبل توي رواومدم
رو ازدواج کرد بابا و آرتان اجازه دادن که ازدواج کنن مهرو االن تازه خواهش و تمنا با مه

   دفترش بازکرده بود پروانه وکالت گرفته بود و
 دوتا عاشق نی که امی کردی کدوم فکر نمچی آرتان ، از آرتان بگم که با سارا ازدواج کرد هو

 کردنی میهم شده باشن و االن هردوتاشون کانادا زندگ
  خوردی بدون بابا بزرگش آب هم نمنی عمارت بود و آرشي بابا که توو

 می چقدر عاشقتم همه زندگیدونیم:  گفت ی ارومي اومد کنارم نشست با صداآردا
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   رسدیدستم نم:  شدم در گوشش زمزمه کردم خم
 ... ی تورا ولنمی بچکه
 "باال بلند من"
 !  کندهی قد خمی کمتو
  براق نگام کردي چشمابا
  چشمانت راز آتش استو
  ستی آدميروزی عشقت پو

  شتابدی مری که به جنگ تقدیهنگام
  آغوشتو

 ستنی زي برای جائاندك
 ...! مردني برای جائاندك

 
 
 شاملو_احمد#
 
 
  سندهیسخن نو( 
 

 داره رمانم ي های اگر کم و کاستدی دوستان ممنونم که تا اخر رمان همراه بودسالم
   باشهي قومیرمان بعد... رمان قلم اولم هست انشاانیدایببخش

 نوشتن رمان ي که کمکم کردن توی دادن و از دوستانيدواری خانوادم ممنونم که بهم اماز
 ) ممنون از همه

 
 12:00  ساعت 21/2/1395 شروع
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 21:28  ساعت 3/8/1395 انیپا
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