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 به نام آفريننده عشق

 رمان:چرخه عشق ماسه نفر

 ...سالاااام دوست هاي گلم

 (رماني براتون نوشتم درحدالمپيک)خخخخخ

 (!!!اميدوارم باخوندن اين رمان لبخندوروي لباتون بيارم ... )که البته حتما ميارم

ان مند به جزاين رمان رمان هاي ديگه اي به اسم:اعتراف کن عاشقمي)که االن براي عالقه
 آمادس( وعشق به رنگ خون وچرخه عشق )درحال تايپشون هستم(براي شماعزيزان درحال آماده

 ...شدن تااوقات خوب وخوشي براتون بسازيم

والبته ازآقاي غالمي مديرکانال وبرنامه هاي رمان هاي عاشقانه ورمانسرا کمال 
 ...يدهنتشکروقدرداني را دارم که به مانويسندگان اجازه رشد وتکامل م

 اميدوارم ازاين رمانم که ژانرش طنزوکمي هم عشقوالنه هستش خوشتون بياد

 ?خوندن اين رمان وبه دوستاي ديگتون هم سفارش کنيد

 :خالصه داستان

 .رمان کامالطنزودرعين حال عاشقانه اي است

اه مرهزندگي دوتا پسر کامال شيطون وخيلي جذاب به اسم هاي آيدين فرخي وآرمان رادمهربه 
 .يک دخترشيطون به اسم عسل رادمهر

 ... عسل وآرمان باهم فاميل اندوآيدين هم دوست خيلي صميمي وچندين ساله آرمان هستش

سالشونه ماجراهاي قشنگ وباورنکردني 24ساله توي زندگي باآرمان وآيدين که 20عسل 
 ....براشون اتفاق مي افته که توي اين ماجراهاشما فقط درحال خنديدن هستيد

م آرمان وآيدين روي عسل خيلي تعصب دارندوخيلي هم دوستش دارند اماباورودپسري به نا
اشون مي اشکان پاک نژادزندگي عسل ورابطه اش باآرمان وآيدين کمي به هم مي خوره واتفاقايي بر

 .!افته که عسل اصالانتظارنداره حتي شماهم انتظارنداريدچه برسه به عسل

 .است وخوندنش خارج ازلطف نيسترمان بسيارعالي وجذابي 

 :چندنکته

 اين رمان رده سني ندارد(1

 کلي اسامي وشغل هاوشخصيت هاومکان هامستعاره هستند(2

 هرگونه تشابه باهررمان وداستان ونوشته اي کامالتصادفيه(3

 درکل اميدوارم ازاين رمان لذت ببريدوباخوندنش اوقات خوشي رو براتون بسازم
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 ارباااااااااب ارباب ارباب جونم_

همين طورکه داشتم کوله پشتيم رو روي دوشم جابه جامي کردم به يک جسم سخت 
د)خب برخوردکردم سرم روباالگرفتم ارباب باچشمهايي که بي خوابي ديشب روداشت به رخم ميکشي

ده وهاي ژوليبه من چه مجبورنبودبامن بشينه فيلم نگاه کنه که نکنه صحنه توش باشه(قرمزشده بودبام
ينه ودستهايي آويزون که ازعصبانيت مشت شده بودن زل زده بود به من )ميبيني توروخدا..ميب
بدم  اينطوري که نگاهم ميکنه شلوار الزم ميشم اون وقت هي بهم زل زده که آبروموببره وآتو

 (دستشون

 :يک قدم عقب رفتم که ارباب باصداي دادمانندي فريادزد

 اااااااانچيه صداتوانداختي روي سرت ه_

 (!مديون باشيداگه فکرکنيدترسيدم هاااا...فقط وحشت کردم)

 ....خب...ايم چيزه..خب ارباب جونم ازقديم گفتندسحرخيزباش تا....تا_

 تاچي؟؟؟؟؟؟_

 ...کمي فکرکردم...اوف..چي بود؟

 ...بعدباافتخارکامل ويه حالت غروري گفتم

 ....آهااااان تاسالم بموني_

 !!!!!باشيه ديگه نه؟؟؟؟ منظورت همون کامروا_

رم صبح شماروبيدارکردم که به اطالعتون برسونم که دارم مي6آره همون خب من هم ساعت _
 ...دانشگاه شماکاري باهام نداريد

 ...کمي مکث کردم بعد ادامه دادم...من هم کاري باهاتون ندارم خداحافظ... باي باي

 :چشماي ارباب گردشدوگفت

وني به دصبح من و بيدار کردي؟! تومي  6ــــــــــــي؟؟؟!!!توساعت چـــــــــــــــــــ_
اري صبح مي فهمي...مي کشمت به قرآن مي کشمت وايسا ببينم کجاد 4خاطرتوساعت چندخوابيدم..

 ...فرارمي کني

 ...سممي دونستم من و بگيره کارم ساختس..پس مغز آيدين هه ببخشيد مغز خر که نخوردم واي

 االمون شدمواردهال طبقه ب

خونمون دوبلکسه....اره ديگه بچه پولداريم البته بين خودمون بمونه اين آرمان وآيدين ازاون )
خر پوالن من که پز خونه دوبلکسمون و ميدم دارم پز پول همين اربابي که مثل يه ببروحشي دنبالمه 

نبالم يانه بادادي که ارباب رو ميدم...(در حال فراربودم که به پشت سرم نگاه کردم ببينم ارباب ميادد
زدبه جلوم نگاه کردم وبه شدت به مجسمه طاليي فلزي برخوردکردم افتادم زمين که اون بي 
حيا)منظورم مجسمس( افتادروي سينم چنان جيغي زدم که ارباب خودشو بهم رسوندومجسمه 

 :روازروم برداشت بانگراني پرسيد
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 ....چي شدي عسل..خوبي_

 ....اشت روي مبلبغلم کردو منوبردگذ

بته دکمه هاي مانتوم روبازکرد خداروشکرحداقل يک تاب خيلي خوشگل زيرش پوشيده بودم ال
 !! ناگفته نماند خيلي خجالت کشيدم اماخب دردم بيشترازخجالت کشيدنم بود

 :ارباب بانگراني دستي روي قفسه سينم کشيدونفسي ازراحتي بيرون دادوگفت

 ...آخيش نشکسته_

 :چشم غره هاي خوشگلش که دلم ضعف ميره زد وادامه دادبعدازاون 

ني دختر بازيگوش چراآخه توتوخونه مي دويي مگه بهت نگفتم نبايدهيچ وقت ازدستم فرارک
 ...بچه......کمي مکث کرد

 نگوکه صبحونه نخوردي؟_

 نه ولي براتون آماده کردم_

 ...اخمي کرد

 نه بري بيرون هااااانــــــــنمن چندباربهت بگم که نبايد بدون صبحونه ازخو_

 : بلندشدم ودرحين بستن دکمه هاي مانتوم بودم که گفتم

 ! چشم اربــــــــــــــــــــاب دکترم_

 :تک خنده دخترکشي کردوگفت

 امون ازدست زبون تو االن ميام تاباهم صبحونه بخوريم_

 چشم اربــــــــــــــــاب جونــــم_

 ..فتادفرني وژله درست نکردمرفتم پايين که يکهويادم ا

 ..وااااي اربـــــــــاب من و مي کشه

آخه ارباب صبح/ ظهر/ شب/ وقت مرگ/عصرونه /نصفه شب/خالصه بايددرهرزمان 
 ...ودرهرشرايطي حتما توي يخچال فرني وژله بايدموجود باشه

 /: مديدم اوضاع خيــــــيته خواستم برم بيرون که بازهم دوباره به ارباب برخورد

ت تو ارباب_چشماتونمي توني بازکني ومنو به اين گندگي وخوش هيکلي ببيني )اعتمادبه نفس
حلقم البته خداييش راست ميگه ها(اول صبحي دوبارپدرشکمم رودراوردي تودختر..بيچاره 

 شوهرآيندت بدبخت چي قراره بکشه از دست تووووووو

کن .... )بعدباچابلوسي ونازي  من هيچ وقت شوووهرنمي کنم...حاال بحث شوور و ول_
 !!!!گفتم(ميگم ارباب جوووونم؟؟؟؟
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 :باشيطوني نگام کردوگفت

 !ارباب_بله عزيزم

 من_منو مي رسونيد دانشگاه؟

 ارباب_بذارصبحونموبخورم فرني وژله روکه خوردم باشه مي رسونمت گلم

 ..زکي من مي خوام تونفهمي ژله وفرني نداريم بعدتوميگي بذاربخورم بعد

 :خواستم کفشهاي اسپرت خوشگلم روکه بپوشم که ارباب ازتوآشپزخونه بالحن معترضي گفت

 اااااا...عسل فرني وژله کوووووووووووووو؟؟؟؟_

 ...اوخي....دلم براش سوخت

من_تويخچال طبقه چهارم پشت کيک شکالتي.. اربااااب به کيک شکالتيه سيخونک نزني 
 ...هااا

 ....صال فرني وژله نداشتيمحاال دروغ گفته بودم ماکه ا

 :رفتم توي حياط يکهوصداي نعره ارباب اومدکه گفت

 ..... ـکشــــــــــــــمـــــــــتـــــــــــــــــ عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مي_

 مي کردم زودخودموانداختم بيرون بايدبراي يک کتک جانانه خودموآماده

توي تاکسي نشسته بودم که صداي اس ام اس گوشيم بلندشد ازطرف ارباب بودبازش کردم 
 :نوشته بود

 "که سرمن کاله مي ذاري آره بذاربرگردي خونه پدر تو در ميارم"

 :ترسيدم براش نوشتم

 "آخه ارباب ژله نداشتيم مگرنه درست ميکردم ببخشيدديگه تکرارنمي شه"

 :برام نوشت

وچ نوچ غلتت پذيرفته نشداول يکم کتک مي خوري تنبيه که شدي بعدشايدغلطت نوچ ن_
 روپذيرفتم

 !!اوا من کي گفتم غلط کردم فقط گفتم ببخشيد

زگوشه قلبم تندتندمي زدخيلي ترسيده بودم مي دونستم که حرفش روعملي مي کنه قطره اشکي ا
راغ قرمز...آخه چاشتم اه لعنتي افتادم توي چشمام افتادپايين پنجره رودادم پايين هواي تازه احتياج د

 ....من خيلي دل نازک بودم به خصوص باحرف هاي آرمان وآيدين

 ...صداي اس ام اس گوشيم منوبه خودم آوردبازهم ازطرف ارباب بود بازش کردم
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يعني اينقدر ازم مي ترسي؟نه خوشم اومدحتي بيرون ازخونه حرفم برات ابهت داره که "
 "گريه مي کني؟؟ اينجوري داري

 :باتعجب براش نوشتم

 !!!!!!!!!!!!!ارباب شماازکجامي دونيدتوي ماشين دارم گريه مي کنم_

 :جواب داد

 ..يک دقيقه ازشيشه ماشين بيرون رونگاه کني مي فهمي _

 ...يه نگاه به بيرون انداختم

 !!!!! ياااااابولفضل اين که پووورشه اربابه

 "!!: "توي خونه مي بينمت خانم کوچولوبايه پوزخندبهم نگاه کردوگفت

نده ازترس داشتم سکته مي کردم آخه اين اربابه مايابهتربگم آقاآرمان رادمهرپسرعموي ب
ن مهستندواسمي که براشون انتخاب کردم ارباب هستش..خخخخ..اخه به رئيس دهات ميگن ارباب 

 ...اش انتخاب کردم...خخخهم بهش ميگم ارباب ...بقيشوبخونيدميفهميدچرااين اسم زيباروبر

امااون  سالم بودهمراه پدرومادرم مي رفتيم شمال من تک فرزند ودردونه بابام بودم 13وقتي 
فروختم شب شوم مابايه کاميون تصادف کرديم... پدرومادرم فوت شدندتمام دارايي و اموالمون رو

دم جايي صربود ..... اماخوميليون تومن وبااون پول راننده کاميون رودادم چون پدرمن مق 100شد
ته بودم روديگه نداشتم برم نه کسي نه کاري نه قومي نه دوستي....روي يکي ازپله هاي بانک نشس

که يک ماشين کمري مشکي خوشگل جلوم وايستاد ترس برم داشت...يک مردمسن خوش قيافه 
 زيربارون چي وخوش هيکل که عجيب شبيه پدرم بوداومد سمتم وگفت: "دخترم شمااين موقع شب

 "کارمي کني مي دوني االن پدرومادرت نگرانت شدن

ريف اون موقع حتي نفهميده بودم که بارون شروع کرده به باريدن تمامي ماجرار وبراش تع
 کردم که باخوشرويي گفت: "بلندشوبريم خونه ما..خونه

 "مابزرگه وجابراي توهم هست مثل دخترنداشتم ازت مراقبت ميکنم

شدم  اخيلي اسرارکردومن هم جايي رونداشتم که برم به خاطر همين سوارماشينشتشکرکردم ام
ه شديم يک وقتي به منزلشون رسيديم وارديه حياط خيليــي بزرگ شديم ماشين روپارک کردوباهم پياد

؟؟؟چه زن خوشگل وخيلي مهربون به اسم منيژه خانم باصداي ظريفش گفت: اين ديگه کيه محمدخان؟
 ...قدرنازه

 حمدآقاهمون مردمسن ماجراروبراي منيژهم

خانم)همسرمحمدخان( تعريف کردودرآخراضافه کردکه به عنوان دخترمون بزرگش مي کنيم 
 :منيژه خانم باناراحتي وبااشکايي که تو چشماي آبي رنگش جمع شده بودگفت

 تسليت مي گم وواقعا متاسفم دخترم بياتوهواسرده..عزيزم_

 .. ه خونه بزرگ وخوشگلي داشتنرفتم تو..وويــــــــي چ
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 ...خونه وياليي دوبلکس....هال بزرگ وواقعازيبايي داشتن

لي همون طورکه مشغول آناليزکردن خونه بودم چشمم به يه پسري خوشگل وقدبلندوواقعاهيک
ه هاي باچشمان آبي درشت ولبايي قلوه اي که عجيب خوشفرم وخوشگل بودالمصب...بيني قلمي بامژ

ه يه ابروهاي کشيده خوشگل داشت از پله هاپايين مي اومدخيلي خوش هيکل بود پسر سياه بلندو
 :پوزخندي بهم زدوروبه باباش گفت

 بابااين دختره کيه؟؟؟_

 :محمدخان گفت

 خواهرجديدتو_

 ولي من که خواهرنمي خواستم_

 :منيژه خانم گفت

 بس کن آرمان زشته_

مرِد  دش.. يک سال گذشت ومن فهميدم که اينفهميدم اسمش آرمان اسم قشنگي بودکامالمثل خو
 ....مهربون عموبنده است وآرمان پسرعمومن

دش هفته بع1زندگي خوب وآرومي داشتم تااينکه عموبيمارشد وتو بيمارستان بستري شد... 
 ... عموم فوت شد

لي با صداي راننده ازفکروخيال اومدم بيرون پول وسمتش گرفتم وپياده شدم ... باخوشحا
ون ددانشگاه شدم سحروازدورديدم ودويدم پيشش وباهم به سمت کالس راه افتاديم سرجاهاموار

رداري بدقيقه نبردکه استادهم واردکالس شدبااشتياق داشتم درسموگوش مي دادم وجزوه 2نشستيم و
 مي کردم آخه آرمان )ياهمون ارباب خودمون(هرشب جزوه هاموچک مي کرد اگه جزوه هاي خوب

نوشته باشم خوشحال مي شد و نتيجه مي گرفت که سرکالس خوب درسوگوش دادم  بانکات عالي
 ...امااگه بدبودنتيجه مي گرفت که سرکالس خوب گوش نکردم ودمار از روزگارم درمي آورد

م اما کالس تموم شدوهمراه سحربيرون رفتيم ساعت ده ونيم بودمن که امروزديگه کالس نداشت
 ازسحرسحرتا ساعت دو کالس داشت...

خداحافظي کردم ويک ماشين گرفتم وراه افتادم به سمت خونه يادگذشته افتادم وقتي که 
ماه بعدش 3عموازدنيارفت شادي وشوروهيجان وازخونه بردزن عموچون به عموخيلي وابسته بود

سکته کرد وازدنيارفت بعدازفوت زن عموحال من خيلي بدبودوهمش کارم آبغوره گرفتن بود تااينکه 
ن خان اومدمثالاعالم وجودبکنه گفت که مي تونم پيشش بمونم البته به عنوان يک خدمتکاروبه آرما

جاش اون هم نيازهاوخرج هاي تحصيلي من وبرطرف ميکنه وازم مراقبت ميکنه البته تازماني 
هزينه تحصيل منومي ده که خوب درس بخونم وبانمره هاي عالي ترمموپاس کنم.شايدبگيدچه 

ساله جاي 15که قبول کردم اماخوب توي شهري اونهم تهران براي من دختري  قدراحمق بودم
خيلـــي خطرناکــي بودکه توي يک خونه مجردي اونهم تک وتنهازندگي کنم پس قبول کردم وبهش 
ازاون موقع به بعدمي گم" ارباب "البته جلوي آيدين بهش مي گم آرمان چون آيدين نمي دونه من به 

ي اون خونه هستم نه به عنوان يک دخترعمو البته زندگي کردن باهاش بدنيست عنوان يه کلفت تو
پسرخيلي باحاليه وهميشه مراقبمه البته اون به خاطراين ميگم به عنوان يه خدمتکارچون همش از لج 
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من هي حرصم ميده ودستورميده....االن هم پنچ ساله که پيش آرمان وآيدين زندگي ميکنم البته آيدين 
 ...الي خودشون زندگي ميکنه ولي خب بيشتراوقات خونه ما پالسهتوي وي

فتم باايستادن ماشين ازفکروخيال اومدم بيرون پول وحساب کردم وکليدوتوي درانداختم ور
برمي گشت خونه چون سرش روزهاي زوج شلوغه پس يه تاپ صورتي  3توامروزآرمان ساعت

 ااااااويک شلوارلي خوشگل پوشيدم وپيشش به سوي غذاااا

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

 اسنک هاروداشتم سرخ مي کردم که يادم افتادهنوز ساالد درست نکردم يه ساالدخوشمزه
داي وخوشگل درست کردم وژله وفرني هم آماده کردم کارام داشت روبه اتمام پيش مي رفت که ص

شستم  دست هاموماشين آرمان وبه دنبال اون واردشدن جنسيس آيدين...واقعاخيلي ذوق کرده بودم 
وخشک خشکشون کردم ورفتم به طرف در.. دروبازکردم که صورت شيطون آيدين توي درنمايان 

 ....شدوپشت سرشم آرمان

 آيدين چشمش به من افتادچشماش برق خاصي زداماآرمان که پشت آيدين بوداخم وحشتناکي
 :کرد

 سالم برآبجي گل وخوشگل ونانازخودم_

 وخوش هيکل وشيطون خودم سالم برداداش آيدين خوشگل_

 

نه... آرمان_اهههممم ميشه آيدين خان ازجلوي دربياييد کناربنده هم آدم هستم هم صاحب خو
 ...بابا...ماروهم تحويل بگيريدديگه

الحواس آيدين صداشوزنونه کردوبايه عشوه خاصي گفت:وااااااي ببخشيـــــد عشقم اين دختراص
 ....ــــــــــــهبراي آدم نمي ذاره کــــــــــــــ

بعداز زدن اين حرف رفت روي کاناپه نشست وتلويزيون روروشن کردبالبخندبرگشتم سمت 
م گفت:اين آرمان... وا...اين چراچشماش اينقدرقرمزشده باصداي آرومي که آيدين نشنوه ولي پرازخش

 چه سرو وضعيه... يه نگاه به سرووضع خودم انداختم

 آيدين برق زدوچشماي آرمان قرمزشدوااااااااي پس بگوچراچشماي 

البته بگم هااا داداش هاي من همين آرمان وآيدين اصال چشم هيز و ازاون دسته )
 (....پسرهاي...استغفرهللا....نيستن

 :اخم کرد....باترس گفتم

دادعوام به قرآن آرمان حواسم نبودبه خداازعمداين کارونکردم به خدادارم راست ميگم توروخ_
 ...نکن

 :اش رنگ آرامش به خودش گرفت اماباهمون خشم گفتچشم

 ...بروسريع لباساتوعوض کن_
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گي سريع رفتم يک ساپورت سفيدويک لباس مشکي آستين بلندساده پوشيدم وسارافون رنگي رن
ختم توي ام روهم پوشيدم وشال سفيدهم سرم کردم البته چون موهام خيلي درازبودباالبستمش واندا

دچشماش که وي باسنم مي اومدند وقتي دراتاقم روبازکردم آرمان هم بيرون اوملباسم آخه موهام تار
 :به من افتاددرخشيدوگفت

 ....!آفرين اين تيپ يه خانم متشخص وزيباجلوي دوتاپسره نامحرمه_

 ...نتممگه شمانامحرم بوديدومن نميدونستم...نه بابا...پس وقت بچگي ووقتهاي ديگه حتما ن

 .....گفتم: مااينيم ديگهرفتم جلوش وايسادم .

ه من_مام يه دونه پسرعموي خوشگل وخوش هيکل وصدالبته اخمو وغيرتي داريم ديگه بايدب
 ....حرفش گوش بديم

ين بايه اخم خونه داشتم کارهاموانجام مي دادم که آيدسريع رفتم پايين ومستقيم رفتم داخل آشپز
 ....واردآشپزخونه شدوبه من زل زدبايه لبخند پسر کش گفتم: آيدين چيزي شده

 .....نه_

 شونه اي باالانداختم وشروع کردم به انجام دادن

 :کارهاي خودم که آيدين روي صندلي نشست وگفت

 ...توازمن خجالت مي کشي؟_

 :يک لبخندجواب دادمبرگشتم سمتش وبا

 ..نه چرااين سوال وپرسيدي آيدينم؟_

آيدين_پس چرارفتي لباساتوعوض کردي نکنه فکرکردي من ازاون دسته پسرام که تحريک 
 ...بشم وکاري دستت بدم

 ....سرموانداختم پايين ....خجالت کشيدم خب

فکر کردم آيدين_چراجواب نمي دي عسل...مکث کردادامه داد:پس درست حدس زده بودم 
 بعداز ده سال اخالق منو شناخته باشي و بدوني که

 ...من هيچوقت تحريک نمي شم امامتاسفانه اشتباه فکرمي کردم

 :رفتم روي پاهاش نشستم ودستموانداختم دورگردنش

ببين من اخالق داداشموخوب مي شناسم توبااينکه خيلي خوشگلي وخوشهيکل وآرزوي _
وي هردختري بذاري جواب مثبت بگيري همين طورآرمان... هردختري هستي ومي توني دست ر

ي آرمان هم مثل تو...تنها فرقتون اينکه رنگ چشماي توخاکستري وحشيه ورنگ چشماي اون آب
مين هاهليه! راستي من نمي دونم شمادوتاکه دوستيدچه طوري اينقدر ازنظر ظرافت وهيکل شبيه 

 ...هاااان راستشو بگوناقال

 ...دکه دلم براش ضعف رفتخنده دخترکشي کر
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آيدين_خب توکه دخترعموي آرماني چرااصالشبيهش نيستي وفقط رنگ چشماتون به هم رفته 
 ...تازشم زودباش تو جواب سوال منوبده

من_ببين داداشم هيچ خواهري ازداداشش خجالت نمي کشه اماخوب ببين منو 
ونم همچين انامحرم هستيم من که نمي تتوباخواهربرادرهاي ديگه يه تفاوت داريم واونهم اينه که م

 ...لباساييي روجلوي توبپوشم آخه گلم

 (آره جون خودم به خاطرهمينه االن روي پاهاش نشستم...عجب نامحرميه براي خودش بچم)

 :يکهورنگ نگاهش عوض شدوگفت

يست پس من نامحرمم آره باشه من که دوسِت پسِرعموت هستمو ده ساله که تورومي شناسموب_
اسايي له که آرمان ومي شناسم نامحرم.. ولي آرمان که پسرعموته نامحرمت نيست يه همچين لبسا

 ...روجلوش مي پوشي؟

 (اوخي...بوي حسودي مياد شماحس ميکنيد؟)

 ....(مردزندگيم ديدم) البته دومين چون آرمان هم جزوشه

ري نمي شناسي که همچين لباسايي هيچ وقت جلوي آرمان نمي پوشم به خدادامن_يعني تومنو
ه نيست اشتباه مي کني داداش گلم من جلوي آرمان اصال همچين لباسايي نمي پوشم وقتايي که خون

ونه خهمچين لباسايي مي پوشم امروزقراربودآرمان ساعت سه برگرده خونه ولي وقتي زود برگشت 
ل شدم که ض کنم که چشمم به ماشين جنابعالي افتاداون قدرذوق کردم وخوشحاخواستم برم لباساموعو

 ...اصاليادم رفت توچه وضعيتي هستم

من چشمم به چشماي قشنگش افتاد چشمايي که منو ياد وقتي ميندازه که عموفوت کرده بودو
 داشتم خودمومي کشتم...امااين

ده فتادم وقتي گفتند زن عموفوت شچشمابه من آرامش دادندومنوآروم کردنديادآرمان مي ا
قع به بعدمن نزديک بودبيفتم که بانعره اي که آيدين زدآرمان منو بغل کردوچسبوندبه سينش ازاون مو

دلداري  هيچ وقت کمبودمحبت نداشتم چون اين دوتاپسرشيطون آرمان وآيدين هميشه پشتم بودندوبهم
 يطوني نگام کردوگفت: چيه پسرخوشگلدادندبه خودم اومدم که سه ساعت به چشماش زل زدم ش

 نديدي البته هرچندخودم قبول دارم

تربه که ازنظرزيبايي ازآرمان باالترم ولي خب ديگه بهش نميگم تاناراحت نشه وقتي يه دخ
 ...پسرخوشگلي مثل من زل مي زنه يه معني داره اونهم يه

 ...حلقمچــــــــــــــــــــــــــــــــي اعتمادبه نفست تو_

 ...همه موهات درازوخوشگلن خانمي

سرهاي پباخنده گفتم: آره موهاموهميشه باالميبندم وباقيموندشوميندازم داخل لباسم تاچشم 
 ...شيطوني مثل توبهش نيافته

 :اخم مصنوعي کردوگفت

 ...مگه من مثل اون پسرام_
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ااااا...آيدين...بازهم که گفتي اگه تووآرمان مثل اون پسرهاي چشم هيزبوديدکه من من_ا
 .....االن

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!آيدين_دخترنبودي

ادب شدي  وااااااااااااااايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي توچه قدربي_
 ....!!!که اينقدربيتربيت نبودي؟؟آيديــــــــــــــــــــــــــــــــن تو

ل من آره آره تاثيرهمنشين بده ديگه... نشنيدي که مي گن کمال همنشيني پسراي خوشگل مث_
 بادختراي بي ادبي مثل توروي هم اثرمي کنه؟

 ......!!!!چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي من بي ادبم_

 ...وتامون برگشتيم سمتشبااهم آرمان کلکل منوآيدين قطع شد...هرد

 !!!آرمان_اينجاچه خبِره!!!؟؟؟؟

 آيدين باشيطوني گفت: وقتي يه دختروپسره خوشگل خلوت مي کنن چه

 !!!!معني ميتونه داشته باشه

 .... من گفتم:توچه قدربي ادب شدي آيديــــــــــــــــــــن

ست دوست منحرف خنديدوروبه آرمان گفت: باورکن هيچ خبري نيست شهردرامن وامان ا
 ...من

تک خنده اي کردمودلم براي اين دوپسر شيطون ودوست داشتني ضعف رفت...داشتن باهم 
 ....شوخي ميکردن

 !!!آرمان_توبه من مي گي منحرف ؟؟؟

تم آيدين_واقعاکه...آرمان من فکرمي کردم توبهم اعتمادداري دوست بيست ساله نمي دونس
 ......که

 چنددقيقه پيش به من گفتيوايساوايساببينم تواالن _

منحرف وحاالهم داري مي گي که بهت اعتمادندارم آخه مغزکل آخه رئيس شرکت)..(رئيس 
نصف سهام کارخونه)..(من اگه به تواطمينان نداشتم که مديريت يکي ازشرکت هامونمي دادم به تويا

هت ق هامو اگه بکارخونه )..(وتمامي رمزکارت پول هامو به تونمي گفتم يارمزتمامي گاوصندو
 .استاعتمادنداشتم نمي ذاشتم بيايي توي خونه اي که عسل توش زندگي مي کنه يابزارم راست ر

 ....آيدين_اه بست کن ديگه آرمان... فهميدم بهم اطمينان داري

 وبعدبانازي گفت: عشقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :آرمان داشت مي خنديدکه باهمون خنده گفت

 ...خنده...از.....وااايي ....اززززز.....دســــــــــــت......زبوووون... تو...واوايي ....مردم _
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 :بعديه نگاهي به من کردوگفت

 ...تونمي خواهي ازروي پاهاي آيدين جووووونتوووون بياييدپايين_

 ...حسابي خجالت کشيدم بلندشدم که صداي اعتراض آميزآيدين بلندشد

 ...ِاِاِاِاِاِابه توچه خوب جاش راحت بود_

 :غذاروکشيدم که آرمان گفت

 ِاِاِاِاديدي چي شددستامونشستم

 لندشدورفت باالتادستاشوبشورهبعدب

 ....ازاون باالدادزدوگفت: ِاِاِاِاِاِاِاعسل اين که مايع نداره

 خوب برودستشويي اتاق خودت بعداپرش مي کنم اربابــــــــــــــــــــــ_

 ...واي گندزدم ارباب ديگه چه صيغه اي

 آيدين_چي... تواالن چي گفتي عسل توبه آرمان مي گي ارباب؟

 ربابااباارباب ديگه کيه نيست همش دستورمي ده واسه همينه االن براي شوخي گفتم من_نه ب

 آيدين_آهان ترسيدم مي خواستم برم خفش کنم

 !من_اِاِاِاِا مگه دعواياعصبانيت هم بلدي؟

 ...آيدين_پس چي هنوزداداشتونشناختي

رف رامش کامل حمن_ِابله بله صحيح شمادرست مي گيدمنم که وقتي باآرمان دعوامي کنم باآ
 ...مي زنم ياصداموزنونه مي کنم

آيدين_خب اون که تونيستي اون منم تازشم من يادگرفتم وقتي عصباني ميشم آرامش 
 ...خودموحفظ کنم خانم کوچولو

 :يه نگاه شيطوني بهم کردوگفت

 ..آيدين_هاني ژله وفرني آرمان وبده به من ببينم

 ...من_براي چي مي خواييش توي يخچالِه

 ....يدين_توبده به من چه کاربه اين کارهاداري توآ

 :بهش دادم وگفت

 حاالقوطي فلفل وبهم بده ببينم

 ...باترس بهش نگاه کردم
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من_توروخدااين کارونکن آرمان فکرمي کنه من اين کاروانجام دادم به خدابيچاره ام مي کنه 
 آيدين اين کارونکن

 :الي مي کردگفتهمون جورکه داشت بابي رحمي تمام فلفل هاروخ

 ..نه نمي دونه تازشم من کنارت هستم آبجي خوشگلم_

ش آرمان اومدونشستيم دورميزوغذامونو داشتيم مي خورديم که آرمان يه نگاهي به ژله ا
 :انداخت وقيافش رومچاله کردوگفت

 !!!!!؟؟؟؟ين مرتبه؟ِاِاِاِاِاِاِاِااين چرااينجوريه عسل واسه چي مال من بهم ريخته ومال خودتووآيد_

 آيدين گفت: چي چي رونامرتبه توکي نمي خوايي به صورت مرتب

ه بندازي تودهنت وقورتش بدي وقتي مي ذاري تودهنت ومي جوييش خب نامرتب ميشه ديگه چ
 ...فرقي داره

 (بابا فداي دليل وقانع کردنت بشم من)

ودت يا مال منو خآرمان_من لب به اين نمي زنم عسل زودباش فرني وژله خودتوبده به من ب
 ...بخور

 آيدين باحالت عصبي گفت: چي چي روبيامال

 ...منو بخورتوروخدااذيت نکن آرمان بخورش ديگه

 آرمان يه قاشق توي ظرفش کردوخواست به سمت دهنش ببره که با

 ...دادآيدين قاشقشو انداخت روي زمين

 ...آرمان_ِاِااِااااِاچيه ديوونه چراعرعرمي کني ترسيدم

 ...قربون ادبت اصالادبت منو کشته ... بعدروکردبه منوپرسيد: _هاني سيرشديآيدين_

 خواستم بگم نه خيلي گشنمه هنوزسيرنشدم که بالگدي که

 :اززيرميزبه پام زدپشيمون شدم وگفتم

 من_آره آره سيرشدم توچي سيرشدي؟

 آيدين_آره من هم سير شدم بلندشوبريم فيلم ببينيم

 ... يمبلندشديم وريز ريز خنديد

ن من داشتم چيپس مي خوردم وآيدين مثل پسربچه ها داشت شکالت خميري مي خوردکه ناگها
ند بادادوعربده آرمان که مصادف شدبابرخوردصندلي بدبخت روي زمين من وآيدين ازجامون پرو

 آيدين بلندشدومنوگذاشت پشت سرش وگفت: همين جا

 ...بمون من مي دونم چه جوري آرومش کنم
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 ناک آرمان ونگاه غضب

ن چشمهايي که نمي دونم ازخشم سرخ شده بودياازتندي فلفل روي من بود...هرچي که بودم
 ....روخيلي مي ترسوند

 آرمان فريادزد: رفتي پشت آيدين که نتونم

ببينمت... فکرکردي دستم بهت نمي رسه حاالکارت به جايي رسيده که ميري توي 
 ...ه من امروزخون تورونريزم آرمان نيستمدسرموردعالقه من فلفل ميريزي به خدااگ

 ازاين حرفش خيلي ترسيدم واقعاقيافش خيلي

ين ترسناک شده بودمي دونستم اگه منو به چنگ بياره منو ميندازه بيمارستان به خاطرهم
جلوم  فرارکردم مي دونستم اگه فرارکنم بيشتر عصباني مي شه هميشه مي گفت اگه عصباني مي شم

.. سريع نکني اينجوري کمترتنبيه مي شي امااگه فرارکني خيلي بدترتنبيه مي شي.زانوبزني وفرار
کنيدخيلي خيلي بدون اينکه کفشاموبپوشم رفتم توحياط که نمي دونم پام به چي گيرکردافتادم زمين باور

ي که دردم گرفت جيغي زدم وهرکاري کردم نتونستم بلندشم ناگهان آرمان سررسيديک لبخندشيطان
 :دي داشت زدودرحيني که داشت کمربندشوبازمي کردگفتمعني ب

 آرمان_گفته بودم که مي گيرمت جرمت سنگين ترشدچون فرارکردي

 ......من_آ..آآ..ر..م..ان...به...خدا....تق..ص..ير....م..ن

 باورم نميشد آرمان جدي جدي ميخواست منو بزنه؟

 ...اون که دست بزن نداشت فقط در حد تهديد کردن

شودوردستش بست وبردباال وفرودآوردروي بدنم ازدردپامو بدنم جيغ بلندي زدم کمربند
قدعلم  بعدازدومين ضربه که خيلي محکم وتندتندوپشت سرهم حواله بدنم ميکردآيدين سررسيدوجلوم

 :کردوباصداي نسبتا بلندي گفت

مي  آيدين_چي کارمي کني... کشتيش به خاطريه فرني وژله مسخره داري اين کاروباهاش
 ...کني؟

 آرمان باصداي بلندي دادزد: بروکنارآيدين برو

کنارمن بايداين وامروز ادب کنم اون ازکارصبحش اين هم ازاالنش 
 برووووووکنــــــــاااااااااااارررررررر

قشه نآيدين_احمق نقشه من بود اصالنقشه اين بدبخت نبودکه اينجوري زدي لهش کردي تمومش 
 نکنيم چون توخيلي عصباني مي شي امامن گوش نکردم وکارمو کردممن بودعسل گفت اين کارو

 آرمان_يعني همش نقشه توبود

 آيدين_آره همه همش

نقطه ضعف آرمان ومي دونست که چي آرومش مي کنه به خاطرهمين گفت: 
 _عشــــــــــــــــــقـــــــــــــــــم
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 آخــــــــــــــــــــــــــــخدادبلندي ازدردزدم: آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

 هردوتاشون بانگراني به سمت من برگشتند: آي توروخداآيدين مچ پام

لو .آرمان اومدجآآآآآآآآآآآآرررررمـــــــــــــــااااااااااانــــــــــــ توروخداکمکم کنيد..
 وپاهاموديدگفت: چراکفش نپوشيدي آخه عسل؟؟؟؟؟؟

 ازطرف عسل واقعاعذرخواهي مي کنم نفهميدکهآيدين يه پوزخندي زدوگفت: من 

 ...بهتون بگه يه دقيقه وايستيدتاکفشهاموبپوشم بعدبياوبهم حمله کن وبعدبزن لهم کن

 ....آرمان يه چشم غره بهش رفت وآيدين بانگراني گفت:حاالمچ پاش که نشکسته هان؟

 آرمان_نه نشکسته فقط بدجوري پيچ خورده حاال توبيا ببرش تو تا من

 ...رم پمادموبيارمب

کن نآيدين قبول کردومنوبغل کردرفت به سمت اتاق که گفت: ببخشيدهمش تقصيرمن بود گريه 
 ...زودخوب ميشي حاالدردزيادي داري؟

 ...نه نه نه..... واااااااي چراچراآره خيلي دردداره _

م ي محکآرمان اومدتووشلوارمويکم دادباالوشروع کردبه زدن پمادروي مچ پام و خيلي خيل
شروع کردبه مالش دادن...همش جيغ مي زدم که يکبارآيدين مي گفت آروم باش چيزي نيست 

 يشهويکبارهم آرمان عين همين جمله روتکرارمي کرد تا اينکه آرمان کالفه گفت: اينجوري نم

خيلي عذاب مي کشه آيدين بروازتوکشوميزم يکي ازآمپول هاموبايه دونه آرامبخش 
 ...زريق کنم تااين همه دردنکشهبرداربيارتابهش ت

 :باترس گفتم

 ...نه توروخدا نه باشه ديگه خفه مي شم_

هردوتاشون خندشون گرفته بودولي جلوي خندشون روگرفتندناسالمتي من داشتم مي 
 (زاييدم)خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

دوتاشون تاشب توي اتاقم موندم ووقتي شب شدووقت شام خواستم برم پايين که آيدين وآرمان هر
دوگفتند: با دستاي پر..وارداتاق شدندالمپ روروشن کردندومن تا خواستم ازروي تخت بلندشم اومدن

 ..._نه نه نه نه بلندنشو

اري مي خوب بودواقعا بچه نزاييده بودم فقط مچ پام ضربه ديده بوددارن اينطوري ازمن نگهد
 !!!ديگه چي ؟؟؟کننداگه خداي نکرده مچ پام درميرفت ونمي تونستم بگيرمش 

روي تخت نشستندوشروع کردن به غذاخوردن وهردفعه يکيشون يک قاشق توي دهنم مي 
مون تموم کردند واقعا اگه اينابرادرهاي تني من بودند ديگه چي کار مي کردن... غذاهاي هرسه تا

 ...شد

 آرمان_سيرشدي گلم
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 :شون... آيدين گفتآره آرمان جوووونـــــــــــــــــم ظرفاروبذاريدمن مي شورم_

زکي مانذاشتيم بلندشي غذاتوبخوري حاالروي پاهات وايسي وظرف بشوري مگه داداشات _
 ...مردن

 قطره اشک لجبازي ازگوشه چشمام افتادپايين

 ...آرمان _ِاِاِاِا براي چي داري گريه مي کني؟

 من_خيلي ممنونم ازهردوتون واقعاشمابهترين داداش هاي اين دنياييد

 ...باهم گفتند:چاکريم ما اينيم ديگه هردوشون

 ...هرسه تامون خنديديم

 ...آيدين_توهم بهترين خواهردنيايي

وردتواتاق آاون شب نذاشتندبرم پايين وبه خاطراينکه حوصله ام سرنره آيدين لبتابشوازتوماشين 
 ...من وگفت:يک فيلم باحال دانلودکردم

سمت چپ ومن هم وسط خوب بود تختم  روي تخت من درازکشيدندآرمان سمت راست وآيدين
کم من شدونفره بودااااا مگرنه هممون مي افتاديم وجامون نمي شدآيدين خان لبتابشوگذاشت روي 

ينه بدبخت انگارنه انگار چنددقيقه پيش داشتم بچه مي زاييدم ظرف چيپس روهم گذاشتندروي س
 ....من

 ...من_ببخشيدراحتيد

 :کون مي دادگفتآرمان درحالي که داشت لبتابو ت

 .....آره ولي يکم بياسمت من تا_

 آيدين_ِاهکي براي چي بيادسمت توونيادسمت من هان؟

 ...آرمان_آخه خنگ خدابايدراحت باشي

 ...رفتم سمت آرمان وآيدين هم خودشوچسبوندبه من

 داشتندچيپس مي خوردندوفيلم نگاه مي کردندوهردفعه يکيشون چيپس مي ذاشت تودهن من

 ...گي بودفيلم قشن

بعدازاتمام فيلم ديدم هردوتاشون سرشون روي شونه هاي منه وخوابيدن مثل پسربچه هاي 
کوچولوکه کنارماماناشون خوابيده باشن )خخخخخخخخخ(دلم نيومدبيدارشون کنم براي همين 

فيلموخاموش کردم وهمزمان بابسته شدن پنجره ماي کامپيوترعکس روي دسکتاپ نمايان شدآيدين 
مان طوري که آرمان به صورت کج وايساده بودوبه سمت دوربين نگاه مي کردوآيدين هم کنارآر

بهش تکيه زده بودوهردوتاشون دست به سينه به دوربين نگاه مي کردندومن هم وسطشون نشسته 
بودم وتکيه داده بودم به پاهاشون خيلي خيلي ژست باحالي بودهردوتاشون کت وشلوارنقره اي وبراق 

مردونه سياه وکراوات سفيد هردوتاشون موهاشون مردونه زده بودندباال وکجش کرده  بايک لباس
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بودندومن هم ماکسي قرمزبلندپوشيده بودم وآرايش خيلي خوشگلي کرده بودم که دل آرمان وآيدين 
برده بودم به قول اين دوتاشيطون خيلي جيگرشده بودم رفته بوديم آتليه وچندتاعکس گرفته بوديم 

سه نفره وبقيه دونفره وتک نفره رفتم توي درايو ديش وعکساروبازکردم بله خودشه  دوتاعکس
 :عکسامون اينجاست عکس اول

 ...آيدين لبخندميزد ودستشوتوي جيب شلوارش کرده بودبه دوربين نگاه مي کرد

 :عکس دوم

آرمان گل رزي دستش بودوبهش نگاه مي کردويه دونه ازپاهاشوعقب وديگري 
 انداخته بودوگل رزقرمزوداشت بومي کرد جلووخودشوعقب

 :عکس سوم

 من بودم که ژست آرمان وانجام داده بودم وگل وبومي کردم

 :عکس چهارم

به  عکس آرمان وآيدين بودکه بااخم قشنگي که به صورتشون مي اومدوبا حالت مغرورانه اي
 دوربين نگاه مي کردند

 :عکس پنجم

ونم من يدين گذاشته بودم وبه سينش نگاه مي کردم وامال منوآيدين بوددستموروي سينه هاي آ
 روتوي آغوشش گرفته بودوبه من نگاه مي کرد

 :عکس ششم

 عکس من بودکه داشتم بايه لبخندپسرکشي به دوربين نگاه مي کردم

 :عکس هفتم

دم آرمان دوتادستهاشو دورکمرم قرارداده بودومن هم به سمت عقب روي دستهاش افتاده بو
اه مي سانتيم معلوم بود وآرمان داشت بهم نگ12موجلودرازکرده بودم که کفش قرمز ويکي ازپاها

 کرد

 :عکس هشتم

وي عکس هرسه تامون بودمن دروسط دستاموگذاشته بودم زيرچونه ام آرنجم وگذاشته بودم ر
تنه درخت وآرمان سمت راست وآيدين سمت چپ وبه صورت کج داشتندبه دوربين نگاه مي 

 شتم با صورت شيطون به دوربين نگاه مي کردمکردندومن هم دا

 :عکس نهم

 يدمعکس بعدي عکس من بودکه ازسرتاپام بوديکي ازابروهاموداده بودم باالوداشتم مي خند

 :عکس دهم



                 

 

 

 چرخه عشق ماسه نفر

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

 کنید

 

17 

 

من وسط وايساده بودم وآرمان وآيدين به صورت نيم تنه پشت من بودندوبالبخندبه دوربين نگاه 
 مي کردم

ن چپ خودشوانداخته بودعقب وبه دوربين نگاه مي کردندوآيديعکس يازدهم: آرمان درسمت 
ن هم سمت راست مثل آرمان ژست گرفته بودوبه دوربين نگاه مي کردومن هم دروسطشون دستاشو

 وگرفته بودم

 : عکس دوازدهم

گه نمن دسته اي گل دستم بودوبهشون نگاه مي کردم وآرمان وآيدين به صورت نيمرخ به من 
 مي کردند

سامون خيلي خوشگل شده بودلب تابوخاموش کردم تکون خوردن من مساوي کال عک
 بودبابيدارشدن اونهاپس همون طورتوي همون وضعيت سخت خوابيدم

 ..فرداصبح باپچ پچ هاي دونفربيدارشدم آرمان وآيدين بودن

 ...آرمان_آيدين ديشب چه طوري خوابمون برد اصالعسل چرابيدار مون نکرد

داحتي يدارمون نکرده ببين توروخداچه قدرمعصومخوابيده آرمان_آره تروخآيدين_خب بدکرده ب
 ...لب تابوظرف چيپس هاروهم برنداشته همين جوري گرفته خوابيده

 :تکوني خوردم تابحسشون روتموم کنندکه ناگهان هردوتاشون ساکت شدندآيدين گفت

 عسل خانوم بيدارنمي شي؟_

 ...اب رفتهمن_هووووم به خداخستم واي شونه هام خو

 آرمان_مي خوايي ازخواب بيدارشون کنم؟

 من_اوهوم ميشه لطفابيدارشون کني؟

 چرانميشه؟... بعداونوقت اومدکنارم نشست ودست راستش روسه بار_

 :زدروي شونه ام وگفت

 آهاي بيدارشيدبيدارنشيدمن مي دونم باشماهاااااا_

 :ازترس بلندشدم وگفتم

 ...ممنون بيدارشدن_

وشازده نديدندومن هم رفتم پايين تاصبحونه آماده کنم صبحونه روآماده کردم ودهردوتاشون خ
تشريف آوردن باحرف هاي آرمان وآيدين وعشوه هاي آيدين براي آرمان صبحانه درمحيطي 

 کامالشاد صرف شد

 ...ساعت هشت بودومن ساعت نه کالس داشتم

 اه؟من_مي گم آرمـــــــــــــــــان ميشه منو برسوني دانشگ
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 آرمان_به خداکاردارم امروزچهارتاجلسه مهم دارم آيدين ميشه توببريش؟؟

ستي آيدين_امروزروزفردومن کاري ندارم باشه ميبرمش وبعدميام يه سري هم بهت مي زنم را
 عسل کي کالستون تموم ميشه بيام دنبالت؟

 من_نه ممنون فقط منو برسون دانشگاه ازاون ورماشين مي گيرم وميام خونه

 يدين_نه بابامگه من مي ذارم کي کالست تموم ميشه بگوحاالآ

 11من_ساعت

 ايدين_خوب من ده ونيم اونجام

 من_باشه ممنوم

 آيدين_خواهش مي کنم آجي گلم راستي آرمان کدوم شرکتت هستي منظورم ساعت نه وده که
 ازاونجابيام پيشت

 ...آرمان_شرکت مهرآريا

 جاآيدين_پس من بعدرسوندن عسل ميام اون

 آرمان_باشه

 ...رفتم لباساموپوشيدم ويه کوچولوماتيک هم زدم..رفتم پايين

 ارمان_اگه دوباره مزاحمت شدبهم زنگ بزن تابيام دمارازروزگارش دربيارم

 ....آيدين گفت: الزم نکرده همين االن وقتي مي رسونمش بهم نشونش ميده وميرم سراغش

 ....آرمان_بااين حساب من هم ميام

 :زودگفتم

 !!!ِاِاِاِاِاِاِاِامگه تونگفتي کاردارم؟؟؟_

آبروي آرمان_باورکن کاردارم اينهاش آيدين مي دونه چه کارايي روي سرم ريخته اما حسيت و
 ...خواهرم ازهزارکارديگه براي من مهمتره

م رفتم ته دلم غنج رفت ازاين همه حمايت وخداروبارديگه براي داشتن چنين داداشايي شکرکرد
 :ين پورشه مشکي آرمان که آيدين به جنسيسش اشاره کردوگفتسراغ ماش

 مادمازل ...ميشه سوارماشين بنده شيدباماشين بنده ميريم_

 :خنديدم که آرمان اومدوگفت

 راستي من باماشين خودم ميام ازاونوربايدبرم شرکت_

 آيدين_نه نه باهم مي ريم بياباماشين من بريم
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 هام بزنمآرمان_آخه شايدبرم سري به پروژه 

 آيدين_خوب فوقش باماشين من ميري ديگه ومن هم باهات ميام

 ممنونم آيدين_

 خواهش مي کنم ماکه ازاين حرفاباهم نداشتيم_

ادمازل بنده سوارماشين شديم وبه سمت دانشگاه راه افتاديم آيدين ازآيينه بهم نگاهي کردوگفت:م
 ...چرااسترس داريد

 باشم نه من استرس ندارممن_من....من چرابايداسترس داشته 

واستندپياده آيدين شونشو به معني بي خيال باالانداخت وبه راهش ادامه دادبه دانشگاه رسيديم خ
 :شن که گفتم

 ...ميگم ...... چيزه ميشه کاري به سرش نداشته باشيد_

 ...آيدين باعصبانيتي که توچشماش موج مي زدگفت:اون وقت ميشه بپرسم چرااا؟؟؟

 .....جوري اگه دوباره مزاحم شد اون وقت من_خب همين

 ...بادادي که آرمان زد ترجيح دادم خفه شم

 ....خيلي غلط مي کنه دوباره مزاحمت بشه تومگه خودت صاحاب نداري_

 .....چرااولي خوب_

 ...آيدين گفت:پياده شوکالست ديرشدواين قدرروي مغزما راه نرو عسل

 ...هرسه تامون پياده شديم

دخترابه آرمان وآيدين وبه وضوح حس ميکردم يه حس غروري بهم دست داده  نگاه سنگين
 ..بود

 ...رفتيم داخل کالس استادتامنوديدگفت:به به خانم رادمهرچراديرتشريف آوردين؟؟؟

 ...خآرمان وآيدين واردکالس شدند دختراباديدن داداشام آب دهنشون راه افتاده بود...خخ

 نيد؟استاد_خانم رادمهرمعرفي نمي ک

 من_استادداداشاي بزرگم هستم آرمان وآيدين

آرمان رفت دست دادوگفت خوشبختم آرمان رادمهرهستم وبعدآيدين رفت دست 
عاخوب دادوگفت:خوشبختم آيدين رادمهرهستم!!!!!!خوب شدترسيدم االن بگه آيدين فرخي هستم واق

 !!!!!شدنه؟؟؟

المشکلي پيش اومده که هردوداداشاي استاد_خوشبختم من هم رسولي استاد خواهرتون هستم حا
 ... خانم رادمهرراه افتادنداومدنددانشگاه خواهرشون
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آيدين _بله يه مشکلي پيش اومده يه پسري مزاحم خواهرمون شده ماهم اومديم ببينيم حرف 
 حسابش چيه؟؟

 استاد_پدرشون درجريان هستند؟

 آيدين_ببخشيدپدرکي؟؟؟

 استاد_پدرتون ديگه

 !.پدرومادرمون فوت شدن به خاطرهمين خودمون مزاحم شديمآيدين_آهان خير.

 !استاد_آهان پس بگوغيرتتون گل کرده

 ...باحرف آرمان حسد روتوچشماي تموم دختراديدم

 ...چه جورم... ناسالمتي توي دارودنيايه خواهر داريم_

 ولي به تيپتون نميادکه توي دارودنيافقط يه خواهرداشته باشيد_

ون اماپول يه کناروخواهرماهم يه کنارمنظورم اينه که خواهرمون برامبله ماپولداريم _
 بيشترارزش داره تاپول

 تاکارخونه وشرکت بيشتتره به100من هم باداداشم موافقم استاد..خواهرمون ارزشش از_
يايي خداداشتن کارخونه وشرکت يه مکافاتي داره که نگوچون من به عيني حسش کردم ولي وقتي م

 !!!وبايه لبخندشيطون مي بيني وبغلت مي کنه تموم خستگي هات برطرف مي شهخونه خواهرت

ات استادروکردبه منوگفت:معلومه داداشات روت خيلي حساس اندوخيلي دوست دارن قدرداداش
ده وبدون برادرخوب تواين زمونه کم پيداميشه به خصوص شماکه مي گيدپدرومادرتون هم فوت ش

 خيلي پولداريدومعلومه که اهل دختربازي هم نيستند وازسرووضع داداشات معلومه که

 گفتم:بله استاددرست حدس زديداصالاهل دختربازي نيستند

ادم باد دختراخوابيدفکرکنم تمام فکراشون که ميخواستن داداشامو تور کنن وبه باد فناد
اشام داد)خخخخخخخخخ( ولي اگه بگم تموم دخترانگاه حسرت آميزشون به من بودباچشماشون داشتن 

شده  ومي خوردندبه خدادروغ نگفتم... همون پسره که ديروزمزاحمم شده بودگفت:فکرکنم اشتباه
 آقايون من هيچ

گونه مزاحمتي براي خواهرتون درست نکردم فقط يه سوال ازشون پرسيدم که گفتن 
 نامزددارن...!!! استادگفت:شمانامزدداريد؟؟؟

 :آيدين اخمي کردوبه جاي من گفت

م ادديروزمن اومدم دنبال خواهرم که خواهرم ازترس اين که من پسرروپيشش ببينخيراست_
 ..وفکراي بدبه سرم نزنه گفتن که بنده نامزدشون هستم درحالي که من داداششون هستم

 کالس منفجرشد آيدين وآرمان
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بودکه منوخيلي ترسوندوازديداون دوتاهم  لباشخودشون هم لبخندي زدن اماپسره يه لبخندرو
 ...نهون نموندپ

 ريم؟آرمان_ببخشيداستاد مامي تونيم بريم بيرون حرفامون وبزنيم ووقت کالستون روهم نگي

 ...نمي تونيدبذاريدبراي بعدکالس؟_

 ...خيراستادتااالن هم ديرمون شده_

 ...هرجورکه مايليد باشه بريد_

 :آيدين روکردبه پسره وگفت

 ببخشيدمي تونم چندلحظه وقتتون روبگيرم؟_

 واهش مي کنم اين چه حرفيه استاداجازه هست؟خ_

 بروولي زودبرگرد_

 حتما_

 آيدين وآرمان خداحافظي کردندواومدن بيرون کيفموکنارسحر

:اومدي گذاشتم ورفتم بيرون آيدين منتظرمن بودکه باهم بريم باديدن من لبخندقشنگي زدوگفت
 ...خوشگل داداش

ي که باعصبانيت روکردبه پسره وگفت_فکرکرد لبخندي زدم رفتيم بيرون ازدانشگاه که آيدين
 يه

ين دختره بي کسو کارگيرآوردي ومي توني بالهايي که به سردختراي ديگه آوردي به سره ا
يکي هم بياري اماکورخوندي بايدبهت بگم که عسل صاحاب داره وصاحابش ماهستيم...به 

ي بيني اگه دوست داري خودشوآرمان اشاره کرد .... حق نداري دوروبرش بپلکي مگرنه بدم
 دکوراسيون صورتت پايين نياددورخواهرماروخط بکش اگه دوستش داري براي زندگي که البته
اون خيلي بيجاهم مي کني مي اومدي بابزرگترش حرف مي زدي اونوقت اگه بزرگترش اجازه دادند

 ...وقت باهاش دوست مي شدي واگه اجازه نمي دادن گورتوگم مي کردي

 مي ديدداداشاي غيرتي که يه مدت باخواهرتون دوست باشم؟حاالاجازه _

 ....ِاِاِاِاچه پرويه

آيدين خواست بره بزنتش که آرمان جلوشوگرفت وگفت _نه مثل اينکه زبون خوش حاليت 
 ...نميشه

 آيدين نتونست

ني مي طاقت بياره يه مشت محکم زدتودهن پسره اين اولين باري بودکه آيدين واينجوري عصبا
 :ودست به کتک کاري مي زد ديدم
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 اين به خاطراينکه فکرکردي عسل بي صاحابه يکي ديگه کوبيدوگفت:اين به_

خاطراينکه فکرکردي مي توني بهش نزديک بشي بعدادامه دادجواب سوالت منفيه وعسل 
 !!!!!!!!!!!!!!!فعالقصد ازدواج نداره

حاب اختيارانتخابش که پسره باکمال پررويي برگشتوگفت:شمابرادرشي درست اماديگه صا
 . نيستي بايدخودش انتخاب بکنه

 ...آيدين بااين حرفش به جوش اومدبه سمت پسره حمله کردوتامي خوردزدش

توخيلي غلت مي کني واسه من شاخ وشونه بکشي توغلت مي کني به خواهرمن فکربکني _
نزديک  تواصالخودت ودرحدمامي بيني آررررره عوضي چه طورخجالت نکشيدي اومدي بهش

 بشي چشمت ماشين زيرپاي داداشش وپول ومنارشو گرفته

زاين به آرمان آيدينو بابدبختي ازپسره جدا کردوروبه پسره انگشتشوبا تهديدنشون دادوگفت:ا
بعدحق نداري توي يه کالس باعسل درس بخوني وحق نداري حتي بهش نگاه کني 

 ـــيفهميديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پسره گفت:من نفهميدم ايشون نامزددارن يانه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بااين حرفش آرمان عصبي شدبهش حمله کردوحسابي کتکش زدمن هم التماس مي کردم که 
 ...توروخداولش کن غلت کردآرمــــــــــــــان آيدين توروخدايه کاري بکن

مان ش نيست بذارکتکشوبخوره آرمن نمي تونم کاري بکنم پسره خيلي پرروه زبون خوش حالي_
 !!!!!خودش ولش مي کنه

 !!!!!!!!!!چيــــــــــــــــــــــــــي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

آيدين رفت جداشون کردوروبه من گفت:بروسرکالست عسل جان اين پسره چلغوزهم االن 
ام رجميادسرکالسش... خداحافظي کردم هنوزبه وسط حياط نرسيده بودم که حرف آيدين باعث شدس

 ...سيخ بشم

 ببين پسره هرزه من آيدين فرخي ام حتمااسمم روشنيدي عسل خانوم_

وعسل من وخانوم خونه منه وتوحق نداري به ناموس آيدين فرخي حتي نيم نگاهي بندازي من ر
مت خيلي حساسم پس بهتره دورشوخط بکشي مگرنه يه روزيه جاگيرت ميندازم وتازنده اي مي زن

 ...دنبالت تاجسدتوگم وگوربکنن...فهميـــــــــــــــــــــــــــدي بعدآدمامومي فرستم

ي يه نيم ازاين به بعدعسل چهارتامحافظ داره فقط کافيه يکي ازمحافظا اونو باتو ببينه ياحت
س نگاهي بهش بندازي همون لحظه آزادشون گذاشتم که بريزن روي سرت ومطمئن باش مي کشنت پ

 ختردوتابرادرداره که جونشونم براش ميدن پس بهتره که بااينمواظب خودت باش چون اون د
 ....خونواده درنيافتي ودوراون دختروخط بکشي

 ...ته دلم ازاين همه حمايت ومهربوني نسبت به حرف آيدين غنج رفت

ازحرف آيدين عصباني نشدم چون مي دونستم منظوري نداره وفقط براي ترسوندن پسره اين 
لي رفتم سرکالس وکنار سحر نشستم...سحرخواست حرفي بزنه که کاروکرده پس باخوشحا
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گفتم:سحرباورکن بعدازاتمام کالس تمامي ماجراروبرات تعريف مي کنم اگرهم نشدزنگ مي زنم 
 !!وبرات تعريف مي کنم حاالبذاربه درسم گوش بدم...بايدجزوه ات روبهم بدي باشه

دقت گوش مي دادم که پسره باصورت بعدروکردم به استادکه داشت درس مي دادداشتم به 
 کبودوخوني ولباس هاي نامرتب واردکالس شد ...نمي دونم چه جوري ازاينکه واردکالس شده

 خجالت نکشيده...سحر گفت:اين چرااينجوري شده؟؟؟؟؟؟

 ...حتمايه غلتي کرده که اين جوري شده مي خواست جلوي زبونشومي گرفت_

 قاي شاياني وبگيدتاماهم بفهميم؟؟؟استاد_خانم رادمهرميشه لطفا غلت آ

 .من_ِِا..استادشماحرف منوشنيديدخب حتمايه کاري کردن ديگه شمادرس وشروع کنيد

شد و استادخسته 11بادقت داشتم به درس توجه مي کردم ونکته برداري مي کردم ساعت 
 ...نباشيدگفت

االن آيدين  م يادم افتادکهيه نگاه به جزوه هام کردم يه صفحه شده بود حاالجواب آرمان وچي بد
موم تمنتظره منه پس زود ازدانشگاه خارج شدموماشينشوديدم جنسيسش اون ورپارک شده بود چشم 

ون ومن دختر پسرابه من وماشين بودآخه ماشين جنسيس توي ايران به حديکي دوتابودوبي نهايت گر
 ...داداش غيرتي خودمباغرورخاصي سوارماشين شدم وباصداي بلندسالم دادم: سالااااام بر

ه ماشين باهمون اخم که اصالسابقه نداشت جوابمواينجوري بده جوابمودادودکمه اي روفشاردادک
 روشن شد وراه افتاد

توي راه بوديم که سکوت ماشين وشکست: از اين به بعدروزهاي فردمن ميرسونمت وميام 
ابامن ري سوپر مارکت هم بايديدنبالت وروزهاي زوج هم آرمان ازاين به بعد حتي اگه خواستي ب

ريم ويه ياباآرمان بري اگه اين کارو نکني مطمئن باش پشيمون مي شي چون دوتامحافظ برات مي گي
 ....!دونه راننده شخصي حتي اگه آب هم بخوري به من اطالع ميدن فهميدي

 براي چي اين کارومي کني نکنه بهم اطمينان نداري...آره؟؟؟!!!!؟؟؟؟_

رنه من وآرمان مثل چشمامون بهت اطمينان داريم فقط به خاطرامنيت خودته مگنه اتفاقا _
 ....ماهيچ منظوري ازاين کارنداريم

 :بغض بدي داشت خفم ميکرد باگريه گفتم

هيچ وقت واقعاممنونم آيدينم...هميشه وهمه جاودرهمه حال شمادو تا مثل کوه پشتم بوديد..._
ماروبهم شا خدارو شکرمي کنم که خداوندچنين داداشايي مثل احساس کمبودي توزندگي نکردم... واقع

 ...داده

 :اخماش وبازکردويک لبخنددخترکش بهم تحويل داد

هايي ماهم ازخداوندممنونيم که خواهري مثل توروبه من وآرمان داده خداوند همچين خواهر_
 ...روبه کمترداداشايي مي ده پس مابايدخيلي خوب مراقبت باشيم وقدرتوبدونيم

 لبخندي بهش زدم
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 ...يه آهنگي برات مي ذارم که کامالحرف دل منوبرات ميخونه ميخوايي گوشش بدي؟_

 ...حرف دل تو...آيدين مگه...ولش کن بابا...آره بذارش_

 (نفس نفس شهرام شکوهي)

 عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم

 ـــــــــــــنبغل کــــــــــــــــــــــــــــ

بعددستاشوبه معني بغلم کن بازکردخندم گرفته بودخيلي قشنگ باهاش )
 (ميخونديااداهاشودرمياورد

 نگاموبگوبي قراريـــــــــــــــــــــــــــــي

 چه حاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ـينگام کن بازباحالي که داريــــــــــــــــــــــــــــ

 عزيززززمـــــــــــــــــــــــــــــــم

 بغل کنـــــــــــــــــــــــــن

 نگاموبگوبي قراريـــــــــــــــــــــــــــــــــي

 چه حالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 نگام کن بازباحالي که داري

 نفس نفس

 زندگي شدي برام

 خواممي خوام تاآخرش ازت نفس ب

 ازوقتي که ديدمت باهمه به هم زدم

 همون عاشقيه که حدسشوزده بودم

 نفس نفس

 نفس نفس

 توبارون چترتونميتونه نباشه که

 نگاه توبرااااااام نوازش عشقهـــــــــــــــــــه

 باتوبراي من هرچي بشه عشقهـــــــــــــــــــــــه

 نفس نفس زندگي شدي برام
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 بخوام مي خوام تاآخرش ازت نفس

 ازوقتي که ديدمت باهمه به هم زدم

 ......همون عاشقيه که حدسشوزدم

 آيدين_بستني مي خوري خوشگل آيدين

شنه گايـــــــــــم نه االن بايدزودبرم خونه غذادرست کنم آخه آرمان ميادخونه خسته _
 تشنه...بازسگ ميشه مي افته به جونم

 ...لپم وکشيد: قربون ادب خواهرگلم برم

 ...ندي زدموبه روبه روم خيره شدملبخ

 ....من _آيدين يه چيزي بهت بگم عصباني نميشي؟؟؟

 ...اخمي کردوگفت:دوباره چه خري مزاحمت شده؟

 ...نه نه بابايه چيزي درباره منوتويه؟_

ظاهرشدوگفت:بگوآخه کي تاحاالازدستت عصباني شدم يااينکه سرت  لباشلبخندقشنگي رو
 ...ارم باشه؟دادزدم...تااالن دومين ب

لوي من هم تاحاالخشموعصبانيت تورونديده بودم اماخوب امروز ديدم وفهميدم وقتي خون ج_
 ....چشماتوبگيره هيچ کس نمي تونه جلوتو بگيره

 لبخندي زد

 اون وقتي هم که داشتيم برمي گشتيم شرکت...آرمان هم گفت که تاحاالعصبانيت وخشمت_
ي وقتي ترسيدم...باخنده ادامه داد...خودت مي دوني من حت ونديده بودم... راستشو بخوايي ازت

 آرمان هم عصبي مي شه ياباداد وفريا حرف مي زنه من

باکمال خونسردي باهاش حرف مي زنم حتي بعضي اوقات هم که ديدي)بعدبانازي 
گفت(ازظرافت زنونه که خودت مي دوني چه طوري عشوه مي ريزم استفاده ميکنم...توي محل 

م آرمانه پس مين طوري ام البته نه اينکه صداموزنونه کنم...من فقط يه دونه شوهردارم اونهکارهم ه
داموبردم صبايدبراي اون فقط عشوه بريزم بعدزدزيرخنده وادامه داد.... امروز دومين باري بودکه 
باالوعصباني شدم وکاربه کتک کاري رسيداولين بارهشت سالم بودکه يه پسره داشت 

مادرنيستن  زآيدينه( )مغزتون هنگ کردمنظورم خواهرناتنيشه ديگه خيلي دوستش داره ازيهآيلين)نانا
ولي ازيه پدرن خخخخخخخخ (رواذيت مي کردرفتم پسرروتا مي خوردزدمش اونقدرزدمش که 

دوني  بيهوش شدوآيلين روبردم خونه ودومين بارهم امروزبودواقعاخون جلوي چشماموگرفته بودمي
ونه لي غيرت دارم وواقعادوست ندارم صدمه ببيني من هيچ وقِت هيچ وقت سرتچيه من روي توخي

 ...هرگلمدادزدم ونه ميزنم نه خداي نکرده دستمو روت بلندميکنم ونه ازگل بهت نازکترمي گم خوا

آيدين توروي من بيخودي اينقدرحساس شدي قبالهمه مزاحمت هام يا حرف هاي دلم رومي _
الن نمي تونم چون تو عصبي ميشي مثل آرمان وحتمامنوبيشترتحت اومدم بهت مي گفتم ولي ا

 ...فشارومحاصره قرارميدين وحساسيت زيادي ازخودتون توي اين مدت روي من نشون ميديد
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 ...يه اخم کوچولويي ودلنشيني کرد

 توبايدهميشه حرفاتوبيايي به من بگي_

رمان نباش تازشم اگه به منوآبهت قول ميدم ديگه اتفاق امروزتکرارنمي شه پس نگران  ...
 ...نگي پس مي خوايي به کي بگي؟

 به هيچکي مثل خيلي حرفاي ديگم توي دلم طلنبارشون مي کنم...بعدبايه شيطوني خاصي_
 ....ادامه دادم...بعدابراي آقاي آيندم تعريف مي کنم

 ...خب حاال اين آقاي شما...اين مردخوشبخت...کيه؟ _

 ...يدنمي دونم شمادوتامي دون_

 ....!!!مادوتا؟؟؟...يعني چي؟؟؟_

ه بمتري من ردبشه چه برسه  20آخه اين طوري که شمارفتارمي کنيدکسي جرات نمي کنه از_
 خاستگاري...اون وقت خواهرگلتون مي ترشه

 :يکهوزدروترمزوگفت

 ....!...وايساببينم يعني توبعضي ازحرفاتوقايم مي کني؟_

 ....ايهم_

 !!!يعني چي؟؟؟؟_

 !!!ي رويعني چي؟؟چي چ_

 ...!منظورم اينه که چراحرفاتوقايم مي کني ؟_

 آخه بعضي هاشخصيه نميشه که به شمادوتابگم راستي آيدين اون حرفهايي روکه زدي به_
 ......پسره منظورم همون حرفا

 کدوم حرفا؟؟؟_

به خدامنظوري ندارم ولي قلبم مي گه حرفش راست بوده ولي مغزم مي گه فقط به _
 ...رسوندن پسره بودهخاطرت

 ...خنديد_ کدوم حرف آخه خانوم کوچولو

 ....واي خدااانکشتت منظورم همونه ديگه من همسرتوام وروم غيرت داري _

 ...اخمي کرد:مگه تونرفته بودي؟

تم به چراچراولي وسط حياط نرسيده بودم که ناخواسته حرفاتو شنيدم به قرآن منظوري نداش_
 ....مانگاه مي کنم وخدامن به چشم برادربه ش

 دراون که شکي نيست خانومم يعني چيزه خواهرم... بعدکمي مکث کرد_
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 ...وبااخمي ادامه داد...حرفي که مغزت مي گه درسته

 ...آخيششش پس خيالم راحت شد_

 ...اخمش غليظ ترشد...نفهيدم معني اخمش چي بود...دم درويال ماشين وپارک کرد

 ...ه اگه بوديه تک زنگ بزن اگه نبودبياتوماشين بشينبپربروببين آرمان خونست يان_

خه آباناراحتي پرسيدم:منوکه توي خونه نمي خورن که... واسه چي شمااين کارارومي کنين 
 ...بابا

 ....خواهرخوشگلم فقط به خاطرخودته حاالهم کم غربزن بروديگه_

 ...چرانميايي؟_

 ...اگه بيام منوتاشب نگه مي داريد... کلي کاردارم_

 باشه گلم پس فعالخداحافظ_

ن مديدم که ماشين آرمان توي حياطه يه تک زنگ فرستادم واونهم اس ام اس دادگفت:باشه 
 ....رفتم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

خندم گرفت رفتم داخل که آرمان باشنيدن صداي در زودبلندشداومدبه سمتم 
 ....يراومدي؟وگفت:کجابودي؟باکي بودي؟چرااينقدرد

 ...باآيدين بودم ببخشيديکم طول کشيدباورکن توي ترافيک بوديم _

نيم کاسس  نفسي از سر آسودگي کشيد..وايساببينم اين که بايداالن شرکت باشه... يه کالهي زير
 ...ا ببخشيدچي گفتم منظورم همون يه کاسه اي زيرنيم کاسه بود

م کاله ذاآماده نيست...تازه يادتم که نرفته سرمي دوني که چه کارايي کردي ديراومدي...غ_
ميگيريم که  گذاشتي...اييممم بازم بگم ياتااينجاگوشي هست خدمتتون هيم!!!؟؟؟ازاين همه حرف نتيجه

 ...بايدتنبيه بشي

 ...توروخداآرمان_

 همين که گفتم برولباساتوعوض کن وبيا_

اشتم روپام ودستاموتوهم گره کردم وگذ رفتم پايين آرمان وايساده بودروبه روم...جلوش زانوزدم
 ...ومنتظرموندم...خودم ازاين حرکتم تعجب کردم حاالچه برسه به آرمان

 آرمان باتعجب_تو....تو....توجلوي

 ....!!!!!!!!!!!!!!من... يعني ......يعني فرارنکردي اين يعني به حرف من گوش دادي

 ....ايهيم حاالبيامنوبزن تابرم برات غذادرست کنم_

يعني چي؟!.. واي من ازدست رفتارات چي کارکنم...مغزم داره سوت مي کشه من توروبزنم _
 ...اونوقت توميري براي من غذادرست کني؟
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 خب آره ديگه... مگه توارباب خوشگل من نيستي؟؟؟_

ام اخمي کردوگفت:نه..خودت اين اسم وبرام انتخاب کردي وديگه حق نداري به اين اسم صد
 ...کني

 .....ييعن_

 ...آره...حاالبلندشوبروغذاتودرست کن_

 .... ياابولفضل بازهم گندزدم_

 ..پقي زدزيرخنده خودم هم حسابي خندم گرفته بود

 م کلي اذيتم کردآخرسرهم ماکاروني مثل برنج همش خورداون روزنهارروباهم درست کردي
ک کلي شده بوداعصابم روخوردکرده بودآخرسرهم ازبيرون غذاسفارش داديم عصرهم باهم رفتيم پار

 ...خوش گذشت االن هم داريم برمي گرديم خونه

 ...خوش گذشت خانوم کوچولو؟_

 ...وچولوِا...آرمان من نمي دونم چراشماهمش به من ميگيدخانوم ک_

 ...مگه دروغ ميگيم؟_

يه چشم غره رفتم که صداي اس ام اس گوشيم بلندشدآرمان اخم کردو گفت:کيه اين وقت 
 شب؟؟؟!!برات پيامک مي فرسته؟؟؟

 ...نمي دونم مي خوايي خودت بخونش_

 زدروي ترمزوکناري وايساد

 ...بده ببينم_

 ..وا حاالمن يه تعارفي کردم

 تبهش دادم گوشيموگرفت وگف

 ...!نمي ترسي؟_

براي چي بترسم من که مي دونم ياسحره ياآيدين تازه تويه جوري مي گي نصفه شب _
 !!انگارساعت چنده خوب ساعت هفت عصره

 پيامکوخوندوزدزيرخنده

 ...براي چي مي خندي؟_

گوشيوداددستم وهمون جورکه ميخنديد...دندروعوض کرد...پيامک ازطرف سحربودنوشته 
 ...بود

 "....اني/خر/وحشي ازصبح منتظرم چرازنگ نمي زني پساالغ/رو"
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 ...اي خاک عالم توسرت که آبروم روبردي سحر

 آرمان رفت تواتاقش و من هم رفتم به سمت اتاقم نمي دونم واقعااين همه خوبي ازطرف
آرمانوآيدين...خب...من هم بايديه جوري جبران کنم..رفتم توي اتاق آرمان..ازروي تخت 

 ...:نمي توني دربزني؟؟بلندشدونشست

 :بي توجه به حرفش گفتم

 .... آرمان جونم _

 ...باشيطوني _جون آرمانم

 ميشه دوهفته ديگه روزسه شنبه جشن بگيريم_

 ..اونوقت براي چه مناسبتي؟_

 ...همين جوري براي قدرداني اززحمات شمابزرگواران_

 ...هرجورمايلي باشه_

 يتدنه نفس بکشه..بغلش کردم وبغلمبغض کردم از همون بغض هايي که ادم نم

ي کردنمي دونم چرااين همه نازک نارنجي شده بودم..آرمان حرفي نمي زدوفقط کمرمونازم
 ...کردازبغلش بيرون اومدم

 ...حالت خوبه؟_

 ...آره خوبم_

 ...پس بروجزوه هاتوبيارببينمشون_

 ...گيرنده ديگه_

 ...بروجزوه هاتوبيارزود_

 ...ــــــــــــمآرمان جوووووونــــــ_

 ....نگوامروزبه خاطردعواوقتي رفتي سرکالس ذهنت درگيربودوفقط تونستي کمي بنويسي_

 ...آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ...ازکجافهميدي_

 مااينيم ديگه...ناسالمتي ده ساله دارم بزرگت ميکنم_

 ...هه هه هه... قراربودامروزازسحربگيرمش_

 ...بال جزوهپس زنگ بزن بگوکه االن ميري دن_

 ...باخوشحالي گفتم:راست مي گي؟

 ...خب آره_
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 ...باخوشحالي شماره سحروگرفتم

 سحربادادهايي که ميزد گوشم وکرکرد

 ...گوشيوکمي ازگوشم فاصله دادم که اين کارباعث خنده آرمان شد...

ون سالم سحرجان من خوبم توخوبي باباخجالت نده...ميگم...هووي سحراالن ميام دم خونت_
 ...جزوه هاروآماده کن بيام ازت بگيرم

 ...ميايي برام تعريف مي کنيآآآآآآآآآآآآآآآآ....مگرنه من ميدونم وتو_

ريف آرمان نمي ذاره زيادوايسم جزوه هارومي گيرم ميام خونه بهت زنگ مي زنم وبرات تع_
 ...ميکنم

 ...باشه خداحافظ_

صادف ي ماشين ِاگه زدي يکيوکشتي ياتآرمان_سوئيچ ماشين روي اپنه برشدار...کيف پولم تو
 ...اشيکردي همون لحظه کارت بکش رمزشم تاريخ تولدخودتته البته تاقبل ازساعت ده بايدخونه ب

 ....يرونبچــــــــــــيي!!! من خودم تنها باپورشه تواونهم تاساعت ده شب تنهاي تنهابرم _

شا.... شين نازنينم باش تندنروخواهآره ديگه حاالهم بروکه ديرت نشه ولي تروخدامواظب ما_
داشتم  ازآرمان خداحافظي کردم سوئيچ وبرداشتم وراه افتادم رانندگي بلدبودم وگواهي نامه هم

ن امارانندگي باماشين هاي مدل باالکه دکمه مکمه زيادي داره کمي سخته... سحروقتي ماشي
 ..وديدگفت:اوللل ماشين وببين

 مرض...جزوه هاروآوردي_

 ..ابااره ب_

 نشستم وماجراروبراش تعريف کردم... کلي هم خنديدو کرم ريخت

 ساعت نه شده بود

 ...من ديگه بايدبرم خونه خداحافظ_

ه واي دروبا ريموت بازکردم ورفتم توپارکينگ...ياقمربني هاشم اين...اين که جنسيس آيدين
ين بااخم م ورفتم تو...آيدبدبخت شدم...اولين باري بودکه اينقدرازآيدين مي ترسيدم دروقفل کرد

مي وحشتناکي داشت بهم نگاه مي کردبلندشدوآروم آروم اومدسمتم ودستشوبردپشتشوباصداي آرو
 ...گفت:به به تشريف داشتيد فعالزودبود..خانوم خانوما...يکم ديرتر تشريف مي آورديد

 ..آرمان_ بس کن آيدين خودم بهش اجازه دادم يواشکي که نرفته

ه کزه دادم که ميتونه تاساعت ده بيرون باشه..رفت پيش سحرجاي ديگه اي تازشم بهش اجا
 ..نرفته

 آيدين باصداي عصباني گفت:مگه بهت نگفتم تنهايي نروبيرون عسل
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 ...آرمان_بس کن آيدين داري خيلي بزرگش مي کني

 ...آيدين همون طورکه داشت به من نگاه ميکردگفت:امشب عسل بامن مياد

 ...همين جامي مونه آرمان _بي خودعسل

 ...گفتم مي برمش پس حرف نباشه...هفته ديگه ميارمش خونه نترس سالم تحويلت مي دم_

يش داري خيلي تندميري آيدين..بدبخت.. من به خاطراين ميگم نبرش چون رنگش پريده ببر_
 ...خونه سکته هروزده مگرنه من به تواعتماددارم

 خيلي آروم مياييدروکردبهمي دونم... ولي نه...من تندنميرم شما_

 ...منوگفت: برووسايالتوجمع کن توي حياط منتظرتم

م جرات مخالفت نداشتم باترس رفتم توي اتاقم..بعضي وقت هاشک ميکنم که آرمان پسرعمو
اخونواده بباشه وآيدين دوست پسرعموم...من آيدين وازوقتي به خونه عموپاگذاشته بودم ميشناختمش 

تمام ين وآرمان ازسه سالگي باهم دوستن ومثل دوتا برادرميمونن..من باعمومعاشرت داشتن آيد
کس آيدين وجودبهشون اعتمادداشتم ولي ترس من االن ازيه چيزديگه اي...ترس از..از...آيدين...هر

وبشناسه ميگه پسر مغروروجدي...همين طورآرمان...اماتوي محيط خانواده سه نفرمون اين 
اس برمي وشوخيهستن...تاحاالاينقدر عصباني نديده بودمش...داشتم لب طورنيست کامالپسراي شيطون

 ...ي ترسمداشتم که آرمان اومدتواتاقم...بلندشدم وخودموانداختم توي بغلش باگريه گفتم:آرمان م

ت خانم نترس دست روت بلندنمي کنه توکه آيدينو ميشناسي الزم به ترس ياداشتن نگراني نيس_
 ...ظورم خواهرخوشگلم بودخوشگلم...يعني چيزه من

 ...توچشماش زل زدم امروزتوماشين هم ايدين اشتباهي گفت خانوم خوشگلم

ن وسايالموجمع کردم ورفتم توماشين نشستم آرمان وآيدين داشتن باهم حرف مي زدن امام
داين هيچي نمي شنيدم...ديدم آيدين بهم نگاهي کردويه پوزخندزدوروبه آرمان ادامه حرفاشودا

ااينکه قراره دمعني هاي زيادي مي تونه داشته باشه يکيش اينه که من قراره بيفتم بيمارستان يپوزخن
م امشب کتک......واي واي نه آيدين وکتک.....غيرممکنه يک لحظه ترسيدم وبه وضوح دستوپا

داشت ميلرزيدآيدين اومدسوارشدويه بوق به معناي خداحافظي زدوآرمان هم 
کردتوي راه بوديم که صداي اس ام اس گوشيم بلندشدآيدين يه  دستشوآوردباالوخداحافظي

 ...پوزخندزد..گوشيم وگرفتم سمتش و گفتم گوشيم پين نداره

 ...خوب چي کارکنم_

 ..بگيرپيامک رو بخون_

 ...به من چه.. به توپيامک دادن مي خوايي من بخونمش_

 ..يکيش سحرآيدين به قران من سه تامخاطب دارم يکيش تويي ويکيش آرمان و_

 ...لبخندي زدوگفت:مي دونم
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پس چراداري اينجوري رفتارمي کني چراهمش حرصم مي دي بهم ترس منتقل مي کني _
ميدوني ترس زيادي براي من خوب نيست امکان داره فلجم کنه به قرآن من مثل سگ ازتووآرمان 

وني وقتي توياآرمان مي ترسم الزم به اين همه سخت گيري نيست يه اخم مي تونه منو بکشه مي د
 ...عصباني ميشين من ازاين ورقلبم ميادتودهنم مي دوني االن پاهام داره مي لرزه مي ترسم آررره

 ....ديگه نفسم باالنمي اومد

م آيدين باتعجب داشت بهم نگاه مي کردورانندگي مي کرد... _توروخداماشينونگه دارنفس
 ....باالنمياد

 فتنازکردم صداي ماشين هايي که داشتن باسرعت باالمي رماشين وکناري متوقف کرد...دروب

 ....زيادبودوصداي دادهاي من توشون گم مي شدجيغ مي زدم واسم خداروصداميزدم

ــــــــــي کردم چرااينااينقدر خدااااااااااااااااااااااااااااچراااااااااااااااامن..مگه من خطاااااايـــــــ_
ااااااااا حساسن...بهشون بگومن مثل اون دخترااااانيستم... خدايا سخت گيرن... چرااينقدرروي من

نتي صدامـــــــــــــــــــــومي شنوي..آرررررررررررررره چرااصال منوتوي اون تصادف لع
 ...نکشتي

وي آيدين سريع ازماشين پياده شدروي زمين نشسته بودم وقتي آيدين رسيدخودموانداختم ر
 ...التماس کردم...نميدونم چم شده بودمثل ديوونه هاشده بودمپاهاش پاهاشوگرفتم وازش 

ن توروخداتوروقرآن رفتيم خونه منونزن من ازکتک زدنت مي ترسم معلومه توبدترازآرما_
گي بکتک مي زني آيدين به خدامن خطايي نکردم ازت خواهش مي کنم امشبورحم کن به قرآن اگه 

رس تاآخرعمرمم کلفتي تومي کنم اگه بگي حق حق نداري درس بخوني نمي خونم گورباباي د
 ازدواج نداري ازدواج نمي کنم تا آخرعمرم...حتي وقتي ازدواج هم بکني

م جزوه توخونه ات برات کارمي کنم فقط....فقط امشبوکاري به سرم نداشته باش به خدامن رفت
م توي يه رم اگه نداشتهاروازسحربگيرم به خدانرفتم دنبال دوردور..من مثل چشمام بهتون اعتماددا

ان ميترسيدم خونه باهاتون زندگي نمي کردم اما....اماشمااعتمادي به من نداريدآيدين من قبالازآرم
..ييينننن اماازتونه..اماحاال ازهردوتون مثل سگ مي ترسم تو رو ق....رآن.....آي......دددي....

 ...ديگه نفسام ياري نمي کردن

 ...مقشنگي گفت:تموم شد؟خودتوخالي کردي؟ حاالبلندشوتابريآيدين جلوم زانوزدبايه لبخند

 ...مثل ديوونه ها جيغ ميزدم وگريه ميکردم...هق هق هام امونمو بريده بودن

 ...نه نه توروخدااگه بريم خونه تومنومي کشي_

کت بزنم بايه آرامش خاصي گفت:من کي تاحاالسرت دادزدم ياازگل بهت نازکترگفتم حاالبيام کت
 ...کنم ن تورومثل جونم دوست دارم من فقط خواستم يه هفته پيشم باشي نه اينکه شکنجه اتعسل م

داري دروغ مي گي من ازآرمان شنيدم توتوي خونه ات اتاقي داري که پره ازوسايل _
 ...شکنجهس ازت خواهش مي کنم منونبراونجا

 اخم مصنوعي کردکه دل وايمانموبرد
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زني شکنجه ات کنم بلندشوخوشگلم ديگه نبينم جلوم زانوببه چي قسم بخورم که نمي خوام _
توداري  همه دخترا دوست دارن فقط يه نيم نگاهي بهشون بندازم حاالدارم تورومي برم خونه خودم

 ...ممانعت مي کني؟

 ...دختراي ديگه خيلي غلط مي کنن که به توچشم داشته باشن_

وکه توواين قدرازمن نترس والتماس نکن آيدين لبخندقشنگي زدوگفت:اي حسودخانم...حاالپاش
 ...اينقدرترسونبودي

 کمکم کردبلندشم منوسمت درراننده برد

 ...سوارشو _

 ... مي خوايي من رانندگي کنم_

 ..خب آره ديگه سوارشو_

 ..واي آيدين من مي ترسم نمي تونم باجنسيس رانندگي کنم_

وهرت بايد ياد بگيري..يکهوديدي شسوارشويادت ميدم شکسته نفسي نفرماييدباالخره که چي _
 ..ماشينش جنسيس باشه

 سوارشدم واونهم ماشينودورزد و اومدسوارشديه دکمه هايي روروي صفحه لمسي فشارداد

 ..بفرماديگه جاي ترسي نيست برنامه خودکاروفعال کردم االن هم رانندگيتوبکن عزيزم_

 ...بلدم امانه بااين ماشين_

 خنديد

 تونيم که ميتوني توکه تونستي پورشه و کمري و بروني جنسيس روهم مينترس من ايمان دار_

 ... ماشينوروشن کردم وراه افتادم

 ....خوب گازبده نترس اتفاقي نمي افته گازبده ديگه_

شين خيلي حال دادواقعاکلي ذوق مرگ شده بودم عاشق ماشينش بودم يه آهنگ قشنگي فضاي ما
 :وطنين اندازکرده بود

 خواهش نگاه توچشماي من پر

 يه نوازشه براي من.... دل ديــــــــــــــــــونه

 ...دلم برات... پرمي کشه صدات واسم

 آرامش نگات واسه... نم بارونم

 نم بارووووووووووووووووونــــــــــــــــــــــــم
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 دوست دارم دلم مي گيره بي توبي هوا

 هرلحظه قلب من مي شکنه بي توبي صدا

 وووونمهعشقت توخوووو

 قلب توقلب منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 ....هرجاتوهرنفس دل واسه تومي زنه

 کي غيرتوعزيزم همه حرفامومي دونه

 اشکاموکي مي فهمه

 غم چشمامومي خونه

 عشقت کارخدابود

 که مهره توروبه دلم داده

 دنيامنوفهميده مهرت به دلم افتاده

 ...اش خيلي قشنگ ودلنشين بودآروم آروم باصداي قشنگآيدين باهاش زمزمه ميکردصد

 تاساعت چهارصبح توخيابوناباهم دورزديم وخنديديم

 ...حاالبريم خونه؟_

چون صحنه  رنگم پريداولين بارم نبودتنهاميرفتم خونه آيدين امانميدونم اينبارچم شده بوداخه
 ...هاي امروزهمشون جلوي چشمام بودن

 ...بريم_

 ...که آيدين دروباريموت زدبه عيني رنگم پريدنزديک درشديم 

ت آيدين دکمه بسته شدن دروزدوگفت:چراميترسي مي خوايي بريم يه دورديگه بزنيم تاترس
 ...بشکنه

 نه نه بريم خونه_

 مطمئني مگه توبه من اعتمادنداري؟_

 چراچرابريم تو_

 دروباريموت دوباره بازکردوماشين وبردم توپارکينگ

لن ن يه دويست صدوپنجاهي مترميشدوخونه اشم سالن پاييني چهارصدمتروساحياط ويال آرما
دستشوييِ وباالش دويست متر...اتاق و حمام ودستشويي هم همشون باالبود..تموم اتاقامجهزبه حموم 

 بود
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 ...درکل خونه قشنگ وباصفايي بود

 من_ االن ساعت پنج ونيمه مي خوايي صبحونروآماده کنم

 روزدانشگاه نداري؟آيدين_نه مگه توام

 ...من_چراچرادارم ساعت هشت

 آيدين_پس اون موقع باهم مي خوريم ومن هم مي رسونمت دانشگاه

 :زدم توسرم وگفتم

 واي بدبخت شدم امروزامتحان دارم_

 ...خب االن بروبخون_

آخه شبا وقتي مي خواستم درس بخونم آرمان روي سرم بايه خط کش واميستاد وهروقت _
خودم  فت يکي به پهلوم آروم ميزدوازدردش خواب ازچشمام باي باي مي کرد...البتهخوابم مي گر

 ...بهش ميگفتم باال سرم بمونه اونم ازخداخواسته قبول ميکرد

 خنديدوگفت:خب من هم همين کارومي کنم

 نه ممنون توبروبخواب خيلي خسته اي_

 نه اشکالي نداره ميام اتفاقا اصالهم خسته نيستم_

 ونخيلي ممن_

 براي چي؟؟؟؟_

 براي همه چيز_

 ...خنده قشنگي کرد

 ...بروووشيطوووون برولباساتو عوض کن االن ميام پيشت_

 ....باشه_

کش  رفتم توي اتاق خودم ولباساموعوض کردم وشروع کردم به درس خوندن آيدين هم بايه خط
 ...فلزي وارداتاق شد

 شيطون نگام کردورفت روي تختم... روي

دومن هم روي زمين کنارتخت داشتم درس مي خوندم که ساعت پنج وچهل شکمش درازکشي
م مي وپنج دقيقه شد..حدودبيست صفحه درس خوندم وچهارصفحه ديگم مونده بودکه يکهوداشت خواب

 ...بردکه آيدين چنان به پهلوم زدکه جيغم رفت هوا

 ..من_واااااااي آيدين مگه ميخوايي فلجم کني يااينکه مگس بکشي؟
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 ...ن _خيلي دردت گرفت؟آيدي

 ...آره توروخدايکم آرومتربزن_

 ...آخه خواستم خواب ازچشمات باي باي کنه_

 ....بعدزدزيرخنده

 چشم غره توپي بهش رفتم ودوباره شروع کردم به درس خوندن چهار صفحه ديگه هم خوندم
گرفته  که خوابش وخواستم کتاب کاري که آرمان برام خريده بودو حل کنم که چشمم افتادبه آيدين

بود...ووووووويــــي چه قدرخوشگل خوابيده بود...واي داري چي ميگي دختر؟مگه خل 
 شدي؟..کالفه پفي کشيدم و

المپ اتاق وخاموش کردم ورفتم روي تخت وسرموگذاشتم روي دستاش وسرم روتوي سينه 
رانش به آغوش برادمردونه وقويش پنهون کردم نميدونم چرا اين کاروکردم فقط ميدونستم االن 

تر احتياج داشتم آغوشش بوي خيلي خوبي مي دادبويي که ارومم ميکرد بويي که داشت منو بيش
 ...وبيشتربه موندن توي بغل ايدين تحريک ميکرد

نميدونم چه قدرتوي فکربودم وچه قدربوي عطر ايدين وبه مشامم کشيدم که يکهوخوابم 
افتادم  ه شده بودآخه اگه توي خواب تکون مي خوردم ميبردصبح که بيدارشدم دست آيدين دورم حلق

يد واسه همين بودکه دستش ودورم حلقه کرده بودنميدونم چرا ته دلم يه جوري شداالن من با
ر ازاغوشش مي اومدم بيرون هرچي باشه نامحرمم بوداماخداميدونست ازهرمحرمي بهم نزديک ت

 ...بود

م آيدين زم التماس مي کنه که بيدارشم چشماموبازکردبااحساس اينکه يکي داره تکونم ميده وا
 ....وديدم

 ...عسل عسل توروخدابيدارشوبچه... عسل...عسل خانوم...اخ بيدارشو بچه تنبل_

 توروخداآيدين جام راحته خواهش ميکنم يه پنج دقيقه ديگه_

 باشه وقتي ازدانشگاه اومدي بياتوبغلم بخواب باشه_

رهم خ شدم ....تازه فهميدم چي کارکردمو کجا هستمووچي بلغويکهوبابردن اسم دانشگاه سي
ثيرنداشت کردم..واي خدايا..گونه هام داغ شدن اما خجالت زيادي منظورم بيشتراز دوثانيه روم تا

 :چون بعداز دوثانيه انگارنه انگاراتفاقي افتاده توچشماش عين طلبکارازل زدمو گفتم

 چرازودتربيدارم نکردي؟_

م و چه قدر پرويي ازساعت هفت صبحه يه ريزمي گم عسل عسل هي مي گفتي جااااااادخترت_
 ...راحته خوابم ميياد خواهش مي کنم دوست دارم بخوابم وازاينجورحرفا

 ازخجالت سرموانداختم پايين حسابي خجالت کشيدم

 ...ببخشيد _
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ي بلندشوساعت آيدين درحالي که داشت دستشونرمش ميدادوگفت:اين چه حرفيه آخه گلم حاالهان
 ... هفت ونيمه يه وقط ديرت نشه

 زودرفتم خودموآماده کردم که ديدم

آيدين هم خودشوآماده کرده واي چه تيپ دخترکشي زده بودداداشم امروزدختراي شرکت 
 (نخورنش خوبه هااا)خخخخخخخخخخخ

دين بريم باهم رفتيم پايين که آيدين داشت ميرفت سمت آشپزخونه زدم توسرم وگفتم :توروخداآي
 ...من ديرم شده

 ...آيدين شيطوني نگام کرد

مله نشنيدي سخني راازبزرگان که مي گويندبدون صبحانه نروبيرون حااليه سوال... اين ج_
 زيبااثرکيست؟

 اثرحکيم آرمان رادمهر_

 آفرين_

 حاالمن ديرم شده آيدين استادم نميذاره برم کالس_

 ميامخيلي غلط کردن استادشما..بروحاالمن هم _

 (باعرض پوزش ازتمامي استادان عزيزياکساني که پدرانشان استادهستن)

رفتم کفش هاي اسپرت خوشگلموپوشيدم ورفتم جلوي ماشين که آقاتشريف آوردن رفتم 
 سوارشدم که کيفش روگذاشت روي پاموگفت

 ...خوشگل داداش ساندويچ توشه درش بياربخوري ضعف نکني_

 ...دستت دردنکنه_

 کنم هاني حاالزوددرش بياربخورش ديگهخواهش مي _

دوتاساندويچ گرفته بوديکيش وازوسط نصف کردم ويه گازبه نصف خودم زدم واون 
 ...نصفشوگرفتم جلودهن آيدين

 ...بيابخور_

 ...يه گاززدم ولقمه اول تموم شدتاخواستم لقمه دومونصف کنم گفت

 ...خواهربرادرنيستيم نه نه نه نصفش نکن من يه گازميزنم توهم يه گازبزن مگه_

 ...ازدست توبياباشه_

مديون باشيداگه فکرمنحرفانه به ذهنتون خطورکرده باشه خب خواهر برادرهاازاين )
 (کارهاميکنن نمونش منو داداشم
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 گرفتم جلوش که باشيطوني يه گازازش زدومن هم يه گازبهش زدم

 ...دم دردانشگاه که رسيدم آيدين ماشينشوخاموش کرد

 ...نتوخاموش کردي مگه قرارنيست برگرديچراماشي_

 ...نه بااستادت کاردارم_

 ...وا اين بااستادمن چي کارداشت؟

قشنگي واردحياط دانشگاه شديم که آيدين دستمو تو دستاش گرفت بهش نگاه کردم که يه لبخند
 .......بهم زد

رو روي دختروپسرا باخسته نباشيداستادوسايالموجمع کردم ورفتم بيرون ازدانشگاه نگاه سنگين
 :خودم حس مي کردم باغرورخاصي سوارشدم که آيدين راه افتاد

 سالم برداداش نازنين خودم_

 سالم برخواهرخوشگل وشيطون خودم خسته نباشيدگلم_

 توهم خسته نباشي شرکت خوب بودبروفق مرادبود_

 !!آره جاي شماخالي اکنون ميل به خوردن آلوچه داريدسرورم؟؟_

 کنون سرورمان)آرمان(گرسنه هستن وغذاميل دارندخيرپاچاهم ا_

خيراي بانويه شرقي سرورتان گرسنه نيست ازخزانه )منظورش کيف پولش بود(ده تومن _
 يابيشتربرداريدوآلوچه بخريد

 بسياربسيارسپاسگزارم اي سرورم_

 خواهش ميکنم اي ملکه ي من_

ازخجالت خزانه سرورم  هردوتامون زديم زيرخنده پياده شدم وواردسوپري شدم وحسابي
 دراومدم

 (آيدين)

الم ديروزساعت هفت بودکه خواستم برم سري به آرمان وعسل بزنم زنگ آيفون وزدم آرمان س
 ..يستنکردودروبرام بازکردماشينوبردم توي پارکينگ که باکمال تعجب ديدم ماشين آرمان سرجاش 

کمال دشوتوبغلم مينداخت امادرواردخونه شدم هميشه عسل مي اومد درو برام بازمي کردو خو
ل کردم ناباوري اين بارآرمان دروبازکردبا خودم گفتم خوب شايدرفته لباساشوعوض کنه آرمانوبغ

 ...ورفتيم توي هال چنددقيقه اي گذشت وخبري ازعسل نشد

 آرمان ميگم عسل چرانمي يادپايين کجاست؟؟؟؟_

 باماشين من رفته پيش سحرجزوه هاشوازش بگيره_
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حرفش خيلي عصباني شدم...ازبيخياليش ازاينکه عين خيالش نبودکه امروزبعدازاينکه از ازاين 
 ....دانشگاه عسل رفتيم شرکت اون اشکان عوضي تهديدمون کرد

يچ آخه احمق دختروتنهايي اونهم باماشينت فرستادي بيرون ؟؟؟!!!!مگه قرارنبود عسل ه_
ردي مگه کهديداي امروزپاکنژاد)اشکان(و فراموش جاتنهايي نره حتي توي خونه هم تنهانباشه مگه ت

 ...جون اون دختراالن توخطرنيست

همون قدري که توروش حساسي وغيرت داري من هم روش حساسموغيرت دارم گفتم يکم _
خوشحال شه وموضوع امروزوفراموش کنه تازشم مغزخرکه نخوردم که تنهابفرستمش بيرون 

وري گريه طشنومراقبش باشن البته ازدورتونمي دوني امروزچه دوتاازمحافظام وفرستادم تادنبالش با
 ....مي کرداون...االن ازتوخيلي ميترسه

 ...ميدونم امانمي تونستم جلوي خودموبگيرم_

قبالازمن مي ترسيداماحاالخوشحالم که ازتومي ترسه توي اين موقعيت داشتن ترس _
 ...ازتوبهمون کمک مي کنه

 روي عسل بلندکرديباتعجب پرسيدم:توتاحاالدست 

 آره فقط يه بار_

 .......واقعاکه ازت انتظارنداشتم که_

 ...بابازشدن درپارکينگ حرفمون نصفه تموم موندنفس راحتي کشيدم

 ...ديدي که بيخودي نگران بودي_

ازپنجره ديدمش چه قدرپشت اون ماشين خوشگل شده بودبه وضوح عوض شدن رنگش باديدن 
 ...گفتم:آره چه جورهم ازمن ميترسهماشين من قابل تشخيص بود

 بيابشين ووقتي هم اومد دادوبيدادنکن_

 ...نه اتفاقا بايديه چيزايي هم بگم_

عسل دروبازکردقشنگ ترسوتوي اون صورت خوشگلش ديدم امابه روي خودم نياوردم ورفتم 
 ...جلوشوگفتم:به به عسل خانوم يکم ديرتر تشريف مي آورديدخانوم خانوما

رزيدن دستوپاشوحس کردم اون شب فقط به خاطراينکه يه هفته به علت داشتن به وضوح ل
مدت  امنيت خودش خواستم ببرمش خونه خودم چون احتمال ميدادم که تعقيبش کرده باشن وبايديه

ي ازاون خونه دور ميموندامااون فکرمي کردمي خوام ببرمش شکنجه اش کنم آخه چه طوردلم م
 ين فرشته هابود روشکنجه کنم عسل وقتي سوارماشين شدبه وضوحاومددختربه اين نازي که ع

 :لرزيدن وترس واسترسشو توماشين تشخيص مي دادم آرمان گفت

 .... توروخداسرش دادنزني_

 کلي چرتوپرت ديگه گفت که ازمن بعيدبود

 آخه دوست من من چندباردادزدم که اين باربخوام سرعسل دادبزنم_
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 ...بکن ببين چه جوري داره ازت ميترسه به خداسکته مي کنه باشه ولي امشب خودتوکنترل_

قتي وبرگشتم سمتش ويه لبخندکه بيشترشبيه پوزخندبودزدم که معلوم بود ترسش دوبرابرشده 
دم اومد که توخيابون جلوم زانوزدوپاهاموگرفته بودوازم التماس مي کردکه نزنمش يه لحظه ازخودم ب

 ...اماخوب خداروشکرآرووم شدکاري کردم که عسل اين کاروبکنه 

 بابازشدن درازفکروخياالت ديشب اومدم بيرون صورت خندون عسلو ديدم

 ...بانو خزانه بنده راخالي کرديدفکرکنم ازخجالت خزانه ام دراومده باشيد_

 ...خيرالياحضرت فقط سي تومن ازخزانه شماخالي وکسرشد_

 بله بله صحيح حاالبه قصرفرمانده آرمان ميرويم_

 اتعجب به سمتم برگشتوگفت:ميريم پيش فرمانده يعني آرمانب

 ِاِآبازي روخراب نکن ديگه هاني_

يم خنديدوگفت:االحضرت سالمت باشن جسارت نباشه ميتوانم بپرسم چرابه قصرفرمانده ميرو
 ...مگرحمله اي به قلمروتان شده است؟

 :ازحرفش خندم گرفت اماجلوشوگرفتم وگفتم

بگيريدبافرمانده اي که داريم)آرمان(کسي نمي تواندبه ِاِاِازبانتان راگاز_
 ....يديدقلمروماتجاوزکندباغرشي که مي کنددل دشمنانمان راآب مي کندولي واقعاسوالي مزخرف پرس

 ِاِاِاالياحضرت_

ناراحت مشوبانوچون ازقبل باقصرهماهنگي شده است وقراراست تشريفاتي به _
 ت بگيردخاطرورودمابه آن قصرتوسط فرمانده صور

 ...هردوتامون خندمون گرفت وزديم زيرخنده ورفتيم به سمت قصرفرمانده يعني خونه آرمان

 (آرمان)

کمي ديشب تاخودصبح خوابم نبردچون عسل خونه نبودبه فکراينکه فردابراي نهارميان اينجا
ــل ـخيالم راحت شدوخوابيدم ساعت هفت بيدارشدم ودادزدم عســــــــــــــل عســـــــــــ

 بيدارشودانشگاهت ديرشدآآآآآآآآآآآآا

 ...يدينرفتم دم دراتاقش دروبازکردم که ديدم اتاقش خاليه يادم افتادکه ديشب رفته خونه آ

 رفتم شرکت بعضي از کارهارو انجام دادم وبقيشو سپردم به وکيلمو دست چپم )آخه دست
 (ن يکي دستم...خخخخراستم آيدينه اون که خودش کارداشت به خاطرهمين سپردم به او

پرس غذاخريدم 5به منشي گفتم که تموم قرارهاي امروزوکنسل کنه وساعت يازده اومدم خونه 
اومدم خونه ساعت تقريبا دوازده ونيم بود که ديدم نيومدن بلندشدم وغذاروتوي يه قابلمه خالي کردم 

کليدخونه وحتي  وگرمش کردم بووعطرش کل خونه روبرداشته بوددرخونه بازشد...آخه آيدين
ريموت درخونه منوداشت البته من هم داشتم... فهميدم که اومدن..خيلي خيلي خوشحال شدم صورت 
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خندون هردوتاشون توي درنمايان شداماتاعسل واردخونه شداخم کردوباخشم توچشمام زل زدبه آيدين 
 :نگاه کردم که اونهم داشت باتعجب به عسل نگاه مي کردعسل باعصبانيت دادزد

مونايي هواقعاکه اصالازت انتظارنداشتم فکرمي کردم توباتموم پسرافرق داري نگوتوهم لنگه _
 ...کجاست دوست دخترت قايمش کردي؟

ري چي ازحرفش عصباني شدم امابه روي خودم نياوردم وپرسيدم:چــــــــــيي دوست دخترتودا
 مي گي؟

 ؟وش کل خونه روبرداشته...؟؟؟چي مي گم آرررره اين غذاروکي درست کرده هاااان که ب_

 ...ازخنده منفجرشدم وپقي زدم زيرخنده عسل داشت باحرص به من نگاه مي کرد

م گفتم اين غذاروازبيرون ازرستوران گرفتم کسي برام درست نکرده بعد دوباره خنديد باخود_
ه باني همون جوري که ماروي اون غيرت داريم اون هم روي مامعلومه که غيرت داره يه فکرشيط

 .....کله ام زدعسل گفت:ببخشيدآرمان من....من.....عصباني شدم وفکرکردم که تو.....تو

 خواهش مي کنم اشکالي نداره خانووووم کوچولو_

 ِاِاِااتوبازم گفتي خانوم کوچولو_

 باشه پس خواهرکوچولوي غيرتي من_

 ووووووووااااااااااااااايــــــــــــــــــــــــي ازدست تووووووووووو_

به  رفت باالتالباساشوعوض کنه منوآيدين داشتيم حرف ميزديم که درکمال ناباوري چشممون
پش چعسل افتاديه ساپورت مشکي بالباس صورتي که آستيناش تاباالي آرنجش بودپوشيده بوددست 

يده راش خردوازده تااز النگوهايي که من خريده بودم ودست چپش سه تاازالنگوهاي پهني که آيدين ب
اي عسل بودوگردنبندطاليي که منوآيدين براش گرفته بوديم وپوشيده بودوااااااااااااااااااااا

ونست هرمهموني يه طالهااااااشـــــــــــــــــوپوشيده بود...مي گفت من براي مهموني طالميپوشم...ميت
نگاه  م به آيديندونه ازسرويس هاي طالشواستفاده کنه آخه مابراي عسل طالي زيادي خريده بودي

سل روبه کردم اون هم مثل من تعجب کرده بودبلندشديم ورفتيم سمت آشپزخونه منوآيدين کنارهم وع
 ..روي مانشسته بود

عسل ديگه هيچ وقت طالهاتوازدستت درنيار مخصوصا اين گردنبند و بعدا ميرم مي _
 ....فروشمشون يه دست ديگه برات مي خرم البته به جزاين گردنبند

 ل نگام کرد_چشـــــــــم ديگه درشون نميارمعس

مي  وقتي که قاشقشوباال وپايين مي آوردصداي جيرينگ جيرينگ النگوهاش منوآيدينوبه وجه
آوردغذاروکه خورديم ...ظرفاتوسط عسل جمع شد وزحمت شستنشوماشين ظرفشويي کشيدديگه 

ده پاهاي آيدين بودوخوابي بايدکم کم فکرشيطاني ام روعملي کنم ساعت چهاربودعسل سرش روي
 ....بودوآيدين هم بالبخندداشت موهاشونوازش مي کرد

 من_مي گم آيدين دوسش داري ياعاشقشي هييم

 ...باچشماي خاکستري وحشي اش زل زدتوي چشمام وگفت:آرمان من عاشقشم
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 !!!يک لحظه غيرتي شدموگفتم:ازنظرخواهربرادري ديگه نه؟؟؟

 ..ت:آره ازنظرخواهر برادري ديگهيه لحظه نگاهش يه جوري شدوگف

 داشت دروغ مي گفت قشنگ عشق ومي تونستم توي چشماش ببينم

 آيدين_توچي توهم عاشقشي

 من_من...من نه بابا ....يعني چراعاشقشم

 آيدين_ازنظرخواهربرادري ديگه نه؟

 آره_

 آيدين_بروخودتورنگ کن

 نه بابا...نه که توراست گفتي_

اش بهش ابرازعالقه مي کنيم هرکدوممون روانتخاب کرداون باهآيدين_يه روزي هردوتامون 
 ...ازدواج مي کنه

 من_آره اگه توروانتخاب کردمن تاآخرعمرم برادريشومي کنم

 آيدين_منم همين طوراگه توروانتخاب کنه منم تاآخرعمرم براش برادري مي کنم

 :يکهويادنقشه شيطاني ام افتادم وگفتم

 راستي آيدين_

 بله_

 ...... قشه دارم براي امشبمن يه ن

 نقشه روبراش تعريف کردم واونهم تاييدکردساعت پنج شدآيدين گفت: عسل عسل خانووووم
 بلندنميشي خانوووم خوشگلم

 من_واااااااااااااي چه رمانتيک

 مرض..آرمان... االن ميشنوه... عسل جان عسل گلم بيدارشوديگه_

 دعسل بابي حالي گفت:توروخداآيدين خوابم ميا

 آيدين پفي کشيدوگفت:باشه يکم ديگه بخواب بعدبيدارشو

چشمم به دستاي کوچولوي خوشگلش افتادکه به خاطرمن وآيدين اصال ناخوناشودراز نمي 
 ...تکردوالک نمي زدآخه مامخالف الک زدنش بوديم اون يه دختربودوحتي يه دونه الک هم نداش

 من_مي گم آيدين

 جانم_
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 گم بياامروزبذاريم يه دونه الک بخرهمن_ببين عسل يه دختره مي

 !!!!!اون وقت چرا؟؟؟؟؟_

 من_ببين اون يه دختره وآرزوداره مثل دختراي ديگه ناخوناشودرازکنه والک بزنه

 باشه_

 ..من_ميگم بعضي اوقات شک مي کنم به خودم من پسرعموي عسل هستم ياتو

 خنديدوگفت:هردومون

 من_آره جون خودت

 يعني نيستم؟؟؟؟_

 اولي تودوست صميمي پسرعموشيمن_چر

 خنديدوعسلو صداکرد:عسل عسل بيدارشوديگه

 اه آيدين توروخداديگه ولم کن بابا_

 ...باشه منوآرمان ميريم خريدخب تونيا وتوي خونه بخواب_

عسل باحالت بامزه اي سيخ شد...هردومون ريزريزخنديديم راست ميگن خانوماعاشق 
 ...خريدن

 ...مياداالن ميرم خودموآماده کنم...من هم ميام نه نه کي گفته من خوابم_

منوآيدين زديم زيرخنده وعسل هم يه چشم غره توپي به هردوتامون رفت ازپله هارفت 
 ...باالوازديدم ناپديدشد

 ميگم آيدين امشب چه قدربه منوتوخوش بگذره هااا_

 ....آره ولي فکرکنم_

ااي بدبخت دپايين مانتوسفيدشم دستش بودوااابعددوباره زديم زيرخنده عسل باقيافه مظلومي اوم
 ..... شديم

 ...!!آيدين_واااااااااااااي آرمان فهميد

 !!واااااااااااااي نه ...مگه قرارنبودنفهمه چه طوري فهميد؟؟_

 عسل اومدپايين وگفت:چرااين مانتوخوشگلموجرش دادين هااااااااااااان

 ...اسنتومي گرفتآيدين گفت:آخه خيلي کوتاه بودبه زورهم روي ب

ش خجالت کشيد اي نميري آيدين اين چه طرزحرف زدنه آخه... _خب....خب....آخه من دوست
 داشتم خيلي خوشگل بود
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 يکي ديگه مثل همون برات مي گيريم_

 آره آرمان راست ميگه ولي يکم بلندتر_

 باشه_

 ...رفت باال

 آيدين خيلي مظلوم نبود_

 يمآره ماداريم خيلي بهش سخت ميگير_

 همش به خاطرخودشه ماکه بدجنس نيستيم_

 ...آره مخصوصا امشب_

 ...عسل آماده شدوخواستيم سوارماشين من بشيم که عسل گفت:ميگم ميشه من رانندگي کنم

 ....به به خانوم ديگه راه افتادن_

 بله ديگه آرمان خان شماعسل ودست کم گرفتيدبعدادامه دادمي گم يه ماشين براي عسل_
 ...بخريم

 ...عسل گفت:نه نه نه من ماشين نمي خوام

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

زحدقه اووارديه مغازه لوازم آرايشي شديم کلي براش لوازم آرايشي گرفتيم چشماي عسل داشت 
بيرون مي زدآخه خيلي تعجب کرده بودهفت رنگ الک براش گرفتيم وگيره مووکلي وسايل 

 ....منديگه...عسل بامن من گفت:ميگم راستي چيزه من..

 ...فهميدم چي الزم داره گفتم:آيدين من گوشيموتوماشين جاگذاشتم بريم بياريمش

 خب خودت بروبايديکي پيش عسل باشه_

ان خباچشم وابروبه مغازه روبه رواشاره کردم عسل داشت ازخجالت آب مي شدتاآخرش آيدين 
 .....منظوروگرفت

م ترسناک آمريکايي گرفتيم عسل ه ازعسل جداشديم ووارديه سي دي فروشي شديم ويک فيلم
ت کارش تموم شدواومدبيرون باهم سوارماشين شديم که عسل آهنگي روکه خيلي بهش عالقه داش

وگذاشت آهنگ خيلي آروم وقشنگي بوداماعوضش کردباصداي اعتراض آميزي گفتم:چراعوضش 
 ...کردي؟

 ...باتعجب بهم نگاه کرد

 يشه مسخره اش نمي کردين؟مگه ازاين آهنگ شمامتنفرنبوديدمگه هم_

 .....مگه مسخره کردن آهنگ نماداينه که ماازاون آهنگ متنفريم_



                 

 

 

 چرخه عشق ماسه نفر

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

 کنید

 

45 

 

 :آهنگوگذاشت وصداي زيباوآروم علي روزگارتوي ماشين طنين اندازشد

 چه خانـــــــومي شدي امشب عزيززززززم

 مي خوام دنياموزيرپات بريززززززم

 مي خوام يه زندگي درحدچشمــــــــــــــات

 ازم واست ازدنيام عزيزمبس

 بريزم زيرپات هرچي که دارم

 بگم دوست دارم داروندارم

 بگم عشق منودنيام توهستي

 بگم وقتي که نيستي بي قرارم

 بگم هرچي که دارم ازتوبوده

 بگم اين زندگي سهم توبوده

 بگم خانوم زيباروي مهتاب

 که بي توزندگي بي عشق بوده

 رم عزيزممن بالبخندقشنگومهربونت جون ميگي

 پس بخندآروم من خانوم مهتابم تامن نميرم بخند

 پس بخند

م..ديدم عليرضا روزگارخانوم من()توصيه مي کنم حتمااين آهنگ رودانلودکنيد( به خودم اومد)
ه کمنوآيدين داريم باسوزدل همراه آهنگ زمزمه ميکنيم...عسل سکوتوشکست وگفت :عاشق شدين 

 ...!!راهي مي کنيد؟اينجوري داريد باسوزدل آهنگوهم

 هردوتامون ناخواسته گفتيم:ايهيم

غم عجيبي درچشمانش نشست که نفهميدم معناي غمش چي بودکه ازچشم منوآيدين پنهون 
 :نمونداماخودشوکنترل کردوبالحن شادي گفت

شاي چه جالب هردوتاتون باهم عاشق شدين حاال اين دخترخوشبخت کيه که دلش پيش دوتادادا
 !!ن گيرکرده؟خوشگل ومغرورم

آيدين همون طورکه سرشوبه دستش تکيه داده بودبالحن غمگيني گفت:هنوزچيزي معلوم 
 ...نيست

عسل نمي دونه که دختري که ماعاشقش شديم هرروزوهرشب کنارمونه نميدونه که عشق 
منوآيدين هردوتاش مشترکه نمي دونه که منظور هردوتاي ما...عشق ما..خودشه ونمي دونه که 
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قلبمون براش مي تپه... آهنگ بعدي روپلي کردومنوبردتوي فکراينکه چراعاشقش شديم  هرلحظه
وچه طورعاشقش شديم مادوتاجزوپسراي مغروربوديم وپسر مغروروعشق هـــــــــــــــــه واقعا 

 ...مزخرفه

من فداش  رسيديم دم درخونه وعسل ريموت وزدوماشينوپارک کردواقعاراه افتاده بودهااااا...اي
 (بشم...)به آيدين نگيدهاا

بعدپياده شدن رفتيم به سمت خونه توي اتاق لباساموعوض کردم ساعت تقريباهفت 
شتيم بله بودامامنوآيدين درمقابل چشماي متعجب عسل گفتيم که گشنمونه چون براي امشب نقشه هادا

 .......پس چي فکرکرديد

 (عسل)

 جوري نگاه مي کنن مخصوصا وقتي که نمي دونم ايناچه نقشه اي دارن که همش به هم يه
 .......گفتن گشنمونه اونم ساعت هفت عصر

 ....آرمان_عشقم

.خودش ...ولي .....بله.....بله......اين االن آرمان بود.....نه گوشام اشتباهي شنيد......نه ولي ..
 ن همبودصداشوزنونه کرده بودوبايه عشوه اي براي آيدين عشقم صداش کرد نه بابامگه آرما

 !!!!!....بلده

 آيدين _جونــــــم نفســـــــــــــــــــــم

 ميگم امشب فيلم ترسناک ببينيم_

 آيدين_هرچي عشقم بگه اطاعت ميشه بانوي من

پقي زدم زيرخنده شمافکرکنين آرمان بااين هيکل وابهت لباس قرمز زنونه باکفش 
ي گفتن اااااي وايساببينم اينااالن چقرمزعروسکي وموهاي درازوآرايش کرده خوشگل ........واا

 !!!!!!!........فيلم ترسناک

 ...يکهوافتادم سرفه کردم آيدين بلندشدوزدتوي شونه ام

 خب براي چي اينجوري مي خندي تاغذابپره توگلوت آخه تودختر_

 !!!!آرمان برام کمي دوغ ريخت داددستم باترس گفتم:فيلم ترسناک؟؟؟

 خب آره..مشکليه...؟؟_

 .....اااان هيچي...هيچي...فقط من کمي خستم ميرم بخوابم خوش بگذرههاا_

 .خواستم بلندشم که باحرف آرمان سيخ شدم

ود بميگم آيدين جوونم بريم براي فيلم امشب ازاون کاکائوهابخريم که شونزده خونه اي _
وچيپس وترشي وپاستيل وکلي هم قرص ايکس)منظورهمون اسماتيس قرص هاي رنگي رنگي 

 (کائويي مابهش مي گيم قرص ايکسکا
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 ...اي به چشم خانم عزيزم_

آرمان چشم غره اي بهش رفت که آيدين درجواب فقط خنديد...نامردا..ازنقطه ضعف من 
 ...استفاده کردن

 ...ميگم ميشه براي منم بخريد_

 آره امايه شرط داره؟_

 چه شرطي هرچي باشه قبوله؟_

 ...نگاه کنيبايدبامنوآيدين بشيني فيلم ترسناک _

 حسابي بااين حرفش پنچرکه چه عرض کنم کالاب شدم آخه من ازفيلم ترسناک حسابي وحشت
 ل کردمداشتم اماچاره چي بودقبول کردم چون من براي همشون )يعني خوراکي ها(مي مردم.....قبو

..... 

 خودمون روآماده کرديم تابريم ازاون چيزهاي خوشمزه بخريم

 بارآيدين پشت فرمون نشست.....چنددقيقه وووووويــــي......اين

 درسکوت گذشت که هردوتاشون برگشتن وبه هم يه لبخندشيطاني زدن

 ...مشکوک بهشون نگاه کردم

 آيدين_ميگم آرمان پايه اي آهنگ شيدايي رو مسابقه بديم

 باکف دستم زدم توي پيشونيم

 ....وااااي نه_

که باهاش مي خوندي بهش مي اومدو  آهنگ شيدايي آهنگ بي کالمي بودکه هرجورآهنگي
ن عين خودشون اسمشوگذاشتمه بودندآهنگ شيدايي ..مسابقه طوري بوديه بيت آيدين مي گفت وآرما

 ...همون بيتو تکرارمي کردويه بيت ديگه از خودش مي ساخت واالآخر

صداي موسيقي آهنگ شيدايي شروع شد...پريدم واستوپش کردم که هردوتاشون صداي 
 ...ريدون بلندشدگفتم:ازتون خواهش مي کنم همين يه امشبورحم کنيدوازخيراين آهنگ بگذاعتراضش

ن ازاون ماشين وايسادآيدين برگشت هيـــــــــيني گفتم که لبخندي زدوگفت:چيه دختربروپايي
يم سوپرمارکت يه کم خرتوپرت بگيروبياولي توروخداهمشوپاستيلوترشي نخر....ماکه دخترنيست

 ...يل بخوريمبشينيم پاست

ين لبخندي زدم ورفتم سمت سوپري ازخجالت کيف پولش دراومدم وبرگشتم توي ماشين که ماش
 ....حرکت کرددوباره رفتن سمت ضبط که گفتم : توروخدااااآيدين

 ..آرمان گفت:نوچ نوچ نوچ نوچ نميشه وآهنگوپلي کرد

 :اول از همه خودش شروع کرد.
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 شيداييي_

 منوهرشب شيدايي

 :روع کردآيدين ش

 شيدايي_

 منوهرشب شيدايي

 منوبارون شيدايي

 منويه خرشيدايي

ت شروع جـــــــــااااااااااانم منويه خرشيدايي آرمان باحرص گفت:به من ميگي خرباشه خود
 :کردي

 شيدايي_

 منوهرشب شيدايي

 منوبارون شيدايي

 ...وباحرص گفت:منويه خرشيدايي...وباشيطوني ادامه داد

 گيرشيداييمنويه سگ پاچه 

آيدين عصبي شد:تواالن به من گفتي سگ... محض اطالعتون شماسگ پاچه گيرهستيدنه من 
 ...... باشه خودت خواستي

 شيدايي منوهرشب شيدايي_

 منوبارون شيدايي

 منويه خرشيدايي

 وايسابقيه اش چي بودآهاااااان فهميدم

 منويه سگ پاچه گيرشيدايي

 منويه ديوونه آشغال شيدايي

 ...کهوردکردموگفتم:به وهللا قسم اگربزنيدعقب خودموميندازم پايينآهنگوي

 ...واااااااااااااي نه اين آهنگ که بدترازاون يکيه

آهنگ خانوم من ازعليرضاروزگارآهنگ فوق العاده قشنگيه امااين دوتاهمش مسخره اش 
ش واست همراهميکنن...هردوتاشون زدن زيرخنده آيدينم باسرعت باالرانندگي مي کردوآرمان خ

 :بخونه اول آهنگ اونايي که شنيدن ميفهمن که اول آهنگ عليروزگارميگه
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 .....ها...ها...ها...ها....ها.....ها....ها

 :ولي آرمان مي گفت

 عر....عر....عر....عر

واقعابراي رئيس بزرگترين شرکت کل خاورميانه که آرمان باشه متاسفم .... بعدمکثي 
 :هم شروع شکرد کردوآهنگ شروع شدوآرمان

 (چه گودزياليي شدي امشب عزيزم)چه خانمي شدي امشب عزيزم_

 (مي خوام غم هاموزيرُسمات بريزم)مي خوام دنياموزيرپات بريزم

 (مي خوام يه جهنمي درحدچشمات)مي خوام يه زندگي درحدچشمات

 (بسازم واست ازجهنم عزيزم)بسازم ازدنيام برات عزيزم

 (ارم)بريزم زيرپات هرچي که دارمبريزم زيرُسمات هرچي غم د

 (بگم خاک توسرت گودزيالي من )بگم دوست دارم داروندارم

 (بگم کوفت منودردمن توهستي)بگم جون منودنيام توهستي

 (بگم وقتي که نيستي خيلي خوشحالم)بگم وقتي که نيستي بيقرارم

زدعقب وگفت ديگه نتونستن جلوي خندشون روبگيرن که محکم زدن زيرخنده آيدين آهنگ و
 جون من يه بارديگه بخون

درحين اينکه آرمان مي خواست شروع کنه وبگه عر...عر...عر...عرچون شيشه هاپايين 
سمت  بودنوآيدين هم ازماشين پليسي که درکنارمون بودسبقت گرفت صداشوشنيدن وباتعجب برگشتن

 .... مامعلوم بودکه صداي عرعرعرعرآرمان وشنيدن

 ... ماشين جنسيس بزن کنارراننده جنسيس بزن کنار يکم بعدگفتن:راننده

 آيدين :باماست ماکه سرعتمون باالنيست؟

 خوب حاالتوبزن کنارببين چي کاردارن؟_

 آيدين زدکناروهردوتاشون پياده شدن من ازپشت پنجره داشتم بهشون نگاه مي کردم

 (آيدين)

 ...نمي دونم چي کاردارنکمي ترسيدم ازاين که نسبت منوآرمان با عسل و بپرسن اماخب 

 :وقتي رفتيم پايين پليس ازما پرسيد

 شما آقايون وقتي مستيدچراباهمچين سرعتي رانندگي ميکنيد؟_

 باتعجب به آرمان نگاه کردموگفتم:نه باباجناب سروان
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 سرگردهستم_

 خوب همون...جناب سروان باورکنين مامست نيستيم اصالاهلش نيستيم_

 نه سروان گفتم که سرگردهستم جوون_

 به ماشين اشاره کردوگفت:مال خودتونه؟

 ...چي دختره .....بله اگه خدابخواد.....مال خودم ميشه_

 ...پليسه عصباني بهم نگاه کردوگفت:نه خيرمنظورم ماشينه

 آهاببخشيدبله بله مال خودِم..البته قابلتون ونداره_

يدتوي کاردارن چراپارتي گرفت خب خانم چه نسبتي باهاتون دارن االن اين وقت شب باشماچي_
 ...خيابون وبعدگفت:وصداي .....نتونست بگه چراصداي خردرمياريدامابه جاش گفت:هللا اکبر

خندمون گرفته بوداماجلوشوگرفتيم گفتم:جناب سروان پارتي چيه بابااون خانوم 
ون ديد:اخواهر.....بعدبادست به آرمان اشاره کردم که به ماشين تکيه داده بودوداشت مي خن

ينکه پسررومي بينيدکه داره زمين وگازميزنه ......خواهرايشونه وخواهرناتني بنده به خاطرا
ياريم خواهرمون روازافسردگي که ازشکست عشقي خورده بوددربياريم تصميم گرفتيم يکم حالشوجاب

 .......... زن بنده که اونجادارن زمينوگازميزنن

 رناتنيتهوايساوايساببينم مگه تونگفتي خواه_

 ....جناب سروان_

 سرگردهستم_

سمت  خب چه فرقي داره.... جناب سروان شماهنوزفرق بين دختروپسر و نميدونيدمن دارم به_
هاي  آرمان که دراصل زن بنده است اشاره مي کنم اونوقت شماداريدبه خواهرمن که داره صندلي

 ....جنسيس خوشگلمو مي خوره اشاره مي کنيد

 (ده بودم..خخخخبه خدااسکلش کر)

 !!!پليسه خنديدوگفت:آهااون آقاهه که داداش شماست زنتونه؟؟؟

 اگه خداقبول کنه_

ن يکهويه پليس که پشت سرجناب سروان بودمثل قاشق نشسته پريدوسط: جناب سرگرداينامست
 ...خيلي بدهم مست کردن دست گيرشون کنيم؟

 ...نم..داشتي ميگفتينه وايساماجراداره جالب ميشه خوب جوون تعريف کن ببي_

 ....جونم براتون بگه خانوم)منظورم آرمانه( بنده هوس کرده بود_

 !!!!هوس چي کرده بود؟؟؟_



                 

 

 

 چرخه عشق ماسه نفر

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

 کنید

 

51 

 

ايناچه قدمنحرفن آآآآآآآآآآآآآآآآآ...شماپليس منحرف تاحاالديديد؟..هوس کرده بودمنوبخوره...امااين 
 :جملرونگفتم توي دل خودم ورورکردم

لم فيلم ترسناک ازاون آمريکاييش کرده بود.....خواستن في نه جناب سروان منظورم هوس_
باشيم  ترسناک ببينندکه ماهم به حرفشون گوش داديم خب مامرداهميشه بايدتسليم خواسته زنامون

 ...ديگه

جناب سرگردخنديد.....واقعاکاشکي آرمان زن من بود )خخخخخخخخخخخخخخخخخخ(چه 
 ...قدباحال ميشد

 ....يرون تاخوراکي بخريم باورکنيدجناب سروانهمراه خواهرم اومديم ب_

 اي باباآقاي محترم گفتم که سرگردهستم_

باشه باشه معذرت مي خوام چراعصباني ميشيد.....داشتم مي گفتم جناب سروان _
.اااا باورکنيدپدرجيب منودرآوردن خانم بنده انگاردخترهشت ساله تشريف دارن آخه بگومرد....

ونايي اتوهشت بسته پاستيل وخريدي که چي اونم چي ازاون بسته بزرگاش  ببخشيد......آخه بگوزن
چون ماشين  که پنج هزارتومني آخه توروخدااين انصافه.....نه شمابگيداين انصافه .....دليل نميشه

ه خارجي زيرپامه اين هاهم ازموقعيت براي درآوردن پدرجيبم سوءاستفاده کنن ...خواهربند
خوب  شون نه بسته کاکائوشونزده خونه اي ازاون گروناشو برداشته ميگمروکالديگه ولش کنيداي

هفده هشت خونشوبردار...ميگه من شونزده خونه اي مي خوام... چهاربسته چيپس بزرگ خانواده و
موجود  بسته آبنبات ودوبسته آلوچه وچهارتالواشک .....پدرجيبمودرآوردن اگه باورنداريدمدارک

شوجاي يفده بسته آبنبات پونزده بسته مونده چون خواهروزن بنده دوتاهست توماشينه البته ازه
 شماخالي بدون اينکه به من يه تعارف خشک وخالي هم بکنن که حداقل يه ليست بزنم خوردن

 وازاون جايي که ماکامالبي فرهنگيم آشغاالشوازپنجره انداختيم بيرون وديگه صحت اينکه
 ...نينکه باکاربردشکافي معده شون بفهميدکه چندتاخورددوتاخوردن ياچهارتاوجودنداره مگه ا

 پليس زدزيرخنده وگفت:جووون سرزنده وشادابي هستي زن گرفتي؟

قاست زکي... پس من داشتم ازکي تاحاالبراتون جک تعريف مي کردم اوناهاش زن بنده اون آ_
خصه ببين يه خانوم متشالبته وقتي بردمش خونه يه دست کمربندکاريش مي کنم اااااااانگارنه انگار

وآسفالت  توروخداچه جوري ميخنده وزمينوگازميزنه فردابايدشهرداري بيفته دنبالمون به جرم زمين
خوري ازمون شکايت بکنه وکل اين قسمتوبهمون آسفالت کنه ولي نه دست بلندکردن روي زن 

 ...جماعت وضعيفه گناهه شمافکربهتري نداريدچه طوري تنبيهش کنم جناب سروان؟

پليسه خنديدوگفت:ازدست شماجوونامن سرگردهستم آقاپسربراي هزارمين بارحاالبقيه 
 !ماجراروتعريف کن

دش جونم براتون بگه اين خانم من کمي بي ادب تشريف دارن وشمابه بزرگي خودتون ببخشي_
خودم بردمش خونه تربيتش مي کنم داشت آهنگي روکه موردعالقه خواهرم هست رومسخره مي 

يم علي اکه ميدونيداين زناباخواهرشوهرشون متاسفانه نمي سازن اگه آهنگ خانوم من اثرحککردشم
روزگارروشنيده باشيداولش مي گه ها...ها....ها....ها وخانوم بي فرهنگم عوضش 

 ....کردوگفت:عر...عر...عر...عر

 ...بااين حرفم پليساي پشتش منفجرشدن ومن همچنان مسمم ادامه دادم
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ه مي خواستم به خاطرصداي نکره اش بزنم تودهنش که يکهواسم ماشين خالصه اينک_
زنم غيرت خوشگلمواززبونتون شنيدم وازاون جايي که من ماشينم برام مهمتره وروي ماشينم بيشتراز
خالصه ودارم تنبيهش روگذاشتم براي بعدووايسادم ببينم کي به ماشين من نظرداره وصداش ميکنه 

 ...ن هستيماينکه مااالن درخدمتتو

 ...جوون توچه طوري اين همه انرژي داري خانواده ات چي ميکشن ازدست تو_

 ....هيچي واالجناب سروان_

 پليسه بازم پريدوسط حرفموباعصبانيت گفت:سرگردهستم آقا.....سرگرد

 خوب باش منم همراه زنم رئيس بزرگترين شرکت خاورميانه هستيم

وازشون آزمايش بگيروببين چي مصرف کردن که  جناب سروان احمدي اين هارودستگيرکن_
 .اين همه انرژي دارن ودرحال وچرت وپرت گفتنن

يداين همه ميبيني توروخدا...خوبه خودم وايسادم داره جلوي خودم بهم توهين ميکنه..بادم خواب
 سخنراني کردن بيهوده بود

 باورکنيدجناب_

نيم کعروفي هستيم نمي يايم که مست سروان مامست نيستيم بابا چراتهمت ميزنيد ماآدماي م
 جناب سرگرد

 : پليسه لبخندي زدوگفت

خوبه براي يک بارم که شددرجه منودرست گفتي..... باازمايش دادن مشخص ميشه اگه _
 ...واقعامست نيستيدپس ترسي هم نبايدداشته باشيد

 ...مونباکالفگي دستي توموهام کشيدم اگه يکي مارواونجاميديدآبرومون ميرفت کف پا

رفتم سوارماشين شدم عسل ترسيده بودترس زيادي براش خوب نبودسعي کردم لحنموبدون 
 :نگراني وعصبانيت جلوه بدم که خيلي هم موفق نشدم

م يانه عسل....براي چي نگراني خوشگلم قراره بريم يه آزمايشي بديم ببينن که مامست هستي_
 ...امشب که قرارنيست اونجابمونيم که خوشگلم

 :خندنگران کننده اي زدآرمان چشمش به اين لبخندافتادنگران پرسيدلب

 !!عسل....عسل.....خوبي... قرصات کجاست؟؟

اشت دنگران شدم رفتم عقب که يکهوسرعسل افتادروپام ...رفتم توشوک به آرمان نگاه کردم 
 تکونش مي دادسريع پياده شدوپشت فرمون نشست

 داره بهش بدهآرمان_آيدين قرصش رنگ صورتي مانندي 

 من_آخه چه طوري بهش بدم وقتي که بيهوشه
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 ...آرمان_يه جوري بهش بده ديگه

 ..من_براي چي اينجوري شدآخه

آرمان_به خاطرترسشه ازوقتي که مامانوباباي من فوت شدن چون خبرا ناگهاني بهش 
ش ي براميرسيداين طوري شده وبعضي وقتاازشون استفاده ميکنه به خاطره همينه که ترس زياد

 ...خوب نيست

 ...من_يعني ممکنه فلجش کنه

 ...آرمان_نه خدانکنه بابا ترس زيادي که بهش واردنشده که

اي به صورت قشنگش نگاه کردم چه قدرمظلوم شده بود..صورت سفيدبابيني قلمي خوشتراش لب
ذابي ج قلوه اي قرمزکه االن باکمک رژلب قهوه اي بودوچشمايي به رنگ دريا...دخترخيلي زيباو
بود..دختري که منوآرمان باتمام وجودمون عاشقشيم..ازهمون بچگي وقتي توي خونه عمو 

ه کمحمد)باباي آرمان(ديدمش دلموبردوحس مالکيتي نسبت بهش پيداکردم که کم کم متوجه شدم 
 ..آرمان هم دوسش داره

م وووه يادباتوقف ماشين فهميدم رسيديم عسلوآرمان بغلش کردکه صداي آژير پليس اومداو
ن ازترس نبوداينام هستن باکالفگي رفتم سمت پليسه خواست حرفي بزنه که گفتم:ببين جناب خواهرم
ايت وبه آگهي رفتن ماواز شما وآزمايش اينجوري شداگه اتفاقي براش بيفته مطمئن باشيدازتون شک

 جرم تهمت زدن به ماهم ازتون شکايت مي کنم

 ...اهرتون االن حالش چه طوره؟پليسه گيج بهم نگاه مي کردوگفت:خو

 ...نميدونم_

 ...دويدم سمت بيمارستان آرمان وديدم داشت کالفه بادکتري حرف ميزد

 (آرمان)

 من_يعني چي آقاي دکتريعني چي که حالش بده وداروهاشوندارين؟

 دکتر_آقاي رادمهرماداروهاي موردنيازبيمارتون رونداريم؟

ندارين ارستانيه که داروهاي مورد نياز بيماراتون روعصبي شدم يقشوگرفتموگفتم:اين چه بيم
..کلي پول هااااان به وهلل قسم اگراتفاقي براي عسلم بيفته اين بيمارستانوروسرتون خراب ميکنم.

 و نداريد؟ميگيريدناسالمتي اينجايکي از بهترين بيمارستان هاي تهرانه حاالبه من ميگي که داروش

 ...ت:چته چرااينجوري مي کني تو؟آيدين اومدومنوازدکترجداکردوگف

دکتر_آقاي محترم من به آقاي رادمهرگفتم که داروهاي موردنظرودرمان خواهرتون 
 ...رونداريم

 ...آيدين گفت:يعني چي که نداريد؟...بايدکجاتهيش کنيم؟

 پول زيادي ميبره اگه بخواهيدازبيرون تهيش کنيد_
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 شمانگران پولش نباشيدگفتم چه قدرميشه_

 ولوهمين االن بديدخودمون تهيه اش مي کنيماگه پ_

 چه قدربايدبدم_

براي دوتاقرص ودوتاشربتش ميشه چهارصدتومن ودوتاآمپولشم ميشه دويست تومن _
 جمعاششصدتومني ميگيره

آيدين دست برددتوي جيبش وکيف پولشودرآوردوگفت:لعنت به اين شانس فقط دويست تومن 
 دفقط بريم سوپرمارکت.... حاالچي کارکنيم آرمان؟دارم .....کارتم نياوردم چون قراربو

 منم سيصدتومن دارم صدتومنش ميمونه حاالچي کارکنيم....؟_

 .پول خودموآيدينوگرفتم سمتشوگفتم صدتومنوميديم شماتهيه اش بکنيد

 باشه_

 ...پليسااومدن باديدنشون عصبانيتم بيشترشد

 ...آقايون خواهرتون بهوش نيومده؟_

مايش بديم بالحن مسخره اي گفتم:نه جناب سرگرد مي خواييدباهاتون بياييم تاآزيه پوزخندزدم و
 ...مطمئن بشيدکه ماچيزي مصرف نکرديم؟

 ......نه پسرم الزم نيست_

 :بقيه حرفش بااومدن پرستارازاتاق عسل موندرفتم سمت پرستاره وگفتم

 ...خانم پرستارحالش خوبه؟

 :ي گفتپرستاره که چشمش به من افتادباعشوه ا

 ...شمابرادرش هستيد_

ايـــش چه قدراين دختراارزش خودشونوميارن پايين براي لج درآوردنش گفتم:خيرمن 
 ...همسرشون هستم

 عين ماست وارفت فکرکرده اگه خواهرم بودبهش پيشنهادمي دادم دختره .....استغفرهللا

 پرستاره_همسرتون بهوش اومدن ميتونيدبريدداخل

 آرمان بيابريم توآيدين اومدجلووگفت:

 نگاه هيزدختره رومنوآيدين بودواي خداازدست اين جنس مونث ها

 رفتم توعسل باديدنمون لبخندکم جوني زد

 سالم... ببخشيدنگران شديد؟_



                 

 

 

 چرخه عشق ماسه نفر

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

 کنید

 

55 

 

 خواهش مي کنم هاني مگه ميشه نگرانت نشيم ؟_

 راست ميگه حاالحالت خوبه؟_

 خريده بودموبرام بيارين؟ آره ولي کمي گشنمه ميشه يه دونه ازاون ترشي هايي که_

 ...اي شيکموگشنته مي خوايي ترشي بخوري االن ميرم برات غذامي خرم_

 ...نه...نه....آرمان نروغذانمي خورم فقط هوس ترشيموکردم_

 :لبخنشيطوني بهش زدم

 باشه ميرم برات يه دونه آيميوه وکيک مي خرم ترشيتم فراموش نمي کنم_

 :خواستم برم که عسل صدام زد

 ...آرمان_

 ...جانم_

 ...ميگم چيزه....ميشه آبميوه باطعم آلبالووکيک شکالتي برام بخري؟_

 ....لبخندي بهش زدم که صورتش سرخ شدفکرکنم کلي جون کندتااين حرفوزدفداي خجالتش

 باشه خانوووم کوچولوامرديگه اي نيست؟_

 نه ممنونم_

 پس فعال_

 (آيدين)

وداريم عاشق اين دخترم خداياهرکدوم ازماهاکه لياقتش کلي جون کندتااون حرفارو زد واي من
ه کاري کن عروسمون بشه البته براي من يه پارتي بکن وکاري کن عسل عروس من وخانووم خون

 ...من بشه

 آيدين_

 ...ازفکروخيال اومدم بيرون

 ...جانم_

 ميگم پليساچي شدن؟_

 ...هيچي گلم بيرون منتظرن تونگران نباش_

 نوگفت:دکتراچي گفتن؟سرشوانداخت پايي

 يعني چي...چي گفتن؟_
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 ....درباره بيماريم_

 هيچي باورکن هيچي نگفتن_

رفتم روي تخت نشستم وبغلش کردموگفتم:نگران نباش عزيزم توفقط بهت شوک واردشده 
 ...يعني اينقدرنگران منوآرمان شدي؟

 ..... آره من ....من.....آخه_

 .....هيس باشه گلم خودتوآزارنده_

 ...ازشدوپليسه اومدتواهمي کردوزودعسل ازبغلم جداشددرب

 ببخشيدمزاحمتون شدم_

 نه خواهش مي کنم_

 يه سوال اگه بپرسم درستوحسابي وبدون شوخي جوابموميدين؟_

 بله بپرسيد_

 خانم باشماچه نسبتي دارن؟_

 اخم کردم به عسل که نگران داشت بهم نگاه مي کردنگاه کردم

 ...ون پسره که همراهمون بودومن هم دوست پسرعموش هستمايشون دخترعمه آرمان هم_

 خوب ميشه بپرسم ايشون محرمتون هستن ياخير؟_

 براي چي اينومي پرسين؟_

 چون شماهيچ نسبتي بااين دخترندارين درواقع نامحرمش هستين چه طوربغلش کردين/اين_
 موقع شب بيرون ازخونه توخيابون چي کارمي کرديد؟

ون جوري که شمافکرشوميکنيدنيست...جناب شماداريدبااين سوال ببينيدهمه چيزهاا_
يزهاي هاخواهرموآزارميديدشماهيچي درباره مانميدونيد...درباره زندگي ما...شخصيت ماوخيلي چ

 ...ديگه....حتي درباره مريضي خواهرم هم چيزي نميدونيد

 .....خواهرت....توکه گفتي_

ت ساله باآرمان وده ساله باعسل دوست بله گفتم دخترعمودوستم هستن امامن بيس_
 ...هستموخانواده هامون هم باهم دوستن...پس االن عسل خواهرم هستش

 چرابه پدرومادراين خانم اطالع نداديدکه دخترشون بيمارستانه نگران نميشن؟_

 :کالفه پفي کشيدم

 پدرومادراين خانم فوت شدن_
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 پس اين دخترخانم کنارکي زندگي مي کنه؟_

 ...کنارما_

يعني چي کنارشمااين دخترتوي يه خونه بادوتاپسرنامحرم وصدالبته مجردزندگي مي _
 ....!!!کنه

ازعسل هم ببينيدجناب داريدبااين سواالعسلوآزارميديد ما ازاون دسته پسرهانيستيم وميتونيد_
م يه اريبپرسيدماتاحاالبهش دست درازي نکرديم ونخواهيم کرد فهميديد.....مااالن جاي برادرشود

 برادربه خواهرش هيچ وقت دست درازي نمي کنه

 ...هرچي باشه اين خانم نبايدپيش شماتنهازندگي بکنه_

 ....ديگه داشت صدام باالميرفت

يعني چي آقاي محترم شمانميتونيدبراي زندگي شخصي ديگران تصميم گيري _
 ...بکنيدمااونقدرهاهم هرزه نيستيم

تتون هست پس چراپيش عمووزن عموش زندگي نمي مگه نميگيدکه اين خانم دخترعمودوس_
 ....کنه يايه قومي فاميله ديگه اي؟

 ....عسل حسابي سرخ شده بودسرشوآوردباال

که  جناب سرگردعمووزن عمومن فوت شدن تنهامن اين دوتارودارم واجازه نمي دم به کسايي_
دوتامثل  احترامي بکنيداينده ساله پيششون دارم زندگي مي کنمومثل چشمام بهشون اعتماددارم بي 

به شراب  پسرهاي هرزه ديگه نيستن آقاي محترم اين دوتاتاحاالدهن به قليون وسيگارنزدن چه برسه
 من راضيم که پيششون هستم شماهم داريدتوي زندگي خصوصي ديگران داريددخالت مي کنيد من

برسه به  گاه بيهوش شدم چهنمي زارم ازمن اين دوتاروجداکنيدديديدکه وقتي شنيدم قراره برن پاس
س کاينکه ازمن جداشون کنيدپس لطفاکاري به زندگي مانداشته باشيد....درضمن وقتي من هيچ 

 ...وکاري ندارم ولي وقيمم ميشه آرمان يعني پسرعموم

 ....... به عسل باتعجب داشتم نگاه مي کردم.... آآآآآآآآ.....فکر مي کردم

 ...يداخمي کردوگفت:جناب سرگردمشکلي پيش اومده؟آرمان اومدتوووقتي حال منوعسلود

 ...به جناب سرگردنگاه کردم يعني اگه کارت بهش ميزدي خونش درنميومد

 .....خيرجناب_

 ..به سمت عسل برگشت وگفت:خب مگه نميگي قيمت آقاآرمانه؟يعني پسرعموت؟

 ...آرمان بانگراني به پليس نگاه کرد

 ...دت بزرگترباشهوبايداضافه کنم که قيمت بايدازخو_

 منوآرمان نفسي از سر آسودگي کشيديم...عسل گفت:جناب سرگردپسرعموم يابهتربگم قيمم
 ..چهارسال ازخودم بزرگتره
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 ..نشسته بود لباشبه ارمان نگاه کردم که لبخندي روي 

 ...سرگرد_واضافه کنم محرمت

کرکنم پليس نگاه کردف بااين حرفش يکهوآرمان به سرفه کردن افتادوعسل باچشماي گردشده به
 ...تازه فهميدموضوعوچون قرمزشد

جناب سرگردبه سمت آرمان برگشت وگفت:معلومه که پسرهاي خوب ومعتبري 
 ...هستيدامابايدبامابيايدبه اگاهي براي اعالم نتايج

به عسل نگاه کرديم رنگش دوباره پريده بودکالفه دستي توموهام کشيدم ولي جناب 
 کنم حال خواهرتون زيادي خوب باشه به خاطرهمين همينجاهم توي اينسرگردگفت:البته فکرن

 ...بيمارستان ميتونيدآزمايشوبديد

 آرمان اومدجلووکيسه خوراکي هاروگذاشت روي پاهاي عسل وگفت: تاتوايناروبخوري ماهم
 ..برمي گرديم نگران نباش عزيزم االن قيمت ميره ازمايش بده وبرگرده

 ...مهرسه تامون آروم خنديدي

 پشت جناب سرگردراه افتاديم وپس ازدادن آزمايش واعالم نتيجه نيم ساعته فهميدن که
ه گفت مارواشتباهي گرفتن ميگن هرکي پولش بيشترباشه کاراش زودترراه ميفته دروغ نگفتن دکتر

م سمت ميشه رفتي که پس فردابياييم تانتيجه روبگيريم اماتااسم پولوبرديم گفتن تانيم ساعت ديگه آماده
عجب اتاق عسل که وقتي دروبازکرديم باديدن صحنه روبه رومون پقي زديم زيرخنده عسل هم بات

داشت به مانگاه مي کرددماغش ودورتادوردهنش يکسرترشي شده بودقيافش مثل دختربچه هاي 
 ...کوچولو شده بود

ودوقتي بعدازترخيص کردن عسل سوارماشين شديم ديگه ساعت هاي دور وبرپنج ونيم صبح ب
 رسيديم خونه ساعت شيش بودوعسل هم بعدازعوض کردن لباساش رفت به مکان موردعالقش يعني

 .....آشپزخونه داشتيم صبحونه مي خورديم که آرمان پرسيد:راستي آيدين امروز کالس

به  که بالگدي که به پاش زدم خفه خون گرفت چشم غره حسابي به هم رفتيم که يکهوچشممون
 ....باتعجب بهمون نگاه مي کرد...يابهتربگم....مشکوکانه عسل افتادداشت

 ميگم آرمان اتفاقي افتاده آيدين چرااينطوري کردي؟_

 !!باتعجب ساختگي گفتم:چي کارکردم؟

 !!اين طوري لگدزدي به آرمان؟_

 نه بابامن کي لگدبه آرمان زدم مگه دورازجونم ديوونه شدم_

ه ه خوردن صبحونه کردآرمان يه قاشق فرني وژلشونه اي بابيخيالي باالانداخت وشروع ب
 ...خوردوگفت:عسل جان امروزآيدين توروميرسونه دانشگاه خانمي

 باشه_

 (عسل)
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بعدازصرف صبحونه رفتم باالتالباساموعوض کنم وبعدازعوض کردن لباسام اوناهم 
ميگم پرسيد:صبحونشون روتموم کرده بودن وقتي داشتم ميزوجمع مي کردم آيدين اومدپايين وازم 

ي بهش عسل اگه روزي استادت بيادبهت بگه عسل خانوم کتوشلوارآبي بپوشم ياسرمه اي توچه جواب
 ....ميدي؟

 ...ازسوالش کلي تعجب کردم استادم چرابايدبيادازمن بپرسه؟

 ..خب....خب آخه هيچ وقت استادمون نميادازمن بپرسه که چي بپوشم_

 ...چي بپوشه مگه خودش زن نداره؟ تازه براي چي بايدبيادازمن بپرسه که

 خب توفکرکن زن نداره_

 خب خواهري مادري که داره_

 دخب شايدمادروخواهرش ازش دورباشن_

 خب به هرحال به من ربطي نداره وجوابشم نمي دم_

 ...آيدين لبخندي بهم زدوگفت:آفرين بهتره جوابشوندي حاالاين کت وشلواربهم مياديانه

 ...ميادداداشي آره خيلي بهت ميادخب توهرچي بپوشي بهت _

 ...خوب به من هم مياد_

تم باصداي آرمان به پشت برگشتيم لبخندي زدم وگفتم:خيلي خوشتيب شدي ولي وايسا... رف
عالي جلوخودموروي پنجه پابلندکردم ويقه اش روميزون کردم وکراواتشومحکم تر کردم گفتم:حاال

 ....شد

 خوشرنگش که شبيه چشماي خودم بودشدم درياي چشماشلبخندي بهم زديه لحظه مات چشماي 
ه حسي که درحال لرزيدن بود...سرموانداختم پايين ورفتم بيرون نفسي عميق کشيدم وااااااي اين چ

 .....دارم

ه بسوارماشين آيدين شدم وباهم ديگه رفتيم به سمت دانشگاه خيلي خوشگل شده بودداشتم 
انم خيکهونگاهموقافلگيرکردلبخند دخترکشي زدوگفت:چيه  بازوهاوهيکل قشنگش نگاه مي کردم که

 کوشولو بوش مي خوايي؟؟

 لبخندي زدگفت:مي دونستي امروزاستادتون ازتون امتحان ميگيره

گه.....اگه آرمان اعجب گفتم:نه .... من اصال خبرندارم... آيدين ...وااااااااااااااي بدبخت شدم بات
 ...بفهمه ...........واييي پوستم کنده شد

آيدين خنديدوگفت:نترس شايداستادتون عوض شده باشه ونتونه بيادواستادجديدتون به 
 ....خاطرتوامتحان نگيره

دم...اين چراامروزاينجوري داره حرف ميزنه؟....خيلي باتعجب ودهني بازبهش نگاه کر
مشکوک ميزنه...ولي باحرفي که زدعصبي شدم دلم نميخواست هيچکس به جزآرمان وآيدين بهم 
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چشم داشته باشه...هرچندنميدونم واقعاچم شده ولي خب اين هم حس من ديگه...چي کارش ميتونم 
 ...بکنم

دخيلي غلط مي اگه برفرض محالم اگه استادهم نياد استادجديببين آقاآيدين اين يه احتماله تازه _
کنه خيلي گوه مي خوره که به خاطرمن امتحان ازما نگيره مگه من چي کارشم ننشم 

 !!!!ياباباش...؟؟؟

 !آروم زيرلب گفت:دورازجونم

 يه لحظه باتعجب بهش نگاه کردم..اين چرا حرفاموبه خودش گرفت؟

 ....آيدين_خوب شايدخواهرش باشي

 ....بعدزدزيرخنده

 :باحرص گفتم

 ااانهر...هر...هر....آقاي خوش گنده.... مگه من اصالداداش دارم تابيادبشه استادم ها_

 آيدين اخم کردوگفت:پس مگه منوآرمان داداشات نيستيم...برگ چغندريم؟

خب آره شمافرق مي کنيدتازه شمارشته تون فرق مي کنه ناسالمتي شرکت ساخت _
 ...ان سازي داريدوسازوساختم

 ...خب ولي محض اطالعتون منوآرمان هردوتامون پزشک هم هستيم_

 !!!!!!!!!!!!...نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بابا_

 !!!مگه نمي دونستي؟؟_

 چراالبته فقط آرمان ومي دونستم مال تو رونمي دونستم_

 يمواينوهم مي دوني که ماازهردوتارشتمون دکتراش رودار_

 !يعني تواالن دکتراي رشته من يعني پزشکي روداري؟_

 بله پس چي فکرکردي_

 بابا تووآرمان که فقط بيست وشش سالتونه_

 خب باشه مگه چيه؟_

 ....آخه چه طوري هم دکتراي پزشکي وهم دکتراي_

آخه ماجهشي خونديم عزيزم سه سال زودترماواردانشگاه شديم وچون درسمون هم خوب _
 ...روپرونديم حاالگرفتي بوددوسه ترم

بي تربيت براي چي مي پري وسط حرفم ولي خب حاالآفرين مايه افتخارمي پسرگلم ايشاءهللا _
 ...عروسيتوببينم
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آيدين لبخندي زدوگفت:ايشاءهللا مي بيني... ببينم اين دختره که دلو ايمنموبرده نازشومي زاره 
 ...کنارجواب بده...يانه

 ...م شدنميدونم چراحالم يه طوري شد..خيلي بدم اومدکهخيلي به اون دختره حسودي

باصدايي که هم حسودي وهم ناراحتي توش موج مي زدگفتم:خوش به حال اون دختره... 
اداش دحاالمي خوايي من برات برم خاستگاري اين گودزيال وبرم گيسوگيس کشي که چراداره براي 

 ....من نازمي کنه خب حتمالياقت تورو نداره ديگه

 آيدين_دورازجون

 ...من_وا

 آيدين خنديد:چيه حسوديت شد

 نخيرشم براي چي حسوديم بشه شوووهرم که نيستي حسوديم بشه تازشم ماخواهروبرادريم_
 ...وحسودي من ازيه جهت ديگس منحرف ازاون جهت که محبتات ديگه صرف اون گوريل ميشه

ي ه... اه هنوزهيچي نشده روآيدين اخمي کردوهيچي نگفت فکرکنم ناراحت شد... اوه..او
ن دارم خانومش تعصب داره...اه لعنت به احساساتم اون توي قلبش يکي ديگرومي پرسته اون وقت م

 ...بهش فکرميکنم

ي آييدينم ببخشيدبهش بي احترامي کردم ناراحت شدي خوب حق بده ديگه وقتي عروسي بکن_
 ...ديگهنميتونم که هرروزوهرشب بيام خونتون خوب زنت بدش مياد

 ...لبخندي زدوگفت:زن من دورازجون شماخيلي غلط مي کنه

 ...وابراي چي دورازجون من خوب_

 !من کي گفتم دورازجون توبچه چراتودهنم حرف مي زاري؟_

 خواستم چيزي بگم که گفت :بفرمارسيديم زودبپرپايين بريم دانشگاه

 !!!باتعجب پرسيدم:چي بريم دانشگاه؟؟؟مگه توهم ميايي؟؟

ال ميدم که م...چيزه ....نه منظورم يه چيزه ديگه بود کالست ديرنشه خانم کوچولو ولي احتماي_
 .استادتون هنوزنرسيده باشه

چم...عشق بباتعجب بهش نگاه کردم بابااين امروزدرحال آينده نگري وحدسوگمانه هااا...بيچاره 
 ....چه کارهاکه نميکنه

کردم  هنوز نرسيده باشه در کالسوباترس ولرزبازازش خداحافظي کردم ودعامي کردم که استاد
مي کرديم که باکمال تعجب ديدم استادهنوزنيومده رفتم کنارسحر نشستم داشتيم جزوه هامون رومرور

يي که که يکهويه صداي آشنايي به گوشم خورد...صدايي که عاشقش بودم ومايه آرامشم بود...صدا
 ....که مالهميشه باعث آرامي روح وروانم بود..صدايي 

 ....آيدين_سالم
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 !!سرموباالگرفتم دهنم ازشدت تعجب بازمونداين....اينجاچي کارمي کنه؟؟

طرهمين آيدين_خب بچه هامن فرخي هستم استادجديداين ترم استادقبليتون نتونستن بيان به خا
 ...من به جاشون اومدم...واين ترم درخدمتتونم

چون  روشکراين هم دانشجوييام آيدين ونميشناسنديگه داشتم از تعجب ميمردم حاالخوبه خدا
 ...اون ماجراتوي کالس آقاي رسولي اتفاق افتاد

 .....درحالي که اينجاکالس استاداحمدي بود

ين پس بگوچراامروزهي درحال آينده نگري بود...اون حرف آرمان وچشم غره آيدين ولگدآيد
 !!دم؟وتيپش وحرفهاي توماشين...وااااي من چه خريم چرانفهمي

ته بشه آيدين_لطفاخودتون رومعرفي کنيدويه چيزه ديگه اين جلسه قرار بودازتون امتحان گرف
متحان مي اامابه خاطر يه نفرکه توي اين کالسه اين امتحان ونميگيرم ولي جلسه آينده حتماازتون 

 ...گيرم

باالت داي قدوخدايا خودت ميدوني که قلبم ضعيفه اخ من فداي تو بشم آيدين خوشگلم اي من ف
يزون بشم....همه بچه هاچشمشون به آيدين بود دختراداشتن براش مي مردن وآب ازلبولوچشون آو

نرم چشم اين  شده بود شماهاغلط مي کنيدبه آيدين من چشم داشته باشيدبيشعورها...خدايايکي منوبگيره
 ...دخترهاروکورنکنم...بابا به کي بگم من روي آيدين وآرمان تعصب دارم

 کي ازدختراباعشوه اي گفت:استاداسم من نازنين اسديي

 ...آيدين فقط لبخندخشکي زد

 ...استادمن هم آرميتاجواني هستم_

 ...استاداسم من علي همايي پور_

 ...استادمن هم ميثم ماهروهستم_

 ...استادمن هم سحرشيخ ويسي هستم_

 استادمن هم محمدرضايي هستم_

 بهم نگاه کردوگفت:وشما؟ رسيدبه من که آيدين بالبخندقشنگي

 ...استادمن عسل رادمهرهستم_

 ...آيدين لبخندي زدلبخندي که باتمام لبخندهايي که زده بود فرق داشت

بلندشدکه درسوشروع کنه يکي ازدختراباعشوه اي گفت:ببخشيداستادمي تونم بپرسم اسم 
 ...کوچيکتون چيه ؟

 ...شوبپرسينه توخيلي غلط مي کني دختره عوضي...که اسم کوچيک

 ولي باکمال تعجب صداي خشک وجدي آيدين وشنيدم شنيدم
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 ...اسم کوچيک من آيدينِ _

 ببخشيداستادشمامجريد؟_

جرد همه کالس منفجرشداين دختراي عوضي چه قدربيتربيتن اصالشماچي کاردارين که آيدين م
 ...هستمه هنوزمجرديانه آيدين اخمي کردوگفت:بااين که مي دونم به شماربطي نداره امامي گم بند

 همه کالس همهمه برش داشت انگاردختراداشتن براي تورکردن آيدين نقشه مي کشيدن ولي
 ...باحرف آيدين لبخندي روي لباي من ظاهروناراحتي توي چشماي دختراپديدارشد

 ...البته محظ اطالع دخترامن فعال قصدازدواج ندارم....چون خودم يکي ومدنظر دارم_

 ...ديدحرفوميزدبهم نگاه کرد...ولي فکرکنم اشتباه ديدم چون سريع چشمشودز وقتي داشت اين

 آيدين ديگه درسوشروع کردووقتي سوالي ازدخترامي پرسيد يا دخترا سوالي ازآيدين مي
ن سرش پرسيدن باعشوه جواب مي دادن يابرعکس وفقط عکس العمل آيدين اين بوديه اخم وتکون داد

ندمي زدواين باعث حسودي دختراميشدواقعاخيلي قشنگ درس مي اماوقتي ازمن مي پرسيدلبخ
 ميديمدادوخيلي عالي توضيح ميداد...کالس خيلي گرم وعالي داشت طوري که گذرزمان و اصال نفه

//// 

اشتن دباخسته نباشيد آيدين همه بلندشدن دخترابيخودي دوروبرش روگرفته بودن وبه اصطالح 
ه ي ازدخترابه آيدين شماره دادآيدين پوزخندي نثاردخترازش سوال هاي درسي مي پرسيدن يک

ين کردوگفت:تااون جايي که من مي دونم پسراشماره ميدن نه دختراو کاغذو خوردکردوگفت:باا
 ...کارفقط ارزش خودتون رومي ياريد پايين خانم محترم

دختره حسابي حرصي شده بودمن هم لبخندي به آيدين زدم خيلي خوب جوابشوداده 
 ......آفرينبود

 ...جلوي دردانشگاه منتظرآيدين موندم که گوشيم زنگ خورد

 الوهاني_

 سالم آيدين کجايي؟_

 بياپشت دردانشگاه اونجاوايسادم_

 ...درحالي که راه ميرفتم گفتم:خب مجبوري اونجاوايسي

 آخه گلم اگه يکي منوتوروباهم ببينه بدميشه خانمي_

 آهاباشه ديدمت االن ميام_

 فعالباشه پس _

 ....قدماموتندترکردم وسوارشدم وبالفاصله راه افتاد

 ...آيدين واقعاکه براي چي بهم نگفتي قراره استادجديدم بشي؟_
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 ...خب بدکردم که سوپرايزت کردم_

 ...نه ولي خوب....آرمان مي دونه_

 آره باباميدونه_

اي تعجب اين آيدين ظبطشوروشن کردوصداي زيباي ...بهرام فرداد...توي ماشين پيچيدوج
بودکه آيدين هم باهاش زمزمه مي کرد...ووووويييي فداي اين ژست ورانندگي وخوندنت 

 ...عشقققققمممممم

ه .به خاطراينکچييييييييييي..... عشقم چه صيغه اي .....نه باباهواسم نبودازدهنم پريد بيرون...
 :به حرفي که زدم فکرنکنم به آهنگ وصداي آيدين توجه کردم

 ام بزززززن تااااااحس کنمصدااااا

 هنوزم بااااا مني

 بذارهمه بدونن تو مال مني

 مي رقصي توهواي من

 عطرتو بامنه

 اين جاي خالي داره قلبوآتيش ميزنه

 چه جوري من

 بهت بگم

 که حال من باتوخوبه خوبه

 توخوب مي دوني که قلب من

 فقط واسه توداره مي کوبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــقعشـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق درگيــــــــــــــــــــرت

 درگيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم

 صدام بزن

 تاحس کنم

 هنوزم بامني

 بذارهمه بدونن تومال مني

 مي رقصي توهواي من
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 عطرتوبامنه

 الياين جاي خ

 داره قلبوآتيش ميزنه

 ((بهرام فرداد) درگيرتم)

 ميگم آيدين معلومه خيلي دختررودوست داري_

 آره چه جورم جونمم براش ميدم_

 من ميشناسمش؟ _

 ...آره حتي بهترازمن ميشناسيش_

 ِاپس اسمش چيه؟_

 (خب اول اسمش )ع( واول فاميلش) ر_

 خب نمي شناسمش حاال چرابهم نميگي؟_

 ...نم اونم حس منوداره يانه...بعدبهت ميگمنه بذارببي_

ه ولي اگه آخه آيدين ببين عشق يه طرفه خيلي به انسان فشارمياره ببين دختره دوست داره يان_
ه گيره ولش دوست نداره ولش کن آيدين ازته دلم دارم مي گم اگه ميبيني دوست نداره يادلش جاي ديگ

 ...اري جوابت مثبت بهت ميدهکن توکلي ويژگي داري که دست روي هرکسي بذ

 ......اگه انتخابم_

 اگه انتخابت چي؟_

 هيچي ولش کن_

 بگوآيدين بهم اعتمادنداري مگه_

 چراولي پشيمون شدم ولش کن_

 ...باشه اگه دوست نداري بگي بهت اسرارنمي کنم ولي اگه ميبيني داره آزارت ميده بگو_

 لبخندقشنگي زدوگفت:فداي توآجي کوشولوي خودم

 ه بازم اينجوري حرف زديا_

برات مي  خنديدگفتم:لطفاازاين به بعدمياي دانشگاه اين همه خودتوخوشگل نکن همه دختراداشتن
 ...مردن

ون جخنديد_من حتي اگه باشرت هم بيام بيرون ماشاء هللا نيست خوش هيکلم وخوشگلم برام 
 ...مي دن
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 اوه اعتمادبه نفست توحلقم_

 به مسيرنگاه کردم تارسيديم خونه کلي خنديديم

 آيدين داريم کجاميريم؟_

 ويالي خودم مادمازل_

 آخه آرمان خبرنداره نگرانم ميشه_

 نه نگرانت نميشه بهش خبردادم اونم مياد_

 ...باشه_

 ....بله ديگه باهم هماهنگ ميکنن وآخرين نفري که بايدمتوجه بشه منم

گه پارک ماشينشو کنار ماشين هاي ديرسيديم دم خونه آيدين دروباريموت بازکردوراه افتاديم 
ن لبخندي بهم کردپياده شديم که يه مردي به اندازه گوريل اومدسمتون رفتم پشت آيدين ترسيدم...آيدي

 ...زداون گوريله گفت:سالم رئيس معذرت مي خوام

 :آيدين خشک وجدي جوابشوداد

 براي چي؟_

 امروزنتونستم برم دنبال پاکنژاد_

 ...آيدين عصباني شد

 يعني چي نتونستي پس چه غلطي کردين؟_

 .....رئيس...من....من به خدا_

ش خودم اينقدربهونه نياراگه تاآخرهمين هفته اطالعاتي روکه خواستم برام نياري مطمئن با_
 ...خفت ميکنم

 ...وااااي آيدين که اينجوري نبودحتماشخص خيلي مهميه پاکنژادچه فاميل قشنگي هم داره

 ..رفت وآمدهاچي؟_

 اونا...چيزه ....بله داريم_

 ...يعني چي داري؟_

 يعني اينکه تموم رفت وآمدهاپاکنژادتموم اطالعاتشوداريم_

 کارآرمان چي اونم انجام دادين؟_

 بامحافظ آقاي رادمهرهم هماهنگي کرديم همه چي تحته کنترله رئيس_

 باشه مي توني بري_
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موم باشه حتي اگه به قيمت جونم هم تآيدين برگشت سمتم ونگران بهم نگاه کردوگفت:هرجور
 ...بشه ازت مراقبت مي کنم

 ...آيدين داري چي ميگي؟ _

 ها....هيچي...بيابريم تو_

يين آيدين باهم ديگه رفتيم توومن هم مستقيما رفتم تواتاق خودم ولباسامم عوض کردم ورفتم پا
 ...هن مردبرام ابهت دارداشت کالفه توموهاش دست مي کشيدويه دستش به کمرش بودخداچه قدراي

 ...آيدين جوووونم غذاچي بپزم_

 ...ها نمي دونم هرچي دوست داري بپز_

ات رفتم جلوش دستامودورگردنش حلقه کردموگفتم:آيدينم د بگوديگه هوس چي کردي؟...تابر
 ...بپزم

 تآيدين باتعجب داشت بهم نگاه مي کرد...آب دهنشوقورت دادوهمون طورکه مات من بودگف

 ...ه من .....من....نمي دونم هرچي دوست داريچيز_

 کنترلم ازدستم خارج شده بودبوي عطرش آدمو تحريک مي کرد نميدونستم دارم چي کارمي
ي داداشمو کنم نميدونستم اون االن توي دلش يکي ديگه رو دوست داره...نميدونستم که اون االن جا

 ...داره ولي خودم به حرفم اصال اعتقادنداشتم

 ... آره مي دونستم_

 ...لبخندقشنگي بهم زدگفتم :ميگي چي مي خوايي يايکي ديگه بکارم رولبات

چشماشوبست وصورتشوآوردجلومن هم ناخواسته اين کاروکردم..چشماش رنگ اون چشماي 
 وي هم قرارگرفتخوشگلش ادموقفل ميکرد..بوي عطرش تحريکم ميکرد...لبامون ر

 ...حس کردم آيدين نسبت به من بي ميل نيست...واين باعث خوشحالي وجودم ميشد

 آيدين کالفه دستي توموهاش کشيدوگفت:لعنتي چرااين کاروکردم لعنت بهم

 چراداري همچين حرفي مي زني گلم خدانکنه آيدين_

دويدم سمتش ومحکم بغلش کردم وخودموبه گردنش آويزون کردم واونهم منوازپشت گرفت 
 ومنوچرخوندوقتي وايسادگفت خيلي دوست دارم عسل خيلي حتي حدواندازه هم نداره

 منم همين طورآيدين من....من ....عاشقتم_

 ...گفت:منم عاشقتم گلميکهوازحرکت وايسادتوچشمام زل زدو

اين حرفشوبه پاي خواهر برادري گذاشتم چون اون عاشق يه دختره ديگه بوداماحرف من 
 ...بعيدميدونم که به نظرخواهربرادري گفته باشم چون واقعاباتمام وجودم عاشقشم

 ميگم اون دختره اي روکه دوست داري چي ؟_
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 ...کدوم دختره خوشگلم...؟_

 (اول فاميلشم)رهمون ديگه اولش)ع(و_

 خب اگه فکرکني مي فهمي کيه؟_

 خب نميشه حااليه پارتي بکني وخودت بهم بگي؟_

 ...نه گلم_

 سکوت کردزل زدتوچشمام وگفت:اگه يه روزکسي که اصالانتظارنداري بهت پيشنهادازدواج
 بده چي کارمي کني؟

 ...ازاين حرفش خجالت کشيدم

 ..خب نميدونم بستگي داره کي باشه_

 گه ....اگه اون شخص.....اه لعنتي ولش کنخب ا_

 ازش جداشدم گفتم:آيدين يه چيزي داره آزارت ميده بهم بگو

 نمي تونم نميشه اگه بهت بگم نظرت درباره من عوض ميشه عسل_

 نه قسم مي خورم عوض نميشه آيدين بهم بگو_

 ...خب... خب... من_

 ....بگوآيدين من_

 .....من عاشق_

 اومدهردوتامون برگشتيم سمت پنجره بزرگ هالصداي ماشين آرمان 

 ...مي دونم خوشگلم ذهنتودرگيرنکن_ _

 ....مي خواستم بگم که من ناخواسته اين کاراروکردم_

 ....من هم همين طور_

 م چراازاين حرفش ناراحت شدم شايد انتظارجواب ديگه اي روازطرفش داشتم واضحنميدون
 ...بگم انتظازداشتم بگه اما من نه

برق  باهم رفتيم دم درکه تادروبازکرديم آرمان هم پشت درپيداشدباديدن من وآيدين چشماش
 ...خاصي زد

 (آيدين)

 ارمان_سالم برآيدين وعسل خودم

 عسل_سالم آيدين جونم
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رشوانداخت توموهاش نمي دونم عسل باگفتن اين حرفش پريدبغلش وآرمان هم بغلش کردوس
چراروش غيرتي نمي شدم وقتي اينجوري آرمان وبغل مي کردفکرکنم به خاطره اينه که آرمان هم 
مثل خودم اين حس وداره منوآرمان باتمام وجوداين دخترودوست داريم ولي گذاشتيم خودش انتخاب 

 .. کنه وواي به حال روزي که عسل به يکي ديگه دل ببنده

 ه که منو آرمان کالنابودميشيماون روز

يکهوبه خودم اومدم ديدم آرمان داره باشيطوني بهم نگاه مي کنه وعسل کنارآرمان 
 ....سرشوازخجالت انداخته پايين وسرخ شده واااي چه گندي زدم

 ...آرمان_ميگم آيدين خبريه؟

 ...من_مرض بيتربيت بيابروتو

بين چه بزمن شمادوتارويه دقيقه تنهاول کردم آرمان درحالي که داشت ميرفت توي خونه گفت:با
 ....جوري به دخترعموم زل زده

 خفه باوو_

 عسل خانوم نمي خوايي بياي تو_

 ها...باشه_

 توهپروت بودي_

 آرمان بس کن اينقدراذيتش نکن_

 اطاعت عالي جناب_

 (عسل)

غ بود داغ دا رفتم توي آشپزخونه تاکمتربه حرفاشون فکرکنم وگوش بدم قلبم محکم ميزدوبدنم
فکري  چرانتونستم جلوي خودم وبگيرم من که همچين دختري نبودم..واي حاالآيدين درباره من چه

شق واي من ..من نکنه من عاشقشون شده باشم...منظورم ازعاشق شدن ازاون دسته ع ميکنه؟...
 ...هابود...ازاون دسته هاکه ادم..ادم باديدن عشقش

 ....غيرتي شدن روي آرمان وآيدين

 ...حس حسادت وقتي درباره دختره ديگه اي حرف ميزنن

 ....حس مالکيت به هردشون

 ...باديدنشون باالرفتن ضربان قلبم

 ...و..و...و

م عاشق اون دوتاباشم... نميتونم واي خداکمکم کن نه نه اوناداداشاي من هستن نه نه من نمي تون
 ...همزمان عاشق دو مرد باشم خدا...اوناعاشق يه دختره ديگن
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 يکهوليوان ازدستم افتادوشکست ...هردوتاشون هجوم آوردن به آشپزخونه

 آيدين_چي شدعسل؟

 هيچي ...هيچي نيست_

 آرمان _حالت خوبه ؟

ن باگرفتن کمرم ازپشت وگرفت يکهوسرم گيج رفت وچشمام سياهي رفت داشتم مي افتادم که
اي  قسمت جلويي بدنم ودادآرمان وآيدين وشنيدن اسمم به صورت دادمانند از دهنشون چيزديگه

 نفهميدم

 (آرمان)

کاروکرده.. اخمي کردموگفتم:چرااين کاروکردي آيدين  چون مي دونستم ناخاسته اين
 قرارنبودازاين کارابکنيم خوب عکس العملش چي بود؟

 .....به خداآرمان من حواسم نبوداصالناخواسته اون کاروکردم تازه عکس العملش_

اش پکه يکهوباصداي شکستني که ازآشپزخونه اومدحمله کرديم به آشپزخونه ديدم عسل جلوي 
قتي ديدم ن شکسته ودوتادستاشوگذاشته روي شقيقه هاش نگرانش شدم هم من وهم آيدين ولي ويه ليوا

سرش گيج ميره رفتم پشت سرش تاکمکش کنم بيادبيرون ولي باسياهي چشماش وتلوتلوخوردنش 
 :ديمناخواسته ازپشت گرفتمش وآيدين هم پاشوگذاشت روي شيشه هاوازجلوعسل وگرفت وباهم دادز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعســــــــــ

 ...ديدم ازپاهاي آيدين داره خون مياددادزدم

 آيدين پاهاتوازروي اون المصبابردار_

اماآيدين اصالدردي که ازگذاشتن پاهاش روي شيشه هابودحس نمي کرد ازپشت عسل وول 
به کناراماآيدين عسل وچسبوندکردم مي دونستم آيدين صفت گرفتتش رفتم سمت آيدين تابکشمش 

م خودش وگفت عســــــــــــــــل چشماتوبازکــــن توروخدامن غلت کردم بوووووووست کرد
 چشاتوبازکــــن عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 آيدين فقط بيهوش شده چيزي نيست پاهات داره ازشون خون مياد_

 من...من ....عسل برام مهمه دادزد:بدرک به جهنم

يکهودوتاازمحافظااومدن توونگران پرسيدن چيشده رئيس چشممون به عسل افتادشال سرش 
 :نبودولباسشم آستينش کوتاه بودباهم دادزديم

 گم شــــــــــــــيـــدبيروووووووووووووووون

روي تخت آيدين عسلوبردتوي اتاقش...کف موزائيک هاحسابي خوني شده بودعسل وگذاشت 
 ...چشمم به پاهاش افتادبدجورخونريزي کرده بودبريده بودنيازبه بخيه داشت

 (عسل)
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چشماموکه بازکردم اتاق خودموديدم المپ اتاقم روشن بودبلندشدم تختم خوني شده بودترس برم 
داشت روي پارکت هاهم خون بودديگه داشتم سکته مي کردم دادزدم آيـــــــــــــــــــــــــدين 

 آرماااااااااان

التوجهي اماصدايي نيومدبلندشدم ديدم توي راهرو و روي پله هاخوني شده بود دويدم پايين اص
ي رفت به پوششم نکردم رفتم بيرون توي حياط محافظاتامنوديدن اومدن سمتم هنوزسرم کمي گيج م

 ...يکهوشاهين محافظ مخصوص خودم که باهاشم راحت بودم منوگرفت

 خانم حالتون خوبه؟عسل خانم عسل _

 من...من خوبم شاهين اين خون چيه هااااان آيدين وآرمان کجان؟_

 ...عسل خانم آقاي فرخي گفت چيزي بهتون نگيم بريدتواستراحت کنيد_

 گفتم اين خون چيه شاهيــــــــــــــــــــــن_

اشت نگران نشيدعسل خانم خون آقاي فرخي هستش وقتي شمارومي خواست بگيره پاشو گذ_
 روي شيشه ها واالن رفتن که

 ...پاشونو بخيه بزنن باورکنيدحالشون خوبه

 ...چي ....بخيه ...آيدين...خون...پاش_

 رفتم تووگوشيموبراداشتم زنگ زدم به آرمان بعدچندبوق صداي کالفش اومد

 ...بله_

 .....آ....آرمان_

 عسل تويي حالت خوبه؟_

 به؟ين خو....آ...آر..مان .....حال آ...يد_

 آره..آره خوبه ببين تونگران نباش باشه_

 منم ميام اونجاآرمان آدرس بده؟_

 ...الزم نيست عسل جان آيدين به هوش بيادماهم برمي گرديم_

 آرمان توروخداآدرس_

 باشه..باشه بگوبه شاهين بيارتت اون آدرسوبلده_

وآماده کردم ورفتم زودقطع کردم وبادوازپله هارفتم باالنزديک بودچندباربيفتم زمين خودم
 ...پايين

 شااااهيــــــن منوبرسون بيمارستااااان_
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شاهين نگران اومدسمتم وسوارشدخواستم عقب سوارشم که گفت:عسل خانوم دوتامحافظ هم 
 ...باهامون ميان بياين جلوبشينيد

 ...اخم کردم

 براي چي؟_

 ...دستورخودرئيسه_

ي ترسيدم چون من رفتم جلوودوتامحافظ هم اومدن پشت سوارشدن کم
ين ما دوتا تاحاالبامحافظاتنهاسوارنشده بودم اماوجودشاهين بهم دلگرمي ميداد همزمان باخروج ماش

 بي ام وي هاي محافظا ازدرخارج شدن

 شاهين اين همه محافظ رومي خواي چي کار؟_

 ...گفتم که عسل خانوم دستورخودرئيسه_

 ...يکهوگوشيش زنگ خورد

 ...الورئيس سالم خوبيد_

_...... 

 بله بله داريم ميايم بيمارستان_

_.... 

 بله بله طبق دستورتون دوتاتوي ماشين ودوتاماشين پشتمون_

_.... 

 حتمااالن بهشون خبرميدم چشم_

_.... 

 حتماخداحافظ_

 ...گوشيوقطع کردوگفت

 ...کامران زنگ بزن به کامبيزبگوبهش رئيس گفته که بيان جلوروپوشش بدن_

 مي زنم باشه االن زنگ_

 الو کامبيز سالم_

_.... 

 رئيس گفته که بيايين جلومون روپوشش بدين_

 ...باتموم شدن حرفش بي ام وي ازکنارمون ردشدواومدجلومون روپوشش داد
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 ...ترسيده بودم چرااين همه مراقبت

 ...باترس گفتم:شاهين اين همه پوشش ومحافظت براي چيه؟

 ...نترسيدخانم شماجاتون امنه_

 ...م اما....وايساببينم چراداري ازشهرخارج ميشي؟مي دون_

 ...گفتم که نترسيدبه ما وهمکارامون اعتمادداشته باشيد_

 ...چي چي رونترسم شاهين بزن کنار_

 ...خانم آروم باشيدماداريم ازبيراهه ميريم_

 چراازبيراهه ميريدشاهيــــــــــــــــــن بزن کنار_

 رئيس خودشون درجريانن_

 ي داشت بهم واردمي شدبدنم لرزيدوچشمام سياهي رفت وفقط دادشاهين به گوشمترس زياد
 رسيد:ياابولفضل عســــــــــــــــــــــــــــــل

 (شاهين)

ترس زيادي داشت بهش واردمي شدخيلي ترسيده بودطوري که بدنش داشت مي 
ش وتلوتلوخوردن لرزيدامادستورخودرئيس بودچون جون خودش درخطر بود باسرگيجه اي که داشت

 ....افتادروي دنده ودادزدم: ياابولفضل عســــــــــــــل

 ...عسسل بلندشوواي بدبخت شديم بچه هابيچاره شديم

 ...کامران بلندش کردوگذاشتش روي صندلي وکمربندشوبابدبختي بست ودادزد

 ....شاهــــــــــــــين تندبروتوروخداواااااي بدبخت شديم رفت_

 ن وآيدين بيچارمون مي کنن واي خدابه دادمون برسکامران آرما_

 :رسيديم بيمارستان عسل وبغل کردم وبردمش توبيمارستان يکهوآرمان ماروديددادزد

 عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل_

 ....وباسيلي که بهم زدعسل وازدستم گرفت...وايي خدابدبخت شدم منومي کشن

 .....آقابه خدا_

 ي خفه شدم باخشمي که نمي تونست کنترل کنه دادزدباسيلي بعد

خفه شوعوضي فقط خفه شواگه باليي سرش بيادبه قرآن هريازده نفرتون _
 رومخصوصاتوروزنده نمي زارم...همتون وازدم تيغ ميگذرونم

 ...مردم باتعجب بهمون نگاه مي کردن
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 ...آقابه خداماتقصيري نداشتيم_

گذاشتنش وازشانس گندما کنار تخت آيدين... رفتيم عسل وبردتوي پذيرش وزودروي تخت 
 :تويکهوآيدين باديدن عسل دادزد

 ...چي شده شاهين چه غلطي کردين؟_

انم هم خآقابه قرآن ماتقصيري نداشتيم خودتون گفتين ازبيراهه که خارج شهربودبياييم عسل _
 بهش ترس زيادي واردشدوبيهوش شد

حوتون ونش غريد:اگه براش اتفاقي بيافته ازروزمين مچشماي آيدين به خون نشست وازالي دند
 مي کنم فهميـــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــن

توکه مي دونستي مي ترسه نمي رفتي احمق اون فکرکرده شمامي خواييد.....هللا 
 اکبر.....بريدگمشيدازجلوچشمام تايه باليي سرتون نياوردم زوووود

 (آيدين)

ه روي تخت حسابي جاخوردم ووقتي فهميدم ديگه نتونستم جلوي خودم بگيرم ب باديدن عسل
 قرآن اگه براش اتفاقي بيافته مي کشمشون

 (آرمان)

 ...آيدين هم مثل من عصباني بود

 آيدين آروم باش گلم برات بده_

 ...آرمان اگه براش اتفاقي بيافته چي کارکنيم؟_

 ...ران نباشنه نه خدانکنه اتفاقي براش نمي افته نگ_

دوساعت گذشت وآيدين خوابش بردروي سرعسل بودم که چشماش لرزيدوگفت:کمک آيدين... 
 ...آرماني کمک

 من اينجام عزيزم اينجام_

چشماي خوشگلشوبازکردبلندشدوگفت:من...من خيلي ترسيدم اوناداشتن منومي بردن خارج 
 شهرآرمان

 منه نه نگران نباش عسل ماخودمون بهشون گفته بودي_

 آرمان ...آ...آي...دين کو؟؟؟_

 اوناهاش_

 بلندشدگفتم درازبکش عسل

 گوش ندادبه حرفم وسرمشومحکم ازدستش کشيدبيرون
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 (عسل)

نم سرمموکشيدم بيرون رفتم به سمتش يکي ازپاهاش بسته بودن رفتم بغلش کردم گفتم:آيدي
ازکن ن چشاي خوشگلتوببيدارشوخوشگلم...من هميشه باعث اين ميشم براتون اتفاقي بيافته آيدي

 ...آيـــــــــــــــــــــدين بلندشوچراپاتوگذاشتي روي اون شيشه ها پاشوآيدينم

ي چکمرم ازپشت محاصره شدسرموگرفتم باال آيدين لبخندقشنگي زد گفت:خانوم کوشولوبراي 
 گريه مي کني من که هنوزنمردم بايدزنم بشي بچه برام بياري بعدميميرم

دودهنشوبست باتعجب زل زدم توچشماش بادستپاچگي گفت:ببين باورکن يکهوچشماش گرد ش
 براي مزاح بودداشتم شوخي مي کردم

 ...لبخندي زدم وگفتم:مي دونم اشکالي نداره

 ...اماخداميدونه توي دلم چه غوغايي بود

 ... گونه اش وماچ کردم که آرمان گفت:ااين کارونکن منم دلم مي خوادرفتم روبه روش

 ...وبيارپايين تاماچش کنميکم سرت_

 خوب شدآقاي حسودخان_

 بله دلبرخانم_

 برگشتم سمت آيدين داشت بالبخندبهمون نگاه مي کرد

 چيه چرااينجوري داري نگاه مي کني؟_

 هيچي دوست دارم به خواهروداداشم نگاه کنم توروصنميه؟_

 :متم روي تخت کناري درازکشيدم خيلي خسته بودم باخستگي گفتشونه اي باالانداختم ورف

 آرمان ميشه يکم اينجابخوابم_

 ..چشاش گردشدوگفت

 داري ازمن اجازه ميگيري_

 ...خب آره ديگه حاالميشه يکم بخوابم_

 ...آيدين خنديدوگفت:فکرکنم توروبايکي ديگه اشتباه گرفته ميدوني که کيوميگم

وام خافتادبلندگفتم:زهرمارمنحرف بيتربيت لطفاسروصدانکنيدمي  يکهوازاين حرفش دوهزاريم
 ...کپه مرگموبذارم

 دکترآرمان رادمهربه سي سي يو"

 "دکترآرمان رادمهربه سي سي يو"
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باتعجب بهش نگاه کردم آرمان روبه آيدين کردوباعشوه اي گفت:واي عزيزم ببين شوهرت چه 
 ...قدرمشهوره من برم صدام کردن کارم دارن

هندسه ردوتاشون خنديدن هنوزتوشوک بودم که آيدين گفت:خانومي آرمان عالوه براينکه يه مه
 ...نمونه وقابله دکترهم هست ورئيس اين بيمارستانه البته ازعموبهش ارث رسيده

مي  چشماموبستم وگفتم:آرمان توکه رئيس اين بيمارستاني دستوربده که اينقدرسروصدانکنن
 ...خوام بخوابم

 ...چشماي به _

يکهودکتراومدتوباعصبانيت بهم نگاه کرد:اين چه وضعيه خانم چراسرموازدستتون 
 ..ا خوردکشيدين...ببينين چه جوري داره ازدستتون خون مياد...يکهوچشمش به آرمان افتادحسابي ج

 ...به سمتم اومد

 ...آيدين اخمي کرددکتراومدودستموگرفت

يشه ندواين جورچيزهاروبياره يکهوآيدين گفت:موپرستاروصداکردپرستاراومدوبهش گفت که با
 ...دستتون روازروي دست زنم برداريد؟

 منودکترباتعجب بهش نگاه کرديم اماآيدين بايه اخمي که خيلي به صورتش مي اومدداشت
که باندواين نگاهمون مي کرد...بابا ميخواد دستمو باندپيچي کنه..ولي خب حق با آيدين بودچون هنوز

 ...ه بودن دستم توي دستاش بودهارو نياورد

 ...دستموباندپيچي کردورفت بيرون که شاهين اومدتو

 آقاي دکترحالش چه طوره؟_

 شما؟؟؟_

 ...من...من...محافظشون هستم_

 حالشون خوبه_

 ...دکتربازدن اين حرف بهم نگاهي کردورفت بيرون

 ..... شاهين اومدتووگفت:واااااي خداياشکرت

به  گفت:آقابه خدامن بهشون گفتم دستورخودتونه اماايشون ترسيدنآيدين لبخندي زدشاهين 
 ...خداتقصيرمن نبود

 !باشه شاهين چته مگه من چيزي گفتم ؟_

 ...شاهين سرشوانداخت پايين

 شاهين ميتوني بري واين مسئله روهم فراموش کن_

 چشم بااجازه_
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 رفت بيرون گفتم:يعني اينقدرازتومي ترسه بااين هيکلش

 دادبسته به خاطراينه که ميترسه ناسالمتي رييسمآخه قرار_

 چه قراردادي؟_

 اين ديگه جزءاسراره_

 ميگم شمابااين هيکل ديگه محافظ مي خواييدچي کار...آيدين خنديد_

 روي تخت درازکشيدم که آيدين گفت :يه دقيقه عسل پاشو

 پاشدم گفتم کاري داري؟

 ـــنشــــــــــــــــــــاهيـــــــــــــــــــ_

 شاهين دروبازکرد:بله آقا

 نذارکسي بيادتوالبته به جزآرمان حتي دکتروپرستارهم نذاربيان تو_

 چشم آقا_

 شاهين دروبست باتعجب گفتم:اين چه کاريه؟

 خب همين طوري آخه منم مي خوام بخوام به خاطرهمينه_

 ...چشم غره اي رفتموگفتم:انگارمنومي خورن

لي نفهميدم رفتم روي تخت درازکشيدم وچشماموبستم که خيآيدين چيزي زيرلبش گفت که من 
 زودخوابم برد

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

ذامي پختم غلباس نارنجي بلندي تاروي زانوهام پوشيده بودم وپاهام معلوم بودباخوشحالي داشتم 
تش کليدو ون يکي دسکه درسالن بازشدباخوشحالي رفتم بيرون آيدين وديدم که يه دستش کيفش بودوباا

 ...داشت ازتوي قفل دربيرون مي آورد

 ...آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــن_

 جيغ زدم ودويدم سمتش کيفشوانداخت وآغوشش وبرام بازکردپريدم بغلش وخودم وازگردنش
 :آويزون کردم واونهم دستشوگذاشت پشتمومنوچرخوندوايسادوگفت

 ...ال امروزخانم خوشگلم چه طوره؟ح

 لبخندي زدم وگفتم:عالــــــــــــــــــــي

 خوشگل باباخوابيده_

 ...واي آره نمي دوني امروزچقداعصابموخوردکردن سرم دردگرفت باهزاربدبختي خوابيدن_
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آيدين اخمي کردخواست چيزي بگه که دربازشدوآرمان اومدتوپريدم بغلش واونم دقيقا کاراي 
 ....ن وتکرارکردآيدي

 خسته نباشي خوشگلم_

 ممنونم آرمان جونم_

 سالم آيدين خوبي_

 سالم آرمان خسته نباشي_

 آرمان لبخندي زدوبوکشيدوگفت:بوش تموم عمارتوبرداشته

 آيدين_بله ديگه نکنه دستپخت خانوممون رودست کم گرفتي

 ...آرمان لبخندي به آيدين زدوروبه من گفت:دردونه باباخوابيده

 ره ولي اين بچه هايي که شمادارين دارن منوديوونه مي کننآ_

 آرمان اخم کردوگفت:خوب توهم ماماناشوني

 ...... بله من مامان دختر وپسرشماهستم ولي_

 يکهودوتاپسرودخترخيلي خوشگل ازپله هادرحالي که چشماشون رومي ماليدن اومدن پايين
 ...!!ان بودپسره شبيه من وآيدين بودودختره هم شبيه منو آرم

 !!!!...هردوتاشون جيغ زدن:بابايي هاااااا

 مثل آيدين به دختره زدوگفت: مگه بهت نگفتم وقتي ماخونه نيستيمآرمان سيلي محکمي 
 رنميشهمامانتواذيت نکني وشيطوني نکني هــــــــــــان زودبروبگومامان غلط کردم ديگه تکرا

به يکهوپسربچه ازروي زمين بلندشدروبه آيدين دادزد:اصالخوب کردم اذيتش کردم هرروزما
قتي سره اين مامان خان کتک مي خوريم اصالازاين به بعدوجاي اينکه توسط شمادوتابغل بشيم 

شماخونه نيستين کتکش مي زنيم!!!!!دختره هم روبه آرمان گفت:منم به داداشم کمک مي 
 !!!!کنم....باباهاي بد

 آرمان وآيدين غرشي کردن وبه سمت اون دوتاطفل معصوم حمله کردن

 پسره آشغال آيدين پسررومحکم ميزدودادميزد:توخيلي غلط مي کني

م هآرمان هم انگارنه انگارزيردستش يه دختره مشت هاي پي درپي اش روبه دختره ميزدمن 
 دادميزدم وباگريه التماس مي کردم

 توروخداآيدين بچم وکشتي آيــــــــــــــدين غلت کردتوروخداپسرموول کن آرمــان_
 توروخدادخترم مردتوروخداکشتيش ولش کن توروخدا

اي شديدي که مي خوردم ازخواب پريدم وآرمان وآيدين وديدم که داشتن يکهوباتکون ه
 ....بانگراني بهم نگاه مي کردن آرمان گفت:چه خوابي ديدي عسل چراهي بچم بچم مي کردي؟
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 ...خجالت کشيدم سرموانداختم پايين

 نمي خوايي برامون تعريف کني؟_

 نه_

 !!!چرا؟؟؟_

 چون دوست ندارم_

 ديگه ااااااعسل اذيت نکن_

زي بلندشدم وروي لبه تخت نشستم واون دوتاهم کناردستم نشستن گفتم:قول بدين منحرف با
 ...روبذاريدکنار

 ...باشه قول مي ديم_

 داشتم توي آشپزخونه غذادرست مي کردم که آيدين اومدتومن هم جيغ زدم وپريدم بغلش_
 ...ومنوچنددور...دورخودش چرخوند

 ت:خبآيدين لبخندخيلي قشنگي زدوگف

 وقتي منوزمين گذاشتي گفتي:خوشگل باباخوابيده؟_

 ...چشماش برق خاصي زد

 ....منم گفتم آره وشروع کردم به شکايت ازدست بچت که يکهوآرمان اومدتو_

 آرمان گفت:وايساوايسامن واردصحنه شدم خوب من چي کارکردم؟

 ...کردي خنديدم:مثل آيدين پريدم بغلت ومنوچرخونديوتوهم سوال آيدين وتکرار

 !!!!!آرمان_يعني گفتم حال خوشگل باباچه طوره؟؟؟

ب به هم ديگه نگاه کردن ولبخندي زدن وچشماشون برق زدآرمان گفت: آيدين حتي توي خوا
 ...هم زن هردوتامون مشترک بوده

 مرض.....گفتم منحرف بازي روبذاريدکنار_

 خب داشتي مي گفتي_

 ن دختربودياپسر؟آرمان_وايسايه دقيقه آيدين...عسل بچه م

ن بذاربگم مي فهمي دوتابچه يکي پسرويکي دختردر حالي که داشتن چشماشون رومي ماليد_
 ...ازپله هااومدن پايين

 ...آيدين_دختره مال من بودآره

 آرمان_آيدين بس کن
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 آيدين_نه خيردختره مال من بوده توپسرداشتي وخبرنداشتي

 پسرداشتيآرمان_ِا....نه بابا دختره مال من بوده تو

 ...مثل دوتابچه داشتن کلکل مي کردن...ومن هم وسطشون داشت سرم ميرفت

 ...ساکت شيدباهردوتونم اصالشمالياقت داشتن پسرنداريد...پسره مال من بوده_

رشه وپسره آرمان با شيطوني گفت:حتمادختره من باباشم وآيدين به دنياش آورده يعني آيدين ماد
دون کمک... پريدم وسط حرفش و جيغ زدم:بي روهم توخودت تنهازاييديش ب

 تربيــــــــــــــــــــــــــــت

 آيدين_ولش کن عسل بقيه روبگو

 ...اونام جيغ زدن واومدن سمت شماپسره سمت آيدين ودختره سمت آرمان_

ون پسره مال يکهوآرمان بلندشدودادزد:يــــــــــــــــــــــِس ....دختره مال من بوده... وا
ه حقيقت ين...آيدين خان دماغ سوخته زير قيمت بازار خريداريم...اي خدا خواهشااين خواب وبآيد

 ...تبديلش کن...چاکرت...مهندس آرمان

حت منوآيدين خنديديم...خودشم خندش گرفته بودنميدونم چراهروقت ازاين حرفاميزدن نارا
 ...ياعصباني نميشدم...برعکس خيلي ذوق ميکردم

اينکه بچه هاتون روبغل کنيدسيلي محکمي تو صورتشون زدين آيدين ولي شمابه جاي _
 ...دادزدکه به چه حقي مامانتواذيت کردي بگوغلت کردم وازش معذرت خواهي کن

 ...لبخندي رولباي آيدين جاگرفت

لي وآرمان گفت:واقعاکه..برات متاسفم... دست روي بچه بلندکردي.....ايييمم خاک برسرت 
 بغلش کردم وبهش بازبون خوش نصيحتش کردم اين خواب يه پيام اخالقي حاالگوش کن حتمامن

 ...داشت چه طوربچه هاتون رونصيحت وتربيت کنيد

 ...وايساآرمان اتفاقا توهم زدي توصورت دخترت_

 ...چشماش گردشد...وآيدين محکم زدزيرخنده

 !!!!آرمان_من دست روي دخترم بلندکردم؟

کردي پسربلندشد وباکمال پرويي گفت:خوب کردم وگفت آره وتوهم حرفاي آيدين وتکرار_
 ...ازاين به بعدوقتي شماخونه نيستيدمامانوکتک مي زنيم منظورش من بودم

 :يکهوهردوتاشون باصداي بلندي گفتن

 غــــــــــــــلــــــــــــط کردن

فته باشن واااا ....چه تونه ...... خالصه شمام مثل اين گاوايي که جلوشون پارچه قرمزگر_
 ...حمله کردين سمت بچه هاوتامي خوردن زدينشون
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آيدين_دستم دردنکنه پسره بيشعورمن بچه داشته باشم فقط کافيه به زنم بگه 
 ..."تو"پدرشودرميارم

 ....گفتم:خوش به حال زنت

 سبزشدوبهم نگاه کردبرگشتيم سمت آرمان که کالفه بود لباشلبخندي رو

 !آرمان اتفاقي افتاده؟_

 ...آوردباالوگفت:دختر..رو..کشتم آرهسرشو

 ...لبخندي زدم گفتم :نمي دونم

 ...آرمان_پس بگيربخواب وتازماني که دختره جون نداده ونکشتمش بيدارنشو

 ...منوآيدين زديم زيرخنده وخودشم لبخندي زد

 آيدين_ميگم تعبيراين خواب چي ميتونه باشه

 آرمان_تعبيرازاين واضح ترآيدين جان

 بگوآقاي پيشگو آيدين_خوب

 آرمان_عرضم به حضورتون تعبيراينه که:منوتو توآينده اي که به نظرم

 نزديکه )بعدشيطوني بهم نگاه کردن( صاحاب بچه هاي تخس ميشيم

 وعسل هم صاحاب دوتاشوووهرواي خداياخداکنه اين خواب به حقيقت

 بپيوندد ومنوتوهرچه زودترصاحاب عسل بشيم وااااي توفرض کن

 وتامون بشيم شوهرهاي... ياباکالس تر...بشيم آقاي عسلمنوتوهرد

 ......بعدبچه هاي فينگول وکوچولوموچولودوروبرمون روپر

 يکهوبرگشت سمت من وآيدين که داشتيم باتعجب بهش نگاه مي کرديم

 خجالت کشيدم سرموانداختم پايين ولي راستي چه قدربامزه ميشدمن زن

 دارم چي مي گم...ولي خودمونيم اين دوتابشم!!!!!واااي خاک به سرم

 ...چه قدرحال مي داد

 آرمان_عسل باورکن داشتم شوخي مي کردم تابخنديم

 لبخندي زدم وگفتم:مي دونم آرمان منوتوآيدين خواهربرادريم نمي تونيم باهم ازدواج
 ....کنيم...که

 !!!....يکهوهردوتاشون اخم کردن وسرشون وانداختن پايين ..... يعني ناراحت شدن
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بعدازمرخص شدن آيدين رفتم زيربغلشوبگيرم تاکمکش کنم راه بره که نذاشت واالن پشت 
 :سرمن شاهين وآرمان گرفتنش ..... سوارماشين شديم سکوت سنگيني حاکم بودپوفي کشيدم وگفتم

 !!!!شمادوتاچه تونه ؟؟؟_

 ...هيچي_

 .....پس چرا_

 ...ه نه..نکنه واقعاعا....نه نه غيرممکنسرموانداختم پايين يعني اينا ازحرف من نارا....

 آرمان گفت:واي پسرراستي چه طورنترسيدي داشتي به پليسه همچين حرفايي ميزدي؟

 آيدين تک خنده مردونه اي کردوگفت:چراحاالبه ياداون ماجراافتادي

 هيچي خواستم سکوت ماشينوبشکنم_

 ريموت وزدودربازشد

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

ريده بودن خوداشتيم فيلم فوق العاده وحشتناک آمريکايي نگاه مي کرديم فيلمي که  نشسته بوديم
 ...وميگم همون شبي که ماجراپليسه اتفاق افتاد

اونم  من وسط اون دوتاکه باکمال بيخيالي انگارداشتن فيلم عادي ميبينن پاستيل مي خوردن
يل بخوريم که دخترنيستيم بشينيم پاستپاستيالي منو..ايناهمون مرداي گنده اي بودن که ميگفتن ما

 ...اماحاالدارن همشوميخورن

 به جاش منم کاکائوآيدين وترشي آرمان ومي خوردم توي يه قسمت زنه دندوناش ازدوطرف
دهنش بيرون زده بودوصورتش پرازخون بودوبه پسرکوچولوي خوشگلي حمله کردوشکمش وپاره 

که هردوتاشون سرجاشون دومترپريدن آرمان کردباديدن اين صحنه چنان جيغ بنفشي کشيدم 
 ...گفت:واي عسل ترسيدم اين پونزدهمين جيغ بلنديه که زدي تاحاال

يکايي همچنان داشتم جيغ ميزدم آخه بگوجنبه نداري براي چي ميشيني فيلم ترسناک اونم امر
 ...نگاه مي کني آخه دختره االغ

 آيدين گفت:عسل...عسل صداموميشنوي؟

 ...اين واقعاترسيده آرمان_واي نه

ن دوتا آيدين منوبغل کردوچسبوندبه سينش وموهامونازکردکمي آروم شدم.. واقعا چراهروقت اي
 ....منو بغل ميکنن آروم ميشم؟

 آرمان هم زودسي دي رودرآوردوشکستشوگفت:حيف... هفتادتومن داديم به اين فيلم آخرش
 نفهميديم زنه انتقامروگرفت يااينکه به قبرش برگشت

 ...آيدين خنديدباتعجب گفتم:توهفتادتومن دادي به اين فيلم مزخرف
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 خب پنج بعدي بودوازجايي که توميترسيدي عينکارونزديم_

ن پوفي کشيدم وخواستم بلندشم برم دستشويي که صورت اون زنه اومدجلوچشمام گفتم:آيدي
 جووونم...آرمان جووونم

 هردوتاشون باشيطوني گفتن:جووونم

 کيتون باهام بيادبريم دستشوييميگم ميشه ي_

 خنديدن آيدين گفت:بلندشوبريم

 خوشحال شدم... دم دروايساده بودومنم رفتم تودستشويي زودکارامو کردم ومسواکموزدم
 .... وخودموانداختم بيرون

 آيدين_بريم بخوابيم؟؟؟

 آره ميشه امشب توپيش من بخوابي_

 ...م کهآيدين_آخه عسل زشته نميشه مادوتاکنارهم بخوابي

 ...حااليه جوري حرف ميزنه انگارباراولشه...واال

 ...چرازشته مامگه خواهربرادرنيستيم تازشم کسي قرارنيست که بفهمه آرمان خودمونيه_

 ...آرمان_باشه چاره اي ندارم جزقبول کردن

 آرمان گفت:حرفاتون روشنيدم منم ميام پيش شمامي خوابم يعني چي

 وبي کس توي اتاق ازغصه دق مي کنمشمابغل هم بخوابيدومن تنها

حالي رفتم خنديديم وباهم توي اتاق من سه تاتشک انداختيم وبالش وپتوهاروهم آورديم... باخوش
 ...وسط وگفتم :من اينجامي خوابم

 ...هردوتاشون باتعجب بهم نگاه کردن

 .... ايــش ..... منحرف هاي_

م کرم کقف نگاه مي کرديم...زدبه کلم يه خنديدن واومدن کنارم درازکشيدن هرسه تامون به س
اي بريزم به خاطرهمين دستاي هردوتاشون رواززيرپتو آوردم باالوگذاشتم روي قلبم وگفتم:ج

 ...هردوتاتون اين جاست

هردوتاشون لبخندي زدن.....دستاشون وبردم باالترو يکهووحشي شدم وتنددست 
انداختم زيرپتوآرمان گفت:که اين  هردوتاشونوگازگرفتم که صداي دادشون رفت هواخودمو

 جورياست آره

 ...آيدين گفت:امشب مي بينيمت

 يه لحظه ترسيدم اماوقتي هردوتاشون بودن لزومي براي ترسيدن
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 نبودهردوتاشون پشت کرده بودن ازمنوو خوابيده بودن يکهوناخواسته

 ...ازپشت آيدين وبغل کردم که اين کارباعث بيدارشدنش شد

 شبي ديوونه شدي تودختر آيدين_آخه نصفه

 نه ديوونه نشدم عاشقت شدم_

 !!!يکهوبرگشت سمتم وگفت:چي؟؟

 ...واي چه قدرمن بلندفکرمي کنم دستاموازدورش بازکردم وگفتم:به قرآن منظوري نداشتم

 ...لبخندي زددماغموکشيد:من هم عاشقتم عروسک

 ......واالهزارشب نميشه!!!!..ودرکمال ناباوري بغلم کردومن هم به خواب رفتم!!!!.....يه شب 

ساعت چهارصبح بودکه بيدارشدم وهوس کردم که آرمان روهم بغل کنم چون ناراحت 
 ميشدوفکرمي کردکه دوسش ندارم

 خخخخ

 ..آرمان روهم بغل کردموخوابيدم

 وقتي بيدارشدم ديدم آيدين داره ريز

 ...م غره مي رهريزمي خنده وآرمان هم داره به من نگاه مي کنه وهي به آيدين چش

کشيدم  به خودم نگاه کردم پام روي پاي آرمان بودودستم دورش حلقه کرده بودم حسابي خجالت
 ...وازش جداشدم که يکهوهردوتاشون اومدن جلووهر کدوم يه طرف لپموماچ کردن

 ...واي خداياايناچرانميفهمن من بي جنبم؟

 تم اوووووفرفتم پايين وصبحانه روآماده کردم امروزدانشگاه نداش

 خداروشکرداشتيم صبحونه مي خورديم که آيدين گفت:آرمان چه طوره

 امروزبه همه پسرازنگ بزنيم ودعوتشون کنيم ويالي شمال

 قبول ولي عسل وچي کارکنيم_

 واا...همراه خودمون ميبريمش ديگه_

 ..... بين اون همه پسرعسل_

 ن کهنه بابااونام دوست دختراشون روميارن توکه ميشناسيشو_

 باشه نظرتوچيه عسل؟_

 من.....ايم.... بايدفکرکن_



                 

 

 

 چرخه عشق ماسه نفر

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

 کنید

 

85 

 

 ِاِاِاِاا....مگه اومديم خاستگاري_

 خوب بااجازه پدرومادرنداشتم بلـــــــــــــــــــه_

زنم بيکهوآيدين کلکله مردونه خيلي باحالي کشيدوآرمان گفت:مرض .... پس من بلندشم زنگ 
 .....به بچه ها

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

آب معدني براي خودم اينم ازآب معدني اون دوتاحاالليوان خوب 
 ........شکالت.....چاي....ميوه.... خوب همه چيزتکميله

 ...آيدين_عســــــــــــــــــل عســـــــــــل بياباباديرشد

 ...اومدم آيديــــــــــــــــن چنددقيقه وايساديگـــــــــه_

 !زپشت بغلم کردوگفت:داشتي چي کارمي کردي شيطون؟يکهوآرمان مثل جن بوداده واردشدوا

 !!هيچي باورکن_

 پس اون شکالت که لب دهنته پس چيه....وزدزيرخنده_

 ....مرض ..... ترسيدم_

 ............سوارماشين خوشگل آيدين وماشين موردعالقه من يعني جنسيس شديم

 !!!...به داداشات نمي رسي؟توراه بوديم که آيدين ازآيينه بهم نگاهي کردوگفت: عسل کمي 

معني يکهويه جوري شدم باعصبانيت کنترل شده وآروم گفتم:ديگه اين کلمه روبه زبونت نيار
 ....بدي داره

اتوازهمون يکهوماشين توسط آرمان وآيدين منفجرشدآرمان گفت:وااااااي.... عســـــــــــل حتم
 ...راه منحرفش فکرکردي؟آره

 ...اازکلمات منحرفانه استفاده مي کنيدمن_نخيرمن منحرف نيستم شم

 يکهوجيغ زدم وگفتم:بيتربيــــــــــــــت ها

 !!!!ودوباره جيغ زدم:خيارمي خوريد؟؟؟

ه هام هردوتاشون دوباره زدن زيرخنده منحرفاي بدبخت هابه خيارهم منحرفانه.....يکهو گون
ه نمک کشتم خيارپوست مي کردم داغ شدن حاالمي مردم يه کم ديرتر مي گفتم خيارکوفت مي کنيددا

 :تمازدستم افتادوخم شدم تابرش دارم که يکهوظرف خيارم ازروي پام افتادوچاقو خورد رو دس

 ...آآآآآآآآآآآآآخ دستم

 آيدين ماشين ويه گوشه جاده پارک کردوبانگراني پرسيد:چي شدعسل؟

 هيچي .....ِاِاِاچراوايسادي؟_
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 رات افتاد؟خنديدوگفت:ترسيدم فکرکردم اتفاقي ب

بين  دوباره راه افتادخيارديگه اي پوس کندم وازوسط به دوقسمت مساوي تقسيم کردم ورفتم
م ادوصندلي ودستموبردم جلوي دهن هردوتاشون واونام خنديدن وخوردنش يکهويه فکري به کله 

 زدگفتم:آيدين جووووووونـــــــــــــم

 جون آيدين جونم_

 ......ميگم چيزه_

 ......چيه_

 ميشه بذاري من رانندگي کنم_

 :يکهوهردوتاشون باهم گفتن

 !!!چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي؟؟

 ....نمکترسيدم وگفتم:باشه ..... باشه..... براي چي اينجوري مي کنيداصالمن رانندگي نمي 

 ....نه؟يکهوماشين وايسادوآرمان گفت:آيدين نگوکه مي خوايي بذاري رانندگي ک

خوب  آيدين درحالي که داشت کمربندايمني شوبازمي کردگفت:قول ميده آروم بره به خداخيلي
 ....رانندگي مي کنه

 يکهوازخوشحالي جيغ زدم وگفتم:واااااااااااااااي ممنونم آيديني

جونم  اومدم جلونشستم وداشتم کمربندمومي بستم که آرمان گفت:بابامن به چه زبوني بگم که
 ....دارمودوست 

 يکهوشيطوني نگاش کردم که آيدين گفت:اون فکري که تومغزکوچولوته

 روانجام بده اماقبلش تمومي سيستم هاي مربوطه روفعال کن...بعدتوي

 سبدخم شدو درحالي که داشت دنبال چيزي ميگشت بالحن بامزه اي گفت:عسل ازاون شکالت
 خميري هاداريم؟

عال کردن دار...راستي ايدين اين دکمه هم الزمه براي ف ريزخنديدم وگفتم اره توي کيفمه برش
 ...سيستم؟

آيدين درحالي که داشت سره شکالت خميري روبا انتهاي سرش بازميکرد گفت:آره اونم 
 ...فشاربده

 آرمان:مي خواييدچي کارکنيد؟

 آيدين االن ماشين روشنه ديگه_

شين روشنه يانه اونوقت مي خواد آرمان باکف دستش زد روي پيشونيش وگفت:واااي نميدونه ما
 رانندگي بکنه خداااااااا
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 ....چشم غره اساسي بهش رفتم

 ...آيدين:من به جاي توبودم دکمه کناري هم فعال مي کردم

 اين ومي گي...؟؟_

 ...آره_

 .....آرمان:وايساببينم ايناکه توفعال کردي براي مواقع

 وردودادمي زد نميگاززدم اون قدرتندمي رفتم که آرمان بقيه حرفشوخ

 دونستم اينقدرترسوتشريف داره ترسي نداشتم خودش هروقت احساس

 خطرمي کردسرعتو کم مي کرديااينکه ترمز مي گرفت فقط من زحمت

 چرخوندن فرمون رومي کشيدم آرمان بادادگفت:ياخدابذارپام روي زمين

 برسه حساب هردوتون ومي رسم توروخداعسل آروم .... يکم آروم

 ..اينجاپيچاش خطرناکهتربرو..

يري داشتيم به يه ماشين که مثل خودمون ازاين خارجي هابودنزديک مي شديم امامن هيچ تغ
 ...درسرعتم ندادم

 آرمان باداد_مواظـــــــــــــــــب باش

 بيخيال بودم ماشين يه کوچولوسرعت وکم کرد

 آرمان:مامي ميريم واي خدايااااا

 ...گرفت ماشين نزديک شد که خودکارترمز

 .... آرمان:من االن زندم

 ... هردوتامون زديم زيرخنده

ين آيدين باخنده:يعني برات متاسفم توخودت ماشين خارجي داري اونوقت نمي دوني که ماش
هاي جنسيس وپورشه وماشين هاي خارجي پيشرفته حالت خودکاردارن وهروقت احساس خطرکنن 

 !!سرعت وکم مي کنن ؟؟

 ردومن هم حرکت کردمماشين جلويي حرکت ک

 آرمان:بزن کنارعسل

 ...آيدين:ولش کن بذارتاشمال رانندگي کنه

 نه .... گفتم بزن کنارعسل_

 زدم کنارکه آرمان پياده شددرماشين عقب وبازکردورفت نشست
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 ...آرمان_اينجوري بهتره

 آيدين:راه بيفت عسل

 ...من_خب آيدين توبياجلوبشين

 وورم باشمآيدين بانازي گفت:مي خوام پيش ش

که کناري  پوفي کشيدم وراه افتادم ازدست اين دوتا....چنددقيقه گذشت فکرکنم نيم ساعتي گذشت
 ...وايسادم

 آرمان:وااا...چرانگه داشتي عسل

 ...خواستم جوابشوبدم که باحرفي که آيدين زد دهنم عين غارعلي صدربازشد

 ...خوب تشنشه_

 !!باتعجب گفتم :توازکجافهميدي؟؟

 ...ناسالمتي خودم بزرگت کردم مادروا...._

 درحالي که داشت بطري آب رودرمي آورداين حرفاروزدمنو

 آرمان زديم زيرخنده

 عسل بيااينم بطري آبت_

 !!!!ممنونم ماماني_

يش پآب وخوردم ودرعقب بازشدوآيدين اومدجلونشست وبانازي روبه آرمان گفت:حاالمي خوام 
 .دخترم بشينم توروصنميه

 !!!!.مگه حرفي زدم خانومآرمان_وا..

 آيدين_مي خواستي بزني ذليل مرده....من تورو ميشناسم... ..آقــــــــــــــااااا

 .....هرسه تامون زديم زيرخنده وراه افتاديم

دي چه اگه شماآرمان وآيدين وسرکارشون ببينيد دهنتون بازميمونه که همچين پسراي مغروروج
 طوري اينقدرشوخ وبامزه هستن

 م کم داشت تاريک ميشدوبه شهرموردنظررسيديمهواک

 من_آرمان رسيديم آدرس ويالت کجاست ؟

 آرمان_همين گوشه کناراوايساتاآيدين بشينه اون بلده

 ...من باترس:آيدين ماشينت مي تونه به صورت خودکارپارک دوبله انجام بده؟

 !مگه بلدنيستي؟_
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 ..نه_

 نيمبزن کنارهمين ماشين تاجامون روباهم عوض ک_

 ميشه يکم برم جلوتربعدوايسم_

 برواشکالي نداره_

 رفتم جلوتروحالت خودکاروکنسل کردم تاخودم ترمزکنم که يکهوماشين

 جلويي زدروترمزومن هم زدم بهش ..... باترس يه صحنه روبه

 ...روخيره موندم....من...من..االن..با..اين...ماشين زدم...به...جلو

 ....... خوبي.... طوريت نشدآيدين بانگراني:عسل .... عسل

 .....من_ما....ماشين.....ت...ت....صا....دف

 آيدين باداد:يه ليوان آب بده آرمان

 آرمان بانگراني:رفته توي شوک آيدين

 آب وبهم دادن باگريه وترسي که سراسربدنموفراگرفته بود برگشتم

 ....سمت آيدين که بانگراني گفت:خوبي ؟

 ..شينتمن_آي...دين....ما...ما.

 فداي سرت توخودت خوبي االن_

 آره....آره....خوبم_

 يکهويه مرده زدبه شيشه سمت من.....شيشه رودادم پايين باعصبانيت

 دادزد:توکه بلدنيستي رانندگي کني چراپشت يه همچين ماشينايي

 ....ميشيني....بروماشين لباسشويي توي آشپزخونتوروشن کن

 رفت توي گلويه مرده وگفت:هي آرمان پياده شدبااون هيبت وابهتش

 !!مرتيکه عوضي درست حرف بزن اين چه طرزحرف زدنه؟

 زديدبه ماشينم به جاي اينکه پياده بشيدببينيدخانوم چه دسته گلي به_

 !!آب دادن ورو ورهمديگرونگاه مي کنيد...حاال طلبکارم شديم؟؟

 زديم ماشينت مگه چه تحفيه يه پرايد....فقط همين .... ما آروم بهش_

 هرچه قدرهم خسارت داشته باشه همين االن پرداخت مي کنيم
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بايدم بدي شمابچه پولدارانمي فهميدقسط اول وتازه پرداخت کردن يعني چي مرديکه زنت زده _
 ....ماشينموداغون کرده

 پنج ميليون تومن خوبه_

ته سپرش رفيکهوپياده شدم وگفتم:چي چي روپنج ميليون مگه چه اتفاقي افتاده آرمان کمي 
 ...توحداقل چهارصدتومن هزينه داره

 مرده باکمال پرويي گفت:شمابريدتوماشين بشينيدوتوبحث بزرگترادخالت

 نکنيدپنج ميليون تومن مگه پوليه براي شماکه ماشين خارجي آخرين

 ....مدل زيرپاته

 :خواستم چيزي بگم که آرمان باصدايي که توش خشم موج ميزدگفت

 که هي دارم حرمتتونگه ميدارم داري پروميشيدرست حرف بزن مردي

 آيدين ازماشين پياده شدخيلي عصباني بوداماباکمال آرامش گفت:زنگ

ون موقع هرچه قدرخسارت داشته باشه وپليس تعيين کنه ما پرداخت مي کنيم تاا 110ميزنيم به 
 بريدتو ماشين بشينيد

 خداخودممردرفت به پليس زنگ بزنه من بانگراني گفتم:آيدين به 

خسارتشومي دم توروخدامعذرت ميخوام تواين ماشين وخيلي دوست داري وروش خيلي حساس 
 بودي

ينش نگاه بابااين چه حرفيه بيشترازتوکه دوسش ندارم گلم مهم توبودي که سالمي به چراغ ماش_
کردوگفت:فوقش صدميليون تومن هزينه مي بره چيزي نيست به اضافه سپرش که کمي رفته 

 ن نباش گلمتونگرا

 ...مرده_توروخداکم دل بديدوقلوه بگيريدبياييدتکليف مارو روشن کنيد

 آرمان رفت يقه مردروگرفت وگفت:ببين مرديکه عوضي براي من

اينقدرجيک جيک نکن فهميدي شنيدي که داداشم چي گفت بروتوماشين بشين همه خسارتتو 
 همين امشب بهت ميديم

 دش ميترسم تواگه غيرت داشتيمرده_بروبابافکرمي کنه ازهيکل گن

 ومردبودي بايه دخترتنهاتوماشين چي کارمي کرديد که باعث شدبزنيدبه

 ماشينم.... برواول رانندگي ياددوست دخترت بده بعدماشينتوبده بهش

 ......تابزنه ديگرون روبدبخت کنه نگو زنته که

 باتودهني محکمي که آرمان بهش زدمردخفه شدچه قدرپروبود چه
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 م ماشينمي مي کنه خوبه شاستي بلندزير پاش نيست يه پرايدهماشين

 آرمان يقه مردوگرفت وتکونش دادودادزد:بهتره که ازاين هيکل گنده

 بترسي چون کاردستت ميده ببين حرف دهنتم بفهم اين دخترخواهر

ده مادوتاست وبه توهم هيچ ربطي نداره که ماشينمون روداديم بهش .... ماشينت داغون ش
 ..... سپرش رفته توبه جهنم......خواهرمبدرک

 تصادف کرده ..... خوب کرده.....ماکه نمرديم خسارتشوميديم پس براي

ن من اينقدرجيک جيک نکن تانزدم لهت نکردم اين دوست دختري که ميگي دستش دردنکنه اي
 ... کاروباماشينت کرده

 فعهآيدين رفت وجداشون کردوروبه مرده گفت:بريدتوماشين بشينيدد

 بعدي بهتون اطمينان نميدم که صورتتون سالم بمونه پس

 ....بريدبشينيدتايه کارديگه اي دستتون نداديم

ت ماشين پليس اومدوبعدازمعاينه ماشين گفت:شمابايدچهارصدتومن به عنوان خسارت پرداخ
 کنيد

مرده:آخه چهارصدتومن کم نيست ببينيدسپرش رفته تواون وقت شمامي گيدچهارصدتومن 
 !!سارتشه؟؟خ

گران نپليس:آقاي محترم تمامي خسارتهاجمع وبه نرخ روزشد چهارصدتومن بيشترازاين نميبره 
 ...نباشيد

آرمان رفت ازتوماشين کيف پولشوبرداشت سريع رفتم ازتوماشين چندتا تراول برداشتم 
 ...وگفتم:آرمان من خسارتشومي دم

 الزم نکرده عسل خودم ميدم_

ت تومني همراهم نيس 100غ مرده وتراول هاروبهش دادم گفت:االن بي توجه بهش رفتم سرا
ومن که چيزي تاباقي موندشوبهتون بدم.......برگشتم سمتش :به قول خودتون براي مابچه پولداراپنج ت

 ...نيست حاالچه برسه به صدتومن

 ...رفتم توماشين نشستم آيدين وآرمان اومدن سوارشدن واقعا خيلي خجالت کشيدم

ن من توکارتم فقط هشتادوهشت ميليون دارم مي دمش به تووبقيشوهم سرهربرج که آيدي_
 ...ازآرمان پول مي گيرم ميريزم به حسابت

 ...آرمان:الزم نکرده خودم خسارتشومي دم

آيدين باخنده:ده بارگفتم براي يازدهمين بارمي گم الزم نکرده خسارتشو بدي تازشم ماشين من 
 ...وبدمبوده من بايدخودم خسارتش
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 ...ماشين توبوده که بوده من زدم لهش کردم_

اشکالي نداره دوبارديگه اين طوري تصادف کني قه له قه ماشين دستت ميادورانندگي _
 ...رويادميگيري

 نهکيکهوآرمان گفت:آآآآآآآآآآآآآآآيـــــــــــــــــــــي پهلوم......پهلوم دردمي 

 ...کنه بانگراني پرسيدم:آرمان پهلوت چرادردمي

 ...نمي دونم آآآآآآآآآآآآآآايــــــــــــي_

 ...آيدين بزن کنارتروخدابزن کنار_

 ...آرمان:چيزي نيست بي خودي شلوغش مي کني

 .....جيغي زدم وگفتم:آيدين بزن کنار

 ...آيدين زدکناردرماشينوبازکردم بعددرسمت آرمان:پياده شو آرمان

 ...جلوبشينم آرمان:خب مثل بچه آدم بگومي خوام بيام

 ...آرمان پياده شدورفت عقب نشست:آيدين صندوق عقب وبازمي کني

شتم دکمه اي روزدکه بازشدازتوش يه بالش ودوتاپتومسافرتي درآوردم رفتم عقب وبالشوگذا
 ...روي صندلي:آرمان درازبکش

آرمان باتعجب بهم نگاه کردودرازکشيدپتوروقشنگ روش کشيدم خيمه زدم روش 
 ...کردم وبالششودرست

 ...سردت شده آرمان به خاطرهمينه که پهلوت دردگرفته_

 ...رفتم جلونشستم وبانگراني به سمت آرمان برگشتم:خوبي؟

 ...آره خوبم نگران نباش_

 ...آيدين ميشه بخاريتوروشن کني؟_

 ...چرانميشه خانومي_

 بخاري روروشن کردبه دودقيقه نکشيده بودکه فضاي ماشين گرم شد

 ي کن بخواييآرمانم سع_

 باتعجب داشت نگام مي کردپتويي روکه روپام مچاله شده بودروبرداشتم خودم وخم کردم
 ..روپاهاي آيدين..يابهتربگم...خودموانداختم روي پاهاش

 ...!!آيدين_ِاِاِا.....داري چي کارمي کني؟؟

 .....وايسامنحرف خان ..... بذاريه دقيقه_
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 ...پتوروکنارپهلوش که سمت دربودگذاشتم

 ...آيدين_بروکنارعسل مي خوام دندروعوض کنم

 ...!حااليه دقيقه دندروعوض نکني چي ميشه؟_

 ...چي چي روچي ميشه ميريم ته دره_

 ...رفتم کناردندروعوض کردودوباره به کارم مشغول شدم

 ...بفرماديگه شماهم پهلوتون دردنمي گيره چون سردتون نميشه_

 ..خنديد

 ...ازکناره هاي درش سرمابيادتو ماشين من پرايدکه نيست_

 ...حاالهرچي ..... نمي خوام توهم پهلوت دردبگيره_

 ..خنده قشنگي کردوبه راهش ادامه داد

 ...!االن کجاييم؟_

 !!!!نمي دونم_

 ..!!يعني گم شديم؟؟_

ان نه.....فکرنکنم اون شهري که توش سردرآورديم اصالمقصدمون نبودفکرکنم وقتي ازتهر_
 ...اشتباهي ازيه جاده ديگه اومديم راه افتاديم

 ...اونجاکه فقط يه مسيرداره_

 ...نه مسيرهاي مختلفي داره_

 !!يعني االن ماگم شديم؟؟_

 .....نه گم نشديم بذارجي پي اس روروشن کنم مي فهميم_

 ...آهاببين دوساعت ديگه اين جاييم

 ...باشه_

ردم نامنظم شده به آيدين نگاه ک چشمام داشت خوابش مي گرفت که احساس کردم سرعت ماشين
 ...ديدم چشماش وبه زورنگه داشته

 ...خوابت ميآدآيدين؟_

 ...آره خيلي_

 ...خوب بزن کناريکم استراحت کن_
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 ...مي گم توميشيني پشت فرمون_

 ...مــــــــــــــــن!!!!!......نه.....نه....اصال_

 ...خواهش مي کنم عسل داداشت خوابش مياد_

شين توروداغون کردم اون وقت توبه اين تاريکي ماشينتودوباره دست من من زدم ما_
 !!!ميدي؟؟؟

وقع يه جوري ميگي تاريکه انگارتوجنگليم هم جاده وهم ماشين چراغ دارن تازشم تواون م_
 ...حواست نبودداغونش که نکردي فقط چراغش صدمه ديده االن هم بيابشين...تورانندگيت خوبه

 ...جاهامون روعوض کرديمخيلي خوشحال شدم...

 ...آيدين ميشه نخوابي؟_

 سعي مي کنم آخه خيلي خستم واسه چي؟؟؟_

 ...آخه ميترسم_

 خنده اي کردوگفت:باشه

م ترکردم توي راه بوديم که نگاه کردم ديدم آقاخوابيده هردوتاشون خوابشون برده بودسرعتموک
ه خوابش ببره کرده بودم آيدين قبل ازاين کچون واقعامي ترسيدم تاحاالتوي جاده اونهم شب رانندگي ن

عني اينکه يگفته بودکه همين طوري مستقيم برم ميرسم.....ازدوريه شهرنمايان بود خوشحال شدم اين 
 ...به مقصدرسيديم آروم بيدارش کردم

 ....آيدين:آفرين خيلي عالي رانندگي کردي

 ...!!توکه خواب بودي ازکجافهميدي که عالي بودم يابدبودم؟؟_

 ...اگه خوب نمي رفتي االن سينه قبرستون بوديم ديگه_

 ....خب ديگه رسيديم

ي به خداروشکرکردم که سالم رسيديم وهمچنين خيلي خوشحال بودم که بدون داشتن تلفات جان
 !مقصدبرسيم

 ...من_آرمان....آرمان جونم بيدارشوخوابالو رسيديم

 ..آرمان باخواب آلودي:رسيديم؟

 ...من_آره

 ...!ن_چه قدرزودآرما

خواست بلندشه که گفتم:وايسا...وايسا....کتتواول بپوش...االن بدنت گرمه بري بيرون دوباره 
 ...سردت ميشه و روز از نو روزي از نو
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 کتشوپوشيدوتوي ماشين پتورو روي شونه هاش انداختم وپيچيدم دورش

 ...وريمن_قشنگ نگهش دارتانيفته االن بدنت گرمه ميري بيرون سرما مي خ

مين نگاه سنگين آرمان و روي خودم حس مي کردم نميتونستم از نگاه خيرش بگذرم به خاطره
 توچشماش نگاه کردم که به چشمام زل زده بودتوچشمام زل زدچشماش برق خاصي داشت که منو

عجيب به خودش جذب کرده بود...کششي اون دوگوي به رنگ دريا داشت که منواز گرفتن 
 ...منع مي کرد نگاهم از چشماش

 ...واي خداياچه قدراين چشماش خوشگله

 هردوتامون حاظر نبوديم نگاهمونواز نگاه هم بگيريم...که با اهم آيدين

 ...به خودمون اومديم ونگاهمونوازهم گرفتيم..گونه هام داغ شده بودن و التهاب داشتن

 ...من_چيزه.... نمي خوايي پياده شي؟

 ...مآرمان_چراچرااالن پياده ميش

شن آروم اومدبيرون دستمودورکمرش گرفتم تانيفته بردمش تواتاقتش خوابوندمش وشوفاژورو
 کردم که گفت:ميشه اسپرت روروشن کني؟

 کنترلش کجاست؟_

 فکرکنم توکشوباشه_

 آره پيداش کردم_

روشنش کردم وانداختم رو دماي گرم خواستم برم بيرون که آيدين هم 
 ....مي خوام يه چيزي بگماومدتوگفتم:راستي....چيزه...

 ...آيدين_بگوعزيزم

تر نمي دونم چرا هروقت اين دوتا بامن اينطوري حرف ميزنن ضربان قلبم خودبه خود باال
 ...ميره وته دلم غنج ميره

 ...من_مي گم فرداکلي پسرغريبه مياداينجا

 آرمان:خــــــــــــب

تش بيشتره چون من_ميگم ميشه من هرشب تواتاق شمابخوابم اينجوري امني
 ...ميترسم.....نظرشماچيه؟؟

مردم وزنده شدم...ده بارآب شدم توي زمين واومدم بيرون تا اين کلمات و به زبون 
اوردم...راسيتش پسرا بهونه بود من ميخواستم توي اتاق اونها باشم البته چون اتاقشون بزرگ بزرگ 

 ...بودجا براي من هم پيدا ميشد

 ...هم مي خواستيم همين کاروکنيم امانميدونستيم چه جوري بهت بگيم آيدين خنديد:من وآرمان
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 ....خنديدم :آخيش پس خيالم راحت شد

 ...جاموانداختم ودرازکشيدم گفتم:شبتون بخير

 آيدين وآرمان روي تخت دو نفره)!(کنارهم بودن ومن هم جامو پايين انداختم که

گه که آرمان گفت:ميشه چونه آيدين چونشو گذاشت روي شکم آرمان وخواست چيزي ب
 ...مبارکتون روازروي شکمم برداريد؟

 آيدين_بذاريه ديقه.....مي گم عسل جات راحته؟؟

 ...من_آره آيدين...نگران نباش بگيربخواب

 ...آيدين_آخه احساس مي کنم جات راحت نيست

 ...من_چراچنين احساسي مي کني اتفاقا جام راحته

 ...با کم غربزن آرمانآيدين چونشوبرداشت وگفت:بيابا

 ...ساعت نزديکاي دوازده بودکه مهمونا کم کم اومدند

 ...... آرمان وآيدين ازهمشون باخوشرويي استقبال کردن وباهاشون با باگرمي خوش آمد گفتن

 آخرين نفرپسري بودسبزه وبا چشماي همرنگ چشماي عسلي...خوشگل وجذاب بودفوق العاده
 ...بودخوشتيپ....درکل پسره جذابي 

 چشمم به آرمان وآيدين افتادبااخم رفتن جلو وبهش سالم وعليک کردن

 ...رفتم جلو سالم دادم ومثل بقيه مهمونها باهاش باگرمي رفتارکردم

 ...پسره_سالم خانوم زيبابنده اشکان پاکنژادهستم ازآشناييتون خوشبختم

 ...واي خدايا چه قدر فاميلش اشناس

 ....از دهن کسي اين فاميل و شنيدم پاکنژاد...پاکنژاد...يه جا

 ...واي خاک عالم سه ساعته به پسر مردم زل زدم...اوه اوه قيافه آرمان وآيدينو

 من_ خوشبختم من هم عسل رادمهرهستم

و  لبخندزيبايي زد و به تکون دادن سري اکتفا کرد...به سمت بقيه بچه ها ومهمونهارفت
 ...کنارشون نشست

 ...هش زل زدي عسلآرمان_چرا سه ساعته ب

 ...به سمتش برگشتم..هردوشون عصباني بودن

کنم يه من_خب اخه همين که گفت اشکان پاکنژادهستم فاميلش برام خيلي اشنا دراومداحساس مي
 ...جا اسمشو از دهن يکيتون شنيدم
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 ...نميدونم چي شد که رنگ هردوشون پريد

 ...ايدين با لکنت گفت:تا...تا...حاال ديديش؟

 ...افاميلشنسانهايي که فکر مي کنن و به خودم گرفتم و گفتم:خب نه تا حاال نديدمش...امژست ا

پسره  آرمان_خيلي خب...اره شايد منوآيدين که درباره مسائل کاري حرف زديم بينش اسم اين
حل نظار هم اومده...اماهيچ خوشم نمياد دوروبرش زيادباشي همش کنار خودمون باش...بهشم زياد م

 ...باشه؟

 بالحن بامزه اي گفتم:اطاعت رئيس

 ...خنده قشنگي کرد و بينيمو کشيد

 ....به سمت اشپزخونه براي ريختن چاي رفتم

سيني به دست از اشپزخونه خارج شدم و براي مهمونا بردم که همشون بال استسناء 
 ...باخوشرويي برداشتن وتشکر کردن

نگ بودن همين طور رنگش اما هيچي وقتي به اشکان رسيدم توچشمام زل زد...چشماش قش
 ...آرمان وآيدين خودم نميشد

اشکان )چه زود پسرخالت شد!(طوري که فقط خودم بشنوم گفت: مي دونستي خيلي 
 ...دخترزيباوجذابي هستي؟؟!!عين بانوهاي شرقي

 ...لبخند خجوالنه اي زدم وگفتم

 من_نظرلطفتونه...چشماتون قشنگ ميبينه...بفرماييدچاييتون رو

 ..برداريد؟

 ..لبخند دختر کشي زد وگفت:البته...حتما چايي دست شما خوردن داره

 ..من_خب راسيتش چايي من نيست خب زحمتش وچايي ساز کشيده

 آي کيف کردم...آي کيف کردم از رو بردمش...خخخ

 ...اما کال اين بشر پرو تشريف داشت و هيچ وقت کم نمياورد

 ...که با دست شمااورده بشه خوردن داره عسل خانوماشکان_خب منظورمن اين بود چايي 

 ...پفي کشيدم...کال ولش کن دختر...خب داره ازت تعريف ميکنه ديگه

 ...به لبخندي بسنده کردم و سرو ته ماجرارو بستم...بله ديگه مااينيم

 ت خيليبراي آرمان وآيدين هم چايي بردم که پاهاشون رومغرونانه روي هم انداخته بودن وژس
 ...باابهت و قشنگي به خودشون گرفته بودن وهردوتاشون بااخم چاي روبرداشتن
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اينابايدداداش هم باشن تادوست حرکاتشون دقيقامثل همه..... ژستشون...تيپشون...حتي حالت 
غرور و ابهتشون هم نفس گير و مثل هم بود...شايد باور نکنيد اما قيافه هاشون هم شبيه هم بود البته 

.تنها رنگ چشماشون باهم فرق مي کرد که مال ايدين خاکستري وحشي و مال ارمان به قول تقريبا..
 ....خودم ابي اهليه

 ...سيني وگذاشتم روميز

 ....ديدم هيچ جاي خالي نيست جزکناراشکان

 ....خب ديگه مجبورم...بايد برم کنار اون بشينم

چسبيدم نمنظورم اينه که به اشکان رفتم کنارش نشستم وخودموچسبوندم به دسته مبل...خخخ....
 ....وتا حد ممکن سعي کردم باهاش تماسي نداشته باشم

 ...آيدين که حالموديدگفت:عسل جان بياجاي من بشين

 ....خواستم بلندشم که اشکان دست روي پاهام گذاشت يا بهتر بگم روي رون پاهام

ه ازاين .. نميدونم چرا يه لحظقيافه اون دوتا هم باديدن جاي دست اشکان واقعا ديدني بود.
 ...حرکتش ترسيدم ومور مور شدم به خاطر همين با نگراني بهش زل زدم

 ...اشکان_بشين من ميرم...توراحت باش

آيدين باعصبانيت توچشماش زل زدواومدکنارم نشست دستشو دورکمرم حلقه کردومن 
 ...وچسبوندبه خودش

 ...نگاهشو از ما دوتا گرفتاشکان با ديدن اين صحنه ايدين اخمي کرد و 

 ....احساس کردم مي خوادبااين کارحرص اشکان ودربياره

 ...واااا...اين چرامثالاخم کرد؟

ساعت دوازده شب شدکه هممون خستگي ازسروکولمون مي باريد همگي بلندشدن وبه سمت 
 ...اتاقامون رفتيم... به جزماچهارنفر

 ....يعني بنده همراه ايدين وارمان و اشکان

 اشکان_آيدين مي تونم بپرسم اتاق عسل کدومه؟

 آرمان باعصبانيت ولي باصداي آرومي که توش عصبانيت موج ميزد گفت:اوال عسل نه عسل
 ...خانوم دوماًبراي چي ميخوايي؟

 ...اشکان_همين طوري ميخوام بدونم

 آرمان رفت يقه اشکان وگرفت وگفت:ببين حق نداري بهش نزديک بشي

که توي شرکت هم زدي روفراموش ميکنم چون احدي نيستي که از تهديدات اون گوه هايي 
 بترسم و شلوار الزم بشم... اگه بفهمم
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 بهش نزديک شدي يامزاحمش شدي به وهلل قسم ازروي زمين محوت

 ....ميکنم آقاي اشکان پاکنژاد

م نميتوني وتوهفکرکردي ازتهديدهايي که کردي ميترسيم نخيرآقاماباتوواردمعامله قاچاق نميشيم 
 هيچ غلطي بکني

 فهميدي کافيه پاروي دمم بذاري سه سوته خودتو شرکتتو نابودميکنم

 ميفهمي که چي ميگم چون اراده کنم شرکتت رو ميتونم ورشکست کنم رحماني

 !رو که يادته ...هيم؟

اشکان_چراشلوغش ميکني آرمان؟ اون حرفايي که توي شرکت هم زدم رو فراموش 
 ...!دونيدچيه من همين االن ازعسل خاستگاري ميکنم نظرتون چيه؟کن....اصالمي

 ......!!يکهوباصداي بلندي گفتم:چـــــــــــــــــــــــــي؟؟

توي  اين االن چي گفت ازمن خاستگاري ميکنه؟؟!!!...اين چه طرزخاستگاري کردنه...منظورم
 ...اااها منم به کل ديوونه شدم اين موقع شب...اينجا...توي اين وضع...بدون هيچ مقدمه.... و

 ...آيدين_عسل قصدازدواج نداره وبه هرکسي که بديمش به تويکي نميديمش اينو مطمئن باش

 ...اشکان_ببين من هرچيزي روکه بخوام به دستش ميارم اين ومطئن باش

 ...آرمان_چه غلطا.....هيچ گوهي نميتوني بخوري بچه پرووو

ناراين دوتاجم نخورم پس به خاطراين بود اين مدت ازحرفاش ترسيدم پس الزم شدازک
 ...اينقدرسختگيري ميکردن

 ...اشکان ازپله هارفت باالومعلوم بودداره ميره سمت اتاقش

 ...آرمان_نترس مانميذاريم آسيبي بهت بزنه پس نگران نباش چون عددي نيست

 .....ين خوابيدنرفتيم سمت اتاقامون من رفتم روي تخت درازکشيدم واون دوتاهم روي زم

 ....يکهواحساس کردم يکي روي سرمه چشماموبازکردم ولي هيشکي رونديدم خياالتي شدم

 صبح که بيدارشدم رفتم پايين همه دورميزصبحونه نشسته بودن وداشتن صبحونه ميخوردن
 رفتم کنارآرمان نشستم و آيدين هم روبه روم بود....صبح بخيرپرانرژي

 جوابمودادن صبحونه که تموم شد همه دادم که همشون باخوشرويي

 بلندشدن که برن ساحل.......من وآرمان وآيدين واشکان مونديم اشکان

 ...يه لقمه گرفت وگفت:ديشب سه نفري خوش گذشت؟...دونفري بايه دختر...نوچ نوچ نوچ

ازحرفش ازخجالت سرخ شدم....هم از خجالت هم از عصبانيت...اين پسره چه قدر بي حيا 
 ....ووووووو بودوپروو
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 ...آرمان وآيدين دست راستشون ومشت کرده بودن معلوم بودخيلي عصباني شدن

 اشکان_من هنوزروي حرفم هستم هيچکس حاضرنيست باعسل ازدواج

گيري  کنه ميدوني چراچون پيش دوتاپسرمجردنامحرم زندگي مي کنه البته هر چند زيبايي نفس
 ه ...... رداره و اينه که پسر هارو تحريک مي کن

 و کردبه من وگفت: دختري هنوزنه.....فکرنکنم...ميدوني چراچون

 توزيبايي هايي داري که هرمردي وتحريک ميکنه شايدتااالن اين دوتاهم

 نتونسته باشن تحمل کنن...بهشون حق بده...مردن...نيازدارن....اگه

رت عمارت خودم...نظدخترهم نباشي بازهم من باهات ازدواج ميکنم ......وميکنمت سوگلي 
 !چيه؟

ازحرفش حسابي خجالت کشيدم ودرعين حال خيلي هم عصباني شدم اين بشرچه قدربي 
شيمون پحياتشريف داشت....ميخواستم دو تا فحش مثبت هيجده سال بهش بدم که با بلندشدن ارمان 

 ...شدم

واهرش آرمان يقه اشکان وگرفت وبلنددادزد:حرف دهنت وبفهم مرتيکه عوضي آدم به خ
ردي پست کتجاوزمي کنه!!!!!!...آره آشغال عوضي...دونفره؟؟...آره...مادونفرديشب....توچه فکري 

 فطرت؟؟...هااااان....فکرکردي مادوتاازش سوءاستفاده ميکنيم...آرررره

 ...بادادي که زدچهارستون بدنم لرزيد...چشماش شده بود دوکاسه خون

نتخاب ت:برادرواقعيش که نيستي اين اسمي که خودت ااشکان بايه پوزخندو خيلي هم خونسردگف
 ....کردي...پس حتمابهش...تجا

 آرمان ازاليه دندوناش غريد_خفه شوعوضي...خفه شو

 اشکان_حرف حق تلخه....!!!؟؟

آرمان يه مشت محکم کوبوندتودهنش وهمين طورمشت هاي بعدي....آيدين بلندشدورفت 
 ...جداشون کرد

ميارم حتي اگه بازورشده...بهتره بهم بدينش چون کسي اشکان_من عسل وبه دست 
هاش حاضرنيست باهاش ازدواج کنه چون پيش شمادوتا زندگي ميکنه...خودتون هم که نميتونيدبا

 ...ازدواج کنيدنه؟؟...ناسالمتي داداشاش هستيد

 ...عوضي حرف ارمانو به خودش داره تحويل ميده

 ...آيدين_هيچ غلطي نميتوني بکني پست فطرت

آرمان_گفتم بهت اول صبحي کم گوه بخور رو دل مي کني چون برات بدتموم ميشه اشکان 
 ...پاکنژاد

 ...اشکان رفت بيرون خيلي ترسيده بودم گونه هام ازخجالت قرمز و داغ شده بودن
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 ...خودموانداختم بغل آرمان چون بهم نزديک تربود

 ...وکلي گريه کردم....اخه چرامن...چرانبايديه ذره آبر

آرمان درحالي که داشت کمرمونوازش مي کردگفت:تازماني که ماهستيم نگران هيچي 
 ...نباش...حرفاشم فراموش کن گلم

آيدين بالحن شيطون وشادي که معلوم بودميخوادمن موضوع وفراموش کنم که موفق هم 
 شدگفت:بريم ساحل عسل؟

 ...ي گرفتممدقيقه پيش داشتم ابغوره باخوشحالي ازبغل آرمان اومدم بيرون...انگارنه انگار چند

 ...درمقابل چشماي گردشده آرمان وچشماي شادوشيطون آيدين گفتم:آره بزن بريم

 ....... رفتم بااليه شلوارتنگ سفيدبامانتوليمويي وشال سفيدپوشيدم

 ...پسرا ودختراي زيادي توي آب وساحل بودن

يدم دين مظلوم نگاه کردپفي عصبي کشباخوشحالي خواستم پاچه هاي شلوارموبدم باال که آي
 ...ورفتم کنارش نشستم

 آيدين_ممنون که نرفتي بذاريکم خلوت بشه پسرابرن اونوقت توهم برو

 ...چشم غره اساسي بهش رفتم

بشو آيدين_عسل خانوم ادب حکم ميکنه وقتي کسي ازت عذرخواهي ميکنه ببخشيش يا اقال جوا
 ...بدي گلم

 ميکنم عموجون يه داداش بيشتر که نداريمباحالت قهري گفتم:خواهش 

 ...آرمان_زکي پس من اينجاکشکم؟؟

 ...شهمن_نه آخه آرمان ميدوني چيه اين طوري که بگي يه داداش بيشتر ندارم شاعرانه ترمي

 آرمان_آهـــــــــــــــا

حرف باحسرت به دخترا وپسرا نگاه مي کردم که داشتن توي آب بازي مي کردن وقدم ميزدن و
 ...!ميزدن..هي خدا يارماهم کي سرميرسه

 آرمان_آيدين خوب بذاربره؟

 آيدين_باشه بلندشوتاباهم بريم

نيشم تابناگوشم بازشدخواستم پاچه هاموبدم باالکه که دوال شدودرحالي که داشت پاچه هاي 
 ...شلوارمومي دادباال

 ....تا ميذاري اونوقگفت:وايساخودم ميدم باالتوزيادي ميدي باالپاهاتوبه نمايش اين پسر
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مهمونامون وپسردخترهاي ديگه هم باديدن اين صحنه ازتوآب برامون دست وجيغ و سوت زدن 
به آيدين لبخندي زدم البته باگونه هايي که ازخجالت سرخ شده بودن اونهم درحالي که داشت 

 ...... بلندميشدلبخندي زدو دستمو گرفت ورفتيم توي آب

 ......ومداين دوتا پسراخيسم کردن آخه بعداز چنددقيقه آرمان هم ا سرتاپام خيس شده بودازپس

مگي خواستيم برگرديم که يکي ازپسراکه خيلي شوخ وبامزه بودگفت:بريم بيرون براي شام ه
 (مهمون من.....همه دست زدن وبه سمت ماشينامون رفتيم که گوشتون روزبدنشنوه)خخخخخخخخخ

 ...آيدين_هاني توبيا رانندگي کن

 ن_نه....نه....فعالکمي ميترسمم

ام ناز دستشوپشتم گذاشت وآروم منوبه سمت ماشين راهنمايي کردوگفت: بيابروبشين بابا...بر
 ...ميکنه

 ...آرمان_آيدين بچه هاروکه ميشناسي شوخي زيادميکنن شايدنتونه ماشين وکنترل کنه

 ......آيدين_نه مي تونه نگران نباش

 کردن وازهم سبقت ميگرفتن انگارنههمه باسرعت باالرانندگي مي

 ..انگارخيابونه

 ...اين جاروباپيست مسابقه اشتباهي گرفتن

 آيدين_سرعتتو بيشتر کن عسل

انندگي آيدين جان ماتوي شهرهستيم ميخوايي باسرعت صدو پنجاه اونم با اين ماشين جنسيس ر_
 ..رهکنم...دنده يک ماشينت به اندازه دنده سه ماشين هاي ديگه سرعت دا

 .....آيدين_ميدونم که ميتوني

داشته ناميدواري دردلم ايجادشد وقتي اون ايمان داره که ميتونم چرا خودم به خودم ايمان 
 ...باشم!؟

 سرعت گرفتم... پسرا ماشيناشون ونزديک مامي

باهاش وکردن وايدين بيخيال ميخنديديه آهنگ خارجي ازسلناگومز)آي سو بادي(روگذاشته بودم 
 ي ميکردم خيلي هيجان داشت يکي ازپسرا ماشينشونزديک ماشين ماکردطوري که ماشينرانندگ

چه ها عسل بسمت من بودوبهم تاحدودي چسبيده بود ) هموني که پيشنهادشام داده بود گفت(:وااااااي 
 ...پشت فرمونه

ادب خب اين چيزه باورنکردنيه آخه پسره چلغوزکه اينجوري باتعجب ميگي...ولي خدايي پسربا
 ....وبامزه اي بود

 ...ببين چه فرموني داره... فکرمي کرديم ماشين مال آيدين آخه اونبار_
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 ...آيدين:اميربياسمت چپ سمت شاگرد

 ...امير:بگوبه عسل سرعتشوکم کنه من بزنم جلوش وبعداونهم بيادکنارمن تابيفتم سمتت

ري ت افتادبزن کنارش طوآيدين:عسل سرعتتوکم کن وبذارازت سبقت بگيره وقتي ماشينش جلو
 ...!که من بيفتم سمت راننده فهميدي؟

کمي سرعتموکم کردم وزدجلوم عجب ماشين قشنگي هم داشت ميترسيدم چون بازهم سرعتم 
 ...زيادبود...هم من...هم اون

 آيدين:حاالکمي سرعت بگيربزن کناردستش

 ..!!من....من.....ميترسم آيدين اگه خول بشه کاري بکنه چي؟_

 ين:نترس توميتونيآيد

 يکم سرعت گرفتم ورفتم کناردستش اميرکه راننده بود افتاد سمت آيدين که روي صندلي
 ...شاگردنشسته بود

 آيدين روکردبه اميرگفت:دست فرمون وحال کردي آقاامير

امير:يه جوري حرف ميزني انگارخودت داري رانندگي ميکني ولي آره به خدافکرکردم 
دختر  هستين آخه خيلي خوب ازمون سبقت مي گيرين کلکا انتظارنداشتم يهتوياآرمان پشت فرمون 

 ...بتونه اينقدرخوب رانندگي کنه يا تعادل ماشين وحفظ کنه

ابقه آيدين_خب خواهرمون به خودمون رفته ديگه حاالاينارو ول کن پايه اي بابچه هايه مس
 ...بذاريم

 ...!امير_عسل نميترسه که؟

 پســــــــــــــــــره چلـــــــــــــغووووووزززززحقشه االن بهش بگم...

 ....آيدين_نخيرنميترسه بگوخودم ميترسم

 امير_من قصدتوهين نداشتم

سابقس مآيدين_ميدونم بابادارم شوخي ميکنم حاالبروجلوماشين بچه ها چراغ بزن تابدونن که 
 ...مثل قبال که تهران بوديم

 ...ميبينمتون بازنده ها امير_ِاِاِاِاپس شوخيه پس آخرمسابقه

باگفتن اين حرف سرعت گرفت وزدجلوي ماشين بچه هاودوتاچراغ زدبچه هاهم معلوم 
 ...بودگرفتن چون سرعت گرفتن

 ....آيدين_باباعسل يکم گازبده ناسالمتي مسابقس گازبده اون اميرخراالن برنده ميشه

 ...من_عمرا بذارم اونا برنده بشن

 (جو گيري رو حال کردين)
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 حسابي جوگيرشده بودم پام وروي پدال گازبيشترفشاردادم نبايدبذارم

 آرمان وآيدين ببازن ازدوتاماشين)ماشين هاي پژمان...سورن(سبقت

 گرفتم داشتم به ماشين اميرکه المپاي عقبش روشن بودوداشت نورميزد

 نزديک مي شدم... عجب ماشينش ابهتي داره المصب.....درکمال

 ....بقت گرفتم توپوست خودم نميگنجيدمناباوري ديدم ازش س

 ...!!!!آيدين باتعجب_تو....تو.....ازاميرسبقت گرفتي؟؟

الن هاست که آرمان بابيخيالي گفت:اميرساکت نميشينه االن پوزه ماشينتو ميماله به کف آسفالت ا
 ...ازمون سبقت بگيره

 ....آيدين_عسل نميذاره

م هي)دنده اتوماتيک( ولطفاترمزاتوماتيک رو آرمان_عسل سرعتوکم کن تا به دنده دو برس
 فعال کن

 ...من_چشم ولي چراسرعت وکم کنم؟

 آيدين_ميخوايي آرمان ازحقه قديميمون استفاده کني؟

 آرمان_آره عسل سرعت ماشين وتعادل ماشين تانزديک رستوران طوري که نتونه ازت سبقت
 بگيره کنترل کن

 ...ني؟من_يعني چي؟...چراداري ترسناک حرف ميز

 آيدين_يعني ميره چپ توهم راهشوسدکن ميره سمت راست هم همين

 طورمگه فيلم هاي پليسي نديدي؟؟؟

 من_آرمان مثل همون فيلمي که اونشب ديديم ومن هم تاساعت چهار

 ....صبح نخوابيدم وتوبيچاره هم

 ...آرمان_واي چرايادم نبودآره مثل همون عمل کن

 ردم وگفتمباحالت جوگيرانه اي دندروعوض ک

 مسافران_

 ...عزيزکمربندهاي ايمني خودراببنديد

 هردوتاشون لبخنددخترکشي

 ...تحويلم دادن

 ...يکهوباترس گفتم_ولي من نميتونم جلوشوبگيرم سرعتش خيلي زياد
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 ...حال کرديدعجب زد حالي بودبه اون دوتاواردکردم

 ...!!آيدين_االن داشتي قمپزدرميکردي پس نه؟؟

 !!من_نه خير

 دين_چرا داشتي قمپزدرميکردي؟؟آي

آرمان داشت بالذت به جروبحثمون نگاه مي کردحرص سرتاپاموگرفت من اگه امشب 
 ...اينوازرونبرم عسل نيستم

ن ماشين تعادل ماشين ودستم گرفتم وجلوي جني سيس شوگرفتم... )اسم ماشين خارجي...البته اي
 (!!!!باجنسيس فرق ميکنه

 !آيدين_آهاحاالشد

 نندگي مي کردم که دهن اون دوتاحسابي سرويس شده بودطوري را

 ...من_ميشه دهنتون روببنديدنميخوام مگس بره توش

ماشين هردوتاشون لبخندقشنگي تحويلم دادن تمام حواسم به رانندگي وجلوو آيينه هام بودتا
 ...اميرروکنترل کنم

 گذاشت گوشي آيدين زنگ خوردباديدن اسم روي گوشيش لبخندي زدوروي اسپيکر

 !!آيدين_درچه حاليدآقاي بازنده؟؟

نه امير_بابابه اين عسل خانومت بگوآبروموجلوي دوست دخترم که ماشينش پشت سرمه حفظ ک
 آبروم رفت بگوبذاره سبقت بگيرم

 ...آيدين_شرمنده راننده عسل ميباشدمن نيستم جناب

 ...امير_خب توبهش بگوديگه

 ...آيدين_نميشه جانم

 امير_چرانميشه؟

 ....يدين_آخه بچم تازه جوگيرشده ميخوره توذوقش نميخوام اغده اي باربيادآ

 ..... بعدخنديد...اي زهرماربيتربيت من بچم.

گوشيوقطع کردسرعتوزيادکردم چون داشتيم نزديک رستوران ميشديم ماشين وباصداي بعدي 
 (ايستش کرد کرد)خخخخخخ

 ....آيدين_پدرترمزماشينم دراومد

 شينامون پياده شديم کف همه روبريده بودم خوشمباخنده همه ازما
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 اومدبهتره يه موسسه تعليم رانندگي غيرقانوني که شامل اليي رفتن

 ....پدرترمزدرآوردن و....بذارم

 ...من_آق اميردست فرمون وحال کردين؟

 ...امير_حال نکردم بلکه باختم اونهم جلوي دوست دخترم

 ..بعد اداي گريه کردن ودرآورد

 ...پسرهيکل گنده خوشگل وتجسم کنيدبزنه زيرگريه البته به صورت نمايشيشمايه 

 امير_من به يه دخترباختم اي خدااااا

 ...پژمان_برو بميربدبخت

 .....يکهوهمگي پقي زديم زيرخنده

 من_ممنونم اميرآقاشام خوشمزه اي بود

 اميرتاخواست بگه خواهش ميکنم

ه درست نکرده بودفقط زحمت کشيد يکم پول ارشيا)يکي ازپسرا(گفت: عسل خانوم خودش ک
 ... خرج کرد

 ...لبخندي زدم که اميروارشياهم لبخند قشنگي بهم زدن...درکل همه پسراي خوبي بودن

 ...آيدين زدتوسرش_هنوزادب نشدي توبچه؟

 ...اميرصداشوبچگانه کردوگفت_ِاِاِا...بابايي نزن ديگه؟

 ...آيدين باخنده:مرض..پسره ديوونه

 ...به سمت ماشينامون :آيدين اينبارتورانندگي کنرفتيم 

 آيدين_اي به چشم

 ...بعدروبه اميرکردوگفت:هووووي امير... اينباربايه آقاطرفي

 ...اميرباصدايي که توش عشوه موج ميزدگفت:باشه عجيجم

 ....آرمان باصداي معترض آميزي گفت:هوووووي تواالن چه زري زدي آيدين صاحاب داره

ه روبه اميروبچه هاگفت:راست ميگه بيتربيت بيحيا مگه نميدوني آقامون)به آرمان آيدين باعشو
اشاره کرد(وايساده ناسالمتي شوووورمه سيب زميني که نيست ازنازيال)دوست دخترامير(خجالت 

 ...بکش

 ...بعدسرشوبه معناي"واقعابرات متاسفم"تکون داد
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سوارماشين شديم ومسابقه شروع همه داشتن يه طرف زمين وگازميزدن بعداززمين خوري 
شدآيدين واقعاتندرانندگي ميکردوسبقت ميگرفت دهنم ازتعجب بازمونده بودنه به خاطرسرعت آيدين 

نه بلکه به خاطررانندگي امير....اميراصالاينطوري بامن مسابقه ندادخيلي ماهرانه وباسرعت 
 ...باالرانندگي مي کرد

ت وماشين ارشياسمت چپ وماشين بچه هاي ديگه واردکمربندي شديم ماشين امير سمت راس
ادمي پشت سرما بهم خيلي نزديک بوديم خداخداميکردم سالم برسيم خونه يه بارآيدين سرعتشوزي

 .....کردويکم جلوترازاون سه تاقرارمي گرفت يه بارهم اون دوتا

وديم همگي توي هال ولوشديم وداشتيم ميخنديديم همه سرخ شده بوديم ودلمون وگرفته ب
 وميخنديديم

امير باخنده:بـ.....بـ....بچه...ها....ديـ....ديدآرمان .... مثل 
.بااون هيکل بوقلمون....گردنشو.....ازپنجره.....درازکرده .... بودواسمون.....زبون درمي آورد...

 ...گندش ...... واااااااايـــي خدااااا.....آي...دلم دردگرفت

 ...مات قرمزشده بودچون داشتي مي باختيآرمان_خودتونديدي تومثل گاوچش

 همگي تاساعت سه نصفه شب فقط حرف ميزديم ومي خنديديم تنهاکسي که کامالجدي بودوبه
راروبه من زل زده بوداشکان پاکنژادبودکه همش باچشم غره هاي آيدين وآرمان وگاهي هم بقيه پس

 .....رومي شد

مشون هده بودن که طوري عمل کنن که من از درآخر فهميدم که اميرو آيدين وآرمان نقشه کشي
 ....ببرم

رعت خودم ميدونستم واقعايه جاي قضيه ميلنگيداينوزماني فهميدم که آيدين واميرچه طورس
م ميگرفتن واليي ميرفتن شک کردم که اميرخودش اعتراف کردولي آخرش گفت که واقعارانندگي

 ....حرف نداره

 بي خوردتوذوقم...اي الهي خداسرميزصبحونه باحرفي که عليرضازدحسا

 ...بزنه توذوقت که زدي توذوقم...البته خدانکنه...پسره باحاليه

ين عليرضا_بچه هاديگه بهتره که برگرديم تهران...کارهاي شرکت هامون لنگ ميمونه...هم
 ....طورکارخونه هامون

 ..... آيدين_آره

 ...بچه هاي ديگه هم تاييدکردن

 ......آرمان ماکه دوروزه اومديممن_ِاِاعليرضا... آيدين.

 ....امير_باورکن کارهاي شرکتم حتما

 :آيدين وسط حرف امير پريد وگفت
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آيدين_آخه خانوم کوچولو ما مردا کارهاي شرکتامون عقب ميوفته راستي شمامگه دانشگاه 
 ...نداري؟

 من باناراحتي_چرا...دارم

اشينهاي آرمان_پس خانماوآقايون نامحترم امروزساعت ده صبح م
 ...جنسيس....پورشه....مازاراتا....کمري.....شاستي...جني سيس

شاستي سه بوگاتي.....ماکسيما.....بي ام وي.....ام وي ام.....که البته به عرض مي رسانم از
عددوازکمري دوعددوازبي ام وي چهارعددبه مقصدتهران راه مي افتن لطفاپاسپورت هاي 

 خودوچمدان هايتان رابه

 ع وچک کنيدچون دروسط راه هواپيما زمين نمي نشيندتاشماخوبي جم

 وسايل جاموندتون روبرداريد اين پيام آخرمخصوص

 .......خانوما بودباتشکردوست ورئيس پايانه مسافربري شما

 چمدون هاي هرسه تامون روجمع کردم آرمان وآيدين اومدن توي اتاق

 ...دمآيدين_عسل معذرت ميخوام ميذاشتي خودم جمعش مي کر

 من_اشکالي نداره .... آيدين.....اين چيه؟

 ...يکهوپريدوجعبه قرمزرنگ مخملي روازدستم گرفت

 !!!آرمان_توشو ديدي عسل؟؟

 !....نه_

 ...آيدين وآرمان هردوباهم_آخيــــــــــــش

 ...آرمان_صدباربهت گفتم جاي بهتري بذارش که دستش بهش نرسه

 اشتن وبردن پايين من همآرمان وآيدين چمدونهاي خودشون وبرد

 ...خواستم کمکي بکنم چمدون خودموبلندکردم که اميرعلي اومدومنودرحال زورزدن ديد

 اميرعلي_وايسادختر....سنگينه بذارکمکت کنم

 ممنونم ببخشيد اميرجان_

 .....خواهش ميکنم_

 چمدونم وبرداشت وازپله بردپايين

 ...ونشو بردارم زحمتت شدمعذرتآرمان_ِا...اميرعلي چراآورديش من برگشتم تاچمد

 نه باباچه زحمتي_
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سوارماشين شديم که اميرگفت:بچه هامسابقه ولي جون دوست دخترهاتون آروم چون جادس 
 ...خطرناکه

 !آيدين باشيطوني گفت:من وآرمان که دوست دخترنداريم تکليفمون چيه؟

 ...پس عسل اين جاچه کارس؟_

 ...يعني توهنوزنفهميدي اون خواهرمونهآرمان بااخم_اون دوست دخترمون نيست 

 ميدونم باباداشتم شوخي مي کردم آقايون فرخي ورادمهر ماشاءهللا کالس دارن ودوست_
 ....دخترندارن

 ...آرمان سري به نشانه تاسف تکون دادوخنديد

 ...مخواستم درعقب وبازکنم که آرمان گفت:عسل بياتو بروجلو بشين من مي خوام يکم بخواب

 عجب_بخوابي ؟؟!!...مگه ديشب نخوابيدي؟؟من بات

 آرمان_تاساعت سه که بابچه هابوديم تاساعت پنج صبح شماوآيدين خان تواتاق صحبت مي
 ....کرديدوميخنديدين

 ....آيدين_وا....آرمان ماکه ديشب خيلي آروم حرف ميزديم

 ..آرمان_آره خيلي آروم حرف ميزدين

 هم در حال بستن کمربندشرفتم جلونشستم آرمان درازکشيدوآيدين 

 (!بود...)منحرف بازي ممنوع...منظورم بستن کمربند ايمني بود

 ..من_آرمان ميشه پتومسافرتي رو روت بندازي؟

 ....آرمان باتعجب_عسل!!!ميفهمي چي ميگي توي اين هواي گرم

 ...من_اشکالي نداره خواهش مي کنم نميخوام پهلوت دوباره دردبگيره

 شمهاش زل زدم که اين آيدين اهمي کردبهم نگاه کردتوي چ

 که هردوتامون چشمامون روازهم گرفتيم

 .....آرمان_زهرمار چرااالن.... اهم .... کردي

ضبط ماشين روروشن کردم آهنگ قشنگ )محمدعليزاده( )جزتو( توي فضاي ماشين طنين 
 ...اندازشد

 جزتــــــــــــو

 کي ميتونه عزيز من باشـــــــــــــه

 تونه توقلب من جاشـــــــــــهکي مي
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 مگه ميشه مثل توپيداشـــــــه

 همه چيزم.....وااااي عزيزم

 جزمن

 کي واسه ديدن توحريصــــه

 اسم توروقلبش مينويســـــــــــه

 گونه هاش ازنديدنت خيســـــــــــــه

 همه چيزم.....وااااي عزيزم

 تونباشـــــــــــي/بي قرارم

 بدميبينم/بدميارم

 تومـــــــــــــــــــــــــــــن بي

 حس ندارم سربه زيرم

 گوشه گيرم

 کاش بميرم

 بي تومــــــــــــــــــــــــن

 همه چيزم

 واي عزيزم

 همــــــــــــــــــه چيزم

 آيدين باهاش خيلي قشنگ ميخونداون قسمت که ميگفت"کي واسه ديدن

 ومنهاي آرمانتوحريصه"بازمزمه همراهش مي خوند"کي واسه ديدن ت

 حريصه تابکشمش" خندم مي گرفت اماجلوشوگرفتم نميدونم معني اين

 حرفش چي بود ولي خيلي دوست داشتم بفهمم سوااليي توذهنم بودمثال

 عشق آرمان و آيدين کي بود؟"

 توي اون جعبه قرمزمخملي چي بود؟

 چراهمش مابحرچشماي هم غرق ميشيم؟

 م؟چراديگه احساس ميکنم دارم عاشق ميش



                 

 

 

 چرخه عشق ماسه نفر

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

 کنید

 

111 

 

 ..... عاشق آرمان و آيدين

 بشم؟؟؟ حتي عاشق شدنم هم عين ادم نيست...واال...اخه من چرا بايد عاشق دو تا مرد همزمان

 آيدين_آهنگ قشنگي بودنه!؟

من_آره خيلي اين آهنگ ودوست دارم ولي بيشتر آهنگ" علي روزگار خانوم من" رودوست 
 دارم

 ست دارم ميدوني چرا؟آيدين_من هم اين آهنگ وآهنگ توروخيلي دو

 من_نه چرا؟

 آيدين_به خاطراينکه حرف دلم وميزنه ميخوام اين حرفاروبه عشقم بزنم امانميتونم

 من_ آيدين کافيه اراده کني ميتوني بهش بگي

 آيدين يه جوري نگام کرد"باحسرت""باغم"يه حس مزخرف که من داشتم اشتباه تعبيرش مي
اون عاشق دم ازحرف خودم تعجب کردم واقعاديوونه شده بودم...کردم مثل....مثل.....باعشق.....خو

 ...دختر ديگه بود نه من

 آيدين_مي خوايي آهنگ موردعالقه توبذارم

 من_آره اگه ميشه

 آيدين_چرانميشه خانو....يکهوحرفشوخورد

ادوتاباغم من_ آيدين يه چيزداره تووآرمان وآزارميده ميدوني ازکجامي فهمم ازاون جايي که شم
مي  باحسرت وخيلي چيزهاي ديگه بهم نگاه مي کنيدخيلي بااحساسات وازته دل هردوتاتون آهنگ

 .....خونيد

 آيدين_آره درست حدث زدي يه چيزيه يه حسي به نام عشق داره مادوتاروآزارميده

 من_پس چرابهش ابرازعالقه نميکنيد

 آيدين_نميشه

 من_چرانميشه

 آيدين_آخه انتظارنداره

 اره انتظارنداره که نداره حس شمادوتا مهمه نهمن_چه ربطي د

 انتظاراون بهش ابرازعالقه کن شايداونهم عاشقت باشه

 آيدين دوباره بهم نگاه کردروشوبرگندوندسمت جاده ودندروعوض

 ...کرد اي من فداي اين هيکل وجذابيتت برم وووويي ژستشوببين
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 آيدين_مي خوايي بزارم برات

 من_آره

 گفت:اي به چشم باصداي شادوشيطوني

 ممنونم آيدين_

 آيدين_خواهش ميکنم گل خودم

 بازهم ممنون بسه دارم کم ميارم_

 خنديدباشيطوني گفت_بازهم خواهش ميکنم هاني خودم

نگارديشب آرمان_ميشه کم دل بديدقلوه ازهم بستونيدمي خوام بخوابم شرم هم نميکنن انگارنه ا
هردوتاتون  ماجرانيستن يه موقع ديديد زبون و دل وقلوهبه خاطراين هامن نخوابيدم االن هم ول کن 

 ......روبه عنوان صبحونه خوردم تاازدست زبون ودل دادن وقلوه گرفتن راحت بشم

چين حسابي سرخ شده بودم نه ازخجالت از خنده بزرگي که داشتم جلوشومي گرفتم بله من هم
 آدم بي ادبي هستم

 آيدين_مرض

 آرمان_مريض

 آيدين_ميزميز

 رمان_مزمزآ

 آيدين_ُمزُمز

 .....بعدهردوتازدن زيرخنده به خدامن ميگم ايناديوونه هستن بعدشمابگيدنه

 وقتي به تهران رسيديم آيدين ازتوآيينه روبه آرمان گفت: سرورم به

 !قصرشرقي برويم ياقصرغربي....چه دستوري مينماييد؟

 ..آرمان باغروري گفت:نمي دانم سرباز بانو مي دانن

 ...روکردبه من وگفت:بانوچه دستوري مي نمايند؟آيدين 

 ...من_نمي دانم فرمانده هرکجاکه خود دوست داري ماراببر

 بيتآيدين_يکم تربيت يادبگيرآرمان بي ادب.....ِاِاِا به من داره ميگه سرباز....بيتر

 آرمان باخنده:اکنون فرمانده مارابه کدام قصرميبرن
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ارکتون نباشه به شماهيچ گونه ربطي نداره اماچون آيدين_اگرجسارت درحضورپرنور و مب
شخصيتم وگردنم رادوست دارم مي گويم...به عرضتان ميرسانم به قصرفرمانده اول يعني بنده 

 !....ميرويم

گفت:ِا آرمان_نه فرمانده ما درقصرخودراحت ترهستيم الزم نکرده مارابه وياليمان.... يکهو
 ببخشيد.....قصرمان برسان

 عت سرورم وليکن من بانو را باخودم ميرمآيدين_اطا

آرمان_توخيلي بيجامي کني شرم بر تو باد فرمانده به اصطالح اول که بانويمان 
م راازماجداميسازي مابدون بانويمان شب خوابمان نمي برد... فرمانده بي تربيت جلوي خود

شخصيتت بکنن داردحرف درباره ناموسم ميزند...حقت االن اين است دستور دهم اول ترور
 وبعدگردنت رابزنن

 ...ديگه نتونست تحمل کنه وزدزيرخنده که به دنبالش آيدين هم خنديد

 من_بي ادب جديداًخيلي بيتربيت شديدوحرفاي بدبدميزنيد نوچ نوچ نوچ

 ...اون کسي که عاشقتون کرده حتماخيلي نازه وحتماحسابي وسوسه تون کرده

نگاهايي که من احمق همش اشتباه تعبيرش  هردوتاشون بهم نگاه کردم ازاون دسته
 ....."ميکردم....."باعشق

سم آرمان همون طورکه بهم نگاه مي کردگفت:آره چه جورم.... حسابي تحريکمون کرده ميتر
 ....من و آيدين نتونيم تحمل کنيم ويه شب يه

 اجيغ زدم:بـــــــــــــــــــــــــي حيــــــــــــــــــــــــــــــــااا

بودگفت:شمابه بزرگي خويش سرورمان راببخشيد  لباشآيدين بالبخندعميقي که هنوزروي 
 اکنون شماراباسرورمان به قصرميرسانم تاشب به هم ديگه برسيد

 :يکهومن وآرمان بلندگفتيم

 ـــنآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــ

 ..رمان گفت:بخند..... اونوقت من ... شب وقتي که دردميکشي ميخندمبلندزدزيرخنده آ

 ......آيدين باشيطوني گفت:مي خوايي چي کارکني نکنه مي خوايي باهام رابــطـــ

آرمان:آيـــــــــــــــدين من ازدست تومنحرف چي کارکنم هاااان ..... بي 
 واستگاري ميکنم بري گم شي راحتحيا.....عوضي.....اصالمن اين دخترروهمين امشب برات خ

 ...بشم ازدستت

 ....آيدين_اون وقت خودت چي تومگه خودت عاشــ

 آرمان:خفه شواالن ميفهمه کي روداريم ميگيم

 مشکوک به هردوتاشون نگاه کردم
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 !من_شمايه عشق مشترک داريدآره؟

 آيدين_آره

 .....اقعايعنيدخترعالقه داريد ومن_چــــــــــــــــــــــي ؟؟؟!!!!!! يعني هردوتاتون به يه 

 آرمان_هووووويي فرمانده چراداري بانو راسرکارمي گذاريد

 آيدين_جسارت نباشدامابانوزيادي بيکاربودن خواستم سرکاربگذارمشان تاسرگرم باشن

 من_واقعاکه داشتم باورمي کردم

اهم ناراحتي توصورت وچشماشون به وضوح معلوم بود يکهوآيدين جو روعوض کرد:پاچ
 شماهمراه مامي آييد

 آرمان_چاره اي نيست

 آيدين_پس به قصرماميرويم

 آرمان_باشداماسرورتان وبانويتان لباس ندارن

ثيف آيدين_جسارت نباشدقربان اماآن سه چمدان پس براي چه کسي است تازه اگرهم لباس هاک
 هستن من لباس فرماندهي ام رابه تن شمامي پوشانم

 آرمان_پس بانوچه؟

 _براي اوهم يک دست لباس مردانه سراغ دارم شمانگران نباشيدآيدين

 آرمان_راستي آيدين خدمتکارهاراازقصربيرون کردي؟

آيدين_بله قربان آخرمن هرروزدرقصرشماپالس بودم ديگرخدمتکارمي خواستم چه کاراما 
 محافظ هاهنوزموجود هستن

 .....آرمان_آفرين کاربسيار

 باجيغي که زدم ساکت شدند

 ي توروخداآيدين نگه دارتوروخدامن_وا

 آيدين باتعجب_براي چي بانوي زيبا

 من_آهان.....بعدازگرفتن ژست ملکه بودن گفتم بانويتان هوس آلوچه کرده است

 آيدين_اکنون برايتان فراهم ميسازم

 من_بايست ديگرفرمانده

ايراني ووخارجي آيدين_درداخل قصربنده پرازآلوچه وکاکائوبراي بانوهست ازانواع اقسام کاکائ
 گرفته تابي مزه ترين آلوچه وترشي
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 من باذوق_واي چه عالي من تورابه سمت وزيري منصوب ميکنم

نند آرمان_اين گونه رفتاراز بانوي قصردوراز انتظار است که بابت خدمتي که به شما ميک
وان ت وتسمتشان راباالببريد فرمانده وظيفه اش راانجام داده است اي بانو درضمن اين درقدر

 !!...شمانيست که فرمانده رابه سمت وزيري منصوب کنيد ناسالمتي بنده پاچاه هستم

 آيدين_عجب پروييه اين پاچاهمان... االن حال ميدهدکودتا کرد

يکشت من روبه آرمان گفتم_باشدسرورم اگربه شماآلوچه دادم )آخه آرمان براي ترشي خودشوم
 (و آيدين هم براي کاکائو

البته  انوقصرپوزش مي طلبم بنده راعف کنيد من پاچاهيم رابه شما تقديم ميکنمآرمان_اوه ب
 دخواهشاجانشيني به دنيا بياوريدتابعدازمادرش برتخت سلطنت بنشيندونسل بنده منقرض نشو

 :يکهودوهزاريم افتادومنظورش روگرفتم جيغ زدم

 ـــااااااانآرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هردوتازدن زيرخنده پنج دقيقه گذشت توي ترافيک سنگيني افتاده بوديم

 من_ آيدين هنوزاون سگ خوشگلتوداري؟

 آيدين_سفيدروميگي؟

 من_آره پاکوتاه روميگم

ميرم  آيدين_نه متاسفانه اون ودادم به يکي ازدوستام به جاش يه سگ شکاري گرفتم که وقتي
 شکاردختربه کارم بياد

 آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين بيتربيتمن_

 آيدين_واي توامروزگوش مارو کر کردي دختر

 من_تقصير خودتونه

آيدين_نه شوخي کردم ولي جدي سگم مريض شد ه بود آخه همش خونه شماچتربودم به 
م رفتم االن ميريخاطرهمين افسردگي گرفت بعددادم به يکي ازدوستام ويه سگ بزرگ شکاري گ

 ميبينيش

 من_يعني چي فروختيش ..... من اون سگ وخيلي دوست داشتم

آرمان_خوب به جاي دوست داشتن اون سگ بيريخت..... دوست صاحاب سگ ودوست داشته 
 (باش)منظورش خودش بود

 من_توديگه اون باالباال هاهستي آرمان جوووووونم

 کردي بروبمير آرمان ابروهاشوبراي آيدين دادباالوگفت:حال
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آيدين اخم مصنوعي قشنگي کردودندروعوض کردوگفت:دست شمادردنکنه يعني آرمان 
 وبيشترازمن دوست داري؟

 ....اخ عجب بوهايي مياد...پيف پيف بوي حسودي

 من_نه کي گفته

 آرمان_ِاِاِاِا......عسل چرا ضايه ميکني

 ـــديدــــــــــــــــــــــمن_من هردوتاتون روصدبه توان يک ميليارددوست دارم فهميــ

 :هردوتاشون باهم گفتن

 ـهبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...من_آفرين بچه هاي خوب...بريم سراغ درس بعدي

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

اشين م گذاشتن وآيدين درحالي که بامدروباريموت بازکرد محافظاسريع وايسادن وبهش احترا
 داشت واردحياط مي شد براشون بوقي زد ماشاءهللا عجب ابهتي داره

دونا ماشين وبردتوي پارکينگ بعدازپياده شدن سوئيچ وداددست يکي ازمحافظاوگفت:شهرام چم
 رو بياريد باال بعد گزارش کاريتون روبياريدبرام

 شهرام_چشم رئيس

 خونه هرسه تامون رفتيم توي

 من_بچه ها ملکتون حال درست کردن غذانداره

 !!!رنآيدين_پس من اينجاچه کارم اکنون زنگ ميزنم به پيک موتوري قصروبرايمان پيتزابياو

 !!!من_ آيدين جوووووووونـــــــــــــــم

 آرمان درحالي که داشت تلويزيون وروشن مي کرد وروي کاناپه لم مي

ينه که ي کردگفت: آيدين وقتي اينجوري صدات ميکنه به معني ادادوشبکه ها رو پايين باال م
 ترشي

 ميخواد به نظرمن اگه ترشي ها تودوست داري که امروزهمشون توسط

 عسل نميرن و منقرض نشن بهتره جاي ترشيهات وکه توي کابينت بااليي سمت راست کنار

 يخچال گذاشتي وجاي شکالت هاي تخته ايت وکه توي يخچال طبقه

 داخل جعبه مخصوص يخچال گذاشتي عوض کني چون عسل آفت هفتم

 (شکالت تخته اي وهچنين بهتره جاي قرص ايکس)اسماتيس
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 وکاکائوفندقي هاوکاکائوسنگي هاتوکه توي کابينت چهارمي کناربوفه

 آشپزخونت که روبه روي يخچاله عوض کني مگرنه فاتحه اون هاروهم

 بايدبخوني

و عوض مي به آرمان که داشت به تلويزيون نگاه مي کرد وکاناالرمن و آيدين بادهن بازداشتيم 
ب گفتم: تو کرد ونقط ميفرمود نگاه مي کرديم واون بي توجه به ماداشت تلويزيون نگاه مي کردباتعج

 !!!جاي همشون وبلدي؟

 آرمان بابيخيالي_خوب آره ناسالمتي خونه داداشمه

 ......اکي هامو لودادي .....آکيوووووآيدين_مثال اومدي کمک بکني توکه جاي همه خور

 من_ آيدين جونم به من..... شوکوآ..... ميدي

 !!آيدين باتعجب_چي .... چي ..... بدم؟؟

 ...آرمان_منظورش شکالته البته ازنوع تخته ايش

 بعدزدزيرخنده

 آيدين مچ دستم وگرفت وگفت:بياتابهت بدم خوشگل عمو

 ت يه تخته شکالت بهم بده که باتعجب پرسيدم:ازدري کوچولو که داخل يخچال بود خواس
 !!!آيدين....اين چندبستس؟چند بسته توي يخچال داري؟؟

 آيدين_پنجاه تاکاکائوشونزده تخته اي بزرگ

 من_پنجــــــــــــــــــــــــاه بسته!!!!!؟؟؟؟

م که شآيدين_بله ديگه آخه خودم هم خيلي شکالت دوست دارم وبايدهميشه توي خونم داشته با
 اگه بانوشرقي اومدبه قصر من بهش.....شوکوآ..... بدم

 زدزيرخنده يه بسته بيرون آوردوگفت:بروبشين بخورش االن براي آرمان هم ميارم

رفتم روي مبل باذوق نشستم وکاغذ کاکائوي موردعالقه مو بازکردم وشروع کردم به 
 ...به به جاتون خاليخوردن.....خداييش شکالت هاي که آيدين ميخره خيلي خوشمزس..

هم  آيدين باسه ليوان قهوه ودوتاشکالت تخته اي برگشت... يکيشوبه سمت آرمان گرفت:اين
 ازسهم سرورمان

 آرمان_ آيدين ازاون ياروها نداري

 مشکوک به هردوتاشون نگاه کردم

 آيدين_بله که داريم

 آرمان شکالت تخته اي روگرفت سمتش وگفت:من ازاونامي خوام
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 الت وبخور.....يارو رو هم ميارم تابخوريآيدين_شک

 ... بعدبلندشددنبالش راه افتادم

 .....من_ آيدين ياروها...ديگه چيه؟

 آيدين_االن ميارمش ميبينيش

ت چنددقيقه بعد آيدين بايه جعبه مقوايي قرمزبرگشت درجعبه رو بازکردتوش پربودازشکال
 خميري

 امال من وپونزده تاي ديگه مال توآيدين_ببين توش سي تاخميروجودداره پونزده ت

 آرمان_باشه قبول

دريکي وبازکردن وباتهش درپلمپ شده شکالت خميري وبازکردن وبعدمثل پسربچه گذاشتن 
 .....توي دهنشون

ورده بودم هرسه تامون داشتيم فيلم نگاه مي کرديم من داشتم کاکائومو که فقط چهارتخته ازشوخ
 ميمکيدم

 ...به پيک موتوري قصر تابرامون غذابيارن آيدين_واااااي زنگ نزدم

 خواست بلندبشه که آرمان گفت:من گشنم نيست براي من چيزي سفارش نده پيش عسل دوقاچ
 ...ميخورم چون هميشه عسل چهارقاچ ميخوره وبعدميگه نمي تونم

 آيدين_منم گشنم نيست عسل تو گشنت هست

شه ....جواب من_وقتي شماهاگشنتون نيست انتظارداريدمن گشنم با
 آخرمن....نـــــــــــــــــــــــــــوچ

 آيدين_پس فقط يکي سفارش ميدم تاباهم ديگه بخوريمش

 من وآرمان قبول کرديم آيدين باشوخي گفت:االن زنگ ميزنم به آشپزخونه قصرتابرامون
 غذابيارن

 گوشيوبرداشت وشماره گرفت

 آيدين_ببخشيد...سالم من فرخي هستم

_...... 

 ....نممنو_

_..... 

 مي خواستم يه دونه پيتزا هميشگي سفارش بدم_

_.... 
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 بله بيارين به همون آدرس_

_..... 

 ممنون....خداحافظ_

 آيدين_نيم ساعت ديگه غذاروميارن

 ......نشستيم قهوه هامون روخورديم

 هرکدوممون روي يه مبل ولو شده بوديم

 آيدين_عشقم نميايي بريم کمي بخوابيم

ه آرمان نگاه کردآرمان هم شيطوني بهش نگاه کرد:باشه بريم بعدشيطوني ب
 عزيـــــــــــــــــــــزم

 يه چشم غره بهشون رفتم وگفتم:بي ادب هاي چلغوز

 .....زدن زيرخنده خودم هم خندم گرفته بود

ردم رسيديم جلوي دراتاقامون آرمان و آيدين خواستن باهم وارديه اتاق بشن که صداشون ک
 سرشون روازدرآوردن بيرون:بلــــــــــــــــــه عسل هردوتاشون

م يه باشيطوني گفتم_من خواهريابرادرديگه نمي خوام پس لطفا زيادي فعاليت نکنيدنمي خوا
 دونه ديگه بهمون اضافه بشه اون وقت بشيم چهارنفر

 ...دمرهردوتاشون چشم غره اي بهم رفتن وخواستن بهم حمله بکنن که زود در وبستم و قفلش ک

 ...دستموگذاشتم روي قلبم ويه نفس عميق کشيدم از هيجان داشتم ميلرزيدم

 ...... رفتم روي تختم وباخيال راحت گرفتم خوابيدم خيلي خسته بودم

پنج  چشماموکه بازکردم هواتاريک شده بودساعت ونگاه کردم نه شب بود!!!!وااااي يعني من
 ساعت خوابيدم

 ......ومده صداي محافظاکه داشتن با آرمان و آيدين حرف ميزدن اخواستم ازپله هابرم پايين ک

شهرام)محافظ مخصوص آيدين(_رئيس همون طورکه دستور داديدعسل خانوم روهمه جا 
 ساپورت ميکنيم شما نگران نباشيد

آيدين بالحن کامال جدي گفت:خوبه اميدوارم که خطايي ازتون سرنزنه مگرنه مطمئن 
 ......فتون مي کنم جونش برام خيلي مهمهباشدبادست هاي خودم خ

 ....پسره بلندشدوگفت:نگران نباشيدخيالتون تخت بااجازه تون

 ازپله هارفتم پايين باديدنم هردوتاشون لبخندي زدن

 ...آرمان_به به عسل خانوم باالخره ازخواب ناز بيدارشدن
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 !!من_اين مردچرابايدمن وهميشه ساپورت کنه؟

 ...د_فالگوش وايسادي؟آيدين جاخورد اخمي کر

 من_به نظرت االن کارمن فالگوش وايسادن بود

 آرمان_همش به خاطرخودته عسل

مه هباکالفگي گفتم_ميشه ماجرا رو براي من هم تعريف کنيد به خداديگه خسته شدم ازاين 
 ...محافظت و

 .....آرمان_بيا بشين اينجاتابرات توضيح بديم

 .......رفتم کناردستش نشستمباسربه مبل کناردستش اشاره کرد...

 .....هردوتا شون باهم کالفه پوفي کشيدن وسرشون روبين دوتادستاشون گرفتن

 :آرمان شروع کرد

 .....آرمان_يکي دوماه پيش اشکان پاکنژاد

 ....من_وايسا...وايسا...ببينم....اشکان پاکنژاد همون پسره

 ..... ماهم باهاش دست به يقه شديمآرمان_آره همون پسرس که توشمال ازتوخواستگاري کرد و

آيدين_دراصل ازتوخواستگاري نکرداون مي خواست باتو ازدواج کنه که ازطريق توکاري 
 بکنه که ماباشرکتش همکاري کنيم

 ...آرمان چشم غره اي به آيدين رفت که يعني نپر وسط حرفم

زي ون روزهمون روآرمان_آره....داشتم مي گفتم....يکي...دوماه پيش اومدشرکت اتفاقا ا
 .....بودکه قراربود من ساعت سه برگردم اماهمراه آيدين ساعت يک برگشتم

 من_خب....اومدچي گفت؟

ش آيدين_ازما درخواست کردکه توي معموله قاچاق وسايل که فکرکنم لوازم خانگي بودکمک
 کنيم يابهتربگم همکاري کنيم

....شما که شرکت ساختمان سازي من_وايساببينم....لوازم خانگي به شماچه ربطي داره
 وازاينجورحرفاداريد

 .....اريمآرمان_آره به کارمامربوط نيست اماکارخونه توليد لوازم خانگي ولوازم موسيقي که د

 آيدين_وازاونجايي که کاالهاي کارخونمون روبه خارج صادر ميکنيم درمحل عوارض گمرک
موقعيت مابه نفع شرکت خودش استفاده و)...(مادوست وآشنا داريم واين آقا مي خواست از

 .....کنه.....ولي
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آرمان_ولي ماقبول نکرديم....وقتي نظرمنفي خودمون وبهش القاکرديم شروع کردبه 
تهديدکردن خوبيش اينه که دربرابرشرکت ما هيچ قدرتي نداره ونميتونه باکارخونه يابا شرکت هاي 

 ....مارقابت بکنه

 يريم که ازتهديدش نترسيديدمن_خب....ازحرفتون نتيجه ميگ

 آيدين آرمان_ايهيم

 ....من_پس چرااينقدرمحافظ وحفاظت هاي

 ....آيدين_ببين ماازتهديدش نترسيديم دليل براين نيست که تورو

 اردعمل بشنآرمان_البته منظور آيدين اينه که چون مارقباي زيادي داريم امکان داره ازراه توو

 ....من_يعني اين که

دين زطريق گروگان گيري و..... حاالادامه ماجراروگوش کن.....همون لحظه آيآرمان_آره ا
 :شروع کرد

آيدين_بله .... اشکان تسليم نشدوچندباربراي صحبت کردن بامااومدشرکت وهربارجواب 
 .....مامنفي بود

آرمان_آخرين روزي که اومددوباره خواسته اش روتکرار کردووقتي که جواب منفي 
 رو به وسط کشيدماروشنيدپاي تو

 !!من باتعجب_پاي مـــــــن؟؟

 ....آيدين_بله پاي شما

 !!من_من وازکجاميشناخت؟؟

 آيدين وآرمان پايي روي پاانداختن :ببين کارماباکارهاي ديگه

مه جملشوبگه فرق ميکنه اون کلي آدم داره وتونسته بفهمه که مابه تو عالقــ....منتظر بودم ادا
 ...که آرمان پريدوسط حرفش

 آرمان_وايسا آيدين خان جملت واصالح کن....روکردبه سمت من وگفت:حاالاصالح گرامري
وواردعمل حرف آيدين وبشنو: اون کلي آدم داره وتونسته بفهمه که ماتوروداريم وميتونه ازطريق ت

 بشه

که آيدين پوفي کشيدوگفت:آرمان چرانميذاري بهش بگيم تاکي مي خوايي ازش پنهون کنيم..
 ...بهش

 آرمان اخمي کردوگفت:هنوزوقتش نشده آيدين

 مشکوک به هردوتاشون نگاه کردم وگفتم:چي وقتش نشده؟داريدچي روازم پنهون ميکنيد؟

 ....رنگ چهره وحالت چشماشون تعريف کرد
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 آيدين_هيچي بعداميفهمي

 من_ميشه االن بفهمم

 ارمان_نه...هنوزوقتش نشده

ت وفق شد وارد عمل شدوگفت:حاالفهميدي چرابراآيدين براي عوض کردن بحث که خيلي هم م
 .......چهارتامحافظ گرفتيم خانوم خانوما

 ......من_چهارتـــــــــــــــــا....چه خبره

 آرمان_هيچي خبرسالمتي وعروسي وجشن وخوشحالي

تن آيدين _خيالت راحت باشه اين چهارتايکي ازبهترين وماهرترين محافظاي من وآرمان هس
 يچي نباش فکرکن اتفاقي نيفتادهپس نگران ه

يددست باشه اي گفتم که آيدين گفت:بانوحتما خستن چون ازصبح يه ذره استراحت نکردن پس با
 به دامن آشپزخانه قصر)رستوران(بشويم غذاچي ميل داريد؟

 من وآرمان باهم گفتيم_من ميل ندارم؟

 ....يکهوبرگشتيم سمت هم چه قدرهماهنگ

شدکه اي دوگوي چشمانش شدم يه حسي ازاين نگاه داشت بهم منتقل ميمحواون آبي آسماني زيب
ان خيلي بااهمي که خرمگس معرکه يعني آيدين صورت گرفت از هم گرفتيم ولي واقعا جديدا منو ارم

 ......توي چشماي هم غرق ميشيم

 آيدين_ايهــــــــــــــــــــــم

 ....آرمان_اي دردو....اهم

 .....ربودخودش انتخاب کنه نه اينکه بهش زل بزني و تحت تاثيرآيدين باشيطوني گفت:قرا

 !آرمان_لطفا خفه عزيـــــزم

 !!من_چي روخودم انتخاب کنم؟؟

هردوتاشون ساکت شدن آيدين سرش پايين بودوباصدايي که مملوءازغم بودپرسيد:آرمان 
 ......هنوزهم فکرميکني وقتش نرسيده؟

 آرمان_نــــه

 ونم شمااعتراف نميکنيدپس ميسپارم به گذرزمان شايدفرجي نازلمن_اگه تافردااينجابم
 شدوفهميدم

 آيدين باصداي آروم وپرازغم گفت:اميدوارم که دير نفهمي عسل

 .... بهش نگاهي کردم هردوتاشون ناراحت بودن
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عشق به سرآدم چيها که نمياره...اي خدابگم چي کارکنه اين دختري روکه بهش عالقه 
 ...مندشدن

 "شدي قلب کوچکم.....پس دردهاي جديدت مبارکعاشق "

 من_من ميرم بخوابم فرداکالس دارم

 آرمان سرشوآوردباالوگفت:مگه کتاباتو همراه خودت آوردي؟

 من_خب نه ولي تمامي کتاباروبه صورت پي دي اف توي آيپدم دارمش

 هردوتاشون لبخندغمگيني زدن که اين لبخندغمگين قلبمو آتيش زدازپله

 االوناراحت وپکر وارداتاقم شدم دراتاقم وبستم وبهش تکيههارفتم ب

 دادم....يعني چي داره اينقدر عذابشون ميده؟

 چرامن نبايدکسي روکه دوست دارن نه اسمشون روبدونم نه بشناسمش؟

 چراعشق هردوتاشون يه دخترمشترک وازهمه مهمترچه

 خريه که اينقدراين دوتاروتحت تاثيرقرارداده؟

 من ازش بيخبرم وبايد مرور زمان باعث بشه بفهمم؟چهچه چيزيه که 

 .......چيزيه که بايدخودم انتخابش کنم؟

 واااي چراذهن من پرازسواالتي

 که جوابشون رونميدونم؟

 چرا احساس ميکنم بهشون يه حسي دارم؟

 ...پوفي کشيدم ....چرااحساس ميکنم يه حسي بهم دارن يه حسي مثل

 .....مثل....عشق

 درازکشيدم وبه سقف زل زدم ازتوچمدونمروي تختم 

 کتاب ترانه هاي ماندگارکه اسم کتابش همسفرهستش روبرداشتم صفحه

 ....پنجاه وشيش روبازکردم وبااحساس وعشق وغم وحسرت ...داشتن

 :اون دوتاوخيلي چيزهاواحساسات ديگه شروع به خوندن کردم

 توکه دل من رو برده اي به نازوافسونگري"

 ي ميکني به خاطرديگريچرابي قرار

 عزيزدلم خودت بگوآخه چي روباورکنم
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 ......."تومال مني يامال او آخه چي روباورکنم

 آرمان_آيدين من عسل وميرسونم دانشگاه توهم براي نهار بازن وبچه بياييدقصرشرقي

 آيدين نگاه قشنگي به من کردکه يه حس قشنگ ومعناداري ازم رفت باال

 ءهللا جواب بله روبگيريم مي آييم خدمتتونآيدين_توراهه... ايشا

 .....آرمان اخمي کردوگفت:قراربود

 .......آيدين_خب مگه چي گفتم نگفتم که به زوربله بگيريم بعدمياييم خدمتتون

آيدين  سوارماشين آيدين شديم ورفتيم به سمت ويالي آرمان ازاونجا سوارماشين آرمان شدم و
 .......هم رفت به سمت شرکت خودش

 ....آرمان_کالست کي تموم ميشه بيام دنبالت ليدي

 دستم وگذاشتم روي پنجره سمت راننده ومتفکرانه گفتم:ايم

 تاموهامو رنگ کنن وآرايشم کنن تاساعت ده طول ميکشه

 آرمان خنديدوگفت:پس من ساعت ده جلوي دانشگاتم وميام دنبالت ليدي خوشگلم

 زل زدم گفتم: خداحافظ

 .....وازجلوي چشمان تعجب وپرازاحساساتش دورشدم

اطب باخسته نباشيداستادوسايالمون روجمع کرديم جلوي دردانشگاه بودم که پسري که منومخ
ون معذرت ميخوام خانوم رادمهرميتونم جزوتون روقرض بگيرم پس فردابرات قرارداده بودگفت:

 .....ميارمش

 پسرمتين وسربه زيري

 ...بود تا حاال هيچ وقت خطايي ازش سر نزده بود

 .....لبخندي زدم وگفتم:البته چرانميشه

ن ددستم وتوي کوله پشتيم کردم تاجزوه هامودربيارم که چهارتانره غول پشت پسره ظاهرش
 .....يکيشون سه بارآروم زدروي شونه همون پسره وگفت:معذرت ميخوام

پسره برگشت ونره غوله يه مشت محکم زدتوصورت اون بدبخت هرچهارتاشون ريختن روي 
 ....سرش

 .....بادادگفتم:ولش کن غول بيابوني به اين بدبخت چي کار دارين؟

معلوم بود سردسشونه با  بعدازاينکه خوب زدنش هرچهارتاشون بلندشدن يکيشون که
 ....تهديدگفت:دوروبراين خانوم ديگه نبينمت

 ...بادادگفتم:به توچه هاااان..توچي کاره مني نره غو
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بودگفت:محافظاتن  لباشباصدايي که ازپشت سرم اومدبرگشتم بالبخندقشنگ دخترکشي که روي 
 ....عزيزم

 ...پسره مردم و له کردن؟ من_ آيدين تواينجاچي کارمي کني؟اين ها آدماي توان ؟زدن

وب خبود روکردسمت اون نره غول هاوگفت: آفرين کارتون رو  لباشآيدين بالبخندي که روي 
 ....انجام داديداماقبل ازاينکه بزنيدطرف وله کنيدمطمئن بشيدکه طرف آيامزاحمه يانه؟

: زدوگفتچهارتانره غول سرشون روانداختن پايين وگفتن:ببخشيد رئيس.... آيدين لبخندي 
 .....ميتونيدبريد

 صداي آرمان اومد:ِا... آيدين تواينجاچي کارميکني؟

 .....آيدين لبخندي زدوگفت:اومدم دنبال سرکاره خانوم

 آيدين رفت سمت پسره وبلندش کردوگفت:واقعامعذرت ميخوام آدم هاي خانوم رادمهر

 ....شماروبايکي ديگه اشتباه گرفتن

 .....پسره: خواهش ميکنم

 ...ن_حاالشماباخانوم رادمهرچي کارداشتين؟آيدي

 ...بياره ببين توروخدا حتي االن هم بايد حتما فضولي بکنه وسر از ماجرا وکار اين بدبخت در

پسره_اومدم ازشون جزوشون روبگيرم آخه توي کالس تنهاايشون جزوه هايي بانکته هاي 
 ....خوب مينويسن

عسل چيزي که ازش انتظار داشتم لبخندي زدگفت:بانگراني به آيدين نگاه کردم امابرخالف 
 .....جزوتوبهش بده

 ....جزومو بيرون آوردم ودادم بهش

 .....آيدين:بازهم ازتون عذرمي خوام

 ...باهم رفتيم سمت ماشيناشون گفتم:حاالباکدومتون بيام

آيدين_من يه نظري دارم چه طوره توروازوسط نصف کنيم يه نصفت بامن ويه نصفت هم 
 ....مانباآر

 ....خندم گرفت:جدااز شوخي ولي جدي باکدومتون بيام

هي آرمان_عسل باماشين من رانندگي ميکنه ومن هم با آيدين ميرم اينجوري عسل بين دورا
 .....گيرنميکنه

 ....باذوق گفتم:باشه قبول

 .....آرمان سوئيچ وبرام انداخت وگفت:مواظب خودت باش



                 

 

 

 چرخه عشق ماسه نفر

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

 کنید

 

126 

 

دوتاهم  روفشاردادم وماشين وروشن کردم وراه افتادم اون لبخندي زدم وسوارشدم دکمه استارت
 پشت سرمن راه افتاده بودن وهمش بوق ميزدن انگاردارن عروس ميبرن لبخندي که روي لبام

ش باز کردم بودعميق ترشدبه آيينه توي ماشين نگاه کردم چراغ زدراه وبراش بازکنم من هم راه وبرا
 .....تاازم سبقت بگيره

جلوم راهنماانداخت وپيچيدبه سمت چپ....ِا خونه که ازاون سمت نيست  آيدين افتاد
 ...که....دندروعوض کردم ودنبالشون راه افتادم

 بعدازچندماين ماشين آيدين ايستادمن هم ماشين وپشت سرشون

 وايسوندم هردوتاشون هم زمان ازماشين پياده شدن ووووييي چه

 ....قدرابهت داشتن اي فداتون بشم الهي

 يدين: پياده نميشي خوشگل خانوم؟آ

 من:کجاقراره بريم؟

 آرمان دستشوروي قلبش گذاشت

 ...وگفت:وااي خداياشکرت ماشينم سالمه

 چشم غره اي بهش رفتم که

 ....لبخندي زد وريزريزخنديد

 ....آيدين:مي خواييم برات يه مازاراتا خوشگل بخريم

 يه لحظه باتعجب

 به هردوشون نگاه کردم

 !ابراي من؟من:مازارات

 آرمان:بله ديگه بايدشماهم

 ....يه ماشين خوشگل داشته باشيد

 خيلي خوشحال شدم تو پوست خودم نمي گنجيدم يعني اگه توي

 خيابون نبوديم ميپريدم بغلشون

 باذوق بهشون نگاه کردم....باهم

 واردنمايشگاه شديم...ماشين هاي خارجي لوکس وخوشگلي توي

 ....حالي ازحال مي رفتمنمايشگاه بود داشتم ازخوش

 آيدين:سالم سامان سفارشي ما رسيد



                 

 

 

 چرخه عشق ماسه نفر

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

 کنید

 

127 

 

 سامان_آره داداش براي خانومت مي خواستي!؟

 ...برگشت سمتم ولبخندي زدکه دلم براش غش رفت

 ....آيدين:آره براي خانومم ميخواستم

 (چشمام ازتعجب گردشدولي اشکالي نداره منم خيلي بدم نميادخانومش باشم)خخخخخخ

 ....يه ماشين نسبتانارنجي خيلي خوشگل بودرفتيم سمت 

 آيدين:مشکي شومي خوايي ياهمين نارنجي خوبه آرميتا؟

 برگشتم سمتش وگفتم:امااين ماشين خيلي گرونه

 آيدين اخمي مصنوعي کردوگفت:گرون معني نداره نگفتي مشکي يا

خريم نارنجي؟درضمن محض اطالع همشو که من نميدم منوآرمان خواستيم برات ماشين ب
بخريم  وازاون جايي که نمي تونستي سواردوتاماشين بشي تصميم گرفتيم که شريکي يه ماشين برات

 ....کلي عذاب کشيديم تاازگمرک

 ...آرمان: آيدين پول وريختم حساب مي تونيم ماشينوببريم

 آيدين لبخندي زدوگفت:خوبه

 برگشت سمت من وگفت:انتخاب کردي ليدي؟

 .... من_خب مشکي قشنگ تره

 آرمان برگشت وگفت:مشکي شومي خوايي؟

 ....من_خب آره

 ...آرمان:خوب من پول اين وحساب کردم

 من_مگه فرقي هم داره؟

 آرمان:آره مشکي يه کم مدلش باالتره و گرونتره

 من_مگه هردوتاش مازاراتانيستن؟

 آرمان:چراولي ازنظرسيستم يه کوچولوباهم فرق ميکنن

 ....من_پس همين وميخوام

 ....تاشون اخم مصنوعي قشنگي کردن آيدين گفت:من ميرم بقيه پول وحساب کنمهردو

 ...آرمان:پس نصف نصف

 ....آيدين_نه اين يکي الزم نيست
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 ....آرمان_قرارمون اين بودهرچه قدرهزينه ببره نصف نصف

 ....آيدين_باشه بابابذارببينم چه قدرميبره

 به سمت همون پسره که

 ....اسمش سامان بود رفت

 آرمان به سمتم برگشت وگفت:کاربااين ويادبگيرحرفه

 ....اي که شدي اين وعوض ميکنيم ويه جنسيس برات ميخريم

 لبخندي زدم: ميخوايي دستم بااين راه بيفته؟

 ..آرمان_خب دستت راه افتاده ولي بيشترراه بيفته

 ..ممنون آرمان_

 ....شين توآرمان_خواهش ميکنم خوشگلم امشب ميريم دور دور اونهم باما

 باذوق گفتم:باشه

 ماشينموازنمايشگاه آوردن بيرون باذوق سوارش شدم کارکردن باسيستم

 هاي اتوماتيک وخيلي چيزهاي ديگه توسط آيدين وآرمان يادگرفتم اگه

 اشتباه نکنم بين اون ده تاماشيني که آرمان توي پارکينگ داره يه

 ....مازاراتاي سفيد هم داره

 .....ي حال ميداد مخصوصا االن که مال خودم بودرانندگي باهاش خيل

 شب

 بودوخيابون هم خلوت من بامازاراتاو آيدين باجنسيسش وآرمان هم با

 پورشش توي خيابون بوديم وازهم سبقت ميگرفتيم سه تاديوونه توي

 .....خيابون

 بعدازکلي گزکردن توي خيابون برگشتيم خونه آيدين دروبس

 شديم که آيدين هم روي مبل کنارمنوآرمانت ومنوآرمان روي مبل ولو

 ....ولوشد

 ....آرمان:واي واي مردم ازخنده دلم دردگرفت

 من_ديديدچه
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 .قدرخوب ازتون سبقت ميگرفتم ؟

 هردوتاشون بايه لبخندپراز احساس

 ا نگيروپرازحسي که اسمشوعشق گذاشته بودم بهم نگاه کردن.....خدايا اين شادي ها رو از م

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

...مانتوتنگ من_اَه...بابامن يه دخترم دوست دارم آرايش کنم....ناخنامو درازکنم...الک بزنم..
گي منوسخت بپوشم...خدااين يارويه کيه همين پاکنژاد....خدايااين پسرروبکش که اينجوري داره زند

 ...ميکنه

 ...آرمان_غر زدنات تموم شدحاالميشه شيرتو بخوري؟

 مي خورممن_شيرن

 آرمان_بيخودزودباش بخورش مگه دست خودته

 !!من_نمي خورم باباحتمااين يکي هم زوره آره؟؟

 آرمان بالبخندي گفت_آره زوره زودباش بخورش

 پوفي کشيدم وتانصفه خوردمش بلندشدم برم خودموآماده کنم که برگشتم

 سمتشون که داشتن صبحونه ميخوردن

 من_ ميگم حاالقراره کدوم يکي

 ماسخت گيراي غيرتي منو برسونين دانشگاه؟ازش

 آيدين باتعجب بهم

 نگاه کردوگفت: مگه امروز دانشگاه داري؟

 ...مگه امروز پنجشنبه نيست؟:پشت سرموخاروندم

 ....آيدين:نه امروزچهارشنبس

 ....من:ِا پس خوب شددانشگاه ندارم

 ...خوردن شدن آيدين وآرمان سري به نشونه تاسف برام تکون دادن ومشغول صبحونه

 آيدين_خب ديگه من برم شرکت

 من_نهارهم مي آيي آآآآآ

 ....بلندشدواومدسمتم وگفت:باشه خانوم کوچولو

گونموخيلي نرم وکوتاه ماچ کردوخداحافظي کردجلوي آرمان حسابي خجالت کشيدم....البته دو 
 !ثانيه اي
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 ....آرمان_ آيدين زودبيايي ميخواييم جوجه درست کنيم

 ه تونميري شرکت؟آيدين_مگ

 ....آرمان_ خوب امروزنميرم

 آيدين_خب حاالنميشه به جاي جوجه خروس درست کنيم به خداجوجه

 گناه داره مادرش کلي غصه مي خوره ولي اگه خروس درست کنيم يه

 مرغداري ازدست يه خروس نجات پيدامي کنن

 بعدکوتاه خنديدخداحافظي

 ....کردورفت

 بهم نگاه برگشتم سمت آرمان که شيطوني

 کردگفت:ميدونستي چندروزه که فرني وژله برام درست نکردي؟

 .....من_باشه براي نهاربرات درست ميکنم

 ....آرمان بايه لحن بامزه اي گفت:آخ جون

 !من_ مگه بچه اي؟

 آرمان_نه من بچه بودم مامانــــــــــــــــي.

 .............هردوتامون زديم زيرخنده

 ...ه بودتاکبابش کنيمپنج سيخ ديگه موند

 ساعت دوبودوديگه بايدکم کم

 سروکله آيدين هم پيداميشد....به آرمان که داشت کباب هارو باد ميزد نگاه کردم

 .....من_آرمان

 ....آرمان_جانم

مي دونستي حتي پشت منقل هم خيلي قشنگ ژست ميگيري و ابهت به خصوص ونفس گيري _
 !داري؟

 ...آرمان_ايهيم

 ....نگاه کردم اين بشرچه قدر پرو بودباتعجب بهش 

 !!من_آرره؟

 ..... آرمان_بله ديگه من هميشه ابهت دارم حتي توي دستشويي!!!.... من_بي ادب
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 ...آرمان_کمال همنشين.... بعدبه من اشاره کردوادامه داد....درمن اثرکرد

 .....بعدزدزيرخنده

 ....من_مرض

 ....آرمان_مريض

 بدم؟ من_ايم االن بايدچي جواب

 ....آرمان_مزمز

 ...من_آهان...مزمز

 ...آرمان_ ُمزُمز

 من_االن بايدچي بگم؟

 زدزيرخنده که دربزرگ بازشدوماشين آيدين واردحياط شدماشينوتوي

 پارکينگ پارک کردوبايه جعبه شيريني دردست اومدبه سمتون

 ...آيدين_به سالم وصد درود برجمال پاک وزيباوروي خندان خودم

 ...ده ماهم لبخندي زديمبعدزدزيرخن

 يکهو آيدين بايه ذوق گفت:آرمان بگو چي شده؟

 آرمان_چي شده؟

 !آيدين_چي چي شده؟

 ...آرمان_اذيت نکن آيدين بگوديگه

 ....آيدين_پاکنژاد و دستگيرکردن

 !آرمان_کي؟! چه جوري؟

 آيدين_ديشب ميخواستن که معموله قاچاق وبفرستن اون ورآب که دستگيرش ميکنن

 ...خوشحالي_واي خداياشکرت خالص شدممن با

 دمآزادشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 (چهارماه بعد)

 من_خب ديگه من رفتم
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 آيدين وآرمان_مواظب خودت باش

 چشم داداشاي گلم_

 آيدين_آروم بري بچه

 ....ش کن ديگه بدبخت ديرش شدآرمان_ول

 ....برگشت سمت من وگفت:بروعسل جان

 ..... سوارماشين خوشگلم شدم که حاال پنج ماهي ميشدکه خريدمش البته خريدن برام

ه به خريدام نگاهي کردم چندتامانتوودوتاساعت مردونه خوشگل براي آيدين وآرمان خريد
 ....بودم

 اخوشحالي به سمت خونه گامخريداموازروي صندلي عقب برداشتم وب

 برداشتم درخونه روبازکردم که بادوجفت چشم قرمزروبه روشدم آرمان

 و آيدين چهرشون ازخشم قرمزشده بود حسابي ازشون ترسيدم قلبم

 تندتند

 ....داشت ميزد دروپشت سرم بستم باترس گفتم:چيزي...ش...شده؟

 قراربوددست آرمان خواست بهم حمله کنه که آيدين جلوشوگرفت وگفت:

 ....روش بلندنکنيم

 بعدروکردسمت من وگفت:کوروش کيه؟

 باتعجب وترس گفتم_کوروش؟به خداتاحاالاسمشم نشنيدم

 ...آرمان پوزخندي زد

 آيدين_نميشناسيش نه؟

 من_نه به قرآن

 آيدين_پس اين عکساچي ميگه هاااااان؟؟؟

صالنميشناختمش يعني عکساروازدستش گرفتم توي همه عکساکناردست يه پسري بودم که ا
 ....تااالن اصال نديده بودمش

 من_به قرآن من تمام اين مدت فقط يارفتم خريدياخونه سحر براي درس

خوندن وبعضي اوقات کتابخونه که هميشه قبل رفتنم به شماخبردادم باورکنيد من اين 
 .....پسررونميشناسم اصالتاحاالباهاش بيرون نرفتم چون نه ديدمش نه ميشناسمش

 ....!!!آرمان پوزخندي زد:حتمامي خوايي ادعاهم بکني که هنوزدختري آره
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 چشمام گردشداين داشت چي ميگفت؟ يه طوري اين جملرو گفت که خودم به دختر بودنم يه
 ....!لحظه شک کردم

 !!مگه نيستم؟_

 يکهو آيدين براي اولين بارتوي عمرم روم دست بلندکرد سيلي محکمي

 تم که ازاعتمادوآزادي که توي اين چندماه بهتبهم زدوگفت:نمي دونس

 داديم سوءاستفاده مي کني واقعاکه...ازت انتظارنداشتيم....من

 .....وآرمان....من وآرمان بهت

 بقيه حرفشونتونست ادامه بده وکالفه دستي توي موهاش کشيدباگريه

 گفتم:به قرآن من هنوزدخترم من اصال اون پسرونميشناسم

 ......چراباورنميکنيد

 آرمان گلدون کريستالي که روي اپن بودومحکم کوبوندزمين ودادزد:خفه

اچي هشودختره دروغگو...هرزه...اينقدردروغ نگو....تا نيومدم لهت نکردم....پس اين عکس 
 ....ميگه هااااان...دختري آره....حتمااين ننه منه که بغله اين پسرس

 .....نتونست ادامه بده

 ...فت:دختري؟آيدين برگشت سمتم وگ

 من_آره به خدابه جون شمادوتاکه برام عزيزه من دخترم

 !آيدين_ثابت کن

 من_چي روثابت کنم؟

 آيدين_اين که دختري!....مگه نميگي دختري

 من_آخه چه جوري ثابت کنم؟

 اومدبه سمتم هردوتاشون مثل ديوونه هاشده بودن دستمو کشيدو برد

 :کارکنه باگريه وعجزگفتم سمت پله هامنوکشيدباالفهميدم ميخوادچي

ن آيدين اين کارونکن داري اشتباه ميکني من هنوزدخترم خواهش ميکنم مطمئن باش از اي
 ...کارت پشيمون ميشي ايدين...ولم کن لطفا

 ......دروپشت سرش بست ومنوانداخت روي تخت و
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ي اين يکهودردعجيبي توي کل بدنم به خصوص شکمم پخش شد اشکام سرازيرشدن اين درديعن
که من ديگه دخترنيستم يعني از دنياي دخترانه ام بيرون اومدم...يعني يعني بدون شوهر من ... 

 ....من...از دختري

باسرازيرشدن اشکاي من لبخندي روي لباي آيدين نمايان شدبهم نگاه کرد: عسل... 
 ...عسل..تو...تو...دختري..واي خداياشکرت

دربه شدت توسط آرمان بازشدآيدين خيلي سريع  لبخند تلخي روي لبام اومدکه ناگهان
 ...پتوروانداخت روم

 ....آرمان_نگوکه دخترنبوده آيدين

 آيدين_نه آرمان تمومي اون عکسادروغ بودعسل هنوزدختره البته.... باشرمندگي ادامه
 ...داد.....البته دختربودبه لطف من ديگه دخترنيست

 ....نآرمان چشاش گردشدباعصبانيت ازدررفت بيرو

لي وآيدين روکرد سمت من وگفت:دنياي جديدت مبارک خانوم خوشگلم.....معذرت مي خوام... 
 ....درکل

 ....ديگه نتونست ادامه بده سرشوانداخت پايين وگفت: واقعا متاسفم

کنه خواستم جوابشوبدم وبگم چي چي رومبارک باشه ديگه دخترنيستم کسي باهام ازدواج نمي
لبام  دت مبارک ولي فکم قفل کرده بودهرکاري کردم نتونستم نه بدنم ونهبعدتوميگي دنياي جدي

چون  وتکون بدم واي نه....حتي نتونستم گردنموهم تکون بدم....فکرکنم آيدين متوجه حالم شد
 ...گفت:عسل خوبي؟

ــل ـــــــــــــنتونستم جوابشوبدم يااينکه تکوني بخورم آيدين دادزد: عســـــــــــــــــــــــ
 عســـــــــــــــــــــــــــــل

ي يکهودربه شدت بازشدوهيکل وابهت آرمان توي درنمايان شدنگران پرسيد:چي شده چرادار
 دادميزني؟

آيدين بانگراني گفت:عسل...عسل نميتونه حرف بزنه....آرمان خودشوبهم 
 ...... رسوندوگفت:عسل....عسل جان دستتوتکون بده

بده  .خب سرت يااصاليه جاييتو تکون بده عسل....ِديه جاييتوتکوننتونستم تکونش بدم....
 ....توروقرآن عسل.... واي نکنه ..... نکنه

آرمان بلندشددوتادستاشوکردتوي موهاشوگفت:واي بدبخت شديم رفت.... آيدين... 
آيدين...عسل...عسل....فلج شده....ترسش اخر کار دستمون داد اخرش کارخود شوکرد 

 .واي خدايااااااباالخره...

 آيدين زدتوسرش وگفت:ياقمربني هاشم...معلوم هست چي ميگي؟

 .....آرمان سريع ازتوکمدم يه مانتوويه شال برداشت وسريع تنم کرد
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*************************************** 

 .... دکتر_دخترم ميتوني فکت وتکون بدي

 ...امش بدمر هر کاري که گفته نتونستم انجنتونستم وبيشترازقبل اشکام سرازيرشد...تااالن دکت

 !دکتربه سمت آرمان وآيدين برگشت و گفت:کدومتون شوهرشين؟

 .....آرمان_هيچ کدوم مابرادراشيم

 ....آيدين سرشوانداخت پايين

 ....معلوم بودهنوزشرمنده اون کارشه

 دکتر_چرااينقدربهش ترس واردشده من که قبالبهتون گفتم که ترس

 ن اصال خوب نيست خواهرتون به خاطرترس وشوک زيادي کهزيادي براشو

 بهش واردشده سيستم عصبيش فلج شده قابل درمان هست البته با

 ...مراقبت هاي زيادکه اين مراقبت ازعهده دکتروپرستارخارجه

 خواهرتون نيازمنده کسي که بتونه زيادبهش محبت کنه وازراه هاي

 ت بياره و...دکتربا يکم درنگمختلف کاري کنه که توانايي هاشوبه دس

 ادامه داد....اون شخص بايد صبروتحمل زيادي داشته باشه

 سرشوانداخت پايين وگفت:البته بازهم بهتون قول نميدم که کامل خوب

 ....بشه يااصالتواناييهاشوبه دست بياره

 ...دکتربه سمت دررفت و گفت:واقعا متاسفم

مان به وضوح ديدم شرمندگي آيدين و ناراحتي آرخوردشدن دوتامردهايي که عاشقشون بودم و
 ....داشت عذابم ميداد

 ....قطره اشکي که همزمان ازگوشه چشم هردوتاشون ريخت آتيشم زد

 هردوتاشون روي صندلي سقوط کردن وسرشون وگرفتن بين دوتا

 ....دستاشون وازلرزيدن شونه هاشون معلوم بودکه دارن گريه ميکنن

 اون

 وهيبتي که داشتن بااون همه غروروجديتي کهدوتابااون هيکل 

 داشتن...گريه ميکردن...ازخودم يه لحظه بدم اومدچون باعث شده بودم

 ....غروردوتاعشقاي زندگيموبشکنم....غرور دو تا مرد مغرور و بشکنم
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 آره درست شنيديدآرمان و آيدين

 ....فهميدم...عشق عشق هاي من هستن من باالخره اون حسي که توي قلبم زبانه ميکشه رو

 عشق بودمن عاشق دوتابرادرهام

 ...نه نه اون دوتابرادرهاي من ديگه نيستن اون هاعشق هاي زندگي من هستن....

 ....ودليل زنده بودن من

 ....ديگه بدم ميادمنوخواهرشون بدونن

 ....ديگه بدم مياد برادر بنامم

 قم...عاشقاشکام بيشترسرازيرشدن...باالخره فهميدم...اره من عاش

ردي مپسرعموم و دوستش....خدايا اخه چرا منو عاشق دوتامرد دست نيافتني کردي؟....دوتا 
مزمان که خودشون عاشق يه دختر ديگه هستن....فکر کنم من اولين دختري هستم که توي زندگيم ه

 ....عاشق دو مرد شدم...اره دو مرد...ايدين و ارمان

 خاکستريش که حاالازگريه و ريختن اشک هاي مردونشآيدين سرشوآوردباالوبااون چشماي 
 ....قرمزشده بودبهم زل زد...باچشمايي که عاشق رنگشون بودم....بهم نگاه کرد

وي کي ميتونه باورکنه آيدين فرخي وآرمان رادمهر رئيس بزرگترين شرکت ساختمان سازي ت
هيبت وغروروجديتي که کل خاورميانه....کي ميتونست باورکنه که اين دوتامردبااون همه 

گريه  داشتن....کي ميتونه باورکنه اين دوتامردبااين هيکل گنده... به خاطرفلج شدن من دارن
 ...ميکنن

 ....آآآآآآآآآآآآآاخ خدا

 آيدين اومدروي سرم و با دستاي مردونش دستايي که خيلي وقتها مايه

 ارامش زندگيم و قلب عاشقم بوده اشکاموپارک کردوباصداي بم و

 جذابش که االن از شدت بغض مردونش داشت ميلرزيد گفت:معذرت

ميخوام عسل خوشگلم....ازت معذرت ميخوام...ازت معذرت مي خواييم که بهت شک 
کرديم...عسل من تاآخرعمرم قسم مي خورم که نوکريتوميکنم اين ومطمئن باش چون من 

 ...وآرمان..... منوآرمان

زهم منو توي خماري گذاشت....اخه چرا نميگي چرا بازهم نتونست ادامه حرفش وبگه با
 ....حرفتونميزني؟

... 

هاي جنس  ِد گريه نکن داري بااشکات قلبمو آتيش ميزني خدا يا يه کاري بکن... دوتا از بنده
 ...مذکر مغرورت دارن خورد ميشن خدااااا
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 ....رداي زندگيم دوتاعشق هاي زندگيم دارن خوردميشنم

 آيدين_اين ومطمئن باش ماتاآخرعمرکنارت هستيم تو...توهنوز همون

 عسلي هستي که من وآرمان براش ميمرديم وميميريم پس نگران

 ...هيچي نباش توخوب ميشي

 بعدبه زورلبخندغمگيني زدوادامه داد:گريه نکن دوست ندارم اشک هاي

 ....واهرکوچولوموببينمخوشگل خ

 آخ اين بازبه من گفت خواهرم بابامن

 نميخوام خواهرتوباشم من...من...ميخوام عشق زندگي توباشم...عشق

چرا من  زندگي آرمان باشم مثل خوابي که ديدم زن هردوتاتون باشم...من ديوونه شدم...خدايا
 ...دارم اين حرفهارو ميزنم؟

 ....رحم کن نه به من به دوتاعشق هاي زندگيم رحم کن دارم چي ميگم؟...خداياااااخودت

 آرمان همچنان داشت اشک ميريخت....همچنان دستاش دور سرش بودن....همچنان شونه هاي
 ....پهن و نيرومندش درحال لرزيدن بودن

 ....يکهودراتاق بازشدويه پرستاروارد اتاق شد

ستار کنن... تا چشماي سرخشونو پر آرمان وآيدين سريع ازپرستارپشت کردن تااشکاشون وپاک
 ....نبينه

 پرستارباتعجب به اون دوتانگاه کردوبعدبه سمت من اومدويه لبخندخيلي

 قشنگي بهم زدو گفت:خوشگل خانوم سرمت تموم شده االن برات بازش

 ....ميکنم ودرنهايت مرخصي

 ....رو کردبه سمت آيدين وگفت:ببخشيد آقايون

 ...رستاره زدوگفت:بلهآيدين برگشت ولبخندي به پ

داشت  بود که لباشپرستارباديدن آيدين يه جوري شداما آيدين همچنان اون لبخند کذايي روي 
 ...منو از درون اتيش و غيرتي مي کرد....وايسا ببينم نکنه اين پرستار

 !پرستار_با مريض چه نسبتي داريد؟

 ...آيدين لبخندغمگيني زدسرشو انداخت پايين وگفت:خواهرم هستن

 پرستار:خواهرتون وضعيت مطلوبي ندارن نبايددوباره بهش شوک



                 

 

 

 چرخه عشق ماسه نفر

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

 کنید

 

138 

 

ويا حتي هيجان زيادي هم بهش واردبشه به مراقبت ومحبت وحمايت زيادي احتياج دارن مثل 
 يه بچه کوچولو نوزاد که به حمايت ومحبت

 ....نياز داره خواهرتون هم....بايد غذاهاي مقوي بخوره و سعي کنيد از

 شت تابه حرفاي پرستارگوش بده که پرستاره حسابي جا خورديکهوآرمان برگ

 ...!!پرستار_ِا آرمان تويي؟؟؟

 ....آرمان_نه بابا...زيبااين تويي؟؟!! توکه خارج

 زيبا_عليک سالم پسردايي

 آرمان_سالم ازماست دخترعمه عزيزم

 ...زيباچشم غره اي بهش رفت

ه دبهم سالم کنه..... ِاِاِاِاتوکپستار_عجب رويي داري مي دونه که اينجوري بدم ميا
 ....خواهرنداشتي ناقال

 ...آرمان_ِاچيزه خب دخترعموم هستش خوب ميشه خواهرم ديگه

 ....زيبا_آهان ازاون لحاظ

وغذام روکردسمت آيدين وگفت:وشماهم بايد آيدين همون پسره شيطونه که وقتي هشت سالم بودت
 ...سوسک انداخت باشيد؟

وشه : بله من همون پسره شيطون هستم وحتماشماهم همون دختره بازيگآيدين لبخندي زدوگفت
لتون هستيدکه اون روزمن وآرمان وانداختين توي استخربزرگ خونه پدرتون...فکرکنم چهارده سا

 ....بودومن آيدين هم هيفده سال...نه

 .....زيبالبخندي زدوگفت:يادش به خيرآره يادتونه بعدازترس شمافرارکردم بعدگم شدم

 آرمان_آره عجب روزي بود

بديه وبراي  زيبا_ماشاءهللا خيلي تغييرکردين هردوتاتون خيلي قدبلندوگنده شديدالبته گنده صفت
 .....آدماي چاق به کارميره

 آيدين باشيطوني گفت:براي ماچه صفتي به کارميره

 .... زيبا_هيکلي...عضله اي

 آرمان_وخوش هيکل

فتم ازخودراضي هستيد که اعتماد به سقفتون تا طبقه هزيبا_شماهنوزهمون پسراي مغرور و 
يرون هم رسيده؟...البته بامن وخواهرم ونرگس ودالرام وزهره خوب بوديديعني شوخ بوديدولي ب

 ....خيلي مغرورجدي وازخودراضي بوديد

 ...آيدين لبخندي زدوگفت_آره ما هنوزهموناييم
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اءهللا شماهردوتاتون دکترهستيد زيبا_خب من بايدبرم ديگه توضيح زيادي نميدم ماش
 ديگه...خداحافظ

 آرمان_خداحافظ به عمه سالم برسون

 آيدين_راست ميگه به عمه زيورسالم برسونيد

 زيبا_حتما...بزرگيتون وميرسونم خداحافظ

 آرمان لبخندقشنگي به من زد:خودمون همش درکنارش هستيم ومثل قبل ازش حمايت ميکنيم

ي ملوي ماباقي ميموني عسل خانوم البته فعالخواهرمون باقي آيدين_آره همون خواهرکوچو
 ....موني چون بعدش

اقي باسرفه اي که آرمان کرد آيدين حرفش نيمه تموم موند....وا مگه قراره بعدا چه اتف
 ...بيافته؟

 ....آرمان چشم غره اي بهش رفت : آيدين االن وقتش نيست ديوونه امازوني

 ....ازونيآيدين: باشه بابا باهوش ام

آرمان به سمتم اومد ومنوروي تخت نشوندوشالمودرست کردوگفت:من برم يه 
 ...ويلچرازبيمارستان بگيرم وبيام

شه آيدين باشه اي گفت وزل زدتوي چشمام وگفت:خوب ميشي من ايمان دارم که حالت خوب مي
امون .. خودتوبرمثل قبل خنده هاي شيطوني ميکني... فرارميکني....غرميزني....ميپري بغلمون.

 لوس

 ...ميکني..باجونمم که شده کاري ميکنم خوب بشي...اين ومطمئن باش

آرمان بايه ويلچربرگشت ومنو همراه آيدين روي ويلچر نشوندن وراه افتادن به سمت 
 ....درخروجي

 من وآروم روي صندلي عقب ماشين آرمان نشوندن و آيدين هم

 ...وکمکم کرد تادراز بکشم اومدعقب سوارشدوسرمن وگذاشت روي پاهاش

شق سرم روي پاهاي آيدين بود حس قشنگي بهم منتقل ميشدولي خجالت هم ميکشيدم امامن عا
بودم عاشق آيدين عاشق آرمان پس ديگه خجالت معنايي نداره....ته دلم همش قيلي ويلي 

 ....وويييييميرفت...فکرکنم لپام حسابي گل انداخته باشن...خدايا پاهاشم چه قدر نرمه...وو

 ....آرمان هم برگشت تاويلچروتحويل بده

 ...چنددقيقه بعدبرگشت وراه افتاديم

توي ماشين سکوت خيلي عذاب آوري حاکم بود آيدين باصدايي که از شدت بغض مردونه 
 ...داشت ميلرزيدگفت:اگه حالش خوب نشه خودمو هيچ وقت نميبخشم ارمان
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 .....ئن باش ايدين نگران نباشآرمان_اين چه حرفيه عسل خوب ميشه مطم

کنه نصداي هردوشون پرازبغض بود آيدين باهمون بغض گفت: اگه تايه ماه ديگه هيچ تغييري 
 ...ميبريمش خارج...شايد اونجابتونن درمانش کنن

توچشماي خاکستري وحشي چشماش زل زدم چشماش قرمزشده بود بهم نگاهي کرد:خوشگل 
کنيم دوريه ميزبا خوشحالي جمع ميشيم ژله آرمان وفلفلي مي من خوب ميشي دوباره هرسه تامون

ن وحرص توي شامپوآرمان تخم مرغ ميريزيم دوباره رانندگي ميکني توخيابون ويراژميري منو آرما
 ...ميدي فوق ليسانستوتموم ميکني

ديگه نتونست ادامه بده روشوازم گرفت وازپنجره به بيرون نگاه کردودستشوگذاشت 
ثانيه بعددستشوبرداشت داشت گريه ميکردخداياغرورشون ... رحم کن... اونا روچشماش چند

 ....مردن

 ...احساس کردم ماشين از حرکت وايساد و

 (آيدين)

 ...هيچ وقت خودمو بابت همچين کاري که کردم نمي بخشم

شته چرااين کاروکردم وقتي به منوآرمان خبردادن که عسل بايه پسربوده وباهاش رابطه دا
 ....نکرديم اماعکس ها اون فيلم همباور

اشق من وآرمان آتيش گرفتيم ماعاشقش بوديم عاشق دختري که االن سرش روي پاهاي منه...ع
دختري که امشب از دنياي پاک دخترانش بازور بيرونش کشيدم....عاشق دختري که هزاران 

 ....آرزوبراش داشتم...براي خودش...خودم...زندگيمون

خته سرکاري ميکرديم نميتونستيم که جلوي ريزش اشکامون و بگيريم خيلي امروزمن وآرمان ه
هيم سکسي که باتموم وجودت عاشقش باشي وهمچين باليي سرش بياد...بعدشم خودتم توي اين بال 
م چه باشي...عذاب وجدان من از مال ارمان بيشتره چون من خودم باعث و بانيش بودم وارمان ه

رم فت و شرايط و درک کرد...چه قدر مرد بود که توي گوشم نزد وسقدر مرده که بهم چيزي نگ
 ...دادنکشيد که چرا دختر عموشو بدبخت کردم...فلجش کردم...ايندشو ويران کردم

ماشين ازحرکت وايسادبه آرمان نگاه کردم دستاشو گذاشت روي فرمون وسرشوگذاشت روي 
به قول عسل چهارشونه وبزرگ  دستاش که روي فرمون بودن وتکون خوردن شونه هايي که

نو مبودبدين معنابودکه داره گريه ميکنه...غرورمردونمون امشب چندبارشکست .... غروري که 
ل ارمان مي پرستيمش امشب چند بار شکست...من و آرمان داريم از درون اتيش ميگيريم...عس

 ...چار شدهعشق منو ارمان دردونه محمدخان)پدر آرمان...عموعسل(االن به اين وضع د

شکستن غرور ما اصال مهم نست مهم خوب شدن عسِل...حاظرم جلوي هر کس و ناکسي گريه 
 ...کنم فقط عسل خوب بشه...تواناييهاشو به دست بياره

 فکر کنم عسل هم فهميده بودچون اونهم داشت گريه ميکرد

 من_آرمان گريه نکن مثالمامي خواييم کاري کنيم عسل روحيه اش وبه

 ...ره تاخوب بشه اينجوري که بدتر داغون ميشهدست بيا



                 

 

 

 چرخه عشق ماسه نفر

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

 کنید

 

141 

 

يم آرمان سرشوازروي دستاش برداشت وبه روبه روش نگاه کردوگفت: درسته...نبايدگريه کن
 ...... مردکه گريه نميکنه

ماشين راه افتادوآرمان پليرماشين وروشن کردوباشنيدن صداي آهنگ چندتااشک ازگوشه 
 :چشماي منوآرمان سرخورد

 چه بي پروا نگاه کن من

 به مرزقصه هاي کهنه مي تازم

 نگاه کن باچه سرسختي

 براي عشق

 يه فصل تازه ميسازم

 يه فصل پاک...امن وبي وحشت

 براي تــــــــــــــــــــــــو

 که يه گلبرگ زودرنجــــــــــــــي

 يه فصل گرم وراحت

 زيرپوست من...براي تو...که باارزشترين گنجي

 تونگاه کن من به عشق 

 چه ليالوار

 تن يخ بسته پروازومي 

  بياگرم کن منوباسرخي رگ هات

 من اون رگ هاي پرآوازومي 

 توروپاکيزه اي مثل مخمل قرآن

 بياهيچ کس مثل من وتوعاشق نيست

 مثل ماعاشق ودلباخته نيست

 هراسم نيست ازاين سرماي ويرانگر

 ميرمبراي تومن عاشقانه مي

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

 من_آرمان



                 

 

 

 چرخه عشق ماسه نفر

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

 کنید

 

142 

 

 آرمان_بله

 ...من_ميگم ميشه بريم ويالي من؟

ميبرم  آرمان_نه آخه عسل وخودم لباس نداريم وبهتره که توي خونه خودمون باشيم... توروهم
 ...خونه خودم

 نفهميدم چي گفتم فقط هدفم اين بودعسل توي خونه خودم باشه

 ...کنم آرمانبابغض گفتم_خواهش مي 

ي آرمان زدروي ترمزبهم نگاهي کردوگفت: آيدين چراداري خواهش ميکني باشه ميريم ويال
 ...شما...تويه مردي...مي فهمي...يه مردگريه نميکنه عزيزم

 ...آرمان برگشت و پفي کشيد راه افتاد

شال عسل ازسرش سرخوردوروي پاهام افتادموهاي درازخوشگل بورش افشون شدن دست 
ن وجسم تم الي موهاش واقعابهم آرامش ميدادن يعني ميشه من صاحب اين موها اين چشم هاواين برد

 ...وروحش بشم

امانميدونم چرايه حس گنگ و مزخرفي بهم ميگفت هيچ وقت صاحبشون نميشي....صاحب 
 ...عسل نميشي

 ....هرچندامشب به زورصاحب جسمش شدم

يه پليس زدجلوم وعالمت ايست داره ميده آرمان کالفه گفت: آيدين شال عسل وسرش کن 
 ...بايدوايستم

 ...شال عسل وجلوکشيدم

 ...آرمان پنجره دادپايين

 آرمان_سالم جناب سروان خسته نباشيد

 سروان_ممنونم داريدکجاميريد؟

 آرمان_منزل

 ...سروان_بااين سرعت؟

 ...آرمان_اخه عجله داريم

 سروان_لطف کنيدمدارک ماشين

 آرمان_بفرماييد

روان در حالي که داشت مدارک و چک ميکرد از سوالي که منو ارمان هميشه ازش س
 ....ميترسيديم رو از ارمان پرسيد
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 سروان_خانوم چه نسبتي باشمادارن؟

 آرمان_خواهرم هستن

 سروان_چه نسبتي بااون آقاداريد؟

 آرمان_ايشون دوست بنده هستن

 ستتونسروان_پس اين خانوم چراسرشون وگذاشتن روي پاي دو

خودم  دوستاي عزيز اين قسمت که جناب سروانه به اين سه تا بدبخت گير داده واقعا به سر)
انم راضي اومده دقيقا سوال و جواب هاي خودمونه يعني از روي حقيقت!....اميدوارم تااالن از رم

 ((:...بوده باشيد

روان سعمل بشم:جناب آرمان داشت کالفه وعصبي ميشدگفتم به خاطراينکه گندنزنه بهتره وارد
 ماقراره باهم مزدوج بشيم به خاطراين درازکشيده چون حالش مساعد نشستن نيست

 سروان_عقدکرديد؟

 ...اي بابا...شيطونه ميگه

 ...من_خيرهنوزعقدنکرديم

 سروان_پس هنوزمحرم نشديد...خانواده درجريان هستن؟

 من_خيرپدرومادرهرسه تامون البته به جزمادرمن فوت شدن

 ...يشهمان_پس باماتشريف مياريدآگاهي اونجاباآزمايش گرفتن ازاين خانوم همه چي معلوم سرو

 ...واي نه اگه بريم مي فهمن که عسل دخترنيست ومن بهش ت *ج* ا *و ز*کردم

آرمان گوشيشوازتوجيبش درآوردومشغول شماره گيري شد...اخه بگو االن وقت زنگ زدنه 
 ...اخه ديوونه توي اين هيري ويري

 آرمان_الوسالم عموحالتون خوبه

_.... 

 نآرمان_ممنون...ببخشيدمزاحمتون شدم...عسل حالش بدشدو من وآيدين آورديمش بيمارستا

_... 

ه آرمان_نگران نباشيدحالش خوبه االن هم يه نفرازهمکارهاي شماجلومون وگرفته ودربار
 ...بکنيد؟مافکرهاي بدکرده ميشه شماباهاش صحبت بکنيدو سوء تفاهم رو حل 

_... 

 ...آرمان_باشه پس من االن گوشي وبهش ميدم
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 ...بعدگوشيرو به سمت جناب سروان گرفت و گفت...بفرماييد ستوان احمدي هستن

 پليسه رنگش پريدوگوشيوگرفت وکمي ازمافاصله گرفت ومشغول حرف زدن شدبعدازچنددقيقه
 ...تيم ومعذوربرگشت وگفت:واقعامن معذرت ميخوام شماکه ميدونيدماپليس هس

 آرمان_نه خواهش ميکنم بااجازتون

 ......بايه تک بوق ماشين حرکت کرد

 .....من_آرمان شيشتو بده باالعسل سرماميخوره

آرمان شيششوداد باالو ازآيينه داخل ماشين بهم نگاه کردچشماش 
 ...پرازغم....عشق....درد....بودو خيلي چيزهاي ديگه اي بود

 ...وريم؟آرمان_ آيدين بستني بخ

 ....فهميدم ميخواد جو داخل فضاي ماشين وبشکنه....لبخندي زدم

 ....من_آره

سل عآرمان_عسل خانوم هم که ديگه معلومه....بستني ميخورن االن يه بستني شکالتي براي 
 خانوم ميگيرم وميآم

ايي ي هآرمان ازماشين پياده شدوچنددقيقه بعدبرگشت دستش يه بستني شکالتي بودازهمون بستن
 ...که عسل عاشقشه

بالبخنداومدودرعقب وبازکردومن هم عسل وروي صندلي نشوندم....حاالعسل وسط بودومن 
 ......وآرمان هم کنارش

ي" آرمان_بستني عسل وميديم بخوره وبعدميرم براي خودمون هم ميخرم... لبخندي به معنا
 ...باشه" زدم که جوابشوبايه لبخندقشنگ داد

 (عسل)

 ....انوم دهنتوبازکن خوشگل خانومآرمان_عسل خ

بعدبه وهرچي زور زدم نتونستم... فکم کامال قفل کرده بود آرمان وآيدين به هم نگاه کردن 
 ....من

 ...آرمان_عسل سعي کن....توميتوني....يه کوچولودهنتوبازکن

 ....خيلي زور زدم باالخره يه کوچولوبازشدطوري که فقط کمي لبام ازهم باز شد

 .....بخند دلنشيني زد وگفت:آفرين دخترخوبآرمان ل

نستم بستني ونزديک لبام کردوتونستم فقط يه کوچولوشوبخورم البته بابدبختي.....حتي نتو
 ....گردنموهم تکون بدم...به زورقورتش دادم...نميتونستم دندوناموتکون بدم
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حدودنيم ساعت گذشته وبستني هم داره آب ميشه ومن هنوزيکمشو تونستم 
 ...ورم...واقعاصبربااليي دارن...هم خودم هم اونابخ

ه چيزه آيدين_بسه آرمان حتمااالن خسته شده بذاريکم استراحت کنه بعدبده بهش بخوره....وي
 ديگه ماکه نميتونيم کارهاي شخصيشوانجام بديم پس چيکارکنيم؟

 ...ون ميکنهآرمان_زنگ ميزنيم به آيلين جونت...اونکه عسل وخيلي دوست داره...حتماکمکم

 آيدين_اوالخواهرمن خارجه....دوماداره درس ميخونه...دانشگاه داره

 ...آرمان_خوب زنگ ميزنيم به معصومه خانوم

 آيدين_چي؟!...اون که شماله

 آرمان_اشکالي نداره مطمئن باش مياد

 ...بستني وکمي جلوي دهنم گرفت ويکم ديگه ازش خوردم

ن هم گيرکم کم بهش بده تابرم دوتابستني براي خودموآرمان_بيا... آيدين...اين بستني وب
 ...بگيرم

آيدين بستني وازدست آرمان گرفت...ديگه بستني به قسمتي رسيده بودکه بايدبانونش 
پالستيکي  بخورم...نمي تونستم دهنم وبازکنم تاگازش بگيرم به خاطرهمين آيدين پياده شدويه قاشق

. تمامي ل نون وبهم داد....وترتيب نون روهم خودش داد..ازبستني فروشي گرفت وبااون بستني داخ
 ....کارهاي آيدين وآرمان براي من بسيارلذت بخش بود

يه  آرمان_معموالبعدازبستني عسل تشنش ميشه وهميشه يه بطري آب معدني ميخوره...من برم
 آب معدني بگيرم وبيام

مامن وي لبهام وکمي کجش کردابعدازچنددقيقه بايه آب معدني برگشت...درشوبازکردوگذاشت ر
 نتونستم آب وبخورم براي همين ازگوشه ي لبم

 ...سرازيرشد

 چشماي آرمان يه جوري شدآيدين کالفه دستي توموهاش کشيدآرمان

 ... لبخندي زدوگفت: اشکالي نداره يه بارديگه امتحان ميکنيم

 همون کارهارودوباره تکرارکردامااين باردستشوگذاشت زيرچونم تااگه

 ...آب بريزه شلوارموخيس نکنه

 يکمي وتونستم بخورم امابقيش از کنار لبام ريخت فقط نيم قورت تونستم

 ...ازاون آب بخورم خيلي تشنم بود

 باسرازيرشدن آب ازکنارلبام آيدين دستشوگذاشت زيردست آرمان تااگه

 ...ريخت بريزه توي دستاي خودش نه روي پاهاي من
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 ....لبخندبهم زدنبهم ديگه نگاهي کردن ويه 

 بعدازچندبارريختن وخوردن من که خيلي طول کشيدمن سيراب شدم

 ...آرمان بعدازسيراب کردن من رفت پشت فرمون نشست

ي مدتي درسکوت گذشت که آيدين گفت:آرمان مگه قرارنبودبريم خونه من پس چراپيچيدي تو
 ...اين خيابون؟

 ....آرمان_آخه عقل کل بايدبراي عسل لباس بردارم

 ...آيدين سرشوبه معناي" آهان"تکون داد

م تزريق ماشين وايسادوآرمان پياده شدآيدين درحال نوازش کردن موهام بود... يه حسي به بدن
 ميشدکه باعث ميشد مورمور بشم آيدين کمي

 ....جابه جام کردوگفت:راحتي؟

 لباشچشماموبه معني آره بازوبسته کردم که باعث شدلبخندي روي 

 ...به "خوبه اي"اکتفا کردبشينه و 

 ...آرمان برگشت وچمدونموگذاشت پشت ماشين واومد نشست

باشيطوني برگشت سمت ماوبه من نگاه کردازچشماش شيطنت مي باريد....واي اين برق 
 ...چشماش خبر بدي به همراه داره

خجالت  آرمان_کلي لباس برات آوردم...شلوار...مانتو...شال....ازاون دسته لباسا....حسابي
 ...کشيدم چه قدر بي حيا بود

 ...آوردم باشيطوني ادامه داد:ام پي تري...لب تاب... آيپد....وازاون دسته وسيله هاهم برات

 ....ديگه مطمئن بودم لپام حسابي گل انداخته

نيد....پس ِاِاِاِا اين چه قدربي حياوبي ادب شده باورکنيد ازخجالت آب شدم...)باورنميک....
 (ونيدادامشوبخ

 (آيدين)

ه همين طوري اين بيتربيِت بي حياداشت حرف هاي بدبدميزد هي بهش چشم وابروميرفتم مگ
ت ديگم ازروميرفت...يکي ازدستام تکيه گاهم بودکه روي آرنجموگذاشته بودم روي لبه پنجره ودس

لم عادورعسل بودتانيفته...همون دستي که دورعسل بودوبرداشتم يکي زدم توي سرش وگفتم:خاک 
 ...دبياين جهان وجهان آخرت توفرق سرت بيحياي بي ادب...دختراز خجالت آب شدچراتواينقدربي ا

 ...يکهوعسل افتادعين اين ننه مرده هازدم توي سرم

آرمان پياده شدوباهم عسل وکه کف ماشين پخش شده بودبرداشتيم وگذاشتيم روي صندلي 
 ...خندمون گرفته بودولي جلوشوگرفتيم
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 ....يدعسل همش تقصيراين بي حياسمن_ببخش

عسل زل زدتوچشمام انگاريه چيزي ميخواست به آرمان نگاه کردم وگفتم:آرمان اين چي 
 ميخواد؟

 !....آرمان_چي چي ميخواد خوب داره بهت نگاه ميکنه

 (عسل)

تم بعدازپخش شدن من کف ماشين ومنتقل کردنم روي صندلي حسابي خندم گرفته بودامانتونس
 ....وکج کنمحتي لبام

 خيلي تشنم بودبه آيدين زل زدم امانمي فهميددارم چي ميگم...آرمان راه

 افتادکه آيدين گفت:آرمان ميشه بطري آب عسل وبدي خيلي تشنمه

 آرمان درحالي که حواسش به روبه روش بودبطري وداددستش....به

 ...آيدين نگاه کردم که داشت سربطري روبازمي کرد

 آيدين چشمش به

 فتادو گفت:عسل آب ميخوايي؟من ا

 ...چشماموبه معناي آره بازوبسته کردم

 ....آيدين_اي جان...آرمان بچمون تشنشه

 ..کمي بهم آب دادوگفت:آرمان يه چيزي بهت بگم نميخندي يا مسخره نميکني؟

 ...آرمان_نه بگو

 .....کمي من من کردولي حرفشوزد

 ...ف آب وبخوره ونصف ديگش وبريزهآيدين_ميگم عسل نميتونه که آب بخوره وهربارنص

 آرمان_خب

 ....آيدين_خب ميخوام بگم...که..که...يه دونه شيشه شيربچه براش بگيريم

فته گفتن اين حرف آيدين هماناومنفجرشدن ماشين توسط آرمان همانا.... خودم هم خندم گر
 ...بودعجب فکري بود

 !!!!...ي مي خندي نکبت؟اماهمچنان آيدين جدي بوداخمي کردوگفت:مرض به چي دار

 آرمان_به فکربکرت

 ...آيدين_خب جناب عالي اگه نظري داريدبفرماييد...ميشنوم

 ....آرمان_آخه توفرض کن....هاهاها...واي خدايا
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 ...آرمان همچنان داشت ميخنديد يکهو زد روي ترمزکه نزديک بودبيفتم که آيدين منو گرفت

عدبه ي بگيري اين چه طرز ترمز گرفتنه اخه؟....بآيدين_حتي نمي توني يه ترمزدرست وحساب
 ...فکرمن ميخنده...نکبت

 !!آرمان_آيدين راست مي گي ها چرابه فکرخودم نرسيد؟؟

 آيدين_ميدوني چرا؟

 آرمان_نه چرا؟

 ...آيدين_به خاطراينکه عقلي نداري تافکري توش باشه وبه فکرت بياد

 ....وشگلمبعدزدزيرخنده...اي من فداي اون خندت بشم....خ

 آرمان_مرض پسره رواني

 آيدين_نه بابا

 آرمان_حاال ول کن جدي براش يکي بگيريم؟

 ...آيدين_آره ديگه باورکن شوخي نمي کنم اين بهترين راهه

 ....آرمان_باشه پس من رفتم...اگه پستونک هم داشت يه دونه ازاون خوشگالبراش ميگيرم

 ...باگفتن اين حرف خنديدودرو بست

 ...نشست وبه رفتن آرمان نگاه کرد لباشخندي روي آيدين لب

بهم يه نگاهي کردوگفت:ناراحت نشوتوکه ميدوني هميشه درهمه حال اين بيمزه...مزه 
 ....ميريزه...پس ناراحت نشو

يده با اتفاقامن اصالناراحت نشده بودم بلکه خيلي هم ذوق کرده بودم اخه حتما خيلي حال م
 ...!شيشه شير بچه اب بخورم

 ...آرمان برگشت وکيسه روداددست آيدينوگفت: بگيرش...

 ...آيدين_چرادوتاگرفتي؟

 ... آرمان_خب يکي براي آب که بايدهميشه دردسترس باشه ويکيش براي مايعات ديگه

 ....آيدين_خب باشه...ممنون

آرمان_مگه براي توگرفتم که ازم تشکرمي کني من براي عسل جون دخترمون 
 ...ندهگرفتم...بعدزدزيرخ

 ... آيدين هم خندش گرفته بودو باهمون حالتش به شيشه شيرها نگاه کرد و دراخر به خودم
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فهميدم اين دوتاتالش ميکنن که روحيه منوقوي کنن تا به مريضيم زيادي فکرنکنم...واقعا پيش 
 ...اينهابودم دردو غم هاي خودمو فراموش ميکردم

 ....تي که توي وجوداين دوتاقرارداديواي خداياشکرت به خاطر اين همه لطف ومحب

 آرمان دروبا ريموت بازکردوماشين وتوي پارکينگ آيدين پارک کرد

 ...آيدين باحالت تاسفي گفت:جاي ماشين خوشگلم خاليه..

 (آخه ماشين آيدين االن توي پارکينگ خونه آرمانه چون اون ها باماشين آرمان اومدن)

 ...فظازنگ ميزنم تاماشينتوازخونه مابيارهآرمان_نگران نباش فردابه يکي ازمحا

 ...آيدين منوبغل کردومستقيم منو بردتوي اتاق خودش ومنو گذاشت روي تخت دونفرش

 ...آرمان_من ميرم مسواک بزنم وکارامو انجام بدم تااون موقع توکنارعسل بمون

 آيدين به من نگاه پرازمحبت انداخت وگفت:بذارچمدونتو بياره بااللباساتم

 ...ض ميکنمعو

 ...!!!يکهورنگم پريد...واي يعني بايد ازاين به بعد آرمان وآيدين لباسامو عوض کنن؟؟

نيستم  انگارفهميد چون گفت:ببين چشمامومي بندم ولباساتوعوض ميکنم من که اينقدربي حياهم
 ..خوشگل خودم

 ...خجالت کشيدم ولي همين که گفت:چشمامومي بندم خودش خوب بود

 وآوردباالودرحالي که ميرفت بيرون گفت:يه لباس تنش کنآرمان چمدون

 ...تاشب اذيت نشه

 يه لباس وشلوارتنم کردکه تموم مدت چشماشوبسته بودبعد موهامو

 بازکردورفت سه تاتشک روي زمين پهن کردودرحالي که داشت

 يمکاراشوانجام ميدادگفت:روي زمين مي خوابيم نميتونيم که هرسه تامون روي تخت بخواب
 ...ياتوروي تخت تنهابخوابي

بعداومدومنوبغل کردوگذاشت روي تشک وسطي پتوروهم روم کشيدولبخندقشنگي بهم 
 ...زدوکنارم دراز کشيد

 ...آيدين_واي راستي بايدمسواک بزني

 ..باحالت ناراحت نگاش کردم که گفت:اينجوري نگام نکن خرنميشم

 ...ابه پايين نگاه کردبعدرفت بيرون خودشوروبه جلوخم کردوازنرده پله ه
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آيدين انگارداشت باخودش حرف ميزدچون صداش خيلي آروم بود... _وايساببينم آرمان گفت 
 ...ميرم مسواک ميزنم دستشويي توي طبقه پايين وجودنداره پس توي همين طبقس

 بعدباصداي بلندتري گفت:آرمـــــــــان مسواک عسل وتوکدوم زيپ گذاشتي؟؟

 ...ري هاآرمان_توي زيپ کنا

...اي آيدين رفت سمت چمدونم وزيپ بغلي وبازکرد....هييييي....خاک عالم برسرم آبروم رفت
 ...خداااااااا

 ....حسابي ازخجالت قرمزشدم

آيدين خودش وقتي فهميدچي اومده توي دستاش ازخجالت سرخ شد و زود انداختش توي 
 ...ساک

زنکن چيزهاي سانسور دار توش ودرحين گشتن غر زد:نميتونست بگه زيپ سمت چپ وبا
 ....هستش

بعد مسواکمودرآوردوبغلم کرد ومنوگذاشت روي مبل داخل اتاقش وباهزاربدبختي مسواکم زدو
 ..چند دقيقه آقا رضايت دادن که بنده بخوابم

 آرمان اومدتوي اتاق که آيدين بلندشدواونهم براي مسواک زدن ازاتاق

 ستاشو نوازشگرانه رويرفت بيرون...آرمان اومدکنارم نشست ود

 موهام کشيدو زل زدتو چشمام... با چشماش داشت يه چيزي بهم

ونه....ولي ميفهمونداما من نمي فهميدم...اماقلبم ميفهميد...آره قلبم ميتونست حرف چشماشو بخ
اين  همش مانع اون حس ميشدم...مانع اون حس که چشماش داره بهم ميگه که عسل عاشقتم....چون

 ......درحالي که خودم همچين چيزي روبه هيچ وجه نمي خواستم...و باورش نداشتمغيرممکنه.

 بيست دقيقه گذشت که آيدينم سر رسيد وکنارم درازکشيد معلوم بودتوي

 ...فکرِ 

 ...آيدين با لحن کالفه اي که توش معلوم بود گقت:آرمان گوشيت کنارته

 ...آرمان:آره...چه طور؟

ون ه کنارش بودبرداشت ومشغول نوشتن پيام شدچيزي نفهميدم چآيدين کالفه گوشي خودشو ک
 ...ف بزنهنتونستم چيزي ببينم تنهاچيزي که فهميدم اين بودميخواست ازطريق اس ام اس باارمان حر

 ...پيامو فرستادوگوشيشوگذاشت روي شکمش وبه سقف زل زد

اي شي من بود؟!...وصداي اس ام اس گوشي آرمان بلندشدآرمان با کالفگي گفت:صداي اس گو
وابم وبهم آخه کدوم خري توي همچين ساعتي ازشب اس ميفرسته...ايشاءهللا خداخوابشوبهم بزنه که خ

 ...زد
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آيدين باصداي ناراحتي آروم گفت:خداخوابشوخيلي وقته بهم زده آرمان لزومي به دعاي خير 
 ...شما نيست

 ...آرمان چشماش گردشد:توازکجاميدوني؟

ادوآرمان درحالي که داشت گوشيشو بر مي داشت خطاب به کسي که اس و آيدين جوابي ند
 ...فرستاده بودهي غرغر زد

 آرمان_اي لعنت بهت که وقت و زمانو نميفهمي..احمق..نکبت..عو

يکهوبابازکردن پيامک بقيه حرفشوخوردوبه آيدين که عصباني داشت به سقف نگاه 
 ...ميکرد...نگاهي کرد

 ...وبستم...پس درست حدس زده بودم آيدين براي آرمان اس فرستادهبيخالشون شدم وچشمام 

 ...صبح بيدارشدم ديدم هردوتاشون پشت به من گرفتن خوابيدن

 ...!!اينامثالمراقب منن؟؟

 يکيشون تکون خورد آيدين برگشت سمتم خودموبه خواب زدم آرمان وآروم بيدارکردوباهم
 ...رفتن بيرون ومن وتنها گذاشتن

 وان برن شرکت...واي اگه برن من چي کارکنم؟حتما ميخ

 ...آرمان برگشت و اومدبيدارم کردوبعدبلندم کردومن وبردتادست وصورتمو بشوره

 ...زيربغلموگرفت:عسل سعي کن پاهاتوتکون بدي

ه آرمان کامانتونستم پاهامو تکون بدم ياحتي روشون وايستم زانوهام شل شدو نزديک بودبيفتم 
 غلم کردوازپله هارفتيم پايينسريع منوگرفت و ب

 ...آرمان_اشکالي نداره روز اوله فرداحتماميتوني راه بري

 ...منوروي صندلي نشوند...عجب ميزي ... به به

 آرمان:حاالچي بهش بديم بخوره اون که نميتونه اينهاروبخوره؟

ست بهش ن تآيدين_نون تست داريم...کاکائوصبحونه...پنير...خامه...ازاين جور چيز ها...بانو
 ...ش بگيريمردبشه برا لباشميديم...البته بايدلقمه هاي خيلي کوچولو که توي دهنش جابشه...يعني از

 ...آرمان_آخه عقل کل...نميتونه که بجوتش

وييدن آيدين_راست ميگي...خب...نون خامه اي بهش ميديم...خامه توشوبهش ميديم...اون که ج
 ...الزم نداره...تازه مقوي هم هست

 ...آرمان_مگه داري؟

 .......آيدين_آره تويخچاله
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آرمان داشت باقاشق خامه داخل نون خامه اي روآروم وباحوصله بهم ميدادوآيدين هم 
 ...بلندشدويکي ازشيشه شيرهامو پرکردازشيرکاکائووبايه لبخندشيطوني وبامزه اومدجلو

 ...آيدين_آرمان بيااينوبذار تودهن بچم

خودم  کردوبعدبه آيدين نگاه کرديکهو هردوتاشون ازخنده منفجرشدن آرمان به شيشه شيرنگاه
بخندخيلي لهم خندم گرفته بودناخواسته بدون اينکه بفهمم چه طوري شد يه لبخندروي لبام نشست يه 

 ...کوچولو...چشماي هردوتاشون گردشدوبعدشروع کردن به دست زدن و هوراکشيدن

 ...آرمان_خداياشکرت عسل تونست لبخندبزنه

 ...آيدين_واي آره هنوز هم باورم نميشه..عسل يه لبخندديگه بزن

ت بعد آروم کمي لبخندزدم که لبخندعميق وزيبايي روي چهره زيباي دوتاعشق هاي زندگيم نشس
 ...بلندشدن وباهم پچ پچ کردن اومدن نشستن

 ...داي بوآرمان شيشه شيرمو گذاشت تودهنم وباخنده بهم نگاه کرد واقعاشيرکاکائوخوشمزه 

 ...ولي بين خودمون بمونه عجب حوصله اي دارن....اين ها پدرهاي خوبي ميشن هاااا

 ...و؟بعدازاتمام نون خامه اي وشيرکاکائوم آيدين گفت:عسل آب پرتقال ميخوري ياآب آلبال

 ...يکهوغم توي چهرش نشست انگارتازه يادش افتادکه من نميتونم حرف بزنم

يه چال درآوردوگذاشت روبه روم وگفت:هرکدوم وکه مي خوايي کافدوتاپاکت آبميوه روازيخ
 ...باچشمت بهش اشاره کني

ل به آب آلبالواشاره کردم البته باچشم که لبخندي زدوگفت:آرمان اون يکي شيشه شيرعس
 !کجاست؟

 ...آرمان داشت باکالفگي پرتقال پوست ميکنديابهتربگم باهاش داشت کشتي ميگرفت

 ه گفت:توش آب ِ توي يخچاله آيدينباهمون حالت کالف

 ...آيدين_خب حاالمن چيکارکنم؟چه طوري بهش آبميوه بدم؟

 ...آرمان_د ِ تنبل خان برواون شيشه شيرديگشوبشورخب

 ...مثل مادرپدرهايي شده بودن که داشتن ازنوزادشون مراقبت ميکردن

تودهنم وگفت:  شيشه شيرخوشگلمو شست وتوش آب البالوريخت وباحالت بامزه اي گذاشت
 بخورمادر...بخورزودتربزرگ بشي...مدرسه بري فارغ التحصيل بشي...شوهر کني...برام نوه

قي زد ..بعد يکهو پبياري...بعد نوه هام برام نتيجه بيارن...بعد نتيجه هام برام نديده بيارن...بعدشم..
اعصابش از  ..فکر کنم داشتزير خنده...اما آرمان با کالفگي که توش معلوم بودفقز ريز ريز خنديد.

 ....پوست کندن پرتقال داشت خورد ميشد

 بآرمان_ آيدين اون ظرفي که توش بابدبختي ميوه پوست کندموببرتوهال
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 جلوي تلويزيون به بچمون بده که بخوره توروخدابهش بده خودش

 ...بخوره نه اينکه خودت بشيني بخوريش االن دارم براي توهم پوست ميکنم

 ...رف ميوه اي که زيردستش بوداشاره کردو بعدبه ظ

 آيدين_دست شما دردنکنه خانوم!..مگه من ميوه بچمون روکه داري

 ..!!!براش پوست ميکني ميخورمش؟

 آرمان باناز درحالي که چاقوبه دستش بودوچشمش روي ميوه

 وباوسواس داشت پوست ميکندگردنشوباعشوه تکون دادوگفت:نه عشقم

 ....به من اشاره کرد....ببرش توهال براش تامناراحت نشوحاالبچه رو

 وجري بذارنگاه کنه به خداغلط نکنم عسل هميشه االن هابود که

 ...تلويزيون وروشن ميکردوتام وجري ميديد

ها تام  آخه من هميشه توي اين موقع ها تلويزيون و روشن ميکردم و در کانال پرژنتون االن)
 (ميديدمشوجري ميداد ومن هم مينشستم با ذوق 

 ...توي هال جلوي يه فيلم باحال خارجي نشسته بوديم

پخش  وقتي تاموجري تموم شدآيدين زداين کانال) موي بيست و چهار(که کال شبانه روزدرحال
 ....فيلم بود

...ولي آيدين پرتقال هاروآروم وکم کم ميزاشت توي دهنم يه کوچولوميتونستم دهنموتکون بدم
لويزيون از پرتقال وبجويم...به لحظه حساس فيلم رسيده بودکه آيدين ت خيلي طول ميکشيدتايه پر

 ...وزدخاموش کردوکالفه وعصبي کنترل وپرت کردروي ميزعسلي

..نگاش طوري نشسته بودم که به دسته مبل تکيه داده بودم وروبه رو آيدين قرارگرفته بودم.
ته من کن اون فيلم صحنه داره وزشکردم دوست داشتم اون صحنه روببينم که گفت:اينجوري نگام ن

 ...وتوهردوتامون مجرديم وزشته آدم هوس ميکنه

 ..سرموباخجالت انداختم پايين که آيدين باتعجب گفت:تو..تو..سر.. سرتوانداختي پايين

سرموآوردم باال..واي من گردنم تکون خورد آيدين 
 ...ددادزد:آرمــــــــــــــــــان...گردن...گردن...عسل تکون خور

 آرمان باچاقويي که توي دستاش بودخودشورسوندبهمون يکهوباديدن

 اون

 چاقوترسيدم که باعث خنده شون شدآرمان اومدبغلم کردوگفت:واي

 خدايا شکرت عسل امروزتونستي لبخندبزني ميوه بخوري گردنتوتکون
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 ..بدي واي خداياشکرت

 منومحکم چسبوندبه سينه پهن ومردونش

 ...شوبستوموهامو نازکردوچشما

ي ماشکام سرازيرشدن من بغل مردي بودم که باتموم وجودعاشقش بودم وتاآخرعمرهم عاشقش 
 ...مونم

 ...آيدين_باشه بابابچموخفه کردي

 ...د؟آيدين:ميگم بوي سوختني نميا

 ....!آرمان_واي غذام سوخت

المه..قابل سسريع بلند شدوبدو..بدو..رفت توي آشپزخونه وازاونجادادزد:کمي ته گرفتـــه ..ولي 
 ..خوردنِ 

 ..آيدين بالبخندبرگشت سمتم وباشوخي گفت: اشهدتو بخون االن بااين غذاش ميکشتمون

 ..آرمان_چيزي ُنقت فرمودين؟

 ....من..ن.نه.. چيزي.. نگ.. نگفتمآيدين باترس مصنوعي گفت: م

 .....آرمان_ باشه حاالدستشوبگيرببريمش آشپزخونه

 ...آرمان_سعي کن پاهاتوتکون بدي

 ...هرکاري کردم اصالنتونستم يه ذره هم پاهاموتکون بدم

 ...ناخواسته يه قطره اشک لجبازازگوشه چشمم افتاد

 ...!آرمان باتعجب گفت:داري گريه ميکني؟

 …اشوبه پشت ساق پام ميزدتاباعث حرکت پاهام بشهآيدين پاه

 ....بعدعين همون کاروآرمان باپاي چپم انجام ميداد

 ....باالخره به آشپزخونه رسيديم..منوروي صندلي نشوندن و شروع کردن به دست زدن

 ...آيدين_آفرين ببين چه قدرراه اومدي

 ....آرمان_ آيدين راست ميگه آفرين

 ....ل شدمواقعاازته دلم خوشحا

 بااينکه خودشون منو راه بردن ومن توي حرکت دادن پاهام هيچ نقشي

 نداشتم امابازهم دلگرمي بسيارعالي بودوموسري بود...آيدين روي صندلي کناردستم
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 ...وآرمان هم روي صندلي کناردستم منتهااينورنشست طوري که من وسطشون قرارگرفته بودم

شستن و ن هردوشون از سوپ متنفر بودن اما پابه پاي من نفقط جاي تعجب بود که آرمان وآيدي
 ...سوپ خوردن

 ..خداييش غذاي خيلي خوشمزه اي درست کرده بود

 ....آيدين_ميگم آرمان دست پخت خيلي خوبي داريها کلک نگفته بودي آشپزي هم بلدي

آيپدش  م کهآرمان_چي؟ من..نه بابا..عسل يه نرم افزار آشپزي روي آيپدش داره از اونجايي ه
رمزنداره تونستم به راحتي واردنرم افزار آشپزي که روي آيپدش داره بشم ودستپخت 

 ....ومراحلشويادبگيرم وبراي خانوم ودخترعزيزم سوپ درست کنم

 ...آيدين خنديدوهمون طورکه به من غذا مي داد سري به نشونه تاسف براش تکون داد

ش وي خونه بمونه که ميگم امروزيه ويلچربراآرمان_راستي آيدين عسل که نميتونه همش ت
 ...بخريم؟

آيدين_عسل که فلج نيست تاروي ويلچربشينه يکم سيستم عصبيش به خاطرشوک وترس اون 
 ..شب ضعيف شده فقط همين

 ...آرمان_ميدونم..اما نميشه که بغلش کنيم وبراي گردش ببريمش بيرون که

 ..آيدين_ازکجامي خوايي بخري؟

 ....خب پرس وجوميکنيمآرمان_نميدونم

 ..آيدين_باشه چاره اي نيست

 ...آرمان_ميگم امروزبريم پارک؟

 ..آيدين_موافقم ازاونجاهم ميريم دوردور

 ..آرمان_اوکي..عسل..توهم باويلچرت بيادنبالمون

 ...لبخندي زدم و توي دلم ديوونه اي نثارش کردم

******* 

 ..آيدين_اه آرمان بذاراين يکي روبپوشه

 ..نه خير.. آبي به رنگ چشماش ميادآرمان_

 ..آيدين_خب حداقل بذارشلوارجين مشکي بپوشه

 آرمان_ميگم آيدين ميشه شلوارجين سفيدبپوشه خب به رنگ مانتوش بيشترمياد ببين آبي
 ..آسموني نسبتاپررنگ باشلوارجين سفيد قشنگ نيست؟

 ..من انتخاب ميکنمآيدين_اوووف..من هرچيزي مي گم تويه بهانه بيار خب رنگ شالشو 
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 ..آرمان_اوکي..آيدين بياموهاشوتو ببند

 ..آيدين_باشه

ه کموهاموخيلي قشنگ وواقعاماهرانه باالبست ويک تل خيلي قشنگ به رنگ آبي فيروزه اي 
 ..هارموني عجيبي بارنگ چشمام و مانتوم داشت روي سرم گذاشت وشالموکمي بردعقب

 ...!آيدين_خوب شد؟

 گ شده دستت طال...ميگم آيدين به کيارش)محافظ شخصي ويه جوراييآرمان_آره خيلي قشن
 ..دست راست آرمان(زنگ بزن وبگوماشينتوبياره

 ..آيدين سرشوبه معناي باشه تکون داد

ومي آرمان_خب حاالشمادخترخانوم زيبابه آرايشگرتون نگاه کنيدواي چه قدرخوشگل شدي خان
 ..ميگم ميخوايي يکم رژلب هم بزني؟

 ...معناي آره تکون دادمسرموبه 

 ..دوتارژ لب برداشت وگرفت جلوي صورتم

 ...آرمان_خب صورتي ياقهوه اي؟

ام سرموبه سمت رنگ صورتي کج کردم...رژلبم ازاون مدل مايعي هابودکه به راحتي روي لب
 ..کشيدو گفت:خيلي نانازشدي عروسک..پيشي بخورتت

يري چراپيشي بخورتش چرااين همه راه مآيدين گوشيوقطع کردو اومدتوي اتاق وگفت:خب حاال
 ..خب يکي ازماهاميخورتش ديگه

 ..آرمان چشم غره حسابي بهش رفت..ازحرف اين بيتربيت حسابي خجالت کشيدم

قدرمن  فکرکنم گونه هام گل انداخته باشه..واي فکرشوبکن يکي ازاين دوتابيان منوبخورن چه
 !!!!!!..کيف بکنم

 !!!!ـــــــم؟؟؟جااااااانــــــــــــــــ

 .....االن اين چه زري بودمن زدم؟؟؟!!!نوچ نوچ نوچ..حيابودحياهاي قديم

توي حياط بوديم که دربزرگ ويال آيدين بازشدوماشين جنسيسش با غرور وابهت خاصي 
يشب دواردشدآيدين باکف دستش زدبه سينش وگفت: واااي بچم..اومدي..اي مامان فدات بشه الهي 

مت ازاراتا)منظورش ماشين من بود(تنهاوبيکس توي پارکينگ بودي.. رو کردسهمراه مادمازل م
ه آرمان وگفت:واي خاک به سرم نکنه باماشين عسل کارهاي خاک برسري کرده باشن..ازاين بچ

 ...هيچي بعيدنيست..اي ننه مرده.. باز چشم منودورديده

 ...اده شدير کيارش ازماشين پيآرمان خنديدوگفت:برو بيتربيت ماشينتويابهتربگم بچتوتحويل بگ

کيارش_سالم رئيس..ببخشيدديرشد)هم آدماي آيدين وهم آدماي آرمان همشون ازآيدين وآرمان 
 (دستورميگيرفتن
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 ..آيدين کامالجدي گفت:اشکالي نداره..ميتوني بري

مان کيارش چشمي گفت وخواست بره که چشمش به من که به ماشين آرمان تکيه داده بودم وآر
 ...تم بودتااگه تعادلموازدست دادم منوبگيره افتادهم پش

 بهم خيره شد

 ..صداي نفساي عصبي آرمان که ازپشت سرم مي اومد نشون دهنده اين بودخيلي عصبي شده

 ...ِدبيابرو...چرابه من زل زدي

ت آيدين باصداي عصبي گفت:يادم ميادچنددقيقه پيش گفتم ميتوني بري.. کيارش برگشت سم
 ....نداخت پايين ومعذرت خواهي کردو راهشوگرفت ورفت..پوووف ...خدا رحم کردآيدين سرشوا

******* 

 ...پول ويلچروحساب کردن وجمعش کردن وگذاشتنش توي صندوق عقب ماشين

 ..آرمان_خب اينم ازويلچر..حاالبه کدوم نقطه ازمرکزخريدبريم

 ...آيدين_همون جاي قبلي ديگه

 ...آرمان_آها..باشه

 ...م منوپياده کردن وگذاشتن روي ويلچروراه افتاديموقتي رسيدي

 چندتاالک به رنگ هاي آبي و کالباسي وبنفش ويه مانتوليمويي باشال حريرهمرنگ خودش
 ..خريدم

 ...آرمان وآيدين يه دونه النگو پهن وبيست وهفت تاالنگوي نازک برام خريدن

ترش هاس  چه.. معلوم بودازاون دستهوووويي بذارببينم دارم درست مي بينم..واي ماماني.. آلو
سادآرمان سرموبرگندونم عقب سمت اون دوتا.. آرمان بهم نگاهي کردو آيدين که داشت هلم ميدادواي

 ...اومدجلوم وروي دوتازانوهاش خم شد: چيزي ميخوايي عسلم؟

 ...سرموتکون دادم باخوشحالي وصف ناپذيري گفت:چي ميخوايي خانومي؟

ورفت آلوچه ها....ردنگاهمو گرفت وفهميدچي ميخوام لبخندي زدوبلندشدسرموبرگندوندم سمت 
 ....تابرام آلوچه بگيره

ل يکيوباقاشق گذاشت تودهنم..هرده دقيقه يه قاشق کوچولوبهم ترشي ميداد آخه خيلي طو
 ..ميبردتابجومش وقورتش بدم

وهم اين خريدار آرمان آروم به آيدين گفت:خيلي خوشحال شدم که گفت چيزي ميخوام آخه همه
 ..به زورمنوتوکرداماحاال

 ...آيدين_توکه ميشناسيش جلوي کاکائووترشي تسليم ميشه

 ...آرمان_ميگم ببين آب ميخوره
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آيدين ظرف ترشي وازعقب گرفت زيرچونم ويه قاشق ترشي بهم داد:ميگم خانومي آب 
 . ..ميخوري؟

 .....سرموبه معناي نه تکون دادم

 ....کردنمنوبااحتياط سوارماشين 

 ...آرمان_ آيدين شيشه شيري که توش آب هست بذاردهنش االن تشنشه

 !!....چشمام گردشداين ازکجافهميدمن تشنمه؟؟

 ..آيدين_زشته بابا..توي خيابون هستيم

 ...آرمان_چي چي رو زشته ماتوي ماشينيم وشيشه هاي ماشين هم دوديه چيزي معلوم نميشه

ي دهنم وباخنده زيرش وگرفت وبايه حس به خصوصي آيدين پستونک شيشه شيروگذاشت تو
 ..مثل محبت..عشق.. عالقه..بهم نگاه کردولبخند دختر کشي بهم زد

 ...آرمان_ميگم حاالکدوم باغ بريم تابشينيم غذابخوريم؟؟

 ...آيدين_ايم باغ من ياباغ تو

 ...آرمان_چه فرقي ميکنه آيدين

 ...آيدين_خب بريم باغي که موردعالقه عسله

 ...رمان_فهميدم کجاروميگيآ

دلم ميخواست بريم پارک اماخب آرمان وآيدين که نميتونستن بيان پارک و غذابخورن 
 ....ناسالمتي

 ...آرمان_اميدوارم غذارو خوب پيچيده باشي نريزه توي ماشينم

 ...آيدين_نه خوب پيچيدمش نميريزه

 ..يم؟آرمان_ ميگم آيدين متوجه شدي مثل اين زن وشوهرهاحرف ميزن

 آيدين_آره ازوقتي که عسل اينطوري شده رفتارامون تغييرکرده مثالتومثل زن هارفتار
 ....ميکني

بعد اداي آرمان ودرآورد...واي غذام سوخت....يا....شيشه شيرعسل وپرکن 
 ...بذارتويخچال...شيشه شيرشوبشور...اين وبکن...اينونکن

 ودن..اونهردوتاشون خنديدن راست ميگفت خيلي تغييرکرده ب

 دوتادرحال خنديدن وحرف زدن بودن ومن هم داشتم آلوچه اي که آيدين

 ...توي خيابون گذاشته بودتودهنم ميمکيدم
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 ...مثل اين بچه کوچولوهاي مظلوم

آرمان ازآيينه بهم نگاهي کردوبه آيدين که سرم روي شونش بودوداشت فکرميکردنگاهي 
 ...کرد

 ...ت برهچه بده ببين چه قدرمظلوم شده وويي مامان قربونآرمان_ آيدين يکم ديگه به بچم آلو

 ...لبخندي زدم.. که چشماي آرمان ستاره بارون شد

گفته  آيدين بهم نگاهي کردوگفت:واي معذرت ميخوام داشتم فکرمي کردم که ظرفايي که آرمان
 ...بودوآوردم يانه؟يادم رفت آلوچه بزارم تو دهنت

آيدين اگه منونگه نداشته بوداالن کف زمين پخش شده يکهوآرمان محکم زدروي ترمزکه 
 ...بودم

 ..!!آرمان باتعجب گفت:يعني توبشقاب غذاهارو نياوردي؟؟

 ....آيدين_نميدونم

 ..!آرمان_يعني چي اگه نياورده باشيش چه طوري غذا بخوريم توي قابلمه بخوريم؟

 ...آيدين_آره تازه خيلي هم باحاله

 ه آيدين رفت وراه افتاد وقتي به باغآرمان چشم غره اي اساسي ب

 موردنظررسيديم آرمان و آيدين پياده شدن ومنوروي ويلچرگذاشتن

 ...وبردن داخل باغ

آيدين کنارماشين موند..روي زيراندازي که توي بالکن خانه باغ پهن شده بودنشستم 
 ....وپاهامودرازکردن ويک پتومسافرتي روي پاهام انداختن

 دورتادورباغ والمپ هاي رنگارنگ بزرگمنظره قشنگي داشت 

 کارگذاشته شده بودوچندتاازبچه هاي آيدين وآرمان به صورت مسلح

 ...دورباغ بودن البته اون قسمت هايي که مانشسته بوديم

 ...باغ خيلي زيبا وبزرگي بودطبق گفته آيدين هفت هکتارِ 

 ..آرمان_خب ديگه غذابخوريم؟

 ..ال..منظورم اينه که..فعالزود نيست؟آيدين_ميگم چيزه آرمان..ايم..فع

 ....آرمان_نه ساعت نه ونيم

 ....آيدين_خب آخه
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يکهوآرمان داخل سبدونگاه کرد وباحالت عصبي گفت:آيديـــن ظرفـــــــــــا 
 ...!!!!کووووووو؟؟؟؟

 ..آيدين_ ميگم چيزه.. خب..يادم نبود..باورکن

 .. آرمان_خب پسره احمق االن باچي غذابخوريم؟

 ..يدين _قاشق که هستآ

 ..آرمان_خب؟

 ..آيدين_خب که خب..غذامونوتوي قابلمه مي خوريم

 ....آرمان_ِا... نه بابا...خودت تنهايي به اين فکر رسيدي؟

 ...آيدين با حالت شرمنده اي گفت:ببخشيد آرمان باور کن سرم گرم

برداشتن لباس آرمان پريد وسط حرفش و گفت:سرگرم پوشيدن لباس و ست کردن با عسل و 
 ...براي من تا هممون ست باشيم نه؟...اون وقت چيز مهمي مثل ظرف هارو فراموش کردي

 ...آيدين_گفتم که...ببخشيد...ِاي بابا حاال بايد عين اين زنا منو اعدام کنه

 ..!آرمان_ آيدين امشب ازشام خبري نيست

 ...اباآيدين_ِا..نازنکن ديگه آرمان.. گشنمونه..من يه چيزي گفتم ب

 ...آرمان_نازنميکنم واقعاازغذاخبري نيست

بيه آيدين_چي چي روخبري نيست ؟!..ببين به خدا عين اين زنا شدي که ميخوان شوهرشونوتن
 ...کنن

ا آرمان_توهم عين همين مردا شدي که از زنشون خواهش ميکنن تا تنبيهش نکنن و بهش غذ
 ....بدن

 ....جواب ميده...آرمان گشنمه خواهش ميکنم آيدين_اي بابا من هرچي ميگم اين يه چيز

 (...اوخي دلم براش سوخت)

ي آرمان_آخه سرکاري احمق جان من اگه غذادرست کرده بودم نميگفتم که توظرف هاروبيار
 ....خودم مياوردمش ديگه

 ..آيدين_يعني االن ما

 ..!!آرمان_ بلـــه

 ...!!رد ها بازي کني اخه زن...؟آيدين چشم غره اي بهش رفت وگفت:ميدوني نبايد با شکم م

آرمان هم خيلي بامزه ابروهاشو باال پايين کرد...ولي باشنيدن حرف اخر ايدين يکهو اخم کرد و 
 ....گفت:هووويي زن خودتي بيشعور
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 ....لبخندي زدم اين آيدين هم که کال اصال کم نمياره

و بچمو سر کار آيدين_بذار بريم خونه امشب پدر تو در ميارم تا ياد بگيري من
 ....نذاري...ااااا....از صبح دلمو صابون زدم

 ...آرمان چشمک باحالي بهم زد اما آيدين نديد

 ..آيدين_پس من برم غذابگيرم؟؟

 ...آرمان_نمي دونم

 ..آيدين _يعني چي که نميدوني..ِد..درست حرف بزن ببينم چي ميگي

 ...ن جاموندهآرمان خنديدوگفت:عقل کل بازهم سرکاري برنج توي ماشي

 ....ايدين _وايساببينم يعني توبازهم

 ...آرمان_آره گلم..بلندشووبرنج واز توماشين بيار

 ..آيدين _واقعاکه

ازچنددقيقه آيدين سري به نشانه تاسف براش تکون دادو بلندشدورفت تا قابلمه برنج وبياره..بعد
 ...ورهآيدين برگشت ودرحال نشستن گفت:آرمان عسل که نميتونه برنج بخ

 ..آرمان_واسه اونشم فکرکردم..شيشه شيرشوپرازشيرکردم تابخوره

 ...!واا..شماقورمه سبزي بخوريدومن شير؟

 ..واقعاکه..آيدين باحالت تاسف گفت:مسخره

 ...آرمان_نه ولي جداازشوخي براش لهش ميکنيم

 ...آيدين_باشه چاره اي نيست بده به من تالهش کنم

 ...وآيدين شروع کردباپشت قاشق له کردن يکم برام برنج وخورشت ريخت

چشم خداروشکرآرمان ميدونست آيدين فراموش ميکنه که ظرفاروبياره به خاطرهمين به دوراز
 ...آيدين خودش آورده بودش

 ...به قاشقي که جلوي دهنم بودنگاه کردم..اخم کردم

 ...آيدين باتعجب گفت:چيه چرانمي خوري..دوست نداري؟

 ...باالانداختمسرموبه معناي نه 

 ..!آيدين_آخه چرا؟

 ...آرمان بهم نگاهي کردو رو به آيدين گفت
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آرمان_به خاطراينکه ليمونداره..ببخشبديادم رفت توش ليموبندازم به خدامامانم بهم غذادرست 
 ...کردن يادنداده..آخه مامانم نميدونست پسرش آرمان بزرگ پسرمغرورش روزي بايدغذادرست کنه

 ....لوي دهنم گرفت کمي دهنم وبازکردم وکمي ازمحتويات قاشق وخوردمآيدين قاشق وج

بميرم  آيدين درحالي که داشت غذا تو دهنم ميذاشت باحالت ننه مرده اي گفت:واي الهي برات
خانومم عجب دل خوني داري...آخه چرا مامانت بهت آشپزي ياد نداده ذليل مرده...نگفت 

 ....شايدشوهرت از گشنگي ميميره

مان چشم غره اي به آيدين رفت که آيدين چشمکي بهم زدوآروم طوري که خودم بشنوم آر
 ...گفت:حال کردي؟...ديدي انتقام شکممو که معطلش گذاشت ازش گرفتم...خخخخ...باحرص دادنش

 ...لبخندي زدم...خيلي باحال باهم جرو بحث ميکردن

 ...اده بودمآيدين تاچهارقاشق وخورد وجويدمن تازه قاشق اولموقورت د

 ...جون فکم دراومد

 ...اين بارآرمان يه قاشق توي دهنم گذاشت

 ..هردوتاشون غذاهاشون تموم شده بود اما مال من هنوزمونده بود

آيدين_آرمان ميگم توچه جوري بلدي قورمه سبزي درست کني؟...بعد چشمکي بهم زدو با 
 شيطوني گفت...پسرمغروروتک پسرخانواده رادمهر خخخخخخخخ

 ....آرمان_يه جوري ميگي تک پسر انگارچندتاخواهرداشتم

 خنديد

بيني تک بآيدين_خب مااينيم ديگه..خودم هم انتظارنداشتم..آآآخ مامان جون کاشکي االن بودي 
پسرمغرورت..باباکاش بودي ببيني رئيس شرکت وکارخونه هات پسري که ميگفتي درتعجبم چه 

به خوبي کارهاي شرکت وکارخونه هارواداره طورعرضه درست کردن يه نيمرونداره اما
 .....ميکنه..حاال نشسته قورمه سبزي درست کرده

آخه تازماني که عمومن وباباي آيدين زنده بودن آرمان وآيدين نايب رئيس شرکت هاي 
مت باباهاشون بودن ودست راست رئيس شرکت ياهمون باباهاشون اما با فوت پدراشون ديگه ازس

 ...مت رئيس شرکت منصوب شدننايب رئيسي به س

 :آيدين باحالت مشکوکانه اي انگارمچ کسي وگرفته باشه گفت

 آيدين_وايساببينم امروزمن تو رو توي آشپزخونه نديدم ولي معصومه خانوم...يکم مکث
 ......کردوگفت:وايساببينم نکنه معصومه خانوم

م درست کنم معصومه خانوآرمان خنديدو گفت:آره آخه ديوونه من کي ميتونم قورمه سبزي 
 ....درست کرده بود

برگشت سمتم وبهم نگاه کرد نميدونم چي توي صورتم ديدکه بانگراني پرسيد: آيدين عسل 
 ....!چراقرمز شده؟
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 ....آيدين نگاهي بهم کردوگفت:خب حتماگرمشه ياخيلي زور زده تا غذاشو بخوره

 ..راست ميگفت به خاطرزورزدن حتماقرمزشدم

 ..بهم دوغ دادوادامه قورمه سبزي وبهم دادآيدين يکم 

 ...آخيش غذابعدازچندساعت تموم شد

 ....سرموبه معناي تشکرتکون دادم که هردوتاشون لبخندي زدن

 ...آيدين_آرمان تخمه آوردي؟

 ...آرمان_نه يادم رفت

 ....آيدين_راست ميگي يابازهم داري سرکارم ميذاري

 ...تآرمان_نه باورکن اين يکي سرکاري نيس

 ...آيدين_پس من برم ببينم توي خونه تخمه هست يانه؟

 ...آرمان_مگه داري؟؟

 ...آيدين_نگفتم داريم گفتم ببينم داريم يا نه؟

 آيدين بلندشدورفت سمت ويالآرمان روکردسمت من وگفت:نمي ترسي برم ازتوي ماشينم لب
 ...تابوبيارم تافيلم نگاه کنيم؟

هش بگم ام پي تريموبرام بياره امانمي دونستم چه جوري توچشماش زل زدم ميخواستم بهش ب
 ...بفهمونم

 ....آرمان_ چيزي ميخوايي

 ...سرموبه معناي آره تکون دادم

 ...آرمان_چي ميخوايي گلم؟

 ..به گوشيش اشاره کردم گوشيشوداددستم وگفت:بياميخوايي چيکارش کني؟

 ...سرموتکون دادم مثال دارم آهنگ گوش ميدم

 ...وناراحتي وتوي چشماش ديدم به وضوح غم

 ..آرمان_عسل نميدونم داري چي ميگي

 ....دوباره سعي کردم..امابازهم نفهميد..بيخيال شدم

دودقيقه ازرفتنش گذشت هنوزهيچ کدومشون نيومدن بااينکه توي فضاي باغ کامال روشن بود 
م....آرمان اما چون نميتونستم هيچ گونه حرکتي کنم وپشت سرم واطراف وببينم ترسيد

وديدم..اماچشمام ياري نميکردن چشمام سياهي رفت وداشتم بيهوش ميشدم..آرمان وقتي منوديدکيف 
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لب تابش از دستش افتادوآيدين که ظرف تخمه توي دستش بودوازاون سمت مي اومدبانعره اي که 
ردن ديگه آرمان زدبه من نگاه کردوکاسه تخمه ازدستش افتادو جزنعره اون دوتاکه اسمموصداميک

 ..چيزي نفهميدم

 (آرمان)

 .....همش سعي ميکرد بهم چيزيو بفهمونه امامن هيچي نميفهميدم..خودش خسته ونااميدشد

کيف لب تاپ روي دوشم بودوبهش نگاه کردم ديدم چشماش وحالتش داره يه جوري ميشه 
يهوش بضربه زدم وداره بيهوش ميشه..منوآيدين هردوتامون هجوم برديم سمتش..آروم به گونه هاش 

 ......شده بودنگران به آيدين نگاه کردم حالش ازمن بدتربود

 ..من_آقاي دکترحالش چه طوره؟

 ..دکتربه چهره نگران منوآيدين نگاهي کرد وگفت:امروزتحرک زيادي داشته؟

 ..آيدين_نه

 ..دکتر_پس چرااين طوري شده؟

فت چيزي و بهم بفهمونه پيشر من_چراچرا..آره امروزتحرک زيادي داشته همش سعي ميکرديه
 ...زيادي هم کرده

داشته  دکترسري به نشانه تاسف تکون دادوگفت:همينهه ديگه من بهتون گفتم نبايدتحرک زيادي
 ..باشه و خسته بشه نبايدبهش فشاربياريد.. آيدين_مااصالبهش فشارنياورديم

گه کار نمي دکتر_شما ديگه چرا؟ناسالمتي هردوتاتون دکترهاي مملکتين هرچنددي
 ...کنيدبعدازفوت آقاي رادمهروفرخي شمادوتاديگه سرتون به شرکت و کارخونه گرم شد

شتيم من_آخه رشته اصلي منوآيدين ساختمان سازي وعمران بوده ولي چون به پزشکي عالقه دا
 ...خب مدرک اون روهم گرفتيم

 ..دکترلبخندي زد

 ...مه کشورهاي خارجي نفوذکرديندکتر_تعريف شرکت هاتونو زيادشنيدم..شنيدم توي ه

 ..آرمان_بله

 ..دکتر_خالصه اينکه موفق باشيد ولي بحث دخترعموت..عاليم بهبودي توي بدنش ديده شده

 ...من_آره..اتفاقا امروزتونست کمي غذابخوره وبجويه

 ..دکتر_حتماخيلي کمکش کردين

 ..من_بله.. ولي پشتکارخودش بوده

 ...تاخيلي دوستش داشتيندکتر_ازهمون بچگي يادمه شمادو

 ...لبخندي زديم وسرمونوانداختيم پايين
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ين دکتر_خب ديگه من بايدبرم تا چنددقيقه ديگه بهوش مياد..به خاطرخستگي وتحرک زيادا
 ................. .طورشده ولي معلومه شمادوتاتوي تغذيه براش کم نذاشتين بدنش خيلي قوي بوده

 (عسل)

يسم..آرمان ان مثل سابقم البته ميتونم به مدت ده دقيقه روي پاهام وايه ماه ميگذره ومن همچن
 ....ميگه پيشرفت چشم گيري داشتي..امامن ميدونم داره فقط براي دلگرمي من اين حرفوميزنه

 ...آيدين اومدسمتم وگفت:بيابريم پايين

 ...روي تختم نشسته بودم وخواست بغلم کنه که نذاشتم

 ...اتفاقي افتاده؟چشماش گردشدباتعجب گفت:

 ... به پاهام اشاره کردم

 ..آيدين_آهان ميخوايي خودت بيايي اماازپله

قط فسرموکج کردم ومظلومانه بهش نگاه کردم..لبخندي زد..کمکم کردروي پاهام وايسم ولي 
 ....تونستم سه قدم راه برم

 ..حسابي خسته شدم..يکم وايسادم

 ..آيدين_خسته شدي عسلم؟

 ..ه تکون دادمسرموبه معني آر

 ..آيدين_خب بذاربغلت کنم نبايدزياد به خودت فشاربياري

آيدين  هنوزنتونسته بودم تحرکي داشته باشم جزيه کوچولو قدم زدن اونهم به خاطراين بودکه
باغ ياآرمان هرروزتوي باغي که پشت ويالي آيدين بودمنوبراي قدم زدن به اونجامي بردنن...

االن  چندباربه باغ هاي آرمان وآيدين که خارج ازشهره رفتيم وليقشنگي بودو بزرگ بودتاحاال
 ....چهارهفتس که ديگه نرفتيم

 ....آرمان اومدباالوهردوتاشون دستاموگرفتن وراه بردن

 ..تموم اين مدت خيلي لوس بارم آورده بودن

 روي تاپ چهارنفره اي که توي باغ بودنشستيم نصف بيشترراه وبغلم کردن ولي بقيه اش
 ....وخودم اومدم

چنددقيقه گذشت احساس کردم تاپ داره تکون مي خوره به آيدين وآرمان نگاه کردم 
 ...هردوتاشون کنارم نشسته بودن وسرشون توي گوشي بودپس تاپ چه جوري داره حرکت ميکنه؟

 ....يکهوهردوتاشون باتعجب چشم ازصفحه گوشي گرفتن وبه من نگاه کردن

عجب موج مي زدگفت: تو..تو.. داري..پاهاتو.. عسل آرمان بالحني که توش ت
 !!!توداري..پاهاتوتکون ميدي؟؟؟
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فتادکه ابه پاهام نگاه کردم واي داشتم تکونشون مي دادم سرموآوردم باالکه چشمم به آيدين 
فظ کنم داشت بالبخندي که دل وايمونموبه آتيش کشيد نگاهم ميکردازذوق زياد نتونستم تعادلموح

وگيري اپ سقوط ميکردم که دستاي گرم و مردونه آرمان دورکمرم حلقه شدوازسقوطم جلوداشتم ازت
 ..کرد..منوروي پاهام وايسوندن

 ..آيدين گفت:عسل بيابه سمت من..بيانترس

م راه آرمان پشت سرم بودوبدون اينکه منوگرفته باشه ازم مراقبت ميکردتانيفتم..آروم آرو
ه برام زندگيم توي اين مدت فکرکردم..به طاقت وحوصله اي کميرفتم به تالش هاي زياد عشق هاي 

م ولي ديگه به خرج ميدادن..سرموآوردم باالوبه آيدين نگاه کردم..دوقدم ديگه مونده بودتابهش برس
ط دوتامردهاي نتونستم خيلي خسته شده بودم داشتم مي افتادم اماافتادنم هماناو در آغوش کشيدنم توس

شون اومدن ازجلوآرمان از پشت بغلم کردن تاازافتادنم جلوگيري کنن..به خودزندگيم همانا..آيدين 
 ....وازم جدا شدن ودستموگرفتن وآروم اروم بردن سمت ويال

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

ن کامالاالن توانايي راه رفتنموبه دست آوردم ولي دستام هنوزنه..کمي ميتونم تکونشو
يپس..يه چبتونم دستاموتکون بدم موادالزم براي اين کار:يه کاسه بدم..امروزقراره کاري کنن که 

ل ودر کاسه کاکائوبافاصله ي ده سانتي مترازکاسه چيپس..يه کاسه قرص ايکسه ..يه کاسه پاستي
ازکنم نهايت يه کاسه ترشي که اون آخرهابودفاصله هرکاسه ده سانتي متربود که بايدمن دست در

اسه هاي کتوش وبخورم.. بهشون نگاه کردم..منتظربهم نگاه کردن..به وکاسه هاروبردارم ومحتويات 
کردم روبه روم که به صورت عمودي روبه روم چيده شده بودن نگاه کردم..دستموآروم آروم دراز

ل که توش وبردم جلوهردوتاشون داشتن باذوق بهم نگاه ميکردن و تشويقم ميکردن..دستم به کاسه او
. تونستي م ..ودستم سقوط کردتوي کاسه..آرمان اومدسمتم وگفت:عالي بود.چيپس بودرسيد امانتونست

 .....دستتو درازکني..نقشه عالي بود

م به چيپس وگذاشت روپاهام وگفت:بخورش..دستاموبردم باالترونزديک دهنم کردم ولي نتونست
 ...دهنم برسونمش که آيدين دستموگرفت وبردباالترتااينکه به دهنم رسيد وخوردمش

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

ه راحتي من االن تمامي توانايي هامومثل قبل به دست آوردم..به لطف آرمان وآيدين ميتونم ب
م من وهم راه برم..بدوم..بشينم..بلندشم..غذادرست کنم وخيلي کارهاي ديگه..فقط تنهامشکلي که ه

 ......اون دوتارو ترسونده زبونمه..نميتونم حرف بزنم

ين سوئيچ و يابه اصطالح پياده روي..خودموآماده کردم ورفتم پايين..آيد امروزقراره بريم پارک
 ..انداخت که روي هوا گرفتمش:امروز شوفرما تويي

لبخندي زدم ودست به کمرپشت چشمي براش نازک کردم که باعث خندش شدوگفت:ببخشيد 
 ..امروزشماملکه ماهستيدبعديواشکي گفت:توهميشه ملکه ماهستي

 ...لم غنج رفت و کلي هم ذوق کردمازاين حرفش ته د

 ...واي خدايايعني ميشه من بشم ملکه آيدين خب اونوقت آرمان چي؟

 ..من عاشق هردوتاشونم
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 ....پـــــــــــــــوووف

 ..دستمو به معناي کجابريم چرخوندم

 ....آيدين_خانوم راننده همون جاي هميشگي

 ..آرمان_البته قبلش بريم دکتر

 ...!مگه فرده؟آيدين_آرمان امروز

 ...آرمان_آره امروزنوبت دکترشه

 ....راه افتادم سمت مطب دکتري که يه ماهه تحت درمانشم اماهنوزنتونستم زبون بازکنم

ازمطب اومديم بيرون من جلوي هردوتاشون بودم يکهو وايسادم که اون دوتاهم 
ردن نقشم ردم براي عملي کوايسادن..برگشتم سمتشون..آرمان وبعدآيدين وبغل کردم ولپاشون وماچ ک

 ....بايداول اينطوري عمل مي کردم

بهم  وقتي بغل آيدين بودم دلم نمي خواست بيام بيرون نميدونم چرا امايه حس مزخرف داشت
 ....ميگفت ديگه هيچ وقت مزه آغوششونميچشي..ديگه هيچ وقت بوي اين آغوش گرمو حس نميکني

داشتم براش دلم ضعف ميرفت گرفت وگفت:  آرمان دستشوکردتوي جيب شلوارش وژستي که
 ....!خب اين ماچ يعني اينکه يه چيزي ازماميخوايي حاالچي مي خوايي شيطون خانوم؟

 ....خودمولوس کردم وبه ناخنام اشاره کردم آيدين لبخندي زدوگفت:چه رنگي؟

 ....اشاره اي به رنگ لباس آرمان کردم

 ...آيدين_ازاون رنگ ميخوايي؟

 ....اي آره تکون دادم باشه اي گفت وراه افتاديم به سمت پاساژهميشگيمونسرموبه معن

وپرت  ازماشين پياده شديم که يکهوباصداي نعره وحشتناک آرمان وآيدين که اسمموصداميکردن
 ....شدن من به سمت ديگه خيابون وپرت شدن آيدين وخاموشي چشمام ديگه چيزي نفهميدم

رم عاشقت ميمونم تو براي هميشه توي قلبمي..خانوم صداي آيدين بود:عسل من تااخرعم
 ...خوشگلم..اميدوارم از امانتي که بهت دادم به خوبي مراقبت کني

 چشماموبازکردم..داشتم خواب ميديدم آرمان باچشمايي که ازشدت گريه

 ..!قرمزشده بودروي سرم بود..وااا..اين چرااين طوري شده؟

 .خب.. بيدارشدي؟دکترنگاهي به من کردوگفت: خب..خب.

 ..روکردسمت آرمان وگفت:ميتونيد خودتون بهش بگيدياميخواييدمن بهش بگم..

 ..آرمان:نه ممنون خودم بهش ميگم؟

 ..دکتر_باشه هرجورمايليد
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دکترازاتاق رفت بيرون وآرمان توچشمام زل زد..داشتم ازدل شوره ميمردم..نميدونم چرا 
 ...!!ال چرا االن آيدين باالسرم نيست؟؟احساس ميکردم يه اتفاق بدي افتاده...اص

 ...آرمان_سالم خانوم کوچولوي خواب الو

 ...لبخندي زدم که لبخند تلخي تحويلم داد

 .....آرمان_تواالن يه هفتس بيهوشي..مکثي کردوگفت :ماجرار ويادته؟.. چيزي يادت مياد؟

 ...نه هيچي يادم نبود اصال يه چيزها و يه صداهاي گنگي توي سرم بود

 ..سرموبه معناي نه باالانداختم

آرمان _وقتي ازماشين پياده شدي يه ماشين باسرعت باالداشت بهت نزديک ميشدبانعره 
 ..مادوتابرگشتي سمتمون..که يکهو..يکهو..دستي توموهاش وپشت گردنش کشيداشکام سرازيرشدن

 ....آرمان_يکهوآيدين توروپرت کرداون سمت خيابون وخودش رفت زيرماشين

 ..گريه امونموبريده بوديعني چي؟ ..مردزندگيم..آيدين خوشگلم..واي خدايا

ه کآرمان_قلب توآسيب ديده بودوهمين طوريکي ازکليه هات..آيدين به شدت مجروح شدطوري 
من  يه باربهوش اومدواسم تورو آوردوگفت:حالت خوبه يانه؟..من هم گفتم آره.. فرداصبحش به

 کليه نيازداري مگرنه جونت وازدست ميدي آيدين تااين حرف خبردادن که توبه يه قلب ويه
وشش گوشنيدگفت:من قلب ويکي ازکليه هاموبهش ميدم.. سرش دادزدم..حتي يه سيلي خابوندم توي 

سش امافقط زل زدتوي چشمام وگفت:آرمان خيلي دوست دارم..وبغلم کردگفت بگوبه عسل خيلي دو
ه حرفاش نذاشت حرفي بزنم وازبيمارستان رفت بيرون متوجدارم..اونقدي که دارم قلبموبهش ميدم..

اشتن آماده نشدم يعني شدم اماانتظارنداشتم اين کاروبکنه..دوروزبعد يعني ديروزتو رو براي عمل د
سم قميکردن ازآيدين خبري نبودخيلي خوشحال بودم که يکي پيداشده که بهت زندگي وبرگردونه 

 ...يه اهدا کنه خانوادشو از هر نظري بينياز کنمخورده بودم هرکي که بهت قلب يا کل

ه وقتي ازدکترپرسيدم کي داره جونتو نجات ميده..باآوردن اسمش کپ کردم کارازکارگذشت
 ... بودحتي وصيت نامه هم نوشته بودخوردشدم داداش من

 ..بغضش نذاشت ادامه بده اين داشت چي ميگفت

.روحش يکي ازکليه هاش توي بدنته..اما..اما.عسل االن قلب آيدين داره توي سينت ميتپه و_
 ..توي آسمونا

ه بودم نفهميدم داره چي ميگه سرموازدستم کشيدم وازروي تخت پايين اومدم مثل ديوونه هاشد
 آرمان اسمموصداميزدامامن توجهي بهش نداشتم..رفتم پيش پرستارباتعجب بهم نگاه کرد

 ...دادزدم_سردخونه..سردخونه کجاست؟

 ..يشدمن داشتم حرف ميزدمباورم نم

 ..نگهبان اومدسمتم وگفت:بياتا ببرمت

 ...همراه آرمان دنبال نگهبان راه افتاديم
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 صورت خوشگل وشونه هاي بزرگ وبازوهاي عضله ايش وهيکلش

 ..سردسردبود..نه..نه..اين امکان نداره..آيدين من..آيدين خوشگل من

 دوبهم آرامشخودموانداختم بغلش...هنوزبراي من بغلش گرم بو

 ميداد... هنوزاون بوي خوبي که هميشه داشت واالن هم حس مي

راقلبش کردم... اصالنميترسيدم..ازچي بترسم ازآيدين ازمردي که باتموم وجودعاشقش بودم..چ
 ..نميتپيد؟..چرا...چرا

بيدارشو... ببين دارم  اااااا..باگريه و دادگفتم_آيــــــــــــــــــديــــــــــــــــــن بيدارشو.. توروخدا
الک نمي  حرف ميزنم..توروخدابيدارشو..چراچشماي خوشگلت وبستي ...آيدين بلندشو...بلندشوبابامن

نيم..چراقلبت کخوام الک بخوره توي سرم.. آيــــــــــــــــــدين منو وآرمان چه طوري دوريتوتحمل 
وجون عسل ـــدين من عاشقتم بلندشوتورديگه نميزنه.. چراقلبت توي سينت نيست..آيــــــــــــــ

 ...بلندشو

کنارتختش سرخوردم ودستموبه ميله هاش گرفتم گريه مي کردم زجه مي 
ي قربون صدقم کزدم:آيـــــــــــــــــــدين بلندشو... بيدارشو..آيدين کي برام ترشي بخره آيدينم 

ن بدم..توروجون همون آيليبره..آيدين آرمان ازدوريت دق ميکنه..جواب آيلين خواهرت وچي 
گه من ازت خواستم مبيدارشو..بيدارشولعنتي کي بهت گفت قلبتوبهم بدي هــــــــــــــــــــــــاااااان 

روقت دربارش آيــــــــــــــــــــدين...که قلبت وبدي به من بيدارشو تورو جون همون دختري که ه
شو توکه ... توکه...آيدين مغروروجدي حرف ميزدي بهش حسوديم ميشدجون همون عشقت بيدار

من...عاشق يه دخترشده بودچه طورخوابيدي هان مگه خودت به اون لعنتي نيازنداشتي پس 
گيري بچرا...چراداديش به من..توکه گفتي اگه باهاش ازدواج کني ..اگه..اگه..جواب مثبت ازش 

اي ملکش تموم جونتوبراش ميدي گفتي زندگي براش ميسازم که شاه نتونه بر
اي بسازه..تو..تو..نبايدبميري...فهميدي...نبايد...توبايدجونت وبراي عشقت ميدادي نه بر

 ..من...ِدبيدارشو...تونبايدبخوابي آيدين بيدارشو

 ـــــــــــــــنآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــ

کوه  دومين مردزندگيم پناه بردم باورم نميشد تمام زندگيم آرمان محکم بغلم کردبه آغوش
صبورم آيدين خوشگل من داداش شيطون من مرد.. لبخندهاي قشنگش چهره زيباش همش جلوي 

 ...چشمام بود

 آيدين_عسل يادته گفتم عاشق شدم؟

 من_آره..راستي آيدين کيه؟

 !!آيدين_يکم فکرکن

 من_ميشناسمش؟

 آيدين_آره

 !من_راهنمايي؟
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 آيدين_خب اول اسمش باحرف عين واول فاميلش با آر شروع ميشه

 من_خب يکم واضح تر

صداي خندش توي گوشم پيچيد دستموگذاشتم روي قلبم..قلب اون داره توي سينه من مي 
 کوبه...واااي خدايااااا...چراااااااا؟؟؟؟؟

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

 ...نش کننامروزقراره عشق زندگيم...آيدين عزيزمو..دف

 ...سينموکه توش داشت قلب ايدين ميتپيدو فشردم

ه بودن جيغ ميزدم ودادميزدم وسعي ميکردم خودموآزاد کنم دوتاازمحافظاي آرمان دستاموگرفت
 ...ونمي ذاشتن برم جلوو آرمان هم باگريه داشت کاري ميکردآرومم کنه

 ....ذاب ميدي هم منو؟آرمان_آروم باش خانومم خواهش ميکنم عسل چراداري هم خودتوع

آن نذاردفنش کنن من من_ولم کنيدلعنتيا..دفنش نکنيد..اون که نمرده...آرمــــــــــــــــــان توروقر
اک لعنتيو...اون که آيدين ومي خوام...ِدميگم ولم کنيد..نه..نه نـــــــــــه..توروخدانريز..نريز اون خ

 ...نمرده

ل باربيهوش شدم مامان وخواهرش ازخارج برگشتن حادادميزدم وهق هق مي کردم تاحاالچند
 ...واوضاعي دارن که ازخدامي خوام به هيچ خواهرومادري نده

 ...لم کننمن_آرمان به اينابگوولم کنن توروخدابهشون بگوولم کنن نميرم جلوباشه...فقط بگو و

 باچشماي قرمزمشکوک بهم نگاه کرد:راست ميگي؟

 ....من_آره..آره..فقط بگوولم کنن

آرمان باعالمت سربهشون اشاره کردومن ورها کردن دويدم سمتش اماآرمان کمرم وگرفت 
 جيغ زدم..آرمان داشت منوازپشت به سمت خودش ميکشوندمن هم تقالميکردم وگريه ميکردم

نوز هآيدين بيدارشو..آيدين...نرو..نرو..بيدارشو...آيدين بلندشوووو...بهشون ثابت کن _
نو هم باهاش مان بذار برم پيشش...توروخدا آقا نريز اون خاک لعنتيو نريز حداقل زنده...ولم کن آرم

 ...دفن کنيد...آيــــــــــــديــــــــــــــن بلندشو...من ...من

 ....چشمام سياهي رفت وديگه هيچي نفهميدم

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

ده نه شدم بدنم خيلي ضعيف شامروزچهلم آيدينه همه درحال گريه کردنن تاحاالچندباربيهوش 
 ... غذامي خورم ونه آب فقط کارم گريه

 ...اماامروز آرمان ازپس ديدم داره غصه ميخوره به زور دو قاشق خوردم

 ...االن بغل آيلينم ودارم هق هق ميکنم
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 ....امروزقراره وصيت نامه آيدين فرخي عشق من خونده بشه

مه ف زدن بامادرآيدين وآرمان پاکت وصيت ناوکيل آرمان وآيدين واردشدوبعدازتسليت وحر
 :روبازکرد

 به نام خداخالق انسان

 به نام انسان خالق اشک

 به نام اشک تسکين دهنده قلب

 به نام قلب ايجادگرعشق

 به نام عشق زيباترين خطاي انسان

 من آيدين فرخي فرزندآبتين فرخي درتمام زندگيم عاشق دختري بودم که حاضربودم تمام
ميشه به پاش بريزم مي خواستم يکي ازبهترين ورويايي ترين زندگي روبراش بسازم..من هدنيارو

چ وقت درحال اثبات عشقم به اون دختربودم اماامروز من عشقم وتمام وکمال بهش ثابت کردم..هي
زيزم بهش ابرازعالقه نکردم چون دوست نداشتم فکربکنه ازهمون بچگي بهش نظرداشتم ازداداش ع

 دوسال باهم دوست بوديم آرمان رادمهرکسي که درهمه شرايط وحال کنارم بودطلبکه بيست و
که  حالليت ميطلبم وميخوام بدونه که چه قدردوستش دارم مادروخواهرعزيزم بااينکه سه ساله
شه توي نديدمتون دلم براتون تنگ نشده چون هميشه ودرهمه حال جاتون توي قلبم بوده وبراي همي

نه ازش اشت هرچنداالن قلب من جاش امن تره...پيش يه نفره که ازمن بهترميتوقلبم جاي خواهيدد
 ...مراقبت بکنه

 ..باگفتن اين حرفش اشکام بيشترسرازيرشد

ي که زندگي من هنوزتموم نشده تازه شروع شده..عسل عزيزم من عاشقت بودم..بله..اون دختر
اشم يدوارم عشقموبهت ثابت کرده باول حرفش باعين شروع ميشدوعشق زندگي من بود تو بودي ام

نه حتي من عاشقت بودم باتموم وجوداماحاالمي دونم که مردبهترازمن وجودداره که توروخوشبخت ک
ثل بهترازمن آرمان رادمهرپسرعموي خودت داداش عزيزمن اون هم مثل من عاشق توبودواونهم م

دوارم من يعني آرمان باش امي من نميتونست بهت ابرازعالقه کنه عسل خانوم مواظب خودت ودوست
تي اگه درکنارهم مزه آرامش وخوشبختي وبچشين...درضمن مراقب قلبم که درحال کوبيدنه باش .. ح
توي بدن خودم هم بود همش داشت براي توميکوبيدوتنهاتوتوش جاي داشتي وبه عشق تومي 

سيد...آيلين ه صاحب اصليش رکوبيدحاالکه توي سينه توداره ميکوبه بهتره... قلب خيلي وفاداريه...ب
جان خواهرنازنين من بدون که داداشت ازاين باالهمواره هواتوداره وبرات آرزوخوشبختي 

ق مادري حميکنه..مادرعزيزم بااينکه مادرتني خودم نيستي ومن پسرناتني ات بودم اماکامال برام 
 قيت ميکنم..آرمانوبه جاآوردي حاللم کن همتان رادوست دارم وبراي تک تکتان آرزوي موف

انگشتري که خودت ميدوني چه ماجرايي داره باعشق دست عسل کن وماجراعاشقيمون وبراش 
بگو...عسل آهنگ..خانوم من ازعلي روزگارهمون که عاشقش بودي منوآرمان هم عاشقش 

بوديموهميشه آرزومون اين بودکه روزي براي توبخونيم اماقسمت من نشداما خوشحالم چون 
شدمي خوشبخت ترميشدي يادته هميشه دوست داشتم بهت اعتراف کنم اماآرمان مانع مي توباآرمان

 ...گفت که االن وقتش نيست

 ...بااين حرفش آرمان بيشترقطرات اشکش جاري شد
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 عسل خيلي خوشحالم که آرمان نذاشت بهت اعتراف کنم چون من لياقت داشتن تورونداشتم
عتراف ا.ولي يه حسرت به دلم مونداينکه کاش يه باربهت اميدوارم درکنارپسرعموت خوشبخت بشيد.

 ......مي کردم که عسل من عاشقتم امامتاسفانه نشدونتونستم..روزگاراين اجازه روبه من نداد

 ...اشکام بيشترسرازيرشد

ميدونم سرقبرم زيادگريه خواهي کردامابدون من ناراضيم ونمي خوام زياداشکات وبه 
بريزي اون اشک هاروالکي هدرنده ولي خواهشا روزهاي تولدم خاطرمردي که بهت شک کرد

ون طلب وروزهاي تولدت همراه آرمان بياييدسر قبرم منواونجا تنهانذاريدعسل دوست دارم..ازهمت
 ...حالليت ميطلبم ....خدانگهدار

بعدازاتمام وصيتنامه وکيله گفت:اين وصيت نامه اصلي مرحوم آيدين فرخي بودکه 
خونده بشه امابراي تقسيم ثروت ايشون توي وصيت نامه ديگشونه که گفتن  تاکيدکرددرجمع

 ...درحضورخانوم رادمهروخواهرومادرشون وآقاي آرمان رادمهرخونده بشه

شپزخونه آ...خداياتوکه ميدونستي عاشقه چرا..چرااين کاروکردي..آرمان بغلم کرد ومنوبردتوي 
مي  بهش نگاه کردم من عاشق اين مردبودم وهمين طورآيدين...باآغوشهاشون لبخندهاشون آرامش

وي من...آغوشش بگرفتم..من دربغل اين مردهم ميتونستم خوشبخت بشم چون هم اون عاشقمه هم 
 ...آرامش وامنيت ميده

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

علومه يه ساله که ازفوت آيدين ميگذره بااينکه جاي خاليش توي زندگي منوآرمان به وضوح م
قتي که من امابازهم داريم باهاش کنارمي آييم...آرمان ماجراهاروبرام تعريف کردفهميدم ازهمون و

آرمان سي بهم داشتن وهرچه بزرگترميشدن حسشون قوي تر ميشده..يازده سالم بوده اين دوتايه ح
ون باتموم وجودش عاشقمه طبق وصيت آيدين سفارش کرده بودکه حتمابعدازچهلمش مراسم عروسيم

 ...وبرگزارکنيم امامااين کارو نکرديم چون شرايط روحي ورواني من خوب نبود

آينده  شقش هستم کامال خوشبختم...هفتهمن االن کامالدر کنارآرمان مردي که باتموم وجودعا
رچون آرمان قراره عقدکنيم..ولي نميدونم چرادوسه روزه هي حالم بهم ميخوره االن داريم ميريم دکت

 ....ميگه نکنه مسموم شده باشم

 ...يددکتربعدازمعاينه من لبخندي به رومون پاشيدوگفت:تبريک مي گم داريد بابامامان ميش

 ه غارعلي صدرچه عرض کن بزرگترازاون بازشد...باتعجب بهم نگاهدهن من وآرمان انداز
ن جوجوي کرديم...امااين مدت آرمان بهم نزديک نشده بودچه برسه به ....واي نکنه ...نکنه...اي

 .....واي نهخوشگل...بچه آيدين باشه...يعني بچه آيدين االن توي شکم منه واي خداياباورم نميشه..

 ...اني وبي مقدمه رفتم سر اصل مطلبسوارماشين شديم بانگر

 ...من_آرمان

 ....آرمان_جانم خانومم

 ...ووويي...هنوزم با زدن اين حرفا ته دلم غنج ميره

 ...من_ميگم ميذاري بچه روبه دنيابيارم ميشه سقتش نکنيم؟
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 :يکهوزدروي ترمزوباچشماي گردشده گفت

 ...آرمان_چــــي؟...هيچ معلومه داري چي ميگي؟

 ...داآرمان دلت ميادتوروخ_

 ...!!!آرمان_مگه من چيزي گفتم؟

 من_يعني ميذاري اين بچروبه دنيابيارم؟

 آيدين_آره ديوونه..مگه ميشه تنهايادگاري آيدين ونگه نداريم

لي...نه نبايد هردوتامون خنديديم واقعاخيلي خوشحال شدم...بچه آيدين...آيدين عزيزم ....آره...و
ميشه  ن دارم زن آرمان ميشم وفکرکردن به اون خيانت به آرمان محسوبديگه به آيدين فکرکنم م

 .....هرچندخودم به اين حرفي که زدم اعتقادي نداشتم

 :( (خخخخخخ)

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

من االن کامالخوشبختم....يه زني که درکنارشوهروبچه هاش احساس امنيت وخوشبختي 
)منظورم خودشه وجديدت ومغروربودنش حين انجام کار ميکنه...پسر آيدين ....آرتين....کامالشبيه

مدرسه ووقت هايي که همراه ارمان به شرکت وکارخونه هاميره(حتي شوخ بودنش توي محيط 
خانواده...رنگ چشماش وفرم لب وبينيش هم به آيدين رفته...واما دوتا دختراي خوشگل 

...پوست آبيه...موهاي درازوخرمايي خودم...آينازوآيدا....چشماشون همرنگ چشماي منوآرمان يعني
 ....سفيد..ولباي قرمزکوچولوي خوشگل

اين سن  آرمان اصالهيچ گونه فرقي بين دخترهاش باآرتين نميذاره...آرتين يازده سالشه وتوي
مثل دوتاباباهاش پسري ورزيده وقدبلنده...همش باشگاه وکالس هاي رزمي ميره ميگه دلم 

شونه .... آرمان باشه.... دوتادخترهاي خوشگلم که دوقلوهستن نه سالميخوادهيکل وابهتم مثل بابا
 ....وااااي اينا سر منوبردن

 من_آرتــــــــــــــــــــــــــــين...آيپد...آيداوبهش بده.....سرم رفت

 ...آرتين_نه مادرمن...من بايدبدونم باکي داره حرف ميزنه وچت ميکنه...مگه بي صاحابه

 ...ا غيرت بازي هاش هم مثل آيديِن....گوشيم زنگ خورد آرمان بودلبخندي زدم دقيق

 من_الوجانم

 آرمان_سالم خانوم خوشگلم

 من_سالم آقاي مزاحمم خسته نباشي

 آرمان_ازصفتي که بهم نسبت دادي کمال تشکردارم شماهم خسته نباشي خانوم زد حال...
 وايساببينم اين صداي دادوبيدادا براي چيه؟

 راسمن_صداي دخت
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 ...آرمان_بازهم آرتين داره

 :پريدم وسط حرفش و گفتم

 من_آره

 آرمان_بايدحسابشوبرسم...البته به موقش

 ..من_کاري داشتي؟

 آرمان_آره

 من_چه کاري؟

 حمل کنمتآرمان_ببين من دارم ميميرم دارم اين جا توي اين شرکت جون ميدم... ديگه نميتونم 

 :تممنظورشوگرفتم باصداي اعتراض آميزي گف

 من_ِا...ارمان بس کن ديگه

 آرمان_خواهش ميکنم همين يه بار

 من_آخه توزياده روي ميکني ميترسم يه دونه ديگه بذاري توي دامنم

 آرمان_نه قول ميدم

 من_باشه منتظرم

 آرمان_واي خداياشکرت االن ميام خونه

نه اي مله حکيماگوشيوباخنده قطع کردم...ازدست آرمان....من بايدسربه سينه آيدين بذارم)ج
 ((ازاستادآيدين فرخي)اگه يادتون باشه

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

به باغ يکي ازدوستاي آرمان رفتيم...اونجااين آقا آرتين ماهمش به خواهراش 
ورد آرمان گيرميدادومنوآرمان هم همش ميخنديديم...بوي کباب توي بينيم پيچيدوباعث شدحالم بهم خ

 ...ردزدتوسرش وگفت:واي بدبخت شديم زياده روي کردم..نهباچشماي گردشده بهم نگاه ک

يکي  چشم غره حسابي بهش رفتموگفتم:اگه گذاشتم ديگه بهم نزديک بشي اينجوري باشه هرسال
 ميزاري توي دامنم

 ...!آرمان_ميخوايي بندازيش؟

 !!!!!من_چـــــــــــــــي؟؟؟؟

 آرمان_ غلت کردم...هيچي

 يمن_آهان...فکرکردم چيزي گفت
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************** 

 ....برگه آزمايشوگرفتيم...درست حدس زده بوديم حامله بودم

 ....چندماه گذشته وامروز رفتيم براي سونو گرافي تا جنسيت بچه مشخص بشه

دخترا وقتي فهميدن دارن صاحب يه داداش ديگه ميشن زدن توي سرشون 
 وگفتن:واااي...نه...يه داداش ديگه

 ....اشهگفت:مامان مثل خودم ميخوام بارش بياري بايدغيرت داشته ب سپهرباحالت مغرورانه اي

شه بايديه بعدروکردسمت آرمان وگفت:باباخان لطفاشماهم اينقدرفعاليت نکنيد...اگه اينجوري با
 ...مهدکودک راه بندازي

 منوآرمان باچشماي گردشده بهش نگاه کرديم اين بچه عجب رويي داشت

 حرفاجلوي خواهرات ميزني...به توچه زن خودمه دوست دارمآرمان_بارآخرت باشه ازاين 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....فعال باشم توهم وقتي زن گرفتي بهت اجازه ميدم که فعال باشي

دربي تربيته...واااي جانــــــــــــــم....ِاِاِا...اين مثالاومدبچرودعواکنه...ياتشويقش کنه...چه ق
 ....خداااا

 :سخن نويسنده

 ...اينم از رمان عشق ماسه نفر

 ....اميدوارم ازش خوشتون اومده باشه

عشق همينه وقتي عاشق يه نفر ميشي حاضري از همه چيزت بگذري... حاضري براي اثبات 
اي قلبش عشقت به اون يه نفرهر کاري بکني...آيدين قصه ماهم عشق پاکشو که توي سينش بودبا اهد

 ...به عسل ثابت کرد

 ...زرمانم راضي بوده باشيدواز خوندنش پشيمون نشده باشيداميدوارم ا

 (:خوندن اين رمانو هم به دوستاي ديگتون پيشنهاد بديد

 هميشه در پناه حق مويد و سرافراز باشيد

Kiana…Bahmanzad 

 ساعت:پنچ ونيم بامداد

 (:عضو انجمن نويسندگان رمان هاي عاشقانه

 


