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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 عشق نندهیبه نام آفر 

  

 :چرخه عشق ماسه نفررمان

 

 

 گلم... یسلااااام دوست ها 

 )خخخخخ(کیبراتون نوشتم درحدالمپ یرمان

 !!!(ارمی... )که البته حتما م ارمیلباتون ب یرمان لبخندورو نیباخوندن ا دوارمیام 

علاقه مندان آمادس(  ی)که الان برایبه اسم:اعتراف کن عاشقم یا گهید یرمان رمان ها نیجزا به

درحال آماده شدن  زانیشماعز یهستم(برا پشونیوعشق به رنگ خون وچرخه عشق )درحال تا

 ...میبراتون بساز یقات خوب وخوشتااو

ا ر یعاشقانه ورمانسرا کمال تشکروقدردان یرمان ها یوبرنامه ها رکانالیمد یغلام یازآقا والبته

 ...دهنیاجازه رشد وتکامل م سندگانیدارم که به مانو

 ادیهم عشقولانه هستش خوشتون ب یرمانم که ژانرش طنزوکم نیازا دوارمیام

 دیهم سفارش کن گتونید یرمان وبه دوستا نیا خوندن

http://www.romankade./
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 داستان: خلاصه

 است. یحال عاشقانه ا نیکاملاطنزودرع رمان

وآرمان رادمهربه همراه  یفرخ نیدیآ یجذاب به اسم ها یلیوخ طونیدوتا پسر کاملا ش یزندگ

 به اسم عسل رادمهر. طونیدخترش کی

 ساله آرمان هستش ... نیوچند یمیصم یلیهم دوست خ نیدیاندوآ لیوآرمان باهم فام عسل

براشون  یقشنگ وباورنکردن یسالشونه ماجراها02که نیدیباآرمان وآ یزندگ یساله تو 02 عسل

 ....دیهست دنیماجراهاشما فقط درحال خند نیا یافته که تو یاتفاق م

به نام  یهم دوستش دارند اماباورودپسر یلیتعصب دارندوخ یلیعسل خ یرو نیدیوآ آرمان

براشون  ییخوره واتفاقا یبه هم م یکم نیدیعسل ورابطه اش باآرمان وآ یاشکان پاک نژادزندگ

 برسه به عسل!. دچهیشماهم انتظارندار یافته که عسل اصلاانتظارنداره حت یم

 .ستیاست وخوندنش خارج ازلطف ن یوجذاب یارعالیبس رمان

 :چندنکته

 ندارد یرمان رده سن نی(ا1

 هاومکان هامستعاره هستند تیوشغل هاوشخص یماسا ی(کل0

 هیکاملاتصادف ی(هرگونه تشابه باهررمان وداستان ونوشته ا3

 رو براتون بسازم یاوقات خوش دوباخوندنشیرمان لذت ببر نیازا دوارمیام درکل

 ارباب ارباب جونم ارباااااااااب_

جسم سخت  کی کردم به یدوشم جابه جام یرو رو میطورکه داشتم کوله پشت نیهم

روداشت به رخم  شبید یخواب یکه ب ییبرخوردکردم سرم روبالاگرفتم ارباب باچشمها

نگاه کنه که نکنه صحنه توش  لمیف نهی)خب به  من چه مجبورنبودبامن بشدیکشیم
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مشت شده بودن زل زده   تیکه ازعصبان زونیآو ییودستها دهیژول یباشه(قرمزشده بودباموها

بهم  یاون وقت ه شمیشلوار لازم م کنهیکه نگاهم م ینطوریا نهیبیتوروخدا..م ینیبیبود به من )م

 زل زده که آبروموببره وآتو بدم دستشون(

 : ادزدیفر یدادمانند یقدم عقب رفتم که ارباب باصدا کی

 سرت هاااااااان یرو یصداتوانداخت هیچ_

 هاااا...فقط وحشت کردم!(  دمیدترسیفکرکن داگهیباش ونی)مد

 تا....تا.... زباشیگفتندسحرخ می..خب ارباب جونم ازقدزهیچ می...اخب_

 ؟؟؟؟؟؟یتاچ_

 بود؟... یفکرکردم...اوف..چ یکم

 گفتم... یحالت غرور هیو بعدباافتخارکامل

 ....یآهااااان تاسالم بمون_

 نه؟؟؟؟!!!!! گهید هیمنظورت همون کامروا باش_

 رمیکه به اطلاعتون برسونم که دارم م دارکردمیصبح شماروب6آره همون خب من هم ساعت _

 ...دیباهام ندار یدانشگاه شماکار

 ...یبا یباهاتون ندارم خداحافظ... با یمکث کردم بعد ادامه دادم...من هم کار یکم

 ارباب گردشدوگفت: یچشما

 ی! توم؟یکرد داریصبح من و ب 6!!!توساعت ؟؟؟یچـــــــــــــــــــــــــــــــ_

 سایکشمت وا یکشمت به قرآن م ی...میفهم یصبح م 2..دمیتوساعت چندخواببه خاطر یدون

 ...یکن یفرارم یکجادار نمیبب
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 ...سمیمغز خر که نخوردم وا دیهه ببخش نیدیکارم ساختس..پس مغز آ رهیدونستم من و بگ یم

 طبقه بالامون شدم  واردهال

خر  ازاون نیدیآرمان وآ نیخودمون بمونه ا نیالبته ب میبچه پولدار گهی)خونمون دوبلکسه....اره د

بالمه دن یببروحش هیکه مثل  یارباب نیدارم پز پول هم دمیپولان من که پز خونه دوبلکسمون و م

که  یباداد انهی اددنبالمیارباب م نمی...(در حال فراربودم که به پشت سرم نگاه کردم ببدمیرو م

 که اون نیبرخوردکردم افتادم زم یفلز ییمه طلاارباب زدبه جلوم نگاه کردم وبه شدت به مجس

زدم که ارباب خودشو بهم  یغیچنان ج نمیس ی)منظورم مجسمس( افتادروایح یب

 : دیپرس یرسوندومجسمه روازروم برداشت بانگران

 ....یعسل..خوب یشد یچ_

 مبل....  یکردو منوبردگذاشت رو بغلم

بودم  البته  دهیپوش رشیخوشگل ز یلیتاب خ کیمانتوم روبازکرد خداروشکرحداقل  یها دکمه

 بود !! دنمیکش شترازخجالتیاماخب دردم ب دمیخجالت کش یلیناگفته نماند خ

 دادوگفت:  رونیب یازراحت یدونفسیکش نمیقفسه س یرو یدست یبانگران ارباب

 نشکسته... شیآخ_

 زد وادامه داد: رهیخوشگلش که دلم ضعف م یچشم غره ها بعدازاون

 یوقت ازدستم فرارکن چیدهیمگه بهت نگفتم نبا ییدو یچراآخه توتوخونه م گوشیباز دختر

 مکث کرد... یبچه......کم

 ؟ینگوکه صبحونه نخورد_

 براتون آماده کردم  ینه ول_

 کرد... یاخم
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 هااااانــــــــن  رونیب یبدون صبحونه ازخونه بر دیمن چندباربهت بگم  که نبا_

 مانتوم بودم که گفتم : یبستن دکمه ها نیودرح بلندشدم

 چشم اربــــــــــــــــــــاب دکترم !_

 کردوگفت: یخنده دخترکش تک

  میتاباهم صبحونه بخور امیامون ازدست زبون تو الان م_

 چشم اربــــــــــــــــاب جونــــم _

 

 وژله درست نکردم.. یافتادفرن ادمیکهویکه  نییپا رفتم

 کشه..  یـــــاب من و ماربــــ یواااا

 ددرهرزمانیارباب صبح/ ظهر/ شب/ وقت مرگ/عصرونه /نصفه شب/خلاصه با آخه

 باشه... دموجودیوژله با یفرن خچالی یحتما تو یطیودرهرشرا

 که بازهم دوباره به ارباب برخوردم :/ رونیخواستم برم ب تهیــــــیاوضاع خ دمید 

 

 

تو  )اعتمادبه نفست ینیبب یکلیوخوش ه یگندگ نیومنو به ا یبازکن یتون یچشماتونم_ارباب

 چارهیتودختر..ب یدوبارپدرشکمم رودراورد یها(اول صبح گهیراست م شییحلقم البته خدا

 قراره بکشه از دست تووووووو یبدبخت چ ندتیشوهرآ

 مگیگفتم(م یوناز یکنم...حالا بحث شوور و ول کن .... )بعدباچابلوس یوقت شوووهرنم چیمن ه_

 ارباب جوووونم؟؟؟؟!!!!
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 نگام کردوگفت: یطونیباش

 !زمیبله عز_ارباب

 دانشگاه؟  دیرسون یمنو م_من

 رسونمت گلم یوژله روکه خوردم باشه م یبذارصبحونموبخورم فرن_ارباب

 بذاربخورم بعد.. یگیبعدتوم میندار یژله وفرن یخوام تونفهم یمن م یزک

 فت:گ یروکه بپوشم که ارباب ازتوآشپزخونه بالحن معترضاسپرت خوشگلم  یکفشها خواستم

 وژله کوووووووووووووو؟؟؟؟ یاااااا...عسل فرن_

 ....دلم براش سوخت... یاوخ

 هااا... ینزن خونکیس هیشکلات کی.. اربااااب به کیشکلات کیطبقه چهارم پشت ک خچالیتو_من

 ....میوژله نداشت یدروغ گفته بودم ماکه اصلا فرن حالا

 نعره ارباب اومدکه گفت: یکهوصدای اطیح یتو رفتم

عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_

 کشــــــــــــــمـــــــــتــــــــــــــــــ ..... یـــل م

 کردم یکتک جانانه خودموآماده م کی یدبرایبا رونیب زودخودموانداختم

 

بلندشد ازطرف ارباب بودبازش کردم  میاس ام اس گوش یبودم که صدانشسته  یتاکس یتو

 نوشته بود:

   "ارمیخونه پدر تو در م یآره بذاربرگرد یذار یکه سرمن کلاه م"

 براش نوشتم: دمیترس
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 "شه یتکرارنم گهیددیببخش کردمیمگرنه درست م میآخه ارباب ژله نداشت"

 نوشت: برام

 دغلطتیبعدشا یکه شد هیتنب یخور یکتک م کمیاول نشد رفتهینوچ نوچ نوچ غلتت پذ_

 رفتمیروپذ

 !! دیگفتم غلط کردم فقط گفتم ببخش یمن ک اوا

 یکنه قطره اشک یم یدونستم که حرفش روعمل یبودم م دهیترس یلیزدخ یتندتندم قلبم

 یافتادم تو یداشتم اه لعنت اجیتازه احت یهوا نییپنجره رودادم پا نییازگوشه چشمام افتادپا

 ....نیدیآرمان وآ یدل نازک بودم به خصوص باحرف ها یلیچراغ قرمز...آخه من خ

 

 منوبه خودم آوردبازهم ازطرف ارباب بود بازش کردم... میاس ام اس گوش یصدا

 ینجوریازخونه حرفم برات ابهت داره که ا رونیب یخوشم اومدحت ؟نهیترس یازم م نقدریا یعنی"

  "؟؟یکن یم هیگر یدار

 براش نوشتم: باتعجب

 کنم!!!!!!!!!!!!! یم هیدارم گر نیماش یدتویدون یارباب شماازکجام_

 داد: جواب

 ..یفهم یم یرونگاه کن رونیب نیماش شهیازش قهیدق کی _

  

 انداختم... رونینگاه به ب هی

 که پووورشه اربابه !!!!! نیا اااااابولفضلی
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 "خانم کوچولو!! نمتیب یخونه م یتو"پوزخندبهم نگاه کردوگفت:  هیبا 

بنده  یآقاآرمان رادمهرپسرعمو ابهتربگمیاربابه ما نیکردم آخه ا یداشتم سکته م ازترس

ارباب  گنیدهات م سیکه براشون انتخاب کردم ارباب هستش..خخخخ..اخه به رئ یهستندواسم

 انتخاب کردم...خخخ... باروبراشیاسم ز نیدچراایفهمیدمیشوبخونیارباب ...بق گمیمن هم بهش م

شمال من تک فرزند ودردونه بابام بودم امااون شب  میرفت یسالم بودهمراه پدرومادرم م 13 یوقت

و اموالمون روفروختم  یی... پدرومادرم فوت شدندتمام دارامیتصادف کرد ونیکام هیشوم مابا

 ییبود ..... اماخودم جارودادم چون پدرمن مقصر ونیتومن وبااون پول راننده کام ونیلیم 122شد

ودم بانک نشسته ب یازپله ها یکی ی....روینه دوست ینه قوم ینه کار ینداشتم برم نه کس گهیرود

 هافیمردمسن خوش ق کیترس برم داشت... ستادیخوشگل جلوم وا یمشک یکمر نیماش کیکه 

 ربارونیموقع شب ز نیدخترم شماا"پدرم بوداومد سمتم وگفت:  هیشب بیکه عج کلیوخوش ه

 "الان پدرومادرت نگرانت شدن یدون یم یکن یکارم یچ

م کرد فیماجرار وبراش تعر یتمام دنیبودم که بارون شروع کرده به بار دهینفهم یموقع حت اون

 خونه ما..خونه میبلندشوبر"گفت:  ییکه باخوشرو

 "کنمیتوهم هست مثل دخترنداشتم ازت مراقبت م یوجابرا مابزرگه

م شد نشیسوارماش نیرونداشتم که برم به خاطر هم ییاسرارکردومن هم جا یلیاماخ تشکرکردم

 ادهیروپارک کردوباهم پ نیماش میبزرگ شد یــیلیخ اطیح هیوارد میدیبه منزلشون رس یوقت

 هیک گهید نیگفت: ا فشیظر یخانم باصدا ژهیمهربون به اسم من یلیزن خوشگل وخ کی میشد

 ... درنازهمحمدخان؟؟؟؟چه ق

 ژهیمن یمردمسن ماجراروبرا محمدآقاهمون

 میکن یکردودرآخراضافه کردکه به عنوان دخترمون بزرگش م فیخانم)همسرمحمدخان( تعر 

 رنگش جمع شده بودگفت: یآب یکه تو چشما ییوبااشکا یخانم باناراحت ژهیمن

 زمی..عزاتوهواسردهیگم وواقعا متاسفم دخترم ب یم تیتسل_
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 داشتن .. یچه خونه بزرگ وخوشگل یــــــــیتو..وو رفتم

 داشتن... ییبایدوبلکس....هال بزرگ وواقعاز ییلایو خونه

 یکلیخوشگل وقدبلندوواقعاه یپسر هیخونه بودم چشمم به  زکردنیطورکه مشغول آنال همون

امژه ب یقلم ینیخوشفرم وخوشگل بودلامصب...ب بیکه عج یقلوه ا ییدرشت ولبا یباچشمان آب

بود  کلیخوش ه یلیاومدخ یم نییخوشگل داشت از پله هاپا دهیکش یدو ابروهابلن اهیس یها

 زدوروبه باباش گفت: بهم یپوزخند هیپسره 

  ه؟؟؟یدختره ک نیباباا_

 گفت: محمدخان

  دتویخواهرجد_

 خواستم  یمن که خواهرنم یول_

 خانم گفت:  ژهیمن

 بس کن آرمان زشته _

 نیکه ا دمیسال گذشت ومن فهم کیبودکاملامثل خودش..  یاسمش آرمان اسم قشنگ دمیفهم

 مردِ مهربون عموبنده است وآرمان پسرعمومن....

هفته بعدش عموم 1شد...  یبستر مارستانیوتو ب مارشدیعموب نکهیداشتم تاا یخوب وآروم یزندگ

 فوت شد ...

 

 ی.. باخوشحالشدم . ادهیپول وسمتش گرفتم وپ رونیاومدم ب الیراننده ازفکروخ یصدا با

سرجاهامون  میوباهم به سمت کلاس راه افتاد ششیپ دمیودو دمیوارددانشگاه شدم سحروازدورد

دادم وجزوه  یداشتم درسموگوش م اقینبردکه استادهم واردکلاس شدبااشت قهیدق0و مینشست

کرد اگه جزوه  یارباب خودمون(هرشب جزوه هاموچک م اهمونیآرمان ) خهکردم آ یم یبردار
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گرفت که سرکلاس خوب  یم جهیشد و نت ینوشته باشم خوشحال م یخوب بانکات عال یها

گرفت که سرکلاس خوب گوش نکردم ودمار از روزگارم  یم جهیدرسوگوش دادم امااگه بدبودنت

 آورد...  یدرم

کلاس نداشتم اما  گهیبودمن که امروزد میساعت ده ون میرفت رونیتموم شدوهمراه سحرب کلاس

 ت دو کلاس داشت...ازسحرسحرتا ساع

که  یافتادم وقت ادگذشتهیگرفتم وراه افتادم به سمت خونه  نیماش کیکردم و یخداحافظ

ماه بعدش 3وابسته بود یلیوازخونه بردزن عموچون به عموخ جانیوشوروه یشاد ارفتیعموازدن

بود  بدبودوهمش کارم آبغوره گرفتن یلیبعدازفوت زن عموحال من خ ارفتیسکته کرد وازدن

 کیبمونم البته به عنوان  ششیتونم پ یوجودبکنه گفت که م اومدمثلااعلامآرمان خان  نکهیتاا

ه البت کنهیوازم مراقبت م کنهیمن وبرطرف م یلیتحص یها ازهاوخرجیخدمتکاروبه جاش اون هم ن

ترمموپاس  یعال یده که خوب درس بخونم وبانمره ها یمنوم لیتحص نهیهز یتازمان

من  یاونهم تهران برا یشهر یکردم اماخوب تو ولقدراحمق بودم که قب دچهیدبگیکنم.شا

 یاونهم تک وتنهازندگ یخونه مجرد کی یبودکه تو یخطرناکــ یلـــیخ یساله جا11 یدختر

م گ یبهش م نیدیآ یالبته جلو"ارباب  "گم یکنم پس قبول کردم وبهش ازاون موقع به بعدم

 کیهستم نه به عنوان  خونهاون  یکلفت تو هیعنوان  دونه من به ینم نیدیآرمان چون آ

 مراقبمه البته اون به شهیوهم هیباحال یلیپسرخ ستیکردن باهاش بدن یدخترعمو البته زندگ

....الان دهیودستورم دهیحرصم م یخدمتکارچون همش از لج من ه هیبه عنوان  گمیم نیخاطرا

 یزندگ دشونخو یلایو یتو نیدیالبته آ کنمیم یزندگ نیدیآرمان وآ شیهم پنچ ساله که پ

 خونه ما پلاسه... شتراوقاتیخب ب یول کنهیم

درانداختم ورفتم  یدوتویپول وحساب کردم وکل رونیاومدم ب الیازفکروخ نیماش ستادنیباا

 یتاپ صورت هیزوج شلوغه پس  یگشت خونه چون سرش روزها یبرم 3توامروزآرمان ساعت

 غذاااااااااا یبه سو ششیوپ دمیخوشگل پوش یشلوارل کیو

**************** 
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سالادخوشمزه  هیافتادهنوز سالاد درست نکردم  ادمیکردم که  یهاروداشتم سرخ م اسنک

رفت که  یم شیهم آماده کردم کارام داشت روبه اتمام پ یوخوشگل درست کردم وژله وفرن

ذوق کرده بودم دست  یلیاخ...واقعنیدیآ سیآرمان وبه دنبال اون واردشدن جنس نیماش یصدا

 نیدیآ طونیکردم ورفتم به طرف در.. دروبازکردم که صورت ش نهامو شستم وخشک خشکشو

 شدوپشت سرشم آرمان.... انیدرنما یتو

 یبوداخم وحشتناک نیدیزداماآرمان که پشت آ یچشمش به من افتادچشماش برق خاص نیدیآ

 کرد:

 گل وخوشگل ونانازخودم یسلام برآبج_

 خودم طونیوش کلیخوشگل وخوش ه نیدیبرداداش آ سلام_

 من کاشت  یشونیپ یبوس رو کی میکرد گروبغلیهمد

کناربنده هم آدم هستم هم صاحب خونه...  دییایدرب یخان ازجلو نیدیآ شهیاهههممم م_آرمان

 ... گهیددیریبگ لیبابا...ماروهم تحو

 نیعشقم ا ـــــدیببخش یگفت:واااااا یعشوه خاص هیصداشوزنونه کردوبا نیدیآ

 ذاره کــــــــــــــــــــــــــه.... یآدم نم یدختراصلاحواس برا

 

روروشن کردبالبخندبرگشتم سمت  ونیزیکاناپه نشست وتلو یحرف رفت رو نیزدن ا بعداز

پرازخشم  ینشنوه ول نیدیکه آ یآروم یباصدا نقدرقرمزشدهیچراچشماش ا نیآرمان... وا...ا

 نگاه به سرووضع خودم انداختم هی... هیچه سرو وضع نیگفت:ا

 آرمان قرمزشد یبرق زدوچشما نیدیآ یپس بگوچراچشما یواااااااا  

و ازاون دسته  زیاصلا چشم ه نیدیآرمان وآ نیمن هم ی)البته بگم هااا داداش ها

 ....(ستنی...استغفرالله....نیپسرها
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 کرد....باترس گفتم: اخم

توروخدادعوام  گمیکارونکردم به خدادارم راست م نیسم نبودبه خداازعمدابه قرآن آرمان حوا_

 نکن... 

 رنگ آرامش به خودش گرفت اماباهمون خشم گفت: چشماش

 لباساتوعوض کن... عیبروسر_

 یوسارافون رنگ دمیبلندساده پوش نیآست یلباس مشک کیدویساپورت سف کیرفتم  عیسر

درازبودبالابستمش  یلیم کردم البته چون موهام خسر دهمیوشال سف دمیام روهم پوش یرنگ

دراتاقم روبازکردم آرمان هم  یاومدند وقت یباسنم م یلباسم آخه موهام تارو یوانداختم تو

 :دوگفتیمن افتاددرخش هاومدچشماش که ب رونیب

 دوتاپسره نامحرمه!.... یباجلویخانم متشخص وز هی پیت نیا نیآفر_

 

 حتما ننتم... گهید یووقتها ی...نه بابا...پس وقت بچگدونستمینم دومنیشمانامحرم بود مگه

 ...گهید مینی...گفتم: ماا سادمیجلوش وا رفتم

 یبوسه کوچولورو کیو دمیوخودم وبالاکش رومندشیبزرگ ون یشونه ها یدستاموگذاشتم رو 

 قرمزخوشگلش زدم: یلبا

 دبهیبا گهید میدار یرتیوصدالبته اخمو وغ کلیخوشگل وخوش ه یدونه پسرعمو هیمام _من

 .... میحرفش گوش بد

 هیاب نیدیدادم که آ یرفتم داخل آشپزخونه داشتم کارهاموانجام م میومستق نییرفتم پا عیسر

 شده.... یزیچ نیدیلبخند پسر کش گفتم: آ هیاخم واردآشپزخونه شدوبه من زل زدبا

 نه..... _
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 بالاانداختم وشروع کردم به انجام دادن یا شونه

 نشست وگفت: یصندل یرو نیدیخودم که آ یکارها 

 ...؟یکش یتوازمن خجالت م_

 لبخندجواب دادم: کیسمتش وبا برگشتم

 ..نم؟یدیآ یدیسوال وپرس نینه چراا_

بشم  کیمن ازاون دسته پسرام که تحر ینکنه فکرکرد یلباساتوعوض کرد یپس چرارفت_نیدیآ

 دستت بدم... یروکا

 خب.... دمی....خجالت کش نییپا سرموانداختم

عسل...مکث کردادامه داد:پس درست حدس زده بودم فکر کردم بعداز  ید یچراجواب نم_نیدیآ

 که یو بدون یده سال اخلاق منو شناخته باش

 کردم... یشم امامتاسفانه اشتباه فکرم ینم کیتحر چوقتیمن ه 

 

 پاهاش نشستم ودستموانداختم دورگردنش: یرو رفتم

 یوآرزو کلیوخوشه یخوشگل یلیخ نکهیشناسم توباا یمن اخلاق داداشموخوب م نیبب_

طورآرمان...  نیهم یریجواب مثبت بگ یبذار یهردختر یدست رو یتون یوم یهست یهردختر

 یاون آب یماورنگ چش هیوحش یتوخاکستر یرنگ چشما نکهیآرمان هم مثل تو...تنها فرقتون ا

 هیشب کلیازنظر ظرافت وه نقدریا یطور دچهیدوست شمادوتاکهدونم  یمن نم ی! راستهیاهل

 هاااان راستشو بگوناقلا... نیهم

 کردکه دلم براش ضعف رفت... یخنده دخترکش 
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وفقط رنگ چشماتون به هم رفته  یستین هشیچرااصلاشب یآرمان یخب توکه دخترعمو_نیدیآ

 تازشم زودباش تو جواب سوال منوبده...

منو  نیکشه اماخوب بب یازداداشش خجالت نم یخواهر چیداداشم ه نیبب_من

تونم  یمن که نم میکه مانامحرم هست نهیواونهم ا میتفاوت دار هی گهید یتوباخواهربرادرها

 توبپوشم آخه گلم... یروجلو یییلباسا نیهمچ

 خودش بچم( یبرا هیپاهاش نشستم...عجب نامحرم یالان رو نهیره جون خودم به خاطرهم)آ

 نگاهش عوض شدوگفت: کهورنگی

 ستیشناسموب یپس من نامحرمم آره باشه من که دوستِ پسرِعموت هستمو ده ساله که توروم_

 نیهمچ هی ستیآرمان که پسرعموته نامحرمت ن یشناسم نامحرم.. ول یساله که آرمان وم

 ...؟یپوش یروجلوش م ییلباسا

 (د؟یکنیشماحس م ادیم یحسود ی...بوی)اوخ

 نیبهتر یبوسه کنارلپش کاشتم که کاملارنگ آرامش  رو هی 

 چون آرمان هم جزوشه(.... نی) البته دومدمید میمردزندگ 

 یپوشم به خدادار یآرمان نم یوقت جلو چیه ییلباسا نیکه همچ یشناس یتومنونم یعنی_من

که خونه  ییپوشم وقتا ینم ییلباسا نیآرمان اصلا همچ یداداش گلم من جلو یکن یباه ماشت

زود  یوقت یپوشم امروزقراربودآرمان ساعت سه برگرده خونه ول یم ییلباسا نیهمچ ستین

افتاداون قدرذوق  یجنابعال نیلباساموعوض کنم که چشمم به ماش برمبرگشت خونه خواستم 

 هستم... یتیرفت توچه وضع ادمیکردم وخوشحال شدم که اصلا

که عموفوت کرده بودومن  ندازهیم یوقت ادیکه منو  ییقشنگش افتاد چشما یچشمم به چشما 

 نیکشتم...اماا یداشتم خودموم

 گفتند زن عموفوت شده یافتادم وقت یم ادآرمانیمن آرامش دادندومنوآروم کردند چشمابه

ع به ازاون موق نشیزدآرمان منو بغل کردوچسبوندبه س نیدیکه آ یکه بانعره ا فتمیبودب کینزد
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پشتم  شهیهم نیدیآرمان وآ طونیدوتاپسرش نیوقت کمبودمحبت نداشتم چون ا چیبعدمن ه

نگام  یطونیدادندبه خودم اومدم که سه ساعت به چشماش زل زدم ش یبودندوبهم دلدار

 البته هرچندخودم قبول دارم یدیپسرخوشگل ند هیکردوگفت: چ

دختربه  هی یتاناراحت نشه وقت گمیبهش نم گهیخب د یازآرمان بالاترم ول ییبایازنظرز که

 بوسِ....  هیداره اونهم  یمعن هیزنه  یمثل من زل م یپسرخوشگل

 اعتمادبه نفست توحلقم... یچــــــــــــــــــــــــــــــــ_

 نیدونستم ا یکاشت وگفت: نم میشونیپ یبوس رو هیبغلم کردو صفت

 ... یموهات درازوخوشگلن خانم همه

 یداخل لباسم تاچشم پسرها ندازمیموندشومیوباق بندمیبالام شهیگفتم: آره موهاموهم باخنده

 ...افتهیمثل توبهش ن یطونیش

 کردوگفت:  یاخم مصنوع 

 مگه من مثل اون پسرام..._

 من الان..... دکهیزبودیچشم ه یاگه تووآرمان مثل اون پسرها ی...بازهم که گفتنیدیاااااا...آ_من

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!یدخترنبود_نیدیآ 

ادب  یتوچه قدرب یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوااااااااااااااا_

 !!!....؟؟ینبود تیربتینقدربیتوکه ا ــــــــــــــــــــــــــــــــنیدیآ یشد

 خوشگل مثل من یپسرا ینیگن کمال همنش یکه م یدی... نشنگهیبده د نیرهمنشیآره آره تاث_

 کنه؟ یهم اثرم یمثل تورو یادب یب یبادخترا

 ادبم!!!!...... یمن ب یچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_

 سمتش... میقطع شد...هردوتامون برگشت نیدیآرمان کلکل منوآ بااهم
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 خبرِه!!!؟؟؟؟!!! نجاچهیا_آرمان 

 کنن چه یدختروپسره خوشگل خلوت م هی یگفت: وقت یطونیباش نیدیآ

 داشته باشه!!!! تونهیم یمعن

 .... ــــــــــــــــــــنیدیآ یادب شد یگفتم:توچه قدرب من

 شهردرامن وامان است دوست منحرف من... ستین یخبر چیآرمان گفت: باورکن ه دوروبهیخند

ضعف رفت...داشتن باهم  یودوست داشتن طونیدوپسر ش نیا یکردمودلم برا یخنده ا تک

 ....کردنیم یشوخ

 منحرف ؟؟؟!!! یگ یتوبه من م_آرمان

دونستم  یساله نم ستیدوست ب یکردم توبهم اعتماددار یواقعاکه...آرمان من فکرم_نیدیآ

 که......

 یبه من گفت شیپ قهیتوالان چنددق نمیساببیواسایوا_ 

 سیشرکت)..(رئ سیکه بهت اعتمادندارم آخه مغزکل آخه رئ یگ یم یوحالاهم دار منحرف

 انصفیدادم به تو یازشرکت هامونم یکی تیرینداشتم که مد نانیکارخونه)..(من اگه به تواطم

گاوصندوق هامو اگه بهت  یارمزتمامیگفتم  یرمزکارت پول هامو به تونم یسهام کارخونه )..(وتمام

ت راست راس ابزارمیکنه  یم یکه عسل توش زندگ یخونه ا یتو ییایذاشتم ب ینم شتماعتمادندا

لان نداشتم ا نانیوبوست کنه اگه بهت اطم یوبغلت کنه وبوسش کن یجلوت راه بره وبغلش کن

 نداشتم......  نانیاطم وباترس به من نگاه کنه اگه بهت نهیپاهات بش یذاشتم عسل رو ینم

 ....یدار نانیبهم اطم دمیآرمان... فهم گهیاه بست کن د_نیدیآ

 گفت: عشقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یوبعدباناز

 باهمون خنده گفت: دکهیخند یداشت م آرمان
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 ....مردم ....از....خنده...  یی....اززززز.....دســــــــــــت......زبوووون... تو...واوا ییوااا_ 

 به من کردوگفت:  ینگاه هیبعد

 ...نییدپاییایجووووونتوووون ب نیدیآ یپاها یازرو یخواه یتونم_

 بلندشد... نیدیزآیاعتراض آم یبلندشدم که صدا دمیخجالت کش یحساب

 اِاِاِاِاِاِبه توچه خوب جاش راحت بود... _

 که آرمان گفت: دمیغذاروکش

 شددستامونشستم یچ یدیاِاِاِاِد

 بعدبلندشدورفت بالاتادستاشوبشوره 

 نداره.... عیکه ما نیبالادادزدوگفت: اِاِاِاِاِاِاِعسل ا ازاون

 کنم اربابــــــــــــــــــــــ یاتاق خودت بعداپرش م ییخوب برودستشو_

 

 ...یا غهیچه ص گهیگندزدم ارباب د یوا

 ارباب؟ یگ یعسل توبه آرمان م یگفت ی... توالان چیچ_نیدیآ

 گفتم ارباب یشوخ یالان برا نهیده واسه هم یهمش دستورم ستین هیک گهینه باباارباب د_من

 خواستم برم خفش کنم یم دمیآهان ترس_نیدیآ

 !؟یهم بلد تیاعصبانیااِاِاِاِ مگه دعوا_من

 ...یهنوزداداشتونشناخت یپس چ_نیدیآ
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 یکنم باآرامش کامل حرف م یباآرمان دعوام یکه وقت دمنمیگ یشمادرست م حیاِبله بله صح_من

 کنم... یم اصداموزنونهیزنم 

آرامش  شمیم یعصبان یوقت ادگرفتمیاون منم تازشم من  یستیخب اون که تون_نیدیآ

 خودموحفظ کنم خانم کوچولو...

 بهم کردوگفت: یطونینگاه ش هی 

 ..نمیآرمان وبده به من بب یژله وفرن یهان_نیدیآ

 ...خچالِهی یتو شییخوا یم یچ یبرا_من

 تو....  یکارهادار نیتوبده به من چه کاربه ا_نیدیآ

 دادم وگفت: بهش

 نمیفلفل وبهم بده بب یحالاقوط

 بهش نگاه کردم... باترس

کنه  یام م چارهیکاروانجام دادم به خداب نیکنه من ا یکارونکن آرمان فکرم نیتوروخداا_من

 کارونکن نیا نیدیآ

 کردگفت: یم یتمام فلفل هاروخال یرحم یجورکه داشت باب نهمو

 خوشگلم.. یدونه تازشم من کنارت هستم آبج ینه نم_

به ژله اش انداخت  ینگاه هیکه آرمان  میخورد یم میداشت زوغذامونویدورم میاومدونشست آرمان

 رومچاله کردوگفت: افشیوق

 مرتبه؟؟؟؟؟!!!!! نیدیومال خودتووآ ختهیمال من بهم ر یعسل واسه چ هینجوریچراا نیاِاِاِاِاِاِاِاِا_

 به صورت مرتب ییخوا ینم یرونامرتبه توک یچ یگفت: چ نیدیآ
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 چه گهید شهیخب نامرتب م شییجو یتودهنت وم یذار یم یوقت یتودهنت وقورتش بد یبنداز

 داره... یفرق

 وقانع کردنت بشم من( لیدل ی)بابا فدا

مال منو خودت  ایوژله خودتوبده به من ب یزنم عسل زودباش فرن ینم نیمن لب به ا_آرمان

 بخور...

 امالیروب یچ یگفت: چ یباحالت عصب نیدیآ

 ... گهینکن آرمان بخورش د تیبخورتوروخدااذ منو

 ظرفش کردوخواست به سمت دهنش ببره که با یقاشق تو هی آرمان

 ... نیزم یقاشقشو انداخت رو نیدیدادآ

 ...دمیترس یکن یچراعرعرم وونهید هیااِچاِاِااِاا_آرمان

 ...یرشدیس یهان_: دیقربون ادبت اصلاادبت منو کشته ... بعدروکردبه منوپرس_نیدیآ

 که یکه بالگد رنشدمیگشنمه هنوزس یلیخواستم بگم نه خ 

 شدم وگفتم: مونیپام زدپش زبهیرمیازز

 ؟یرشدیس یتوچ رشدمیآره آره س_من

  مینیبب لمیف میشدم بلندشوبر ریآره من هم س_نیدیآ

 ... میدیخند زیر زیور میبلندشد

خوردکه ناگهان  یم یریمثل پسربچه ها داشت شکلات خم نیدیخوردم وآ یم پسیداشتم چ من

ازجامون پروند  نیدیمن وآ نیزم یبدبخت رو یبادادوعربده  آرمان که مصادف شدبابرخوردصندل

 جا نیهمبلندشدومنوگذاشت پشت سرش وگفت:  نیدیآ
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 آرومش کنم...  یدونم چه جور یمن م بمون

 غضبناک آرمان و نگاه

که بودمن  یمن بود...هرچ یفلفل رو یاازتندیدونم ازخشم سرخ شده بود یکه نم ییچشمها

 ترسوند.... یم یلیروخ

 که نتونم نیدیپشت آ ی: رفتادزدیفر آرمان

اقه دسرموردعل یتو یریکه م دهیرس ییرسه حالاکارت به جا یدستم بهت نم ی... فکرکردنمتیبب

 ... ستمیآرمان ن زمیبه خدااگه من امروزخون تورونر یزیریمن فلفل م

 یلیخ افشیواقعاق دمیترس یلیحرفش خ نیازا

 نیبه خاطرهم مارستانیب  ندازهیمنو م ارهیدونستم اگه منو به چنگ ب یشده بودم ترسناک

شم  یم یگفت اگه عصبان یم شهیشه هم یم یعصبان شتریدونستم اگه فرارکنم ب یفرارکردم م

... یش یم هیبدترتنب یلیخ یامااگه فرارکن یش یم هیکمترتنب ینجوریا یوفرارنکن یجلوم زانوبزن

 نیمز رکردافتادمیگ یدونم پام به چ یکه نم اطیکفشاموبپوشم رفتم توح نکهیبدون ا عیسر

کردم نتونستم بلندشم ناگهان آرمان  یزدم وهرکار یغیدردم گرفت ج یلیخ یلیدخیباورکن

 یکه داشت کمربندشوبازم ینیداشت زدودرح یبد یکه معن یطانیلبخندش کیدیسررس

 کردگفت:

 یترشدچون فرارکرد نیجرمت سنگ رمتیگ یگفته بودم که م_آرمان

 ....م..ن......ریآ..آآ..ر..م..ان...به...خدا....تق..ص.._من

 منو بزنه؟ ستخوایم یجد یآرمان جد شدینم باورم

 کردن... دیکه دست بزن نداشت فقط در حد تهد اون
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زدم  یبلند غیبدنم ازدردپامو بدنم ج یبست وبردبالا وفرودآوردرو کمربندشودوردستش

 وجلومدیسررس نیدیکردآیمحکم وتندتندوپشت سرهم حواله بدنم م یلیضربه که خ نیبعدازدوم

 گفت: ینسبتا بلند یقدعلم کردوباصدا

 ...؟یکن یکاروباهاش م نیا یوژله مسخره دار یفرن هیبه خاطر شی... کشتیکن یکارم یچ_نیدیآ

 برو نیدیدادزد: بروکنارآ یبلند یباصدا آرمان

هم ازالانش  نیوامروز ادب کنم اون ازکارصبحش ا نیدایبا کنارمن

 برووووووکنــــــــاااااااااااارررررررر

تمومش  یلهش کرد یزد ینجوریبدبخت نبودکه ا نیاحمق نقشه من بود اصلانقشه ا_نیدیآ

 امامن گوش نکردم وکارمو یش یم یعصبان یلیچون توخ میکارونکن نینقشه من بودعسل گفت ا

 کردم

 همش نقشه توبود یعنی_آرمان

 آره همه همش_نیدیآ

گفت:  نیکنه به خاطرهم یآرومش م یدونست که چ  یضعف آرمان وم نقطه

 عشــــــــــــــــــقـــــــــــــــــم_

ازدردزدم:  یدادبلند

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخــــــــــــــــــــــــــــخ

 مچ پام   نیدیتوروخداآ یبه سمت من برگشتند: آ یبانگران هردوتاشون

...آرمان دیخداکمکم کنتورو آآآآآآآآآآآآرررررمـــــــــــــــااااااااااانــــــــــــ

 آخه عسل؟؟؟؟؟؟ یدی: چراکفش نپوشدگفتیاومدجلو وپاهامود

 دکهیکنم نفهم یم یزدوگفت: من ازطرف عسل واقعاعذرخواه یپوزخند هی نیدیآ 

 حمله کن وبعدبزن لهم کن... اوبهمیبعدب دتاکفشهاموبپوشمیستیوا قهیدق هیبگه  بهتون
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 گفت:حالامچ پاش که نشکسته هان؟.... یگرانبان نیدیچشم غره بهش رفت وآ هیآرمان  

 ببرش تو تا من ایخورده حالا توب چیپ ینه نشکسته فقط بدجور_آرمان

 ...ارمیپمادموب برم

نکن  هیبود گر رمنیتقص دهمشیقبول کردومنوبغل کردرفت به سمت اتاق که گفت: ببخش نیدیآ

 ...؟یدار یادیحالادردز یشیزودخوب م

 دردداره... یلیچراچراآره خ ینه نه نه..... وااااااا _

محکم شروع  یلیخ یلیمچ پام و خ یدادبالاوشروع کردبه زدن پمادرو کمیاومدتووشلوارمو آرمان

 ستین یزیگفت آروم باش چ یم نیدیکبارآیزدم که  یم غیکردبه مالش دادن...همش ج

 شهینم ینجوریآرمان کلافه گفت: ا نکهیکرد تا ا یجمله روتکرارم نیهم نیآرمان ع کبارهمیو

دونه آرامبخش  هیازآمپول هاموبا یکی زمیبروازتوکشوم نیدیکشه آ یعذاب م یلیخ

 همه دردنکشه... نیکنم تاا قیتزر ارتابهشیبردارب

 گفتم: باترس

 شم... یخفه م گهینه توروخدا نه باشه د_

 یمن داشتم م یخندشون روگرفتندناسلامت یجلو یخندشون گرفته بودول هردوتاشون

 )خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ(دمییزا

وآرمان  نیدیکه آ نییشب شدووقت شام خواستم برم پا یاتاقم موندم ووقت یتو تاشب

تخت بلندشم  یپر..وارداتاق شدندلامپ روروشن کردندومن تا خواستم ازرو یهردوتاشون با دستا

 شو...نه نه نه نه بلندن_اومدندوگفتند: 

 یم یازمن نگهدار ینطوریبوددارن ا دهیبودم فقط مچ پام ضربه د دهییبودواقعا بچه نزا خوب

 ؟؟؟!!! یچ گهید رمشیتونستم بگ یونم رفتینکرده مچ پام درم یکننداگه خدا
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 یدهنم م یقاشق تو کی شونیکیتخت نشستندوشروع کردن به غذاخوردن وهردفعه  یرو

هرسه تامون تموم  یکردن... غذاها یکار م یچ گهیمن بودند د یتن ینابرادرهایکردند واقعا اگه ا

 شد... 

 گلم یرشدیس_آرمان

 گفت: نیدیشورمشون... آ یم دمنیآره آرمان جوووونـــــــــــــــــم ظرفاروبذار_

مگه داداشات  یوظرف بشور یسیپاهات وا یحالارو یغذاتوبخور یبلندش میمانذاشت یزک_

 مردن...

  نییازگوشه چشمام افتادپا یاشک لجباز قطره

 ...؟یکن یم هیگر یدار یچ یاِاِاِاِ برا_آرمان  

 دییایدن نیا یداداش ها نیممنونم ازهردوتون واقعاشمابهتر یلیخ_من

 ...گهید مینیما ا میباهم گفتند:چاکر هردوشون

 ...میدیتامون خند هرسه

 ... ییایخواهردن نیتوهم بهتر_نیدیآ

ردتواتاق آو نیلبتابشوازتوماش نیدیحوصله ام سرنره آ نکهیوبه خاطرا نییشب نذاشتندبرم پا اون

 باحال دانلودکردم... لمیف کیمن وگفت:

سمت چپ ومن هم وسط خوب بود تختم  نیدیسمت راست وآ دندآرمانیتخت من درازکش یرو

 شکم یلبتابشوگذاشت روخان  نیدیشدآ یوجامون نم میافتاد یدونفره بودااااا مگرنه هممون م

 یروهم گذاشتندرو پسیظرف چ دمییزا یداشتم بچه م شیپ قهیمن بدبخت انگارنه انگار چنددق

 من.... نهیس

 ...دیدراحتیببخش_من
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 دادگفت: یکه داشت لبتابو تکون م یدرحال آرمان

 من تا..... اسمتیب کمی یآره ول_

 من هان؟ ادسمتیتوون ادسمتیب یچ یبرا یاِهک_نیدیآ

 ...یباش دراحتیآخه خنگ خدابا_آرمان

 هم خودشوچسبوندبه من... نیدیسمت آرمان وآ رفتم

 ذاشت تودهن من  یم پسیچ شونیکیکردندوهردفعه  ینگاه م لمیخوردندوف یم پسیداشتندچ

 بود... یقشنگ لمیف 

 یمثل پسربچه ها دنیمنه وخواب یشونه ها یهردوتاشون سرشون رو دمید لمیف بعدازاتمام

 نیهم یکنم برا دارشونیومدبیباشن )خخخخخخخخخ(دلم ن دهیکوچولوکه کنارماماناشون خواب

 انیدسکتاپ نما یرو وترعکسیکامپ یکردم وهمزمان بابسته شدن پنجره ما لموخاموشیف

 ینگاه م نیبودوبه سمت دورب سادهیآرمان به صورت کج وا هک یکنارآرمان طور نیدیشدآ

 کردندومن هم ینگاه م نیبه دورب نهیه بودوهردوتاشون دست به سزد هیهم بهش تک نیدیکردوآ

بودهردوتاشون  یژست باحال یلیخ یلیداده بودم به پاهاشون خ هیوسطشون نشسته بودم وتک

هردوتاشون موهاشون مردونه  دیوکراوات سف اهیلباس مردونه س کیوبراق  با یکت وشلوارنقره ا

 یلخوشگ یلیخ شیبودم وآرا دهیقرمزبلندپوش یزده بودندبالا وکجش کرده بودندومن هم ماکس

بودم رفته  گرشدهیج یلیخ طونیدوتاش نیبرده بودم به قول ا نیدیکرده بودم که دل آرمان وآ

 یوک نفره رفتم تدونفره وت هیدوتاعکس سه نفره وبق میوچندتاعکس گرفته  بود هیآتل میبود

 عکس اول: نجاستیوعکساروبازکردم بله خودشه عکسامون ا  شید ویدرا

 کرد... ینگاه م نیشلوارش کرده بودبه دورب بیج یودستشوتو زدیلبخندم نیدیآ

 دوم: عکس

جلووخودشوعقب  یگریدونه ازپاهاشوعقب ود هیکردو یدستش بودوبهش نگاه م یگل رز آرمان

 کرد یداشت بومانداخته بودوگل رزقرمزو
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 سوم: عکس

 کردم یبودم که ژست آرمان وانجام داده بودم وگل وبوم من

 چهارم: عکس

به  یاومدوبا  حالت مغرورانه ا یکه به صورتشون م یبودکه بااخم قشنگ نیدیآرمان وآ عکس

 کردند ینگاه م نیدورب

 پنجم: عکس

 کردم واونم من ینگاه م نشیگذاشته بودم وبه س نیدیآ یها نهیس یبوددستمورو نیدیمنوآ مال

 کرد یآغوشش گرفته بودوبه من نگاه م یروتو

 ششم: عکس

 کردم ینگاه م نیبه دورب یلبخندپسرکش هیمن بودکه داشتم با عکس

 هفتم: عکس

دستهاش افتاده بودم  یدوتادستهاشو دورکمرم قرارداده بودومن هم به سمت عقب رو آرمان

 یمعلوم بود وآرمان داشت بهم نگاه م میسانت10ازپاهاموجلودرازکرده بودم که کفش قرمز  یکیو

 کرد

 هشتم: عکس

 یام آرنجم وگذاشته بودم رو رچونهیهرسه تامون بودمن دروسط دستاموگذاشته بودم ز عکس

 ینگاه م نیسمت چپ وبه صورت کج داشتندبه دورب نیدیتنه درخت وآرمان سمت راست وآ

 کردم ینگاه م نیبه دورب طونیکردندومن هم داشتم با صورت ش

 نهم: عکس

 دمیخند یازابروهاموداده بودم بالاوداشتم م یکیعکس من بودکه ازسرتاپام بود یبعد عکس
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 دهم: عکس

نگاه  نیتنه پشت من بودندوبالبخندبه دورب میبه صورت ن نیدیبودم وآرمان وآ سادهیوسط وا من

 کردم یم

هم  نیدیکردندوآ ینگاه م نی: آرمان درسمت چپ خودشوانداخته بودعقب وبه دوربمازدهی عکس

کردومن هم دروسطشون دستاشون  ینگاه م نیسمت راست مثل آرمان ژست گرفته بودوبه دورب

 وگرفته بودم

 دوازدهم : عکس

 یمبه من نگه  مرخیبه صورت ن نیدیکردم وآرمان وآ یگل دستم بودوبهشون نگاه م یدسته ا من

 کردند

 یخوشگل شده بودلب تابوخاموش کردم تکون خوردن من مساو یلیعکسامون خ کلا

  دمیسخت خواب تیهمون وضع یاونهاپس همون طورتو دارشدنیبودباب

 بودن.. نیدیآرمان وآ دارشدمیدونفرب یباپچ پچ ها فرداصبح

 مون نکرد...  داریخوابمون برد اصلاعسل چراب یچه طور شبید نیدیآ_آرمان

 یآره تروخداحت_آرمان دهیتوروخداچه قدرمعصومخواب نینکرده بب دارمونیخب بدکرده ب_نیدیآ

 ...دهیگرفته خواب یجور نیهاروهم برنداشته هم پسیلب تابوظرف چ

 گفت: نیدیخوردم تابحسشون روتموم کنندکه ناگهان هردوتاشون ساکت شدندآ یتکون 

 ؟یش یدارنمیعسل خانوم ب_

 شونه هام خواب رفته... یتم واهووووم به خداخس_من

 کنم؟ دارشونیازخواب ب ییخوا یم_آرمان

 ؟یکن دارشونیلطفاب شهیاوهوم م_من
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 ... بعداونوقت اومدکنارم نشست ودست راستش روسه بارشه؟یچرانم_

 شونه ام وگفت: یزدرو

 دونم باشماهاااااا  یم دمنیدارنشیدبیدارشیب یآها_

 بلندشدم وگفتم: ازترس

 ... دارشدنیممنون ب_

تاصبحونه آماده کنم صبحونه روآماده کردم ودوشازده  نییهم رفتم پا دندومنیخند هردوتاشون

 یطیآرمان صبحانه درمح یبرا نیدیآ یوعشوه ها نیدیآرمان وآ یآوردن باحرف ها فیتشر

 کاملاشاد صرف شد

 

 ساعت هشت بودومن ساعت نه کلاس داشتم...  

 دانشگاه؟ یمنو برسون شهیگم آرمـــــــــــــــــان م یم_من

 ش؟؟یتوببر شهیم نیدیبه خداکاردارم امروزچهارتاجلسه مهم دارم آ_آرمان

 یزنم راست یهم بهت م یسر هی امیوبعدم برمشیندارم باشه م یامروزروزفردومن کار_نیدیآ

 دنبالت؟ امیب شهیکلاستون تموم م یعسل ک

 خونه  امیوم رمیگ یم نینه ممنون فقط منو برسون دانشگاه ازاون ورماش_من

 بگوحالا شهیکلاست تموم م یذارم ک ینه بابامگه من م_نیدیآ

 11ساعت_من

 اونجام  میخوب من ده ون_نیدیا

 باشه ممنوم_من
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منظورم ساعت نه وده که  یآرمان کدوم شرکتت هست یگلم راست یکنم آج یخواهش م_نیدیآ

 شتیپ امیجابازاون

 ...ایشرکت مهرآر_آرمان

 اونجا امیپس من بعدرسوندن عسل م_نیدیآ

 باشه_آرمان

 ...نییهم زدم..رفتم پا کیکوچولومات هیو دمیلباساموپوش رفتم

 ارمیدمارازروزگارش درب امیاگه دوباره مزاحمت شدبهم زنگ بزن تاب_ارمان

 سراغش....  رمیوم دهیرسونمش بهم نشونش م یم یالان وقت نیگفت: لازم نکرده هم نیدیآ

 ....امیحساب من هم م نیباا_آرمان

 :زودگفتم

 کاردارم؟؟؟!!! یاِاِاِاِاِاِاِاِمگه تونگفت_

 یوآبرو تیاما حس ختهیسرم ر یرو ییدونه چه کارا یم نیدیآ نهاشیباورکن کاردارم ا_آرمان

 من مهمتره... یبرا گهیخواهرم ازهزارکارد

شکرکردم رفتم  ییداداشا نیداشتن چن یبرا گهیوخداروبارد تیهمه حما نیدلم غنج رفت ازا ته

 اشاره کردوگفت: سشیبه جنس نیدیآرمان که آ یپورشه مشک نیسراغ ماش

 میریبنده م نیدباماشیبنده ش نیسوارماش شهیمادمازل ...م_

 که آرمان اومدوگفت: دمیخند

 شرکت دبرمیورباازاون امیخودم م نیمن باماش یراست_

 میمن بر نیاباماشیب میر ینه نه باهم م_نیدیآ
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 به پروژه هام بزنم یسر دبرمیآخه شا_آرمان

 امیومن هم باهات م گهید یریمن م نیخوب فوقش باماش_نیدیآ

 نیدیممنونم آ_

 میحرفاباهم نداشت نیکنم ماکه ازا یخواهش م_

کردوگفت:مادمازل  یبهم نگاه نهییازآ نیدیآ میوبه سمت دانشگاه راه افتاد میشد نیسوارماش

 ...دیبنده چرااسترس دار

 داشته باشم نه من استرس ندارم  داسترسیمن....من چرابا_من

 

 میدیبالاانداخت وبه راهش ادامه دادبه دانشگاه رس الیخ یب یشونشو به معن نیدیآ

 شن که گفتم: ادهیخواستندپ

 ...دیباشبه سرش نداشته  یکار شهیم زهی...... چ گمیم_

 بپرسم چرااا؟؟؟... شهیزدگفت:اون وقت م یکه توچشماش موج م یتیباعصبان نیدیآ

 اگه دوباره مزاحم شد اون وقت.....  یجور نیخب هم_من

 دادم خفه شم... حیکه آرمان زد ترج یباداد

 ....یکنه دوباره مزاحمت بشه تومگه خودت صاحاب ندار یغلط م یلیخ_

 خوب..... یچرااول_

 مغزما راه نرو عسل... یقدررو نیرشدوایشوکلاست د ادهیگفت:پ نیدیآ

 ...میشد ادهیتامون پ هرسه

 بهم دست داده بود.. یحس غرور هی کردمیوبه وضوح حس م نیدیدخترابه آرمان وآ نیسنگ نگاه
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 ...ن؟؟؟یآورد فیرتشری:به به خانم رادمهرچراددگفتیداخل کلاس استادتامنود میرفت

 داداشام آب دهنشون راه افتاده بود...خخخ... دنیواردکلاس شدند دختراباد نیدیوآ آرمان

 د؟یکن ینم یخانم رادمهرمعرف_استاد

  نیدیبزرگم هستم آرمان وآ یاستادداداشا_من

رفت دست  نیدیرفت دست دادوگفت خوشبختم آرمان رادمهرهستم وبعدآ آرمان

هستم  یفرخ نیدیالان بگه آ دمیرادمهرهستم!!!!!!خوب شدترس نیدیدادوگفت:خوشبختم آ

 واقعاخوب شدنه؟؟؟!!!!!

اومده که  شیپ یاستاد خواهرتون هستم حالامشکل یخوشبختم من هم رسول_استاد

 خانم رادمهرراه افتادنداومدنددانشگاه خواهرشون ... یهردوداداشا

حرف  مینیبب میمزاحم خواهرمون شده ماهم اومد یپسر هیاومده  شیپ یمشکل هیبله _ نیدیآ

 ه؟؟یحسابش چ

 هستند؟ انیپدرشون درجر_استاد

 ؟؟؟یدپدرکیببخش_نیدیآ

 گهیپدرتون د_استاد

 !میخودمون مزاحم شد نی..پدرومادرمون فوت شدن به خاطرهمریآهان خ_نیدیآ

 گل کرده! رتتونیآهان پس بگوغ_استاد

 ...دمیتموم دختراد یآرمان حسد روتوچشما باحرف

 ...میخواهر دار هیایدارودن یتو یچه جورم... ناسلامت_

 دیخواهرداشته باش هی افقطیدارودن یتو ادکهینم پتونیبه ت یول_
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 شترارزشیکه خواهرمون برامون ب نهیکنارمنظورم ا هیکناروخواهرماهم  هیاماپول  میبله ماپولدار_

 داره تاپول

به  شتترهیتاکارخونه وشرکت ب122من هم باداداشم موافقم استاد..خواهرمون ارزشش از_

 یوقت یحسش کردم ول ینیداره که نگوچون من به ع یمکافات هیخداداشتن کارخونه وشرکت 

 یهات برطرف م یکنه تموم خستگ یوبغلت م ینیب یم طونیلبخندش هیخونه خواهرتوبا ییایم

 شه!!!

دوست دارن قدرداداشات  یلیحساس اندوخ یلیمنوگفت:معلومه داداشات روت خ استادروکردبه

هم فوت  دپدرومادرتونیگ یبه خصوص شماکه م شهیدامیزمونه کم پ نیوبدون برادرخوب توا

 ستندیهم ن یکه اهل دخترباز دومعلومهیپولدار یلیشده وازسرووضع داداشات معلومه که خ

 ستندین یدخترباز داصلااهلی:بله استاددرست حدس زدگفتم

داداشامو تور کنن وبه باد فنادادم  خواستنیفکراشون که م تمام دفکرکنمیدختراخواب باد

به من بودباچشماشون داشتن  زشونیاگه بگم تموم دخترانگاه حسرت آم ی)خخخخخخخخخ( ول

شده بودگفت:فکرکنم  روزمزاحممیخوردندبه خدادروغ نگفتم... همون پسره که د یداداشام وم

 چیه من ونیاشتباه شده آقا

که گفتن  دمیسوال ازشون پرس هیخواهرتون درست نکردم فقط  یبرا یمزاحمت گونه

 د؟؟؟ینامزددارن...!!! استادگفت:شمانامزددار

 من گفت: یکردوبه جا یاخم نیدیآ

 نمیبب ششیکه من پسرروپ نیاومدم دنبال خواهرم که خواهرم ازترس ا روزمنیراستاددیخ_

 که من داداششون هستم.. یلبدبه سرم نزنه گفتن که بنده نامزدشون هستم درحا یوفکرا

 وآرمان نیدیکلاس منفجرشد آ 

دوتاهم  داونیترسوندوازد یلیلبخندرولباش بودکه منوخ هیزدن اماپسره  یهم لبخند خودشون

 پنهون نموند... 
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 م؟یریووقت کلاستون روهم نگ میحرفامون وبزن رونیب میبر میتون یمام داستادیببخش_آرمان

 بعدکلاس؟... یدبرایدبذاریتون ینم_

 شده... رمونیهم د راستادتاالانیخ_

 ...دیباشه بر دیلیهرجورکه ما_ 

 روکردبه پسره وگفت: نیدیآ

 رم؟یتونم چندلحظه وقتتون روبگ یدمیببخش_

 استاداجازه هست؟ هیچه حرف نیکنم ا یخواهش م_

 زودبرگرد یبروول_

 حتما_

 حرفموکنارسیک رونیکردندواومدن ب یوآرمان خداحافظ نیدیآ

 یت:اومدزدوگف یمن لبخندقشنگ دنیباد میمنتظرمن بودکه باهم بر نیدیآ رونیورفتم ب گذاشتم

 خوشگل داداش...

 هیکه  یدفکرکر_روکردبه پسره وگفت تیباعصبان نیدیازدانشگاه که آ رونیب میزدم رفت یلبخند

 یکی نیبه سره ا یآورد گهید یکه به سردخترا ییبلاها یتون یوم یرآوردیکسو کارگ یب دختره

...به میبگم که عسل صاحاب داره وصاحابش ماهست دبهتیبا یاماکورخوند یاریهم ب

 یاگه دوست دار ینیب یمگرنه بدم یدوروبرش بپلک یخودشوآرمان اشاره کرد .... حق ندار

که البته  یزندگ یبرا یبکش اگه دوستش دار اددورخواهرماروخطین نییصورتت پا ونیدکوراس

اونوقت اگه بزرگترش اجازه دادنداون  یزد یبابزرگترش حرف م یاومد یم یکن یم همجایب یلیخ

 ...یکرد یدادن گورتوگم م یواگه اجازه نم یشد یوقت باهاش دوست م

 مدت باخواهرتون دوست باشم؟ هیکه  یرتیغ یدداداشاید یحالااجازه م_ 
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 .... هیاِاِاِاِچه پرو 

 تیزبون خوش حال نکهینه مثل ا_خواست بره بزنتش که آرمان  جلوشوگرفت وگفت  نیدیآ

 ... شهینم

 نتونست نیدیآ

 یم یعصبان ینجوریوا نیدیبودکه آ یبار نیاول نیمشت محکم زدتودهن پسره ا هی  ارهیب طاقت

 زد: یم یودست به کتک کار دمید

 به   نی:ادوگفتیکوب گهید یکیصاحابه  یعسل ب یفکرکرد نکهیبه خاطرا نیا_

وعسل  هیبعدادامه دادجواب سوالت منف یبش کیبهش نزد یتون یم یفکرکرد نکهیخاطرا

 فعلاقصد ازدواج نداره!!!!!!!!!!!!!!!

 یستیه نک ارانتخابشیصاحاب اخت گهیدرست اماد یبرگشتوگفت:شمابرادرش ییباکمال پررو پسره

 انتخاب بکنه . دخودشیبا

 خوردزدش... یوش اومدبه سمت پسره حمله کردوتامحرفش به ج نیباا نیدیآ

 یبه خواهرمن فکربکن یکن یتوغلت م یواسه من شاخ وشونه بکش یکن یغلت م یلیتوخ_

 کیبهش نزد یاومد یدیچه طورخجالت نکش یآررررره عوض ینیب یتواصلاخودت ودرحدمام

 داداشش وپول ومنارشو گرفته یرپایز نیچشمت ماش یبش

به  نیدادوگفت:ازا دنشونیازپسره جدا کردوروبه پسره انگشتشوبا تهد یبابدبخت نویدیآرمان آ 

 یبهش نگاه کن یحت یوحق ندار یکلاس باعسل درس بخون  هی یتو یبعدحق ندار

 یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدیفهم

 انه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ینامزددارن  شونیا دمیگفت:من نفهم پسره

کردم که  یکتکش زدمن هم التماس م یشدبهش حمله کردوحساب یحرفش آرمان عصب نیباا

 بکن... یکار هیتوروخدا نیدیتوروخداولش کن غلت کردآرمــــــــــــــان آ
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بذارکتکشوبخوره آرمان  ستین شیپرروه زبون خوش حال یلیبکنم پسره خ یتونم کار یمن نم_

 کنه!!!!! یخودش ولش م

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! یــــــــــــــــــــــــــیچ_

پسره چلغوزهم الان  نیرفت جداشون کردوروبه من گفت:بروسرکلاست عسل جان ا نیدیآ

باعث  نیدیبودم که حرف آ دهینرس اطیکردم هنوزبه وسط ح ی... خداحافظادسرکلاسشیم

 بشم...  خیشدسرجام س

 عسل خانوم یدیمااسمم روشنام حت یفرخ نیدیپسره هرزه من آ نیبب_

من روعسل  یبنداز ینگاه مین یحت یفرخ نیدیبه ناموس آ یوخانوم خونه منه وتوحق ندار من

 یم یوتازنده ا ندازمیم رتیجاگ هیروز هیمگرنه  یحساسم پس بهتره دورشوخط بکش یلیخ

فرستم دنبالت تاجسدتوگم  یزنمت بعدآدماموم

 ...یـــــــــدــــــــــــــــــیوگوربکنن...فهم

 ینگاه مین هی یاحتی نهیازمحافظا اونو باتو بب یکی هیبه بعدعسل چهارتامحافظ داره فقط کاف نیازا

کشنت پس  یسرت ومطمئن باش م یرو زنیهمون لحظه آزادشون گذاشتم که بر یبهش بنداز

 نیپس بهتره که باا دنیمواظب خودت باش چون اون دختردوتابرادرداره که جونشونم براش م

 ....یودوراون دختروخط بکش یافتینخونواده در

 غنج رفت... نیدینسبت به حرف آ یومهربون تیهمه حما نیدلم ازا ته

 نیترسوندن پسره ا ینداره وفقط برا یدونستم منظور ینشدم چون م یعصبان نیدیازحرف آ 

بزنه که  یخواست حرفرفتم سرکلاس وکنار سحر نشستم...سحر یکاروکرده پس باخوشحال

نم ز یکنم اگرهم نشدزنگ م یم فیماجراروبرات تعر یگفتم:سحرباورکن بعدازاتمام کلاس تمام

 باشه!! یات روبهم بد دجزوهیدرسم گوش بدم...با لابذاربهکنم حا یم فیوبرات تعر
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دادم که پسره باصورت  یدادداشتم به دقت گوش م یبه استادکه داشت درس م بعدروکردم

واردکلاس شده  نکهیازا یدونم چه جور ینامرتب واردکلاس شد ...نم یولباس ها یکبودوخون

 شده؟؟؟؟؟؟ ینجوریچراا نی...سحر گفت:ادهیخجالت نکش

 گرفت... یزبونشوم یخواست جلو یشده م یجور نیکرده که ا یغلت هیحتما_

  م؟؟؟یبفهم دتاماهمیوبگ یانیشا یلطفا غلت آقا شهیخانم رادمهرم_استاد

 

 .دیشمادرس وشروع کن گهیکردن د یکار هیحتما دخبیدیِِاِ..استادشماحرف منوشن_من

شد و استادخسته 11کردم ساعت  یم یکردم ونکته بردار یداشتم به درس توجه م بادقت

 ...دگفتینباش

 نیدیافتادکه الان آ ادمیبدم  یصفحه شده بود حالاجواب آرمان وچ هینگاه به جزوه هام کردم  هی

اون ورپارک شده بود  سشیجنس دمینشودیمنتظره منه پس زود ازدانشگاه خارج شدموماش

 یدوتابودوب یکیبه حد رانیا یتو سیجنس نیبودآخه ماش نیچشم تموم دختر پسرابه من وماش

بلندسلام دادم: سلاااااام برداداش  یشدم وباصدا نیسوارماش یباغرورخاص نگرون وم تینها

 خودم... یرتیغ

 نیروفشاردادکه ماش یبده جوابمودادودکمه ا ینجوریاخم که اصلاسابقه نداشت جوابموا باهمون

 روشن شد وراه افتاد

ت دنبال امیوم رسونمتیفردمن م یبه بعدروزها نیوشکست: از ا نیکه سکوت ماش میراه بود یتو

 اباآرمانی ابامنیدیسوپر مارکت هم با یبر یاگه خواست یبه بعد حت نیزوج هم آرمان ازا یوروزها

ونه د هیو میریگ یچون دوتامحافظ برات م یش یم مونیمطمئن باش پش یکارو نکن نیاگه ا یبر

 !....یدیفهم دنیبه من اطلاع م یاگه آب هم بخور یحت یشخص ندهران

 ...آره؟؟؟!!!!؟؟؟؟یندار نانینکنه بهم اطم یکن یکاروم نیا یچ یبرا_
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 چیخودته مگرنه ماه تیفقط به خاطرامن میدار نانیوآرمان مثل چشمامون بهت اطم نه اتفاقا من_

 ....میکارندار نیازا یمنظور

 گفتم: هیباگر کردیداشت خفم م یبد بغض

وقت  چی...هدیوهمه جاودرهمه حال شمادو تا مثل کوه پشتم بود شهی...همنمیدیواقعاممنونم آ_

مثل  ییداداشا نیکنم که خداوندچن ینکردم... واقعا خدارو شکرم یتوزندگ یاحساس کمبود

 شماروبهم داده... 

 داد: لیلبخنددخترکش بهم تحو کیوبازکردو اخماش

 ییخواهرها نیمثل توروبه من وآرمان داده خداوند همچ یکه خواهر میماهم ازخداوندممنون_

 ... میوقدرتوبدون میخوب مراقبت باش یلیدخیده پس مابا یم ییروبه کمترداداشا

 بهش زدم  یلبخند

 ...؟یگوشش بد ییخوایم خونهیذارم که کاملاحرف دل منوبرات م یبرات م یآهنگ هی_

 مگه...ولش کن بابا...آره بذارش... نیدیحرف دل تو...آ_

 (ی)نفس نفس شهرام شکوه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمیعز

 کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بغل

قشنگ باهاش  یلیبغلم کن بازکردخندم گرفته بودخ  ی)بعددستاشوبه معن

 (اوردیااداهاشودرمیخوندیم

 یـــــــــــــــــــــــــــــیقرار ینگاموبگوب

  یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیحال چه

 یـــــــــــــــــــــــــــــیدارکه  یکن بازباحال نگام
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  ززززمـــــــــــــــــــــــــــــــمیعز

 کنـــــــــــــــــــــــــن  بغل

 یـــــــــــــــــــــــــــــــــیقرار ینگاموبگوب

 یحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چه

 یکه دار یکن بازباحال نگام

 نفس نفس

 برام یشد یزندگ

 خوام تاآخرش ازت نفس بخوام یم

 باهمه به هم زدم دمتیکه د یازوقت

 که حدسشوزده بودم هیعاشق همون

 نفس نفس

 نفس نفس

 نباشه که تونهیچترتونم توبارون

 توبرااااااام نوازش عشقهـــــــــــــــــــه نگاه

 بشه عشقهـــــــــــــــــــــــه یمن هرچ یباتوبرا

 برام یشد ینفس زندگ نفس

 خوام تاآخرش ازت نفس بخوام  یم

 باهمه به هم زدم دمتیکه د یازوقت
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 که حدسشوزدم...... هیعاشق همون

 نیدیخوشگل آ یخور یم یبستن_نیدیآ

خسته گشنه  ادخونهیخونه غذادرست کنم آخه آرمان م دزودبرمینه الان با ـــــــــــمیا_

 نمافته به جو یم شهیتشنه...بازسگ م

 : قربون ادب خواهرگلم برم...دیلپم وکش 

 شدم... رهیزدموبه روبه روم خ یلبخند

 ....؟؟؟یشینم یبهت بگم عصبان یزیچ هی نیدیآ_ من

 مزاحمت شده؟... یکردوگفت:دوباره چه خر یاخم 

 ...ه؟یدرباره منوتو یزیچ هینه نه بابا_

رت س نکهیاایشدم  یتاحالاازدستت عصبان یرولباش ظاهرشدوگفت:بگوآخه ک یلبخندقشنگ

 بارم باشه؟... نیدادزدم...تاالان دوم

 یخون جلو یوقت دمیوفهم دمیبودم اماخوب امروز د دهیتوروند تیمن هم تاحالاخشموعصبان_

 ....رهیتونه جلوتو بگ یکس نم چیه رهیچشماتوبگ

 زد یلبخند 

وخشمت  تیم گفت که تاحالاعصبانشرکت...آرمان ه میگشت یبرم میهم که داشت یاون وقت_

 یوقت یمن حت یدون ی...باخنده ادامه داد...خودت مدمیازت ترس ییبودم... راستشو بخوا دهیوند

 زنه من یحرف م ایوفر ابادادیشه  یم یآرمان هم عصب

گفت(ازظرافت  ی)بعدبانازیدیاوقات هم که د یبعض یزنم حت یباهاش حرف م یخونسرد باکمال

 نیمحل کارهم هم ی...توکنمیاستفاده م زمیر یعشوه م یچه طور یدون یزنونه که خودت م

 یدبرایدونه شوهردارم اونهم آرمانه پس با هیصداموزنونه کنم...من فقط  نکهیام البته نه ا یطور

ردم بودکه صداموب یبار نیوادامه داد.... امروز دوم رخندهیبعدزدز زمیبر شوهاون فقط ع
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پسره داشت  هیبارهشت سالم بودکه  نیداولیرس یشدم وکاربه کتک کار یبالاوعصبان

 هیدوستش داره از یلیخ گهید شهی( )مغزتون هنگ کردمنظورم خواهرناتننهیدی)نانازآنیلیآ

خوردزدمش  یکردرفتم پسرروتا م یم تیپدرن خخخخخخخخ (رواذ هیاز یول ستنیمادرن

 یبارهم امروزبودواقعاخون جلو نیروبردم خونه ودوم نیلیشدوآ هوشیاونقدرزدمش که ب

ن م ینیدارم وواقعادوست ندارم صدمه بب رتیغ یلیتوخ یمن رو هیچ یدون یچشماموگرفته بودم

ونه ازگل  کنمیروت بلندم مونکرده دست ینه خدا زنمیوقت سرتونه دادزدم ونه م چیوقتِ ه چیه

 گم خواهرگلم... یبهت نازکترم

 یدلم روم یحرف ها ایقبلاهمه مزاحمت هام  یشد نقدرحساسیا یخودیمن ب یتورو نیدیآ_

 تشترتحیمثل آرمان وحتمامنوب یشیم یتونم چون تو عصب یالان نم یگفتم ول یاومدم بهت م

 ... دیدیمن نشون م یمدت رو نیا یازخودتون تو یادیز تیوحساس نیدیفشارومحاصره قرارم

 کرد...  ینیودلنش ییاخم کوچولو هی

 یبه من بگ ییایحرفاتوب شهیدهمیتوبا_

 یشه پس نگران نباش تازشم اگه به منوآرمان نگ یاتفاق امروزتکرارنم گهید دمی... بهت قول م

 ... ؟یبگ یبه ک ییخوا یپس م

ادامه  یخاص یطونیش هیکنم...بعدبا یدلم طلنبارشون م یتو گمید یحرفا یلیمثل خ یچکیبه ه_

 کنم.... یم فیتعر ندمیآ یآقا یدادم...بعدابرا

 ...ه؟یمردخوشبخت...ک نیشما...ا یآقا نیخب حالا ا _

 ...دیدون یدونم شمادوتام ینم_

 !!!....؟؟؟یچ یعنیمادوتا؟؟؟..._

من ردبشه چه برسه به  یمتر 02کنه از یجرات نم یدکسیکن یکه شمارفتارم یطور نیآخه ا_

 ترشه ی...اون وقت خواهرگلتون میخاستگار

 :وگفتکهوزدروترمزی
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 ...!.... ؟یکن یم میازحرفاتوقا یتوبعض یعنی نمیساببیوا_

 ....همیا_

 !!!؟؟؟؟یچ یعنی_

 !!!؟؟یچ یعنیرو یچ یچ_

 ؟!... یکن یم میکه چراحرفاتوقا نهیمنظورم ا_

سره به پ یروکه زد ییاون حرفها نیدیآ یکه به شمادوتابگم راست شهینم هیهاشخص یآخه بعض_

 منظورم همون حرفا......

 کدوم حرفا؟؟؟_

گه فقط به  یمغزم م یگه حرفش راست بوده ول یقلبم م یندارم ول یبه خدامنظور_

 خاطرترسوندن پسره بوده... 

 کدوم حرف آخه خانوم کوچولو... _دیخند

 .... یدار رتیمن همسرتوام وروم غ گهیخدااانکشتت منظورم همونه د یوا _

 ... ؟یکرد:مگه تونرفته بود یاخم

نداشتم به  یبه قرآن منظور دمیبودم که ناخواسته حرفاتو شن دهینرس اطیوسط ح یچراچراول_

 کنم و.... یخدامن به چشم برادربه شمانگاه م

 مکث کرد یخواهرم... بعدکم زهیچ یعنیخانومم  ستین یدراون که شک_

 گه درسته... یکه مغزت م یادامه داد...حرف یوبااخم

 راحت شد... المیپس خ شششیآخ_

 وپارک کرد... نیماش لایبود...دم درو یاخمش چ یمعن دمیترشد...نفه ظیغل اخمش
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  ...نیبش نیاتوماشیتک زنگ بزن اگه نبودب هیاگه بود انهیآرمان خونست  نیبپربروبب_

 ..آخه بابا. نیکن یکاراروم نیشماا یخورن که... واسه چ یخونه نم ی:منوکه تودمیپرس یباناراحت

 ....گهیطرخودته حالاهم کم غربزن برودخواهرخوشگلم فقط به خا_

 ...؟ییایچرانم_

 کاردارم...  ی... کلدیدار یمنوتاشب نگه م امیاگه ب_

 باشه گلم پس فعلاخداحافظ_

تک زنگ فرستادم واونهم اس ام اس دادگفت:باشه من  هی اطهیح یآرمان تو نیکه ماش دمید

 رفتم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق....

در زودبلندشداومدبه سمتم  یصدا دنیگرفت رفتم داخل که آرمان باشن خندم

 ....؟یراومدینقدردی؟چراایبود ی؟باکیوگفت:کجابود

 ...میبود کیتراف یتو دباورکنیطول کش کمیدیبودم ببخش نیدیباآ _

س ا کاس مین ریز یکلاه هیشرکت باشه...  دالانیکه با نیا نمیساببی..وادیکش یاز سر آسودگ ینفس

 کاسه بود... میرنیز یکاسه ا هیگفتم منظورم همون  یدچیببخش

که نرفته سرم کلاه  ادتمی...تازه ستی...غذاآماده نیراومدید یکرد ییکه چه کارا یدون یم_

 جهیهمه حرف نت نی!!!؟؟؟ازامیهست خدمتتون ه ینجاگوشیاتاایبازم بگم  مممیی...ایگذاشت

 ... یبش هیدتنبیکه با میریگیم

 توروخداآرمان... _

 ایکه گفتم برولباساتوعوض کن وب نیهم_

بودروبه روم...جلوش زانوزدم ودستاموتوهم گره کردم وگذاشتم روپام  سادهیآرمان وا نییپا رفتم

 حرکتم تعجب کردم حالاچه برسه به آرمان...  نیومنتظرموندم...خودم ازا
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 یتو....تو....توجلو_باتعجب آرمان

 !!!!!!!!!!!!!!....یبه حرف من گوش داد یعنی نیا یفرارنکرد یعنی...... یعنی... من

 تابرم برات غذادرست کنم.... امنوبزنیحالاب میهیا_

کشه من توروبزنم  یکارکنم...مغزم داره سوت م یمن ازدست رفتارات چ ی!.. وا؟یچ یعنی_

 ...؟یمن غذادرست کن یبرا یریاونوقت توم

 ؟؟؟یستی... مگه توارباب خوشگل من نگهیخب آره د_

اسم صدام  نیبه ا یحق ندار گهیود یاسم وبرام انتخاب کرد نیکردوگفت:نه..خودت ا یاخم

 ...یکن

 .....یعنی_

 آره...حالابلندشوبروغذاتودرست کن..._

لباش  یلباش کاشتم باتعجب دستشوگذاشت رو یکوچولورو یلیخ یلیبوسه خ هیکردم و بغلش

 ....؟؟؟؟؟!!!!یدیمنوبوسوگفت:تو...تو

 بازهم گندزدم .... اابولفضلی_

 خندم گرفته بود.. یخودم هم حساب رخندهیزدز یپق

مثل برنج همش خورد شده  یکردآخرسرهم ماکارون تمیاذ یکل میروزنهارروباهم درست کرد اون

 یپارک کل میعصرهم باهم رفت میغذاسفارش داد رونیبوداعصابم روخوردکرده بودآخرسرهم ازب

 خونه... میگرد یبرم میخوش گذشت الان هم دار

 خوش گذشت خانوم کوچولو؟..._ 

 کوچولو... دخانومیگیدونم چراشماهمش به من م یاِ...آرمان من نم_

 ...م؟یگیمگه دروغ م_
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وقت  نیا هیبلندشدآرمان اخم کردو گفت:ک میاس ام اس گوش یچشم غره رفتم که صدا هی

 فرسته؟؟؟ یم امکیشب؟؟؟!!برات پ

 خودت بخونش...  ییخوا یدونم م ینم_

 سادیوا یترمزوکنار یزدرو

 ...نمیبده بب_

 کردم.. یتعارف هیحالامن  وا

 وگفت موگرفتیدادم گوش بهش

 !...؟یترس ینم_

نصفه شب  یگ یم یجور هیتازه تو نیدیاآی اسحرهیدونم  یبترسم من که م یچ یبرا_

 انگارساعت چنده خوب ساعت هفت عصره!!

 رخندهیامکوخوندوزدزیپ

 ... ؟یخند یم یچ یبرا_

 ازطرف سحربودنوشته بود... امکی...دندروعوض کرد...پدیخندیوهمون جورکه م وداددستمیگوش

 "پس.... یزن یازصبح منتظرم چرازنگ نم ی/خر/وحشیالاغ/روان"

 سحر... یخاک عالم توسرت که آبروم روبرد یا

 

ازطرف  یهمه خوب نیدونم واقعاا یرفت تواتاقش و من هم رفتم به سمت اتاقم نم آرمان

تخت  یاتاق آرمان..ازرو یجبران کنم..رفتم تو یجور هیدی...خب...من هم بانیدیآرمانوآ

 ...؟؟یدربزن یتون یبلندشدونشست:نم
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 توجه به حرفش گفتم: یب

 

 آرمان جونم .... _

 جون آرمانم..._ یطونیباش

 میریروزسه شنبه جشن بگ گهیدوهفته د شهیم_

 ..؟یچه مناسبت یاونوقت برا_

 اززحمات شمابزرگواران... یقدردان یبرا یجور نیهم_

 باشه... یلیهرجورما_ 

 نفس بکشه..بغلش کردم وبغلم تدنهیکه ادم نم ییبغض کردم از همون بغض ها 

 یزدوفقط کمرمونازم ینم یده بودم..آرمان حرفش یهمه نازک نارنج نیدونم چراا یکردنم

 اومدم... رونیکردازبغلش ب

 حالت خوبه؟..._

 آره خوبم..._

 ...نمشونیارببیپس بروجزوه هاتوب_

 ... گهید رندهیگ_ 

 ...ارزودیبروجزوه هاتوب_

 آرمان جوووووونــــــــــــــــــم..._

 .... یسیبنو یکم یتونست ربودوفقطیسرکلاس ذهنت درگ یرفت ینگوامروزبه خاطردعواوقت_
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 ...یدیآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ...ازکجافهم_

 کنمیده ساله دارم بزرگت م ی...ناسلامتگهید مینیماا_

 ...رمشیهه هه هه... قراربودامروزازسحربگ_

 دنبال جزوه... یریپس زنگ بزن بگوکه الان م_

 ...؟یگ یگفتم:راست م یباخوشحال

 خب آره..._

 شماره سحروگرفتم...  یباخوشحال

 گوشم وکرکرد زدیکه م ییسحربادادها

 کارباعث خنده آرمان شد... نیازگوشم فاصله دادم که ا یوکمی...گوش

دم خونتون جزوه  امیسحرالان م ی...هووگمیباباخجالت نده...م یسلام سحرجان من خوبم توخوب_

 ...رمیازت بگ امیهاروآماده کن ب

 وتو... دونمی....مگرنه من مآآآآآآآآآآآآآآآآیکن یم فیبرام تعر ییایم_

 فیزنم وبرات تعر یخونه بهت زنگ م امیم رمیگ یجزوه هاروم سمیادوایذاره ز یآرمان نم_

 ...کنمیم

 باشه خداحافظ..._

 ادفاتصی یوکشتیکی یاگه زد ِنیماش یپولم تو فیاپنه برشدار...ک یرو نیماش چیسوئ_آرمان

 دخونهیتولدخودتته البته تاقبل ازساعت ده با خیهمون لحظه کارت بکش رمزشم تار یکرد

 ...یباش

 ....رونیتنهابرم ب ی!!! من خودم تنها باپورشه تواونهم تاساعت ده شب تنهاییچــــــــــــ_
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باش تندنروخواهشا....  نمینازن نیتروخدامواظب ماش ینشه ول رتیحالاهم بروکه د گهیآره د_

نامه هم داشتم  یبلدبودم وگواه یوبرداشتم وراه افتادم رانندگ چیکردم سوئ یان خداحافظازآرم

 نیماش یسخته... سحروقت یداره کم یادیمدل بالاکه دکمه مکمه ز یها نیباماش یامارانندگ

 .. نیوبب نی:اوللل ماشدگفتیود

 یمرض...جزوه هاروآورد_

 اره بابا.._ 

  ختیکرم ر دویهم خند یکردم... کل فیوماجراروبراش تعر نشستم

 نه شده بود ساعت

 خونه خداحافظ... دبرمیبا گهیمن د_

 یوا نهیدیآ سیکه جنس نی...انیهاشم ا یاقمربنی...نگیبازکردم ورفتم توپارک موتیر دروبا

بااخم  نیدیدروقفل کردم ورفتم تو...آ دمیترس یم نیدینقدرازآیبودکه ا یبار نیبدبخت شدم...اول

 یکردبلندشدوآروم آروم اومدسمتم ودستشوبردپشتشوباصدا یداشت بهم نگاه م یناکوحشت

 ...دیآورد یم فیتشر رترید کمیفعلازودبود..خانوم خانوما... دیداشت فیبه تشر بهگفت: یآروم

 که نرفته.. یواشکیخودم بهش اجازه دادم  نیدیبس کن آ _آرمان

که  یا گهید یسحرجا شیباشه..رفت پ رونیتاساعت ده ب تونهیبهش اجازه دادم که م تازشم

 نرفته..

 عسل رونینروب ییگفت:مگه بهت نگفتم تنها یعصبان یباصدا نیدیآ

 ... یکن یبزرگش م یلیخ یدار نیدیبس کن آ_آرمان 

 ...ادی:امشب عسل بامن مکردگفتیهمون طورکه داشت به من نگاه م نیدیآ

 مونه... یجام نیخودعسل هم یب_ آرمان
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 دم... یم لتیخونه نترس سالم تحو ارمشیم گهیبرمش پس حرف نباشه...هفته د یگفتم م_ 

 شیببر دهینبرش چون رنگش پر گمیم نی..بدبخت.. من به خاطرانیدیآ یریتندم یلیخ یدار_

 خونه سکته هروزده مگرنه من به تواعتماددارم...

 کردبهدروییایآروم م یلیشماخ رمینه...من تندنم یدونم... ول یم_

 منتظرتم... اطیح یکن تو لاتوجمعیمنوگفت: برووسا 

که آرمان پسرعموم  کنمیوقت هاشک م یاتاقم..بعض یمخالفت نداشتم باترس رفتم تو جرات

 شناختمشیبه خونه عموپاگذاشته بودم م یوازوقت نیدیدوست پسرعموم...من آ نیدیباشه وآ

باهم دوستن ومثل دوتا  یوآرمان ازسه سالگ نیدیباخونواده عمومعاشرت داشتن آ

...ترس یا گهیزدیچ هیترس من الان از یاعتمادداشتم ول هشون..من باتمام وجودبموننیبرادرم

 طیمح یطورآرمان...اماتو نی...همیپسر مغروروجد گهیوبشناسه م نیدی...هرکس آنیدیاز..از...آ

 یعصبان نقدری...تاحالااهستنیشوخو طونیش یکاملاپسرا ستیطورن نیخانواده سه نفرمون ا

 یآرمان اومدتواتاقم...بلندشدم وخودموانداختم تو هداشتم ک یبودمش...داشتم لباس برم دهیند

 ترسم... یگفتم:آرمان م هیبغلش باگر

خانم  ستین ینگران اداشتنیلازم به ترس  یشناسیم نویدیکنه توکه آ ینترس دست روت بلندنم_

 منظورم خواهرخوشگلم بود... زهیچ یعنیخوشگلم...

 گفت خانوم خوشگلم...  یاشتباه نیدیهم ا نیزل زدم امروزتوماش توچشماش

زدن امامن  یداشتن باهم حرف م نیدینشستم آرمان وآ نیکردم ورفتم توماش لاموجمعیوسا

 نیپوزخندزدوروبه آرمان ادامه حرفاشودادا هیکردو یبهم نگاه نیدیآ دمی...ددمیشن ینم یچیه

 نکهیاای مارستانیب فتمیکه من قراره ب نهیا شیکیتونه داشته باشه  یم یادیز یها یپوزخندمعن

وبه وضوح  دمیلحظه ترس کی رممکنهیوکتک.....غ نیدینه آ یوا یکتک......وا شبقراره ام
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زدوآرمان هم  یخداحافظ یبوق به معنا هیاومدسوارشدو نیدیدآیلرزیدستوپام داشت م

 هی نیدیبلندشدآ میاس ام اس گوش یکه صدا میراه بود یکردتو یدستشوآوردبالاوخداحافظ

 نداره... نیپ میگوش موگرفتم سمتش و گفت میپوزخندزد..گوش

 کارکنم... یخوب چ_

 رو بخون.. امکیرپیبگ_

 من بخونمش... ییخوا یدادن م امکیبه من چه.. به توپ_

 سحر.. شیکیآرمان و شیکیو ییتو شیکیبه قران من سه تامخاطب دارم  نیدیآ_ 

 دونم...  یزدوگفت:م یلبخند

 یدونیم یکن یبهم ترس منتقل م ید یچراهمش حرصم م یکن یرفتارم ینجوریا یپس چرادار_

 یامکان داره فلجم کنه به قرآن من مثل سگ ازتووآرمان م ستیمن خوب ن یبرا یادیترس ز

 ناآرمایتو یوقت یدون یتونه منو بکشه م یاخم م هی ستین یریهمه سخت گ نیه اترسم لازم ب

 ترسم آررره...  یلرزه م یالان پاهام داره م یدون یم ادتودهنمیورقلبم م نیزامن ا نیشیم یعصبان

 اومد.... ینفسم بالانم گهید

دارنفسم  نونگهیتوروخداماش_کرد...  یم یکردورانندگ یباتعجب داشت بهم نگاه م نیدیآ

 .... ادیبالانم

 رفتن یکه داشتن باسرعت بالام ییها نیماش یمتوقف کرد...دروبازکردم صدا یوکنار نیماش

 ....زدمیزدم واسم خداروصدام یم غیشدج یمن توشون گم م یدادها یادبودوصدایز

کردم  یـــــــــــــــــیخدااااااااااااااااااااااااااااچراااااااااااااااامن..مگه من خطاااااا_

من حساسن...بهشون بگومن مثل اون   ینقدرروی... چراارنیسخت گ نقدریناایچراا

..آرررررررررررررره یشنو یصدامـــــــــــــــــــــوم اااااااااای... خداستمیدخترااااان

 ... ینکشت یاون تصادف لعنت یچرااصلا منوتو
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 یرو دخودموانداختمیرس نیدیآ ینشسته بودم وقت نیزم یشدرو ادهیپ نیازماش عیسر نیدیآ

 هاشده بودم...  وونهیچم شده بودمثل د دونمیپاهاش پاهاشوگرفتم وازش التماس کردم...نم

ترسم معلومه توبدترازآرمان کتک  یخونه منونزن من ازکتک زدنت م میتوروخداتوروقرآن رفت_

 یم امشبورحم کن به قرآن اگه بگکن ینکردم ازت خواهش م ییبه خدامن خطا نیدیآ یزن یم

 حق یکنم اگه بگ یتوم یدرس تاآخرعمرمم کلفت یخونم گوربابا ینم یدرس بخون یحق ندار

 یازدواج هم بکن یوقت یکنم تا آخرعمرم...حت ینم اجازدو یازدواج ندار

به سرم نداشته باش به خدامن رفتم جزوه  یکنم فقط....فقط امشبوکار یات برات کارم توخونه

 یبه خدانرفتم دنبال دوردور..من مثل چشمام بهتون اعتماددارم اگه نداشتم تو رمیهاروازسحربگ

من قبلاازآرمان  نیدیدآیبه من ندار یکردم اما....اماشمااعتماد ینم یخونه باهاتون زندگ هی

ترسم تو رو  یاماازتونه..اماحالا ازهردوتون مثل سگ م دمیترسیم

 کردن...  ینم یارینفسام  گهید ننننییی......ی......دددیق....رآن.....آ

 ... میحالابلندشوتابر ؟یکرد یگفت:تموم شد؟خودتوخال یلبخندقشنگ هیجلوم زانوزدبا نیدیآ

 بودن... دهی...هق هق هام امونمو برکردمیم هیوگر زدمیم غیها ج وونهید مثل

 ...یکش یخونه تومنوم مینه نه توروخدااگه بر_

 

بزنم  کتکت امیبهت نازکترگفتم حالاب اازگلیتاحالاسرت دادزدم  یگفت:من ک یآرامش خاص هیبا 

 شکنجه ات نکهینه ا یباش شمیهفته پ هیعسل من تورومثل جونم دوست دارم من فقط خواستم 

 کنم...

 

شکنجهس  لیکه پره ازوسا یدار یخونه ات اتاق یتوتو دمیمن ازآرمان شن یگ یدروغ م یدار_

 کنم منونبراونجا... یازت خواهش م

 مانموبردیکردکه دل وا یمصنوع اخم
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 یجلوم زانوبزن نمینب گهیخوام شکنجه ات کنم بلندشوخوشگلم د یقسم بخورم که نم یبه چ_

برم خونه خودم  یبهشون بندازم حالادارم توروم ینگاه مین هیهمه دخترا دوست دارن فقط 

 ... ؟یکن یممانعت م یتودار

 کنن که به توچشم داشته باشن... یغلط م یلیخ گهید یدخترا_

قدرازمن نترس والتماس نکن توکه  نیحسودخانم...حالاپاشووا یزدوگفت:ا یلبخندقشنگ نیدیآ

 ...ینقدرترسونبودیا

 کردبلندشم منوسمت درراننده برد کمکم

 سوارشو... _

 کنم ... یمن رانندگ ییخوا یم_

 سوارشو.. گهیخب آره د_

 کنم.. یرانندگ سیتونم باجنس یترسم نم یمن م نیدیآ یوا_

وهرت ش یدیکهودی..یریبگ ادی دیبا یکه چ دبالاخرهیینفرما یشکسته نفس دمیم ادتیسوارشو_

 باشه.. سیجنس نشیماش

 فشارداد یصفحه لمس یرورو ییدکمه ها هیو اومدسوارشد نودورزدیواونهم ماش سوارشدم

 ..زمیعز توبکنیبرنامه خودکاروفعال کردم الان هم رانندگ ستین یترس یجا گهیبفرماد_

 ... نیماش نیبلدم امانه باا_

 دیخند

 یونتیروهم م سیجنس یو برون یپورشه و کمر یتوکه تونست یتونیدارم که م مانینترس من ا_

 کردم وراه افتادم ... نوروشنیماش 
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 ....گهیافته گازبده د ینم یخوب گازبده نترس اتفاق_

 

 یفضا یآهنگ قشنگ هیبودم  نشیذوق مرگ شده بودم عاشق ماش یحال دادواقعاکل یلیخ

 اندازکرده بود: نیوطن نیماش

 من پرخواهش نگاه تو یچشما

 ــــــــــــــــــونهیمن.... دل د ینوازشه برا هی

 کشه صدات واسم... یبرات... پرم دلم

 نگات واسه... نم بارونم آرامش

 ونــــــــــــــــــــــــمباروووووووووووووووو نم

 هوا  یتوب یب رهیگ یدارم دلم م دوست

 صدا یتوب یشکنه ب یقلب من م هرلحظه

 توخوووووووونمه  عشقت

 توقلب منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قلب

 زنه.... یدل واسه توم هرجاتوهرنفس

 دونه یهمه حرفاموم زمیرتوعزیغ یک

 فهمه  یم یاشکاموک

 خونه یچشماموم غم

 کارخدابود عشقت
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 مهره توروبه دلم داده که

 مهرت به دلم افتاده دهیامنوفهمیدن

 قشنگ... یبودآروم آروم باصدا نیقشنگ ودلنش یلیخ کردصداشیباهاش زمزمه م نیدیآ

 

 میدیوخند میدورزد ابوناباهمیتاساعت چهارصبح توخ 

  

 خونه؟...  میحالابر_

 

ه شده بوداخه چون صحن نبارچمیا دونمیامانم نیدیخونه آ رفتمیبارم نبودتنهام نیداولیپر رنگم

 چشمام بودن... یامروزهمشون جلو یها

 ...میبر_

 ...دیرنگم پر ینیزدبه ع موتیدروبار نیدیکه آ میدرشد کینزد

 تاترست میبزن گهیدورد هی میبر ییخوا یم یترسیدکمه بسته شدن دروزدوگفت:چرام نیدیآ

 بشکنه...

 خونه مینه نه بر_

 ؟یمگه توبه من اعتمادندار یمطمئن_

 تو میچراچرابر_

  نگیوبردم توپارک نیدوباره بازکردوماش موتیدروبار
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چهارصدمتروسالن  ینییاشم سالن پا شدوخونهیمترم یصدوپنجاه ستیدو هیآرمان  لایو اطیح

هم همشون بالابود..تموم اتاقامجهزبه حموم  ییمتر...اتاق و حمام ودستشو ستیبالاش دو

 بود ییِودستشو

 بود... ییدرکل خونه قشنگ وباصفا 

 صبحونروآماده کنم ییخوا یم مهیالان ساعت پنج ون _من

 ؟ینه مگه توامروزدانشگاه ندار_نیدیآ

 چراچرادارم ساعت هشت..._من

 رسونمت دانشگاه  یومن هم م میخور یپس اون موقع باهم م_نیدیآ

 توسرم وگفتم: زدم

 بدبخت شدم امروزامتحان دارم یوا_

 خب الان بروبخون..._

وهروقت خوابم  ستادیخط کش وام هیسرم با یخواستم درس بخونم آرمان رو یم یآخه شبا وقت_

کرد...البته خودم بهش  یم یبا یخواب ازچشمام با زدوازدردشیبه پهلوم آروم م یکیگرفت  یم

 ...کردیونم ازخداخواسته قبول مبالا سرم بمونه ا گفتمیم

 کنم یکاروم نی:خب من هم همدوگفتیخند

 یخسته ا یلینه ممنون توبروبخواب خ_

  ستمیاتفاقا اصلاهم خسته ن امینداره م ینه اشکال_

 ممنون یلیخ_

 ؟؟؟؟یچ یبرا_
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 زیهمه چ یبرا_

 کرد...  یقشنگ خنده

 ...شتیپ امیبرولباساتو عوض کن الان م طوووونیبروووش_

 باشه...._ 

خط کش  هیهم با نیدیاتاق خودم ولباساموعوض کردم وشروع کردم به درس خوندن آ یتو رفتم

 وارداتاق شد...  یفلز

 یتختم... رو ینگام کردورفت رو طونیش

خوندم که ساعت پنج وچهل  یکنارتخت داشتم درس م نیزم یهم رو دومنیدرازکش شکمش

 کهوداشتیمونده بودکه  گمیدم وچهارصفحه دصفحه درس خون ستیشد..حدودب قهیوپنج دق

 رفت هوا... غمیچنان به پهلوم زدکه ج نیدیبردکه آ یخوابم م

 ..؟یمگس بکش نکهیاای یفلجم کن ییخوایمگه م نیدیآ یوااااااا_من

 دردت گرفت؟... یلیخ_ نیدیآ

 آرومتربزن... کمیآره توروخدا_

 کنه...  یبا یآخه خواستم خواب ازچشمات با_

 ....رخندهیبعدزدز

هم خوندم  گهیبهش رفتم ودوباره شروع کردم به درس خوندن چهار صفحه د یغره توپ چشم

که خوابش  نیدیبودو حل کنم که چشمم افتادبه آ دهیکه آرمان برام خر یوخواستم کتاب کار

دختر؟مگه خل  یگیم یچ یدار یبود...وا دهیچه قدرخوشگل خواب یــــیگرفته بود...ووووووو

 و دمیشک ی..کلافه پف؟یشد
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 نهیس یدستاش وسرم روتو یتخت وسرموگذاشتم رو یاتاق وخاموش کردم ورفتم رو لامپ

الان به آغوش برادرانش  دونستمیکاروکردم فقط م نیچرا ا دونمیپنهون کردم نم شیمردونه وقو

 شتریکه داشت منو ب ییبو کردیکه ارومم م ییدادبو یم یخوب یلیخ یداشتم آغوشش بو اجیاحت

 ...کردیم کیتحر نیدیبغل ا یوموندن ت شتربهیوب

 کهوخوابمیکه  دمیوبه مشامم کش نیدیعطر ا یفکربودم وچه قدربو یچه قدرتو دونمینم

 یخوردم م یخواب تکون م یدورم حلقه شده بودآخه اگه تو نیدیدست آ دارشدمیبردصبح که ب

شدالان من  یجور هیچرا ته دلم  دونمیبودکه دستش ودورم حلقه کرده بودنم نیافتادم واسه هم

بهم  یازهرمحرم دونستیباشه نامحرمم بوداماخدام یهرچ رونیب اومدم یازاغوشش م دیبا

 تر بود... کینزد

 

 نیدیچشماموبازکردم آ دارشمیکنه که ب یوازم التماس م دهیداره تکونم م یکی نکهیا بااحساس

 ....دمیود

 بچه تنبل...  دارشوی... عسل...عسل خانوم...اخ بدارشوبچهیعسل عسل توروخداب_

 گهید قهیپنج دق هی کنمیجام راحته خواهش م نیدیتوروخداآ_

 بخواب باشه  اتوبغلمیب یازدانشگاه اومد یباشه وقت_

بلغورهم  یکارکردمو کجا هستمووچ یچ دمیشدم ....تازه فهم خیاسم دانشگاه س کهوبابردنی

 رنداشتیروم تاث هیدوثان شترازیمنظورم ب یادی..گونه هام داغ شدن اما خجالت زایخدا یکردم..وا

 طلبکارازل زدمو گفتم: نیافتاده توچشماش ع یانگارنه انگاراتفاق هیچون بعداز دوثان

 ؟ینکرد دارمیچرازودترب_

جام  یگفت یم یعسل ه گم عسل یزمیر هیازساعت هفت صبحه  ییاااااادخترتو چه قدر پرو_

 ...نجورحرفایکنم دوست دارم بخوابم وازا یخواهش م ادییراحته خوابم م

 دمیخجالت کش یحساب نییسرموانداختم پا ازخجالت
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 ...دیببخش _

 یآخه گلم حالاهان هیچه حرف نی:ادادوگفتیکه داشت دستشونرمش م یدرحال نیدیآ

 نشه ... رتیوقط د هی مهیبلندشوساعت هفت ون

 دمیخودموآماده کردم که د زودرفتم

شرکت  یزده بودداداشم امروزدخترا یدخترکش پیچه ت یهم خودشوآماده کرده وا نیدیآ

 نخورنش خوبه هااا)خخخخخخخخخخخ(

 نیدیسمت آشپزخونه زدم توسرم وگفتم :توروخداآ رفتیداشت م نیدیکه آ نییپا میرفت باهم

 شده... رمیمن د میبر

 رد...نگام ک یطونیش نیدیآ

جمله  نیسوال... ا هیحالا رونیصبحانه نروب ندبدونیگو یراازبزرگان که م یسخن یدینشن_

 ست؟یبااثرکیز

 آرمان رادمهر میاثرحک_

 نیآفر_

 برم کلاس ذارهیاستادم نم نیدیشده آ رمیحالامن د_

 امیغلط کردن استادشما..بروحالامن هم م یلیخ_

 که پدرانشان استادهستن( یاکسانیزیاستادان عز ی)باعرض پوزش ازتمام

آوردن رفتم  فیکه آقاتشر نیماش یورفتم جلو دمیاسپرت خوشگلموپوش یکفش ها رفتم

 پاموگفت یروگذاشت رو فشیسوارشدم که ک

 ...یضعف نکن یاربخوریتوشه درش ب چیخوشگل داداش ساندو_

 دستت دردنکنه..._
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 گهید اربخورشیحالازوددرش ب یکنم هان یخواهش م_

گازبه نصف خودم زدم واون نصفشوگرفتم  هیوازوسط نصف کردم و شیکیگرفته بود چیودوتاساند

 ...نیدیجلودهن آ

 ...ابخوریب_

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

 ... میستیگازبزن مگه خواهربرادرن هیتوهم  زنمیگازم هینه نه نه نصفش نکن من _

 ...اباشهیازدست توب_

 نکنیکارهام نیفکرمنحرفانه به ذهنتون خطورکرده باشه خب خواهر برادرهاازا داگهیباش ونی)مد

 نمونش منو داداشم(

 گازبهش زدم هیگازازش زدومن هم  هی یطونیجلوش که باش گرفتم

 کرد... نشوخاموشیماش نیدیآ دمیدم دردانشگاه که رس 

 ...یبرگرد ستیمگه قرارن یکرد نتوخاموشیچراماش_

 بااستادت کاردارم... نه_

 کارداشت؟... یبااستادمن چ نیا وا

 هیدستمو تو دستاش گرفت بهش نگاه کردم که  نیدیکه آ میدانشگاه شد اطیواردح

 بهم زد....... یلبخندقشنگ

 یرو رودختروپسرا نیازدانشگاه نگاه سنگ رونیکردم ورفتم ب لاموجمعیداستادوساینباش باخسته

 راه افتاد: نیدیسوارشدم که آ یکردم باغرورخاص یخودم حس م

 خودم نیسلام برداداش نازن_
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 دگلمیخودم خسته نباش طونیسلام برخواهرخوشگل وش_

 شرکت خوب بودبروفق مرادبود یتوهم خسته نباش_

 !!دسرورم؟؟یبه خوردن آلوچه دار لیاکنون م یشماخال یآره جا_

 دارند لیاکنون سرورمان)آرمان(گرسنه هستن وغذام رپاچاهمیخ_

پولش بود(ده تومن  فیازخزانه )منظورش ک ستیسرورتان گرسنه ن یشرق هیبانو یرایخ_

 دیبخر دوآلوچهیشتربرداریابی

 سرورم یا ارسپاسگزارمیاربسیبس_

 من یملکه  یا کنمیخواهش م_

ازخجالت خزانه سرورم  یشدم وحساب یشدم وواردسوپر ادهیپ رخندهیز میزد هردوتامون

 دراومدم

 (نیدی)آ

وزدم آرمان سلام  فونیبه آرمان وعسل بزنم زنگ آ یهفت بودکه خواستم برم سر روزساعتید

آرمان سرجاش  نیماش دمیکه باکمال تعجب د نگیپارک یتو نوبردمیکردودروبرام بازکردماش

 ..ستین

امادرکمال  نداختیکردو خودشوتوبغلم م یزماومد درو برام با یعسل م شهیشدم هم واردخونه

لباساشوعوض کنه آرمانوبغل کردم  درفتهیبارآرمان دروبازکردبا خودم گفتم خوب شا نیا یناباور

 ازعسل نشد... یگذشت وخبر یا قهیهال چنددق یتو میورفت

 کجاست؟؟؟؟ نییادپای یعسل چرانم گمیآرمان م_

 رهیگسحرجزوه هاشوازش ب شیمن رفته پ نیباماش_
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از  کهنینبودکه امروزبعدازا الشیخ نیع نکهیازا شیالیخیشدم...ازب یعصبان یلیحرفش خ نیازا

 کرد.... دمونیتهد یشرکت اون اشکان عوض میدانشگاه عسل رفت

 چی؟؟؟!!!!مگه قرارنبود عسل ه رونیب یفرستاد نتیاونهم باماش ییآخه احمق دختروتنها_

 یامروزپاکنژاد)اشکان(و فراموش کرد یدایخونه هم تنهانباشه مگه تهد یتو ینره حت ییجاتنها

 ...ستیمگه جون اون دخترالان توخطرن

 کمیدارم گفتم  رتیمن هم روش حساسموغ یدار رتیوغ یکه توروش حساس یهمون قدر_

 رونیخوشحال شه وموضوع امروزوفراموش کنه تازشم مغزخرکه نخوردم که تنهابفرستمش ب

 یامروزچه طور یدون یظام وفرستادم تادنبالش باشنومراقبش باشن البته ازدورتونمدوتاازمحاف

 ....ترسهیم یلیتوخکرداون...الان از یم هیگر

 ...رمیخودموبگ یتونستم جلو یامانم دونمیم_

داشتن ترس ازتوبهمون  تیموقع نیا یترسه تو یکه ازتوم داماحالاخوشحالمیترس یقبلاازمن م_

 کنه... یکمک م

 یعسل بلندکرد ی:توتاحالادست رودمیپرس باتعجب

 بار هیآره فقط _

 واقعاکه ازت انتظارنداشتم که......._

 ...دمیکش یحرفمون نصفه تموم موندنفس راحت نگیدرپارک بابازشدن

 ...ینگران بود یخودیکه ب یدید_

 دنیخوشگل شده بودبه وضوح عوض شدن رنگش باد نیچه قدرپشت اون ماش دمشید ازپنجره

 ...ترسهیبودگفتم:آره چه جورهم ازمن م صیمن قابل تشخ نیماش

 دادنکنیهم اومد دادوب یووقت نیابشیب_

 هم بگم... ییزایچ هیدینه اتفاقا با_
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ورفتم  اوردمیخودم ن یامابه رو دمیاون صورت خوشگلش د یدروبازکردقشنگ ترسوتو عسل

 خانوما... دخانومیآورد یم فیتشر رترید کمیجلوشوگفتم:به به عسل خانوم 

هفته به علت داشتن  هی نکهیدستوپاشوحس کردم اون شب فقط به خاطرا دنیوضوح لرز به

 هیدیکرده باشن وبا بشیکه تعق دادمیخودش خواستم ببرمش خونه خودم چون احتمال م تیامن

خوام ببرمش شکنجه اش کنم آخه چه طوردلم  یکردم یفکرم موندامااونیمدت ازاون خونه دور م

شدبه  نیسوارماش یفرشته هابود روشکنجه کنم عسل وقت نیکه ع یناز نیاومددختربه ا یم

 دادم آرمان گفت: یم صیتشخ نیوترس واسترسشو توماش دنیوضوح لرز

 .... یتوروخداسرش دادنزن_

 دبودیگفت که ازمن بع گهیچرتوپرت د یکل 

 باربخوام سرعسل دادبزنم نیآخه دوست من من چندباردادزدم که ا_

  کنه... یبه خداسکته م ترسهیداره ازت م یچه جور نیامشب خودتوکنترل بکن بب یباشه ول_

 یپوزخندبودزدم که معلوم بود ترسش دوبرابرشده وقت هیشترشبیلبخندکه ب هیسمتش و برگشتم

ازخودم بدم اومد  لحظه هیکردکه نزنمش  یجلوم زانوزدوپاهاموگرفته بودوازم التماس م ابونیتوخ

 کاروبکنه اماخوب خداروشکرآرووم شد... نیکردم که عسل ا یکه کار

 دمیصورت خندون عسلو د رونیاومدم ب شبید الاتیدرازفکروخ بابازشدن

 ...دیازخجالت خزانه ام دراومده باش دفکرکنمیکرد یبانو خزانه بنده راخال_

 ...وکسرشد یتومن ازخزانه شماخال یفقط س احضرتیرالیخ_

 میرویحالابه قصرفرمانده آرمان م حیبله بله صح_

 آرمان یعنیفرمانده  شیپ میریبه سمتم برگشتوگفت:م باتعجب

 یهان گهیروخراب نکن د یاِآِباز_
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 میوریبپرسم چرابه قصرفرمانده م توانمی:الاحضرت سلامت باشن جسارت نباشه مدوگفتیخند

 به قلمروتان شده است؟... یمگرحمله ا

 خندم گرفت اماجلوشوگرفتم وگفتم: ازحرفش

 یتواندبه قلمروماتجاوزکندباغرش ینم ی)آرمان(کسمیکه دار یا دبافرماندهیریاِاِاِزبانتان راگازبگ_

 ....دیدیمزخرف پرس یواقعاسوال یکندول یکنددل دشمنانمان راآب م یکه م

 احضرتیاِاِاِال_

به خاطرورودمابه  یفاتیراست تشرشده است وقرا یناراحت مشوبانوچون ازقبل باقصرهماهنگ_

 ردیآن قصرتوسط فرمانده صورت بگ

 خونه آرمان... یعنیبه سمت قصرفرمانده  میورفت رخندهیز میخندمون گرفت وزد هردوتامون

 )آرمان(

 ینجاکمیا انینهارم یفردابرا نکهیتاخودصبح خوابم نبردچون عسل خونه نبودبه فکرا شبید

ودادزدم عســــــــــــــل  دارشدمیساعت هفت ب دمیراحت شدوخواب المیخ

 رشدآآآآآآآآآآآآاید دارشودانشگاهتیعســــــــــــــل ب

  ...نیدیرفته خونه آ شبیافتادکه د ادمی هیاتاقش خال دمیدم دراتاقش دروبازکردم که د رفتم

م دست راستدست چپم )آخه  لمویسپردم به وک شویاز کارهارو انجام دادم وبق یشرکت بعض رفتم

 دستم...خخخخ( یکیسپردم به اون  نیاون که خودش کارداشت به خاطرهم نهیدیآ

 دمیپرس غذاخر1اومدم خونه  ازدهیامروزوکنسل کنه وساعت  یگفتم که تموم قرارها یمنش به

 یقابلمه خال هی یبلندشدم وغذاروتو ومدنین دمیبود که د میدوازده ون بایاومدم خونه ساعت تقر

 دخونهیکل نیدیکردم وگرمش کردم بووعطرش کل خونه روبرداشته بوددرخونه بازشد...آخه آ

خوشحال  یلیخ یلیکه اومدن..خ دمیدرخونه منوداشت البته من هم داشتم... فهم موتیر یوحت

شداماتاعسل واردخونه شداخم کردوباخشم  انیدرنما یشدم صورت خندون هردوتاشون تو
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کردعسل  ینگاه کردم که اونهم داشت باتعجب به عسل نگاه م نیدیتوچشمام زل زدبه آ

 دادزد: تیباعصبان

 یینگوتوهم لنگه همونا یکردم توباتموم پسرافرق دار یواقعاکه اصلاازت انتظارنداشتم فکرم_

 ...؟یکرد مشیکجاست دوست دخترت قا

دوست  یی:چــــــــــدمیوپرس اوردمیخودم ن یشدم امابه رو یعصبان ازحرفش

 ؟یگ یم یچ یخترتودارد

 درست کرده هاااان که بوش کل خونه روبرداشته...؟؟؟؟ یغذاروک نیگم آرررره ا یم یچ_

 کرد... یعسل داشت باحرص به من نگاه م رخندهیزدم ز یمنفجرشدم وپق ازخنده

 باخودم گفتم دیبرام درست نکرده بعد دوباره خند یازرستوران گرفتم کس رونیغذاروازب نیا_

به  یطانیفکرش هیداره  رتیمامعلومه که غ یاون هم رو میدار رتیاون غ یکه مارو یهمون جور

 شدم وفکرکردم که تو.....تو..... یمن....من.....عصبان دآرمانیکله ام زدعسل گفت:ببخش

 نداره خانووووم کوچولو یکنم اشکال یخواهش م_

 خانوم کوچولو یاِاِاِاتوبازم گفت_

 من یرتیغ یباشه پس خواهرکوچولو_

 ازدست توووووووووووووووووو یــــــــــــــــــــــــیوااااااااااااااا_

چشممون به  یکه درکمال ناباور میزدیحرف م میداشت نیدیبالاتالباساشوعوض کنه منوآ رفت

دست ودب دهیآرنجش بودپوش یتابالا ناشیکه آست یبالباس صورت یساپورت مشک هیعسل افتاد

 نیدیکه آ یپهن یبودم ودست چپش سه تاازالنگوها دهیکه من خر ییچپش دوازده تااز النگوها

 یبودواااااااااااااااااااااا دهیوپوش میبراش گرفته بود نیدیکه منوآ ییگردنبندطلابودو دهیبراش خر

 یمهمون یگفت من برا یبود...م دهیعسل طلاهااااااشـــــــــــــــــوپوش

عسل  یطلاشواستفاده کنه آخه مابرا یها سیدونه ازسرو هی یهرمهمون تونستی...مپوشمیطلام
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 میتورف مینگاه کردم اون هم مثل من تعجب کرده بودبلندشد نیدیبه آ میبود دهیخر یادیز یطلا

 مانشسته بود.. یکنارهم وعسل روبه رو نیدیسمت آشپزخونه منوآ

ن فروشمشو یم رمیگردنبند و بعدا م نیمخصوصا ا اریوقت طلاهاتوازدستت درن چیه گهیعسل د_

 گردنبند.... نیخرم البته به جزا یبرات م گهیدست د هی

  ارمیدرشون نم گهیچشـــــــــم د_نگام کرد عسل

 یوجه م نوبهیدیالنگوهاش منوآ نگیریج نگیریج یآوردصدا یم نییکه قاشقشوبالا وپا یوقت

 ییظرفشو نیمع شد وزحمت شستنشوماش...ظرفاتوسط عسل ج میآوردغذاروکه خورد

 نیدیآ یپاها یکنم ساعت چهاربودعسل سرش رو یام روعمل یطانیکم فکرش دکمیبا گهیددیکش

 کرد.... یموهاشونوازش م خندداشتهم بالب نیدیبودوآ دهیبودوخواب

 مییه یاعاشقشی یدوسش دار نیدیگم آ یم_من

 چشمام وگفت:آرمان من عاشقشم... یاش زل زدتو یوحش یخاکستر یباچشما

 نه؟؟؟!!! گهید یشدموگفتم:ازنظرخواهربرادر یرتیلحظه غ کی

 .. گهید یشدوگفت:آره ازنظرخواهر برادر یجور هیلحظه نگاهش  هی

 نمیچشماش بب یتونستم تو یگفت قشنگ عشق وم یدروغ م داشت

 یتوهم عاشقش یتوچ_نیدیآ

 مچراعاشقش یعنیمن...من نه بابا ...._من

 نه؟ گهید یازنظرخواهربرادر_نیدیآ

 آره _

 بروخودتورنگ کن _نیدیآ

  ینه بابا...نه که توراست گفت_
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هرکدوممون روانتخاب کرداون باهاش  میکن یهردوتامون بهش ابرازعلاقه م یروز هی_نیدیآ

 کنه... یازدواج م

 کنم  یشومیآره اگه توروانتخاب کردمن تاآخرعمرم برادر_من

 کنم یم یطوراگه توروانتخاب کنه منم تاآخرعمرم براش برادر نیمنم هم_نیدیآ

 ام افتادم وگفتم: یطانیش ادنقشهیکهوی

  نیدیآ یراست_

 بله_

 امشب ...... ینقشه دارم برا هی من

گفت: عسل عسل خانووووم  نیدیپنج شدآ دکردساعتییکردم واونهم تا فیروبراش تعر نقشه

 خانوووم خوشگلم یشیبلندنم

 کیچه رمانت یاااااااواااااا_من

 گهیدارشودی... عسل جان عسل گلم بشنوهیمرض..آرمان... الان م_

 ادیخوابم م نیدیگفت:توروخداآ یحال یباب عسل

 دارشویبخواب بعدب گهید کمی:باشه دوگفتیکش یپف نیدیآ

 یاصلا ناخوناشودراز نم نیدیخوشگلش افتادکه به خاطرمن وآ یکوچولو یبه دستا چشمم

 دونه لاک هم نداشت...  هی یدختربودوحت هیاون  میزدآخه مامخالف لاک زدنش بود یکردولاک نم

 نیدیگم آ یم_من

 جانم_

 دونه لاک بخره  هی میاامروزبذاریب گمیدختره م هیعسل  نیبب_من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 67 

 اون وقت چرا؟؟؟؟؟!!!!!_

 ناخوناشودرازکنه ولاک بزنه گهید یدختره وآرزوداره مثل دخترا هیاون  نیبب_من

 باشه_

 ..اتویعسل هستم  یکنم به خودم من پسرعمو یاوقات شک م یبعض گمیم_من

 :هردوموندوگفتیخند

 آره جون خودت _من

 ستم؟؟؟؟ین یعنی_

  یپسرعموش یمیتودوست صم یچراول_من

 گهیدارشودیصداکرد:عسل عسل ب دوعسلویخند

 ولم کن بابا گهیتوروخداد نیدیاه آ_

 خونه بخواب... یوتو اینتو دخبیخر میریباشه منوآرمان م_

 ...دنیخانوماعاشق خر گنیراست م میدیزخندیزریشد...هردومون ر خیس یباحالت بامزه ا عسل

 ...امیخودموآماده کنم...من هم م رمیم ادالانیگفته من خوابم م ینه نه ک_

به هردوتامون رفت ازپله هارفت  یچشم غره توپ هیوعسل هم  رخندهیز میزد نیدیمنوآ

 ...دشدیناپد دمیبالاوازد

 امشب چه قدربه منوتوخوش بگذره هااا نیدیآ گمیم_

 فکرکنم.... یآره ول_

 یدستش بودوااااا دشمیمانتوسف نییاومدپا یمظلوم افهیعسل باق رخندهیز میزد بعددوباره

 ..... میبدبخت شد
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 !!...دیآرمان فهم یوااااااااااااا_نیدیآ

 !!د؟؟یفهم یمه چه طورنه ...مگه قرارنبودنفه یوااااااااااااا_

 هااااااااااااان نیمانتوخوشگلموجرش داد نیوگفت:چراا نییاومدپا عسل

 گرفت...  یباسنتوم یکوتاه بودبه زورهم رو یلیگفت:آخه خ نیدیآ

خب....خب....آخه من دوستش _چه طرزحرف زدنه آخه...  نیا نیدیآ یرینم یا دیکش خجالت

 خوشگل بود یلیداشتم خ

 میریگ یمثل همون برات م گهید یکی_

 بلندتر کمی یول گهیآره آرمان راست م_

 باشه_

 بالا... رفت

 مظلوم نبود یلیخ نیدیآ_

 میریگیبهش سخت م یلیخ میآره مادار_

 میستیهمش به خاطرخودشه ماکه بدجنس ن_

 آره مخصوصا امشب... _

 ...کنم یمن رانندگ شهیم گمیکه عسل گفت:م میمن بش نیسوارماش میآماده شدوخواست عسل

 راه افتادن.... گهیبه به خانوم د_

عسل  یبرا نیماش هیگم  یدادم دبعدادامهیآرمان خان شماعسل ودست کم گرفت گهیبله د_

 ... میبخر

 خوام... ینم نیگفت:نه نه نه من ماش عسل
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/////.......... 

 

عسل داشت ازحدقه  یشماچ میگرفت یشیبراش لوازم آرا یکل میشد یشیمغازه لوازم آرا هیووارد

 لیوسا یمووکل رهیوگ میتعجب کرده بودهفت رنگ لاک براش گرفت یلیزدآخه خ یم رونیب

 من...من... زهیچ یراست گمی...عسل بامن من گفت:مگهید

 ...مشیاریب میجاگذاشتم بر نیموتوماشیمن گوش نیدیلازم داره گفتم:آ یچ دمیفهم

 عسل باشه  شیپ یکیدیخب خودت بروبا_

خان  نیدیشدتاآخرش آ یوابروبه مغازه روبه رواشاره کردم عسل داشت ازخجالت آب م باچشم

 منظوروگرفت.....

م عسل ه میگرفت ییکایترسناک آمر لمیف کیو میشد یفروش ید یس هیووارد میجداشد ازعسل

بهش علاقه  یلیروکه خ یکه عسل آهنگ میشد نیباهم سوارماش رونیکارش تموم شدواومدب

 یزیاعتراض آم یبوداماعوضش کردباصدا یآروم وقشنگ یلیداشت وگذاشت آهنگ خ

 ... ؟یگفتم:چراعوضش کرد

 بهم نگاه کرد... باتعجب

 ن؟یکرد یمسخره اش نم شهیهم دمگهیآهنگ شمامتنفرنبود نیمگه ازا_

 ..... میکه ماازاون آهنگ متنفر نهیمگه مسخره کردن آهنگ نمادا_

 اندازشد: نیطن نیماش یروزگارتو یعل باوآرومیز یوصدا آهنگوگذاشت

 ززززززمیامشب عز یشد یخانـــــــوم چه

 ززززززمیبر رپاتیاموزیخوام دن یم

 درحدچشمــــــــــــــات یزندگ هیخوام  یم
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 زمیعز امیواست ازدن بسازم

 که دارم یهرچ رپاتیز زمیبر

 دوست دارم داروندارم بگم

  یتوهست امیعشق منودن بگم

 قرارم یب یستیکه ن یوقت بگم

 که دارم ازتوبوده یهرچ بگم

 سهم توبوده یزندگ نیا بگم

 مهتاب یبارویخانوم ز بگم

 عشق بوده یب یتوزندگ یب که

  زمیعز  رمیگیبالبخندقشنگومهربونت جون م من

 بخند رمیبخندآروم من خانوم مهتابم تامن نم پس

 بخند پس

 دمی( به خودم اومدم..ددیآهنگ رودانلودکن نیکنم حتماا یم هیوصروزگارخانوم من()ت رضای)عل

...عسل سکوتوشکست وگفت :عاشق میکنیباسوزدل همراه آهنگ زمزمه م میدار نیدیمنوآ

 !!...د؟یکن یم یباسوزدل آهنگوهمراه دیدار ینجوریکه ا نیشد

 میهی:امیهردوتامون ناخواسته گفت 

پنهون  نیدیبودکه ازچشم منوآ یغمش چ یمعنا دمیدرچشمانش نشست که نفهم یبیعج غم

 گفت: ینمونداماخودشوکنترل کردوبالحن شاد
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 یدوتاداداشا شیکه دلش پ هیدخترخوشبخت ک نیحالا ا نیجالب هردوتاتون باهم عاشق شد چه

 !!رکرده؟یخوشگل ومغرورمن گ

لوم مع یزیگفت:هنوزچ ینیداده بودبالحن غمگ هیهمون طورکه سرشوبه دستش تک نیدیآ

 ...ستین

که عشق  دونهیهرروزوهرشب کنارمونه نم میکه ماعاشقش شد یدونه که دختر ینم عسل

دونه که  یما...عشق ما..خودشه ونم یدونه که منظور هردوتا یهردوتاش مشترکه نم نیدیمنوآ

 میچراعاشقش شد نکهیفکرا یکردومنوبردتو یروپل یتپه... آهنگ بعد یهرلحظه قلبمون براش م

وپسر مغروروعشق  میمغروربود یادوتاجزوپسرام میوچه طورعاشقش شد

 هـــــــــــــــــه واقعا مزخرفه...

من فداش  یکردواقعاراه افتاده بودهااااا...ا نوپارکیوزدوماش موتیدم درخونه وعسل ر میدیرس

 (دهااینگ نیدیبشم...)به آ

 باهفتیکردم ساعت تقر اتاق لباساموعوض یبه سمت خونه تو میشدن رفت ادهیبعدپ

امشب نقشه  یکه گشنمونه چون برا میمتعجب عسل گفت یدرمقابل چشما نیدیبودامامنوآ

 .......دیفکرکرد یبله پس چ میهاداشت

 )عسل(

که گفتن  یکنن مخصوصا وقت ینگاه م یجور هیدارن که همش به هم  ینقشه ا ناچهیدونم ا ینم

 گشنمونه اونم ساعت هفت عصر.......

 عشقم...._آرمان

......خودش  ی.....ول ی......نه ولدیشن یالان آرمان بود.....نه گوشام اشتباه نی.....بله......ابله

عشقم صداش کرد نه بابامگه آرمان هم  نیدیآ یبرا یعشوه ا هیبودصداشوزنونه کرده بودوبا

 بلده....!!!!!

 جونــــــم نفســـــــــــــــــــــم_ نیدیآ
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 مینیترسناک بب لمیشب فام گمیم_

 من یبانو شهیعشقم بگه اطاعت م یهرچ_نیدیآ

 یوابهت لباس قرمز زنونه باکفش قرمزعروسک کلیه نیآرمان باا نیشمافکرکن رخندهیزدم ز یپق

 لمیگفتن ........ف یچ ناالانیا نمیساببیوا یکرده خوشگل ........وااااااا شیدرازوآرا یوموها

 ترسناک!!!!!!!

 شونه ام... یبلندشدوزدتو نیدیسرفه کردم آ کهوافتادمی

 تاغذابپره توگلوت آخه تودختر یخند یم ینجوریا یچ یخب برا_

 ترسناک؟؟؟!!!! لمیداددستم باترس گفتم:ف ختیدوغ ر یبرام کم آرمان

 ...؟؟هیخب آره..مشکل_

 بخوابم خوش بگذره..... رمیخستم م ی...فقط من کمیچی...هیچیهاااااان ه_

 شدم. خیبلندشم که باحرف آرمان س خواستم

 پسیبود وچ یکه شونزده خونه ا میامشب ازاون کاکائوهابخر لمیف یبرا میجوونم بر نیدیآ گمیم_

 ییکاکائو یرنگ یرنگ یقرص ها سی)منظورهمون اسماتکسیهم قرص ا یوکل لیوپاست یوترش

 (کسیقرص ا میگ یمابهش م

 ...زمیبه چشم خانم عز یا_

...نامردا..ازنقطه ضعف من استفاده دیدرجواب فقط خند نیدیبهش رفت که آ یآرمان چشم غره ا 

 کردن...

 ...دیمنم بخر یبرا شهیم گمیم_

 شرط داره؟ هیآره اما_

 باشه قبوله؟ یهرچ یچه شرط_
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 ...یترسناک نگاه کن لمیف ینیبش نیدیدبامنوآیبا_

 وحشت یترسناک حساب لمیدم آخه من ازفحرفش پنچرکه چه عرض کنم کلااب ش نیباا یحساب

مردم.....قبول  یها(م یخوراک یعنیهمشون ) یبودقبول کردم چون من برا یداشتم اماچاره چ

 کردم .....

 میخوشمزه بخر یزهایازاون چ میتابر میروآماده کرد خودمون

  قهیپشت فرمون نشست.....چنددق نیدیبارآ نی......ایــــیوووووو 

 زدن  یطانیلبخندش هیگذشت که هردوتاشون برگشتن وبه هم  درسکوت

 بهشون نگاه کردم... مشکوک

 میرو مسابقه بد ییدایآهنگ ش یا هیآرمان پا گمیم_نیدیآ

 میشونیپ یدستم زدم تو باکف

 نه.... یواااا_

اومدو  یبهش م یخوند یکه باهاش م یبودکه هرجورآهنگ یکلام یآهنگ ب ییدایش آهنگ

گفت  یم نیدیآ تیب هیبود ی..مسابقه طور ییدایخودشون اسمشوگذاشتمه بودندآهنگ ش

 ساخت والاآخر... یاز خودش م گهید تیب هیکردو یتکرارم تویهمون ب نیوآرمان ع

 یواستوپش کردم که هردوتاشون صدا دمیشروع شد...پر ییدایآهنگ ش یقیموس یصدا

آهنگ  نیرایدوازخیامشبورحم کن هی نیکنم هم یم اعتراضشون بلندشدگفتم:ازتون خواهش

 ...دیبگذر

 نییدختربروپا هیزدوگفت:چ یگفتم که لبخند ینیـــــــــیبرگشت ه نیدیسادآیوا نیماش

نخر....ماکه  یلوترشیتوروخداهمشوپاست یاولیروبیکم خرتوپرت بگ هیازاون سوپرمارکت 

 ...میبخور لیپاست مینیبش میستیدخترن
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 نیکه ماش نیماش یپولش دراومدم وبرگشتم تو فیازخجالت ک یزدم ورفتم سمت سوپر یلبخند

 ....نیدیحرکت کرددوباره رفتن سمت ضبط که گفتم : توروخدااااآ

 کرد.. یوآهنگوپل شهیگفت:نوچ نوچ نوچ نوچ نم آرمان

 .اول از همه خودش شروع کرد:

  یییدایش_

 ییدایش منوهرشب

 شروع کرد: نیدیآ

 ییدایش_

 ییدایش منوهرشب

  ییدایش منوبارون

 ییدایخرش هیمنو

خرباشه خودت شروع  یگیآرمان باحرص گفت:به من م ییدایخرش هیمنو جـــــــــااااااااااانم

 :یکرد

 ییدایش_

 ییدایش منوهرشب

 ییدایش منوبارون

 ادامه داد... یطونی...وباشییدایخرش هیگفت:منو وباحرص

 ییدایرشیسگ پاچه گ هیمنو
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 من دنهیرهستیسگ... محض اطلاعتون شماسگ پاچه گ یشد:توالان به من گفت یعصب نیدیآ

 ...... یباشه خودت خواست

 ییدایمنوهرشب ش ییدایش_

 ییدایش منوبارون

  ییدایخرش هیمنو

 دمیبودآهاااااان فهم یاش چ هیسابقیوا

  ییدایرشیسگ پاچه گ هیمنو

 ییدایآشغال ش وونهید هیمنو

 ...نییپا ندازمیخودموم دعقبی:به والله قسم اگربزنکهوردکردموگفتمیآهنگو

 ...هیکیآهنگ که بدترازاون  نینه ا یوااااااااااااا

دوتاهمش مسخره اش  نیاماا هیفوق العاده قشنگ رضاروزگارآهنگیخانوم من ازعل آهنگ

کردوآرمان خواست همراهش  یم یباسرعت بالارانندگ نمیدیآ رخندهی...هردوتاشون زدن زکننیم

 :گهیروزگارمیکه اول آهنگ عل فهمنیم دنیکه شن ییبخونه اول آهنگ اونا

 ...ها...ها...ها....ها.....ها....ها.....ها

 گفت: یآرمان م یول

 ....عر....عر....عرعر

آهنگ کردو یکه آرمان باشه متاسفم .... بعدمکث انهیشرکت کل خاورم نیبزرگتر سیرئ یواقعابرا

 روع شدوآرمان هم شروع شکرد:ش

 (زمیامشب عز یشد ی)چه خانمزمیامشب عز یشد ییلایچه گودز_
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 (زمیبر رپاتیاموزیخوام دن ی)مزمیبر رسُماتیخوام غم هاموز یم

 درحدچشمات( یزندگ هیخوام  یدرحدچشمات)م یجهنم هیخوام  یم

 (زمیبرات عز امی)بسازم ازدنزمیواست ازجهنم عز بسازم

 که دارم( یهرچ رپاتیز زمیغم دارم)بر یهرچ رسُماتیز زمیبر

 من )بگم دوست دارم داروندارم( یلایخاک توسرت گودز بگم

 (یتوهست امی)بگم جون منودنیکوفت منودردمن توهست بگم

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

آهنگ وزدعقب وگفت  نیدیآ ندهرخیکه محکم زدن ز رنیخندشون روبگ ینتونستن جلو گهید

 بخون گهیبارد هیجون من 

 نییهاپا شهیخواست شروع کنه وبگه عر...عر...عر...عرچون ش یآرمان م نکهیا نیدرح

وباتعجب  دنیکه درکنارمون بودسبقت گرفت صداشوشن یسیپل نیهم ازماش نیدیبودنوآ

 .... دنیعرعرعرعرآرمان وشن یبرگشتن سمت مامعلوم بودکه صدا

 بزن کنار ... سیبزن کنارراننده جنس سیجنس نیبعدگفتن:راننده ماش کمی

  ست؟ی:باماست ماکه سرعتمون بالان نیدیآ

 کاردارن؟ یچ نیخوب حالاتوبزن کناربب_

 کردم  یشدن من ازپشت پنجره داشتم بهشون نگاه م ادهیزدکناروهردوتاشون پ نیدیآ

 (نیدی)آ

 کاردارن... یدونم چ یعسل و بپرسن اماخب نم که نسبت منوآرمان با نیازا دمیترس یکم

 :دیازما پرس سیپل نییپا میرفت یوقت
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 د؟یکنیم یرانندگ یسرعت نیدچراباهمچیمست یوقت ونیشما آقا_

 به آرمان نگاه کردموگفتم:نه باباجناب سروان  باتعجب

 سرگردهستم_

 میستیاصلااهلش ن میستیمامست ن نیخوب همون...جناب سروان باورکن_

 گفتم که سرگردهستم جوون نه سروان _

 اشاره کردوگفت:مال خودتونه؟ نیماش به

 ...شهیدختره .....بله اگه خدابخواد.....مال خودم م یچ_

 ...نهیماش رمنظورمیبهم نگاه کردوگفت:نه خ یعصبان سهیپل

 بله مال خودمِ..البته قابلتون ونداره دبلهیآهاببخش_

 یدتویگرفت یکاردارن چراپارت یوقت شب باشماچ نیالان ا باهاتون دارن یخب خانم چه نسبت_

 جاش گفت:الله اکبر... دامابهیاریخردرم ی.....نتونست بگه چراصدا یوبعدگفت:وصدا ابونیخ

بابااون خانوم  هیچ یگفتم:جناب سروان پارت میگرفته بوداماجلوشوگرفت خندمون

:اون دیخند یداده بودوداشت م هیتک نیخواهر.....بعدبادست به آرمان اشاره کردم که به ماش

 نکهیبنده به خاطرا یوخواهرناتن شونهی......خواهرا زنهیوگازم نیداره زم دکهینیب یپسرروم

 کمی میگرفت میتصم میاریخورده بوددرب یکه ازشکست عشق یگخواهرمون روازافسرد

 ....زننینوگازمی...... زن بنده که اونجادارن زم میاریحالشوجاب

 تهیخواهرناتن یمگه تونگفت نمیساببیساوایوا_

 جناب سروان...._

 سرگردهستم_
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دارم به سمت  دمنیدونیدختروپسر و نم نیداره.... جناب سروان شماهنوزفرق ب یخب چه فرق_

 یها یخواهرمن که داره صندل دبهیکنم اونوقت شمادار یآرمان که دراصل زن بنده است اشاره م

 ....دیکن یخوره اشاره م یخوشگلمو م سیجنس

 )به خدااسکلش کرده بودم..خخخخ(

 :آهااون آقاهه که داداش شماست زنتونه؟؟؟!!! دوگفتیخند سهیپل

 اگه خداقبول کنه _

 امستننی: جناب سرگردادوسطیکه پشت سرجناب سروان بودمثل قاشق نشسته پر سیپل هیکهوی

 ...م؟یکن رشونیبدهم مست کردن دست گ یلیخ

 ...یگفتیم ی..داشتنمیکن بب فیخوب جوون تعر شهیم جالب ساماجرادارهینه وا_

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

 کرده بود؟؟؟!!!! یهوس چ_

..هوس کرده د؟یدیمنحرف تاحالاد سیقدمنحرفن آآآآآآآآآآآآآآآآآ...شماپل ناچهیا

 :دل خودم ورورکردم یجملرونگفتم تو نیبودمنوبخوره...اماا

 لمیکرده بود.....خواستن ف شییکایترسناک ازاون آمر لمینه جناب سروان منظورم هوس ف_

 خواسته زنامون میدتسلیبا شهیخب مامرداهم میماهم به حرفشون گوش داد نندکهیترسناک بب

 ...گهید میباش

آرمان زن من بود )خخخخخخخخخخخخخخخخخخ(چه  ی.....واقعاکاشکدیسرگردخند جناب

 ...شدیقدباحال م

 سروان.... دجنابیباورکن میبخر یتاخوراک رونیب میهمراه خواهرم اومد_

 محترم گفتم که سرگردهستم یباباآقا یا_
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گفتم جناب سروان  ی.....داشتم مدیشیم یخوام چراعصبان یباشه باشه معذرت م_

 ..اااادارن آخه بگومرد... فیمنودرآوردن خانم بنده انگاردخترهشت ساله تشر بیدپدرجیباورکن

ازاون بسته بزرگاش  یاونم چ یکه چ یدیوخر لی......آخه بگوزن توهشت بسته پاستدیببخش

چون  شهینم لیانصافه .....دل نیدایانصافه.....نه شمابگ نیآخه توروخداا یکه پنج هزارتومن ییاونا

سوءاستفاده کنن  بمیدرآوردن پدرج یبرا تیهاهم ازموقع نیا رپامهیز یخارج نیماش

ته ازاون گروناشو برداش ینه بسته کاکائوشونزده خونه ا شونیدایولش کن گهی...خواهربنده روکلاد

بزرگ  پسیخوام... چهاربسته چ یم یمن شونزده خونه ا گهیخوب هشت خونشوبردار...م گمیم

اگه  بمودرآوردنیخانواده وهفده بسته آبنبات ودوبسته آلوچه وچهارتالواشک .....پدرج

بسته آبنبات پونزده بسته مونده چون  فدهیالبته ازه نهیموجود هست توماش دمدارکیباورندار

هم بکنن که  یتعارف خشک وخال هیبه من  نکهیبدون ا یشماخال یخواهروزن بنده دوتاشوجا

 میآشغالاشوازپنجره انداخت میفرهنگ یکه ماکاملاب ییبزنم خوردن وازاون جا ستیل هیحداقل 

ن معده شو یباکاربردشکاف نکهیمگه ا اچهارتاوجودندارهیدوتاخوردن  نکهیصحت ا گهیود رونیب

 چندتاخوردن...  دکهیبفهم

 ؟یزن گرفت یهست یوگفت:جووون سرزنده وشاداب رخندهیزدز سیپل

کردم اوناهاش زن بنده اون آقاست  یم فیتاحالابراتون جک تعر ی... پس من داشتم ازکیزک_

 خانوم متشخصه هیکنم اااااااانگارنه انگار یم شیدست کمربندکار هیبردمش خونه  یالبته وقت

 نیدنبالمون به جرم زم فتهیب یدشهرداریفردابا زنهینوگازمیوزم خندهیم یتوروخداچه جور نیبب

ن نه دست بلندکرد یقسمتوبهمون آسفالت کنه ول نیبکنه وکل ا تیازمون شکا یخور توآسفال

 کنم جناب سروان؟... هشیتنب یطور دچهیندار یگناهه شمافکربهتر فهیزن جماعت وضع یرو

 هیبارحالابق نیهزارم ی:ازدست شماجوونامن سرگردهستم آقاپسربرادوگفتیخند سهیپل

 کن! فیماجراروتعر

 شدیخودتون ببخش یدارن وشمابه بزرگ فیادب تشر یب یخانم من کم نیجونم براتون بگه ا_

 یروکه موردعلاقه خواهرم هست رومسخره م یکنم داشت آهنگ یم تشیخودم بردمش خونه ترب

 میسازن اگه آهنگ خانوم من اثرحک یزناباخواهرشوهرشون متاسفانه نم نیدایدونیکردشماکه م
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فرهنگم عوضش  یگه ها...ها....ها....ها وخانوم ب یم داولشیباش دهیروزگارروشن یعل

 کردوگفت:عر...عر...عر...عر....

 پشتش منفجرشدن ومن همچنان مسمم ادامه دادم... یاسیحرفم پل نیباا

 نیماش کهواسمینکره اش بزنم تودهنش که  یخواستم به خاطرصدا یم نکهیخلاصه ا_

 مشتراززنیب نمیماش یبرام مهمتره ورو نمیکه من ماش ییوازاون جا دمیخوشگلمواززبونتون شن

من نظرداره وصداش  نیبه ماش یک نمیبب سادمیبعدووا یروگذاشتم برا هشیدارم تنب رتیغ

 ...میدرخدمتتون هست انماال نکهیوخلاصه ا کنهیم

 ازدست تو... کشنیم یخانواده ات چ یدار یهمه انرژ نیا یجوون توچه طور_

 والاجناب سروان.... یچیه_

 گفت:سرگردهستم آقا.....سرگرد تیحرفموباعصبان دوسطیبازم پر سهیپل

  میهست انهیشرکت خاورم نیگتربزر سیباش منم همراه زنم رئ خوب

 نیمصرف کردن که ا یچ نیروببیبگ شیوازشون آزما رکنیهارودستگ نیا یجناب سروان احمد_

 دارن ودرحال وچرت وپرت گفتنن. یهمه انرژ

همه  نیدای..بادم خوابکنهیم نیخودم بهم توه یداره جلو سادمیتوروخدا...خوبه خودم وا ینیبیم

 بود هودهیکردن ب یسخنران

 دجنابیباورکن_

 میکه مست کن میای ینم میهست یمعروف یماآدما دیزنیبابا چراتهمت م میستیسروان مامست ن 

 جناب سرگرد

 زدوگفت : یلبخند سهیپل

اگه  شهیدادن مشخص م شی..... باازمایبارم که شددرجه منودرست گفت کی یخوبه برا_

 ...دیباش دداشتهیهم نبا یترس دپسیستیواقعامست ن
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 کف پامون... رفتیم دآبرومونیدیمارواونجام یکیاگه  دمیتوموهام کش یدست یباکلافگ

کردم لحنموبدون  یبراش خوب نبودسع یادیبودترس ز دهیشدم عسل ترس نیسوارماش رفتم

 هم موفق نشدم: یلیجلوه بدم که خ تیوعصبان ینگران

 انهی میکه مامست هست ننیبب میبد یشیآزما هی میخوشگلم قراره بر ینگران یچ یعسل....برا_

 که خوشگلم... میاونجابمون ستیامشب که قرارن

 :دیلبخندافتادنگران پرس نیزدآرمان چشمش به ا یکننده ا لبخندنگران

 ... قرصات کجاست؟؟!!ی....عسل.....خوبعسل

افتادروپام ...رفتم توشوک به آرمان نگاه کردم داشت  کهوسرعسلیشدم رفتم عقب که  نگران

 شدوپشت فرمون نشست  ادهیپ عیدادسر یتکونش م

 داره بهش بده  یمانند یقرصش رنگ صورت نیدیآ_آرمان

 هوشهیکه ب یبهش بدم وقت یآخه چه طور_من

 ...گهیبهش بده د یجور هی_آرمان

 شدآخه.. ینجوریا یچ یبرا_من

 نیادیرسیبهش م یمن فوت شدن چون خبرا ناگهان یکه مامانوبابا یوقتبه خاطرترسشه از_آرمان

براش خوب  یادیکه ترس ز نهیبه خاطره هم کنهیوقتاازشون استفاده م یشده وبعض یطور

 ...ستین

 ممکنه فلجش کنه... یعنی_من

 که بهش واردنشده که... یادینه خدانکنه بابا ترس ز_آرمان

 یاخوشتراش لب یقلم ینیدبابیبه صورت قشنگش نگاه کردم چه قدرمظلوم شده بود..صورت سف 

 یجذاب باویز یلی...دخترخایبه رنگ در ییبودوچشما یقرمزکه الان باکمک رژلب قهوه ا یقلوه ا
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خونه عمو  یتو یوقت ی..ازهمون بچگمیکه منوآرمان باتمام وجودمون عاشقش یبود..دختر

که کم کم متوجه شدم  داکردمینسبت بهش پ یتیدلموبردوحس مالک دمشی(دانآرم یمحمد)بابا

 که آرمان هم دوسش داره..

 ادمیاومداووووه  سیپل ریآژ یعسلوآرمان بغلش کردکه صدا میدیرس دمیفهم نیماش باتوقف

خواهرمن  جناب نیبزنه که گفتم:بب یخواست حرف سهیرفتم سمت پل یهستن باکلافگ نامینبودا

 وندازتیمطمئن باش فتهیبراش ب یشداگه اتفاق ینجوریا شیرفتن ماواز شما وآزما یازترس آگه

 کنم یم تیوبه جرم تهمت زدن به ماهم ازتون شکا تیشکا

 کردوگفت:خواهرتون الان حالش چه طوره؟... یبهم نگاه م جیگ سهیپل

 ... دونمینم_

 ...زدیحرف م یت کلافه بادکترداش دمیآرمان ود مارستانیسمت ب دمیدو

 )آرمان(

 ن؟یکه حالش بده وداروهاشوندار یچ یعنیدکتر یآقا یچ یعنی_من

 م؟یروندار مارتونیازبیموردن یرادمهرماداروها یآقا_دکتر

 نیروندار ماراتونیب ازیمورد ن یکه داروها هیمارستانیچه ب نی:اقشوگرفتموگفتمیشدم  یعصب

پول  یل...ککنمیخراب م مارستانوروسرتونیب نیا فتهیعسلم ب یبرا یهااااان به ولله قسم اگراتفاق

 د؟یرداکه داروشو ن یگیتهرانه حالابه من م یها مارستانیب نیاز بهتر یکینجایا یدناسلامتیریگیم

 تو؟... یکن یم ینجوریاومدومنوازدکترجداکردوگفت:چته چراا نیدیآ

 ... میموردنظرودرمان خواهرتون روندار یرادمهرگفتم که داروها ین به آقامحترم م یآقا_دکتر

 ...م؟یکن شیدکجاتهی...باد؟یکه ندار یچ یعنیگفت: نیدیآ

 دیکن شیته رونیدازبیاگه بخواه برهیم یادیپول ز_
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 شهیچه قدرم دگفتمیشمانگران پولش نباش_

 میکن یاش م هیته دخودمونیالان بد نیاگه پولوهم_

 دبدمیچه قدربا_

تومن  ستیدو شهیچهارصدتومن ودوتاآمپولشم م شهیدوتاقرص ودوتاشربتش م یبرا_

 رهیگیم یجمعاششصدتومن

ومن ت ستیشانس فقط دو نیپولشودرآوردوگفت:لعنت به ا فیوک بشیج یدست برددتو نیدیآ

 آرمان؟ میکارکن یسوپرمارکت.... حالاچ میچون قراربودفقط بر اوردمیدارم .....کارتم ن

 ....؟میکارکن یحالاچ مونهیدارم صدتومنش م صدتومنیمنم س_

 .دیاش بکن هیشماته میدیسمتشوگفتم صدتومنوم نوگرفتمیدیخودموآ پول

 باشه _

 ...شترشدیب تمیعصبان دنشونیباد سااومدنیپل

 ...ومده؟یخواهرتون بهوش ن ونیآقا_

 میبد شیتاآزما مییایب دباهاتونییخوا یگفتم:نه جناب سرگرد م یپوزخندزدم وبالحن مسخره ا هی

 ...م؟یمصرف نکرد یزیماچ دکهیمطمئن بش

 ......ستینه پسرم لازم ن_

 حرفش بااومدن پرستارازاتاق عسل موندرفتم سمت پرستاره وگفتم: هیبق

 پرستارحالش خوبه؟... خانم

 گفت: یکه چشمش به من افتادباعشوه ا پرستاره

 ...دیشمابرادرش هست_
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 رمنیلج درآوردنش گفتم:خ یبرا نییپا ارنیدختراارزش خودشونوم نیچه قدرا ـــشیا

 همسرشون هستم...

 دادم دختره .....استغفرالله یشنهادمیماست وارفت فکرکرده اگه خواهرم بودبهش پ نیع

  دداخلیدبریتونیهمسرتون بهوش اومدن م_پرستاره

 تو میابریاومدجلووگفت:آرمان ب نیدیآ

 جنس مونث ها نیخداازدست ا یبودوا نیدیومنوآر زدخترهیه نگاه

 زد یلبخندکم جون دنمونیتوعسل باد رفتم

 د؟یشد دنگرانیسلام... ببخش_

 ؟ مینگرانت نش شهیمگه م یکنم هان یخواهش م_

 حالاحالت خوبه؟ گهیراست م_

 ن؟یاریبودموبرام ب دهیکه خر ییها یدونه ازاون ترش هی شهیگشنمه م یکم یآره ول_

 خرم... یبرات غذام رمیالان م یبخور یترش ییخوا یم کموگشنتهیش یا_

 ...موکردمیخورم فقط هوس ترش ینه...نه....آرمان نروغذانم_

 بهش زدم: یطونیلبخنش

 کنم یفراموش نم تمیخرم ترش یم کیوک وهیمیدونه آ هیبرات  رمیباشه م_

 برم که عسل صدام زد: خواستم

 آرمان..._

 جانم..._
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 ...؟یبرام بخر یشکلات کیباطعم آلبالووک وهیآبم شهی....مزهیچ گمیم_

 خجالتش.... یحرفوزدفدا نیجون کندتاا یبهش زدم که صورتش سرخ شدفکرکنم کل یلبخند

 ست؟ین یا گهیباشه خانوووم کوچولوامرد_

 نه ممنونم_

 پس فعلا_

 (نیدی)آ

 میاقتشوداریازماهاکه ل اهرکدومیدخترم خدا نیمن عاشق ا یجون کندتااون حرفارو زد وا یکل

کن عسل عروس من وخانووم خونه  یبکن وکار یپارت هیمن  یکن عروسمون بشه البته برا یکار

 من بشه...

 نیدیآ_

 ...رونیاومدم ب الیازفکروخ

 جانم..._

 شدن؟ یساچیپل گمیم_

 منتظرن تونگران نباش... رونیگلم ب یچیه_

 گفتن؟ ی:دکتراچنوگفتییپا سرشوانداخت

 گفتن؟ ی...چیچ یعنی_

 ....میماریدرباره ب_

 نگفتن یچیباورکن ه یچیه_
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توفقط بهت شوک واردشده  زمیتخت نشستم وبغلش کردموگفتم:نگران نباش عز یرو رفتم

 ؟یمنوآرمان شد نقدرنگرانیا یعنی...

 آره من ....من.....آخه ....._

 باشه گلم خودتوآزارنده..... سیه_

 دعسل ازبغلم جداشد...کردوزو یاومدتواهم سهیدربازشدوپل

 شدم دمزاحمتونیببخش_

 کنم ینه خواهش م_

 ن؟یدیجوابموم یوبدون شوخ یسوال اگه بپرسم درستوحساب هی_

 دیبله بپرس_

 دارن؟ یخانم باشماچه نسبت_

 کردنگاه کردم یکردم به عسل که نگران داشت بهم نگاه م اخم

 دخترعمه آرمان همون پسره که همراهمون بودومن هم دوست پسرعموش هستم... شونیا_

 ر؟یاخیمحرمتون هستن  شونیبپرسم ا شهیخوب م_

 ن؟یپرس ینومیا یچ یبرا_

 نی/انیچه طوربغلش کرد نیدرواقع نامحرمش هست نیدخترندار نیباا ینسبت چیچون شماه_

 د؟یکرد یکارم یچ ابونیازخونه توخ رونیموقع شب ب

سوال  نیدباای...جناب شمادارستیدنیکنیکه شمافکرشوم یجور زهااونیچ دهمهینیبب_

 یزهایچ یلیماوخ تیما...شخص ی...درباره زندگدیدونیدرباره مانم یچیدشماهیدیهاخواهرموآزارم

 ...دیدونینم یزیخواهرم هم چ یضیدرباره مر ی....حتگهید
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 .....یخواهرت....توکه گفت_

ساله باآرمان وده ساله باعسل دوست  ستیبله گفتم دخترعمودوستم هستن امامن ب_

 هستموخانواده هامون هم باهم دوستن...پس الان عسل خواهرم هستش...

 شن؟ینگران نم مارستانهیدخترشون ب دکهیخانم اطلاع نداد نیچرابه پدرومادرا_

 :دمیکش یپف کلافه

 خانم فوت شدن نیپدرومادرا_

 کنه؟ یم یزندگ یدخترخانم کنارک نیپس ا_

 کنارما..._

 !!....کنه! یم یخونه بادوتاپسرنامحرم وصدالبته مجردزندگ هی یدخترتو نیکنارشماا یچ یعنی_

هم  سلدازعیتونیوم میستیما ازاون دسته پسرهان دیدیسوالاعسلوآزارم نیدباایدار دجنابینیبب_

 هی میبرادرشودار ی.....ماالان جادیدیکرد فهم میونخواه مینکرد یدست دراز دماتاحالابهشیبپرس

 کنه ینم یوقت دست دراز چیبرادربه خواهرش ه

 بکنه... یشماتنهازندگ شیدپیخانم نبا نیباشه ا یهرچ_

 ....رفتیداشت صدام بالام گهید

 یریگ میتصم گرانید یشخص یزندگ یدبرایتونیمحترم شمانم یآقا یچ یعنی_

 ...میستیهرزه ن دمااونقدرهاهمیبکن

 ینم یعمووزن عموش زندگ شیخانم دخترعمودوستتون هست پس چراپ نیا دکهیگیمگه نم_

 ....؟یا گهید لهیفام یقوم هیایکنه 

 سرخ شده بودسرشوآوردبالا.... یحساب عسل
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که  ییدم به کسا یدوتارودارم واجازه نم نیجناب سرگردعمووزن عمومن فوت شدن تنهامن ا_

 نیدایبکن یاحترام یکنمومثل چشمام بهشون اعتماددارم ب یم یدارم زندگ ششونیده ساله پ

ه چ گارنزدنیوس ونیدوتاتاحالادهن به قل نیمحترم ا یآقا ستنین گهیهرزه د یدوتامثل پسرها

 گرانید یخصوص یزندگ یدتویهستم شماهم دار ششونیکه پ میراض منبرسه به شراب 

قراره برن  دمیشن یوقت دکهیدیددیدوتاروجداکن نیزارم ازمن ا یمن نم دیکن یم ددخالتیدار

ه مانداشت یبه زندگ یلطفاکار دپسیازمن جداشون کن نکهیشدم چه برسه به ا هوشیپاسگاه ب

 پسرعموم... یعنیآرمان  شهیم ممیوق یول ندارم یکس وکار چیمن ه ی....درضمن وقتدیباش

 کردم ....... یمکردم.... آآآآآآآآ.....فکر  یعسل باتعجب داشتم نگاه م به

 اومده؟... شیپ یکردوگفت:جناب سرگردمشکل یداخمیحال منوعسلود یاومدتوووقت آرمان

 ...ومدیخونش درنم یزدیاگه کارت بهش م یعنیجناب سرگردنگاه کردم  به

 .....رجنابیخ_

 پسرعموت؟.. یعنیآقاآرمانه؟ متیق یگیسمت عسل برگشت وگفت:خب مگه نم به

 نگاه کرد... سیبه پل یبانگران آرمان

 بزرگترباشه... دازخودتیبا متیکنم که ق داضافهیوبا_

 ممیق ابهتربگمی...عسل گفت:جناب سرگردپسرعموم میدیکش یاز سر آسودگ ینفس منوآرمان

 چهارسال ازخودم بزرگتره..

 لباش نشسته بود.. یرو یارمان نگاه کردم که لبخند به

 واضافه کنم محرمت..._سرگرد

کنم نگاه کردفکر سیگردشده به پل یبه سرفه کردن افتادوعسل باچشما آرمانکهویحرفش  نیباا

 قرمزشد... دموضوعوچونیتازه فهم
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 یخوب ومعتبر یسرگردبه سمت آرمان برگشت وگفت:معلومه که پسرها جناب

 ...جیاعلام نتا یبرا یاگاه دبهیایدبامابیدامابایهست

جناب  یول دمیتوموهام کش یبودکلافه دست دهیرنگش دوباره پر میعسل نگاه کرد به

 نیا یتو نجاهمیهم نیخوب باشه به خاطرهم یادیسرگردگفت:البته فکرنکنم حال خواهرتون ز

 ...دیشوبدیدآزمایتونیم مارستانیب

 یماهم برم یناروبخوریعسل وگفت: تاتوا یپاها یهاروگذاشت رو یخوراک سهیاومدجلووک آرمان

 بده وبرگرده.. شیازما رهیم متیلان قا زمینگران نباش عز میگرد

 ...میدیتامون آروم خند هرسه

که  دنیساعته فهم مین جهیواعلام نت شیوپس ازدادن آزما میجناب سرگردراه افتاد پشت

تره دروغ نگفتن دک فتهیکاراش زودترراه م شترباشهیپولش ب یهرک گنیگرفتن م یمارواشتباه

آماده  گهیساعت د میگفتن تان میاماتااسم پولوبرد میریروبگ جهیتانت مییایگفت که پس فرداب

 میزد یصحنه روبه رومون پق دنیباد میدروبازکرد یسمت اتاق عسل که وقت میرفت شهیم

شده  یکسرترشیکرددماغش ودورتادوردهنش  یعسل هم باتعجب داشت به مانگاه م رخندهیز

 کوچولو شده بود... یمثل دختربچه ها افشیبودق

 یصبح بودوقت میدور وبرپنج ون یساعت ها گهید میشد نیدن عسل سوارماشکر صیبعدازترخ

بودوعسل هم بعدازعوض کردن لباساش رفت به مکان موردعلاقش  شیخونه ساعت ش میدیرس

 امروز کلاس..... نیدیآ ی:راستدیکه آرمان پرس میخورد یصبحونه م میآشپزخونه داشت یعنی

ه ب کهوچشممونیکه  میبه هم رفت یکه به پاش زدم خفه خون گرفت چشم غره حساب یبالگد که

 ....مشکوکانه....ابهتربگمیکرد... یعسل افتادداشت باتعجب بهمون نگاه م

 ؟یکرد ینطوریچراا نیدیافتاده آ یآرمان اتفاق گمیم_

 کارکردم؟!! یگفتم:چ یساختگ باتعجب

 به آرمان؟!! یلگدزد یطور نیا_
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 شدم وونهیلگدبه آرمان زدم مگه دورازجونم د یامن کنه باب_

وژله  یقاشق فرن هیبالاانداخت وشروع به خوردن صبحونه کردآرمان  یالیخیباب یا شونه

 ... یدانشگاه خانم رسونهیتوروم نیدیخوردوگفت:عسل جان امروزآ

 باشه_

 )عسل(

صبحونه رفتم بالاتالباساموعوض کنم وبعدازعوض کردن لباسام اوناهم صبحونشون  بعدازصرف

گه عسل ا گمی:مدیوازم پرس نییاومدپا نیدیکردم آ یم زوجمعیداشتم م یروتموم کرده بودن وقت

بهش  یتوچه جواب یا اسرمهیبپوشم  یبگه عسل خانوم کتوشلوارآب ادبهتیاستادت ب یروز

 ....؟یدیم

 بپرسه؟... ادازمنیدبیتعجب کردم استادم چرابا یازسوالش کل 

 بپوشم.. یبپرسه که چ ادازمنیوقت استادمون نم چیخب....خب آخه ه_

 بپوشه مگه خودش زن نداره؟... یبپرسه که چ ادازمنیدبیبا یچ یبرا تازه

 خب توفکرکن زن نداره_

 که داره یمادر یخب خواهر_

 ازش دورباشن دمادروخواهرشیدخب شا_

 دم ینداره وجوابشم نم یهرحال به من ربطخب به _

 ...انهیادیکت وشلواربهم م نیحالاا یبهتره جوابشوند نیبهم زدوگفت:آفر یلبخند نیدیآ

 ...ادیبهت م یلیآره خ یادداداشیبهت م یبپوش یخب توهرچ_

 ...ادیخوب به من هم م_
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تم ... رفسایوا یول یشد بیخوشت یلیزدم وگفتم:خ یلبخند میآرمان به پشت برگشت یباصدا

کردم وکراواتشومحکم تر کردم  زونیاش روم قهیپنجه پابلندکردم و یجلوخودمورو

 شد.... یگفتم:حالاعال

 یایخودم بودشدم در یچشما هیخوشرنگش که شب یلحظه مات چشما هیبهم زد یلبخند

 نیا یواااااا دمیکش قیعم ینفس رونیورفتم ب نییبود...سرموانداختم پا دنیچشماش درحال لرز

 که دارم..... یچه حس

خوشگل شده بودداشتم به  یلیبه سمت دانشگاه خ میرفت گهیشدم وباهم د نیدیآ نیسوارماش

 هی:چزدوگفت یدخترکش رکردلبخندیکهونگاهموقافلگیکردم که  یقشنگش نگاه م کلیبازوهاوه

 ؟؟ییخوا یخانم کوشولو بوش م

بعداداشودرآوردم  هیچ یخوا یبوس م تیترب یبچه طرزحرف زدنه  نیاه اه اه اه حالم بهم خوردا_

 ؟؟ییخوا یخانم کوشولو بوش م هیوگفتم:چ

  رهیگیامروزاستادتون ازتون امتحان م یدونست یزدگفت:م یلبخند

بدبخت شدم اگه.....اگه آرمان بفهمه  ی...واااااااااااااا نیدیگفتم:نه .... من اصلا خبرندارم... آ باتعجب

 پوستم کنده شد... ییی...........وا

 به دتونیادواستادجدیعوض شده باشه ونتونه ب داستادتونی:نترس شادوگفتیخند نیدیآ

 ....رهیخاطرتوامتحان نگ

مشکوک  یلی....خزنه؟یداره حرف م ینجوریچراامروزا نیبازبهش نگاه کردم...ا یودهن باتعجب

بهم چشم  نیدیرمان وآبه جزآ چکسیه خواستیشدم دلم نم یکه زدعصب یباحرف ی...ولزنهیم

 تونمیکارش م ی...چگهیهم حس من د نیخب ا یواقعاچم شده ول دونمیداشته باشه...هرچندنم

 بکنم...
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لط غ یلیدخیاستادجد ادیاحتماله تازه اگه برفرض محالم اگه استادهم ن هی نیا نیدیآقاآ نیبب_

کارشم ننشم  یمگه من چ رهیخوره که به خاطرمن امتحان ازما نگ یگوه م یلیکنه خ یم

 ...؟؟؟!!!!اباباشی

 گفت:دورازجونم! رلبیز آروم

 چرا حرفاموبه خودش گرفت؟ نیلحظه باتعجب بهش نگاه کردم..ا هی

 ....یباش دخواهرشیخوب شا_نیدیآ

 ....رخندهیبعدزدز

 گفتم: باحرص

 هاااان استادم ادبشهیخوش گنده.... مگه من اصلاداداش دارم تاب یهر...هر...هر....آقا_

 م؟ی...برگ چغندرمیستیاخم کردوگفت:پس مگه منوآرمان داداشات ن نیدیآ

شرکت ساخت  یکنه ناسلامت یشمارشته تون فرق م دتازهیکن یخب آره شمافرق م_

 ...دیدار یوسازوساختمان ساز

 ...میمحض اطلاعتون منوآرمان هردوتامون پزشک هم هست یخب ول_

 ــــــــه بابا...!!!!!!!!!!!!نـــــــــــــــــــــــــــــ_

 !!!؟؟یدونست یمگه نم_

 دونستم یدونستم مال تو رونم یچراالبته فقط آرمان وم_

 میکه ماازهردوتارشتمون دکتراش رودار یدون یم نوهمیوا_

 !؟یرودار یپزشک یعنیرشته من  یتوالان دکترا یعنی_

 یفکرکرد یبله پس چ_
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 وشش سالتونه ستیبابا تووآرمان که فقط ب_

 ه؟یخب باشه مگه چ_

 ....یوهم دکترا یپزشک یهم دکترا یآخه چه طور_

وچون درسمون هم خوب  میسه سال زودترماواردانشگاه شد زمیعز میخوند یآخه ماجهش_

 ...یحالاگرفت میبوددوسه ترم روپروند

 لهشاءالیپسرگلم ا یافتخارم هیما نیخب حالاآفر یوسط حرفم ول یپر یم یچ یبرا تیترب یب_

 ...نمیتوببیعروس

زاره  ینازشوم منموبردهیدختره که دلو ا نیا نمی... ببینیب یم شاءاللهیزدوگفت:ا یلبخند نیدیآ

 ...انهیکنارجواب بده...

 بدم اومدکه... یلیشد..خ یطور هیچراحالم  دونمیشدنم میبه اون دختره حسود یلیخ

 یزدگفتم:خوش به حال اون دختره... حالام یتوش موج م یوهم ناراحت یکه هم حسود ییباصدا

داداش من  یکه چراداره برا یکش سیسوگیوبرم گ لایگودز نیا یمن برات برم خاستگار ییخوا

 ....گهیتورو نداره د اقتیکنه خب حتمال ینازم

 دورازجون_نیدیآ

 وا..._من

 شد تیحسود هی:چدیخند نیدیآ

 میبشه  تازشم ماخواهروبرادر میحسود یستیبشه شوووهرم که ن میحسود یچ یبرا رشمینخ_

 ...شهیم لیصرف اون گور گهیمنحرف ازاون جهت که محبتات د گسیجهت د هیمن از یوحسود

خانومش  ینشده رو یچینگفت فکرکنم ناراحت شد... اوه..اوه... اه هنوزه یچیکردوه یاخم نیدیآ

پرسته اون وقت من دارم بهش  یگرومید یکیقلبش  یتعصب داره...اه لعنت به احساساتم اون تو

 ...کنمیفکرم
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 ینبک یعروس یوقت گهیخوب حق بده د یکردم ناراحت شد یاحترام یب دبهشیببخش نمیدییآ_

 ...گهیاددیخونتون خوب زنت بدش م امیکه هرروزوهرشب ب تونمینم

 کنه... یغلط م یلیزدوگفت:زن من دورازجون شماخ یلبخند

 دورازجون من خوب... یچ یوابرا_

 !؟یزار یگفتم دورازجون توبچه چراتودهنم حرف م یمن ک_

 دانشگاه میبر نییزودبپرپا میدیبگم که گفت :بفرمارس یزیچ خواستم

 !!!؟؟ییایدانشگاه؟؟؟مگه توهم م میبر ی:چدمیپرس باتعجب

ه ک دمیاحتمال م یخانم کوچولو ول رنشهیبود کلاست د گهید زهیچ هی....نه منظورم  زهی...چمیا_

 باشه. دهیاستادتون هنوزنرس

بچم...عشق  چارهیوحدسوگمانه هااا...ب ینگر ندهیامروزدرحال آ نیبهش نگاه کردم باباا باتعجب

 ....کنهیچه کارهاکه نم

باشه در کلاسوباترس ولرزباز کردم که  دهیکردم که استادهنوز نرس یکردم ودعام یخداحافظ ازش

 یجزوه هامون رومرورم میرفتم کنارسحر نشستم داشت ومدهیدهنوزناستا دمیباکمال تعجب د

آرامشم  هیکه عاشقش بودم وما ییبه گوشم خورد...صدا ییآشنا یصدا هیکهویکه  میکرد

 که مال.... ییروح وروانم بود..صدا یباعث آرام شهیمکه ه ییبود...صدا

 سلام...._نیدیآ

 کنه؟؟!! یکارم ینجاچی..ا..نیدهنم ازشدت تعجب بازموندا سرموبالاگرفتم

به  انینتونستن ب تونیترم استادقبل نیدایهستم استادجد یخب بچه هامن فرخ_نیدیآ

 ترم درخدمتتونم...  نیمن به جاشون اومدم...وا نیخاطرهم

 چون شناسنیونم نیدیآ امییهم دانشجو نیحالاخوبه خداروشکرا مردمیداشتم از تعجب م گهید

 اتفاق افتاد... یرسول یکلاس آقا یاون ماجراتو
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 بود..... یاستاداحمد نجاکلاسیکه ا یدرحال

 نیدیولگدآ نیدیبود...اون حرف آرمان وچشم غره آ ینگر ندهیدرحال آ یبگوچراامروزه پس

 !!دم؟یچرانفهم میمن چه خر ی...واااانیتوماش یوحرفها پشیوت

جلسه قرار بودازتون امتحان گرفته بشه  نیا گهید زهیچ هیدویکن یلطفاخودتون رومعرف_نیدیآ

حتماازتون امتحان  ندهیجلسه آ یول رمیگیامتحان ونم نیکلاسه ا نیا ینفرکه تو هیامابه خاطر 

 ...رمیگ یم

ات قدوبال یمن فدا یخوشگلم ا نیدیتو بشم آ یاخ من فدا فهیکه قلبم ضع یدونیخودت م ایخدا

مردن وآب ازلبولوچشون  یبود دختراداشتن براش م نیدیبشم....همه بچه هاچشمشون به آ

 یکیای...خداشعورهایدبیمن چشم داشته باش نیدیآ دبهیکن یشده بود شماهاغلط م زونیآو

 وآرمان تعصب دارم... نیدیآ یبگم من رو یدخترهاروکورنکنم...بابا به ک نینرم چشم ا رهیمنوبگ

 یاسد نیگفت:استاداسم من نازن یازدختراباعشوه ا یکی

 زد... یفقط لبخندخشک نیدیآ

 هستم... یتاجوانیاستادمن هم آرم_

 پور... ییهما یاستاداسم من عل_

 ماهروهستم... ثمیاستادمن هم م_

 هستم... یسیو خیاستادمن هم سحرش_

 هستم ییاستادمن هم محمدرضا_

 بهم نگاه کردوگفت:وشما؟ یبالبخندقشنگ نیدیمن که آ دبهیرس

 رهستم...استادمن عسل رادمه_

 که زده بود فرق داشت... ییکه باتمام لبخندها یزدلبخند یلبخند نیدیآ
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 تونم بپرسم اسم یداستادمیگفت:ببخش یازدختراباعشوه ا یکیدرسوشروع کنه  بلندشدکه

 ؟... هیچ کتونیکوچ

 ...یکشوبپرسی...که اسم کوچیدختره عوض یکن یغلط م یلیتوخ نه

 دمیشن دمیوشن نیدیآ یخشک وجد یباکمال تعجب صدا یول

 ...نِیدیمن آ کیاسم کوچ_

 د؟یداستادشمامجریببخش_

جرد م نیدیکه آ نیکاردار یاصلاشماچ تنیتربیچه قدرب یعوض یدخترا نیکلاس منفجرشدا همه

گم بنده  ینداره امام یدونم به شماربط یکه م نیکردوگفت:باا یاخم نیدیآ انهی

 هنوزمجردهستم...

 یول دنیکش ینقشه م نیدیتورکردن آ یکلاس همهمه برش داشت انگاردختراداشتن برا همه

 ...دارشدیدختراپد یچشما یتو یمن ظاهروناراحت یلبا یرو یلبخند نیدیباحرف آ

 ومدنظر دارم... یکیالبته محظ اطلاع دخترامن فعلا قصدازدواج ندارم....چون خودم _

 ...دیچشمشودزد عیچون سر دمیفکرکنم اشتباه د ی...ولنگاه کرد زدبهمیحرفوم نیداشت ا یوقت

 یم نیدیازآ یدخترا سوال ای دیپرس یازدخترام یسوال یدرسوشروع کردووقت گهید نیدیآ

اخم وتکون دادن  هیبود نیا نیدیوفقط عکس العمل آ ابرعکسیدادن  یباعشوه جواب م دنیپرس

قشنگ  یلیشدواقعاخیدخترام یباعث حسود نیزدوا یدلبخندمیپرس یازمن م یسرش اماوقت

که گذرزمان و  یداشت طور یگرم وعال یلی...کلاس خدادیم حیضتو یعال یلیدادوخ یدرس م

 //// میدیاصلا نفهم

دوروبرش روگرفته بودن وبه اصطلاح داشتن  یخودیهمه بلندشدن دختراب نیدیآ دینباش باخسته

نثاردختره  یپوزخند نیدیشماره دادآ نیدیازدخترابه آ یکی دنیپرس یم یدرس یازش سوال ها

 نینه دختراو کاغذو خوردکردوگفت:باا دنیدونم پسراشماره م یکه من م ییکردوگفت:تااون جا

 خانم محترم... نییپا دیاری یکارفقط ارزش خودتون روم
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خوب جوابشوداده  یلیزدم خ نیدیبه آ یشده بودمن هم لبخند یحرص یحساب دختره

 ...نیبود...آفر

 زنگ خورد... میموندم که گوش نیدیدردانشگاه منتظرآ یجلو

 یالوهان_

 ؟ییکجا نیدیسلام آ_

 

 

 سادمیدردانشگاه اونجاوا اپشتیب_

 ...یسیاونجاوا یگفتم:خب مجبور رفتمیکه راه م یدرحال

 یخانم شهیبدم نهیمنوتوروباهم بب یکیآخه گلم اگه _

 امیالان م دمتیآهاباشه د_

 باشه پس فعلا_

 وسوارشدم وبلافاصله راه افتاد.... قدماموتندترکردم

 ...؟یبش دمیقراره استادجد یبهم نگفت یچ یواقعاکه برا نیدیآ_

 کردم... زتیخب بدکردم که سوپرا_

 دونه... یخوب....آرمان م ینه ول_

 دونهیآره بابام_
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که بود نیجب اتع یدوجایچیپ نیماش ی...بهرام فرداد...تو یبایز یظبطشوروشن کردوصدا نیدیآ

وخوندنت  یژست ورانندگ نیا یفدا ییییکرد...ووووو یهم باهاش زمزمه م نیدیآ

 عشقققققمممممم...

به  نکهی....به خاطرارونیب دی.....نه باباهواسم نبودازدهنم پر یا غهی..... عشقم چه صیییییییییییچ

 توجه کردم: نیدیآ یکه زدم فکرنکنم به آهنگ وصدا یحرف

 بزززززن تااااااحس کنم صداااااام

 یبااااا من هنوزم

  یبدونن تو مال من بذارهمه

 من یتوهوا یرقص یم

 بامنه عطرتو

 زنهیم شیداره قلبوآت یخال یجا نیا

 من یجور چه

 بگم بهت

 حال من باتوخوبه خوبه که

 که قلب من یدون یم توخوب

 کوبه یواسه توداره م فقط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــقعشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 ــــــــــــــــــــرتمیدرگ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتمیدرگ

 بزن صدام

 کنم تاحس

 یبامن هنوزم

 یبدونن تومال من بذارهمه

 من یتوهوا یرقص یم

 عطرتوبامنه

  یخال یجا نیا

 زنهیم شیقلبوآت داره

 ((رتمی)بهرام فرداد) درگ

 یدختررودوست دار یلیمعلومه خ نیدیآ گمیم_

 دمیآره چه جورم جونمم براش م_

 شناسمش؟یمن م _

 ...شیشناسیبهترازمن م یآره حت_

 ه؟یاِپس اسمش چ_

 ) ر(لشیخب اول اسمش )ع( واول فام_

 ؟یگیشناسمش حالا چرابهم نم یخب نم_

 ...گمی...بعدبهت مانهیاونم حس منوداره  نمیببنه بذار_
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اگه  یول انهیدختره دوست داره  نیبب ارهیبه انسان فشارم یلیطرفه خ هیعشق  نیبب نیدیآخه آ_

 گهید یجا ادلشیدوست نداره  ینیبیگم اگه م یازته دلم دارم م نیدیدوست نداره ولش کن آ

 ...دهیجوابت مثبت بهت م یبذار یهرکس یکه دست رو یدار یژگیو یولش کن توکل رهیگ

 اگه انتخابم......_

 ؟یاگه انتخابت چ_

 ولش کن یچیه_

 مگه یبهم اعتمادندار نیدیبگوآ_

 شدم ولش کن مونیپش یچراول_

 بگو... دهیداره آزارت م ینیبیاگه م یکنم ول یبهت اسرارنم یبگ یباشه اگه دوست ندار_

 خودم یکوشولو یتوآج یزدوگفت:فدا یلبخندقشنگ

 یحرف زد ینجوریاه بازم ا_

همه خودتوخوشگل نکن همه دختراداشتن برات  نیدانشگاه ا یایبه بعدم نی:لطفاازادگفتمیخند

 مردن... یم

وخوشگلم برام جون  کلمیخوش ه ستیماشاء الله ن رونیب امیاگه باشرت هم ب یمن حت_دیخند

 دن... یم

 اوه اعتمادبه نفست توحلقم_

 کردم رنگاهیبه مس میدیخند یخونه کل میدیتارس

 م؟یریکجام میدار نیدیآ_

 خودم مادمازل یلایو_
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 شهیآخه آرمان خبرنداره نگرانم م_

 ادیبهش خبردادم اونم م شهینه نگرانت نم_

 باشه... _

 بشه منم.... دمتوجهیکه با ینفر نیوآخر کننیباهم هماهنگ م گهید بله

ک پار گهید یها نیکنار ماش نشویماش میبازکردوراه افتاد موتیدروبار نیدیدم خونه آ میدیرس

 نیدی...آدمیترس نیدیاومدسمتون رفتم پشت آ لیبه اندازه گور یمرد هیکه  میشد ادهیکردپ

 خوام... یمعذرت م سیگفت:سلام رئ لهیبهم زداون گور یلبخند

 جوابشوداد: یخشک وجد نیدیآ

 ؟یچ یبرا_

 امروزنتونستم برم دنبال پاکنژاد_

 شد... یعصبان نیدیآ

 ن؟یکرد یپس چه غلط ینتونست یچ یعنی_

 ...من....من به خدا.....سیرئ_

مطمئن باش خودم  یاریروکه خواستم برام ن یهفته اطلاعات نیتاآخرهم اراگهین نقدربهونهیا_

 ...کنمیخفت م

 هم داره... یقشنگ لیپاکنژادچه فام هیمهم یلینبودحتماشخص خ ینجوریکه ا نیدیآ یواااا

 ..؟یرفت وآمدهاچ_

 می....بله دار زهیاونا...چ_

 ...؟یدار یچ یعنی_
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 میتموم رفت وآمدهاپاکنژادتموم اطلاعاتشودار نکهیا یعنی_

 ن؟یاونم انجام داد یکارآرمان چ_

 سیتحته کنترله رئ یهمه چ میکرد یرادمهرهم هماهنگ یبامحافظ آقا_

 یبر یتون یباشه م_

 جونم هم تموم متیاگه به ق یبرگشت سمتم ونگران بهم نگاه کردوگفت:هرجورباشه حت نیدیآ

 کنم... یبشه ازت مراقبت م

 ...؟یگیم یچ یدار نیدیآ _

 تو میابری...بیچیها....ه_

 نیدیآ نییرفتم تواتاق خودم ولباسامم عوض کردم ورفتم پا مایتوومن هم مستق میرفت گهید باهم

مردبرام ابهت  نیدستش به کمرش بودخداچه قدرا هیدویکش یست مداشت کلافه توموهاش د

 داره...

 بپزم... یجوووونم غذاچ نیدیآ_

 بپز... یدوست دار یدونم هرچ یها نم_

 ...تابرات؟یکرد یهوس چ گهید بگود نمیدیجلوش دستامودورگردنش حلقه کردموگفتم:آ رفتم

 بپزم...

 کرد...آب دهنشوقورت دادوهمون طورکه مات من بودگفت یباتعجب داشت بهم نگاه م نیدیآ

 ...یدوست دار یدونم هرچ یمن .....من....نم زهیچ_

نم ک یکارم یدارم چ دونستمیکرد نم یم کیعطرش آدمو تحر یازدستم خارج شده بودبو کنترلم

داشمو دا یکه اون الان جا دونستمیرو دوست داره...نم گهید یکیدلش  یاون الان تو دونستمینم

 خودم به حرفم اصلا اعتقادنداشتم... یداره ول
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 یم یلباش کردم وچشماموبستم اونم چشماشوبست و سرشو جلوتر اورد..قلبم طور کیلبام ونزد 

 نیدیبه قول آ یی...تمام بدنم داغ کرده بود...بوسه کوشولورونیبزنه ب خواستیدانگارمیکوب

هم نگاه ب گهید یزایچ یلیوتعجب وخ ید وباگنگرولباش کاشتم لبام و جداکردم که چشماشوبازکر

 کرد..

 ...یناز یلیخ یدونست یحلقه کردوگفت:م دستشودورکمرم

 دونستم ... یآره م_

 بکارم رولبات... گهید یکیای ییخوا یم یچ یگیبهم زدگفتم :م یلبخندقشنگ

 یکاروکردم..چشماش رنگ اون چشما نیوصورتشوآوردجلومن هم ناخواسته ا چشماشوبست

 هم قرارگرفت  ی...لبامون روکردیم کمیعطرش تحر ی..بوکردیخوشگلش ادموقفل م

 ...شدیوجودم م یباعث خوشحال نی...واستین لیم ینسبت به من ب نیدیکردم آ حس

 میکردلبامو ازلباش جداکردم ازهم جداشد ینم یرو ادهیحس منوداشت اماز انگاراونهم

ردم کاروک نیچراا ی:لعنتدوگفتیتوموهاش کش یکلافه دست نیدیآ میدیهردوتامون خجالت کش

 لعنت بهم

 گلم خدانکنه یزن یم یحرف نیهمچ یچرادار نیدیآ_

کردم واونهم منوازپشت گرفت  زونیسمتش ومحکم بغلش کردم وخودموبه گردنش آو دمیدو

 حدواندازه هم نداره یحت یلیدوست دارم عسل خ یلیخ سادگفتیوا یومنوچرخوندوقت

 من....من ....عاشقتم نیدیطورآ نیمنم هم_

 زل زدوگفت:منم عاشقتم گلم... سادتوچشمامیوا کهوازحرکتی

بوداماحرف من  گهیدختره د هیگذاشتم چون اون عاشق  یخواهر برادر یحرفشوبه پا نیا

 گفته باشم چون واقعاباتمام وجودم عاشقشم... یکه به نظرخواهربرادر دونمیدمیبع

 ؟ یچ یروکه دوست دار یاون دختره ا گمیم_ 
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 کدوم دختره خوشگلم...؟..._

 )ر(لشمیاولش)ع(واول فام گهیهمون د_

 ه؟یک یفهم یم یخب اگه فکرکن_

 ؟یوخودت بهم بگ یبکن یپارت هیحالا شهیخب نم_

 نه گلم..._

ده ب شنهادازدواجیبهت پ یکه اصلاانتظارندار یروزکس هیکردزل زدتوچشمام وگفت:اگه  سکوت

 ؟یکن یکارم یچ

 ...دمیحرفش خجالت کش نیازا

 باشه.. یداره ک یبستگ دونمیخب نم_

 ولش کن یخب اگه ....اگه اون شخص.....اه لعنت_

 بهم بگو دهیداره آزارت م یزیچ هی نیدیجداشدم گفتم:آ ازش

 عسل شهیاگه بهت بگم نظرت درباره من عوض م شهیتونم نم ینم_

 بهم بگو نیدیآ شهیخورم عوض نم ینه قسم م_

 خب... خب... من..._

 من.... نیدیبگوآ_

 من عاشق....._

 سمت پنجره بزرگ هال میآرمان اومدهردوتامون برگشت نیماش یصدا

بهت بگم اون بوسه واون بغل به  یزیچ هیخوام  یادمیکه آرمان ب نیقبل ازا نیدیآ نیبب_

 ....ی....ازرویخدا.....ازرو
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 ...رنکنیدونم خوشگلم ذهنتودرگ یم_

 کاراروکردم.... نیتم بگم که من ناخواسته اخواس یم_

 طور.... نیمن هم هم_

روازطرفش داشتم واضح بگم  یا گهیانتظارجواب د دیحرفش ناراحت شدم شا نیچراازا دونمینم

 انتظازداشتم بگه اما من نه...

چشماش برق  نیدیمن وآ دنیداشدبادیآرمان هم پشت درپ میدم درکه تادروبازکرد میرفت باهم

 زد... یخاص

 (نیدی)آ

 من دمیترس یم یلیاومدبغلم کرداون بوسه رورولباش کاشتم ...ازواکنشش خ یوقت ناخواسته

آرمان چشاش به  یوقت میدروبازکرد میرفت یدخترم.....وقت نیباتموم وجودعاشق ا

 هم مهمون لباش کرد... یزدو لبخندقشنگ یماافتادچشماش برق خاص

 وعسل خودم نیدیسلام برآ_ارمان

 جونم نیدیسلام آ_لعس

دونم  یوآرمان هم بغلش کردوسرشوانداخت توموهاش نم دبغلشیحرفش پر نیباگفتن ا عسل

که آرمان  نهیکردفکرکنم به خاطره ا یآرمان وبغل م ینجوریا یشدم وقت ینم یرتیچراروش غ

 میگذاشت یول میدخترودوست دار نیحس وداره منوآرمان باتمام وجودا نیهم مثل خودم ا

 دل ببنده .. گهید یکیکه عسل به  یحال روز هب یخودش انتخاب کنه ووا

  میشیروزه که منو آرمان کلانابودم اون

کنه وعسل کنارآرمان  یبهم نگاه م یطونیآرمان داره باش دمیخودم اومدم د کهوبهی

 زدم.... یچه گند یوسرخ شده وااا نییسرشوازخجالت انداخته پا

 ...ه؟یخبر نیدیآ گمیم_آرمان
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 ...ابروتویب تیتربیمرض ب_من

چه  نیتنهاول کردم بب قهیدق هیخونه گفت:بازمن شمادوتارو یتو رفتیکه داشت م یدرحال آرمان

 به دخترعموم زل زده.... یجور

 خفه باوو_

 تو یایب ییخوا یعسل خانوم نم_

 ها...باشه_

 یتوهپروت بود_

 نکن تشینقدراذیآرمان بس کن ا_

 جناب یاطاعت عال_

 )عسل(

اغ بود داغ د زدوبدنمیآشپزخونه تاکمتربه حرفاشون فکرکنم وگوش بدم قلبم محکم م یتو رفتم

درباره من چه  نیدیحالاآ ینبودم..وا یدختر نیمن که همچ رمیخودم وبگ یچرانتونستم جلو

 یاش رو رهیخ ینگاها یامعنیبهش نگاه کنم  ییباچه رو دمیبوس نویدیمن آ ی...واکنه؟یم یفکر

من ..من نکنه من عاشقشون شده باشم...منظورم ازعاشق شدن ازاون دسته عشق  یمن وآرمان وا

 عشقش... دنیهابود...ازاون دسته هاکه ادم..ادم باد

 ....نیدیآرمان وآ یشدن رو یرتیغ

 ...زننیحرف م یا گهیدرباره دختره د یحسادت وقت حس

 به هردشون.... تیمالک حس

 بالارفتن ضربان قلبم... دنشونیباد

 ..و...و...و
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 نمتویتونم عاشق اون دوتاباشم... نم یمن هستن نه نه من نم یخداکمکم کن نه نه اوناداداشا یوا 

 ...گنیدختره د هیهمزمان عاشق دو مرد باشم خدا...اوناعاشق 

 ازدستم افتادوشکست ...هردوتاشون هجوم آوردن به آشپزخونه وانیکهولی

 عسل؟شد یچ_نیدیآ

 ستین یچی...ه یچیه_

 حالت خوبه ؟_ آرمان

افتادم که باگرفتن کمرم ازپشت وگرفتن  یرفت داشتم م یاهیرفت وچشمام س جیگ کهوسرمی

 گهیزدیاسمم به صورت دادمانند از دهنشون چ دنیوشن نیدیبدنم  ودادآرمان وآ ییقسمت جلو

 دمینفهم یا

 )آرمان(

 نیدیکه آ دمیزدوفهمیتونستم ازرفتاراش بفهمم داشت باهام حرف م ینومیکلافه بودوا نیدیآ

 نیکردموگفتم:چراا یکاروکرده.. اخم نیدونستم ناخاسته ا ینشدم چون م یعصبان دهیعسلوبوس

 بود؟ یخوب عکس العملش چ میکارابکن نیقرارنبودازا نیدیآ یکاروکرد

 تازه عکس العملش.....به خداآرمان من حواسم نبوداصلاناخواسته اون کاروکردم _

پاش  یعسل جلو دمیبه آشپزخونه د میکه ازآشپزخونه اومدحمله کرد یشکستن یکهوباصدای که

 یول نیدیهاش نگرانش شدم هم من وهم آ قهیشق یشکسته ودوتادستاشوگذاشته رو وانیل هی

اش چشم یاهیباس یول رونیادبیرفتم پشت سرش تاکمکش کنم ب رهیم جیسرش گ دمید یوقت

هاوازجلوعسل  شهیش یهم پاشوگذاشت رو نیدیگرفتمش وآ ازپشتوتلوتلوخوردنش ناخواسته 

 :میوگرفت وباهم دادزد

 عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 ...اددادزدمیداره خون م نیدیآ یازپاها دمید
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 اون لامصبابردار یپاهاتوازرو نیدیآ_

کرد ازپشت عسل وول کردم  یهابودحس نم شهیش یکه ازگذاشتن پاهاش رو یدرداصلا نیدیاماآ

وندبه عسل وچسب نیدیتابکشمش کناراماآ نیدیصفت گرفتتش رفتم سمت آ نیدیدونستم آ یم

خودش وگفت عســــــــــــــــل چشماتوبازکــــن توروخدامن غلت کردم 

بوووووووست کردم چشاتوبازکــــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــعسـ

 ادیپاهات داره ازشون خون م ستین یزیشده چ هوشیفقط ب نیدیآ_

 :بدرک به جهنم من...من ....عسل برام مهمهدادزد

چشممون به عسل افتادشال سرش  سیرئ شدهیچ دنیتوونگران پرس کهودوتاازمحافظااومدنی

 :میکوتاه بودباهم دادزد نشینبودولباسشم آست

 روووووووووووووووونیـــدبیشــــــــــــــ گم

تخت  یشده بودعسل وگذاشت رو یخون یهاحساب کیاتاقش...کف موزائ یعسلوبردتو نیدیآ

 داشت... هیبخ ازبهیبودن دهیکرده بودبر یزیچشمم به پاهاش افتادبدجورخونر

 )عسل(

شده بودترس  یتاقم روشن بودبلندشدم تختم خونلامپ ا دمیبازکردم اتاق خودمود چشماموکه

کردم دادزدم  یداشتم سکته م گهیپارکت هاهم خون بودد یبرم داشت رو

 آرماااااااااان نیـــــــــــــــــــــــــدیآ

 یاصلاتوجه نییپا دمیشده بود دو یپله هاخون یراهرو و رو یتو دمید ومدبلندشدمین ییاماصدا

 یم جیگ یاومدن سمتم هنوزسرم کم دنیمحافظاتامنود اطیح یتو رونیبه پوششم نکردم رفتم ب

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

 عسل خانم عسل خانم حالتون خوبه؟_
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 وآرمان کجان؟ نیدیهااااان آ هیخون چ نیا نیمن...من خوبم شاه_

 ...دیکن دتواستراحتیبر میبهتون نگ یزیگفت چ یفرخ یعسل خانم آقا_

 ــــــــــــــــــــــنیشاه هیخون چ نیگفتم ا_

پاشو گذاشت  رهیخواست بگ یشماروم یهستش وقت یفرخ یخانم خون آقا دعسلینگران نش_

 ها والان رفتن که شهیش یرو

 خوبه... دحالشونیبزنن باورکن هیبخ پاشونو

 ...خون...پاش...نیدی...آ هی....بخ یچ_

 کلافش اومد یزنگ زدم به آرمان بعدچندبوق صدا موبراداشتمیتووگوش رفتم

 بله..._

 آ....آرمان....._

 حالت خوبه؟ ییعسل تو_

 خوبه؟ نی....دیآ...آر..مان .....حال آ..._ 

 تونگران نباش باشه نیآره..آره خوبه بب_

 اونجاآرمان آدرس بده؟ امیمنم م_

 ...میگرد یبرم ادماهمیبه هوش ب نیدیعسل جان آ ستیلازم ن_

 آرمان توروخداآدرس_

 اون آدرسوبلده ارتتیب نیباشه..باشه بگوبه شاه_

خودموآماده کردم ورفتم  نیزم فتمیبودچندبارب کیزودقطع کردم وبادوازپله هارفتم بالانزد 

 ...نییپا
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 مارستااااانیمنوبرسون ب ــــــنیشااااه_

ت:عسل خانوم دوتامحافظ هم نگران اومدسمتم وسوارشدخواستم عقب سوارشم که گف نیشاه

 ...دینیجلوبش نیایب انیباهامون م

 کردم... اخم

 ؟یچ یبرا_

 ...سهیدستورخودرئ_

چون من  دمیترس یجلوودوتامحافظ هم اومدن پشت سوارشدن کم رفتم

ما  نیهمزمان باخروج ماش دادیم یبهم دلگرم نیتاحالابامحافظاتنهاسوارنشده بودم اماوجودشاه

 محافظا ازدرخارج شدن یها یام و یدوتا ب

 کار؟ یچ یخوا یهمه محافظ روم نیا نیشاه_

 ...سهیگفتم که عسل خانوم دستورخودرئ_

 زنگ خورد... شیکهوگوشی

 ...دیسلام خوب سیالورئ_

_...... 

 مارستانیب میایم میبله بله دار_

_.... 

 پشتمون نیودوتاماش نیماش یبله بله طبق دستورتون دوتاتو_

_.... 

 چشم دمیحتماالان بهشون خبرم_
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_.... 

 حتماخداحافظ_

 کردوگفت... وقطعیگوش

 جلوروپوشش بدن... انیگفته که ب سیرئ زبگوبهشیکامران زنگ بزن به کامب_

 زنم یباشه الان زنگ م_

 سلام زیالو کامب_

_.... 

 نیجلومون روپوشش بد نییایگفته که ب سیرئ_

 ازکنارمون ردشدواومدجلومون روپوشش داد...  یام و یشدن حرفش ب باتموم

 همه مراقبت... نیبودم چراا دهیترس

 ...ه؟یچ یهمه پوشش ومحافظت برا نیا نیگفتم:شاه باترس

 شماجاتون امنه... دخانمینترس_

 ...؟یشیازشهرخارج م یچرادار نمیساببیدونم اما....وا یم_

 ...دیما وهمکارامون اعتمادداشته باش دبهیگفتم که نترس_

 بزن کنار... نیرونترسم شاه یچ یچ_

 ...میریم راههیازب میدماداریخانم آروم باش_

 بزن کنار ــــــــــــــــــنیدشاهیریم راههیچراازب_

 اننیخودشون درجر سیرئ_
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به گوشم  نیرفت وفقط دادشاه یاهیس دوچشمامیشدبدنم لرز یداشت بهم واردم یادیز ترس

 عســــــــــــــــــــــــــــــل اابولفضلی:دیرس

 (نی)شاه

 یکه بدنش داشت م یبودطور دهیترس یلیشدخ یداشت بهش واردم یادیز ترس

که داشت  یا جهیبودچون جون خودش درخطر بود باسرگ سیدامادستورخودرئیلرز

 عســــــــــــــل....  اابولفضلیدنده ودادزدم:  یوتلوتلوخوردنش افتادرو

 ...میشد چارهیبچه هاب میبدبخت شد یابلندشوو عسسل

 بست ودادزد... یوکمربندشوبابدبخت یصندل یبلندش کردوگذاشتش رو کامران

 رفت.... میبدبخت شد یتندبروتوروخداوااااا نیشاهــــــــــــــ_

 خدابه دادمون برس  یکنن وا یم چارمونیب نیدیکامران آرمان وآ_

 :ددادزدیمارود کهوآرمانی مارستانیعسل وبغل کردم وبردمش توب مارستانیب میدیرس

 عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل _

 کشن.... یخدابدبخت شدم منوم ییکه بهم زدعسل وازدستم گرفت...وا یلیوباس

 آقابه خدا....._

 تونست کنترل کنه دادزد یکه نم یخفه شدم باخشم یبعد یلیباس

نفرتون رومخصوصاتوروزنده  ازدهیقرآن هر ادبهیسرش ب ییخفه شواگه بلا فقط یخفه شوعوض_

  گذرونمیم غیزارم...همتون وازدم ت ینم

 کردن... یباتعجب بهمون نگاه م مردم

 ... مینداشت یریآقابه خداماتقص_
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 می... رفتنیدیتخت گذاشتنش وازشانس گندما کنار تخت آ  یوزودرو رشیپذ یوبردتو عسل

 عسل دادزد: دنیباد نیدیکهوآیتو

 ...ن؟یکرد یچه غلط نیشده شاه یچ_

م هم عسل خان مییایکه خارج شهربودب راههیازب نیخودتون گفت مینداشت یریآقابه قرآن ماتقص_

 شد هوشیواردشدوب یادیبهش ترس ز

ن محوتو نیازروزم افتهیب ی:اگه براش اتفاقدیدندونش غر یبه خون نشست وازلا نیدیآ یچشما

 ــــــــــــــــنیـــــــــــــــــــــــــــدیمکنم فه یم

.....الله دییخوا یاحمق اون فکرکرده شمام یرفت یترسه نم یم یدونست یم توکه

 زوووود اوردمیسرتون ن ییبلا هیتا دازجلوچشمامیدگمشیاکبر.....بر

 (نیدی)آ

ه ب رمیخودم بگ ینتونستم جلو گهید دمیفهم یجاخوردم ووقت یتخت حساب یعسل رو دنیباد

 کشمشون یم افتهیب یقرآن اگه براش اتفاق

 )آرمان(

 بود... یهم مثل من عصبان نیدیآ

 آروم باش گلم برات بده نیدیآ_

 ...م؟یکارکن یچ افتهیب یآرمان اگه براش اتفاق_

 افته نگران نباش... یبراش نم ینه نه خدانکنه اتفاق_

... نیدی:کمک آدوگفتیم که چشماش لرزسرعسل بود یخوابش بردرو نیدیگذشت وآ دوساعت

 کمک...  یآرمان

  نجامیا زمیعز نجامیمن ا_
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بردن خارج  یاوناداشتن منوم دمیترس یلیخوشگلشوبازکردبلندشدوگفت:من...من خ یچشما

 شهرآرمان

 مینه نه نگران نباش عسل ماخودمون بهشون گفته بود_

 کو؟؟؟ نی...دیآرمان ...آ...آ_

 اوناهاش_

 درازبکش عسل بلندشدگفتم

 رونیدبیندادبه حرفم وسرمشومحکم ازدستش کش گوش

 )عسل(

 نمیدیازپاهاش بسته بودن رفتم بغلش کردم گفتم:آ یکیرفتم به سمتش  رونیب دمیسرمموکش

 یچشا نیدیآ افتهیب یبراتون اتفاق شمیم نیباعث ا شهی...من همدارشوخوشگلمیب

ها  شهیاون ش یرو یدشوچراپاتوگذاشتبلن نیـــــــــــــــــــــدیخوشگلتوبازکن آ

 ...نمیدیپاشوآ

 یچ یزد گفت:خانوم کوشولوبرا یلبخندقشنگ نیدیازپشت محاصره شدسرموگرفتم بالا آ کمرم

 رمیمیبعدم یاریبچه برام ب یبش دزنمیمن که هنوزنمردم با یکن یم هیگر

اورکن ب نیگفت:بب یگرد شدودهنشوبست باتعجب زل زدم توچشماش بادستپاچگ کهوچشماشی 

 کردم  یم یمزاح بودداشتم شوخ یبرا

 نداره... یدونم اشکال یزدم وگفتم:م یلبخند

 بود... ییدلم چه غوغا یتو دونهیاماخدام

 خوادرفتم روبه روش ... یکارونکن منم دلم م نیاش وماچ کردم که آرمان گفت:اا گونه

 تاماچش کنم... نییارپایسرتوب کمی_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 115 

 کاشتم... شیشونیپ یرو یسوبو نییسرشوآوردپا

 حسودخان یخوب شدآقا_

 بله دلبرخانم_

 کرد یداشت بالبخندبهمون نگاه م نیدیسمت آ برگشتم

 ؟یکن ینگاه م یدار ینجوریچراا هیچ_

 ه؟یدوست دارم به خواهروداداشم نگاه کنم توروصنم یچیه_

 م:گفت یخسته بودم باخستگ یلیخ دمیدرازکش یتخت کنار یبالاانداختم ورفتم رو یا شونه

 نجابخوابمیا کمی شهیآرمان م_

 گردشدوگفت.. چشاش

 یریگیازمن اجازه م یدار_

 بخوابم... کمی شهیحالام گهیخب آره د_

 ...گمیومیکه ک یدونیاشتباه گرفته م گهید یکی:فکرکنم توروبادوگفتیخند نیدیآ

خوام  یدمیلطفاسروصدانکن تیتربیافتادبلندگفتم:زهرمارمنحرف ب میحرفش دوهزار نیکهوازای

 کپه مرگموبذارم... 

 وی یس یدکترآرمان رادمهربه س"

 "وی یس یدکترآرمان رادمهربه س"

شوهرت چه  نیبب زمیعز یگفت:وا یکردوباعشوه ا نیدیبهش نگاه کردم آرمان روبه آ باتعجب

 قدرمشهوره من برم صدام کردن کارم دارن...
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 مهندسه هی نکهیآرمان علاوه برا یگفت:خانوم نیدیدم که آهنوزتوشوک بو دنیخند هردوتاشون

 ...دهیالبته ازعموبهش ارث رس مارستانهیب نیا سینمونه وقابله دکترهم هست ورئ

 یم نقدرسروصدانکننیدستوربده که ا یمارستانیب نیا سیوگفتم:آرمان توکه رئ چشماموبستم

 خوام بخوابم...

 به چشم... یا_

خانم چراسرموازدستتون  هیچه وضع نیبهم نگاه کرد:ا تیکهودکتراومدتوباعصبانی

ا ج یبه آرمان افتادحساب کهوچشمشی...ادیداره ازدستتون خون م یچه جور نینی...ببنیدیکش

 خورد..

 سمتم اومد... به

 کرددکتراومدودستموگرفت... یاخم نیدیآ 

 شهیگفت:م نیدیآکهوی ارهیزهاروبیجورچ نیگفت که باندوا وپرستاروصداکردپرستاراومدوبهش

 ...د؟یدست زنم بردار یدستتون روازرو

اومدداشت  یبه صورتش م یلیکه خ یاخم هیبا نیدیاماآ میبهش نگاه کرد منودکترباتعجب

بودچون هنوزکه  نیدیخب حق با آ یکنه..ول یچیدستمو باندپ خوادیکرد...بابا م ینگاهمون م

 دستاش بود... یبودن دستم تو اوردهیهارو ن نیباندوا

 اومدتو... نیکه شاه رونیکردورفت ب یچیدستموباندپ

 دکترحالش چه طوره؟ یآقا_

 شما؟؟؟_

 من...من...محافظشون هستم..._

 حالشون خوبه_
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 ... رونیکردورفت ب یحرف بهم نگاه نیا دکتربازدن

 ..... اشکرتیخدا یاومدتووگفت:وااااا نیشاه

به  ندیترس شونین بهشون گفتم دستورخودتونه امااگفت:آقابه خدام نیزدشاه یلبخند نیدیآ

 نبود... رمنیخداتقص

 گفتم ؟! یزیچته مگه من چ نیباشه شاه_

 ...نییسرشوانداخت پا نیشاه

 مسئله روهم فراموش کن نیوا یبر یتونیم نیشاه_

 چشم بااجازه_

 کلشیه نیترسه باا ینقدرازتومیا یعنیگفتم: رونیب رفت

 سمییر یناسلامت ترسهیکه م نهیآخه قراردادبسته به خاطرا_

 ؟یچه قرارداد_

 جزءاسراره گهید نیا_

 دیخند نیدیکار...آ یدچییخوا یمحافظ م گهید کلیه نیشماباا گمیم_

 عسل پاشو قهیدق هیگفت : نیدیکه آ دمیتخت درازکش یرو

 ؟یدار یگفتم کار پاشدم

 ــــــــــــــــــــــنیشــــــــــــــــــــاه_

 دروبازکرد:بله آقا نیشاه

 تو انیدکتروپرستارهم نذارب یبه جزآرمان حت ادتوالبتهیب ینذارکس_
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 چشم آقا_

 ه؟یچه کار نیدروبست باتعجب گفتم:ا نیشاه

 نهیخوام بخوام به خاطرهم یآخه منم م یطور نیخب هم_

 خورن... یرفتموگفتم:انگارمنوم یغره ا چشم

 یلیوچشماموبستم که خ دمیتخت درازکش یرفتم رو دمیگفت که من نفهم رلبشیز یزیچ نیدیآ

 زودخوابم برد

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

 یداشتم غذام یبودم وپاهام معلوم بودباخوشحال دهیزانوهام پوش یتارو یبلند ینارنج لباس

ااون بودوب فشیدستش ک هیکه  دمیود نیدیآ رونیرفتم ب یپختم که درسالن بازشدباخوشحال

 آورد... یم رونیقفل درب یداشت ازتو دویدستش کل یکی

 ...ــــــــــــــــــــــــنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیآ_

بغلش وخودم وازگردنش  دمیوآغوشش وبرام بازکردپر فشوانداختیسمتش ک دمیزدم ودو غیج

 :سادوگفتیچرخوندواکردم واونهم دستشوگذاشت پشتمومنو زونیآو

 امروزخانم خوشگلم چه طوره؟... حال

 یزدم وگفتم:عالــــــــــــــــــــ یلبخند

 دهیخوشگل باباخواب_

 ...دنیخواب یامروزچقداعصابموخوردکردن سرم دردگرفت باهزاربدبخت یدون یآره نم یوا_

 یکارا قاینم دقبغلش واو دمیبگه که دربازشدوآرمان اومدتوپر یزیکردخواست چ یاخم نیدیآ

 وتکرارکرد.... نیدیآ

 خوشگلم یخسته نباش_
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 ممنونم آرمان جونم_

 یخوب نیدیسلام آ_

 یسلام آرمان خسته نباش_

 :بوش تموم عمارتوبرداشتهدوگفتیزدوبوکش یلبخند آرمان

 ینکنه دستپخت خانوممون رودست کم گرفت گهیبله د_نیدیآ

 ...دهیزدوروبه من گفت:دردونه باباخواب نیدیبه آ یلبخند آرمان

 کنن یم وونهیدارن منود نیکه شمادار ییبچه ها نیا یآره ول_

 یاخم کردوگفت:خوب توهم ماماناشون آرمان

 ...... یبله من مامان دختر وپسرشماهستم ول_

 نییاومدن پا دنیمال یکه چشماشون روم یخوشگل ازپله هادرحال یلیکهودوتاپسرودخترخی

 منو آرمان بود!!... هیبودودختره هم شب نیدیمن وآ هیشبپسره 

 هاااااا...!!!! ییزدن:بابا غیج هردوتاشون

 یمحکم یلیس نیدیکهوآیکه  نیدیآ دسمتیسمت اون دوتادختره سمت آرمان وپسره دو دنیدو

هان برودستشوبوس کن  یکرد تیمادرتواذ یچ یودادزد:برا نیزم یبه پسربچه زد وپسره افتادرو

 وبگوغلط کردم مـــامــــان

 میستیماخونه ن یبه دختره زدوگفت: مگه بهت نگفتم وقت نیدیمثل آ یمحکم یلیس آرمان

 گهیهــــــــــــان زودبروبگومامان غلط کردم د ینکن یطونیوش ینکن تیمامانتواذ

 شهیتکرارنم

 یکردم هرروزمابه جا تشیدادزد:اصلاخوب کردم اذ نیدیبلندشدروبه آ نیزم یازرو کهوپسربچهی

 یبه بعدوقت نیاصلاازا میخور یمامان خان کتک م نیسره ا میتوسط شمادوتابغل بش نکهیا
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 ی!!!!!دختره هم روبه آرمان گفت:منم به داداشم کمک ممیزن یکتکش م نیستیشماخونه ن

 بد!!!! یکنم....باباها

 ن دوتاطفل معصوم حمله کردن کردن وبه سمت او یغرش نیدیوآ آرمان

 پسره آشغال  یکن یغلط م یلی:توخزدیزدودادمیپسررومحکم م نیدیآ

هم  زدمنیاش روبه دختره م یدرپ یپ یدختره مشت ها هی ردستشیهم انگارنه انگارز آرمان

 کردم یالتماس م هیوباگر زدمیدادم

غلت کردتوروخداپسرموول کن آرمــان  نیــــــــــــــدیآ یبچم وکشت نیدیتوروخداآ_

 ولش کن توروخدا شیتوروخدادخترم مردتوروخداکشت

که داشتن  دمیود نیدیوآرمان وآ دمیخوردم ازخواب پر یکه م یدیشد یها کهوباتکونی

 ....؟یکرد یبچم بچم م یعسل چراه یدید یکردن آرمان گفت:چه خواب یبهم نگاه م یبانگران

 ...نییم پاسرموانداخت دمیکش خجالت

 ؟یکن فیبرامون تعر ییخوا ینم_

 نه_

 چرا؟؟؟!!!_

 چون دوست ندارم_

 گهینکن د تیااااااعسل اذ_

 یازمنحرف ب نیلبه تخت نشستم واون دوتاهم کناردستم نشستن گفتم:قول بد یورو بلندشدم

 ...دکناریروبذار

 ...مید یباشه قول م_
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بغلش  دمیزدم وپر غیاومدتومن هم ج نیدیکردم که آ یآشپزخونه غذادرست م یداشتم تو_

 ومنوچنددور...دورخودش چرخوند... 

 زدوگفت:خب یقشنگ یلیلبخندخ نیدیآ

 ده؟ی:خوشگل باباخوابیگفت یگذاشت نیمنوزم یوقت_

 زد... یبرق خاص چشماش

 اومدتو.... کهوآرمانیازدست بچت که  تیمنم گفتم آره وشروع کردم به شکا_

 کارکردم؟ یردصحنه شدم خوب من چوا سامنیساوایگفت:وا آرمان

 ...یوتکرار کرد نیدیسوال آ وتوهمیبغلت ومنوچرخوند دمیپر نیدی:مثل آدمیخند

 گفتم حال خوشگل باباچه طوره؟؟؟!!!!! یعنی_آرمان

خواب هم  یتو یحت نیدیزدن وچشماشون برق زدآرمان گفت: آ ینگاه کردن ولبخند گهیهم د به

 زن هردوتامون مشترک بوده...

 دکناریروبذار یمرض.....گفتم منحرف باز_

  یگفت یم یخب داشت_

 اپسر؟ی...عسل بچه من دختربودنیدیآ قهیدق هیسایوا_آرمان

 ندیمال یکه داشتن چشماشون روم یدختردر حال یکیپسرو یکیدوتابچه  یفهم یبذاربگم م_

 ... نییازپله هااومدن پا

 دختره مال من بودآره..._نیدیآ

 بس کن نیدیآ_آرمان

 یوخبرنداشت یمال من بوده توپسرداشت ردخترهینه خ_نیدیآ
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 یاِ....نه بابا دختره مال من بوده توپسرداشت_آرمان

 ...رفتیکردن...ومن هم وسطشون داشت سرم م یدوتابچه داشتن کلکل م مثل

 ...پسره مال من بوده...دیداشتن پسرندار اقتیاصلاشمال دباهردوتونمیساکت ش_

مادرشه  نیدیآ یعنیآورده  اشیبه دن نیدیگفت:حتمادختره من باباشم وآ یطونیبا ش آرمان

 یزدم:ب غیوسط حرفش و ج دمیبدون کمک... پر شیدییوپسره روهم توخودت تنهازا

 ــــــــــــــــــــــــــــتیترب

 روبگو هیولش کن عسل بق_نیدیآ

 آرمان... ودختره سمت  نیدیزدن واومدن سمت شماپسره سمت آ غیاونام ج_

....دختره مال من بوده... واون پسره  ــــــــــــــــــــــِسیبلندشدودادزد: کهوآرمانی

خواب وبه  نیخدا خواهشاا ی...امیداریبازار خر متیق ریخان دماغ سوخته ز نیدی...آنیدیمال آ

 کن...چاکرت...مهندس آرمان... لشیتبد قتیحق

ناراحت  زدنیحرفام نیچراهروقت ازا دونمی...خودشم خندش گرفته بودنممیدیخند نیدیمنوآ

 ...کردمیذوق م یلی...برعکس خشدمینم یاعصبانی

زدکه داد نیدیآ نیتو صورتشون زد یمحکم یلیدسیبچه هاتون روبغل کن نکهیا یشمابه جا یول_

 کن... یبگوغلت کردم وازش معذرت خواه یکرد تیمامانتواذ یبه چه حق

 جاگرفت... نیدیآ یرولبا یلبخند

 یخاک برسرت ول ممییی.....ایبچه بلندکرد یگفت:واقعاکه..برات متاسفم... دست رو آرمان

 یاقاخل امیپ هیخواب  نیکردم ا حتشیحالاگوش کن حتمامن بغلش کردم وبهش بازبون خوش نص

 ...دیکن تیوترب حتیداشت چه طوربچه هاتون رونص

 توصورت دخترت... یاتفاقا توهم زد ساآرمانیوا_

 ...رخندهیمحکم زدز نیدیگردشد...وآ چشماش
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 دخترم بلندکردم؟!!!! یمن دست رو_آرمان

 نیگفت:خوب کردم وگفت ازا ییپسربلندشد وباکمال پرو یوتکرارکرد نیدیآ یآره وتوهم حرفا_

 منظورش من بودم... میزن یم دمامانوکتکیستیشماخونه ن یبه بعدوقت

 گفتن: یبلند یباصدا کهوهردوتاشونی

 کردن غــــــــــــــلــــــــــــط

که جلوشون پارچه قرمزگرفته باشن حمله  ییگاوا نیواااا ....چه تونه ...... خلاصه شمام مثل ا_

 ... نشونیخوردن زد یسمت بچه هاوتام نیکرد

به زنم بگه  هیبچه داشته باشم فقط کاف شعورمنیدستم دردنکنه پسره ب_نیدیآ

 ...ارمیپدرشودرم"تو"

 گفتم:خوش به حال زنت.... 

 سمت آرمان که کلافه بود میرولباش سبزشدوبهم نگاه کردبرگشت یلبخند

 افتاده؟! یآرمان اتفاق_

 :دختر..رو..کشتم آره...سرشوآوردبالاوگفت

 دونم... یزدم گفتم :نم یلبخند

 ...دارنشویه ونکشتمش بکه دختره جون نداد یوتازمان ربخوابیپس بگ_آرمان

 زد... یوخودشم لبخند رخندهیز میزد نیدیمنوآ

 باشه تونهیم یخواب چ نیرایتعب گمیم_نیدیآ

 جان نیدیواضح ترآ نیرازایتعب_آرمان

 شگویپ یخوب بگوآقا_نیدیآ
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 که به نظرم یا ندهیکه:منوتو توآ نهیرایعرضم به حضورتون تعب_آرمان

  میشیتخس م یبهم نگاه کردن( صاحاب بچه ها یطونی)بعدش کهینزد 

 قتیخواب به حق نیا اخداکنهیخدا یهم صاحاب دوتاشوووهروا وعسل

 توفرض کن  یواااا میومنوتوهرچه زودترصاحاب عسل بش ونددیبپ 

 عسل یآقا میتر...بش اباکلاسی... یشوهرها میبش منوتوهردوتامون

 روپر...... وکوچولوموچولودوروبرمون نگولیف یبعدبچه ها 

  میکرد یباتعجب بهش نگاه م میکه داشت نیدیسمت من وآ کهوبرگشتی

 زن شدمنیچه قدربامزه م یراست یول نییسرموانداختم پا دمیکش خجالت

 میخودمون یگم...ول یم یخاک به سرم دارم چ یدوتابشم!!!!!وااا نیا 

 داد... یچه قدرحال م 

 میکردم تابخند یم یعسل باورکن داشتم شوخ_آرمان

باهم ازدواج  میتون ینم میخواهربرادر نیدیدونم آرمان منوتوآ یزدم وگفتم:م یلبخند

 ...که....میکن

 ناراحت شدن....!!! یعنی.....  نییاخم کردن وسرشون وانداختن پا کهوهردوتاشونی

رمن س تاکمکش کنم راه بره که نذاشت والان پشت رمیربغلشوبگیرفتم ز نیدیشدن آ بعدازمرخص

 تم:وگف دمیکش یحاکم بودپوف ینیسکوت سنگ میشد نیوآرمان گرفتنش ..... سوارماش نیشاه

 شمادوتاچه تونه ؟؟؟!!!!_

 ...یچیه_

 پس چرا....._
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 نه... رممکنهیازحرف من نارا......نکنه واقعاعا....نه نه غ نایا یعنی نییپا سرموانداختم

 ؟یزدیم ییحرفا نیهمچ سهیبه پل یداشت یدیچه طورنترس یپسرراست یگفت:وا آرمان

 یماجراافتاد اداونیکردوگفت:چراحالابه  یتک خنده مردونه ا نیدیآ

 نوبشکنمیخواستم سکوت ماش یچیه_

 وزدودربازشد موتیر

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

 دهیرکه خ یلمیف میکرد ینگاه م ییکایفوق العاده وحشتناک آمر لمیف میوداشت میبود نشسته

 اتفاق افتاد... سهیکه ماجراپل یهمون شب گمیبودن وم

م خوردن اون یم لیپاست ننیبیم یعاد لمیانگارداشتن ف یالیخیوسط اون دوتاکه باکمال ب من

 لیاستپ مینیبش میستیماکه دخترن گفتنیبودن که م یگنده ا یمردا ناهمونیمنو..ا یلایپاست

 ...خورنیاماحالادارن همشوم میبخور

قسمت زنه دندوناش ازدوطرف  هی یخوردم تو یآرمان وم یوترش نیدیجاش منم کاکائوآ به

حمله کردوشکمش وپاره  یخوشگل یزده بودوصورتش پرازخون بودوبه پسرکوچولو رونیدهنش ب

ن آرما دنیکه هردوتاشون سرجاشون دومترپر دمیکش یبنفش غیصحنه چنان ج نیا دنیکردباد

 تاحالا... یکه زد هیبلند غیج نیپونزدهم نیا دمیعسل ترس یگفت:وا

 ییاکیترسناک اونم امر لمیف ینیشیم یچ یبرا یآخه بگوجنبه ندار زدمیم غیداشتم ج همچنان

 آخه دختره الاغ... یکن ینگاه م

 ؟یشنویگفت:عسل...عسل صداموم نیدیآ

 ...دهیواقعاترس نینه ا یوا_آرمان

 دوتا نیآروم شدم.. واقعا چراهروقت ا یوموهامونازکردکم نشیمنوبغل کردوچسبوندبه س نیدیآ

 .... شم؟یآروم م کننیمنو بغل م
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آخرش  لمیف نیبه ا می... هفتادتومن دادفیرودرآوردوشکستشوگفت:ح ید یهم زودس آرمان

 به قبرش برگشت نکهیاایزنه انتقامروگرفت  میدینفهم

 مزخرف... لمیف نیبه ا یگفتم:توهفتادتومن داد دباتعجبیخند نیدیآ

 مینکارونزدیع یدیترسیکه توم ییبودوازجا یپنج بعدخب _

 نیدیکه صورت اون زنه اومدجلوچشمام گفتم:آ ییوخواستم بلندشم برم دستشو دمیکش یپوف

 جووونم...آرمان جووونم

 گفتن:جووونم یطونیباش هردوتاشون

 ییدستشو میادبریباهام ب تونیکی شهیم گمیم_

 میگفت:بلندشوبر نیدیآ دنیخند

زودکارامو کردم ومسواکموزدم  ییبودومنم رفتم تودستشو سادهیشدم... دم دروا خوشحال

 .... رونیوخودموانداختم ب

 م؟؟؟یبخواب میبر_نیدیآ

 یمن بخواب شیامشب توپ شهیآره م_

 که... میمادوتاکنارهم بخواب شهیآخه عسل زشته نم_نیدیآ

 انگارباراولشه...والا... زنهیحرف م یجور هیحالا

 ...هیکه بفهمه آرمان خودمون ستیقرارن یتازشم کس میستیمامگه خواهربرادرنچرازشته _

 ندارم جزقبول کردن... یباشه چاره ا_آرمان

  یچ یعنیخوابم  یشمام شیپ امیمنم م دمیگفت:حرفاتون روشن آرمان

 کنم یاتاق ازغصه دق م یکس تو یتنهاوب دومنیهم بخواب شمابغل
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تم رف ی... باخوشحالمیوبالش وپتوهاروهم آورد میاتاق من سه تاتشک انداخت یوباهم تو میدیخند

 خوابم... ینجامیوسط وگفتم :من ا

 باتعجب بهم نگاه کردن... هردوتاشون

 .... ی..... منحرف ها ــشیا_

کم کرم  هی...زدبه کلم میکرد یهرسه تامون به سقف نگاه م دنیواومدن کنارم درازکش دنیخند

 یقلبم وگفتم:جا یآوردم بالاوگذاشتم رو رپتویهردوتاشون روازز یدستا نیطرهمبه خا زمیبر

 جاست... نیهردوتاتون ا

شدم وتنددست  یکهووحشیزدن.....دستاشون وبردم بالاترو  یلبخند هردوتاشون

 نیگفت:که ا رپتوآرمانیدادشون رفت هواخودمو انداختم ز یهردوتاشونوگازگرفتم که صدا

 آره استیجور

 ...متینیب یگفت:امشب م نیدیآ

  دنیترس یبرا یهردوتاشون بودن لزوم یاماوقت دمیلحظه ترس هی

 کهوناخواستهیبودن  دهیپشت کرده بودن ازمنوو خواب نبودهردوتاشون

 شد... دارشدنشیکارباعث ب نیوبغل کردم که ا نیدیازپشت آ 

 تودختر یشد وونهید یآخه نصفه شب_نیدیآ

 نشدم عاشقت شدم وونهینه د_

 !!!؟؟یسمتم وگفت:چ کهوبرگشتی

 نداشتم... یکنم دستاموازدورش بازکردم وگفتم:به قرآن منظور یچه قدرمن بلندفکرم یوا

 :من هم عاشقتم عروسک... دیزددماغموکش یلبخند

 !!!!.....والا...شهیشب هزارشب نم هیبغلم کردومن هم به خواب رفتم!!!!..... یناباور ودرکمال



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 128 

وهوس کردم که آرمان روهم بغل کنم چون ناراحت  دارشدمیچهارصبح بودکه ب ساعت

 کردکه دوسش ندارم یشدوفکرمیم

 خخخخ

 ..دمیروهم بغل کردموخواب آرمان

 زیداره ر نیدیآ دمید دارشدمیب یوقت

 ره... یچشم غره م نیدیبه آ یکنه وه یخنده وآرمان هم داره به من نگاه م یزمیر 

خجالت  یآرمان بودودستم دورش حلقه کرده بودم حساب یپا یکردم پام روخودم نگاه  به

 طرف لپموماچ کردن... هیاومدن جلووهر کدوم  کهوهردوتاشونیوازش جداشدم که  دمیکش

 جنبم؟... یمن ب فهمنیناچرانمیاایخدا یوا

 وصبحانه روآماده کردم امروزدانشگاه نداشتم اوووووف نییپا رفتم

 گفت:آرمان چه طوره نیدیکه آ میخورد یصبحونه م میخداروشکرداشت 

 شمال یلایو میودعوتشون کن میامروزبه همه پسرازنگ بزن 

 میکارکن یعسل وچ یقبول ول_

 گهید مشیبریواا...همراه خودمون م_

 اون همه پسرعسل ..... نیب_

 که شونیشناسیتوکه م ارنینه بابااونام دوست دختراشون روم_

 عسل؟ هیباشه نظرتوچ_

 دفکرکنی.... بامیمن.....ا_

 یخاستگار میاِاِاِاِا....مگه اومد_
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 خوب بااجازه پدرومادرنداشتم بلـــــــــــــــــــه_

گفت:مرض .... پس من بلندشم زنگ بزنم به  دوآرمانیکش یباحال یلیکلکله مردونه خ نیدیکهوآی

 بچه ها.....

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

.... خوب وهی....می....شکلات.....چا وانیاون دوتاحالال یازآب معدن نمیخودم ا یبرا یآب معدن خوب

 .... لهیزتکمیهمه چ

 ...رشدیابابادیعســــــــــــــــــل عســـــــــــل ب_نیدیآ

 ...گـــــــــهیسادیوا قهیچنددق ــــــــــــــــنیدیاومدم آ_

 !طون؟یش یکرد یکارم یچ یمثل جن بوداده واردشدوازپشت بغلم کردوگفت:داشت کهوآرمانی

 باورکن!! یچیه_

 رخندهی....وزدزهیپس اون شکلات که لب دهنته پس چ_

 ....دمیمرض ..... ترس_

 ............میشد سیجنس یعنیموردعلاقه من  نیوماش نیدیخوشگل آ نیسوارماش

 ...!!!؟یرس یبه داداشات نم یکردوگفت: عسل کم یبهم نگاه نهییازآ نیدیکه آ میبود توراه

 یبد یعنارمیکلمه روبه زبونت ن نیا گهیکنترل شده وآروم گفتم:د تیشدم باعصبان یجور هیکهوی

 داره....

.... عســـــــــــل یمنفجرشدآرمان گفت:واااااا نیدیتوسط آرمان وآ نیکهوماشی

 ...؟آرهیحتماتوازهمون راه منحرفش فکرکرد

 ...دیکن یستفاده مشماازکلمات منحرفانه ا ستمیمنحرف ن رمنینخ_من
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 ها ــــــــــــــتیتربیزدم وگفتم:ب غیکهوجی

 !!!!د؟؟؟یخور یارمیزدم:خ غیج ودوباره

گونه هام داغ  کهویمنحرفانه..... ارهمیبدبخت هابه خ یمنحرفا رخندهیدوباره زدن ز هردوتاشون

کردم که  یم ارپوستیخ دداشتمیکن یم ارکوفتیگفتم خ یم رتریکم د هیمردم  یشدن حالام

پام افتادوچاقو خورد رو  یازرو ارمیخ کهوظرفینمک ازدستم افتادوخم شدم تابرش دارم که 

 دستم:

 دستم... آآآآآآآآآآآآآخ

 شدعسل؟ ی:چدیپرس یگوشه جاده پارک کردوبانگران هیو نیماش نیدیآ

 ؟یسادی.....اِاِاِچراوا یچیه_

 برات افتاد؟ یفکرکردم اتفاق دمی:ترسدوگفتیخند

 نیکردم ورفتم ب میتقس یپوس کندم وازوسط به دوقسمت مساو یا گهیاردیراه افتادخ رهدوبا

به کله  یفکر هیکهویوخوردنش  دنیدهن هردوتاشون واونام خند یودستموبردم جلو یدوصندل

 جووووووونـــــــــــــم نیدیام زدگفتم:آ

 جونم نیدیجون آ_

 ......زهیچ گمیم_

 ......هیچ_

 کنم یمن رانندگ یبذار شهیم_

 باهم گفتن: کهوهردوتاشونی

 !!!؟؟یچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنم.... ینم یرانندگ داصلامنیکن یم ینجوریا یچ یوگفتم:باشه ..... باشه..... برا دمیترس
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 کنه؟.... یرانندگ یبذار ییخوا ینگوکه م نیدیگفت:آ سادوآرمانیوا نیکهوماشی

ب خو یلیآروم بره به خداخ دهیکردگفت:قول م یشوبازم یمنیکه داشت کمربندا یدرحال نیدیآ

 کنه.... یم یرانندگ

 ینیدیممنونم آ یزدم وگفتم:وااااااااااااااا غیج یکهوازخوشحالی

ونم بگم که ج یبستم که آرمان گفت:بابامن به چه زبون یجلونشستم وداشتم کمربندموم اومدم

 ودوست دارم....

 که تومغزکوچولوته یگفت:اون فکر نیدینگاش کردم که آ یطونیکهوشی

  یمربوطه روفعال کن...بعدتو یها ستمیس یروانجام بده اماقبلش تموم 

گفت:عسل ازاون شکلات  یبالحن بامزه ا گشتیم یزیکه داشت دنبال چ یشدو درحال سبدخم

 م؟یهادار یریخم

 

فعال کردن  یدکمه هم لازمه برا نیا نیدیا یراستبرش دار... فمهیک یوگفتم اره تو دمیزخندیر

 ...ستم؟یس

گفت:آره اونم  کردیسرش بازم یروبا انتها یریکه داشت سره شکلات خم یدرحال نیدیآ

 فشاربده...

 د؟یکارکن یدچییخوا ی:مآرمان

  گهیروشنه د نیالان ماش نیدیآ_

د خوا یاونوقت م انهیروشنه  نیماش دونهینم یوگفت:وااا شیشونیپ یباکف دستش زد رو آرمان

 بکنه خداااااااا یرانندگ

 بهش رفتم.... یغره اساس چشم
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 کردم... یهم فعال م یتوبودم دکمه کنار ی:من به جانیدیآ

 ...؟؟یگ یوم نیا_

 آره..._

 مواقع..... یبرا یتوفعال کرد ناکهیا نمیساببی:واآرمان

  یزد نم یحرفشوخوردودادم هیرفتم که آرمان بق یاون قدرتندم گاززدم

 نداشتم خودش هروقت احساس  یداره ترس فینقدرترسوتشریا دونستم

 گرفت فقط من زحمت  یترمز م نکهیاایکرد یکردسرعتو کم م یخطرم

  نیزم یرو اخدابذارپامیآرمان بادادگفت: دمیکش یفرمون روم چرخوندن

 روم آ کمیرسم توروخداعسل آروم ....  یحساب هردوتون وم برسه

 

 خطرناکه  چاشینجاپی....اتربرو

 یریتغ چیامامن ه میشد یم کیهابودنزد یخارج نیکه مثل خودمون ازا نیماش هیبه  میداشت

 درسرعتم ندادم...

 مواظـــــــــــــــــب باش_باداد آرمان

 کوچولوسرعت وکم کرد هی نیبودم ماش الیخیب

 ااااایخدا یوا میریم ی:مامآرمان

 شد که خودکارترمز گرفت... کینزد نیماش

 :من الان زندم ....آرمان
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 ... رخندهیز میهردوتامون زد 

 نیکه ماش یدون یاونوقت نم یدار یخارج نیبرات متاسفم توخودت ماش یعنیباخنده: نیدیآ

حالت خودکاردارن وهروقت احساس  شرفتهیپ یخارج یها نیوپورشه وماش سیجنس یها

 کنن ؟؟!! یخطرکنن سرعت وکم م

 حرکت کردومن هم حرکت کردم ییجلو نیماش

 :بزن کنارعسلآرمان

 کنه... ی:ولش کن بذارتاشمال رانندگنیدیآ

 نه .... گفتم بزن کنارعسل_

 عقب وبازکردورفت نشست نیشددرماش ادهیکنارکه آرمان پ زدم

 بهتره... ینجوریا_آرمان

 عسل فتی:راه بنیدیآ

 ...نیاجلوبشیتوب نیدیخب آ_من

 شوورم باشم شیخوام پ یگفت:م یباناز نیدیآ

ه گذشت ک یساعت میگذشت فکرکنم ن قهیدوتا....چنددق نیوراه افتادم ازدست ا دمیکش یپوف

 ...سادمیوا یکنار

 عسل ی:وااا...چرانگه داشتآرمان

 صدربازشد... یغارعل نیزد دهنم ع نیدیکه آ یجوابشوبدم که باحرف خواستم

 خوب تشنشه..._

 !!؟؟یدیگفتم :توازکجافهم باتعجب
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 خودم بزرگت کردم مادر... یوا....ناسلامت_

 حرفاروزدمنو  نیآوردا یآب رودرم یکه داشت بطر یدرحال

 رخندهیز میزد آرمان

 آبت یبطر نمیاایعسل ب_

 !!!!یممنونم مامان_

 شیخوام پ یروبه آرمان گفت:حالام یاومدجلونشست وباناز نیدیوخوردم ودرعقب بازشدوآ آب

 .هیتوروصنم نمیدخترم بش

 زدم خانوم!!!! یوا...مگه حرف_آرمان

 ... ..آقــــــــــــــاااااشناسمیمرده....من تورو م لیذل یبزن یخواست یم_نیدیآ

 .....میوراه افتاد رخندهیز میتامون زد هرسه

ه چ یمغروروجد یپسرا نیکه همچ مونهیدهنتون بازم دینیوسرکارشون بب نیدیشماآرمان وآ اگه

 وبامزه هستن  نقدرشوخیا یطور

 میدیشهرموردنظررس شدوبهیم کیکم داشت تار هواکم

 کجاست ؟ لاتیآدرس و میدیآرمان رس_من

 اون بلده نهیبش نیدیساتاآیگوشه کناراوا نیهم_آرمان

 تونه به صورت خودکارپارک دوبله انجام بده؟... یم نتیماش نیدیباترس:آ من

 !؟یستیمگه بلدن_

 نه.._

 میتاجامون روباهم عوض کن نیماش نیبزن کنارهم_
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 سمیبرم جلوتربعدوا کمی شهیم_

 نداره یبرواشکال_

 نیکهوماشیجلوتروحالت خودکاروکنسل کردم تاخودم ترمزکنم که  رفتم

 صحنه روبه  هیزدروترمزومن هم زدم بهش ..... باترس  ییجلو 

 ...به...جلو...زدم نی...ماشنیموندم....من...من..الان..با..ا رهیروخ

 نشد.... تی.... طوری:عسل .... عسل... خوبیبانگران نیدیآ

 .....ت...ت....صا....دف.....نیما....ماش_من

 آب بده آرمان وانیل هیباداد: نیدیآ

 نیدیشوک آ ی:رفته تویبانگران آرمان

 که سراسربدنموفراگرفته بود برگشتم یوترس هیوبهم دادن باگر آب

 ؟.... یگفت:خوب یکه بانگران نیدیسمت آ 

 نتی....ما...ما...شنی...دیآ_من

 الان یسرت توخودت خوب یفدا_

 آره....آره....خوبم_

 تیباعصبان نییرودادم پا شهیسمت من.....ش شهیمرده زدبه ش هیکهوی

  یینایماش نیهمچ هیچراپشت  یکن یرانندگ یستیدادزد:توکه بلدن 

 آشپزخونتوروشن کن.... یتو ییلباسشو نی....بروماشینیشیم

 یمرده وگفت:ه هیگلو یوابهتش رفت تو بتیشدبااون ه ادهیپ آرمان
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 چه طرزحرف زدنه؟!! نیدرست حرف بزن ا یعوض کهیمرت 

 به  یچه دسته گل دخانومینیدببیبش ادهیپ نکهیا یبه جا نمیماش دبهیزد_

 !!م؟؟ی...حالا طلبکارم شددیکن یم گرونگاهیدادن ورو ورهمد آب

  می.... ما آروم بهش زد نی....فقط همدیپرا هی هیمگه چه تحف نتیماش_

 میکن یالان پرداخت م نیقدرهم خسارت داشته باشه هم هرچه

ه زنت زد کهیمرد یچ یعنیاول وتازه پرداخت کردن  دقسطیفهم یشمابچه پولدارانم یبد دمیبا_

 کرده.... نموداغونیماش

 تومن خوبه  ونیلیپنج م_

سپرش رفته  یافتاده آرمان کم یمگه چه اتفاق ونیلیروپنج م یچ یشدم وگفتم:چ ادهیکهوپی

 داره... نهیتوحداقل چهارصدتومن هز

 بزرگترادخالت دوتوبحثینیبش نیدتوماشیگفت:شمابر ییباکمال پرو مرده

 نیآخر یخارج نیشماکه ماش یبرا هیتومن مگه پول ونیلیم دپنجینکن 

 ....رپاتهیمدل ز 

 :زدگفتیکه توش خشم موج م ییبگم که آرمان باصدا یزیچ خواستم

 یشیپروم یدار دارمیدارم حرمتتونگه م یه کهیدرست حرف بزن مرد 

 بوداماباکمال آرامش گفت:زنگ  یعصبان یلیشدخ ادهیپ نیازماش نیدیآ

تااون موقع  میکن یکنه ما پرداخت م نییتع سیهرچه قدرخسارت داشته باشه وپل 112به  میزنیم

 دینیبش نیماش دتویبر

 به خداخودم  نیدیگفتم:آ یزنگ بزنه من بانگران سیبه پل مردرفت
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حساس  یلیوروش خ یدوست دار یلیوخ نیماش نیتوا خوامیدم توروخدامعذرت م یخسارتشوم

  یبود

نگاه  نشیبه چراغ ماش یکه سالم یدوسش ندارم گلم مهم توبود شترازتوکهیب هیچه حرف نیباباا_

ته رف یبه اضافه سپرش که کم ستین یزیبره چ یم نهیتومن هز ونیلیصدمکردوگفت:فوقش 

 تونگران نباش گلم

 ...دیمارو روشن کن فیدتکلییایدبیریبگ دوقلوهیتوروخداکم دل بد_مرده

 من یبرا یعوض کهیمرد نیمردروگرفت وگفت:بب قهیرفت  آرمان

و همه خسارتت نیبش نیگفت بروتوماش یکه داداشم چ یدیشن یدینکن فهم کیج کینقدرجیا 

 میدیامشب بهت م نیهم

  یداشت رتیتواگه غ ترسمیگندش م کلیکنه ازه یبروبابافکرم_مرده

  دبهیکه باعث شدبزن دیکرد یکارم یچ نیدخترتنهاتوماش هیبا یومردبود

 بهش  نتوبدهیدخترت بده بعدماش اددوستی ی.... برواول رانندگنمیماش

 روبدبخت کنه نگو زنته که...... گرونید تابزنه

 که آرمان بهش زدمردخفه شدچه قدرپروبود چه  یمحکم یباتودهن

 دهیپرا هی ستیپاش ن ریبلندز یکنه خوبه شاست یم ینمیماش نمیماش

 گنده  کلیه نیمردوگرفت وتکونش دادودادزد:بهتره که ازا قهی آرمان

 دخترخواهر نیحرف دهنتم بفهم ا نیبب دهیچون کاردستت م یبترس

داغون شده  نتیبهش .... ماش میروداد نمونینداره که ماش یربط چیمادوتاست وبه توهم ه 

 بدرک..... سپرش رفته توبه جهنم......خواهرم 

 یپس برا میدیخسارتشوم میکرده ..... خوب کرده.....ماکه نمرد تصادف
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 نیدستش دردنکنه ا یگیکه م یدوست دختر نینکن تانزدم لهت نکردم ا کیج کینقدرجیمن ا 

 کرده ... نتیکاروباماش

 ددفعهینیبش نیدتوماشیرفت وجداشون کردوروبه مرده گفت:بر نیدیآ

 که صورتتون سالم بمونه پس  دمینم نانیبهتون اطم یبعد 

 ....میدستتون نداد یا گهیکارد هیدتاینیدبشیبر

 

به عنوان خسارت پرداخت  دچهارصدتومنیگفت:شمابا نیماش نهیاومدوبعدازمعا سیپل نیماش

 دیکن

 دچهارصدتومنیگ یرفته تواون وقت شمام دسپرشینیبب ستی:آخه چهارصدتومن کم نمرده

 خسارتشه؟؟!!

ران نگ برهینم نیشترازایخسارتهاجمع وبه نرخ روزشد چهارصدتومن ب یمحترم تمام ی:آقاسیپل

 ... دینباش

چندتا تراول برداشتم  نیوماشرفتم ازت عیپولشوبرداشت سر فیک نیرفت ازتوماش آرمان

 دم... یوگفتم:آرمان من خسارتشوم

 دمیلازم نکرده عسل خودم م_

 ستیهمراهم ن یتومن 122توجه بهش رفتم سراغ مرده وتراول هاروبهش دادم  گفت:الان  یب

 مابچه پولداراپنج تومن که یموندشوبهتون بدم.......برگشتم سمتش :به قول خودتون برا یتاباق

 حالاچه برسه به صدتومن... ستین یزیچ

 ...دمیخجالت کش یلیوآرمان اومدن سوارشدن واقعا خ نیدینشستم آ نیتوماش رفتم

سرهربرج که  شوهمیدمش به تووبق یدارم م ونیلیمن توکارتم فقط هشتادوهشت م نیدیآ_

 به حسابت... زمیریم رمیگ یازآرمان پول م



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 139 

 دم... ی:لازم نکرده خودم خسارتشومآرمان

من  نیتازشم ماش یگم لازم نکرده خسارتشو بد یبارم نیازدهمی یباخنده:ده بارگفتم برا نیدیآ

 خسارتشوبدم... دخودمیبوده من با

 توبوده که بوده من زدم لهش کردم... نیماش_

 یادورانندگیدستت م نیقه له قه ماش یتصادف کن یطور نیا گهینداره دوبارد یاشکال_

 ...یریگیادمیرو

 کنه یپهلوم......پهلوم دردم یـــــــــــــــــــــیفت:آآآآآآآآآآآآآآآگ کهوآرمانی

 کنه... ی:آرمان پهلوت چرادردمدمیپرس یبانگران

 ...یــــــــــــیدونم آآآآآآآآآآآآآآا ینم_

 بزن کنارتروخدابزن کنار... نیدیآ_

 ...یکن یشلوغش م یخود یب ستین یزی:چآرمان

 بزن کنار..... نیدیزدم وگفتم:آ یغیج

 شو آرمان... ادهیبعددرسمت آرمان:پ نوبازکردمیزدکناردرماش نیدیآ

 ...نمیجلوبش امیخوام ب ی:خب مثل بچه آدم بگومآرمان

 ...یکن یصندوق عقب وبازم نیدیشدورفت عقب نشست:آ ادهیپ آرمان

 یرو گذاشتمدرآوردم رفتم عقب وبالشو یبالش ودوتاپتومسافرت هیروزدکه بازشدازتوش  یا دکمه

 :آرمان درازبکش...یصندل

زدم روش  مهیخ دمیروش کش دپتوروقشنگیباتعجب بهم نگاه کردودرازکش آرمان

 وبالششودرست کردم...
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 که پهلوت دردگرفته... نهیسردت شده آرمان به خاطرهم_

 ...؟یبه سمت آرمان برگشتم:خوب یجلونشستم وبانگران رفتم

 آره خوبم نگران نباش..._

 ...؟یکن توروشنیبخار شهیم نیدیآ_

 ...یخانوم شهیچرانم_

 گرم شد نیماش یبودکه فضا دهینکش قهیروروشن کردبه دودق یبخار

 ییکن بخوا یآرمانم سع_

روکه روپام مچاله شده بودروبرداشتم خودم وخم کردم  ییکردپتو یداشت نگام م باتعجب

 پاهاش.. ی...خودموانداختم روابهتربگمی..نیدیآ یروپاها

 !!...؟؟یکن یکارم یچ یاِاِاِ.....دار_نیدیآ

 .....قهیدق هیخان ..... بذار سامنحرفیوا_

 که سمت دربودگذاشتم... پتوروکنارپهلوش

 خوام دندروعوض کنم... یبروکنارعسل م_نیدیآ

 !...شه؟یم یچ یدندروعوض نکن قهیدق هیحالا_

 ته دره... میریم شهیم یروچ یچ یچ_

 کناردندروعوض کردودوباره به کارم مشغول شدم... رفتم

 ...شهیچون سردتون نم رهیگ یشماهم پهلوتون دردنم گهیبفرماد_

 ..دیخند
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 ...ادتویدرش سرماب یازکناره ها ستین دکهیمن پرا نیماش_

 ...رهیخوام توهم پهلوت دردبگ ی..... نم یحالاهرچ_

 کردوبه راهش ادامه داد.. یقشنگ خنده

 

 

 !...م؟ییجاالان ک_

 دونم!!!! ینم_

 !!..م؟؟یگم شد یعنی_

ازتهران راه  یاصلامقصدمون نبودفکرکنم وقت میکه توش سردرآورد ینه.....فکرنکنم اون شهر_

 ...میاومد گهیجاده د هیاز یاشتباه میافتاد

 ...ردارهیمس هیاونجاکه فقط _

 داره... یمختلف یرهاینه مس_

 !!م؟؟یالان ماگم شد یعنی_

 .....میفهم یاس روروشن کنم م یپ یبذارج مینه گم نشد_

 ...مییجا نیا گهیدوساعت د نیآهابب

 باشه..._

نگاه  نیدینامنظم شده به آ نیگرفت که احساس کردم سرعت ماش یداشت خوابش م چشمام

 چشماش وبه زورنگه داشته... دمیکردم د

 ...ن؟یدیآدآیخوابت م_
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 ...یلیآره خ_

 استراحت کن... کمیخوب بزن کنار_

 پشت فرمون... ینیشیگم توم یم_

 مــــــــــــــــن!!!!!......نه.....نه....اصلا..._

 ...ادیکنم عسل داداشت خوابش م یخواهش م_

 !!!؟؟؟یدیدست من م نتودوبارهیماش یکیتار نیتوروداغون کردم اون وقت توبه ا نیمن زدم ماش_

چراغ دارن تازشم تواون موقع  نیجاده وهم ماش هم میانگارتوجنگل کهیتار یگیم یجور هی_

 ه...خوب تی...تورانندگنیابشیالان هم ب دهیفقط چراغش صدمه د یحواست نبودداغونش که نکرد

 ...میخوشحال شدم...جاهامون روعوض کرد یلیخ

 ...؟ینخواب شهیم نیدیآ_

 ؟؟؟یخستم واسه چ یلیکنم آخه خ یم یسع_

 ...ترسمیآخه م_

 کردوگفت:باشه یا خنده

هردوتاشون خوابشون برده بودسرعتموکم ترکردم  دهیآقاخواب دمیکه نگاه کردم د میراه بود یتو

که  نیقبل ازا نیدینکرده بودم آ یجاده اونهم شب رانندگ یتاحالاتو دمیترس یچون واقعام

 وشحالبود خ انیشهرنما هی.....ازدوررسمیبرم م میمستق یطور نیخوابش ببره گفته بودکه هم

 کردم... دارشیآروم ب میدیبه مقصدرس نکهیا یعنی نیشدم ا

 ....یکرد یرانندگ یعال یلیخ نی:آفرنیدیآ

 !!...ابدبودم؟؟یبودم  یکه عال یدیازکجافهم یتوکه خواب بود_
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 ...گهید میقبرستون بود نهیالان س یرفت یاگه خوب نم_

 ....میدیرس گهید خب

 یخوشحال بودم که بدون داشتن تلفات جان یلیخ نیوهمچن میدیخداروشکرکردم که سالم رس 

 !میبه مقصدبرس

 ...میدیرس دارشوخوابالویآرمان....آرمان جونم ب_من

 ..م؟یدی:رسیباخواب آلود آرمان

 آره..._من

 چه قدرزود!..._آرمان

اره دوب رونیب ی....کتتواول بپوش...الان بدنت گرمه برسای...واسایبلندشه که گفتم:وا خواست

 از نو... یو روز از نو روز شهیسردت م

 دورش دمیچیشونه هاش انداختم وپ یپتورو رو نیماش یدوتویکتشوپوش

 ...یخور یسرما م رونیب یریالان بدنت گرمه م فتهیقشنگ نگهش دارتان_من

 نیبگذرم به خاطرهم رشیاز نگاه خ تونستمیکردم نم یخودم حس م یآرمان و رو نیسنگ نگاه

داشت که  یتوچشماش نگاه کردم که به چشمام زل زده بودتوچشمام زل زدچشماش برق خاص

 منو

داشت که منواز گرفتن نگاهم  ایبه رنگ در یاون دوگو یبه خودش جذب کرده بود...کشش بیعج 

 کرد... یاز چشماش منع م

 چشماش خوشگله... نیقدرا اچهیخدا یوا

 نیدی...که با اهم آمیریاه هم بگنگاهمونواز نگ میحاظر نبود هردوتامون

 ..گونه هام داغ شده بودن و التهاب داشتن...میونگاهمونوازهم گرفت میبه خودمون اومد 
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 ...؟یش ادهیپ ییخوا ی.... نمزهیچ_من

 ...شمیم ادهیچراچراالان پ_آرمان

بردمش تواتاقتش خوابوندمش وشوفاژوروشن  فتهیدستمودورکمرش گرفتم تان رونیاومدب آروم

 ؟یاسپرت روروشن کن شهیکردم که گفت:م

 کنترلش کجاست؟_

 فکرکنم توکشوباشه_

 کردم  داشیآره پ_

هم  نیدیکه آ رونیگرم خواستم برم ب یکردم وانداختم رو دما روشنش

 بگم... یزیچ هیخوام  ی....مزهی....چیاومدتوگفتم:راست

 ...زمیبگوعز_نیدیآ

ته و رهیضربان قلبم خودبه خود بالاتر م زننیحرف م ینطوریدوتا بامن ا نیدونم چرا هروقت ا ینم

 ...رهیدلم غنج م

 ...نجایادایم بهیپسرغر یگم فرداکل یم_من

 :خــــــــــــبآرمان

چون  شترهیب تشیامن ینجوریمن هرشب تواتاق شمابخوابم ا شهیم گمیم_من

 ...ه؟؟ی.....نظرشماچترسمیم

کلمات و به زبون  نیتا ا رونیواومدم ب نیزم یوزنده شدم...ده بارآب شدم تو مردم

اتاق اونها باشم البته چون اتاقشون بزرگ  یتو خواستمیپسرا بهونه بود من م تشیاوردم...راس

 ...شدیم دایمن هم پ یبزرگ بودجا برا

 ...میبهت بگ یچه جور میدونستیامانم میکاروکن نیهم میخواست ی:من وآرمان هم مدیخند نیدیآ
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 راحت شد.... المیپس خ شی:آخ دمیخند

 ...ریگفتم:شبتون بخ دمیودرازکش جاموانداختم

 انداختم که نییتخت دو نفره)!(کنارهم بودن ومن هم جامو پا یوآرمان رو نیدیآ

چونه  شهیبگه که آرمان گفت:م یزیشکم آرمان وخواست چ یچونشو گذاشت رو نیدیآ

 ...د؟یشکمم بردار یمبارکتون روازرو

 گم عسل جات راحته؟؟ ی.....مقهید هیبذار_نیدیآ

 ...ربخوابی...نگران نباش بگنیدیآره آ_من

 ...ستیکنم جات راحت ن یآخه احساس م_نیدیآ

 اتفاقا جام راحته... یکن یم یاحساس نیچراچن_من

 کم غربزن آرمان... ابابایچونشوبرداشت وگفت:ب نیدیآ

 

 دوازده بودکه مهمونا کم کم اومدند... یکاینزد ساعت

 خوش آمد گفتن ...... یاستقبال کردن وباهاشون با باگرم ییازهمشون باخوشرو نیدیوآ آرمان

...خوشگل وجذاب بودفوق العاده یعسل یهمرنگ چشما یبودسبزه وبا چشما ینفرپسر نیآخر

 بود... ی....درکل پسره جذابپیخوشت

 کردن کیبااخم رفتن جلو وبهش سلام وعلافتاد نیدیبه آرمان وآ چشمم

 رفتارکردم... یمهمونها باهاش باگرم هیرفتم جلو سلام دادم ومثل بق 

 خوشبختم... تونییاشکان پاکنژادهستم ازآشنا بابندهیسلام خانوم ز_پسره

 اشناس... لشیچه قدر فام ایخدا یوا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 146 

 ....دمیو شن لیفام نیا یجا از دهن کس هی...پاکنژاد...پاکنژاد

 ...نویدیآرمان وآ افهیخاک عالم سه ساعته به پسر مردم زل زدم...اوه اوه ق یوا

 خوشبختم من هم عسل رادمهرهستم _من

بچه ها ومهمونهارفت و کنارشون  هیاکتفا کرد...به سمت بق یزد و به تکون دادن سر ییبایلبخندز

 نشست...

 عسل... یچرا سه ساعته بهش زل زد_آرمان

 بودن... یتم..هردوشون عصبانسمتش برگش به

 مکنیاشنا دراومداحساس م یلیبرام خ لشیکه گفت اشکان پاکنژادهستم فام نیخب اخه هم_من

 ...دمیشن تونیکیجا اسمشو از دهن  هی

 ...دیشد که رنگ هردوشون پر یچ دونمینم

 ...ش؟یدیبا لکنت گفت:تا...تا...حالا د نیدیا

 ...شلی...امافامدمشیودم گرفتم و گفتم:خب نه تا حالا ندکنن و به خ یکه فکر م ییانسانها ژست

پسره  نیاسم ا نشیب میحرف زد یکه درباره مسائل کار نیدیمنوآ دیخب...اره شا یلیخ_آرمان

محل  ادیهمش کنار خودمون باش...بهشم ز یادباشیدوروبرش ز ادیخوشم نم چیهم اومده...اماه

 نظار باشه؟...

 سیگفتم:اطاعت رئ یبامزه ا بالحن

 ...دیکش موینیکرد و ب یقشنگ خنده

 رفتم.... یچا ختنیر یسمت اشپزخونه برا به
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 ییمهمونا بردم که همشون بلا استسناء باخوشرو یبه دست از اشپزخونه خارج شدم و برا ینیس

 برداشتن وتشکر کردن...

 یچیطور رنگش اما ه نیتوچشمام زل زد...چشماش قشنگ بودن هم دمیبه اشکان رس یوقت 

 ...شدیخودم نم نیدیآرمان وآ

 یلیخ یدونست یکه فقط خودم بشنوم گفت: م ی)چه زود پسرخالت شد!(طور اشکان

 ...یشرق یبانوها نی!!ع؟؟یهست یباوجذابیدخترز

 زدم وگفتم... یخجولانه ا لبخند

 رو  تونییدچایی...بفرمانهیبینظرلطفتونه...چشماتون قشنگ م_من

 ..د؟یبردار

 دست شما خوردن داره.. ییزد وگفت:البته...حتما چا یدختر کش لبخند

 ..دهیساز کش ییخب زحمتش وچا ستیمن ن ییچا تشیخب راس_من

 کردم از رو بردمش...خخخ فیک یکردم...آ فیک یآ

 ...اوردیوقت کم نم چیداشت و ه فیبشر پرو تشر نیکلا ا اما

 که با دست شمااورده بشه خوردن داره عسل خانوم... ییبود چا نیخب منظورمن ا_اشکان

 ...گهید کنهیم فی...کلا ولش کن دختر...خب داره ازت تعردمیکش یپف

 ...مینیماا گهیبسنده کردم و سرو ته ماجرارو بستم...بله د یلبخند به

 یلیهم انداخته بودن وژست خ یبردم که پاهاشون رومغرونانه رو ییهم چا نیدیآرمان وآ یبرا 

 روبرداشتن... یبه خودشون گرفته بودن وهردوتاشون بااخم چا یباابهت و قشنگ

ت حال ی...حتپشونیهمه..... ژستشون...ت قامثلیهم  باشن تادوست حرکاتشون دق دداداشینابایا

ود هم ب هیهاشون هم شب افهیاما ق دیباور نکن دیو مثل هم بود...شا ریغرور و ابهتشون هم نفس گ
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 ناو مال ارم یوحش یخاکستر نیدیکرد که مال ا ی...تنها رنگ چشماشون باهم فرق مابیالبته تقر

 ....هیاهل یبه قول خودم اب

 ...زیوگذاشتم روم ینیس

 جزکناراشکان.... ستین یخال یجا چیه دمید

 ....نمیبرم کنار اون بش دیمجبورم...با گهید خب

که به اشکان  نهیکنارش نشستم وخودموچسبوندم به دسته مبل...خخخ....منظورم ا رفتم

 نداشته باشم.... یکردم باهاش تماس یوتا حد ممکن سع دمینچسب

 ...نیمن بش یاجای:عسل جان بدگفتیکه حالمود نیدیآ

 رون پاهام.... یبهتر بگم رو ایپاهام گذاشت  یبلندشم که اشکان دست رو خواستم

 نیلحظه ازا هیچرا  دونمیبود... نم یدنیدست اشکان واقعا د یجا دنیون دوتا هم بادا افهیق

 بهش زل زدم... یبا نگران نیومور مور شدم به خاطر هم دمیحرکتش ترس

 ...توراحت باش...رمیمن م نیبش_اشکان 

توچشماش زل زدواومدکنارم نشست دستشو دورکمرم حلقه کردومن  تیباعصبان نیدیآ

 وچسبوندبه خودش...

 کرد و نگاهشو از ما دوتا گرفت... یاخم نیدیصحنه ا نیا دنیبا د اشکان

 ....ارهیکارحرص اشکان ودرب نیخوادباا یکردم م احساس

 چرامثلااخم کرد؟... نی...اواااا

بلندشدن وبه سمت  یهمگ دیبار یروکولمون مازس یدوازده شب شدکه هممون خستگ ساعت

 ... به جزماچهارنفر...میاتاقامون رفت

 وارمان و اشکان.... نیدیبنده همراه ا یعنی
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 تونم بپرسم اتاق عسل کدومه؟ یم نیدیآ_اشکان

گفت:اولا عسل نه عسل خانوم  زدیموج م تیکه توش عصبان یآروم یباصدا یول تیباعصبان آرمان

 ...؟ییخوایم یچ یدوماًبرا

 بدونم... خوامیم یطور نیهم_اشکان

 یبش کیبهش نزد یحق ندار نیاشکان وگرفت وگفت:بب قهیرفت  آرمان

 داتیکه از تهد یستین یچون احد کنمیروفراموش م یشرکت هم زد یکه تو ییاون گوه ها 

 بترسم و شلوار لازم بشم... اگه بفهمم 

 محوت نیزم یروبه ولله قسم از یشد امزاحمشی یشد کینزد بهش

 اشکان پاکنژاد.... یآقا کنمیم 

وتوهم  میشیقاچاق نم رآقاماباتوواردمعاملهینخ میترسیم یکه کرد ییدهایازتهد یفکرکرد 

 یبکن یغلط چیه یتونینم

 کنمیسه سوته خودتو شرکتتو نابودم یدمم بذار یپارو هیکاف یدیفهم 

  یورشکست کنم رحمان تونمیچون اراده کنم شرکتت  رو م گمیم یکه چ یفهمیم 

 !م؟ی...ه ادتهیکه  رو

شرکت هم زدم رو فراموش  یکه تو ییآرمان؟ اون حرفا یکنیچراشلوغش م_اشکان

 !...ه؟ینظرتون چ کنمیم یالان ازعسل خاستگار نیمن هم هیدچیدونیکن....اصلام

 !!......؟؟یگفتم:چـــــــــــــــــــــــــ یبلند یکهوباصدای

 نیا یکردنه...منظورم تو یچه طرزخاستگار نی!!!...اکنه؟؟یم یگفت ازمن خاستگار یالان چ نیا

 شدم هااا... وونهیمقدمه.... وا منم به کل د چیوضع...بدون ه نیا ی...تونجایموقع شب...ا

 مطمئن باش... نویا مشیدینم یکیبه تو مشیکه بد یعسل قصدازدواج نداره وبه هرکس_نیدیآ
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 ومطئن باش... نیا ارمیروکه بخوام به دستش م یزیمن هرچ نیبب_اشکان

 بچه پرووو... یبخور یتونینم یگوه چیچه غلطا.....ه_آرمان

مدت  نیبود ا نیدوتاجم نخورم پس به خاطرا نیپس لازم شدازکنارا دمیترس ازحرفاش

 ...کردنیم یرینقدرسختگیا

 سمت اتاقش... رهیازپله هارفت بالاومعلوم بودداره م اشکان

 ...ستین یبهت بزنه پس نگران نباش چون عدد یبیآس میذارینترس مانم_آرمان

 .....دنیخواب نیزم یواون دوتاهم رو دمیتخت درازکش یسمت اتاقامون من رفتم رو میرفت

 شدم.... یالاتیخ دمیروند یشکیه یسرمه چشماموبازکردم ول یرو یکیکردم  کهواحساسی

 نخوردینشسته بودن وداشتن صبحونه م بحونهزصیهمه دورم نییرفتم پا دارشدمیکه ب صبح

 یرپرانرژیهم روبه روم بود....صبح بخ نیدیرفتم کنارآرمان نشستم و آ

 جوابمودادن صبحونه که تموم شد همه ییدادم که همشون باخوشرو 

 اشکان میواشکان موند نیدیبلندشدن که برن ساحل.......من وآرمان وآ 

 دختر...نوچ نوچ نوچ... هیبا یخوش گذشت؟...دونفر یسه نفر شبیلقمه گرفت وگفت:د هی 

 ایح یپسره چه قدر ب نی...اتیازخجالت سرخ شدم....هم از خجالت هم از عصبان ازحرفش

 وپرووووووووو بود....

 شدن... یعصبان یلیدست راستشون ومشت کرده بودن معلوم بودخ نیدیآرمان وآ 

 باعسل ازدواج  ستیحاضرن چکسیحرفم هستم ه یمن هنوزرو_اشکان

 یرینفس گ ییبایکنه البته هر چند ز یم یدوتاپسرمجردنامحرم زندگ شیچراچون پ یدونیم کنه

 کنه ...... ر یم کیکه پسر هارو تحر نهیداره و ا
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 چراچون  یدونیهنوزنه.....فکرنکنم...م یکردبه من وگفت: دختر و

 دوتاهم نیا دتاالانیشا کنهیم کیوتحر یکه هرمرد یدار ییها ییبایتوز

 ....اگهازدارنینتونسته باشن تحمل کنن...بهشون حق بده...مردن...ن 

 !ه؟یعمارت خودم...نظرت چ یسوگل کنمتی......وم کنمیبازهم من باهات ازدواج م یدخترهم نباش 

 یبشرچه قدرب نیشدم ا یهم عصبان یلیحال خ نیودرع دمیخجالت کش یحساب ازحرفش

سال بهش بدم که با بلندشدن ارمان  جدهیدو تا فحش مثبت ه خواستمیداشت....م فیاتشریح

 شدم... مونیپش

آدم به خواهرش  یعوض کهیاشکان وگرفت وبلنددادزد:حرف دهنت وبفهم مرت قهی آرمان

پست  یکرد ی....توچه فکرشبی...دونفره؟؟...آره...مادونفردیکنه!!!!!!...آره آشغال عوض یتجاوزم

 ...آررررهمیکنیمادوتاازش سوءاستفاده م یفطرت؟؟...هااااان....فکرکرد

 ...چشماش شده بود دوکاسه خون...دیکه زدچهارستون بدنم لرز یباداد

که خودت  یاسم نیا یستیکه ن شیهم خونسردگفت:برادرواقع یلیپوزخندو خ هیبا اشکان

 ...پس حتمابهش...تجا....یانتخاب کرد

 ...خفه شویخفه شوعوض_دیدندوناش غر هیازلا آرمان

 حرف حق تلخه....!!!؟؟_اشکان

بلندشدورفت  نیدی....آیبعد یطورمشت ها نیمشت محکم کوبوندتودهنش وهم هی آرمان

 جداشون کرد...

 تسیحاضرن یچون کس نشیاگه بازورشده...بهتره بهم بد یحت ارمیمن عسل وبه دست م_اشکان

ازدواج  دباهاشیتونی...خودتون هم که نمکنهیم یشمادوتا زندگ شیباهاش ازدواج کنه چون پ

 ...دیداداشاش هست ی...ناسلامتدنه؟؟یکن

 ...دهیم لیحرف ارمانو به خودش داره تحو یعوض
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 پست فطرت... یبکن یتونینم یغلط چیه_نیدیآ

اشکان  شهیچون برات بدتموم م یکن یکم گوه بخور رو دل م یگفتم بهت اول صبح_آرمان

 پاکنژاد... 

 دم گونه هام ازخجالت قرمز و داغ شده بودن...بو دهیترس یلیخ رونیرفت ب اشکان

 تربود... کیخودموانداختم بغل آرمان چون بهم نزد 

 ذره آبرو... هیدیکردم....اخه چرامن...چرانبا هیگر یکل

 یچینگران ه میکه ماهست یکردگفت:تازمان یکه داشت کمرمونوازش م یدرحال آرمان

 نباش...حرفاشم فراموش کن گلم...

موضوع وفراموش کنم که موفق هم  خوادمنیکه معلوم بودم یوشاد طونیبالحن ش نیدیآ

 ساحل عسل؟ میشدگفت:بر

 ...گرفتم یداشتم ابغوره م شیپ قهی...انگارنه انگار چنددقرونیازبغل آرمان اومدم ب یباخوشحال

 ...میگفتم:آره بزن بر نیدیآ طونیشادوش یگردشده آرمان وچشما یدرمقابل چشما 

 ....... دمیدپوشیوشال سف ییمویدبامانتولیشلوارتنگ سف هیالاب رفتم

 آب وساحل بودن... یتو یادیز یپسرا ودخترا 

 دمیکش یعصب یمظلوم نگاه کردپف نیدیشلوارموبدم بالا که آ یخواستم پاچه ها یباخوشحال

 ورفتم کنارش نشستم...

 خلوت بشه پسرابرن اونوقت توهم برو کمیبذار یممنون که نرفت_نیدیآ

 بهش رفتم... یغره اساس چشم

و اقلا جوابش ای شیببخش کنهیم یازت عذرخواه یکس یوقت کنهیعسل خانوم ادب حکم م_نیدیآ

 گلم... یبد
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 میکه ندار شتریداداش ب هیعموجون  کنمیگفتم:خواهش م یقهر باحالت

 ...نجاکشکم؟؟یپس من ا یزک_آرمان

 ...شهیندارم شاعرانه ترم شتریداداش ب هی یکه بگ یطور نیا هیچ یدونینه آخه آرمان م_من

 آهـــــــــــــــا_آرمان

وحرف  زدنیکردن وقدم م یم یآب باز یکردم که داشتن تو یبه دخترا وپسرا نگاه م باحسرت

 !...رسهیسرم یک ارماهمیخدا  ی..هزدنیم

 خوب بذاربره؟ نیدیآ_آرمان

 میباشه بلندشوتاباهم بر_نیدیآ

 یکه داشت پاچه ها یتابناگوشم بازشدخواستم پاچه هاموبدم بالاکه که دولا شدودرحال شمین

 دادبالا... یشلوارموم

 اونوقت.... یذاریپسرا م نیا شیبالاپاهاتوبه نما یدیم یادیبالاتوز دمیم ساخودمی:واگفت

و سوت زدن  غیزتوآب برامون دست وجصحنه ا نیا دنیهم باد گهید یوپسردخترها مهمونامون

که داشت  یکه ازخجالت سرخ شده بودن اونهم درحال ییزدم البته باگونه ها یلبخند نیدیبه آ

 آب ......  یتو میزدو دستمو گرفت ورفت یشدلبخندیبلندم

 آرمان هم اومد...... قهیکردن آخه بعداز چنددق سمیدوتا پسراخ نیشده بودازپس ا سیخ سرتاپام

 یگشام هم یبرا رونیب میشوخ وبامزه بودگفت:بر یلیازپسراکه خ یکیکه  میبرگرد میخواست

که گوشتون  میرفت نامونیمهمون من.....همه دست زدن وبه سمت ماش

 روزبدنشنوه)خخخخخخخخخ(

 کن... یرانندگ ایتوب یهان_نیدیآ

 ترسمیم ینه....نه....فعلاکم_من
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ام ناز بابا...بر نیابروبشیکردوگفت: ب ییراهنما نیشگذاشت وآروم منوبه سمت ما دستشوپشتم

 ...کنهیم

 وکنترل کنه... نیماش دنتونهیشا کننیادمیز یشوخ یشناسیبچه هاروکه م نیدیآ_آرمان

 تونه نگران نباش......  ینه م_نیدیآ

 انگارنه گرفتنیوازهم سبقت م کردنیم یباسرعت بالارانندگ همه

 ..ابونهیانگارخ 

 گرفتن... یمسابقه اشتباه ستیجاروباپ نیا

 کن عسل شتریسرعتتو ب_نیدیآ

 سیجنس نیماش نیباسرعت صدو پنجاه اونم با ا ییخوایم میشهرهست یجان ماتو نیدیآ_

 سرعت داره.. گهید یها نیبه اندازه دنده سه ماش نتیماش کیکنم...دنده  یرانندگ

 .....یتونیکه م دونمیم_نیدیآ

نداشته  مانیچرا خودم به خودم ا تونمیداره که م مانیاون ا یوقت جادشدیدردلم ا یدواریام 

 باشم!؟...

 یمام کیونزد ناشونیگرفتم... پسرا ماش سرعت

(روگذاشته بودم یسو باد یازسلناگومز)آ یآهنگ خارج هیدیخندیم الیخیب نیدیکردن وا 

 یماکردطور نیماش کینشونزدیازپسرا ماش یکیداشت  جانیه یلیخ کردمیم یوباهاش رانندگ

داده بود  شنهادشامیکه پ یبود ) همون دهیچسب یسمت من بودوبهم تاحدود نیکه ماش

 فرمونه... تبچه ها عسل پش یگفت(:واااااا

 پسرباادب ییخدا ی...ولیگیباتعجب م ینجوریآخه پسره چلغوزکه ا هیباورنکردن زهیچ نیا خب

 بود.... یوبامزه ا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 155 

 آخه اونبار... نیدیمال آ نیماش میکرد یداره... فکرم یچه فرمون نیبب_ 

 چپ سمت شاگرد... اسمتیربی:امنیدیآ

 ...سمتت فتمیتاب ادکنارمنی:بگوبه عسل سرعتشوکم کنه من بزنم جلوش وبعداونهم بریام

 یجلوت افتادبزن کنارش طور نشیماش یوقت رهی:عسل سرعتتوکم کن وبذارازت سبقت بگنیدیآ

 !...؟یدیسمت راننده فهم فتمیکه من ب

چون بازهم سرعتم  دمیترسیهم داشت م یقشنگ نیسرعتموکم کردم وزدجلوم عجب ماش یکم

 ...هم من...هم اون...ادبودیز

 کناردستش ربزنیسرعت بگ ی:حالاکمنیدیآ

 !!..؟یبکنه چ یاگه خول بشه کار نیدیآ ترسمیمن....من.....م_

 یتونی:نترس تومنیدیآ

 یصندل یکه رو نیدیراننده بود افتاد سمت آ کهریسرعت گرفتم ورفتم کناردستش ام کمی

 شاگردنشسته بود...

 ریآقاام ی:دست فرمون وحال کردرگفتیروکردبه ام نیدیآ

 اآرمانیآره به خدافکرکردم تو یول یکنیم یرانندگ یانگارخودت  دار یزنیحرف م یجور هی:ریام

تونه دختر ب هیکلکا انتظارنداشتم  نیریگ یخوب ازمون سبقت م یلیآخه خ نیپشت فرمون هست

 وحفظ کنه... نیتعادل ماش ایکنه  یرانندگ نقدرخوبیا

مسابقه  هیبابچه ها یا هیول کن پا نارویحالاا گهیخب خواهرمون به خودمون رفته د_نیدیآ

 ...میبذار

 که؟!... ترسهیعسل نم_ریام

 غووووووزززززالان بهش بگم...پســــــــــــــــــره چلـــــــــــــ حقشه
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 ....ترسمیبگوخودم م ترسهیرنمینخ_نیدیآ

 نداشتم نیمن قصدتوه_ریام

بچه ها چراغ بزن تابدونن که مسابقس  نیحالابروجلوماش کنمیم یبابادارم شوخ دونمیم_نیدیآ

 ...میمثل قبلا که تهران بود

 بازنده ها... نمتونیبیپس آخرمسابقه م هیاِاِاِاِپس شوخ_ریام

بچه هاودوتاچراغ زدبچه هاهم معلوم بودگرفتن  نیماش یحرف سرعت گرفت وزدجلو نیا باگفتن

 چون سرعت گرفتن...

 ....شهیبرنده م رخرالانیمسابقس گازبده اون ام یگازبده ناسلامت کمیباباعسل _نیدیآ

 عمرا بذارم اونا برنده بشن..._من

 (نیرو حال کرد یری)جو گ

 دبذارمینبا شترفشاردادمیگازبپدال  یبودم پام ورو رشدهیجوگ یحساب

 پژمان...سورن(سبقت  یها نی)ماشنیببازن ازدوتاماش نیدیوآ آرمان

 زدیعقبش روشن بودوداشت نورم یلامپا رکهیام نیداشتم به ماش گرفتم

 داره لامصب.....درکمال  یابهت نشیشدم... عجب ماش یم کینزد 

 ....دمیگنجیازش سبقت گرفتم توپوست خودم نم دمید یناباور

 !!!!...؟؟یگرفت رسبقتیتو....تو.....ازام_باتعجب نیدیآ

ت که به کف آسفالت الان هاس مالهیم نتویالان پوزه ماش نهیشینم رساکتیگفت:ام یالیخیباب آرمان

 ...رهیازمون سبقت بگ

 ....ذارهیعسل نم_نیدیآ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 157 

ال رو هم فع کی( ولطفاترمزاتوماتکی)دنده اتوماتیعسل سرعتوکم کن تا به دنده دو برس_آرمان

 کن

 چراسرعت وکم کنم؟... یچشم ول_من

 ؟یاستفاده کن مونیمیآرمان ازحقه قد ییخوایم_نیدیآ

که نتونه ازت سبقت  یرستوران طور کیتانزد نیوتعادل ماش نیآره عسل سرعت ماش_آرمان

 کنترل کن رهیبگ

 ...؟یزنیترسناک حرف م ی...چرادار؟یچ یعنی_من

 نیسمت راست هم هم رهیچپ توهم راهشوسدکن م رهیم ینعی_نیدیآ

 ؟؟؟یدیند یسیپل یها لمیطورمگه ف 

 ومن هم تاساعت چهار میدیکه اونشب د یلمیآرمان مثل همون ف_من

 هم.... چارهیوتوب دمیصبح نخواب 

 نبودآره مثل همون عمل کن... ادمیچرا یوا_آرمان

 دندروعوض کردم وگفتم یا رانهیباحالت جوگ 

 مسافران _

 ... دیخودراببند یمنیا یزکمربندهایعز

  یلبخنددخترکش هردوتاشون

 دادن... لمیتحو

 ...ادیز یلیسرعتش خ رمیجلوشوبگ تونمیمن نم یول_گفتم کهوباترسی

 بودبه اون دوتاواردکردم... یزد حال دعجبیکرد حال
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 پس نه؟؟!!... یکردیقمپزدرم یالان داشت_نیدیآ

 !!رینه خ_من

 ؟؟یکردیقمپزدرم یچرا داشت_نیدیآ

 منوازرونبریکردحرص سرتاپاموگرفت من اگه امشب ا یداشت بالذت به جروبحثمون نگاه م آرمان

 ...ستمیعسل ن

 نی...البته ایخارج نیشوگرفتم... )اسم ماش سیس یجن یودستم گرفتم وجلو نیماش تعادل

 !!!!(کنهیفرق م سیباجنس نیماش

 آهاحالاشد!_نیدیآ

 شده بود  سیسرو یکردم که دهن اون دوتاحساب یم یگرانند یطور

 مگس بره توش... خوامیدنمیدهنتون روببند شهیم_من

 نیهام بودتاماش نهییوجلوو آ یدادن تمام حواسم به رانندگ لمیتحو یلبخندقشنگ هردوتاشون

 کنم... رروکنترلیام

 گذاشت کریاسپ یزدورو یلبخند شیگوش یاسم رو دنیزنگ خوردباد نیدیآ یگوش

 بازنده؟؟!! یدآقایدرچه حال_نیدیآ

پشت سرمه حفظ کنه  نشیدوست دخترم که ماش یعسل خانومت بگوآبروموجلو نیبابابه ا_ریام

  رمیآبروم رفت بگوبذاره سبقت بگ

 جناب... ستمین باشدمنیشرمنده راننده عسل م_نیدیآ

 ...گهیخب توبهش بگود_ریام

 جانم... شهینم_نیدیآ
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 شه؟یچرانم_ریام

 ....ادیبارب یاغده ا خوامیتوذوقش نم خورهیم رشدهیآخه بچم تازه جوگ_نیدیآ

 من بچم ..... تیتربیزهرمارب ی...ادی.بعدخند

 یدبع یوباصدا نیماش میشدیرستوران م کینزد میچون داشت ادکردمیکردسرعتوز وقطعیگوش

 کرد کرد)خخخخخخ( ستشیا

 دراومد.... نمیپدرترمزماش_نیدیآ

 بودم خوشم دهیکف همه روبر میشد ادهیپ نامونیهمه ازماش باخنده

 رفتن ییکه شامل لا یرقانونیغ یرانندگ میموسسه تعل هیاومدبهتره  

 پدرترمزدرآوردن و....بذارم.... 

 ...ن؟یفرمون وحال کرد ردستیآق ام_من

 دوست دخترم... یحال نکردم بلکه باختم اونهم جلو_ریام

 کردن ودرآورد.. هیگر یادا بعد

 ...یشیالبته به صورت نما هیرگریز دبزنهیگنده خوشگل وتجسم کن کلیپسره هیشما

 خدااااا یدخترباختم ا هیمن به _ریام

 ...ربدبختیبرو بم_پژمان

 .....رخندهیز میزد یپق یکهوهمگی

 

 بود یخوشمزه ا رآقاشامیممنونم ام_من
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  کنمیبگه خواهش م رتاخواستیام

 پول کمی دیرا(گفت: عسل خانوم خودش که درست نکرده بودفقط زحمت کشازپس یکی)ایارش

 خرج کرد ...

 بودن... یخوب یبهم زدن...درکل همه پسرا یلبخند قشنگ اهمیروارشیزدم که ام یلبخند 

 توبچه؟... یهنوزادب نشد_زدتوسرش نیدیآ

 ...گه؟ینزن د ییاِاِاِ...بابا_کردوگفت رصداشوبچگانهیام

 ...وونهیباخنده:مرض..پسره د نیدیآ

 کن... ینبارتورانندگیا نیدی:آ نامونیبه سمت ماش میرفت

 به چشم یا_نیدیآ

 ...یآقاطرف هینباربای... اریام ی:هوووورکردوگفتیبعدروبه ام 

 ...جمی:باشه عجزدگفتیکه توش عشوه موج م ییرباصدایام

 صاحاب داره.... نیدیآ یزد یتوالان چه زر یگفت:هووووو یزیمعترض آم یباصدا آرمان

رمان آقامون)به آ یدونیمگه نم ایحیب تیتربیب گهیهاگفت:راست م روبچهیباعشوه روبه ام نیدیآ

ت (خجالری)دوست دختراملایازناز ستیکه ن ینیزم بیشوووورمه س یناسلامت سادهیاشاره کرد(وا

 بکش...

 تکون داد..."واقعابرات متاسفم"یمعنا بعدسرشوبه

ومسابقه شروع  میشد نیسوارماش یخور نیبعداززم زدنیوگازم نیطرف زم هیداشتن  همه

دهنم ازتعجب بازمونده بودنه به خاطرسرعت  گرفتیم کردوسبقتیم یواقعاتندرانندگ نیدیشدآ

رعت ماهرانه وباس یلیبامن مسابقه ندادخ ینطوریراصلاای....امریام ینه بلکه به خاطررانندگ نیدیآ

 کرد... یم یبالارانندگ
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 گهید یبچه ها نیچپ وماش اسمتیارش نیسمت راست وماش ریام نیماش میشد یواردکمربند

 نیدیبارآ هیخونه  میسالم برس کردمیخداخدام میبود کینزد یلیپشت سرما بهم خ

 بارهم اون دوتا..... هیگرفت  یجلوترازاون سه تاقرارم کمیکردو یادمیسرعتشوز

 

 

 میودلمون وگرفته بود میهمه سرخ شده بود میدیخندیم میوداشت میهال ولوشد یتو یهمگ

 میدیخندیوم

.... مثل  دآرمانی....دـیباخنده:بـ.....بـ....بچه...ها....د ریام

 کلیآورد....بااون ه یبوقلمون....گردنشو.....ازپنجره.....درازکرده .... بودواسمون.....زبون درم

 ..دلم دردگرفت....یخدااااا.....آ یـــیگندش ...... واااااااا

 ...یباخت یم یتومثل گاوچشمات قرمزشده بودچون داشت یدیخودتوند_آرمان

ه بودوب یکه کاملاجد یتنهاکس میدیخند یوم میزدیتاساعت سه نصفه شب فقط حرف م یهمگ

 هیهم بق یوآرمان وگاه نیدیآ یمن زل زده بوداشکان پاکنژادبودکه همش باچشم غره ها

 شد..... یپسراروبه روم

عمل کنن که من از همشون  یبودن که طور دهیوآرمان نقشه کش نیدیآ رویکه ام دمیفهم درآخر

 ببرم....

طورسرعت  رچهیوام نیدیکه آ دمیفهم ینوزمانیدایلنگیم هیقض یجا هیواقعا دونستمیم خودم

 میگدآخرش گفت که واقعارانن یاعتراف کردول رخودشیشک کردم که ام رفتنیم ییولا گرفتنیم

 حرف نداره....

 خدا یاله یخوردتوذوقم...ا یرضازدحسابیکه عل یباحرف زصبحونهیسرم

 ...هیتوذوقم...البته خدانکنه...پسره باحال یبزنه توذوقت که زد 
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 نی...هممونهیشرکت هامون لنگ م یتهران...کارها میبهتره که برگرد گهیبچه هاد_رضایعل

 طورکارخونه هامون....

 آره ....._نیدیآ

 ...دکردنییهم تا گهید یها بچه

 ...می....آرمان ماکه دوروزه اومدنیدی... آرضایاِاِعل_من

 شرکتم حتما.... یباورکن کارها_ریام

 وگفت: دیپر ریوسط حرف ام نیدیآ

شمامگه دانشگاه  یراست وفتهیشرکتامون عقب م یآخه خانوم کوچولو ما مردا کارها_نیدیآ

 ...؟یندار

 چرا...دارم_یباناراحت من

 ینهاینامحترم امروزساعت ده صبح ماش ونیپس خانماوآقا_آرمان

 ... سیس ی...جنی.....شاستی....پورشه....مازاراتا....کمرسیجنس

سه  یرسانم ازشاست یام.....که البته به عرض م ی.....ام ویام و ی.....بمای.....ماکسیبوگات

 یافتن لطفاپاسپورت ها یچهارعددبه مقصدتهران راه م یام و یدوعددوازب یعددوازکمر

 رابه  تانیخودوچمدان ها

 ندتاشماینش ینم نیزم مایدروسط راه هواپ دچونیجمع وچک کن یخوب

 آخرمخصوص امیپ نیا دیجاموندتون روبردار لیوسا

 شما....... یمسافربر انهیپا سیخانوما بودباتشکردوست ورئ 

 اتاق یاومدن تو نیدیکردم آرمان وآ هرسه تامون روجمع یها چمدون

 کردم... یخودم جمعش م یذاشتیم خوامیعسل معذرت م_نیدیآ
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 ه؟یچ نی.....انیدینداره .... آ یاشکال_من

 روازدستم گرفت... یقرمزرنگ مخمل دوجعبهیکهوپری

 عسل؟؟!!! یدیتوشو د_آرمان

 نه....!_

 ...ــــــــــــشیآخ_وآرمان هردوباهم نیدیآ

 بذارش که دستش بهش نرسه... یبهتر یصدباربهت گفتم جا_آرمان

 من هم نییخودشون وبرداشتن وبردن پا یچمدونها نیدیوآ آرمان

 ...دیاومدومنودرحال زورزدن د یرعلیبکنم چمدون خودموبلندکردم که ام یخواستم کمک 

 بذارکمکت کنم نهی....سنگسادختریوا_یرعلیام 

 رجانیام دیممنونم ببخش_

 .....کنمیمخواهش _

  نییوبرداشت وازپله بردپا چمدونم

 من برگشتم تاچمدونشو بردارم  زحمتت شدمعذرت... شیچراآورد یرعلیاِ...ام_آرمان

 ینه باباچه زحمت_

جون دوست دخترهاتون آروم چون جادس  ی:بچه هامسابقه ولرگفتیکه ام میشد نیسوارماش

 خطرناکه...

 !ه؟یچ فمونیتکل میگفت:من وآرمان که دوست دخترندار یطونیباش نیدیآ

 جاچه کارس؟...  نیپس عسل ا_
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 اون خواهرمونه... یدیتوهنوزنفهم یعنی ستیاون دوست دخترمون ن_بااخم آرمان

ورادمهر ماشاءالله کلاس دارن ودوست  یفرخ ونیکردم آقا یم یباباداشتم شوخ دونمیم_

 دخترندارن....

 ...دیتاسف تکون دادوخندبه نشانه  یسر آرمان

 بخوابم... کمیخوام  یمن م نیبروجلو بش اتویدرعقب وبازکنم که آرمان گفت:عسل ب خواستم

 ؟؟یدینخواب شبی؟؟!!...مگه د یبخواب_باتعجب من

 یخان تواتاق صحبت م نیدیتاساعت پنج صبح شماوآ میتاساعت سه که بابچه هابود_آرمان

 ....نیدیخندیدومیکرد

 ....میزدیآروم حرف م یلیخ شبیوا....آرمان ماکه د_نیدیآ

 ..نیزدیآروم حرف م یلیآره خ_آرمان

 هم در حال بستن کمربندش  نیدیدوآیجلونشستم آرمان درازکش رفتم

 بود!(  یمنیممنوع...منظورم بستن کمربند ا ی...)منحرف بازبود

 ..؟یرو روت بنداز یپتومسافرت شهیآرمان م_من

 گرم.... یهوا نیا یتو یگیم یچ یفهمی!!!معسل_باتعجب آرمان

 ...رهیپهلوت دوباره دردبگ خوامیکنم نم ینداره خواهش م یاشکال_من

 کرد  یاهم نیدیآ نیچشمهاش زل زدم که ا ینگاه کردتو بهم

 میهردوتامون چشمامون روازهم گرفت که

 .....یزهرمار چراالان.... اهم .... کرد_آرمان
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 نیطن نیماش یفضا ی( )جزتو( توزادهیروروشن کردم آهنگ قشنگ )محمدعل نیماش ضبط

 اندازشد...

 جزتــــــــــــو

 من باشـــــــــــــه زیعز تونهیم یک

 توقلب من جاشـــــــــــه  تونهیم یک

 داشـــــــهیمثل توپ شهیم مگه

 زمیعز ی.....واااازمیچ همه

 جزمن

 صــــهیتوحر دنیواسه د یک

 ســـــــــــهینویتوروقلبش م اسم

 ســـــــــــــهیخ دنتیهاش ازند گونه

 زمیعز ی.....واااازمیچ همه

 قرارم ی/بیتونباشـــــــــــ

 ارمی/بدمنمیبیبدم

 تومـــــــــــــــــــــــــــــن یب

 رمیندارم سربه ز حس

 رمیگ گوشه

 رمیبم کاش
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 تومــــــــــــــــــــــــن یب

 زمیچ همه

 زمیعز یوا

 زمیچ همــــــــــــــــــه

 دنیواسه د یک"گفتیقسمت که م خونداونیقشنگ م یلیباهاش خ نیدیآ

 آرمان یتومنها دنیواسه د یک"خوند یبازمزمه همراهش م"صهیتوحر 

 نیا یمعن دونمیگرفت اماجلوشوگرفتم نم یخندم م "تابکشمش صهیحر 

 توذهنم بودمثلا ییدوست داشتم بفهمم سوالا یلیخ یبود ول یحرفش چ 

 بود؟ یک نیدیعشق آرمان و آ"

 بود؟ یچ یاون جعبه قرمزمخمل یتو

 م؟یشیهم غرق م یمابحرچشما چراهمش

 شم؟یدارم عاشق م کنمیاحساس م گهیچراد

 ..... نیدیآرمان و آ عاشق

 عاشق دو تا مرد همزمان بشم؟؟؟ دی...والا...اخه من چرا باستیادم ن نیعاشق شدنم هم ع یحت

 بودنه!؟ یآهنگ قشنگ_نیدیآ

رودوست  "روزگار خانوم من یعل "آهنگ شتریب یآهنگ ودوست دارم ول نیا یلیآره خ_من

 دارم 

 چرا؟ یدونیدوست دارم م یلیآهنگ وآهنگ توروخ نیمن هم ا_نیدیآ
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 نه چرا؟_من

 تونمیحرفاروبه عشقم بزنم امانم نیا خوامیم زنهیحرف دلم وم نکهیبه خاطرا_نیدیآ

 یبهش بگ یتونیم یاراده کن هیکاف نیدیآ _من

 یم رشیحس مزخرف که من داشتم اشتباه تعب هی"باغم""باحسرت"نگام کرد یجور هی نیدیآ

شده بودم...اون عاشق  وونهیکردم مثل....مثل.....باعشق.....خودم ازحرف خودم تعجب کردم واقعاد

 بود نه من... گهیدختر د

 آهنگ موردعلاقه توبذارم ییخوا یم_نیدیآ

 شهیآره اگه م_من

 کهوحرفشوخوردیخانو.... شهیچرانم_نیدیآ

که شمادوتاباغم  ییفهمم ازاون جا یازکجام یدونیم دهیتووآرمان وآزارم زدارهیچ هی نیدیآ _من

بااحساسات وازته دل هردوتاتون آهنگ  یلیدخیکن یبهم نگاه م گهید یزهایچ یلیباحسرت وخ

 .....دیخون یم

 دهیبه نام عشق داره مادوتاروآزارم یحس هی هیزیچ هی یآره درست حدث زد_نیدیآ

 دیکنیپس چرابهش ابرازعلاقه نم_من

 شهینم_نیدیآ

 شهیچرانم_من

 آخه انتظارنداره_نیدیآ

 داره انتظارنداره که نداره حس شمادوتا مهمه نه  یچه ربط_من

 عاشقت باشه داونهمیبهش ابرازعلاقه کن شا انتظاراون
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 دوباره بهم نگاه کردروشوبرگندوندسمت جاده ودندروعوض  نیدیآ

 ...نیژستشوبب ییبرم وووو تتیوجذاب کلیه نیا یمن فدا یا کرد

 بزارم برات ییخوا یم_نیدیآ

 آره_من

 به چشم یگفت:ا یطونیشادوش یباصدا

 نیدیممنونم آ_

 گل خودم کنمیخواهش م_نیدیآ

 ارمیبازهم ممنون بسه دارم کم م_

 خودم یهان کنمیبازهم خواهش م_گفت یطونیدباشیخند

 شبیانگارنه انگارد کننیخوام بخوابم شرم هم نم یدمیازهم بستون دقلوهیکم دل بد شهیم_آرمان

زبون و دل وقلوه  دیدیموقع د هی ستنیالان هم ول کن ماجران دمیهامن نخواب نیبه خاطرا

 عنوان صبحونه خوردم تاازدست زبون ودل دادن وقلوه گرفتن راحت بشم...... هردوتاتون روبه

 نیگرفتم بله من همچ یکه داشتم جلوشوم یسرخ شده بودم نه ازخجالت از خنده بزرگ یحساب

 هستم یادب یآدم ب

 مرض_نیدیآ

 ضیمر_آرمان

 زیزمیم_نیدیآ

 مزمز_آرمان

 مُزمُز_نیدیآ
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 .....دنهیهستن بعدشمابگ وونهینادیا گمیبه خدامن م رخندهیز بعدهردوتازدن

 روبه آرمان گفت: سرورم به  نهییازتوآ نیدیآ میدیبه تهران رس یوقت

 !د؟یینمایم ی....چه دستوریاقصرغربی میبرو یقصرشرق

 دانن.. یدانم سرباز بانو م یگفت:نم یباغرور آرمان

 ...ند؟ینما یم یروکردبه من وگفت:بانوچه دستور نیدیآ

 ماراببر... یدانم فرمانده هرکجاکه خود دوست دار ینم_من

 تیتربیسرباز....ب گهیادب.....اِاِاِ به من داره م یب رآرمانیادبگی تیترب کمی_نیدیآ

 برنیباخنده:اکنون فرمانده مارابه کدام قصرم آرمان

نداره اماچون  یگونه ربط چیاگرجسارت درحضورپرنور و مبارکتون نباشه به شماه_نیدیآ

ده بن یعنیبه قصرفرمانده اول  رسانمی...به عرضتان ممیگو یوگردنم رادوست دارم م تمیشخص

 ....!میرویم

:اِ کهوگفتی.... مانیلایلازم نکرده مارابه و مینه فرمانده ما درقصرخودراحت ترهست_آرمان

 .....قصرمان برساندیببخش

 رمیمن بانو را باخودم م کنیاطاعت سرورم ول_نیدیآ

 یازسیراازماجدام مانیشرم بر تو باد فرمانده به اصطلاح اول که بانو  یکن یجامیب یلیتوخ_آرمان

خودم داردحرف درباره ناموسم  یجلو تیترب یبرد... فرمانده ب یشب خوابمان نم مانیمابدون بانو

 بکنن وبعدگردنت رابزنن تتیاست دستور دهم اول ترورشخص نی...حقت الان ازندیم

 ...دیهم خند نیدیکه به دنبالش آ رخندهیوزدز نتونست تحمل کنه گهید

 نوچ نوچ نوچ دیزنیبدبدم یدوحرفایشد تیتربیب یلیداًخیادب جد یب_من

 وسوسه تون کرده... ینازه وحتماحساب یلیکه عاشقتون کرده حتماخ یکس اون
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 رشیکه من احمق همش اشتباه تعب ییبهم نگاه کردم ازاون دسته نگاها هردوتاشون

 ....."باعشق".....کردمیم

من و  ترسمیکرده م کمونیتحر یکردگفت:آره چه جورم.... حساب یهمون طورکه بهم نگاه م آرمان

 ....هیشب  هیو میتحمل کن مینتون نیدیآ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــاااایح یزدم:بـــــــــــــــــــــــــ غیج

 دیسرورمان راببخش شیخو یشمابه بزرگلباش بودگفت: یکه هنوزرو یقیبالبخندعم نیدیآ

 دیبرس گهیتاشب به هم د رسانمیاکنون شماراباسرورمان به قصرم

 :میوآرمان بلندگفت کهومنی

ــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیآ

 ــــــــن

 ..خندمیم یکشیکه دردم یآرمان گفت:بخند..... اونوقت من ... شب وقت رخندهیبلندزدز

 باهام رابــطـــ...... ییخوا ینکنه م یکارکن یچ ییخوا یگفت:م یطونیباش نیدیآ

 یکارکنم هاااان ..... ب یمن ازدست تومنحرف چ نیـــــــــــــــدی:آآرمان

راحت  یگم ش یبر کنمیم یامشب برات خواستگار نیدخترروهم نی.....اصلامن ای.....عوضایح

 ...بشم ازدستت

 تومگه خودت عاشــ.... یاون وقت خودت چ_نیدیآ

 میگیم میرودار یک فهمهی:خفه شوالان مآرمان

 به هردوتاشون نگاه کردم مشکوک

 !دآره؟یعشق مشترک دار هیشما_من

 آره_نیدیآ
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 دیدخترعلاقه دار هیهردوتاتون به  یعنی؟؟؟!!!!!!  یچــــــــــــــــــــــ_من

 .....یعنیواقعا

 دیگذار یبانو راسرکارم یفرمانده چرادار ییهووووو_آرمان

 خواستم سرکاربگذارمشان تاسرگرم باشن کاربودنیب یادیجسارت نباشدامابانوز_نیدیآ

 کردم یواقعاکه  داشتم باورم_من

جو روعوض کرد:پاچاهم شماهمراه  نیدیکهوآیتوصورت وچشماشون به وضوح معلوم بود  یناراحت

 دییآ یمام

 ستین یچاره ا_آرمان

 میرویپس به قصرمام_نیدیآ

 لباس ندارن تانیباشداماسرورتان وبانو_آرمان

 فیاست تازه اگرهم لباس هاکث یچه کس یجسارت نباشدقربان اماآن سه چمدان پس برا_نیدیآ

 پوشانم یام رابه تن شمام یهستن من لباس فرمانده

 پس بانوچه؟_آرمان

 دیدست لباس مردانه سراغ دارم شمانگران نباش کیاوهم  یبرا_نیدیآ

 ؟یکرد رونیخدمتکارهاراازقصرب نیدیآ یراست_آرمان

خواستم چه کاراما محافظ  یگرخدمتکارمیبله قربان آخرمن هرروزدرقصرشماپلاس بودم د_نیدیآ

 هاهنوزموجود هستن

 .....اریکاربس نیآفر_آرمان

 که زدم ساکت شدند یغیباج
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 نگه دارتوروخدا نیدیتوروخداآ یوا_من

 بایز یبانو یچ یبرا_باتعجب نیدیآ

 هوس آلوچه  کرده است تانیآهان.....بعدازگرفتن ژست ملکه بودن گفتم بانو_من

 سازمیفراهم م تانیاکنون برا_نیدیآ

 گرفرماندهید ستیبا_من

 یرانیوا یبانوهست ازانواع اقسام کاکائوخارج یدرداخل قصربنده پرازآلوچه وکاکائوبرا_نیدیآ

 یآلوچه وترش نیمزه تر یگرفته تاب

 کنمیمنصوب م یریمن تورابه سمت وز یچه عال یوا_باذوق من

متشان س کنندیکه به شما م یقصردوراز انتظار است که بابت خدمت یگونه رفتاراز بانو نیا_آرمان

ه ک ستیاندرقدرت وتوان شم نیبانو درضمن ا یاش راانجام داده است ا فهیفرمانده وظ دیرابالاببر

 بنده پاچاه هستم...!! یناسلامت دیمنصوب کن یریفرمانده رابه سمت وز

 کرد دهدکودتایپاچاهمان... الان حال م نیا هییعجب پرو_نیدیآ

 کشتیخودشوم یترش یباشدسرورم اگربه شماآلوچه دادم )آخه آرمان برا_روبه آرمان گفتم من

 کاکائو( یهم برا نیدیو آ

ه البت کنمیم میرابه شما تقد میمن پاچاه دیطلبم بنده راعف کن یاوه بانوقصرپوزش م_آرمان

 نشود بنده منقرض ندونسلیبرتخت سلطنت بنش دتابعدازمادرشیاوریب ایبه دن ینیخواهشاجانش

 زدم: غیافتادومنظورش روگرفتم ج میکهودوهزاری

 ـــــــــااااااانآرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 میافتاده بود ینیسنگ کیتراف یگذشت تو قهیپنج دق رخندهیز هردوتازدن

 ؟یهنوزاون سگ خوشگلتودار نیدیآ _من
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 ؟یگیدرومیسف_نیدیآ

 گمیآره پاکوتاه روم_من

 رمیم یگرفتم که وقت یسگ شکار هیازدوستام به جاش  یکینه متاسفانه اون ودادم به _نیدیآ

 ادیشکاردختربه کارم ب

 تیتربیب نیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیآ_من

 دختر یتوامروزگوش مارو کر کرد یوا_نیدیآ

 خودتونه ریتقص_من

شد ه بود آخه همش خونه شماچتربودم به  ضیسگم مر یجد یکردم ول ینه شوخ_نیدیآ

 میریگرفتم الان م یسگ بزرگ شکار هیازدوستام و یکیگرفت بعددادم به  یافسردگ نیخاطرهم

 شینیبیم

 دوست داشتم یلی..... من اون سگ وخ شیفروخت یچ یعنی_من

..... دوست صاحاب سگ ودوست داشته ختیریدوست داشتن اون سگ ب یخوب به جا_آرمان

 باش)منظورش خودش بود(

 آرمان جوووووونم  یاون بالابالا هاهست گهیتود_من

  ریبروبم یدادبالاوگفت:حال کرد نیدیآ یابروهاشوبرا آرمان

آرمان  یعنیکردودندروعوض کردوگفت:دست شمادردنکنه  یقشنگ یاخم مصنوع نیدیآ

 ؟یدوست دار شترازمنیوب

 ....یحسود یبو فیپ فی...پادیم ییعجب بوها اخ

 گفته ینه ک_من

 یکنیم هیاِاِاِاِ......عسل چرا ضا_آرمان
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دارم  ارددوستیلیم کیمن هردوتاتون روصدبه توان _من

 دیـــــــــــــــــــــــــــدیفهم

 باهم گفتن: هردوتاشون

بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــه

 ...یسراغ درس بعد میخوب...بر یبچه ها نیآفر_من

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

 نیکه باماش یدرحال نیدیوبهش احترام گذاشتن وآ سادنیوا عیبازکرد محافظاسر موتیدروبار

 داره یزد ماشاءالله عجب ابهت یشد براشون بوق یم اطیداشت واردح

ازمحافظاوگفت:شهرام چمدونا  یکیوداددست  چیشدن سوئ ادهیبعدازپ نگیپارک یوبردتو نیماش

 دبرامیاریروب تونیبالا بعد گزارش کار دیاریرو ب

  سیچشم رئ_شهرام

 خونه یتو میتامون رفت هرسه

 بچه ها ملکتون حال درست کردن غذانداره_من

 !!!اورنیتزابیپ مانیقصروبرا یموتور کیبه پ زنمیکارم اکنون زنگ م نجاچهیپس من ا_نیدیآ

 جوووووووونـــــــــــــــم!!! نیدیآ _من

  یکاناپه لم م یکرد ورو یوروشن م ونیزیکه داشت تلو یدرحال آرمان

ه ک نهیا یبه معن کنهیصدات م ینجوریا یوقت نیدیکردگفت: آ یبالا م نییها رو پا دادوشبکه

  یترش

 که امروزهمشون توسط یها تودوست دار یبه نظرمن اگه ترش خوادیم
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 سمت راست کنار ییبالا نتیکاب یوکه تو هاتیترش یو منقرض نشن بهتره جا رنیعسل نم 

 طبقه  خچالی یوکه تو تیتخته ا یشکلات ها یوجا یگذاشت خچالی 

 چون عسل آفت یعوض کن  یگذاشت خچالیداخل جعبه مخصوص  هفتم

 ( سی)اسماتکسیقرص ا یبهتره جا نیوهچن یشکلات تخته ا 

 کناربوفه  یچهارم نتیکاب یهاتوکه تو یهاوکاکائوسنگ یوکاکائوفندق

 مگرنه فاتحه اون هاروهم یعوض کن خچالهی یکه روبه رو آشپزخونت

 یدبخونیبا 

 یکرد وکانالارو عوض م ینگاه م ونیزیبه آرمان که داشت به تلو میبادهن بازداشت نیدیمن و آ 

فتم: کردباتعجب گ ینگاه م ونیزیتوجه به ماداشت تلو یواون ب میکرد ینگاه م فرمودیکرد ونقط م

 !!!؟یهمشون وبلد یتو جا

 خونه داداشمه یاسلامتخوب آره ن_یالیخیباب آرمان

 ......وووووی.....آک یهامو لوداد یهمه خوراک یتوکه جا یکمک بکن یمثلا اومد_نیدیآ

 یدیجونم به من..... شوکوآ..... م نیدیآ _من

 ..... بدم؟؟!! ی.... چ یچ_باتعجب نیدیآ

 ...شیمنظورش شکلاته البته ازنوع تخته ا_آرمان

 رخندهیبعدزدز 

 بدم خوشگل عمو اتابهتیمچ دستم وگرفت وگفت:ب نیدیآ

: دمیتخته شکلات بهم بده که باتعجب پرس هیبود خواست  خچالیکوچولو که داخل  یازدر

 !!!؟؟یدار خچالی یچندبستس؟چند بسته تو نی....انیدیآ
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 بزرگ یپنجاه تاکاکائوشونزده تخته ا_نیدیآ

 پنجــــــــــــــــــــــــاه بسته!!!!!؟؟؟؟_من

خونم داشته باشم   یتو شهیدهمیشکلات دوست دارم وبا یلیآخه خودم هم خ گهیبله د_نیدیآ

 اومدبه قصر من بهش.....شوکوآ..... بدم یکه اگه بانوشرق

 ارمیآرمان هم م یبخورش الان برا نیآوردوگفت:بروبش رونیبسته ب هی رخندهیزدز

موردعلاقه مو بازکردم وشروع کردم به  یمبل باذوق نشستم وکاغذ کاکائو یرو رفتم

 یخوشمزس.....به به جاتون خال یلیخ خرهیم نیدیکه آ یشکلات ها شییخوردن.....خدا

م ه نیسمت آرمان گرفت:ا شوبهیکیبرگشت...  یقهوه ودوتاشکلات تخته ا وانیباسه ل نیدیآ

 ازسهم سرورمان

 یندار اروهایازاون  نیدیآ _آرمان

 نگاه کردمبه هردوتاشون  مشکوک

 میبله که دار_نیدیآ

 خوام یروگرفت سمتش وگفت:من ازاونام یشکلات تخته ا آرمان

 یتابخور ارمیرو هم م  ارویشکلات وبخور....._نیدیآ

 راه افتادم ... بعدبلندشددنبالش

 ..... ه؟یچ گهی...داروهای نیدیآ _من

 شینیبیم ارمشیالان م_نیدیآ

قرمزبرگشت درجعبه رو بازکردتوش پربودازشکلات  ییجعبه مقوا هیبا نیدیبعد آ قهیچنددق

 یریخم
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 مال تو گهید یپونزده تامال من وپونزده تا روجوددارهیتاخم یتوش س نیبب_نیدیآ

 باشه قبول_آرمان

 یوبازکردن وبعدمثل پسربچه گذاشتن تو یریوبازکردن وباتهش درپلمپ شده شکلات خم یکیدر

 دهنشون.....

من داشتم کاکائومو که فقط چهارتخته ازشوخورده  میکرد ینگاه م لمیف میتامون داشت هرسه

 دمیمکیبودم م

 ...ارنیقصر تابرامون غذاب یموتور کیزنگ نزدم به پ یوااااا_نیدیآ

اچ عسل دوق شیسفارش نده پ یزیمن چ یبرا ستیبلندبشه که آرمان گفت:من گشنم ن خواست

 تونم... ینم گهیوبعدم خورهیعسل چهارقاچ م شهیچون هم خورمیم

 عسل تو گشنت هست ستیمنم گشنم ن_نیدیآ

گشنم باشه ....جواب  دمنیانتظاردار ستیشماهاگشنتون ن یوقت_من

 آخرمن....نـــــــــــــــــــــــــــوچ

 مشیبخور گهیتاباهم د دمیسفارش م یکیپس فقط _نیدیآ

به آشپزخونه قصرتابرامون  زنمیگفت:الان زنگ م یباشوخ نیدیآ میوآرمان قبول کرد من

 ارنیغذاب

 وشماره گرفت وبرداشتیگوش

 هستم ی...سلام من فرخدیببخش_نیدیآ

_...... 

 ممنون...._

_..... 
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 سفارش بدم یشگیهم تزایدونه پ هیخواستم  یم_  

_.... 

 به همون آدرس نیاریبله ب_

_..... 

 ممنون....خداحافظ_

 

 ارنیغذاروم گهیساعت د مین_نیدیآ

 ......میقهوه هامون روخورد مینشست

 میمبل ولو شده بود هی یرو هرکدوممون

 میبخواب یکم میبر ییایعشقم نم_نیدیآ

 میبهش نگاه کرد:باشه بر یطونیبه آرمان نگاه کردآرمان هم ش یطونیبعدش

 ـــــــــــــــــــــزمیعز

 چلغوز یادب ها یچشم غره بهشون رفتم وگفتم:ب هی

 خودم هم خندم گرفته بود..... رخندهیز زدن

اتاق بشن که صداشون کردم  هیخواستن باهم وارد نیدیدراتاقامون آرمان و آ یجلو میدیرس

 :بلــــــــــــــــــه عسلرونیهردوتاشون سرشون روازدرآوردن ب

دونه  هی خوام یدنمینکن تیفعال یادیخوام پس لطفا ز ینم گهیابرادردیمن خواهر_گفتم یطونیباش

 چهارنفر میبهمون اضافه بشه اون وقت بش گهید

 بهم رفتن وخواستن بهم حمله بکنن که زود در وبستم و قفلش کردم... یچشم غره ا هردوتاشون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 179 

 ...دمیلرزیداشتم م جانیاز ه دمیکش قینفس عم هیقلبم و یرو دستموگذاشتم

 خسته بودم ...... یلیخ دمیراحت گرفتم خواب الیتختم وباخ یرفتم رو 

من پنج  یعنی یشده بودساعت ونگاه کردم نه شب بود!!!!واااا کیبازکردم هواتار چشماموکه

 دمیساعت خواب

 اومد...... زدنیحرف م نیدیمحافظاکه داشتن با آرمان و آ یکه صدا نییازپله هابرم پا خواستم

خانوم روهمه جا  دعسلیهمون طورکه دستور داد سیرئ_(نیدی)محافظ مخصوص آشهرام

 دیشما نگران نباش میکنیت مساپور

ازتون سرنزنه مگرنه مطمئن باشدبادست  ییکه خطا دوارمیگفت:خوبه ام یبالحن کاملا جد نیدیآ

 مهمه...... یلیکنم جونش برام خ یخودم خفتون م یها

 تخت بااجازه تون.... التونیدخیبلندشدوگفت:نگران نباش پسره

 زدن یهردوتاشون لبخند دنمیباد نییهارفتم پا ازپله

 ...دارشدنیبه به عسل خانوم بالاخره ازخواب ناز ب_آرمان

 ساپورت کنه؟!! شهیوهم دمنیمردچرابا نیا_من 

 ...؟یسادیفالگوش وا_کرد یجاخورد اخم نیدیآ

 بود سادنیبه نظرت الان کارمن فالگوش وا_من

 همش به خاطرخودته عسل _آرمان

 همه نیخسته شدم ازا گهیبه خداد دیکن فیمن هم تعر یماجرا رو برا شهیم_گفتم یباکلافگ

 محافظت و...

 .....میبد حیتوض نجاتابراتیا نیبش ایب_آرمان
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 مبل کناردستش اشاره کرد.....رفتم کناردستش نشستم..... باسربه

 دوتادستاشون گرفتن..... نیوسرشون روب دنیکش یشون باهم کلافه پوف هردوتا

 شروع کرد: آرمان

 اشکان پاکنژاد..... شیدوماه پ  یکی_آرمان

 ....اشکان پاکنژاد همون پسره....نمی...ببسای...واسایوا_من

 ..... میشد قهیکرد وماهم باهاش دست به  یآره همون پسرس که توشمال ازتوخواستگار_آرمان

ه بکنه ک یتوکار قیخواست باتو ازدواج کنه که ازطر ینکرداون م یدراصل ازتوخواستگار_نیدیآ

 میکن یرماباشرکتش همکا

 نپر وسط حرفم...  یعنیرفت که  نیدیبه آ یچشم غره ا آرمان

بودکه  یاومدشرکت اتفاقا اون روزهمون روز شی...دوماه پیکیگفتم.... یآره....داشتم م_آرمان

 برگشتم.....  کیساعت  نیدیقراربود من ساعت سه برگردم اماهمراه آ

 گفت؟ یخب....اومدچ_من

 میبودکمکش کن یکه فکرکنم لوازم خانگ لیمعموله قاچاق وسا یازما درخواست کردکه تو_نیدیآ

 میکن یهمکار ابهتربگمی

 یداره....شما که شرکت ساختمان ساز یبه شماچه ربط ی....لوازم خانگنمیساببیوا_من

 دینجورحرفاداریوازا

 .....میکه دار یقیازم موسولو یلوازم خانگ دیاماکارخونه تول ستیآره به کارمامربوط ن_آرمان

درمحل عوارض گمرک  میکنیکارخونمون روبه خارج صادر م یکه کالاها ییوازاونجا_نیدیآ

مابه نفع شرکت خودش استفاده  تیخواست ازموقع یآقا م نیوا  میو)...(مادوست وآشنا دار

 .....یکنه.....ول
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 دندکریشروع کردبه تهد میخودمون وبهش القاکرد ینظرمنف ی....وقتمیماقبول نکرد یول_آرمان

ابت مارق یشرکت ها ابایباکارخونه  تونهینداره ونم یقدرت چیکه دربرابرشرکت ما ه نهیا شیخوب

 بکنه....

 دیدینترس دشیکه ازتهد میریگیم جهیخب....ازحرفتون نت_من

 میهیا_آرمان نیدیآ

 ....یوحفاظت ها نقدرمحافظیپس چراا_من

 که تورو.... ستین نیبرا لیدل میدینترس دشیماازتهد نیبب_نیدیآ

 امکان داره ازراه توواردعمل بشن میدار یادیز یکه چون مارقبا نهیا نیدیالبته منظور آ_آرمان

 که.... نیا یعنی_من

شروع  نیدیو..... حالاادامه ماجراروگوش کن.....همون لحظه آ یریگروگان گ قیآره ازطر_آرمان

 کرد:

 یصحبت کردن بامااومدشرکت وهربارجواب مامنف ینشدوچندباربرا میبله .... اشکان تسل_نیدیآ

 بود.....

 یدپایماروشن یکه جواب منف یکه اومددوباره خواسته اش روتکرار کردووقت یروز نیآخر_آرمان

 دیتورو به وسط کش

 مـــــــن؟؟!! یپا_باتعجب من

 شما.... یبله پا_نیدیآ

 !!شناخت؟؟یمن وازکجام_من

 گهید یکارماباکارها نیپاانداختن :بب یرو ییوآرمان پا نیدیآ
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آدم داره وتونسته بفهمه که مابه تو علاقــ....منتظر بودم ادامه جملشوبگه که  یاون کل کنهیم فرق

 حرفش... دوسطیآرمان پر

حرف  یخان جملت واصلاح کن....روکردبه سمت من وگفت:حالااصلاح گرامر نیدیآ سایوا_آرمان

 هتوواردعمل بش قیازطر تونهیوم میآدم داره وتونسته بفهمه که ماتورودار یوبشنو: اون کل نیدیآ

.که .میازش پنهون کن ییخوا یم یتاک میبهش بگ یذاری:آرمان چرانمدوگفتیکش یپوف نیدیآ

 بهش...

 نیدیکردوگفت:هنوزوقتش نشده آ یاخم آرمان

 د؟یکنیروازم پنهون م یدچیوقتش نشده؟دار یبه هردوتاشون نگاه کردم وگفتم:چ مشکوک

 کرد.... فیچهره وحالت چشماشون تعر رنگ

 یفهمیبعدام یچیه_نیدیآ

 الان بفهمم شهیم_من

 نه...هنوزوقتش نشده_ارمان

چرابرات  یدیهم موفق شد وارد عمل شدوگفت:حالافهم یلیعوض کردن بحث که خ یبرا نیدیآ

 خانوم خانوما....... میچهارتامحافظ گرفت

 چهارتـــــــــــــــــا....چه خبره......_من

 یوجشن وخوشحال یوعروس یخبرسلامت یچیه_آرمان

من وآرمان هستن پس  یمحافظا نیوماهرتر نیازبهتر یکیچهارتا نیراحت باشه ا التیخ_ نیدیآ

 فتادهین ینباش فکرکن اتفاق یچینگران ه

ذره استراحت نکردن پس  هیگفت:بانوحتما خستن چون ازصبح  نیدیگفتم که آ یا باشه

 د؟یدار لیم یغذاچ میبه دامن آشپزخانه قصر)رستوران(بشو ددستیبا
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 ندارم؟ لیمن م_میوآرمان باهم گفت من

 سمت هم چه قدرهماهنگ.... میکهوبرگشتی

ل نگاه داشت بهم منتق نیازا یحس هیچشمانش شدم  یدوگو یبایز یآسمان یآب محواون

منو  دایواقعا جد یول میصورت گرفت از هم گرفت نیدیآ یعنیکه خرمگس معرکه  یبااهم شدکهیم

 ......میشیهم غرق م یچشما یتو یلیارمان خ

 هــــــــــــــــــــــمیا_نیدیآ

 دردو....اهم.... یا_آرمان

 .....ریو تحت تاث یبهش زل بزن نکهیگفت:قراربودخودش انتخاب کنه نه ا یطونیباش نیدیآ

 !ـــــزمیلطفا خفه عز_آرمان

 روخودم انتخاب کنم؟؟!! یچ_من

:آرمان دیکه مملوءازغم بودپرس ییبودوباصدا نییسرش پا نیدیساکت شدن آ هردوتاشون

 ......ده؟یوقتش نرس یکنیهنوزهم فکرم

 نــــه_آرمان

نازل  یدفرجیبه گذرزمان شا سپارمیم دپسیکنیشمااعتراف نم نجابمونمیاگه تافرداا_من

 دمیشدوفهم

 عسل ینفهم ریکه د دوارمیآروم وپرازغم گفت:ام یباصدا نیدیآ

 کردم هردوتاشون ناراحت بودن .... ینگاه بهش

روکه بهش علاقه  یدختر نیکارکنه ا یخدابگم چ ی...اارهیکه نم هایعشق به سرآدم چ 

 مندشدن...

 "مبارک دتیجد یقلب کوچکم.....پس دردها یعاشق شد"
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 بخوابم فرداکلاس دارم مریمن م_من

 ؟یسرشوآوردبالاوگفت:مگه کتاباتو همراه خودت آورد آرمان

 دارمش پدمیآ یاف تو ید یکتاباروبه صورت پ یتمام یخب نه ول_من

 زدازپله شیقلبمو آت نیلبخندغمگ نیزدن که ا ینیلبخندغمگ هردوتاشون

 هیهارفتم بالاوناراحت وپکر وارداتاقم شدم دراتاقم وبستم وبهش تک 

 ده؟یعذابشون م نقدریداره ا یچ یعنیدادم.... 

 روکه دوست دارن نه اسمشون روبدونم نه بشناسمش؟ یدکسینبا چرامن

 دخترمشترک وازهمه مهمترچه  هیهردوتاشون  چراعشق

 رقرارداده؟یدوتاروتحت تاث نینقدرایکه ا هیخر

 مرور زمان باعث بشه بفهمم؟چه  دیوبا خبرمیکه من ازش ب هیزیچ چه

 انتخابش کنم؟....... دخودمیکه با هیزیچ

  یچراذهن من پرازسوالات یوااا

 دونم؟یجوابشون رونم که

 دارم؟ یحس هیبهشون  کنمیاحساس م چرا

  

 مثل... یحس هیبهم دارن  یحس هی کنمی....چرااحساس م دمیکش یپوف

 مثل....عشق..... 

 وبه سقف زل زدم ازتوچمدونم  دمیتختم درازکش یرو
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 ماندگارکه اسم کتابش همسفرهستش روبرداشتم صفحه  یترانه ها کتاب

 روبازکردم وبااحساس وعشق وغم وحسرت ...داشتن.... شیوش پنجاه

 شروع به خوندن کردم: گهید زهاواحساساتیچ یلیاون دوتاوخ 

 یبه نازوافسونگر یاتوکه دل من رو برده "

 یگریبه خاطرد یکنیم یقرار یچراب

 روباورکنم یخودت بگوآخه چ زدلمیعز

 ......."روباورکنم یاو آخه چ امالی یمن تومال

 یدقصرشرقییاینهار بازن وبچه ب یدانشگاه توهم برا رسونمیمن عسل وم نیدیآ_آرمان

 ازم رفت بالا یحس قشنگ ومعنادار هیبه من کردکه  ینگاه قشنگ نیدیآ

 خدمتتون مییآ یم میریجواب بله روبگ شاءاللهیتوراهه... ا_نیدیآ

 کردوگفت:قراربود..... یاخم آرمان

 خدمتتون.......  مییایبعدم میریگفتم نگفتم که به زوربله بگ یخب مگه چ_نیدیآ

 نیدیآآرمان شدم و  نیآرمان ازاونجا سوارماش یلایبه سمت و میورفت میشد نیدیآ نیسوارماش

 هم رفت به سمت شرکت خودش.......

 ....یدیدنبالت ل امیب شهیتموم م یکلاست ک_آرمان

  میپنجره سمت راننده ومتفکرانه گفتم:ا یوگذاشتم رو دستم

 کشهیکنن تاساعت ده طول م شمیرنگ کنن وآرا تاموهامو

 خوشگلم یدیدنبالت ل امیدانشگاتم وم ی:پس من ساعت ده جلودوگفتیخند آرمان
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 ییخوشگل وخوشفرمش کاشتم به چشما یلبا یرو یکردم تو...وناخواسته بوسه ا سرموازپنجره

 کردم زل زدم گفتم: خداحافظ رشیکه بازهم اشتباه تعب یحس هیکه سرشارازتعجب و

 چشمان تعجب وپرازاحساساتش دورشدم..... یوازجلو

 که منومخاطب یکه پسر دردانشگاه بودم یجلو میروجمع کرد لامونیداستادوساینباش باخسته

پس فردابراتون  رمیجزوتون روقرض بگ تونمیخانوم رادمهرم خوامیقرارداده بودگفت: معذرت م

 .....ارمشیم

  یریوسربه ز نیپسرمت

 ازش سر نزده بود... ییوقت خطا چیتا حالا ه بود

 .....شهیزدم وگفتم:البته چرانم یلبخند

که چهارتانره غول پشت پسره ظاهرشدن  ارمیکردم تاجزوه هامودرب میکوله پشت یوتو دستم

 .....خوامیشونه همون پسره وگفت:معذرت م یسه بارآروم زدرو شونیکی

 یرو ختنیمشت محکم زدتوصورت اون بدبخت هرچهارتاشون ر هیبرگشت ونره غوله  پسره

 سرش....

 .....ن؟یکار دار یبدبخت چ نیبه ا یابونی:ولش کن غول ببادادگفتم

که معلوم بود سردسشونه با  شونیکیخوب زدنش هرچهارتاشون بلندشدن  نکهیبعدازا

 ....نمتینب گهیخانوم د نی:دوروبرادگفتیتهد

 نره غو... یکاره من ی:به توچه هاااان..توچبادادگفتم

لباش  یکه رو یکه ازپشت سرم اومدبرگشتم بالبخندقشنگ دخترکش ییباصدا

 ....زمیبودگفت:محافظاتن عز

 توان ؟زدن پسره مردم و له کردن؟... یها آدما نی؟ایکن یکارم ینجاچیتوا نیدیآ _من
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کارتون رو خوب  نیلباش بود روکردسمت اون نره غول هاوگفت: آفر یکه رو یبالبخند نیدیآ

 ....انه؟ی امزاحمهیطرف آ دکهیبش دمطمئنیوله کن دطرفیبزن نکهیازا داماقبلیانجام داد

: زدوگفت یلبخند نیدی.... آسیرئ دیوگفتن:ببخش نییچهارتانره غول سرشون روانداختن پا 

 .....دیدبریتونیم

 ؟یکنیکارم ینجاچیتوا نیدیآرمان اومد:اِ... آ یصدا

 زدوگفت:اومدم دنبال سرکاره خانوم..... یلبخند نیدیآ

 خانوم رادمهر  یآدم ها خوامیرفت سمت پسره وبلندش کردوگفت:واقعامعذرت م نیدیآ 

 اشتباه گرفتن.... گهید یکیشماروبا

 .....کنمی: خواهش مپسره

 ...ن؟یکارداشت یحالاشماباخانوم رادمهرچ_نیدیآ 

 ...ارهیبدبخت در ب نیبکنه وسر از ماجرا وکار ا یحتما فضول دیالان هم با یتوروخدا حت نیبب

خوب  یبانکته ها ییجزوه ها شونیکلاس تنهاا یآخه تو رمیاومدم ازشون جزوشون روبگ_پسره

 .... سنینویم

زدگفت:عسل  یکه ازش انتظار داشتم لبخند یزینگاه کردم امابرخلاف چ نیدیبه آ  یبانگران

 جزوتوبهش بده.....

 آوردم ودادم بهش.... رونیب جزومو

 خوام..... ی:بازهم ازتون عذرمنیدیآ 

 ... امیگفتم:حالاباکدومتون ب ناشونیسمت ماش میرفت باهم

نصفت هم  هینصفت بامن و هی میدارم چه طوره توروازوسط نصف کن ینظر هیمن _نیدیآ

 باآرمان....
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 ....امیباکدومتون ب یجد یول یگرفت:جدااز شوخ خندم

 یدوراه نیعسل ب ینجوریا رمیم نیدیومن هم با آ کنهیم یمن رانندگ نیعسل باماش_آرمان 

 .....کنهیرنمیگ

 گفتم:باشه قبول....  باذوق

 

 

 وبرام انداخت وگفت:مواظب خودت باش..... چیسوئ آرمان

وروشن کردم وراه افتادم اون  نیزدم وسوارشدم دکمه استارت روفشاردادم وماش یلبخند 

 یکه رو یلبخند برنیانگاردارن عروس م زدنیدوتاهم پشت سرمن راه افتاده بودن وهمش بوق م

نگاه کردم چراغ زدراه وبراش بازکنم من هم راه وبراش  نیماش یتو نهییترشدبه آ قیلبام بودعم

 .....رهیسبقت بگ اازمباز کردم ت

 ستیسمت چپ....اِ خونه که ازاون سمت ن دبهیچیافتاد جلوم راهنماانداخت وپ نیدیآ 

 که....دندروعوض کردم ودنبالشون راه افتادم...

 وپشت سرشون  نیهم ماش ستادمنیا نیدیآ نیماش نیبعدازچندما

 چه  یییشدن وووو ادهیپ نیهردوتاشون هم زمان ازماش سوندمیوا

 ....یفداتون بشم اله یداشتن ا قدرابهت

 خوشگل خانوم؟ یشینم ادهی: پنیدیآ 

 م؟ی:کجاقراره برمن

 قلبش گذاشت  یآرمان دستشورو 

 سالمه... نمیماش اشکرتیخدا ی:وااوگفت
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 بهش رفتم که یغره ا چشم

 ....دیزخندیزریورزد  یلبخند 

 ....میمازاراتا خوشگل بخر هیبرات  مییخوا ی:منیدیآ

 لحظه باتعجب هی

 به هردوشون نگاه کردم 

 من؟!  ی:مازاراتابرامن

 دشماهمیبا گهی:بله دآرمان

 ....دیخوشگل داشته باش نیماش هی 

 یاگه تو یعنی دمیگنج یخوشحال شدم  تو پوست خودم نم یلیخ

 بغلشون دمیپریم مینبود ابونیخ 

 باذوق بهشون نگاه کردم....باهم  

  یتو یلوکس وخوشگل  یخارج یها نی...ماشمیشد شگاهیواردنما

 رفتم.... یازحال م یبود داشتم ازخوشحال شگاهینما

  دیما رس ی:سلام سامان سفارشنیدیآ 

 !؟یخواست یخانومت م یآره داداش برا_سامان

 زدکه دلم براش غش رفت... یسمتم ولبخند برگشت

 ....خواستمیخانومم م ی:آره برانیدیآ

 باشم)خخخخخخ(  ادخانومشیبدم نم یلینداره منم خ یاشکال یازتعجب گردشدول چشمام
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 خوشگل بود.... یلیخ ینسبتانارنج نیماش هیسمت  میرفت

 تا؟یخوبه آرم ینارنج نیاهمی ییخوا یشوم ی:مشکنیدیآ 

 گرونه یلیخ نیماش نیسمتش وگفتم:اماا برگشتم

   ای یمشک ینداره نگفت یکردوگفت:گرون معن یمصنوع یاخم نیدیآ 

وازاون  میبخر نیبرات ماش میمنوآرمان خواست دمیمحض اطلاع همشو که من نم ؟درضمنینارنج

 میبخر برات نیماش هی یکیکه شر میگرفت میتصم یبش نیسواردوتاماش یتونست یکه نم ییجا

 تاازگمرک.... میدیعذاب کش یکل

 ...مینوببریماش میتون یحساب م ختمیپول ور نیدی: آآرمان

 زدوگفت:خوبه  یلبخند نیدیآ

 ؟یدیل یسمت من وگفت:انتخاب کرد برگشت

 قشنگ تره ....  یخب مشک_من

 ؟ییخوا یشوم یبرگشت وگفت:مشک آرمان

 خب آره...._من

 وحساب کردم... نی:خوب من پول اآرمان

 هم  داره؟  یمگه فرق_من

 کم مدلش بالاتره و گرونتره هی ی:آره مشکآرمان

 ستن؟یمگه هردوتاش مازاراتان_من

 کننیکوچولوباهم فرق م هی ستمیازنظرس ی:چراولآرمان

 ....خوامیوم نیپس هم_من
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 پول وحساب کنم.... هیبق رمیگفت:من م نیدیکردن آ یقشنگ یاخم مصنوع هردوتاشون

 :پس نصف نصف...آرمان

 ....ستیلازم ن یکی نینه ا_نیدیآ 

 ببره نصف نصف....  نهیبودهرچه قدرهز نیقرارمون ا_آرمان

 .... برهیچه قدرم نمیباشه بابابذاربب_نیدیآ

 سمت همون پسره که به

 اسمش سامان بود رفت.... 

 رحرفهیادبگیو نیآرمان به سمتم برگشت وگفت:کارباا 

 ....میخریبرات م سیجنس هیو میکنیوعوض م نیا یکه شد یا 

 فته؟یراه ب نیدستم باا ییخوایزدم: م یلبخند

 ..فتهیب شترراهیب یخب دستت راه افتاده ول_آرمان 

 ممنون آرمان.. _

 تو.... نیدور دور اونهم باماش میریخوشگلم امشب م کنمیخواهش م_آرمان

 گفتم:باشه  باذوق

 ستمیباذوق سوارش شدم کارکردن باس رونیآوردن ب شگاهینموازنمایماش

 اگه ادگرفتمیوآرمان  نیدیتوسط آ گهید یزهایچ یلیوخ کیاتومات یها 

 هیداره  نگیپارک یکه آرمان تو ینیاون ده تاماش نیاشتباه نکنم ب 

 هم داره.... دیسف یمازاراتا 
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 مخصوصا الان که مال خودم بود..... دادیحال م یلیباهاش خ یرانندگ

 شب

 وآرمان هم با سشیباجنس نیدیآ هم خلوت من بامازاراتاو ابونیبودوخ 

 یتو وونهیسه تاد میگرفتیوازهم سبقت م میبود ابونیخ یپورشش تو 

 .....ابونیخ 

 

 دروبس نیدیخونه آ میبرگشت ابونیخ یگزکردن تو یبعدازکل

 مبل کنارمنوآرمان  یهم رو نیدیکه آ میمبل ولوشد یومنوآرمان رو ت

 ....ولوشد

 مردم ازخنده دلم دردگرفت.... یوا ی:واآرمان

  دچهیدید_من 

 ؟. گرفتمیازتون سبقت م قدرخوب

 لبخندپراز احساس هیبا هردوتاشون

 ریها رو از ما نگ یشاد نیا ایکه اسمشوعشق گذاشته بودم بهم نگاه کردن.....خدا یوپرازحس 

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

کنم....ناخنامو درازکنم...لاک بزنم.....مانتوتنگ  شیدخترم دوست دارم آرا هیاَه...بابامن _من

 یداره زندگ ینجوریپسرروبکش که ا نیاایپاکنژاد....خدا نیهم هیک هیاروی نیبپوشم...خداا

 ...کنهیمنوسخت م

 ...؟یبخور رتویش شهیغر زدنات تموم شدحالام_آرمان
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 خورم یرنمیش_من

 بخورش مگه دست خودته خودزودباشیب_آرمان

 هم زوره آره؟؟!! یکی نیخورم باباحتماا ینم_من

 آره زوره زودباش بخورش_گفت یبالبخند آرمان

 وتانصفه خوردمش بلندشدم برم خودموآماده کنم که برگشتم دمیکش یپوف

 خوردنیسمتشون که داشتن صبحونه م 

  یکیحالاقراره کدوم  گمیم _من

 دانشگاه؟ نیمنو برسون یرتیغ یرایگ ازشماسخت

 باتعجب بهم نیدیآ 

 ؟ینگاه کردوگفت: مگه امروز دانشگاه دار 

 ... ست؟یسرموخاروندم:مگه امروز پنجشنبه ن پشت

 :نه امروزچهارشنبس....نیدیآ

 :اِ پس خوب شددانشگاه ندارم....من

 به نشونه تاسف برام تکون دادن ومشغول صبحونه خوردن شدن... یوآرمان سر نیدیآ 

 من برم شرکت گهیخب د_نیدیآ

 آآآآآ ییآ ینهارهم م_نم

 وگفت:باشه خانوم کوچولو.... بلندشدواومدسمتم
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....البته دو دمیخجالت کش یآرمان حساب یکردجلو ینرم وکوتاه ماچ کردوخداحافظ یلیگونموخ

 !یا هیثان

 ....میجوجه درست کن مییخوایم ییایزودب نیدیآ _آرمان

 شرکت؟ یریمگه تونم_نیدیآ 

 .... رمیخوب امروزنم _آرمان

 به خداجوجه میجوجه خروس درست کن یبه جا شهیخب حالانم_نیدیآ

  هی میاگه خروس درست کن یخوره ول یغصه م یگناه داره مادرش کل 

 کنن یدامیخروس نجات پ هیازدست  یمرغدار

  یدخداحافظیبعدکوتاه خند 

 ....کردورفت

 بهم نگاه  یطونیسمت آرمان که ش برگشتم

  ؟یوژله برام درست نکرد یچندروزه که فرن یدونستی:مکردگفت

 .....کنمینهاربرات درست م یباشه برا_من

 گفت:آخ جون.... یلحن بامزه ا هیبا آرمان

 !؟یمگه بچه ا _من

 ینه من بچه بودم مامانــــــــــــــــ_.آرمان

 .............رخندهیز میزد هردوتامون
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 ...میمونده بودتاکبابش کن گهید  خیس پنج

 کم دکمیبا گهیدوبودود ساعت

 نگاه کردم  زدی....به آرمان که داشت کباب هارو باد مشدیدامیهم پ نیدیسروکله آ 

 آرمان....._من 

 جانم...._آرمان

 یریو ابهت به خصوص ونفس گ یریگیقشنگ ژست م یلیپشت منقل هم خ یحت یدونست یم_

 !؟یدار

 ...میهیا_آرمان 

 چه قدر پرو بود.... بشر نیبهش نگاه کردم ا باتعجب

 آرره؟!!_من

 ادب .....  یب_!!!.... منییدستشو یتو یابهت دارم حت شهیمن هم گهیبله د_آرمان

 .... بعدبه من اشاره کردوادامه داد....درمن اثرکرد...نیکمال همنش_آرمان

 .....رخندهیبعدزدز

 مرض...._من

 .... ضیمر_آرمان

 جواب بدم؟ یدچیالان با میا_من

 مزمز...._آرمان 

 آهان...مزمز... _من
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 مُزمُز... _آرمان

 بگم؟  یدچیالان با_من

  ینوتویشدماش اطیواردح نیدیآ نیکه دربزرگ بازشدوماش رخندهیزدز

 دردست اومدبه سمتون ینیریجعبه ش هیپارک کردوبا نگیپارک

 خندان خودم...  یباورویبه سلام وصد درود برجمال پاک وز_نیدیآ

 ...میزد یماهم لبخند رخندهیبعدزدز

 شده؟ یذوق گفت:آرمان بگو چ هیبا نیدیآ کهوی

 شده؟ یچ_آرمان

 شده؟! یچ یچ_نیدیآ

 ...گهیبگود نیدینکن آ تیاذ_آرمان

 ....رکردنیپاکنژاد و دستگ_نیدیآ

 !؟ی! چه جور؟یک_آرمان

 کننیم رشیکه معموله قاچاق وبفرستن اون ورآب که دستگ خواستنیم شبید_نیدیآ

 خلاص شدم... اشکرتیخدا یوا_یباخوشحال من

آزادشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــدم

 

************************************* 
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 )چهارماه بعد(

 

 من رفتم گهیخب د_من

 مواظب خودت باش_وآرمان نیدیآ

 گلم یچشم داداشا_

 بچه یآروم بر_نیدیآ

 شد.... رشیبدبخت د گهیولش کن د_مانآر

 سمت من وگفت:بروعسل جان.... برگشت

 برام ..... دنیالبته خر دمشیخر شدکهیم یخوشگلم شدم که حالا پنج ماه نیسوارماش

 دهیوآرمان خر نیدیآ یکردم چندتامانتوودوتاساعت مردونه خوشگل برا ینگاه دامیخر به

 بودم....

 به سمت خونه گام یعقب برداشتم وباخوشحال یصندل یداموازرویخر

 برداشتم درخونه روبازکردم که بادوجفت چشم قرمزروبه روشدم آرمان  

 قلبم  دمیازشون ترس یچهرشون ازخشم قرمزشده بود حساب نیدیآ و

 تندتند

 ...ش...شده؟....یزیدروپشت سرم بستم باترس گفتم:چ زدیم داشت
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 جلوشوگرفت وگفت: قراربوددست نیدیخواست بهم حمله کنه که آ آرمان

 ....میروش بلندنکن 

 ه؟یمن وگفت:کوروش ک بعدروکردسمت

 دمیکوروش؟به خداتاحالااسمشم نشن_وترس گفتم باتعجب

 زد... یپوزخند آرمان

 نه؟ شیشناسینم_نیدیآ

 نه به قرآن_من

 هاااااان؟؟؟ گهیم یعکساچ نیپس ا_نیدیآ

 ینعی شناختمشیبودم که اصلانم یپسر هیهمه عکساکناردست  یگرفتم تو عکساروازدستش

 بودمش.... دهیتاالان اصلا ند

 درس یسحر برا اخونهیدیخر ارفتمیمدت فقط  نیبه قرآن من تمام ا_من

 نیمن ا دیقبل رفتنم به شماخبردادم باورکن شهیاوقات کتابخونه که هم یخوندن وبعض 

 .....شناسمشینه م دمشینرفتم چون نه د رونیاصلاتاحالاباهاش ب شناسمیپسررونم

 آره!!!.... یکه هنوزدختر یادعاهم بکن ییخوا یزد:حتمام یپوزخند آرمان

 هیجملرو گفت که خودم به دختر بودنم  نیا یطور هی  گفت؟یم یداشت چ نیگردشدا چشمام

 لحظه شک کردم!....

 !!ستم؟یمگه ن_

 یمحکم یلیعمرم روم دست بلندکرد س یبارتو نیاول یبرا نیدیآ کهوی

 چندماه بهت نیا یکه تو یدونستم که ازاعتمادوآزاد یبهم زدوگفت:نم 
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 ....من میواقعاکه...ازت انتظارنداشت یکن یسوءاستفاده م میداد 

 ....من وآرمان بهت.....وآرمان

 هیدباگریموهاش کش یتو یحرفشونتونست ادامه بده وکلافه دست هیبق

  شناسمیآن من هنوزدخترم من اصلا اون پسرونمگفتم:به قر 

 ......دیکنیچراباورنم

 ودادزد:خفه  نیاپن بودومحکم کوبوندزم یکه رو یستالیگلدون کر آرمان

 گهیم یعکس هاچ نیلهت نکردم....پس ا ومدمینگو....تا ن نقدردروغیدروغگو...هرزه...ا شودختره

 پسرس.... نیننه منه که بغله ا نیآره....حتماا یهااااان...دختر

 ادامه بده..... نتونست

 ...؟یبرگشت سمتم وگفت:دختر نیدیآ 

 من دخترم زهیآره به خدابه جون شمادوتاکه برام عز_من

 ثابت کن!_نیدیآ

 روثابت کنم؟ یچ_من

 یدختر یگی!....مگه نمیکه دختر نیا_نیدیآ

 ثابت کنم؟ یآخه چه جور_من

 برد دویهاشده بودن دستمو کش وونهیسمتم هردوتاشون مثل د اومدبه

 وعجزگفتم: هیکارکنه باگر یخوادچیم دمیدبالافهمیسمت پله هامنوکش 

 نیمطمئن باش از ا کنمیمن هنوزدخترم خواهش م یکنیاشتباه م یکارونکن دار نیا نیدیآ 

 ...ولم کن لطفا...نیدیا یشیم مونیکارت پش
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 تخت و...... یسرش بست ومنوانداخت رو دروپشت

 

 

 نیا یعنیدرد نیا رشدنیکل بدنم به خصوص شکمم پخش شد اشکام سراز یتو یبیکهودردعجی

بدون شوهر من ...  یعنی یعنیاومدم... رونیدخترانه ام ب یایاز دن یعنی ستمیدخترن گهیکه من د

 ....یمن...از دختر

شدبهم نگاه کرد: عسل...  انینما نیدیآ یلبا یرو یمن لبخند یاشکا رشدنیباسراز

 ...اشکرتیخدا ی..وایعسل..تو...تو...دختر

 عیسر یلیخ نیدیلبام اومدکه ناگهان دربه شدت توسط آرمان بازشدآ یرو یتلخ لبخند

 پتوروانداخت روم... 

 ....نیدینگوکه دخترنبوده آ_آرمان

ادامه  یبته.... باشرمندگاون عکسادروغ بودعسل هنوزدختره ال ینه آرمان تموم_نیدیآ

 ... ستیدخترن گهیداد.....البته دختربودبه لطف من د

 ....رونیازدررفت ب تیچشاش گردشدباعصبان آرمان

 یخوام... ول یمبارک خانوم خوشگلم.....معذرت م دتیجد یایروکرد سمت من وگفت:دن نیدیآ 

 درکل....

 ا متاسفم....وگفت: واقع نیینتونست ادامه بده سرشوانداخت پا گهید

 

 نهکیباهام ازدواج نم یکس ستمیدخترن گهیرومبارک باشه د یچ یجوابشوبدم وبگم چ خواستم

ام کردم نتونستم نه بدنم ونه لب یفکم قفل کرده بودهرکار یمبارک ول دتیجد یایدن یگیبعدتوم
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متوجه حالم شد چون  نیدینتونستم گردنموهم تکون بدم....فکرکنم آ ینه....حت یوتکون بدم وا

 ...؟یگفت:عسل خوب

دادزد:   نیدیبخورم آ یتکون نکهیاایجوابشوبدم  نتونستم

عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 عســـــــــــــــــــــــــــــل

 یشده چرادار ی:چدیشدنگران پرس انیدرنما یوابهت آرمان تو کلیشدت بازشدوه کهودربهی

 ؟یزنیدادم

حرف بزنه....آرمان خودشوبهم  تونهیگفت:عسل...عسل نم یبانگران نیدیآ 

 رسوندوگفت:عسل....عسل جان دستتوتکون بده ......

ده ب توتکونییجا هیتکون بده عسل....دِ توییجا هیااصلایتکونش بدم.....خب سرت  نتونستم

 نکنه ..... نکنه.... یتوروقرآن عسل.... وا

... نیدیرفت.... آ میبدبخت شد یموهاشوگفت:وا یبلندشددوتادستاشوکردتو آرمان

...عسل...عسل....فلج شده....ترسش اخر کار دستمون داد اخرش  کارخود شوکرد نیدیآ

 اااااایخدا یبالاخره....وا

 ؟یگیم یهاشم...معلوم هست چ یاقمربنیزدتوسرش وگفت: نیدیآ

 ...تنم کرد.. عیشال برداشت وسر هیمانتوو هیازتوکمدم  عیسر آرمان

 

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

 

 .... یفکت وتکون بد یتونیدخترم م_دکتر 

 م...که گفته نتونستم انجامش بد ی...تاالان دکتر هر کاررشدیاشکام سراز شترازقبلیوب نتونستم
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 !ن؟یبرگشت و گفت:کدومتون شوهرش نیدیسمت آرمان وآ دکتربه

 ..... میکدوم مابرادراش چیه_آرمان 

 ....نییسرشوانداخت پا نیدیآ

 معلوم بودهنوزشرمنده اون کارشه.... 

 ترس واردشده من که قبلابهتون گفتم که ترس  نقدربهشیچراا_دکتر

 که یادیخواهرتون به خاطرترس وشوک ز ستیبراشون  اصلا خوب ن یادیز

 فلج شده قابل درمان هست البته با شیعصب ستمیبهش واردشده س 

 مراقبت ازعهده دکتروپرستارخارجه... نیا ادکهیز یامراقبت ه 

 یمحبت کنه وازراه ها ادبهشیکه بتونه ز یکس ازمندهیخواهرتون ن 

 درنگ  کمیو...دکتربا  ارهیهاشوبه دست ب ییکنه که توانا یمختلف کار 

 داشته باشه یادیصبروتحمل ز دیداد....اون شخص با ادامه

 که کامل خوب دمیزهم بهتون قول نموگفت:البته با نییسرشوانداخت پا 

 ....ارهیدست ب هاشوبهییااصلاتوانای بشه

 سمت دررفت و گفت:واقعا متاسفم... دکتربه

آرمان  یو ناراحت نیدیآ یشرمندگ دمیکه عاشقشون بودم وبه وضوح د ییدوتامردها خوردشدن

 ....دادیداشت عذابم م

 زد....  شمیآت ختیکه همزمان ازگوشه چشم هردوتاشون ر یاشک قطره

 دوتا  نیسقوط کردن وسرشون وگرفتن ب یصندل یرو هردوتاشون
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 ....کننیم هیشونه هاشون معلوم بودکه دارن گر دنیوازلرز دستاشون

 اون

 که  یتیکه داشتن بااون همه غروروجد یبتیوه کلیدوتابااون ه 

 لحظه بدم اومدچون باعث شده بودم  هی...ازخودم کردنیم هی...گرداشتن

 ....غرور دو تا مرد مغرور و بشکنم....موبشکنمیزندگ یروردوتاعشقاغ

  نیدیو آ دآرمانیدیدرست شن آره

 ...عشق....دمیرو فهم کشهیقلبم زبانه م یکه تو یمن هستن من بالاخره اون حس یها عشق

 بودمن عاشق دوتابرادرهام  عشق

 من هستن... یزندگ یاون هاعشق ها ستنین گهیمن د ی....نه نه اون دوتابرادرها

 زنده بودن من.... لیودل 

 بدونن.... ادمنوخواهرشونیبدم م گهید 

 برادر بنامم.... ادیبدم م گهید

 ...اره من عاشقم...عاشقدمی...بالاخره فهمرشدنیشترسرازیاشکام ب 

که  ی....دوتا مرد؟یکرد  یافتنیاخه چرا منو عاشق دوتامرد دست ن ایپسرعموم و دوستش....خدا 

 میزندگ یهستم که تو یدختر نیهستن....فکر کنم من اول گهیدختر د هیودشون عاشق خ

 و ارمان.... نیدیهمزمان عاشق دو مرد شدم...اره دو مرد...ا

مردونش  یاشک ها ختنیو ر هیکه حالاازگر شیخاکستر یسرشوآوردبالاوبااون چشما نیدیآ

 که عاشق رنگشون بودم....بهم نگاه کرد.... ییقرمزشده بودبهم زل زد...باچشما



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 204 

کل  یتو یشرکت ساختمان ساز نیبزرگتر سیوآرمان رادمهر رئ یفرخ نیدیباورکنه آ تونهیم یک

که  یتیوغروروجد بتیدوتامردبااون همه ه نیباورکنه که ا تونستیم ی....کانهیخاورم

  هیبه خاطرفلج شدن من دارن گرگنده...  کلیه نیدوتامردباا نیباورکنه ا تونهیم یداشتن....ک

 ...کننیم

 خدا.... آآآآآآآآآآآآآاخ

 هیوقتها ما یلیکه خ ییمردونش دستا یسرم و با دستا یاومدرو نیدیآ 

 بم و یو قلب عاشقم بوده اشکاموپارک کردوباصدا میارامش زندگ 

 گفت:معذرت دیلرزیجذابش که الان از شدت بغض مردونش داشت م 

که بهت شک  مییخوا ی...ازت معذرت مخوامیعسل خوشگلم....ازت معذرت م خوامیم 

ومطمئن باش چون من  نیا کنمیتومیخورم که نوکر ی...عسل من تاآخرعمرم قسم ممیکرد

 وآرمان..... منوآرمان...

چرا  یگیگذاشت....اخه چرا نم یخمار ینتونست ادامه حرفش وبگه بازهم منو تو بازهم

 ....؟یزنیحرفتونم

 هم فشارداد... یکرده بودم رو دنشوکسبیخوشگل وخوشفرمش وکه سعادت بوس یلبا

جنس  یبکن... دوتا از بنده ها یکار هی ایخدا  یزنیم شیبااشکات قلبمو آت ینکن دار هیگر دِ

 خدااااا...   شنیمذکر مغرورت دارن خورد م

 ....شنیدارن خوردم میزندگ یدوتاعشق ها میزندگ یمردا

 تو...توهنوز همون میومطمئن باش ماتاآخرعمرکنارت هست نیا_نیدیآ

 پس نگران میریمیوم میمردیکه من وآرمان براش م یهست یعسل 

 ...یشینباش توخوب م یچیه 
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 ینکن دوست ندارم اشک ها هیزدوادامه داد:گر ینیزورلبخندغمگ بعدبه

 ....نمیخوشگل خواهرکوچولوموبب 

  بازبه من گفت خواهرم بابامن نیا آخ

 توباشم...عشق  یعشق زندگ خوامیخواهرتوباشم من...من...م خوامینم

چرا من  ایشدم...خدا وونهیزن هردوتاتون باشم...من د دمیکه د یآرمان باشم مثل خواب یزندگ

 ...زنم؟یحرفهارو م نیدارم ا

 رحم کن.... میزندگ یرحم کن نه به من به دوتاعشق ها اااااخودتی...خداگم؟یم یچ دارم

 ی....همچنان دستاش دور سرش بودن....همچنان شونه هاختیریهمچنان داشت اشک م آرمان

 بودن.... دنیدرحال لرز رومندشیپهن و ن

 پرستاروارد اتاق شد.... هیبازشدو کهودراتاقی

 سرخشونو پرستار یازپرستارپشت کردن تااشکاشون وپاک کنن... تا چشما عیسر نیدیوآ آرمان

 ....نهینب

 یلیلبخندخ هیبه اون دوتانگاه کردوبعدبه سمت من  اومدو پرستارباتعجب

 بهم زدو گفت:خوشگل خانوم سرمت تموم شده الان برات بازش یقشنگ 

 ....یمرخص تیودرنها کنمیم 

 .... ونیآقا دیوگفت:ببخش نیدیکردبه سمت آ رو

 به پرستاره زدوگفت:بله... یبرگشت ولبخند نیدیآ

لباش بود که داشت  یرو ییهمچنان اون لبخند کذا نیدیشداما آ یجور هی نیدیآ دنیپرستارباد

 پرستار... نینکنه ا نمیبب سایکرد....وا یم یرتیو غ شیمنو از درون ات
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 !د؟یدار یچه نسبت ضیبا مر_پرستار

 وگفت:خواهرم هستن... نییزدسرشو انداخت پا ینیلبخندغمگ نیدیآ 

 بهش شوک  ددوبارهیندارن نبا یمطلوب تیپرستار:خواهرتون وضع 

 هیدارن مثل  اجیاحت یادیز تیهم بهش واردبشه به مراقبت ومحبت وحما یادیز  جانیه یحت ایو

 ومحبت تیبچه کوچولو نوزاد که به حما

 از.... دیکن یبخوره و سع یمقو یغذاها دیداره خواهرتون هم....با ازین 

 جا خورد  یپرستارگوش بده که پرستاره حساب یبرگشت تابه حرفا کهوآرمانی

 !!...؟؟؟ییاِ آرمان تو_پرستار

 !! توکه خارج....؟؟ییتو نیبااینه بابا...ز_آرمان

 ییسلام پسردا کیعل_بایز

 زمیسلام ازماست دخترعمه عز_آرمان

 بهش رفت... یغره ا باچشمیز

 یه..... اِاِاِاِتوکه خواهرنداشتسلام کن ادبهمیبدم م ینجوریدونه که ا یم یدار ییعجب رو_پستار

 ناقلا....

 ...گهیخواهرم د شهیخب دخترعموم هستش خوب م زهیاِچ_آرمان

 آهان ازاون لحاظ...._بایز

هشت سالم  یکه وقت طونهیهمون پسره ش نیدیآ دیوگفت:وشماهم با نیدیروکردسمت آ 

 ... د؟یبودتوغذام سوسک انداخت باش
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هستم وحتماشماهم همون دختره  طونیزدوگفت: بله من همون پسره ش یلبخند نیدیآ

استخربزرگ خونه پدرتون...فکرکنم  یتو نیاون روزمن وآرمان وانداخت دکهیهست گوشهیباز

 سال...نه.... فدهیهم ه نیدیچهارده سالتون بودومن آ

 دم.....بعدازترس شمافرارکردم بعدگم ش ادتونهی رآرهیبه خ ادشیزدوگفت: یبالبخندیز

 بود یآره عجب روز_آرمان

 هیبد گنده صفت دالبتهیقدبلندوگنده شد یلیهردوتاتون خ نیرکردییتغ یلیماشاءالله خ_بایز

 .....رهیچاق به کارم یآدما یوبرا

 رهیبه کارم یماچه صفت یگفت:برا یطونیباش نیدیآ

 .... ی...عضله ایکلیه_بایز

 کلیوخوش ه_آرمان

که اعتماد به سقفتون تا طبقه هفتم هم  دیهست یمغرور و ازخودراض یشماهنوزهمون پسرا_بایز

 رونیب یدولیشوخ بود یعنیدی...البته بامن وخواهرم ونرگس ودلارام وزهره خوب بودده؟یرس

 ....دیبود یوازخودراض یمغرورجد یلیخ

 ...مییآره ما هنوزهمونا_زدوگفت یلبخند نیدیآ

 دیماشاءالله شماهردوتاتون دکترهست دمینم یادیز حیتوض گهید دبرمیخب من با_بایز

 ...خداحافظگهید

 خداحافظ به عمه سلام برسون_آرمان

 دیبرسون ورسلامیبه عمه ز گهیراست م_نیدیآ

 خداحافظ رسونمیوم تونیحتما...بزرگ_بایز

 میکنیم تیومثل قبل ازش حما میبه من زد:خودمون همش درکنارش هست یلبخندقشنگ آرمان
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 یمون یم یعسل خانوم البته فعلاخواهرمون باق یمونیم یماباق یخواهرکوچولو آره همون_نیدیآ

 چون بعدش....

 ...افته؟یب یتموم موند....وا مگه قراره بعدا چه اتفاق مهیحرفش ن نیدیکه آرمان کرد آ یا باسرفه

 ....یامازون وونهید ستیالان وقتش ن نیدیبهش رفت : آ یچشم غره ا آرمان

 ....ی: باشه بابا باهوش امازوننیدیآ

 انمارستیلچرازبیو هیتخت نشوندوشالمودرست کردوگفت:من برم  یبه سمتم اومد ومنورو آرمان

 ...امیوب رمیبگ

 شهیدارم که حالت خوب م مانیمن ا یشیچشمام وگفت:خوب م یگفت وزل زدتو یباشه ا نیدیآ

بغلمون... خودتوبرامون  یپری....میزنی....غرمیکنی... فرارمیکنیم یطونیش یمثل قبل خنده ها

 لوس

 ومطمئن باش...  نی...ایخوب بش کنمیم ی..باجونمم که شده کاریکنیم 

 

نشوندن وراه افتادن به سمت  لچریو یرو نیدیومنو همراه آ لچربرگشتیو هیبا آرمان

 ....یدرخروج

 هم  نیدیآرمان نشوندن و آ نیعقب ماش یصندل یوآروم رو من

 پاهاش وکمکم کرد تادراز بکشم... یسوارشدوسرمن وگذاشت رو اومدعقب

امامن  دمیکشیخجالت هم م یشدولیبهم منتقل م یبود حس قشنگ نیدیآ یپاها یرو سرم

 یلیو یلینداره....ته دلم همش ق ییخجالت معنا گهیعاشق آرمان پس د نیدیعاشق بودم عاشق آ

 ....یییییپاهاشم چه قدر نرمه...وووو ایخداگل انداخته باشن... ی...فکرکنم لپام حسابرفتیم

 بده.... لیلچروتحویهم برگشت تاو آرمان
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 ...میبعدبرگشت وراه افتاد قهیچنددق

که از شدت بغض مردونه داشت  ییباصدا نیدیحاکم بود آ یعذاب آور یلیسکوت خ نیماش یتو 

 ارمان... بخشمیوقت نم چی:اگه حالش خوب نشه خودمو هدگفتیلرزیم

 نگران نباش.....  نیدیمطمئن باش ا شهیعسل خوب م هیچه حرف نیا_آرمان

ه نکن یرییتغ چیه گهیماه د هیباهمون بغض گفت: اگه تا نیدیهردوشون پرازبغض بود آ یصدا

 اونجابتونن درمانش کنن...  دیخارج...شا مشیبریم

گل کرد:خوش یچشماش زل زدم چشماش قرمزشده بود بهم نگاه یوحش یخاکستر یتوچشما

 یژله آرمان وفلفل میشیجمع م یخوشحال زبایم هیدوباره هرسه تامون دور یشیمن خوب م

نو م یریراژمیو ابونیتوخ یکنیم یدوباره رانندگ میزیریشامپوآرمان تخم مرغ م یتو میکنیم

 ...یکنیم سانستوتمومیفوق ل یدیآرمان وحرص م

نگاه کردودستشوگذاشت روچشماش  رونینتونست ادامه بده روشوازم گرفت وازپنجره به ب گهید

 ... رحم کن... اونا مردن.... اغرورشونیکردخدایم هیبعددستشوبرداشت داشت گر هیچندثان

 و... سادیاز حرکت وا نیکردم ماش احساس

 (نیدی)آ

 بخشم... یکه کردم نم یکار نیوقت خودمو بابت همچ چیه

پسربوده وباهاش رابطه داشته  هیبه منوآرمان خبردادن که عسل با یکاروکردم وقت نیچراا 

 هم.... لمیاماعکس ها اون ف میباورنکرد

منه...عاشق  یپاها یکه الان سرش رو یعاشق دختر میماعاشقش بود میگرفت شیوآرمان آت من

که هزاران  ی....عاشق دختردمیکش رونشیپاک دخترانش بازور ب یایکه امشب از دن یدختر

 ....مونیم...زندگخودش...خود یآرزوبراش داشتم...برا
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ته سخ یلیخ میریاشکامون و بگ زشیر یکه جلو میتونستینم میکردیم یوآرمان هرکار امروزمن

لا ب نیا ی...بعدشم خودتم توادیسرش ب ییبلا نیوهمچ یکه باتموم وجودت عاشقش باش یکس

بودم وارمان  شیچون من خودم باعث و بان شترهی...عذاب وجدان من از مال ارمان بیباش میسه

گوشم نزد  یو درک کرد...چه قدر مرد بود که تو طینگفت و شرا یزیکه بهم چ ههم چه قدر مرد

 کردم... رانیو ندشویکه چرا دختر عموشو بدبخت کردم...فلجش کردم...ا دیوسرم دادنکش

 یفرمون وسرشوگذاشت رو یآرمان نگاه کردم دستاشو گذاشت رو سادبهیازحرکت وا نیماش

که به قول عسل چهارشونه وبزرگ  ییفرمون بودن وتکون خوردن شونه ها یکه رودستاش 

که منو  ی...غرورمردونمون امشب چندبارشکست .... غرورکنهیم هیمعنابودکه داره گر نیبودبد

...عسل میریگیم شیاز درون ات میبار شکست...من و آرمان دار چندامشب  مشیپرست یارمان م

 وضع دچار شده... نیمدخان)پدر آرمان...عموعسل(الان به اعشق منو ارمان دردونه مح

 هیگر یهر کس و ناکس یغرور ما اصلا مهم نست مهم خوب شدن عسلِ...حاظرم جلو شکستن

 ...ارهیبه دست ب هاشوییکنم فقط عسل خوب بشه...توانا

 کردیم هیبودچون اونهم داشت گر دهیکنم عسل هم فهم فکر

 اش وبه هیعسل روح میکن یکار مییخوا ینکن مثلامام هیآرمان گر_من

 ... شهیکه بدتر داغون م ینجوریتاخوب بشه ا ارهیدست ب 

...  میکن هیدگریدستاش برداشت وبه روبه روش نگاه کردوگفت: درسته...نبا یسرشوازرو آرمان

 ...کنهینم هیمردکه گر

اشک ازگوشه آهنگ چندتا یصدا دنیوروشن کردوباشن نیرماشیراه افتادوآرمان پل نیماش

 منوآرمان سرخورد: یچشما

 پروا یکن من چه ب نگاه

 تازم یکهنه م یمرزقصه ها به

 یکن باچه سرسخت نگاه
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 عشق یبرا

 سازمیفصل تازه م هی

 وحشت یفصل پاک...امن وب هی

 تــــــــــــــــــــــــو یبرا

 یگلبرگ زودرنجــــــــــــــ هی که

 فصل گرم وراحت  هی

 یگنج نیتو...که باارزشتر یمن...برا رپوستیز

 کن من به عشق تو نگاه

 لاواریل چه

 بوسم یبسته پروازوم خی تن

 رگ هات یکن منوباسرخ اگرمیب

 بوسم یپرآوازوم یاون رگ ها من

 انیعر زهیپاک یا بوسمیتوروم

 مثل مخمل قرآن یا زهیتوروپاک

 ستیکس مثل من وتوعاشق ن چیاهیب

 ستیماعاشق ودلباخته ن مثل

 رانگریو یسرما نیازا ستین هراسم

 رمیمیتومن عاشقانه م یبرا
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***************************** 

 

 آرمان_من

 بله_آرمان

 من؟... یلایو میبر شهیم گمیم_من

 برمی... توروهم ممیخونه خودمون باش یوبهتره که تو مینه آخه عسل وخودم لباس ندار_آرمان

 خونه خودم...

 خونه خودم باشه یبودعسل تو نیهدفم ا گفتم فقط یچ دمینفهم

 کنم آرمان... یخواهش م_بابغض گفتم 

 یلایو میریباشه م یکنیخواهش م یچرادار نیدیکردوگفت: آ یترمزبهم نگاه یزدرو آرمان

 ...زمیعز کنهینم هیمردگر هی...یفهم ی...میمرد هیشما...تو

 راه افتاد... دیکش یبرگشت و پف آرمان

درازخوشگل بورش افشون شدن دست بردم  یپاهام افتادموها یعسل ازسرش سرخوردورو شال

تن وجسم  نیچشم هاوا نیموها ا نیمن صاحب ا شهیم یعنی دادنیموهاش واقعابهم آرامش م یلا

 وروحش بشم...

....صاحب عسل یشیوقت صاحبشون نم چیه گفتیبهم م  یحس گنگ و مزخرف هیچرا دونمیامانم

 ...یشینم

 به زورصاحب جسمش شدم.... رچندامشبه
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 دهیداره م ستیزدجلوم وعلامت ا سیپل هیشال عسل وسرش کن  نیدیآرمان کلافه گفت: آ 

 ... ستمیدوایبا

 ... دمیعسل وجلوکش شال

 ...نییپنجره دادپا آرمان

 دیسلام جناب سروان خسته نباش_آرمان

 د؟یریدکجامیممنونم دار_سروان

 منزل_آرمان

 سرعت؟... نیباا_سروان

 ...میاخه عجله دار_آرمان

 نیماش دمدارکیلطف کن_سروان

 دییبفرما_آرمان

 میدیترسیازش م شهیکه منو ارمان هم یاز سوال کردیکه داشت مدارک و چک م یدر حال سروان

 ....دیرو از ارمان پرس

 باشمادارن؟ یخانوم چه نسبت_سروان

 خواهرم هستن_آرمان

 د؟یبااون آقادار یچه نسبت_سروان

 دوست بنده هستن شونیا_آرمان

 دوستتون یپا یخانوم چراسرشون وگذاشتن رو نیپس ا_سروان
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داده واقعا به سر خودم  ریسه تا بدبخت گ نیقسمت که جناب سروانه به ا نیا زیعز ی)دوستا

 یتاالان از رمانم راض دوارمی!....امقتیحق یاز رو یعنیخودمونه  یسوال و جواب ها قایاومده دق

 ...:((دیبوده باش

 

 

گندنزنه بهتره واردعمل بشم:جناب سروان  نکهیبه خاطرا شدگفتمیم یداشت کلافه وعصب آرمان

 ستیچون حالش مساعد نشستن ن دهیدرازکش نیبه خاطرا میماقراره باهم مزدوج بش

 د؟یعقدکرد_سروان

 ...گهیم طونهیبابا...ش یا

 ...میرهنوزعقدنکردیخ_من

 هستن؟ انی...خانواده درجردیپس هنوزمحرم نشد_سروان

 تامون البته به جزمادرمن فوت شدن رپدرومادرهرسهیخ_من

 ...شهیمعلوم م یخانوم همه چ نیگرفتن ازا شیاونجاباآزما یدآگاهیاریم فیپس باماتشر_سروان

 ومن بهش ت *ج* ا *و ز*کردم... ستیفهمن که عسل دخترن یم مینه اگه بر یوا

شد...اخه بگو الان وقت زنگ زدنه اخه  یریدرآوردومشغول شماره گ بشیشوازتوجیشآرمان گو 

 ...یریو یریه نیا یتو وونهید

 الوسلام عموحالتون خوبه_آرمان

_.... 

 مارستانیب مشیآورد نیدیشدم...عسل حالش بدشدو من وآ دمزاحمتونیممنون...ببخش_آرمان
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_... 

شماجلومون وگرفته ودرباره  ینفرازهمکارها هیخوبه الان هم  دحالشینگران نباش_آرمان

 ...د؟یسوء تفاهم رو حل بکن دویشماباهاش صحبت بکن شهیبدکرده م یمافکرها

_... 

 ...دمیوبهش م یباشه پس من الان گوش_آرمان

 هستن... یستوان احمد دییبه سمت جناب سروان گرفت و گفت...بفرما رویبعدگوش

 قهیازمافاصله گرفت ومشغول حرف زدن شدبعدازچنددق یوکم وگرفتیدوگوشیرنگش پر سهیپل

 ومعذور... میهست سیدماپلیدونیشماکه م خوامیبرگشت وگفت:واقعامن معذرت م

 بااجازتون کنمینه خواهش م_آرمان

 حرکت کرد...... نیتک بوق ماش هیبا

 .....خورهیبده بالاعسل سرمام شتویآرمان ش_من

بهم نگاه کردچشماش پرازغم....عشق....درد....بودو  نیماشداخل  نهییبالاو ازآ ششودادیش آرمان

 بود... یا گهید یزهایچ یلیخ

 ...م؟یبخور یبستن نیدیآ _آرمان 

 زدم.... یوبشکنه....لبخند نیماش یجو داخل فضا خوادیم دمیفهم

 آره...._من

 عسل یبرا یشکلات یبستن هیالان  خورنیم یمعلومه....بستن گهیعسل خانوم هم که د_آرمان

 آمیوم رمیگیخانوم م

 ینبودازهمون بست یشکلات یبستن هیبعدبرگشت دستش  قهیشدوچنددق ادهیپ نیازماش آرمان

 که عسل عاشقشه... ییها



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 216 

نشوندم....حالاعسل وسط بودومن  یصندل یوبازکردومن هم عسل ورو بالبخنداومدودرعقب

 وآرمان هم کنارش......

 "یبه معنا ی... لبخندخرمیخودمون هم م یبرا رمیبخوره وبعدم میدیعسل وم یبستن_آرمان

 لبخندقشنگ داد... هیزدم که جوابشوبا "باشه

 )عسل(

 عسل خانوم دهنتوبازکن خوشگل خانوم...._آرمان

 به هم نگاه کردن وبعدبه من.... نیدیزور زدم نتونستم... فکم کاملا قفل کرده بود آرمان وآ یهرچ

 کوچولودهنتوبازکن... هی....یتونیکن....توم یعسل سع_آرمان

 لبام ازهم باز شد.... یکه فقط کم یکوچولوبازشدطور هیزور زدم بالاخره  یلیخ

 دخترخوب..... نیزد وگفت:آفر ینیلبخند دلنش آرمان

تونستم ن ی.....حتیکوچولوشوبخورم البته بابدبخت هیلبام کردوتونستم فقط  کیونزد یبستن 

 دندوناموتکون بدم.... تونستمیدادم...نم گردنموهم تکون بدم...به زورقورتش

تونستم  کمشویومن هنوز شهیهم داره آب م یساعت گذشته وبستن میحدودن

 دارن...هم خودم هم اونا... ییبخورم...واقعاصبربالا

 زهیچ هیاستراحت کنه بعدبده بهش بخوره....و کمیبسه آرمان حتماالان خسته شده بذار_نیدیآ

 م؟یکارکنیپس چ میبد شوانجامیشخص یکارها میتونیماکه نم گهید

 ...کنهیدوست داره...حتماکمکمون م یلیجونت...اونکه عسل وخ نیلیبه آ میزنیزنگ م_آرمان

 ...دانشگاه دارهخونهیاولاخواهرمن خارجه....دوماداره درس م_نیدیآ

 به معصومه خانوم... میزنیخوب زنگ م_آرمان

 !...اون که شماله؟یچ_نیدیآ
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 ادینداره مطمئن باش م یکالاش_آرمان

 ازش خوردم... گهید کمیدهنم گرفت و یجلو یوکم یبستن

خودمون هم  یبرا یکم بهش بده تابرم دوتابستن رکمیوبگ یبستن نی...انیدی... آایب_آرمان

 ...رمیبگ

 دبانونشیبودکه با دهیرس یبه قسمت یبستن گهیوازدست آرمان گرفت...د یبستن نیدیآ

 قاشق هیشدو ادهیپ نیدیآ نیبه خاطرهم رمیتونستم دهنم وبازکنم تاگازش بگ یبخورم...نم

ودش نون روهم خ بیداخل نون وبهم داد....وترت یگرفت وبااون بستن یفروش یازبستن یکیپلاست

 بخش بود.... ارلذتیمن بس یوآرمان برا نیدیآ یکارها یداد... تمام

 هی...من برم خورهیم یآب معدن یبطر هی شهیوهم شهیعسل تشنش م یمعمولابعدازبستن_آرمان

 امیوب رمیبگ یآب معدن

 کجش کردامامن یلبهام وکم یبرگشت...درشوبازکردوگذاشت رو یآب معدن هیبا قهیبعدازچنددق

 لبم یازگوشه  نیهم ینتونستم آب وبخورم برا

 ...رشدیسراز 

  دآرمانیتوموهاش کش یکلافه دست نیدیشدآ یجور هیآرمان  یچشما

 ... میکنیامتحان م گهیبارد هینداره  یزدوگفت: اشکال یندلبخ

 تااگه  رچونمیباردستشوگذاشت ز نیکارهارودوباره تکرارکرداماا همون

 نکنه... سیشلوارموخ زهیبر آب

 قورت تونستم میفقط ن ختیاز کنار لبام ر شیوتونستم بخورم امابق یکمی

 تشنم بود...  یلیازاون آب بخورم خ 

 آرمان تااگه  ردستیدستشوگذاشت ز نیدیآب ازکنارلبام آ رشدنیباسراز
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 من... یپاها یخودش نه رو یدستا یتو زهیبر ختیر

 لبخندبهم زدن.... هیکردن و ینگاه گهید بهم

 شدم رابیس دمنیطول کش یلیوخوردن من که خ ختنیبعدازچندبارر

 کردن من رفت پشت فرمون نشست... رابیبعدازس آرمان

 

 یوت یدیچیخونه من پس چراپ میگفت:آرمان مگه قرارنبودبر نیدیشت که آدرسکوت گذ یمدت

 ...ابون؟یخ نیا

 عسل لباس بردارم....  یدبرایآخه عقل کل با_آرمان

 تکون داد..."آهان "یسرشوبه معنا نیدیآ

 قیبه بدنم تزر یحس هیدرحال نوازش کردن موهام بود...  نیدیشدآ ادهیپ سادوآرمانیوا نیماش 

  یکم نیدیمورمور بشم آ شدیباعث م شدکهیم

 ....؟یجام کردوگفت:راحت جابه

 لباش یرو یآره بازوبسته کردم که باعث شدلبخند یمعن چشماموبه

 اکتفا کرد..."یخوبه ا"و به  نهیبش 

 واومد نشست... نیبرگشت وچمدونموگذاشت پشت ماش آرمان

 برق چشماش نیا ی....وادیبار یم طنتیبرگشت سمت ماوبه من نگاه کردازچشماش ش یطونیباش

 به همراه داره... یخبر بد

 مدیخجالت کش یلباس برات آوردم...شلوار...مانتو...شال....ازاون دسته لباسا....حساب یکل_آرمان

 بود... ایح یچه قدر ب
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 هاهم برات آوردم... لهی....وازاون دسته وسپدی...لب تاب... آیتر یادامه داد:ام پ یطونیباش

 گل انداخته.... یمطمئن بودم لپام حساب گهید

....پس دیکنیازخجالت آب شدم...)باورنم دیادب شده باورکن یاوبیح یچه قدرب نی....اِاِاِاِ ا

 (دیادامشوبخون

 (نیدی)آ

مگه  رفتمیبهش چشم وابروم یه زدیبدبدم یحرف ها اداشتیح یب تِیتربیب نیا یطور نیهم

لبه پنجره ودست  یآرنجموگذاشته بودم رو یگاهم بودکه رو هیازدستام تک یکی...رفتیازروم

سرش  یزدم تو یکیکه دورعسل بودوبرداشتم  ی...همون دستفتهیدورعسل بودتان گمید

ادب...دختراز خجالت آب  یب یایحیآخرت توفرق سرت ب وجهانجهان  نیوگفتم:خاک عالم ا

 ...یادب ینقدربیشدچراتوا

 سرم... یهازدم تو ننه مرده نیا نیافتادع کهوعسلی

 یصندل یرو میوگذاشت میپخش شده بودبرداشت نیشدوباهم عسل وکه کف ماش ادهیآرمان پ 

 ...میجلوشوگرفت یخندمون گرفته بودول

 ....اسیح یب نیرایهمش تقص دعسلیببخش_من

 

 

 یچ نیبه آرمان نگاه کردم وگفتم:آرمان ا خواستیم یزیچ هیزل زدتوچشمام انگار عسل

 خواد؟یم

 ....!کنهیخوب داره بهت نگاه م خوادیم یچ یچ_آرمان
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 )عسل(

خندم گرفته بودامانتونستم  یحساب یصندل یومنتقل کردنم رو نیشدن من کف ماش بعدازپخش

 لباموکج کنم.... یحت

 

 ...آرمان راه گمیم یچ ددارمیفهم یزل زدم امانم نیدیتشنم بودبه آ یلیخ

 تشنمه   یلیخ یآب عسل وبد یبطر شهیگفت:آرمان م نیدیآ افتادکه

 وداددستش....به  یکه حواسش به روبه روش بودبطر یدرحال آرمان

 کرد... یروبازم ینگاه کردم که داشت سربطر نیدیآ

 چشمش به  نیدیآ 

 ؟ییخوایافتادو گفت:عسل آب م من

 آره بازوبسته کردم... یچشماموبه معنا 

 جان...آرمان بچمون تشنشه.... یا_نیدیآ

 ..؟یکنیمسخره نم ای یخندیبهت بگم نم یزیچ هیبهم آب دادوگفت:آرمان  یکم

 نه بگو..._آرمان

 حرفشوزد..... یمن من کردول یکم

 ...زهیوبر گشیکه آب بخوره وهربارنصف آب وبخوره ونصف د تونهیعسل نم گمیم_نیدیآ

 خب_آرمان

 ....میریبراش بگ ربچهیش شهیدونه ش هیبگم...که..که... خوامیخب م_نیدیآ
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توسط آرمان همانا.... خودم هم خندم گرفته  نیهماناومنفجرشدن ماش نیدیحرف آ نیگفتن ا 

 بود... یبودعجب فکر

 نکبت؟...!!!! یخند یم یدار یکردوگفت:مرض به چ یبوداخم یجد نیدیآ اماهمچنان

 به فکربکرت_آرمان

 ...شنومی...مدییدبفرمایدار یاگه نظر یخب جناب عال_نیدیآ

 ....ایخدا یخه توفرض کن....هاهاها...واآ_آرمان

 منو گرفت... نیدیکه آ فتمیبودب کیترمزکه نزد یزد رو کهوی دیخندیهمچنان داشت م آرمان

چه طرز ترمز گرفتنه اخه؟....بعدبه  نیا یریبگ یترمزدرست وحساب هی یتون ینم یحت_نیدیآ

 ...نکبت...خندهیفکرمن م

 !!د؟؟یها چرابه فکرخودم نرس یگ یراست م نیدیآ_آرمان

 چرا؟ یدونیم_نیدیآ

 نه چرا؟_آرمان

 ... ادیتوش باشه وبه فکرت ب یتافکر یندار یعقل نکهیبه خاطرا_نیدیآ

 اون خندت بشم....خوشگلم.... یمن فدا ی...ارخندهیبعدزدز

 یمرض پسره روان_آرمان

 نه بابا_نیدیآ

 م؟یریبگ یکیبراش  یحالا ول کن جد_آرمان

 راهه... نیبهتر نیکنم ا ینم یباورکن شوخ گهیآره د_نیدیآ

 ....رمیگیدونه ازاون خوشگلابراش م هیباشه پس من رفتم...اگه پستونک هم داشت _آرمان
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 بست... دودرویحرف خند نیا باگفتن

 لباش نشست وبه رفتن آرمان نگاه کرد... یرو یلبخند نیدیآ 

...مزه مزهیب نیدرهمه حال ا شهیهم یدونیکردوگفت:ناراحت نشوتوکه م ینگاه هی بهم

 ...پس ناراحت نشو....زهیریم

با  دهیحال م یلیهم ذوق کرده بودم اخه حتما خ یلیاصلاناراحت نشده بودم بلکه خ اتفاقامن

 بچه اب بخورم!... ریش شهیش

 ...رشی: بگنوگفتیدیروداددست آ سهی...آرمان برگشت وک

 ...؟یچرادوتاگرفت_نیدیآ

 ... گهید عاتیما یبرا شیکیدردسترس باشه و شهیدهمیآب که با یبرا یکیخب _آرمان

 خب باشه...ممنون...._نیدیآ

 

 

عسل جون دخترمون  یمن برا یکن یتوگرفتم که ازم تشکرم یمگه برا_آرمان

 ...رخندهیگرفتم...بعدزدز

 نگاه کرد و دراخر به خودم ... رهایش شهیهم خندش گرفته بودو باهمون حالتش به ش نیدیآ 

 شیفکرنکنم...واقعا پ یادیز میضیکنن تا به مر یمنوقو هیکه روح کننیدوتاتلاش م نیا دمیفهم

 ...کردمیخودمو فراموش م یدردو غم ها نهابودمیا

 ....یدوتاقرارداد نیوجودا یکه تو یهمه لطف ومحبت نیبه خاطر ا اشکرتیخدا یوا
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 پارک کرد نیدیآ نگیپارک یوتو نیبازکردوماش موتیدروبا ر آرمان

 ...هیخوشگلم خال نیماش یگفت:جا یباحالت تاسف نیدی..آ 

 آرمان اومدن( نیخونه آرمانه چون اون ها باماش نگیپارک یالان تو نیدیآ نی)آخه ماش

 ... ارهیماب نتوازخونهیتاماش زنمیازمحافظازنگ م یکینگران نباش فردابه _آرمان

 تخت دونفرش... یاتاق خودش ومنو گذاشت رو یمنو بردتو میمنوبغل کردومستق نیدیآ

 مسواک بزنم وکارامو انجام بدم تااون موقع توکنارعسل بمون... رمیمن م_آرمان

 بالالباساتم ارهیبه من نگاه پرازمحبت انداخت وگفت:بذارچمدونتو ب نیدیآ

 ...کنمیعوض م 

 لباسامو عوض کنن؟؟!!!... نیدیبه بعد آرمان وآ نیازا دیبا یعنی ی...وادیپر کهورنگمی

 ماهیح ینقدربیمن که ا کنمیبندم ولباساتوعوض م یچشماموم نیچون گفت:بب دیانگارفهم

 خوشگل خودم.. ستمین

 بندم خودش خوب بود...  یکه گفت:چشماموم نیهم یول دمیخجالت کش 

 لباس تنش کن هیگفت: رونیب رفتیکه م یچمدونوآوردبالاودرحال آرمان

 نشه... تیتاشب اذ 

 لباس وشلوارتنم کردکه تموم مدت چشماشوبسته بودبعد موهامو هی

 که داشت  یپهن کردودرحال نیزم یبازکردورفت سه تاتشک رو 

 میتخت بخواب یکه هرسه تامون رو میتونینم میخواب یم نیزم ی:رودادگفتیم کاراشوانجام

 ...یتخت تنهابخواب یاتوروی
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بهم  یدولبخندقشنگیپتوروهم روم کش یتشک وسط یکردوگذاشت رو منوبغلبعداومدو

 ... دیزدوکنارم دراز کش

 ...یبزن دمسواکیبا یراست یوا_نیدیآ

 ..شمینگام نکن خرنم ینجوریناراحت نگاش کردم که گفت:ا باحالت

 نگاه کرد... نییخودشوروبه جلوخم کردوازنرده پله هابه پا رونیبعدرفت ب 

آرمان گفت  نمیساببیوا_آروم بود...  یلیصداش خ زدچونیانگارداشت باخودش حرف م نیدیآ

 طبقس... نیهم یوجودنداره پس تو نییطبقه پا یتو ییدستشو زنمیمسواک م رمیم

 ؟؟یگذاشت پیگفت:آرمـــــــــان مسواک عسل وتوکدوم ز یبلندتر یبعدباصدا

 ها... یکنار پیز یتو_آرمان

 ی....خاک عالم  برسرم  آبروم رفت...ایییییوبازکرد....ه یبغل پیرفت سمت چمدونم وز نیدیآ 

 خداااااااا...

 ازخجالت قرمزشدم....  یحساب

 یدستاش ازخجالت سرخ شد و زود انداختش تو یاومده تو یدچیفهم یخودش وقت نیدیآ

 ساک...

سانسور دار توش  یزهایسمت چپ وبازنکن چ پیبگه ز تونستیگشتن غر زد:نم نیودرح

 هستش....

مسواکم زدوبعد  یمبل داخل اتاقش وباهزاربدبخت یکرد ومنوگذاشت رو مسواکمودرآوردوبغلم

 دادن که بنده بخوابم.. تیآقا رضا قهیچند دق

 مسواک زدن ازاتاق یبلندشدواونهم برا نیدیاتاق که آ یاومدتو آرمان

 یشگرانه رو...آرمان اومدکنارم نشست ودستاشو نوازرونیرفت ب 
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 بهم  یزیچ هیزل زدتو چشمام... با چشماش داشت  دویموهام کش 

 یحرف چشماشو بخونه....ول تونستی...آره قلبم مدیفهمی...اماقلبم مدمیفهم یمن نم فهموندامایم

که عسل عاشقتم....چون  گهی...مانع اون حس که چشماش داره بهم مشدمیهمش مانع اون حس م

 خواستم...و باورش نداشتم... یوجه نم چیروبه ه یزیچ نیکه خودم همچ ی....درحالرممکنهیغ نیا

 یمعلوم بودتو دیوکنارم درازکش دیسر رس نمیدیگذشت که آ قهیدق ستیب

 فکرِ... 

 کنارته... تیکه توش معلوم بود گقت:آرمان گوش  یبا لحن کلافه ا نیدیآ

 آرمان:آره...چه طور؟... 

چون  مدینفهم یزیشدچ امیخودشو که کنارش بودبرداشت ومشغول نوشتن پ یکلافه گوش نیدیآ

اس ام اس باارمان حرف  قیازطر خواستیبودم نیا دمیکه فهم یزیتنهاچ نمیبب یزینتونستم چ

 بزنه...

 شکمش وبه سقف زل زد... یرو شوگذاشتیفرستادوگوش امویپ

 یمن بود؟!...وا یاس گوش یگفت:صدا یآرمان بلندشدآرمان با کلافگ یاس ام اس گوش یصدا

خداخوابشوبهم بزنه که  شاءاللهی...افرستهیازشب اس م یساعت نیهمچ یتو یآخه کدوم خر

 خوابم وبهم زد...

ما ش ریخ یبه دعا یوقته بهم زده آرمان لزوم یلیآروم گفت:خداخوابشوخ یناراحت یباصدا نیدیآ

 ...ستین

 ...؟یدونیچشماش گردشد:توازکجام آرمان

که اس و  یداشت خطاب به کس یبر م شویکه داشت گوش یندادوآرمان درحال یجواب نیدیآ 

 غرغر زد... یفرستاده بوده

 ..احمق..نکبت..عویفهمیلعنت بهت که وقت و زمانو نم یا_آرمان
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داشت به سقف نگاه  یکه عصبان نیدیحرفشوخوردوبه آ هیبق امکیپ کهوبابازکردنی

 کرد... ی...نگاهکردیم

 آرمان اس فرستاده... یبرا نیدیشدم وچشمام وبستم...پس درست حدس زده بودم آ خالشونیب 

 ...دنیهردوتاشون پشت به من گرفتن خواب دمید دارشدمیب صبح

 منن؟؟!!... نامثلامراقبیا 

 دارکردوباهمیبرگشت سمتم خودموبه خواب زدم آرمان وآروم ب نیدیتکون خورد آ شونیکی 

 ا گذاشتن... ومن وتنه رونیرفتن ب

 کارکنم؟ یاگه برن من چ یبرن شرکت...وا خوانیم حتما

 کردوبعدبلندم کردومن وبردتادست وصورتمو بشوره...  دارمیبرگشت و اومدب آرمان

 ...یکن پاهاتوتکون بد ی:عسل سعربغلموگرفتیز

ه آرمان ک فتمیبودب کیزانوهام شل شدو نزد ستمیروشون وا یاحتیپاهامو تکون بدم  امانتونستم

 نییپا میمنوگرفت و بغلم کردوازپله هارفت عیسر

 ...یراه بر یتونینداره روز اوله فرداحتمام یاشکال_آرمان

 ... به به... یزینشوند...عجب م یصندل یمنورو

  نهاروبخوره؟یا تونهیبخوره اون که نم میبهش بد ی:حالاچآرمان

ها...بانون تست بهش  زیجور چ نی...خامه...ازاری...کاکائوصبحونه...پنمینون تست دار_نیدیآ

ازلباش ردبشه براش  یعنیدهنش جابشه... یکوچولو که تو یلیخ یها دلقمهی...البته بامیدیم

 ...میریبگ

 که بجوتش... تونهیآخه عقل کل...نم_آرمان
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 دنیی...اون که جومیدی...خامه توشوبهش ممیدیبهش م ی...خب...نون خامه ایگیراست م_نیدیآ

 هم هست... یلازم نداره...تازه مقو

 ...؟یمگه دار_آرمان

 .......خچالهیآره تو_نیدیآ

 

هم  نیدیدادوآیروآروم وباحوصله بهم م یداشت باقاشق خامه داخل نون خامه ا آرمان

 وبامزه اومدجلو... یطونیلبخندش هیرکاکائووبایپرکردازش رهامویش شهیازش یکیبلندشدو

 تودهن بچم... نوبذاریاایآرمان ب_نیدیآ

هردوتاشون ازخنده منفجرشدن خودم  کهوینگاه کرد نیدیکردوبعدبه آ رنگاهیش شهیبه ش آرمان

 هیلبام نشست  یلبخندرو هیشد  یبفهمم چه طور نکهیهم خندم گرفته بودناخواسته بدون ا

هردوتاشون گردشدوبعدشروع کردن به دست زدن و  یکوچولو...چشما یلیلبخندخ

 ...دنیهوراکش

 عسل تونست لبخندبزنه... اشکرتیخدا_آرمان

 بزن... گهیلبخندد هی..عسل شهیآره هنوز هم باورم نم یوا_نیدیآ

نشست  میزندگ یدوتاعشق ها یبایچهره ز یرو ییبایوز قیلبخندزدم که لبخندعم یکم آروم

 بعد بلندشدن وباهم پچ پچ کردن اومدن نشستن...

 بود... یا رکاکائوخوشمزهیه بهم نگاه کرد واقعاشگذاشت تودهنم وباخند رمویش شهیش آرمان

 هاااا... شنیم یخوب یها پدرها نیدارن....ا یخودمون بمونه عجب حوصله ا نیب یول

 آلبالو؟... اآبی یخوریگفت:عسل آب پرتقال م نیدیآ رکاکائومیوش یبعدازاتمام نون خامه ا 

 حرف بزنم... تونمیافتادکه من نم ادشیچهرش نشست انگارتازه  یتو کهوغمی
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 هیکاف ییخوا یدرآوردوگذاشت روبه روم وگفت:هرکدوم وکه م خچالیرواز وهیآبم دوتاپاکت

 ...یباچشمت بهش اشاره کن

 رعسلیش شهیش یکیزدوگفت:آرمان اون  یآب آلبالواشاره کردم البته باچشم که لبخند به

 کجاست؟!

 ...گرفتیم یاش داشت کشتباه ابهتربگمیکندیپرتقال پوست م یداشت باکلافگ آرمان

 نیدیآ خچالهی یحالت کلافه گفت:توش آب ِ تو باهمون

 بدم؟... وهیبهش آبم یطور کارکنم؟چهیخب حالامن چ_نیدیآ

 ...گشوبشورخبیردیش شهید ِ تنبل خان برواون ش_آرمان

 ... کردنیشده بودن که داشتن ازنوزادشون مراقبت م ییمادرپدرها مثل

گذاشت تودهنم وگفت:  یوباحالت بامزه ا ختیشست وتوش آب البالور رخوشگلمویش شهیش

...برام نوه ی...شوهر کنیبش لیفارغ التحص ی...مدرسه بریبخورمادر...بخورزودتربزرگ بش

زد  یپق هوکی...بعدشم....بعد ارنیب دهیهام برام ند جهی...بعد نتارنیب جهی...بعد نوه هام برام نتیاریب

...فکر کنم داشت اعصابش از دیخند زیر زیکه توش معلوم بودفقز ر ین با کلافگ...اما آرماخنده ریز

 ....شدیپوست کندن پرتقال داشت خورد م

 پوست کندموببرتوهال وهیم یکه توش بابدبخت یاون ظرف نیدیآ _بآرمان

 به بچمون بده که بخوره توروخدابهش بده خودش  ونیزیتلو یجلو 

 ...کنمیتوهم پوست م یالان دارم برا شیبخور ینیخودت بش نکهینه ا بخوره

 بوداشاره کرد... ردستشیکه ز یا وهیو بعدبه ظرف م 

 یبچمون روکه دار وهیدست شما دردنکنه خانوم!..مگه من م_نیدیآ 

 !!!..خورمش؟یم یکنیبراش پوست م 
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  وهیم یکه چاقوبه دستش بودوچشمش رو یباناز درحال آرمان

 تکون دادوگفت:نه عشقم دگردنشوباعشوهکنیداشت پوست م وباوسواس

 ناراحت نشوحالابچه رو....به من اشاره کرد....ببرش توهال براش تام 

 الان هابود که شهیبذارنگاه کنه به خداغلط نکنم عسل هم یوجر 

 ...دیدیم یوجر کردوتامیوروشن م ونیزیتلو 

و در کانال پرژنتون الان ها تام  کردمیو روشن م ونیزیموقع ها تلو نیا یتو شهی)آخه من هم

 (دمشیدیبا ذوق م نشستمیومن هم م دادیم یوجر

 ...مینشسته بود یباحال خارج لمیف هی یهال جلو یتو

و چهار(که کلا شبانه روزدرحال پخش  ستیب یکانال) مو نیزدا نیدیتموم شدآ یتاموجر یوقت

 بود.... لمیف

 یدهنموتکون بدم...ول تونستمیکوچولوم هیدهنم  یتو زاشتیپرتقال هاروآروم وکم کم م نیدیآ

 نیدیبودکه آ دهیرس لمی...به لحظه حساس فمیپر از پرتقال وبجو هیدتایکشیطول م یلیخ

 ...یزعسلیم یکنترل وپرت کردرو یوزدخاموش کردوکلافه وعصب ونیزیتلو

قرارگرفته بودم...نگاش  نیدیداده بودم وروبه رو آ هینشسته بودم که به دسته مبل تک یطور

ه صحنه داره وزشت لمینگام نکن اون ف ینجوریکه گفت:ا نمیکردم دوست داشتم اون صحنه روبب

 ...کنهیوزشته آدم هوس م میمن وتوهردوتامون مجرد

 ..نییپا یباتعجب گفت:تو..تو..سر.. سرتوانداخت نیدیکه آ نییانداختم پا سرموباخجالت

 نیدینم تکون خورد آمن گرد یبالا..وا سرموآوردم

 دادزد:آرمــــــــــــــــــان...گردن...گردن...عسل تکون خورد...

 دنیکهوبادیدستاش بودخودشورسوندبهمون  یکه تو ییباچاقو آرمان
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 اون 

  یکه باعث خنده شون شدآرمان اومدبغلم کردوگفت:وا دمیچاقوترس 

 گردنتوتکون یبخور وهیم یلبخندبزن یشکرت عسل امروزتونست ایخدا

 ..اشکرتیخدا یوا یبد 

 پهن ومردونش نهیچسبوندبه س منومحکم

 نازکردوچشماشوبست... وموهامو

 یبودم که باتموم وجودعاشقش بودم وتاآخرعمرهم عاشقش م یمن بغل مرد رشدنیسراز اشکام

 مونم... 

 ...یباشه بابابچموخفه کرد_نیدیآ

مطمئن  یپشت کارداشته باش یجور نیت:همکاشت وگف یلپام بوسه ا یجداکردورو منوازخودش

 ...یشیزود خوب م یلیباش خ

 ...اد؟ینم یسوختن یبو گمی:منیدیآ

 غذام سوخت!.... یوا_آرمان

ابل سالمه..ق یته گرفتـــه ..ول یآشپزخونه وازاونجادادزد:کم یبلند شدوبدو..بدو..رفت تو عیسر

 خوردنِ.. 

 ..کشتمونیغذاش م نیگفت: اشهدتو بخون الان باا یبالبخندبرگشت سمتم وباشوخ نیدیآ

 .. ن؟ینُقت فرمود یزیچ_آرمان

 .. نگ.. نگفتم..یزیگفت: م..من..ن.نه.. چ یباترس مصنوع نیدیآ

 آشپزخونه.....  مشیرببریباشه حالادستشوبگ _آرمان 
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 ...یکن پاهاتوتکون بد یسع_آرمان

 بدم...ذره هم پاهاموتکون  هیکردم اصلانتونستم  یهرکار 

 قطره اشک لجبازازگوشه چشمم افتاد... هی ناخواسته

 !...؟یکنیم هیگر یباتعجب گفت:دار آرمان

 …حرکت پاهام بشه زدتاباعثیپاهاشوبه پشت ساق پام م نیدیآ

 ....دادیچپم انجام م یهمون کاروآرمان باپا نیبعدع

 دست زدن.... نشوندن و شروع کردن به یصندل ی..منورومیدیبه آشپزخونه رس بالاخره

 ...یچه قدرراه اومد نیبب نیآفر_نیدیآ

 ....نیآفر گهیراست م نیدیآ _آرمان

 دلم خوشحال شدم.... واقعاازته

  ینقش چیحرکت دادن پاهام ه یخودشون منو راه بردن ومن تو نکهیباا

 کناردستم  یصندل یرو نیدیبود...آ یبودوموسر یارعالیبس یامابازهم دلگرم نداشتم

 که من وسطشون قرارگرفته بودم... یطور نورنشستیکناردستم منتهاا یصندل یهم رو وآرمان

من نشستن و  یهردوشون از سوپ متنفر بودن اما پابه پا نیدیتعجب بود که آرمان وآ یجا فقط

 سوپ خوردن...

 درست کرده بود.. یخوشمزه ا یلیخ یغذا شییخدا

 ....یهم بلد یآشپز یکلک نگفته بود هایدار یخوب یلیآرمان دست پخت خ گمیم_نیدیآ 
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 پدشیهم که آ ییداره از اونجا پدشیآ یرو ینرم افزار آشپز هیمن..نه بابا..عسل  ؟یچ_آرمان 

داره بشم ودستپخت  پدشیآ یکه رو یواردنرم افزار آشپز یرمزنداره تونستم به راحت

 سوپ درست کنم.... زمیخانوم ودخترعز یوبرا رمیادبگیومراحلشو

 به نشونه تاسف براش تکون داد... یداد سر یطورکه به من غذا م دوهمونیخند نیدیآ

 لچربراشیو هیامروز گمیخونه بمونه که م یهمش تو تونهیعسل که نم نیدیآ یراست_آرمان

 ...م؟یبخر

ون به خاطرشوک وترس ا شیعصب ستمیس کمی نهیلچربشیو یتارو ستیعسل که فلج ن_نیدیآ 

 ..نیشده فقط هم فیشب ضع

 که... رونیب مشیگردش ببر یوبرا میکه بغلش کن شهی..اما نمدونمیم_آرمان

 .. ؟یبخر ییخوا یازکجام_نیدیآ

 ..میکنی..خب پرس وجومدونمینم_آرمان

 ..ستین یباشه چاره ا_نیدیآ

 پارک؟... میامروزبر گمیم_آرمان

 دوردور.. میریموافقم ازاونجاهم م_نیدیآ

 ..ادنبالمونیب لچرتی..عسل..توهم باویاوک_آرمان

 نثارش کردم... یا وونهیدلم د یزدم و تو یلبخند

******* 

 روبپوشه.. یکی نیاه آرمان بذارا_نیدیآ 

 ..ادیبه رنگ چشماش م ی.. آبرینه خ_آرمان
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 بپوشه.. یمشک نیخب حداقل بذارشلوارج_نیدیآ 

 یآب نیبب ادیشترمیخب به رنگ مانتوش ب دبپوشهیسف نیشلوارج شهیم نیدیآ گمیم_آرمان 

 ..ست؟یقشنگ ن دیسف نینسبتاپررنگ باشلوارج یآسمون

 ..کنمیخب رنگ شالشو من انتخاب م اریبهانه ب هیگم تو یم یزیاوووف..من هرچ_نیدیآ 

 ببند..  اموهاشوتویب نیدی..آیاوک_آرمان

 باشه.._نیدیآ 

که  یا روزهیف یقشنگ به رنگ آب یلیتل خ کیقشنگ وواقعاماهرانه بالابست و یلیموهاموخ

 بردعقب.. یسرم گذاشت وشالموکم یبارنگ چشمام و مانتوم داشت رو یبیعج یهارمون

 خوب شد؟!..._نیدیآ

 ییجورا هیو ی)محافظ شخصارشیبه ک نیدیآ گمیقشنگ شده دستت طلا...م یلیآره خ_آرمان 

 ..ارهینتوبیدست راست آرمان(زنگ بزن وبگوماش

 

 باشه تکون داد.. یسرشوبه معنا نیدیآ 

 یخانوم یچه قدرخوشگل شد یدواینگاه کن شگرتونیآرا بابهیخب حالاشمادخترخانوم ز_آرمان

 ..؟یرژلب هم بزن کمی ییخوایم گمیم

 آره تکون دادم... یمعنا سرموبه

 صورتم.. یلب برداشت وگرفت جلو دوتارژ

 ...؟یا اقهوهی یخب صورت_آرمان

لبام  یرو یهابودکه به راحت یعیرژلبم ازاون مدل ماکج کردم... یسمت رنگ صورت سرموبه

 بخورتت.. یشیعروسک..پ ینانازشد یلیگفت:خ دویکش
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 یریهمه راه م نیبخورتش چراا یشیاتاق وگفت:خب حالاچراپ یکردو اومدتو وقطعیگوش نیدیآ

 ..گهید خورتشیازماهام یکیخب 

 ..دمیخجالت کش یحساب تیتربیب نیبهش رفت..ازحرف ا یچشم غره حساب آرمان

منوبخورن چه قدرمن  انیدوتاب نیازا یکیفکرشوبکن  یگونه هام گل انداخته باشه..وا فکرکنم

 بکنم..!!!!!! فیک

 !!!!جااااااانـــــــــــــــــــــــم؟؟؟

 ..... میقد یاهایابودحیبودمن زدم؟؟؟!!!نوچ نوچ نوچ..ح یچه زر نیا الان

 یبا غرور وابهت خاص سشیجنس نیبازشدوماش نیدیآ لایکه دربزرگ و میبود اطیح یتو

 یمامان فدات بشه اله ی..ایبچم..اومد یوگفت: وااا نشیباکف دستش زدبه س نیدیواردشدآ

.. رو یبود نگیپارک یتو کسیمن بود(تنهاوب نیهمراه مادمازل مازاراتا)منظورش ماش شبید

کرده  یخاک برسر یعسل کارها نیبه سرم نکنه باماش اکخ یکردسمت آرمان وگفت:وا

 ...دهیننه مرده.. باز چشم منودورد ی..استیدنیبع یچیبچه ه نیباشن..ازا

 شد... ادهیپ نیازماش ارشیک ریبگ لیبچتوتحو ابهتربگمینتویماش تیتربی:برو بدوگفتیخند آرمان

 نیدیآرمان همشون ازآ یوهم آدما نیدیآ ی)هم آدمارشدیددی..ببخشسیسلام رئ_ارشیک

 (رفتنیگیوآرمان دستورم

 ..یبر یتونینداره..م یگفت:اشکال یکاملاجد نیدیآ

داده بودم وآرمان  هیآرمان تک نیگفت وخواست بره که چشمش به من که به ماش یچشم ارشیک

 افتاد... رهیهم پشتم بودتااگه تعادلموازدست دادم منوبگ

 شد رهیخ بهم

 شده.. یعصب یلیبودخ نینشون دهنده ا اومد یآرمان که ازپشت سرم م یعصب ینفسا یصدا

 ... ی...چرابه من زل زدابرویدِب
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سمت  برگشت ارشی.. کیبر یتونیگفتم م شیپ قهیادچنددقیم ادمیگفت: یعصب یباصدا نیدیآ

 کردو راهشوگرفت ورفت..پوووف ...خدا رحم کرد.... یومعذرت خواه نییسرشوانداخت پا نیدیآ

******* 

 ...نیصندوق عقب ماش یکردن وجمعش کردن وگذاشتنش تو لچروحسابیو پول

 .. میدبری..حالابه کدوم نقطه ازمرکزخرلچریازو نمیخب ا_آرمان

 ...گهید یقبل یهمون جا_نیدیآ

 آها..باشه..._آرمان

 ... میافتاد لچروراهیو یکردن وگذاشتن رو ادهیمنوپ میدیرس یوقت

خودش  رهمرنگیباشال حر ییمویمانتول هیوبنفش و یو کالباس یآب یبه رنگ ها چندتالاک

 .. دمیخر

 ...دنینازک برام خر یوهفت تاالنگو ستیدونه النگو پهن وب هی نیدیوآ آرمان

.. آلوچه.. معلوم بودازاون دسته ترش هاس یمامان ی..وانمیب یدارم درست م نمیبذاربب ییوووو

که داشت هلم  نیدیکردو آ یسرموبرگندونم عقب سمت اون دوتا.. آرمان بهم نگاه

 عسلم؟... ییخوایم یزیدوتازانوهاش خم شد: چ یاومدجلوم ورو سادآرمانیدادوایم

 ...؟یخانوم ییخوایم یگفت:چ یریوصف ناپذ یدادم باخوشحال سرموتکون

زدوبلندشدورفت  یلبخند خوامیم یدچیسمت آلوچه ها....ردنگاهمو گرفت وفهم سرموبرگندوندم

 .... رهیتابرام آلوچه بگ

 

طول  یلیآخه خ دادیم یقاشق کوچولوبهم ترش هی قهیگذاشت تودهنم..هرده دق وباقاشقیکی

 وقورتش بدم.. بردتابجومشیم
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 داروهمیخر نیآخه همه ا خوامیم یزیخوشحال شدم که گفت چ یلیگفت:خ نیدیآروم به آ آرمان

 به زورمنوتوکرداماحالا..

 ...شهیم میتسل یکاکائووترش یجلو شیشناسیتوکه م_نیدیآ 

 ...خورهیآب م نیبب گمیم_آرمان

آب  یخانوم گمیبهم داد:م یقاشق ترش هیو رچونمیوازعقب گرفت ز یظرف ترش نیدیآ

 .. .؟یخوریم

 نه تکون دادم..... یمعنا سرموبه

 کردن.... نیسوارماش اطیمنوبااحت

 که توش آب هست بذاردهنش الان تشنشه... یریش شهیش نیدیآ _آرمان

 

 تشنمه؟؟....!! دمنیازکجافهم نیگردشدا چشمام

 ..میهست ابونیخ یزشته بابا..تو_نیدیآ 

 ...شهیمعلوم نم یزیچ هیهم دود نیماش یها شهیوش مینیماش یرو زشته ماتو یچ یچ_آرمان

 یحس به خصوص هیوگرفت وبا رشیدهنم وباخنده ز یتو روگذاشتیش شهیپستونک ش نیدیآ

 بهم زد.. یمثل محبت..عشق.. علاقه..بهم نگاه کردولبخند دختر کش

 ...م؟؟یغذابخور مینیتابش میحالاکدوم باغ بر گمیم_آرمان

 تو... اباغیباغ من  میا_نیدیآ

 ...نیدیآ کنهیم یچه فرق_آرمان

 که موردعلاقه عسله... یباغ میخب بر_نیدیآ
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 ...یگیکجاروم دمیفهم_آرمان

پارک و غذابخورن  انیب تونستنیکه نم نیدیپارک اماخب آرمان وآ میبر خواستیم دلم

 ....یناسلامت

 ...نمیماش یتو زهینر یباش دهیچیغذارو خوب پ دوارمیام_آرمان

 ...زهیرینم دمشیچینه خوب پ_نیدیآ

 ..م؟یزنیزن وشوهرهاحرف م نیمثل ا یمتوجه شد نیدیآ گمیم _آرمان

 ....ینکیمثلاتومثل زن هارفتار م رکردهییشده رفتارامون تغ ینطوریکه عسل ا یآره ازوقت_نیدیآ

 شهی...شخچالیوپرکن بذارتو رعسلیش شهی....شایغذام سوخت.... یآرمان ودرآورد...وا یادا بعد

 ...نونکنیوبکن...ا نی...ارشوبشوریش

 

 بودن..اون  رکردهییتغ یلیخ گفتیراست م دنیهردوتاشون خند 

 نیدیکه آ یبودن ومن هم داشتم آلوچه ا وحرف زدن دنیخند دوتادرحال

 ...دمیمکیگذاشته بودتودهنم م ابونیخ یتو 

 مظلوم... یبچه کوچولوها نیا مثل

 ...کرد یکردنگاهیشونش بودوداشت فکرم یکه سرم رو نیدیکردوبه آ یبهم نگاه نهییازآ آرمان

 مامان قربونت بره... ییچه قدرمظلوم شده وو نیبه بچم آلوچه بده بب گهید کمی نیدیآ _آرمان

 آرمان ستاره بارون شد... یزدم.. که چشما یلبخند

ه که آرمان گفت ییکردم که ظرفا یداشتم فکرم خوامیمعذرت م یکردوگفت:وا یبهم نگاه نیدیآ 

 رفت آلوچه بزارم تو دهنت... ادمیانه؟یبودوآوردم 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 238 

 پخش شده بودم... نیاگه منونگه نداشته بودالان کف زم نیدیترمزکه آ یمحکم زدرو کهوآرمانی 

 !!.. ؟؟یاوردیتوبشقاب غذاهارو ن یعنیباتعجب گفت: آرمان

 

 ....دونمینم_نیدیآ

 

 !..م؟یقابلمه بخور یتو میغذا بخور یچه طور شیباش اوردهیاگه ن یچ یعنی_آرمان

 

 هم باحاله... یلیآره تازه خ_نیدیآ

 

 به باغ  یرفت وراه افتاد وقت نیدیبه آ یاساس یچشم غره ا آرمان

  لچرگذاشتنیو یشدن ومنورو ادهیپ نیدیآرمان و آ میدیموردنظررس

 داخل باغ...  وبردن

بالکن خانه باغ پهن شده بودنشستم  یکه تو یراندازیز یموند..رو نیکنارماش نیدیآ

 پاهام انداختن.... یرو یپتومسافرت کیوپاهامودرازکردن و

 رنگارنگ بزرگ  یداشت دورتادورباغ ولامپ ها یقشنگ منظره

 وآرمان به صورت مسلح  نیدیآ یشده بودوچندتاازبچه ها کارگذاشته

 ...میکه مانشسته بود ییبودن البته اون قسمت ها دورباغ

 هفت هکتارِ... نیدیبودطبق گفته آ یوبزرگ بایز یلیخ باغ
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 ..م؟یغذابخور گهیخب د_آرمان

 

 ..ست؟یکه..فعلازود ن نهی..فعلا..منظورم امیآرمان..ا زهیچ گمیم_نیدیآ 

 

 ....مینه ساعت نه ون_آرمان

 

 خب آخه...._نیدیآ

 

ظرفـــــــــــا  ـــنیدیگفت:آ یداخل سبدونگاه کرد وباحالت عصب کهوآرمانی

 کووووووو؟؟؟؟!!!!...

 

 نبود..باورکن.. ادمی.. خب..زهیچ گمیم _نیدیآ

 

 .. م؟یغذابخور یخب پسره احمق الان باچ_آرمان

 

 قاشق که هست.._ نیدیآ

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 240 

 خب؟.._آرمان

 

 .. میخور یقابلمه م یخب که خب..غذامونوتو_نیدیآ

 

 ....؟یدیفکر رس نیبه ا ییاِ... نه بابا...خودت تنها_آرمان

 

 آرمان باور کن سرم گرم... دیگفت:ببخش یبا حالت شرمنده ا نیدیآ

 

لباس و ست کردن با عسل و برداشتن لباس  دنیوسط حرفش و گفت:سرگرم پوش دیپر آرمان

 ...یمثل ظرف هارو فراموش کرد یمهم زینه؟...اون وقت چ میمن تا هممون ست باش یبرا

 

 زنا منو اعدام کنه... نیا نیع دیبابا حالا با ی...اِدیگفتم که...ببخش_نیدیآ

 

 !..ستین یامشب ازشام خبر نیدیآ _آرمان

 

 گفتم بابا... یزیچ هیآرمان.. گشنمونه..من  گهیاِ..نازنکن د_نیدیآ

 

 ...ستین یواقعاازغذاخبر کنمینازنم_آرمان
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 هیشوهرشونوتنب خوانیکه م یزنا شد نیا نیبه خدا ع نی؟!..بب ستین یروخبر یچ یچ_نیدیآ

 کنن...

 

کنن و بهش غذا ن هشیتا تنب کننیکه از زنشون خواهش م یمردا شد نیهم نیتوهم ع_آرمان

 بدن....

 

 ....کنمی...آرمان گشنمه خواهش مدهیجواب م زیچ هی نیا گمیم یبابا من هرچ یا_نیدیآ

 

 دلم براش سوخت...( ی)اوخ

 

 یاریکه توظرف هاروب گفتمیاحمق جان من اگه غذادرست کرده بودم نم یآخه سرکار_آرمان

 ....گهید اوردمشیخودم م

 

 الان ما.. یعنی_نیدیآ

 

 بلـــه!!..  _آرمان

 

 اخه زن...؟!!... یکن یبا شکم مرد ها باز دینبا یدونیبهش رفت وگفت:م یچشم غره ا نیدیآ
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اخم کرد و  کهوی نیدیحرف اخر ا دنیباشن یکرد...ول نییبامزه ابروهاشو بالا پا یلیهم خ آرمان

 ....شعوریب یزن خودت ییگفت:هووو

 

 ....ارهیهم که کلا اصلا کم نم نیدیآ نیزدم ا یلبخند

 

...ااااا....از یمنو بچمو سر کار نذار یریبگ ادیتا  ارمیخونه امشب پدر تو در م میبذار بر_نیدیآ

 صبح دلمو صابون زدم....

 

 ...دیند نیدیبهم زد اما آ یچشمک باحال آرمان

 

 

 ..رم؟؟یپس من برم غذابگ_نیدیآ

 

 دونم... ینم_آرمان

 

 .. یگیم یچ نمی..دِ..درست حرف بزن ببیدونیه نمک یچ یعنی_ نیدیآ

 

 جامونده... نیماش یبرنج تو ی:عقل کل بازهم سرکاردوگفتیخند آرمان
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 توبازهم.... یعنی نمیساببیوا_ نیدیا

 

 ...اریب نیآره گلم..بلندشووبرنج واز توماش_آرمان

 

 واقعاکه.._ نیدیآ

 

 قهیددق..بعدازچنارهیبه نشانه تاسف براش تکون دادو بلندشدورفت تا قابلمه برنج وب یسر نیدیآ 

 برنج بخوره... تونهیبرگشت ودرحال نشستن گفت:آرمان عسل که نم نیدیآ

 

 تابخوره.. رکردمیرشوپرازشیش شهیواسه اونشم فکرکردم..ش_آرمان

 

 

 !...ر؟یش دومنیبخور ی..شماقورمه سبزواا

 باحالت تاسف گفت:مسخره.. نیدی..آواقعاکه

 

 ...میکنیبراش لهش م یجداازشوخ ینه ول_آرمان
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 بده به من تالهش کنم... ستین یباشه چاره  ا_نیدیآ

 

 شروع کردباپشت قاشق له کردن... نیدیوآ ختیبرام برنج وخورشت ر کمی

به دورازچشم  نیبه خاطرهم ارهیکه ظرفاروب کنهیفراموش م نیدیآ دونستیم خداروشکرآرمان

 خودش آورده بودش... نیدیآ

 

 دهنم بودنگاه کردم..اخم کردم... یکه جلو یقاشق به

 ...؟ی..دوست نداریخور یچرانم هیباتعجب گفت:چ نیدیآ

 نه بالاانداختم... یمعنا سرموبه

 

 آخه چرا؟!.._نیدیآ

 

 گفت... نیدیکردو رو به آ یبهم نگاه آرمان

 

به خدامامانم بهم غذادرست  موبندازمیرفت توش ل ادمی..ببخشبدموندارهیل نکهیبه خاطرا_آرمان

 دغذادرستیبا یپسرش آرمان بزرگ پسرمغرورش روز دونستی..آخه مامانم نمادندادهیکردن 

 کنه...

 

 قاشق وخوردم.... اتیازمحتو یدهنم وبازکردم وکم یدهنم گرفت کم یقاشق وجلو نیدیآ
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 رمیبرات بم یاله یگفت:وا یباحالت ننه مرده ا ذاشتیکه داشت غذا تو دهنم م یدرحال نیدیآ

مرده...نگفت  لینداده ذل ادی ی...آخه چرا مامانت بهت آشپزیدار یخانومم عجب دل خون

 ....رهیمیم یاز گشنگ دشوهرتیشا

 

که خودم بشنوم  یبهم زدوآروم طور یچشمک نیدیرفت که آ نیدیبه آ یچشم غره ا آرمان

انتقام شکممو که معطلش گذاشت ازش گرفتم...خخخخ...باحرص  یدی...د؟یگفت:حال کرد

 دادنش...

 

 ...کردنیباحال باهم جرو بحث م یلیزدم...خ یلبخند

 

 تازه قاشق اولموقورت داده بودم... دمنیتاچهارقاشق وخورد وجو نیدیآ

 فکم دراومد... جون

 دهنم گذاشت... یقاشق تو هیبارآرمان  نیا

 شده بود اما مال من هنوزمونده بود..  غذاهاشون تموم هردوتاشون

 

بهم زدو با  ی...بعد چشمک؟یدرست کن یقورمه سبز یبلد یتوچه جور گمیآرمان م_نیدیآ

 گفت...پسرمغروروتک پسرخانواده رادمهر  خخخخخخخخ یطونیش

 

 تک پسر انگارچندتاخواهرداشتم.... یگیم یجور هی_آرمان
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 دیخند

 

ک ت ینیبب یالان بود یم انتظارنداشتم..آآآخ مامان جون کاشک..خودم هگهید مینیخب ماا_نیدیآ

بم چه درتعج یگفتیکه م یشرکت وکارخونه هات پسر سیرئ ینیبب یپسرمغرورت..باباکاش بود

..حالا کنهیشرکت وکارخونه هارواداره م یکارها یامابه خوب مروندارهین هیطورعرضه درست کردن 

 درست کرده..... یسبز قورمهنشسته 

 

ن باباهاشو یشرکت ها سیرئ بینا نیدیزنده بودن آرمان وآ نیدیآ یکه عمومن وبابا یتازمان آخه

 بیازسمت نا گهیباباهاشون اما با فوت پدراشون د اهمونیشرکت  سیبودن ودست راست رئ

 شرکت منصوب شدن... سیبه سمت رئ یسیرئ

 وگرفته باشه گفت: یانگارمچ کس یباحالت مشکوکانه ا نیدیآ

 

مکث  کمیمعصومه خانوم... یول دمیآشپزخونه ند یامروزمن تو رو تو نمیساببیوا_نیدیآ

 نکنه معصومه خانوم...... نمیساببیکردوگفت:وا

 

درست کنم معصومه خانوم  یقورمه سبز تونمیم یمن ک وونهیگفت:آره آخه د دویخند آرمان

 درست کرده بود....

سل ع نیدی: آدیپرس یبانگران دکهیصورتم د یتو یچ دونمیسمتم وبهم نگاه کرد نم برگشت

 چراقرمز شده؟!....
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 زور زده تا غذاشو بخوره.... یلیاخیبهم کردوگفت:خب حتماگرمشه  ینگاه نیدیآ

 

 به خاطرزورزدن حتماقرمزشدم.. گفتیم راست

 

 وبهم داد.. یبهم دوغ دادوادامه قورمه سبز کمی نیدیآ

 

 غذابعدازچندساعت تموم شد... شیآخ

 زدن.... یتشکرتکون دادم که هردوتاشون لبخند یمعنا وبهسرم

 

 ...؟یآرمان تخمه آورد_نیدیآ

 

 رفت... ادمینه _آرمان

 

 ....یذاریسرکارم م یدار ابازهمی یگیراست م_نیدیآ

 ...ستین یسرکار یکی نینه باورکن ا_آرمان

 ...انه؟یخونه تخمه هست  یتو نمیپس من برم بب_نیدیآ

 ...؟؟یمگه دار_آرمان

 نه؟... ای میدار نمیگفتم بب مینگفتم دار_نیدیآ
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 لب نمیماش یبرم ازتو یترس یروکردسمت من وگفت:نم لاآرمانیبلندشدورفت سمت و نیدیآ

 ...م؟ینگاه کن لمیتاف ارمیتابوب

بهش  یدونستم چه جور یامانم ارهیب موبرامیتر یبهش بگم ام پ خواستمیزل زدم م توچشماش

 بفهمونم...

 ....ییخوایم یزیچ _آرمان

 

  

 آره تکون دادم... یمعنا سرموبه

 گلم؟... ییخوایم یچ_آرمان

 ..؟یکن کارشیچ ییخوایامیوگفت:ب شوداددستمیاشاره کردم گوش شیگوش به

 ...دمیدادم مثلا دارم آهنگ گوش م سرموتکون

 ...دمیچشماش د یوتو یوضوح غم وناراحت به

 ..یگیم یچ یدار دونمیعسل نم_آرمان

 شدم.... الیخی..بدیکردم..امابازهم نفهم یسع دوباره

باغ کاملا روشن بود  یفضا یتو نکهیباا ومدنیکدومشون ن چیازرفتنش گذشت هنوزه قهیدودق 

....آرمان دمیترس نمیکنم وپشت سرم واطراف وبب یگونه حرکت چیه تونستمیاما چون نم

 ی..آرمان وقتشدمیم هوشیم برفت وداشت یاهیچشمام س کردنینم یاری..اماچشمام دمیود

 یدستش بودوازاون سمت م یکه ظرف تخمه تو نیدیافتادوآ تشلب تابش از دس فیدکیمنود

که آرمان زدبه من نگاه کردوکاسه تخمه ازدستش افتادو جزنعره اون دوتاکه  یاومدبانعره ا

 ..دمینفهم یزیچ گهید کردنیاسمموصدام



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 249 

 )آرمان(

 .....دشدی..خودش خسته وناامدمیفهمینم یچیبفهمونه امامن ه ویزیبهم چ کردیم  یسع همش

وداره  شهیم یجور هیچشماش وحالتش داره  دمیدوشم بودوبهش نگاه کردم د یلب تاپ رو فیک

 هوشیسمتش..آروم به گونه هاش ضربه زدم ب میهردوتامون هجوم برد نیدی..منوآشهیم هوشیب

 ن بدتربود......نگاه کردم حالش ازم نیدیشده بودنگران به آ

 دکترحالش چه طوره؟.. یآقا_من

 داشته؟.. یادیکرد وگفت:امروزتحرک ز ینگاه نیدیچهره نگران منوآ دکتربه

 نه.._نیدیآ

 شده؟..  یطور نیپس چراا_دکتر

 شرفتیو بهم بفهمونه پ یزیچ هیکردیم یداشته همش سع یادیچراچرا..آره امروزتحرک ز_من

 هم کرده... یادیز

 یدایز دتحرکیمن بهتون گفتم نبا گهید نههیبه نشانه تاسف تکون دادوگفت:هم یدکترسر

 ..میاوردیمااصلابهش فشارن_نیدی.. آدیاریفشارب دبهشیداشته باشه و خسته بشه نبا

 یکار نم گهیهرچندد نیمملکت یهردوتاتون دکترها یچرا؟ناسلامت گهیشما د_دکتر

 سرتون به شرکت و کارخونه گرم شد... گهیشمادوتاد یرادمهروفرخ یآقا دبعدازفوتیکن

 میعلاقه داشت یچون به پزشک یوعمران بوده ول یساختمان ساز نیدیمنوآ یآخه رشته اصل_من

 ...میخب مدرک اون روهم گرفت

 زد.. یدکترلبخند

 ...نینفوذکرد یخارج یهمه کشورها یتو دمی..شندمیادشنیشرکت هاتونو ز فیتعر_دکتر

 بله.._آرمان
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 ..شده دهیبدنش د یتو یبهبود میبحث دخترعموت..علا یول دیموفق باش نکهیصه اخلا_دکتر

 ...هیغذابخوره وبجو یآره..اتفاقا امروزتونست کم_من

 ..نیکمکش کرد یلیحتماخ_دکتر

 پشتکارخودش بوده.. یبله.. ول_من

 ...نیدوستش داشت یلیشمادوتاخ ادمهی یازهمون بچگ_دکتر

 ...نییپا میوسرمونوانداخت میزد یلبخند

 نیادایوتحرک ز ی..به خاطرخستگادیبهوش م گهید قهیتا چنددق دبرمیمن با گهیخب د_دکتر

 بوده. ................. یقو یلیبدنش خ نیبراش کم نذاشت هیتغذ یمعلومه شمادوتاتو یطورشده ول

 )عسل(

..آرمان سمیپاهام وا یرو قهیبه مدت ده دق تونمیومن همچنان مثل سابقم البته م گذرهیماه م هی

 ....زنهیحرفوم نیمن ا یدلگرم یداره فقط برا دونمی..امامن میداشت یریچشم گ شرفتیپ گهیم

 ...نییپا میابریاومدسمتم وگفت:ب نیدیآ

 تختم نشسته بودم وخواست بغلم کنه که نذاشتم... یرو

 افتاده؟... یگردشدباتعجب گفت:اتفاق چشماش

 پاهام اشاره کردم ... به

 اماازپله.. ییایخودت ب ییخوایآهان م_نیدیآ

فقط  یول سمیپاهام وا یزد..کمکم کردرو یکردم ومظلومانه بهش نگاه کردم..لبخند سرموکج

 تونستم سه قدم راه برم....
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 ..سادمیوا کمیخسته شدم.. یحساب

 عسلم؟.. یخسته شد_نیدیآ

 آره تکون دادم.. یسرموبه معن 

 ..یاریبه خودت فشارب ادیدزیخب بذاربغلت کنم نبا_نیدیآ

 نیدیبودکه آ نیکوچولو قدم زدن اونهم به خاطرا هیداشته باشم جز یبودم تحرک هنوزنتونسته

بردنن...باغ  یقدم زدن به اونجام یبودمنوبرا نیدیآ یلایکه پشت و یباغ یهرروزتو اآرمانی

 الان یول میکه خارج ازشهره رفت نیدیآرمان وآ یبودو بزرگ بودتاحالاچندباربه باغ ها یقشنگ

 ....مینرفت گهیکه د فتسچهاره

 اومدبالاوهردوتاشون دستاموگرفتن وراه بردن.... آرمان

 لوس بارم آورده بودن..  یلیمدت خ نیا تموم

خودم اش و هیبق یوبغلم کردن ول شترراهینصف ب میباغ بودنشست یکه تو یتاپ چهارنفره ا یرو

 اومدم....

وآرمان نگاه کردم  نیدیخوره به آ یگذشت احساس کردم تاپ داره تکون م قهیچنددق

داره حرکت  یبودپس تاپ چه جور یگوش یهردوتاشون کنارم نشسته بودن وسرشون تو

 ...کنه؟یم

 گرفتن وبه من نگاه کردن.... یباتعجب چشم ازصفحه گوش کهوهردوتاشونی

..پاهاتوتکون ی..پاهاتو.. عسل توداری. دارزدگفت: تو..تو. یکه توش تعجب موج م یبالحن آرمان

 !!!؟؟؟یدیم

افتادکه  نیدیدادم سرموآوردم بالاکه چشمم به آ یداشتم تکونشون م یپاهام نگاه کردم وا به

 نتونستم تعادلموحفظ ادیز کردازذوقینگاهم م دیکش شیآت مونموبهیکه دل وا یداشت بالبخند
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رم و مردونه آرمان دورکمرم حلقه شدوازسقوطم گ یکه دستا کردمیکنم وداشتم ازتاپ سقوط م

 ..سوندنیپاهام وا ی..منوروردک یریجلوگ

 ..انترسیسمت من..ب ابهیگفت:عسل ب نیدیآ

..آروم آروم راه فتمیکردتانیمنوگرفته باشه ازم مراقبت م نکهیپشت سرم بودوبدون ا آرمان

که  یمدت فکرکردم..به طاقت وحوصله ا نیا یتو میزندگ یعشق ها ادیز یبه تلاش ها رفتمیم

مونده بودتابهش برسم  گهینگاه کردم..دوقدم د نیدی..سرموآوردم بالاوبه آدادنیبرام به خرج م

 دنمیافتادم اماافتادنم هماناو در آغوش کش یخسته شده بودم داشتم م یلینتونستم خ گهید یول

 یریپشت بغلم کردن تاازافتادنم جلوگازجلوآرمان از  نیدیهمانا..آ میزندگ یتوسط دوتامردها

 ....لایکنن..به خودشون اومدن وازم جدا شدن ودستموگرفتن وآروم اروم بردن سمت و

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

تکونشون  تونمیم یدستام هنوزنه..کم یراه رفتنموبه دست آوردم ول ییتوانا کاملاالان

 هی..پسیکاسه چ هیکار: نیا یون بدم موادلازم براکنن که بتونم دستاموتک یبدم..امروزقراره کار

ودر  لیکاسه پاست هی.. کسهیکاسه قرص ا هی..پسیمترازکاسه چ یده سانت یکاسه کاکائوبافاصله 

نم دست درازک دمنیمتربود که با یکه اون آخرهابودفاصله هرکاسه ده سانت یکاسه ترش هی تینها

توش وبخورم.. بهشون نگاه کردم..منتظربهم نگاه کردن..به کاسه  اتیوکاسه هاروبردارم ومحتو

شده بودن نگاه کردم..دستموآروم آروم  دهیروبه روم چ یروبه روم که به صورت عمود یها

..دستم به کردنیم قمیو تشو کردنیجلوهردوتاشون داشتن باذوق بهم نگاه م مدرازکردم وبرد

کاسه..آرمان اومدسمتم  یتم ..ودستم سقوط کردتوامانتونس دیبودرس پسیکاسه اول که توش چ

 بود..... ی..نقشه عالیدستتو درازکن یبود.. تونست یوگفت:عال

ه نتونستم ب یدهنم کردم ول کیوگذاشت روپاهام وگفت:بخورش..دستاموبردم بالاترونزد پسیچ

 وخوردمش... دیبه دهنم رس نکهیدستموگرفت وبردبالاترتاا نیدیدهنم برسونمش که آ

 

************** 
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اه ر یبه راحت تونمیم نیدیهامومثل قبل به دست آوردم..به لطف آرمان وآ ییتوانا یالان تمام من

هم که هم من و ی..فقط تنهامشکلگهید یکارها یلی..بلندشم..غذادرست کنم وخنمیبرم..بدوم..بش

 حرف بزنم...... تونمیاون دوتارو ترسونده زبونمه..نم

 و چیسوئ نیدی..آنیی..خودموآماده کردم ورفتم پایرو ادهیاصطلاح پ ابهیپارک  میبر امروزقراره

 ..ییهوا گرفتمش:امروز شوفرما تو یانداخت که رو

 دیبراش نازک کردم که باعث خندش شدوگفت:ببخش یزدم ودست به کمرپشت چشم یلبخند

 ..یملکه ماهست شهیگفت:توهم یواشکیدبعدیامروزشماملکه ماهست

 هم ذوق کردم... یته دلم غنج رفت و کل حرفش نیازا

 ...؟یخب اونوقت آرمان چ نیدیمن بشم ملکه آ شهیم یعنیایخدا یوا

 عاشق هردوتاشونم.. من

 ....پـــــــــــــــوووف

 چرخوندم.. میکجابر یبه معنا دستمو

 ....یشگیهم یخانوم راننده همون جا_نیدیآ

 دکتر.. میالبته قبلش بر_آرمان

 آرمان امروزمگه فرده؟!..._نیدیآ

 آره امروزنوبت دکترشه..._آرمان

 ماهه تحت درمانشم اماهنوزنتونستم زبون بازکنم.... هیکه  یافتادم سمت مطب دکتر راه
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که اون دوتاهم  سادمیوا کهویهردوتاشون بودم  یمن جلو رونیب میاومد ازمطب

ردن ک یعمل یپاشون وماچ کردم براوبغل کردم ول نیدی..برگشتم سمتشون..آرمان وبعدآسادنیوا

 کردم....  یعمل م ینطوریا داولینقشم با

حس مزخرف داشت بهم  هیچرا اما دونمینم رونیب امیخواست ب یبودم دلم نم نیدیبغل آ یوقت

آغوش گرمو حس  نیا یوقت بو چیه گهی..دیچشیوقت مزه آغوششونم چیه گهید گفتیم

 ....یکنینم

گرفت وگفت:  رفتیکه داشتم براش دلم ضعف م یشلوارش وژست بیج یدستشوکردتو آرمان

 خانوم؟!.... طونیش ییخوا یم یحالاچ ییخوایازمام یزیچ هی نکهیا یعنیماچ  نیخب ا

 ....؟یزدوگفت:چه رنگ یلبخند نیدیکردم وبه ناخنام اشاره کردم آ خودمولوس

 به رنگ لباس آرمان کردم.... یا اشاره

 ...؟ییخوایازاون رنگ م_نیدیآ

 ....مونیشگیبه سمت پاساژهم میگفت وراه افتاد یآره تکون دادم باشه ا یمعنا سرموبه

رت وپ کردنیکه اسمموصدام نیدینعره وحشتناک آرمان وآ یکهوباصدایکه  میشد ادهیپ نیازماش

 .... دمینفهم یزیچ گهیچشمام د یوخاموش نیدیوپرت شدن آ ابونیخ گهیشدن من به سمت د

 

..خانوم یقلبم یتو شهیهم یتو برا مونمیبود:عسل من تااخرعمرم عاشقت م نیدیآ یصدا

 ...یمراقبت کن یکه بهت دادم به خوب یاز امانت دوارمیخوشگلم..ام

 

  هیکه ازشدت گر ییآرمان باچشما دمیدی..داشتم خواب مچشماموبازکردم

 شده؟!.. یطور نیچراا نیسرم بود..وااا..ا یبودرو قرمزشده
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  ؟یدارشدیبه من کردوگفت: خب..خب..خب.. ب یدکترنگاه

 بهش بگم.. دمنییخوایامیدیخودتون بهش بگ دیتونی..روکردسمت آرمان وگفت:م

 ..گم؟ی:نه ممنون خودم بهش مآرمان

 .. دیلیباشه هرجورما_دکتر

چرا احساس  دونمی..نممردمیوآرمان توچشمام زل زد..داشتم ازدل شوره م رونیرفت ب دکترازاتاق

 !!...ست؟؟یبالاسرم ن نیدیافتاده...اصلا چرا الان آ یاتفاق بد هی کردمیم

 خواب الو... یسلام خانوم کوچولو_آرمان

 داد... لمیتحو یزدم که لبخند تلخ یلبخند

 .....اد؟یم ادتی یزی.. چادته؟یکردوگفت :ماجرار و ی..مکثیهوشیهفتس ب هیتوالان _آرمان

 سرم بود... یتو یگنگ یصداها هیو  زهایچ هینبود اصلا  ادمی یچیه نه

 نه بالاانداختم.. یمعنا سرموبه

 شدبانعرهیم کیباسرعت بالاداشت بهت نزد نیماش هی یشد ادهیپ نیازماش یوقت_ آرمان

 داشکامیتوموهاش وپشت گردنش کش ی..دستکهوی..کهویسمتمون..که  یمادوتابرگشت

 ..رشدنیسراز

 ....نیرماشیوخودش رفت ز ابونیتوروپرت کرداون سمت خ نیدیکهوآی_آرمان

 ..ایخدا یخوشگلم..وا نیدی..آمی..مردزندگ ؟یچ یعنیبود دهیامونموبر هیگر

که  یبه شدت مجروح شدطور نیدیهات..آ هیازکل یکیطور نیبودوهم دهید بیقلب توآس_آرمان

..من هم گفتم آره.. فرداصبحش به من انه؟یباربهوش اومدواسم تورو آوردوگفت:حالت خوبه  هی

حرف  نیتاا نیدیآ یدیمگرنه جونت وازدست م یازدارین هیکل هیقلب و هیخبردادن که توبه 

 یخابوندم تو یلیس هی ی.. سرش دادزدم..حتدمیهاموبهش م هیازکل یکیو ب:من قلدگفتیوشن
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گفت بگوبه عسل دوست دارم..وبغلم کرد یلیچشمام وگفت:آرمان خ یگوشش امافقط زل زدتو

رفت  مارستانیبزنم وازب ی..نذاشت حرفدمیکه دارم قلبموبهش م یدوسش دارم..اونقد یلیخ

رو  وزتورید یعنیکاروبکنه..دوروزبعد  نیا انتظارنداشتمشدم اما یعنیمتوجه حرفاش نشدم  رونیب

ه ک داشدهیپ یکیخوشحال بودم که  یلینبودخ یخبر نیدیازآ کردنیعمل داشتن آماده م یبرا

اهدا کنه خانوادشو از هر  هیکل ایکه بهت قلب  یوبرگردونه قسم خورده بودم هرک یبهت زندگ

 کنم... ازینیب ینظر

..باآوردن اسمش کپ کردم کارازکارگذشته دهیداره جونتو نجات م یک دمیازدکترپرس یوقت

 نامه هم نوشته بودخوردشدم داداش من ... تیوص یبودحت

 ..گفتیم یداشت چ نینذاشت ادامه بده ا بغضش

 یبدنته..اما..اما..روحش تو یهاش تو هیازکل یکیو تپهیم نتیس یداره تو نیدیعسل الان قلب آ_

 آسمونا..

هاشده بودم  وونهیاومدم مثل د نییتخت پا یوازرو دمیسرموازدستم کش گهیم یداره چ دمینفهم

 پرستارباتعجب بهم نگاه کرد شیبهش نداشتم..رفتم پ یتوجه زدامامنیآرمان اسمموصدام

 سردخونه..سردخونه کجاست؟..._دادزدم

 ..زدمیداشتم حرف م شدمنینم باورم

 ببرمت.. اتایاومدسمتم وگفت:ب نگهبان

 ...میهمراه آرمان دنبال نگهبان راه افتاد 

 کلشیوه شیعضله ا یبزرگ وبازوها یخوشگل وشونه ها صورت

 خوشگل من.. نیدیمن..آ نیدی.آامکان نداره. نیسردسردبود..نه..نه..ا 

 من بغلش گرم بودوبهم آرامش یخودموانداختم بغلش...هنوزبرا 

 یداشت والان هم حس م شهیکه هم یخوب ی... هنوزاون بودادیم 
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که باتموم وجودعاشقش بودم..چراقلبش  یازمرد نیدیبترسم ازآ ی..ازچدمیترسیکردم... اصلانم 

 ..چرا...چرا..د؟یتپینم

.. دارشویب ــــــــــــــــــنیــــــــــــــــــدیآ_و دادگفتم هیباگر

 یخوشگلت وبست ی..چراچشمادارشوی..توروخدابزنمیدارم حرف م نی... ببدارشویتوروخدااااااا.. ب

سرم..  یخوام لاک بخوره تو یبلندشو...بلندشوبابامن لاک نم نیدی...آ

.. زنهینم گهی..چراقلبت دمیکن توتحملیدور یمنو وآرمان چه طور نیــــــــــــــــــدیآ

من عاشقتم بلندشوتوروجون عسل  نیـــــــــــــــــدی..آستین نتیس یچراقلبت تو

 بلندشو...

 

 یکردم زجه م یم هیهاش گرفتم گر لهیکنارتختش سرخوردم ودستموبه م 

 یک نمیدیبخره آ یبرام ترش یک نیدی..آدارشویبلندشو... ب نیـــــــــــــــــــدیزدم:آ

بدم..توروجون  یخواهرت وچ نیلی..جواب آکنهیدق م تیآرمان ازدور نیدیقربون صدقم بره..آ

 یبهت گفت قلبتوبهم بد یک یدارشولعنتی..بدارشویب نیلیهمون آ

هــــــــــــــــــــــــاااااان مگه من ازت خواستم 

که  یتورو جون همون دختر رشودایبه من ب ی...که قلبت وبدنیــــــــــــــــــــدیآ

توکه ...  دارشویهمون عشقت ب شدجونیم میبهش حسود یزدیهروقت دربارش حرف م

هان مگه خودت به اون  یدیدخترشده بودچه طورخواب هیمن...عاشق  یمغروروجد نیدیتوکه...آ

واب ..اگه..اگه..ج یاگه باهاش ازدواج کن یبه من..توکه گفت شیپس چرا...چراداد یازنداشتین یلعنت

ملکش  یکه شاه نتونه برا سازمیبراش م یزندگ یگفت یدیتموم جونتوبراش م یریمثبت ازش بگ

 ینه برا یدادیعشقت م یوبرا دجونتی...توبادی...نبایدی...فهمیریدبمیبسازه..تو..تو..نبا

 ..دارشویب نیدیآ یدبخوابی...تونبادارشویمن...دِب

ــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــدــــــــــــــــــــــــــیآ

 ــــــــــــــــــــن
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کوه  میتمام زندگ شدیپناه بردم باورم نم میمردزندگ نیمحکم بغلم کردبه آغوش دوم آرمان

همش  باشیقشنگش چهره ز یمن مرد.. لبخندها طونیخوشگل من داداش ش نیدیصبورم آ

 چشمام بود... یجلو

 گفتم عاشق شدم؟ ادتهیعسل _نیدیآ

 ه؟یک نیدیآ یآره..راست_من

 فکرکن!! کمی_نیدیآ

 شناسمش؟یم_من

 آره_نیدیآ

 !؟ییراهنما_من

 شهیبا آر شروع م لشیواول فام نیخب اول اسمش باحرف ع_نیدیآ

 واضح تر کمیخب _من

 یمن م  نهیس یقلبم..قلب اون داره تو یدستموگذاشتم رو دیچیگوشم پ یخندش تو یصدا

 ...چراااااااا؟؟؟؟؟ااااایخدا یاکوبه...واا

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

 ..دفنش کنن...زمویعز نیدی...آمیعشق زندگ امروزقراره

 فشردم... دویتپیم نیدیتوش داشت قلب ا نموکهیس

آرمان دستاموگرفته بودن  یخودموآزاد کنم دوتاازمحافظا کردمیم یوسع زدمیودادم زدمیم غیج

 کنه... کردآروممیم یداشت کار هیذاشتن برم جلوو آرمان هم باگر یونم

 هم منو؟.... یدیهم خودتوعذاب م یعسل چرادار کنمیآروم باش خانومم خواهش م_آرمان
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..اون که نمرده...آرمــــــــــــــــــان توروقرآن دی..دفنش نکنایدلعنتیولم کن_من

..نه..نه دیلم کنو گمیخوام...دِم یوم نیدینذاردفنش کنن من آ

 ...اون که نمرده...ویاون خاک لعنت زی..نرزینـــــــــــه..توروخدانر

شدم مامان وخواهرش ازخارج برگشتن حال  هوشیکردم تاحالاچندبارب یوهق هق م زدمیدادم 

 نده... یخواهرومادر چیخوام به ه یدارن که ازخدام یواوضاع

 جلوباشه...فقط بگو ولم کنن... رمیکنن توروخدابهشون بگوولم کنن نم نابگوولمیآرمان به ا_من

 ؟یگیقرمزمشکوک بهم نگاه کرد:راست م یباچشما

 آره..آره..فقط بگوولم کنن...._من

 غیسمتش اماآرمان کمرم وگرفت ج دمیباعلامت سربهشون اشاره کردومن ورها کردن دو آرمان

 کردمیم هیوگر کردمیهم تقلام کشوندمنیزدم..آرمان داشت منوازپشت به سمت خودش م

بلندشوووو...بهشون ثابت کن هنوز زنده...ولم  نیدی...آدارشوی...نرو..نرو..بنیدی..آدارشویب نیدیآ_

حداقل منو هم باهاش دفن  زینر ویاون خاک لعنت زی...توروخدا آقا نرششیکن آرمان بذار برم پ

 بلندشو...من ...من... ــــــــــــــنیــــــــــــدی...آدیکن

 ....دمینفهم یچیه گهیرفت ود یاهیس چشمام

 

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

 

ه شده ن فیضع یلیشدم بدنم خ هوشیکردنن تاحالاچندبارب هیهمه درحال گر نهیدیآ امروزچهلم

 ... هیخورم ونه آب فقط کارم گر یغذام

 به زور دو قاشق خوردم... خورهیداره غصه م دمیآرمان ازپس د اماامروز
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 ... کنمیودارم هق هق م نمیلیبغل آ الان

 عشق من خونده بشه.... یفرخ نیدینامه آ تیوص امروزقراره

نامه  تیوآرمان پاکت وص نیدیوحرف زدن بامادرآ تیواردشدوبعدازتسل نیدیآرمان وآ لیوک

 روبازکرد:

 نام خداخالق انسان به

 نام انسان خالق اشک به

 دهنده قلب نینام اشک تسک به

 جادگرعشقینام قلب ا به

 انسان یخطا نیباترینام عشق ز به

بودم که حاضربودم تمام  یعاشق دختر میدرتمام زندگ یفرخ نیفرزندآبت یفرخ نیدیآ من

 شهیروبراش بسازم..من هم یزندگ نیتر ییایورو نیازبهتر یکیخواستم  یم زمیپاش بر اروبهیدن

 چیبه اون دختربودم اماامروز من عشقم وتمام وکمال بهش ثابت کردم..هدرحال اثبات عشقم 

بهش نظرداشتم  ینکردم چون دوست نداشتم فکربکنه ازهمون بچگ لاقهوقت بهش ابرازع

وحال  طیکه درهمه شرا یآرمان رادمهرکس میودوسال باهم دوست بود ستیکه ب زمیازداداش عز

 کهنیباا زمیبدونه که چه قدردوستش دارم مادروخواهرعز خوامیوم طلبمیم تیکنارم بودطلب حلال

قلبم بوده  یودرهمه حال جاتون تو شهیدلم براتون تنگ نشده چون هم دمتونیسه ساله که ند

نفره که  هی شیهرچندالان قلب من جاش امن تره...پ دداشتیخواه یقلبم جا یتو شهیهم یوبرا

 ازش مراقبت بکنه... تونهیازمن بهترم

 

 ..رشدیشترسرازیحرفش اشکام ب نیا باگفتن

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 261 

که  یمن عاشقت بودم..بله..اون دختر زمیمن هنوزتموم نشده تازه شروع شده..عسل عز یزندگ

عشقموبهت ثابت کرده  دوارمیام یمن بود تو بود یزندگ شدوعشقیشروع م نیاول حرفش باع

داره که توروخوشبخت دونم که مردبهترازمن وجود یباشم من عاشقت بودم باتموم وجوداماحالام

اون هم مثل من عاشق  زمنیخودت داداش عز یآرمان رادمهرپسرعمو منبهتراز یکنه حت

 ینعیبهت ابرازعلاقه کنه عسل خانوم مواظب خودت ودوست من  تونستیتوبودواونهم مثل من نم

...درضمن مراقب قلبم که درحال نیوبچش یدرکنارهم مزه آرامش وخوشبخت دوارمیآرمان باش ام

 یاج دوتنهاتوتوشیکوبیتوم یهم بود همش داشت برا ودمبدن خ یاگه تو یباش .. حت دنهیکوب

...به هیوفادار یلیبهتره... قلب خ کوبهیتوداره م نهیس یتو دحالاکهیکوب یوبه عشق توم یداشت

بالاهمواره هواتوداره  نیامن بدون که داداشت از نیجان خواهرنازن نیلی...آدیرس شیصاحب اصل

ودم ات ب یومن پسرناتن یستیخودم ن یمادرتن نکهیااب زمی..مادرعزکنهیم یوبرات آرزوخوشبخت

 یتک تکتان آرزو یحلالم کن همتان رادوست دارم وبرا یوبه جاآورد یاماکاملا برام حق مادر

داره باعشق دست عسل کن  ییچه ماجرا یدونیکه خودت م ی..آرمان انگشترکنمیم تیموفق

 یروزگارهمون که عاشقش بود یوبراش بگو...عسل آهنگ..خانوم من ازعل مونیوماجراعاشق

اماقسمت من  میتوبخون یبرا یبودکه روز نیآرزومون ا شهیموهمیمنوآرمان هم عاشقش بود

دوست داشتم بهت اعتراف  شهیهم ادتهی یشدینشداما خوشحالم چون توباآرمان خوشبخت ترم

 ...ستیگفت که الان وقتش ن یشدمیکنم اماآرمان مانع م

 

 شد... یاشکش جار شترقطراتیحرفش آرمان ب نیباا

 

داشتن تورونداشتم  اقتیخوشحالم که آرمان نذاشت بهت اعتراف کنم چون من ل یلیخ عسل

باربهت  هیکاش  نکهیحسرت به دلم موندا هی ی..ولدیدرکنارپسرعموت خوشبخت بش دوارمیام

اجازه روبه من  نیکردم که عسل من عاشقتم امامتاسفانه نشدونتونستم..روزگارا یاف ماعتر

 نداد......

 ...رشدیشترسرازیب اشکام
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 یوبه خاطرمرد اداشکاتیخوام ز یونم میکردامابدون من ناراض یخواه هیادگریسرقبرم ز دونمیم

تولدت  یتولدم وروزها یخواهشا روزها یهدرنده ول یاون اشک هاروالک یزیکه بهت شک کردبر

 بمطلیم تیدوست دارم..ازهمتون طلب حلال دعسلیقبرم منواونجا تنهانذار دسرییایهمراه آرمان ب

 ...دانگهدار....خ

بودکه  یفرخ نیدیمرحوم آ ینامه اصل تیوص نیگفت:ا لهیوک تنامهیوص بعدازاتمام

تن که گف گشونهیمه دنا تیوص یتو شونیثروت ا میتقس یخونده بشه امابرا دکرددرجمعیتاک

 آرمان رادمهرخونده بشه... یدرحضورخانوم رادمهروخواهرومادرشون وآقا

کارش عشقشوبهم  نیعاشقم بوده وباا نیدیمدت آ نیا شدتمومیبدبودهنوزباورم نم یلیخ حالم

 اتوکهیواون بوسه وبغل هاوآغوشها...خدا نیدیارمان وآ ینگاها یتموم یثابت کردپس معن

آشپزخونه بهش نگاه  ی..آرمان بغلم کرد ومنوبردتویکاروکرد نیعاشقه چرا..چراا یدونستیم

 ی...باآغوشهاشون لبخندهاشون آرامش منیدیطورآ نین مردبودم وهمیکردم من عاشق ا

خوشبخت بشم چون هم اون عاشقمه هم من...آغوشش  تونستمیمردهم م نیگرفتم..من دربغل ا

 ...دهیم تیآرامش وامن یبو

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

منوآرمان به وضوح معلومه  یزندگ یتو شیخال یجا نکهیباا گذرهیم نیدیساله که ازفوت آ هی

که من  یازهمون وقت دمیکردفهم فی...آرمان ماجراهاروبرام تعرمییآ یباهاش کنارم میامابازهم دار

تر  یحسشون قو شدنیبهم داشتن وهرچه بزرگترم یحس هیدوتا نیسالم بوده ا ازدهی

سفارش کرده بودکه  نیدیآ تیوجودش عاشقمه طبق وص باتموم..آرمان شدهیم

 یروح طیچون شرا میکارو نکرد نیاماماا میوبرگزارکن مونیحتمابعدازچهلمش مراسم عروس

 من خوب نبود...  یوروان

 ندهیکه باتموم وجودعاشقش هستم کاملا خوشبختم...هفته آ یالان کاملادر کنارآرمان مرد من

دکترچون  میریم میالان دار خورهیحالم بهم م یچرادوسه روزه ه دونمینم ی..ولمیره عقدکنقرا

 نکنه مسموم شده باشم.... گهیآرمان م
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 ...دیشیبابامامان م دیگم دار یم کی:تبردوگفتیبه رومون پاش یمن لبخند نهیدکتربعدازمعا 

صدرچه عرض کن بزرگترازاون بازشد...باتعجب بهم نگاه  یمن وآرمان اندازه غارعل دهن

 یجوجو نینکنه ...نکنه...ا ینشده بودچه برسه به ....وا کیمدت آرمان بهم نزد نی...اماامیکرد

 ی....واشهینم اباورمیخدا یشکم منه وا یالان تو نیدیبچه آ یعنیباشه... نیدیخوشگل...بچه آ

 نه... 

 مقدمه رفتم سر اصل مطلب... یوب یبانگران میشد نیسوارماش 

 آرمان..._من

 جانم خانومم...._آرمان

 ...رهیحرفا ته دلم غنج م نی...هنوزم با زدن اییووو

 ...م؟یسقتش نکن شهیم ارمیابیبچه روبه دن یذاریم گمیم_من

 گردشده گفت: یترمزوباچشما یکهوزدروی

 ...؟یگیم یچ یمعلومه دار چی...ه؟یچــــ_آرمان

 ...ادیتوروخداآرمان دلت م_

 گفتم؟!!!... یزیمگه من چ_آرمان

 ارم؟یابیبچروبه دن نیا یذاریم یعنی_من

 میونگه ندار نیدیآ یادگاریتنها شهی..مگه موونهیآره د_نیدیآ

 دی...نه نبای....آره...ول زمیعز نیدی...آنیدیخوشحال شدم...بچه آ یلیواقعاخ میدیخند هردوتامون

به آرمان محسوب  انتیوفکرکردن به اون خ شمیفکرکنم من دارم زن آرمان م نیدیبه آ گهید

 نداشتم..... یکه زدم  اعتقاد یحرف نیهرچندخودم به ا شهیم
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 )خخخخخخ(  (:

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

 یوخوشبخت تیکه درکنارشوهروبچه هاش احساس امن یزن هیالان کاملاخوشبختم.... من

 انجام کار)منظورم نیومغروربودنش ح دتیخودشه وجد هی..کاملاشب..نی....آرت نیدی...پسر آکنهیم

 طیمح یشوخ بودنش تو ی(حترهیکه همراه ارمان به شرکت وکارخونه هام ییمدرسه ووقت ها

خوشگل  یرفته...واما دوتا دخترا نیدیهم به آ شینیوفرم لب وب اشخانواده...رنگ چشم

 ی...موهاهیآب یعنیمنوآرمان  ی....چشماشون همرنگ چشماداینازوآیخودم...آ

 خوشگل.... یقرمزکوچولو ی..ولبادی...پوست سفییدرازوخرما

ن س نیا یسالشه وتو ازدهی نی...آرتذارهینم نیدخترهاش باآرت نیب یگونه فرق چیاصلاه آرمان

دلم  گهیم رهیم یرزم یوقدبلنده...همش باشگاه وکلاس ها دهیورز یمثل دوتاباباهاش پسر

خوشگلم که دوقلوهستن نه سالشونه ....  یابهتم مثل باباآرمان باشه.... دوتادخترهاو کلیخوادهیم

 سر منوبردن....  نایا یاوااا

 بده.....سرم رفت  داوبهشی...آپدی...آنیآرتــــــــــــــــــــــــــــ_من

 صاحابه... ی...مگه بکنهیوچت م زنهیداره حرف م یباک دبدونمینه مادرمن...من با_نیآرت

 زنگ خورد آرمان بود... می....گوشنِیدیهاش هم مثل آ یباز رتیغ قایزدم دق یلبخند

 الوجانم_من

 سلام خانوم خوشگلم_آرمان

 یمزاحمم خسته نباش یسلام آقا_من

خانوم زد حال...  یکمال تشکردارم شماهم خسته نباش یکه بهم نسبت داد یازصفت_آرمان

 ه؟یچ یبرا دادایدادوب یصدا نیا نمیساببیوا

 دختراس یصدا_من
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 داره... نیبازهم آرت_آرمان

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 آره_من

 ...البته به موقشدحسابشوبرسمیبا_آرمان

 ..؟یداشت یکار_من

 آره_آرمان

 ؟یچه کار_من

 تحمل کنم تونمینم گهی... ددمیشرکت جون م نیا یجا تو نیدارم ا رمیمیمن دارم م نیبب_آرمان

 گفتم: یزیاعتراض آم یباصدا منظورشوگرفتم

 گهیاِ...ارمان بس کن د_من

 بار هی نیهم کنمیخواهش م_آرمان

 دامنم یتو یبذار گهیدونه د هی ترسمیم یکنیم یرو ادهیآخه توز_من

 دمینه قول م_آرمان

 باشه منتظرم_من

 خونه امیالان م اشکرتیخدا یوا_آرمان

 یا مانهیبذارم)جمله حک نیدیآ نهیس دسربهیقطع کردم...ازدست آرمان....من با وباخندهیگوش

 باشه(( ادتونی)اگه یفرخ نیدیازاستادآ

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 266 

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

 

 دادومنوآرمانیرمیماهمش به خواهراش گ نیآقا آرت نی...اونجاامیآرمان رفت یازدوستا یکیباغ  به

 یشدحالم بهم خورد آرمان باچشما دوباعثیچیپ مینیب یکباب تو ی...بومیدیخندیهم همش م

 کردم..نه... یرو ادهیز میبدبخت شد یگردشده بهم نگاه کردزدتوسرش وگفت:وا

 باشه هرسال ینجوریا یبش کیبهم نزد گهیبهش رفتموگفتم:اگه گذاشتم د یغره حساب چشم

 دامنم یتو یزاریم یکی

 !...ش؟یبنداز ییخوایم_آرمان

 !!!!!؟؟؟؟یچـــــــــــــــ_من

 یچیغلت کردم...ه _آرمان

 یگفت یزیآهان...فکرکردم چ_من

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

 حامله بودم.... می...درست حدس زده بودمیشوگرفتیآزما برگه

 

 بچه مشخص بشه.... تیتا جنس یسونو گراف یبرا میگذشته وامروز رفت چندماه

 

 هی...نه...یسرشون وگفتن:وااا یزدن تو شنیم گهیداداش د هیدارن صاحب  دنیفهم یدخترا وقت 

 گهیداداش د

 داشته باشه.... رتیدغیبا یاریبارش ب خوامیگفت:مامان مثل خودم م یمغرورانه ا سپهرباحالت
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 هیدیاباشه ب ینجوری...اگه ادینکن تینقدرفعالیآرمان وگفت:باباخان لطفاشماهم ا بعدروکردسمت

 ...یمهدکودک راه بنداز

 داشت ییبچه عجب رو نیا میبهش نگاه کرد گردشده یمنوآرمان باچشما 

...به توچه زن خودمه دوست دارم فعال یزنیخواهرات م یحرفاجلو نیبارآخرت باشه ازا_آرمان

 ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!یکه فعال باش دمیبهت اجازه م یزن گرفت یباشم توهم وقت

 یکنه...چه قدرب قشیاتشویمثلااومدبچرودعواکنه... نی....اِاِاِ...اجانــــــــــــــم

 خداااا.... ی...واااتهیترب

 

 :سندهینو سخن

 از رمان عشق ماسه نفر... نمیا

 ازش خوشتون اومده باشه.... دوارمیام

اثبات  یبرا ی... حاضریبگذر زتیاز همه چ یحاضر یشینفر م هیعاشق  یوقت نهیهم عشق

 یبودبا اهدا نشیس یپاکشو که توقصه ماهم عشق  نیدی...آیبکن ینفرهر کار هیعشقت به اون 

 قلبش به عسل ثابت کرد...

 ...دینشده باش مونیخوندنش پش دوازیبوده باش یازرمانم راض دوارمیام

 :(دیبد شنهادیپ گتونید یرمانو هم به دوستا نیا خوندن

 

 دیو سرافراز باش دیدر پناه حق مو شهیهم

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بهمن زادنا کیا – چرخه عشق ماسه نفر

telegram.me/romanhayeasheghane 268 

 

 

Kiana…Bahmanzad 

 بامداد می:پنچ ونساعت

 عاشقانه:( یرمان ها سندگانیانجمن نو عضو

 

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 
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