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  : داستاندرباره

  

  . کامال طنز و درعین حال عاشقانه ای استرمان
  

 دوتا پسر کامال شیطون وخیلی جذاب به اسم های آیدین فرخی وآرمان زندگی
  .طون به اسم عسل رادمهررادمهربه همراه یک دخترشی

  
 وآرمان باهم فامیل اندوآیدین هم دوست خیلی صمیمی وچندین ساله آرمان عسل

  ...هستش 
  

سالشونه ماجراهای قشنگ 24 ساله توی زندگی باآرمان وآیدین که20 عسل
وباورنکردنی براشون اتفاق می افته که توی این ماجراهاشما فقط درحال خندیدن 

  ....هستید
  

آیدین روی عسل خیلی تعصب دارندوخیلی هم دوستش دارند  وآرمان
اماباورودپسری به نام اشکان پاک نژادزندگی عسل ورابطه اش باآرمان وآیدین 
کمی به هم می خوره واتفاقایی براشون می افته که عسل اصالانتظارنداره حتی 

  !.شماهم انتظارنداریدچه برسه به عسل
  

  .دنش خارج ازلطف نیست بسیارعالی وجذابی است وخونرمان
        

***  

  : نکتهچند
  

  این رمان رده سنی ندارد )1
  

  کلی اسامی وشغل هاوشخصیت هاومکان هامستعاره هستند )2
  

  هرگونه تشابه باهررمان وداستان ونوشته ای کامالتصادفیه )3
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     چرخه عشق ماسه نفر 
  
  ارباب ارباب جونم ارباااااااااب_
  

ه پشتیم رو روی دوشم جابه جامی کردم به یک جسم سخت  طورکه داشتم کولهمین
برخوردکردم سرم روباالگرفتم ارباب باچشمهایی که بی خوابی دیشب روداشت به 

خب به من چه مجبورنبودبامن بشینه فیلم نگاه کنه که نکنه صحنه توش (رخم میکشید
 شده  که ازعصبانیت مشتزونقرمزشده بودباموهای ژولیده ودستهایی آوی)باشه

میبینه اینطوری که نگاهم میکنه شلوار ..میبینی توروخدا(بودن زل زده بود به من 
  ) الزم میشم اون وقت هی بهم زل زده که آبروموببره وآتو بدم دستشون

  
  : قدم عقب رفتم که ارباب باصدای دادمانندی فریادزدیک

  
  چیه صداتوانداختی روی سرت هاااااااان_
  
  !)فقط وحشت کردم...یدترسیدم هاااامدیون باشیداگه فکرکن(
  
  ....تا....خب ارباب جونم ازقدیم گفتندسحرخیزباش تا..ایم چیزه...خب_
  
  تاچی؟؟؟؟؟؟_
  

  ...چی بود؟..اوف... فکرکردمکمی
  

  ... ویه حالت غروری گفتمبعدباافتخارکامل
  
  ....آهااااان تاسالم بمونی_
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  !!!!!منظورت همون کامروا باشیه دیگه نه؟؟؟؟_
  
صبح شماروبیدارکردم که به اطالعتون برسونم که 6آره همون خب من هم ساعت _

  ...دارم میرم دانشگاه شماکاری باهام ندارید
  

بای ... من هم کاری باهاتون ندارم خداحافظ... مکث کردم بعد ادامه دادمکمی
  ...بای

  
  : ارباب گردشدوگفتچشمای

  
 صبح من 6ساعت تو!!!چـــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟_

 صبح می 4..تومی دونی به خاطرتوساعت چندخوابیدم! و بیدار کردی؟
  ...می کشمت به قرآن می کشمت وایسا ببینم کجاداری فرارمی کنی...فهمی

  
پس مغز آیدین هه ببخشید مغز خر که .. دونستم من و بگیره کارم ساختسمی

  ...نخوردم وایسم
  

   طبقه باالمون شدمواردهال
  
اره دیگه بچه پولداریم البته بین خودمون بمونه این آرمان .... دوبلکسهخونمون(

وآیدین ازاون خر پوالن من که پز خونه دوبلکسمون و میدم دارم پز پول همین 
در حال فراربودم که به پشت سرم ...)اربابی که مثل یه ببروحشی دنبالمه رو میدم

که ارباب زدبه جلوم نگاه کردم وبه  بادادینگاه کردم ببینم ارباب میاددنبالم یانه 
منظورم (شدت به مجسمه طالیی فلزی برخوردکردم افتادم زمین که اون بی حیا

افتادروی سینم چنان جیغی زدم که ارباب خودشو بهم رسوندومجسمه ) مجسمس
  :روازروم برداشت بانگرانی پرسید

  
  ....خوبی..چی شدی عسل_
  

  .... کردو منوبردگذاشت روی مبلبغلم
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 های مانتوم روبازکرد خداروشکرحداقل یک تاب خیلی خوشگل زیرش دکمه

پوشیده بودم البته ناگفته نماند خیلی خجالت کشیدم اماخب دردم بیشترازخجالت 
  !!کشیدنم بود 

  
  : بانگرانی دستی روی قفسه سینم کشیدونفسی ازراحتی بیرون دادوگفتارباب

  
  ...آخیش نشکسته_
  

  :خوشگلش که دلم ضعف میره زد وادامه داد چشم غره های بعدازاون
  

 بازیگوش چراآخه توتوخونه می دویی مگه بهت نگفتم نبایدهیچ وقت ازدستم دختر
  ...کمی مکث کرد......فرارکنی بچه

  
  نگوکه صبحونه نخوردی؟_
  
  نه ولی براتون آماده کردم_
  

  ... کرداخمی
  
بیرون من چندباربهت بگم که نباید بدون صبحونه ازخونه بری _

  هااااانــــــــن
  

  : ودرحین بستن دکمه های مانتوم بودم که گفتم بلندشدم
  
  !چشم اربــــــــــــــــــــاب دکترم _
  

  : خنده دخترکشی کردوگفتتک
  
  امون ازدست زبون تو االن میام تاباهم صبحونه بخوریم_
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  چشم اربــــــــــــــــاب جونــــم_
  

  ..تادفرنی وژله درست نکردم پایین که یکهویادم افرفتم
  

  .. اربـــــــــاب من و می کشهواااای
  

خالصه /نصفه شب/عصرونه /وقت مرگ/ شب/ ظهر/  ارباب صبحآخه
  ...بایددرهرزمان ودرهرشرایطی حتما توی یخچال فرنی وژله بایدموجود باشه

  
 اوضاع خیــــــیته خواستم برم بیرون که بازهم دوباره به ارباب دیدم
  :/ردم برخو

  
چشماتونمی تونی بازکنی ومنو به این گندگی وخوش هیکلی ببینی _ارباب

اول صبحی دوبارپدرشکمم )اعتمادبه نفست تو حلقم البته خداییش راست میگه ها(
بیچاره شوهرآیندت بدبخت چی قراره بکشه از دست ..رودراوردی تودختر

  تووووووو
  
بعدباچابلوسی .... (و ول کن حاال بحث شوور ...من هیچ وقت شوووهرنمی کنم_

  !!!!میگم ارباب جوووونم؟؟؟؟)ونازی گفتم
  

  : نگام کردوگفتباشیطونی
  

  !بله عزیزم_ارباب
  

  منو می رسونید دانشگاه؟_من
  

  بذارصبحونموبخورم فرنی وژله روکه خوردم باشه می رسونمت گلم_ارباب
  

  ..رم بعد من می خوام تونفهمی ژله وفرنی نداریم بعدتومیگی بذاربخوزکی
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 کفشهای اسپرت خوشگلم روکه بپوشم که ارباب ازتوآشپزخونه بالحن خواستم

  :معترضی گفت
  
  عسل فرنی وژله کوووووووووووووو؟؟؟؟...اااااا_
  

  ...دلم براش سوخت....اوخی
  

اربااااب به کیک شکالتیه سیخونک .. تویخچال طبقه چهارم پشت کیک شکالتی_من
  ...نزنی هااا

  
  ....ته بودم ماکه اصال فرنی وژله نداشتیم دروغ گفحاال

  
  : توی حیاط یکهوصدای نعره ارباب اومدکه گفترفتم

  
عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_

ـــــــــــــــــــــل می 
  .....کشــــــــــــــمـــــــــتــــــــــــــــــ 

  
  جانانه خودموآماده می کردم بیرون بایدبرای یک کتک زودخودموانداختم

  
 تاکسی نشسته بودم که صدای اس ام اس گوشیم بلندشد ازطرف ارباب توی

  :بودبازش کردم نوشته بود
  
  "که سرمن کاله می ذاری آره بذاربرگردی خونه پدر تو در میارم"
  

  : براش نوشتمترسیدم
  
  "شهآخه ارباب ژله نداشتیم مگرنه درست میکردم ببخشیددیگه تکرارنمی "
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  : نوشتبرام
  
نوچ نوچ نوچ غلتت پذیرفته نشداول یکم کتک می خوری تنبیه که شدی _

  بعدشایدغلطت روپذیرفتم
  

  !! من کی گفتم غلط کردم فقط گفتم ببخشیداوا
  

 تندتندمی زدخیلی ترسیده بودم می دونستم که حرفش روعملی می کنه قطره قلبم
 پایین هوای تازه احتیاج داشتم اه اشکی ازگوشه چشمام افتادپایین پنجره رودادم

آخه من خیلی دل نازک بودم به خصوص باحرف ...لعنتی افتادم توی چراغ قرمز
  ....های آرمان وآیدین

  
  ... اس ام اس گوشیم منوبه خودم آوردبازهم ازطرف ارباب بود بازش کردمصدای

  
ت ابهت یعنی اینقدر ازم می ترسی؟نه خوشم اومدحتی بیرون ازخونه حرفم برا"

  "داره که اینجوری داری گریه می کنی؟؟
  

  : براش نوشتمباتعجب
  
  !!!!!!!!!!!!!ارباب شماازکجامی دونیدتوی ماشین دارم گریه می کنم_
  

  : دادجواب
  
  .. یک دقیقه ازشیشه ماشین بیرون رونگاه کنی می فهمی_
  

  ... نگاه به بیرون انداختمیه
  

  !!!!! این که پووورشه اربابه یاااااابولفضل
  

  "!!توی خونه می بینمت خانم کوچولو":  پوزخندبهم نگاه کردوگفتبایه
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 داشتم سکته می کردم آخه این اربابه مایابهتربگم آقاآرمان ازترس

رادمهرپسرعموی بنده هستندواسمی که براشون انتخاب کردم ارباب 
اخه به رئیس دهات میگن ارباب من هم بهش میگم ارباب ..خخخخ..هستش

  ...خخخ...یشوبخونیدمیفهمیدچرااین اسم زیباروبراش انتخاب کردمبق...
  

 سالم بودهمراه پدرومادرم می رفتیم شمال من تک فرزند ودردونه بابام 13 وقتی
پدرومادرم فوت شدندتمام ... بودم امااون شب شوم مابایه کامیون تصادف کردیم

ول راننده کامیون  میلیون تومن وبااون پ100دارایی و اموالمون روفروختم شد
اماخودم جایی رودیگه نداشتم برم نه کسی نه ..... رودادم چون پدرمن مقصربود 

روی یکی ازپله های بانک نشسته بودم که یک ماشین ....کاری نه قومی نه دوستی
یک مردمسن خوش قیافه ...کمری مشکی خوشگل جلوم وایستاد ترس برم داشت

دخترم شمااین موقع شب ": ومد سمتم وگفتوخوش هیکل که عجیب شبیه پدرم بودا
  " دونی االن پدرومادرت نگرانت شدنیزیربارون چی کارمی کنی م

  
 موقع حتی نفهمیده بودم که بارون شروع کرده به باریدن تمامی ماجرار اون

  خونه..بلندشوبریم خونه ما": وبراش تعریف کردم که باخوشرویی گفت
  

  "ترنداشتم ازت مراقبت میکنم وجابرای توهم هست مثل دخمابزرگه
  

 اماخیلی اسرارکردومن هم جایی رونداشتم که برم به خاطر همین تشکرکردم
سوارماشینش شدم وقتی به منزلشون رسیدیم واردیه حیاط خیلیــی بزرگ شدیم 

ماشین روپارک کردوباهم پیاده شدیم یک زن خوشگل وخیلی مهربون به اسم منیژه 
  ...درنازهاین دیگه کیه محمدخان؟؟؟؟چه ق: خانم باصدای ظریفش گفت

  
   مردمسن ماجراروبرای منیژهمحمدآقاهمون

  
تعریف کردودرآخراضافه کردکه به عنوان دخترمون ) همسرمحمدخان(خانم

بزرگش می کنیم منیژه خانم باناراحتی وبااشکایی که تو چشمای آبی رنگش جمع 
  :شده بودگفت
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  عزیزم..یاتوهواسردهتسلیت می گم وواقعا متاسفم دخترم ب_
  

  ..وویــــــــی چه خونه بزرگ وخوشگلی داشتن .. تورفتم
  

  ...هال بزرگ وواقعازیبایی داشتن.... ویالیی دوبلکسخونه
  

 طورکه مشغول آنالیزکردن خونه بودم چشمم به یه پسری خوشگل همون
وقدبلندوواقعاهیکلی باچشمان آبی درشت ولبایی قلوه ای که عجیب خوشفرم 

بینی قلمی بامژه های سیاه بلندو ابروهای کشیده خوشگل ...شگل بودالمصبوخو
 بهمداشت از پله هاپایین می اومدخیلی خوش هیکل بود پسره یه پوزخندی 

  :زدوروبه باباش گفت
  
  بابااین دختره کیه؟؟؟_
  

  : گفتمحمدخان
  
  خواهرجدیدتو_
  
  ولی من که خواهرنمی خواستم_
  

  : خانم گفتمنیژه
  
  مان زشتهبس کن آر_
  

یک سال گذشت ومن ..  اسمش آرمان اسم قشنگی بودکامالمثل خودشفهمیدم
  ....فهمیدم که این مرد مهربون عموبنده است وآرمان پسرعمومن

  
...  خوب وآرومی داشتم تااینکه عموبیمارشد وتو بیمارستان بستری شدزندگی

  ...هفته بعدش عموم فوت شد 1



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

12

  
... مدم بیرون پول وسمتش گرفتم وپیاده شدم  صدای راننده ازفکروخیال اوبا

باخوشحالی وارددانشگاه شدم سحروازدوردیدم ودویدم پیشش وباهم به سمت 
دقیقه نبردکه استادهم واردکالس 2کالس راه افتادیم سرجاهامون نشستیم و

 آرمان خهشدبااشتیاق داشتم درسموگوش می دادم وجزوه برداری می کردم آ
هرشب جزوه هاموچک می کرد اگه جزوه های خوب )نیاهمون ارباب خودمو(

بانکات عالی نوشته باشم خوشحال می شد و نتیجه می گرفت که سرکالس خوب 
درسوگوش دادم امااگه بدبودنتیجه می گرفت که سرکالس خوب گوش نکردم 

  ...ودمار از روزگارم درمی آورد
  

که امروزدیگه کالس  تموم شدوهمراه سحربیرون رفتیم ساعت ده ونیم بودمن کالس
  ازسحر...نداشتم اما سحرتا ساعت دو کالس داشت

  
 کردم ویک ماشین گرفتم وراه افتادم به سمت خونه یادگذشته افتادم خداحافظی

وقتی که عموازدنیارفت شادی وشوروهیجان وازخونه بردزن عموچون به عموخیلی 
حال من خیلی ماه بعدش سکته کرد وازدنیارفت بعدازفوت زن عمو3وابسته بود

 وجودبکنه اومدمثالاعالمبدبودوهمش کارم آبغوره گرفتن بود تااینکه آرمان خان 
گفت که می تونم پیشش بمونم البته به عنوان یک خدمتکاروبه جاش اون هم 

نیازهاوخرج های تحصیلی من وبرطرف میکنه وازم مراقبت میکنه البته تازمانی 
نم وبانمره های عالی ترمموپاس هزینه تحصیل منومی ده که خوب درس بخو

 کردم اماخوب توی شهری اونهم تهران ولشایدبگیدچه قدراحمق بودم که قب.کنم
ساله جای خیلـــی خطرناکــی بودکه توی یک خونه 15برای من دختری 

مجردی اونهم تک وتنهازندگی کنم پس قبول کردم وبهش ازاون موقع به بعدمی 
هش می گم آرمان چون آیدین نمی دونه من به البته جلوی آیدین ب" ارباب "گم

 هستم نه به عنوان یک دخترعمو البته زندگی کردن خونهعنوان یه کلفت توی اون 
باهاش بدنیست پسرخیلی باحالیه وهمیشه مراقبمه البته اون به خاطراین میگم به 

االن هم ....عنوان یه خدمتکارچون همش از لج من هی حرصم میده ودستورمیده
 دشون ساله که پیش آرمان وآیدین زندگی میکنم البته آیدین توی ویالی خوپنچ

  ...زندگی میکنه ولی خب بیشتراوقات خونه ما پالسه
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 ماشین ازفکروخیال اومدم بیرون پول وحساب کردم وکلیدوتوی باایستادن
 برمی گشت خونه چون سرش روزهای 3درانداختم ورفتم توامروزآرمان ساعت

یه تاپ صورتی ویک شلوارلی خوشگل پوشیدم وپیشش به سوی زوج شلوغه پس 
  غذاااااااااا

 هاروداشتم سرخ می کردم که یادم افتادهنوز ساالد درست نکردم یه اسنک
ساالدخوشمزه وخوشگل درست کردم وژله وفرنی هم آماده کردم کارام داشت 

ن جنسیس روبه اتمام پیش می رفت که صدای ماشین آرمان وبه دنبال اون واردشد
 کردم نواقعاخیلی ذوق کرده بودم دست هامو شستم وخشک خشکشو...آیدین

دروبازکردم که صورت شیطون آیدین توی درنمایان شدوپشت .. ورفتم به طرف در
  ....سرشم آرمان

  
 چشمش به من افتادچشماش برق خاصی زداماآرمان که پشت آیدین بوداخم آیدین

  :وحشتناکی کرد
  
  خوشگل ونانازخودمسالم برآبجی گل و_
  
  سالم برداداش آیدین خوشگل وخوش هیکل وشیطون خودم_
  

   کردیم یک بوس روی پیشونی من کاشتهمدیگروبغل
  

اهههممم میشه آیدین خان ازجلوی دربیایید کناربنده هم آدم هستم هم _آرمان
  ...ماروهم تحویل بگیریددیگه...بابا... صاحب خونه

  
واااااای ببخشیـــــد عشقم این :وه خاصی گفت صداشوزنونه کردوبایه عشآیدین

دختراصالحواس برای آدم نمی ذاره 
  ....کــــــــــــــــــــــــــه

  
 زدن این حرف رفت روی کاناپه نشست وتلویزیون روروشن بعداز

این چراچشماش اینقدرقرمزشده باصدای ...وا... کردبالبخندبرگشتم سمت آرمان
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یه نگاه به ... این چه سرو وضعیه:پرازخشم گفتآرومی که آیدین نشنوه ولی 
  سرووضع خودم انداختم

  
   پس بگوچراچشمای آیدین برق زدوچشمای آرمان قرمزشدواااااااای

  
البته بگم هااا داداش های من همین آرمان وآیدین اصال چشم هیز و ازاون دسته (

  ....)نیستن....استغفراهللا...پسرهای
  

  :باترس گفتم.... کرداخم
  
به قرآن آرمان حواسم نبودبه خداازعمداین کارونکردم به خدادارم راست میگم _

  ...توروخدادعوام نکن
  

  : رنگ آرامش به خودش گرفت اماباهمون خشم گفتچشماش
  
  ...بروسریع لباساتوعوض کن_
  

 رفتم یک ساپورت سفیدویک لباس مشکی آستین بلندساده پوشیدم وسارافون سریع
شیدم وشال سفیدهم سرم کردم البته چون موهام خیلی رنگی رنگی ام روهم پو

درازبودباالبستمش وانداختم توی لباسم آخه موهام تاروی باسنم می اومدند وقتی 
  : من افتاددرخشیدوگفتهدراتاقم روبازکردم آرمان هم بیرون اومدچشماش که ب

  
  !....آفرین این تیپ یه خانم متشخص وزیباجلوی دوتاپسره نامحرمه_
  

پس وقت بچگی ووقتهای دیگه ...نه بابا...شمانامحرم بودیدومن نمیدونستم مگه
  ...حتما ننتم

  
  ...مااینیم دیگه: گفتم... جلوش وایسادم رفتم
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 روی شونه های بزرگ ونیرومندش وخودم وباالکشیدم ویک بوسه دستاموگذاشتم
  :کوچولوروی لبای قرمزخوشگلش زدم

  
 هیکل وصدالبته اخمو وغیرتی داریم مام یه دونه پسرعموی خوشگل وخوش_من

  ....دیگه بایدبه حرفش گوش بدیم
  

 رفتم پایین ومستقیم رفتم داخل آشپزخونه داشتم کارهاموانجام می دادم که سریع
آیدین : آیدین بایه اخم واردآشپزخونه شدوبه من زل زدبایه لبخند پسر کش گفتم

  ....چیزی شده
  
  .....نه_
  

  وع کردم به انجام دادن ای باالانداختم وشرشونه
  

  : خودم که آیدین روی صندلی نشست وگفتکارهای
  
  ...توازمن خجالت می کشی؟_
  

  : سمتش وبایک لبخندجواب دادمبرگشتم
  
  ..نه چرااین سوال وپرسیدی آیدینم؟_
  

پس چرارفتی لباساتوعوض کردی نکنه فکرکردی من ازاون دسته پسرام که _آیدین
  ...تحریک بشم وکاری دستت بدم

  
  ....خجالت کشیدم خب.... پایین سرموانداختم

  
پس درست حدس زده بودم :مکث کردادامه داد...چراجواب نمی دی عسل_آیدین

  فکر کردم بعداز ده سال اخالق منو شناخته باشی و بدونی که
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  ... هیچوقت تحریک نمی شم امامتاسفانه اشتباه فکرمی کردممن
  

  :تم دورگردنش روی پاهاش نشستم ودستموانداخرفتم
  
ببین من اخالق داداشموخوب می شناسم توبااینکه خیلی خوشگلی وخوشهیکل _

وآرزوی هردختری هستی ومی تونی دست روی هردختری بذاری جواب مثبت 
تنها فرقتون اینکه رنگ چشمای ...آرمان هم مثل تو... بگیری همین طورآرمان

 شمادوتاکهی من نمی دونم راست! توخاکستری وحشیه ورنگ چشمای اون آبی اهلیه
دوستیدچه طوری اینقدر ازنظر ظرافت وهیکل شبیه همین هاااان راستشو 

  ...بگوناقال
  

  ... دخترکشی کردکه دلم براش ضعف رفتخنده
  

خب توکه دخترعموی آرمانی چرااصالشبیهش نیستی وفقط رنگ چشماتون _آیدین
  ...به هم رفته تازشم زودباش تو جواب سوال منوبده

  
ببین داداشم هیچ خواهری ازداداشش خجالت نمی کشه اماخوب ببین منو _من

توباخواهربرادرهای دیگه یه تفاوت داریم واونهم اینه که مانامحرم هستیم من که 
  ...نمی تونم همچین لباساییی روجلوی توبپوشم آخه گلم

  
عجب نامحرمیه برای ...آره جون خودم به خاطرهمینه االن روی پاهاش نشستم(

  )خودش بچم
  

  : نگاهش عوض شدوگفتیکهورنگ
  
پس من نامحرمم آره باشه من که دوست پسرِعموت هستمو ده ساله که تورومی _

ولی آرمان که پسرعموته .. شناسموبیست ساله که آرمان ومی شناسم نامحرم
  ...نامحرمت نیست یه همچین لباسایی روجلوش می پوشی؟

  
  )ید؟بوی حسودی میاد شماحس میکن...اوخی(
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   بوسه کنارلپش کاشتم که کامالرنگ آرامش روی بهترینیه
  

  )....البته دومین چون آرمان هم جزوشه(  دیدممردزندگیم
  

یعنی تومنونمی شناسی که همچین لباسایی هیچ وقت جلوی آرمان نمی پوشم _من
به خداداری اشتباه می کنی داداش گلم من جلوی آرمان اصال همچین لباسایی 

وقتایی که خونه نیست همچین لباسایی می پوشم امروزقراربودآرمان نمی پوشم 
 لباساموعوض کنم برمساعت سه برگرده خونه ولی وقتی زود برگشت خونه خواستم 

که چشمم به ماشین جنابعالی افتاداون قدرذوق کردم وخوشحال شدم که اصالیادم 
  ...رفت توچه وضعیتی هستم

  
یی که منو یاد وقتی میندازه که عموفوت  به چشمای قشنگش افتاد چشماچشمم

  امااین...کرده بودومن داشتم خودمومی کشتم
  

 من آرامش دادندومنوآروم کردندیادآرمان می افتادم وقتی گفتند زن چشمابه
عموفوت شده نزدیک بودبیفتم که بانعره ای که آیدین زدآرمان منو بغل 

کمبودمحبت نداشتم چون کردوچسبوندبه سینش ازاون موقع به بعدمن هیچ وقت 
این دوتاپسرشیطون آرمان وآیدین همیشه پشتم بودندوبهم دلداری دادندبه خودم 

چیه پسرخوشگل : اومدم که سه ساعت به چشماش زل زدم شیطونی نگام کردوگفت
  ندیدی البته هرچندخودم قبول دارم

  
ه وقتی یه  ازنظرزیبایی ازآرمان باالترم ولی خب دیگه بهش نمیگم تاناراحت نشکه

  ....دختربه پسرخوشگلی مثل من زل می زنه یه معنی داره اونهم یه بوسِ
  
چــــــــــــــــــــــــــــــــی اعتمادبه نفست _

  ...توحلقم
  

  نمی دونستم این:  بغلم کردویه بوس روی پیشونیم کاشت وگفتصفت
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  ... موهات درازوخوشگلن خانمیهمه
  

 باالمیبندم وباقیموندشومیندازم داخل لباسم تاچشم آره موهاموهمیشه:  گفتمباخنده
  ...پسرهای شیطونی مثل توبهش نیافته

  
  : مصنوعی کردوگفتاخم

  
  ...مگه من مثل اون پسرام_
  

بازهم که گفتی اگه تووآرمان مثل اون پسرهای چشم ...آیدین...اااااا_من
  .....هیزبودیدکه من االن

  
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!دخترنبودی_آیدین

  
وااااااااااااااایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_

ـــــی توچه قدربی ادب شدی 
آیدیــــــــــــــــــــــــــــــــن توکه اینقدربیتربیت 

  !!!....نبودی؟؟
  
نشنیدی که می گن کمال همنشینی پسرای ... آره آره تاثیرهمنشین بده دیگه_

  ای بی ادبی مثل توروی هم اثرمی کنه؟خوشگل مثل من بادختر
  
چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی من بی _

  !!!!......ادبم
  

  ...هردوتامون برگشتیم سمتش... آرمان کلکل منوآیدین قطع شدبااهم
  

  !!!؟؟؟؟!!!اینجاچه خبرِه_آرمان
  

  وقتی یه دختروپسره خوشگل خلوت می کنن چه:  باشیطونی گفتآیدین
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  !!!! میتونه داشته باشهنیمع
  

  ....توچه قدربی ادب شدی آیدیــــــــــــــــــــن : گفتممن
  

باورکن هیچ خبری نیست شهردرامن وامان است دوست :  آرمان گفتخندیدوروبه
  ...منحرف من

  
 خنده ای کردمودلم برای این دوپسر شیطون ودوست داشتنی ضعف تک

  ....داشتن باهم شوخی میکردن...رفت
  

  !!!توبه من می گی منحرف ؟؟؟_آرمان
  

آرمان من فکرمی کردم توبهم اعتمادداری دوست بیست ساله ...واقعاکه_آیدین
  ......نمی دونستم که

  
  وایساوایساببینم تواالن چنددقیقه پیش به من گفتی_
  

 وحاالهم داری می گی که بهت اعتمادندارم آخه مغزکل آخه رئیس منحرف
من اگه به تواطمینان نداشتم که مدیریت یکی (..)رئیس کارخونه(..)شرکت

وتمامی رمزکارت پول هامو (..)ازشرکت هامونمی دادم به تویانصف سهام کارخونه 
 نمی ذاشتم شتمبه تونمی گفتم یارمزتمامی گاوصندوق هامو اگه بهت اعتمادندا

بیایی توی خونه ای که عسل توش زندگی می کنه یابزارم راست راست جلوت راه 
بره وبغلش کنی وبغلت کنه وبوسش کنی وبوست کنه اگه بهت اطمینان نداشتم االن 

نمی ذاشتم عسل روی پاهات بشینه وباترس به من نگاه کنه اگه بهت اطمینان 
  ......نداشتم

  
  ....فهمیدم بهم اطمینان داری... اه بست کن دیگه آرمان_آیدین
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:  گفتوبعدبانازی
ــــــــــــــــــــــــعشقمـــــــــــــــــــــــ

  ـ
  

  : داشت می خندیدکه باهمون خنده گفتآرمان
  
واوایی ...تو... زبوووون......دســــــــــــت.....اززززز....وااایی _

  ...خنده....از....مردم ....
  

  : نگاهی به من کردوگفتبعدیه
  
  ...تونمی خواهی ازروی پاهای آیدین جووووونتوووون بیاییدپایین_
  

  ... خجالت کشیدم بلندشدم که صدای اعتراض آمیزآیدین بلندشدحسابی
  
  ...اااااابه توچه خوب جاش راحت بود_
  

  : که آرمان گفتغذاروکشیدم
  

   چی شددستامونشستماااادیدی
  

   باالتادستاشوبشورهبعدبلندشدورفت
  

  ....اااااااعسل این که مایع نداره:  باالدادزدوگفتازاون
  
برودستشویی اتاق خودت بعداپرش می کنم خوب _

  اربابــــــــــــــــــــــ
  

  ... گندزدم ارباب دیگه چه صیغه ایوای
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  تواالن چی گفتی عسل توبه آرمان می گی ارباب؟... چی_آیدین
  

نه باباارباب دیگه کیه نیست همش دستورمی ده واسه همینه االن برای شوخی _من
  گفتم ارباب

  
  دم می خواستم برم خفش کنمآهان ترسی_آیدین

  
  !ااااا مگه دعوایاعصبانیت هم بلدی؟_من

  
  ...پس چی هنوزداداشتونشناختی_آیدین

  
ابله بله صحیح شمادرست می گیدمنم که وقتی باآرمان دعوامی کنم باآرامش _من

  ...کامل حرف می زنم یاصداموزنونه می کنم
  

ادگرفتم وقتی عصبانی میشم خب اون که تونیستی اون منم تازشم من ی_آیدین
  ...آرامش خودموحفظ کنم خانم کوچولو

  
  : نگاه شیطونی بهم کردوگفتیه
  

  ..هانی ژله وفرنی آرمان وبده به من ببینم_آیدین
  

  ...برای چی می خواییش توی یخچاله_من
  

  ....توبده به من چه کاربه این کارهاداری تو_آیدین
  

  : دادم وگفتبهش
  

   بده ببینم فلفل وبهمحاالقوطی
  

  ... بهش نگاه کردمباترس
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توروخدااین کارونکن آرمان فکرمی کنه من این کاروانجام دادم به _من

  خدابیچاره ام می کنه آیدین این کارونکن
  

  : جورکه داشت بابی رحمی تمام فلفل هاروخالی می کردگفتهمون
  
  ..نه نمی دونه تازشم من کنارت هستم آبجی خوشگلم_
  

ستیم دورمیزوغذامونو داشتیم می خوردیم که آرمان یه نگاهی به  اومدونشآرمان
  :ژله اش انداخت وقیافش رومچاله کردوگفت

  
اااااااااین چرااینجوریه عسل واسه چی مال من بهم ریخته ومال خودتووآیدین _

  !!!!!مرتبه؟؟؟؟؟
  

  چی چی رونامرتبه توکی نمی خوایی به صورت مرتب:  گفتآیدین
  

تودهنت وقورتش بدی وقتی می ذاری تودهنت ومی جوییش خب نامرتب  بندازی
  ...میشه دیگه چه فرقی داره

  
  )بابا فدای دلیل وقانع کردنت بشم من(
  

من لب به این نمی زنم عسل زودباش فرنی وژله خودتوبده به من بیا مال _آرمان
  ...منو خودت بخور

  
  چی چی روبیامال:  باحالت عصبی گفتآیدین

  
  ...ورتوروخدااذیت نکن آرمان بخورش دیگه بخمنو

  
   یه قاشق توی ظرفش کردوخواست به سمت دهنش ببره که باآرمان
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  ... قاشقشو انداخت روی زمیندادآیدین
  

  ...ااااااااچیه دیوونه چراعرعرمی کنی ترسیدم_آرمان
  

هانی _: بعدروکردبه منوپرسید... قربون ادبت اصالادبت منو کشته _آیدین
  ...دیسیرش

  
   بگم نه خیلی گشنمه هنوزسیرنشدم که بالگدی کهخواستم

  
  : پام زدپشیمون شدم وگفتماززیرمیزبه

  
  آره آره سیرشدم توچی سیرشدی؟_من

  
  آره من هم سیر شدم بلندشوبریم فیلم ببینیم_آیدین

  
  ... وریز ریز خندیدیم بلندشدیم

  
الت خمیری می  داشتم چیپس می خوردم وآیدین مثل پسربچه ها داشت شکمن

خوردکه ناگهان بادادوعربده آرمان که مصادف شدبابرخوردصندلی بدبخت روی 
: زمین من وآیدین ازجامون پروند آیدین بلندشدومنوگذاشت پشت سرش وگفت

  همین جا
  

  ... من می دونم چه جوری آرومش کنمبمون
  

   غضبناک آرمان ونگاه
  

هرچی ...دی فلفل روی من بود که نمی دونم ازخشم سرخ شده بودیاازتنچشمهایی
  ....که بودمن روخیلی می ترسوند

  
  رفتی پشت آیدین که نتونم:  فریادزدآرمان
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فکرکردی دستم بهت نمی رسه حاالکارت به جایی رسیده که میری توی ... ببینمت

دسرموردعالقه من فلفل میریزی به خدااگه من امروزخون تورونریزم آرمان 
  ...نیستم

  
  لی ترسیدم واقعاقیافش خیلی حرفش خیازاین

  
 شده بودمی دونستم اگه منو به چنگ بیاره منو میندازه بیمارستان به ترسناک

خاطرهمین فرارکردم می دونستم اگه فرارکنم بیشتر عصبانی می شه همیشه می 
گفت اگه عصبانی می شم جلوم زانوبزنی وفرارنکنی اینجوری کمترتنبیه می شی 

 کفشاموبپوشم رفتم اینکهسریع بدون ... ترتنبیه می شیامااگه فرارکنی خیلی بد
توحیاط که نمی دونم پام به چی گیرکردافتادم زمین باورکنیدخیلی خیلی دردم 

گرفت جیغی زدم وهرکاری کردم نتونستم بلندشم ناگهان آرمان سررسیدیک 
لبخندشیطانی که معنی بدی داشت زدودرحینی که داشت کمربندشوبازمی 

  :کردگفت
  

  گفته بودم که می گیرمت جرمت سنگین ترشدچون فرارکردی_مانآر
  

  ......ن..م....یر..ص..تق....خدا...به...ان..م..ر..آآ..آ_من
  

   نمیشد آرمان جدی جدی میخواست منو بزنه؟باورم
  

  ... که دست بزن نداشت فقط در حد تهدید کردناون
  

پامو بدنم جیغ  بست وبردباال وفرودآوردروی بدنم ازدردکمربندشودوردستش
بلندی زدم بعدازدومین ضربه که خیلی محکم وتندتندوپشت سرهم حواله بدنم 

  :میکردآیدین سررسیدوجلوم قدعلم کردوباصدای نسبتا بلندی گفت
  

کشتیش به خاطریه فرنی وژله مسخره داری این ... چی کارمی کنی_آیدین
  ...کاروباهاش می کنی؟
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  رآیدین بروبروکنا:  باصدای بلندی دادزدآرمان

  
 بایداین وامروز ادب کنم اون ازکارصبحش این هم ازاالنش کنارمن

  برووووووکنــــــــاااااااااااارررررررر
  

احمق نقشه من بود اصالنقشه این بدبخت نبودکه اینجوری زدی لهش کردی _آیدین
تمومش نقشه من بودعسل گفت این کارونکنیم چون توخیلی عصبانی می شی امامن 

  ردم وکارمو کردمگوش نک
  

  یعنی همش نقشه توبود_آرمان
  

  آره همه همش_آیدین
  

:  ضعف آرمان ومی دونست که چی آرومش می کنه به خاطرهمین گفتنقطه
  عشــــــــــــــــــقـــــــــــــــــم_
  

:  ازدردزدمدادبلندی
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخـــــــــــــــــــــ

  ـــــــخ
  

  آی توروخداآیدین مچ پام:  بانگرانی به سمت من برگشتنداشونهردوت
  

 آآآآآآآآآآآآرررررمـــــــــــــــااااااااااانــــــــــــ
چراکفش نپوشیدی آخه : آرمان اومدجلو وپاهامودیدگفت...توروخداکمکم کنید

  عسل؟؟؟؟؟؟
  

  یدکهمن ازطرف عسل واقعاعذرخواهی می کنم نفهم:  یه پوزخندی زدوگفتآیدین
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 بگه یه دقیقه وایستیدتاکفشهاموبپوشم بعدبیاوبهم حمله کن وبعدبزن لهم بهتون
  ...کن

  
حاالمچ پاش که نشکسته : یه چشم غره بهش رفت وآیدین بانگرانی گفتآرمان
  ....هان؟

  
  نه نشکسته فقط بدجوری پیچ خورده حاال توبیا ببرش تو تا من_آرمان

  
  ... پمادموبیارمبرم

  
ببخشیدهمش تقصیرمن : ردومنوبغل کردرفت به سمت اتاق که گفت قبول کآیدین

  ...بود گریه نکن زودخوب میشی حاالدردزیادی داری؟
  
  ...وااااااای چراچراآره خیلی دردداره.....  نه نه نه_
  

 اومدتووشلوارمویکم دادباالوشروع کردبه زدن پمادروی مچ پام و خیلی آرمان
همش جیغ می زدم که یکبارآیدین می ...خیلی محکم شروع کردبه مالش دادن

گفت آروم باش چیزی نیست ویکبارهم آرمان عین همین جمله روتکرارمی کرد تا 
  اینجوری نمیشه: اینکه آرمان کالفه گفت

  
 عذاب می کشه آیدین بروازتوکشومیزم یکی ازآمپول هاموبایه دونه خیلی

  ...آرامبخش برداربیارتابهش تزریق کنم تااین همه دردنکشه
  

  : گفتمباترس
  
  ...نه توروخدا نه باشه دیگه خفه می شم_
  

 خندشون گرفته بودولی جلوی خندشون روگرفتندناسالمتی من داشتم هردوتاشون
  )خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ(می زاییدم

  



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

27

 توی اتاقم موندم ووقتی شب شدووقت شام خواستم برم پایین که آیدین تاشب
رداتاق شدندالمپ روروشن کردندومن تا وا..وآرمان هردوتاشون با دستای پر

  ...نه نه نه نه بلندنشو_: خواستم ازروی تخت بلندشم اومدندوگفتند
  

 بودواقعا بچه نزاییده بودم فقط مچ پام ضربه دیده بوددارن اینطوری ازمن خوب
نگهداری می کننداگه خدای نکرده مچ پام درمیرفت ونمی تونستم بگیرمش دیگه 

  !!!چی ؟؟؟
  

ت نشستندوشروع کردن به غذاخوردن وهردفعه یکیشون یک قاشق توی  تخروی
... دهنم می کردند واقعا اگه اینابرادرهای تنی من بودند دیگه چی کار می کردن

  ...غذاهای هرسه تامون تموم شد
  

  سیرشدی گلم_آرمان
  
آره آرمان جوووونـــــــــــــــــم ظرفاروبذاریدمن می _

  :آیدین گفت... شورمشون
  
زکی مانذاشتیم بلندشی غذاتوبخوری حاالروی پاهات وایسی وظرف بشوری مگه _

  ...داداشات مردن
  

   اشک لجبازی ازگوشه چشمام افتادپایینقطره
  

  ...اااا برای چی داری گریه می کنی؟_ آرمان
  

  خیلی ممنونم ازهردوتون واقعاشمابهترین داداش های این دنیایید_من
  

  ...کریم ما اینیم دیگهچا: باهم گفتندهردوشون
  

  ... تامون خندیدیمهرسه
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  ...توهم بهترین خواهردنیایی_آیدین
  

 شب نذاشتندبرم پایین وبه خاطراینکه حوصله ام سرنره آیدین اون
  ...یک فیلم باحال دانلودکردم:لبتابشوازتوماشین آوردتواتاق من وگفت

  
ن هم وسط  تخت من درازکشیدندآرمان سمت راست وآیدین سمت چپ ومروی

خوب بود تختم دونفره بودااااا مگرنه هممون می افتادیم وجامون نمی شدآیدین 
خان لبتابشوگذاشت روی شکم من بدبخت انگارنه انگار چنددقیقه پیش داشتم بچه 

  ....می زاییدم ظرف چیپس روهم گذاشتندروی سینه من
  

  ...ببخشیدراحتید_من
  

  :ادگفت درحالی که داشت لبتابو تکون می دآرمان
  
  .....آره ولی یکم بیاسمت من تا_
  

  اهکی برای چی بیادسمت توونیادسمت من هان؟_آیدین
  

  ...آخه خنگ خدابایدراحت باشی_آرمان
  

  ... سمت آرمان وآیدین هم خودشوچسبوندبه منرفتم
  

 می خوردندوفیلم نگاه می کردندوهردفعه یکیشون چیپس می ذاشت داشتندچیپس
  تودهن من

  
  ... بود قشنگیفیلم

  
 فیلم دیدم هردوتاشون سرشون روی شونه های منه وخوابیدن مثل بعدازاتمام

دلم )خخخخخخخخخ(پسربچه های کوچولوکه کنارماماناشون خوابیده باشن 
نیومدبیدارشون کنم برای همین فیلموخاموش کردم وهمزمان بابسته شدن پنجره 



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

29

 آرمان به هان طوری کمای کامپیوترعکس روی دسکتاپ نمایان شدآیدین کنارآرم
صورت کج وایساده بودوبه سمت دوربین نگاه می کردوآیدین هم بهش تکیه زده 

بودوهردوتاشون دست به سینه به دوربین نگاه می کردندومن هم وسطشون نشسته 
بودم وتکیه داده بودم به پاهاشون خیلی خیلی ژست باحالی بودهردوتاشون کت 

 وکراوات سفید هردوتاشون موهاشون اهمردونه سیوشلوارنقره ای وبراق بایک لباس 
مردونه زده بودندباال وکجش کرده بودندومن هم ماکسی قرمزبلندپوشیده بودم 

وآرایش خیلی خوشگلی کرده بودم که دل آرمان وآیدین برده بودم به قول این 
دوتاشیطون خیلی جیگرشده بودم رفته بودیم آتلیه وچندتاعکس گرفته بودیم 

 دونفره وتک نفره رفتم توی درایو دیش وعکساروبازکردم بقیهسه نفره ودوتاعکس 
  :بله خودشه عکسامون اینجاست عکس اول

  
  ... لبخندمیزد ودستشوتوی جیب شلوارش کرده بودبه دوربین نگاه می کردآیدین

  
  : دومعکس

  
 گل رزی دستش بودوبهش نگاه می کردویه دونه ازپاهاشوعقب ودیگری آرمان

  قب انداخته بودوگل رزقرمزوداشت بومی کردجلووخودشوع
  

  : سومعکس
  

   بودم که ژست آرمان وانجام داده بودم وگل وبومی کردممن
  

  : چهارمعکس
  

 آرمان وآیدین بودکه بااخم قشنگی که به صورتشون می اومدوبا حالت عکس
  مغرورانه ای به دوربین نگاه می کردند

  
  : پنجمعکس
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نه های آیدین گذاشته بودم وبه سینش نگاه می  منوآیدین بوددستموروی سیمال
  کردم واونم من روتوی آغوشش گرفته بودوبه من نگاه می کرد

  
  : ششمعکس

  
   من بودکه داشتم بایه لبخندپسرکشی به دوربین نگاه می کردمعکس

  
  : هفتمعکس

  
 دوتادستهاشو دورکمرم قرارداده بودومن هم به سمت عقب روی دستهاش آرمان

سانتیم معلوم بود 12 ویکی ازپاهاموجلودرازکرده بودم که کفش قرمز افتاده بودم
  وآرمان داشت بهم نگاه می کرد

  
  : هشتمعکس

  
 هرسه تامون بودمن دروسط دستاموگذاشته بودم زیرچونه ام آرنجم وگذاشته عکس

بودم روی تنه درخت وآرمان سمت راست وآیدین سمت چپ وبه صورت کج 
کردندومن هم داشتم با صورت شیطون به دوربین نگاه داشتندبه دوربین نگاه می 

  می کردم
  

  : نهمعکس
  

 بعدی عکس من بودکه ازسرتاپام بودیکی ازابروهاموداده بودم باالوداشتم عکس
  می خندیدم

  
  : دهمعکس

  
 وسط وایساده بودم وآرمان وآیدین به صورت نیم تنه پشت من بودندوبالبخندبه من

  دوربین نگاه می کردم
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آرمان درسمت چپ خودشوانداخته بودعقب وبه دوربین نگاه می : ازدهم یعکس
کردندوآیدین هم سمت راست مثل آرمان ژست گرفته بودوبه دوربین نگاه می 

  کردومن هم دروسطشون دستاشون وگرفته بودم
  

  : دوازدهم عکس
  

 دسته ای گل دستم بودوبهشون نگاه می کردم وآرمان وآیدین به صورت نیمرخ من
  ن نگه می کردندبه م

  
 عکسامون خیلی خوشگل شده بودلب تابوخاموش کردم تکون خوردن من کال

  مساوی بودبابیدارشدن اونهاپس همون طورتوی همون وضعیت سخت خوابیدم
  

  .. باپچ پچ های دونفربیدارشدم آرمان وآیدین بودنفرداصبح
  

  ...کردآیدین دیشب چه طوری خوابمون برد اصالعسل چرابیدار مون ن_آرمان
  

خب بدکرده بیدارمون نکرده ببین توروخداچه قدرمعصومخوابیده _آیدین
آره تروخداحتی لب تابوظرف چیپس هاروهم برنداشته همین جوری گرفته _آرمان

  ...خوابیده
  

 خوردم تابحسشون روتموم کنندکه ناگهان هردوتاشون ساکت شدندآیدین تکونی
  :گفت

  
  عسل خانوم بیدارنمی شی؟_
  

  ...م به خداخستم وای شونه هام خواب رفتههوووو_من
  

  می خوایی ازخواب بیدارشون کنم؟_آرمان
  

  اوهوم میشه لطفابیدارشون کنی؟_من
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  بعداونوقت اومدکنارم نشست ودست راستش روسه بار... چرانمیشه؟_
  

  : شونه ام وگفتزدروی
  
  آهای بیدارشیدبیدارنشیدمن می دونم باشماهاااااا_
  

  :تم بلندشدم وگفازترس
  
  ...ممنون بیدارشدن_
  

 خندیدندومن هم رفتم پایین تاصبحونه آماده کنم صبحونه روآماده هردوتاشون
کردم ودوشازده تشریف آوردن باحرف های آرمان وآیدین وعشوه های آیدین 

  برای آرمان صبحانه درمحیطی کامالشاد صرف شد
  

  ... هشت بودومن ساعت نه کالس داشتمساعت
  

  ــــــــــــــان میشه منو برسونی دانشگاه؟می گم آرمـــ_من
  

  به خداکاردارم امروزچهارتاجلسه مهم دارم آیدین میشه توببریش؟؟_آرمان
  

امروزروزفردومن کاری ندارم باشه میبرمش وبعدمیام یه سری هم بهت می _آیدین
  زنم راستی عسل کی کالستون تموم میشه بیام دنبالت؟

  
  انشگاه ازاون ورماشین می گیرم ومیام خونهنه ممنون فقط منو برسون د_من

  
  نه بابامگه من می ذارم کی کالست تموم میشه بگوحاال_آیدین

  
  11ساعت_من

  



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

33

  خوب من ده ونیم اونجام_ایدین
  

  باشه ممنوم_من
  

خواهش می کنم آجی گلم راستی آرمان کدوم شرکتت هستی منظورم _آیدین
  ساعت نه وده که ازاونجابیام پیشت

  
  ...ت مهرآریاشرک_آرمان

  
  پس من بعدرسوندن عسل میام اونجا_آیدین

  
  باشه_آرمان

  
  ...رفتم پایین.. لباساموپوشیدم ویه کوچولوماتیک هم زدمرفتم

  
  اگه دوباره مزاحمت شدبهم زنگ بزن تابیام دمارازروزگارش دربیارم_ارمان

  
م الزم نکرده همین االن وقتی می رسونمش بهم نشونش میده ومیر:  گفتآیدین

  ....سراغش
  

  ....بااین حساب من هم میام_آرمان
  

  :زودگفتم
  
  !!!اااااااامگه تونگفتی کاردارم؟؟؟_
  

باورکن کاردارم اینهاش آیدین می دونه چه کارایی روی سرم ریخته اما _آرمان
  ...حسیت وآبروی خواهرم ازهزارکاردیگه برای من مهمتره
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اروباردیگه برای داشتن چنین داداشایی  دلم غنج رفت ازاین همه حمایت وخدته
شکرکردم رفتم سراغ ماشین پورشه مشکی آرمان که آیدین به جنسیسش اشاره 

  :کردوگفت
  
  میشه سوارماشین بنده شیدباماشین بنده میریم...مادمازل _
  

  : که آرمان اومدوگفتخندیدم
  
  راستی من باماشین خودم میام ازاونوربایدبرم شرکت_
  

  اهم می ریم بیاباماشین من بریمنه نه ب_آیدین
  

  آخه شایدبرم سری به پروژه هام بزنم_آرمان
  

  خوب فوقش باماشین من میری دیگه ومن هم باهات میام_آیدین
  
  ممنونم آیدین_
  
  خواهش می کنم ماکه ازاین حرفاباهم نداشتیم_
  

 شدیم وبه سمت دانشگاه راه افتادیم آیدین ازآیینه بهم نگاهی سوارماشین
  ...مادمازل بنده چرااسترس دارید:گفتکردو

  
  من چرابایداسترس داشته باشم نه من استرس ندارم....من_من

  
 شونشو به معنی بی خیال باالانداخت وبه راهش ادامه دادبه دانشگاه آیدین

  :رسیدیم خواستندپیاده شن که گفتم
  
  ...چیزه میشه کاری به سرش نداشته باشید...... میگم _
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اون وقت میشه بپرسم :نیتی که توچشماش موج می زدگفت باعصباآیدین
  ...چرااا؟؟؟

  
  .....خب همین جوری اگه دوباره مزاحم شد اون وقت_من

  
  ... که آرمان زد ترجیح دادم خفه شمبادادی

  
  ....خیلی غلط می کنه دوباره مزاحمت بشه تومگه خودت صاحاب نداری_
  
  .....چرااولی خوب_
  

  ...ت دیرشدواین قدرروی مغزما راه نرو عسلپیاده شوکالس: گفتآیدین
  

  ... تامون پیاده شدیمهرسه
  

 سنگین دخترابه آرمان وآیدین وبه وضوح حس میکردم یه حس غروری بهم نگاه
  ..دست داده بود

  
به به خانم رادمهرچرادیرتشریف : داخل کالس استادتامنودیدگفترفتیم

  ...آوردین؟؟؟
  

رابادیدن داداشام آب دهنشون راه افتاده  وآیدین واردکالس شدند دختآرمان
  ...خخخ...بود

  
  خانم رادمهرمعرفی نمی کنید؟_استاد

  
  استادداداشای بزرگم هستم آرمان وآیدین_من
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 رفت دست دادوگفت خوشبختم آرمان رادمهرهستم وبعدآیدین رفت دست آرمان
ن خوب شدترسیدم االن بگه آیدی!!!!!!خوشبختم آیدین رادمهرهستم:دادوگفت

  !!!!!فرخی هستم واقعاخوب شدنه؟؟؟
  

خوشبختم من هم رسولی استاد خواهرتون هستم حاالمشکلی پیش اومده که _استاد
  ...هردوداداشای خانم رادمهرراه افتادنداومدنددانشگاه خواهرشون 

  
بله یه مشکلی پیش اومده یه پسری مزاحم خواهرمون شده ماهم اومدیم _ آیدین

  ؟ببینیم حرف حسابش چیه؟
  

  پدرشون درجریان هستند؟_استاد
  

  ببخشیدپدرکی؟؟؟_آیدین
  

  پدرتون دیگه_استاد
  

  !پدرومادرمون فوت شدن به خاطرهمین خودمون مزاحم شدیم..آهان خیر_آیدین
  

  !آهان پس بگوغیرتتون گل کرده_استاد
  

  ... آرمان حسد روتوچشمای تموم دخترادیدمباحرف
  
  ... خواهر داریمناسالمتی توی دارودنیایه... چه جورم_
  
  ولی به تیپتون نمیادکه توی دارودنیافقط یه خواهرداشته باشید_
  
بله ماپولداریم اماپول یه کناروخواهرماهم یه کنارمنظورم اینه که خواهرمون _

  برامون بیشترارزش داره تاپول
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تاکارخونه وشرکت 100خواهرمون ارزشش از..من هم باداداشم موافقم استاد_
داداشتن کارخونه وشرکت یه مکافاتی داره که نگوچون من به عینی بیشتتره به خ

حسش کردم ولی وقتی میایی خونه خواهرتوبایه لبخندشیطون می بینی وبغلت می 
  !!!کنه تموم خستگی هات برطرف می شه

  
معلومه داداشات روت خیلی حساس اندوخیلی دوست دارن : منوگفتاستادروکردبه

 تواین زمونه کم پیدامیشه به خصوص شماکه می قدرداداشات وبدون برادرخوب
گیدپدرومادرتون هم فوت شده وازسرووضع داداشات معلومه که خیلی 

  پولداریدومعلومه که اهل دختربازی هم نیستند
  

  بله استاددرست حدس زدیداصالاهل دختربازی نیستند:گفتم
  

کنن وبه باد  دختراخوابیدفکرکنم تمام فکراشون که میخواستن داداشامو تور باد
ولی اگه بگم تموم دخترانگاه حسرت آمیزشون به من ) خخخخخخخخخ(فنادادم 

همون پسره که ... بودباچشماشون داشتن داداشام ومی خوردندبه خدادروغ نگفتم
   هیچمنفکرکنم اشتباه شده آقایون :دیروزمزاحمم شده بودگفت

  
شون پرسیدم که گفتن  مزاحمتی برای خواهرتون درست نکردم فقط یه سوال ازگونه

  شمانامزددارید؟؟؟:استادگفت...!!! نامزددارن
  

  : اخمی کردوبه جای من گفتآیدین
  
خیراستاددیروزمن اومدم دنبال خواهرم که خواهرم ازترس این که من _

پسرروپیشش ببینم وفکرای بدبه سرم نزنه گفتن که بنده نامزدشون هستم درحالی 
  ..که من داداششون هستم

  
  فجرشد آیدین وآرمان منکالس

  
 هم لبخندی زدن اماپسره یه لبخندرولباش بودکه منوخیلی خودشون

  ...ترسوندوازدیداون دوتاهم پنهون نموند
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ببخشیداستاد مامی تونیم بریم بیرون حرفامون وبزنیم ووقت کالستون روهم _آرمان

  نگیریم؟
  
  ...نمی تونیدبذاریدبرای بعدکالس؟_
  
  ...ون شدهخیراستادتااالن هم دیرم_
  
  ...هرجورکه مایلید باشه برید_
  

  : روکردبه پسره وگفتآیدین
  
  ببخشیدمی تونم چندلحظه وقتتون روبگیرم؟_
  
  خواهش می کنم این چه حرفیه استاداجازه هست؟_
  
  بروولی زودبرگرد_
  
  حتما_
  

   وآرمان خداحافظی کردندواومدن بیرون کیفموکنارسحرآیدین
  

نتظرمن بودکه باهم بریم بادیدن من لبخندقشنگی  ورفتم بیرون آیدین مگذاشتم
  ...اومدی خوشگل داداش:زدوگفت

  
 زدم رفتیم بیرون ازدانشگاه که آیدین باعصبانیت روکردبه پسره لبخندی

  فکرکردی که یه_وگفت
  

 بی کسو کارگیرآوردی ومی تونی بالهایی که به سردخترای دیگه آوردی به دختره
خوندی بایدبهت بگم که عسل صاحاب داره سره این یکی هم بیاری اماکور
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حق نداری دوروبرش بپلکی .... به خودشوآرمان اشاره کرد ...وصاحابش ماهستیم
مگرنه بدمی بینی اگه دوست داری دکوراسیون صورتت پایین 

 بکش اگه دوستش داری برای زندگی که البته خیلی بیجاهم نیاددورخواهرماروخط
ف می زدی اونوقت اگه بزرگترش اجازه می کنی می اومدی بابزرگترش حر

دادنداون وقت باهاش دوست می شدی واگه اجازه نمی دادن گورتوگم می 
  ...کردی

  
  حاالاجازه می دیدداداشای غیرتی که یه مدت باخواهرتون دوست باشم؟_
  

  .... پرویهااااچه
  

خوش نه مثل اینکه زبون _ خواست بره بزنتش که آرمان جلوشوگرفت وگفت آیدین
  ...حالیت نمیشه

  
   نتونستآیدین

  
 بیاره یه مشت محکم زدتودهن پسره این اولین باری بودکه آیدین واینجوری طاقت

  :عصبانی می دیدم ودست به کتک کاری می زد
  
  این به:این به خاطراینکه فکرکردی عسل بی صاحابه یکی دیگه کوبیدوگفت_
  

ادامه دادجواب سوالت منفیه  فکرکردی می تونی بهش نزدیک بشی بعدخاطراینکه
  !!!!!!!!!!!!!!!وعسل فعالقصد ازدواج نداره

  
شمابرادرشی درست امادیگه صاحاب : باکمال پررویی برگشتوگفتپسره

  .اختیارانتخابش که نیستی بایدخودش انتخاب بکنه 
  

  ... بااین حرفش به جوش اومدبه سمت پسره حمله کردوتامی خوردزدشآیدین
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نی واسه من شاخ وشونه بکشی توغلت می کنی به خواهرمن توخیلی غلت می ک_
فکربکنی تواصالخودت ودرحدمامی بینی آررررره عوضی چه طورخجالت نکشیدی 

  اومدی بهش نزدیک بشی چشمت ماشین زیرپای داداشش وپول ومنارشو گرفته
  

 آیدینو بابدبختی ازپسره جدا کردوروبه پسره انگشتشوبا تهدیدنشون آرمان
ازاین به بعدحق نداری توی یه کالس باعسل درس بخونی وحق نداری :دادوگفت

حتی بهش نگاه کنی 
فهمیدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـی
  

  من نفهمیدم ایشون نامزددارن یانه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: گفتپسره
  

 حرفش آرمان عصبی شدبهش حمله کردوحسابی کتکش زدمن هم التماس می بااین
ردم که توروخداولش کن غلت کردآرمــــــــــــــان آیدین ک

  ...توروخدایه کاری بکن
  
من نمی تونم کاری بکنم پسره خیلی پرروه زبون خوش حالیش نیست _

  !!!!!بذارکتکشوبخوره آرمان خودش ولش می کنه
  
  !!!!!!!!!!چیــــــــــــــــــــــــــی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_
  

بروسرکالست عسل جان این پسره :روبه من گفت رفت جداشون کردوآیدین
خداحافظی کردم هنوزبه وسط حیاط نرسیده بودم ... چلغوزهم االن میادسرکالسش

  ...که حرف آیدین باعث شدسرجام سیخ بشم
  
  ببین پسره هرزه من آیدین فرخی ام حتمااسمم روشنیدی عسل خانوم_
  

رخی حتی نیم نگاهی  وخانوم خونه منه وتوحق نداری به ناموس آیدین فمن
بندازی من روعسل خیلی حساسم پس بهتره دورشوخط بکشی مگرنه یه روزیه 
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جاگیرت میندازم وتازنده ای می زنمت بعدآدمامومی فرستم دنبالت تاجسدتوگم 
  ...فهمیـــــــــــــــــــــــــــدی...وگوربکنن

  
اونو باتو ببینه  به بعدعسل چهارتامحافظ داره فقط کافیه یکی ازمحافظا ازاین

یاحتی یه نیم نگاهی بهش بندازی همون لحظه آزادشون گذاشتم که بریزن روی 
سرت ومطمئن باش می کشنت پس مواظب خودت باش چون اون 

 نیافتیدختردوتابرادرداره که جونشونم براش میدن پس بهتره که بااین خونواده در
  ....ودوراون دختروخط بکشی

  
  ...ومهربونی نسبت به حرف آیدین غنج رفت دلم ازاین همه حمایت ته
  

 آیدین عصبانی نشدم چون می دونستم منظوری نداره وفقط برای ترسوندن ازحرف
پسره این کاروکرده پس باخوشحالی رفتم سرکالس وکنار سحر 

سحرباورکن بعدازاتمام کالس تمامی :سحرخواست حرفی بزنه که گفتم...نشستم
هم نشدزنگ می زنم وبرات تعریف می کنم ماجراروبرات تعریف می کنم اگر

  !!بایدجزوه ات روبهم بدی باشه... درسم گوش بدمبذاربهحاال
  

 به استادکه داشت درس می دادداشتم به دقت گوش می دادم که پسره بعدروکردم
نمی دونم چه جوری ...باصورت کبودوخونی ولباس های نامرتب واردکالس شد 

  این چرااینجوری شده؟؟؟؟؟؟:سحر گفت...شیدهازاینکه واردکالس شده خجالت نک
  
  ...حتمایه غلتی کرده که این جوری شده می خواست جلوی زبونشومی گرفت_
  

  خانم رادمهرمیشه لطفا غلت آقای شایانی وبگیدتاماهم بفهمیم؟؟؟_استاد
  

استادشماحرف منوشنیدیدخب حتمایه کاری کردن دیگه شمادرس وشروع ..ِا_من
  .کنید

  
شد و 11تم به درس توجه می کردم ونکته برداری می کردم ساعت  داشبادقت

  ...استادخسته نباشیدگفت
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 نگاه به جزوه هام کردم یه صفحه شده بود حاالجواب آرمان وچی بدم یادم یه

افتادکه االن آیدین منتظره منه پس زود ازدانشگاه خارج شدموماشینشودیدم 
 پسرابه من وماشین بودآخه ماشین جنسیسش اون ورپارک شده بود چشم تموم دختر

 باغرورخاصی نجنسیس توی ایران به حدیکی دوتابودوبی نهایت گرون وم
  ...سالااااام برداداش غیرتی خودم: سوارماشین شدم وباصدای بلندسالم دادم

  
 اخم که اصالسابقه نداشت جوابمواینجوری بده جوابمودادودکمه ای باهمون

  راه افتادروفشاردادکه ماشین روشن شد و
  

از این به بعدروزهای فردمن میرسونمت :  راه بودیم که سکوت ماشین وشکستتوی
ومیام دنبالت وروزهای زوج هم آرمان ازاین به بعد حتی اگه خواستی بری سوپر 
مارکت هم بایدیابامن یاباآرمان بری اگه این کارو نکنی مطمئن باش پشیمون می 

 شخصی حتی اگه آب هم ندهیه دونه رانشی چون دوتامحافظ برات می گیریم و
  !....بخوری به من اطالع میدن فهمیدی

  
  ؟؟؟؟!!!!آره؟؟؟...برای چی این کارومی کنی نکنه بهم اطمینان نداری_
  
نه اتفاقا من وآرمان مثل چشمامون بهت اطمینان داریم فقط به خاطرامنیت خودته _

  ....مگرنه ماهیچ منظوری ازاین کارنداریم
  

  : داشت خفم میکرد باگریه گفتم بدیبغض
  
همیشه وهمه جاودرهمه حال شمادو تا مثل کوه پشتم ...واقعاممنونم آیدینم_

واقعا خدارو شکرمی کنم که ... هیچ وقت احساس کمبودی توزندگی نکردم...بودید
  ...خداوندچنین داداشایی مثل شماروبهم داده

  
  : وبازکردویک لبخنددخترکش بهم تحویل داداخماش
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ماهم ازخداوندممنونیم که خواهری مثل توروبه من وآرمان داده خداوند همچین _
خواهرهایی روبه کمترداداشایی می ده پس مابایدخیلی خوب مراقبت باشیم 

  ...وقدرتوبدونیم
  

   بهش زدملبخندی
  
یه آهنگی برات می ذارم که کامالحرف دل منوبرات میخونه میخوایی گوشش _

  ...بدی؟
  
  ...آره بذارش...ولش کن بابا...آیدین مگه...حرف دل تو_
  
  )نفس نفس شهرام شکوهی(
  

عزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــزم

  
   کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبغل

  
بعددستاشوبه معنی بغلم کن بازکردخندم گرفته بودخیلی قشنگ باهاش (

  )دمیخوندیااداهاشودرمیاور
  

   قراریـــــــــــــــــــــــــــــینگاموبگوبی
  

 چه
  حالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

  
   کن بازباحالی که داریـــــــــــــــــــــــــــــینگام

  
  عزیززززمـــــــــــــــــــــــــــــــم
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   کنـــــــــــــــــــــــــنبغل
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــی قرارینگاموبگوبی
  

 چه
  حالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

  
   کن بازباحالی که دارینگام

  
   نفسنفس

  
   شدی برامزندگی

  
   خوام تاآخرش ازت نفس بخواممی

  
   که دیدمت باهمه به هم زدمازوقتی

  
   عاشقیه که حدسشوزده بودمهمون

  
   نفسنفس

  
   نفسنفس

  
   چترتونمیتونه نباشه کهوبارونت

  
   توبرااااااام نوازش عشقهـــــــــــــــــــهنگاه

  
   من هرچی بشه عشقهـــــــــــــــــــــــهباتوبرای

  
   نفس زندگی شدی برامنفس
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   خوام تاآخرش ازت نفس بخواممی

  
   که دیدمت باهمه به هم زدمازوقتی

  
  ...... عاشقیه که حدسشوزدمهمون

  
  ستنی می خوری خوشگل آیدینب_آیدین

  
ایـــــــــــم نه االن بایدزودبرم خونه غذادرست کنم آخه آرمان _

  بازسگ میشه می افته به جونم...میادخونه خسته گشنه تشنه
  

  ...قربون ادب خواهرگلم برم:  وکشیدلپم
  

  ... زدموبه روبه روم خیره شدملبخندی
  

  ....؟آیدین یه چیزی بهت بگم عصبانی نمیشی؟؟_ من
  

  ...دوباره چه خری مزاحمت شده؟: کردوگفتاخمی
  
  ...نه نه بابایه چیزی درباره منوتویه؟_
  

بگوآخه کی تاحاالازدستت عصبانی شدم : رولباش ظاهرشدوگفتلبخندقشنگی
  ...تااالن دومین بارم باشه؟...یااینکه سرت دادزدم

  
دم وفهمیدم وقتی من هم تاحاالخشموعصبانیت توروندیده بودم اماخوب امروز دی_

  ....خون جلوی چشماتوبگیره هیچ کس نمی تونه جلوتو بگیره
  

   زدلبخندی
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آرمان هم گفت که تاحاالعصبانیت ...اون وقتی هم که داشتیم برمی گشتیم شرکت_
خودت ...باخنده ادامه داد...راستشو بخوایی ازت ترسیدم... وخشمت وندیده بودم

  ی می شه یاباداد وفریا حرف می زنه منمی دونی من حتی وقتی آرمان هم عصب
  

بعدبانازی ( خونسردی باهاش حرف می زنم حتی بعضی اوقات هم که دیدیباکمال
ازظرافت زنونه که خودت می دونی چه طوری عشوه می ریزم استفاده )گفت

من فقط ...توی محل کارهم همین طوری ام البته نه اینکه صداموزنونه کنم...میکنم
 بریزم بعدزدزیرخنده شوهرم اونهم آرمانه پس بایدبرای اون فقط عیه دونه شوهردا

امروز دومین باری بودکه صداموبردم باالوعصبانی شدم وکاربه کتک .... وادامه داد
مغزتون ) (نانازآیدینه(کاری رسیداولین بارهشت سالم بودکه یه پسره داشت آیلین

ازیه مادرنیستن ولی ازیه هنگ کردمنظورم خواهرناتنیشه دیگه خیلی دوستش داره 
رواذیت می کردرفتم پسرروتا می خوردزدمش اونقدرزدمش )پدرن خخخخخخخخ 

که بیهوش شدوآیلین روبردم خونه ودومین بارهم امروزبودواقعاخون جلوی 
چشماموگرفته بودمی دونی چیه من روی توخیلی غیرت دارم وواقعادوست ندارم 

نه دادزدم ونه میزنم نه خدای نکرده صدمه ببینی من هیچ وقت هیچ وقت سرتو
  ... روت بلندمیکنم ونه ازگل بهت نازکترمی گم خواهرگلممودست

  
آیدین توروی من بیخودی اینقدرحساس شدی قبالهمه مزاحمت هام یا حرف های _

دلم رومی اومدم بهت می گفتم ولی االن نمی تونم چون تو عصبی میشی مثل 
اصره قرارمیدین وحساسیت زیادی ازخودتون آرمان وحتمامنوبیشترتحت فشارومح
  ...توی این مدت روی من نشون میدید

  
  ... اخم کوچولویی ودلنشینی کردیه
  
  توبایدهمیشه حرفاتوبیایی به من بگی_
  

بهت قول میدم دیگه اتفاق امروزتکرارنمی شه پس نگران نباش تازشم اگه به ... 
  ...منوآرمان نگی پس می خوایی به کی بگی؟
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بعدبایه ... هیچکی مثل خیلی حرفای دیگم توی دلم طلنبارشون می کنمبه_
  ....بعدابرای آقای آیندم تعریف می کنم...شیطونی خاصی ادامه دادم

  
  ...کیه؟...این مردخوشبخت... خب حاال این آقای شما_
  
  ...نمی دونم شمادوتامی دونید_
  
  !!!....یعنی چی؟؟؟...مادوتا؟؟؟_
  
 متری من ردبشه 20ارفتارمی کنیدکسی جرات نمی کنه ازآخه این طوری که شم_

  اون وقت خواهرگلتون می ترشه...چه برسه به خاستگاری
  

  :یکهوزدروترمزوگفت
  
  ...!....وایساببینم یعنی توبعضی ازحرفاتوقایم می کنی؟_
  
  ....ایهم_
  
  !!!یعنی چی؟؟؟؟_
  
  !!!چی چی رویعنی چی؟؟_
  
  !...کنی ؟منظورم اینه که چراحرفاتوقایم می _
  
آخه بعضی هاشخصیه نمیشه که به شمادوتابگم راستی آیدین اون حرفهایی روکه _

  ......زدی به پسره منظورم همون حرفا
  
  کدوم حرفا؟؟؟_
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به خدامنظوری ندارم ولی قلبم می گه حرفش راست بوده ولی مغزم می گه فقط _
  ...به خاطرترسوندن پسره بوده

  
  ...کوچولو کدوم حرف آخه خانوم _خندید

  
  .... وای خدااانکشتت منظورم همونه دیگه من همسرتوام وروم غیرت داری_
  

  ...مگه تونرفته بودی؟: کرداخمی
  
چراچراولی وسط حیاط نرسیده بودم که ناخواسته حرفاتو شنیدم به قرآن _

  ....منظوری نداشتم به خدامن به چشم برادربه شمانگاه می کنم و
  
  بعدکمی مکث کرد... ومم یعنی چیزه خواهرمدراون که شکی نیست خان_
  

  ...حرفی که مغزت می گه درسته... ادامه دادوبااخمی
  
  ...آخیششش پس خیالم راحت شد_
  

دم درویال ماشین وپارک ...نفهیدم معنی اخمش چی بود... غلیظ ترشداخمش
  ...کرد

  
شین بپربروببین آرمان خونست یانه اگه بودیه تک زنگ بزن اگه نبودبیاتوما_

  ...بشین
  

واسه چی شمااین کارارومی ... منوکه توی خونه نمی خورن که: پرسیدمباناراحتی
  ...کنین آخه بابا

  
  ....خواهرخوشگلم فقط به خاطرخودته حاالهم کم غربزن برودیگه_
  
  ...چرانمیایی؟_
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  ...کلی کاردارم... اگه بیام منوتاشب نگه می دارید_
  
  باشه گلم پس فعالخداحافظ_
  

 که ماشین آرمان توی حیاطه یه تک زنگ فرستادم واونهم اس ام اس مدید
باشه من رفتم :دادگفت

  ....بــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق
  

 گرفت رفتم داخل که آرمان باشنیدن صدای در زودبلندشداومدبه سمتم خندم
  ....کجابودی؟باکی بودی؟چرااینقدردیراومدی؟:وگفت

  
  ...خشیدیکم طول کشیدباورکن توی ترافیک بودیم باآیدین بودم بب_
  

یه کالهی ... وایساببینم این که بایداالن شرکت باشه.. از سر آسودگی کشیدنفسی
  ...زیر نیم کاسس ا ببخشیدچی گفتم منظورم همون یه کاسه ای زیرنیم کاسه بود

  
 تازه یادتم که...غذاآماده نیست...می دونی که چه کارایی کردی دیراومدی_

اییممم بازم بگم یاتااینجاگوشی هست خدمتتون ...نرفته سرم کاله گذاشتی
  ...؟؟؟ازاین همه حرف نتیجه میگیریم که بایدتنبیه بشی!!!هیم

  
  ...توروخداآرمان_
  
  همین که گفتم برولباساتوعوض کن وبیا_
  

جلوش زانوزدم ودستاموتوهم گره کردم ... پایین آرمان وایساده بودروبه رومرفتم
خودم ازاین حرکتم تعجب کردم حاالچه برسه به ...اشتم روپام ومنتظرموندموگذ

  ...آرمان
  

  توجلوی....تو....تو_ باتعجبآرمان
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یعنی فرارنکردی این یعنی به حرف من گوش ......یعنی ... من

  !!!!!!!!!!!!!!....دادی
  
  ....ایهیم حاالبیامنوبزن تابرم برات غذادرست کنم_
  
مغزم داره سوت می کشه ...ن ازدست رفتارات چی کارکنموای م!.. یعنی چی؟_

  ...من توروبزنم اونوقت تومیری برای من غذادرست کنی؟
  
  مگه توارباب خوشگل من نیستی؟؟؟... خب آره دیگه_
  

خودت این اسم وبرام انتخاب کردی ودیگه حق نداری به این ..نه: کردوگفتاخمی
  ...اسم صدام کنی

  
  .....یعنی_
  
  ...بلندشوبروغذاتودرست کنحاال...آره_
  

 کردم ویه بوسه خیلی خیلی کوچولوروی لباش کاشتم باتعجب دستشوگذاشت بغلش
  !!!!؟؟؟؟؟....تومنوبوسیدی...تو:روی لباش وگفت

  
  ....یاابولفضل بازهم گندزدم _
  

  .. زدزیرخنده خودم هم حسابی خندم گرفته بودپقی
  

ردآخرسرهم ماکارونی مثل برنج  روزنهارروباهم درست کردیم کلی اذیتم کاون
همش خورد شده بوداعصابم روخوردکرده بودآخرسرهم ازبیرون غذاسفارش دادیم 

  ...عصرهم باهم رفتیم پارک کلی خوش گذشت االن هم داریم برمی گردیم خونه
  
  ...خوش گذشت خانوم کوچولو؟_
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_آرمان من نمی دونم چراشماهمش به من میگیدخانوم کوچولو...ا...  
  
  ...مگه دروغ میگیم؟_
  

کیه : چشم غره رفتم که صدای اس ام اس گوشیم بلندشدآرمان اخم کردو گفتیه
  برات پیامک می فرسته؟؟؟!!این وقت شب؟؟؟

  
  ...نمی دونم می خوایی خودت بخونش_
  

   ترمزوکناری وایسادزدروی
  
  ...بده ببینم_
  
  .. حاالمن یه تعارفی کردموا
  

   دادم گوشیموگرفت وگفتبهش
  
  !...نمی ترسی؟_
  
برای چی بترسم من که می دونم یاسحره یاآیدین تازه تویه جوری می گی نصفه _

  !!شب انگارساعت چنده خوب ساعت هفت عصره
  

  پیامکوخوندوزدزیرخنده
  
  ...برای چی می خندی؟_
  

پیامک ازطرف ...دندروعوض کرد... وهمون جورکه میخندیدگوشیوداددستم
  ...سحربودنوشته بود
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  "....وحشی ازصبح منتظرم چرازنگ نمی زنی پس/خر/روانی/االغ"
  

  ... خاک عالم توسرت که آبروم روبردی سحرای
  

 رفت تواتاقش و من هم رفتم به سمت اتاقم نمی دونم واقعااین همه خوبی آرمان
رفتم توی اتاق ..من هم بایدیه جوری جبران کنم...خب...ازطرف آرمانوآیدین

  ...نمی تونی دربزنی؟؟:نشستازروی تخت بلندشدو..آرمان
  

  : توجه به حرفش گفتمبی
  
  .... آرمان جونم _
  

  ...جون آرمانم_ باشیطونی
  
  میشه دوهفته دیگه روزسه شنبه جشن بگیریم_
  
  ..اونوقت برای چه مناسبتی؟_
  
  ...همین جوری برای قدردانی اززحمات شمابزرگواران_
  
  ...هرجورمایلی باشه_
  

  بغلش کردم وبغلم..یی که ادم نمیتدنه نفس بکشه کردم از همون بغض هابغض
  

آرمان حرفی نمی زدوفقط .. دونم چرااین همه نازک نارنجی شده بودمکردنمی
  ...کمرمونازمی کردازبغلش بیرون اومدم

  
  ...حالت خوبه؟_
  
  ...آره خوبم_
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  ...پس بروجزوه هاتوبیارببینمشون_
  
  ...گیرنده دیگه_
  
  ...بروجزوه هاتوبیارزود_
  
  ...رمان جوووووونــــــــــــــــــمآ_
  
نگوامروزبه خاطردعواوقتی رفتی سرکالس ذهنت درگیربودوفقط تونستی کمی _

  ....بنویسی
  
  ...ازکجافهمیدی...آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ_
  
  ناسالمتی ده ساله دارم بزرگت میکنم...مااینیم دیگه_
  
  ...قراربودامروزازسحربگیرمش... هه هه هه_
  
  ...گ بزن بگوکه االن میری دنبال جزوهپس زن_
  

  ...راست می گی؟: گفتمباخوشحالی
  
  ...خب آره_
  

  ... شماره سحروگرفتمباخوشحالی
  

   که میزد گوشم وکرکردسحربادادهایی
  

  ...گوشیوکمی ازگوشم فاصله دادم که این کارباعث خنده آرمان شد...
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هووی سحراالن میام ...میگم...سالم سحرجان من خوبم توخوبی باباخجالت نده_
  ...دم خونتون جزوه هاروآماده کن بیام ازت بگیرم

  
  ...مگرنه من میدونم وتو....میایی برام تعریف می کنیآآآآآآآآآآآآآآآآ_
  
آرمان نمی ذاره زیادوایسم جزوه هارومی گیرم میام خونه بهت زنگ می زنم _

  ...وبرات تعریف میکنم
  
  ...باشه خداحافظ_
  

کیف پولم توی ماشین ِاگه زدی یکیوکشتی ...اشین روی اپنه برشدارسوئیچ م_آرمان
یاتصادف کردی همون لحظه کارت بکش رمزشم تاریخ تولدخودتته البته تاقبل 

  ...ازساعت ده بایدخونه باشی
  
من خودم تنها باپورشه تواونهم تاساعت ده شب تنهای !!! چــــــــــــیی_

  ....تنهابرم بیرون
  
هم بروکه دیرت نشه ولی تروخدامواظب ماشین نازنینم باش آره دیگه حاال_

ازآرمان خداحافظی کردم سوئیچ وبرداشتم وراه افتادم .... تندنروخواهشا
رانندگی بلدبودم وگواهی نامه هم داشتم امارانندگی باماشین های مدل باالکه 

اوللل ماشین :تسحروقتی ماشین ودیدگف... دکمه مکمه زیادی داره کمی سخته
  ..وببین

  
  جزوه هاروآوردی...مرض_
  
  ..اره بابا_
  

  کلی هم خندیدو کرم ریخت...  وماجراروبراش تعریف کردمنشستم
  

   نه شده بودساعت
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  ...من دیگه بایدبرم خونه خداحافظ_
  

این که جنسیس ...یاقمربنی هاشم این... ریموت بازکردم ورفتم توپارکینگدروبا
ی بودکه اینقدرازآیدین می ترسیدم دروقفل اولین بار...آیدینه وای بدبخت شدم

آیدین بااخم وحشتناکی داشت بهم نگاه می کردبلندشدوآروم ...کردم ورفتم تو
 به تشریف داشتید به:آروم اومدسمتم ودستشوبردپشتشوباصدای آرومی گفت

  ...یکم دیرتر تشریف می آوردید...خانوم خانوما..فعالزودبود
  

  .. اجازه دادم یواشکی که نرفته بس کن آیدین خودم بهش_آرمان
  

رفت پیش سحرجای دیگه .. بهش اجازه دادم که میتونه تاساعت ده بیرون باشهتازشم
  ..ای که نرفته

  
  مگه بهت نگفتم تنهایی نروبیرون عسل: باصدای عصبانی گفتآیدین

  
  ...بس کن آیدین داری خیلی بزرگش می کنی_آرمان

  
  ...امشب عسل بامن میاد:میکردگفت همون طورکه داشت به من نگاه آیدین

  
  ...بی خودعسل همین جامی مونه_ آرمان

  
هفته دیگه میارمش خونه نترس سالم تحویلت ...گفتم می برمش پس حرف نباشه_

  ...می دم
  
من به خاطراین میگم نبرش چون رنگش .. بدبخت..داری خیلی تندمیری آیدین_

  ...اعتماددارمپریده ببریش خونه سکته هروزده مگرنه من به تو
  
  من تندنمیرم شماخیلی آروم میاییدروکردبه...ولی نه... می دونم_
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  ...برووسایالتوجمع کن توی حیاط منتظرتم: منوگفت
  

بعضی وقت هاشک میکنم که آرمان .. مخالفت نداشتم باترس رفتم توی اتاقمجرات
من آیدین وازوقتی به خونه ...پسرعموم باشه وآیدین دوست پسرعموم

پاگذاشته بودم میشناختمش باخونواده عمومعاشرت داشتن آیدین وآرمان ازسه عمو
 اعتمادداشتم هشونمن باتمام وجودب..سالگی باهم دوستن ومثل دوتا برادرمیمونن

هرکس آیدین ...آیدین...از..ترس از...ولی ترس من االن ازیه چیزدیگه ای
ی محیط خانواده سه اماتو...همین طورآرمان...وبشناسه میگه پسر مغروروجدی

تاحاالاینقدر عصبانی ...نفرمون این طورنیست کامالپسرای شیطون وشوخیهستن
بلندشدم ... آرمان اومدتواتاقمهداشتم لباس برمی داشتم ک...ندیده بودمش

  ...آرمان می ترسم:وخودموانداختم توی بغلش باگریه گفتم
  
 به ترس یاداشتن نگرانی نترس دست روت بلندنمی کنه توکه آیدینو میشناسی الزم_

  ...یعنی چیزه منظورم خواهرخوشگلم بود...نیست خانم خوشگلم
  

  ... زل زدم امروزتوماشین هم ایدین اشتباهی گفت خانوم خوشگلمتوچشماش
  

 کردم ورفتم توماشین نشستم آرمان وآیدین داشتن باهم حرف می وسایالموجمع
گاهی کردویه پوزخندزدوروبه دیدم آیدین بهم ن...زدن امامن هیچی نمی شنیدم

آرمان ادامه حرفاشوداداین پوزخندمعنی های زیادی می تونه داشته باشه یکیش 
وای وای نه آیدین ...... کتکشباینه که من قراره بیفتم بیمارستان یااینکه قراره ام

غیرممکنه یک لحظه ترسیدم وبه وضوح دستوپام داشت میلرزیدآیدین .....وکتک
بوق به معنای خداحافظی زدوآرمان هم اومدسوارشدویه 

دستشوآوردباالوخداحافظی کردتوی راه بودیم که صدای اس ام اس گوشیم 
  ... گوشیم پین ندارهمگوشیم وگرفتم سمتش و گفت..بلندشدآیدین یه پوزخندزد

  
  ...خوب چی کارکنم_
  
  ..بگیرپیامک رو بخون_
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  ...به توپیامک دادن می خوایی من بخونمش.. به من چه_
  
  ..آیدین به قران من سه تامخاطب دارم یکیش تویی ویکیش آرمان ویکیش سحر_
  

  ...می دونم: زدوگفتلبخندی
  
پس چراداری اینجوری رفتارمی کنی چراهمش حرصم می دی بهم ترس منتقل _

می کنی میدونی ترس زیادی برای من خوب نیست امکان داره فلجم کنه به قرآن 
رسم الزم به این همه سخت گیری نیست یه اخم می من مثل سگ ازتووآرمان می ت

 ورقلبم زاینتونه منو بکشه می دونی وقتی تویاآرمان عصبانی میشین من ا
  ...میادتودهنم می دونی االن پاهام داره می لرزه می ترسم آررره

  
  .... نفسم باالنمی اومددیگه

  
خداماشینونگه تورو_...  باتعجب داشت بهم نگاه می کردورانندگی می کردآیدین

  ....دارنفسم باالنمیاد
  

دروبازکردم صدای ماشین هایی که داشتن باسرعت ... وکناری متوقف کردماشین
  باالمی رفتن

  
 دادهای من توشون گم می شدجیغ می زدم واسم زیادبودوصدای

  ....خداروصدامیزدم
  
مگه من ..خدااااااااااااااااااااااااااااچراااااااااااااااامن_

... ایـــــــــــــــــی کردم چرااینااینقدر سخت گیرنخطااااا
... بهشون بگومن مثل اون دخترااااانیستم...چرااینقدرروی من حساسن

خدایاااااااااا صدامـــــــــــــــــــــومی 
  ... اون تصادف لعنتی نکشتیمنوتویآرررررررررررررره چرااصال ..شنوی
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ن نشسته بودم وقتی آیدین  سریع ازماشین پیاده شدروی زمیآیدین
نمیدونم چم ...رسیدخودموانداختم روی پاهاش پاهاشوگرفتم وازش التماس کردم

  ...شده بودمثل دیوونه هاشده بودم
  
توروخداتوروقرآن رفتیم خونه منونزن من ازکتک زدنت می ترسم معلومه _

توبدترازآرمان کتک می زنی آیدین به خدامن خطایی نکردم ازت خواهش می 
نم امشبورحم کن به قرآن اگه بگی حق نداری درس بخونی نمی خونم گوربابای ک

 نمی کنم تا اجدرس تاآخرعمرمم کلفتی تومی کنم اگه بگی حق ازدواج نداری ازدو
  حتی وقتی ازدواج هم بکنی...آخرعمرم

  
فقط امشبوکاری به سرم نداشته باش به خدامن .... ات برات کارمی کنم فقطتوخونه

من مثل چشمام بهتون ..ه هاروازسحربگیرم به خدانرفتم دنبال دوردوررفتم جزو
اعتماددارم اگه نداشتم توی یه خونه باهاتون زندگی نمی کردم 

 ترسیدماماشمااعتمادی به من نداریدآیدین من قبالازآرمان می....اما
اماحاال ازهردوتون مثل سگ می ترسم تو رو ..اماازتونه

  ...ییینننن دیگه نفسام یاری نمی کردن......یددد......آی.....رآن....ق
  

تموم شد؟خودتوخالی کردی؟ : جلوم زانوزدبایه لبخندقشنگی گفتآیدین
  ...حاالبلندشوتابریم

  
  ...هق هق هام امونمو بریده بودن... دیوونه ها جیغ میزدم وگریه میکردممثل

  
  ...نه نه توروخدااگه بریم خونه تومنومی کشی_
  

من کی تاحاالسرت دادزدم یاازگل بهت نازکترگفتم : گفت آرامش خاصیبایه
حاالبیام کتکت بزنم عسل من تورومثل جونم دوست دارم من فقط خواستم یه هفته 

  ...پیشم باشی نه اینکه شکنجه ات کنم
  
داری دروغ می گی من ازآرمان شنیدم توتوی خونه ات اتاقی داری که پره _

  ...نونبراونجاازوسایل شکنجهس ازت خواهش می کنم م



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

59

  
   مصنوعی کردکه دل وایمانموبرداخم

  
به چی قسم بخورم که نمی خوام شکنجه ات کنم بلندشوخوشگلم دیگه نبینم جلوم _

زانوبزنی همه دخترا دوست دارن فقط یه نیم نگاهی بهشون بندازم حاالدارم 
  ...تورومی برم خونه خودم توداری ممانعت می کنی؟

  
  ...می کنن که به توچشم داشته باشندخترای دیگه خیلی غلط _
  

حاالپاشوواین قدرازمن نترس ...ای حسودخانم: لبخندقشنگی زدوگفتآیدین
  ...والتماس نکن توکه اینقدرترسونبودی

  
   کردبلندشم منوسمت درراننده بردکمکم

  
  ... سوارشو_
  
  ...می خوایی من رانندگی کنم _
  
  ..خب آره دیگه سوارشو_
  
  ..سم نمی تونم باجنسیس رانندگی کنموای آیدین من می تر_
  
سوارشویادت میدم شکسته نفسی نفرماییدباالخره که چی باید یاد _

  ..یکهودیدی شوهرت ماشینش جنسیس باشه..بگیری
  

 واونهم ماشینودورزد و اومدسوارشدیه دکمه هایی روروی صفحه لمسی سوارشدم
  فشارداد

  
ل کردم االن هم رانندگیتوبکن بفرمادیگه جای ترسی نیست برنامه خودکاروفعا_

  ..عزیزم
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  ...بلدم امانه بااین ماشین_
  

  خندید
  
نترس من ایمان دارم که میتونی توکه تونستی پورشه و کمری و برونی جنسیس _

  روهم میتونی
  

  ... کردم وراه افتادم ماشینوروشن
  
  ....خوب گازبده نترس اتفاقی نمی افته گازبده دیگه_
  

ی ذوق مرگ شده بودم عاشق ماشینش بودم یه آهنگ قشنگی  حال دادواقعاکلخیلی
  :فضای ماشین وطنین اندازکرده بود

  
   من پرخواهش نگاه توچشمای

  
  دل دیــــــــــــــــــونه....  نوازشه برای منیه
  

  ...پرمی کشه صدات واسم...  براتدلم
  

  نم بارونم...  نگات واسهآرامش
  

  ــــــــــــــــم بارووووووووووووووووونــــــــنم
  

   دارم دلم می گیره بی توبی هوادوست
  

   قلب من می شکنه بی توبی صداهرلحظه
  

   توخوووووووونمهعشقت
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   توقلب منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهقلب

  
  .... دل واسه تومی زنههرجاتوهرنفس

  
   غیرتوعزیزم همه حرفامومی دونهکی

  
   می فهمهاشکاموکی

  
  ومی خونه چشمامغم

  
   کارخدابودعشقت

  
   مهره توروبه دلم دادهکه
  

   مهرت به دلم افتادهدنیامنوفهمیده
  

 باهاش زمزمه میکردصداش خیلی قشنگ ودلنشین بودآروم آروم باصدای آیدین
  ...قشنگ

  
   چهارصبح توخیابوناباهم دورزدیم وخندیدیمتاساعت

  
  ...حاالبریم خونه؟_
  

یرفتم خونه آیدین امانمیدونم اینبارچم شده بوداخه  پریداولین بارم نبودتنهامرنگم
  ...چون صحنه های امروزهمشون جلوی چشمام بودن

  
  ...بریم_
  

  ... درشدیم که آیدین دروباریموت زدبه عینی رنگم پریدنزدیک
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چرامیترسی می خوایی بریم یه دوردیگه بزنیم : دکمه بسته شدن دروزدوگفتآیدین

  ...تاترست بشکنه
  
  یم خونهنه نه بر_
  
  مطمئنی مگه توبه من اعتمادنداری؟_
  
  چراچرابریم تو_
  

   دوباره بازکردوماشین وبردم توپارکینگدروباریموت
  

 ویال آرمان یه دویست صدوپنجاهی مترمیشدوخونه اشم سالن پایینی حیاط
اتاق و حمام ودستشویی هم همشون ...چهارصدمتروسالن باالش دویست متر

  زبه حموم ودستشوییِ بودتموم اتاقامجه..باالبود
  

  ... خونه قشنگ وباصفایی بوددرکل
  

   االن ساعت پنج ونیمه می خوایی صبحونروآماده کنم_من
  

  نه مگه توامروزدانشگاه نداری؟_آیدین
  

  ...چراچرادارم ساعت هشت_من
  

  پس اون موقع باهم می خوریم ومن هم می رسونمت دانشگاه_آیدین
  

  : توسرم وگفتمزدم
  
   شدم امروزامتحان دارموای بدبخت_
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  ...خب االن بروبخون_
  
آخه شبا وقتی می خواستم درس بخونم آرمان روی سرم بایه خط کش وامیستاد _

وهروقت خوابم می گرفت یکی به پهلوم آروم میزدوازدردش خواب ازچشمام بای 
البته خودم بهش میگفتم باال سرم بمونه اونم ازخداخواسته قبول ...بای می کرد

  ...دمیکر
  

  خب من هم همین کارومی کنم:خندیدوگفت
  
  نه ممنون توبروبخواب خیلی خسته ای_
  
  نه اشکالی نداره میام اتفاقا اصالهم خسته نیستم_
  
  خیلی ممنون_
  
  برای چی؟؟؟؟_
  
  برای همه چیز_
  

  ... قشنگی کردخنده
  
  ...بروووشیطوووون برولباساتو عوض کن االن میام پیشت_
  
  ....باشه_
  

ی اتاق خودم ولباساموعوض کردم وشروع کردم به درس خوندن آیدین هم  تورفتم
  ...بایه خط کش فلزی وارداتاق شد

  
  روی...  نگام کردورفت روی تختمشیطون
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 درازکشیدومن هم روی زمین کنارتخت داشتم درس می خوندم که ساعت شکمش
 حدودبیست صفحه درس خوندم وچهارصفحه دیگم..پنج وچهل وپنج دقیقه شد

مونده بودکه یکهوداشت خوابم می بردکه آیدین چنان به پهلوم زدکه جیغم رفت 
  ...هوا

  
  ..وااااااای آیدین مگه میخوایی فلجم کنی یااینکه مگس بکشی؟_من

  
  ...خیلی دردت گرفت؟_ آیدین

  
  ...آره توروخدایکم آرومتربزن_
  
  ...آخه خواستم خواب ازچشمات بای بای کنه_
  

  ....بعدزدزیرخنده
  

 غره توپی بهش رفتم ودوباره شروع کردم به درس خوندن چهار صفحه دیگه چشم
هم خوندم وخواستم کتاب کاری که آرمان برام خریده بودو حل کنم که چشمم 

ووووووویــــی چه قدرخوشگل خوابیده ...افتادبه آیدین که خوابش گرفته بود
   وشیدمکالفه پفی ک..وای داری چی میگی دختر؟مگه خل شدی؟...بود

  
 اتاق وخاموش کردم ورفتم روی تخت وسرموگذاشتم روی دستاش وسرم المپ

روتوی سینه مردونه وقویش پنهون کردم نمیدونم چرا این کاروکردم فقط میدونستم 
االن به آغوش برادرانش احتیاج داشتم آغوشش بوی خیلی خوبی می دادبویی که 

 بغل ایدین تحریک وی موندن تارومم میکرد بویی که داشت منو بیشتر وبیشتربه
  ...میکرد

  
 چه قدرتوی فکربودم وچه قدربوی عطر ایدین وبه مشامم کشیدم که نمیدونم

یکهوخوابم بردصبح که بیدارشدم دست آیدین دورم حلقه شده بودآخه اگه توی 
خواب تکون می خوردم می افتادم واسه همین بودکه دستش ودورم حلقه کرده 



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

65

 بیرون اومدملم یه جوری شداالن من باید ازاغوشش می بودنمیدونم چرا ته د
  ...هرچی باشه نامحرمم بوداماخدامیدونست ازهرمحرمی بهم نزدیک تر بود

  
 اینکه یکی داره تکونم میده وازم التماس می کنه که بیدارشم بااحساس

  ....چشماموبازکردم آیدین ودیدم
  
  ...اخ بیدارشو بچه تنبل...عسل خانوم...عسل... عسل عسل توروخدابیدارشوبچه_
  
  توروخداآیدین جام راحته خواهش میکنم یه پنج دقیقه دیگه_
  
  باشه وقتی ازدانشگاه اومدی بیاتوبغلم بخواب باشه_
  

تازه فهمیدم چی کارکردمو کجا هستمووچی .... اسم دانشگاه سیخ شدم یکهوبابردن
ادی منظورم بیشتراز گونه هام داغ شدن اما خجالت زی..وای خدایا..بلغورهم کردم

دوثانیه روم تاثیرنداشت چون بعداز دوثانیه انگارنه انگاراتفاقی افتاده توچشماش 
  :عین طلبکارازل زدمو گفتم

  
  چرازودتربیدارم نکردی؟_
  
اااااادخترتو چه قدر پرویی ازساعت هفت صبحه یه ریزمی گم عسل عسل هی می _

ست دارم بخوابم گفتی جام راحته خوابم مییاد خواهش می کنم دو
  ...وازاینجورحرفا

  
   سرموانداختم پایین حسابی خجالت کشیدمازخجالت

  
  ... ببخشید_
  

این چه حرفیه آخه گلم : درحالی که داشت دستشونرمش میدادوگفتآیدین
  ...حاالهانی بلندشوساعت هفت ونیمه یه وقط دیرت نشه 
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   خودموآماده کردم که دیدمزودرفتم
  

 کرده وای چه تیپ دخترکشی زده بودداداشم  هم خودشوآمادهآیدین
  )خخخخخخخخخخخ(امروزدخترای شرکت نخورنش خوبه هااا

  
 رفتیم پایین که آیدین داشت میرفت سمت آشپزخونه زدم توسرم وگفتم باهم

  ...توروخداآیدین بریم من دیرم شده:
  

  ... شیطونی نگام کردآیدین
  
... حانه نروبیرون حاالیه سوالنشنیدی سخنی راازبزرگان که می گویندبدون صب_

  این جمله زیبااثرکیست؟
  
  اثرحکیم آرمان رادمهر_
  
  آفرین_
  
  حاالمن دیرم شده آیدین استادم نمیذاره برم کالس_
  
  بروحاالمن هم میام..خیلی غلط کردن استادشما_
  
  )باعرض پوزش ازتمامی استادان عزیزیاکسانی که پدرانشان استادهستن(
  

ت خوشگلموپوشیدم ورفتم جلوی ماشین که آقاتشریف آوردن  کفش های اسپررفتم
  رفتم سوارشدم که کیفش روگذاشت روی پاموگفت

  
  ...خوشگل داداش ساندویچ توشه درش بیاربخوری ضعف نکنی_
  
  ...دستت دردنکنه_
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  خواهش می کنم هانی حاالزوددرش بیاربخورش دیگه_
  

گازبه نصف خودم زدم واون  گرفته بودیکیش وازوسط نصف کردم ویه دوتاساندویچ
  ...نصفشوگرفتم جلودهن آیدین

  
  ...بیابخور_
  

  ... گاززدم ولقمه اول تموم شدتاخواستم لقمه دومونصف کنم گفتیه
  
  ...نه نه نه نصفش نکن من یه گازمیزنم توهم یه گازبزن مگه خواهربرادرنیستیم_
  
  ...ازدست توبیاباشه_
  
ون خطورکرده باشه خب خواهر مدیون باشیداگه فکرمنحرفانه به ذهنت(

  )برادرهاازاین کارهامیکنن نمونش منو داداشم
  

   جلوش که باشیطونی یه گازازش زدومن هم یه گازبهش زدمگرفتم
  

  ... دردانشگاه که رسیدم آیدین ماشینشوخاموش کرددم
  
  ...چراماشینتوخاموش کردی مگه قرارنیست برگردی_
  
  ...نه بااستادت کاردارم_
  
  ...ستادمن چی کارداشت؟ این بااوا
  

 دانشگاه شدیم که آیدین دستمو تو دستاش گرفت بهش نگاه کردم که یه واردحیاط
  .......لبخندقشنگی بهم زد
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 نباشیداستادوسایالموجمع کردم ورفتم بیرون ازدانشگاه نگاه سنگین باخسته
دختروپسرارو روی خودم حس می کردم باغرورخاصی سوارشدم که آیدین راه 

  :دافتا
  
  سالم برداداش نازنین خودم_
  
  سالم برخواهرخوشگل وشیطون خودم خسته نباشیدگلم_
  
  توهم خسته نباشی شرکت خوب بودبروفق مرادبود_
  
  !!آره جای شماخالی اکنون میل به خوردن آلوچه داریدسرورم؟؟_
  
  گرسنه هستن وغذامیل دارند)آرمان(خیرپاچاهم اکنون سرورمان_
  
ده )منظورش کیف پولش بود(سرورتان گرسنه نیست ازخزانه خیرای بانویه شرقی _

  تومن یابیشتربرداریدوآلوچه بخرید
  
  بسیاربسیارسپاسگزارم ای سرورم_
  
  خواهش میکنم ای ملکه ی من_
  

 زدیم زیرخنده پیاده شدم وواردسوپری شدم وحسابی ازخجالت خزانه هردوتامون
  سرورم دراومدم

  
  )آیدین(
  

واستم برم سری به آرمان وعسل بزنم زنگ آیفون وزدم  هفت بودکه خدیروزساعت
آرمان سالم کردودروبرام بازکردماشینوبردم توی پارکینگ که باکمال تعجب دیدم 

  ..ماشین آرمان سرجاش نیست
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 شدم همیشه عسل می اومد درو برام بازمی کردو خودشوتوبغلم مینداخت واردخونه
دبا خودم گفتم خوب شایدرفته امادرکمال ناباوری این بارآرمان دروبازکر

لباساشوعوض کنه آرمانوبغل کردم ورفتیم توی هال چنددقیقه ای گذشت وخبری 
  ...ازعسل نشد

  
  آرمان میگم عسل چرانمی یادپایین کجاست؟؟؟؟_
  
  باماشین من رفته پیش سحرجزوه هاشوازش بگیره_
  

ودکه ازبیخیالیش ازاینکه عین خیالش نب... حرفش خیلی عصبانی شدمازاین
امروزبعدازاینکه از دانشگاه عسل رفتیم شرکت اون اشکان عوضی تهدیدمون 

  ....کرد
  
مگه قرارنبود !!!!آخه احمق دختروتنهایی اونهم باماشینت فرستادی بیرون ؟؟؟_

عسل هیچ جاتنهایی نره حتی توی خونه هم تنهانباشه مگه تهدیدای 
  ...ختراالن توخطرنیستو فراموش کردی مگه جون اون د)اشکان(امروزپاکنژاد

  
همون قدری که توروش حساسی وغیرت داری من هم روش حساسموغیرت دارم _

گفتم یکم خوشحال شه وموضوع امروزوفراموش کنه تازشم مغزخرکه نخوردم که 
تنهابفرستمش بیرون دوتاازمحافظام وفرستادم تادنبالش باشنومراقبش باشن البته 

  .... میترسهتوخیلیاالن از...یه می کرداونازدورتونمی دونی امروزچه طوری گر
  
  ...میدونم امانمی تونستم جلوی خودموبگیرم_
  
قبالازمن می ترسیداماحاالخوشحالم که ازتومی ترسه توی این موقعیت داشتن _

  ...ترس ازتوبهمون کمک می کنه
  

  توتاحاالدست روی عسل بلندکردی: پرسیدمباتعجب
  
  آره فقط یه بار_
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  .......نتظارنداشتم کهواقعاکه ازت ا_
  

  ... درپارکینگ حرفمون نصفه تموم موندنفس راحتی کشیدمبابازشدن
  
  ...دیدی که بیخودی نگران بودی_
  

 دیدمش چه قدرپشت اون ماشین خوشگل شده بودبه وضوح عوض شدن ازپنجره
  ...آره چه جورهم ازمن میترسه:رنگش بادیدن ماشین من قابل تشخیص بودگفتم

  
  وقتی هم اومد دادوبیدادنکنبیابشین و_
  
  ...نه اتفاقا بایدیه چیزایی هم بگم_
  

 دروبازکردقشنگ ترسوتوی اون صورت خوشگلش دیدم امابه روی خودم عسل
به به عسل خانوم یکم دیرتر تشریف می آوردیدخانوم :نیاوردم ورفتم جلوشوگفتم

  ...خانوما
  
اینکه یه هفته به علت  وضوح لرزیدن دستوپاشوحس کردم اون شب فقط به خاطربه

داشتن امنیت خودش خواستم ببرمش خونه خودم چون احتمال میدادم که تعقیبش 
کرده باشن وبایدیه مدت ازاون خونه دور میموندامااون فکرمی کردمی خوام 

 که عین فرشته نازیببرمش شکنجه اش کنم آخه چه طوردلم می اومددختربه این 
ماشین شدبه وضوح لرزیدن وترس واسترسشو هابود روشکنجه کنم عسل وقتی سوار

  :توماشین تشخیص می دادم آرمان گفت
  
  ....توروخداسرش دادنزنی _
  

   چرتوپرت دیگه گفت که ازمن بعیدبودکلی
  
  آخه دوست من من چندباردادزدم که این باربخوام سرعسل دادبزنم_
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 خداسکته باشه ولی امشب خودتوکنترل بکن ببین چه جوری داره ازت میترسه به_

  ...می کنه
  

 سمتش ویه لبخندکه بیشترشبیه پوزخندبودزدم که معلوم بود ترسش برگشتم
دوبرابرشده وقتی توخیابون جلوم زانوزدوپاهاموگرفته بودوازم التماس می کردکه 

نزنمش یه لحظه ازخودم بدم اومد که کاری کردم که عسل این کاروبکنه اماخوب 
  ...خداروشکرآرووم شد

  
   درازفکروخیاالت دیشب اومدم بیرون صورت خندون عسلو دیدمنبابازشد

  
  ...بانو خزانه بنده راخالی کردیدفکرکنم ازخجالت خزانه ام دراومده باشید_
  
  ...خیرالیاحضرت فقط سی تومن ازخزانه شماخالی وکسرشد_
  
  بله بله صحیح حاالبه قصرفرمانده آرمان میرویم_
  

  پیش فرمانده یعنی آرمانمیریم : به سمتم برگشتوگفتباتعجب
  
  اآبازی روخراب نکن دیگه هانی_
  

االحضرت سالمت باشن جسارت نباشه میتوانم بپرسم چرابه :خندیدوگفت
  ...قصرفرمانده میرویم مگرحمله ای به قلمروتان شده است؟

  
  : خندم گرفت اماجلوشوگرفتم وگفتمازحرفش

  
کسی نمی تواندبه )آرمان(مااازبانتان راگازبگیریدبافرمانده ای که داری_

قلمروماتجاوزکندباغرشی که می کنددل دشمنانمان راآب می کندولی واقعاسوالی 
  ....مزخرف پرسیدید
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  اااالیاحضرت_
  
ناراحت مشوبانوچون ازقبل باقصرهماهنگی شده است وقراراست تشریفاتی به _

  خاطرورودمابه آن قصرتوسط فرمانده صورت بگیرد
  

ن گرفت وزدیم زیرخنده ورفتیم به سمت قصرفرمانده یعنی خونه  خندموهردوتامون
  ...آرمان

  
  )آرمان(
  

 تاخودصبح خوابم نبردچون عسل خونه نبودبه فکراینکه فردابرای نهارمیان دیشب
اینجاکمی خیالم راحت شدوخوابیدم ساعت هفت بیدارشدم ودادزدم 

عســــــــــــــل عســــــــــــــل بیدارشودانشگاهت 
  یرشدآآآآآآآآآآآآاد
  

 دم دراتاقش دروبازکردم که دیدم اتاقش خالیه یادم افتادکه دیشب رفته خونه رفتم
  ...آیدین

  
آخه ( شرکت بعضی از کارهارو انجام دادم وبقیشو سپردم به وکیلمو دست چپم رفتم

دست راستم آیدینه اون که خودش کارداشت به خاطرهمین سپردم به اون یکی 
  )خخخخ...دستم

  
پرس 5 منشی گفتم که تموم قرارهای امروزوکنسل کنه وساعت یازده اومدم خونه به

غذاخریدم اومدم خونه ساعت تقریبا دوازده ونیم بود که دیدم نیومدن بلندشدم 
وغذاروتوی یه قابلمه خالی کردم وگرمش کردم بووعطرش کل خونه روبرداشته 

 درخونه منوداشت البته توآخه آیدین کلیدخونه وحتی ریم...بوددرخونه بازشد
خیلی خیلی خوشحال شدم صورت خندون ..فهمیدم که اومدن... من هم داشتم

هردوتاشون توی درنمایان شداماتاعسل واردخونه شداخم کردوباخشم توچشمام زل 
زدبه آیدین نگاه کردم که اونهم داشت باتعجب به عسل نگاه می کردعسل 

  :باعصبانیت دادزد
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 انتظارنداشتم فکرمی کردم توباتموم پسرافرق داری نگوتوهم واقعاکه اصالازت_

  ...لنگه همونایی کجاست دوست دخترت قایمش کردی؟
  

چــــــــــیی : عصبانی شدم امابه روی خودم نیاوردم وپرسیدمازحرفش
  دوست دخترتوداری چی می گی؟

  
چی می گم آرررره این غذاروکی درست کرده هاااان که بوش کل خونه _

  ؟؟؟؟...داشتهروبر
  

  ... منفجرشدم وپقی زدم زیرخنده عسل داشت باحرص به من نگاه می کردازخنده
  
این غذاروازبیرون ازرستوران گرفتم کسی برام درست نکرده بعد دوباره خندید _

باخودم گفتم همون جوری که ماروی اون غیرت داریم اون هم روی مامعلومه که 
ببخشیدآرمان : زدعسل گفتغیرت داره یه فکرشیطانی به کله ام

  .....تو.....عصبانی شدم وفکرکردم که تو.....من....من
  
  خواهش می کنم اشکالی نداره خانووووم کوچولو_
  
  ااااتوبازم گفتی خانوم کوچولو_
  
  باشه پس خواهرکوچولوی غیرتی من_
  
وااااااااااااااایــــــــــــــــــــــــی ازدست _

  توووووووووووووووووو
  

 باالتالباساشوعوض کنه منوآیدین داشتیم حرف میزدیم که درکمال ناباوری رفت
چشممون به عسل افتادیه ساپورت مشکی بالباس صورتی که آستیناش تاباالی 

آرنجش بودپوشیده بوددست چپش دوازده تااز النگوهایی که من خریده بودم 
 که گردنبندطالییودست چپش سه تاازالنگوهای پهنی که آیدین براش خریده بودو
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منوآیدین براش گرفته بودیم وپوشیده بودواااااااااااااااااااااای عسل 
می گفت من برای مهمونی ...طالهااااااشـــــــــــــــــوپوشیده بود

میتونست هرمهمونی یه دونه ازسرویس های طالشواستفاده کنه آخه ...طالمیپوشم
 نگاه کردم اون هم مثل من تعجب ینمابرای عسل طالی زیادی خریده بودیم به آید

کرده بودبلندشدیم ورفتیم سمت آشپزخونه منوآیدین کنارهم وعسل روبه روی 
  ..مانشسته بود

  
عسل دیگه هیچ وقت طالهاتوازدستت درنیار مخصوصا این گردنبند و بعدا میرم _

  ....می فروشمشون یه دست دیگه برات می خرم البته به جزاین گردنبند
  

  چشـــــــــم دیگه درشون نمیارم_ کرد نگامعسل
  

 که قاشقشوباال وپایین می آوردصدای جیرینگ جیرینگ النگوهاش وقتی
ظرفاتوسط عسل جمع شد وزحمت ...منوآیدینوبه وجه می آوردغذاروکه خوردیم 

شستنشوماشین ظرفشویی کشیددیگه بایدکم کم فکرشیطانی ام روعملی کنم ساعت 
 خندداشتی آیدین بودوخوابیده بودوآیدین هم بالبچهاربودعسل سرش روی پاها

  ....موهاشونوازش می کرد
  

  می گم آیدین دوسش داری یاعاشقشی هییم_من
  

  ...آرمان من عاشقشم: خاکستری وحشی اش زل زدتوی چشمام وگفتباچشمای
  

  !!!ازنظرخواهربرادری دیگه نه؟؟؟: لحظه غیرتی شدموگفتمیک
  

  ..آره ازنظرخواهر برادری دیگه: لحظه نگاهش یه جوری شدوگفتیه
  

   دروغ می گفت قشنگ عشق ومی تونستم توی چشماش ببینمداشت
  

  توچی توهم عاشقشی_آیدین
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  یعنی چراعاشقشم....من نه بابا ...من_من
  

  ازنظرخواهربرادری دیگه نه؟_آیدین
  
  آره_
  

  بروخودتورنگ کن_آیدین
  
  نه که توراست گفتی...نه بابا_
  

وتامون بهش ابرازعالقه می کنیم هرکدوممون روانتخاب یه روزی هرد_آیدین
  ...کرداون باهاش ازدواج می کنه

  
  آره اگه توروانتخاب کردمن تاآخرعمرم برادریشومی کنم_من

  
  منم همین طوراگه توروانتخاب کنه منم تاآخرعمرم براش برادری می کنم_آیدین

  
  : شیطانی ام افتادم وگفتمیکهویادنقشه

  
  راستی آیدین_
  
  بله_
  

  ...... یه نقشه دارم برای امشب من
  

عسل عسل :  روبراش تعریف کردم واونهم تاییدکردساعت پنج شدآیدین گفتنقشه
  خانووووم بلندنمیشی خانوووم خوشگلم

  
  وااااااااااااای چه رمانتیک_من
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  عسل جان عسل گلم بیدارشودیگه... االن میشنوه... آرمان..مرض_
  

  داآیدین خوابم میادتوروخ: بابی حالی گفتعسل
  

  باشه یکم دیگه بخواب بعدبیدارشو: پفی کشیدوگفتآیدین
  

 به دستای کوچولوی خوشگلش افتادکه به خاطرمن وآیدین اصال چشمم
ناخوناشودراز نمی کردوالک نمی زدآخه مامخالف الک زدنش بودیم اون یه 

  ...دختربودوحتی یه دونه الک هم نداشت
  

  می گم آیدین_من
  
  جانم_
  
  ببین عسل یه دختره میگم بیاامروزبذاریم یه دونه الک بخره_نم
  
  !!!!!اون وقت چرا؟؟؟؟؟_
  

  ببین اون یه دختره وآرزوداره مثل دخترای دیگه ناخوناشودرازکنه والک بزنه_من
  
  باشه_
  

  ..میگم بعضی اوقات شک می کنم به خودم من پسرعموی عسل هستم یاتو_من
  

  هردومون:خندیدوگفت
  

  ن خودتآره جو_من
  
  یعنی نیستم؟؟؟؟_
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  چراولی تودوست صمیمی پسرعموشی_من
  

  عسل عسل بیدارشودیگه: صداکردخندیدوعسلو
  
  اه آیدین توروخدادیگه ولم کن بابا_
  
  ...باشه منوآرمان میریم خریدخب تونیا وتوی خونه بخواب_
  

هردومون ریزریزخندیدیم راست میگن ... باحالت بامزه ای سیخ شدعسل
  ...ق خریدنخانوماعاش

  
  ...من هم میام...نه نه کی گفته من خوابم میاداالن میرم خودموآماده کنم_
  

 زدیم زیرخنده وعسل هم یه چشم غره توپی به هردوتامون رفت ازپله منوآیدین
  ...هارفت باالوازدیدم ناپدیدشد

  
  میگم آیدین امشب چه قدربه منوتوخوش بگذره هااا_
  
  ....آره ولی فکرکنم_
  

 زدیم زیرخنده عسل باقیافه مظلومی اومدپایین مانتوسفیدشم دستش ارهبعددوب
  .....بودوااااای بدبخت شدیم 

  
  !!...وااااااااااااای آرمان فهمید_آیدین

  
  !!مگه قرارنبودنفهمه چه طوری فهمید؟؟...وااااااااااااای نه _
  

  چرااین مانتوخوشگلموجرش دادین هااااااااااااان: اومدپایین وگفتعسل
  

  ...آخه خیلی کوتاه بودبه زورهم روی باسنتومی گرفت: گفتآیدین
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...  کشید ای نمیری آیدین این چه طرزحرف زدنه آخهخجالت

  آخه من دوستش داشتم خیلی خوشگل بود....خب....خب_
  
  یکی دیگه مثل همون برات می گیریم_
  
  آره آرمان راست میگه ولی یکم بلندتر_
  
  باشه_
  

  ... باالرفت
  
  ن خیلی مظلوم نبودآیدی_
  
  آره ماداریم خیلی بهش سخت میگیریم_
  
  همش به خاطرخودشه ماکه بدجنس نیستیم_
  
  ...آره مخصوصا امشب_
  

میگم میشه من : آماده شدوخواستیم سوارماشین من بشیم که عسل گفتعسل
  ...رانندگی کنم

  
  ....به به خانوم دیگه راه افتادن_
  
 کم گرفتیدبعدادامه دادمی گم یه ماشین بله دیگه آرمان خان شماعسل ودست_

  ...برای عسل بخریم
  

  ...نه نه نه من ماشین نمی خوام: گفتعسل
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/////..........  
  

 مغازه لوازم آرایشی شدیم کلی براش لوازم آرایشی گرفتیم چشمای عسل وواردیه
داشت ازحدقه بیرون می زدآخه خیلی تعجب کرده بودهفت رنگ الک براش 

میگم راستی چیزه :عسل بامن من گفت...ه مووکلی وسایل دیگهگرفتیم وگیر
  ...من...من

  
  ...آیدین من گوشیموتوماشین جاگذاشتم بریم بیاریمش: چی الزم داره گفتمفهمیدم

  
  خب خودت بروبایدیکی پیش عسل باشه_
  

 وابروبه مغازه روبه رواشاره کردم عسل داشت ازخجالت آب می باچشم
  .....ظوروگرفتشدتاآخرش آیدین خان من

  
 جداشدیم وواردیه سی دی فروشی شدیم ویک فیلم ترسناک آمریکایی ازعسل

گرفتیم عسل هم کارش تموم شدواومدبیرون باهم سوارماشین شدیم که عسل آهنگی 
روکه خیلی بهش عالقه داشت وگذاشت آهنگ خیلی آروم وقشنگی بوداماعوضش 

  ...چراعوضش کردی؟:کردباصدای اعتراض آمیزی گفتم
  

  ... بهم نگاه کردباتعجب
  
  مگه ازاین آهنگ شمامتنفرنبودیدمگه همیشه مسخره اش نمی کردین؟_
  
  .....مگه مسخره کردن آهنگ نماداینه که ماازاون آهنگ متنفریم_
  

  : وصدای زیباوآروم علی روزگارتوی ماشین طنین اندازشدآهنگوگذاشت
  

   خانـــــــومی شدی امشب عزیززززززمچه
  

   دنیاموزیرپات بریززززززم خواممی
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   خوام یه زندگی درحدچشمــــــــــــــاتمی

  
   واست ازدنیام عزیزمبسازم

  
   زیرپات هرچی که دارمبریزم

  
   دوست دارم داروندارمبگم

  
   عشق منودنیام توهستیبگم

  
   وقتی که نیستی بی قرارمبگم

  
   هرچی که دارم ازتوبودهبگم

  
   این زندگی سهم توبودهبگم

  
  خانوم زیباروی مهتاب بگم

  
   بی توزندگی بی عشق بودهکه
  

   بالبخندقشنگومهربونت جون میگیرم عزیزممن
  

   بخندآروم من خانوم مهتابم تامن نمیرم بخندپس
  

   بخندپس
  
به خودم ) توصیه می کنم حتمااین آهنگ رودانلودکنید)(علیرضا روزگارخانوم من(

عسل ...آهنگ زمزمه میکنیمدیدم منوآیدین داریم باسوزدل همراه ..اومدم
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عاشق شدین که اینجوری دارید باسوزدل آهنگوهمراهی می :سکوتوشکست وگفت 
  !!...کنید؟

  
  ایهیم: ناخواسته گفتیمهردوتامون

  
 عجیبی درچشمانش نشست که نفهمیدم معنای غمش چی بودکه ازچشم غم

  :منوآیدین پنهون نمونداماخودشوکنترل کردوبالحن شادی گفت
  

هردوتاتون باهم عاشق شدین حاال این دخترخوشبخت کیه که دلش پیش  جالب چه
  !!دوتاداداشای خوشگل ومغرورمن گیرکرده؟

  
هنوزچیزی : همون طورکه سرشوبه دستش تکیه داده بودبالحن غمگینی گفتآیدین

  ...معلوم نیست
  

 نمی دونه که دختری که ماعاشقش شدیم هرروزوهرشب کنارمونه نمیدونه که عسل
عشق ...نوآیدین هردوتاش مشترکه نمی دونه که منظور هردوتای ماعشق م

آهنگ بعدی روپلی ... خودشه ونمی دونه که هرلحظه قلبمون براش می تپه..ما
کردومنوبردتوی فکراینکه چراعاشقش شدیم وچه طورعاشقش شدیم 

 مغروربودیم وپسر مغروروعشق هـــــــــــــــــه ادوتاجزوپسرایم
  ...واقعا مزخرفه

  
 دم درخونه وعسل ریموت وزدوماشینوپارک کردواقعاراه افتاده رسیدیم

  )به آیدین نگیدهاا...(ای من فداش بشم...بودهااااا
  

 شدن رفتیم به سمت خونه توی اتاق لباساموعوض کردم ساعت تقریباهفت بعدپیاده
بودامامنوآیدین درمقابل چشمای متعجب عسل گفتیم که گشنمونه چون برای امشب 

  .......قشه هاداشتیم بله پس چی فکرکردیدن
  
  )عسل(
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 دونم ایناچه نقشه ای دارن که همش به هم یه جوری نگاه می کنن مخصوصا نمی
  .......وقتی که گفتن گشنمونه اونم ساعت هفت عصر

  
  ....عشقم_آرمان

  
نه ولی ......نه گوشام اشتباهی شنید.....این االن آرمان بود......بله.....بله
خودش بودصداشوزنونه کرده بودوبایه عشوه ای برای آیدین عشقم ......ولی .....

  ....!!!!!صداش کرد نه بابامگه آرمان هم بلده
  

  جونــــــم نفســـــــــــــــــــــم_ آیدین
  
  میگم امشب فیلم ترسناک ببینیم_
  

  هرچی عشقم بگه اطاعت میشه بانوی من_آیدین
  

 آرمان بااین هیکل وابهت لباس قرمز زنونه باکفش  زدم زیرخنده شمافکرکنینپقی
وااااااای وایساببینم ........قرمزعروسکی وموهای درازوآرایش کرده خوشگل 

  !!!!!!!فیلم ترسناک........اینااالن چی گفتن 
  

  ... سرفه کردم آیدین بلندشدوزدتوی شونه امیکهوافتادم
  
   آخه تودخترخب برای چی اینجوری می خندی تاغذابپره توگلوت_
  

  !!!!فیلم ترسناک؟؟؟: برام کمی دوغ ریخت داددستم باترس گفتمآرمان
  
  ؟؟...مشکلیه..خب آره_
  
  .....فقط من کمی خستم میرم بخوابم خوش بگذره...هیچی...هاااااان هیچی_
  

  . بلندشم که باحرف آرمان سیخ شدمخواستم
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ابخریم که شونزده خونه میگم آیدین جوونم بریم برای فیلم امشب ازاون کاکائوه_

منظورهمون اسماتیس قرص (ای بود وچیپس وترشی وپاستیل وکلی هم قرص ایکس
  )های رنگی رنگی کاکائویی مابهش می گیم قرص ایکس

  
  ...ای به چشم خانم عزیزم_
  

ازنقطه ..نامردا... چشم غره ای بهش رفت که آیدین درجواب فقط خندیدآرمان
  ...ضعف من استفاده کردن

  
  ...گم میشه برای منم بخریدمی_
  
  آره امایه شرط داره؟_
  
  چه شرطی هرچی باشه قبوله؟_
  
  ...بایدبامنوآیدین بشینی فیلم ترسناک نگاه کنی_
  

 بااین حرفش پنچرکه چه عرض کنم کالاب شدم آخه من ازفیلم ترسناک حسابی
یعنی (حسابی وحشت داشتم اماچاره چی بودقبول کردم چون من برای همشون 

  .....قبول کردم .....می مردم)راکی هاخو
  

   روآماده کردیم تابریم ازاون چیزهای خوشمزه بخریمخودمون
  

  چنددقیقه.....این بارآیدین پشت فرمون نشست......وووووویــــی
  

   گذشت که هردوتاشون برگشتن وبه هم یه لبخندشیطانی زدندرسکوت
  

  ... بهشون نگاه کردممشکوک
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  یه ای آهنگ شیدایی رو مسابقه بدیممیگم آرمان پا_آیدین
  

   دستم زدم توی پیشونیمباکف
  
  ....واااای نه_
  

 شیدایی آهنگ بی کالمی بودکه هرجورآهنگی که باهاش می خوندی بهش آهنگ
مسابقه طوری بودیه ..می اومدو خودشون اسمشوگذاشتمه بودندآهنگ شیدایی 
دویه بیت دیگه از خودش بیت آیدین می گفت وآرمان عین همون بیتو تکرارمی کر

  ...می ساخت واالآخر
  

پریدم واستوپش کردم که هردوتاشون ... موسیقی آهنگ شیدایی شروع شدصدای
ازتون خواهش می کنم همین یه امشبورحم :صدای اعتراضشون بلندشدگفتم
  ...کنیدوازخیراین آهنگ بگذرید

  
چیه :وگفت وایسادآیدین برگشت هیـــــــــینی گفتم که لبخندی زدماشین

دختربروپایین ازاون سوپرمارکت یه کم خرتوپرت بگیروبیاولی 
  ...ماکه دخترنیستیم بشینیم پاستیل بخوریم....توروخداهمشوپاستیلوترشی نخر

  
 زدم ورفتم سمت سوپری ازخجالت کیف پولش دراومدم وبرگشتم توی لبخندی

: ماشین که ماشین حرکت کرددوباره رفتن سمت ضبط که گفتم 
  ....خدااااآیدینتورو

  
  ..نوچ نوچ نوچ نوچ نمیشه وآهنگوپلی کرد: گفتآرمان

  
  :اول از همه خودش شروع کرد.
  
  شیداییی_
  

   شیداییمنوهرشب
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  : شروع کردآیدین

  
  شیدایی_
  

   شیداییمنوهرشب
  

   شیداییمنوبارون
  

   خرشیداییمنویه
  

میگی به من : منویه خرشیدایی آرمان باحرص گفتجـــــــــااااااااااانم
  :خرباشه خودت شروع کردی

  
  شیدایی_
  

   شیداییمنوهرشب
  

   شیداییمنوبارون
  

  ...وباشیطونی ادامه داد...منویه خرشیدایی: گفتوباحرص
  

   سگ پاچه گیرشیداییمنویه
  

محض اطالعتون شماسگ پاچه ... تواالن به من گفتی سگ: عصبی شدآیدین
  ......گیرهستیدنه من باشه خودت خواستی 

  
   منوهرشب شیداییشیدایی_
  

   شیداییمنوبارون
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   خرشیداییمنویه

  
   اش چی بودآهاااااان فهمیدموایسابقیه

  
   سگ پاچه گیرشیداییمنویه

  
   دیوونه آشغال شیداییمنویه

  
  ...به واهللا قسم اگربزنیدعقب خودمومیندازم پایین:آهنگویکهوردکردموگفتم

  
  ... نه این آهنگ که بدترازاون یکیهوااااااااااااای

  
 خانوم من ازعلیرضاروزگارآهنگ فوق العاده قشنگیه امااین دوتاهمش آهنگ

هردوتاشون زدن زیرخنده آیدینم باسرعت باالرانندگی می ...مسخره اش میکنن
کردوآرمان خواست همراهش بخونه اول آهنگ اونایی که شنیدن میفهمن که اول 

  :آهنگ علیروزگارمیگه
  

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

  : آرمان می گفتولی
  

  عر....عر....عر....عر
  

....  رئیس بزرگترین شرکت کل خاورمیانه که آرمان باشه متاسفم واقعابرای
  :بعدمکثی کردوآهنگ شروع شدوآرمان هم شروع شکرد

  
  )چه خانمی شدی امشب عزیزم(چه گودزیالیی شدی امشب عزیزم_
  

  )وام دنیاموزیرپات بریزممی خ( خوام غم هاموزیرسمات بریزممی
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  )می خوام یه زندگی درحدچشمات( خوام یه جهنمی درحدچشماتمی

  
  )بسازم ازدنیام برات عزیزم( واست ازجهنم عزیزمبسازم

  
  )بریزم زیرپات هرچی که دارم( زیرسمات هرچی غم دارمبریزم

  
  )بگم دوست دارم داروندارم( خاک توسرت گودزیالی من بگم

  
  )بگم جون منودنیام توهستی(من توهستی کوفت منودردبگم

  
  )بگم وقتی که نیستی بیقرارم( وقتی که نیستی خیلی خوشحالمبگم

  
 نتونستن جلوی خندشون روبگیرن که محکم زدن زیرخنده آیدین آهنگ دیگه

  وزدعقب وگفت جون من یه باردیگه بخون
  

 شیشه عرچون...عر...عر... اینکه آرمان می خواست شروع کنه وبگه عردرحین
هاپایین بودنوآیدین هم ازماشین پلیسی که درکنارمون بودسبقت گرفت 

صداشوشنیدن وباتعجب برگشتن سمت مامعلوم بودکه صدای عرعرعرعرآرمان 
  ....وشنیدن 

  
  ...راننده ماشین جنسیس بزن کنارراننده جنسیس بزن کنار : بعدگفتنیکم

  
  باماست ماکه سرعتمون باالنیست؟ :آیدین

  
  توبزن کنارببین چی کاردارن؟خوب حاال_
  

 زدکناروهردوتاشون پیاده شدن من ازپشت پنجره داشتم بهشون نگاه می آیدین
  کردم
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  )آیدین(
  

 ترسیدم ازاین که نسبت منوآرمان با عسل و بپرسن اماخب نمی دونم چی کمی
  ...کاردارن

  
  : رفتیم پایین پلیس ازما پرسیدوقتی

  
  ین سرعتی رانندگی میکنید؟شما آقایون وقتی مستیدچراباهمچ_
  

  نه باباجناب سروان: به آرمان نگاه کردموگفتمباتعجب
  
  سرگردهستم_
  
  جناب سروان باورکنین مامست نیستیم اصالاهلش نیستیم...خوب همون_
  
  گفتم که سرگردهستم جوون نه سروان_
  
  مال خودتونه؟: ماشین اشاره کردوگفتبه
  
  ...مال خودم میشه.....بله اگه خدابخواد.....چی دختره _
  

  ...نه خیرمنظورم ماشینه: عصبانی بهم نگاه کردوگفتپلیسه
  
  البته قابلتون ونداره..آهاببخشیدبله بله مال خودمِ_
  
خب خانم چه نسبتی باهاتون دارن االن این وقت شب باشماچی کاردارن _

نتونست بگه چراصدای .....وصدای :چراپارتی گرفتیدتوی خیابون وبعدگفت
  ...اهللا اکبر:یاریدامابه جاش گفتخردرم
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جناب سروان پارتی چیه بابااون خانوم : گرفته بوداماجلوشوگرفتیم گفتمخندمون
بعدبادست به آرمان اشاره کردم که به ماشین تکیه داده بودوداشت می .....خواهر
خواهرایشونه ......اون پسررومی بینیدکه داره زمین وگازمیزنه :خندید

 که ازشکست عشقی گیه به خاطراینکه خواهرمون روازافسردوخواهرناتنی بند
زن بنده که اونجادارن ...... خورده بوددربیاریم تصمیم گرفتیم یکم حالشوجابیاریم 

  ....زمینوگازمیزنن
  
  وایساوایساببینم مگه تونگفتی خواهرناتنیته_
  
  ....جناب سروان_
  
  سرگردهستم_
  
وزفرق بین دختروپسر و نمیدونیدمن جناب سروان شماهن.... خب چه فرقی داره_

دارم به سمت آرمان که دراصل زن بنده است اشاره می کنم اونوقت شماداریدبه 
  ....خواهرمن که داره صندلی های جنسیس خوشگلمو می خوره اشاره می کنید

  
  )خخخخ..به خدااسکلش کرده بودم(
  

  !!!آهااون آقاهه که داداش شماست زنتونه؟؟؟: خندیدوگفتپلیسه
  
  اگه خداقبول کنه_
  

جناب :  پلیس که پشت سرجناب سروان بودمثل قاشق نشسته پریدوسطیکهویه
  ...سرگرداینامستن خیلی بدهم مست کردن دست گیرشون کنیم؟

  
  ...داشتی میگفتی..نه وایساماجراداره جالب میشه خوب جوون تعریف کن ببینم_
  
  ....کرده بودبنده هوس ) منظورم آرمانه(جونم براتون بگه خانوم_
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  !!!!هوس چی کرده بود؟؟؟_
  

هوس ..شماپلیس منحرف تاحاالدیدید؟... قدمنحرفن آآآآآآآآآآآآآآآآآایناچه
  :امااین جملرونگفتم توی دل خودم ورورکردم...کرده بودمنوبخوره

  
نه جناب سروان منظورم هوس فیلم ترسناک ازاون آمریکاییش کرده _

نندکه ماهم به حرفشون گوش دادیم خب خواستن فیلم ترسناک ببی.....بود
  ...مامرداهمیشه بایدتسلیم خواسته زنامون باشیم دیگه

  
واقعاکاشکی آرمان زن من بود ..... سرگردخندیدجناب

  ...چه قدباحال میشد)خخخخخخخخخخخخخخخخخخ(
  
  ....همراه خواهرم اومدیم بیرون تاخوراکی بخریم باورکنیدجناب سروان_
  
   گفتم که سرگردهستمای باباآقای محترم_
  
داشتم می گفتم جناب سروان .....باشه باشه معذرت می خوام چراعصبانی میشید_

باورکنیدپدرجیب منودرآوردن خانم بنده انگاردخترهشت ساله تشریف دارن آخه 
آخه بگوزن توهشت بسته پاستیل وخریدی که چی اونم ......اااا ببخشید.....بگومرد

نه ..... آخه توروخدااین انصافهینایی که پنج هزارتومنچی ازاون بسته بزرگاش او
دلیل نمیشه چون ماشین خارجی زیرپامه این هاهم .....شمابگیداین انصافه 

خواهربنده روکالدیگه ولش ...ازموقعیت برای درآوردن پدرجیبم سوءاستفاده کنن 
خوب کنیدایشون نه بسته کاکائوشونزده خونه ای ازاون گروناشو برداشته میگم 

چهاربسته چیپس بزرگ ... میگه من شونزده خونه ای می خوام...هشت خونشوبردار
خانواده وهفده بسته آبنبات ودوبسته آلوچه وچهارتالواشک 

پدرجیبمودرآوردن اگه باورنداریدمدارک موجود هست توماشینه البته .....
ای ازهیفده بسته آبنبات پونزده بسته مونده چون خواهروزن بنده دوتاشوج

 به من یه تعارف خشک وخالی هم بکنن که حداقل یه لیست هشماخالی بدون اینک
بزنم خوردن وازاون جایی که ماکامالبی فرهنگیم آشغاالشوازپنجره انداختیم بیرون 



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

91

ودیگه صحت اینکه دوتاخوردن یاچهارتاوجودنداره مگه اینکه باکاربردشکافی معده 
  ...شون بفهمیدکه چندتاخوردن

  
  جووون سرزنده وشادابی هستی زن گرفتی؟:یرخنده وگفت زدزپلیس

  
پس من داشتم ازکی تاحاالبراتون جک تعریف می کردم اوناهاش زن بنده ... زکی_

اون آقاست البته وقتی بردمش خونه یه دست کمربندکاریش می کنم اااااااانگارنه 
انگاریه خانوم متشخصه ببین توروخداچه جوری میخنده وزمینوگازمیزنه 

 خوری ازمون شکایت بکنه تفردابایدشهرداری بیفته دنبالمون به جرم زمین وآسفال
وکل این قسمتوبهمون آسفالت کنه ولی نه دست بلندکردن روی زن جماعت وضعیفه 

  ...گناهه شمافکربهتری نداریدچه طوری تنبیهش کنم جناب سروان؟
  

هزارمین ازدست شماجوونامن سرگردهستم آقاپسربرای : خندیدوگفتپلیسه
  !بارحاالبقیه ماجراروتعریف کن

  
جونم براتون بگه این خانم من کمی بی ادب تشریف دارن وشمابه بزرگی خودتون _

ببخشیدش خودم بردمش خونه تربیتش می کنم داشت آهنگی روکه موردعالقه 
خواهرم هست رومسخره می کردشماکه میدونیداین زناباخواهرشوهرشون متاسفانه 

هنگ خانوم من اثرحکیم علی روزگارروشنیده باشیداولش می گه نمی سازن اگه آ
  ....عر...عر...عر...عر:ها وخانوم بی فرهنگم عوضش کردوگفت....ها....ها...ها
  

  ... حرفم پلیسای پشتش منفجرشدن ومن همچنان مسمم ادامه دادمبااین
  
 خالصه اینکه می خواستم به خاطرصدای نکره اش بزنم تودهنش که یکهواسم_

ماشین خوشگلمواززبونتون شنیدم وازاون جایی که من ماشینم برام مهمتره وروی 
ماشینم بیشتراززنم غیرت دارم تنبیهش روگذاشتم برای بعدووایسادم ببینم کی به 

  ... درخدمتتون هستیمنماشین من نظرداره وصداش میکنه وخالصه اینکه مااال
  
  ... ات چی میکشن ازدست توجوون توچه طوری این همه انرژی داری خانواده_
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  ....هیچی واالجناب سروان_
  

  سرگرد.....سرگردهستم آقا: بازم پریدوسط حرفموباعصبانیت گفتپلیسه
  

   باش منم همراه زنم رئیس بزرگترین شرکت خاورمیانه هستیمخوب
  
جناب سروان احمدی این هارودستگیرکن وازشون آزمایش بگیروببین چی مصرف _

  .انرژی دارن ودرحال وچرت وپرت گفتننکردن که این همه 
  

بادم ..خوبه خودم وایسادم داره جلوی خودم بهم توهین میکنه... توروخدامیبینی
  خوابیداین همه سخنرانی کردن بیهوده بود

  
  باورکنیدجناب_
  

 مامست نیستیم بابا چراتهمت میزنید ماآدمای معروفی هستیم نمی یایم که سروان
  مست کنیم جناب سرگرد

  
  : لبخندی زدوگفت لیسهپ

  
باازمایش دادن مشخص ..... خوبه برای یک بارم که شددرجه منودرست گفتی_

  ...میشه اگه واقعامست نیستیدپس ترسی هم نبایدداشته باشید
  

 دستی توموهام کشیدم اگه یکی مارواونجامیدیدآبرومون میرفت کف باکالفگی
  ...پامون

  
س زیادی براش خوب نبودسعی کردم  سوارماشین شدم عسل ترسیده بودتررفتم

  :لحنموبدون نگرانی وعصبانیت جلوه بدم که خیلی هم موفق نشدم
  
برای چی نگرانی خوشگلم قراره بریم یه آزمایشی بدیم ببینن که مامست ....عسل_

  ...هستیم یانه امشب که قرارنیست اونجابمونیم که خوشگلم
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  :خندافتادنگران پرسید کننده ای زدآرمان چشمش به این لبلبخندنگران

  
  !!قرصات کجاست؟؟... خوبی.....عسل....عسل

  
رفتم توشوک به آرمان نگاه ... شدم رفتم عقب که یکهوسرعسل افتادروپام نگران

  کردم داشت تکونش می دادسریع پیاده شدوپشت فرمون نشست
  

  آیدین قرصش رنگ صورتی مانندی داره بهش بده_آرمان
  

  وقتی که بیهوشهآخه چه طوری بهش بدم _من
  

  ...یه جوری بهش بده دیگه_آرمان
  

  ..برای چی اینجوری شدآخه_من
  

به خاطرترسشه ازوقتی که مامانوبابای من فوت شدن چون خبرا ناگهانی _آرمان
بهش میرسیداین طوری شده وبعضی وقتاازشون استفاده میکنه به خاطره همینه که 

  ...ترس زیادی براش خوب نیست
  

  ... فلجش کنهیعنی ممکنه_من
  

  ...نه خدانکنه بابا ترس زیادی که بهش واردنشده که_آرمان
  
صورت سفیدبابینی قلمی .. صورت قشنگش نگاه کردم چه قدرمظلوم شده بودبه

خوشتراش لبای قلوه ای قرمزکه االن باکمک رژلب قهوه ای بودوچشمایی به رنگ 
باتمام وجودمون دختری که منوآرمان ..دخترخیلی زیباو جذابی بود...دریا

دیدمش )نبابای آرما(ازهمون بچگی وقتی توی خونه عمو محمد..عاشقشیم
دلموبردوحس مالکیتی نسبت بهش پیداکردم که کم کم متوجه شدم که آرمان هم 

  ..دوسش داره
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 ماشین فهمیدم رسیدیم عسلوآرمان بغلش کردکه صدای آژیر پلیس باتوقف

فگی رفتم سمت پلیسه خواست حرفی بزنه که اومداووووه یادم نبوداینام هستن باکال
ببین جناب خواهرمن ازترس آگهی رفتن ماواز شما وآزمایش اینجوری شداگه :گفتم

اتفاقی براش بیفته مطمئن باشیدازتون شکایت وبه جرم تهمت زدن به ماهم ازتون 
  شکایت می کنم

  
  ...خواهرتون االن حالش چه طوره؟: گیج بهم نگاه می کردوگفتپلیسه

  
  ...نمیدونم_
  

  ... سمت بیمارستان آرمان ودیدم داشت کالفه بادکتری حرف میزددویدم
  
  )آرمان(
  

  یعنی چی آقای دکتریعنی چی که حالش بده وداروهاشوندارین؟_من
  

  آقای رادمهرماداروهای موردنیازبیمارتون رونداریم؟_دکتر
  

رد نیاز بیماراتون این چه بیمارستانیه که داروهای مو: شدم یقشوگرفتموگفتمعصبی
روندارین هااااان به وهللا قسم اگراتفاقی برای عسلم بیفته این بیمارستانوروسرتون 

کلی پول میگیریدناسالمتی اینجایکی از بهترین بیمارستان های ...خراب میکنم
  رید؟تهرانه حاالبه من میگی که داروشو ندا

  
  ...نی تو؟چته چرااینجوری می ک: اومدومنوازدکترجداکردوگفتآیدین

  
آقای محترم من به آقای رادمهرگفتم که داروهای موردنظرودرمان _دکتر

  ...خواهرتون رونداریم
  

  ...بایدکجاتهیش کنیم؟...یعنی چی که ندارید؟: گفتآیدین
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  پول زیادی میبره اگه بخواهیدازبیرون تهیش کنید_
  
  شمانگران پولش نباشیدگفتم چه قدرمیشه_
  
  دخودمون تهیه اش می کنیماگه پولوهمین االن بدی_
  
  چه قدربایدبدم_
  
برای دوتاقرص ودوتاشربتش میشه چهارصدتومن ودوتاآمپولشم میشه دویست _

  تومن جمعاششصدتومنی میگیره
  

لعنت به این شانس فقط : دست برددتوی جیبش وکیف پولشودرآوردوگفتآیدین
.... رمارکتکارتم نیاوردم چون قراربودفقط بریم سوپ.....دویست تومن دارم 

  حاالچی کارکنیم آرمان؟
  
  ؟....منم سیصدتومن دارم صدتومنش میمونه حاالچی کارکنیم_
  

  . خودموآیدینوگرفتم سمتشوگفتم صدتومنومیدیم شماتهیه اش بکنیدپول
  
  باشه_
  

  ... بادیدنشون عصبانیتم بیشترشدپلیسااومدن
  
  ...آقایون خواهرتون بهوش نیومده؟_
  

نه جناب سرگرد می خواییدباهاتون بیاییم :سخره ای گفتم پوزخندزدم وبالحن میه
  ...تاآزمایش بدیم مطمئن بشیدکه ماچیزی مصرف نکردیم؟

  
  ......نه پسرم الزم نیست_
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  : حرفش بااومدن پرستارازاتاق عسل موندرفتم سمت پرستاره وگفتمبقیه

  
  ... پرستارحالش خوبه؟خانم

  
  :فت که چشمش به من افتادباعشوه ای گپرستاره

  
  ...شمابرادرش هستید_
  

 چه قدراین دختراارزش خودشونومیارن پایین برای لج درآوردنش ایـــش
  ...خیرمن همسرشون هستم:گفتم

  
 ماست وارفت فکرکرده اگه خواهرم بودبهش پیشنهادمی دادم دختره عین
  استغفراهللا.....

  
  همسرتون بهوش اومدن میتونیدبریدداخل_پرستاره

  
  آرمان بیابریم تو:ت اومدجلووگفآیدین

  
   هیزدختره رومنوآیدین بودوای خداازدست این جنس مونث هانگاه

  
   توعسل بادیدنمون لبخندکم جونی زدرفتم

  
  ببخشیدنگران شدید؟... سالم_
  
  خواهش می کنم هانی مگه میشه نگرانت نشیم ؟_
  
  راست میگه حاالحالت خوبه؟_
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 هایی که خریده بودموبرام آره ولی کمی گشنمه میشه یه دونه ازاون ترشی_
  بیارین؟

  
  ...ای شیکموگشنته می خوایی ترشی بخوری االن میرم برات غذامی خرم_
  
  ...آرمان نروغذانمی خورم فقط هوس ترشیموکردم....نه...نه_
  

  : بهش زدملبخنشیطونی
  
  باشه میرم برات یه دونه آیمیوه وکیک می خرم ترشیتم فراموش نمی کنم_
  

  :سل صدام زد برم که عخواستم
  
  ...آرمان_
  
  ...جانم_
  
  ...میشه آبمیوه باطعم آلبالووکیک شکالتی برام بخری؟....میگم چیزه_
  

 بهش زدم که صورتش سرخ شدفکرکنم کلی جون کندتااین حرفوزدفدای لبخندی
  ....خجالتش

  
  باشه خانوووم کوچولوامردیگه ای نیست؟_
  
  نه ممنونم_
  
  پس فعال_
  
  )آیدین(
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تااون حرفارو زد وای من عاشق این دخترم خدایاهرکدوم ازماهاکه  جون کندکلی
لیاقتشوداریم کاری کن عروسمون بشه البته برای من یه پارتی بکن وکاری کن عسل 

  ...عروس من وخانووم خونه من بشه
  
  آیدین_
  

  ... اومدم بیرونازفکروخیال
  
  ...جانم_
  
  میگم پلیساچی شدن؟_
  
  ...ران نباشهیچی گلم بیرون منتظرن تونگ_
  

  دکتراچی گفتن؟: پایینوگفتسرشوانداخت
  
  چی گفتن؟...یعنی چی_
  
  ....درباره بیماریم_
  
  هیچی باورکن هیچی نگفتن_
  

نگران نباش عزیزم توفقط بهت شوک : روی تخت نشستم وبغلش کردموگفتمرفتم
  یعنی اینقدرنگران منوآرمان شدی؟...واردشده 

  
  .....آخه .....من....آره من _
  
  .....هیس باشه گلم خودتوآزارنده_
  

  ... اومدتواهمی کردوزودعسل ازبغلم جداشددربازشدوپلیسه
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  ببخشیدمزاحمتون شدم_
  
  نه خواهش می کنم_
  
  یه سوال اگه بپرسم درستوحسابی وبدون شوخی جوابمومیدین؟_
  
  بله بپرسید_
  
  خانم باشماچه نسبتی دارن؟_
  

  ه می کردنگاه کردم کردم به عسل که نگران داشت بهم نگااخم
  
ایشون دخترعمه آرمان همون پسره که همراهمون بودومن هم دوست پسرعموش _

  ...هستم
  
  خوب میشه بپرسم ایشون محرمتون هستن یاخیر؟_
  
  برای چی اینومی پرسین؟_
  
چون شماهیچ نسبتی بااین دخترندارین درواقع نامحرمش هستین چه طوربغلش _

  نه توخیابون چی کارمی کردید؟این موقع شب بیرون ازخو/کردین
  
جناب شماداریدبااین ...ببینیدهمه چیزهااون جوری که شمافکرشومیکنیدنیست_

درباره زندگی ...سوال هاخواهرموآزارمیدیدشماهیچی درباره مانمیدونید
حتی درباره مریضی خواهرم هم چیزی ....شخصیت ماوخیلی چیزهای دیگه...ما

  ...نمیدونید
  
  .....گفتیتوکه ....خواهرت_
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بله گفتم دخترعمودوستم هستن امامن بیست ساله باآرمان وده ساله باعسل دوست _
  ...پس االن عسل خواهرم هستش...هستموخانواده هامون هم باهم دوستن

  
  چرابه پدرومادراین خانم اطالع ندادیدکه دخترشون بیمارستانه نگران نمیشن؟_
  

  : پفی کشیدمکالفه
  
  ت شدنپدرومادراین خانم فو_
  
  پس این دخترخانم کنارکی زندگی می کنه؟_
  
  ...کنارما_
  
یعنی چی کنارشمااین دخترتوی یه خونه بادوتاپسرنامحرم وصدالبته مجردزندگی _

  !!!....می کنه
  
ببینیدجناب داریدبااین سواالعسلوآزارمیدید ما ازاون دسته پسرهانیستیم _

 نکردیم ونخواهیم کرد ومیتونیدازعسل هم بپرسیدماتاحاالبهش دست درازی
مااالن جای برادرشوداریم یه برادربه خواهرش هیچ وقت دست درازی .....فهمیدید
  نمی کنه

  
  ...هرچی باشه این خانم نبایدپیش شماتنهازندگی بکنه_
  

  .... داشت صدام باالمیرفتدیگه
  
یعنی چی آقای محترم شمانمیتونیدبرای زندگی شخصی دیگران تصمیم گیری _

  ...ونقدرهاهم هرزه نیستیمبکنیدماا
  
مگه نمیگیدکه این خانم دخترعمودوستتون هست پس چراپیش عمووزن عموش _

  ....زندگی نمی کنه یایه قومی فامیله دیگه ای؟
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  .... حسابی سرخ شده بودسرشوآوردباالعسل

  
جناب سرگردعمووزن عمومن فوت شدن تنهامن این دوتارودارم واجازه نمی دم _

 ساله پیششون دارم زندگی می کنمومثل چشمام بهشون اعتماددارم به کسایی که ده
بی احترامی بکنیداین دوتامثل پسرهای هرزه دیگه نیستن آقای محترم این 

 راضیم که پیششون مندوتاتاحاالدهن به قلیون وسیگارنزدن چه برسه به شراب 
ی هستم شماهم داریدتوی زندگی خصوصی دیگران داریددخالت می کنید من نم

زارم ازمن این دوتاروجداکنیددیدیدکه وقتی شنیدم قراره برن پاسگاه بیهوش شدم 
چه برسه به اینکه ازمن جداشون کنیدپس لطفاکاری به زندگی مانداشته 

 ولی وقیمم میشه آرمان یعنی ندارمدرضمن وقتی من هیچ کس وکاری ....باشید
  ...پسرعموم

  
  .......فکر می کردم .....آآآآآآآآ....  عسل باتعجب داشتم نگاه می کردمبه
  

جناب سرگردمشکلی پیش : اومدتوووقتی حال منوعسلودیداخمی کردوگفتآرمان
  ...اومده؟

  
  ... جناب سرگردنگاه کردم یعنی اگه کارت بهش میزدی خونش درنمیومدبه
  
  .....خیرجناب_
  
  ..خب مگه نمیگی قیمت آقاآرمانه؟یعنی پسرعموت؟: سمت عسل برگشت وگفتبه
  

  ... بانگرانی به پلیس نگاه کردآرمان
  
  ...وبایداضافه کنم که قیمت بایدازخودت بزرگترباشه_
  

جناب سرگردپسرعموم :عسل گفت... نفسی از سر آسودگی کشیدیممنوآرمان
  ..یابهتربگم قیمم چهارسال ازخودم بزرگتره
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  .. ارمان نگاه کردم که لبخندی روی لباش نشسته بودبه
  

  ... محرمتواضافه کنم_سرگرد
  

 حرفش یکهوآرمان به سرفه کردن افتادوعسل باچشمای گردشده به پلیس نگاه بااین
  ...کردفکرکنم تازه فهمیدموضوعوچون قرمزشد

  
معلومه که پسرهای خوب ومعتبری : سرگردبه سمت آرمان برگشت وگفتجناب

  ...هستیدامابایدبامابیایدبه اگاهی برای اعالم نتایج
  
رنگش دوباره پریده بودکالفه دستی توموهام کشیدم ولی جناب  عسل نگاه کردیم به

البته فکرنکنم حال خواهرتون زیادی خوب باشه به خاطرهمین :سرگردگفت
  ...همینجاهم توی این بیمارستان میتونیدآزمایشوبدید

  
:  اومدجلووکیسه خوراکی هاروگذاشت روی پاهای عسل وگفتآرمان

نگران نباش عزیزم االن قیمت میره ازمایش بده تاتوایناروبخوری ماهم برمی گردیم 
  ..وبرگرده

  
  ... تامون آروم خندیدیمهرسه

  
 جناب سرگردراه افتادیم وپس ازدادن آزمایش واعالم نتیجه نیم ساعته پشت

فهمیدن که مارواشتباهی گرفتن میگن هرکی پولش بیشترباشه کاراش زودترراه 
اییم تانتیجه روبگیریم اماتااسم میفته دروغ نگفتن دکتره گفت که پس فردابی

پولوبردیم گفتن تانیم ساعت دیگه آماده میشه رفتیم سمت اتاق عسل که وقتی 
دروبازکردیم بادیدن صحنه روبه رومون پقی زدیم زیرخنده عسل هم باتعجب داشت 

به مانگاه می کرددماغش ودورتادوردهنش یکسرترشی شده بودقیافش مثل 
  ...بوددختربچه های کوچولو شده 
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 کردن عسل سوارماشین شدیم دیگه ساعت های دور وبرپنج ونیم صبح بعدازترخیص
بودوقتی رسیدیم خونه ساعت شیش بودوعسل هم بعدازعوض کردن لباساش رفت به 

مکان موردعالقش یعنی آشپزخونه داشتیم صبحونه می خوردیم که آرمان 
  .....راستی آیدین امروز کالس:پرسید

  
ه پاش زدم خفه خون گرفت چشم غره حسابی به هم رفتیم که  بالگدی که بکه

یکهوچشممون به عسل افتادداشت باتعجب بهمون نگاه می 
  ....مشکوکانه....یابهتربگم...کرد

  
  میگم آرمان اتفاقی افتاده آیدین چرااینطوری کردی؟_
  

  !!چی کارکردم؟: ساختگی گفتمباتعجب
  
  !!این طوری لگدزدی به آرمان؟_
  
  من کی لگدبه آرمان زدم مگه دورازجونم دیوونه شدمنه بابا_
  

 ای بابیخیالی باالانداخت وشروع به خوردن صبحونه کردآرمان یه قاشق فرنی شونه
  ...عسل جان امروزآیدین تورومیرسونه دانشگاه خانمی:وژله خوردوگفت

  
  باشه_
  
  )عسل(
  

باسام اوناهم  صبحونه رفتم باالتالباساموعوض کنم وبعدازعوض کردن لبعدازصرف
صبحونشون روتموم کرده بودن وقتی داشتم میزوجمع می کردم آیدین اومدپایین 

میگم عسل اگه روزی استادت بیادبهت بگه عسل خانوم کتوشلوارآبی :وازم پرسید
  ....بپوشم یاسرمه ای توچه جوابی بهش میدی؟

  
  ... کلی تعجب کردم استادم چرابایدبیادازمن بپرسه؟ازسوالش
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  ..خب آخه هیچ وقت استادمون نمیادازمن بپرسه که چی بپوشم....خب_
  

  ... برای چی بایدبیادازمن بپرسه که چی بپوشه مگه خودش زن نداره؟تازه
  
  خب توفکرکن زن نداره_
  
  خب خواهری مادری که داره_
  
  دخب شایدمادروخواهرش ازش دورباشن_
  
  خب به هرحال به من ربطی نداره وجوابشم نمی دم_
  

آفرین بهتره جوابشوندی حاالاین کت وشلواربهم : لبخندی بهم زدوگفتآیدین
  ...میادیانه

  
  ...خب توهرچی بپوشی بهت میادداداشی آره خیلی بهت میاد_
  
  ...خوب به من هم میاد_
  

خیلی خوشتیب شدی ولی : آرمان به پشت برگشتیم لبخندی زدم وگفتمباصدای
دم ویقه اش رومیزون کردم رفتم جلوخودموروی پنجه پابلندکر... وایسا

  ....حاالعالی شد:وکراواتشومحکم تر کردم گفتم
  

 بهم زدیه لحظه مات چشمای خوشرنگش که شبیه چشمای خودم بودشدم لبخندی
سرموانداختم پایین ورفتم بیرون نفسی عمیق ...دریای چشماش درحال لرزیدن بود

  .....کشیدم واااااای این چه حسی که دارم
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دین شدم وباهم دیگه رفتیم به سمت دانشگاه خیلی خوشگل شده  آیسوارماشین
بودداشتم به بازوهاوهیکل قشنگش نگاه می کردم که یکهونگاهموقافلگیرکردلبخند 

  چیه خانم کوشولو بوش می خوایی؟؟:دخترکشی زدوگفت
  
اه اه اه اه حالم بهم خورداین چه طرزحرف زدنه بی تربیت بوس می خوای چیه _

  چیه خانم کوشولو بوش می خوایی؟؟:ردم وگفتمبعداداشودرآو
  

  می دونستی امروزاستادتون ازتون امتحان میگیره: زدگفتلبخندی
  

واااااااااااااای بدبخت شدم ...آیدین ... من اصال خبرندارم.... نه : گفتمباتعجب
  ...واییی پوستم کنده شد...........اگه آرمان بفهمه .....اگه

  
شایداستادتون عوض شده باشه ونتونه نترس : خندیدوگفتآیدین

  ....بیادواستادجدیدتون به خاطرتوامتحان نگیره
  

این چراامروزاینجوری داره حرف ... ودهنی بازبهش نگاه کردمباتعجب
ولی باحرفی که زدعصبی شدم دلم نمیخواست ...خیلی مشکوک میزنه....میزنه؟

نمیدونم واقعاچم شده هرچند...هیچکس به جزآرمان وآیدین بهم چشم داشته باشه
  ...چی کارش میتونم بکنم...ولی خب این هم حس من دیگه

  
ببین آقاآیدین این یه احتماله تازه اگه برفرض محالم اگه استادهم نیاد _

استادجدیدخیلی غلط می کنه خیلی گوه می خوره که به خاطرمن امتحان ازما 
  !!!!؟؟؟...نگیره مگه من چی کارشم ننشم یاباباش

  
  !دورازجونم: زیرلب گفتآروم

  
  این چرا حرفاموبه خودش گرفت؟.. لحظه باتعجب بهش نگاه کردمیه
  

  ....خوب شایدخواهرش باشی_آیدین
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  ....بعدزدزیرخنده
  

  : گفتمباحرص
  
مگه من اصالداداش دارم تابیادبشه استادم .... آقای خوش گنده....هر...هر...هر_

  هاااان
  

  برگ چغندریم؟...مان داداشات نیستیمپس مگه منوآر: اخم کردوگفتآیدین
  
خب آره شمافرق می کنیدتازه شمارشته تون فرق می کنه ناسالمتی شرکت ساخت _

  ...وسازوساختمان سازی دارید
  
  ...خب ولی محض اطالعتون منوآرمان هردوتامون پزشک هم هستیم_
  
  ...!!!!!!!!!!!!نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بابا_
  
  !!! نمی دونستی؟؟مگه_
  
  چراالبته فقط آرمان ومی دونستم مال تو رونمی دونستم_
  
  واینوهم می دونی که ماازهردوتارشتمون دکتراش روداریم_
  
  !یعنی تواالن دکترای رشته من یعنی پزشکی روداری؟_
  
  بله پس چی فکرکردی_
  
  بابا تووآرمان که فقط بیست وشش سالتونه_
  
  خب باشه مگه چیه؟_
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  ....چه طوری هم دکترای پزشکی وهم دکترایآخه _
  
آخه ماجهشی خوندیم عزیزم سه سال زودترماواردانشگاه شدیم وچون درسمون _

  ...هم خوب بوددوسه ترم روپروندیم حاالگرفتی
  
بی تربیت برای چی می پری وسط حرفم ولی خب حاالآفرین مایه افتخارمی _

  ...پسرگلم ایشاءاهللا عروسیتوببینم
  

ببینم این دختره که دلو ایمنموبرده ... ایشاءاهللا می بینی:بخندی زدوگفت لآیدین
  ...یانه...نازشومی زاره کنارجواب بده

  
خیلی بدم .. به اون دختره حسودیم شدنمیدونم چراحالم یه طوری شدخیلی

  ...اومدکه
  

خوش به حال اون : که هم حسودی وهم ناراحتی توش موج می زدگفتمباصدایی
المی خوایی من برات برم خاستگاری این گودزیال وبرم گیسوگیس حا... دختره

  ....کشی که چراداره برای داداش من نازمی کنه خب حتمالیاقت تورو نداره دیگه
  

  دورازجون_آیدین
  

  ...وا_من
  

  چیه حسودیت شد: خندیدآیدین
  
نخیرشم برای چی حسودیم بشه شوووهرم که نیستی حسودیم بشه تازشم _

ریم وحسودی من ازیه جهت دیگس منحرف ازاون جهت که محبتات ماخواهروبراد
  ...دیگه صرف اون گوریل میشه
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اه هنوزهیچی ... اوه..اوه...  اخمی کردوهیچی نگفت فکرکنم ناراحت شدآیدین
اه لعنت به احساساتم اون توی قلبش یکی ...نشده روی خانومش تعصب داره

  ...نمدیگرومی پرسته اون وقت من دارم بهش فکرمیک
  
آییدینم ببخشیدبهش بی احترامی کردم ناراحت شدی خوب حق بده دیگه وقتی _

  ...عروسی بکنی نمیتونم که هرروزوهرشب بیام خونتون خوب زنت بدش میاددیگه
  

  ...زن من دورازجون شماخیلی غلط می کنه: زدوگفتلبخندی
  
  ...وابرای چی دورازجون من خوب_
  
  !اتودهنم حرف می زاری؟من کی گفتم دورازجون توبچه چر_
  

  بفرمارسیدیم زودبپرپایین بریم دانشگاه: چیزی بگم که گفت خواستم
  

  !!!چی بریم دانشگاه؟؟؟مگه توهم میایی؟؟: پرسیدمباتعجب
  
نه منظورم یه چیزه دیگه بود کالست دیرنشه خانم کوچولو ولی ....چیزه ...ایم_

  .احتمال میدم که استادتون هنوزنرسیده باشه
  

 بهش نگاه کردم بابااین امروزدرحال آینده نگری وحدسوگمانه جبباتع
  ....عشق چه کارهاکه نمیکنه...بیچاره بچم...هااا

  
 خداحافظی کردم ودعامی کردم که استادهنوز نرسیده باشه در کالسوباترس ازش

ولرزباز کردم که باکمال تعجب دیدم استادهنوزنیومده رفتم کنارسحر نشستم 
مون رومرورمی کردیم که یکهویه صدای آشنایی به گوشم داشتیم جزوه ها

 باعث میشهصدایی که ه...صدایی که عاشقش بودم ومایه آرامشم بود...خورد
  ....صدایی که مال..آرامی روح وروانم بود

  
  ....سالم_آیدین
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  !!اینجاچی کارمی کنه؟؟.... دهنم ازشدت تعجب بازمونداینسرموباالگرفتم

  
فرخی هستم استادجدیداین ترم استادقبلیتون نتونستن بیان خب بچه هامن _آیدین

  ...واین ترم درخدمتتونم...به خاطرهمین من به جاشون اومدم
  

 داشتم از تعجب میمردم حاالخوبه خداروشکراین هم دانشجوییام آیدین دیگه
  ...ونمیشناسن چون اون ماجراتوی کالس آقای رسولی اتفاق افتاد

  
  .....ستاداحمدی بود که اینجاکالس ادرحالی

  
اون حرف آرمان وچشم غره آیدین ... بگوچراامروزهی درحال آینده نگری بودپس

  !!واااای من چه خریم چرانفهمیدم؟...ولگدآیدین وتیپش وحرفهای توماشین
  

لطفاخودتون رومعرفی کنیدویه چیزه دیگه این جلسه قرار بودازتون _آیدین
که توی این کالسه این امتحان ونمیگیرم ولی امتحان گرفته بشه امابه خاطر یه نفر

  ...جلسه آینده حتماازتون امتحان می گیرم
  

 خودت میدونی که قلبم ضعیفه اخ من فدای تو بشم آیدین خوشگلم ای من خدایا
همه بچه هاچشمشون به آیدین بود دختراداشتن براش می ....فدای قدوباالت بشم

شماهاغلط می کنیدبه آیدین من چشم مردن وآب ازلبولوچشون آویزون شده بود 
بابا ... دخترهاروکورنکنمینخدایایکی منوبگیره نرم چشم ا...داشته باشیدبیشعورها

  ...به کی بگم من روی آیدین وآرمان تعصب دارم
  

  استاداسم من نازنین اسدی: ازدختراباعشوه ای گفتیکی
  

  ... فقط لبخندخشکی زدآیدین
  
  ...استادمن هم آرمیتاجوانی هستم_
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  ...استاداسم من علی همایی پور_
  
  ...استادمن هم میثم ماهروهستم_
  
  ...استادمن هم سحرشیخ ویسی هستم_
  
  استادمن هم محمدرضایی هستم_
  

  وشما؟: من که آیدین بالبخندقشنگی بهم نگاه کردوگفترسیدبه
  
  ...استادمن عسل رادمهرهستم_
  

  ... زده بود فرق داشت لبخندی زدلبخندی که باتمام لبخندهایی کهآیدین
  

ببخشیداستادمی تونم : درسوشروع کنه یکی ازدختراباعشوه ای گفتبلندشدکه
  ...بپرسم اسم کوچیکتون چیه ؟

  
  ...که اسم کوچیکشوبپرسی... توخیلی غلط می کنی دختره عوضینه
  

   باکمال تعجب صدای خشک وجدی آیدین وشنیدم شنیدمولی
  
  ...اسم کوچیک من آیدینِ_
  
  داستادشمامجرید؟ببخشی_
  

 کالس منفجرشداین دخترای عوضی چه قدربیتربیتن اصالشماچی کاردارین که همه
بااین که می دونم به شماربطی نداره :آیدین مجرد یانه آیدین اخمی کردوگفت

  ...امامی گم بنده هنوزمجردهستم
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 کالس همهمه برش داشت انگاردختراداشتن برای تورکردن آیدین نقشه می همه
دن ولی باحرف آیدین لبخندی روی لبای من ظاهروناراحتی توی چشمای کشی

  ...دختراپدیدارشد
  
چون خودم یکی ومدنظر ....البته محظ اطالع دخترامن فعال قصدازدواج ندارم_

  ...دارم
  

ولی فکرکنم اشتباه دیدم چون سریع ... داشت این حرفومیزدبهم نگاه کردوقتی
  ...چشمشودزدید

  
شروع کردووقتی سوالی ازدخترامی پرسید یا دخترا سوالی  دیگه درسوآیدین

ازآیدین می پرسیدن باعشوه جواب می دادن یابرعکس وفقط عکس العمل آیدین 
این بودیه اخم وتکون دادن سرش اماوقتی ازمن می پرسیدلبخندمی زدواین باعث 

 ضیححسودی دخترامیشدواقعاخیلی قشنگ درس می دادوخیلی عالی تو
  ////س خیلی گرم وعالی داشت طوری که گذرزمان و اصال نفهمیدیم کال...میداد

  
 نباشید آیدین همه بلندشدن دخترابیخودی دوروبرش روگرفته بودن وبه باخسته

اصطالح داشتن ازش سوال های درسی می پرسیدن یکی ازدخترابه آیدین شماره 
پسراشماره تااون جایی که من می دونم :دادآیدین پوزخندی نثاردختره کردوگفت

بااین کارفقط ارزش خودتون رومی یارید :میدن نه دختراو کاغذو خوردکردوگفت
  ...پایین خانم محترم

  
 حسابی حرصی شده بودمن هم لبخندی به آیدین زدم خیلی خوب دختره

  ...آفرین...جوابشوداده بود
  

  ... دردانشگاه منتظرآیدین موندم که گوشیم زنگ خوردجلوی
  
  الوهانی_
  
  آیدین کجایی؟سالم _
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  بیاپشت دردانشگاه اونجاوایسادم_
  

  ...خب مجبوری اونجاوایسی: که راه میرفتم گفتمدرحالی
  
  آخه گلم اگه یکی منوتوروباهم ببینه بدمیشه خانمی_
  
  آهاباشه دیدمت االن میام_
  
  باشه پس فعال_
  

  .... وسوارشدم وبالفاصله راه افتادقدماموتندترکردم
  
  ... چی بهم نگفتی قراره استادجدیدم بشی؟آیدین واقعاکه برای_
  
  ...خب بدکردم که سوپرایزت کردم_
  
  ...آرمان می دونه....نه ولی خوب_
  
  آره بابامیدونه_
  

توی ماشین پیچیدوجای ...بهرام فرداد... ظبطشوروشن کردوصدای زیبای آیدین
ت ووووویییی فدای این ژس...تعجب این بودکه آیدین هم باهاش زمزمه می کرد

  ...ورانندگی وخوندنت عشقققققمممممم
  

به ....نه باباهواسم نبودازدهنم پرید بیرون.....عشقم چه صیغه ای ..... چییییییییییی
  :خاطراینکه به حرفی که زدم فکرنکنم به آهنگ وصدای آیدین توجه کردم

  
   بزززززن تااااااحس کنمصداااااام
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   بااااا منیهنوزم
  

  ی بدونن تو مال منبذارهمه
  

   رقصی توهوای منمی
  

   بامنهعطرتو
  

   جای خالی داره قلبوآتیش میزنهاین
  

   جوری منچه
  

   بگمبهت
  

   حال من باتوخوبه خوبهکه
  

   می دونی که قلب منتوخوب
  

   واسه توداره می کوبهفقط
  

عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــق

  
 ــــــــــــــــــــــــــــقعشــــــــــــــــــ

  درگیــــــــــــــــــــرتم
  

  درگیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم
  

   بزنصدام
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   کنمتاحس
  

   بامنیهنوزم
  

   بدونن تومال منیبذارهمه
  

   رقصی توهوای منمی
  

  عطرتوبامنه
  

   جای خالیاین
  

   قلبوآتیش میزنهداره
  
  ))درگیرتم( بهرام فرداد(
  
  میگم آیدین معلومه خیلی دختررودوست داری_
  
  آره چه جورم جونمم براش میدم_
  
   من میشناسمش؟_
  
  ...آره حتی بهترازمن میشناسیش_
  
  اپس اسمش چیه؟_
  
  )ر( واول فامیلش) ع(خب اول اسمش _
  
  خب نمی شناسمش حاال چرابهم نمیگی؟_
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  ...بعدبهت میگم...نه بذارببینم اونم حس منوداره یانه_
  
آخه آیدین ببین عشق یه طرفه خیلی به انسان فشارمیاره ببین دختره دوست داره _

یانه ولی اگه دوست نداره ولش کن آیدین ازته دلم دارم می گم اگه میبینی دوست 
نداره یادلش جای دیگه گیره ولش کن توکلی ویژگی داری که دست روی هرکسی 

  ...بذاری جوابت مثبت بهت میده
  
  ......خابماگه انت_
  
  اگه انتخابت چی؟_
  
  هیچی ولش کن_
  
  بگوآیدین بهم اعتمادنداری مگه_
  
  چراولی پشیمون شدم ولش کن_
  
باشه اگه دوست نداری بگی بهت اسرارنمی کنم ولی اگه میبینی داره آزارت میده _

  ...بگو
  

  فدای توآجی کوشولوی خودم: زدوگفتلبخندقشنگی
  
  اه بازم اینجوری حرف زدی_
  

لطفاازاین به بعدمیای دانشگاه این همه خودتوخوشگل نکن همه :دگفتمخندی
  ...دختراداشتن برات می مردن

  
من حتی اگه باشرت هم بیام بیرون ماشاء اهللا نیست خوش هیکلم وخوشگلم _خندید

  ...برام جون می دن
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  اوه اعتمادبه نفست توحلقم_
  

   خونه کلی خندیدیم به مسیرنگاه کردمتارسیدیم
  
  ن داریم کجامیریم؟آیدی_
  
  ویالی خودم مادمازل_
  
  آخه آرمان خبرنداره نگرانم میشه_
  
  نه نگرانت نمیشه بهش خبردادم اونم میاد_
  
  ...باشه_
  

  .... دیگه باهم هماهنگ میکنن وآخرین نفری که بایدمتوجه بشه منمبله
  

ن های  دم خونه آیدین دروباریموت بازکردوراه افتادیم ماشینشو کنار ماشیرسیدیم
دیگه پارک کردپیاده شدیم که یه مردی به اندازه گوریل اومدسمتون رفتم پشت 

سالم رئیس معذرت می :آیدین لبخندی بهم زداون گوریله گفت...آیدین ترسیدم
  ...خوام

  
  : خشک وجدی جوابشودادآیدین

  
  برای چی؟_
  
  امروزنتونستم برم دنبال پاکنژاد_
  

  ... عصبانی شدآیدین
  
  نستی پس چه غلطی کردین؟یعنی چی نتو_
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  .....من به خدا....من...رئیس_
  
اینقدربهونه نیاراگه تاآخرهمین هفته اطالعاتی روکه خواستم برام نیاری مطمئن _

  ...باش خودم خفت میکنم
  

 آیدین که اینجوری نبودحتماشخص خیلی مهمیه پاکنژادچه فامیل قشنگی هم واااای
  ...داره

  
  ..رفت وآمدهاچی؟_
  
  بله داریم....چیزه ...اونا_
  
  ...یعنی چی داری؟_
  
  یعنی اینکه تموم رفت وآمدهاپاکنژادتموم اطالعاتشوداریم_
  
  کارآرمان چی اونم انجام دادین؟_
  
  بامحافظ آقای رادمهرهم هماهنگی کردیم همه چی تحته کنترله رئیس_
  
  باشه می تونی بری_
  

اشه حتی اگه به قیمت هرجورب: برگشت سمتم ونگران بهم نگاه کردوگفتآیدین
  ...جونم هم تموم بشه ازت مراقبت می کنم

  
  ... آیدین داری چی میگی؟_
  
  بیابریم تو...هیچی....ها_
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 دیگه رفتیم توومن هم مستقیما رفتم تواتاق خودم ولباسامم عوض کردم ورفتم باهم
پایین آیدین داشت کالفه توموهاش دست می کشیدویه دستش به کمرش بودخداچه 

  ...این مردبرام ابهت دارهقدر
  
  ...آیدین جوووونم غذاچی بپزم_
  
  ...ها نمی دونم هرچی دوست داری بپز_
  

آیدینم د بگودیگه هوس چی : جلوش دستامودورگردنش حلقه کردموگفتمرفتم
  ...تابرات بپزم...کردی؟

  
آب دهنشوقورت دادوهمون طورکه مات ... باتعجب داشت بهم نگاه می کردآیدین

  تمن بودگف
  
  ...نمی دونم هرچی دوست داری....من.....چیزه من _
  

 ازدستم خارج شده بودبوی عطرش آدمو تحریک می کرد نمیدونستم دارم کنترلم
چی کارمی کنم نمیدونستم اون االن توی دلش یکی دیگه رو دوست 

نمیدونستم که اون االن جای داداشمو داره ولی خودم به حرفم اصال ...داره
  ...اعتقادنداشتم

  
 ونزدیک لباش کردم وچشماموبستم اونم چشماشوبست و سرشو جلوتر لبام

تمام بدنم داغ کرده ...قلبم طوری می کوبیدانگارمیخواست بزنه بیرون..اورد
بوسه کوشولویی به قول آیدین رولباش کاشتم لبام و جداکردم که ...بود

  ..چشماشوبازکرد وباگنگی وتعجب وخیلی چیزای دیگه بهم نگاه کرد
  

  ...می دونستی خیلی نازی: حلقه کردوگفتدستشودورکمرم
  
  ...آره می دونستم _
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  ...میگی چی می خوایی یایکی دیگه بکارم رولبات: بهم زدگفتم لبخندقشنگی
  

چشماش رنگ اون .. وصورتشوآوردجلومن هم ناخواسته این کاروکردمچشماشوبست
لبامون روی هم ...ردبوی عطرش تحریکم میک..چشمای خوشگلش ادموقفل میکرد

  قرارگرفت
  

واین باعث خوشحالی وجودم ... کردم آیدین نسبت به من بی میل نیستحس
  ...میشد

  
 حس منوداشت امازیاده روی نمی کردلبامو ازلباش جداکردم ازهم انگاراونهم

جداشدیم هردوتامون خجالت کشیدیم آیدین کالفه دستی توموهاش 
  لعنت بهملعنتی چرااین کاروکردم :کشیدوگفت

  
  آیدین چراداری همچین حرفی می زنی گلم خدانکنه_
  

 سمتش ومحکم بغلش کردم وخودموبه گردنش آویزون کردم واونهم دویدم
منوازپشت گرفت ومنوچرخوندوقتی وایسادگفت خیلی دوست دارم عسل خیلی حتی 

  حدواندازه هم نداره
  
  عاشقتم....من ....منم همین طورآیدین من_
  

  ...منم عاشقتم گلم:ایسادتوچشمام زل زدوگفت ویکهوازحرکت
  

 حرفشوبه پای خواهر برادری گذاشتم چون اون عاشق یه دختره دیگه این
بوداماحرف من بعیدمیدونم که به نظرخواهربرادری گفته باشم چون واقعاباتمام 

  ...وجودم عاشقشم
  
  میگم اون دختره ای روکه دوست داری چی ؟_
  
  ...؟...کدوم دختره خوشگلم_
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  )ر(واول فامیلشم)ع(همون دیگه اولش_
  
  خب اگه فکرکنی می فهمی کیه؟_
  
  خب نمیشه حاالیه پارتی بکنی وخودت بهم بگی؟_
  
  ...نه گلم_
  

اگه یه روزکسی که اصالانتظارنداری بهت : کردزل زدتوچشمام وگفتسکوت
  پیشنهادازدواج بده چی کارمی کنی؟

  
  ... حرفش خجالت کشیدمازاین

  
  ..نم بستگی داره کی باشهخب نمیدو_
  
  اه لعنتی ولش کن.....اگه اون شخص....خب اگه _
  

  آیدین یه چیزی داره آزارت میده بهم بگو: جداشدم گفتمازش
  
  نمی تونم نمیشه اگه بهت بگم نظرت درباره من عوض میشه عسل_
  
  نه قسم می خورم عوض نمیشه آیدین بهم بگو_
  
  ...من... خب... خب_
  
  ....بگوآیدین من_
  
  .....من عاشق_
  



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

121

   ماشین آرمان اومدهردوتامون برگشتیم سمت پنجره بزرگ هالصدای
  
ببین آیدین قبل ازاین که آرمان بیادمی خوام یه چیزی بهت بگم اون بوسه واون _

  ....ازروی....ازروی.....بغل به خدا
  
  ...می دونم خوشگلم ذهنتودرگیرنکن_
  
  ....اراروکردممی خواستم بگم که من ناخواسته این ک_
  
  ....من هم همین طور_
  

 چراازاین حرفش ناراحت شدم شاید انتظارجواب دیگه ای روازطرفش نمیدونم
  ...داشتم واضح بگم انتظازداشتم بگه اما من نه

  
 رفتیم دم درکه تادروبازکردیم آرمان هم پشت درپیداشدبادیدن من وآیدین باهم

  ...چشماش برق خاصی زد
  
  )آیدین(
  

ازواکنشش خیلی می ... وقتی اومدبغلم کرداون بوسه رورولباش کاشتم هناخواست
وقتی رفتیم دروبازکردیم وقتی .....ترسیدم من باتموم وجودعاشق این دخترم

آرمان چشاش به ماافتادچشماش برق خاصی زدو لبخندقشنگی هم مهمون لباش 
  ...کرد

  
  سالم برآیدین وعسل خودم_ارمان

  
  سالم آیدین جونم_عسل

  
 باگفتن این حرفش پریدبغلش وآرمان هم بغلش کردوسرشوانداخت توموهاش سلع

نمی دونم چراروش غیرتی نمی شدم وقتی اینجوری آرمان وبغل می کردفکرکنم 
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به خاطره اینه که آرمان هم مثل خودم این حس وداره منوآرمان باتمام وجوداین 
 حال روزی که عسل هدخترودوست داریم ولی گذاشتیم خودش انتخاب کنه ووای ب

  ..به یکی دیگه دل ببنده 
  

   روزه که منو آرمان کالنابودمیشیماون
  

 خودم اومدم دیدم آرمان داره باشیطونی بهم نگاه می کنه وعسل یکهوبه
  ....کنارآرمان سرشوازخجالت انداخته پایین وسرخ شده وااای چه گندی زدم

  
  ...میگم آیدین خبریه؟_آرمان

  
  ...ابروتومرض بیتربیت بی_من

  
بازمن شمادوتارویه دقیقه تنهاول : درحالی که داشت میرفت توی خونه گفتآرمان

  ....کردم ببین چه جوری به دخترعموم زل زده
  
  خفه باوو_
  
  عسل خانوم نمی خوایی بیای تو_
  
  باشه...ها_
  
  توهپروت بودی_
  
  آرمان بس کن اینقدراذیتش نکن_
  
  اطاعت عالی جناب_
  
  )عسل(
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آشپزخونه تاکمتربه حرفاشون فکرکنم وگوش بدم قلبم محکم میزدوبدنم  توی رفتم
وای ..داغ داغ بود چرانتونستم جلوی خودم وبگیرم من که همچین دختری نبودم

وای من آیدینو بوسیدم باچه رویی بهش ...حاالآیدین درباره من چه فکری میکنه؟
من نکنه من ..نگاه کنم یامعنی نگاهای خیره اش روی من وآرمان وای من 

ازاون دسته ...منظورم ازعاشق شدن ازاون دسته عشق هابود...عاشقشون شده باشم
  ...ادم بادیدن عشقش..هاکه ادم

  
  .... شدن روی آرمان وآیدینغیرتی

  
  ... حسادت وقتی درباره دختره دیگه ای حرف میزننحس

  
  .... مالکیت به هردشونحس

  
  ... باالرفتن ضربان قلبمبادیدنشون

  
  ...و...و..و
  

 خداکمکم کن نه نه اوناداداشای من هستن نه نه من نمی تونم عاشق اون وای
  ...اوناعاشق یه دختره دیگن...نمیتونم همزمان عاشق دو مرد باشم خدا... دوتاباشم

  
  هردوتاشون هجوم آوردن به آشپزخونه... ازدستم افتادوشکست یکهولیوان

  
  چی شدعسل؟_آیدین

  
  هیچی نیست...هیچی _
  

  حالت خوبه ؟_ آرمان
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 گیج رفت وچشمام سیاهی رفت داشتم می افتادم که باگرفتن کمرم ازپشت یکهوسرم
وگرفتن قسمت جلویی بدنم ودادآرمان وآیدین وشنیدن اسمم به صورت دادمانند 

  از دهنشون چیزدیگه ای نفهمیدم
  
  )آرمان(
  

 حرف میزدوفهمیدم  کالفه بودواینومی تونستم ازرفتاراش بفهمم داشت باهامآیدین
.. که آیدین عسلوبوسیده عصبانی نشدم چون می دونستم ناخاسته این کاروکرده

چرااین کاروکردی آیدین قرارنبودازاین کارابکنیم خوب عکس :اخمی کردموگفتم
  العملش چی بود؟

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

ای شکستنی که ازآشپزخونه اومدحمله کردیم به آشپزخونه دیدم عسل  یکهوباصدکه
جلوی پاش یه لیوان شکسته ودوتادستاشوگذاشته روی شقیقه هاش نگرانش شدم هم 

من وهم آیدین ولی وقتی دیدم سرش گیج میره رفتم پشت سرش تاکمکش کنم 
ش  گرفتمازپشتبیادبیرون ولی باسیاهی چشماش وتلوتلوخوردنش ناخواسته 

  :وآیدین هم پاشوگذاشت روی شیشه هاوازجلوعسل وگرفت وباهم دادزدیم
  

عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــل

  
  ... ازپاهای آیدین داره خون میاددادزدمدیدم

  
  آیدین پاهاتوازروی اون المصبابردار_
  

حس نمی کرد ازپشت  اصالدردی که ازگذاشتن پاهاش روی شیشه هابوداماآیدین
عسل وول کردم می دونستم آیدین صفت گرفتتش رفتم سمت آیدین تابکشمش 
کناراماآیدین عسل وچسبوندبه خودش وگفت عســــــــــــــــل 

چشماتوبازکــــن توروخدامن غلت کردم بوووووووست کردم 
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چشاتوبازکــــن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعسـ
  ـــلــ

  
  آیدین فقط بیهوش شده چیزی نیست پاهات داره ازشون خون میاد_
  

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

 توونگران پرسیدن چیشده رئیس چشممون به عسل یکهودوتاازمحافظااومدن
  :افتادشال سرش نبودولباسشم آستینش کوتاه بودباهم دادزدیم

  
  ووووووووووووووون شــــــــــــــیـــدبیروگم

  
کف موزائیک هاحسابی خونی شده بودعسل وگذاشت ... عسلوبردتوی اتاقشآیدین

روی تخت چشمم به پاهاش افتادبدجورخونریزی کرده بودبریده بودنیازبه بخیه 
  ...داشت

  
  )عسل(
  

 بازکردم اتاق خودمودیدم المپ اتاقم روشن بودبلندشدم تختم خونی چشماموکه
شت روی پارکت هاهم خون بوددیگه داشتم سکته می کردم شده بودترس برم دا

  دادزدم آیـــــــــــــــــــــــــدین آرماااااااااان
  

 نیومدبلندشدم دیدم توی راهرو و روی پله هاخونی شده بود دویدم اماصدایی
پایین اصالتوجهی به پوششم نکردم رفتم بیرون توی حیاط محافظاتامنودیدن اومدن 

 کمی گیج می رفت یکهوشاهین محافظ مخصوص خودم که باهاشم سمتم هنوزسرم
  ...راحت بودم منوگرفت

  
  عسل خانم عسل خانم حالتون خوبه؟_
  



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

126

  من خوبم شاهین این خون چیه هااااان آیدین وآرمان کجان؟...من_
  
  ...عسل خانم آقای فرخی گفت چیزی بهتون نگیم بریدتواستراحت کنید_
  
  ـــــــــــــــــــنگفتم این خون چیه شاهیـــ_
  
نگران نشیدعسل خانم خون آقای فرخی هستش وقتی شمارومی خواست بگیره _

  پاشو گذاشت روی شیشه ها واالن رفتن که
  

  ... بخیه بزنن باورکنیدحالشون خوبهپاشونو
  
  ...پاش...خون...آیدین...بخیه ....چی _
  

  ی کالفش اومد تووگوشیموبراداشتم زنگ زدم به آرمان بعدچندبوق صدارفتم
  
  ...بله_
  
  .....آرمان....آ_
  
  عسل تویی حالت خوبه؟_
  
  ین خوبه؟....ید...حال آ.....مان ..آر...آ_
  
  آره خوبه ببین تونگران نباش باشه..آره_
  
  منم میام اونجاآرمان آدرس بده؟_
  
  ...الزم نیست عسل جان آیدین به هوش بیادماهم برمی گردیم_
  
  آرمان توروخداآدرس_
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  باشه بگوبه شاهین بیارتت اون آدرسوبلده..هباش_
  

 کردم وبادوازپله هارفتم باالنزدیک بودچندباربیفتم زمین خودموآماده زودقطع
  ...کردم ورفتم پایین

  
  شااااهیــــــن منوبرسون بیمارستااااان_
  

عسل خانوم : نگران اومدسمتم وسوارشدخواستم عقب سوارشم که گفتشاهین
  ...ن میان بیاین جلوبشینیددوتامحافظ هم باهامو

  
  ... کردماخم

  
  برای چی؟_
  
  ...دستورخودرئیسه_
  

 جلوودوتامحافظ هم اومدن پشت سوارشدن کمی ترسیدم چون من رفتم
تاحاالبامحافظاتنهاسوارنشده بودم اماوجودشاهین بهم دلگرمی میداد همزمان 

  باخروج ماشین ما دوتا بی ام وی های محافظا ازدرخارج شدن
  
  ین این همه محافظ رومی خوای چی کار؟شاه_
  
  ...گفتم که عسل خانوم دستورخودرئیسه_
  

  ... زنگ خوردیکهوگوشیش
  
  ...الورئیس سالم خوبید_
  
_......  
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  بله بله داریم میایم بیمارستان_
  
_....  
  
  بله بله طبق دستورتون دوتاتوی ماشین ودوتاماشین پشتمون_
  
_....  
  
  محتمااالن بهشون خبرمیدم چش_
  
_....  
  
  حتماخداحافظ_
  

  ... کردوگفتگوشیوقطع
  
  ...کامران زنگ بزن به کامبیزبگوبهش رئیس گفته که بیان جلوروپوشش بدن_
  
  باشه االن زنگ می زنم_
  
  الو کامبیز سالم_
  
_....  
  
  رئیس گفته که بیایین جلومون روپوشش بدین_
  

  ...وشش داد شدن حرفش بی ام وی ازکنارمون ردشدواومدجلومون روپباتموم
  

  ... بودم چرااین همه مراقبتترسیده
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  ...شاهین این همه پوشش ومحافظت برای چیه؟: گفتمباترس

  
  ...نترسیدخانم شماجاتون امنه_
  
  ...وایساببینم چراداری ازشهرخارج میشی؟....می دونم اما_
  
  ...گفتم که نترسیدبه ما وهمکارامون اعتمادداشته باشید_
  
  ...ن بزن کنارچی چی رونترسم شاهی_
  
  ...خانم آروم باشیدماداریم ازبیراهه میریم_
  
  چراازبیراهه میریدشاهیــــــــــــــــــن بزن کنار_
  
  رئیس خودشون درجریانن_
  

 زیادی داشت بهم واردمی شدبدنم لرزیدوچشمام سیاهی رفت وفقط ترس
یاابولفضل :دادشاهین به گوشم رسید

  ـلعســـــــــــــــــــــــــــــ
  
  )شاهین(
  

 زیادی داشت بهش واردمی شدخیلی ترسیده بودطوری که بدنش داشت می ترس
لرزیدامادستورخودرئیس بودچون جون خودش درخطر بود باسرگیجه ای که داشت 

یاابولفضل : وتلوتلوخوردنش افتادروی دنده ودادزدم
  ....عســــــــــــــل

  
  ...م بلندشووای بدبخت شدیم بچه هابیچاره شدیعسسل
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  ... بلندش کردوگذاشتش روی صندلی وکمربندشوبابدبختی بست ودادزدکامران
  
  ....شاهــــــــــــــین تندبروتوروخداوااااای بدبخت شدیم رفت_
  
  کامران آرمان وآیدین بیچارمون می کنن وای خدابه دادمون برس_
  

 بیمارستان عسل وبغل کردم وبردمش توبیمارستان یکهوآرمان رسیدیم
  :رودیددادزدما
  
  عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل_
  

  ....وایی خدابدبخت شدم منومی کشن... که بهم زدعسل وازدستم گرفتوباسیلی
  
  .....آقابه خدا_
  

   بعدی خفه شدم باخشمی که نمی تونست کنترل کنه دادزدباسیلی
  
فرتون خفه شوعوضی فقط خفه شواگه بالیی سرش بیادبه قرآن هریازده ن_

  همتون وازدم تیغ میگذرونم...رومخصوصاتوروزنده نمی زارم
  

  ... باتعجب بهمون نگاه می کردنمردم
  
  ...آقابه خداماتقصیری نداشتیم_
  

 وبردتوی پذیرش وزودروی تخت گذاشتنش وازشانس گندما کنار تخت عسل
  :رفتیم تویکهوآیدین بادیدن عسل دادزد... آیدین

  
  ...ردین؟چی شده شاهین چه غلطی ک_
  



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

131

آقابه قرآن ماتقصیری نداشتیم خودتون گفتین ازبیراهه که خارج شهربودبیاییم _
  عسل خانم هم بهش ترس زیادی واردشدوبیهوش شد

  
اگه براش اتفاقی بیافته : آیدین به خون نشست وازالی دندونش غریدچشمای

ازروزمین محوتون می کنم 
  ـــــــنفهمیـــــــــــــــــــــــــــدیـــــــــ

  
اهللا ..... می دونستی می ترسه نمی رفتی احمق اون فکرکرده شمامی خواییدتوکه
  بریدگمشیدازجلوچشمام تایه بالیی سرتون نیاوردم زوووود.....اکبر

  
  )آیدین(
  

 عسل روی تخت حسابی جاخوردم ووقتی فهمیدم دیگه نتونستم جلوی بادیدن
  ه می کشمشونخودم بگیرم به قرآن اگه براش اتفاقی بیافت

  
  )آرمان(
  

  ... هم مثل من عصبانی بودآیدین
  
  آیدین آروم باش گلم برات بده_
  
  ...آرمان اگه براش اتفاقی بیافته چی کارکنیم؟_
  
  ...نه نه خدانکنه اتفاقی براش نمی افته نگران نباش_
  

 گذشت وآیدین خوابش بردروی سرعسل بودم که چشماش دوساعت
  ...رمانی کمکآ... کمک آیدین:لرزیدوگفت

  
  من اینجام عزیزم اینجام_
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من خیلی ترسیدم اوناداشتن منومی ...من: خوشگلشوبازکردبلندشدوگفتچشمای
  بردن خارج شهرآرمان

  
  نه نه نگران نباش عسل ماخودمون بهشون گفته بودیم_
  
  دین کو؟؟؟...آی...آ...آرمان _
  
  اوناهاش_
  

   درازبکش عسلبلندشدگفتم
  

  رمشومحکم ازدستش کشیدبیرون ندادبه حرفم وسگوش
  
  )عسل(
  

 بیرون رفتم به سمتش یکی ازپاهاش بسته بودن رفتم بغلش کردم سرمموکشیدم
من همیشه باعث این میشم براتون اتفاقی بیافته ...آیدینم بیدارشوخوشگلم:گفتم

آیدین چشای خوشگلتوبازکن آیـــــــــــــــــــــدین 
  ... ها پاشوآیدینمبلندشوچراپاتوگذاشتی روی اون شیشه

  
خانوم : ازپشت محاصره شدسرموگرفتم باال آیدین لبخندقشنگی زد گفتکمرم

کوشولوبرای چی گریه می کنی من که هنوزنمردم بایدزنم بشی بچه برام بیاری 
  بعدمیمیرم

  
 گرد شدودهنشوبست باتعجب زل زدم توچشماش بادستپاچگی یکهوچشماش

  م شوخی می کردمببین باورکن برای مزاح بودداشت:گفت
  

  ...می دونم اشکالی نداره: زدم وگفتملبخندی
  

  ... توی دلم چه غوغایی بوداماخدامیدونه
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ااین کارونکن منم دلم می خوادرفتم روبه : اش وماچ کردم که آرمان گفتگونه

  ...روش 
  
  ...یکم سرتوبیارپایین تاماچش کنم_
  

  ... وبوسی روی پیشونیش کاشتمسرشوآوردپایین
  
  شدآقای حسودخانخوب _
  
  بله دلبرخانم_
  

   سمت آیدین داشت بالبخندبهمون نگاه می کردبرگشتم
  
  چیه چرااینجوری داری نگاه می کنی؟_
  
  هیچی دوست دارم به خواهروداداشم نگاه کنم توروصنمیه؟_
  

 ای باالانداختم ورفتم روی تخت کناری درازکشیدم خیلی خسته بودم شونه
  :باخستگی گفتم

  
  شه یکم اینجابخوابمآرمان می_
  

  .. گردشدوگفتچشاش
  
  داری ازمن اجازه میگیری_
  
  ...خب آره دیگه حاالمیشه یکم بخوابم_
  

  ...فکرکنم توروبایکی دیگه اشتباه گرفته میدونی که کیومیگم: خندیدوگفتآیدین
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زهرمارمنحرف بیتربیت : حرفش دوهزاریم افتادبلندگفتمیکهوازاین

  ...ه مرگموبذارملطفاسروصدانکنیدمی خوام کپ
  
  دکترآرمان رادمهربه سی سی یو"
  
  "دکترآرمان رادمهربه سی سی یو"
  

وای عزیزم ببین : بهش نگاه کردم آرمان روبه آیدین کردوباعشوه ای گفتباتعجب
  ...شوهرت چه قدرمشهوره من برم صدام کردن کارم دارن

  
 عالوه خانومی آرمان: خندیدن هنوزتوشوک بودم که آیدین گفتهردوتاشون

براینکه یه مهندسه نمونه وقابله دکترهم هست ورئیس این بیمارستانه البته 
  ...ازعموبهش ارث رسیده

  
آرمان توکه رئیس این بیمارستانی دستوربده که : وگفتمچشماموبستم

  ...اینقدرسروصدانکنن می خوام بخوابم
  
  ...ای به چشم_
  

عیه خانم چراسرموازدستتون این چه وض: بهم نگاه کردیکهودکتراومدتوباعصبانیت
یکهوچشمش به آرمان ...ببینین چه جوری داره ازدستتون خون میاد...کشیدین

  ..افتادحسابی جا خورد
  
  ... سمتم اومدبه
  

  ... اخمی کرددکتراومدودستموگرفتآیدین
  

 گفت که باندواین جورچیزهاروبیاره یکهوآیدین وپرستاروصداکردپرستاراومدوبهش
  ...وازروی دست زنم بردارید؟میشه دستتون ر:گفت
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 بهش نگاه کردیم اماآیدین بایه اخمی که خیلی به صورتش می منودکترباتعجب

ولی خب حق با ..بابا میخواد دستمو باندپیچی کنه...اومدداشت نگاهمون می کرد
  ...آیدین بودچون هنوزکه باندواین هارو نیاورده بودن دستم توی دستاش بود

  
  ...فت بیرون که شاهین اومدتو کردوردستموباندپیچی

  
  آقای دکترحالش چه طوره؟_
  
  شما؟؟؟_
  
  ...محافظشون هستم...من...من_
  
  حالشون خوبه_
  

  ... این حرف بهم نگاهی کردورفت بیروندکتربازدن
  

  .....وااااای خدایاشکرت : اومدتووگفتشاهین
  

ماایشون آقابه خدامن بهشون گفتم دستورخودتونه ا: لبخندی زدشاهین گفتآیدین
  ...ترسیدن به خداتقصیرمن نبود

  
  !باشه شاهین چته مگه من چیزی گفتم ؟_
  

  ... سرشوانداخت پایینشاهین
  
  شاهین میتونی بری واین مسئله روهم فراموش کن_
  
  چشم بااجازه_
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  یعنی اینقدرازتومی ترسه بااین هیکلش: بیرون گفتمرفت
  
  متی رییسمآخه قراردادبسته به خاطراینه که میترسه ناسال_
  
  چه قراردادی؟_
  
  این دیگه جزءاسراره_
  
  آیدین خندید...میگم شمابااین هیکل دیگه محافظ می خواییدچی کار_
  

  یه دقیقه عسل پاشو: تخت درازکشیدم که آیدین گفت روی
  

   گفتم کاری داری؟پاشدم
  
  شــــــــــــــــــــاهیــــــــــــــــــــــن_
  

  بله آقا: دروبازکردشاهین
  
  نذارکسی بیادتوالبته به جزآرمان حتی دکتروپرستارهم نذاربیان تو_
  
  چشم آقا_
  

  این چه کاریه؟: دروبست باتعجب گفتمشاهین
  
  خب همین طوری آخه منم می خوام بخوام به خاطرهمینه_
  

  ...انگارمنومی خورن: غره ای رفتموگفتمچشم
  

رازکشیدم  چیزی زیرلبش گفت که من نفهمیدم رفتم روی تخت دآیدین
  وچشماموبستم که خیلی زودخوابم برد
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 نارنجی بلندی تاروی زانوهام پوشیده بودم وپاهام معلوم بودباخوشحالی لباس

داشتم غذامی پختم که درسالن بازشدباخوشحالی رفتم بیرون آیدین ودیدم که یه 
  ...دستش کیفش بودوبااون یکی دستش کلیدو داشت ازتوی قفل دربیرون می آورد

  
یــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیـــــــــــآ_

  ...ـــــــــــــن
  

 زدم ودویدم سمتش کیفشوانداخت وآغوشش وبرام بازکردپریدم بغلش وخودم جیغ
  :وازگردنش آویزون کردم واونهم دستشوگذاشت پشتمومنوچرخوندوایسادوگفت

  
  ... امروزخانم خوشگلم چه طوره؟حال

  
  لــــــــــــــــــــیعا: زدم وگفتملبخندی

  
  خوشگل باباخوابیده_
  
وای آره نمی دونی امروزچقداعصابموخوردکردن سرم دردگرفت باهزاربدبختی _

  ...خوابیدن
  

 اخمی کردخواست چیزی بگه که دربازشدوآرمان اومدتوپریدم بغلش واونم آیدین
  ....دقیقا کارای آیدین وتکرارکرد

  
  خسته نباشی خوشگلم_
  
  ان جونمممنونم آرم_
  
  سالم آیدین خوبی_
  
  سالم آرمان خسته نباشی_
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  بوش تموم عمارتوبرداشته: لبخندی زدوبوکشیدوگفتآرمان

  
  بله دیگه نکنه دستپخت خانوممون رودست کم گرفتی_آیدین

  
  ...دردونه باباخوابیده: لبخندی به آیدین زدوروبه من گفتآرمان

  
  دیوونه می کننآره ولی این بچه هایی که شمادارین دارن منو_
  

  خوب توهم ماماناشونی: اخم کردوگفتآرمان
  
  ......بله من مامان دختر وپسرشماهستم ولی _
  

 خوشگل ازپله هادرحالی که چشماشون رومی مالیدن یکهودوتاپسرودخترخیلی
  !!...اومدن پایین پسره شبیه من وآیدین بودودختره هم شبیه منو آرمان بود

  
  ...!!!! هاااااابابایی: جیغ زدنهردوتاشون

  
 سمت اون دوتادختره سمت آرمان وپسره دویدسمت آیدین که یکهوآیدین دویدن

برای چی مادرتواذیت :سیلی محکمی به پسربچه زد وپسره افتادروی زمین ودادزد
  کردی هان برودستشوبوس کن وبگوغلط کردم مـــامــــان

  
 نگفتم وقتی ماخونه مگه بهت:  سیلی محکمی مثل آیدین به دختره زدوگفتآرمان

نیستیم مامانتواذیت نکنی وشیطونی نکنی هــــــــــــان زودبروبگومامان 
  غلط کردم دیگه تکرارنمیشه

  
اصالخوب کردم اذیتش کردم : ازروی زمین بلندشدروبه آیدین دادزدیکهوپسربچه

هرروزمابه جای اینکه توسط شمادوتابغل بشیم سره این مامان خان کتک می خوریم 
دختره هم روبه آرمان !!!!!الازاین به بعدوقتی شماخونه نیستین کتکش می زنیماص

  !!!!باباهای بد....منم به داداشم کمک می کنم:گفت



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

139

  
   وآیدین غرشی کردن وبه سمت اون دوتاطفل معصوم حمله کردنآرمان

  
  توخیلی غلط می کنی پسره آشغال: پسررومحکم میزدودادمیزدآیدین

  
نگارزیردستش یه دختره مشت های پی درپی اش روبه دختره  هم انگارنه اآرمان

  میزدمن هم دادمیزدم وباگریه التماس می کردم
  
توروخداآیدین بچم وکشتی آیــــــــــــــدین غلت _

کردتوروخداپسرموول کن آرمــان توروخدادخترم مردتوروخداکشتیش ولش کن 
  توروخدا

  
پریدم وآرمان وآیدین ودیدم که  های شدیدی که می خوردم ازخواب یکهوباتکون

چه خوابی دیدی عسل چراهی بچم :داشتن بانگرانی بهم نگاه می کردن آرمان گفت
  ....بچم می کردی؟

  
  ... کشیدم سرموانداختم پایینخجالت

  
  نمی خوایی برامون تعریف کنی؟_
  
  نه_
  
  !!!چرا؟؟؟_
  
  چون دوست ندارم_
  
  ااااااعسل اذیت نکن دیگه_
  

قول بدین :ه تخت نشستم واون دوتاهم کناردستم نشستن گفتم وروی لببلندشدم
  ...منحرف بازی روبذاریدکنار
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  ...باشه قول می دیم_
  
داشتم توی آشپزخونه غذادرست می کردم که آیدین اومدتومن هم جیغ زدم _

  ...دورخودش چرخوند...وپریدم بغلش ومنوچنددور
  

  خب: لبخندخیلی قشنگی زدوگفتآیدین
  
  خوشگل باباخوابیده؟:ن گذاشتی گفتیوقتی منوزمی_
  

  ... برق خاصی زدچشماش
  
  ....منم گفتم آره وشروع کردم به شکایت ازدست بچت که یکهوآرمان اومدتو_
  

  وایساوایسامن واردصحنه شدم خوب من چی کارکردم؟: گفتآرمان
  

  ...مثل آیدین پریدم بغلت ومنوچرخوندیوتوهم سوال آیدین وتکرار کردی:خندیدم
  

  !!!!!یعنی گفتم حال خوشگل باباچه طوره؟؟؟_انآرم
  
آیدین حتی :  هم دیگه نگاه کردن ولبخندی زدن وچشماشون برق زدآرمان گفتبه

  ...توی خواب هم زن هردوتامون مشترک بوده
  
  گفتم منحرف بازی روبذاریدکنار.....مرض_
  
  خب داشتی می گفتی_
  

  دیاپسر؟عسل بچه من دختربو...وایسایه دقیقه آیدین_آرمان
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بذاربگم می فهمی دوتابچه یکی پسرویکی دختردر حالی که داشتن چشماشون _
  ...رومی مالیدن ازپله هااومدن پایین

  
  ...دختره مال من بودآره_آیدین

  
  آیدین بس کن_آرمان

  
  نه خیردختره مال من بوده توپسرداشتی وخبرنداشتی_آیدین

  
  داشتینه بابا دختره مال من بوده توپسر....ا_آرمان

  
  ...ومن هم وسطشون داشت سرم میرفت... دوتابچه داشتن کلکل می کردنمثل

  
  ...پسره مال من بوده...ساکت شیدباهردوتونم اصالشمالیاقت داشتن پسرندارید_
  

حتمادختره من باباشم وآیدین به دنیاش آورده یعنی : با شیطونی گفتآرمان
پریدم وسط ... دون کمکآیدین مادرشه وپسره روهم توخودت تنهازاییدیش ب

  بی تربیــــــــــــــــــــــــــــت:حرفش و جیغ زدم
  

  ولش کن عسل بقیه روبگو_آیدین
  
  ...اونام جیغ زدن واومدن سمت شماپسره سمت آیدین ودختره سمت آرمان_
  

دختره مال ....یــــــــــــــــــــــِس : بلندشدودادزدیکهوآرمان
آیدین خان دماغ سوخته زیر قیمت بازار ...آیدینواون پسره مال ... من بوده

مهندس ...چاکرت...ای خدا خواهشااین خواب وبه حقیقت تبدیلش کن...خریداریم
  ...آرمان

  
خودشم خندش گرفته بودنمیدونم چراهروقت ازاین ... خندیدیممنوآیدین

  ...برعکس خیلی ذوق میکردم...حرفامیزدن ناراحت یاعصبانی نمیشدم
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 جای اینکه بچه هاتون روبغل کنیدسیلی محکمی تو صورتشون زدین ولی شمابه_

آیدین دادزدکه به چه حقی مامانتواذیت کردی بگوغلت کردم وازش معذرت 
  ...خواهی کن

  
  ... رولبای آیدین جاگرفتلبخندی

  
ایییمم خاک .....دست روی بچه بلندکردی... برات متاسفم..واقعاکه: گفتآرمان

 حتمامن بغلش کردم وبهش بازبون خوش نصیحتش کردم برسرت ولی حاالگوش کن
  ...این خواب یه پیام اخالقی داشت چه طوربچه هاتون رونصیحت وتربیت کنید

  
  ...وایساآرمان اتفاقا توهم زدی توصورت دخترت_
  

  ...وآیدین محکم زدزیرخنده... گردشدچشماش
  

  !!!!من دست روی دخترم بلندکردم؟_آرمان
  
خوب :یدین وتکرارکردی پسربلندشد وباکمال پرویی گفتآره وتوهم حرفای آ_

کردم وگفت ازاین به بعدوقتی شماخونه نیستیدمامانوکتک می زنیم منظورش من 
  ...بودم

  
  : باصدای بلندی گفتنیکهوهردوتاشون

  
   کردنغــــــــــــــلــــــــــــط

  
ن پارچه خالصه شمام مثل این گاوایی که جلوشو...... چه تونه ....واااا _

  ...قرمزگرفته باشن حمله کردین سمت بچه هاوتامی خوردن زدینشون
  

دستم دردنکنه پسره بیشعورمن بچه داشته باشم فقط کافیه به زنم بگه _آیدین
  ...پدرشودرمیارم"تو"
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  ....خوش به حال زنت:گفتم

  
   رولباش سبزشدوبهم نگاه کردبرگشتیم سمت آرمان که کالفه بودلبخندی

  
  !فاقی افتاده؟آرمان ات_
  

  ...کشتم آره..رو..دختر:سرشوآوردباالوگفت
  

  ...نمی دونم: زدم گفتم لبخندی
  

  ...پس بگیربخواب وتازمانی که دختره جون نداده ونکشتمش بیدارنشو_آرمان
  

  ... زدیم زیرخنده وخودشم لبخندی زدمنوآیدین
  

  میگم تعبیراین خواب چی میتونه باشه_آیدین
  

  ضح ترآیدین جانتعبیرازاین وا_آرمان
  

  خوب بگوآقای پیشگو_آیدین
  

  منوتو توآینده ای که به نظرم:عرضم به حضورتون تعبیراینه که_آرمان
  

  صاحاب بچه های تخس میشیم) بعدشیطونی بهم نگاه کردن (نزدیکه
  

   هم صاحاب دوتاشوووهروای خدایاخداکنه این خواب به حقیقتوعسل
  

  بشیم واااای توفرض کن ومنوتوهرچه زودترصاحاب عسل بپیوندد
  

  بشیم آقای عسل...یاباکالس تر...  بشیم شوهرهایمنوتوهردوتامون
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  ...... های فینگول وکوچولوموچولودوروبرمون روپربعدبچه

  
   سمت من وآیدین که داشتیم باتعجب بهش نگاه می کردیمیکهوبرگشت

  
   کشیدم سرموانداختم پایین ولی راستی چه قدربامزه میشدمن زنخجالت

  
  ولی خودمونیم...وااای خاک به سرم دارم چی می گم!!!!! دوتابشماین

  
  ... قدرحال می دادچه

  
  عسل باورکن داشتم شوخی می کردم تابخندیم_آرمان

  
می دونم آرمان منوتوآیدین خواهربرادریم نمی تونیم باهم : زدم وگفتملبخندی

  ....که...ازدواج کنیم
  

یعنی ناراحت ..... نداختن پایین  اخم کردن وسرشون وایکهوهردوتاشون
  ....!!!شدن

  
 شدن آیدین رفتم زیربغلشوبگیرم تاکمکش کنم راه بره که نذاشت بعدازمرخص

سوارماشین شدیم سکوت سنگینی ..... واالن پشت سرمن شاهین وآرمان گرفتنش 
  :حاکم بودپوفی کشیدم وگفتم

  
  !!!!شمادوتاچه تونه ؟؟؟_
  
  ...هیچی_
  
  .....پس چرا_
  



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

145

نه نه غیرممکنه ....نکنه واقعاعا...... پایین یعنی اینا ازحرف من ناراموانداختمسر
  ...نه
  

وای پسرراستی چه طورنترسیدی داشتی به پلیسه همچین حرفایی : گفتآرمان
  میزدی؟

  
  چراحاالبه یاداون ماجراافتادی: تک خنده مردونه ای کردوگفتآیدین

  
  هیچی خواستم سکوت ماشینوبشکنم_
  

  زدودربازشد وریموت
  

 بودیم وداشتیم فیلم فوق العاده وحشتناک آمریکایی نگاه می کردیم فیلمی نشسته
  ...که خریده بودن ومیگم همون شبی که ماجراپلیسه اتفاق افتاد

  
 وسط اون دوتاکه باکمال بیخیالی انگارداشتن فیلم عادی میبینن پاستیل می من

نده ای بودن که میگفتن ماکه ایناهمون مردای گ..خوردن اونم پاستیالی منو
  ...دخترنیستیم بشینیم پاستیل بخوریم اماحاالدارن همشومیخورن

  
 جاش منم کاکائوآیدین وترشی آرمان ومی خوردم توی یه قسمت زنه دندوناش به

ازدوطرف دهنش بیرون زده بودوصورتش پرازخون بودوبه پسرکوچولوی خوشگلی 
حنه چنان جیغ بنفشی کشیدم که حمله کردوشکمش وپاره کردبادیدن این ص

 پونزدهمینوای عسل ترسیدم این :هردوتاشون سرجاشون دومترپریدن آرمان گفت
  ...جیغ بلندیه که زدی تاحاال

  
 داشتم جیغ میزدم آخه بگوجنبه نداری برای چی میشینی فیلم ترسناک همچنان

  ...اونم امریکایی نگاه می کنی آخه دختره االغ
  

  ل صدامومیشنوی؟عس...عسل: گفتآیدین
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  ...وای نه این واقعاترسیده_آرمان
  

واقعا ..  منوبغل کردوچسبوندبه سینش وموهامونازکردکمی آروم شدمآیدین
  ....چراهروقت این دوتا منو بغل میکنن آروم میشم؟

  
هفتادتومن دادیم به این ... حیف: هم زودسی دی رودرآوردوشکستشوگفتآرمان

  امروگرفت یااینکه به قبرش برگشتفیلم آخرش نفهمیدیم زنه انتق
  

  ...توهفتادتومن دادی به این فیلم مزخرف: خندیدباتعجب گفتمآیدین
  
  خب پنج بعدی بودوازجایی که تومیترسیدی عینکارونزدیم_
  

 کشیدم وخواستم بلندشم برم دستشویی که صورت اون زنه اومدجلوچشمام پوفی
  آرمان جووونم...آیدین جووونم:گفتم

  
  جووونم: باشیطونی گفتنهردوتاشون

  
  میگم میشه یکیتون باهام بیادبریم دستشویی_
  

  بلندشوبریم: آیدین گفتخندیدن
  

دم دروایساده بودومنم رفتم تودستشویی زودکارامو کردم ...  شدمخوشحال
  ....ومسواکموزدم وخودموانداختم بیرون 

  
  بریم بخوابیم؟؟؟_آیدین

  
  آره میشه امشب توپیش من بخوابی_
  

  ...آخه عسل زشته نمیشه مادوتاکنارهم بخوابیم که_نآیدی
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  ...واال... جوری حرف میزنه انگارباراولشهحاالیه
  
چرازشته مامگه خواهربرادرنیستیم تازشم کسی قرارنیست که بفهمه آرمان _

  ...خودمونیه
  

  ...باشه چاره ای ندارم جزقبول کردن_آرمان
  

  مامی خوابم یعنی چیحرفاتون روشنیدم منم میام پیش ش: گفتآرمان
  

   هم بخوابیدومن تنهاوبی کس توی اتاق ازغصه دق می کنمشمابغل
  

...  وباهم توی اتاق من سه تاتشک انداختیم وبالش وپتوهاروهم آوردیمخندیدیم
  ...من اینجامی خوابم:باخوشحالی رفتم وسط وگفتم 

  
  ... باتعجب بهم نگاه کردنهردوتاشون

  
  ....منحرف های ..... ایــش _
  

زدبه ... واومدن کنارم درازکشیدن هرسه تامون به سقف نگاه می کردیمخندیدن
کلم یه کم کرم بریزم به خاطرهمین دستای هردوتاشون رواززیرپتو آوردم 

  ...جای هردوتاتون این جاست:باالوگذاشتم روی قلبم وگفتم
  

دست دستاشون وبردم باالترو یکهووحشی شدم وتند..... لبخندی زدنهردوتاشون
هردوتاشونوگازگرفتم که صدای دادشون رفت هواخودمو انداختم زیرپتوآرمان 

  که این جوریاست آره:گفت
  

  ...امشب می بینیمت: گفتآیدین
  

   لحظه ترسیدم اماوقتی هردوتاشون بودن لزومی برای ترسیدنیه
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   پشت کرده بودن ازمنوو خوابیده بودن یکهوناخواستهنبودهردوتاشون
  

  ...بغل کردم که این کارباعث بیدارشدنش شد آیدین وازپشت
  

  آخه نصفه شبی دیوونه شدی تودختر_آیدین
  
  نه دیوونه نشدم عاشقت شدم_
  

  !!!چی؟؟: سمتم وگفتیکهوبرگشت
  

به قرآن منظوری : چه قدرمن بلندفکرمی کنم دستاموازدورش بازکردم وگفتموای
  ...نداشتم

  
  ...من هم عاشقتم عروسک: زددماغموکشیدلبخندی

  
یه شب هزارشب !!!!..... ناباوری بغلم کردومن هم به خواب رفتمودرکمال

  ...واال!!!!.....نمیشه
  

 چهارصبح بودکه بیدارشدم وهوس کردم که آرمان روهم بغل کنم چون ساعت
  ناراحت میشدوفکرمی کردکه دوسش ندارم

  
  خخخخ

  
  .. روهم بغل کردموخوابیدمآرمان

  
   ریز بیدارشدم دیدم آیدین دارهوقتی

  
 خنده وآرمان هم داره به من نگاه می کنه وهی به آیدین چشم غره می ریزمی

  ...ره
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 خودم نگاه کردم پام روی پای آرمان بودودستم دورش حلقه کرده بودم حسابی به
خجالت کشیدم وازش جداشدم که یکهوهردوتاشون اومدن جلووهر کدوم یه طرف 

  ...لپموماچ کردن
  

  ...من من بی جنبم؟ خدایاایناچرانمیفهوای
  

   پایین وصبحانه روآماده کردم امروزدانشگاه نداشتم اوووووفرفتم
  

  آرمان چه طوره: صبحونه می خوردیم که آیدین گفتخداروشکرداشتیم
  

   همه پسرازنگ بزنیم ودعوتشون کنیم ویالی شمالامروزبه
  
  قبول ولی عسل وچی کارکنیم_
  
  همراه خودمون میبریمش دیگه...واا_
  
  .....ن اون همه پسرعسل بی_
  
  نه بابااونام دوست دختراشون رومیارن توکه میشناسیشون که_
  
  باشه نظرتوچیه عسل؟_
  
  بایدفکرکن.... ایم.....من_
  
  مگه اومدیم خاستگاری....ااااا_
  
  خوب بااجازه پدرومادرنداشتم بلـــــــــــــــــــه_
  

پس من .... مرض :رمان گفت کلکله مردونه خیلی باحالی کشیدوآیکهوآیدین
  .....بلندشم زنگ بزنم به بچه ها
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 آب معدنی برای خودم اینم ازآب معدنی اون دوتاحااللیوان خوب

  ....خوب همه چیزتکمیله.... میوه....چای.....شکالت....
  

  ...عســــــــــــــــــل عســـــــــــل بیابابادیرشد_آیدین
  
  ...نددقیقه وایسادیگـــــــــهاومدم آیدیــــــــــــــــن چ_
  

داشتی چی کارمی : مثل جن بوداده واردشدوازپشت بغلم کردوگفتیکهوآرمان
  !کردی شیطون؟

  
  !!هیچی باورکن_
  
  وزدزیرخنده....پس اون شکالت که لب دهنته پس چیه_
  
  ....ترسیدم..... مرض _
  

  ............ خوشگل آیدین وماشین موردعالقه من یعنی جنسیس شدیمسوارماشین
  

عسل کمی به داداشات نمی :  بودیم که آیدین ازآیینه بهم نگاهی کردوگفتتوراه
  ...!!!رسی؟

  
دیگه این کلمه روبه زبونت : جوری شدم باعصبانیت کنترل شده وآروم گفتمیکهویه

  ....نیارمعنی بدی داره
  

.... واااااای: توسط آرمان وآیدین منفجرشدآرمان گفتیکهوماشین
  ...ـــــل حتماتوازهمون راه منحرفش فکرکردی؟آرهعســــــ

  
  ...نخیرمن منحرف نیستم شماازکلمات منحرفانه استفاده می کنید_من
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  بیتربیــــــــــــــت ها: زدم وگفتمیکهوجیغ
  

  !!!!خیارمی خورید؟؟؟: جیغ زدمودوباره
  

یکهو ..... دوباره زدن زیرخنده منحرفای بدبخت هابه خیارهم منحرفانههردوتاشون
گونه هام داغ شدن حاالمی مردم یه کم دیرتر می گفتم خیارکوفت می کنیدداشتم 

خیارپوست می کردم که نمک ازدستم افتادوخم شدم تابرش دارم که یکهوظرف 
  :خیارم ازروی پام افتادوچاقو خورد رو دستم

  
  ... دستمآآآآآآآآآآآآآخ

  
  چی شدعسل؟:سید ماشین ویه گوشه جاده پارک کردوبانگرانی پرآیدین

  
  اااچراوایسادی؟.....هیچی _
  

  ترسیدم فکرکردم اتفاقی برات افتاد؟:خندیدوگفت
  

 راه افتادخیاردیگه ای پوس کندم وازوسط به دوقسمت مساوی تقسیم کردم دوباره
ورفتم بین دوصندلی ودستموبردم جلوی دهن هردوتاشون واونام خندیدن 

آیدین :فتموخوردنش یکهویه فکری به کله ام زدگ
  جووووووونـــــــــــــم

  
  جون آیدین جونم_
  
  ......میگم چیزه_
  
  ......چیه_
  
  میشه بذاری من رانندگی کنم_
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  : باهم گفتنیکهوهردوتاشون
  

چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  !!!ـی؟؟

  
برای چی اینجوری می کنیداصالمن رانندگی ..... باشه..... باشه : وگفتمترسیدم

  ....نمی کنم
  

  ....آیدین نگوکه می خوایی بذاری رانندگی کنه؟: وایسادوآرمان گفتیکهوماشین
  

قول میده آروم بره به : درحالی که داشت کمربندایمنی شوبازمی کردگفتآیدین
  ....خداخیلی خوب رانندگی می کنه

  
  وااااااااااااااای ممنونم آیدینی: جیغ زدم وگفتمازخوشحالییکهو

  
بابامن به چه زبونی : جلونشستم وداشتم کمربندمومی بستم که آرمان گفتاومدم

  ....بگم که جونم ودوست دارم
  

  اون فکری که تومغزکوچولوته: نگاش کردم که آیدین گفتیکهوشیطونی
  

  بعدتوی...طه روفعال کن بده اماقبلش تمومی سیستم های مربوروانجام
  

عسل : شدو درحالی که داشت دنبال چیزی میگشت بالحن بامزه ای گفتسبدخم
  ازاون شکالت خمیری هاداریم؟

  
راستی ایدین این دکمه هم الزمه ... وگفتم اره توی کیفمه برش دارریزخندیدم

  ...برای فعال کردن سیستم؟
  

آره :تهای سرش بازمیکرد گفت درحالی که داشت سره شکالت خمیری روبا انآیدین
  ...اونم فشاربده
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  می خواییدچی کارکنید؟:آرمان

  
  آیدین االن ماشین روشنه دیگه_
  

وااای نمیدونه ماشین روشنه یانه : باکف دستش زد روی پیشونیش وگفتآرمان
  اونوقت می خواد رانندگی بکنه خداااااااا

  
  .... غره اساسی بهش رفتمچشم

  
  ...دم دکمه کناری هم فعال می کردممن به جای توبو:آیدین

  
  ؟؟...این ومی گی_
  
  ...آره_
  

  .....وایساببینم ایناکه توفعال کردی برای مواقع:آرمان
  

   اون قدرتندمی رفتم که آرمان بقیه حرفشوخوردودادمی زد نمیگاززدم
  

   اینقدرترسوتشریف داره ترسی نداشتم خودش هروقت احساسدونستم
  

  کردیااینکه ترمز می گرفت فقط من زحمت کردسرعتو کم می خطرمی
  

  یاخدابذارپام روی زمین: فرمون رومی کشیدم آرمان بادادگفتچرخوندن
  

  یکم آروم....  حساب هردوتون ومی رسم توروخداعسل آروم برسه
  

  اینجاپیچاش خطرناکه....تربرو
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 به یه ماشین که مثل خودمون ازاین خارجی هابودنزدیک می شدیم امامن داشتیم
  ...هیچ تغیری درسرعتم ندادم

  
  مواظـــــــــــــــــب باش_ بادادآرمان

  
   بودم ماشین یه کوچولوسرعت وکم کردبیخیال

  
  مامی میریم وای خدایااااا:آرمان

  
  ... نزدیک شد که خودکارترمز گرفتماشین

  
  ....من االن زندم :آرمان

  
  ... زدیم زیرخنده هردوتامون

  
تاسفم توخودت ماشین خارجی داری اونوقت نمی دونی یعنی برات م: باخندهآیدین

که ماشین های جنسیس وپورشه وماشین های خارجی پیشرفته حالت خودکاردارن 
  !!وهروقت احساس خطرکنن سرعت وکم می کنن ؟؟

  
   جلویی حرکت کردومن هم حرکت کردمماشین

  
  بزن کنارعسل:آرمان

  
  ...ولش کن بذارتاشمال رانندگی کنه:آیدین

  
  گفتم بزن کنارعسل.... نه _
  

   کنارکه آرمان پیاده شددرماشین عقب وبازکردورفت نشستزدم
  

  ...اینجوری بهتره_آرمان
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  راه بیفت عسل:آیدین

  
  ...خب آیدین توبیاجلوبشین_من

  
  می خوام پیش شوورم باشم: بانازی گفتآیدین

  
م ساعتی چنددقیقه گذشت فکرکنم نی.... کشیدم وراه افتادم ازدست این دوتاپوفی

  ...گذشت که کناری وایسادم
  

  چرانگه داشتی عسل...وااا:آرمان
  

  ... جوابشوبدم که باحرفی که آیدین زد دهنم عین غارعلی صدربازشدخواستم
  
  ...خوب تشنشه_
  

  !!توازکجافهمیدی؟؟: گفتم باتعجب
  
  ...ناسالمتی خودم بزرگت کردم مادر....وا_
  

  ین حرفاروزدمنو که داشت بطری آب رودرمی آوردادرحالی
  

   زدیم زیرخندهآرمان
  
  عسل بیااینم بطری آبت_
  
  !!!!ممنونم مامانی_
  

 وخوردم ودرعقب بازشدوآیدین اومدجلونشست وبانازی روبه آرمان آب
  .حاالمی خوام پیش دخترم بشینم توروصنمیه:گفت
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  !!!!مگه حرفی زدم خانوم...وا_آرمان

  
... ورو میشناسممن ت....می خواستی بزنی ذلیل مرده_آیدین

  آقــــــــــــــااااا..
  

  ..... تامون زدیم زیرخنده وراه افتادیمهرسه
  

 شماآرمان وآیدین وسرکارشون ببینید دهنتون بازمیمونه که همچین پسرای اگه
  مغروروجدی چه طوری اینقدرشوخ وبامزه هستن

  
   کم داشت تاریک میشدوبه شهرموردنظررسیدیمهواکم

  
  درس ویالت کجاست ؟آرمان رسیدیم آ_من

  
  همین گوشه کناراوایساتاآیدین بشینه اون بلده_آرمان

  
  ...آیدین ماشینت می تونه به صورت خودکارپارک دوبله انجام بده؟: باترسمن

  
  !مگه بلدنیستی؟_
  
  ..نه_
  
  بزن کنارهمین ماشین تاجامون روباهم عوض کنیم_
  
  میشه یکم برم جلوتربعدوایسم_
  
  برواشکالی نداره_
  
   جلوتروحالت خودکاروکنسل کردم تاخودم ترمزکنم که یکهوماشینفتمر
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  باترس یه صحنه روبه.....  زدروترمزومن هم زدم بهش جلویی

  
  ...جلو...به...ماشین زدم...این..با..االن..من...من.... موندمروخیره

  
  ....طوریت نشد.... خوبی... عسل.... عسل : بانگرانیآیدین

  
  .....دف....صا....ت...ت.....ماشین....ما_من

  
  یه لیوان آب بده آرمان: بادادآیدین

  
  رفته توی شوک آیدین: بانگرانیآرمان

  
   وبهم دادن باگریه وترسی که سراسربدنموفراگرفته بود برگشتمآب

  
  ....خوبی ؟: آیدین که بانگرانی گفتسمت

  
  شینت...ما...ما....دین...آی_من

  
  فدای سرت توخودت خوبی االن_
  
  خوبم....آره....آره_
  

  شیشه رودادم پایین باعصبانیت..... مرده زدبه شیشه سمت منیکهویه
  

  توکه بلدنیستی رانندگی کنی چراپشت یه همچین ماشینایی:دادزد
  

  ....بروماشین لباسشویی توی آشپزخونتوروشن کن....میشینی
  

  هی: پیاده شدبااون هیبت وابهتش رفت توی گلویه مرده وگفتآرمان
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  !! عوضی درست حرف بزن این چه طرزحرف زدنه؟مرتیکه

  
  زدیدبه ماشینم به جای اینکه پیاده بشیدببینیدخانوم چه دسته گلی به_
  

  !!حاال طلبکارم شدیم؟؟... دادن ورو ورهمدیگرونگاه می کنیدآب
  
  ما آروم بهش زدیم.... فقط همین ....ماشینت مگه چه تحفیه یه پراید_
  

  اشه همین االن پرداخت می کنیم قدرهم خسارت داشته بهرچه
  
بایدم بدی شمابچه پولدارانمی فهمیدقسط اول وتازه پرداخت کردن یعنی چی _

  ....مردیکه زنت زده ماشینموداغون کرده
  
  پنج میلیون تومن خوبه_
  

چی چی روپنج میلیون مگه چه اتفاقی افتاده آرمان کمی : شدم وگفتمیکهوپیاده
  ...ن هزینه دارهسپرش رفته توحداقل چهارصدتوم

  
  شمابریدتوماشین بشینیدوتوبحث بزرگترادخالت: باکمال پرویی گفتمرده

  
   میلیون تومن مگه پولیه برای شماکه ماشین خارجی آخریننکنیدپنج

  
  .... زیرپاتهمدل

  
  : چیزی بگم که آرمان باصدایی که توش خشم موج میزدگفتخواستم

  
  یدارم داری پرومیشی حرف بزن مردیکه هی دارم حرمتتونگه مدرست

  
  زنگ: ازماشین پیاده شدخیلی عصبانی بوداماباکمال آرامش گفتآیدین
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 هرچه قدرخسارت داشته باشه وپلیس تعیین کنه ما پرداخت می کنیم 110 به میزنیم

  تااون موقع بریدتو ماشین بشینید
  

  آیدین به خداخودم: به پلیس زنگ بزنه من بانگرانی گفتممردرفت
  

دم توروخدامعذرت میخوام تواین ماشین وخیلی دوست داری وروش  خسارتشومی
  خیلی حساس بودی

  
بابااین چه حرفیه بیشترازتوکه دوسش ندارم گلم مهم توبودی که سالمی به چراغ _

فوقش صدمیلیون تومن هزینه می بره چیزی نیست به اضافه :ماشینش نگاه کردوگفت
  سپرش که کمی رفته تونگران نباش گلم

  
  ...توروخداکم دل بدیدوقلوه بگیریدبیاییدتکلیف مارو روشن کنید_مرده

  
  ببین مردیکه عوضی برای من: رفت یقه مردروگرفت وگفتآرمان

  
 جیک نکن فهمیدی شنیدی که داداشم چی گفت بروتوماشین بشین همه اینقدرجیک

  خسارتتو همین امشب بهت میدیم
  

  گه غیرت داشتیبروبابافکرمی کنه ازهیکل گندش میترسم توا_مرده
  

   بایه دخترتنهاتوماشین چی کارمی کردید که باعث شدبزنیدبهومردبودی
  

  برواول رانندگی یاددوست دخترت بده بعدماشینتوبده بهش.... ماشینم
  

  ...... دیگرون روبدبخت کنه نگو زنته کهتابزنه
  

   محکمی که آرمان بهش زدمردخفه شدچه قدرپروبود چهباتودهنی
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  ی می کنه خوبه شاستی بلندزیر پاش نیست یه پرایده ماشینمماشینم
  

  بهتره که ازاین هیکل گنده: یقه مردوگرفت وتکونش دادودادزدآرمان
  

   چون کاردستت میده ببین حرف دهنتم بفهم این دخترخواهربترسی
  

ماشینت ....  وبه توهم هیچ ربطی نداره که ماشینمون رودادیم بهش مادوتاست
  خواهرم...... سپرش رفته توبه جهنم.....داغون شده بدرک

  
  ماکه نمردیم خسارتشومیدیم پس برای.....خوب کرده.....  کرده تصادف

  
 اینقدرجیک جیک نکن تانزدم لهت نکردم این دوست دختری که میگی دستش من

  ...دردنکنه این کاروباماشینت کرده 
  

  هبریدتوماشین بشینیددفع: رفت وجداشون کردوروبه مرده گفتآیدین
  

   بهتون اطمینان نمیدم که صورتتون سالم بمونه پسبعدی
  

  .... کاردیگه ای دستتون ندادیمبریدبشینیدتایه
  

شمابایدچهارصدتومن به عنوان خسارت : پلیس اومدوبعدازمعاینه ماشین گفتماشین
  پرداخت کنید

  
آخه چهارصدتومن کم نیست ببینیدسپرش رفته تواون وقت شمامی :مرده

  !! خسارتشه؟؟گیدچهارصدتومن
  

آقای محترم تمامی خسارتهاجمع وبه نرخ روزشد چهارصدتومن بیشترازاین :پلیس
  ...نمیبره نگران نباشید
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 رفت ازتوماشین کیف پولشوبرداشت سریع رفتم ازتوماشین چندتا تراول آرمان
  ...آرمان من خسارتشومی دم:برداشتم وگفتم

  
  الزم نکرده عسل خودم میدم_
  

 تومنی 100االن :تم سراغ مرده وتراول هاروبهش دادم گفت توجه بهش رفبی
به قول خودتون برای :برگشتم سمتش .......همراهم نیست تاباقی موندشوبهتون بدم

  ...مابچه پولداراپنج تومن که چیزی نیست حاالچه برسه به صدتومن
  

 توماشین نشستم آیدین وآرمان اومدن سوارشدن واقعا خیلی خجالت رفتم
  ...کشیدم

  
آیدین من توکارتم فقط هشتادوهشت میلیون دارم می دمش به تووبقیشوهم _

  ...سرهربرج که ازآرمان پول می گیرم میریزم به حسابت
  

  ...الزم نکرده خودم خسارتشومی دم:آرمان
  

ده بارگفتم برای یازدهمین بارمی گم الزم نکرده خسارتشو بدی : باخندهآیدین
  ...ودم خسارتشوبدمتازشم ماشین من بوده من بایدخ

  
  ...ماشین توبوده که بوده من زدم لهش کردم_
  
اشکالی نداره دوباردیگه این طوری تصادف کنی قه له قه ماشین دستت _

  ...میادورانندگی رویادمیگیری
  

آآآآآآآآآآآآآآآیـــــــــــــــــــــی : گفتیکهوآرمان
  پهلوم دردمی کنه......پهلوم

  
  ...پهلوت چرادردمی کنهآرمان : پرسیدمبانگرانی
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  ...نمی دونم آآآآآآآآآآآآآآایــــــــــــی_
  
  ...آیدین بزن کنارتروخدابزن کنار_
  

  ...چیزی نیست بی خودی شلوغش می کنی:آرمان
  

  .....آیدین بزن کنار: زدم وگفتمجیغی
  

  ...پیاده شو آرمان: زدکناردرماشینوبازکردم بعددرسمت آرمانآیدین
  

  ... آدم بگومی خوام بیام جلوبشینمخب مثل بچه:آرمان
  

  ...آیدین صندوق عقب وبازمی کنی: پیاده شدورفت عقب نشستآرمان
  

 ای روزدکه بازشدازتوش یه بالش ودوتاپتومسافرتی درآوردم رفتم عقب دکمه
  ...آرمان درازبکش:وبالشوگذاشتم روی صندلی

  
یمه زدم روش  باتعجب بهم نگاه کردودرازکشیدپتوروقشنگ روش کشیدم خآرمان

  ...وبالششودرست کردم
  
  ...سردت شده آرمان به خاطرهمینه که پهلوت دردگرفته_
  

  ...خوبی؟: جلونشستم وبانگرانی به سمت آرمان برگشتمرفتم
  
  ...آره خوبم نگران نباش_
  
  ...آیدین میشه بخاریتوروشن کنی؟_
  
  ...چرانمیشه خانومی_
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   فضای ماشین گرم شد روروشن کردبه دودقیقه نکشیده بودکهبخاری
  
  آرمانم سعی کن بخوایی_
  

 داشت نگام می کردپتویی روکه روپام مچاله شده بودروبرداشتم خودم باتعجب
  ..خودموانداختم روی پاهاش...یابهتربگم..وخم کردم روپاهای آیدین

  
  !!...داری چی کارمی کنی؟؟.....ااا_آیدین

  
  .....بذاریه دقیقه..... وایسامنحرف خان _
  

  ... که سمت دربودگذاشتمپتوروکنارپهلوش
  

  ...بروکنارعسل می خوام دندروعوض کنم_آیدین
  
  !...حاالیه دقیقه دندروعوض نکنی چی میشه؟_
  
  ...چی چی روچی میشه میریم ته دره_
  

  ... کناردندروعوض کردودوباره به کارم مشغول شدمرفتم
  
  ...نمیشهبفرمادیگه شماهم پهلوتون دردنمی گیره چون سردتون _
  

  ..خندید
  
  ...ماشین من پرایدکه نیست ازکناره های درش سرمابیادتو_
  
  ...نمی خوام توهم پهلوت دردبگیره..... حاالهرچی _
  

  .. قشنگی کردوبه راهش ادامه دادخنده
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  !...االن کجاییم؟_
  
  !!!!نمی دونم_
  
  !!..یعنی گم شدیم؟؟_
  
اصالمقصدمون نبودفکرکنم وقتی فکرنکنم اون شهری که توش سردرآوردیم .....نه_

  ...ازتهران راه افتادیم اشتباهی ازیه جاده دیگه اومدیم
  
  ...اونجاکه فقط یه مسیرداره_
  
  ...نه مسیرهای مختلفی داره_
  
  !!یعنی االن ماگم شدیم؟؟_
  
  .....نه گم نشدیم بذارجی پی اس روروشن کنم می فهمیم_
  

  ... دوساعت دیگه این جاییمآهاببین
  
  ...باشه_
  

 داشت خوابش می گرفت که احساس کردم سرعت ماشین نامنظم شده به چشمام
  ...آیدین نگاه کردم دیدم چشماش وبه زورنگه داشته

  
  ...خوابت میآدآیدین؟_
  
  ...آره خیلی_
  
  ...خوب بزن کناریکم استراحت کن_
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  ...می گم تومیشینی پشت فرمون_
  
  ...اصال....نه.....نه!!!!!......مــــــــــــــــن_
  
  ...خواهش می کنم عسل داداشت خوابش میاد_
  
من زدم ماشین توروداغون کردم اون وقت توبه این تاریکی ماشینتودوباره دست _

  !!!من میدی؟؟؟
  
یه جوری میگی تاریکه انگارتوجنگلیم هم جاده وهم ماشین چراغ دارن تازشم _

ه دیده االن هم تواون موقع حواست نبودداغونش که نکردی فقط چراغش صدم
  ...تورانندگیت خوبه...بیابشین

  
  ...جاهامون روعوض کردیم... خوشحال شدمخیلی

  
  ...آیدین میشه نخوابی؟_
  
  سعی می کنم آخه خیلی خستم واسه چی؟؟؟_
  
  ...آخه میترسم_
  

  باشه: ای کردوگفتخنده
  

 راه بودیم که نگاه کردم دیدم آقاخوابیده هردوتاشون خوابشون برده توی
سرعتموکم ترکردم چون واقعامی ترسیدم تاحاالتوی جاده اونهم شب رانندگی بود

نکرده بودم آیدین قبل ازاین که خوابش ببره گفته بودکه همین طوری مستقیم برم 
 اینکه به مقصدرسیدیم یعنیازدوریه شهرنمایان بود خوشحال شدم این .....میرسم

  ...آروم بیدارش کردم
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  ....انندگی کردیآفرین خیلی عالی ر:آیدین
  
  !!...توکه خواب بودی ازکجافهمیدی که عالی بودم یابدبودم؟؟_
  
  ...اگه خوب نمی رفتی االن سینه قبرستون بودیم دیگه_
  

  .... دیگه رسیدیمخب
  

 که سالم رسیدیم وهمچنین خیلی خوشحال بودم که بدون داشتن خداروشکرکردم
  !تلفات جانی به مقصدبرسیم

  
  ... جونم بیدارشوخوابالو رسیدیمآرمان....آرمان_من

  
  ..رسیدیم؟: باخواب آلودیآرمان

  
  ...آره_من

  
  !...چه قدرزود_آرمان

  
االن بدنت گرمه بری ...کتتواول بپوش....وایسا...وایسا: بلندشه که گفتمخواست

  ...بیرون دوباره سردت میشه و روز از نو روزی از نو
  

  نداختم وپیچیدم دورش ماشین پتورو روی شونه هاش اکتشوپوشیدوتوی
  

  ...قشنگ نگهش دارتانیفته االن بدنت گرمه میری بیرون سرما می خوری_من
  

 سنگین آرمان و روی خودم حس می کردم نمیتونستم از نگاه خیرش بگذرم به نگاه
خاطرهمین توچشماش نگاه کردم که به چشمام زل زده بودتوچشمام زل زدچشماش 

  برق خاصی داشت که منو
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کششی اون دوگوی به رنگ دریا داشت که منواز ... خودش جذب کرده بود بهعجیب
  ...گرفتن نگاهم از چشماش منع می کرد

  
  ... خدایاچه قدراین چشماش خوشگلهوای

  
  که با اهم آیدین... حاظر نبودیم نگاهمونواز نگاه هم بگیریمهردوتامون

  
 بودن و التهاب گونه هام داغ شده.. خودمون اومدیم ونگاهمونوازهم گرفتیمبه

  ...داشتن
  

  ...نمی خوایی پیاده شی؟.... چیزه_من
  

  ...چراچرااالن پیاده میشم_آرمان
  

 اومدبیرون دستمودورکمرش گرفتم تانیفته بردمش تواتاقتش خوابوندمش آروم
  میشه اسپرت روروشن کنی؟:وشوفاژوروشن کردم که گفت

  
  کنترلش کجاست؟_
  
  فکرکنم توکشوباشه_
  
  دمآره پیداش کر_
  

 کردم وانداختم رو دمای گرم خواستم برم بیرون که آیدین هم روشنش
  ...می خوام یه چیزی بگم....چیزه....راستی:اومدتوگفتم

  
  ...بگوعزیزم_آیدین

  
 دونم چرا هروقت این دوتا بامن اینطوری حرف میزنن ضربان قلبم خودبه خود نمی

  ...باالتر میره وته دلم غنج میره
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  ...ی پسرغریبه میاداینجامی گم فرداکل_من

  
  خــــــــــــب:آرمان

  
میگم میشه من هرشب تواتاق شمابخوابم اینجوری امنیتش بیشتره چون _من

  ...نظرشماچیه؟؟.....میترسم
  

ده بارآب شدم توی زمین واومدم بیرون تا این کلمات و به ... وزنده شدممردم
وی اتاق اونها باشم البته چون راسیتش پسرا بهونه بود من میخواستم ت...زبون اوردم

  ...اتاقشون بزرگ بزرگ بودجا برای من هم پیدا میشد
  

من وآرمان هم می خواستیم همین کاروکنیم امانمیدونستیم چه : خندیدآیدین
  ...جوری بهت بگیم

  
  ....آخیش پس خیالم راحت شد :خندیدم

  
  ...شبتون بخیر: ودرازکشیدم گفتمجاموانداختم

  
  کنارهم بودن ومن هم جامو پایین انداختم که(!)ی تخت دو نفره وآرمان روآیدین

  
میشه : چونشو گذاشت روی شکم آرمان وخواست چیزی بگه که آرمان گفتآیدین

  ...چونه مبارکتون روازروی شکمم بردارید؟
  

  می گم عسل جات راحته؟؟.....بذاریه دیقه_آیدین
  

  ...نگران نباش بگیربخواب...آره آیدین_من
  

  ...خه احساس می کنم جات راحت نیستآ_آیدین
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  ...چراچنین احساسی می کنی اتفاقا جام راحته_من
  

  ...بیابابا کم غربزن آرمان: چونشوبرداشت وگفتآیدین
  

  ... نزدیکای دوازده بودکه مهمونا کم کم اومدندساعت
  

 وآیدین ازهمشون باخوشرویی استقبال کردن وباهاشون با باگرمی خوش آرمان
  ......آمد گفتن 

  
خوشگل وجذاب ... نفرپسری بودسبزه وبا چشمای همرنگ چشمای عسلیآخرین

  ...درکل پسره جذابی بود....بودفوق العاده خوشتیپ
  

   به آرمان وآیدین افتادبااخم رفتن جلو وبهش سالم وعلیک کردنچشمم
  

  ... جلو سالم دادم ومثل بقیه مهمونها باهاش باگرمی رفتارکردمرفتم
  

  ...خانوم زیبابنده اشکان پاکنژادهستم ازآشناییتون خوشبختمسالم _پسره
  

  ... خدایا چه قدر فامیلش اشناسوای
  

  ....یه جا از دهن کسی این فامیل و شنیدم...پاکنژاد...پاکنژاد
  

  ...اوه اوه قیافه آرمان وآیدینو... خاک عالم سه ساعته به پسر مردم زل زدموای
  

  تم خوشبختم من هم عسل رادمهرهس_من
  

به سمت بقیه بچه ها ... زد و به تکون دادن سری اکتفا کردلبخندزیبایی
  ...ومهمونهارفت و کنارشون نشست

  
  ...چرا سه ساعته بهش زل زدی عسل_آرمان
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  ...هردوشون عصبانی بودن.. سمتش برگشتمبه
  

خب اخه همین که گفت اشکان پاکنژادهستم فامیلش برام خیلی اشنا _من
  ...م یه جا اسمشو از دهن یکیتون شنیدمدراومداحساس میکن

  
  ... چی شد که رنگ هردوشون پریدنمیدونم

  
  ...حاال دیدیش؟...تا...تا: با لکنت گفتایدین

  
خب نه تا حاال : انسانهایی که فکر می کنن و به خودم گرفتم و گفتمژست

  ...امافامیلش...ندیدمش
  

ل کاری حرف زدیم بینش اره شاید منوآیدین که درباره مسائ...خیلی خب_آرمان
اماهیچ خوشم نمیاد دوروبرش زیادباشی همش کنار ...اسم این پسره هم اومده

  ...بهشم زیاد محل نظار باشه؟...خودمون باش
  

  اطاعت رئیس: بامزه ای گفتمبالحن
  

  ... قشنگی کرد و بینیمو کشیدخنده
  
  .... سمت اشپزخونه برای ریختن چای رفتمبه
  

خونه خارج شدم و برای مهمونا بردم که همشون بال استسناء  به دست از اشپزسینی
  ...باخوشرویی برداشتن وتشکر کردن

  
چشماش قشنگ بودن همین طور رنگش ... به اشکان رسیدم توچشمام زل زدوقتی

  ...اما هیچی آرمان وآیدین خودم نمیشد
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می دونستی : طوری که فقط خودم بشنوم گفت!)چه زود پسرخالت شد (اشکان
  ...عین بانوهای شرقی!!لی دخترزیباوجذابی هستی؟؟خی
  

  ... خجوالنه ای زدم وگفتملبخند
  

  بفرماییدچاییتون رو...چشماتون قشنگ میبینه...نظرلطفتونه_من
  

  ..بردارید؟
  

  ..حتما چایی دست شما خوردن داره...البته: دختر کشی زد وگفتلبخند
  

  ..کشیدهخب راسیتش چایی من نیست خب زحمتش وچایی ساز _من
  

  خخخ...آی کیف کردم از رو بردمش... کیف کردمآی
  

  ... کال این بشر پرو تشریف داشت و هیچ وقت کم نمیاورداما
  

خب منظورمن این بود چایی که با دست شمااورده بشه خوردن داره عسل _اشکان
  ...خانوم

  
  ...خب داره ازت تعریف میکنه دیگه...کال ولش کن دختر... کشیدمپفی

  
  ...بله دیگه مااینیم...خندی بسنده کردم و سرو ته ماجرارو بستم لببه
  

 آرمان وآیدین هم چایی بردم که پاهاشون رومغرونانه روی هم انداخته بودن برای
وژست خیلی باابهت و قشنگی به خودشون گرفته بودن وهردوتاشون بااخم چای 

  ...روبرداشتن
  

..... قامثل همه هم باشن تادوست حرکاتشون دقیاینابایدداداش
شاید ...حتی حالت غرور و ابهتشون هم نفس گیر و مثل هم بود...تیپشون...ژستشون
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تنها رنگ چشماشون باهم ...باور نکنید اما قیافه هاشون هم شبیه هم بود البته تقریبا
فرق می کرد که مال ایدین خاکستری وحشی و مال ارمان به قول خودم ابی 

  ....اهلیه
  

  ...رومیز وگذاشتم سینی
  

  .... هیچ جای خالی نیست جزکناراشکاندیدم
  

  ....باید برم کنار اون بشینم... دیگه مجبورمخب
  

منظورم اینه که به ....خخخ... کنارش نشستم وخودموچسبوندم به دسته مبلرفتم
  ....اشکان نچسبیدم وتا حد ممکن سعی کردم باهاش تماسی نداشته باشم

  
  ...ان بیاجای من بشینعسل ج: که حالمودیدگفتآیدین

  
  .... بلندشم که اشکان دست روی پاهام گذاشت یا بهتر بگم روی رون پاهامخواستم

  
نمیدونم چرا یه ...  اون دوتا هم بادیدن جای دست اشکان واقعا دیدنی بودقیافه

لحظه ازاین حرکتش ترسیدم ومور مور شدم به خاطر همین با نگرانی بهش زل 
  ...زدم

  
  ...توراحت باش...ن میرمبشین م_اشکان

  
 باعصبانیت توچشماش زل زدواومدکنارم نشست دستشو دورکمرم حلقه آیدین

  ...کردومن وچسبوندبه خودش
  

  ... با دیدن این صحنه ایدین اخمی کرد و نگاهشو از ما دوتا گرفتاشکان
  

  .... کردم می خوادبااین کارحرص اشکان ودربیارهاحساس
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  ...رد؟این چرامثالاخم ک...واااا
  

 دوازده شب شدکه هممون خستگی ازسروکولمون می بارید همگی بلندشدن ساعت
  ...به جزماچهارنفر... وبه سمت اتاقامون رفتیم

  
  .... بنده همراه ایدین وارمان و اشکانیعنی

  
  آیدین می تونم بپرسم اتاق عسل کدومه؟_اشکان

  
اوال عسل :میزد گفت باعصبانیت ولی باصدای آرومی که توش عصبانیت موج آرمان

  ...نه عسل خانوم دوماًبرای چی میخوایی؟
  

  ...همین طوری میخوام بدونم_اشکان
  

  ببین حق نداری بهش نزدیک بشی: رفت یقه اشکان وگرفت وگفتآرمان
  

 گوه هایی که توی شرکت هم زدی روفراموش میکنم چون احدی نیستی که از اون
  بفهمماگه ... تهدیدات بترسم و شلوار الزم بشم

  
   نزدیک شدی یامزاحمش شدی به وهللا قسم ازروی زمین محوتبهش

  
  .... آقای اشکان پاکنژادمیکنم

  
 ازتهدیدهایی که کردی میترسیم نخیرآقاماباتوواردمعامله قاچاق نمیشیم فکرکردی

  وتوهم نمیتونی هیچ غلطی بکنی
  

   کافیه پاروی دمم بذاری سه سوته خودتو شرکتتو نابودمیکنمفهمیدی
  

   که چی میگم چون اراده کنم شرکتت رو میتونم ورشکست کنم رحمانیمیفهمی
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  !هیم؟... که یادته رو
  

چراشلوغش میکنی آرمان؟ اون حرفایی که توی شرکت هم زدم رو _اشکان
اصالمیدونیدچیه من همین االن ازعسل خاستگاری میکنم نظرتون ....فراموش کن

  !...چیه؟
  

  !!......ــــــــــــــــــــــی؟؟چـــ: بلندی گفتمیکهوباصدای
  

این چه طرزخاستگاری !!!... االن چی گفت ازمن خاستگاری میکنه؟؟این
بدون هیچ ...توی این وضع...اینجا...منظورم توی این موقع شب...کردنه
  ...وا منم به کل دیوونه شدم هااا.... مقدمه

  
ی نمیدیمش اینو عسل قصدازدواج نداره وبه هرکسی که بدیمش به تویک_آیدین

  ...مطمئن باش
  

  ...ببین من هرچیزی روکه بخوام به دستش میارم این ومطئن باش_اشکان
  

  ...هیچ گوهی نمیتونی بخوری بچه پرووو.....چه غلطا_آرمان
  

 ترسیدم پس الزم شدازکناراین دوتاجم نخورم پس به خاطراین بود این ازحرفاش
  ...مدت اینقدرسختگیری میکردن

  
  ...له هارفت باالومعلوم بودداره میره سمت اتاقش ازپاشکان

  
  ...نترس مانمیذاریم آسیبی بهت بزنه پس نگران نباش چون عددی نیست_آرمان

  
 سمت اتاقامون من رفتم روی تخت درازکشیدم واون دوتاهم روی زمین رفتیم

  .....خوابیدن
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خیاالتی  کردم یکی روی سرمه چشماموبازکردم ولی هیشکی روندیدم یکهواحساس
  ....شدم

  
 که بیدارشدم رفتم پایین همه دورمیزصبحونه نشسته بودن وداشتن صبحونه صبح

  صبح بخیرپرانرژی....میخوردن رفتم کنارآرمان نشستم و آیدین هم روبه روم بود
  

   که همشون باخوشرویی جوابمودادن صبحونه که تموم شد همهدادم
  

  دین واشکان موندیم اشکانمن وآرمان وآی....... که برن ساحلبلندشدن
  

نوچ نوچ ...دونفری بایه دختر...دیشب سه نفری خوش گذشت؟: لقمه گرفت وگفتیه
  ...نوچ

  
این پسره چه قدر ...هم از خجالت هم از عصبانیت.... ازخجالت سرخ شدمازحرفش

  ....بی حیا وپرووووووووو بود
  

  ...عصبانی شدن وآیدین دست راستشون ومشت کرده بودن معلوم بودخیلی آرمان
  

  من هنوزروی حرفم هستم هیچکس حاضرنیست باعسل ازدواج_اشکان
  

 میدونی چراچون پیش دوتاپسرمجردنامحرم زندگی می کنه البته هر چند کنه
  ر...... زیبایی نفس گیری داره و اینه که پسر هارو تحریک می کنه 

  
  نمیدونی چراچو...فکرنکنم.....دختری هنوزنه:  کردبه من وگفتو
  

   هایی داری که هرمردی وتحریک میکنه شایدتااالن این دوتاهمتوزیبایی
  

  اگه....نیازدارن...مردن...بهشون حق بده... باشن تحمل کنننتونسته
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ومیکنمت سوگلی عمارت ...... نباشی بازهم من باهات ازدواج میکنم دخترهم
  !نظرت چیه؟...خودم

  
ی هم عصبانی شدم این بشرچه  حسابی خجالت کشیدم ودرعین حال خیلازحرفش

میخواستم دو تا فحش مثبت هیجده سال بهش بدم که با ....قدربی حیاتشریف داشت
  ...بلندشدن ارمان پشیمون شدم

  
حرف دهنت وبفهم مرتیکه عوضی آدم به : یقه اشکان وگرفت وبلنددادزدآرمان

آره آشغال !!!!!!...خواهرش تجاوزمی کنه
توچه فکری کردی پست ....دونفردیشبما...آره...دونفره؟؟...عوضی

  آرررره...فکرکردی مادوتاازش سوءاستفاده میکنیم....هااااان...فطرت؟؟
  

  ...چشماش شده بود دوکاسه خون... که زدچهارستون بدنم لرزیدبادادی
  

برادرواقعیش که نیستی این اسمی که : بایه پوزخندو خیلی هم خونسردگفتاشکان
  ....تجا...ابهشپس حتم...خودت انتخاب کردی

  
  خفه شو...خفه شوعوضی_ ازالیه دندوناش غریدآرمان

  
  ؟؟....!!!حرف حق تلخه_اشکان

  
آیدین .... یه مشت محکم کوبوندتودهنش وهمین طورمشت های بعدیآرمان

  ...بلندشدورفت جداشون کرد
  

بهتره بهم بدینش چون کسی ...من عسل وبه دست میارم حتی اگه بازورشده_اشکان
خودتون هم که ...ت باهاش ازدواج کنه چون پیش شمادوتا زندگی میکنهحاضرنیس

  ...ناسالمتی داداشاش هستید...نمیتونیدباهاش ازدواج کنیدنه؟؟
  

  ... حرف ارمانو به خودش داره تحویل میدهعوضی
  



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

177

  ...هیچ غلطی نمیتونی بکنی پست فطرت_آیدین
  

ون برات بدتموم میشه گفتم بهت اول صبحی کم گوه بخور رو دل می کنی چ_آرمان
  ...اشکان پاکنژاد

  
  ... رفت بیرون خیلی ترسیده بودم گونه هام ازخجالت قرمز و داغ شده بودناشکان

  
  ... بغل آرمان چون بهم نزدیک تربودخودموانداختم

  
  ...چرانبایدیه ذره آبرو...اخه چرامن.... گریه کردمکلی

  
زمانی که ماهستیم نگران تا: درحالی که داشت کمرمونوازش می کردگفتآرمان

  ...حرفاشم فراموش کن گلم...هیچی نباش
  

 بالحن شیطون وشادی که معلوم بودمیخوادمن موضوع وفراموش کنم که آیدین
  بریم ساحل عسل؟:موفق هم شدگفت

  
انگارنه انگار چنددقیقه پیش داشتم ابغوره ... ازبغل آرمان اومدم بیرونباخوشحالی

  ...می گرفتم
  

آره بزن :ای گردشده آرمان وچشمای شادوشیطون آیدین گفتم چشمدرمقابل
  ...بریم

  
  ....... باالیه شلوارتنگ سفیدبامانتولیمویی وشال سفیدپوشیدم رفتم

  
  ... ودخترای زیادی توی آب وساحل بودنپسرا

  
 خواستم پاچه های شلوارموبدم باال که آیدین مظلوم نگاه کردپفی باخوشحالی

  ...ش نشستمعصبی کشیدم ورفتم کنار
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  ممنون که نرفتی بذاریکم خلوت بشه پسرابرن اونوقت توهم برو_آیدین
  

  ... غره اساسی بهش رفتمچشم
  

عسل خانوم ادب حکم میکنه وقتی کسی ازت عذرخواهی میکنه ببخشیش یا _آیدین
  ...اقال جوابشو بدی گلم

  
  خواهش میکنم عموجون یه داداش بیشتر که نداریم: قهری گفتمباحالت

  
  ...زکی پس من اینجاکشکم؟؟_آرمان

  
نه آخه آرمان میدونی چیه این طوری که بگی یه داداش بیشتر ندارم شاعرانه _من

  ...ترمیشه
  

  آهـــــــــــــــا_آرمان
  

 به دخترا وپسرا نگاه می کردم که داشتن توی آب بازی می کردن وقدم باحسرت
  .!..هی خدا یارماهم کی سرمیرسه..میزدن وحرف میزدن

  
  آیدین خوب بذاربره؟_آرمان

  
  باشه بلندشوتاباهم بریم_آیدین

  
 تابناگوشم بازشدخواستم پاچه هاموبدم باالکه که دوال شدودرحالی که داشت نیشم

  ...پاچه های شلوارمومی دادباال
  

وایساخودم میدم باالتوزیادی میدی باالپاهاتوبه نمایش این پسرا میذاری :گفت
  ....اونوقت
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وپسردخترهای دیگه هم بادیدن این صحنه ازتوآب برامون دست وجیغ و  مهمونامون
سوت زدن به آیدین لبخندی زدم البته باگونه هایی که ازخجالت سرخ شده بودن 

  ......اونهم درحالی که داشت بلندمیشدلبخندی زدو دستمو گرفت ورفتیم توی آب 
  

عداز چنددقیقه آرمان  خیس شده بودازپس این دوتا پسراخیسم کردن آخه بسرتاپام
  ......هم اومد

  
بریم بیرون برای : برگردیم که یکی ازپسراکه خیلی شوخ وبامزه بودگفتخواستیم

همه دست زدن وبه سمت ماشینامون رفتیم که گوشتون .....شام همگی مهمون من
  )خخخخخخخخخ(روزبدنشنوه

  
  ...هانی توبیا رانندگی کن_آیدین

  
  سمفعالکمی میتر....نه....نه_من

  
بیابروبشین :  گذاشت وآروم منوبه سمت ماشین راهنمایی کردوگفتدستشوپشتم

  ...برام ناز میکنه...بابا
  

آیدین بچه هاروکه میشناسی شوخی زیادمیکنن شایدنتونه ماشین وکنترل _آرمان
  ...کنه

  
  ......نه می تونه نگران نباش_آیدین

  
  ن انگارنه باسرعت باالرانندگی میکردن وازهم سبقت میگرفتهمه

  
  ..انگارخیابونه

  
  ... جاروباپیست مسابقه اشتباهی گرفتناین

  
  سرعتتو بیشتر کن عسل_آیدین
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آیدین جان ماتوی شهرهستیم میخوایی باسرعت صدو پنجاه اونم با این ماشین _

دنده یک ماشینت به اندازه دنده سه ماشین های دیگه ...جنسیس رانندگی کنم
  ..سرعت داره

  
  ..... که میتونیمیدونم_آیدین

  
 دردلم ایجادشد وقتی اون ایمان داره که میتونم چرا خودم به خودم امیدواری

  ...؟!ایمان نداشته باشم
  

  پسرا ماشیناشون ونزدیک مامی...  گرفتمسرعت
  

آی سو ( وایدین بیخیال میخندیدیه آهنگ خارجی ازسلناگومزکردن
هیجان داشت یکی ازپسرا روگذاشته بودم وباهاش رانندگی میکردم خیلی )بادی

ماشینشونزدیک ماشین ماکردطوری که ماشین سمت من بودوبهم تاحدودی چسبیده 
  ...واااااای بچه ها عسل پشت فرمونه):همونی که پیشنهادشام داده بود گفت( بود 

  
ولی ... این چیزه باورنکردنیه آخه پسره چلغوزکه اینجوری باتعجب میگیخب

  .... بودخدایی پسرباادب وبامزه ای
  
  ...فکرمی کردیم ماشین مال آیدین آخه اونبار... ببین چه فرمونی داره_
  

  ...امیربیاسمت چپ سمت شاگرد:آیدین
  

بگوبه عسل سرعتشوکم کنه من بزنم جلوش وبعداونهم بیادکنارمن تابیفتم :امیر
  ...سمتت

  
ن عسل سرعتتوکم کن وبذارازت سبقت بگیره وقتی ماشینش جلوت افتادبز:آیدین

  !...کنارش طوری که من بیفتم سمت راننده فهمیدی؟
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 سرعتموکم کردم وزدجلوم عجب ماشین قشنگی هم داشت میترسیدم چون کمی
  ...هم اون...هم من...بازهم سرعتم زیادبود

  
  حاالکمی سرعت بگیربزن کناردستش:آیدین

  
  !!..میترسم آیدین اگه خول بشه کاری بکنه چی؟.....من....من_
  

  رس تومیتونینت:آیدین
  

 سرعت گرفتم ورفتم کناردستش امیرکه راننده بود افتاد سمت آیدین که روی یکم
  ...صندلی شاگردنشسته بود

  
  دست فرمون وحال کردی آقاامیر: روکردبه امیرگفتآیدین

  
یه جوری حرف میزنی انگارخودت داری رانندگی میکنی ولی آره به :امیر

تین آخه خیلی خوب ازمون سبقت می خدافکرکردم تویاآرمان پشت فرمون هس
گیرین کلکا انتظارنداشتم یه دختر بتونه اینقدرخوب رانندگی کنه یا تعادل ماشین 

  ...وحفظ کنه
  

خب خواهرمون به خودمون رفته دیگه حاالاینارو ول کن پایه ای بابچه هایه _آیدین
  ...مسابقه بذاریم

  
  !...عسل نمیترسه که؟_امیر

  
پســــــــــــــــــره ... االن بهش بگمحقشه

  چلـــــــــــــغووووووززززز
  

  ....نخیرنمیترسه بگوخودم میترسم_آیدین
  

  من قصدتوهین نداشتم_امیر
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میدونم بابادارم شوخی میکنم حاالبروجلوماشین بچه ها چراغ بزن تابدونن _آیدین

  ...که مسابقس مثل قبال که تهران بودیم
  

  ...سابقه میبینمتون بازنده هاااااپس شوخیه پس آخرم_امیر
  

 این حرف سرعت گرفت وزدجلوی ماشین بچه هاودوتاچراغ زدبچه هاهم باگفتن
  ...معلوم بودگرفتن چون سرعت گرفتن

  
باباعسل یکم گازبده ناسالمتی مسابقس گازبده اون امیرخراالن برنده _آیدین

  ....میشه
  

  ...عمرا بذارم اونا برنده بشن_من
  
  )ل کردینجو گیری رو حا(
  

   جوگیرشده بودم پام وروی پدال گازبیشترفشاردادم نبایدبذارمحسابی
  

  سبقت)سورن...ماشین های پژمان( وآیدین ببازن ازدوتاماشینآرمان
  

   داشتم به ماشین امیرکه المپای عقبش روشن بودوداشت نورمیزدگرفتم
  

  درکمال.....عجب ماشینش ابهتی داره المصب...  می شدمنزدیک
  

  .... دیدم ازش سبقت گرفتم توپوست خودم نمیگنجیدمورینابا
  

  !!!!...ازامیرسبقت گرفتی؟؟.....تو....تو_ باتعجبآیدین
  

امیرساکت نمیشینه االن پوزه ماشینتو میماله به کف آسفالت : بابیخیالی گفتآرمان
  ...االن هاست که ازمون سبقت بگیره
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  ....عسل نمیذاره_آیدین

  
ولطفاترمزاتوماتیک ) دنده اتوماتیک( تا به دنده دو برسیعسل سرعتوکم کن_آرمان

  رو هم فعال کن
  

  ...چشم ولی چراسرعت وکم کنم؟_من
  

  میخوایی آرمان ازحقه قدیمیمون استفاده کنی؟_آیدین
  

آره عسل سرعت ماشین وتعادل ماشین تانزدیک رستوران طوری که نتونه _آرمان
  ازت سبقت بگیره کنترل کن

  
  ...چراداری ترسناک حرف میزنی؟...یعنی چی؟_من

  
  یعنی میره چپ توهم راهشوسدکن میره سمت راست هم همین_آیدین

  
   فیلم های پلیسی ندیدی؟؟؟طورمگه

  
  آرمان مثل همون فیلمی که اونشب دیدیم ومن هم تاساعت چهار_من

  
  .... نخوابیدم وتوبیچاره همصبح

  
  ...وای چرایادم نبودآره مثل همون عمل کن_آرمان

  
   جوگیرانه ای دندروعوض کردم وگفتماحالتب

  
  مسافران_
  

  ... ایمنی خودراببندیدعزیزکمربندهای
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   لبخنددخترکشیهردوتاشون

  
  ... دادنتحویلم

  
  ...ولی من نمیتونم جلوشوبگیرم سرعتش خیلی زیاد_ گفتمیکهوباترس

  
  ... کردیدعجب زد حالی بودبه اون دوتاواردکردمحال

  
  !!...رمیکردی پس نه؟؟االن داشتی قمپزد_آیدین

  
  !!نه خیر_من

  
  چرا داشتی قمپزدرمیکردی؟؟_آیدین

  
 داشت بالذت به جروبحثمون نگاه می کردحرص سرتاپاموگرفت من اگه آرمان

  ...امشب اینوازرونبرم عسل نیستم
  

اسم ماشین ... ( ماشین ودستم گرفتم وجلوی جنی سیس شوگرفتمتعادل
  !!!!)فرق میکنهالبته این ماشین باجنسیس ...خارجی

  
  !آهاحاالشد_آیدین

  
   رانندگی می کردم که دهن اون دوتاحسابی سرویس شده بودطوری

  
  ...میشه دهنتون روببندیدنمیخوام مگس بره توش_من

  
 لبخندقشنگی تحویلم دادن تمام حواسم به رانندگی وجلوو آیینه هام هردوتاشون

  ...بودتاماشین امیرروکنترل کنم
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وردبادیدن اسم روی گوشیش لبخندی زدوروی اسپیکر  آیدین زنگ خگوشی
  گذاشت

  
  !!درچه حالیدآقای بازنده؟؟_آیدین

  
بابابه این عسل خانومت بگوآبروموجلوی دوست دخترم که ماشینش پشت _امیر

  سرمه حفظ کنه آبروم رفت بگوبذاره سبقت بگیرم
  

  ...شرمنده راننده عسل میباشدمن نیستم جناب_آیدین
  

  ... بگودیگهخب توبهش_امیر
  

  ...نمیشه جانم_آیدین
  

  چرانمیشه؟_امیر
  

  ....آخه بچم تازه جوگیرشده میخوره توذوقش نمیخوام اغده ای باربیاد_آیدین
  
  .....ای زهرماربیتربیت من بچم ...بعدخندید.
  

 کردسرعتوزیادکردم چون داشتیم نزدیک رستوران میشدیم ماشین گوشیوقطع
  )خخخخخخ(وباصدای بعدی ایستش کرد کرد

  
  ....پدرترمزماشینم دراومد_آیدین

  
   همه ازماشینامون پیاده شدیم کف همه روبریده بودم خوشمباخنده

  
   یه موسسه تعلیم رانندگی غیرقانونی که شامل الیی رفتناومدبهتره

  
  ....بذارم.... وپدرترمزدرآوردن
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  ...آق امیردست فرمون وحال کردین؟_من

  
  ...ونهم جلوی دوست دخترمحال نکردم بلکه باختم ا_امیر

  
  .. ادای گریه کردن ودرآوردبعد

  
  ... پسرهیکل گنده خوشگل وتجسم کنیدبزنه زیرگریه البته به صورت نمایشیشمایه

  
  من به یه دخترباختم ای خدااااا_امیر

  
  ...برو بمیربدبخت_پژمان

  
  ..... پقی زدیم زیرخندهیکهوهمگی

  
  ممنونم امیرآقاشام خوشمزه ای بود_من

  
   بگه خواهش میکنمامیرتاخواست

  
عسل خانوم خودش که درست نکرده بودفقط زحمت کشید : گفت)یکی ازپسرا(ارشیا

  ...یکم پول خرج کرد 
  

درکل همه پسرای خوبی ... زدم که امیروارشیاهم لبخند قشنگی بهم زدنلبخندی
  ...بودن

  
  ...هنوزادب نشدی توبچه؟_ زدتوسرشآیدین

  
  ...بابایی نزن دیگه؟...ااا_ت کردوگفامیرصداشوبچگانه

  
  ...پسره دیوونه..مرض: باخندهآیدین



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

187

  
  ...آیدین اینبارتورانندگی کن: به سمت ماشینامون رفتیم

  
  ای به چشم_آیدین

  
  ...اینباربایه آقاطرفی... هووووی امیر: امیرکردوگفتبعدروبه

  
  ...باشه عجیجم: که توش عشوه موج میزدگفتامیرباصدایی

  
هوووووی تواالن چه زری زدی آیدین صاحاب :ی معترض آمیزی گفت باصداآرمان

  ....داره
  

راست میگه بیتربیت بیحیا مگه نمیدونی : باعشوه روبه امیروبچه هاگفتآیدین
وایساده ناسالمتی شوووورمه سیب زمینی که نیست )به آرمان اشاره کرد(آقامون
  ...خجالت بکش)دوست دخترامیر(ازنازیال

  
  ...تکون داد"واقعابرات متاسفم"ی معنابعدسرشوبه

  
 داشتن یه طرف زمین وگازمیزدن بعداززمین خوری سوارماشین شدیم ومسابقه همه

شروع شدآیدین واقعاتندرانندگی میکردوسبقت میگرفت دهنم ازتعجب بازمونده 
امیراصالاینطوری ....بودنه به خاطرسرعت آیدین نه بلکه به خاطررانندگی امیر

  ... می کردیدخیلی ماهرانه وباسرعت باالرانندگبامن مسابقه ندا
  

 شدیم ماشین امیر سمت راست وماشین ارشیاسمت چپ وماشین بچه واردکمربندی
های دیگه پشت سرما بهم خیلی نزدیک بودیم خداخدامیکردم سالم برسیم خونه یه 
بارآیدین سرعتشوزیادمی کردویکم جلوترازاون سه تاقرارمی گرفت یه بارهم اون 

  .....تادو
  

 توی هال ولوشدیم وداشتیم میخندیدیم همه سرخ شده بودیم ودلمون وگرفته همگی
  بودیم ومیخندیدیم
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مثل .... دیدآرمان ....دیـ....ها...بچه....بـ.....بـ: باخندهامیر

زبون درمی .....بودواسمون.... درازکرده .....ازپنجره.....گردنشو....بوقلمون
دلم ...آی.....واااااااایـــی خدااااا...... بااون هیکل گندش ....آورد

  ...دردگرفت
  

  ...خودتوندیدی تومثل گاوچشمات قرمزشده بودچون داشتی می باختی_آرمان
  

 تاساعت سه نصفه شب فقط حرف میزدیم ومی خندیدیم تنهاکسی که همگی
کامالجدی بودوبه من زل زده بوداشکان پاکنژادبودکه همش باچشم غره های 

  .....رمان وگاهی هم بقیه پسراروبه رومی شدآیدین وآ
  

 فهمیدم که امیرو آیدین وآرمان نقشه کشیده بودن که طوری عمل کنن که درآخر
  ....من از همشون ببرم

  
 میدونستم واقعایه جای قضیه میلنگیداینوزمانی فهمیدم که آیدین وامیرچه خودم

عتراف کردولی طورسرعت میگرفتن والیی میرفتن شک کردم که امیرخودش ا
  ....آخرش گفت که واقعارانندگیم حرف نداره

  
  ای الهی خدا... باحرفی که علیرضازدحسابی خوردتوذوقمسرمیزصبحونه

  
  ...پسره باحالیه...البته خدانکنه... توذوقت که زدی توذوقمبزنه

  
کارهای شرکت هامون لنگ ...بچه هادیگه بهتره که برگردیم تهران_علیرضا
  ....طورکارخونه هامونهمین ...میمونه

  
  .....آره _آیدین

  
  ... های دیگه هم تاییدکردنبچه
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  ...آرمان ماکه دوروزه اومدیم....آیدین... ااعلیرضا_من
  

  ....باورکن کارهای شرکتم حتما_امیر
  

  : وسط حرف امیر پرید وگفتآیدین
  

امگه آخه خانوم کوچولو ما مردا کارهای شرکتامون عقب میوفته راستی شم_آیدین
  ...دانشگاه نداری؟

  
  دارم...چرا_ باناراحتیمن

  
پس خانماوآقایون نامحترم امروزساعت ده صبح ماشینهای _آرمان

  ...جنی سیس...شاستی.....کمری....مازاراتا....پورشه....جنسیس
  

که البته به عرض می رسانم .....ام وی ام.....بی ام وی.....ماکسیما.....بوگاتی
مری دوعددوازبی ام وی چهارعددبه مقصدتهران راه می ازشاستی سه عددوازک

  افتن لطفاپاسپورت های خودوچمدان هایتان رابه
  

   جمع وچک کنیدچون دروسط راه هواپیما زمین نمی نشیندتاشماخوبی
  

   جاموندتون روبردارید این پیام آخرمخصوصوسایل
  

  ....... بودباتشکردوست ورئیس پایانه مسافربری شماخانوما
  

   های هرسه تامون روجمع کردم آرمان وآیدین اومدن توی اتاقنچمدو
  

  ...عسل معذرت میخوام میذاشتی خودم جمعش می کردم_آیدین
  

  این چیه؟.....آیدین.... اشکالی نداره _من
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  ... قرمزرنگ مخملی روازدستم گرفتیکهوپریدوجعبه
  

  !!!توشو دیدی عسل؟؟_آرمان
  
  ....!نه_
  

  ...خیــــــــــــشآ_ وآرمان هردوباهمآیدین
  

  ...صدباربهت گفتم جای بهتری بذارش که دستش بهش نرسه_آرمان
  

   وآیدین چمدونهای خودشون وبرداشتن وبردن پایین من همآرمان
  

 کمکی بکنم چمدون خودموبلندکردم که امیرعلی اومدومنودرحال زورزدن خواستم
  ...دید

  
  سنگینه بذارکمکت کنم....وایسادختر_امیرعلی

  
  نونم ببخشید امیرجانمم_
  
  .....خواهش میکنم_
  

   وبرداشت وازپله بردپایینچمدونم
  

امیرعلی چراآوردیش من برگشتم تاچمدونشو بردارم زحمتت ...ا_آرمان
  ...شدمعذرت

  
  نه باباچه زحمتی_
  

بچه هامسابقه ولی جون دوست دخترهاتون آروم : شدیم که امیرگفتسوارماشین
  ...چون جادس خطرناکه
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  !من وآرمان که دوست دخترنداریم تکلیفمون چیه؟: باشیطونی گفتنآیدی

  
  ...پس عسل این جاچه کارس؟_
  

  ...اون دوست دخترمون نیست یعنی توهنوزنفهمیدی اون خواهرمونه_ بااخمآرمان
  
میدونم باباداشتم شوخی می کردم آقایون فرخی ورادمهر ماشاءاهللا کالس دارن _

  ....ودوست دخترندارن
  

  ...سری به نشانه تاسف تکون دادوخندید آرمان
  

عسل بیاتو بروجلو بشین من می خوام یکم : درعقب وبازکنم که آرمان گفتخواستم
  ...بخوابم

  
  مگه دیشب نخوابیدی؟؟!!...بخوابی ؟؟_ باتعجبمن

  
تاساعت سه که بابچه هابودیم تاساعت پنج صبح شماوآیدین خان تواتاق _آرمان

  ....صحبت می کردیدومیخندیدین
  

  ....آرمان ماکه دیشب خیلی آروم حرف میزدیم....وا_آیدین
  

  ..آره خیلی آروم حرف میزدین_آرمان
  

   جلونشستم آرمان درازکشیدوآیدین هم در حال بستن کمربندشرفتم
  

  !)منظورم بستن کمربند ایمنی بود...منحرف بازی ممنوع...(بود
  

  ..آرمان میشه پتومسافرتی رو روت بندازی؟_من
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  ....میفهمی چی میگی توی این هوای گرم!!!عسل_ باتعجبمانآر
  

  ...اشکالی نداره خواهش می کنم نمیخوام پهلوت دوباره دردبگیره_من
  

   نگاه کردتوی چشمهاش زل زدم که این آیدین اهمی کردبهم
  

   هردوتامون چشمامون روازهم گرفتیمکه
  

  .....کردی.... اهم .... زهرمار چرااالن_آرمان
  

توی فضای ماشین ) جزتو) (محمدعلیزاده(اشین روروشن کردم آهنگ قشنگ  مضبط
  ...طنین اندازشد

  
  جزتــــــــــــو

  
   میتونه عزیز من باشـــــــــــــهکی

  
   میتونه توقلب من جاشـــــــــــهکی

  
   میشه مثل توپیداشـــــــهمگه

  
  واااای عزیزم..... چیزمهمه

  
  جزمن

  
  ـه واسه دیدن توحریصـــکی

  
   توروقلبش مینویســـــــــــهاسم

  
   هاش ازندیدنت خیســـــــــــــهگونه
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  واااای عزیزم..... چیزمهمه

  
  بی قرارم/تونباشـــــــــــی

  
  بدمیارم/بدمیبینم

  
   تومـــــــــــــــــــــــــــــنبی

  
   ندارم سربه زیرمحس

  
   گیرمگوشه

  
   بمیرمکاش

  
  ــن تومــــــــــــــــــــــبی

  
   چیزمهمه

  
   عزیزموای

  
   چیزمهمــــــــــــــــــه

  
  کی واسه دیدن" باهاش خیلی قشنگ میخونداون قسمت که میگفتآیدین

  
  کی واسه دیدن تومنهای آرمان"بازمزمه همراهش می خوند"توحریصه

  
   خندم می گرفت اماجلوشوگرفتم نمیدونم معنی این" تابکشمشحریصه

  
  ست داشتم بفهمم سواالیی توذهنم بودمثال چی بود ولی خیلی دوحرفش
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  عشق آرمان و آیدین کی بود؟"
  

   اون جعبه قرمزمخملی چی بود؟توی
  

   مابحرچشمای هم غرق میشیم؟چراهمش
  

   احساس میکنم دارم عاشق میشم؟چرادیگه
  

  ..... آرمان و آیدین عاشق
  

و تا مرد اخه من چرا باید عاشق د...واال... عاشق شدنم هم عین ادم نیستحتی
  همزمان بشم؟؟؟

  
  ؟!آهنگ قشنگی بودنه_آیدین

  
 " علی روزگار خانوم من"آره خیلی این آهنگ ودوست دارم ولی بیشتر آهنگ_من

  رودوست دارم
  

  من هم این آهنگ وآهنگ توروخیلی دوست دارم میدونی چرا؟_آیدین
  

  نه چرا؟_من
  

   عشقم بزنم امانمیتونمبه خاطراینکه حرف دلم ومیزنه میخوام این حرفاروبه_آیدین
  

   آیدین کافیه اراده کنی میتونی بهش بگی_من
  

یه حس مزخرف که من داشتم اشتباه "باغم""باحسرت" یه جوری نگام کردآیدین
خودم ازحرف خودم تعجب کردم .....باعشق.....مثل....تعبیرش می کردم مثل
  ...اون عاشق دختر دیگه بود نه من...واقعادیوونه شده بودم
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  می خوایی آهنگ موردعالقه توبذارم_دینآی
  

  آره اگه میشه_من
  

  یکهوحرفشوخورد....چرانمیشه خانو_آیدین
  

 آیدین یه چیزداره تووآرمان وآزارمیده میدونی ازکجامی فهمم ازاون جایی _من
که شمادوتاباغم باحسرت وخیلی چیزهای دیگه بهم نگاه می کنیدخیلی بااحساسات 

  .....گ می خونیدوازته دل هردوتاتون آهن
  

آره درست حدث زدی یه چیزیه یه حسی به نام عشق داره _آیدین
  مادوتاروآزارمیده

  
  پس چرابهش ابرازعالقه نمیکنید_من

  
  نمیشه_آیدین

  
  چرانمیشه_من

  
  آخه انتظارنداره_آیدین

  
  چه ربطی داره انتظارنداره که نداره حس شمادوتا مهمه نه_من

  
   شایداونهم عاشقت باشه بهش ابرازعالقه کنانتظاراون

  
   دوباره بهم نگاه کردروشوبرگندوندسمت جاده ودندروعوضآیدین

  
  ... ای من فدای این هیکل وجذابیتت برم وووویی ژستشوببینکرد
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  می خوایی بزارم برات_آیدین
  

  آره_من
  

  ای به چشم: شادوشیطونی گفتباصدای
  
  ممنونم آیدین_
  

  خواهش میکنم گل خودم_آیدین
  
  منون بسه دارم کم میارمبازهم م_
  

  بازهم خواهش میکنم هانی خودم_ گفتخندیدباشیطونی
  

میشه کم دل بدیدقلوه ازهم بستونیدمی خوام بخوابم شرم هم نمیکنن _آرمان
انگارنه انگاردیشب به خاطراین هامن نخوابیدم االن هم ول کن ماجرانیستن یه 

 صبحونه خوردم تاازدست موقع دیدید زبون و دل وقلوه هردوتاتون روبه عنوان
  ......زبون ودل دادن وقلوه گرفتن راحت بشم

  
 سرخ شده بودم نه ازخجالت از خنده بزرگی که داشتم جلوشومی گرفتم بله حسابی

  من همچین آدم بی ادبی هستم
  

  مرض_آیدین
  

  مریض_آرمان
  

  میزمیز_آیدین
  

  مزمز_آرمان
  



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

197

  مزمز_آیدین
  

  .....یگم اینادیوونه هستن بعدشمابگیدنه زیرخنده به خدامن مبعدهردوتازدن
  

  سرورم به:  به تهران رسیدیم آیدین ازتوآیینه روبه آرمان گفتوقتی
  

  !چه دستوری مینمایید؟.... برویم یاقصرغربیقصرشرقی
  

  ..نمی دانم سرباز بانو می دانن: باغروری گفتآرمان
  

  ...بانوچه دستوری می نمایند؟: روکردبه من وگفتآیدین
  

  ...ی دانم فرمانده هرکجاکه خود دوست داری ماراببرنم_من
  

  بیتربیت....ااا به من داره میگه سرباز.....یکم تربیت یادبگیرآرمان بی ادب_آیدین
  

  اکنون فرمانده مارابه کدام قصرمیبرن: باخندهآرمان
  

اگرجسارت درحضورپرنور و مبارکتون نباشه به شماهیچ گونه ربطی نداره _آیدین
به عرضتان میرسانم به ...شخصیتم وگردنم رادوست دارم می گویماماچون 

  ....!قصرفرمانده اول یعنی بنده میرویم
  

.... نه فرمانده ما درقصرخودراحت ترهستیم الزم نکرده مارابه ویالیمان_آرمان
  قصرمان برسان.....ا ببخشید:یکهوگفت

  
  اطاعت سرورم ولیکن من بانو را باخودم میرم_آیدین

  
توخیلی بیجامی کنی شرم بر تو باد فرمانده به اصطالح اول که بانویمان _آرمان

فرمانده بی تربیت ... راازماجدامیسازی مابدون بانویمان شب خوابمان نمی برد
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حقت االن این است دستور دهم اول ...جلوی خودم داردحرف درباره ناموسم میزند
  ترورشخصیتت بکنن وبعدگردنت رابزنن

  
  ...حمل کنه وزدزیرخنده که به دنبالش آیدین هم خندید نتونست تدیگه

  
  بی ادب جدیداًخیلی بیتربیت شدیدوحرفای بدبدمیزنید نوچ نوچ نوچ_من

  
  ... کسی که عاشقتون کرده حتماخیلی نازه وحتماحسابی وسوسه تون کردهاون

  
 بهم نگاه کردم ازاون دسته نگاهایی که من احمق همش اشتباه تعبیرش هردوتاشون

  ....."باعشق".....یکردمم
  

حسابی تحریکمون .... آره چه جورم: همون طورکه بهم نگاه می کردگفتآرمان
  ....کرده میترسم من و آیدین نتونیم تحمل کنیم ویه شب یه

  
بـــــــــــــــــــــــــی : زدمجیغ

  حیــــــــــــــــــــــــــــــــاااا
  

شمابه بزرگی خویش سرورمان : بودگفت بالبخندعمیقی که هنوزروی لباشآیدین
  راببخشید اکنون شماراباسرورمان به قصرمیرسانم تاشب به هم دیگه برسید

  
  : وآرمان بلندگفتیمیکهومن

  
آیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دیــــــــــــــــــــــــــن
  

شب وقتی که دردمیکشی ... اونوقت من ..... بخند: آرمان گفتبلندزدزیرخنده
  ..میخندم
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می خوایی چی کارکنی نکنه می خوایی باهام : باشیطونی گفتآیدین
  ......رابــطـــ

  
آیـــــــــــــــدین من ازدست تومنحرف چی کارکنم هاااان :آرمان

اصالمن این دخترروهمین امشب برات خواستگاری .....عوضی.....بی حیا..... 
  ...شم ازدستتمیکنم بری گم شی راحت ب

  
  ....اون وقت خودت چی تومگه خودت عاشــ_آیدین

  
  خفه شواالن میفهمه کی روداریم میگیم:آرمان

  
   به هردوتاشون نگاه کردممشکوک

  
  !شمایه عشق مشترک داریدآره؟_من

  
  آره_آیدین

  
یعنی هردوتاتون به یه !!!!!! چــــــــــــــــــــــی ؟؟؟_من

  .....دخترعالقه دارید واقعایعنی
  

  هووووویی فرمانده چراداری بانو راسرکارمی گذارید_آرمان
  

جسارت نباشدامابانوزیادی بیکاربودن خواستم سرکاربگذارمشان تاسرگرم _آیدین
  باشن

  
  واقعاکه داشتم باورمی کردم_من

  
 توصورت وچشماشون به وضوح معلوم بود یکهوآیدین جو روعوض ناراحتی

  دپاچاهم شماهمراه مامی آیی:کرد
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  چاره ای نیست_آرمان
  

  پس به قصرمامیرویم_آیدین
  

  باشداماسرورتان وبانویتان لباس ندارن_آرمان
  

جسارت نباشدقربان اماآن سه چمدان پس برای چه کسی است تازه اگرهم _آیدین
  لباس هاکثیف هستن من لباس فرماندهی ام رابه تن شمامی پوشانم

  
  پس بانوچه؟_آرمان

  
  ست لباس مردانه سراغ دارم شمانگران نباشیدبرای اوهم یک د_آیدین

  
  راستی آیدین خدمتکارهاراازقصربیرون کردی؟_آرمان

  
بله قربان آخرمن هرروزدرقصرشماپالس بودم دیگرخدمتکارمی خواستم _آیدین

  چه کاراما محافظ هاهنوزموجود هستن
  

  .....آفرین کاربسیار_آرمان
  

   که زدم ساکت شدندباجیغی
  

  یدین نگه دارتوروخداوای توروخداآ_من
  

  برای چی بانوی زیبا_ باتعجبآیدین
  

  بعدازگرفتن ژست ملکه بودن گفتم بانویتان هوس آلوچه کرده است.....آهان_من
  

  اکنون برایتان فراهم میسازم_آیدین
  



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

201

  بایست دیگرفرمانده_من
  

درداخل قصربنده پرازآلوچه وکاکائوبرای بانوهست ازانواع اقسام _آیدین
  ی وایرانی گرفته تابی مزه ترین آلوچه وترشیکاکائوخارج

  
  وای چه عالی من تورابه سمت وزیری منصوب میکنم_ باذوقمن

  
این گونه رفتاراز بانوی قصردوراز انتظار است که بابت خدمتی که به شما _آرمان

میکنند سمتشان راباالببرید فرمانده وظیفه اش راانجام داده است ای بانو درضمن 
توان شمانیست که فرمانده رابه سمت وزیری منصوب کنید ناسالمتی این درقدرت و

  ...!!بنده پاچاه هستم
  

  االن حال میدهدکودتا کرد... عجب پروییه این پاچاهمان_آیدین
  

آخه آرمان برای ترشی (باشدسرورم اگربه شماآلوچه دادم _ روبه آرمان گفتممن
  )خودشومیکشت و آیدین هم برای کاکائو

  
انوقصرپوزش می طلبم بنده راعف کنید من پاچاهیم رابه شما تقدیم اوه ب_آرمان

میکنم البته خواهشاجانشینی به دنیا بیاوریدتابعدازمادرش برتخت سلطنت 
  بنشیندونسل بنده منقرض نشود

  
  : افتادومنظورش روگرفتم جیغ زدمیکهودوهزاریم

  
آرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــااااااانـــــــ
  

   زیرخنده پنج دقیقه گذشت توی ترافیک سنگینی افتاده بودیمهردوتازدن
  

   آیدین هنوزاون سگ خوشگلتوداری؟_من
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  سفیدرومیگی؟_آیدین
  

  آره پاکوتاه رومیگم_من
  

نه متاسفانه اون ودادم به یکی ازدوستام به جاش یه سگ شکاری گرفتم که _آیدین
  یادوقتی میرم شکاردختربه کارم ب

  
آیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_من

  ـــدین بیتربیت
  

  وای توامروزگوش مارو کر کردی دختر_آیدین
  

  تقصیر خودتونه_من
  

نه شوخی کردم ولی جدی سگم مریض شد ه بود آخه همش خونه _آیدین
شماچتربودم به خاطرهمین افسردگی گرفت بعددادم به یکی ازدوستام ویه سگ 

  زرگ شکاری گرفتم االن میریم میبینیشب
  

  من اون سگ وخیلی دوست داشتم..... یعنی چی فروختیش _من
  

دوست صاحاب سگ ..... خوب به جای دوست داشتن اون سگ بیریخت_آرمان
  )منظورش خودش بود(ودوست داشته باش

  
  تودیگه اون باالباال هاهستی آرمان جوووووونم_من

  
  حال کردی بروبمیر:دادباالوگفت ابروهاشوبرای آیدین آرمان

  
دست شمادردنکنه یعنی : اخم مصنوعی قشنگی کردودندروعوض کردوگفتآیدین

  آرمان وبیشترازمن دوست داری؟
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  ....پیف پیف بوی حسودی... عجب بوهایی میاداخ
  

  نه کی گفته_من
  

  عسل چرا ضایه میکنی......اااا_آرمان
  

یارددوست دارم من هردوتاتون روصدبه توان یک میل_من
  فهمیـــــــــــــــــــــــــــدید

  
  : باهم گفتنهردوتاشون

  
  بلــــــــــــــــــــــه

  
  ...بریم سراغ درس بعدی...آفرین بچه های خوب_من

  
 بازکرد محافظاسریع وایسادن وبهش احترام گذاشتن وآیدین درحالی دروباریموت

  ی زد ماشاءاهللا عجب ابهتی دارهکه باماشین داشت واردحیاط می شد براشون بوق
  

 وبردتوی پارکینگ بعدازپیاده شدن سوئیچ وداددست یکی ماشین
  شهرام چمدونا رو بیارید باال بعد گزارش کاریتون روبیاریدبرام:ازمحافظاوگفت

  
  چشم رئیس_شهرام

  
   تامون رفتیم توی خونههرسه

  
  بچه ها ملکتون حال درست کردن غذانداره_من

  
ینجاچه کارم اکنون زنگ میزنم به پیک موتوری قصروبرایمان پس من ا_آیدین

  !!!پیتزابیاورن
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  !!! آیدین جوووووووونـــــــــــــــم_من
  

   درحالی که داشت تلویزیون وروشن می کرد وروی کاناپه لم میآرمان
  

آیدین وقتی اینجوری صدات میکنه به :  ها رو پایین باال می کردگفتدادوشبکه
  ترشیمعنی اینه که 

  
   به نظرمن اگه ترشی ها تودوست داری که امروزهمشون توسطمیخواد

  
 نمیرن و منقرض نشن بهتره جای ترشیهات وکه توی کابینت باالیی سمت راست عسل
  کنار

  
   گذاشتی وجای شکالت های تخته ایت وکه توی یخچال طبقهیخچال

  
   داخل جعبه مخصوص یخچال گذاشتی عوض کنی چون عسل آفتهفتم

  
  )اسماتیس( تخته ای وهچنین بهتره جای قرص ایکسکالتش
  

   هاوکاکائوسنگی هاتوکه توی کابینت چهارمی کناربوفهوکاکائوفندقی
  

   که روبه روی یخچاله عوض کنی مگرنه فاتحه اون هاروهمآشپزخونت
  

  بایدبخونی
  

 و آیدین بادهن بازداشتیم به آرمان که داشت به تلویزیون نگاه می کرد من
رو عوض می کرد ونقط میفرمود نگاه می کردیم واون بی توجه به ماداشت وکاناال

  !!!تو جای همشون وبلدی؟: تلویزیون نگاه می کردباتعجب گفتم
  

  خوب آره ناسالمتی خونه داداشمه_ بابیخیالیآرمان
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مثال اومدی کمک بکنی توکه جای همه خوراکی هامو لودادی _آیدین
  ......آکیووووو.....

  
  میدی..... شوکوآ..... ن جونم به من آیدی_من

  
  !!بدم؟؟..... چی .... چی _ باتعجبآیدین

  
  ...منظورش شکالته البته ازنوع تخته ایش_آرمان

  
  بعدزدزیرخنده

  
  بیاتابهت بدم خوشگل عمو: مچ دستم وگرفت وگفتآیدین

  
 کوچولو که داخل یخچال بود خواست یه تخته شکالت بهم بده که باتعجب ازدری
  !!!این چندبستس؟چند بسته توی یخچال داری؟؟....آیدین: مپرسید

  
  پنجاه تاکاکائوشونزده تخته ای بزرگ_آیدین

  
  ؟؟؟؟!!!!!پنجــــــــــــــــــــــــاه بسته_من

  
بله دیگه آخه خودم هم خیلی شکالت دوست دارم وبایدهمیشه توی خونم _آیدین

  بدم..... شوکوآ.....داشته باشم که اگه بانوشرقی اومدبه قصر من بهش
  

  بروبشین بخورش االن برای آرمان هم میارم: یه بسته بیرون آوردوگفتزدزیرخنده
  

 روی مبل باذوق نشستم وکاغذ کاکائوی موردعالقه مو بازکردم وشروع کردم رفتم
به به .....خداییش شکالت های که آیدین میخره خیلی خوشمزس.....به خوردن

  جاتون خالی
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یکیشوبه سمت آرمان ... وان قهوه ودوتاشکالت تخته ای برگشت باسه لیآیدین
  این هم ازسهم سرورمان:گرفت

  
   آیدین ازاون یاروها نداری_آرمان

  
   به هردوتاشون نگاه کردممشکوک

  
  بله که داریم_آیدین

  
  من ازاونامی خوام: شکالت تخته ای روگرفت سمتش وگفتآرمان

  
  رم تابخورییارو رو هم میا.....شکالت وبخور_آیدین

  
  ... راه افتادم بعدبلندشددنبالش

  
  .....دیگه چیه؟... آیدین یاروها_من

  
  االن میارمش میبینیش_آیدین

  
 بعد آیدین بایه جعبه مقوایی قرمزبرگشت درجعبه رو بازکردتوش چنددقیقه

  پربودازشکالت خمیری
  

  ه مال توببین توش سی تاخمیروجودداره پونزده تامال من وپونزده تای دیگ_آیدین
  

  باشه قبول_آرمان
  

 وبازکردن وباتهش درپلمپ شده شکالت خمیری وبازکردن وبعدمثل پسربچه دریکی
  .....گذاشتن توی دهنشون
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 تامون داشتیم فیلم نگاه می کردیم من داشتم کاکائومو که فقط چهارتخته هرسه
  ازشوخورده بودم میمکیدم

  
  ...تابرامون غذابیارنوااااای زنگ نزدم به پیک موتوری قصر _آیدین

  
من گشنم نیست برای من چیزی سفارش نده پیش : بلندبشه که آرمان گفتخواست

  ...عسل دوقاچ میخورم چون همیشه عسل چهارقاچ میخوره وبعدمیگه نمی تونم
  

  منم گشنم نیست عسل تو گشنت هست_آیدین
  

جواب ....وقتی شماهاگشنتون نیست انتظارداریدمن گشنم باشه _من
  نـــــــــــــــــــــــــــوچ....نآخرم

  
  پس فقط یکی سفارش میدم تاباهم دیگه بخوریمش_آیدین

  
االن زنگ میزنم به آشپزخونه : وآرمان قبول کردیم آیدین باشوخی گفتمن

  قصرتابرامون غذابیارن
  

   وشماره گرفتگوشیوبرداشت
  

  سالم من فرخی هستم...ببخشید_آیدین
  
_......  
  
  ....ممنون_
  
_.....  
  
  می خواستم یه دونه پیتزا همیشگی سفارش بدم_
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_....  
  
  بله بیارین به همون آدرس_
  
_.....  
  
  خداحافظ....ممنون_
  

  نیم ساعت دیگه غذارومیارن_آیدین
  

  ...... قهوه هامون روخوردیمنشستیم
  

   روی یه مبل ولو شده بودیمهرکدوممون
  

  عشقم نمیایی بریم کمی بخوابیم_آیدین
  

باشه بریم :به آرمان نگاه کردآرمان هم شیطونی بهش نگاه کرد بعدشیطونی
  عزیـــــــــــــــــــــزم

  
  بی ادب های چلغوز: چشم غره بهشون رفتم وگفتمیه
  

  ..... زیرخنده خودم هم خندم گرفته بودزدن
  

 جلوی دراتاقامون آرمان و آیدین خواستن باهم واردیه اتاق بشن که رسیدیم
اشون سرشون روازدرآوردن صداشون کردم هردوت

  بلــــــــــــــــــه عسل:بیرون
  

من خواهریابرادردیگه نمی خوام پس لطفا زیادی فعالیت _ گفتمباشیطونی
  نکنیدنمی خوام یه دونه دیگه بهمون اضافه بشه اون وقت بشیم چهارنفر
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 چشم غره ای بهم رفتن وخواستن بهم حمله بکنن که زود در وبستم و هردوتاشون
  ...فلش کردمق
  

  ... روی قلبم ویه نفس عمیق کشیدم از هیجان داشتم میلرزیدمدستموگذاشتم
  

  ...... روی تختم وباخیال راحت گرفتم خوابیدم خیلی خسته بودم رفتم
  

واااای !!!! بازکردم هواتاریک شده بودساعت ونگاه کردم نه شب بودچشماموکه
  یعنی من پنج ساعت خوابیدم

  
رم پایین که صدای محافظاکه داشتن با آرمان و آیدین حرف  ازپله هابخواستم

  ......میزدن اومد
  

رئیس همون طورکه دستور دادیدعسل خانوم _)محافظ مخصوص آیدین(شهرام
  روهمه جا ساپورت میکنیم شما نگران نباشید

  
خوبه امیدوارم که خطایی ازتون سرنزنه مگرنه : بالحن کامال جدی گفتآیدین

  ......ت های خودم خفتون می کنم جونش برام خیلی مهمهمطمئن باشدبادس
  

  ....نگران نباشیدخیالتون تخت بااجازه تون: بلندشدوگفتپسره
  

   هارفتم پایین بادیدنم هردوتاشون لبخندی زدنازپله
  

  ...به به عسل خانوم باالخره ازخواب ناز بیدارشدن_آرمان
  

  !!این مردچرابایدمن وهمیشه ساپورت کنه؟_من
  

  ...فالگوش وایسادی؟_ جاخورد اخمی کردینآید
  

  به نظرت االن کارمن فالگوش وایسادن بود_من
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  همش به خاطرخودته عسل_آرمان

  
میشه ماجرا رو برای من هم تعریف کنید به خدادیگه خسته شدم _ گفتمباکالفگی

  ...ازاین همه محافظت و
  

  .....بیا بشین اینجاتابرات توضیح بدیم_آرمان
  

  .....رفتم کناردستش نشستم..... کناردستش اشاره کرد مبلباسربه
  

  ..... شون باهم کالفه پوفی کشیدن وسرشون روبین دوتادستاشون گرفتنهردوتا
  

  : شروع کردآرمان
  

  .....یکی دوماه پیش اشکان پاکنژاد_آرمان
  

  ....اشکان پاکنژاد همون پسره....ببینم...وایسا...وایسا_من
  

 توشمال ازتوخواستگاری کرد وماهم باهاش دست به آره همون پسرس که_آرمان
  .....یقه شدیم 

  
دراصل ازتوخواستگاری نکرداون می خواست باتو ازدواج کنه که ازطریق _آیدین

  توکاری بکنه که ماباشرکتش همکاری کنیم
  

  ... چشم غره ای به آیدین رفت که یعنی نپر وسط حرفمآرمان
  

دوماه پیش اومدشرکت اتفاقا اون ...یکی....داشتم می گفتم....آره_آرمان
روزهمون روزی بودکه قراربود من ساعت سه برگردم اماهمراه آیدین ساعت یک 

  .....برگشتم
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  اومدچی گفت؟....خب_من
  

ازما درخواست کردکه توی معموله قاچاق وسایل که فکرکنم لوازم خانگی _آیدین
  بودکمکش کنیم یابهتربگم همکاری کنیم

  
شما که شرکت ساختمان ....لوازم خانگی به شماچه ربطی داره....وایساببینم_من

  سازی وازاینجورحرفادارید
  

آره به کارمامربوط نیست اماکارخونه تولید لوازم خانگی ولوازم موسیقی _آرمان
  .....که داریم

  
وازاونجایی که کاالهای کارخونمون روبه خارج صادر میکنیم درمحل _آیدین

ست وآشنا داریم واین آقا می خواست ازموقعیت مابه مادو(...)عوارض گمرک و
  .....ولی.....نفع شرکت خودش استفاده کنه

  
وقتی نظرمنفی خودمون وبهش القاکردیم شروع ....ولی ماقبول نکردیم_آرمان

کردبه تهدیدکردن خوبیش اینه که دربرابرشرکت ما هیچ قدرتی نداره ونمیتونه 
  ....بکنهباکارخونه یابا شرکت های مارقابت 

  
  ازحرفتون نتیجه میگیریم که ازتهدیدش نترسیدید....خب_من

  
  ایهیم_ آرمانآیدین

  
  ....پس چرااینقدرمحافظ وحفاظت های_من

  
  ....ببین ماازتهدیدش نترسیدیم دلیل براین نیست که تورو_آیدین

  
البته منظور آیدین اینه که چون مارقبای زیادی داریم امکان داره ازراه _آرمان

  اردعمل بشنتوو
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  ....یعنی این که_من
  

همون .....حاالادامه ماجراروگوش کن..... آره ازطریق گروگان گیری و_آرمان
  :لحظه آیدین شروع کرد

  
اشکان تسلیم نشدوچندباربرای صحبت کردن بامااومدشرکت .... بله _آیدین

  .....وهربارجواب مامنفی بود
  

 روتکرار کردووقتی که جواب آخرین روزی که اومددوباره خواسته اش_آرمان
  منفی ماروشنیدپای تورو به وسط کشید

  
  !!پای مـــــــن؟؟_ باتعجبمن

  
  ....بله پای شما_آیدین

  
  !!من وازکجامیشناخت؟؟_من

  
  ببین کارماباکارهای دیگه: وآرمان پایی روی پاانداختن آیدین

  
منتظر بودم .... میکنه اون کلی آدم داره وتونسته بفهمه که مابه تو عالقــفرق

  ...ادامه جملشوبگه که آرمان پریدوسط حرفش
  

روکردبه سمت من ....وایسا آیدین خان جملت واصالح کن_آرمان
اون کلی آدم داره وتونسته بفهمه : حاالاصالح گرامری حرف آیدین وبشنو:وگفت

  که ماتوروداریم ومیتونه ازطریق توواردعمل بشه
  

ذاری بهش بگیم تاکی می خوایی ازش آرمان چرانمی: پوفی کشیدوگفتآیدین
  ...که بهش..پنهون کنیم

  
  هنوزوقتش نشده آیدین: اخمی کردوگفتآرمان
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چی وقتش نشده؟داریدچی روازم پنهون : به هردوتاشون نگاه کردم وگفتممشکوک
  میکنید؟

  
  .... چهره وحالت چشماشون تعریف کردرنگ

  
  هیچی بعدامیفهمی_آیدین

  
  میشه االن بفهمم_من

  
  هنوزوقتش نشده...نه_انارم

  
 برای عوض کردن بحث که خیلی هم موفق شد وارد عمل آیدین

  .......حاالفهمیدی چرابرات چهارتامحافظ گرفتیم خانوم خانوما:شدوگفت
  

  ......چه خبره....چهارتـــــــــــــــــا_من
  

  هیچی خبرسالمتی وعروسی وجشن وخوشحالی_آرمان
  

چهارتایکی ازبهترین وماهرترین محافظای من خیالت راحت باشه این _ آیدین
  وآرمان هستن پس نگران هیچی نباش فکرکن اتفاقی نیفتاده

  
بانوحتما خستن چون ازصبح یه ذره استراحت نکردن : ای گفتم که آیدین گفتباشه

  بشویم غذاچی میل دارید؟)رستوران(پس بایددست به دامن آشپزخانه قصر
  

  ندارم؟من میل _ وآرمان باهم گفتیممن
  

  .... سمت هم چه قدرهماهنگیکهوبرگشتیم
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 آبی آسمانی زیبای دوگوی چشمانش شدم یه حسی ازاین نگاه داشت بهم محواون
منتقل میشدکه بااهمی که خرمگس معرکه یعنی آیدین صورت گرفت از هم گرفتیم 

  ......ولی واقعا جدیدا منو ارمان خیلی توی چشمای هم غرق میشیم
  

  ــــــــــــــــــمایهــــ_آیدین
  

  ....اهم....ای دردو_آرمان
  

قراربودخودش انتخاب کنه نه اینکه بهش زل بزنی و تحت : باشیطونی گفتآیدین
  .....تاثیر

  
  !لطفا خفه عزیـــــزم_آرمان

  
  !!چی روخودم انتخاب کنم؟؟_من

  
 ساکت شدن آیدین سرش پایین بودوباصدایی که مملوءازغم هردوتاشون

  ......مان هنوزهم فکرمیکنی وقتش نرسیده؟آر:بودپرسید
  

  نــــه_آرمان
  

اگه تافردااینجابمونم شمااعتراف نمیکنیدپس میسپارم به گذرزمان شایدفرجی _من
  نازل شدوفهمیدم

  
  امیدوارم که دیر نفهمی عسل: باصدای آروم وپرازغم گفتآیدین

  
  .... نگاهی کردم هردوتاشون ناراحت بودن بهش

  
ای خدابگم چی کارکنه این دختری روکه بهش ...یها که نمیاره به سرآدم چعشق

  ...عالقه مندشدن
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  "پس دردهای جدیدت مبارک.....عاشق شدی قلب کوچکم"
  

  من میرم بخوابم فرداکالس دارم_من
  

  مگه کتاباتو همراه خودت آوردی؟: سرشوآوردباالوگفتآرمان
  

  پدم دارمشخب نه ولی تمامی کتاباروبه صورت پی دی اف توی آی_من
  

   لبخندغمگینی زدن که این لبخندغمگین قلبمو آتیش زدازپلههردوتاشون
  

   باالوناراحت وپکر وارداتاقم شدم دراتاقم وبستم وبهش تکیههارفتم
  

  یعنی چی داره اینقدر عذابشون میده؟....دادم
  

   نبایدکسی روکه دوست دارن نه اسمشون روبدونم نه بشناسمش؟چرامن
  

  ون یه دخترمشترک وازهمه مهمترچه هردوتاشچراعشق
  

   که اینقدراین دوتاروتحت تاثیرقرارداده؟خریه
  

   چیزیه که من ازش بیخبرم وباید مرور زمان باعث بشه بفهمم؟چهچه
  

  ....... که بایدخودم انتخابش کنم؟چیزیه
  

   چراذهن من پرازسواالتیوااای
  

   جوابشون رونمیدونم؟که
  

   دارم؟ احساس میکنم بهشون یه حسیچرا
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  ...چرااحساس میکنم یه حسی بهم دارن یه حسی مثل.... کشیدم پوفی
  

  .....عشق....مثل
  

   تختم درازکشیدم وبه سقف زل زدم ازتوچمدونمروی
  

   ترانه های ماندگارکه اسم کتابش همسفرهستش روبرداشتم صفحهکتاب
  

  ....داشتن... وشیش روبازکردم وبااحساس وعشق وغم وحسرت پنجاه
  

  :دوتاوخیلی چیزهاواحساسات دیگه شروع به خوندن کردم اون
  
  توکه دل من رو برده ای به نازوافسونگری"
  

   قراری میکنی به خاطردیگریچرابی
  

   خودت بگوآخه چی روباورکنمعزیزدلم
  

  ......." منی یامال او آخه چی روباورکنمتومال
  

 وبچه آیدین من عسل ومیرسونم دانشگاه توهم برای نهار بازن_آرمان
  بیاییدقصرشرقی

  
   نگاه قشنگی به من کردکه یه حس قشنگ ومعناداری ازم رفت باالآیدین

  
  ایشاءاهللا جواب بله روبگیریم می آییم خدمتتون... توراهه_آیدین

  
  .....قراربود: اخمی کردوگفتآرمان

  
  .......خب مگه چی گفتم نگفتم که به زوربله بگیریم بعدمیاییم خدمتتون_آیدین



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

217

  
 آیدین شدیم ورفتیم به سمت ویالی آرمان ازاونجا سوارماشین آرمان ماشینسوار

  .......شدم و آیدین هم رفت به سمت شرکت خودش
  

  ....کالست کی تموم میشه بیام دنبالت لیدی_آرمان
  

  ایم: وگذاشتم روی پنجره سمت راننده ومتفکرانه گفتمدستم
  

  یکشه رنگ کنن وآرایشم کنن تاساعت ده طول متاموهامو
  

  پس من ساعت ده جلوی دانشگاتم ومیام دنبالت لیدی خوشگلم: خندیدوگفتآرمان
  

وناخواسته بوسه ای روی لبای خوشگل وخوشفرمش کاشتم ... کردم توسرموازپنجره
به چشمایی که سرشارازتعجب ویه حسی که بازهم اشتباه تعبیرش کردم زل زدم 

  خداحافظ: گفتم
  

  .....اساتش دورشدم چشمان تعجب وپرازاحسوازجلوی
  

 نباشیداستادوسایالمون روجمع کردیم جلوی دردانشگاه بودم که پسری که باخسته
معذرت میخوام خانوم رادمهرمیتونم جزوتون : منومخاطب قرارداده بودگفت

  .....روقرض بگیرم پس فردابراتون میارمش
  

   وسربه زیریپسرمتین
  

  ... تا حاال هیچ وقت خطایی ازش سر نزده بودبود
  

  .....البته چرانمیشه: زدم وگفتملبخندی
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 وتوی کوله پشتیم کردم تاجزوه هامودربیارم که چهارتانره غول پشت پسره دستم
معذرت :ظاهرشدن یکیشون سه بارآروم زدروی شونه همون پسره وگفت

  .....میخوام
  

 برگشت ونره غوله یه مشت محکم زدتوصورت اون بدبخت هرچهارتاشون پسره
  ....ی سرشریختن رو

  
  .....ولش کن غول بیابونی به این بدبخت چی کار دارین؟:بادادگفتم

  
 خوب زدنش هرچهارتاشون بلندشدن یکیشون که معلوم بود سردسشونه بعدازاینکه

  ....دوروبراین خانوم دیگه نبینمت:با تهدیدگفت
  

  ...توچی کاره منی نره غو..به توچه هاااان:بادادگفتم
  

رم اومدبرگشتم بالبخندقشنگ دخترکشی که روی لباش  که ازپشت سباصدایی
  ....محافظاتن عزیزم:بودگفت

  
 آیدین تواینجاچی کارمی کنی؟این ها آدمای توان ؟زدن پسره مردم و له _من

  ...کردن؟
  

آفرین :  بالبخندی که روی لباش بود روکردسمت اون نره غول هاوگفتآیدین
 بزنیدطرف وله کنیدمطمئن بشیدکه کارتون رو خوب انجام دادیداماقبل ازاینکه

  ....طرف آیامزاحمه یانه؟
  

آیدین لبخندی .... ببخشید رئیس: غول سرشون روانداختن پایین وگفتنچهارتانره
  .....میتونیدبرید: زدوگفت

  
  آیدین تواینجاچی کارمیکنی؟... ا: آرمان اومدصدای

  
  .....اومدم دنبال سرکاره خانوم: لبخندی زدوگفتآیدین
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واقعامعذرت میخوام آدم های خانوم : رفت سمت پسره وبلندش کردوگفتینآید

  رادمهر
  

  .... دیگه اشتباه گرفتنشماروبایکی
  

  .....خواهش میکنم: پسره
  

  ...حاالشماباخانوم رادمهرچی کارداشتین؟_آیدین
  

 توروخدا حتی االن هم باید حتما فضولی بکنه وسر از ماجرا وکار این بدبخت ببین
  ...در بیاره

  
اومدم ازشون جزوشون روبگیرم آخه توی کالس تنهاایشون جزوه هایی _پسره

  ....بانکته های خوب مینویسن
  

 به آیدین نگاه کردم امابرخالف چیزی که ازش انتظار داشتم لبخندی بانگرانی
  .....عسل جزوتوبهش بده:زدگفت

  
  .... بیرون آوردم ودادم بهشجزومو

  
  .....امبازهم ازتون عذرمی خو:آیدین

  
  ...حاالباکدومتون بیام: رفتیم سمت ماشیناشون گفتمباهم

  
من یه نظری دارم چه طوره توروازوسط نصف کنیم یه نصفت بامن ویه _آیدین

  ....نصفت هم باآرمان
  

  ....جدااز شوخی ولی جدی باکدومتون بیام: گرفتخندم
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نجوری عسل بین عسل باماشین من رانندگی میکنه ومن هم با آیدین میرم ای_آرمان
  .....دوراهی گیرنمیکنه

  
  ....باشه قبول: گفتمباذوق

  
  .....مواظب خودت باش: سوئیچ وبرام انداخت وگفتآرمان

  
 زدم وسوارشدم دکمه استارت روفشاردادم وماشین وروشن کردم وراه لبخندی

افتادم اون دوتاهم پشت سرمن راه افتاده بودن وهمش بوق میزدن انگاردارن 
رن لبخندی که روی لبام بودعمیق ترشدبه آیینه توی ماشین نگاه کردم عروس میب

  ..... سبقت بگیرهازمچراغ زدراه وبراش بازکنم من هم راه وبراش باز کردم تا
  

ا خونه که ازاون سمت .... افتاد جلوم راهنماانداخت وپیچیدبه سمت چپآیدین
  ...دندروعوض کردم ودنبالشون راه افتادم....نیست که

  
   ماشین آیدین ایستادمن هم ماشین وپشت سرشونعدازچندماینب

  
   هردوتاشون هم زمان ازماشین پیاده شدن ووووییی چهوایسوندم

  
  .... داشتن ای فداتون بشم الهیقدرابهت

  
  پیاده نمیشی خوشگل خانوم؟: آیدین

  
  کجاقراره بریم؟:من

  
   دستشوروی قلبش گذاشتآرمان

  
  ...المهواای خدایاشکرت ماشینم س:وگفت

  
   غره ای بهش رفتم کهچشم
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  .... زد وریزریزخندیدلبخندی

  
  ....می خواییم برات یه مازاراتا خوشگل بخریم:آیدین

  
   لحظه باتعجبیه
  
   هردوشون نگاه کردمبه
  

  !مازاراتابرای من؟:من
  

  بله دیگه بایدشماهم:آرمان
  

  .... ماشین خوشگل داشته باشیدیه
  

  م نمی گنجیدم یعنی اگه توی خوشحال شدم تو پوست خودخیلی
  

   نبودیم میپریدم بغلشونخیابون
  

  باهم.... بهشون نگاه کردمباذوق
  

  ماشین های خارجی لوکس وخوشگلی توی... شدیمواردنمایشگاه
  

  .... بود داشتم ازخوشحالی ازحال می رفتمنمایشگاه
  

  سالم سامان سفارشی ما رسید:آیدین
  

  ؟!استیآره داداش برای خانومت می خو_سامان
  

  ... سمتم ولبخندی زدکه دلم براش غش رفتبرگشت
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  ....آره برای خانومم میخواستم:آیدین

  
 ازتعجب گردشدولی اشکالی نداره منم خیلی بدم نمیادخانومش چشمام

  )خخخخخخ(باشم
  

  .... سمت یه ماشین نسبتانارنجی خیلی خوشگل بودرفتیم
  

  میتا؟مشکی شومی خوایی یاهمین نارنجی خوبه آر:آیدین
  

  امااین ماشین خیلی گرونه: سمتش وگفتمبرگشتم
  

  گرون معنی نداره نگفتی مشکی یا: اخمی مصنوعی کردوگفتآیدین
  

 محض اطالع همشو که من نمیدم منوآرمان خواستیم برات ماشین نارنجی؟درضمن
بخریم وازاون جایی که نمی تونستی سواردوتاماشین بشی تصمیم گرفتیم که شریکی 

  ....برات بخریم کلی عذاب کشیدیم تاازگمرکیه ماشین 
  

  ...آیدین پول وریختم حساب می تونیم ماشینوببریم: آرمان
  

  خوبه: لبخندی زدوگفتآیدین
  

  انتخاب کردی لیدی؟: سمت من وگفتبرگشت
  

  ....خب مشکی قشنگ تره _من
  

  مشکی شومی خوایی؟: برگشت وگفتآرمان
  

  ....خب آره_من
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  ...حساب کردمخوب من پول این و:آرمان
  

  مگه فرقی هم داره؟_من
  

  آره مشکی یه کم مدلش باالتره و گرونتره:آرمان
  

  مگه هردوتاش مازاراتانیستن؟_من
  

  چراولی ازنظرسیستم یه کوچولوباهم فرق میکنن:آرمان
  

  ....پس همین ومیخوام_من
  

من میرم بقیه پول وحساب : اخم مصنوعی قشنگی کردن آیدین گفتهردوتاشون
  ....کنم

  
  ...پس نصف نصف:آرمان

  
  ....نه این یکی الزم نیست_آیدین

  
  ....قرارمون این بودهرچه قدرهزینه ببره نصف نصف_آرمان

  
  ....باشه بابابذارببینم چه قدرمیبره_آیدین

  
   سمت همون پسره کهبه
  

  .... سامان بود رفتاسمش
  

  کاربااین ویادبگیرحرفه: به سمتم برگشت وگفتآرمان
  

  ....ن وعوض میکنیم ویه جنسیس برات میخریم که شدی ایای
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  میخوایی دستم بااین راه بیفته؟:  زدملبخندی

  
  ..خب دستت راه افتاده ولی بیشترراه بیفته_آرمان

  
  ..ممنون آرمان_
  

  ....خواهش میکنم خوشگلم امشب میریم دور دور اونهم باماشین تو_آرمان
  

  باشه: گفتمباذوق
  

  رون باذوق سوارش شدم کارکردن باسیستم آوردن بیماشینموازنمایشگاه
  

   اتوماتیک وخیلی چیزهای دیگه توسط آیدین وآرمان یادگرفتم اگههای
  

   نکنم بین اون ده تاماشینی که آرمان توی پارکینگ داره یهاشتباه
  

  .... سفید هم دارهمازاراتای
  

  ..... باهاش خیلی حال میداد مخصوصا االن که مال خودم بودرانندگی
  

  شب
  

   هم خلوت من بامازاراتاو آیدین باجنسیسش وآرمان هم بابودوخیابون
  

   توی خیابون بودیم وازهم سبقت میگرفتیم سه تادیوونه تویپورشش
  

  .....خیابون
  

   گزکردن توی خیابون برگشتیم خونه آیدین دروبسبعدازکلی
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   ومنوآرمان روی مبل ولوشدیم که آیدین هم روی مبل کنارمنوآرمانت
  

  ....دولوش
  

  ....وای وای مردم ازخنده دلم دردگرفت:آرمان
  

  دیدیدچه_من
  

  . ازتون سبقت میگرفتم ؟قدرخوب
  

   بایه لبخندپراز احساسهردوتاشون
  

خدایا این شادی ها رو ..... که اسمشوعشق گذاشته بودم بهم نگاه کردنوپرازحسی
  از ما نگیر

  
الک ...ناخنامو درازکنم....بابامن یه دخترم دوست دارم آرایش کنم...اَه_من

خدایااین ....خدااین یارویه کیه همین پاکنژاد...مانتوتنگ بپوشم.....بزنم
  ...پسرروبکش که اینجوری داره زندگی منوسخت میکنه

  
  ...غر زدنات تموم شدحاالمیشه شیرتو بخوری؟_آرمان

  
  شیرنمی خورم_من

  
  بیخودزودباش بخورش مگه دست خودته_آرمان

  
  !!باحتمااین یکی هم زوره آره؟؟نمی خورم با_من

  
  آره زوره زودباش بخورش_ بالبخندی گفتآرمان
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   کشیدم وتانصفه خوردمش بلندشدم برم خودموآماده کنم که برگشتمپوفی
  

   که داشتن صبحونه میخوردنسمتشون
  

   میگم حاالقراره کدوم یکی_من
  

   گیرای غیرتی منو برسونین دانشگاه؟ازشماسخت
  

  م باتعجب بهآیدین
  

  مگه امروز دانشگاه داری؟:  کردوگفتنگاه
  

  ...مگه امروز پنجشنبه نیست؟: سرموخاروندمپشت
  

  ....نه امروزچهارشنبس:آیدین
  

  ....ا پس خوب شددانشگاه ندارم:من
  

 وآرمان سری به نشونه تاسف برام تکون دادن ومشغول صبحونه خوردن آیدین
  ...شدن

  
  خب دیگه من برم شرکت_آیدین

  
  هم می آیی آآآآآنهار_من

  
  ....باشه خانوم کوچولو: وگفتبلندشدواومدسمتم

  
 نرم وکوتاه ماچ کردوخداحافظی کردجلوی آرمان حسابی خجالت گونموخیلی

  !البته دو ثانیه ای....کشیدم
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  .... آیدین زودبیایی میخواییم جوجه درست کنیم_آرمان
  

  مگه تونمیری شرکت؟_آیدین
  

  .... خوب امروزنمیرم_آرمان
  

  خب حاالنمیشه به جای جوجه خروس درست کنیم به خداجوجه_آیدین
  

   داره مادرش کلی غصه می خوره ولی اگه خروس درست کنیم یهگناه
  

   ازدست یه خروس نجات پیدامی کننمرغداری
  

   خندیدخداحافظیبعدکوتاه
  

  ....کردورفت
  

   سمت آرمان که شیطونی بهم نگاهبرگشتم
  

  ه فرنی وژله برام درست نکردی؟میدونستی چندروزه ک:کردگفت
  

  .....باشه برای نهاربرات درست میکنم_من
  

  ....آخ جون: بایه لحن بامزه ای گفتآرمان
  

  ! مگه بچه ای؟_من
  
  نه من بچه بودم مامانــــــــــــــــی_آرمان.
  

  ............. زدیم زیرخندههردوتامون
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  ... سیخ دیگه مونده بودتاکبابش کنیمپنج
  

  بودودیگه بایدکم کم دوساعت
  

  به آرمان که داشت کباب هارو باد میزد نگاه کردم.... آیدین هم پیدامیشدسروکله
  

  .....آرمان_من
  

  ....جانم_آرمان
  
می دونستی حتی پشت منقل هم خیلی قشنگ ژست میگیری و ابهت به خصوص _

  !ونفس گیری داری؟
  

  ...ایهیم_آرمان
  

  ....ر پرو بود بهش نگاه کردم این بشرچه قدباتعجب
  

  !!آرره؟_من
  

  .....بی ادب _من!!!.... بله دیگه من همیشه ابهت دارم حتی توی دستشویی_آرمان
  

  ...درمن اثرکرد....بعدبه من اشاره کردوادامه داد.... کمال همنشین_آرمان
  

  .....بعدزدزیرخنده
  

  ....مرض_من
  

  ....مریض_آرمان
  

  ایم االن بایدچی جواب بدم؟_من
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  ....مزمز_آرمان

  
  ...مزمز...آهان_من

  
  ... مزمز_آرمان

  
  االن بایدچی بگم؟_من

  
   که دربزرگ بازشدوماشین آیدین واردحیاط شدماشینوتویزدزیرخنده

  
   پارک کردوبایه جعبه شیرینی دردست اومدبه سمتونپارکینگ

  
  ...به سالم وصد درود برجمال پاک وزیباوروی خندان خودم_آیدین

  
  ... لبخندی زدیم ماهمبعدزدزیرخنده

  
  آرمان بگو چی شده؟: آیدین بایه ذوق گفتیکهو

  
  چی شده؟_آرمان

  
  !چی چی شده؟_آیدین

  
  ...اذیت نکن آیدین بگودیگه_آرمان

  
  ....پاکنژاد و دستگیرکردن_آیدین

  
  !چه جوری؟! کی؟_آرمان
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دیشب میخواستن که معموله قاچاق وبفرستن اون ورآب که دستگیرش _آیدین
  میکنن

  
  ...وای خدایاشکرت خالص شدم_اخوشحالی بمن

  
  آزادشـــــــــــــــدم

  
  
  )چهارماه بعد(
  

  خب دیگه من رفتم_من
  

  مواظب خودت باش_ وآرمانآیدین
  
  چشم داداشای گلم_
  

  آروم بری بچه_آیدین
  

  ....ولش کن دیگه بدبخت دیرش شد_آرمان
  

  ....بروعسل جان: سمت من وگفتبرگشت
  

ه حاال پنج ماهی میشدکه خریدمش البته خریدن برام  خوشگلم شدم کسوارماشین
.....  

  
 خریدام نگاهی کردم چندتامانتوودوتاساعت مردونه خوشگل برای آیدین به

  ....وآرمان خریده بودم
  

   صندلی عقب برداشتم وباخوشحالی به سمت خونه گامخریداموازروی
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  آرمان درخونه روبازکردم که بادوجفت چشم قرمزروبه روشدم برداشتم
  
   آیدین چهرشون ازخشم قرمزشده بود حسابی ازشون ترسیدم قلبمو
  

  تندتند
  

  ....شده؟...ش...چیزی: میزد دروپشت سرم بستم باترس گفتمداشت
  

  قراربوددست:  خواست بهم حمله کنه که آیدین جلوشوگرفت وگفتآرمان
  

  .... بلندنکنیمروش
  

  کوروش کیه؟: من وگفتبعدروکردسمت
  

  کوروش؟به خداتاحاالاسمشم نشنیدم_گفتم وترس باتعجب
  

  ... پوزخندی زدآرمان
  

  نمیشناسیش نه؟_آیدین
  

  نه به قرآن_من
  

  پس این عکساچی میگه هاااااان؟؟؟_آیدین
  

 گرفتم توی همه عکساکناردست یه پسری بودم که عکساروازدستش
  ....اصالنمیشناختمش یعنی تااالن اصال ندیده بودمش

  
  ین مدت فقط یارفتم خریدیاخونه سحر برای درسبه قرآن من تمام ا_من
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 وبعضی اوقات کتابخونه که همیشه قبل رفتنم به شماخبردادم باورکنید من خوندن
این پسررونمیشناسم اصالتاحاالباهاش بیرون نرفتم چون نه دیدمش نه 

  .....میشناسمش
  

  .!!!...حتمامی خوایی ادعاهم بکنی که هنوزدختری آره: پوزخندی زدآرمان
  

 گردشداین داشت چی میگفت؟ یه طوری این جملرو گفت که خودم به دختر چشمام
  !....بودنم یه لحظه شک کردم

  
  !!مگه نیستم؟_
  

   آیدین برای اولین بارتوی عمرم روم دست بلندکرد سیلی محکمییکهو
  

  نمی دونستم که ازاعتمادوآزادی که توی این چندماه بهت: زدوگفتبهم
  

  من....ازت انتظارنداشتیم...می کنی واقعاکه سوءاستفاده دادیم
  

  .....من وآرمان بهت....وآرمان
  

   حرفشونتونست ادامه بده وکالفه دستی توی موهاش کشیدباگریهبقیه
  

  به قرآن من هنوزدخترم من اصال اون پسرونمیشناسم:گفتم
  

  ......چراباورنمیکنید
  

  خفه:ین ودادزد گلدون کریستالی که روی اپن بودومحکم کوبوندزمآرمان
  

پس این ....تا نیومدم لهت نکردم....اینقدردروغ نگو...هرزه... دروغگوشودختره
  ....حتمااین ننه منه که بغله این پسرس....دختری آره...عکس هاچی میگه هااااان
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  ..... ادامه بدهنتونست
  

  ...دختری؟: برگشت سمتم وگفتآیدین
  

  زه من دخترمآره به خدابه جون شمادوتاکه برام عزی_من
  

  !ثابت کن_آیدین
  

  چی روثابت کنم؟_من
  

  مگه نمیگی دختری!....این که دختری_آیدین
  

  آخه چه جوری ثابت کنم؟_من
  

   سمتم هردوتاشون مثل دیوونه هاشده بودن دستمو کشیدو برداومدبه
  

  : پله هامنوکشیدباالفهمیدم میخوادچی کارکنه باگریه وعجزگفتمسمت
  

اری اشتباه میکنی من هنوزدخترم خواهش میکنم مطمئن  این کارونکن دآیدین
  ...ولم کن لطفا...باش از این کارت پشیمون میشی ایدین

  
  ...... سرش بست ومنوانداخت روی تخت ودروپشت

  
 توی کل بدنم به خصوص شکمم پخش شد اشکام سرازیرشدن این یکهودردعجیبی

خترانه ام بیرون دردیعنی این که من دیگه دخترنیستم یعنی از دنیای د
  ....از دختری...من... یعنی یعنی بدون شوهر من ...اومدم

  
:  اشکای من لبخندی روی لبای آیدین نمایان شدبهم نگاه کردباسرازیرشدن

  ...وای خدایاشکرت..دختری...تو...تو..عسل... عسل
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 تلخی روی لبام اومدکه ناگهان دربه شدت توسط آرمان بازشدآیدین خیلی لبخند
  ...ع پتوروانداخت رومسری

  
  ....نگوکه دخترنبوده آیدین_آرمان

  
باشرمندگی .... نه آرمان تمومی اون عکسادروغ بودعسل هنوزدختره البته_آیدین

  ...البته دختربودبه لطف من دیگه دخترنیست.....ادامه داد
  

  .... چشاش گردشدباعصبانیت ازدررفت بیرونآرمان
  

معذرت .....جدیدت مبارک خانوم خوشگلمدنیای : روکرد سمت من وگفتآیدین
  ....ولی درکل... می خوام

  
  ....واقعا متاسفم:  نتونست ادامه بده سرشوانداخت پایین وگفتدیگه

  
 جوابشوبدم وبگم چی چی رومبارک باشه دیگه دخترنیستم کسی باهام خواستم

ی ازدواج نمیکنه بعدتومیگی دنیای جدیدت مبارک ولی فکم قفل کرده بودهرکار
حتی نتونستم گردنموهم تکون ....کردم نتونستم نه بدنم ونه لبام وتکون بدم وای نه

  ...عسل خوبی؟:فکرکنم آیدین متوجه حالم شد چون گفت....بدم
  

عســـــــــــــل :  جوابشوبدم یااینکه تکونی بخورم آیدین دادزدنتونستم
  عســــــــــــل

  
چی :وی درنمایان شدنگران پرسید شدت بازشدوهیکل وابهت آرمان تیکهودربه

  شده چراداری دادمیزنی؟
  

آرمان خودشوبهم ....عسل نمیتونه حرف بزنه...عسل: بانگرانی گفتآیدین
  ......عسل جان دستتوتکون بده ....عسل:رسوندوگفت
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دیه ....خب سرت یااصالیه جاییتو تکون بده عسل..... تکونش بدمنتونستم
  ....نکنه..... وای نکنه .... جاییتوتکون بده توروقرآن عسل

  
.... وای بدبخت شدیم رفت: بلندشددوتادستاشوکردتوی موهاشوگفتآرمان
ترسش اخر کار دستمون داد اخرش ....فلج شده....عسل...عسل...آیدین... آیدین

  وای خدایاااااا....کارخود شوکرد باالخره
  

  معلوم هست چی میگی؟...یاقمربنی هاشم: زدتوسرش وگفتآیدین
  

  ..... سریع ازتوکمدم یه مانتوویه شال برداشت وسریع تنم کردآرمان
  

  ....دخترم میتونی فکت وتکون بدی _دکتر
  

تااالن دکتر هر کاری که گفته نتونستم ... وبیشترازقبل اشکام سرازیرشدنتونستم
  ...انجامش بدم

  
  !کدومتون شوهرشین؟: سمت آرمان وآیدین برگشت و گفتدکتربه

  
  .....دوم مابرادراشیمهیچ ک_آرمان

  
  .... سرشوانداخت پایینآیدین

  
  .... بودهنوزشرمنده اون کارشهمعلوم

  
  چرااینقدربهش ترس واردشده من که قبالبهتون گفتم که ترس_دکتر

  
   براشون اصال خوب نیست خواهرتون به خاطرترس وشوک زیادی کهزیادی

  
  ته با واردشده سیستم عصبیش فلج شده قابل درمان هست الببهش
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  ... های زیادکه این مراقبت ازعهده دکتروپرستارخارجهمراقبت
  

   نیازمنده کسی که بتونه زیادبهش محبت کنه وازراه هایخواهرتون
  

  دکتربا یکم درنگ... کاری کنه که توانایی هاشوبه دست بیاره ومختلف
  

  اون شخص باید صبروتحمل زیادی داشته باشه.... دادادامه
  

  البته بازهم بهتون قول نمیدم که کامل خوب:ن وگفت پاییسرشوانداخت
  

  .... یااصالتواناییهاشوبه دست بیارهبشه
  

  ...واقعا متاسفم: سمت دررفت و گفتدکتربه
  

 دوتامردهایی که عاشقشون بودم وبه وضوح دیدم شرمندگی آیدین و خوردشدن
  ....ناراحتی آرمان داشت عذابم میداد

  
  ....چشم هردوتاشون ریخت آتیشم زد اشکی که همزمان ازگوشه قطره

  
   روی صندلی سقوط کردن وسرشون وگرفتن بین دوتاهردوتاشون

  
  .... وازلرزیدن شونه هاشون معلوم بودکه دارن گریه میکنندستاشون

  
  اون

  
   هیکل وهیبتی که داشتن بااون همه غروروجدیتی کهدوتابااون

  
  ون باعث شده بودمازخودم یه لحظه بدم اومدچ...گریه میکردن...داشتن

  
  ....غرور دو تا مرد مغرور و بشکنم.... زندگیموبشکنمغروردوتاعشقای
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   درست شنیدیدآرمان و آیدینآره

  
 های من هستن من باالخره اون حسی که توی قلبم زبانه میکشه رو عشق

  ....عشق...فهمیدم
  

   بودمن عاشق دوتابرادرهامعشق
  

  ...نیستن اون هاعشق های زندگی من هستننه نه اون دوتابرادرهای من دیگه ....
  

  .... زنده بودن منودلیل
  

  .... بدم میادمنوخواهرشون بدونندیگه
  

  .... بدم میاد برادر بناممدیگه
  

  عاشق...اره من عاشقم...باالخره فهمیدم... بیشترسرازیرشدناشکام
  

خدایا اخه چرا منو عاشق دوتامرد دست نیافتنی .... و دوستشپسرعموم
فکر کنم من اولین ....دوتا مردی که خودشون عاشق یه دختر دیگه هستن....؟کردی

ایدین و ...اره دو مرد...دختری هستم که توی زندگیم همزمان عاشق دو مرد شدم
  ....ارمان

  
 سرشوآوردباالوبااون چشمای خاکستریش که حاالازگریه و ریختن اشک های آیدین

بهم نگاه ....یی که عاشق رنگشون بودمباچشما...مردونش قرمزشده بودبهم زل زد
  ....کرد

  
 میتونه باورکنه آیدین فرخی وآرمان رادمهر رئیس بزرگترین شرکت ساختمان کی

کی میتونست باورکنه که این دوتامردبااون همه هیبت ....سازی توی کل خاورمیانه
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به .. .کی میتونه باورکنه این دوتامردبااین هیکل گنده....وغروروجدیتی که داشتن
  ...خاطرفلج شدن من دارن گریه میکنن

  
  .... خداآآآآآآآآآآآآآاخ

  
   اومدروی سرم و با دستای مردونش دستایی که خیلی وقتها مایهآیدین

  
   زندگیم و قلب عاشقم بوده اشکاموپارک کردوباصدای بم وارامش

  
  معذرت: که االن از شدت بغض مردونش داشت میلرزید گفتجذابش

  
ازت معذرت می خواییم که بهت ...ازت معذرت میخوام....شگلم عسل خومیخوام

عسل من تاآخرعمرم قسم می خورم که نوکریتومیکنم این ومطمئن ...شک کردیم
  ...منوآرمان..... باش چون من وآرمان

  
اخه چرا نمیگی .... نتونست ادامه حرفش وبگه بازهم منو توی خماری گذاشتبازهم

  ....چرا حرفتونمیزنی؟
  

خوشگل وخوشفرمش وکه سعادت بوسیدنشوکسب کرده بودم روی هم  لبای
  ...فشارداد

  
دوتا از بنده ...  گریه نکن داری بااشکات قلبمو آتیش میزنی خدا یا یه کاری بکند

  ...های جنس مذکر مغرورت دارن خورد میشن خدااااا
  

  .... زندگیم دوتاعشق های زندگیم دارن خوردمیشنمردای
  

  توهنوز همون...ن باش ماتاآخرعمرکنارت هستیم تواین ومطمئ_آیدین
  

   هستی که من وآرمان براش میمردیم ومیمیریم پس نگرانعسلی
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  ... نباش توخوب میشیهیچی
  

  گریه نکن دوست ندارم اشک های: زورلبخندغمگینی زدوادامه دادبعدبه
  

  .... خواهرکوچولوموببینمخوشگل
  

   این بازبه من گفت خواهرم بابامنآخ
  
  عشق...میخوام عشق زندگی توباشم...من... خواهرتوباشم منیخوامنم
  

من دیوونه ... آرمان باشم مثل خوابی که دیدم زن هردوتاتون باشمزندگی
  ...خدایا چرا من دارم این حرفهارو میزنم؟...شدم

  
خدایاااااخودت رحم کن نه به من به دوتاعشق های زندگیم رحم ... چی میگم؟دارم

  ....کن
  

همچنان دستاش دور سرش .... همچنان داشت اشک میریختآرمان
  ....همچنان شونه های پهن و نیرومندش درحال لرزیدن بودن....بودن

  
  .... بازشدویه پرستاروارد اتاق شدیکهودراتاق

  
تا چشمای ...  وآیدین سریع ازپرستارپشت کردن تااشکاشون وپاک کننآرمان

  ....سرخشونو پرستار نبینه
  

   به اون دوتانگاه کردوبعدبه سمت من اومدویه لبخندخیلیجبپرستارباتع
  

  خوشگل خانوم سرمت تموم شده االن برات بازش: بهم زدو گفتقشنگی
  

  .... ودرنهایت مرخصیمیکنم
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  ....ببخشید آقایون: کردبه سمت آیدین وگفترو
  

  ...بله: برگشت ولبخندی به پرستاره زدوگفتآیدین
  

 شداما آیدین همچنان اون لبخند کذایی روی لباش  آیدین یه جوریپرستاربادیدن
  ...وایسا ببینم نکنه این پرستار....بود که داشت منو از درون اتیش و غیرتی می کرد

  
  !با مریض چه نسبتی دارید؟_پرستار

  
  ...خواهرم هستن: لبخندغمگینی زدسرشو انداخت پایین وگفتآیدین

  
  دوباره بهش شوکخواهرتون وضعیت مطلوبی ندارن نباید:پرستار

  
 حتی هیجان زیادی هم بهش واردبشه به مراقبت ومحبت وحمایت زیادی احتیاج ویا

  دارن مثل یه بچه کوچولو نوزاد که به حمایت ومحبت
  

  ....باید غذاهای مقوی بخوره و سعی کنید از.... داره خواهرتون همنیاز
  

  ابی جا خورد برگشت تابه حرفای پرستارگوش بده که پرستاره حسیکهوآرمان
  

  !!...ا آرمان تویی؟؟؟_پرستار
  

  ....توکه خارج!! زیبااین تویی؟؟...نه بابا_آرمان
  

  علیک سالم پسردایی_زیبا
  

  سالم ازماست دخترعمه عزیزم_آرمان
  

  ... غره ای بهش رفتزیباچشم
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ااااتوکه ..... عجب رویی داری می دونه که اینجوری بدم میادبهم سالم کنه_پستار
  ....هرنداشتی ناقالخوا

  
  ...اچیزه خب دخترعموم هستش خوب میشه خواهرم دیگه_آرمان

  
  ....آهان ازاون لحاظ_زیبا

  
وشماهم باید آیدین همون پسره شیطونه که وقتی هشت : آیدین وگفتروکردسمت

  ...سالم بودتوغذام سوسک انداخت باشید؟
  

حتماشماهم همون بله من همون پسره شیطون هستم و:  لبخندی زدوگفتآیدین
دختره بازیگوشه هستیدکه اون روزمن وآرمان وانداختین توی استخربزرگ خونه 

  ....نه...فکرکنم چهارده سالتون بودومن آیدین هم هیفده سال...پدرتون
  

یادش به خیرآره یادتونه بعدازترس شمافرارکردم بعدگم : زدوگفتزیبالبخندی
  .....شدم

  
  آره عجب روزی بود_آرمان

  
ماشاءاهللا خیلی تغییرکردین هردوتاتون خیلی قدبلندوگنده شدیدالبته گنده _زیبا

  .....صفت بدیه وبرای آدمای چاق به کارمیره
  

  برای ماچه صفتی به کارمیره: باشیطونی گفتآیدین
  

  ....عضله ای ...هیکلی_زیبا
  

  وخوش هیکل_آرمان
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د به سقفتون تا شماهنوزهمون پسرای مغرور و ازخودراضی هستید که اعتما_زیبا
البته بامن وخواهرم ونرگس ودالرام وزهره خوب ...طبقه هفتم هم رسیده؟

  ....بودیدیعنی شوخ بودیدولی بیرون خیلی مغرورجدی وازخودراضی بودید
  

  ...آره ما هنوزهموناییم_ لبخندی زدوگفتآیدین
  

خب من بایدبرم دیگه توضیح زیادی نمیدم ماشاءاهللا شماهردوتاتون _زیبا
  خداحافظ...ترهستید دیگهدک
  

  خداحافظ به عمه سالم برسون_آرمان
  

  راست میگه به عمه زیورسالم برسونید_آیدین
  

  بزرگیتون ومیرسونم خداحافظ...حتما_زیبا
  

خودمون همش درکنارش هستیم ومثل قبل ازش : لبخندقشنگی به من زدآرمان
  حمایت میکنیم

  
 عسل خانوم البته آره همون خواهرکوچولوی ماباقی میمونی_آیدین

  ....فعالخواهرمون باقی می مونی چون بعدش
  

وا مگه قراره بعدا چه .... ای که آرمان کرد آیدین حرفش نیمه تموم موندباسرفه
  ...اتفاقی بیافته؟

  
  ....آیدین االن وقتش نیست دیوونه امازونی:  چشم غره ای بهش رفت آرمان

  
  ....باشه بابا باهوش امازونی: آیدین

  
من برم یه : به سمتم اومد ومنوروی تخت نشوندوشالمودرست کردوگفتانآرم

  ...ویلچرازبیمارستان بگیرم وبیام
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خوب میشی من ایمان دارم که : باشه ای گفت وزل زدتوی چشمام وگفتآیدین

... حالت خوب میشه مثل قبل خنده های شیطونی میکنی
  ون لوسخودتوبرام... میپری بغلمون....غرمیزنی....فرارمیکنی

  
  ...این ومطمئن باش...باجونمم که شده کاری میکنم خوب بشی..میکنی

  
 بایه ویلچربرگشت ومنو همراه آیدین روی ویلچر نشوندن وراه افتادن به آرمان

  ....سمت درخروجی
  

   وآروم روی صندلی عقب ماشین آرمان نشوندن و آیدین هممن
  

  ...رد تادراز بکشم سوارشدوسرمن وگذاشت روی پاهاش وکمکم کاومدعقب
  

 روی پاهای آیدین بود حس قشنگی بهم منتقل میشدولی خجالت هم میکشیدم سرم
ته ....امامن عاشق بودم عاشق آیدین عاشق آرمان پس دیگه خجالت معنایی نداره

خدایا ...فکرکنم لپام حسابی گل انداخته باشن...دلم همش قیلی ویلی میرفت
  ....ووووییییی...پاهاشم چه قدر نرمه

  
  .... هم برگشت تاویلچروتحویل بدهآرمان

  
  ... بعدبرگشت وراه افتادیمچنددقیقه

  
 ماشین سکوت خیلی عذاب آوری حاکم بود آیدین باصدایی که از شدت بغض توی

اگه حالش خوب نشه خودمو هیچ وقت نمیبخشم :مردونه داشت میلرزیدگفت
  ...ارمان

  
  .....باش ایدین نگران نباشاین چه حرفیه عسل خوب میشه مطمئن _آرمان
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اگه تایه ماه دیگه هیچ :  هردوشون پرازبغض بود آیدین باهمون بغض گفتصدای
  ...شاید اونجابتونن درمانش کنن...تغییری نکنه میبریمش خارج

  
 خاکستری وحشی چشماش زل زدم چشماش قرمزشده بود بهم نگاهی توچشمای

دوریه میزبا خوشحالی جمع خوشگل من خوب میشی دوباره هرسه تامون :کرد
میشیم ژله آرمان وفلفلی میکنیم توی شامپوآرمان تخم مرغ میریزیم دوباره 

 ستوتمومرانندگی میکنی توخیابون ویراژمیری منو آرمان وحرص میدی فوق لیسان
  ...میکنی

  
 نتونست ادامه بده روشوازم گرفت وازپنجره به بیرون نگاه کردودستشوگذاشت دیگه

رحم ... ثانیه بعددستشوبرداشت داشت گریه میکردخدایاغرورشون روچشماش چند
  ....اونا مردن... کن

  
  ... کردم ماشین از حرکت وایساد واحساس

  
  )آیدین(
  

  ... وقت خودمو بابت همچین کاری که کردم نمی بخشمهیچ
  

 کاروکردم وقتی به منوآرمان خبردادن که عسل بایه پسربوده وباهاش چرااین
  ....باورنکردیم اماعکس ها اون فیلم همرابطه داشته 

  
 وآرمان آتیش گرفتیم ماعاشقش بودیم عاشق دختری که االن سرش روی پاهای من
عاشق دختری که امشب از دنیای پاک دخترانش بازور بیرونش ...منه

برای ...عاشق دختری که هزاران آرزوبراش داشتم....کشیدم
  ....زندگیمون...خودم...خودش

  
رمان هرکاری میکردیم نمیتونستیم که جلوی ریزش اشکامون و بگیریم  وآامروزمن

خیلی سخته کسی که باتموم وجودت عاشقش باشی وهمچین بالیی سرش 
عذاب وجدان من از مال ارمان ...بعدشم خودتم توی این بال سهیم باشی...بیاد
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یزی  که بهم چهبیشتره چون من خودم باعث و بانیش بودم وارمان هم چه قدر مرد
چه قدر مرد بود که توی گوشم نزد وسرم دادنکشید ...نگفت و شرایط و درک کرد

  ...ایندشو ویران کردم...فلجش کردم...که چرا دختر عموشو بدبخت کردم
  

 ازحرکت وایسادبه آرمان نگاه کردم دستاشو گذاشت روی فرمون ماشین
هایی که به وسرشوگذاشت روی دستاش که روی فرمون بودن وتکون خوردن شونه 

غرورمردونمون ...قول عسل چهارشونه وبزرگ بودبدین معنابودکه داره گریه میکنه
 بار چندغروری که منو ارمان می پرستیمش امشب .... امشب چندبارشکست 

عسل عشق منو ارمان دردونه ...من و آرمان داریم از درون اتیش میگیریم...شکست
  ...ن وضع دچار شدهاالن به ای)عموعسل...پدر آرمان(محمدخان

  
حاظرم جلوی هر کس و ... غرور ما اصال مهم نست مهم خوب شدن عسلِشکستن

  ...تواناییهاشو به دست بیاره...ناکسی گریه کنم فقط عسل خوب بشه
  

   کنم عسل هم فهمیده بودچون اونهم داشت گریه میکردفکر
  

  بهآرمان گریه نکن مثالمامی خواییم کاری کنیم عسل روحیه اش و_من
  

  ... بیاره تاخوب بشه اینجوری که بدتر داغون میشهدست
  

:  سرشوازروی دستاش برداشت وبه روبه روش نگاه کردوگفتآرمان
  ...مردکه گریه نمیکنه... نبایدگریه کنیم ...درسته

  
 راه افتادوآرمان پلیرماشین وروشن کردوباشنیدن صدای آهنگ چندتااشک ماشین

  :دازگوشه چشمای منوآرمان سرخور
  

   کن من چه بی پروانگاه
  
   مرزقصه های کهنه می تازمبه
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   کن باچه سرسختینگاه
  

   عشقبرای
  

   فصل تازه میسازمیه
  

  امن وبی وحشت... فصل پاکیه
  

   تــــــــــــــــــــــــوبرای
  

   یه گلبرگ زودرنجــــــــــــــیکه
  

   فصل گرم وراحتیه
  

  گنجیکه باارزشترین ...برای تو... منزیرپوست
  

   کن من به عشق تونگاه
  

   لیالوارچه
  

   یخ بسته پروازومی بوسمتن
  

   کن منوباسرخی رگ هاتبیاگرم
  

   اون رگ های پرآوازومی بوسممن
  

   ای پاکیزه عریانتورومیبوسم
  

   ای مثل مخمل قرآنتوروپاکیزه
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   کس مثل من وتوعاشق نیستبیاهیچ
  

   ماعاشق ودلباخته نیستمثل
  

  رمای ویرانگر نیست ازاین سهراسم
  

   تومن عاشقانه میمیرمبرای
  

  آرمان_من
  

  بله_آرمان
  

  ...میگم میشه بریم ویالی من؟_من
  

... نه آخه عسل وخودم لباس نداریم وبهتره که توی خونه خودمون باشیم_آرمان
  ...توروهم میبرم خونه خودم

  
   چی گفتم فقط هدفم این بودعسل توی خونه خودم باشهنفهمیدم

  
  ...خواهش می کنم آرمان_ گفتمبابغض

  
آیدین چراداری خواهش میکنی باشه :  زدروی ترمزبهم نگاهی کردوگفتآرمان

  ...یه مردگریه نمیکنه عزیزم...می فهمی...تویه مردی...میریم ویالی شما
  

  ... برگشت و پفی کشید راه افتادآرمان
  

ن  عسل ازسرش سرخوردوروی پاهام افتادموهای درازخوشگل بورش افشوشال
شدن دست بردم الی موهاش واقعابهم آرامش میدادن یعنی میشه من صاحب این 

  ...موها این چشم هاواین تن وجسم وروحش بشم
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 چرایه حس گنگ و مزخرفی بهم میگفت هیچ وقت صاحبشون امانمیدونم
  ...صاحب عسل نمیشی....نمیشی

  
  .... به زورصاحب جسمش شدمهرچندامشب

  
شال عسل وسرش کن یه پلیس زدجلوم وعالمت ایست آیدین :  کالفه گفتآرمان

  ...داره میده بایدوایستم
  

  ... عسل وجلوکشیدمشال
  

  ... پنجره دادپایینآرمان
  

  سالم جناب سروان خسته نباشید_آرمان
  

  ممنونم داریدکجامیرید؟_سروان
  

  منزل_آرمان
  

  ...بااین سرعت؟_سروان
  

  ...اخه عجله داریم_آرمان
  

  ک ماشینلطف کنیدمدار_سروان
  

  بفرمایید_آرمان
  

 در حالی که داشت مدارک و چک میکرد از سوالی که منو ارمان همیشه سروان
  ....ازش میترسیدیم رو از ارمان پرسید

  
  خانوم چه نسبتی باشمادارن؟_سروان
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  خواهرم هستن_آرمان

  
  چه نسبتی بااون آقادارید؟_سروان

  
  ایشون دوست بنده هستن_آرمان

  
  نوم چراسرشون وگذاشتن روی پای دوستتونپس این خا_سروان

  
دوستای عزیز این قسمت که جناب سروانه به این سه تا بدبخت گیر داده واقعا به (

سر خودم اومده دقیقا سوال و جواب های خودمونه یعنی از روی 
  ...:))امیدوارم تااالن از رمانم راضی بوده باشید!....حقیقت

  
م به خاطراینکه گندنزنه بهتره واردعمل  داشت کالفه وعصبی میشدگفتآرمان

جناب سروان ماقراره باهم مزدوج بشیم به خاطراین درازکشیده چون حالش :بشم
  مساعد نشستن نیست

  
  عقدکردید؟_سروان

  
  ...شیطونه میگه... باباای

  
  ...خیرهنوزعقدنکردیم_من

  
  خانواده درجریان هستن؟...پس هنوزمحرم نشدید_سروان

  
  سه تامون البته به جزمادرمن فوت شدنخیرپدرومادرهر_من

  
پس باماتشریف میاریدآگاهی اونجاباآزمایش گرفتن ازاین خانوم همه چی _سروان

  ...معلوم میشه
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  ... نه اگه بریم می فهمن که عسل دخترنیست ومن بهش تجاوزکردموای
  

اخه بگو االن وقت ... گوشیشوازتوجیبش درآوردومشغول شماره گیری شدآرمان
  ...نه اخه دیوونه توی این هیری ویریزنگ زد

  
  الوسالم عموحالتون خوبه_آرمان

  
_....  
  

عسل حالش بدشدو من وآیدین ...ببخشیدمزاحمتون شدم...ممنون_آرمان
  آوردیمش بیمارستان

  
_...  
  

نگران نباشیدحالش خوبه االن هم یه نفرازهمکارهای شماجلومون وگرفته _آرمان
 شماباهاش صحبت بکنیدو سوء تفاهم رو حل ودرباره مافکرهای بدکرده میشه

  ...بکنید؟
  
_...  
  

  ...باشه پس من االن گوشی وبهش میدم_آرمان
  

  ...بفرمایید ستوان احمدی هستن... به سمت جناب سروان گرفت و گفتبعدگوشیرو
  

 رنگش پریدوگوشیوگرفت وکمی ازمافاصله گرفت ومشغول حرف زدن پلیسه
اقعامن معذرت میخوام شماکه میدونیدماپلیس و:شدبعدازچنددقیقه برگشت وگفت

  ...هستیم ومعذور
  

  نه خواهش میکنم بااجازتون_آرمان
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  ...... تک بوق ماشین حرکت کردبایه
  

  .....آرمان شیشتو بده باالعسل سرمامیخوره_من
  

 شیششوداد باالو ازآیینه داخل ماشین بهم نگاه کردچشماش آرمان
  ...لی چیزهای دیگه ای بودبودو خی....درد....عشق....پرازغم

  
  ... آیدین بستنی بخوریم؟_آرمان

  
  ....لبخندی زدم.... میخواد جو داخل فضای ماشین وبشکنهفهمیدم

  
  ....آره_من

  
بستنی میخورن االن یه بستنی شکالتی ....عسل خانوم هم که دیگه معلومه_آرمان

  برای عسل خانوم میگیرم ومیآم
  

یقه بعدبرگشت دستش یه بستنی شکالتی  ازماشین پیاده شدوچنددقآرمان
  ...بودازهمون بستنی هایی که عسل عاشقشه

  
حاالعسل .... وبازکردومن هم عسل وروی صندلی نشوندمبالبخنداومدودرعقب

  ......وسط بودومن وآرمان هم کنارش
  

لبخندی ... بستنی عسل ومیدیم بخوره وبعدمیرم برای خودمون هم میخرم_آرمان
  ... زدم که جوابشوبایه لبخندقشنگ داد" باشه"به معنای

  
  )عسل(
  

  ....عسل خانوم دهنتوبازکن خوشگل خانوم_آرمان
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فکم کامال قفل کرده بود آرمان وآیدین به هم نگاه ...  زور زدم نتونستمهرچی
  ....کردن وبعدبه من

  
  ...یه کوچولودهنتوبازکن....تومیتونی....عسل سعی کن_آرمان

  
  ....یه کوچولوبازشدطوری که فقط کمی لبام ازهم باز شد زور زدم باالخره خیلی

  
  .....آفرین دخترخوب: لبخند دلنشینی زد وگفتآرمان

  
حتی ..... ونزدیک لبام کردوتونستم فقط یه کوچولوشوبخورم البته بابدبختیبستنی

نمیتونستم دندوناموتکون ...به زورقورتش دادم...نتونستم گردنموهم تکون بدم
  ....بدم

  
 ساعت گذشته وبستنی هم داره آب میشه ومن هنوزیکمشو تونستم نیمحدود
  ...هم خودم هم اونا...واقعاصبرباالیی دارن...بخورم

  
بسه آرمان حتمااالن خسته شده بذاریکم استراحت کنه بعدبده بهش _آیدین
ویه چیزه دیگه ماکه نمیتونیم کارهای شخصیشوانجام بدیم پس ....بخوره

  چیکارکنیم؟
  

اونکه عسل وخیلی دوست ...زنگ میزنیم به آیلین جونت_آرمان
  ...حتماکمکمون میکنه...داره

  
  دانشگاه داره...دوماداره درس میخونه....اوالخواهرمن خارجه_آیدین

  
  ...خوب زنگ میزنیم به معصومه خانوم_آرمان

  
  اون که شماله!...چی؟_آیدین

  
  اشکالی نداره مطمئن باش میاد_آرمان
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  ...ی دهنم گرفت ویکم دیگه ازش خوردم وکمی جلوبستنی

  
این بستنی وبگیرکم کم بهش بده تابرم دوتابستنی برای ...آیدین... بیا_آرمان

  ...خودمون هم بگیرم
  

دیگه بستنی به قسمتی رسیده بودکه ... بستنی وازدست آرمان گرفتآیدین
ین آیدین نمی تونستم دهنم وبازکنم تاگازش بگیرم به خاطرهم...بایدبانونش بخورم

پیاده شدویه قاشق پالستیکی ازبستنی فروشی گرفت وبااون بستنی داخل نون وبهم 
 آیدین وآرمان برای من یتمامی کارها... وترتیب نون روهم خودش داد....داد

  ....بسیارلذت بخش بود
  

معموالبعدازبستنی عسل تشنش میشه وهمیشه یه بطری آب معدنی _آرمان
  عدنی بگیرم وبیاممن برم یه آب م...میخوره

  
درشوبازکردوگذاشت روی لبهام وکمی ... بایه آب معدنی برگشتبعدازچنددقیقه

  کجش کردامامن نتونستم آب وبخورم برای همین ازگوشه ی لبم
  

  ...سرازیرشد
  

   آرمان یه جوری شدآیدین کالفه دستی توموهاش کشیدآرمانچشمای
  

  ...ن میکنیم اشکالی نداره یه باردیگه امتحا:  زدوگفتلبخندی
  

   کارهارودوباره تکرارکردامااین باردستشوگذاشت زیرچونم تااگههمون
  

  ... بریزه شلوارموخیس نکنهآب
  

   وتونستم بخورم امابقیش از کنار لبام ریخت فقط نیم قورت تونستمیکمی
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  ... آب بخورم خیلی تشنم بودازاون
  

  رمان تااگه آب ازکنارلبام آیدین دستشوگذاشت زیردست آباسرازیرشدن
  

  ... بریزه توی دستای خودش نه روی پاهای منریخت
  

  .... دیگه نگاهی کردن ویه لبخندبهم زدنبهم
  

   وخوردن من که خیلی طول کشیدمن سیراب شدمبعدازچندبارریختن
  

  ... بعدازسیراب کردن من رفت پشت فرمون نشستآرمان
  

م خونه من پس آرمان مگه قرارنبودبری: درسکوت گذشت که آیدین گفتمدتی
  ...چراپیچیدی توی این خیابون؟

  
  ....آخه عقل کل بایدبرای عسل لباس بردارم_آرمان

  
  ...تکون داد" آهان" سرشوبه معنایآیدین

  
یه حسی ...  وایسادوآرمان پیاده شدآیدین درحال نوازش کردن موهام بودماشین

  به بدنم تزریق میشدکه باعث میشد مورمور بشم آیدین کمی
  

  ....راحتی؟:جام کردوگفت جابه
  

   معنی آره بازوبسته کردم که باعث شدلبخندی روی لباشچشماموبه
  

  ...اکتفا کرد"خوبه ای" و به بشینه
  

  ... برگشت وچمدونموگذاشت پشت ماشین واومد نشستآرمان
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وای این .... برگشت سمت ماوبه من نگاه کردازچشماش شیطنت می باریدباشیطونی
  ...به همراه دارهبرق چشماش خبر بدی 

  
ازاون دسته ....شال...مانتو...شلوار...کلی لباس برات آوردم_آرمان

  ...حسابی خجالت کشیدم چه قدر بی حیا بود....لباسا
  

وازاون دسته وسیله هاهم ....آیپد... لب تاب...ام پی تری: ادامه دادباشیطونی
  ...برات آوردم

  
  .... مطمئن بودم لپام حسابی گل انداختهدیگه

  
اااا این چه قدربی حیاوبی ادب شده باورکنید ازخجالت آب ....

  )پس ادامشوبخونید....باورنمیکنید...(شدم
  
  )آیدین(
  

 طوری این بیتربیت بی حیاداشت حرف های بدبدمیزد هی بهش چشم همین
یکی ازدستام تکیه گاهم بودکه روی آرنجموگذاشته ...وابرومیرفتم مگه ازرومیرفت

همون دستی که دورعسل ... لبه پنجره ودست دیگم دورعسل بودتانیفتهبودم روی
 آخرت توفرق وجهانخاک عالم این جهان :بودوبرداشتم یکی زدم توی سرش وگفتم

  ...دختراز خجالت آب شدچراتواینقدربی ادبی...سرت بیحیای بی ادب
  

  ... افتادعین این ننه مرده هازدم توی سرمیکهوعسل
  

هم عسل وکه کف ماشین پخش شده بودبرداشتیم وگذاشتیم روی  پیاده شدوباآرمان
  ...صندلی خندمون گرفته بودولی جلوشوگرفتیم

  
  ....ببخشیدعسل همش تقصیراین بی حیاس_من
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آرمان : زل زدتوچشمام انگاریه چیزی میخواست به آرمان نگاه کردم وگفتمعسل
  این چی میخواد؟

  
  ....!میکنهچی چی میخواد خوب داره بهت نگاه _آرمان

  
  )عسل(
  

 شدن من کف ماشین ومنتقل کردنم روی صندلی حسابی خندم گرفته بعدازپخش
  ....بودامانتونستم حتی لباموکج کنم

  
  آرمان راه... تشنم بودبه آیدین زل زدم امانمی فهمیددارم چی میگمخیلی

  
  آرمان میشه بطری آب عسل وبدی خیلی تشنمه: آیدین گفتافتادکه

  
  به.... که حواسش به روبه روش بودبطری وداددستش درحالیآرمان

  
  ... نگاه کردم که داشت سربطری روبازمی کردآیدین

  
   چشمش بهآیدین

  
  عسل آب میخوایی؟: افتادو گفتمن

  
  ... معنای آره بازوبسته کردمچشماموبه

  
  ....آرمان بچمون تشنشه...ای جان_آیدین

  
  ..میخندی یا مسخره نمیکنی؟آرمان یه چیزی بهت بگم ن: بهم آب دادوگفتکمی

  
  ...نه بگو_آرمان
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  ..... من من کردولی حرفشوزدکمی
  

میگم عسل نمیتونه که آب بخوره وهربارنصف آب وبخوره ونصف دیگش _آیدین
  ...وبریزه

  
  خب_آرمان

  
  ....یه دونه شیشه شیربچه براش بگیریم...که..که...خب میخوام بگم_آیدین

  
خودم هم .... فجرشدن ماشین توسط آرمان همانا این حرف آیدین هماناومنگفتن

  ...خندم گرفته بودعجب فکری بود
  

مرض به چی داری می خندی : آیدین جدی بوداخمی کردوگفتاماهمچنان
  ...!!!!نکبت؟

  
  به فکربکرت_آرمان

  
  ...میشنوم...خب جناب عالی اگه نظری داریدبفرمایید_آیدین

  
  ....ایاوای خد...هاهاها....آخه توفرض کن_آرمان

  
 همچنان داشت میخندید یکهو زد روی ترمزکه نزدیک بودبیفتم که آیدین آرمان

  ...منو گرفت
  

حتی نمی تونی یه ترمزدرست وحسابی بگیری این چه طرز ترمز گرفتنه _آیدین
  ...نکبت...بعدبه فکرمن میخنده....اخه؟

  
  !!آیدین راست می گی ها چرابه فکرخودم نرسید؟؟_آرمان

  
  ونی چرا؟مید_آیدین
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  نه چرا؟_آرمان

  
  ...به خاطراینکه عقلی نداری تافکری توش باشه وبه فکرت بیاد_آیدین

  
  ....خوشگلم....ای من فدای اون خندت بشم...بعدزدزیرخنده

  
  مرض پسره روانی_آرمان

  
  نه بابا_آیدین

  
  حاال ول کن جدی براش یکی بگیریم؟_آرمان

  
  ...ن بهترین راههآره دیگه باورکن شوخی نمی کنم ای_آیدین

  
اگه پستونک هم داشت یه دونه ازاون خوشگالبراش ...باشه پس من رفتم_آرمان
  ....میگیرم

  
  ... این حرف خندیدودرو بستباگفتن

  
  ... لبخندی روی لباش نشست وبه رفتن آرمان نگاه کردآیدین

  
ناراحت نشوتوکه میدونی همیشه درهمه حال این : یه نگاهی کردوگفتبهم

  ....پس ناراحت نشو...مزه میریزه...بیمزه
  

 اصالناراحت نشده بودم بلکه خیلی هم ذوق کرده بودم اخه حتما خیلی اتفاقامن
  !...حال میده با شیشه شیر بچه اب بخورم

  
  ...بگیرش: آرمان برگشت وکیسه روداددست آیدینوگفت...
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  ...چرادوتاگرفتی؟_آیدین
  

ترس باشه ویکیش برای مایعات خب یکی برای آب که بایدهمیشه دردس_آرمان
  ...دیگه 

  
  ....ممنون...خب باشه_آیدین

  
مگه برای توگرفتم که ازم تشکرمی کنی من برای عسل جون دخترمون _آرمان
  ...بعدزدزیرخنده...گرفتم

  
 هم خندش گرفته بودو باهمون حالتش به شیشه شیرها نگاه کرد و دراخر به آیدین
  ...خودم 

  
میکنن که روحیه منوقوی کنن تا به مریضیم زیادی  این دوتاتالش فهمیدم

  ...واقعا پیش اینهابودم دردو غم های خودمو فراموش میکردم...فکرنکنم
  

 خدایاشکرت به خاطر این همه لطف ومحبتی که توی وجوداین وای
  ....دوتاقراردادی

  
   دروبا ریموت بازکردوماشین وتوی پارکینگ آیدین پارک کردآرمان

  
  ...جای ماشین خوشگلم خالیه:الت تاسفی گفتآیدین باح..
  
آخه ماشین آیدین االن توی پارکینگ خونه آرمانه چون اون ها باماشین آرمان (

  )اومدن
  

  ...نگران نباش فردابه یکی ازمحافظازنگ میزنم تاماشینتوازخونه مابیاره_آرمان
  

ت  منوبغل کردومستقیم منو بردتوی اتاق خودش ومنو گذاشت روی تخآیدین
  ...دونفرش
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  ...من میرم مسواک بزنم وکارامو انجام بدم تااون موقع توکنارعسل بمون_آرمان

  
  بذارچمدونتو بیاره بااللباساتم: به من نگاه پرازمحبت انداخت وگفتآیدین

  
  ... میکنمعوض

  
وای یعنی باید ازاین به بعد آرمان وآیدین لباسامو عوض ... پریدیکهورنگم

  !!!...کنن؟؟
  

ببین چشمامومی بندم ولباساتوعوض میکنم من که اینقدربی : چون گفتهمیدانگارف
  ..حیاهم نیستم خوشگل خودم

  
  ...چشمامومی بندم خودش خوب بود: کشیدم ولی همین که گفتخجالت

  
  یه لباس تنش کن: چمدونوآوردباالودرحالی که میرفت بیرون گفتآرمان

  
  ... اذیت نشهتاشب

  
  موم مدت چشماشوبسته بودبعد موهامو لباس وشلوارتنم کردکه تیه
  

   سه تاتشک روی زمین پهن کردودرحالی که داشتبازکردورفت
  

روی زمین می خوابیم نمیتونیم که هرسه تامون روی تخت : میدادگفتکاراشوانجام
  ...بخوابیم یاتوروی تخت تنهابخوابی

  
گی  کردوگذاشت روی تشک وسطی پتوروهم روم کشیدولبخندقشنبعداومدومنوبغل

  ...بهم زدوکنارم دراز کشید
  

  ...وای راستی بایدمسواک بزنی_آیدین
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  ..اینجوری نگام نکن خرنمیشم: ناراحت نگاش کردم که گفتباحالت

  
  ... بیرون خودشوروبه جلوخم کردوازنرده پله هابه پایین نگاه کردبعدرفت

  
بینم وایساب_...  انگارداشت باخودش حرف میزدچون صداش خیلی آروم بودآیدین

آرمان گفت میرم مسواک میزنم دستشویی توی طبقه پایین وجودنداره پس توی 
  ...همین طبقس

  
آرمـــــــــان مسواک عسل وتوکدوم زیپ : بلندتری گفتبعدباصدای
  گذاشتی؟؟

  
  ...توی زیپ کناری ها_آرمان

  
خاک عالم برسرم ....هییییی.... رفت سمت چمدونم وزیپ بغلی وبازکردآیدین

  ...ای خداااااااا...فتآبروم ر
  

  .... ازخجالت قرمزشدمحسابی
  

 خودش وقتی فهمیدچی اومده توی دستاش ازخجالت سرخ شد و زود آیدین
  ...انداختش توی ساک

  
نمیتونست بگه زیپ سمت چپ وبازنکن چیزهای سانسور دار : گشتن غر زدودرحین

  ....توش هستش
  

خل اتاقش وباهزاربدبختی  کرد ومنوگذاشت روی مبل دامسواکمودرآوردوبغلم
  ..مسواکم زدوبعد چند دقیقه آقا رضایت دادن که بنده بخوابم

  
   اومدتوی اتاق که آیدین بلندشدواونهم برای مسواک زدن ازاتاقآرمان
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  آرمان اومدکنارم نشست ودستاشو نوازشگرانه روی... بیرونرفت
  

  با چشماش داشت یه چیزی بهم...  کشیدو زل زدتو چشمامموهام
  

آره قلبم میتونست حرف چشماشو ...اماقلبم میفهمید... من نمی فهمیدممیفهمونداما
مانع اون حس که چشماش داره بهم ...ولی همش مانع اون حس میشدم....بخونه

درحالی که خودم همچین چیزی ....چون این غیرممکنه....میگه که عسل عاشقتم
  ...و باورش نداشتم...روبه هیچ وجه نمی خواستم

  
   دقیقه گذشت که آیدینم سر رسید وکنارم درازکشید معلوم بودتوییستب

  
  ...فکرِ

  
  ...آرمان گوشیت کنارته: با لحن کالفه ای که توش معلوم بود گقتآیدین

  
  ...چه طور؟...آره:آرمان

  
 کالفه گوشی خودشو که کنارش بودبرداشت ومشغول نوشتن پیام شدچیزی آیدین

ینم تنهاچیزی که فهمیدم این بودمیخواست ازطریق نفهمیدم چون نتونستم چیزی بب
  ...اس ام اس باارمان حرف بزنه

  
  ... فرستادوگوشیشوگذاشت روی شکمش وبه سقف زل زدپیامو

  
صدای اس گوشی : اس ام اس گوشی آرمان بلندشدآرمان با کالفگی گفتصدای

وای آخه کدوم خری توی همچین ساعتی ازشب اس !...من بود؟
  ...اءاهللا خداخوابشوبهم بزنه که خوابم وبهم زدایش...میفرسته

  
خداخوابشوخیلی وقته بهم زده آرمان لزومی : باصدای ناراحتی آروم گفتآیدین

  ...به دعای خیر شما نیست
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  ...توازکجامیدونی؟: چشماش گردشدآرمان
  

 جوابی ندادوآرمان درحالی که داشت گوشیشو بر می داشت خطاب به کسی آیدین
  ...تاده بودهی غرغر زدکه اس و فرس

  
  عو..نکبت..احمق..ای لعنت بهت که وقت و زمانو نمیفهمی_آرمان

  
 پیامک بقیه حرفشوخوردوبه آیدین که عصبانی داشت به سقف نگاه یکهوبابازکردن

  ...نگاهی کرد...میکرد
  

پس درست حدس زده بودم آیدین برای آرمان ... شدم وچشمام وبستمبیخالشون
  ...اس فرستاده

  
  ... بیدارشدم دیدم هردوتاشون پشت به من گرفتن خوابیدنبحص
  

  !!... منن؟؟اینامثالمراقب
  

 تکون خورد آیدین برگشت سمتم خودموبه خواب زدم آرمان وآروم یکیشون
  ...بیدارکردوباهم رفتن بیرون ومن وتنها گذاشتن

  
  وای اگه برن من چی کارکنم؟... میخوان برن شرکتحتما

  
مدبیدارم کردوبعدبلندم کردومن وبردتادست وصورتمو  برگشت و اوآرمان
  ...بشوره

  
  ...عسل سعی کن پاهاتوتکون بدی:زیربغلموگرفت

  
 پاهامو تکون بدم یاحتی روشون وایستم زانوهام شل شدو نزدیک امانتونستم

  بودبیفتم که آرمان سریع منوگرفت و بغلم کردوازپله هارفتیم پایین
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  ...ه فرداحتمامیتونی راه بریاشکالی نداره روز اول_آرمان
  

  ...به به... عجب میزی ... صندلی نشوندمنوروی
  

  حاالچی بهش بدیم بخوره اون که نمیتونه اینهاروبخوره؟:آرمان
  

بانون ...ازاین جور چیز ها...خامه...پنیر...کاکائوصبحونه...نون تست داریم_آیدین
یعنی ... توی دهنش جابشهالبته بایدلقمه های خیلی کوچولو که...تست بهش میدیم

  ...ازلباش ردبشه براش بگیریم
  

  ...نمیتونه که بجوتش...آخه عقل کل_آرمان
  

خامه توشوبهش ...نون خامه ای بهش میدیم...خب...راست میگی_آیدین
  ...تازه مقوی هم هست...اون که جوییدن الزم نداره...میدیم

  
  ...مگه داری؟_آرمان

  
  .......آره تویخچاله_آیدین

  
 داشت باقاشق خامه داخل نون خامه ای روآروم وباحوصله بهم رمانآ

میدادوآیدین هم بلندشدویکی ازشیشه شیرهامو پرکردازشیرکاکائووبایه 
  ...لبخندشیطونی وبامزه اومدجلو

  
  ...آرمان بیااینوبذار تودهن بچم_آیدین

  
ده  به شیشه شیرنگاه کردوبعدبه آیدین نگاه کردیکهو هردوتاشون ازخنآرمان

منفجرشدن خودم هم خندم گرفته بودناخواسته بدون اینکه بفهمم چه طوری شد یه 
چشمای هردوتاشون ...لبخندروی لبام نشست یه لبخندخیلی کوچولو

  ...گردشدوبعدشروع کردن به دست زدن و هوراکشیدن
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  ...خدایاشکرت عسل تونست لبخندبزنه_آرمان
  

  ...یه لبخنددیگه بزنعسل ..وای آره هنوز هم باورم نمیشه_آیدین
  

 کمی لبخندزدم که لبخندعمیق وزیبایی روی چهره زیبای دوتاعشق های آروم
  ...زندگیم نشست بعد بلندشدن وباهم پچ پچ کردن اومدن نشستن

  
 شیشه شیرمو گذاشت تودهنم وباخنده بهم نگاه کرد واقعاشیرکاکائوخوشمزه آرمان
  ...ای بود

  
این ها پدرهای خوبی میشن ....ه ای دارن بین خودمون بمونه عجب حوصلولی
  ...هاااا

  
عسل آب پرتقال میخوری یاآب : نون خامه ای وشیرکاکائوم آیدین گفتبعدازاتمام

  ...آلبالو؟
  

  ... توی چهرش نشست انگارتازه یادش افتادکه من نمیتونم حرف بزنمیکهوغم
  

م وکه می هرکدو: آبمیوه روازیخچال درآوردوگذاشت روبه روم وگفتدوتاپاکت
  ...خوایی کافیه باچشمت بهش اشاره کنی

  
آرمان اون یکی شیشه : آب آلبالواشاره کردم البته باچشم که لبخندی زدوگفتبه

  !شیرعسل کجاست؟
  

 داشت باکالفگی پرتقال پوست میکندیابهتربگم باهاش داشت کشتی آرمان
  ...میگرفت

  
  توش آب ِ توی یخچاله آیدین: حالت کالفه گفتباهمون

  
  ...خب حاالمن چیکارکنم؟چه طوری بهش آبمیوه بدم؟_آیدین
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  ...د ِ تنبل خان برواون شیشه شیردیگشوبشورخب_آرمان

  
  ... مادرپدرهایی شده بودن که داشتن ازنوزادشون مراقبت میکردنمثل

  
 شیرخوشگلمو شست وتوش آب البالوریخت وباحالت بامزه ای گذاشت تودهنم شیشه
مدرسه بری فارغ التحصیل ...زودتربزرگ بشیبخور...بخورمادر: وگفت
بعد نتیجه ...بعد نوه هام برام نتیجه بیارن...برام نوه بیاری...شوهر کنی...بشی

اما آرمان با ...خندهبعد یکهو پقی زد زیر ....بعدشم...هام برام ندیده بیارن
 فکر کنم داشت اعصابش از پوست...کالفگی که توش معلوم بودفقز ریز ریز خندید

  ....کندن پرتقال داشت خورد میشد
  

   آیدین اون ظرفی که توش بابدبختی میوه پوست کندموببرتوهال_بآرمان
  

   تلویزیون به بچمون بده که بخوره توروخدابهش بده خودشجلوی
  

  ... نه اینکه خودت بشینی بخوریش االن دارم برای توهم پوست میکنمبخوره
  
  ...اشاره کرد بعدبه ظرف میوه ای که زیردستش بودو
  

  مگه من میوه بچمون روکه داری!..دست شما دردنکنه خانوم_آیدین
  

  !!!.. پوست میکنی میخورمش؟براش
  

   باناز درحالی که چاقوبه دستش بودوچشمش روی میوهآرمان
  

  نه عشقم: داشت پوست میکندگردنشوباعشوه تکون دادوگفتوباوسواس
  

  ببرش توهال براش تام....به من اشاره کرد.... نشوحاالبچه روناراحت
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   بذارنگاه کنه به خداغلط نکنم عسل همیشه االن هابود کهوجری
  

  ... وروشن میکردوتام وجری میدیدتلویزیون
  
آخه من همیشه توی این موقع ها تلویزیون و روشن میکردم و در کانال پرژنتون (

  )االن ها تام وجری میداد ومن هم مینشستم با ذوق میدیدمش
  

  ... جلوی یه فیلم باحال خارجی نشسته بودیم هالتوی
  

که کال شبانه )موی بیست و چهار(  تاموجری تموم شدآیدین زداین کانالوقتی
  ....روزدرحال پخش فیلم بود

  
 پرتقال هاروآروم وکم کم میزاشت توی دهنم یه کوچولومیتونستم آیدین

به لحظه ...ویمولی خیلی طول میکشیدتایه پر از پرتقال وبج...دهنموتکون بدم
حساس فیلم رسیده بودکه آیدین تلویزیون وزدخاموش کردوکالفه وعصبی کنترل 

  ...وپرت کردروی میزعسلی
  

 نشسته بودم که به دسته مبل تکیه داده بودم وروبه رو آیدین قرارگرفته طوری
اینجوری نگام نکن :نگاش کردم دوست داشتم اون صحنه روببینم که گفت...بودم

  ...حنه داره وزشته من وتوهردوتامون مجردیم وزشته آدم هوس میکنهاون فیلم ص
  

سرتوانداختی .. سر..تو..تو: انداختم پایین که آیدین باتعجب گفتسرموباخجالت
  ..پایین

  
وای من گردنم تکون خورد آیدین .. باالسرموآوردم

  ...عسل تکون خورد...گردن...گردن...آرمــــــــــــــــــان:دادزد
  

   باچاقویی که توی دستاش بودخودشورسوندبهمون یکهوبادیدنآرمان
  

  اون
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  وای: که باعث خنده شون شدآرمان اومدبغلم کردوگفتچاقوترسیدم

  
   شکرت عسل امروزتونستی لبخندبزنی میوه بخوری گردنتوتکونخدایا

  
  .. وای خدایاشکرتبدی

  
   چسبوندبه سینه پهن ومردونشمنومحکم

  
  ...ت نازکردوچشماشوبسوموهامو

  
 سرازیرشدن من بغل مردی بودم که باتموم وجودعاشقش بودم وتاآخرعمرهم اشکام

  ...عاشقش می مونم
  

  ...باشه بابابچموخفه کردی_آیدین
  

همین جوری پشت کارداشته : جداکردوروی لپام بوسه ای کاشت وگفتمنوازخودش
  ...باشی مطمئن باش خیلی زود خوب میشی

  
  ...د؟میگم بوی سوختنی نمیا:آیدین

  
  !....وای غذام سوخت_آرمان

  
کمی ته گرفتـــه :رفت توی آشپزخونه وازاونجادادزد..بدو.. بلند شدوبدوسریع

  ..قابل خوردنِ..ولی سالمه..
  

اشهدتو بخون االن بااین غذاش :  بالبخندبرگشت سمتم وباشوخی گفتآیدین
  ..میکشتمون

  
  ..چیزی ُنقت فرمودین؟_آرمان
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  ..نگفتم.. نگ.. چیزی.. نه.ن..من..م: فت باترس مصنوعی گآیدین

  
  ..... باشه حاالدستشوبگیرببریمش آشپزخونه_آرمان

  
  ...سعی کن پاهاتوتکون بدی_آرمان

  
  ... کردم اصالنتونستم یه ذره هم پاهاموتکون بدمهرکاری

  
  ... یه قطره اشک لجبازازگوشه چشمم افتادناخواسته

  
  !...داری گریه میکنی؟: باتعجب گفتآرمان

  
  … پاهاشوبه پشت ساق پام میزدتاباعث حرکت پاهام بشهآیدین

  
  .... همون کاروآرمان باپای چپم انجام میدادبعدعین

  
منوروی صندلی نشوندن و شروع کردن به دست .. به آشپزخونه رسیدیمباالخره

  ....زدن
  

  ...آفرین ببین چه قدرراه اومدی_آیدین
  

  .... آیدین راست میگه آفرین_آرمان
  

  .... دلم خوشحال شدمعاازتهواق
  

   خودشون منو راه بردن ومن توی حرکت دادن پاهام هیچ نقشیبااینکه
  

آیدین روی صندلی ... امابازهم دلگرمی بسیارعالی بودوموسری بودنداشتم
  کناردستم
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 هم روی صندلی کناردستم منتهااینورنشست طوری که من وسطشون وآرمان

  ...قرارگرفته بودم
  

ب بود که آرمان وآیدین هردوشون از سوپ متنفر بودن اما پابه پای  جای تعجفقط
  ...من نشستن و سوپ خوردن

  
  .. غذای خیلی خوشمزه ای درست کرده بودخداییش

  
میگم آرمان دست پخت خیلی خوبی داریها کلک نگفته بودی آشپزی هم _آیدین

  ....بلدی
  

آیپدش داره از اونجایی عسل یه نرم افزار آشپزی روی ..نه بابا..چی؟ من_آرمان
هم که آیپدش رمزنداره تونستم به راحتی واردنرم افزار آشپزی که روی آیپدش 

داره بشم ودستپخت ومراحلشویادبگیرم وبرای خانوم ودخترعزیزم سوپ درست 
  ....کنم

  
 خندیدوهمون طورکه به من غذا می داد سری به نشونه تاسف براش تکون آیدین

  ...داد
  

یدین عسل که نمیتونه همش توی خونه بمونه که میگم امروزیه راستی آ_آرمان
  ...ویلچربراش بخریم؟

  
عسل که فلج نیست تاروی ویلچربشینه یکم سیستم عصبیش به خاطرشوک _آیدین

  ..وترس اون شب ضعیف شده فقط همین
  

  ...اما نمیشه که بغلش کنیم وبرای گردش ببریمش بیرون که..میدونم_آرمان
  

  .. خوایی بخری؟ازکجامی_آیدین
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  ..خب پرس وجومیکنیم..نمیدونم_آرمان
  

  ..باشه چاره ای نیست_آیدین
  

  ...میگم امروزبریم پارک؟_آرمان
  

  ..موافقم ازاونجاهم میریم دوردور_آیدین
  

  ..توهم باویلچرت بیادنبالمون..عسل..اوکی_آرمان
  

  ... زدم و توی دلم دیوونه ای نثارش کردملبخندی
  

  ..ذاراین یکی روبپوشهاه آرمان ب_آیدین
  

  ..آبی به رنگ چشماش میاد.. نه خیر_آرمان
  

  ..خب حداقل بذارشلوارجین مشکی بپوشه_آیدین
  

میگم آیدین میشه شلوارجین سفیدبپوشه خب به رنگ مانتوش بیشترمیاد _آرمان
  ..ببین آبی آسمونی نسبتاپررنگ باشلوارجین سفید قشنگ نیست؟

  
م تویه بهانه بیار خب رنگ شالشو من انتخاب من هرچیزی می گ..اوووف_آیدین
  ..میکنم

  
  ..آیدین بیاموهاشوتو ببند..اوکی_آرمان

  
  ..باشه_آیدین
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 قشنگ وواقعاماهرانه باالبست ویک تل خیلی قشنگ به رنگ آبی موهاموخیلی
فیروزه ای که هارمونی عجیبی بارنگ چشمام و مانتوم داشت روی سرم گذاشت 

  ..وشالموکمی بردعقب
  
  !...خوب شد؟_یدینآ
  

محافظ شخصی (میگم آیدین به کیارش...آره خیلی قشنگ شده دستت طال_آرمان
  ..زنگ بزن وبگوماشینتوبیاره)ویه جورایی دست راست آرمان

  
  .. سرشوبه معنای باشه تکون دادآیدین

  
خب حاالشمادخترخانوم زیبابه آرایشگرتون نگاه کنیدوای چه قدرخوشگل _آرمان

  ..گم میخوایی یکم رژلب هم بزنی؟شدی خانومی می
  

  ... معنای آره تکون دادمسرموبه
  

  .. لب برداشت وگرفت جلوی صورتمدوتارژ
  

  ...خب صورتی یاقهوه ای؟_آرمان
  

رژلبم ازاون مدل مایعی هابودکه به راحتی ... سمت رنگ صورتی کج کردمسرموبه
  ..پیشی بخورتت..خیلی نانازشدی عروسک:روی لبام کشیدو گفت

  
خب حاالچراپیشی بخورتش چرااین : گوشیوقطع کردو اومدتوی اتاق وگفتیدینآ

  ..همه راه میری خب یکی ازماهامیخورتش دیگه
  

  ..ازحرف این بیتربیت حسابی خجالت کشیدم.. چشم غره حسابی بهش رفتآرمان
  

وای فکرشوبکن یکی ازاین دوتابیان منوبخورن .. گونه هام گل انداخته باشهفکرکنم
  ..!!!!!!من کیف بکنمچه قدر
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  !!!!جااااااانـــــــــــــــــــــــم؟؟؟

  
  .....حیابودحیاهای قدیم..نوچ نوچ نوچ!!! این چه زری بودمن زدم؟؟؟االن

  
 حیاط بودیم که دربزرگ ویال آیدین بازشدوماشین جنسیسش با غرور وابهت توی

ای ..مدیاو..وااای بچم: خاصی واردشدآیدین باکف دستش زدبه سینش وگفت
منظورش ماشین من (مامان فدات بشه الهی دیشب همراه مادمازل مازاراتا

 به سرم اکوای خ:رو کردسمت آرمان وگفت.. تنهاوبیکس توی پارکینگ بودی)بود
ازاین بچه هیچی ..نکنه باماشین عسل کارهای خاک برسری کرده باشن

  ...باز چشم منودوردیده.. ای ننه مرده..بعیدنیست
  

برو بیتربیت ماشینتویابهتربگم بچتوتحویل بگیر کیارش ازماشین :دیدوگفت خنآرمان
  ...پیاده شد

  
هم آدمای آیدین وهم آدمای آرمان همشون (ببخشیددیرشد..سالم رئیس_کیارش

  )ازآیدین وآرمان دستورمیگیرفتن
  

  ..میتونی بری..اشکالی نداره: کامالجدی گفتآیدین
  

 به من که به ماشین آرمان تکیه داده  چشمی گفت وخواست بره که چشمشکیارش
  ...بودم وآرمان هم پشتم بودتااگه تعادلموازدست دادم منوبگیره افتاد

  
   خیره شدبهم

  
 نفسای عصبی آرمان که ازپشت سرم می اومد نشون دهنده این بودخیلی صدای

  ..عصبی شده
  

  ...چرابه من زل زدی...دبیابرو
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کیارش .. ددقیقه پیش گفتم میتونی برییادم میادچن: باصدای عصبی گفتآیدین
برگشت سمت آیدین سرشوانداخت پایین ومعذرت خواهی کردو راهشوگرفت 

  ....خدا رحم کرد...پوووف ..ورفت
  

  ... ویلچروحساب کردن وجمعش کردن وگذاشتنش توی صندوق عقب ماشینپول
  

  ..حاالبه کدوم نقطه ازمرکزخریدبریم..خب اینم ازویلچر_آرمان
  

  ...همون جای قبلی دیگه_آیدین
  

  ...باشه..آها_آرمان
  

  ... رسیدیم منوپیاده کردن وگذاشتن روی ویلچروراه افتادیموقتی
  

 به رنگ های آبی و کالباسی وبنفش ویه مانتولیمویی باشال حریرهمرنگ چندتاالک
  ..خودش خریدم

  
  ... وآیدین یه دونه النگو پهن وبیست وهفت تاالنگوی نازک برام خریدنآرمان

  
معلوم بودازاون .. آلوچه.. وای مامانی.. بذارببینم دارم درست می بینموووویی

آرمان بهم نگاهی کردو .. دسته ترش هاس سرموبرگندونم عقب سمت اون دوتا
: آیدین که داشت هلم میدادوایسادآرمان اومدجلوم وروی دوتازانوهاش خم شد

  ...چیزی میخوایی عسلم؟
  

  ...چی میخوایی خانومی؟: وصف ناپذیری گفت دادم باخوشحالیسرموتکون
  

ردنگاهمو گرفت وفهمیدچی میخوام لبخندی .... سمت آلوچه هاسرموبرگندوندم
  ....زدوبلندشدورفت تابرام آلوچه بگیره
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هرده دقیقه یه قاشق کوچولوبهم ترشی میداد آخه .. گذاشت تودهنمیکیوباقاشق
  ..خیلی طول میبردتابجومش وقورتش بدم

  
خیلی خوشحال شدم که گفت چیزی میخوام آخه همه :آروم به آیدین گفت آرمان

  ..این خریداروهم به زورمنوتوکرداماحاال
  

  ...توکه میشناسیش جلوی کاکائووترشی تسلیم میشه_آیدین
  

  ...میگم ببین آب میخوره_آرمان
  

میگم خانومی : ظرف ترشی وازعقب گرفت زیرچونم ویه قاشق ترشی بهم دادآیدین
  .. .خوری؟آب می

  
  ..... معنای نه تکون دادمسرموبه

  
  .... سوارماشین کردنمنوبااحتیاط

  
  ... آیدین شیشه شیری که توش آب هست بذاردهنش االن تشنشه_آرمان

  
  ....!! گردشداین ازکجافهمیدمن تشنمه؟؟چشمام

  
  ..توی خیابون هستیم..زشته بابا_آیدین

  
های ماشین هم دودیه چیزی معلوم چی چی رو زشته ماتوی ماشینیم وشیشه _آرمان
  ...نمیشه

  
 پستونک شیشه شیروگذاشت توی دهنم وباخنده زیرش وگرفت وبایه حس به آیدین

  ..بهم نگاه کردولبخند دختر کشی بهم زد..عالقه.. عشق..خصوصی مثل محبت
  

  ...میگم حاالکدوم باغ بریم تابشینیم غذابخوریم؟؟_آرمان
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  ...ایم باغ من یاباغ تو_آیدین

  
  ...چه فرقی میکنه آیدین_آرمان

  
  ...خب بریم باغی که موردعالقه عسله_آیدین

  
  ...فهمیدم کجارومیگی_آرمان

  
 میخواست بریم پارک اماخب آرمان وآیدین که نمیتونستن بیان پارک و دلم

  ....غذابخورن ناسالمتی
  

  ...امیدوارم غذارو خوب پیچیده باشی نریزه توی ماشینم_آرمان
  

  ... خوب پیچیدمش نمیریزهنه_آیدین
  

  .. میگم آیدین متوجه شدی مثل این زن وشوهرهاحرف میزنیم؟_آرمان
  

آره ازوقتی که عسل اینطوری شده رفتارامون تغییرکرده مثالتومثل زن _آیدین
  ....هارفتار میکنی

  
شیشه شیرعسل وپرکن ....یا....وای غذام سوخت... ادای آرمان ودرآوردبعد

  ...اینونکن...این وبکن...شه شیرشوبشورشی...بذارتویخچال
  

  اون.. خندیدن راست میگفت خیلی تغییرکرده بودنهردوتاشون
  

   خندیدن وحرف زدن بودن ومن هم داشتم آلوچه ای که آیدیندوتادرحال
  

  ... خیابون گذاشته بودتودهنم میمکیدمتوی
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  ... این بچه کوچولوهای مظلوممثل
  

ه آیدین که سرم روی شونش بودوداشت  ازآیینه بهم نگاهی کردوبآرمان
  ...فکرمیکردنگاهی کرد

  
 آیدین یکم دیگه به بچم آلوچه بده ببین چه قدرمظلوم شده وویی مامان _آرمان

  ...قربونت بره
  

  ...که چشمای آرمان ستاره بارون شد..  زدملبخندی
  

وای معذرت میخوام داشتم فکرمی کردم که ظرفایی : بهم نگاهی کردوگفتآیدین
  ...که آرمان گفته بودوآوردم یانه؟یادم رفت آلوچه بزارم تو دهنت

  
 محکم زدروی ترمزکه آیدین اگه منونگه نداشته بوداالن کف زمین یکهوآرمان

  ...پخش شده بودم
  

  !!..یعنی توبشقاب غذاهارو نیاوردی؟؟: باتعجب گفتآرمان
  

  ....نمیدونم_آیدین
  

ری غذا بخوریم توی قابلمه یعنی چی اگه نیاورده باشیش چه طو_آرمان
  !..بخوریم؟

  
  ...آره تازه خیلی هم باحاله_آیدین

  
   چشم غره ای اساسی به آیدین رفت وراه افتاد وقتی به باغآرمان

  
   آرمان و آیدین پیاده شدن ومنوروی ویلچرگذاشتنموردنظررسیدیم

  
  ... داخل باغوبردن
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ن خانه باغ پهن شده روی زیراندازی که توی بالک.. کنارماشین موندآیدین

  ....بودنشستم وپاهامودرازکردن ویک پتومسافرتی روی پاهام انداختن
  

   قشنگی داشت دورتادورباغ والمپ های رنگارنگ بزرگمنظره
  

   شده بودوچندتاازبچه های آیدین وآرمان به صورت مسلحکارگذاشته
  

  ... بودن البته اون قسمت هایی که مانشسته بودیمدورباغ
  

  ... زیبا وبزرگی بودطبق گفته آیدین هفت هکتارِ خیلیباغ
  

  ..خب دیگه غذابخوریم؟_آرمان
  

  ..فعالزود نیست؟..منظورم اینه که..فعال..ایم..میگم چیزه آرمان_آیدین
  

  ....نه ساعت نه ونیم_آرمان
  

  ....خب آخه_آیدین
  

آیدیـــن : داخل سبدونگاه کرد وباحالت عصبی گفتیکهوآرمان
  !!!!...کووووووو؟؟؟؟ظرفـــــــــــا 

  
  ..باورکن..یادم نبود..خب..  میگم چیزه_آیدین

  
  ..خب پسره احمق االن باچی غذابخوریم؟ _آرمان

  
  ..قاشق که هست_ آیدین

  
  ..خب؟_آرمان
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  ..غذامونوتوی قابلمه می خوریم..خب که خب_آیدین

  
  ....خودت تنهایی به این فکر رسیدی؟...نه بابا... ا_آرمان

  
  ...ببخشید آرمان باور کن سرم گرم:حالت شرمنده ای گفت با آیدین

  
سرگرم پوشیدن لباس و ست کردن با عسل و : پرید وسط حرفش و گفتآرمان

اون وقت چیز مهمی مثل ظرف ...برداشتن لباس برای من تا هممون ست باشیم نه؟
  ...هارو فراموش کردی

  
  ...ن زنا منو اعدام کنهای بابا حاال باید عین ای...ببخشید...گفتم که_آیدین

  
  !.. آیدین امشب ازشام خبری نیست_آرمان

  
  ...من یه چیزی گفتم بابا..گشنمونه.. نازنکن دیگه آرمان..ا_آیدین

  
  ...نازنمیکنم واقعاازغذاخبری نیست_آرمان

  
ببین به خدا عین این زنا شدی که میخوان !..چی چی روخبری نیست ؟_آیدین

  ...شوهرشونوتنبیه کنن
  

توهم عین همین مردا شدی که از زنشون خواهش میکنن تا تنبیهش نکنن و _مانآر
  ....بهش غذا بدن

  
آرمان گشنمه خواهش ...ای بابا من هرچی میگم این یه چیز جواب میده_آیدین
  ....میکنم

  
  ...)اوخی دلم براش سوخت(
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 آخه سرکاری احمق جان من اگه غذادرست کرده بودم نمیگفتم که توظرف_آرمان
  ....هاروبیاری خودم میاوردمش دیگه

  
  ..یعنی االن ما_آیدین

  
  !!.. بلـــه_آرمان

  
میدونی نباید با شکم مرد ها بازی کنی اخه : چشم غره ای بهش رفت وگفتآیدین

  !!...؟...زن
  

ولی باشنیدن حرف اخر ایدین ... هم خیلی بامزه ابروهاشو باال پایین کردآرمان
  .... زن خودتی بیشعورهووویی:یکهو اخم کرد و گفت

  
  .... زدم این آیدین هم که کال اصال کم نمیارهلبخندی

  
بذار بریم خونه امشب پدر تو در میارم تا یاد بگیری منو بچمو سر کار _آیدین
  ....از صبح دلمو صابون زدم....ااااا...نذاری

  
  ... چشمک باحالی بهم زد اما آیدین ندیدآرمان

  
  ..؟؟پس من برم غذابگیرم_آیدین

  
  ...نمی دونم_آرمان

  
  ..درست حرف بزن ببینم چی میگی..د..یعنی چی که نمیدونی_ آیدین

  
  ...عقل کل بازهم سرکاری برنج توی ماشین جامونده: خندیدوگفتآرمان

  
  ....وایساببینم یعنی توبازهم_ ایدین
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  ...بلندشووبرنج واز توماشین بیار..آره گلم_آرمان
  

  ..واقعاکه_ آیدین
  

 سری به نشانه تاسف براش تکون دادو بلندشدورفت تا قابلمه برنج آیدین
آرمان عسل که :بعدازچنددقیقه آیدین برگشت ودرحال نشستن گفت..وبیاره

  ...نمیتونه برنج بخوره
  

  ..شیشه شیرشوپرازشیرکردم تابخوره..واسه اونشم فکرکردم_آرمان
  

  !...شماقورمه سبزی بخوریدومن شیر؟..واا
  

  ..مسخره:دین باحالت تاسف گفتآی..واقعاکه
  

  ...نه ولی جداازشوخی براش لهش میکنیم_آرمان
  

  ...باشه چاره ای نیست بده به من تالهش کنم_آیدین
  

  ... برام برنج وخورشت ریخت وآیدین شروع کردباپشت قاشق له کردنیکم
  

 میدونست آیدین فراموش میکنه که ظرفاروبیاره به خاطرهمین خداروشکرآرمان
  ...ورازچشم آیدین خودش آورده بودشبه د

  
  ...اخم کردم.. قاشقی که جلوی دهنم بودنگاه کردمبه
  

  ...دوست نداری؟..چیه چرانمی خوری: باتعجب گفتآیدین
  

  ... معنای نه باالانداختمسرموبه
  

  !..آخه چرا؟_آیدین
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  ... بهم نگاهی کردو رو به آیدین گفتآرمان

  
بخشبدیادم رفت توش لیموبندازم به خدامامانم ب..به خاطراینکه لیمونداره_آرمان

آخه مامانم نمیدونست پسرش آرمان بزرگ ..بهم غذادرست کردن یادنداده
  ...پسرمغرورش روزی بایدغذادرست کنه

  
 قاشق وجلوی دهنم گرفت کمی دهنم وبازکردم وکمی ازمحتویات قاشق آیدین

  ....وخوردم
  

وای الهی : باحالت ننه مرده ای گفت درحالی که داشت غذا تو دهنم میذاشتآیدین
آخه چرا مامانت بهت آشپزی یاد ...برات بمیرم خانومم عجب دل خونی داری

  ....نگفت شایدشوهرت از گشنگی میمیره...نداده ذلیل مرده
  

 چشم غره ای به آیدین رفت که آیدین چشمکی بهم زدوآروم طوری که آرمان
 شکممو که معطلش گذاشت ازش دیدی انتقام...حال کردی؟:خودم بشنوم گفت

  ...باحرص دادنش...خخخخ...گرفتم
  

  ...خیلی باحال باهم جرو بحث میکردن... زدملبخندی
  

  ... تاچهارقاشق وخورد وجویدمن تازه قاشق اولموقورت داده بودمآیدین
  

  ... فکم دراومدجون
  

  ... بارآرمان یه قاشق توی دهنم گذاشتاین
  

  .. بود اما مال من هنوزمونده بود غذاهاشون تموم شدههردوتاشون
  

بعد چشمکی ...آرمان میگم توچه جوری بلدی قورمه سبزی درست کنی؟_آیدین
  پسرمغروروتک پسرخانواده رادمهر خخخخخخخخ...بهم زدو با شیطونی گفت
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  ....یه جوری میگی تک پسر انگارچندتاخواهرداشتم_آرمان

  
  خندید

  
آآآخ مامان جون کاشکی االن ..ارنداشتمخودم هم انتظ..خب مااینیم دیگه_آیدین

باباکاش بودی ببینی رئیس شرکت وکارخونه هات ..بودی ببینی تک پسرمغرورت
پسری که میگفتی درتعجبم چه طورعرضه درست کردن یه نیمرونداره امابه خوبی 

 سبزی درست قورمهحاال نشسته ..کارهای شرکت وکارخونه هارواداره میکنه
  .....کرده

  
انی که عمومن وبابای آیدین زنده بودن آرمان وآیدین نایب رئیس  تازمآخه

شرکت های باباهاشون بودن ودست راست رئیس شرکت یاهمون باباهاشون اما با 
  ...فوت پدراشون دیگه ازسمت نایب رئیسی به سمت رئیس شرکت منصوب شدن

  
  : باحالت مشکوکانه ای انگارمچ کسی وگرفته باشه گفتآیدین

  
یکم ...ساببینم امروزمن تو رو توی آشپزخونه ندیدم ولی معصومه خانوموای_آیدین

  ......وایساببینم نکنه معصومه خانوم:مکث کردوگفت
  

آره آخه دیوونه من کی میتونم قورمه سبزی درست کنم : خندیدو گفتآرمان
  ....معصومه خانوم درست کرده بود

  
: یدکه بانگرانی پرسید سمتم وبهم نگاه کرد نمیدونم چی توی صورتم دبرگشت

  !....آیدین عسل چراقرمز شده؟
  

  ....خب حتماگرمشه یاخیلی زور زده تا غذاشو بخوره: نگاهی بهم کردوگفتآیدین
  

  .. میگفت به خاطرزورزدن حتماقرمزشدمراست
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  .. یکم بهم دوغ دادوادامه قورمه سبزی وبهم دادآیدین
  

  ... غذابعدازچندساعت تموم شدآخیش
  

  ....ای تشکرتکون دادم که هردوتاشون لبخندی زدن معنسرموبه
  

  ...آرمان تخمه آوردی؟_آیدین
  

  ...نه یادم رفت_آرمان
  

  ....راست میگی یابازهم داری سرکارم میذاری_آیدین
  

  ...نه باورکن این یکی سرکاری نیست_آرمان
  

  ...پس من برم ببینم توی خونه تخمه هست یانه؟_آیدین
  

  ...مگه داری؟؟_آرمان
  
  ...نگفتم داریم گفتم ببینم داریم یا نه؟_یدینآ
  

نمی ترسی برم ازتوی : بلندشدورفت سمت ویالآرمان روکردسمت من وگفتآیدین
  ...ماشینم لب تابوبیارم تافیلم نگاه کنیم؟

  
 زل زدم میخواستم بهش بگم ام پی تریموبرام بیاره امانمی دونستم چه توچشماش

  ...جوری بهش بفهمونم
  

  ....ی میخوایی چیز_آرمان
  

  ... معنای آره تکون دادمسرموبه
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  ...چی میخوایی گلم؟_آرمان
  
  ..بیامیخوایی چیکارش کنی؟: گوشیش اشاره کردم گوشیشوداددستم وگفتبه
  

  ... دادم مثال دارم آهنگ گوش میدمسرموتکون
  
  ... وضوح غم وناراحتی وتوی چشماش دیدمبه
  

  ..عسل نمیدونم داری چی میگی_آرمان
  

  ....بیخیال شدم..امابازهم نفهمید.. سعی کردمارهدوب
  

 ازرفتنش گذشت هنوزهیچ کدومشون نیومدن بااینکه توی فضای باغ کامال دودقیقه
روشن بود اما چون نمیتونستم هیچ گونه حرکتی کنم وپشت سرم واطراف وببینم 

اماچشمام یاری نمیکردن چشمام سیاهی رفت وداشتم ..آرمان ودیدم....ترسیدم
 افتادوآیدین که ظرف شآرمان وقتی منودیدکیف لب تابش از دست..یهوش میشدمب

تخمه توی دستش بودوازاون سمت می اومدبانعره ای که آرمان زدبه من نگاه 
کردوکاسه تخمه ازدستش افتادو جزنعره اون دوتاکه اسمموصدامیکردن دیگه چیزی 

  ..نفهمیدم
  
  )آرمان(
  

خودش خسته ..ه امامن هیچی نمیفهمیدم سعی میکرد بهم چیزیو بفهمونهمش
  .....وناامیدشد

  
 لب تاپ روی دوشم بودوبهش نگاه کردم دیدم چشماش وحالتش داره یه کیف

آروم ..منوآیدین هردوتامون هجوم بردیم سمتش..جوری میشه وداره بیهوش میشه
به گونه هاش ضربه زدم بیهوش شده بودنگران به آیدین نگاه کردم حالش ازمن 

  ......بودبدتر
  



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

286

  ..آقای دکترحالش چه طوره؟_من
  

  ..امروزتحرک زیادی داشته؟: چهره نگران منوآیدین نگاهی کرد وگفتدکتربه
  

  ..نه_آیدین
  

  ..پس چرااین طوری شده؟_دکتر
  

آره امروزتحرک زیادی داشته همش سعی میکردیه چیزی و بهم ..چراچرا_من
  ...بفهمونه پیشرفت زیادی هم کرده

  
همینهه دیگه من بهتون گفتم نبایدتحرک :نشانه تاسف تکون دادوگفت به دکترسری

مااصالبهش _آیدین.. زیادی داشته باشه و خسته بشه نبایدبهش فشاربیارید
  ..فشارنیاوردیم

  
شما دیگه چرا؟ناسالمتی هردوتاتون دکترهای مملکتین هرچنددیگه کار نمی _دکتر

رتون به شرکت و کارخونه گرم کنیدبعدازفوت آقای رادمهروفرخی شمادوتادیگه س
  ...شد

  
آخه رشته اصلی منوآیدین ساختمان سازی وعمران بوده ولی چون به پزشکی _من

  ...عالقه داشتیم خب مدرک اون روهم گرفتیم
  

  .. زددکترلبخندی
  

شنیدم توی همه کشورهای خارجی ..تعریف شرکت هاتونو زیادشنیدم_دکتر
  ...نفوذکردین

  
  ..بله_آرمان
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عالیم بهبودی توی بدنش ..صه اینکه موفق باشید ولی بحث دخترعموتخال_دکتر
  ..دیده شده

  
  ...اتفاقا امروزتونست کمی غذابخوره وبجویه..آره_من

  
  ..حتماخیلی کمکش کردین_دکتر

  
  ..ولی پشتکارخودش بوده.. بله_من

  
  ...ازهمون بچگی یادمه شمادوتاخیلی دوستش داشتین_دکتر

  
  ...داختیم پایین زدیم وسرمونوانلبخندی

  
به خاطرخستگی وتحرک ..خب دیگه من بایدبرم تا چنددقیقه دیگه بهوش میاد_دکتر

زیاداین طورشده ولی معلومه شمادوتاتوی تغذیه براش کم نذاشتین بدنش خیلی 
  . .................قوی بوده

  
  )عسل(
  

 روی پاهام  ماه میگذره ومن همچنان مثل سابقم البته میتونم به مدت ده دقیقهیه
امامن میدونم داره فقط برای ..آرمان میگه پیشرفت چشم گیری داشتی..وایسم

  ....دلگرمی من این حرفومیزنه
  

  ...بیابریم پایین: اومدسمتم وگفتآیدین
  

  ... تختم نشسته بودم وخواست بغلم کنه که نذاشتمروی
  

  ...اتفاقی افتاده؟: گردشدباتعجب گفتچشماش
  
   ... پاهام اشاره کردمبه
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  ..آهان میخوایی خودت بیایی اماازپله_آیدین

  
کمکم کردروی پاهام ..لبخندی زد.. کردم ومظلومانه بهش نگاه کردمسرموکج

  ....وایسم ولی فقط تونستم سه قدم راه برم
  

  ..یکم وایسادم.. خسته شدمحسابی
  

  ..خسته شدی عسلم؟_آیدین
  

  .. معنی آره تکون دادمسرموبه
  

  .. کنم نبایدزیاد به خودت فشاربیاریخب بذاربغلت_آیدین
  

 بودم تحرکی داشته باشم جزیه کوچولو قدم زدن اونهم به خاطراین هنوزنتونسته
بودکه آیدین یاآرمان هرروزتوی باغی که پشت ویالی آیدین بودمنوبرای قدم 

باغ قشنگی بودو بزرگ بودتاحاالچندباربه باغ های ...زدن به اونجامی بردنن
  .... که دیگه نرفتیمفتس که خارج ازشهره رفتیم ولی االن چهارهآرمان وآیدین

  
  .... اومدباالوهردوتاشون دستاموگرفتن وراه بردنآرمان

  
  .. این مدت خیلی لوس بارم آورده بودنتموم

  
 تاپ چهارنفره ای که توی باغ بودنشستیم نصف بیشترراه وبغلم کردن ولی بقیه روی

  ....اش وخودم اومدم
  

گذشت احساس کردم تاپ داره تکون می خوره به آیدین وآرمان نگاه  چنددقیقه
کردم هردوتاشون کنارم نشسته بودن وسرشون توی گوشی بودپس تاپ چه جوری 

  ...داره حرکت میکنه؟
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  .... باتعجب چشم ازصفحه گوشی گرفتن وبه من نگاه کردنیکهوهردوتاشون
  

عسل .. پاهاتو..داری.. تو..تو:  بالحنی که توش تعجب موج می زدگفتآرمان
  !!!پاهاتوتکون میدی؟؟؟..توداری

  
 پاهام نگاه کردم وای داشتم تکونشون می دادم سرموآوردم باالکه چشمم به به

آیدین افتادکه داشت بالبخندی که دل وایمونموبه آتیش کشید نگاهم میکردازذوق 
 گرم و زیاد نتونستم تعادلموحفظ کنم وداشتم ازتاپ سقوط میکردم که دستای

منوروی پاهام ..ردمردونه آرمان دورکمرم حلقه شدوازسقوطم جلوگیری ک
  ..وایسوندن

  
  ..بیانترس..عسل بیابه سمت من: گفتآیدین

  
آروم .. پشت سرم بودوبدون اینکه منوگرفته باشه ازم مراقبت میکردتانیفتمآرمان

به ..رکردمآروم راه میرفتم به تالش های زیاد عشق های زندگیم توی این مدت فک
سرموآوردم باالوبه آیدین نگاه ..طاقت وحوصله ای که برام به خرج میدادن

 نتونستم خیلی خسته شده هدوقدم دیگه مونده بودتابهش برسم ولی دیگ..کردم
بودم داشتم می افتادم اماافتادنم هماناو در آغوش کشیدنم توسط دوتامردهای 

م کردن تاازافتادنم جلوگیری آیدین ازجلوآرمان از پشت بغل..زندگیم همانا
به خودشون اومدن وازم جدا شدن ودستموگرفتن وآروم اروم بردن سمت ..کنن
  ....ویال

  
کمی میتونم .. توانایی راه رفتنموبه دست آوردم ولی دستام هنوزنهکامالاالن

امروزقراره کاری کنن که بتونم دستاموتکون بدم موادالزم برای این ..تکونشون بدم
یه کاسه ..یه کاسه کاکائوبافاصله ی ده سانتی مترازکاسه چیپس..اسه چیپسیه ک:کار

یه کاسه پاستیل ودر نهایت یه کاسه ترشی که اون آخرهابودفاصله ..قرص ایکسه 
هرکاسه ده سانتی متربود که بایدمن دست درازکنم وکاسه هاروبردارم ومحتویات 

به کاسه های روبه روم که ..نمنتظربهم نگاه کرد..بهشون نگاه کردم.. توش وبخورم
دستموآروم آروم ..به صورت عمودی روبه روم چیده شده بودن نگاه کردم

 جلوهردوتاشون داشتن باذوق بهم نگاه میکردن و تشویقم مدرازکردم وبرد
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ودستم سقوط ..دستم به کاسه اول که توش چیپس بودرسید امانتونستم ..میکردن
نقشه ..تونستی دستتو درازکنی.. عالی بود:آرمان اومدسمتم وگفت..کردتوی کاسه

  .....عالی بود
  

دستاموبردم باالترونزدیک دهنم کردم ..بخورش: وگذاشت روپاهام وگفتچیپس
ولی نتونستم به دهنم برسونمش که آیدین دستموگرفت وبردباالترتااینکه به دهنم 

  ...رسید وخوردمش
  

به لطف آرمان وآیدین .. االن تمامی توانایی هامومثل قبل به دست آوردممن
غذادرست کنم وخیلی کارهای ..بلندشم..بشینم..بدوم..میتونم به راحتی راه برم

نمیتونم حرف ..فقط تنهامشکلی که هم من وهم اون دوتارو ترسونده زبونمه..دیگه
  ......بزنم

  
خودموآماده کردم ورفتم .. بریم پارک یابه اصطالح پیاده رویامروزقراره

  ..امروز شوفرما تویی:سوئیچ و انداخت که روی هوا گرفتمشآیدین ..پایین
  

 زدم ودست به کمرپشت چشمی براش نازک کردم که باعث خندش لبخندی
  ..توهمیشه ملکه ماهستی:ببخشید امروزشماملکه ماهستیدبعدیواشکی گفت:شدوگفت

  
  ... حرفش ته دلم غنج رفت و کلی هم ذوق کردمازاین

  
  ...م ملکه آیدین خب اونوقت آرمان چی؟ خدایایعنی میشه من بشوای

  
  .. عاشق هردوتاشونممن

  
  ....پـــــــــــــــوووف

  
  .. به معنای کجابریم چرخوندمدستمو

  
  ....خانوم راننده همون جای همیشگی_آیدین
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  ..البته قبلش بریم دکتر_آرمان

  
  !...آرمان امروزمگه فرده؟_آیدین

  
  ...آره امروزنوبت دکترشه_آرمان

  
افتادم سمت مطب دکتری که یه ماهه تحت درمانشم اماهنوزنتونستم زبون  راه

  ....بازکنم
  

 اومدیم بیرون من جلوی هردوتاشون بودم یکهو وایسادم که اون دوتاهم ازمطب
آرمان وبعدآیدین وبغل کردم ولپاشون وماچ کردم ..برگشتم سمتشون..وایسادن

  ....کردمبرای عملی کردن نقشم بایداول اینطوری عمل می 
  

 بغل آیدین بودم دلم نمی خواست بیام بیرون نمیدونم چرا امایه حس مزخرف وقتی
دیگه هیچ وقت بوی این ..داشت بهم میگفت دیگه هیچ وقت مزه آغوششونمیچشی

  ....آغوش گرمو حس نمیکنی
  

 دستشوکردتوی جیب شلوارش وژستی که داشتم براش دلم ضعف میرفت آرمان
اچ یعنی اینکه یه چیزی ازمامیخوایی حاالچی می خوایی خب این م: گرفت وگفت

  !....شیطون خانوم؟
  

  ....چه رنگی؟: کردم وبه ناخنام اشاره کردم آیدین لبخندی زدوگفتخودمولوس
  

  .... ای به رنگ لباس آرمان کردماشاره
  

  ...ازاون رنگ میخوایی؟_آیدین
  

 به سمت  معنای آره تکون دادم باشه ای گفت وراه افتادیمسرموبه
  ....پاساژهمیشگیمون
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 پیاده شدیم که یکهوباصدای نعره وحشتناک آرمان وآیدین که ازماشین

اسمموصدامیکردن وپرت شدن من به سمت دیگه خیابون وپرت شدن آیدین 
  ....وخاموشی چشمام دیگه چیزی نفهمیدم

  
عسل من تااخرعمرم عاشقت میمونم تو برای همیشه توی : آیدین بودصدای
  ...امیدوارم از امانتی که بهت دادم به خوبی مراقبت کنی..خانوم خوشگلم..قلبمی

  
  داشتم خواب میدیدم آرمان باچشمایی که ازشدت گریه..چشماموبازکردم

  
  !..این چرااین طوری شده؟..وااا.. بودروی سرم بودقرمزشده

  
  بیدارشدی؟.. خب..خب..خب:  به من کردوگفتدکترنگاهی

  
  ..میتونید خودتون بهش بگیدیامیخواییدمن بهش بگم:فتروکردسمت آرمان وگ..
  

  ..نه ممنون خودم بهش میگم؟:آرمان
  

  ..باشه هرجورمایلید_دکتر
  

داشتم ازدل شوره .. رفت بیرون وآرمان توچشمام زل زددکترازاتاق
اصال چرا االن آیدین ...نمیدونم چرا احساس میکردم یه اتفاق بدی افتاده..میمردم

  !!...باالسرم نیست؟؟
  

  ...سالم خانوم کوچولوی خواب الو_آرمان
  

  ... زدم که لبخند تلخی تحویلم دادلبخندی
  

چیزی یادت .. ماجرار ویادته؟:مکثی کردوگفت ..تواالن یه هفتس بیهوشی_آرمان
  .....میاد؟
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  ... هیچی یادم نبود اصال یه چیزها و یه صداهای گنگی توی سرم بودنه
  

  ..ختم معنای نه باالانداسرموبه
  

وقتی ازماشین پیاده شدی یه ماشین باسرعت باالداشت بهت نزدیک _ آرمان
دستی توموهاش وپشت ..یکهو..که یکهو..میشدبانعره مادوتابرگشتی سمتمون

  ..گردنش کشیداشکام سرازیرشدن
  

  ....یکهوآیدین توروپرت کرداون سمت خیابون وخودش رفت زیرماشین_آرمان
  

  ..وای خدایا..آیدین خوشگلم..مردزندگیم.. چی؟  امونموبریده بودیعنیگریه
  

آیدین به شدت ..قلب توآسیب دیده بودوهمین طوریکی ازکلیه هات_آرمان
من ..حالت خوبه یانه؟:مجروح شدطوری که یه باربهوش اومدواسم تورو آوردوگفت

فرداصبحش به من خبردادن که توبه یه قلب ویه کلیه نیازداری .. هم گفتم آره
 ویکی ازکلیه بمن قل:نت وازدست میدی آیدین تااین حرف وشنیدگفتمگرنه جو

حتی یه سیلی خابوندم توی گوشش امافقط زل ..سرش دادزدم.. هاموبهش میدم
وبغلم کردگفت بگوبه عسل خیلی ..آرمان خیلی دوست دارم:زدتوی چشمام وگفت

رستان نذاشت حرفی بزنم وازبیما..اونقدی که دارم قلبموبهش میدم..دوسش دارم
 این انتظارنداشتمرفت بیرون متوجه حرفاش نشدم یعنی شدم اما

دوروزبعد یعنی دیروزتو رو برای عمل داشتن آماده میکردن ازآیدین ..کاروبکنه
خبری نبودخیلی خوشحال بودم که یکی پیداشده که بهت زندگی وبرگردونه قسم 

 هر نظری بینیاز خورده بودم هرکی که بهت قلب یا کلیه اهدا کنه خانوادشو از
  ...کنم

  
باآوردن اسمش کپ کردم .. ازدکترپرسیدم کی داره جونتو نجات میدهوقتی

  ...کارازکارگذشته بودحتی وصیت نامه هم نوشته بودخوردشدم داداش من 
  

  .. نذاشت ادامه بده این داشت چی میگفتبغضش
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عسل االن قلب آیدین داره توی سینت میتپه ویکی ازکلیه هاش توی _
  ..روحش توی آسمونا..اما..اما..دنتهب

  
 داره چی میگه سرموازدستم کشیدم وازروی تخت پایین اومدم مثل دیوونه نفهمیدم

رفتم پیش ..هاشده بودم آرمان اسمموصدامیزدامامن توجهی بهش نداشتم
  پرستارباتعجب بهم نگاه کرد

  
  ...سردخونه کجاست؟..سردخونه_دادزدم

  
  ..یزدم نمیشدمن داشتم حرف مباورم

  
  ..بیاتا ببرمت: اومدسمتم وگفتنگهبان

  
  ... آرمان دنبال نگهبان راه افتادیمهمراه

  
   خوشگل وشونه های بزرگ وبازوهای عضله ایش وهیکلشصورت

  
  ..آیدین خوشگل من..آیدین من..این امکان نداره..نه..نه..سردسردبود

  
  هنوزبرای من بغلش گرم بودوبهم آرامش... بغلشخودموانداختم

  
  هنوزاون بوی خوبی که همیشه داشت واالن هم حس می... میداد

  
ازچی بترسم ازآیدین ازمردی که باتموم وجودعاشقش ..اصالنمیترسیدم... کردم
  ..چرا...چرا..چراقلبش نمیتپید؟..بودم

  
... بیدارشو.. توروخدااااااا.. آیــــــدیــــــن بیدارشو_ و دادگفتمباگریه

آیدین ...چراچشمای خوشگلت وبستی ..توروخدابیدارشو..ببین دارم حرف میزنم
.. بلندشوبابامن الک نمی خوام الک بخوره توی سرم...بلندشو
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آیــــــــــــــــــدین منو وآرمان چه طوری دوریتوتحمل 
چراقلبت توی سینت ..  دیگه نمیزنهراقلبتچ..کنیم

ل آیـــــــــــــــــدین من عاشقتم بلندشوتوروجون عس..نیست
  ...بلندشو

  
 سرخوردم ودستموبه میله هاش گرفتم گریه می کردم زجه می کنارتختش

آیدین کی برام ترشی بخره آیدینم ..بیدارشو... آیـــــــــدین بلندشو:زدم
جواب آیلین خواهرت ..آیدین آرمان ازدوریت دق میکنه..کی قربون صدقم بره

 قلبتوبهم تنتی کی بهت گفبیدارشولع..توروجون همون آیلین بیدارشو..وچی بدم
بدی هـــــــــــــــاااااان مگه من ازت خواستم 

که قلبت وبدی به من بیدارشو تورو جون ...آیــــــــــــــــــــدین
همون دختری که هروقت دربارش حرف میزدی بهش حسودیم میشدجون همون 

رشده عاشق یه دخت...آیدین مغروروجدی من...توکه... عشقت بیدارشو توکه 
 هان مگه خودت به اون لعنتی نیازنداشتی پس رخوابیدیبودچه طو

جواب ..اگه..اگه..توکه گفتی اگه باهاش ازدواج کنی ..چرادادیش به من...چرا
مثبت ازش بگیری تموم جونتوبراش میدی گفتی زندگی براش میسازم که شاه نتونه 

 وبرایتوبایدجونت ...نباید...فهمیدی...نبایدبمیری..تو..تو..برای ملکش بسازه
  ..تونبایدبخوابی آیدین بیدارشو...دبیدارشو...عشقت میدادی نه برای من

  
  آیـــــــــدیـــــــــن

  
 محکم بغلم کردبه آغوش دومین مردزندگیم پناه بردم باورم نمیشد تمام آرمان

لبخندهای قشنگش .. زندگیم کوه صبورم آیدین خوشگل من داداش شیطون من مرد
  ...یباش همش جلوی چشمام بودچهره ز

  
  عسل یادته گفتم عاشق شدم؟_آیدین

  
  راستی آیدین کیه؟..آره_من

  
  !!یکم فکرکن_آیدین
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  میشناسمش؟_من

  
  آره_آیدین

  
  !راهنمایی؟_من

  
  خب اول اسمش باحرف عین واول فامیلش با آر شروع میشه_آیدین

  
  خب یکم واضح تر_من

  
قلب اون داره توی سینه ..م روی قلبم خندش توی گوشم پیچید دستموگذاشتصدای

  چراااااااا؟؟؟؟؟...وااای خدایااااا...من می کوبه
  

  ...دفنش کنن..آیدین عزیزمو... عشق زندگیمامروزقراره
  

  ... توش داشت قلب ایدین میتپیدو فشردمسینموکه
  

 میزدم ودادمیزدم وسعی میکردم خودموآزاد کنم دوتاازمحافظای آرمان جیغ
بودن ونمی ذاشتن برم جلوو آرمان هم باگریه داشت کاری دستاموگرفته 

  ...میکردآرومم کنه
  

آروم باش خانومم خواهش میکنم عسل چراداری هم خودتوعذاب میدی هم _آرمان
  ....منو؟

  
اون که ..دفنش نکنید..ولم کنیدلعنتیا_من

آرمــــــــــــــــــان توروقرآن نذاردفنش کنن من آیدین ...نمرده
نریز اون ..توروخدانریز..نه نـــــــــــه..نه..دمیگم ولم کنید...ومی خوام

  ...اون که نمرده...خاک لعنتیو
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 وهق هق می کردم تاحاالچندباربیهوش شدم مامان وخواهرش ازخارج دادمیزدم
  ...برگشتن حال واوضاعی دارن که ازخدامی خوام به هیچ خواهرومادری نده

  
فقط ...وروخدابهشون بگوولم کنن نمیرم جلوباشهآرمان به اینابگوولم کنن ت_من

  ...بگو ولم کنن
  

  راست میگی؟: قرمزمشکوک بهم نگاه کردباچشمای
  

  ....فقط بگوولم کنن..آره..آره_من
  

 باعالمت سربهشون اشاره کردومن ورها کردن دویدم سمتش اماآرمان کمرم آرمان
وندمن هم آرمان داشت منوازپشت به سمت خودش میکش..وگرفت جیغ زدم

  تقالمیکردم وگریه میکردم
  
بهشون ثابت ...آیدین بلندشوووو...بیدارشو..نرو..نرو...آیدین..آیدین بیدارشو_

توروخدا آقا نریز اون خاک ...ولم کن آرمان بذار برم پیشش...کن هنوز زنده
لعنتیو نریز حداقل منو هم باهاش دفن 

  ...من...من ...آیــــــــــــدیــــــــــــــن بلندشو...کنید
  

  .... سیاهی رفت ودیگه هیچی نفهمیدمچشمام
  

 آیدینه همه درحال گریه کردنن تاحاالچندباربیهوش شدم بدنم خیلی امروزچهلم
  ...ضعیف شده نه غذامی خورم ونه آب فقط کارم گریه 

  
  ... آرمان ازپس دیدم داره غصه میخوره به زور دو قاشق خوردماماامروز

  
  ... ودارم هق هق میکنم بغل آیلینماالن

  
  .... وصیت نامه آیدین فرخی عشق من خونده بشهامروزقراره
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 آرمان وآیدین واردشدوبعدازتسلیت وحرف زدن بامادرآیدین وآرمان پاکت وکیل
  :وصیت نامه روبازکرد

  
   نام خداخالق انسانبه
  
   نام انسان خالق اشکبه
  
   نام اشک تسکین دهنده قلببه
  
  گرعشق نام قلب ایجادبه
  
   نام عشق زیباترین خطای انسانبه
  

 آیدین فرخی فرزندآبتین فرخی درتمام زندگیم عاشق دختری بودم که من
حاضربودم تمام دنیاروبه پاش بریزم می خواستم یکی ازبهترین ورویایی ترین 

من همیشه درحال اثبات عشقم به اون دختربودم اماامروز ..زندگی روبراش بسازم
 نکردم چون القههیچ وقت بهش ابرازع..وکمال بهش ثابت کردممن عشقم وتمام 

دوست نداشتم فکربکنه ازهمون بچگی بهش نظرداشتم ازداداش عزیزم که بیست 
ودوسال باهم دوست بودیم آرمان رادمهرکسی که درهمه شرایط وحال کنارم 

بودطلب حاللیت میطلبم ومیخوام بدونه که چه قدردوستش دارم 
 بااینکه سه ساله که ندیدمتون دلم براتون تنگ نشده چون مادروخواهرعزیزم

همیشه ودرهمه حال جاتون توی قلبم بوده وبرای همیشه توی قلبم جای 
پیش یه نفره که ازمن بهترمیتونه ...خواهیدداشت هرچنداالن قلب من جاش امن تره

  ...ازش مراقبت بکنه
  

  .. این حرفش اشکام بیشترسرازیرشدباگفتن
  

عسل عزیزم من عاشقت ..هنوزتموم نشده تازه شروع شده من زندگی
اون دختری که اول حرفش باعین شروع میشدوعشق زندگی من بود تو ..بله..بودم

بودی امیدوارم عشقموبهت ثابت کرده باشم من عاشقت بودم باتموم وجوداماحاالمی 



  چرخه عشق ماسه نفر
  

goldjar/me.Telegram  

 

299

 آرمان مندونم که مردبهترازمن وجودداره که توروخوشبخت کنه حتی بهتراز
رادمهرپسرعموی خودت داداش عزیزمن اون هم مثل من عاشق توبودواونهم مثل من 

نمیتونست بهت ابرازعالقه کنه عسل خانوم مواظب خودت ودوست من یعنی آرمان 
درضمن مراقب قلبم ...باش امیدوارم درکنارهم مزه آرامش وخوشبختی وبچشین

د همش داشت برای  هم بوودمحتی اگه توی بدن خ.. که درحال کوبیدنه باش 
تومیکوبیدوتنهاتوتوش جای داشتی وبه عشق تومی کوبیدحاالکه توی سینه توداره 

آیلین جان ...به صاحب اصلیش رسید...قلب خیلی وفاداریه... میکوبه بهتره
خواهرنازنین من بدون که داداشت ازاین باالهمواره هواتوداره وبرات 

درتنی خودم نیستی ومن پسرناتنی ات  ماااینکهمادرعزیزم ب..آرزوخوشبختی میکنه
بودم اماکامال برام حق مادری وبه جاآوردی حاللم کن همتان رادوست دارم وبرای 

آرمان انگشتری که خودت میدونی چه ماجرایی ..تک تکتان آرزوی موفقیت میکنم
خانوم من ..عسل آهنگ...داره باعشق دست عسل کن وماجراعاشقیمون وبراش بگو

مون که عاشقش بودی منوآرمان هم عاشقش بودیموهمیشه  روزگارهیازعل
آرزومون این بودکه روزی برای توبخونیم اماقسمت من نشداما خوشحالم چون 

توباآرمان خوشبخت ترمیشدی یادته همیشه دوست داشتم بهت اعتراف کنم 
  ...اماآرمان مانع میشدمی گفت که االن وقتش نیست

  
  ...ش جاری شد حرفش آرمان بیشترقطرات اشکبااین

  
 خیلی خوشحالم که آرمان نذاشت بهت اعتراف کنم چون من لیاقت داشتن عسل

ولی یه حسرت به دلم ..تورونداشتم امیدوارم درکنارپسرعموت خوشبخت بشید
مونداینکه کاش یه باربهت اعتراف می کردم که عسل من عاشقتم امامتاسفانه 

  ......روزگاراین اجازه روبه من نداد..نشدونتونستم
  

  ... بیشترسرازیرشداشکام
  

 سرقبرم زیادگریه خواهی کردامابدون من ناراضیم ونمی خوام زیاداشکات میدونم
وبه خاطرمردی که بهت شک کردبریزی اون اشک هاروالکی هدرنده ولی خواهشا 

روزهای تولدم وروزهای تولدت همراه آرمان بیاییدسر قبرم منواونجا 
  ...دانگهدارخ....ازهمتون طلب حاللیت میطلبم ..تنهانذاریدعسل دوست دارم
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این وصیت نامه اصلی مرحوم آیدین فرخی بودکه : وصیتنامه وکیله گفتبعدازاتمام

تاکیدکرددرجمع خونده بشه امابرای تقسیم ثروت ایشون توی وصیت نامه دیگشونه 
که گفتن درحضورخانوم رادمهروخواهرومادرشون وآقای آرمان رادمهرخونده 

  ...بشه
  

 خیلی بدبودهنوزباورم نمیشدتموم این مدت آیدین عاشقم بوده وبااین کارش حالم
عشقشوبهم ثابت کردپس معنی تمومی نگاهای ارمان وآیدین واون بوسه وبغل 

آرمان بغلم ..چرااین کاروکردی..خدایاتوکه میدونستی عاشقه چرا...هاوآغوشها
 مردبودم وهمین نق ایکرد ومنوبردتوی آشپزخونه بهش نگاه کردم من عاش

من دربغل این مردهم ..باآغوشهاشون لبخندهاشون آرامش می گرفتم...طورآیدین
آغوشش بوی آرامش ...میتونستم خوشبخت بشم چون هم اون عاشقمه هم من

  ...وامنیت میده
  

 ساله که ازفوت آیدین میگذره بااینکه جای خالیش توی زندگی منوآرمان به یه
آرمان ماجراهاروبرام تعریف ...م داریم باهاش کنارمی آییموضوح معلومه امابازه

کردفهمیدم ازهمون وقتی که من یازده سالم بوده این دوتایه حسی بهم داشتن 
 وجودش عاشقمه طبق باتمومآرمان ..وهرچه بزرگترمیشدن حسشون قوی تر میشده

وصیت آیدین سفارش کرده بودکه حتمابعدازچهلمش مراسم عروسیمون 
  ...کنیم امامااین کارو نکردیم چون شرایط روحی وروانی من خوب نبودوبرگزار

  
 االن کامالدر کنارآرمان مردی که باتموم وجودعاشقش هستم کامال من

ولی نمیدونم چرادوسه روزه هی حالم بهم ..هفته آینده قراره عقدکنیم...خوشبختم
  .... باشممیخوره االن داریم میریم دکترچون آرمان میگه نکنه مسموم شده

  
تبریک می گم دارید بابامامان : من لبخندی به رومون پاشیدوگفتدکتربعدازمعاینه

  ...میشید
  

باتعجب ... من وآرمان اندازه غارعلی صدرچه عرض کن بزرگترازاون بازشددهن
وای نکنه ....امااین مدت آرمان بهم نزدیک نشده بودچه برسه به ...بهم نگاه کردیم
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یعنی بچه آیدین االن توی شکم ...بچه آیدین باشه...ی خوشگلاین جوجو...نکنه...
  ...وای نه....منه وای خدایاباورم نمیشه

  
  ... شدیم بانگرانی وبی مقدمه رفتم سر اصل مطلبسوارماشین

  
  ...آرمان_من

  
  ....جانم خانومم_آرمان

  
  ...هنوزم با زدن این حرفا ته دلم غنج میره...ووویی

  
  ...به دنیابیارم میشه سقتش نکنیم؟میگم میذاری بچه رو_من

  
  : ترمزوباچشمای گردشده گفتیکهوزدروی

  
  ...هیچ معلومه داری چی میگی؟...چــــی؟_آرمان

  
  ...توروخداآرمان دلت میاد_
  

  !!!...مگه من چیزی گفتم؟_آرمان
  

  یعنی میذاری این بچروبه دنیابیارم؟_من
  

  ونگه نداریممگه میشه تنهایادگاری آیدین ..آره دیوونه_آیدین
  

آیدین عزیزم ...بچه آیدین... خندیدیم واقعاخیلی خوشحال شدمهردوتامون
نه نباید دیگه به آیدین فکرکنم من دارم زن آرمان میشم ...ولی...آره....

وفکرکردن به اون خیانت به آرمان محسوب میشه هرچندخودم به این حرفی که 
  .....زدم اعتقادی نداشتم
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  ) ):خخخخخخ(
  

یه زنی که درکنارشوهروبچه هاش احساس امنیت ....ن کامالخوشبختم االمن
کامالشبیه خودشه وجدیدت ....آرتین....پسر آیدین ...وخوشبختی میکنه

منظورم مدرسه ووقت هایی که همراه ارمان به (ومغروربودنش حین انجام کار
 اشرنگ چشم...حتی شوخ بودنش توی محیط خانواده)شرکت وکارخونه هامیره

واما دوتا دخترای خوشگل ...رم لب وبینیش هم به آیدین رفتهوف
موهای ...چشماشون همرنگ چشمای منوآرمان یعنی آبیه....آینازوآیدا...خودم

  ....ولبای قرمزکوچولوی خوشگل..پوست سفید...درازوخرمایی
  

آرتین یازده سالشه ... اصالهیچ گونه فرقی بین دخترهاش باآرتین نمیذارهآرمان
همش باشگاه وکالس ...ن سن مثل دوتاباباهاش پسری ورزیده وقدبلندهوتوی ای

.... های رزمی میره میگه دلم میخوادهیکل وابهتم مثل باباآرمان باشه
  .... اینا سر منوبردنایوااا.... دوتادخترهای خوشگلم که دوقلوهستن نه سالشونه 

  
آیداوبهش ...آیپد...آرتــــــــــــــــــــــــــــین_من
  سرم رفت.....بده

  
مگه بی ...من بایدبدونم باکی داره حرف میزنه وچت میکنه...نه مادرمن_آرتین

  ...صاحابه
  

گوشیم زنگ خورد آرمان .... زدم دقیقا غیرت بازی هاش هم مثل آیدینِلبخندی
  ...بود

  
  الوجانم_من

  
  سالم خانوم خوشگلم_آرمان

  
  سالم آقای مزاحمم خسته نباشی_من
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 که بهم نسبت دادی کمال تشکردارم شماهم خسته نباشی خانوم زد ازصفتی_آرمان
  وایساببینم این صدای دادوبیدادا برای چیه؟... حال

  
  صدای دختراس_من

  
  ...بازهم آرتین داره_آرمان

  
  : وسط حرفش و گفتمپریدم

  
  آره_من

  
  البته به موقش...بایدحسابشوبرسم_آرمان

  
  ..کاری داشتی؟_من

  
  آره_آرمان

  
  اری؟چه ک_من

  
دیگه ... ببین من دارم میمیرم دارم این جا توی این شرکت جون میدم_آرمان

  نمیتونم تحمل کنم
  

  : باصدای اعتراض آمیزی گفتممنظورشوگرفتم
  

  ارمان بس کن دیگه...ا_من
  

  خواهش میکنم همین یه بار_آرمان
  

  آخه توزیاده روی میکنی میترسم یه دونه دیگه بذاری توی دامنم_من
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  نه قول میدم_آرمان
  

  باشه منتظرم_من
  

  وای خدایاشکرت االن میام خونه_آرمان
  

جمله (من بایدسربه سینه آیدین بذارم....ازدست آرمان... قطع کردمگوشیوباخنده
  ))اگه یادتون باشه(حکیمانه ای ازاستادآیدین فرخی

  
اونجااین آقا آرتین ماهمش به خواهراش ... باغ یکی ازدوستای آرمان رفتیمبه

بوی کباب توی بینیم پیچیدوباعث ...گیرمیدادومنوآرمان هم همش میخندیدیم
وای :شدحالم بهم خورد آرمان باچشمای گردشده بهم نگاه کردزدتوسرش وگفت

  ...نه..بدبخت شدیم زیاده روی کردم
  

اگه گذاشتم دیگه بهم نزدیک بشی اینجوری باشه : غره حسابی بهش رفتموگفتمچشم
  وی دامنمهرسال یکی میزاری ت

  
  !...میخوایی بندازیش؟_آرمان

  
  !!!!!چـــــــــــــــی؟؟؟؟_من

  
  هیچی... غلت کردم_آرمان

  
  فکرکردم چیزی گفتی...آهان_من

  
  ....درست حدس زده بودیم حامله بودم... آزمایشوگرفتیمبرگه

  
  .... گذشته وامروز رفتیم برای سونو گرافی تا جنسیت بچه مشخص بشهچندماه
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ی فهمیدن دارن صاحب یه داداش دیگه میشن زدن توی سرشون  وقتدخترا
  یه داداش دیگه...نه...وااای:وگفتن

  
مامان مثل خودم میخوام بارش بیاری بایدغیرت : مغرورانه ای گفتسپهرباحالت
  ....داشته باشه

  
اگه ...باباخان لطفاشماهم اینقدرفعالیت نکنید: آرمان وگفتبعدروکردسمت

  ... مهدکودک راه بندازیاینجوری باشه بایدیه
  

   باچشمای گردشده بهش نگاه کردیم این بچه عجب رویی داشتمنوآرمان
  

به توچه زن خودمه ...بارآخرت باشه ازاین حرفاجلوی خواهرات میزنی_آرمان
دوست دارم فعال باشم توهم وقتی زن گرفتی بهت اجازه میدم که فعال 

  ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!باشی
  

یاتشویقش ...این مثالاومدبچرودعواکنه...ااا....ـــــــــمجانـــــ
  ....وااای خداااا...چه قدربی تربیته...کنه

  

   )انیپا( 
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  : نویسندهسخن
  

  ...اینم از رمان عشق ماسه نفر
  

  ....امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه
  

حاضری برای ... عشق همینه وقتی عاشق یه نفر میشی حاضری از همه چیزت بگذری
آیدین قصه ماهم عشق پاکشو که توی ...اثبات عشقت به اون یه نفرهر کاری بکنی

  ...سینش بودبا اهدای قلبش به عسل ثابت کرد
  

  ...امیدوارم ازرمانم راضی بوده باشیدواز خوندنش پشیمون نشده باشید
  

  :)خوندن این رمانو هم به دوستای دیگتون پیشنهاد بدید
  

  ق موید و سرافراز باشیدهمیشه در پناه ح
  

Kiana…Bahmanzad  
  

  پنچ ونیم بامداد:ساعت
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