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 مالک قلب تیکه پارمنام کتاب : 

 مانا ماد:  سندهینو

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

https://telegram.me/romancity
https://telegram.me/romancity
http://instagram.com/_u/roman.city
http://instagram.com/_u/roman.city
http://roman-city.ir/
http://roman-city.ir/
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 به نام خدا

 

 

 

 پارم کهینام رمان : مالک قلب ت

 ,عاشقانهیسیرمان : پل ژانر

 : مانا ماد سندهینو نام

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  تیوبسا
www.roman-city.ir 

 

 

 رمان :  خالصه

 دارد ییافسانه ا ییبایکه نه ز یدختر

 ...ادیپول ز نه

 دهدیم رییرا تغ شیزندگ ریآرزو دارد که مس کی اما

 بدهد یسخت یبها دی... باشیبه آرزو دنیرس یبرا

 با هووش یزندگ

 بچه... هیشدن با  سرگردون

 بار اونم با... نیدوم یبرا ازدواج

 رمان :  متن

  یتصادف یقلب ها ی نندهینام آفر به

 

 ، شودی)) گنج (( )) جنگ (( م

 )) درمان (( )) نامرد (( 

 گذرد،ی)) روز (( به )) زور (( م و

 ینیبی)) اشنا (( را جز در )) انشا (( نم

 یچه )) سرد (( است )) درس (( زندگ و

 شودی)) گرم (( م میکه )) مرگ (( برا نجاستیا

 که )) درد (( همان )) درد (( است ، چرا

 ـــــــــــخواهدی)) ارامش (( وارونه م دلم

 

 رعنا

 

 و شروع به غرغر کردن کردم. دمیاتاقو محکم بهم کوب در
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 شدمیقبول نم یچیکردماااا،کاش ه ی:اه عجب غلطمن

 

 وفتمیمامان م یحرفا ادهی

 خوره؟یم سایبه پل تیتو چ دونمی:چند بار بگم نه نه نه،آخه من نممامان

 ؟یش سیپل یبر یدرسو دانشگاتو ول کن یخوایحاال تو م ؟بعدیدیرس نجایتا به ا میدیکش یچ یدونیم

 یدارو ساز یرفت یکرد خودیب یش سیپل یخواستیخلو چل خب اگه م ی دختره

 ؟یمن نفوذ ایبوده  سیبابات پل آخه

 یبرداشتم و رو مویگوش
                 Moraba 

 دوتا بوق جواب داد انگار منتظر بود زنگ بزنم. زدم،بعده

 :ها؟عسل

 ؟یدیرس ییا جهی:ها و کوفت ها و درد ها و مرض،به نتمن

 ؟یکنیفک م ی:خودت چعسل

 بکنم تونمینم یغلت چیه دم،کهیارزشمند رس جینتا یسر هیبا ننه گرام به  یمنطق اریبحث بس هی یط

 دمیرس جهینت نی:عهههههههه چه جالب منم به هممن

 و گفتم دمیکش یبلند پوف

 م؟یکن کاری:حاال چمن

 میامتحان دار دونم،فردامی:نمعسل

 خونمی:من که نممن

 رون؟یب میبر ییا هی:پاعسل

 یشگیهمون پارک هم گهیساعت د هی:آره،من

 ی:اوکعسل

از بس  پوکهیرشته،سرم داره م نیخسته شدم از ا گهیتخت انداختم،هنوز دوترمم نشده که د یقطع کردمو خودمو رو رویگوش

 میکن کاریکه چ کردمیبودمو فکر م رهیبه سقف خ ینجوریفکر کردم هم

 کنمیساعت نگاه م دم،بهینرس ییا جهینت چیبه ه یکردم...فکر کردم...فکر کردم...وبازهم فکر کردم ول فکر

 چهار بود بود بلند شدم و به سمت کمد رفتم ساعت

سرم  یهم برداشتم و رو یشال مشک هیدم،یپوش میشلوار جذب مشک هیو  دمیتا ده سانت باالتر از زانو پوش یمشک یمانتو هی

 انداختم

 به خودم زدم یبه خودم نگاه انداختم و تشر نهییآ یتو

 یدیپوش ی:خاک برسرت چرا سرتا پا مشکمن

 

 پارک.... یبه سو شیبرداشتم و پ ممیو کوله مشک دمیبه خودم گفتم و رژ قرمزمو برداشتم و زدم و مدادم کش ییشو خفه

 رسهیبه فکرم نم یچیشدم،ه وونهید دوننننننننمی:نممن

 :به جان تو انقد که عاشق مامانم شدم فک نکنم بابام انقد دوسش داشته باشه عسل

 :چرا؟من

 دیپوک میبهم داد که کل یی:اصن جواباعسل

 ؟یبنال یخوای:ممن

 گهیآروم تر م یو با صدا کنهینگام م متفکر

 قرمزه باز؟ تی:وضععسل

 انه؟ی یبندی:ممن

 :باشهعسل

 گفت مامانت؟ ی:حاال چمن

 :گفت شوهر کنگهیم یپوکر ی افهیبا ق عسل

 از خنده دمیحرفش ترک نیا با

 :مرضعسل

 خدااا یشدم وا نیزم پخش
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 گفتم دیبر دهیبر

 ....هی....عسل مامانت عالی:وامن

 نشستم خیکه به سرم زد س یلحظه با فکر هی اما

 به حمداهلل؟ یشد؟!مرد ی:چعسل

 دمی...فهمدمی...فهمدمی:فهممن

 اورد و با ذوق گفت رونیب پسیجلد چ یسرشو با ضرب از تو عسل

 ؟یدیفهم ی...چی:ها...چعسل

 .میکن ی:شوهر ممن

 با تعجب نگام کرد و بعد پوکر شد. اول

 پسر. یقحط نی:شوهر کجا بود تو اعسل

 ش کردم که گفتنگا پوکر

 بشور بپز؟ میبشه؟بر ی:خب...که چعسل

 .میزار یشدن م سی:خله...شرط ازدواجمونو پلمن

 شهیبابا...نم یخی:اونام خلن قبول کنن...بعسل

 شهیخوبشم م شهی:ممن

 !بعد اصال شوهر کجا بود؟ره؟یشدن بگ سیما رو به شرط پل وونسی:مگه پسره دعسل

 .دنیرس یپسر ریپ عیکه به درجه رف لیمناسب تو فام ثیهمه ک نی:امن

...شهابم که شکست میاریهمو از کاسه درم یچشا میدی...هنوز به سفره عقد نرسرهیمنو بگ ادیب نای:اوهوع فک کن مثال سعسل

مناسبه که  شونیکیبچه دارن.فقط  نیج هیزنو  هی.همشون یچیه گهیکه د ممیجمعش کنه...خانواده پدر دیبا یکیخورده 

 .دهیهست پر یچند ماهمتأسفانه 

داداششم که  ده؟کاوهیچس مثغال شعور نرس نیچرا به ا نهیسوالم ا شهی.همشعوریکه کال رده...چنار المصب ب ی:خب کسرمن

 هست؟اوممممممممممم.... یک گهی.دمونهینمکدونه تا بگم ابرو واسم نم یلیاصوال خ

 :حامد چطوره؟گهیو م زنهیم یبشکن عسل

 :نامزد دارهگمیو م کنمینگاش م پوکر

 .گهید یدنبال پسرا میبر هیمنطف هیقض نیواقعا...قانع شدم کال...پس ا ی:مرسعسل

 م؟یکن ییگدا کممی میشماره بد ابونیکف خ مینی:چطوره از فردا بشمن

 بزار تیتو اولو نویا ااااای:خداگهیو م کنهینثارم م یگردن پس

 ...یمشترک ی:چه ارزومن

 دانشگاه چطورن؟ ی:پسراعسل

 کنه... ی قهیعت نیاسی:اهههههه فک کن من برم طرفه اون من

 ه؟یک نیاسی:عسل

 ی:مهدومن

 نیایبهم م میلی:اتفاقا خعسل

 ببندم عشقم؟ ای یبند ی:ممن

 م؟ی:فردا کالس دارعسل

 بدونم مشویکالس که تا میریم ی...اصال ما کدونمی:من چممن

 یاشاره کرد ی:به نکته جالبعسل

 سره پروژه میبر دی:از فردا بامن

 مصر؟ ن؟اهرامیچ واریفل؟دی:کدومشون؟برج اعسل

 :هر هر هر نمکدون...من

 کنمیوا م شموین

 ...یابی:شوهر من

 

 عسل

 .کردنیکاکائو کوفت م ری.داشتن شدمشید هیشلوغ بود،کنار هد یلی.محوطه خگشتمیمحوطه داشتم دنبال رعنا م یتو
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 نشسته بود. مکتیرو ن قمیبود.اون عت سادهیرعنا وا یروبه رو هیهد

 کاکائوش از دستش افتاد. ریکه ش هیبا کف دست کوبوندم تو کتف هد رفتمو

 ن؟یکن یم ی:چشمم روشن تک خورمن

 .دمیازش قاپ وانویتعارف ل یکرد.که ب یفوت م رشویکرد و همزمان ش یباز داشت نگام م شیبا ن رعنا

 خوردمیگربه شرک کرد و گفت:داشتم م نیع افشویق

 نگاه کردمو گفتم:خوش مزس هااااا وانیبه ل هیاند سف عاقل

 :کوفتت شهرعنا

 .ی:چقد که تو به من لطف دارمن

 خودم. دونمی:مرعنا

 .کنهیخفمون م یبعد باقر شهی:بچه ها کالس االن شروع مگهیو م کنهیبه ساعتش نگاه م هیهد

 یبابا،بازم باقر ی:امن

 .نمیبیننمو نم نمیبیم ویکه باقر ییخدااااا من اندازه ا ی:ارعنا

 .میبر نی:بپاشهیهد

 همه رفتن ته کالس نشستن. نمیبیم میشیکالس که م وارد

 .ادیصداش درم رعنا

 .مینیتو حلقشم بش میایب دیبا میدوست دار ویباقر یلی:خرعنا

 اوله. فی.به هر حال بهتر از ردنمیشیدوم م فیتو رد رمویم

 .زننیکه مثل کپک سرشونو کردن تو کتابو دارن خر م شمیمتوجه بچه ها م نمیشیم نکهیهم

 پرسه؟ی:مگهیم شیبا تعجب رو به بغل هیهد

 ده. یام جواب مثبت م ارومی

 بپرسه. خوادی.االن ممیداشت بتیجلسه غ هیبه حاال ما  به

گذاشت و سالم  زیم یرو فشوی.کهییبداخالق و عقده ا یلیسالس و خ44/45مرده حدودا هی یاومد تو کالس.استاد باقر استاد

 کرد. یکوتاه

 درآورد. فشیاز داخل ک ستویبه کالس انداخت.ل یکل نگاه

 درسته؟ میمورد پرسش رو داشته باش کی:امروز قرار بود یباقر

 کنن. یم دییتأ یفیضع یبا صدا هیبق

 گهیکنه و م یم ستیبه ل ینگاه

 م؟یشروع کن ستی:چطوره از اول لیباقر

 .ستهیاول ل شیلیفام چارهی.آخه بکوبهیم شیشونیبا دستش تو پ رعنا

 :خانوم احسانفریباقر

 .شهیاز جاش بلند م رعنا

 .دیبرامون ارائه بد شی(از جلسه پsummary)یسامر هیاگه  شمی:خب ممنون میباقر

 .کنهینگاش م یپوکر افهیبا ق رعنا

 خانوم!!! می:منتظریباقر

 نبودم استاد. شی:جلسه پرعنا

 .دیکه نبود یرو درس دیبکن  یو نگاه دیریاجب بوده جزوه هارو از دوستان بگو ،پسیعال میلی:خیباقر

 :وقت نشد استاد.رعنا

 د؟ی:پس مطالعه نداشتیباقر

 :نه متأسفانه.رعنا

 رهیاسمتون قرار بگ یکسر نمره جلو هی:پس اشکال نداره یباقر

 استاد. نی:مختاررعنا

 .رهیدهنشو بگ یکه جلو کشمیکن.دستشو م شیشیبر سرت کم ات خاک

 کنهیم ادداشتی ستیتو ل یزیخونسرد چ یلیخ یباقر

 بدبخت.کم کن به درک. یی:عقده اگهیم یاروم یو با صدا نهیشیم رعنا

 .شنوهی:اروم بابا.االن ممن
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 :خانوم پارسامهریباقر

 شانسو. نی. گند بزنن اپرهیرنگم م گهیم نویا تا

 .شمیو از جام بلند م ذارمیباز  م کتابو

 .پرسهیسوالشو م یباقز

 هست. یخط شیپنج ش هیاوهوع جوابش  کنمیم یو به کتاب نگاه ندازمیم نییپا سرمو

 نی:شمام مثل دوستتون مطالعه نداشتگهیم نهییسرم پا نهیبیکه م یباقر

 .میخجالت کمیهست من  یمشکل هی:چرا استاد.فقط من

 ترکهیکالس م گمیم نویا تا

 ه؟ی:منظورتون چهگیو رو بهم م کنهیساکتشون م یباقر

 تا تمرکز کنم؟ رمیبگ نییسرمو پل شهیتمرکز کنم م کنمیبه صورتتون نگاه م یوقت تونمی:نممن

 .دیی:خب بفرمایباقر

 بندهیکتابو م یکنم که دست یتا از رو کتاب رو خوان ندازمیم نییپا سرمو

 .شمیرعنا رو به رو م طونیش یکه با چشما گردونمیبرم سرمو

 .شعوریگندت بزنن ب یا

 .کنهیمنتظر نگام م استاد

 :خب...ادامه؟یباقر

 استاد. دی:پرمن

 گهیکنه و م یم یاخم یباقر

 خانوم؟ نیاشتباه گرفت رکیرو با س نجای:ایباقر

 استاد. هیچه حرف نی:امن

 .دینیبینم یحتما...چون ازمن بخشش دی:به فکر پاس شدن باشیباقر

 دیکن ی:لطف ممن

 گرفتم. شگونین هیکرد.دستمو بردم طرف پهلوش و  یباز نگام م شیبا ضرب نشستم،رعنا داشت با ن بعدم

 کالس. یاز پسرا یکیچندش  یاز پشت اومد و بعدش صدا ییخنده ا یصدا

 یاج یسوراخش کرد_

 اخم برگشتم و گفتم با

 :هروقت گفتن عن بگو من داداچمن

 .مونیجمع کرد و گفت:اوهوع نخور ششوین اروی

 کنم. ینم یمن کار ی:تو خودت خودتو نخورمن

 شده بود. برگشت سرجاش... ییکه قشنگ قهوه ا اروی

 شه. یشروع م گهیساعت د هی یکالس بعد مینشست مکتایاز ن یکی یمحوطه رو تو

 تو پهلوم کوبهیبا ارنج م رعنا

 .نی:اونو ببرعنا

 گفتم:کجا؟ دادمیکه پهلومو ماساژ م یحال در

 یمحمد اروی:بابا رعنا

 ؟ی:کمن

 .یمحمد ارشی،کیگل یماه یییی:اگهیو م زنهیگردنم م پس

 .ونیقل یچندش ن ی:عوقققق پسره من

 ه؟یچ هی:قضگهیو م کنهینگامون م طونیش هیهد

 ...میخوا ی:ما مرعنا

 می:شوهر کنگمیم زنمویحرفش م تو

 .گهیخنده هاش م ونیم شهیم نیکنه و بعد پخش زم ینگامون م کمی هیهد

 ره؟یشمارو بگ ادی.....می:شما؟.....حاال کدوم اسکولهیهد

 .دهیبازم به خندش ادامه م و

 :رعنا جمعش کن ابرو واسمون نذاشت.من
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 .کردنیداشتن نگامون م همه

 کرد. یرو جمع و جور کرد حاال مگه ول م هیهد یبه بدبخت رعنا

 نیشد رو زم یشد دوباره ولو م یخندش قطع م همش

 ...ایخل شد رفت خدا نمیا

 تازه. میامتحانم داشت میکالس داشت یدیامروز با ام یوا

 .میتقلب کن میکه حداقل بتون میاون ته کالس نشست میرفت میبه سمت کالس راه افتاد 

بود  نیا میکه آورده بود یاون بود.تنها شانس نویا یبلد نبودم چشمم به برگه  یچیاومد تو و برگه ها رو داد.و منم که ه یدیام

 یداشت تند تند سواالرو جواب م یانداختم،احمق عوض یکه کنارم نشسته بود نگاه هیداشت.به هد فیتشر جیگ یدیکه ام

 داد.

 دستش گذاشتم. ری. و برگه خودمو به جاش زدمیدستش کش ریفرصت مناسب برگرو از ز هی تو

 سیاق پاش زدم و لب زدم:بدو بنوبه س یکرد.لگد یجلو دستش نگاه م دهیسف یخدا مبهوت به برگه  ی بنده

 به نشانه تأسف برام تکون داد و مشغول شد. یسر

 ینوشت.به ساعت نگاه م یکردم.تند تند م لیکرد تا جوابارو بهش بدم.برگه روبهش متما یم یاونور داشت خودکش عسل

 ی.با صدارهیگ یدست رو برگم قرار م هیکنم که  ینگاه م سهینو یمونده.با استرس به عسل که داره تند تند م قهیکنم.پنج دق

 شم. یمواجه م یدیکه با پوزخند ام رمیگ یتو حلقم با استرس سرمو باال م ادیشه قلبم م یم جادیکه ا

 نبود؟ جیگ نیا مگه

 بود به خدا جیگ

 کنه. یکنه که با دهن باز داره نگامون م یهمون پوزخند به عسل نگاه م با

 خانوم دیری:ارتروز نگیدیام

 .کوبهیم زیو خودکارو رو م شهیم یعسل عصبان کشهیدستمون م ریرو از ز هبرگ

 خانوم؟ نیاسم داد رییتغ ای:تازگگهیو م ندازهیبه برگه ها م ینگاه یدیام

 همه دانشجو اسم منو بدونه؟ نیا نیب دیچرا با نیخداااااا ا یا

 چرااااا؟ قایدق

 ی:خانوم ناظرگهیم یبلند بایتقر یکنم با صدا یباز م شموین

 :هرسه حراستگهیم یبلند تر یبا صدا یدیشه.ام یبلند م هیبله آروم هد یصدا

گذاشتم احساس  رونی( پشتم.پامو که از کالس بهیاومدم واون عنتر منترم)عسلو هد رونیاز کالس ب یحق به جانب ی افهیق با

 کردم سرم از گردنه بنده خدام جدا شد.

 ایچتونه وحش ییییییی:آمن

 ؟یگرفت یمثل ادم برگرو م یردیم ی:معسل

 تقلب کردنت. نیکفنت کنم رعنا با ا ی:اهیهد

 حراست. میبر میگمش دیبا یخیعنتر خانوم،االنم ب یتقلب نخوا یخواستیسمت عسل برگشتم و گفتم:م به

 :به لطف شماه بعلههههیهد

که  کنمیفکر م نیبه ا یدانشگاه گاه یمحوطه  یتو میو رفت میاومد رونیعالمه تعهدو کوفتو زهر مار از حراست ب هی نکهیا بعده

.نفس میکالس نداشت گهیخخخخ.د میمتفاوت باش میدوست داشت شهیهم مییتو محوطه ا میتو کالسا باش نکهیاز ا شتریما ب

 اون زنرو درآوردم یاکلفت کردم و صد کمیصدامو  دمیکش یقیعم

 آتشم داخل کن. یکن،اون شراره ها تی:دخترم حجابتو رعامن

 خنده. ریزدن ز هیو هد عسل

 شششششیده؟ایند وی.نازستیبد ن گهیم ارویانقدرم که  افمیق پویمن ت یی:مرض...خدامن

با ما فرق داشت از در دانشگاه ازمون جدا شد و مام به سمت  هیهد ریم،مسیدانشگاه راه افتاد یبه سمت در ورود ییتا سه

 دیو شروع کردم به د دمیکش یپوف بلند ایرو صندل مینشست میدیاتوبوس که رس ستگاهیبه ا میاتوبوس راه افتاد ستگاهیا

من اگه  ایحدودا پنجاه سالم بود ب یآقا هیبچه حدود چهار پنج سالش بود. بودنبچه کنارمون نشسته  هیزنه با  هیزدن مردم.

 شانس داشتم...

 اخه یگردیکه دنبال پاف م یمن بگه مگه تو دافبه  ستین یکیحاال  ننیبیپاف ماف م چرخوننیسر م مردم

 خونه. میدیبا هزار مشقت رس خالصه
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رضا  یدونم چرا ننه گرامم همش به حرفا ینم ،منیخدااااا بازم قورمه سبز یصورتم جمع شد،ا یقورمه سبز یحس کردن بو با

 زونیاز گردنم آو مونیم هی ذارمیم ییرایپذ یکه به شخصه متنفرم ازش،پامو که تو پزه،منیم یو قورمه سبز دهیگوش م

 کنه. یم میو تف مال شهیم

 کنم. یزو از گردنم جدا م یکیانزجار ن با

 ؟یخاله چطول ی:وایکین

 .شمیبهم بهترم م ینچسب ینطوری:اگه اگمیدارم دستشو از کمرم جدا کنم م یکه سع یحال در

 .زنهیو دستاشو به کمرش م شهیجدا م ازم

 م؟بال یآولد ی:خاله چیکین

 ؟یر و ل رو درست بگ ینگرفت ادی:توهنوز من

 .ارهی:نچ بعدشم زبونشو درمیکین

 .ادی)خواهر بزرگ ترم( از پشت سرم م ایرو یصدا

 ؟ییدای:به به رعنا خانوم کم پایرو

 .بوسمیو گونشو م رمیم جلو

 ادهی:کارا زمن

 ؟یتور نکرد ه؟شوهری:کلک خبرایرو

 :مگه مث توام؟گمیم کنموینگاش م پوکر

پالسه  نجایخواهر ما هفت روزشو ا نیتو کل هفته ا ینیتا لباسامو عوض کنم. رمیو به سمت اتاقم م شمیازشون جدا م بعدم

 دلش خوشه شوهر کرده و خونه داره.

 عسل

 گمیکنم و با حرص م یوآرنجش تو حلقمه نگاه م سادهیکه تو اتوبوس کنارم وا یخشم به خانوم چاق با

 .نیحلق منو بشکاف نیقصد دار ای نیدستتونو اونور تر ببر نیخوا ی:ممن

 گهیو م زنهیلبخند حرص درار م هی

 دی:اواااا...ببخشزنه

 .وفتهیو راه م بندهیتو.رانندم درو م زنیریاواره ها م نیا نیگله آدم ع هیشم که  ادهیخوام پ یم شهیوا م درکه

 .خورهیکه گلوم جر م زنمیم یداد نیهمچ

 شم. ادهیخوام پ یم یگرامدوست  ی:هومن

 .سهیمیو اونم وا گهیبه راننده م شونیکیکنن  یو نگام م گردنیمردا برم همه

 .وفتمیبه سمت دانشگاه راه م عیسر نییپا پرمیم نکهیهم

 .کنمیو نگاه م ارمی.درش ملرزهیمانتوم م بهیتو ج میگوش

 کنم. یوصل م رعناس،تماسو

 جم؟یعج یهست ی:کدوم قبرستونرعنا

 دم. یخورم فاتحه م ی:سر قبر شما...دارم خرما ممن

 :مرض...نمکدون.رعنا

 شی:خب حاال فرمامن

 .یفرما نشد فیو توام هنوز تشر ادیم یدریح گهید نی:عرضم به حضورت چند مرعنا

 :اومدم بابا اومدم.من

 د؟یی:بفرماگهیو م ارهیدرم نکشویع دنمیتو استاد با د دمیکردم. و پر دایکالسو پ یبدبخت به

 استاد دی:ببخشمن

 خانوم. دی:به ساعتتون نگاه کناستاد

 استاد. ستیشانس من ساعتمو.نبسته بودم. دستمو باال اوردم و گفتم:همرام ن از

شخص پشت سرم  دنیاستاد با د رسهیبه گوش م ییپسرانه ا یو بعدش صدا ادیدر از پشت در م یبگه که صدا یزیچ خوادیم

 پرهیابروش باال م

 ادیداره با لبخند جلوتر م یسبز یه چشاک شونیکی

 ...میمنتقل شد نجای...به امیدیجد ی:سالم استاد ما دانشجوهاپسره
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حرف زدن با استاد  قهی.اون پسرام بعد از چند دقنمیشیم هیرعنا و هد شیپ رمیم ییاستاد سرش گرمه بدو نمیب یکه م منم

 .ننیشیاخر م یها فیداخلو رد انیم یدریح

 گهیکنه و م یکه نشستم نفسشو فوت م دنمیبا د استاد

 :دفعه آخرتون باشه خانوم.استاد

 گرونه نی:ببند بابا وازلگهیاز پشت م ییکنم که صدا یوا م شموین

 .خندنیم زیر زیکه ر نمیبیکه همون سه نفرو م گردمیسمت عقب برم به

 .گمی:واسه خودتون مگهیم یوسط

 سر درس. میگه،برید هی:کافاستاد

 کرد. یچونش بود و فقط به استاد نگاه م ریبه رعنا نگاه کردم که دستش ز دادمیکالس که اصال گوش نم سر

 ؟یفهمیتو گوشش گفتم:م اروم

 یلینگام کردو گفت:آره خ پوکر

 .شدیوا م ششیبار ن هی قهیکرد و هر چند د ی)نامزدش(تو تل چت ماوشیکه داشت با س میهد

 .دی:خسته نباشگهیو م ندازهیم ید به ساعتش نگاه.استاشنیکنن خل م یشوهر م مردم

 شد. یم تیداشت تل گهیمخم د ششششیجلو دستمو بستم.عاخ یذوق جزوه  با

 رعنا

 .میو دستامونو باال گرفته بود میبود دهیدکترا روپوشو دستکش پوش نیا نیع

کرد  منم اون وسطا  یم شیهمراه میگرفت. و هد یم یمختلف از خودش سلف یایها چپو راست در زوا وونهید نیا نیع عسلم

داد بعدم گفت مشاهدات و  شیآزما هیو به هرکدوم از گروها  شگاهیواسشون استاد اومد داخل آزما ذاشتمیم یزیچ یشاخ هی

 .میبد لیرو بهش به عنوان گزارش تحو جهینت

 دونه توجهمو جلب نمود.مر یصدا هیکه  میکرد یم یو موادو قاط میکرد یم هیخودمونو تخل میداشت

 آرمان چش قشنگه بود. اروی

 وا کردمو گفتم:جانم؟ شموین

 خوام. یم مویگفت:اون پتاس هیباال رفت و بعد از چند ثان ابروهاش

 ممنون گفت و رفت طرف دوستاش. هیرو داد دستم منم دادم بهش.  یقوط طونیلبخند ش هیبا  عسل

 .کردیها نگاش م دهید تابیخر ت نیا نیعسل نگاه کردم که ع به

 زدم بهش. یپس گردن هی

 شیخورد ی:هومن

 دفعه... هیکه  مسیچقدر بخند ی:واعسل

آتشم روشن شدن عسل که مرده بود از  یپر کرد حسگرا شگاهویکل آزما یظیازاون طرف اومد،و دود غل یبد یصدا

 دادم. یبدتر ازاون...منم که رسما داشتم جون م میخنده،هد

رادمهر نشسته بود و اون بنده  یرو به رو یبا نگران انیکرد،ک یسرفه م دایاونور نگاه کردم،رادمهر شد رون،بهیب ختنیر همه

 خدام از شدت سرفه کبود شده بود.

 کرد. یآرمان افتاد که مشکوک بهمون نگاه م یبه چشما نگام

 خاموش شد،قشنگ آبکش شده بودم... حسگرا

 .رونیب میکه بر دیمو کشخودشو جمع کرد و دست یبه بدبخت عسل

 .میشد نیدوباره پخش زم ییسه تا میمحوطه گذاشت یکه تو پامونو

 کردن،حقم داشتن بدبختا... یبا تعجب نگامون م همه

 .میدیخند یم نویرو زم میبود و ولو شده بود سیخ سیخ لباسامون

 

 آرمان

تا حالش بهتر شه  سادنیدو سه تا از بچه ها دورش وا رونیب میاحمق رادمهرو آورد یدختره  دمیترکیداشتم م تیعصبان از

 اومد کنارم. انیک

 یریبگ میپتاس یسرت رفته بود ری:خانیک

 زد یپوزخند بعدم
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 یاون طرف تر رو چمنا نشسته بودن و هرهر م کمیتوجه بهش رفتم سمته اون سه تا خلو چل که  یفوت کردم و ب نفسمو

 .دنیخند

 .دنیرو سرشون حس کردن هر سه تا سرشونو باال گرفتن و بعد دوباره شروع کردن به خندکه  مویهمراهم اومد،سا انمیک

 خانوم احسانفر؟ دیکودکانتون لذت برد یها یزی:از کرم ردمیغر تیعصبان با

 جمع کردو بلند شد خندشو

 خواهشا. دی:درست صحبت کناحسانفر

 ن؟یکرد یم یچه غلط ومدیسرش م ییزدمو گفتم:اگه بال یپوزخند

 اشتباه بود. هینشده...اونم فقط  یزیگفت:فعال که چ یکینیاز ا یبانیپارسامهر بود به پشت شیلیدختره که فام یکیاون

 .مهیکدوم پتاس دهیم صیتشخ میسال اول هی یاشتباه؟!حت هی:گهیو م زنهیم یپوزخند انیک

 یداد یم صیتشخ یی:شما که با تجربه اپارسامهر

 که کال چوب خشک بود اونور. یکیاون زنهیم یپوزخند بعدم

 کشه یدسته پارسامهرو م انیخواستن برن که ک ی.راهشونو کج کردن و مدمیتو موهام کش یحرص دست با

 کشه. یکنه و دستشو محکم م یاخم م انیدستش تو دسته ک دنیو با د گردهیبا تعجب برم دختره

 .ذارمیجواب م یب تویبچه باز نطوریکه ا هیبار نی:اخرگهیبا خشم م انیک

 .رنیم گردنویو برم چرخونهیچشماشو تو حدقه م دختره

 شعور. یب یدخترا

 .کنهیکشه و نفسشو فوت م یهمش دستشو تو موهاش م انیطرف رادمهر...ک میریم

 .تهیعصبان یحرکتش از رو نیا دونمیم

 :بسه بابا موتور بخارتو خاموش کنمن

 رو شونه رادمهر. زنمیم رمویم

 ؟یرادداش  ی:چطورمن

 رهیگیاخم سرشو باال م با

 ...یاسممو مخفف کن گهیبار د هی:رادمهر

 گمیتو حرفشو م زنمیم

 جون ی:رادمن

 .رشیگیم انیخواد بلند شه که ک یم

 الیخی:اون خله،تو بانیک

 نفست برگشته. ی:حالت خوبه؟باز که تنگگهیم یبا نگران بعدم

 :اره بابا بادمجون بم افت نداره.رادمهر

 تو اداره؟ یچطور اومد ینفس داشت ی:تو که قبال تنگمن

 رو روبه راه کنم  یادار یمجبور شدم که فقط کارا نهی:واسه همگهیو م زنهیم یلبخند تلخ رادمهر

 .کنهیدخترونه توجهمو جلب م یصدا هیکه  دمیتکون م یسر

 ونیآقا دی:ببخشگهیو م زنهیم یلبخند یدیجمش یشاد

 .دمیتکون م یسر

 د؟یی:بفرمامن

 .دیاخر هفته هست یما برا ژهیو یشما مهمونا نکهی:راستش ایدیجمش

 ؟ی:چگهیبا تعجب م انیک

 جشن باشن نیا یتو دی:آخر هفته تولده منه و من معتقدم که تازه واردا حتما بایدیجمش

 ی:چه عالگنیبا ذوق م انیو ک رادمهر

 رهیگیکارت دعوت به سمتم م هیو  برهیم فشیک یتو دستشو

 دیی:بفرمایدیجمش

 .شهیم میج کنمیتشکر م نکهیا بعده

 ...نیاز ا نمیخوش اومد ا ی:خودش با پاگهیاروم م رادمهر

 

 رعنا
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 دیاین شمی:به خدا ناراحت میشاد

  دمینم یقول چیه یول امیب کنمیم ی:سعمن

 شهینکن خب،ادم باش،بدون شما که نم تی:اه رعنا اذیشاد

 رهزای:به جان تو،عسلو کفن کنم ننم نممن

 شعوریدرد...ب ی:اعسل

 کن خب شیبابا،راض ی:ایشاد

 کنمیخودمو م ی:گفتم که سعمن

 تو کارت نباشه ارمیتن لشو م نیمن خودم ا ی:شادعسل

 ماچ گنده ازش کرد که صورتم توهم رفت هیطرف عسلو  دیپر یشاد

 کرد و رفت. یاز عسل جدا شد و ازمون خدافظ یشاد

 ادیتا اتوبوس ب مینشست ایصندل یاتوبوس رو ستگاهیبه سمت ا میرفت مویراه افتاد شهیمثل هم خالصه

 :عسلمن

 :هوم؟عسل

 م؟یکن یراض ی:ننه بابامونو چجورمن

 دونمی:نمعسل

 م؟یایم یگیم ی:پس مرض دارمن

 خب میکرد دایپ یمناسب یسایک هی دی:باو گفتم شاعسل

 اااایاومد راه افتاد ن،خوشمی:نه بابا،آفرمن

 داداچ می:چاکرعسل

 باز کرد ششویزد و ن یچشکم

 ترمز اتوبوس اومد. یصدا

 :اتوبوس اومد پاشو...من

 

 عسل

 رمیبگ تشویلباسامو عوض کردم رفتم سمته مامان  که تو اشپزخونه بود تا رضا 

 رو اپن دمیحرکت پر هیتو  شهیتو اشپزخونه و مثه هم رفتم

 :سالم مامان گلممن

 رفتو گفت یرو اپنم بهم غره ا مونیم نیکه ع نیا دنیبا د مامان

 شکنهیاالن م ینی؟؟سنگیشد مونی.توباز منمیبب نییپا ای:بمامان

 ماشاال مونمیپر م نی!نه بابا عن؟یبه خودم نگاه کردمو گفتم:سنگ هیاندر سف عاقل

 از تاسف برام تکون داد یسر

 ؟یدار یچه دختر گل ی:مامان دقت کردمن

 بغلت ریهندونه بذار ز گهید کمیبرگشت سمتمو گفت: مامان

 رهیگیکمرم درد م شهیم نی:نه داداش.سنگمن

 ؟یاز کدوممون به ارث برد وییپررو زانیم نیاخرش تو ا میدی:من نفهممامان

 ن؟یمنم سواله ها.نکنه از تو جوب برمداشت ی:برامن

 یشد دهیکه از بند جگرم بر فی.حگردوندمیکه دوروزه برت م ی:اگه از جوب اومده بودمامان

 رو باال دادمو گفتم ابروهام

 :جانمممممم؟؟؟!!!!من

 یخوایم یحاال چ یچی:همامان

 برم تولده دوستمو... دیبا نکهیدادن ا حیشروع کردم به توض نیمت یلیخ

 شد. دهیبگه که موهام از پشت کش یزیخواست چ مامان

 سمته طاها)داداشم( گردمیبرم تیعصبان با

 موئه هاااااا ی:همن

 فک کردم دمه اسبه یفت:خوب شد گطاها
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 شل کرد ششوین بعد

 دمیخند یحالته پوکر نگاش کردم بعد عصب با

 گفتم( یفعال شده هااااا)چ تی:هر هر هر.درسا فشار اوردن قوه خود گوله نمک پندارمن

 ها نشست و روبه مامان گفت یباال انداختو رو صندل یا شونه

 :مامان من گشنمهطاها

 دستشو به کمرش زدو گفت:بچه که بزرگ  نکردم.دوتا تنه لشن مامان

 ی:شما لطف دارمیگفت باهم

 گذاشت جلو دسته طاها ویخونگ کیاز ک کمی خچالویرفت سمته  مامان

 با ولع شرو به خوردن کرد اونم

 کنمی:مامان خواهش ممن

 گربه شرک کردم یشب افمویق بعد

 ؟یکرد یبهم کردو گفت:بابات رو راض ینگاه مامان

 کنمیم ی:هروقت برگشت از سر کار اونم راضمن

 نداره بی:از نظر من عمامان

 ماچش کردم هی نوییپا دمیاپن پر از

 می:اهههه شستمامان

 نگاه به لباسام بکنمو به رعنا بگم. هیرفتم تو اتاقم تا  ییبراش فرستادم بعدم بدو گهیبوس د هیشل کردمو از دور  شموین

 رعنا

 شهیناراحت م ی:مامان جون من...تروخدا...شادمن

 بابات با خودت ی...ولدمی:گفتم که برو من اجازه ممامان

 کن شی:اه مامان خب تو راضمن

 ؟یبرم مهمون خوامی:برو برو مگه من ممامان

 :ماماااااانمن

 امانی:مامان

 شدمولو  ونیتلوز یاومدم و رو مبل جلو رونیاز آشپزخونه ب زونیلبو لوچه او با

 بکنم یمن چه غلط آخه

 اسیمهمون نیمن مخالف صددرصد ا یاه،بابا

از منه به قول خودش مغز خام  شترینه....به هرحال بابا حرف اونو ب ایکنه  یکار تونهیاون م نمیبب ایمتوسل بشم به رو دیبا

 قبول داره.من:رضاااااا...رضا

 به طرفم اومد کردینگا م که به برگه دسش یاومد و همونجور رونیاز تو اتاقش ب رضا

 یخوایم ی:ها؟چته؟چرضا

 دستت؟ هی:اون برگه چمن

 وا کرد و گفت ششوین

 مهیاضی:جواب امتحان ررضا

 )با عرض پوزش(ی:نگو که بازم ر...دمن

 کرد ییقهوه ا دی:به قول معروف تا امتحان هست بارضا

 از تو اتاق اریمنو ب ی:خب حاال شاعر شده برا من اون گوشمن

 :باشرضا

ننه مبارک  غیصدا ج گهید قهیتا دود دمیبرام آورد به سمت مامان که تو آشپزخونه بود رفت،چون احتمال م ویگوش نکهیا بعده

 گرام زنگ بزنمو خرش کنم یبلند شه پاشدم و رفتم تو اتاقم تا به ابج

 Roya khareh یرو

 جواب داد قهید هی...بعده حدود زدم

 :جونایرو

 :سالم عخشممن

 ؟ی...خوبی:سالم اجایرو
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 و شوهرت خوبن؟ یکی؟نی...تو خوبی:مرسمن

 رهیم ادویم ی...نفسمی:مام خوبایرو

 :خب خدارو شکرمن

 ؟یاز من کرد یادیشد  ی:خب کلک چایرو

 ....زهیچ یعنی...یچی:همن

. 

. 

. 

 ؟یکرد کاریچ ی:عسلمن

 ؟یشدن توچ ی:راضعسل

 بزرگرو برام نگه داره یابج گری:خدا جمن

 شدیم یچ یرو داشت ایاز جربزه رو کمیبابا... ولی:اعسل

 ؟یعسل:خب حاال...من که لباس دارم توچ ی:آخ گفتمن

 

 فرار نکنه میتور کرد ویکی میخوجل کن دی:اره منم دارم...فقط بامن

 تورمون سوراخه یدونی....اخه موفتهیتو تور ما ب ی:آره البته اگه کسعسل

 میکن کاریکادورو چ یوا میخونمون باهم حاضر ش ای...فردا بگهید دونمی:من نممن

 نبود. ادمی:اوه اصالاا عسل

 میبخور ی:چه گ...من

 هم تو رمیگیغروب هم از طرف خودم م رونیبرم ب خوامی:من معسل

 یبابا یمرس ی: اوکمن

 خدافظ نمتیبی:فردا معسل

 روز بعد صبح

 :رعنا...رعنا پاشو...پاشو عسل اومدهمامان

 دمیکش ازهیخواب آلود نشستم رو تخت و خم یچشما با

 ییشدمو رفتم دسشو بلند

 اتاق که برگشتم عسل رو تخت نشسته بود هیتو

 که ای...نگفتم از صبح علل طلوع بای:عنتر خانوم گفتم بمن

وم هنوز حم یجناب عال داسیکه پ ینجوری...اشهیساعت ش ی:صبح علل طلوع کجا بود ساعت سه بعد از ظهره...مهمونعسل

 ینرفت

 حاال رمی:ممن

 نمیحاال...پاشو بب رمیم یچ ی:چعسل

 حموم... یبه سو شیو رفتم به سمت کمدم حولمو برداشتم و پ دمیانداخت باسنمو مال نمییحرکت از رو تخت پا هی یط بعدشم

 

 عسل

 دمیرو فرستادم بره حموم و خودمم اول لباسمو پوش رعنا

 بودن  یمشک ریتا آرنجم بود و حر ناشیبود آست دهیپوش لباسم

و  دمیپوش میرونم بود ساپورت جذب مشک یتا رو ریحر قشمیو  یبود و بعدشم مشک دیسف اهویلباسم تا کمر راه راه س خود

 کردن شیشروع کردم به آرا

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

 تموم شده بود که رعنا اومد تو اتاق  بایتقر شمیآرا

 تی:عافمن

 یسی:مرعنا

 به ساعت انداختم ینگاه

 :ساعت چهاره هاااامن
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 :اوه اوه رعنا

سرش  ییقول دادم تا بال ختمویمامانمو کش رفته بودم البته بماند که چقدر مزه ر نهی.ماشرونیب میازخونه زد یبدبخت یکل بعد

 .ارمین

 باش راه بره تونهیپاشنه بلنده.ادم نم یگند بزنن هرچ اهههههه

 نشستم پشته فرمون. یبدبخت با

 ؟ی:ادرسو بلدرعنا

 دادم دستش مویگوش

 امارو چک کن.ادرسو فرستاد واسم ی:پمن

 شرو کرد به خوندن... مویسرشو کرد تو گوش رعنا

 اومد. رمونیگ یچس مثقال جاهم به بدبخت نیبود که هم ادیز نیپارک کردم.ازبس شلوغ بودو ماش نویپاش یبدبخت به

 سمته خونه میمتشخص راه افتاد یوماخان نیع نوییپا میدیپر

 .نیبه زم دیفکمون چسب میکه شد وارد

 کیبزرگ و ش یلیخ اطیح هی

 بوداااااااا یمجنون بود.اطرافم کال گلو بلبل...اصن عال دیب یسنگفرشش کال درختا اطراف

 زد به پهلوم رعنا

 م؟یدونستی:خرپول بودو ما نمرعنا

 .قشهی:خرپول برا دودمن

 مونییراهنما یخانوم هی میوارد شد نکهی.همشدیهر هرشون بلند م یدوسه تا پسر کنار هم بودنو هر چند لحظه صدا اطیح تو

 میکرد به سمته طبقه باال تا لباسامونو عوض کن

 نگا کردم هیبه خودم  سادمویوا نهییا یجلو

 ؟ینکن یزدو گفت:خودخور یازون ور سوت عسل

 :برو بابامن

 شد زونیاز گردنم او مونیم دونهیبود  دهینرس نیهنوز پام به زم میرفت نییابه سمته طبقه پ باهم

 رعنا جونم ی:وایشاد

 دوتا ماچم کرد. بعدم

 رمیزدمو گفتم:تولدت مبارک عز یلبخند زورک هی

 گردنمو فشار داد شتریب

 گرمیج ی:مرسیشاد

 دخالت کرد عسل

 ما قطع نخاع شدااااا هیاج نی:اعسل

 رو کله اون. دیپر هوی دیتا عسلو د یشاد

 قراره منم به درده اون نگون بخت دچار شم کنمیکه عسل گفت:حس م دادمیگردنمو ماساژ م داشتم

 گردنشو ول کردو گفت یشاد

 .نکبتشی:ایشاد

 عشقم یش لیفس شاالیگفت:ا دویگونشو بوس عسل

 زمیعز یباز ذوق زده گفت:مرس یشاد

 .میگشتیم یماف یپاف هیدنبال  مویپروندیاز مبال و مگس م یکیرو  میبود نشسته

 چه برسه به پسر خوشگل. نمیاطرافو بب تونستمینور کم بود که من به شخصه نم ازبس

 که عسل به پهلوم زد دمیکش یپوف

 :هوم؟من

 نخند گمیم زیچ هی:عسل

 :بنالمن

 ادب ی:مرسعسل

 قرارت بدم تیمورد عنا شتریب یخوای:قابل نداره.ممن

 هی:نه قربون دست کافعسل



Roman-City.ir 
 مالک قلب تیکه پارم رمان

 

https://telegram.me/romancity 16 

 

 ؟یبگ یخاستیم ی:خب چمن

 ستنایدارو دستشم بد ن انویک نی:اعسل

 ه؟یکدوم خر انی:کمن

 بود؟؟ یاسمش چ یکیرادانو اون انهی:ارومتر بابا.کعسل

 :اهاااا.ارمان و رادمهر؟من

 گفت پخش شدم نویبه هدف تا ا یزدو گفت:زد یبشکن

 جمعم کنه کردیم یسع یبدبخت ه عسله

تو حلقتاااااا.ببند  امیخورده شرف داشتم که به باد رفت.جفت پا م هیابرو برام نموند. شتویتو دهنتاااااا.ببند ن زنمی:معسل

 المصب گهید

 کردیم دمیتهد یه

 گفتم دیرقصیم یکه خنده توش بندر ییسره جامو با صدا دمیمثه ادم تمرگ دمیخند یکل نکهیا بعده

 دیلیما ایا دیکه تا حاال به کشتن من عالقه مند بود یارمان منت ین زانو بزنم بگم اقاشاخه گل بردارم برم جلوشو هی:چطوره من

 لم؟؟یوک ای.عادییشدن درا سیبا شرط پل ریبه عقد بنده حق

 باز پخش شدم بعد

که ما  فیبودن.ح یعال هیبدم نبودناااااااا.اصن بد چ نیهمچ ی.ولشنهاداشیپ نی.خاک به سرش با ادیخندیم گهید عسلم

 میریباهاشون کاردو پن

 ه؟یچ یدونی:معسل

 ه؟ی:چمن

 اله دهیا یلیخ طشونی:شراعسل

 :چرا؟من

 .فهمنیبکنن اونا نم یهرغلط نایا گنوی:چون ننه باباشون شهر دمن

 یاشاره نمود یکلفت دای:به نکته شدمن

 حل بود یهمه چ میبحل شگاهویازما هیقض یعذر خواه هیبا  شدی:اگه معسل

 :اونام فبول کردنمن

 زدم یپوزخند بعدم

 ضرره ی:امتحانش بعسل

 یاشاره نمود ی:بازم به نکته کلفتمن

 نچسبو رو اعصابن یلیخ یلیخدا وک ی:ولعسل

 یکنیکلفت اشاره م ی:چقدر که تو امروز به نکته هامن

 مییشما کهی:کوچعسل

 سره پروژه مهندس می:پس برمن

 یاعلی:عسل

 زد یلبخند بعدم

 

 عسل

.تا باهاشون میاوردیم رشونیگ دیخلوت با یجا هی.باالخره ادیرعنا رو مجبور کردم که باهام ب رونیب رنیدارن م دمید یوقت

 .میبحرف

 .نیخودتون دمیدنبال شوهرامون شوهر ند میپشت ساختمون.مام افتاد رفتنیداشتن م رونیبه سمت ب میافتاد راه

 

.مام از فرصت دنیحرفیو داشتن باهم م سادنیدرخت اون دوتا وا ینورشم کلبود که بسته بود.او یدره اهن هیساختمون  پشت

 .میو جلوتر رفت میاستفاده کرد

 .ونی:سالم آقامن

 اخماشون رفت توهم. دنمونیبرق بهشون وصل شده باشه برگشتن سمتمون،با د انگار

 ن؟یینجای:شما چرا اانیک

 نیینجایکه شما ا یلی:به همون دلمن
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 باالرفت. ابروهاش

 ن؟یکردیم بمونیتعق نی:داشتارمان

 .ییزایچ نیهمچ هیباز کردو گفت: ششوین رعنا

 ل؟یبه چه دل قای:دقآرمان

 نکهی:اومممم...راستش ارعنا

 .زدیحرف م شیجلب شد که داشت با گوش انیمن و من کرد.توجهم به ک کمی

 :فعال کنسله،نه بستستانیک

 اصال ستین یکرد و گفت:راه یقیو به در نگاه عم برگشت

 نمیبدش بب یکش رفتم.برگشت سمتمو با اخم گفت:ه شویتوجه به ارمان و رعنا به سمتش رفتم و گوش بدون

 ؟یدیحرفیم یبا ک یدادم باال و گفتم:داشت ابرومو

 :به تو چه؟انیک

 یو گفتم:چون شوهرم دیاز دهنم پر ینجوریهم

 !؟یباال رفت و گفت:چ ابروهاش

 رو دهنم زدم

 ی:واااااامن

 که... یدیبر سرت عسل ر خاک

 که دستمو پشتم گرفتم رهیرو بگ یبرداشت که گوش زیبه سمتم خ انیک

 دمینم ی:تا نگمن

 رونیاسلحه ب هی یکیدستشونو پشتشون بردن و  یارمان درکمال ناباور انویاز اطرف اومد.ک دنیمثل دو ییصدا هی ییهوی

 اوردن.

 که ارمان به سمتش رفت و دهنشو گرفت. دیکش یغیج رعنا

 

 رعنا

 که ارمان به سمتم اومد و دهنمو با دستاش گرفت. دمیکش یغیاگاه ج ناخود

 ?شم واقعا! سیپل خواستمیم میروح نیضربان قلبم باال رفتو از ترس خشک شدم.با ا یرارادیغ یلیخ

به خاطر  ینامفهوم یصدا ومدبایکم داشت اشکم درمدست آرمان اسلحش بود و با اون دستش دهنمو گرفته بود کم  هی تو

 بسته بودن دهنم گفتم:تروخدا ولم کن.

 ؟یاد،اوکیازت درن ییاما صدا دارمیاز چشمم افتاد.سرشو اورد کنار گوشم و اروم گفت:دستمو برم یقطره اشک بعد

 رهیگیدهنم م ی.بازم دستشو جلوشهیهق هقم بلند م یصدا دارهیدستشو برم کنهیهم دمیتکون م سرمو

 اد؟یصدات درن گمی:مگه نمارمان

 نکردم. دایپ یزی:چگهیسمتشو م ادیم انیاد،کیم نییدوباره پا اشکام

 م؟یکن کاریچ نای:با اگهیو م ندازهیم یجا خشکش زده نگاه هیبه منو عسل که  ارمان

 گهید میولشون کن دیم؟بایکن کارشونی:چگهیو م کنهینفسشو فوت م انیک

 ادیصداش درم عسل

 رو ولش کن. چارهیاون ب ی:خفه کردعسل

که عسل دوباره دهنشو وا  ذارنی.هردوشون اسلحشونو پشت کمرشون مکشمیم یقیعم داره،نفسیدهنم برم یاز جلو دستشو

 .کنهیم

 .میدیلوتون م میریو االنم م میدیما اونارو د نیفک کن نیونی:مدعسل

 یکنیکفنت کنم عسل که همش زر زر م یییییییآ

 ی:جرأتشو ندارانیک

 .هی:امتحانش مجانعسل

 جلوش. پرهیم انیطرف ساختمون که ک وفتهیراه م بعد

 کجا؟ ی:هوانیک

 :خونه عمو شجاع.عسل

 :ههههه،نمکدون.انیک
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 .رسهیبه فکرم م یزیچ کنمیکه فک م کمی

 (دونمیخودم م نیشما بگ ستیچقدر من باهوشم؟اصال الزم ن نیدی)دن،نه؟یسی:پلمن

 زده؟! یزر نیهمچ ی:کگهیم عیارمان سر پرهیم رنگشون

 زنه،فقطینم یحدس نیما باشه جز ا یکه به جا ییدرازم،منم که خرم،هربچه ا یگوشا نی:اگمیو م برمیسرم م یباال دستمو

 زنمیم یو بعدش پوزخند نیو با خودتون اسلحه اورد نیکرد سکویر نیچطور ا دونمینم

 :مزخرف نگوانیک

 بگم که چند نفر مسلح تو خونشن. یشادبه  رمی:باشه،پس من معسل

 .یکنی:تو غلط مانیک

 .دمیلحظه ترس هیبودن که  یعصبان انقدر

 (دهینه م یمعن ی)به زبان ترکخیُ:ادب مدبم که عسل

 ن؟یبد حیتوض نیخوا ی:نمگهیکه عسل م شهیبرقرار م نمونیسکوت ب کمی

 .کشهیتو موهاش م یدست انیک

 کننیکه شروع به حرف زدن م گذرهیم قهیدق چند

 :خب،باشه...ما...انیک

 اااانی:کگهیتو حرفشو م زنهیم ارمان

 .میبهم نزن شتریبهتره لجنو ب گهید دنیکنم؟فهم کاری:خب چگهیم یعصب افهیبا ق انیک

 شانس. یمرس یعنی.ادیمنو عسل کش م شهیم،نیسی:ما پلگهیرو به ما م بعد

 سمت عسل گردمیبرم

 .ولی:امن

 کردنیدوتا با تعجب نگامون م اون

 

 انیک

 :از هفت دولت ازادن هااااگمیحرکتشون کنار گوش ارمان م دنید با

 نداره گذاشتشون مردمو شاد کنن. دهیفا دهیبودن خدا د تیتو اولو نای:اارمان

 .زننیلبخند مرموز م هیسمتمون و  گردنیخنده.برم ریز میحرفش هردومون زد نیا با

 بگذرونه. ری:خدا به خگمیلب م ریز

 براتون... میدار ییاستثنا شنهادیپ هی:ما گهیکه اسمش عسل بود م یکیاون

 .نیبا ما ازدواج کن نکهی:ارعنا

 فشار اورده. یشوهر یگفتم:ارمان ب هیتا حرفشونو هضم کنم،بعده چند ثان دیطول کش کمیگن،یم یچ دمینفهم اول

رو چمنا و هر هر  میبود ومد،نشستهیبود از چشماش اشک م دهیخدا از بس خندخنده،ارمان بنده  ریز میحرفم زد نیا بعده

 .میدیخندیم

 

 عسل

 بز. انهیاون ک ی.رفتمو با پا زدم تو پهلورفتنیم سهیو ر کردنیخر عرعر م نیشعورا ع یب

 :بابا جمع کن خودتو.من

 .یریخودتو بگ یکن جلو یسع یول یشیذوق مرگ م یدار دونمیبه ارمان زدو گفت:م یپس گردن رعنا

 ی:ذوق مرگو خوب اومدارمان

 بشه؟ یکه چ م؟اصالیکنیقبول م نی:چرا فکر کردگهیم دیرقصیم یکه خنده توش بندر ییبا صدا انیک

 .میکنی:جون ما کمکتون ممیرعنا باهم گفت منو

 :نه بابا...ارمان

 :اره مامانرعنا

 .شهیو اونم بلند م رهیگیو بعد دستشو به سمت ارمان م تکونهیو خودشو م شهیبلند م انیک

 .نمیبب کیرو.از نزد وونهید هیارزوم بود  شهی:همآرمان

 شهیارزوت براورده م نیا نهیینشده برو جلو ا ری:خب االنم دمن

 استاد. نیدار اری:اختگهیو م ندازهیباال م ییا شونه
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 :ممنون از برنامه طنزتون،شب خوش خانوما.انیک

 چورااایگاو رفتن،ب نیع بعدم

 د؟یشوهرم پر یدی:دگهیو م کوبهیم نیپاشو زم رعنا

 ؟ییکجا قای؟دقییکجا گه،شوهرمیتو بود د ری:تقصگهیکه م کنمیحرفش با تعجب نگاش م نیا با

 ها کرده بود. چارهیبدبخت ب نیا هیشب افشویو ق خوندیم تمیر با

 انقدر فشار اورده بهت. دونستمی:واقعا نممن

 ...کنهینثارم م یشعوریو ب رهیگیازم م یشگونین

 

 رعنا

 یبرش داشتمو گذاشتم کنار گوشم و دوباره چشامو بستم که با صدا یچشممو وا کردمو از رو پاتخت یال میزنگ گوش یصدا با

 عسل از پشت خط،تا مرز سکته رفتم. غیج

 خبرت؟ یی:رعنا کجاعسل

 :چرا؟گمیم یچارگیب با

 .یدانشگاه باش گهید قهی:قرار بود تا پنج دقعسل

 :مگه ساعت چنده؟من

سرته و بالشتتم رو  رهیز ،پتوتیزنیحرف م یباز دار مهین یو با چشما یهنوز تو تختت پالس بندمی:عقربه کنده.شرط معسل

 .زونهیلنگتم از تخت آو هی نهیزم

 .گفتیبودم که عسل م یتو همون وضع قایدق دمینگاه به خودم کردم و پوک هی

 ؟یکه چ یکاشت نجایساعته منو ا شتو،چهاریبا حرص:ببند ن عسل

 .امیم گهیربع د هی:خب حاال تا من

 .یربع تو اتاق فکر هی:اره خب،فقط عسل

 حاال امی:باشه بابا،ممن

 سرش اومده باشه. ییبال هیبوده باشه  ادیبهش ز تمیعنا زانیم ترسمیزنگ به عمت بزن،م هی:قبل اومدن عسل

 .شعوری:ببند بمن

 .ییتو دستشو دیهجوم بردم که رضا پر یی.به سمت دستشورونیقطع کردمو رفتم ب ویگوش بعدم

 خداااااا یا

 شدم. ییدستشو الیخیشده بود،ب رمید چون

 .رونیواز خونه زدم ب دمیتو حموم و صورتمو شستم.لباسامو تند تند پوش دمیپر

 دانشگاه. یبه سو شیفتم و پگر یتاکس هی ابونیخ سره

تفاوت از  یخواستم ب یم دمیشدم،دم در دانشگاه اون عنتر و منترو د ادهیپ یربع دانشگاه بودم.از تاکس هیسر  قایدق

گفت:سالم خانوم احسانفر،صبحتون  کردیناناسشو مشخص م یلبخند که چاال هیارمانه جلو اومد و با  ارویکنارشون رد شم که 

 .ریبخ

 !!!!!ریممنون،صبح شمام بخ یلی:سالم...خمن

 اومد طرفم. میکیاون

 !!!ن؟ی:سالم،خوب هستانیک

 چشونه. نایامام هشتم،ا ایدهنمو قورت دادم، آب

 !ن؟یخوب ،شمای:سالم مرسمن

 .تونی:به خوبانیک

 افتاده؟ ی...اتفاقدی:اومممم....ببخشمن

. 

. 

. 

 میکردینگاشون م میباز داشت یعسل با دهنا منو

 به خودم اومدم. هیچند ثان هبعد

 هییمسخره ا هی:شوخمن
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 با شما،تلف کنم؟ یوقت گران بهامو واسه شوخ دیخدا،چرا با ی:واآرمان

 نیبد حیتوض شتریب شهین؟میبا ما ازدواج کن نیخوایکه م یچ یعنی:عسل

 م،کهیبه دو تا خانوم دار اجیما،اهت اتیعمل هیواسه  ن،کهیحد بدون نیفقط در هم میهمه اطالعاتو بهتون بد میتونی:ما نمانیک

 ن،ماهمیکن ن،کمکیخوایم نیگفته بود کنه،شمایقبول نم یباالش،کس سکیهمراه ما وارد باندشون شن،که متأسفانه به خاطر ر

 یم،خواستگاریایکه ب میدیرس جهینت نیخانوادتون،به ا واز شما  قاتیتحق یسر هیبعد انجام 

 .میبه شما درخواست ازدواج داد نیخاطر هم دن،بهیخانواده هامون اجازه نم م،امایکمک کن میخوایم می:درسته ما گفتمن

 تعصف تکون دادن یاز رو یدوتا اول با تعجب و بعد با خنده سر اون

 د؟ی:خب،حاال شما موافقآرمان

 :من که ارهعسل

 تکون دادم،و گفتم:اره یمن نگاه کردن،سر به

 ؟یک یخواستگار رهیم ی: کعسل

 داره؟ می:مگه فرقانیک

 نداره ی:واسه من که فرقانیعسل باهم:معلومه ک منو

 به آرمان انداخت ینگاه

 نداره ی:واسه منم فرقآرمان

 کله هاشونو به سمت ما برگردوندن. هردوشون

 گفتم یآروم یگوش عسل با صدا دره

 :آرمان مال منه،حرفم نباشهمن

 جونم واسه من انیتحفس،ک یلی:خب بابا،انگار خعسل

 از پهلوش گرفتم. شگونین هیباز نگام کرد، شیبا ن بعدم

 مرض ی:اعسل

 :خب؟انیک

 دیاریب فی:تشرمن

 ؟یک یخواستگار ادیب ی:کآرمان

 انداختم، یآرمان نگاه به

 من یخواستگار ای:شما بمن

 :بدبخت شدم.آرمان

 دلت بخواد. میلیم،خیدی:هرهرهر،خندمن

 من. یخواستگار ایرادان،شما ب یآقا اصال

 باهم،شما برو بچسب به اون تفلون خان میدیبه توافق رس ،مایگیم یچ یه ی:هعسل

 ...یتفلون؟دختره  یگیم یک ،بهی:هوآرمان

 :داداش لطفا با خانوم بنده درست صحبت کنانیک

 میکردیدهن باز به اون دوتا نگا م با

 :خاک برسرم،خواهرم از دست رفت من

 

 رعنا

 زنهیجلومون رو ترمز م دیپارسه سف هیکه  میبر ستگاهیبه سمته ا شهیمث هم میخوایم مویایم رونیدره دانشگاه ب از

 ستیمشخص ن ادیو رانندش ز هیهاش دود شهیش

 چهیپیارمان تو گوشم م یاشنا یبعد صدا ادویم نییپا شهیش

 باال تا برسونمتون نی:بپرارمان

 شمیخم م شهیبه سمته ش یپوزخند با

 م؟یقبول کن ی:توقع دارمن

 چرخونهیتو حدقه م چشاشو

 دیقبول کن دی:باارمان

 !لش؟ی:دلعسل
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 باهاتون حرف بزنم دی:باارمان

 شهیو سوار م کنهیدره عقبو باز م عسل

 شمیدنبالش پشت سوار م منم

 گهیدرو نبستم که ارمان اعتراض وار م هنوز

 جلو ادیب تونیکی:لطفا ارمان

 :چرا اونوقت؟گمیتعجب م با

 کنهیو به خودش اشاره م گردهیو به سمتمون برم ذارهیکنارش م یرو صندل دستشو

 !نی:راننده که استخدام نکردارمان

 کنهیبا ابرو بهم اشاره م بعدم

 جلو خواهشا ای:بارمان

 گهیشوهرت د شهی:گمشو جلو پگهیم یبا حالت طنز عسل

 ...دهیهلم م بعدم

 .نمیشیم کنمویرو باز مدره جلو  شمویم ادهیپ ناچار

 .چسبمیمارمولک به در م نیفرار کنم.ع خوامیم گنهیندونه فک م یکه هرک نمیشیم یطور بندمیکه م درو

 شکنهیارمان سکوتو م میشیکه از دانشگاه دور م کمی

 داده شه. حاتیتوض یسر هیبراتون  میکه قراره انجام بد یدرمورد کار دی:باارمان

 ...ای:کعسل

 گهیم یو با دستپاچگ کنهیقطع م حرفشو

 ...رادان کجا هستن؟ی:اقاعسل

 کنهیم یبهش نگاه نهیاز تو ا ارمان

 :اونجا منتظرمونه.ارمان

 فتهیم ادشی یزیدفه انگار چ هیکه  کنهیسکوت م کمی

 که نگرانتون نشن نیخبر بد نیخوایاگه م کشهیطول م یدوساعت هی:کارمون ارمان

 زنگ بزنم نمیبینم یپس لزوم شهینگران نم دنیرس ریدوساعت د یکی.اصوال مامان برا کنمیساعت نگاه م به

 کیساده اما ش یدور نما هیخونه دوطبقه با  هی کنهیجا پارک م هی گذرهیکه م کمی

 دیی:بفرماگهیو م کنهیدرو باز م ارمان

بهت اعتماد  یداخلش چه خبره بعد توقع دار تسیخونه که معلوم ن هیتو  ی:مارو اوردگهیبعد روبه ارمان م کشهیدستمو م عسل

 م؟یکن

 کشهیتو موهاش م یدست ارمان

 .مونهیقاتیتحق یکارا یمکان امن برا هی نجای:اارمان

 منم باور کردم وی:توگفتعسل

 رهیبه سمتش م یناگهان یلیکه ارمان خ کشهیم شتریدستمو ب بعدم

 ستهیمیو وا خورهیبرم نیکه پشتش به ماش رهیقدم به عقب م هیبا تعجب  نهیبیکه حرکت ارمانو م عسل

 گهیم رهیکه به سمتش م نطوریداره کنترلش کنه هم یکه سع ییبا صدا ارمان

 ایبه شما اعتماد کنم  تونمیمطمعن باشم م دیمنم که با نی. ایبد نکن یپس بهتره تو ذهنت فکرا سمیپل هیدختر من  نی:ببارمان

 یکنیفراموش م ویکال همه چ ای یریاالن داخل م نیهم

 گهیو کنار گوشش م برهیصورته عسل م کهینزد سرشو

 کنم؟ تیحال ای یفهمی:مارمان

 شهیم دهیاز کنار گوشم شن انیک یصدا

 ارمان خودتو کنترل کن ی:هانیک

 شهیو وارد م زنهیجواب پس بده اونو از کنار در کنار م انیبه ک نکهیو بدونه ا گردهیکالفه به سمتمون برم ارمان

 ادیبه سمتمون م نایک

 کنهینفسشو فوت م عسل

 برهی:جونه تو فک کردم االن گردنمو معسل

 یجان ی وونهیلب گفت:د ریز بعد
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 طرفش رفتم

 خودته خب ری:تقصمن

 کردنت دایشوهر پ نیخواهشا ببند با ا یکی:تو عسل

  گهیکه کال ساکته رو بهمون م انیک

 از نقشه هامون شکست خورده.بهش فشار اومده. یلیمدت خ نیا دی:ببخشانیک

 فشاره راتهی:همش تاثعسل

 کنهیشل م ششوین بعد

 کنهیم کسانیبا خاک  نویشه زم یخدا نکنه که بخواد جد یول ستین یتو کارا جد ادیداره و ز یالیخ یب تیکال شخص عسل

 

 عسل

 توش پارکه نیکه فقط دوتا ماش کهیکوچ اطهیح هی.میشیم اطیح وارد

 و ماام پشت سرش رهیجلومون راه م انیک

 وجود داره. وتریکامپ هیکه رو همشون  هییزایم کنهیکه توجهمو جلب م یزیچ نیاول میشیسالن که م وارد

 ذارهیم زیو فنجونشو روم شهیاز جاش بلند م دنمونینشسته.با د زایاز م یکیپشته  رادمهر

 دی:به به همکاران جدرادمهر

 میزنیم یلبخند هردومون

 کشمیخجالت م نمشیبیهربار م شگاهیازما ی.بعد اون اتفاق توهیاز شرمندگ شتریمن ب لبخنده

 زهینشسته و سرش رو م ایاز صندل یکیرو  ارمان

 تورهیکه هدفون تو گوششه و سرش تو مان زاسیاز م کهید یکیام پشت  گهیپسره جوون د هی

 زنهیو اروم پشتش م رهیبه سمتش م انیک

 گهید رونیب ایب مایعاقا ن ی:هانیک

 شهیما از جاش پا م دنهیو با د دارهیو هدفونو برم رهیگیسرشو باال م پسره

 هستم دیجاو مای:سالم.نپسره

 میکنیم یابراز خوشبخت هردومون

تا  کنهیبه ما تعارف م نهبعدمیشیو روش م کشهیکناره ارمانو کنار م هیو صندل رهیبزرگه وسطه سالن م زهیبه سمته م انیک

 مینیبش

 شهیم رهیو به ما خ کنهیسرشو بلند م قهیارمان بعد چند د 

 کنمیتفاوت بهش نگاه م یب

 کنهیشروع م انیک

اطراف برده و  یخانمانو به کشور ها یب یدخترا یکشت قیجنوب از طر یمرزا قیکه از طر میباند قاچاق انسان دار هی:خب ما انیک

 هستن تی.طبق اطالعات به دست اومده چند نفر از اعضا داخل دانشگاه شما درحال فعالفروشنیاونا رو م

 جلو دستمون گذاشت ویعکس

 چشام گرد شد یعکسه شاد دنهید با

 در ارتباطه یاصل یاونجا داره و با مهره ها ییاز اعضاس که نفوذه باال یکی شونی:اانیک

 از جاش بلند شدو و اومدو روبرومون نشست رادمهر

 یو چون شما دوستا نیازشون کمک بخوا نویبه صورت قاجاق وارد باند ش رانیکه شما به قصده خروج از ا نهی:نقشه ما ارادمهر

جلوه  یطور یدارنو ما با پرونده ساز یباند نفوذ کم نیا یتو انی.درحال حاضر ارمانو کشترهیشانستون ب دیهست یشاد کهینزد

 فرار به صورت قاچاق همراه شماست رانیراهشون واسه خارج شدن از ا نهاکه اونا ممنوع الخروجن پس ت میداد

 ...میخارج ش یقاچاق میخوایکه م میبگ یبه شاد میما بر یبگ یخوایو دوم م?نیچرا به ما اعتماد کرد نیبگ شهی: اول مرعنا

که  نیبگ دینباشه بله شما با یاعتماد یب چیه یکه جا میکرد قی..تحقدر باره خودتون خانواده و. قی:مطمعن باش انقدر دقرادمهر

 نیخوایم

با بانده ما  نیایکمکتون کنمو ب تونمیمن م زمیاره عز گهیابلهانه.اونم راحت م یفکرا نیاز ا نی:دس بردارکنمیقطع م حرفشو

تا هم اون شک نکنه هم  نیکن انیداره چطور ب یبه شما بستگ گهی)فک کنم( گفت:د مابودیکه اسمش ن یخارج.مسخره اون میبر

 نیبذاره وارد باند ش

 ن؟یا کارهی:اونوقت شما چمن
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 .میدرجوابم گفت:مافقط همراهتون انیک

 میکنیقبرمونو م میدفعه بگو دار هی:من

 با حرف اومد ارمان

 میندار ازیعرضه ن یلوسو ب یبه معمورا نجای.ما ایبر یتونیم یمونی:اگه پشارمان

 میتا تهش هست ینی میداد شنهادیخودمون بهتون پ یوقت:رعنا

 میایبا تحکم گفت:ما از پسش برم بعد

 دوارمیزد:ام یپوزخند ارمان

 ینیبیحرص گفتم:حاال م با

 شاالیزدو گفت:ا یحرص درار لبخنده

 جام بلند شدم از

 :ممنون بابت استقبال گرمتونمن

 با تحکم گفت:هنوز تموم نشده انیک

 :خب؟من

 میکه با خونوادتون هماهنگ کن نیبد یزیچ یشماره ا هی:انیک

 سهیدراوردمو شماره خونه رو نوشتم.بعدم دادم تا رعنا بنو دفترچمو

 کندمو گذاشتم جلوشون برگرو

  رونیب میکوتاه همراه رعنا اومد هیخدافظ هیبا  بعدم

 

 ارمان

 مدت به خاطر تو به همه خواستگاراش نه گفت نی.بهاره ای:ارمان تو واقعا احمقمامان

 :اشتباه کردمن

 جواب اونهمه عالقش بهت؟ نهی!اشتباه کرد؟!ان؟ی:هممامان

 :مامان من منصرف شدم.تمااااممن

 روزه هوا برت داشت؟ هی؟یدوسش دار یگفتی.مگه خودت نمی:تو غلط کردمامان

 :مامان خواهشا تمومش کنمن

 مداخله کرد بابا

 ؟یمطمئن متی:از تصمبابا

 تموم شه گفتم هیقض نکهیا یبرا

 یلی:خمن

 ؟یکه بهاره رو ول کن قهیفکر کن.عالقت بهش انقدر عم شتریب ی:باشه.ولبابا

 بار صدم ارهههههه یگفتم:برا کالفه

 تکون دادو گفت یسر بابا

 ینش مونیپش دوارمیباهاشون.ام ذارمیقرار م زنمی:فردا زنگ مبابا

 به سمته اتاقم رفتم ریشب بخ هیگفتمو با  یممنون

 دروغ بگم. لمیاز االن که مجبور شدم برخالف م نمیبود.اون از ظهر که اونطور با عسل رفتار کردم ا یروز پر تنش امروز

 رعنا

 ارمان زنگ زده بودو برا امشب قرار گذاشته بود.  یبابا روزید

 .دیبره خربا نامزدش  خواستی.مومدیامروز ن هیعسل وارد کالس شدم.هد با

 .میکردینقشمونو اجرا م دی.از االن بانمیکالس چشم چرخوندم تا شادیو بب تو

 بود. شیطرفش.سرش تو گوش میبه اخر نشسته بود رفت یکی فیکه رد دنشید با

 خوردو سرشو باالگرفت.  یصورتش زد که تکون یجلو یبشکن عسل

 . میزدو سالم کرد.ماام با هم سالم کرد یلبخند دنمونید با

 :اجازه هست؟عسل

 کنارش اشاره کرد.  هیبه صندل بعد

 :اره قربونت برم. شادی
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 .با لبخند گفت:خب چه خبرا؟؟میکنارش نشست هردومون

 . گذرهیم ییی:هععسل

 شده؟ یزی:چشادی

 رو ندارم.  نجایحوصله ا گهیلباشو جمع کردو گفت:د عسل

 با تعجب:چرااا!! شادی

 .میادامه بد گهید میاومد داخلو نتونست استاد

 ...دیکه استاد گفت خسته نباش دمیفهمیاز درس م ییزایچ هیشده بودم.تازه داشتم  رهیتخته خ به

 مااااایبود یتو حس خرفهم اه

 کننیم یباباااااا چرا با احساسات ادم باز یا

 سمته شادی برگشتم به

 سوزوندماای:داشتم فسفر ممن

 :خودتو خسته نکنشادی

 بلند شد بعدم

 رهیواسه خوردن بگ زیچ هیاز بوفه  یشاد میرو چمنا و منتظر بود می.گشنم شد!نشسته بودمیبخور یزیچ هی میبر نیش:پاشادی

 م؟یبحثو به اونجا بکش ی:چجورعسل

 بدونم؟؟ دی:بامن

 یدونینم یچی:مرده شورتو ببرن که هعسل

 ( you tooتو) وی:من

 کاکائو اومدو نشست کنارمون و ماله هرکدوممونو دستمون داد ریبا سه تا ش یشاد

 دنییپایبه ارمانو رادمهر افتاد که مثال به طور نامحسوس داشتن مارو م نگاهم

 که نامحسوس بود چقدرم

 امشب؟ شهیم یقراره.به به چ ی.قلبم چه بارهیزمزمه کرد:دستم تو دسته  ویاهنگ طنتیبا ش عسل

.منتظره خاله نیبه حاله منه فلک زده کن میفکر هی نیتو اتاق خلوت کن نیگفت:شب رفت زدیوش موج مکه خنده ت ییبا صدا بعد

 شدنم

 زدم تو پهلوش که خندش شدت گرفت تیعصبان با

 ه؟؟یک اریگفت: یبا حالت مشکوک یشاد

 یچش چمن ارویبا ابرو به ارمان اشاره کرد: عسل

 باز شل کرد ششوین بعد

 :ببند عسلدمیغر

 :چشم عشقمعسل

 با ذوق رو بهم گفت:بهت درخواست داده یشاد

 .یخاستگار رنیکاره شب م هی:درخواست که نه.عسل

 تی(ماشاال فعالwooow:واااو)یشاد

 کنماااایشَتَکِتون م زنمیحرص گفتم:م با

 :باشه بابا اروم باشیشاد

 از تاسف براشون تکون دادم یسر

 باشه؟ یگفت:اسمش چ یهیبا حالت عاقل اندر سف عسل

 ؟یتعجب گفتم:اسم ک با

 خاله یتوله ها دمیخاله...شا یذوق گفت:توله  با

گفت:شکر خوردم به قرعااان.به روح عمت  یا دهیمحوش کنم که با لحن به ظاهر ترس یبلند شم برم از هست خواستم

 .تورو کفن کردمدمیخند

 حرفاش خودمم خندم گرفت دنیشن از

 کردم خودمو ناراحت نشون بدم یبه سرم زد.سع یفکر

 هو؟یباتعجب گفت:چت شد  عسل

 کردم سکوت
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 ؟یدیقبال باهاش حرف ی:راستیشاد

 گفتم یگرفته ا یسوال بود رو پنهان کنمو با صدا نیاز ا یکردم ذوقمو که ناش یسع

 هست یمشکل هی.اما میهمو دوس دار کنمیفک م ی:اره.راستشو بخوامن

 ؟ی:چیشاد

 

 عسل

 کردمینگاه م بافتیبه رعنا که داشت چرتو پرت م تعجب داشتم با

 ؟ی:چشادی

 خارج اما... میبر میداشت می:ما تصمرعنا

 منو من کردو بعد گفت کمی

 :ارمان ممنوع الخروجه.رعنا

 شد رهیباالگرفتو به ما خ سرشو

برم اونور.اگرم بخوام  تونمیاگه ازدواج کنم نم شهیکنم.اما نم شرفتیموندنو ندارم.دوس دارم برم خارجو پ نجای:حوصله ارعنا

 برم یقاچاق دیبرم با

 باهووووش یدختره  نی.افردمیمنظورشو فهم تازه

 به فکر فرو رفت.  شادی

 از پشت صدام کرد.  ییکه صدا میخوردیم کمونویک رکاکائویتو سکوت ش میداشت

 ابروهام باال رفت.  انیک دنیسمته پشت که با د برگشتم

 به بچه ها گفتمو از جام پاشدمو رفتم سمتش. دیببخش هی

 از بچه ها دور شد منم افتادم دنبالش که یهو برگشت سمتم.  کمی انیک

 ن؟ی:به فکرش هستانیک

 یشما عشقم.شما چطور یها یاز احوال پرس یسالم قندم.خوبم مرس کی:علکنمینگاش م یور هی زنمویم نهیبه س دستمو

 رو به راهه نفسم؟ یعسلم؟همه چ

 . دیخند زیر زیکش اومدو ر ششیبا دهن باز نگاه کرد بعد ن اول

 نگاش کردم تا خندش تموم شه پوکر

 ...حاال سوالمو جواب بدهدیخشی:خب...بانیک

 فکر کردم!سوال!؟کدوم سوال؟! کمی

 اتیباز یگل یماه نیبرسرت عسل با ا خاک

 . نییانداختم پا سرمو

 ادینم ادمی یزی:چمن

 برو من هستمااااا یگفت یگل یگفت:به ماه دیرقصیم یکه توش خنده مکزیک ییبا صدا دوباره

 :هان؟؟!!انی؟کی:هه هه هه باز تو خود گوله نمک پندار شدمن

 بود؟ ی.سوالت چرهیدر م گتیجا د هیاز  اریبه خودت فشار ن یچی:همن

 اورد.  نییصدااشو پا کمی

 ن؟ی:بهش گفتانیک

 تیوسط مامور یدی.االنم که جفت پا پریساز نهیتو کار زم میرفته بود نیدادی:اگه شما اجازه ممن

 !ختی:بابا سقف رانیک

 باال گرفتم و به اسمون نگا کردم سرمو

 داداچ! ی.توهم زدنمیبینم یزی:چمن

 :خب پس برو به پروژت برس. انیک

 :فعال. من

 رو گردنم دیپر تایچ نیع یذوق ساختگ هیکه رعنا با  نمیبه سمته بچه ها رفتم.خواستم بش برگشتمو

 کمکمون کنه تونهیم گهیعسل شادی م ی:واااارعنا

 کردم منم ذوق زده شمو خودمو ذوق مرگ نشون بدم یسع

 !هیعال نیخدااااا ا ی:وااااامن
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 . کردیبا لبخند نگامون م شادی

 کنم؟ کاریمن چ یاگه تو بر یشه گفتم...من:ول یعیطب کمی نکهیا برا

 اومد رونیکه منظورمو گرفت از بغلم ب رعناام

 شهیخورده م هی:دلم واست رعنا

 بچه تخسا گفتم نیا مثه

 نجایور دلم هم ینیشیم ای یریبا من م ای:من

 :اما عسل...رعنا

 گفتم نکهیگفتم:هم یحالت قهر گونه ا با

 چنگ زدمو ازشون دور شدم... فمویاز جام پاشدمو ک بعد

 الزم بود. هیجلوه داده شدنه قض یعیطب یرفتارا برا نیا

 امروز میام داشت گهیکالس د هی

 نشستم فیرد نیبودم رفتم تو کالس اخر کاریزود بود اما چون ب نکهیکنم.با ا دایتو سالن تا کالسو پ رفتم

 چند نفر داخل کالس بودن فقط

 کردم. جکتی.ردیبهم زنگ یشاد

 اومدن داخل کالس هردوشون قهیچند د بعد

 شد دهیرفتم که تو سالن دستم کش رونیاعتنا بهشون از کالس ب یتموم شد.ب کالس

 سمته عقب برگشتم به

 !؟یکنیم ینطوری:چرا ارعنا

 اومد کنارمون میشاد

 ؟؟یفهمیکنم.م یتو زندگ یب تونمی:من نممن

 مهیزیچ یمشق یکه انگار عشق زدمیحرف م یجور حاال

 ستیمعلوم ن یزیبغلم کرد:فعال که چ رعنا

 امایمنم م ی:اگه برمن

 زدو گفت:باشه بابا لوس یلبخند

 دمیکش یقیبه خودم انداختم و نفس عم ینگاه نهییآ یتو 

 رهیم شیخوب پ یچته آروم باش...همه چ ی:همن

 که اومد دوباره استرس گرفتم  فونیآ یصدا

حدودا پنجاه ساله  یآقا هی یدر باز شد و چهره  سادمیو سامان وا ایمامان بابا و رو شیرفتم پ یباز کردم و تند عیاتاقو سر دره

خوش و بش کرد بعده  هیزدم و سالم کردم سرشو تکون داد و با پدر و مادرم و بق یشد لبخند انیاما مغرور نما یعاد یبا چهره 

 یلیارد شد خسبزش کم کرده بود و یچشما تیصورتش بود و از جذاب یرو ییمپل که اخم گنده ا پلت زهیم زهیخانوم ر هیاون 

 یبرخورد کرد بعده اون خانوم آرمان که کت شلوار آب مانهیصم یلیخ هیبا من سالم کرد اما برخالف تصورم با بق یخشک و رسم

بود و  یهفده هجده ساله وارد شد چهرش کامال عاد دودادختر ح هیدسته گل دستش وارد شد و بعده اون  هیتنش بود و  ینفت

 کرد و از کنارم رد شد یبودن سالم آروم ییچشماشم قهوه ا

 و منتظر شدم تا صدام بزنن ختمیر ییو دسته گلو به آشپزخونه بردم و چا دمیکش یهوف

 صداش زدم یآروم یبا صدا کردیاز پشت اپن نگام م یکین

 نمیبب شمیپ ای...خاله...بیکی:نمن

 رفتم و بغلش کردم کیباال انداخت نزد سر

 یچرا ساکت...قربونت برم یکی:نمن

 :خالهیکین

 :جونممن

 ؟یشودل تون یخوای:میکین

 زدمو گفتم: آره یلبخند

 لو بتشم؟ یت یبپلم؟موها یمن بگل ک یاگه تو شودل تون ؟اخهینتون شهی:نمیکین

 پدر سوخته...نترس من شوهرم کنم.... ی:امن

 بابا جملمو قطع کردم یصدا با
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 حرف بابا دوباره استرس گرفتم. نیبا ا اریب یی:رعنا دخترم چابابا

 .دمیبه لباسام کش یگذاشتم و دست نیزم یرو رو یکین

 رفتم. ییرایبلند کردم.و به سمت پذ زیم یرو از رو ییچا ینیدهنمو با سرو صدا قورت دادم،و س آب

 انداختم. نیینشستم و سرمو پا ایهارو تعارف کردم و،کنار رو ییچا

 .میباهم حرف بزن میبر میصحبت گفتن پاش یسر هی بعده

 کردم. ییشدم و ارمانو به سمت اتاق راهنما بلند

 بستم و نفسمو کالفه فوت کردم. درو

 تخت نشست. یرو ارمان

 ؟یندارم تو چ ی:خب؟من که حرفمن

 مسئله هست. هیندارم فقط  ی:منم حرف خاصارمان

 ؟ی:چمن

جز بهاره  یچکیمانع ازدواجمون شده ه تیمأمور نی...و امیدختر خاله دارم...به اسم بهاره...منو اون عاشق هم هی:من ارمان

و باهاش  دمیتو رو طالق م تیمأمور نی... من به بهاره قول دادم که بعد از تموم شدن اهیو الک یازدواج سور نیکه ا دونهینم

 کنم. یازدواج م

 زدم یپوزخند

 م؟یانجام بد اتیبعده اتمام عمل ییا گهید کاره د:مگه قرار بومن

 وسط نیبرت نداره ا یالک االتی:نه...فقط گفتم که خارمان

 بخواد برم داره. االتیکه خ یستیهم ن ییتحفه ا نی:همچمن

 ؟ی:تو هستارمان

 :معلومه...من

 

 ارمان

 میخونه شد وارد

 از کاناپه ها نشست یکیرو  بابا

 ومدیداشتن.دختره ام که به نظر خوب م یخوب ی:خانواده بابا

 تو نشست ارمان. یبهاره که به پا فهیبا تاسف گفت:ح مامان

 به مامان نگاه کردم یدرماندک با

 م؟یدوباره شروع نکن شهی:مارمان

 خانوم.بعدم هنوز دختره که جواب نداده گهی:راس مبابا

 اشه:جواب اون که معلومه.از خداشم باشه که شوهرش ارمان بمامان

 هاااا ننیهندونه ها سنگ نیگفتم:قربانه شما.ا یلبخندو با لحن شوخ با

 .زی:کم مزه برمامان

 سکوت کردم که دوباره مامان شکستش کمی

 شهینم مونیپش متیاز تصم ی:مطمئنمامان

 حرص گفتم:نه...نه...نه با

 ینش مونیپش دوارمی.البته امیاله نی:خوش بخت شمامان

 به سمته اتاقم رفتم. یریزدمو با شب بخ یلبخند

 شمیتختم ولو م یرو

با رعنا ازدواج  ذارمویپام م ریدارم عشقم به اونو ز تیمعمور هی یبهاره رو ول کردمو برا نکهینه.ا ایکارم درسته  دونمینم

 انه؟ی هیدرست میتصم کنمیم

 برهیخوابم م یچجور دونمیکه نم کنمیکامال مشغوله.ازبس فکر م فکرم

... 

دوباره چشامو  دارمویبرش م می.با لمسه گوشبرمیکمرم م ریدستمو ز کنمویکمرم چشامو باز م ریز یزیچ دنهیحسه لرز با

 کنمیتماسو وصل م بندمویم

 پرهیخواب از سرم م چهیپیکه تو گوشم م ینازکو لوس یصدا دنیشن با
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 سالم عشقم_

 میگیجلو چشم م ویتعجب گوش با

 .پسره خلو چلشنومیخندشو ازون ور م یکه صدا ذارمیکنار گوشم م ویرو صفحه با تعجب دوباره گوش انیاسم ک دنید با

 قطع کنم؟ ای ینالی:مغرمیحرص م با

 دمیدیم افتمیکاش بودمو ق یبود.ا یعال یبا خنده:واااا انیک

 رهیگیخندم م خودمم

 شهیم یجد یناگهان

 :سرهنگ قبول کردهانیک

 ؟ی:با چمن

 ننیدسته سروان رستگار تا اموزش بب ریز می:قراره از هفته بعد دخترارو بفرستانیک

 ه؟یک گهی:اون دمن

 رستگار. ای:سروان مانانیک

 ادیرو لبم م یثیاسمش لبخنده خب دنیشن از

 :به به چه شود.خدا بهشون رحم کنهمن

 انینم رونی:خداکنه.احتماال زنده بانیک

 شهینم شونیزیستگارو نکشن خودشون چاگه ر شناسمی:اون جونورارو من ممن

 ارهی:رستگارم کم نمانیک

 واسشون الزمه یریسخت گ کمی:خب خوبه.من

 :اوهومانیک

 شد؟ ی:قراره تو چمن

 گهیاومده م شبید شهیپروانه دورمه.باورت نم نیع خامیبه مامانم گفتم زن م ی:از وقتگهیکه حالته خنده داره م ییبا صدا انیک

 ست باشه انیبا ک دیاسم بچتون با

 از خنده دمیپوک

 :کوفتانیک

 ؟؟یی:خب حاال.کجامن

 ؟یایاداره.م رمی:دارم مانیک

 :مجبورممن

 نمتیبیم ی:اوکانیک

 

  عسل

 کردمیتعجب داشتم نگاش م با

 !شم؟ی:پس من خاله نممن

 کنمی:فعال بصبر.خودم خالت مرعنا

 ادب ی:بمن

 ننیشیارمان م انویو بعد ک شهیم دهیجلومون کش یصندل

 به گور ببرم ارزومو. دی.انگار بامیرعنا بودو قسمت نشد ما خاله ش هیخاستگار شبید

 ن؟یکرد کارای:چارمان

 ن؟یصحبت کرد یدی:با جمشگهیم مویما حرف بزن ذارهینم انیک

 واستون میگیم نی:اگه بذارمن

 عسل رو هواس هی.اما فعال قضمیدیهاش حرفبه صورت قاچاق همراه با نامزدمون)پوزخندز زد( با رانی:به بهانه خروج از ارعنا

 ؟یچ ینی:انیک

 شهیدرس م نی:نگران نباشمن

 کنمیمنو من م کمی

 ...دی:اما...بامن

 ؟یچ دی:باانیک
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 میکن تیخودمو خودتو تثب هیقض یطور هی:من

 ؟یچ ینی:انیک

 شیگرفت از منگول باز حرصم

 میجلوش بر یخاستگار هی دی.بای:اههه چقد خنگمن

 ادیبه حرف م انیک یطرفمون ارمان به جا گردنیشاپ برم یکله افراد کاف انیگفتن ک یبلنده چ یصدا با

 ویمسخره باز نی:تموم کن اارمان

 با تو بود بابا!! ی:کمن

 شهیاز جاش پا م ارمان

 هیمنطف ی:همه چارمان

 زنمیم یپوزخند

 رهیما گ شهیاما کاره تو پ میندار ی:ما مشکلمن

 کنهیدخالت م انیک

 کنم ازت؟ یخاستگار دیچرا تو دانشگاه با فهممی:هنوزم نمانیک

 ده؟؟یرس میبنده خدا عقل نیشده؟؟اصن به ا سیپل یچجور نی.اکنمینگاش م پوکر

 ستیدوسمون دارنو ازدواج.اونم که خر ن میبگ ینطوریکه هم شهیباشه.نم یعینقشمون طب دی:بامن

 رو یمسخره باز نی:جمع کن اارمان

 :باشهمن

 رهیگیدستمو م انیبرم ک خوامیم نکهیهم زنمیچنگ م فمویک شمیجام پام از

 .حلهی:اوکانیک

 کشهیم یپوف ارمان

 ؟ی:مطمئنمن

 نینیاموزش بب نیقراره بر ی:اره.راستانیک

 جووون ی:اگمیم باذوق

 شهیشرو م ناتونی:از هفته بعد تمرانیک

 ستمیذوق روپام بند ن از

 میدیتکون م یسر باهم

 

 عسل

پسر  هیرادمهرو  انویکه نگاهم به سمته روبرومون افتاد که ک میدیحرفیم هیهد ویبا شاد میداشت مویبود سادهیمحوطه وا تو

 .دنیخندیبودنو م سادهیوا گهید

 رفتیو چشم غره م زدیرادمهرم همش به پهلوش م دیخندیم زدویحرف م جانیداشت با ه انیک

 کمی نیشدم.فاصلش باهام کم بود به خاطر هم لی.به سمتش متمادمیاز کنار گوشم شن ییکه محو اونجا بودم صدا نطوریهم

 عقب تر رقتم

 ؟یشجاع یاقا دیی:بفرمامن

 باز کرد ششوین

 میببر ضیتا ماام ف دیدورم جلو ما اجرا کن هی دیشما که انقدر خوش خنده ا گمی:میشجاع

 رهیتوهم م اخمام

 نی:احترامتونو حفظ کنمن

.به شدت احساس ادیم تیو پاراز پرونهیاخر باشه.کال سوسولو لوسه.تو کالسا کال مزه م یترما کنمیفک م.یشجاع نیارم

تا  شهیم دهیدختر د هی شتریادم ب نیبوده که با عملم درست نشده.تو وجوده ا یدماغش چ ستی.اخه معلوم نکنهیم میخوشگل

 هیوضاعا هیکه تو موهاش مش انداخته.اصن  امیپسر.تازگ

 عسلم ری:سخت نگنیارم

 شنومیاز پشت سرش م ییجوابشو بدم که صدا خوامیم شهیاون کلمه تهش دستام مشت م شویمیلحن صم از

 .زنمیم یپشت سرش لبخند مطمئن انیک دنید با

 کنهیاخم رو بهش م هیبا  انیک
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 با خانما؟ یریگیتا حاال انقدر گرم م ی:از کانیک

 هیبق یوص لیبعد بشو وک یپاس کن نجایترم ا هی:بذار نیارم

 رهیگیم قشویو  رهیجلوتر م انیک

 :از تو نظر نخواستمانیک شمیترسو تعجب الل م از

 زنهیم یپوزخند نیارم

 رهیجو نگ رهی:ادمو سگ بگنیارم

 :ببند دهنتوانیک

 دهیهلش م نیارم

 تا جداشون کنن انیم گهید یتا از پسرا دوسه

 میکنیفقط نگاشون م مویکه کال الل ماام

... 

 رمیگیجلوش م دستمالو

 گفت؟ ی:حراست چمن

 رهیگیم دستمالو

 چرتو پرتا نیتذکرو از یسر هی:انیک

 ارمیتر م نییپا صدامو

 یش ریدرگ ویاریدرب ی:قرار نبود قهرمان بازمن

 ادیتا خونش بند ب رهیگیو دماغشم همزمان م رهیگیباال م سرشو

 سره جاش شوندمیم ویجوجه فکل نیا یجور هی دیتر بود هم با یعی:هم طبگهیم یتو دماغ یصدا با

 گردمیارمان به پشت برم یصدا با

 .ارزششو داشت؟!یدیکشیحتما چاقو م کردمیولت م گهید کمیخان. انی:چشمم روشن کارمان

  رهیطعنش اخمام توهم م از

 میانجام بد دیبا نامیاز شتری.بی:پس چانیک

 ندازهیباال م یشونه ا ارمان

 ...رهی:ادمو سگ بگارمان

 زنهیتو حرفش م انیک

 سکوت شد که گفت نمونیب کمیگهیم نویا رسهیبه ما م ی:اهههه چرا امروز هرکانیک

 :فک کنم نقشه بهم خوردانیک

 کنمیفکر م کمی

 کنمیجمعش م رمی.االن مادی:نه زمن

 سمته سلف. رمیم شمویازشون جدا م بعدم

 کنمیم دایسالن بچه هارو پ تو

 خودمو ذوق مرگ نشون بدم کنمیم یسمتشون.سع رمیم

 :سالم عشقامن

 نمیشی.ممکشمویعقب م ویصندل

 طون؟یش ی:تورش کردیشاد

 زنهیم یچشمک بعد

 قسی:اون منو تور کرد.چقدرم خوش سلمن

 هاااا یخسته ش ترسمی.مرمیبغلتو بگ ریز یهندونه ها امی:بهیهد

 ستین یالی:نه داداچ.خمن

 شد؟یی:حاال چرعنا

 مزاحمم شه ریامر خ ی:ازم شماره گرفت تا برامن

 کهیلباشو جمع م یشاد

 بغل دسته مرغا؟ ی:توام رفتیشاد

 ی:بلمن
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 بلغور کردمااااااا میی.چه چرتو پرتاکنمیشل م شموین بعد

 کالس میبر نیبپاش اااا،داداچاااای:اجهیهد

 

 عسل 

 بز رفت تو. نیعاقا خودش ع دمیواکردمو خواستم تعارف بزنم که بره تو د درو

 درومد قشینفس عم یدرو بستم صدا نکهیتکون دادمو و منم دنبالش رفتمو درو بستم.هم یسر

 دماااایکیتری:پوووووف داشتم مانیک

 دکمه جلو کتشو وا کرد و بعدم گره کراواتشو شل کردو گفت بعدم

 :از طناب چوبه دار سفت ترهانیک

 نشستمو گفتم وتریکامپ یجلو هیصندل یرو

 م؟یبگ یچ دی:خب االن بامن

 رفتمیم ینیقبله اومدن دوسه بار تمر دونستمی.میکه دفه اولمه اومدم خواستگار دی:ببخشانیک

 شل کرد ششوین بعد

 ی:چقدر که تو بانمکمن

 ؟یدی:اااااا!توام فهمانیک

هرکول  نیخودش رو تخت پرت کرد که بنده خدا صداش دراومد ازبس ا الیخیبه نشونه خاک به سرت تکون دادم که ب دستمو

 بود

 قابل تحمله گفتم ریغ یلیو سکوت خ زنهینم یاون حرف دمید یوقت

 !م؟یریگینم ی:ما که عروسمن

 میرسیاونجاشم م ؟بهیزدو گفت:عجله دار یطونیش لبخنده

 ندازمیخدا گل م شهیافتاب پرسته به تمام معنام.هم هیمن  نیلپام داغ شد.راستشو بخوا اریاخت یمنظورش ب دنیفهم با

 گفتم یکرد که حرص یلپام خنده ا دنیباد

 ...یلی:خمن

 حرفمو تموم کنمو گفت نذاشت

 !!ادیبدت نم نکهیبه من چه؟مثه ا ی:تو منحرفانیک

  دیخند طونیش بعد

 سمتشو از کروات گردنشو گرفتمو گفتم رفتم

 ستین نجایادبا ا یب ی.جاگهی:پاشو دمن

 افتادم روش  ختویبود تعادلم بهم ر نیبلندش کنم که ازبس سنگ اومدم

بهش نگاه کنم.اونم همونطور  دمیکشیبلند شدم.خجالت م عیگذاشتمو سر نشیبود که دستامو رو س تشیتو شوک موقع هنوز

 سرجاش خشک شده بود

 یکرد یاریباغو اب هی...البته دسته گل که نه یدسته گل اب داد یکه اول کار یبترک عسل

 که با صداش متوقف شد رونیسمته در رفتم که بپرم ب به

 منو تنها نذار...روقلبم پا نذار ی:هانیک

 دمیبه حد انفجار رس گهی.ددیخند بعدم

 دراوردمو پرت کردم طرفش که گرفتشو با خنده اومد سمتم صندلمو

 گذاشت نیپام خم شدو صندلو رو زم یجلو

 ندرالیس ونتیا شهیش ی:صندالانیک

  رونیب میبهش کردمو درو باز کردم و با هم رفت یاخم

 

 مانیا

 تیراندازی میکردم که مسئول باشگاه اومد نزدیکم، گوشی رو برداشتم و پرسیدم: مشکلی پیش اومده؟ داشتم

 نوید که خیلی خانوم خوب و مهربونی بود با لبخند گفت: عزیزم دم در کارت دارن.  خانوم

 : ممنونم!من

 عوض کردم و رفتم بیرون، رادمهر با دوتا دختر دم در وایساده بودن.  لباسامو
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 : سالم آقای کاویان. بفرمایید؟من

 : سالم خانوم رستگار شاگرد جدید براتون آوردم. رادمهر

 : بفرمایید داخل. من

 داخل و به سمت اتاقم راهنماییشون کردم و گفتم که براشون قهوه بیارن.  اومدن

 ستیم گفتم: خب نمیخواین خودتونو معرفی کنید؟نش وقتی

 

 عسل

 گفتیم، لبخندی زد و گفت: منم مانیا رستگار هستم.  اسممونو

 گفتیم: خوشبختیم.  هردو

 : همچنین. مانیا

 داشتیم ذوق مرگ میشدیم.  اصن

 از جاش بلند شد.  رادمهر

 : خب فعال با اجازه خانوما. رادمهر

 دا بهتون رحم کنه. هم آروم رو به ما گفت: خ بعد

 هم شیطون خندید و جیم شد. بعد

 

 داخل سالن آموزش، خیلی باحال بود! یه عالمه کیسه بکس و وزنه و یه عالمه وسایل دیگه به چشم میخورد.  رفتیم

 با حالت جدی ای گفت: تا حاال آموزش دیدین؟ مانیا

 باز کردم و گفتم: بچه بودم آرهههه، اما ولش کردم. نیشمو

 تکون داد و گفت: پس مبتدی هستین.  سری

 سرمونو تکون دادیم.  باهم

 : خب برین لباساتونو عوض کنید بعد بیاید تا بگم چیکار کنیم. مانیا

 رعنا هم رفتیم لباسامونو عوض کردیمو برگشتیم.  منو

 ن دفاع کنین.  : خب ما االن وقت نداریم که از اول شروع کنیم، تنها راهمون اینه که خودتون از خودتومانیا

 پاشو تو یه حرکت ناگهانی باال آورد و توی پهلوی رعنا کوبید که آخش درومد.  بعدم

 : ما اینجا شوخی نداریم، یا میزنین یا میخورین. مانیا

دوباره پاشو آورد باال که به من بزنه که جاخالی دادم. از کارم لبخندی رو لبم اومد. قبل اینکه لبخندمو جمع کنم زیر پام  بعد

 کشیده شد و با نشیمنگاه محترم افتادم زمین، ینی شدتش طوری بود که مطمئن بودم تا دو روز مثل آدم نمیتونم بشینم.

 مانیا

 

 ن بزنم اونا دفاع کنن. شد چون وقت کم داشتیم م قرار

جودان گری زدم تو پهلوی یکیشون یکی دیگم به اونیکی زدم که جاخالی داد و خوشحال از اون جاخالی نیششو باز کرده بود  یه

 که با پازدم پشت زانوهاش که با پشت افتاد زمین. 

 اونی بودن که فکر میکردم.  خدا با توجه به اینکه تو بچگی کار میکردن ولی اینا خنگ تر و شل و ول تر از ای

 شک داشتم اینا بتونن کاری بکنن. فقط دعا میکردم که یه وقت گند نزننو عملیات نره رو هوا.  واقعا

 من نمیدونم این دوتا پت و متو کی  واسه ی عملیات به این مهمی انتخاب کرده.  آخه

 یهتون نکردم! رو زمین ولو بودن که با صدای محکمی گفتم: بلند شین تا تنب هنوز

 با بیچارگی نگام کرد و گفت: ای خدا این بالی آسمانی از کجا تِِلپ شد)افتاد( رو سرمون؟ رعنا

 حرص گفتم: صد تا دراز نشست. سریع! با

 معترض شد: ای باباااا... به من چه. این شکر خورد. این به روح عمش خندید. این خودشو کفن کرد. به من بینوا چه؟  عسل

 التر بردم: دویست تا. با صدامو

 : من تو عمرم ده تام نرفتم...رعنا

قطع میکنم و میگم: اعتراض کنین بیشتر میشه.عسل رفت طرفه رعنا و با پاش زد به پهلوی رعنا و گفت: ای بپوکی که  حرفشو

 هرچی میکشم از دست توئه. 

 : چه بهتر. تو اول برو. رعنا
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 میکنم و میگم: این دویست تا فقط سهم توئه.  خواست چیزی بگه که رو به رعنا اشاره عسل

 این حرفم عسل پرید رو کولم.  با

 : تو چقد عشقیاااااا. عسل

 

 رعنا

 

پاهامو گرفته بود و با لبخند پیروزمندانه ای نگام میکرد. هنوز بیست تا بیشتر نرفته بودم همیشه با درازنشست مشکل  عسل

 داشتم. پونزده بیستا بیشتر نمیتونستم برم. میون نفس نفس زدن شروع کردم به فحش دادن مانیا. 

 به عذات بشینم که نفسم...: ای الهی خودم حلواتو بپزم که دارم جوانمرگ میشم. ایشاهلل من

 حرفم تموم نشده بود که با صداش عرق سردی رو پیشونیم نشست.  هنوز

 : دارم میشنومااااا. مانیا

 اختیار گفتم: خب به درک گفتم که بشنوی.  بی

 : ده دور کل سالنو میدوی. مانیا

 بیچارگی به سالن بزرگ نگاه میکنم.  با

 سمت در میره ایول حاال میتونم استراحت کنم! به

 : حواسم به دوربینا هست پس زیرآبی نرین!روی زمین ولو شدم، دیگه نمیتونستم.مانیا

 : تنه لش هنوز صد تا مونده، پاشو ببینم. عسل

 بدبختی جیغ کشیدم.  با

 : مانیا عوضی الهی بری زیر هیجده چرخ. من

 از شد و به دیوار پشتش برخورد کرد. از چند ثانیه در سالن محکم ب بعد

 با چهره برزخی اومد تو اوه اوه عجب گوهی خوردما.  مانیا

 نزدیک و کنار صورتم غرید: ده دور دیگه اضافه شد. اومد

 بعد صداشو برد باال و گفت: زودتر درازنشستو تمومش کن.  

نم خیس خیس بود و موهامم باز شده بودن. موهامو بستم. به بدبختی تموم کردم. مث چی باال سرم وایساده بود تمام بد بقیرم

بعدشم یه بطری آب از عسل گرفتم داشتم میمردم رسماً خدا خفت کنه مانیا خر بیشور... همینجوری که داشتم آب میخوردم و 

 سرم سبز شد! باالتو دلم به مانیا فحش میدادم که یهو 

 ؟ بدبخت شدم االن میگه پنجاه دور!مث عزرائیل بود. یا خدا ینی مغزمو خونده قیافش

 داشتم آب میخوردم و فکر میکردم که یهو زد زیر دستم... همچنان

 

 مانیا

 

هاش که تموم شد، رفتم پیش خانوم نوید که بگم سالن بدنسازی رو آماده کنه که بعد از دویست تا دراز نشست  درازنشست

 جمام نشه وگرنه کارمون عقب میوفته. 

 نا همینجوری داره آب میخوره. دیدم رع برگشتم

نگاش کردم که شاید بطری رو بیاره پایین ولی اصال به روی خودش نیاورد. فکر میکردم حداقل بدونه که وسط ورزش  یکم

 انقدر نباید آب بخوره ولی زهی خیال باطل...

 نامردی نکردم و زدم زیر دستش که همه آبا ریخت رو لباسش.  منم

 وری؟: چرا انقدر آب میخمن

 بهت زده گفت: ببخشید خسته شده بودم.  رعنا

 : هنوز کارای زیادی داریم سعی کن کمتر آب بخوری.من

 : چشم. رعنا

 گرفته بود که با اون همه حاضر جوابی االن انقدر حرف گوش کن شده بود! خندم

ن اول کاری به چه فالکتی افتادیم میرفتم که خیلی آروم گفت: آبم نمیتونیم بخوریم ینی؟ هعییی عسل جان دیدی همی داشتم

 ولی اصن وقتی میاد میرینم تو شلوارم خیلی سخت گیر و خشنه بی...

 : داره میره که بشه سی دور. من
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 رعنا

 

 زد! این چیجوری شنیییید!!! خشکم

 هم که از ترسش مث مجسمه ابوالهل وایساده بود و چیزی نمیگفت.  عسل

 تند گفتم: ببخشید، غلط کردم، چیز خودم، جون مادرت بیخیال.  تند

 که فقط کلشو تکون میداد.  عسلم

 نگامون کرد و گفت: خیلی خوب دنبالم بیاین. یکم

 

 عسل

 نمیادم بش نهینتونستم ع ایتا حاال به خاطر ضربات مان روزید از

 .میدار یخودش کمربند مشک نهیکه انگار ماام ع کردیرفتار م نیهمچ المصب

 میسره کن هی ویقرار بود همه چ امروز

 ادیب یشاد میتو کالسو منتظر بود میبود نشسته

 .کردیثابت م نطوریبانده خالفکاره اما خب مدارک ا هیعضو  یکه شاد شدیباورم نم هنوزم

 اومد داخل کالسو با چشم دنبالمون گشت. یشاد

 و شرو کنمنامحسوس به پهلوم زد تا حواسم باشه و نقشه ر رعنا

 نشون دادم نیمثال خودمو غمگ نوییانداختم پا سرمو

 یشرو کرد به دلدار رعناام

 غرق شده؟به من نگاه کن عسل اتیعاخه؟مگه کشت یکنیم ینطوری:چرا ارعنا

 :ولمکن بابادلت خوشهمن

 با تعجب گفت تمونیوضع دنیاومد کنارمون نشست.با د یشاد

 :واااااا.چتونه شما؟یشاد

 دیبودو باال کش نییصورته من که پا بعد

 ؟یشد یشکل نی:تو چرا ایشاد

 خامی:نممن

 لبامو جمع کردم بعد

 دیتعجب پرس با

 ؟یخاینم وی:چیشاد

 ویچی:هکن

 ه؟ی:منظورت چیشاد

 کردم سکوت

 اوردمیخودم ن یاما به رو کردمیمتعجبشو رو خودم حس م نگاه

 دمیچسب ویشاد یکه گذشت سرمو با شتاب باال گرفتمو بازو کمی

 چرا؟ ی:رم کردیشاد

 جونم! ی:شادمن

 :هوم؟یشاد

 :عشقم!من

 با تعحب:بله؟ یشاد

 :فدات شم!من

 :جانمیشاد

 مکث کردم بعد ادامه دادم کمی

 یرعنا نیبخوره تو سره ا یدردو بال دار یهرچ شاالیمرگت شه.ا شیرعنا پ شاالیشه.ا ازیرعنا کفه پات پوست پ یچشا شاالی:امن

 ...شاالیفلک زده.ا

 قطع کرد حرفمو
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 عسل؟ ی:خوبیشاد

 شل کردم شمویتکون دادمو ن سرمو

 ی:بلمن

 ؟یخایم ی:واضحه کامل.حاال چیشاد

 گفتم زدیک توش التماس موج م ییجمع کردم و با صدا لبامو

 !!!ی:شااااادمن

 نگام کرد یسوال

 :منم ببرمن

 معصوم کردم افمویق بعد

 با تعجب:کجا؟! یشاد

 گفتم:خارج پوکر

 شل کردم شمویدوباره ن بعد

 مکث کرد کمی یشاد

 ستمین ییمای.من دفتر هواپیاج یزنیاشتبا م ی:داریشاد

 بحرف اومد رعنا

 تررررخدا ی:شادرعنا

 بچه هاااا! ی:ولیشاد

 یببر دی:بچه ها مچه ها نکن.منو بامن

 بچه تخسا دوباره رومو برگردوندم نیمثه ا بعد

 کنم عسل خانوم یکار تونمی:من نمیشاد

 یتونی.خوبم میتونی:مرعنا

 کالفه نفسشو فوت کرد یشاد

... 

 رعنا

 کنار گوشم گذاشتم ویگوش

 :سالمارمان

 ؟ی:سالم.خوبمن

 ؟ی:توچارمان

 زدم یقیلبخنده عم دیحالمو پرس نکهیاز

 ی:عالمن

 ن؟ی:باهاش حرف زدارمان

 حله ی:اره.همه چمن

 :خوبهارمان

 :اوهوممن

 کنهیمکث م کمی

 مدت متاسفم نی:بابت اارمان

 با تعجب:چرا؟ من

 دسته کم گرفتمتون نکهی:اارمان

 نداشت ی:قابلمن

 ؟یندار ی:خب حاال.کارارمان

 ی:نه قربانت.بامن

 قطع کردم بعدم

 

 انیک

 برن ییجا هی دیبا ییاشنا نیو همچن یمهمون هی یازشون خواسته بود برا یشاد
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 نمیشیم روبروشون

 کوبهیم زیم یرو یناخوناشو با نظم خاص یعصب عسل

 ؟ی:استرس دارگمیم اروم

 رهیباال م سرشو

 داشته باشم دی:نباعسل

 ذارمیدستمو رودستش م اریاخت یب

 راحت باشه التونیخ می:تا ما هستمن

 گهینم یزیو چ ندازهیم نییپا سرشو

 ادیم زیسره م رادمهر

 ابایرد کروفونویم نمی:ارادمهر

 رنیگیمرعنا هردورو  عسلو

 میدار ازشین یچهره شناس ی.برانیبه چهره ها دقت کن نیتونیکه م یی:تا اونجاارمان

 دنیتکون م یسر هردوشون

 دهیدوباره ادامه م ارمان

 نیکنیرو از خودتون جدا نم کروفونایم ای ابایرد نیا یطیشرا چیسفارش نکنما.تحت ه گهی:دارمان

 :باشهرعنا

 هست زی.ما حواسمون به همه چنینباش یچی:نگران هگمیاروم باشن م نکهیا یبرا

... 

 زنمیکنار م نویخونشون ماش یجلو

 کنمیشه که صداش م ادهیپ خادیم

 :عسلمن

 گردهیبرم

 :جانعسل

 رهیباال م ابروهام

 تو لپش زنهیبعد م کنهیمات نگام م کمی

 کالممه کهیت نیدور برت نداره هاااا.من عادتمه ا نی:ببگهیم هول

 زنمیم یلبخند

 باشه ی:قول بده که حواست به همه چمن

 :قول عسل

 رهیم نییپا یکوتاه هیخداحافظ بعد

 

 رعنا

لباسمون  بایداده بود.عسلم اومده بود خونمون تا حاضر شه.تقر ابیرد کروفونویم هی.رادمهر بهمون میایم رونیخونه ب از

 .میکجا قراره بر قایدق میدونستیبود چون نم دهیپوش

 روش بود یزنگ خورد.اسم شاد میگوش

 :جانم؟من

 نی.بهم اعتماد کناردتونی.منیجلوتر از خونتون پارک شده.سوار ش کمی یمشک یپرادو هی:بچه ها یشاد

 شهیقطع م یگوش بعد

 کنهینگام م یسوال عسل

 ستیمعلوم ن ادیو داخلش ز هیها دود شهی.شرمیم نیسمته ماش دیترد با

 کشهیسوار شم که عسل دستموم خامیم

 ؟یکنیم یدار کاری:چعسل

 رسونتمونیم نیگفت ا ی:شادمن

 شمیسوار م کنمویدرو باز م بعدم

 شدم!! بهیغر نیماش هیهمه دلو جرئتو از کجا اوردم که سوار  نیا دونمینم
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 شهیقفال زده م بندهیدرو م نکهی.همشهیسوار م عسلم

 رونهیباسرعت م یحرف چیبدون ه ارویشدم. مونیپش بای.تقرزنهیتندتند م قلبم

 رهیبه سمته خارج از شهر م داره

 گمیم زنمویم ایب در دلمو

 م؟یریکجا م می:دارمن

 ادیخوشش نم انتیاز خ سیی.رمی:ما بهتون اعتماد کردگهیمکث م کمیبا  اروی

 جوابه سوالم نبود... نی:اما امن

 یری:توقع نداشته باش جواب بگکنهیقطع م حرفمو

 زنهیتو پهلوم م عسل

 دارم یحسه بد هی:عسل

 :منممن

 میاریدرب ابویکاش رد ی:اعسل

 شهی:نممن

 میریمی:اگه بفهمن معسل

 دونمی:ممن

 ذارنیکنن زندمون نم یریگیپ ابویرد یگناالینکن.اگه س ی:لجبازعسل

 :به درکمن

 نداره اما من هنوز ارزو دارم بیع یریبم یخای:تو معسل

 باز کرد نوینداشت...عسل دره ماش یشباهت یداغون بود.به مهمون ویمیکه همه خونه ها قد دیچیپ یفرع هیتو  راننده

 نی:حواستون باشه غلطه اضافه نکناروی

 میگرفته بود مونویتصم

 میپامون لهشون کن ریشدن ز ادهیپ نیقرار بود ح مویجدا کرده بود ابویرد

 از شکستنش خبر داد. یفیضع هیانداختمو پامو روش گذاشتم.صدا نیرو زم ابویشدو بعدش من.رد ادهیپ عسل

 میفوت کردمو دنبال اون پسره راه افتاد نفسمو

 م؟یقراره کجا بر ی:هعسل

 جواب نداد اروی

 بگم؟ ؟دوبارهیدی:نشنعسل

 سکوت کرد بازم

 ؟یمگه کر ی:هعسل

 برگشت طرفمون یعصبان اروی

 ؟ی.اوککنمیرفتار م گهیجور د هی یزر زر کن گهید کمی:اروی

 بود سرشو اروم تکون دادکه از ترس خشکش زده  عسل

 غول تشن جلومون ظاهر شد هیدرباز شد  نکهی.هممیرفت یمیساختمونه قد هیسمته  به

 میانداخته بود ابویکه رد کردمی.فقط خداروشکر مزدیکرد.قلبم تند تند م مونیدستگاهو به سمتمون گرفتو بازرس هی

 منتظرشونه سییتشنه:پاکن.ببرشون باال.ر غول

 میدرزدو بعد داخل رفت.ماام دنبالش رفت اروی

 پشت به ما و روبه پنجره بود یداخل اتاق بود.صندل یصندل هیبزرگو  زهیم هی

 :اوردمشون عاقااروی

 رونی+برو ب

 رفت رونیبه ما ب زینگاه تمسخر ام هیتکون دادو با  یسر اروی

 !!نیبر نیخای+که م

 دمیمنظورشو نفهم اول

 ؟ی:چمن

 بهم بده یجواب نکهیا بدونه

 نیایکه از پسش برم نی+هم خرجش باالس هم سخته.مطمئن
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 :ارهعسل

 دوارمی+ام

 م؟یریم ی:کمن

 خنده ریز زد

 میندار نانی.صبر داشته باش کوچولو.ماهنوز بهتون اطمیعجله دار یلی+انگار خ

 نی:لطف دارزنهیم یپوزخند عسل

 میرو بد ییسروپا ی+توقع نداشته باش به هر ب

 شهیمشت م تیاز عصبان دستم

 نجایا می+فعال باهاتون کار دار

 ؟یچ ینی:من

 نیفهمی+م

 داخل ادیو همون راننده م شهیباز م در

 +ببرشون

 :چشماروی

 دارید دی+به ام

 عسل

 .شهیخارج م ابونیاز خ هیو در عرض چند ثان کنهیم ادمونیدرخونه رعنا پ یجلو

 کنمیساعتم نگاه م به
11:43pm 

 میکه برگرد کنهیاز پشت وادارمون م ییدرو باز کنه که صدا خادیو م ارهیدرم دشوی...رعنا کلریاوه چه د اوه

 انتکاریخ یبه به خانوما_

 میگردیعقب برم به

 کشهیم یکوتاه نیوقت شب جلو در خونه ه نیاونم ا انیارمان و ک دنیبا د رعنا

 ستهیمیجلوش وا ادویجلوتر م ارمان

 نیباش انقدر پست شهی:باورم نمارمان

 ارهیسکوت باال م یدستشو به معنا تیبگه که با عصبان یزیچ خادیم رعنا

 نگو یچیه سی:هارمان

 زنهیم یپوزخند بعد

 از دوتا الف بچه رودست خورده باشم شهی:باورم نمارمان

 شمیم یعصبان

 خفه شو تا منم زر بزنم قهی:دودمن

 رهیباال م ابروهاش

 یی:واقعا پرروارمان

 کنمیم اخم

 :نظر لطفتهکن

 به هم نیپریبار م هی قهیشما دوتا.هردود نی:بس کنانیک

 کشمیم یپوف

 ادیبعد رعنا به حرف م شهیسکوت م کمی

 نیدرموردمون فکر کرده باش نطوریکه ا شهی:باورم نمرعنا

 زنهیم یدوباره پوزخند ارمان

 مینکرد یخانوم خانموما.ما اصن درموردتون فکر ی:اشتباه حساب کردارمان

 نرو ارمان یطرفه به قاض هی:گهیمعترض م رعنا

 کنهیحرفشو قطع م ارمان

 انتکاریاسمه منو صدا نزن خانوم خ گهی:دارمان

 ارهیم رونیما دست بندشو ب هیو در کمال ناباور برهیدستشو پشت م ارمان

 زنهیم یخند زهر
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 میتو اداره در خدمتتون ی:تا اطالع ثانوارمان

 رهیگیبازوشو م انیسمته رعنا که ک رهیم

 :صبر کن پسر خوبانیک

 گهیرو به من م بعد

 :خب؟انیک

 :خب؟؟!!گمیم یتعجب و سوال با

 چرخونهیتو حدقه م چشاشو

 ح؟ی:توضانیک

 گهیبگم که رعنا م یزیچ خامیم

 ن؟یدار نینه.ماش نجای:ارعنا

... 

 .نمیبیتعجبو تو نگاه هردوشون م شهیرعنا که تموم م یحرفا

 دمیم هیتک نیماش یصندل  هیپشت به

 گمیکه اونام بشنون م یطور بعد

 !!انتکاری:هههه.خمن

 زنمیم یپوزخند بعد

 رهیگیرو فرمون ضرب م انیک

 می:متاسفانیک

 ده؟؟ی:چه فامن

 گهیتوجه به حرفم م یب ارمان

 زرنگه یلی:خارمان

 زنهیو رو لپش م کنهینگا م نیبه ساعته ماش رعنا

 ی:واااااارعنا

 شمیمتوجه ساعت م تازه

 ...مهین دوازدهو

 میریبه سمته خونه م نوییپا میپریم مویکنیم یخداحافظ هی عیسر

 تو اتاقه رعنا میریشکر همه خوابن پس زود م خدارو

 

 انیک

 

 گذاشته بود زیارمان کردم که سرشو روم روبه

 ...یکارت ناراحتشون کرد نیچند روزه؟؟با ا نی:چته تو امن

 مکث سرشو باال اورد با

 رولبش بود یپوزخند

 ؟یچند وقته؟؟چرا انقدر نگرانشوون ا نیازتو بپرسم که چت شده ا دی:من باارمان

 :نباشم؟من

 !؟یباش دی:باارمان

شرکت  یخطرناک تهیمعمور نیجونشو به خطر بندازه و تو همچ ادیم یکدوم دختر م؟اخهیدار ازیرفته ما بهشون ن ادتی:نکنه من

 !ریتو دهن ش مشونیفرستیم میقمست میرفته که مادار ادتیکنه.نکنه 

 زنهیدوباره پوزخند م ارمان

 میتینرفته که وسطه معمور ادتی:توام ارمان

 زنهیم یکه زهرخند کنمینگاش م یسوال

 یبرداشت نکن یا گهید زهیشدم که چ اداوری:ارمان

 رهیتوهم م اخمام

 داخل ادیو رادمهر با عجله م شهیم درباز
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 صورتش عرق نشسته یرو

 استرس داره ینی شهیم نجوریا هروقت

 میکنیتعجب نگاش م با

 زنهینفس م نفس

 کنهیخس خس م نشیس

 کنهیو سرفه م شهیزانوهاش خم م رو

 رمیبه سمتش م نگران

 ؟ی:رادمهر خوبمن

 نهیجا بش هی کنمیکمکش م رمویگیبازوشو م ریز

 ادیبه حرف م دهیبر دهیبر

 ...می:اس...اسپررادمهر

 رهیرادمهر م زهیو به سمته م شهیاز جاش پا م ارمان

 گردهیعجله داخله کشوهارو م با

 دهیآسمشو بهش م هیاسپر

 شهیحالش بهتر مب گذرهیکه م کمی

 غرهیم باحرص

 یماریب نی:لعنت به ارادمهر

 شده؟ ی:اروم باش پسر.چارمان

 فتهیم ادشی یزیانگار تازه چ رادمهر

 کوبهیم شیشونیپ یدست تو با

 زده بشیغ مای...نمیشد چارهی:برادمهر

 گهیبگم که خودش م یزیچ خامیم

 سرو گوش اب بده.هنوز برنگشته رهیکرده م دایپ ییزایچ هی گفتی:مرادمهر

 کنمیساعتم نگاه م به
2:38am 

 شهیم ریتو دلم سراز یاز نگران یموج

 )سوم شخص(یراو

 ندازهیبه صورت قرمزو پرخشم فرد روبروش م ینگاه

 !؟یشیناخونتم م یکینیا الیخیب ایفرستادت  یک یبگ یخایم_

 کننیم کیبه دستش نزد خویم

 زنهیم یادیناخونش و درد وحشتناکش فر ریز خیم هیداغ از

 دهیناخوناش امونشو بر ریگوشته ز سوزش

 ...ادینم رتیگ یزی:از من چگهینفس نفس م با

 بندهیلبه شخص مقابلش نقش م یرو یپوزخند

 ادیداخل م گاردایاز باد یکیو  شهیم درباز

 بگو_

 پروندش نمی.ای.احتماال اومده جاسوسدیجاو مای:ستوانه.نگاردیباد

 هیوقته خداحافظ گهیبد رفتار شد باهاتون ستوان.د دیبه به.ببخش_

 گردهیبرم گاردایباد روبه

 نیتمومش کن_

 رهیبه سمته در م بعد

 خداحافظ ستوان_

 رادمهر

 دارمیصورتش برم یازرو پارچرو

 سوزهیپوستش چشمام م هیدیسف دنیبا د ناخوداگاه

 باهاش بکنن یکار نیتونستن همچ چطور
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 دهیچسب شیشونیپ یرو موهاش

 زنمیباال م موهاشو

 شهیم یازگذشته تو ذهنم تداع یریتصو

 «مایرادمهر و ن دارید نیبک به زمان اول فلش»

 گمیحرص م با

 ؟یکنی:چرا موقع راه رفتن به جلوت نگاه نممن

 کنهیپخش شده رو جمع م نیو پرونده ام که روزم نهیشیم نیرو زم عیو سر دستپاچه

 :شرمنده قربانماین

 گمیبترسه و ادب شه م کمی نکهیا یبرا

 ت؟یحواس پرت نیبدم واسه ا لتی:چطوره به بازداشتگاه تحومن

 رهیگیباال م سرشو

 نمیبینم یلیدل یول دی:ببخشماین

 ادیم میشونیپ یرو یاخم شیحاضر جواب از

 دهیجمع شده رو دستم م پرونده

 قربان. دیی:بفرماماین

 شهیاز کنارم رد م بعد

 ادیلبم م یرو یبا من کار کنه چقدر شرمنده شد زهر خند دیبا دیفهم یساعت بعد وقت هی نکهیا هیاداوری با

 رهیگیرو شونم قرار م یدست

 :حالت خوبه رادمهر؟انیک

 زنمیم یپوزخند

 رهیصدام باال م ناخوداگاه

 کنم؟یم دایپ ابونیتو ب ینصفه شب قمویرف جونهیجسد ب یخوب باشم؟!خوب باشم وقت دی:بامن

 کنهیپاکش م عیکه سر چکهیم انیاز چشمه ک یاشک

 

 ارمان

 کنمیدکتر نگاه م به

 هیهم دادم.براثر دوگلوله در اطراف کبد و ر ییجنا رهیاز دا یبه سرگرد صادق ویقانون هیپزشک جینتا وی:جواب کالبد شکافدکتر

کار مورد شکنجه  نیناخوناش کردنو با ا دنیاقدام به کش خیم قیهاش و از دست دادنه خون فوت کرده.قبله مرگش از طر

 قرارش دادن...

 :زمان مرگش دکتر؟کنهیحرفشو قطع م انیک

 تا سه شب فوت کرده میبدنش احتماال حدود ساعت دوو ن ی:باتوجه به دمادکتر

 بندمیم چشمامو

 مراسمش به تنه هممون باشه هیو به قول خودمون مغزه متفکرمون االن مرده باشه و مشک طونیش یمایاون ن شهینم باورم

 کنهینفسشو فوت م انیک

 دکتر ی:مرسانیک

 گمیم تی:تسلدکتر

 دمیتکون م یسر

 گردهیدفعه به سمتمون برم هیکه بره  شهیجاش بلند م از

 کرده بودن انگار. دایپ ییزایچ هی.نیسر بزن هی میبه سرگرد صادق ی:راستدکتر

 بندهیو درو م رهیم رونیب یبدون حرف بعد

 دمیروهم فشار م چشامو

 هنوز؟ ومدهی:رادمهر نمن

 دهینه تکون م یسرشو به معنا انیک

 اومدو روبرومون نشست سرگرد

 ...لیم یزی:چسرگرد
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 زنمیحرفش م یتو

 .می:ممنون سرگرد.عجله دارمن

 شد؟ یهاتون چ یبررس جهی:نتانیک

 کنهیکالفه نفسشو فوت م سرگرد

 تیکامل از خوده مقتول بود که از سا هیوگرافیب هیلباسش  بیبه جا نذاشتن.داخل ج یرد چیه نشیقاتل ای:قاتل سرگرد

هامون  یریگیاقدام به گرفتن مشخصات کرده که با پ یاکانت جعل هیبا  یشخص میسازمان گرفته شده بود و ما احتمال داد

 .میکنیم داشیپ میدار

 .خوب بود که بچه ها اطالعات و مشخصات ما سه تارو موقتا حذف کرده بودندمیکش یاز اسودگ ینفس

شاهدان خودشو  یبرخ لویو شرح دال حیشد و اونم با توض ییکرده بازجو دایکه جنازرو پ یدوباره ادامه داد:از شخص سرگرد

 تبرئه کرد

 کنهیباز م ویو پوشه ا رهیم زشیو به سمته م رهیگیم ینفس

 رهیگیو به سمتمون م ارهیعکس از داخلش درم یسر هی

 کنهیبا دقت بهشون نگاه م رشویگیم انیک

 نوشته... نی:اانیک

 نیاز خونش استفاده کرده و همچ نیبه ما برسونه به خاطر هم خاستهیتوسطه مقتوله که م امیپ هی:اره اون نوشته احتماال سرگرد

 خاک نوشته یرو یزیچ

 رمیگیم انیاز ک عکسارو

 دوکلمه سرخ نوشته شده مایدسته ن کنار
<chbr2X> 

 به پرونده شما مربوط باشه دی.گفتم شامیدینرس یا جهیبه نت امیپ نیا یریگی:ما با پسرگرد

 شهیمشغول م فکرم

 بوده؟ یچ کسیدوا ایمنطورش از دو  

 قاچاقشون از مرز باشه؟ خیتار ممکنه

 از کجا؟؟ اما

 بفرستن اونور؟ یقاچاق ارویکه قراره بااون قربان یکانتر ویکشت هیشماره و نشون دمیشا ای

 مهم بوده؟ ماین یکه انقدر برا هیچ شیمعن

 م؟یبفهم ویچ خاستهیم

 میایم رونیاز اتاق سرهنگ ب یتشکر با

 .رمیرادمهر تو راهرو به سمتش م دنیباد

جز گروهمون شده بود که  گهیبود.اون د یبد هیماهم ضربه روح یبوده واسش.برا یضربه بد مایمعلومه که مرگ ن افشیق از

 سرش اومد؟؟ ییبال نی.مگه چند سالش بود که همچکشمیم یاتفاق براش افتاد.اه نیا

 انیک

 هیحتما  رفتیم شیپ نطوریچطور ارومش کنم.البته حقم داشت اما اگه ا دونستمی.نمکردمیرادمهر نگاه م هیحرکات عصب به

 .ومدیسرش م ییبال

 !؟یکنیم کاری:رادمهر چارمان

 حواسم بهش جمع شد. دوباره

 برد اتاق چندتا عکس چسبوند.بعد اروم نشست جلوش. بیوا یرو

 عکسها شدم یدقت متوجه محتوا کمیبا

 گرفته شده بود. مایبود که از جنازه ن ییعکسا همون

 انداختم. زشیبه گوشه اتاقو م یپردرد ینگاه ماین هیاداوری با

 زود! یلید رفت!!خزو چه

 تر شه اما شد. خاستمیگرم شد.نم چشمام

 شده بودم رهیخ ماین هیخال یبه جا نیماتو غمگ همونطور

 از جلوم رد شدو به سمته رادمهر رفت ارمان

 بود رهیعکسا خ هیبرد حاو تیزانوشو بقل کرده بودو به وا رادمهر

 کنارش زانو زد ارمان
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 :اروم باشارمان

 دیچیاتاق پ یپوزخنده رادمهر تو یصدا

تازه داشت ازدواج  ست؟؟اونین گهیهنوز باورت نشده اون  د ؟نکنهیارمان.چرا سنگ شد کنمی:اروووم؟؟!!ازت تعجب مرادمهر

 یفهمیبود چرا نم شیعروس گهیماه د هی کردیم

 میبه تهش برسون تویمعمور نیا دیباغمه بزرگه.اما ما  هی.منم درد دارم.منم ته دلم فهممیرادمهر.بخدا م فهممی:مارمان

 یباشه وقت ادمیازمون گرفتن! مارویچطور ن ایباشه اون عوض ادمیرو چسبوندم که  نای.من امیبه تهش نرسون گمی:من نمرادمهر

 اونو کشتن کشته شن! یرحمیهمونطور که با ب دمشونید

 بلند شد... فونیا یدوباره ادامه بده که صدا خواست

 میپرونده رو چک کن هیروند بق انویبودن.خودم بهشون زنگ زدم تا ب دخترا

 رفتمو درو زدم فونیبه سمته ا دمویبه چشمام کش یدست

 

 رعنا

 میبه طرفش برگشت انی.با صدا کستمایس زاوینکرده بود.همون م یرییتغ چی.دکور خونه همیخونه شد وارد

 نی:سالم.خوش اومدانیک

 ظاهرش ابروهام باال رفت. دنید از

 شده؟؟ یتنش بود.واااا!!!چ یمشک رهنیداشتو پ شیر ته

 .میکرد یلب سالم ریز

 ور ارمانو رادمهرم اومدنو سالم کردن ازون

 معلوم بود ناراحتن افشونیبودنو از حالو ق دهیپوش ی.همشون مشکمیبود رهیخ پشونیتعجب به ت با

 ه؟؟افتاد یگفت:اتفاق یبا تعجب اشکار عسل

 رفتو سرشو تو دستاش گرفت زشیتوجه به سوالش به سمته م یب رادمهر

 زدیدلم شور م ییجورا هی.گفتنینم یچیکه کال الل بودنو ه انمیک ارمانو

 داده بود هیتک زشیرفت که به م انیبه سمته ک عسل

 ن؟؟یدیپوش یبدونم چرا مشک شهی:معسل

 دیکش یاه نوییسرشو انداخت پا انیک

 کرده بود با تعجب تو دساش گرفته بود دایپ زیکه از رو م ویپربهته عسل جلب شد که برگه ا یبه صدا توجهم

 .دمیکش رونیسمتش رفتمو برگرو از دستش ب به

 چشم دوختم دیتعجب به کلمه سرخ رنگ شه با

 بعد تو ذهنم نقش بست کلمات

 دیجاو ماین دیشه

 نگاه کردم هیاعالم یبهت به عکس رو با

 باور بود قابل ریغ برام

 متوجه نبودش تو جمع شدم تازه

 ازش نبود یانداختم اما اثر دمشیبار پشتش د نیکه اول یزیبه م ینگاه

 دیچیتو گوشم پ یناله مانند یصدا

 رفته گهید مای:نارمان

 تاثرو غمناک نگاش کردم. با

 دیخبر شهادتش اشک تو چشام جوش دنیبودمش اما با شن دهیکه فقط چند بار د نیباا

 خاک باشه رینداشت که االن ز یسن

 شد عاخه نطوریا چرا

 

 عسل

 گرفته بود گفتم:واقعا متأسفم بابته... یکه کم ییصدا با

 ارمان حرفمو قطع کرد پوزخنده

 ادیبه کارمون نم گهی:تاسفه شما دارمان
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 هیباالتر از حده عاد صداش

 تهناراح دونمیچون م زنمینم یاما حرف شمیاز حرفش دلخور م نکهیا با

 میریتو مورد خشم قرار بگ هیعرضگ یب یما برا ستی:قرار نرعنا

 رهیگیسرشو باال م ارمان

 ؟؟یعرضگ ی:بارمان

 ه؟یخاک چ ریبودنه دوستت ز لهیدل یکنی:اره.فک مرعنا

 دهیادامه م یو با زهر خند رهیگیبه سمته ارمان م دستشو

 :تو.رعنا

 کنهیو دوباره شروع م رهیگیم ینفس

 یاز جونه دوستت محافظت کن یتونیاما نم یپریبه ما م یا یالک زهیکه سره هرچ یی:تورعنا

 شهیارمان مشت م دست

 ؟؟یگیم یچ یدار یدونی:مارمان

 ماسهیرادمهر حرف تو دهنش م ادیبگه که از فر یزیچ خادیم رعنا

رفته  کهی.اونگهید ستیکردن مقصر مهم ن دایخاکه.تاسفو پ رهیکه اون االن ز نهیا تیکل کلتونو.واقع نیا نی:د بس کنرادمهر

 گردهیبرنم

 

 رعنا

 .هیو ازمون عصبان پرهیچراهر لحظه به ما م دونمی. نممیاز دستش عصبان هنوزم

 شهیبرد جلب م تیکه توجهم به سمته وا ندازمیبه اطرافه اتاق م ینگاه

 رمیبه سمتش م شمویجام پام از

 جنازس هیاز  عکسا

 سرش اومده؟؟ ییمن چه بال ی.خدارهیگیچهره جنازه نفسم م دنید با

 کنمیتعجب به نوشته قرمز گوشه عکس نگاه م با

Chbr2X 

 ؟؟یچ ینی

 ارمیبه زبون م فکرمو

 ؟یچ یعنی:من

 .کنهیبه عکسا نگام م ادویبه طرفم م عسل

 کنمیمتفکرش نگاه م افهیق به

 ؟یچ یعنی!!!!2X:متان.برم.عسل

 سمتمون انیگرفتن م یونکه تا االن اللم پسرا

 ؟؟یگفت ی:چانیک

 کنهیشل م ششوین عسل

 ها ربطش دادم. ییایمی.به نماد شیچی:هعسل

 دهیابروهاشو باال م انیک

 زنهیتو ذهنم جرقه م یزیچ کسیا دنید با

 ذارمیانگشت م کسیدوا ریز

 ستهیب نی:امن

 ؟ی:چرادمهر

 ستیب شهی.دوتا ده هم که مهی.ده به زبان رومستین کسیا نی.ای:اعداد روممن

 زنهیم یبشکن رادمهر

 دختر نی:افررادمهر

 .انگار ناقصههیجور هی نی.چابر؟چابار؟افتهیم دنیپیتا شیلینگیف ادهی:ادم گهیبا مکث م عسل

 کننیمتفکر به عکسا نگاه م پسرا

 ادیبه حرف م ارمان

 :امروز چندمه؟ارمان
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 25:انیک

 ندازهیم نییو سرشو پا گهینم یزیچ ارمان

 عسل

 

 ومدیصداش سرمو باال گرفتم.نفسم باال نم با

از خودتون  دیپس خودتون با میدفاعو حملرو براتون بگ یالفبا می.ما وقت نداریخاله باز نجایا نیومدی.نگهید نی:د پاشایمان

 نیدفاع کن

 

 م؟؟یدونینم یزیچ یوقت ی:د عاخه چجورگمیزور م به

 

 نیاعتراف کن تونیعرضگ یبه ب نکهی.مگر انیخودتون از خودتون دفاع کن دیمشکله شماس.با گهید نی:ازنهیم یپوزخند

 رهیم یو به سمته خروج گردونهیبا تمسخر ازمون روبرم بعد

 

 دومیبه سمتش م شمویپا م ی.به سخترمیگیم شیحرفاش ات از

 برمیم که به طرفش هجوم کنهیسمتمو با تعجب نگام م گردهیقدمام برم یصدا دنیشن با

خونم حالله اما از فرصت  ادی.البته مطمئنم حالش که جا بکنمیم یسرش خال مویاما دق تودل ارمیاز کجا م ویانرژ نیا دونمینم

 زنمشیم کنمویاستفاده م

 

 رهیگیو گردنمو م دهیحرکت خودشو ازدستم نجات م هی.تورهیگینفسم م خورهیکتفام م نیب یلگد

 

 :نه بابا خوشم اومدایمان

 کنهیم ادتریو فشارو ز زنهیم یپوزخند

 ؟؟یدی.فهمیریمیم ای یزنیم ای.مونهیوقت منتظر حمله نم چیه فتیحر ی:ولایمان

 

 .کشمیهام م هیهوا رو داخل ر شموی.به جلو خم مکنهی.گردنمو ول مشهیتو چشمام جمع م اشک

 امونه حرف زدنو ازم گرفته سرفه

 

 گنهیدرست از کنار گوشم توجهمو جلب م ییاشنا هیصدا

 رسیبهم خ یکه دستمو گرفته و با نگران کنمینگاه م انیبه ک ناباور

 :حالت خوبه؟انیک

 !!ینیبی... می:دارگمیم دهیبر دهیسرفه و بر با

 زدو کمک کرد بلند شم یلبخند

 

 بود سادهیوا ایمان یبه رادمهر افتاد که جلو نگاهم

 تر باش میمال کمی.یریگی:بهشون سخت مرادمهر

 کنن...هنوز بچن کاریکجاهستنو قراره چ فهمنی:نمگهیم یعصبان ایمان

... 

 رعنا

 خورمینفس م هی رمویگیاز ارمان م وانویل

 کنمیکه احساس سوزشو درد م ذارهیرو گونم م دستشو

 شونی:اوه اوه ترکوندارمان

 تا بذارم رو گونم دهیدستم م خوی بعد

... 

 کردم. یبود اما االن تازه داشتم به عواقب کارم فکر م رید کمی دیدادم.شا هم فشار یرو چشمامو

 داشت؟ ارزششو
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 ازدواج بدم؟ نیداشت به خاطر شغل تن به ا ارزششو

 .میریفاکتور بگ اشویو بداخالق تایبود البته اگه عصبان یخوب یلیپسر خ ارمان

 مامان ارمان بود. یها کهیبهاره و ت دادنیعذابم م یلیکه خ ییمشکال تنها

 

 ادمیهست.به سرشم ز یپسر تحفش انگار چ نیبا ا شششششیا

 

 واال

 اومدم و به ارمان نگاه کردم. رونیب الیتو پهلوم از فکرو خ یحس سوزش با

 لم؟ی:عروس خانوم وکآقاهه

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 مجلس بله. ی:با اجازه پدر و مادرم و بزرگامن

 .دنیدست زدن و زنا کل کش همه

 دستم زد. یرو ییانگشتم و بوسه ا یبله رو داد وبه سمتم برگشت،حلقه رو انداخت تو ارمانم

 کوتاه بود اما... بوسش

 داغ... اما

که  ستیراهو انتخاب کردم.پس تا اخرشم پاشم مهم ن نیبه خواستم ا دنیبابا فاز برم داشت که پوفففففف.من واسه رس یا

 ...شهیبه طالق ختم م ریمس نیاخره ا

 که سال هاست دنبالشم. یی.خواسته ارسمیمن به خواستم م نهیا مهم

مدت بهم فشار  نیقابل تصور ا ریاتفاقات غ ادیکه به خاطر حجم ز هییتمام ترسها و عواطف دخترانه ا نهایا دونستمیهم م خودم

 اورده و خلم کرده.

 گفتن. کیهم بله رو گفتن و بعدش مهمونا اومدن و بهمون تبر انیو ک عسل

 بود. یطونیاروم بود دختره شر و ش یلیبغلم انداخت بر خالف چهرش که خ یاومد و خودشو تو کمینزد نایآرم

 دیزن داداش خوشبخت ش گمیم کی:تبرنایآرم

 زدم یلبخند

 .زمیعز ی:مرسمن

 

 کرد. شیعالمه تف مال هیشد. و  زونیسمت آرمان رفت و از گردنش آو به

 

 نره هااااا ادتیمنو  ی:زن گرفتنایآرم

 

 فراموشت کنم. تونمیم یبهم چطور یدیتا تو مث کنه چسب ن،دوماییپا ایب مونی:اوال که گردنم شکست مآرمان

 

 ازش جدا شد و پوکر نگاش کرد. نایآرم

 ششششیدلت بخواد ا میلی:خنایآرم

 کردن. دنیوسط و شروع به رقص ختنیگفتن همه ر کیبعد از تبر خالصه

 زد تو سرم. یکی.عسل اخرش نتونست تحمل کنه و دمیکش یم ازهیو مدام خم ومدیخوابم م یلیخ

 

 بکش خوابم گرفت. ازهیکوفت،مرض،درد کم خم ی:اعسل

 

 نگاش کردم مظلوم

 .ادی:خب خوابم ممن

 

 .میداریاز ساعت هفته صب ب میبخواب کمی یاتاق هیتو  میبر میبزن میج ای،بیگفت ی:اعسل
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 زدن. یبودن و حرف م سادهی(واای)مانریناپذ یخستگ یالیرادمهر و اون گودز شیپ انیبه اطراف انداخت ارمان و ک ینگاه

 

 .می:وقتشه بپاش برمن

 

 .که اخ هردومون بلند شد.میتخت ولو شد یو رو میبه سمت اتاقم راه افتاد ییدوتا

 

 رفت تو مغزم. رای:اخخخ همه گمن

 

 منم ییی:اعسل

 

 .دمیخواب پر د،ازیچیبدنم پ یکه تو یدیچرت کوتاه بزنم.با درد شد هیکردم  یچشمامو بستم.و سع رایتوجه به درد گ یب

کبود بود االنم که از تخت  ایمحکم مان یکردم بلند شم دستمو به تخت گرفتم تمام بدنم در اثر ضربه ها یگفتم و سع یاخ

 .السیواو گهیافتادم د

 تخت نشستم و عسلو تکون دادم یبلند شدم و رو ی.به سختمیبود دهیساعت خواب مین ساعت نگاه کردم همش به

 

 یعسل...خرس قطب ی:همن

 گفت و چشاشو باز کرد،رو تخت نشست و بهم نگاه کرد. یهوم

 

 .شتیبه ارا یدی:اوه اوه رمن

 

 ی:توکه بدترعسل

 

 م؟یبکن ی:حاال چه غلطمن

 

 .دونمی:چمعسل

 کردم. میترم شممیمرتب کردمو ارا کمیرفتم موهامو  شمیارا زیبه سمت م زدمیکه لنگ م یشدم و در حال بلند

 درست کرد. ششویپشت سرم اومد و ارا عسلم

 

بود.درو  ایمحکم مان یو همش به خاطر ضربه ها دمیلنگیهنوز م م،منیاز خودمونو لباسامون به سمت در راه افتاد زیآنال هی بعده

 روبه رو شدم. انیکه باز کردم با ارمان و ک

 ن؟یبود نجایبعد ا میبار دنبالتون گشت شصدیمارو تروخدا...کل خونرو ش ی:زناانیک

 ن؟یکرد یم کاریچ قایبدونم دق شهی:مآرمان

 

 باز کردمو گفتم:نه شموین

 نه قاطعم جا خوردن. از

که قبال درمورد کبود  یحاتیقر دردناک به علت همون توض یسر هی.بعد از میراه افتاد رونیو به سمت ب دمیعسلو کش دست

 موندن. کیکردن.و فقط اقوام نزد یبودن بدنم دادم.مهمونا اومدنو خدافظ

 .میبرن کپه مرگمونو بذار میبفرست نارمیبود که ا دهیرس نیحاال موقع ا و

 ماه عسل میتا بر ومدنیم انیو فردا صبح ارمان و ک میموندیعسل امشبو خونه خودمون م منو

 شل شد.که عسل زد تو پهلوم. شمیاز حرف خودم ن یالک

 

 ی:ها چته باز هار شدمن

 ؟یخندیم ی:به چعسل

 .شدیخفه م کردمینگاه م یبه کس ینجوریچپ نگاش کردم که حساب کار دستش اومد و الل شد بحمداهلل.کال هروقت ا چپ
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و به قول عسل  اوردمیبودمو زود جوش م یواقعا عصب یص به خودمو داشتم.ولمخصو یطنتایش یبودم ول یدر کل ادم اروم 

 .گرفتمیمثله سگ پاچه م

 خورد تو پهلوم. یزیچ هیتو فکر بودم که باز  ینجوریهم

 چته؟ ینفهم کبودم کرد یدختره  یریمرض بگ ی:امن

دارن نگامون  نایمامان ا دمیاطرافو نگاه کردم که د کمی دمید انویچشم و ابرو به پشتم اشاره کرد برگشتم که آرمان و ک با

 .کننیم

 دنبالت. امیفردا ساعت هفت م زمی:عزآرمان

 گفتم. ییاروم باشه ا کردیکه چشام قلب پرتاب م یدلم بذارم،در حال یکجا زمشوی.لبخدشو...عزبببببیامام قر ای

 وفتهیب یکه صبش قرار اتفاق مهم ییکه شبا ییخود...از اونجا یو بعدشم نخود نخود هرکه رود خانه  میکرد یخداحافظ بعدشم

حموم سکوت  یرفتم تو نیپاورچ نیبودم.پاورچ داری.از ساعت پنج بشمیم داریب قهیندارم و دم به د یاصال خواب درستو حساب

 .شهیم داریخونه حکم فرما بودو خواب ننه منم سبک مطمعنم تا دوشو باز کنم ب یتو

 ...دو...سهکیگفتم: آروم

 رنویگیم خیکه دوش اب  یینایآب کنار اومدم،واقعا فاز ا ریبود که مث فشنگ از ز خی خیدوشو باز کردم اولش  عیسر و

 ؟یکنیتحمل م یبپرسه داداچ چوجور ستین یکی.فهممینم

که  رفتمیبودم و اروم اروم به سمت اتاقم م دهیچیاومدم.حولمو دورم پ رونیب قهیو بعده ده د سادمیوا رشیکه گرم شد.ز آب

 .دمیبه عقب برگشتم که مامانو د یسرفه کس یبا صدا

 شل کردم و گفتم:سالم عشقم شموین

 حموم؟ رهیم یساعت پنج صب ک کنه،اخهیاعصاب ادمو خورد م ی:سالمو...اهلل اکبر چطورمامان

 خوجل کنم. دیدنبالم با ادیته ساعت هفت مکنم،آقامون گف کاریمان( خب چ گهیبه مامانش م شهی:مان)هممن

شلوار  هیبا  یمشک دیسف یمانتو هیخاک بر سرت تکون داد و رفت اتاق فکر.منم رفتم تو اتاقم و  یدستشو به نشونه  مامان

 کردم و رفتم تو تل. شمیو شال آرا یمشک

 عسل. یو یپ رفتم

 ؟یداری:بمن

 :آرهعسل

 م؟ی...به نظرت ما هولشهی:هنوز ساعت شمن

 زده؟ یزر نیچن ی:نه کعسل

 .کردمینگاه م یبه صفه گوش پوکر

 .دهیحوصلم پوک میبکن ی:چه غلطمن

 :هومممم منمعسل

 کنه رفت سراغ رضا. داریبابارو ب تونهینم دید ی.وقتزدیکه همش داشت بابارو صدا م ومدیمامان م یصدا

کنه البته بماند که بابا و رضا چقد غر زدن و منو  دارشونیب یچند حرکت انتحار یساعت مامان موفق شد که ط میحدود ن بعده

 پرواز فحش دادن. میتا نیارمانو به خاطر ا

 فرودگاه. ادیقرار بود از خونه خودشون ب ایرو

 :من برم صبونه.من

 نمتیبی:منم برم که ضعف کردم.معسل

 ی:بامن

بابا و رضا  افهیق دنینشستم با د زیبود،پشت م مین شویاوردم ساعت ش رونیبودم ب دهیزدم چمدونمو قبال چ رونیاتاق ب از

 داده بود و خواب بود. هیتک یصندل یتو دهنش بابام سرشو به پشت کردیخنده.رضا چشاش بسته بود و مامان لقمه م ریزدم ز

 گنده. یدامر کشنی.خجالت نممیبر میخوایم گهید نیگفت:اه بخور ینسبتا بلند یتأسف تکون دادو با صدا یاز رو یسر مامان

 دنیمانع از ادامه خوردنم شد با د میزنگ گوش یکه صدا خوردمیم یاما االن بدجور گشنم بود و دولپ خوردمیصبونه نم معموال

 قورت دادم و اتصالو زدم ییاسم آرمان رو صفحه لقمه رو به زور چا

 :جانممن

 منتظرتم نییپا زمی:سالم عزآرمان

 :باشه اومدم...من



Roman-City.ir 
 مالک قلب تیکه پارم رمان

 

https://telegram.me/romancity 49 

 

شد آرمان که چشمش به من افتاد  ادهیپ نیمن از ماش دنیباد نامیداده بود و آرم هیتک نشیآرمان به ماش رونیرفتم ب عیسر

 آغوشش جا گرفتم یتو میکن ینقش عاشقا رو باز دیبا نایافتاد جلو آرم ادمیدستاشو باز کرد اول هنگ نگاش کردم بعد 

 :خانوم ما چطورهآرمان

 زمی:خوبم عزمن

 مجرد هست. نجایا دی:ببخشنایآرم

 من که گفتم. یاین یخواستیاومدم،که ارمان گفت:م رونیبغل آرمان ب از

 :ببند بابا.نایآرم

برداشت طرفم که بغلم کنه که رفتم و  زیدادن بهم نگاه کرد و خ تابیکه بهش ت یگردنشو طرف من برگردوند و مثه خر بعد

 شدم. میپشت ارمان قا

 :عموووو بگو منو نخولهمن

 نگفت یچیکرد و ه ییه اتک خند آرمان

 .ومدهیخاک بر سرت که محبت کردنم بهت ن ششششی:انایآرم

 بعد روشو برگردوند. و

بوققققق  یها هیعالمه اشک و اه و توص هیفرودگاه عسل و خونوادشم اونجا بودن بعد از  میمامان باباهم اومدن و رفت خالصه

و  میتا موقع پرواز بشه.حدود دو ساعتم اونجا معطل شد مینیبش میداشت و مجبور بود ریتأخ مایبرن هواپ مشونیمامانا فرستاد

 بعدش

 چندش ییییییخورد،ایبهم م مایحالم از هواپ شهیم،همیدیبه مقصد رس یبه بدبخت میشد مایسوار هواپ 

 عسل

مبال خودمو ول  یگذاشتم رو بود دهیمدت تدارک د نیا یکه سرهنگ برا یتیداشت که تا پامو داخل سو ریپرواز تاخ ازبس

 کردم.

 مبال انداخت یخودشو باضرب رو رعنا

 بسپرم نی:اوه اوه االنه که جون به جان افررعنا

 دیلرز رمیز یزیچ

 دمیکش رونیب رمیازز مویسره جام نشستمو گوش خینشستم س میگوش یفکر که رو نیا با

 بود مامان

 :سالم قربونت برممن

 ن؟یدی.رسزمی:سالم عزمامان

 :ارهمن

 خوبه؟ ی:همه چمامان

 :اره مامان جونم.نگران نباشمن

 زمی:حواست به شوهرت باشه عزمامان

 :چشممن

 گلم؟ یندار ی:کارمامان

 :نه قربانتمن

 زمی:خداحافظ عزمامان

 :خداحافظمن

 بود. شینگاه کردم که سرش تو گوش انیقطع کردمو به ک ویگوش

 سکوت درباز شدو ارمان با چمدونا داخل اومد کمی بعده

 کنهیتازه م یو نفس ذارهیرو داخل م چمدونا

 ستین الشمیخ نهیکه ع رهیم انیبا حرص سمته ک بعد

 کنهینثار پاش م یلگد

 اگه ناراحت شم ونمیمد یتکون به خودت بد هیخان. انی:بدنگذره کارمان

 گهیم یمظلوم افهیبا ق انیک

 رهیدرگ کمیاتیس یدونی:خودتم مانیک

 کنهیبا تعجب نگاش م ارمان
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 کنهیم انینثاره ک یپس گردن هیو  ارهیدسشو باال م هیچند ثان بعد

 .یستیکمتر ن ی.تو از من سالم تر نباشیاریدرب یباز بمی:کم ننه من غرارمان

 کنهیغر غر م بعد

 :تنه لش تنبل.َمشنگه خل.ارمان

 !!؟؟ی:سمعکام خاموشه ننه.چانیک

 ارهیکرو کم شنوا رو درم یادما یادا بعد

 رهیگیو ازش فاصله م پرهیاز جاش م انیطرفش.که ک رهیبا حرص م ارمان

 سکوت درباز شدو ارمان با چمدونا داخل اومد کمی:باشه باشه اروم باشبعده انیک

 کنهیتازه م یو نفس ذارهیرو داخل م چمدونا

 ستین الشمیخ نهیکه ع رهیم انیبا حرص سمته ک بعد

 کنهینثار پاش م یلگد

 اگه ناراحت شم ونمیمد یتکون به خودت بد هیخان. انی:بدنگذره کارمان

 گهیم یمظلوم افهیبا ق انیک

 رهیدرگ کمیاتیس یدونی:خودتم مانیک

 کنهیبا تعجب نگاش م ارمان

 کنهیم انینثاره ک یپس گردن هیو  ارهیدسشو باال م هیچند ثان بعد

 .یستیکمتر ن ی.تو از من سالم تر نباشیاریدرب یباز بمی:کم ننه من غرارمان

 کنهیغر غر م بعد

 :تنه لش تنبل.َمشنگه خل.ارمان

 !!؟؟ی:سمعکام خاموشه ننه.چانیک

 ارهیکرو کم شنوا رو درم یادما یادا بعد

 رهیگیو ازش فاصله م پرهیاز جاش م انیطرفش.که ک رهیبا حرص م ارمان

 :باشه باشه اروم باشانیک

 ذارهیجلوتر م یقدم ارمان

 کردم یبابا.اشتباه کردم شوخ دی:ببخشانیک

 رسونهیم انیخودشو به ک ارمان

 ستهیمیوا روبروش

 گهیم یا یبا حالت عصبان بعد

 .مگه نه؟؟گهیاخرته د ی:دفعه ارمان

 :اره ارهانیک

 کنهینفسشو فوت م ارمان

 قاپهیازش م انویک هیحرکت گوش هیتو  ارمان

 برهیسرشو داخل صفحه م یبا کنجکاو بعد

 که انقدر جذابه واست؟ یتوش دار ی:چارمان

 باشه یکه عموم سیها.مثه مسواک ن هیشخص ی لهی:وسانیک

 گمیبا تعجب م امویحرف م به

 شده؟ یتا حاال مسواک عموم ی:از کمن

 :بودگهیم الیخ یب انیک

 .چقدر چندششهیجمع م صورتم

 :از رادمهر چه خبر؟ارمان

اون نگهبان اطالعاته به دست اومدرو  قیکه اقامتمون اونجا ثابت شد از طر ینگهبانا.وقت نیه هارو فرستادن باز بچ یکی:انیک

 میکنیردو بدل م

 رهیبه فکر فرو م ارمان

 شمیکه تازه متوجه نبودن رعنا م چرخونمیسرم
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 رعنا

 دادیقرارش م تیمورد عنا دادویفحش م انویداشت ک ارمان

 :تنه لش تنبل.مشنگه خلارمان

 رفت برهیو میگوش

 رفتم تا جواب بدم یبه ارمان نشدمو سمته اتاق انیمنتظر جوابه ک یاسمه شاد دنید با

 :جانم گلم؟من

 ن؟یدی؟رسی:سالم رعنا جونم.خوبیشاد

 .زمی:اره عزمن

 :رعنااایشاد

 :جان؟من

 قراره برگزار شه یمهمون هی:فردا یشاد

 !؟ی:مهمونمن

 نی:اره شمام دعوتیشاد

 شاد کردم لحنمو

 ووولی:امن

 نیایب نیواست.خوشمل کن کنمی:عشقم ادرسو اس میشاد

 :باجمن

 ؟یندار ی:کاریشاد

 ی:نه.بابامن

 عسل

 .میحلقه کردمو به سمته داخل راه افتاد انیک یدور بازو دستمو

 نهیبا کفشه پاشنه دار راه برم.ع تونسمینم مدیپوشیپاشنه م یتو روح مخترع کفش پاشنه بلند.ازبس کفشه اسپرتو ب یاااااا

 کرده بودم که چهار چرخم نره هوا و واژگون نشم... انیک زونهیکنه خودمو او

 

از استرسم  کمیبهم دست داد.حداقل  یگرمه داخل به صورتم خوردو حسه خوب یهوا گاردایاز باد یکیباز شدن در توسط  با

 کم شد.

 کنم. دایرو پ نایبه اطراف انداختم تا رعنا ا یپالتومو گرفت.نگاه خدمتکاره

 .زدنیبودنو حرف م سادهیپسر با قد بلند وا هی.کنار میکرد داشونیپ ینباشه اونا زودتر اومدن.به سخت عیضا نکهیا یبرا

 چهرشو نمیببب میتونستیپشتش بهم بودو نم اروی

 زد یلبخند دنمونیبا د ارمان

 ن؟یدیرس ریکه انقدر د نیاومد ادهیرو پ نجای:تا اارمان

 دست داد.منم باهاش دست دادم.پسره برگشت سمتمون. انیک با

 .من شاهرخ هستمدارتونی:خوشبختم از دپسره

 شهیتو ذهنم زده م یصداش جرقه ا دنیباشن

 چقدر اشناس صداش

 .هیداره که واقعا فراموش نکردن یبمو مردونه ا هیصدا

 شناسمشیتازه م شی.با جمله بعددهیدست م باهامون

 ان؟یاقا ک یکنینم ی:معرفشاهرخ

 

شاهرخ  نیداد که ا صیتشخ شدیاز صداش م یول میدیچهرشو ند نکهی.با امشیدیکه تو اتاق د ی.همونسشونهییهمون ر نیا

 همونه

 ادیلبم م یرو یثیکشفم لبخنده خب از

 کنهیم میمعرف انیک

 

 رعنا
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 شدمی.کم کم داشتم معذب مزیه قویعم یرو اعصاب بود.مخصوصا نگاهاش.نگاها یلیشاهرخم خ نیا

 خانوم؟ دیهست ی:از انتخابتون راضشاهرخ

 :انتخاب؟!گمیتعجب م با

 :همسرتون.شاهرخ

 کنهیبه ارمان اشاره م بعد

 سرم شوهر دارم.به زن متاهلم... ری!خح؟ی.ادم انقدر وقرهیباال م ابروهام

 شهیارمان مانع ادامه فکرم م حرفه

 کنهیم دایپ یپسر نیهمچ ایدن ی:چرا که نه؟کجاارمان

 کنهیبه خودش اشاره م بعد

 کنه. زشیکوتاهه هرلحظه ممکنه ر کمی نجایارمان جان.سقف ا دیباش نجاامیبه فکر سقف ا کنمی:خواهش معسل

 دارمیبرم یبار مجبور نیبرنداشتم ا شی.چون دفه پکنهیتعارف م السارویو گ ادیاز خدمتکارا م یکی

 دارهیبرم ارمانم

 خورده. یلیچون از اول شب خ نگرانشم

 گمیاعتراض م با

 ارمان جان؟ یکنینم یرو ادهی:زمن

 :نگران نباش نفسمارمان

 شهیم یجور هیلفظش دلم  از

 کنهیترک م زویم یو با عذر خواه زنهیشاهرخ زنگ م هیگوش

 ارهیگوشم م کهیسرشو نزد عسل

 کنه ری:خدا امشبتو با ارمان به خعسل

 خنده ریز زنهیم بعد

 :بچه ها به نظرتون طبقه باال چه خبره؟انیک

 .احتماال از اثرات مشروبهکنهیحس نگامون م یکه کال ماتو ب ارمان

 باال؟ میبر هی:نظرتون چانیک

 ندازمیباال م یا شونه

 دونمی:نممن

 رهیگیلختم قرار م یپا یرو یدست

 کنمیدسته ارمان با تعجب بهش نگاه م دنید با

 شهی.کم کم بدنم داغ مدهینوازش وار تکون م دستشو

 :حواست باشهعسل

 شمیازشون دور م دمویتکون م یسر

 .رمیسمته پله ها م به

 ستهیمیلحظه قلبم وا هیاسمم  دنیبا شن ذارمیپله م نیکه رو اول پامو

 :رعنا!شاهرخ

 گردمیبه طرفش برم سست

 :جانم؟من

 یدی.خاک به سرت رعنا که رزنهیم یحرفم لبخند دنیشن از

 رهیگیسمتمو دستمو م ادیم

 ؟یریم یی:جاشاهرخ

 :نهگمیم دستپاچه

 میبرقص میبر یای:مشاهرخ

 کنهیاشاره م ستیبه پ بعد

 ؟ی:چگمیم شمویم دستپاچه

 کنهیدور کمرم حلقه م دستشو

 :نگران ارمان نباششاهرخ
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 بعدا میبذار شهی:ممن

 :اما...شاهرخ

 کنمیمظلوم م چهرمو

 :خواهشااامن

 زنهیم یلبخند

 نفس ی:هرجور راحتشاهرخ

 :اتاق پرو باالس؟من

 کنم؟ تیی:راهنماشاهرخ

 کنمیم داشی:نه پمن

 باال رمیم زنمویم یچشمک بهد

... 

 فرق داره هیدره بزرگ هست که با بق هیراهرو  ته

 اونجا چه خبره نمیتا بب رمیبه سمتش م اروم

 .شهیدور کمرم حلقه م یدست ذارمیم رهیکه رو دستگ دستمو

 ...شهیحاله قرمزن قفل م هی یسبز که تو یکه چشمام تو دو جفت گو گردمیبرم به عقب باترس

 .زنمیو با استرس صداش م اروم

 :آر...آرمان برو کنار.من

 :شششش آروم...آرمان

 که کرد الل شدم. یبگم که با کار یزیچ خواستم

 ادیچند بار بهش گفتم ز یروان یکردم و خشک شده بودم.پسره  ینم یحرکت چیمن ه یول دیمکیو م دیبوسیتند ل...امو م تند

 .کنهینخور،االن بدبختمون م

االنه که خفه شم.به خودم اومدم و خواستم جدا شم که کمرمو محکم گرفت و بدون  کردمیو احساس م ومدینفسم باال نم گهید

 توجه به تقالهام

 گفتم غیج غیش جدا شدم و با جاتاقو باز کرد و به داخل هولم داد.و درو بست از دره

 رونیخوام برم ب یکنار م ؟گمشویکنیم یچه غلط یدار ی:روانمن

 

 زمیعز ادیدردت ن ادیز کنمیم ی:نترس کارآرمان

 

 :آرمان جون بهاره ولم کن تروخدامن

 

 کاریخوام چ یبهاره م ی...تا تو هستهی:بهاره کدوم خرآرمان

 

 حرفش خوشحال شدم. نیاز ا یمسته اما با کمال ناباور دونستمیم

با باز کردن  رهنشیپ یو شروع کرد به باز کردن دکمه ها نیزم یحوصله کتشو دراورد و کراواتشو بازکرد و پرتش کرد رو یب

تخت هق هق  یخواستم از کنارش رد بشم که مچ دستمو محکم گرفت و پرتم کرد رو ی.مشدیتر م کیهر دکمه به من نزد

 لباساشو دراورد و به سمتم حمله کرد و... غامیج غیبه حرفام و ج وجهتا ولم کنه اما اون بدون ت دمیکشیم غیج کردمویم

. 

. 

. 

 چشامو باز کردم. یدیشد یلیبا دل درد خ صبح

 دوباره هق هق کردم. تمیوضع دنید با

 خدا... یا

 بکنم؟؟ یاالن چه غلط من

تخت به  یرو گرفتیکه داشت جونمو م یکرده بود.بدون توجه به درد داریهق هقم انقدر اوج گرفته بود که آرمانو ب یصدا

 افتادم هیبلند به گر یحالت نشسته دراومدم کنترلمو از دست دادمو با صدا
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 .کردیهاج و واج به اطرافش نگاه م ارمان

 دمیکش غیشد و محکم بغلم کرد که ج کمیانگار که به خودش اومده باشه نزد هیاز چند ثان بعد

 ممم کن...بهم دست نزن:ولممن

 نداد و محکم تر بغلم کرد گوش

 نکن...رعنا اروم باش تروخدا هی:اروم باش...غلط کردم گرارمان

 به پشتش. دمیکوبیمشتام م با

 موجب نبودمون نشدن... انیچطور عسل و ک دونمینم

.انگار که بغلم میشد نیاصال سوار ماش یچجور دونمینم میبفهمه خارج شد یکس نکهیبدون ا یاز اون اتاق لعنت یچجور دونمینم

 ...دونمیکرده بود.نم

 چشام بسته شدن. عیسر یلیکرده بودم که خ هیکه انقدر حالم بد بود و گر دونمیم نویا فقط

کابوس بوده باشه اما با دل درد  هیو صبح امروز  شبیبود،که تمام اتفاقات د نیچشمامو باز کردم ا یتنها ارزوم وقت دیشا

 محاله،محال.... یارزو هیهمش  دمیکه دوباره بهم دست داده بود.فهم یدیشد

 دمیکش غیقدم به سمتم برداشت که ج هیشد  انیهق هقم که بلند شد دراتاق باز شد و قامت ارمان نما یصدا

 رونیکثافت،برو ب رونی:گمشو بمن

 تر اومد و دستامو گرفت. کی.هول زده نزددمیکشیو موهامو م دمیکشیم یکیستریه یغایج

 

 غیطرفم که با ج ادی.اومد بنمیتخت بلند شدم که درد دلم دوبرابر شد و مجبورم کرد بش یدادم و با درد از رو هولش

 .نمتی...گمشو نبکشمی...به جون رضا دستت بهم بخوره خودمو ماین کیگفتم:آرمان نزد

 انگار به خودش اومده باشه هیاز چند ثان بعد

 عقب رفت و از اتاق خارج شد. عقب

 .شدمیداشتم خفه م گهیدوش انقدر عر زدم که د ریبلند شدم و رفتم حموم ز یبدبخت به

 .دمیتخت دراز کش یاومدم و لباسمو عوض کردم.و رو رونیب

 شانس من. نیتف به ا یا

 ...تف

 قرار گرفت میشونیپ یرو یبسته بودم که دست چشامو

 دمیواکردم که عسلو د چشامو

 زدیموج م یچشماش نگران تو

 قربونت برم؟ ی:خوبعسل

 زنمیم یپوزخند

 شمیبهتر نم نی:ازمن

 کنهیارمان توجهمو جلب م یصدا

 ؟ی:درد دارارمان

 کنمینفرت تو چشاش نگاه م با

 :خفه شو خواهشامن

 سمته ارمان گردهیبرم عسل

 شه؟ نطوریکه ا یخوریچرا م ی:تو که جنبه ندارعسل

 انداخت نییسرشو پا ارمان

 :متاسفمارمان

 داره؟ میا دهی:مگه تاسفه تو براش فاعسل

 نفسشو فوت کرد دویتو موهاش کش یدست ارمان

 گفتم یگرفته ا یصدا با

 :عسلمن

 :جانم؟عسل

 مسکن بهم بده هی:من

 روبه ارمان کرد عسل
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 واسش اریمسکن ب هی:عسل

 :خوب شد به تو گفتاارمان

 :ببندعسل

 دمیزود دوباره مثل خرس خواب یلیبود که خ یمسکن اورد.ازبس قرصا قو هیارامش بخشو  هیرفتو واسم  ارمان

 .کنمیباز م نمویسنگ یپلکا

 شمیم زیخ میو تو جام ن کشمیم یخفه ا غهیکه دورم حلقه شده از ترسو تعجب ج یدست هینیسنگ با

 کشمیم یاز اسودگ ینفس کنمیبسته ارمان که نگاه م یچشما به

 زهره ترکم کردا ووونهید

خواب  یکه حصار دستاشو وا کنم که صدا کنمی.دستامو دور مچش حلقه مپرهیبغلم کرده برق از سرم م نکهیا هیاداوری با

 چهیپیالودش تو گوشم م

 :کم وول بخور رعنا.اروم باشارمان

که  یخوریچرا م ی.اصال تو که جنبه خوردن نداریسرم اورد ییچه بال یرفته تو عالم مست ادتی:ارووم؟؟!نکنه گمیحرص م با

 ؟یکنیم یچه غلط یدار ینفهم ویمست ش

 کشهیم یقیو نفس عم ارهیتر م کینزد سرشو

 ...یمن مست بودم؟!اصال زنم گهیم ی:کارمان

 خورهیتو دلم تکون م یزیحرفش چ از

 خودش... لهیبا خواستو م یعنی

 ه؟یتندش با من چ یرفتارا لیدل شه؟پسیون ما الیخیب ینی؟ی.پس عشقش به بهاره چشمیم الل

 یسع کنمویچطور به حرفش گوش م دونمی.نمریتو بغلش بمونو اروم بگ گهیم یزیچ هیکه بهش فکر نکن. گهیتو ذهنم م یزیچ

 چشامو ببندم کنمیم

 ارمان

 .میمستقر شد یتو عمارت اصل روزی.دگذرهیهفته ازون شب م هی

 کرد. ینامحسوس خودشو معرف یلیخ مونینگهبانه نفوذ اون

 .میشد هربار اطالعاتو درحاله حرکت از کنار هم ردو بدل کن قرار

 نباشه. نایدورب دهیکه تو محدوده د میمشخص کرده بود وییجا نایتوجه به دورب با

 داره. یغامیبود که برم.صبح بهم فهمونده بود که پ وقتش

 وریپل بیداخل ج غامویدستم انداختم که در هنگام رد شدن از کنارهم بتونه پ یرو ورمویپل شهیسمته محل قرار.مثله هم رفتم

 بذاره.

 وریداخل پل ویکاغذ کهیحرکت ت نیباز کردو دوباره در ح دشدشویکل یخم کرد.همزمان دستا یطرفم اومدو به رسم ادب سر به

 گذاشت

 راهم ادامه دادم به

 و عسل رفتم. انیسمته اتاقه ک به

 

 عسل

از خدمتکارا اومدو رعنارو با خودش برد.ارمانم که معلوم نبود  یکی.نمسدونستم چه خبره؟شدیداشت خورد م اعصابم

 ضرب گرفته بود.در به صدا اومد. زیبودو رو م یعصب انمیکجاس.ک

 .میزد یاحتماال اتاق شنود داره.پس حرف نم میدونستیوارد اتاق شد.م ارمان

 .میرسوندیونو منوشتن منظورم ای یلبخان قیاز طر ای

شروع کرد بامن حرف زدن که به سکوت  یصحنه ساز یگرفت.بعد برا انیدراوردو به سمته ک بشیاز ج ویکیکاغذه کوچ ارمان

 اتاق مشکوک نشن

 :چه خبرا؟ارمان

 ی:سالمتمن

 دورتادوره اتاقو از نظر گذروند ارمان

 ست؟ی:رعنا نارمان

 از خدمتکارا بردش یکی:من
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 ارمان باال رفت یابروها

 یواسه چ دونمیزدم:نم لب

 دیتو موهاش کش یدست

 خورنیارمانو اروم کنه گفت:نگران نباش.عشقتو نم نکهیا یبرا انیزد.ک شیات کویدراوردو برگه کوچ بشیاز ج ویفندک انیک

 ارمان خان

 کردیمستأصل نگامون م ارمان

 یاحضار ناگهان نیاز میدیترسیم خودمونم

 انتظار تموم شه اما انگار نه انگار نیا دیم تا شاساعت نگاه کرد به

 رعنا

 .استرس داشتمرفتمیخدمتکار راه م دنبال

 لو رفته باشم دمیترسیم

 کرد ییاز اتاقا راهنما یکیمنو به داخل  ستادویا خدمتکار

 که تو اتاق گذاشتم بازم استرس گرفتم پامو

 به دفتر کار شباهت داشت. شتریاتاق ب نیزاید

 یرسم دمانیمبلو چ یسر هیبا  یادار زیم هی

 یخانوم نیبش_

 به عقب برداشتم یترس به عقب برگشتمو قدم با

 شاهرخ نفسمو فوت کردم دنهید با

 دی!ببخش؟یدیترس یدیبا تعجب:اوه ل شاهرخ

 سمته مبال اشاره زد به

 .دخانووومیی:بفرماشاهرخ

 کرد یمیتعظ بعد

 بود!؟ یکاراش چ نیشدم.منظورش از یجور هیشدنش  یمیرفتاراشو صم از

 نشست روبروم

 ؟یگل یخوریم ی:چشاهرخ

 .یچی:فعال همن

 ی:هرجور راحتشاهرخ

 یناراحت نش دوارمیرکم.ام کمی!من ؟یدونیسکوت کردو بعد گفت:م کمی

 باال انداختم یا شونه

 ؟ی:بهت گفته بودم خوشگلشاهرخ

 نییانداختم پا سرمو

 اره؟د اقتتویارمان ل یکنی:فک مشاهرخ

 دادیم شنهادیکه ازدواج کرده بود پ یحرفش تعجب کردم.چقدر پست بود که به کس از

 درونت حس کردم نویبار ا نی.از همون اولیمتفاوت هیتو با بق یدونی:مشاهرخ

 هم رفت یتو اخمام

 ...فهممی:منظورتو نممن

که ارمانو  هی.فقط کافیملکه قصر من باش یتونی.میبد رییتغ ویکه همه چ یدار نوینداره.تو شانسه ا اقتتوی:اون لشاهرخ

 یفراموش کن

 مشت شد دستام

خودت  هی.ففط کافیرو تحمل کن یا یسخت چیعاشقت هستم که نذارم ه یاونقدر دمیسخته اما من بهت قول م دونمی:مشاهرخ

 رعنا یروش فکر کن دی.بایبخوا

 کنهیمکث م کمی

 نداره؟! یا هیسرما چیاونور که ه یبر یارزه واسع کس ی.روش فکر کن.میستی:تو لقمه دهنه اون نشاهرخ

 

 ارمان
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 که در باز شدو رعنا داخل اومد رفتمیتو اتاق راه م یعصب

 از جاش پاشدو به سمتش رفت عسل

 شد؟ی:چعسل

 یچی:هرعنا

 زدم پوزخند

 زده؟! بتیساعته غ هی یچی:واسه همن

 زنمیتو چشاش ذول م رمویگیبازوهاشو م رمویسمتش م به

 گفت بهت؟ ی:چمن

 و اروم شروع به گفتن کرد... دیلرز لباش

 دیاز چشماش چک یکه تموم شد اشک حرفاش

 داده بود؟؟ شنهادیچسبوندم.چطور انقدر پست بود که به زنه متاهل پ امپر

 بازوشو تو دستام فشردم تیعصبان با

 ؟یبهش گفت ی:تو چمن

 انداخت نییسرشو پا رعنا

 ...ومدیحرفاش خونم به جوش م یاداوریباال زده بود.با  رتمیرفتارم دسته خودم نبود.رگه غ کنترل

 کنهیرعنا جدا م یدستامو از بازو انیک

 بوده شنهادیپ هیاروم باش.فقط  ی:هانیک

 رهیباال م صدام

 ازدواج بده!! شنهادیزن پ هی:غلط کرده که داده.چطور ادم انقدر پسته که به من

 ...یکه تو فیح

 زنهیوسط حرفم م انیک

 :خفه شو ارمانانیک

 کنهیروش پرتم م بردمویبه سمته مبل م 

 ارهیکنار گوشم م سرشو

 ابلح؟هااااا؟؟ یلومون بد یخای:مانیک

 شهیجمع م مشتام

 کشمیتو موهام م یدست

 

 عسل

 ادیبعده اروم کردنه ارمان به سمتمون م انیک

 :به رعنا بگو قبول کنهگهیگوشم م کنار

 رهیباال م ابروهام

 شهیتر م کیبهش نزد نطوری:اانیک

 دمیتکون م یسر

خاموش  هوی نیعشق اتش نیا شهی.پس نمرنیم یبا هم بودن دارن قاچاق یکه مثال برا ییبودن.کسا شهیعاشق پ نای.اشهی:نممن

 شه

 کنهینفسشو فوت م انیک

 زنهیکه ارمان داد م رعیو سمته در م شهیاز جاش پا م رعنا

 :کجا؟!ارمان

 :قبرستونرعنا

 شهیاز جاش پام ارمان

 ی:غلط کردارمان

 کپه مرگمو بذارم رمی:مزنعیم غیج رعنا

 ...کوبهیدرو م بعد

 ارمان
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 ختهیرادمهر سردرگم بودم حاال ام که متوجه درخواست شاهرخ شدم اعصابم به هم ر امیاز پ یاندازه کاف به

 شهیم دهیکه بازوم کش رمیسمته در م به

 کنمینگاه م انیه به کشون یازرو

 :هوم؟من

 :کجا؟!انیک

 :به تو چهمن

 رمیگیکه روبروش قرار م یطور کشهیو منو به سمته خودش م رهیگیبکشم که محکم تر م رونیبازومو از دستش ب خامیم

 یبه همه چ یگند بزن ینش وونهی:ارمان دانیک

 نکنم یکه کار فهممی.دومن انقدر میخودت وونهید نکهی:اولن امن

 بهت اعتماد کنم؟ دی:باانیک

 ستیهم مهم ن ی:نکردمن

 ستهیمیدر وا یکه عسل جلو رمیو سمته در م کشمیم رونیب دستمو

 نکن یربطه.اعصاب خوردتو سره اون خال یبه رعنا ب هیقض نیاما ا یهست یعصبان دونمی:ارمان معسل

 زنمیکناره در کنارش م از

 کنمیم ی:سعمن

 بندشیدرو کامل وا نکردم که عسل م هنوز

 کنمینگاش م کالفه

 :بکش دستتوگمیحرص م با

 نه حتما ی:سععسل

 مخم سبک شه... دیراه برم شا کمیسمته باغ تا  رمی.مامیم رونیب کنمویبازش م ارمویبه در م یتوجه بهش فشار دوباره ا یب

 کشمیتو موهام م یدست کالفه

 بود؟! یمادشون چرادمهر از مشکوک بودن اعت منظوره

 ..ارمیدوباره تو ذهنم ب امویمتنه پ کنمیم یسع

 داره.حواستون باشه یاعتماد کنه.احتماال نقشه ا یکه به راحت ستین ی)شاهرخ کس

R.K) 

 زود اعتماد کرد... نقدری.پس شاهرخ به خاطر بدست اوردن رعنا اکنمیفوت م نفسمو

 نمیبیجلوم م یا هیکه سا دارمیبرم ی.قدمشهیمشت م دستام

 رمیگیباال م سرمو

 گاردانیاز باد دوتا

 ادیجلو م شونیکی

 نتونیبب خادیم سییر-

 رهیباال م ابروهام

 ...دوهیحرفاش به رعنا خون تو صورتم م یاداوریداره؟؟از  کارمیچ شاهرخ

 بندنیدرو م انویهم پشته سرم م گاردایباد ذارمیکه تو اتاق م پامو

 رسیخ رونیاز پنجره به ب شاهرخ

 گهیتو گوشش م یزیو چ رهیبه سمتش م گاردایاز باد یکی

 زنهیم یو لبخند مسخره ا گردهیسمتم برم به

 کنمیدنبال م حرکاتشو

 نهیشیم زیپشته م شیصندل یرو

 شرفتیدرکناره من پ یبذار ویاگه خودت کنار بکش شمی.پس ممنون مهیخواسته من چ یباش دهیتا االن فهم کنمی:فک مشاهرخ

 کنه

 زنمیم یپوزخند

 !!شرفت؟؟یپ

 زنهیپوزخندم متقابال پوزخند م دنید با

 رمیگیم دهی:کش اومدن لبتو نادشاهرخ
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 خواهشا ری:نگمن

 کنهیم یاخم

 ستهیمی.روبروم واادیو به سمتم م شهیپام ازجاش

 روبروته؟ یک وییاالن کجا یستیمتوجه ن نکهی:مثله اشاهرخ

 نمیبینم یکسه خاص نجای:من امن

 نکنه یکار فهمونهیکه شاهرخ با حرکت دسش بهش م ادیبه سمتم م گاردایاز باد یکی

 زنهیتو چشمام ذول م بعد

 ی.فقط بلفیداشته باش اقتشویکه ل یستین ی:تو کسشاهرخ

 !؟یقشی:حتما تو المن

 گردهیبرم یپوزخندم سرم به طرف با

 داره یسوزشه کم گونم

 ییپررو یلی:خشاهرخ

 رهیم زشیسمته م به

 ی:به نفعته فراموشش کنشاهرخ

 رمیگیباال م سرمو

 که من االن شوهرشم؟؟ یستی:نکنه متوجه نمن

 کنهیبا تمسخر نکام م شاهرخ

 بهتر براش نداره. هیفراهم کردن زندگ یبرا ینیتضم جیکه ه یدرحال ایاونوره دن برشیم یکه داره قاچاق ی:شوهرشاهرخ

 رنمیگیاز پشت م گاردایشو خورد کنم که بادبه سمتش برم که فک خامیو م شهیمشت م دستام

 ادیدوباره به سمتم م شاهرخ

 ؟ی:پس ادم نشدشاهرخ

 شهیکه سرم خم م کوبهیتو دهنم م یمشت

 ارهیو سرمو با فشار باال م ذارهیچونم م ریز دستشو

 کننیادم م نطوریسرکشو ا ی:ادماشاهرخ

 ارهیم کیو سرشو نزد رهیگیتو مشت م قموی

 هممون بهتره یبرا ینطوری:ولش کن.اشاهرخ

 که ولم کنن زنهیاشاره م گاردایبه باد بعد

 تنها راهته دی:روش فکر کن.شاشاهرخ

 انیب رونیتا همراهم ب زنهیاشاره م کاردایبه باد بعد

 ارمان

 ایکشت یدنباله کارا میچرا شاهرخ دستور داده بود که بر دونستمینم

 بود یکار چ نیا یانتخابه من برا یبرا لشیدل دونستمینم

 تو ذهنش باشه یزیچ دمیترسیم

 کنم... دایپ ایکشت دنیدرمورده زمانو مکانه رس یادیاطالعاته ز تونستمیکنم چون دراون صورت م سکیر تونستمینم اما

 ومدیهمراهم م انمیمجبور بودم برم.ک پس

 ستفاده کنهوقت شاهرخ نخواد از نبودم سوا هیعسل سفارش کردم که حواسش به رعنا باشه که  به

 ارمیسره شاهرخ ن ییکنم که بال نیتضم تونستمیچون نم فتهین یبودم که اتفاق دواریام فقط

 رفتمیم دیکه بود با اتمیعمل یبه رفتن داشتم اما برا یحسه بد هی

... 

 رعنا

 گذشتیاز رفتن ارمان م یساعت کی هی

 سررفته بود. حوصلم

 نایجام پاشدم که برم تو اتاق عسل ا از

 در ننشسته بود که درباز شد رهیدستم رو دستگ هنوز

 رفت... ادمی دنیلحظه نفس کش هیقامت بلندش جلو در  دنید با
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 داخل اومدو درو پشت سرش بست شاهرخ

 نشست میشونیرو پ یقفل در عرقه سرد کهیت یصدا دنیشن با

 گفت:سالم خانوم خانوماا یبا لحنه مهربون شاهرخ

 شدیکردم لبخند بزنم اما نم یسع

 ابروشو باال داد شاهرخ

 :جواب سالم واجبه هاشاهرخ

 سالم زمزمه کردم هیشب یزیج هی اروم

 یتعجب کن دنمیاز د زدمیسالم.حدس م کی:علشاهرخ

 رون؟یب یبر شهیلرزش داشت گفتم:م کمیکه  ییصدا با

 باال انداخت یشونه ا شاهرخ

 زمیبگم نه عز دیمورد با نی:تو اشاهرخ

 قدم جلو اومد هی

 دیچیکنم.صداش تو گوشم پ کاریچ دیبا دونستمینم

 مایهست شنهادمونی:ماهنوز منتظر جوابه پشاهرخ

 ...من شوهر دارم...میخوری...ما به درد هم نمنیگفتم من:بب رفتمیکه به عقب م نطوریهم

 قطع کرد حرفمو

 زهیهمه چ یسرتقه ب یازون پسره  شتریتو ب اقتهی:قبلن هم بهت گفتم لشاهرخ

 به ارمانو نداشت نیحرفش ناراحت شدم.حقه توه از

 به جلو گذاشت یقدم دوباره

 ارمیبدست ن خامیکه م ویزی:من عادت ندارم چشاهرخ

 زمزمه کردم اروم

 ی:خب بد عادتمن

 شد قیعم لبخندش

 .یکه با من خوشبخت تر ی.بهتره توهم قبول کندمی.پس توروهم ازدست نمقای:دقشاهرخ

 :معادلت اشتباهه.من

 یمن یبرام.تو فقط برا کنهینم یخوب نبود.االنم فرق میاضی:من ازاولم رهرخشا

 میا گهی:اما من ماله کسه دمن

 یشیبه بعد ماله خودم م نی.ازیستین گهیاماد یتا االن بوده باش دی: شاشاهرخ

 پر کرد نمونویب فاصله

 تنم نشست یتو یفیتماسه دستش با کمرم لرزه خف از

 خالفکار؟ هی ا؟تودستهیکجا بودم خدا من

 دیگردنم لغز یرو دستش

 جلوتر اومد صورتش

 ضرب وا شد... هیپلکام  دمیکه شن ییبسته بود اما با صدا چشمام

 ارمان

 

 شد. جادیا یبد یبا بازوم به در وارد کردم که شکستو صدا یا گهید ی ضربه

 درونم شعله ور شد شیات تیرعنا و شاهرخ تو اون موقع دنهید با

 سمته شاهرخ هجوم بردم به

 دیکش یخفه ا غهیج رعنا

 فکه شاهرخ جا گرفت یتو مشتم

 برداشت یعقب قدم به

 شوک بود یتو هنوز

 تو مشتم جمع کردم قشویروبروش قرار گرفتمو  یگامه بلند با

 دمیصورتش عربده کش تو
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 ؟یعوض کردیم یچه غلط ی:داشتمن

 :اروم باش ارمان.ترررخدارعنا

 زنمیم یپوزخند

 بکنه؟ خوادیم یحزومزاده هر غلط نی:اروم باشم که امن

 کوبونمشیپشتش م واریفاصله و دوباره به د واریاز د دوزمویچشامو به چشاش م دوباره

 هااااااان؟ یکن یچه غلط ی.داشتی:جواب منو ندادمن

 زد یپوزخند

 گرفتمی:حقمو مشاهرخ

 :تو گ*ه خور...من

 رفترو پهلوم قرار گ یزیکامل نشد که چ حرفم

 کنمیسوراخت م نجایهم ایمشتتو وا کن  ای:شاهرخ

 االن بهانه هم داره نکهینداره مخصوصا ا یشوخ دونستمیم

 باز کرد قشیاز دوره  دستامو

 مرتب کرد قشوی

 کرد کیدستشو دور گردنم انداخت سرشو به گوشم نزد هی

 شهیاعتماد م یبکشمت چون بهم ب تونمیکه نم فی: حشاهرخ

 کالفه فوت کردم نفسمو

 گذرمیم نطوریاخره که ا یدفعه  ی:راستشاهرخ

 سمته در رفت به

 برگشت طرفمون دیچارچوب که رس به

 ری:روز بخشاهرخ

 هم گذاشت. یبه رعنا درو رو یقیکردو بعد از نگاهه عم یکوتاه مهیتعظ

 سرکشش... یدوباره مشت شد از نگاها دستام

 سمته رعنا برگشتم به

 ختیریمهابا اشک م یبودو ب سادهیگوشه وا هی

 طرفش رفتمو بازوهاشو گرفتم به

 که نکرد؟ ی:کارمن

 به چپو راست تکون داد سرشو

 دستام دور کمرش حلقه شد اریاخت یب

 شتمی.من پگهی:تموم شد دمن

 رهیسرش گذاشتمو نوازش وار تکون دادم تا اروم بگ یرو دستمو

 ارمان

 دمیکه از دور عرفانو د زدمیداشتم حرف م انیباغ با ک داخل

 داشت. گروید یبچه ها ینبود.هوا یبد یشاهرخ بود.بچه  یدستا ریاز ز یکی عرفانم

 نیایب دی:شاهرخ بچه هارو جمع کرده.شمام باعرفان

 درچه مورده؟ یدونی:مانیک

 باال انداخت یشونه ا عرفان

 بدونم؟ دی:از کجا باعرفان

 زد یچشمک انیک

 ه؟یجلسه چ ی هی.قضمی.ماام که از خودتونینصفه کارا هست انهی:دست بردار از تظاهر عرفان.تو درجرانیک

 نفسشو فوت کرد عرفان

 انیبعدا م موننویخودش م شهیپ ی.گروه دومم حفاظترنیدوگروه کنه بچه هارو.گروه اول با کانتر م خادی:معرفان

 باال رفت ابروهام

 رفت یسمته دره ورود به

 مکث کردراه  تو
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 نیدیشن یهرچ نیریبگ دهی.درضمن نشننیای.زودتر بنی:معطلش نکنعرفان

 رهیم بعدم

 کنهیبهم م ینگاه معنادار انیک

 میریسمته داخل م به

 انیک

 بزرگ وسط اتاق نشستن. زیهادوره م بچه

 مینیشیم مویریم یخال یجاها سمته

 ارهیسرم م کیسرشو نزد ارمان

 گهیحرص م با

 ...ی کهیتو سرشه مرت ی:باز چه نقشه اارمان

 کنمیقطع م حرفشو

 شهیم یچ مینی:خودتو کنترل کن تا ببمن

 نهیشیم زیسره م ادویشاهرخ داخل م قهیچند دق بعد

 .شنیبه احترامش از جاشون پا م همه

 کنمیم ینگاه کوتاه زویم دور

 میاز ده نفر کمتر

 ادیبه حرف م شاهرخ

 .مفهومه؟رنی.گروه اول همراه کانترا ممی:قراره دو گروه ششاهرخ

 دنیتکون م یسر همه

 .نیکنیم یکانترو همراه نیو ام دی:خوبه.مجشاهرخ

 کنهیما اشاره م به

 نی:شما دوتام همراهشونشاهرخ

 کنهیختم جلسرو اعالم م یحیاز مختصر توض بعد

 

 ارمان

 ...چهیپیسمته در برم صداش تو گوشم م به خامیم نکهی.همرنیم شنیبچه ها از جاشون پا م شهیکه تموم م حرفاش

 شما دوتا دی:صبر کنشاهرخ

 کنمینگاش م یسوال گردمویبرم

 موننیما م شهیکه همسراتون پ دیبدون دی:باشاهرخ

 شهیجمع م انیک یاخما

 نبود نی:قرارمون اانیک

 زنهیم یپوزخند شاهرخ

 تهیامن یبرا نی.ثالثا انیایشما توزرد در ن ستیچون معلوم ن نانهیاطم یبرا نیا ای.ثانمینداشت یما قرار نکهی:اوال اشاهرخ

 خودشونم بهتره

 شهیمشت م دستام

 تهران میگردی.برممیبا ماس که ما منصرف شد ی:اگه قرار به ناسازگارمن

 گهیتمسخر م با

که قبال همکارم بوده و االن  ویجنازتون برسه تهران چون من عادت ندارم کس دیشا ی.شما که نه ولزمی:اووه متاسفم عزشاهرخ

 منصرفه زنده بذارم!

 کشمیتوموهام م یدست یعصب

 ستیجونشون تو خطر ن یکنیم نی:چطور تضمانیک

 ؟؟ی.نگرانشی:عااااخشاهرخ

 شهیم یجد لحنش

 زنمیکال حرفشو نم ای دمیانجام م ای.زنمینم یالک ویحرف چی:من هشاهرخ

 زنمیم یپوزخند ناخوداگاه
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 دیبر دیتونی:حاالام مشاهرخ

 گردهیبه سمته در برم انیک

 بکنه خوادیم یکفتار چه علط نیبفهمم ا دیبا

 !؟یای:ارمان نمگهیم سادمیسرجام وا نکهیا دنیبا د انیک

 :تو برومن

 ادیم کمینزد انیک

 ؟یکن کاریچ یخای:مانیک

 حرف دارم یسر هیدوستمون  نی:با امن

 کنهیو منتظر نگام م دهیم هیتک یصندل یبه پشت شاهرخ

 کنمی:ارمان خواهش مانیک

 انی:برو کمن

 کنهیبا عجز نگام م انیک

 ار... ی:ولانیک

 کنمیقطع م حرفشو

 انیبحثه دوستانس.برو ک هی:فقط من

 گهیلب م ریو ز کنهیفوت م نفسشو

 :از دسته توانیک

 رهیسمته در م به

 شمیم کیقدم به شاهرخ نزد هیبسته شدنه در  با

 تو ذهنته؟؟ ی:باز چمن

 بهم؟ یبا پوزخند:اعتماد ندار شاهرخ

 زنمیپوزخند م متقابال

 مرگ برم شوازیبه پ دیمرگ.چرا با ینی:اعتماد به تو من

 :جالبهشاهرخ

 شمیم کیبهش نزد دوباره

 ؟؟یجدامون کن یخوای:چرا ممن

 دهیم هیو روش تک ذارهیم زیرو م ارنجاشو

 یبه منو داشته باش نیکه حقه توه یستین ییتو تو جا نجایگستاخ مثله تو متنفرم.بعدشم ا یمن از ادما نی:ببشاهرخ

 زنمیم یدلم پوزخند تو

 کنمیرو جبران م نایداخل بازداشتگاه همه ا بعدا

 نکنم. یگلوله تو مخت خال هینبندمو  زیهمه چ یچشم رو کنمینم نیشم تضم یکه عصبان کمیچون  ی:بهتره برشاهرخ

 گردونمیحرص رو ازش برم با

 نمینحسشو بب ختهیر ییاتاق بازجو یکه تو میصبرانه منتظر روز یب

 

... 

 داره میا گهیکه معلومه شاهرخ اهدافه د نطوریگذاشتم که به رادمهر بده.ا مونیتودسته نفوذ برگرو

به خارج  به عنوان بار ایاز کشت یکیکه اونجا داخل  کردنیداشتن دخترارو تو کانتر سوار م گاردایوقته حرکت بود.باد امشب

 برده شن

 کنارم اومد انیک

 :نگرانشونمانیک

 خوشحالم یلیمن خ یکنی:فک ممن

 میشدن.ما نسبت بهشون مسئول یباز نیخودمو ببخشم.اونا به خاطر ما وارد ا تونمینم ادیسرشون ب یی:اگه بالانیک

 عسل

 

 هیجور هیرفتن دلم  انیارمانو ک یوقت از
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 دارم استرس

 رفتیاتاق نشسته بودمو رعنا همش جلو چشام رژه م تو

 رمیم یبا حرص به بهش چشم غره ا 

 گهی:اههه بتمرگ دمن

 شمیم یاالن روان تونمی:نمرعنا

 یذاریم ریرو روان من تاث یاالنم که دار ی:اونو که بودمن

 :به درکرعنا

 باز شد ییقرارش بدم که در با صدا تیمورد عنا خواستم

 روهام باال رفتاب یشاد دنید با

 مشیدیکم م یلیمدت خ نیا

 به سمتمون اومدو باهامون دست داد یشاد

 که گفت نمیسرجام بش خواستم

 میبر ییجا هی دی:بچه ها بایشاد

 رعنا با تعجب:کجا؟! منو

 میگوش کن می:دستوره شاهرخه.مجبوریشاد

 میدنبالش رفت مویاز جامون پاشد بالجبار

بودم به اوضاعو  نیاما بد ب دونستمیحسمو نم لهی.دلشمیم کیقدم به مرگ نزد هی کردمیحس م داشتمیهر قدم که برم با

 گرفته بودم... یحسمو جد

 رعنا

 جلو تر افتاد یشاد

 درو باز کرد. یشاد میدیترسناک بود.به تهه راه رو که رس کمیاطراف  یفصا

 .دیچیپ مینیتو ب یبد یبا وارد شدن به اتاق بو 

 دمیشاهرخ رو درست از کنار گوشم شن یدادم که صدا ینیچ مینیب به

 نی:خوش اومدشاهرخ

 .دمیقدم عقب رفتم که از پشت به عسل چسب هیصداش جا خوردم و  دنیشن از

 از محافظا اشاره داد... یکیلبخنده خاص با ابروش به  هیبا  شاهرخ

 شد دهی.نگاهم به گوشه سالن کشدمیاز جا پر یدختر غیزجه  و ج یباصدا

 .سیبودو خ یبسته بودن.به صورتش نگاه کردم.زخم یدخترو به صندل هی

 دور زدنه منه!!! نش؟عاقبتینیبی:مشاهرخ

 کردمیدهن باز داشتم به دخترک نگاه م با

 .هوم؟!گهیجربزشو بشناسه د زانیهمکارش و م دی.باألخره ادم بامیباهم همکار ش شتریب کمی خوامی:راستش مشاهرخ

 نگاش کردم که از حرفش نفسم بند اومد. یسوال

 نشی:بکششاهرخ

 رو کفه دستم گذاشت یاسلحه ا بعد

 نی.حقش مرگه.پس لطفا کارشو بسازانتکارهیخ هی:اون شاهرخ

 کنم؟؟اونو بکشم؟؟من؟؟!! یکار نیهمچ تونستمیبه اسلحه تو دستم نگاه کردم...چطور م ناباورانه

قاتل شم؟؟چطور  هیبه  لیو به خودم نگاه کنم؟؟قراره تبد سمیوا نهیا یور جلوهمجنسمو با اسلحه بکشم؟؟اونوقت چط من

جوابه سوالمو  تونسم؟خودمیملتمسه اون دختر نگاه کنم و ماشرو بکشم؟؟چطوووووور؟؟!!!واقعا م یتو چشما تونستمیم

 .لعالمه خالفکارو قات هی نهی.من کجا بودم؟بدونستمیم

 یو برا سمیاز جنسه خودم وا یدختر یروز من اسلحه بدست روبرو هی کردیفکرشو م یزدم.ک یاسلحه تو دستم پوزخند به

 داشت؟؟!! م؟ارزششویسادیوا نجایکه ا شدیکشتنش اقدام کنم...چ

 تونمیگفتم:نم ومدیکه از ته چاه م ییصدا با

 یبتون دی:باشاهرخ

 اما... میستین دونیم نیما مرد ا دونهیاونم م نمیبی.ترحمو تو چشماش مخورهیگره م یتو نگاهه شاد نگاهم

 گلوله... یو بعد صدا شهیم دهیکش رونیاز دستم ب اسلحه
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 زنهیزانو م نیو رو زم ندازهیکه اسلحرو م کنمیناباور به عسل نگاه م گذرهیکه م کمی.بندمیصدا چشامو م دنیشن از

 بعد به عسل کنمویبهت به بدنه غرق در خونه دختر نگاه م با

 ذارمیغرق در خونش م یشونیپ یدستمو رو رمویدختره م کینزد کشمیم یبلند غهیج رمویگیم گوشامو

کنارش سر  خورمویم واریبه د دارمویکف دستام ناباور به عقب قدم برم هیقرمز دنی.با دهی.دستام خونکنمیدستام نگاه م به

 خورمیم

 کرده بود؟؟ کاریاون چ م؟؟مگهیدخترو کشت هیم؟یکرد کاریچ ما

 شده بودم رهیبه جسد دختر خ یمن با ناباور تنوخیریم اشکام

 توجهمو جلب کرد. یخنده ا یصدا

 خندان شاهرخ نگاه کردم یبه چهره  بانفرت

 :کارتون خوب بود.خوشم اومد!!شاهرخ

 .شیبا پا نیدورب هیپشت سرش شدم. یسمته عقب برگشت.تازه متوجه ش به

 لبم اومد یرو یزهرخند

 برداشت لمشویف نیاز کنار دورب شاهرخ

 مدرک نمی:اشاهرخ

 رفت یگذاشتو و به سمته خروج بشیداخل ج لمویف

 کردمیدنبال م حرکاتشو

 شونه بهم نگاه کرد یاز رو سادویوا

 تازه شرو شده ی:جمع کن خودتو.بازشاهرخ

 نیجا گمو گور کن هیخطاب به محافظش گفت:اون خائنم  بعد

 اومدنو به زور بلندمون کردن... گاردایتااز باد دوسه

 اون صحنه جلوم بود... فقط

که ارومم  ییکه ذهنمو اروم کنه...جا ییکه گرم باشه...گرما یداشتم...اغوش ازیاغوش ن هی...به میادمو کشته بود هی ما

 ...زنمیبه افکارم م یکنه.پوزخند

 بودم رهیخ یگوشه نشسته و بودمو به نقطه نامعلوم هی

 اتاق حبسمون کردن نیچند ساعته تو ا دونستمینم

 غم بغل گرفته بود یسرشو روپاش گذاشته بودو زانو عسل

 صداش زدم اروم

 :عسلمن

 به هوم زمزمه کرد هیشب یزیچ عسل

 ؟ی:خوبمن

 باال گرفت سرشو

 دارهی.غما رو تو دلش نگه مهیاما تودار الیخیلبخند بزنه.درکل ادم ب کردیم یسع

 ؟ی:توام ناراحتمن

 همش تظاهره. دونستمیم نکهیباشه.اما چقدر تلخ بود ا الیخیکرد ب یسع

 :بابته؟عسل

 اون دخترو... نکهی:امن

 که فراموش کردنش محاله ممکنه ویزیفراموش کنه چ خاستیمن م هیکرده.خواهر کاریچ ارهیب ادیبه  خاستیحرفم زد.نم تو

 ستین ادمی یزی:چعسل

 بگم که در باز شد... یزیچ خواستم

 شاهرخ حسه نفرت بازم تمامه وجودمو فرا گرفت دنید با

 مارو مجبور کرده بود ادم بکشم اون

 جام پا شدن از

 بود یباال تر از حد عاد صدام

 ...وونهیح هیهاااان؟؟!!تو  یفیذاتت.چرا انقدر کث رتوی.تف به غینابود کرد موی:لعنت بهت شاهرخ که زندگمن

 موند مهیسوختن صورتم حرفم ن با
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 چونم گذاشتو با فشار باال اورد ریز دستشو

.حاالام یاما نخواست یبرس یخوایکه م یبه هرچ یتونستی.میمحبتو ندار اقتهیکنه.تو ل نیبه من توه تونهینم یخر چی:هشاهرخ

 یریمیم زتیو تو انتظار شوهره عز یمونیم نجایا

 سمته در رفت به

 نیکنی:درو قفل مشاهرخ

 رونیسرتکون دادنو رفتن ب گاردایباد

 قفل زانوهام تا شد دنیچرخ یصدا با

 ومدن؟؟یبه کمکمون م انیک ایارمان  یعنیشدم. سست

 زدم یفکرم پوزخند از

 اول تمام افکارم غلط بود از

 غلط بزرگگگگگگ هی

 عسل

 ؟یکنیم کاریبا حرص گفت:چ رعنا

 ؟ینیبیسرو تو قفل چرخوندم:نم رهیگ

 باز شه؟ یکنی:فک مرعنا

 زنهیم یپوزخند بعد

 کارمو بکنم؟؟ یذاری:ممن

 ؟یکنیم کاریچ رونیب ی:نگرفتمت که.بکن.اما همش وقت تلف کردنه.بعدم بررعنا

 حرص برگشتم طرفش با

 کنمیم دایفرار پ یبرا یراه هی:من

 :خداقوترعنا

 :ببندمن

 کردمو دوباره به کارم مشغول شوم یاخم

 نجاقو چرخوندم.پاک کردمو دوباره س نیشده بود با است سیکه از عرق خ مویشونیپ

 باز شدن قفل بلند داد زدم یصدا دنیشن از

 ولی:امن

 اومد سمتم رعنا

 دختر یدار ولی:نه بابا.ارعنا

 درو واکنه که جلوشو گرفتم خواست

 فهمنیکه.م میهردومون بر شهی:نممن

 ؟ی:پس چرعنا

 رمی:توبمون من ممن

 :اما عسل...رعنا

 گردمیزود برم رموی:ممن

 :حواست باشه ترررخدارعنا

 اروم درو باز کردم دمویبوس گونشو

 اومدم. رونیتو راه رو نبود.اروم ب یکس

 که تو نور اباژورا نباشم. شدمیرد م ییسالن بود.از جا یگوشه  یاباژورا شییبودو تنها روشنا کیتار سالن

 رفتم نییبه سمته طبقه پا اروم

 شد. کینزد ییقدما یصدا

 نبود رفتمو پنهان شدم دیدر که تو د هیبه سمته گوشه کنار یاطرافم نگاه کردم.با خوشحال به

 دیچیتو گوشم پ یشاد یتر شدو بعد صدا کینزد قدما

 شاهرخ زنمی:دارم باهات حرف میشاد

 به گوش دادن ندارم ی:عالقه اشاهرخ

 دمیسرک کش واریکنار د از
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 راهه شاهرخ رو سد کرد یشاد

 یبفروش هیاونارم همراه بق ذارمین نم:شاهرخ میشاد

 زنهیم یپوزخند شاهرخ

 تر از مادر؟! زیعز هیدا یشد ی:دوترم باهاشون دوست بودشاهرخ

 یاونا رو بفروش ذارمیروش اسم بذار اما نم خوادیدلت م ی:توهرچیشاد

 اونوقت؟! ی!چطور؟یریجلومو بگ یخایبا پوزخند:توم شاهرخ

 شاهرخ کنمی:ازت خواهش میشاد

 ینکن ی:قرار بود احساساتتو وارد بازشاهرخ

 زنهیم یپوزخند یشاد

 !؟یخودت نکرد یبگ یخای:میشاد

 نداشت اقتشویبکنم اما اون ل خواستمی:مگهیبا حرص م شاهرخ

 ؟یکنیم کاریبا اون دوتا نامزدشون چ یبفروش ناروی:اگهیم یو با مکث کنهینفسشو فوت م یشاد

 باشن یفکر کن.اونا قراره فقط قربان کمی یشاد ی:وااااشاهرخ

 ...یخوایکه توش بهت معلوم بود گفت:م ییبا صدا یشاد

 مشونیکشیحرفشو قطع کرد:م شاهرخ

 نبود نیشاهرخ.قرارمون ا شناسمتینم گهید کنمی:فک میشاد

 :نبود شد.حاالام بهتره...شاهرخ

 سکوتو شکست میسیب یسکوت تو سالن حکم فرما شد که صدا کمیقطع کردو  حرفشو

 فرار کرده شونیکیقربان _

 ااای:لعنتدیغر یبلند یبا صدا شاهرخ

 

 افتضاحه. نیبودن که فرار کردم.ا دهی.فهمدمیسمته عقب برگشت که سرمو دزد به

 به سمته پله ها رفتو رفت باال شاهرخ

 شد؟یم یپس رعنا چ رفتمیکنم؟اگه م کاریچ دونستمینم

 !!ااااا؟؟یخدا یشم.چطور تنهاش بذارم.اما چطور خارج دینبا

.عرقه لرزمی.مطمئن بودم دارم مدیکوبیم نمیوار خودشو به س وانهیگردنم نفسم قطع شد.قلبم د یرو یزیقرار گرفتن چ با

 قرار گرفت میشونیپ یرو یسرد

 رفهم؟ی...شیگردیحرکت برم ی:بدیکنار گوشم غر یخشن یصدا

 اروم تکون دادم سرمو

 شانس یخشک به

 گرفت میشونیپ یسمتش.لوله رو جلو برگشتم

 نبود کوچولو یجالب ی نهیفرار اصال گز_

 تو ذهنم خورد یکردم ذهنمو به کار بندازم.جرقه ا یسع

 پاهام قرار داد یباال اوردم که بزنمش که متوجه قصدم شدو پاهاشو قفل وار رو یلرزونمو کم یزانو

 فشارش چهرم جمع شد از

 گلوم گذاشت ریز اسلحرو

 ؟؟یبکن یچه غلط یواستخیم_

 فشار داد شتریرو ب لوله

 هااااااا؟؟_

 بودم.... رهیترس فقط بهش خ با

 رعنا

 .دمییجویاالن عسل کجاس داشتم ناخونامو م نکهیا ازترسه

 .کردنیبودنو خشن بهم نگا م سادهینکنن.نگهبانا دورم وا داشیبودم پ دواریام

 شد دهیکوب واریدر باز شدو محکم به د هوی

 خوردم یشاهرخ تو چارچوب از ترس تکون محسوس دنید از
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 کنهینفلم م زنهیو االن م هیعصبان دونستمیداشت.م یسمتم.صورتش رنگه کبود اومد

 کردیداشت نگامون م یبا نگران یشاد

 شهیتر م یشیبگه شاهرخ ات یزیاگه چ دونستیم احتماال

 ظاهرخ بلند شد یصدا باالخره

بلکه االن  یرد کرد شنهادمویباهات ندارم اما تو نه تنها پ یکار ی.من بهت گفتم اگه باهام باشییاحمقه به تمام معنا هی:توشاهرخ

 یدیم یدوستتم فرار

 رفتمیقدم از ترس به عقب م هیمن  ومدیجلو با هر قدم که اون جلو م ومدیم زدویم حرف

 خورد واریپشتم به د باالخره

 دیورتم غرپر کرد تو ص نمونویزدو فاصله ب یپوزخند شاهرخ

 .رهیم رونیب نجایشه جسدش از دایمرده.اما اگرم زنده پ ایزنده  ای.کنمیم دای.اون دوستتم پستین یراه فرار ینیبی:مشاهرخ

 گفتم؟ یچ یدی:فهمدیاورد و کنار گوشم غر سرشوجلو

 سرمو تکون دادم فقط

 ...دمیگفت:نشن یبلندتر یصدا با

 گفتم:اره یلرزون یصدا با

 ازم فاصله گرفت شاهرخ

 جهنم فرض کن گهیرو د نجای:اشاهرخ

 عسل که به سمته اتاق پرت شد الل شدم دنیبه سمته در بره که در باز شد با د خواست

 عسل دستاشو باال اورد و براش دست زد دنهیبا د شاهرخ

 نا موفق ی:به به.فرارشاهرخ

 کنار عسل نشست بعد

 خانوم داری:مشتاق دشاهرخ

 بود نییسرش پا عسل

 

 عسل

 کشتیافتاده بودم صد درصد اون منو م ریشده بودم.حاال که گ دیواقعا از زنده موندن ناام گهید

 باال اوردن سرمو نداشتم جرئت

 چونم گذاشتو سرمو باال اورد ریز دستشو

 ؟؟یاز دستم فرار کن یتونیم یبه روم زدو گفت:فک کرد یخند زهر

 ادی.گذاشتم کلمات تو ذهنم به زبونم بگمیم یبرام مهم نبود چ گهید رمیکه قرار بود بم حاال

 یخوند ؟کوریاب بکن ریسره اونارم ز هیما رو بفروش یتونیم ی:توفک کردمن

 فهمهیم منظورمو

 !یدی:پس شنشاهرخ

 :از سرتا تهشومن

 ینداشته باش یبه زندگ یواه دی:خوبه.پس بهتره امشاهرخ

 یکنیم نییو تعمن هیکه مرگو زندگ یستیتو ن نی:امن

 ارهیدرم اسلحشو

 ؟ی:مطمئنشاهرخ

 ...یچارگی.از حرص.از ترس.از بزنمیم یپوزخند

 ادیدرم یشاد یکه صدا ندازهیخشابو جا م شاهرخ

 درس گرفته ی:بسه شاهرخ.فک کنم به اندازه کافیناز

 شهیاز جاش پا م یبعد با پوزخند شهیم قیبه چهرم دق کمی شاهرخ

 شمیتفاوت از کنارش رد م یکه ب هیبار نیاخر نی.اچارهیب سوزهی:دلم برات مشاهرخ

 بار نی:اخرکنهیم لیحرفشو تکم یبلندتر یبا صدا بعد

وداع  ایبا دن ی.باره بعدتونیعرضگ یرو ب بندمیباره اخره که چشمامو م نی:اگهیاز محافظاظ م یکیرو به  شاهرخ

 ...نشونی.ببندنیکنیم
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 کوبهیو درو م رهیم رونیب بعد

 ریطرفم:ترررخدا جلو زبونتو بگ ادیم یشاد

 رهیو سمته در م شهیپام بعد

 .رنیم رونیب بندنمونویم یبه صندل محافظا

 ادیرعنا در م یصدا گذرهیکه م کمی

 یخودم کفنت کنم که عرضه فرارم ندار شاالی:ارعنا

 فتی:ممنون از تعرمن

 ممکن بود بکشمون یدونستی:مرعنا

 :بدرکمن

 ؟ی:االن طلبکاررعنا

 :نهمن

 :دردرعنا

 نه؟؟ میبدبخت یلی:خمن

 :چرا؟رعنا

 کال مارو فراموش کردن ایشدن  ستی.احتماال تا االن سربه نستین یکه خبر نامی.از ارمان امی:چون قراره فروخته شمن

 انیممکنه.اونا م رهی:غرعنا

 رنمیم یپوزخند

 باش الیخ نی:صدقرون بده آش به هممن

 بخون اسی هی:کم ارعنا

 تهیبود.واقع هیقط اکاش ف ی:امن

 ووونهی:توهماتته درعنا

 ...زنمیم یافکارش پوزخند به

 ارمان

 گذاشته بود یداخل کشت نرویکانت لیجرثق

 میبود سادهیعرشه وا یرو

 مشکوکه نجایا یزیچ هی:ارمان انیک

 رفتم دیسمته مج به

 م؟یکنی:چرا حرکت نممن

 ادی:عرفانم مدیمج

 گفتم یاهان

 نشد که عرقان با چند تا از بچه ها اومدن قهیدق چند

 پشت پام خوردو زانوهام تا شد یزیبودم که چ رهیاومدنشون خ به

 افتاده بود نینگاه کردم که اونم مثه من رو زم انیتعجب به ک با

 که باال گرفتم با عرفان روبرو شدم سرمو

 کنمی:متاسفم ارمان.من فقط دستورو اجرا معرفان

 اما عرفان...گفتم: یناباور با

 کنم حتما خونم حالله... یچی...اگر از دستورش سرپنیسرنگون ش دی:مجبور شدم ارمان...شاهرخ گفت که باعرفان

 سمتمون گرفت اسلحرو

 :متاسفم بچه هاعرفان

 دیابروهام باال پر کیشل یصدا با

 همراه عرفان چشم دوختم... یگاردایجنازه چند تا از باد به

 سهیتحت محاصره پل یکشت_

 باال اومدن یاز کشت ژهیگروه و یبچه ها بعدم

 دستش که اسلحه داشت زدم که اسلحه پرت شد ریغفلت عرفان استفاده کردمو از جام پاشدمو با زانوم ز از

 لبم نشست یرو یلبخند ومدیچندتا از بچه ها باال م تیرادمهر که با حما دنید با
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 دستاشو بستم روهایاز ن یکیبا کمک  چوندمویعرفانو پ دسته

 ازجاش بلند شد به حرف اومد نکهیهم

 یکنیکه فک م هیزیتر ازون چ فیکث یلی:ارمان جونه زنت تو خطره.شاهرخ خعرفان

 اشارم بردنش با

 طرفم اومد رادمهر

 لبخند بهم دست داد با

 پسر ی:خوشحالم سالمرادمهر

 ؟یکرد دامونی:چطور پمن

 مکان انتقال بار خویقبله مرگش.تار ماین امهیو البته اون پ اماتی:پرادمهر

 باال رفت ابروهام

 اما ممنون یستین نکهیلب زمزمه کردم:با ا ریز

 دیبه سمتمون دو انیک

 :بچه ها دخترا تو خطرنانیک

 عسل

 بسته شده بودم.کله بدنم کوفته بود. یچند ساعت بود که به صندل دونمی.نمکردیباز کردم.بدنم درد م نمویسنگ یزور پلکا به

 خودشو به گوشه اتاق برسونه کردیرعنا نگاه کردم که داشت تالش م به

 اونجا؟ یخوایم ی.چگهید رهی:ارومت بگمن

 شاالیا یبهم کرد:به به.ساعته خواب.فک کردم خواب به خواب رفت ینگاه

 :ببندمن

 کارمو بکنم یبذار وی:فعال که بهتره تو ببندرعنا

 ؟ی:چه کارمن

 نگا کن نوی:بشرعنا

 نگاه کردم کشوندیکه داشت خودشو به زور م یریمس به

 بود یا شهیبود که باالش ش زیم هیاتاق  گوشه

 ؟یبکن یچه غلط یخایگفتم:م کالفه

 بشکنم شروی:شرعنا

 ی:موفق باشمن

 از جا پروندم یزیشکشستنه چ ینگذشته بود که صدا قهیچشامو بستم .هنوز چند دق الیخیب بعدم

 اخته بودو خودشم کنارش پرت شده بود...اند زویرعنا نگاه کردم که م به

 خوردیداشت وول م همشم

 زدو گفت یغیکه گذشت با خوشحال ج کمی

 باز شد ولی:ارعنا

 شکسته طناب پاشو ببره شهیداشت با ش یبازش نگاه کردم که سع یبه دستا یخوشحال با

 ومدیدستاش زخم شده بود و خون م دیمنم بر یطناب دستو پا اومدو

 دادم یکشه درستو حساب هیکه دستم باز شد از جام پاشدمو خودمو  یوقت

 به سمته در رفتو گوششو به در چسبوند رعنا

 شلوغه؟! رونی:چرا انقدر برعنا

 بلند شد یراندازیت سویپل ریاژ یحرفشو کامل نزده بود که صدا هنوز

 شدم رهیبه رعنا خ یخوشحال با

 کننیان گروگان ازمون استفاده مبه عنو می.اگه بمونمیفرار کن دی:بارعنا

 تکون دادم یسر

 ؟ی:چطورمن

 به سمته پنجره رفت رعنا

 درصد احتمال زنده موندن وجود داره هیمرگ حقه اما  دونمی:مرعنا

 !م؟یبهت گفتم:بپر با
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 :اوهومرعنا

 :عمرامن

 دیدستمو کش اومدو

 :تنها راهه.لوس نشورعنا

 :ولم کن بابامن

 من؟؟ ای:تواول رعنا

 کنمیگذاشتم خودم کفنت م رونیب نجایحرص گفتم:اکه پامو از با

 نییپا دمیحرکت پر هینگاه کردمو تو نییبه پا بعد

 دردم نگرفت ادیباغچه بودو خاک نرم بود ز رمونیز چون

 دور شدم تا رعناام بپره کمی

 ...دیمکث پر کمی با

 درست فک کنم. ذاشتیاطراف نم هیانداز ریت یبود.صداافتاده بودو مچشو گرفته  نیبهت به رعنا نگاه کردم که رو زم با

 امی:برو عسل منم مرعنا

 ازون ور توجهمو جلب کرد ییاشنا یبرم سمتش که صدا خواستم

 کشمشیجلو م یای:بیشاد

 که اسلحرو به سمته رعنا گرفته بود کردمیبهش نگاه م یناباور با

 یداشت یدوست یتو که ادعا یگفتم:ول یگرفته ا یصدا با

 زد یپوزخند یشاد

 رهینم شیبرطبق خواسته هات پ شهیهم ی:زندگیشاد

 گردنش گذاشت یبعدم اسلحرو رو ستهیپشته رعنا قرار گرفتو مجبورش کرد وا قایجلوتر رفتو دق یشاد

 ؟یکنیم هیکارا چ نیگفتم:ا یمرتعش یترس و صدا با

 زدو گفت:دوس ندارم اما مجبورم یزهرخند

 .ولش کنویمسخره باز نی:بس کن امن

 زنده موندنمه طیاون تنها بل تونمی:نمیشاد

 نزنه بیبهت اس یکس نیرو زم یاگه اونو بذار دمی:من بهت قول ممن

 هیواه دهیزد:ام یپوزخند بازم

 ؟یکه انقدر بد شد شدی؟چی:توچت شده شادمن

بود که بچه  نیه!!من فقط گناهم اباشم؟؟نهههه نجایخودم انتخاب کردم که ا یگفت:فک کرد دیلرزیکه از بغص م ییبا صدا یشاد

 خالفکار شدمو برادرم شد شاهرخ. هیزنه دومه 

 .یبذار نی.اگه اون اسلحه رو رو زمویهمه چ یبد رییتغ یتونیکردم اروم باشه گفتم:توم یکه سع ییصدا با

 هیکنه و همجنساشو بفروشه؟؟مگه  یعالمه الشخور زندگ هی نیدختر که ب هیراحته برا  یکنیتوجه به حرفام گفت:فک م یب یشاد

 دختر مثه من احساسات نداره؟

 رفتم جلو اروم

 زمی:اروم باش عزمن

 ...زنمــیجلو م یایب گهیقدم د هیگفت: غیج با

 کیشل یصدا

 دیتو دهنش ماس حرف

 بود رهینقطه نامعلوم خ هیشدم.چشماش گرد شده بود و به  رهیصورتش خ به

 افتاد نیحس رو زم یاز گردنه رعنا جدا شدو ب دستش

 ارمان گره خورد. یبهت به پشت سرش نگاه کردم که چشمام تو چشما با

 دشیتعادلشو از دست دادو درحاله افتادن بود که ارمان دراغوش کش رعنا

 شده بود رهیرفتم.چشماش باز بودو به سمته باال خ یحس به سمته شاد یب

 دمیکش نییلمس کردمو دستمو به سمته پا شویشونیلرزونم پ ی.با دستادیلرزیم دستام

 نشوندم. ییبستش بوسه  یپلک ها یرو

 یراحت شد گهی:دمن
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... 

 رعنا

 از ارمان گرفتم وانویل دمویچیدور خودم پ پتورو

 که خوردم حالم بهتر شد کمی

 :شاهرخ فرار کرد؟من

 :بچه ها دنبالشنارمان

 عسل

 شد.گذاشتم.صورتش ازدرد جمع  انیگونه ک یرو رو پنبه

 ؟یدی:ارومتر بابا.قاتل باباتو که ندانیک

 صورتشو با پنبه پاک کردم یتوجه به حرفش دوره خراشه رو یب

 ییکه با پرو ی.با دلکردمیبا خودمو دلم مشخص م فمویتکل گفتمویزودتر م دیبکشم اما با شیبحثو پ نیدوس نداشتم ا نکهیا با

 حرفا بود نیجنبه تر از یکنه اما دله من ب ینقشه معشوقمو باز اتیکه فقط قرار بود تو عمل یعاشق شده بود.عاشقه کس

 م؟یجدا ش میخایکه م می:چطور به خانواده هامون بگمن

 شد قیضرب سرشو باال گرفتو تو صورتم دق با

 م؟یمکث گفت:مگه قراره بگ کمی بعد

 !م؟یبگ دیتعجب گفتم:نبا با

 پاشد ازجاش

 شد دهیکه کارم تموم شده بود خواستم برم که دستم کش منم

 سادمیوا سرجام

 صدام کرد.لحنه صداش دلمو لرزوند اروم

 :عسلانیک

 به)هوم(زمزمه کردم هیشب یزیچ هی

 مکث کرد کمی

 :بهم نگاه کنانیک

 بخونه ویتا از چشام همه چ رمیسرمو باال بگ تونستمینم

 :توچشام نگاه کن عسلانیک

 سرمو باال گرفتم اروم

 افتاده بود نمونیب یشد.سکوته بد رهیچشمام خ به

 منو من گفت:چه زود تموم شد با

 یلیکردم:خ دییتا حرفشو

 :به بودنت عادت کردمانیک

 ومدیکه تو جملش اورد خوشم ن یکلمه عادت از

 شد انی.حس کردم چشمام گرم شدو اشکام نمانییانداختم پا سرمو

 ...ییجورا هیدت نه.که عا نهی:راستش اانیک

 گفت:تااخر بمون کنارم دفعهیکردو  مکث

 بود. یجوره خاص هیحرفش چند لحظه هنگ کردم.سرمو ناباور باال گرفتم.چشاش  از

 ؟یگفت:هست یحالت التماس وار با

 به عقلم اجازه بدم که بهش فکر کنه ایبه تپش قلبم گوش کنم  دونستمینم

 میرفته که تو ماه عسلمون ادتیگفتم:نکنه  اریاخت یب

 گذاشتمو با عشق به تپشش گوش دادم... نشیس یسرمو رو اقیگرم فرو رفتم.با اشت یجا یحرفم خودمم متعجب شدم.تو از

 رعنا

 میدروغمونو اشکار کن مویایب می.شاهرخ فرار کرد و از مرز خارج شد.ماام مجبورشدگذرهیم اتیهفته از عمل هی

من واقعا مهربون بود اما از دروغ تا سر حد  یداد،بابایم حیداشت ماجرارو توض ینجوریکردم.آرمان هم به بابام نگاه یچشم ریز 

 مرگ)دور از جونش(متنفر بود.

 .شدنیترسناک م یبدجور شیعسل یو چشما زدیصورتش رو به قرمز م شدیم یکه عصب یوقت
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 یبهم بگ یبزرگ نیدروغ به ا یروز هی کردمی:رعنا...فکر نمبابا

 ؟یدار یحیو ادامه داد:توض دیکش یقیعم نفس

 ...ی:آقاارمان

 خودش بگه نیگفت:بذار ییکنترل شده ا یبا صدا بابا

 :خ...خب...من...منمن

 کرده بودن. دایحبس کردم اشکام راه خودشونو پ نفسمو

 من به خواستم برسم.... نیداد ی:بابا متأسفم که...که دروغ گفتم...خب شما اجازه نممن

 ؟یبکن یهرکار دینذاشتم با:چون بابا

 نکردم. تیترب ینطوری...من دخترمو ای.خود سر شددادمیکه اجازه نم دونستمیم یزیمن چ حتما

 .دمیپلکیدورو برش م دیاتاق خودشو مامان.االن اعصابش خورد بود،نبا یبلند شد و رفت تو بابا

 .کردمیهق هق م گهید

 و بغلم کرد. دیگونمو بوس سادیبابا،رضا بلند شد و جلوم وا شیاتاقشون پ یبلند شد و رفت تو مامانم

 پر تر بود. یلیاندازه من بود.نسبت به سنش خ بایمهربون بود داداشم.چقد خوب بود که االن بودش.جثش تقر چه

 هیش گرهم نی.تو ماشمیو با ارمان به سمت خونه رفت میکردم که گلوم به خس خس افتاده بود.از خونه خارج شد هیگر انقد

 ...شدمی.کم کم داشتم خفه مکردمیم

 :بس کن...اهارمان

 اومدن. نییو اشکام دوباره پا دمیکش یاز دستم خسته شده،آه د،معلومهیاز صداشم فهم شدیم نویبود و ا یعصب

 نو.کنم تا بابا ببخشه م کاریفکر کردم که چ نیو به ا دمیرفت به اتاق خودش،تا صبح نخواب یهرک میدیخونه که رس به

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

 

 هیکه بابا حسابدارش بود تا  یاومده بودم شرکت گذشت،امروزیاز اون شب م ییهفته ا هیبه در زدم و وارد اتاق شدم، ییا تقه

 بکنم. یاساس یمنت کش

 :سالممن

 بهم انداخت.سرشو تکون داد و خودشو با چند تا دفتر دستک مشغول کرد. یبلند کرد و نگاه سرشو

 :امممم...بابامن

 سکوت

 :بابا تروخدا جوابمو بده،اصال غلط کردم خوبه؟من

 .گهید دیببخش

 سکوت

 خدا ،ترویی:بابامن

 .دمی:کم قسم بده...بخشبابا

 شدم. زونیو از گردنش او دمیفشنگ از جام پر مثه

 .یمرس یمرس ی:مرسمن

 بحمد اهلل تونستم ارومش کنم. یشد ول یشیکه بازم ات دمیکش شیصحبتا با بابا بحث طالقو پ یسر هیاز  بعد

 شدم. یسمیکردم که زن اون ساد یتیروزگار.عجب خر یه

محضر  یتو یگفت:خوش اومد لکسیر یلیتو اون خونه اونم خ گردمیبرنم گهیبابا رفتم خونه خودمون و به ارمانم گفتم که د با

 واست فرستمی.ادرسو منمتیبیم

 عسل

 دنیواکنش بابا از فهم دونستمیحقشون بود که بدونن.نم نیماجرا همش نقشه بوده.ا نیکله ا دنیفهمیم دیکه با باالخره

 ه؟یچ یدروغه بزرگ نیهمچ

 .دمیجلوم نفهم یاز مزه غذا یزی.انقدر فکرم مشغول بود که چخوردمیسکوت داشتم شاممو م تو

 که کنارم بود. انمیما.ک ینشسته بود.مامانو طاهاام روبرو زیم یباال بابا

 .میکه بخور کردیتعارف م یهرازچندگاه نماما

 سرد از استرسم نشست یدستا یرو یفکر بودم که دسته گرم تو

 :وقتشه...انیک
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 دادو خطاب به جمع شروع به حرف زدن کرد یکیبگم و مانع شم که دستمو فشاره کوچ یزیچ خواستم

 میبذار ونیباهاتون درم ویکه موضوع میامشب زحمت داد نی:راستشو بخواانیک

 منتظر بهمون نگاه کرد. دویدست از غذا کش بابا

 .گفتمیکاش اصن نم یبگم.ا یدروغ نی.چطور تونستم بهش همچدمینگاهش لرز دنید با

 دونستنیم دیکرد؟اونا با شدیچه م اما

 جان؟ انیافتاده ک ینگران گفت:اتفاق مامان

 ستین ینگران ی.جادیبدون دیکه با کهیمسئله کوچ هیزدو رو به مامان کرد:نه حاج خانوم. یلبخند انیک

 شهیخطاب م کیمسئله کوچ هی یدروغ نیهمچ ایدن ی!!کجاک؟؟یزدم.کوچ یدلم پوزخنذ تو

 بابا؟ یبگ یزیچ یخای:نمبابا

 منو من شروع کردم با

که فقط  یز ازدواج...امیکه با دروغ روشونو پوشوند یاتیکه ازتون عذر بخوام...به خاطر تمام واقع نحامی...انجامی:بابا امشب امن

 صورت گرفت...از... اتیعمل هیبا هدف انجام 

 کردم یقطع کردمو به جمع نگاه حرفمو

 کردیباال افتاده و شکاک نگامون م یمامان پراز بهت بود.طاها با ابروها صورت

 بابا... و

 .دیکشیگره خوردش خودشو به رخ م یچهرش ابروها یبار تو نیخونسرد بهم چشم دوخته بود.اما ا شهیهم مثله

 ادامه بدم که بابا به حرف اومد خواستم

 :پس دروغ بود؟بابا

 زد یپوزخند

 پارسا... ی:اقاانیک

 حرفشو قطع کرد بابا

)به نیبه ا ویصاف تو چشام زول زد یوقت یداشت یحس ؟؟چهیدار یحس ؟خوبه؟چهیسیپل گهید ؟االنی:پس کاره خودتو کردبابا

 ویزیکه تو عمرش از باباش چ ی؟عسلییعسله بابا ؟تویعقد نامتو امصا کرد ریز ییچه رو ؟بایاشاره کرد(جواب بله داد انیک

 عسل شناسمتینم گهیپنهون نکرده بود؟د

که حاال ازم دلخوره.حقم  ی.پدردمشیپرستیکه عاشقانه م یپدر یاز حرفا شکنهی.مشکنهیحرفاش ذره ذره دلم م دنیشن با

 داره.

 چکهیچشمم م یاز گوشه  یاشک قطره

 شهیمانعش م انیبه سمته اتاقش بره که ک خوادیو م شهیجاش پا م از

 متاسفم. ی.من بابت همه چکنمیپارسا خواهش م ی:اقاانیک

 شکنهیپوزخنده بابا دلمو م یصدا

 که خامت شد؟ یتو گوشش خوند ی؟چیباش اشنا شد ی؟چجوریسی:توام پلبابا

 ندازهیم نییسرشو پا انیک

 شهیاز کنارش رد م بابا

 دومیسمتش م شمویجام پام از

 رمیگیم دستشو

 زنمیجلو پاش زانو م امیبچه گ مثله

.همونکه هروقت ادیتا باباش ب شستیباباش بود.همون که پشت پنجره م شی:بابا منم.عسل.همون دختر کوچولو که کله زندگمن

 امیپسم نزن.مثه بچگ ینجوری.بابا ادیکشیهاش م هیلباساشو تو ر یبو شدویم میباباش قا یبود تو کمد لباسا تیباباش معمور

بغلم کن.دختر کوچولوت االن اشتباه  یکردیم ارومم ویکردیبغلم م کردمیم یکار هیکه هروقت 

 .ببخششو بغلش کن بابا.ارومش کن بابا.ییکرده.گناهکاره.دروغگوئه.ببخشش بابا

 باالتر رفت.صدام تو هق هقام ناواصح بود صدام

 وقته ناارومم.تو دلم اشوبه.بابا ببخش دختر کوچولوتو.ببخش عسلتو. یلی:ارومم کن بابا.ارومم کن که خمن

 باال گرفتم سرمو

 دیاشکام چک دوباره

 بابا؟ یبخشی:مبابا
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 دیبوس مویشونیزانو زد.خودمو تو بغلش پرت کردم.دستاشو دورم حلقه کرد.رو پ کنارم

 :اروم باش گله بابا.اروم باش قنده بابابابا

 دمیگذاشتمو با ارامش عطره تنشو به مشام کش نشیرو س سرمو

 بود.ارامشم بود... امیخوب بود که بود.دن چقدر

 رعنا

.شروع نتمیبب ینجوریا خوامی.نمکشمیم یدست سمیخ ی.به چشماندازمیم یبه خودم نگاه نهییا یو تو کنمیسرم م مقنعمو

تر شده و چشمامم  میبا رژ حج کنم،لبامیم نهییبه خودم تو ا ینگاه شهیکه کارم تموم م قهیکردن بعده ده دق شیبه ارا کنمیم

 .دنو خط چشم درشت تر شده بو ملیر یبه واسطه 

 اما... ستیجز عشق ن یزیچ تیازدواج و مأمور نیاخر ا لمایرمانا و ف یکردم مثل تمام یفکر م دیزدم شا یخودم پوزخند به

 سکوت فرو رفته بود. ی.خونه تورمیم رونیو از اتاق ب کنمیو چادرمو سرم م کشمیم یقیعم نفس

 .انیاز مامان بابا خواسته بودم که محضر ن خودم

 زدم و جواب دادم یبلند شد به صفحش نگاه کردم و لبخند میگوش یصدا

 :جانم؟من

 میدم در انی:منو کعسل

 اومدم. ی:اوکمن

 و از خونه خارج شدم. مدیپوش کفشامو

محضر  کینزد بایتقر گهید میراه بود یتو یساعت میاروم جوابمو دادن ن یلیکردم خ یدم  بود سوار شدم و سالم انیک نیماش

 .میبود

 یسکوت مطلق تو نیا یدوست داشتم به جا دیشا کردیحال منو بدتر م نیحکم فرما بود.و ا نیماش یتو یواقعا مسخره ا سکوت

 اهنگ مورد عالقم پخش بشه و بهم ارامش بده نیماش

 مسخره برداشتم. یزایدست از فکر کردن به چ نیماش ستادنیا با

از  نیچند تا ماش یبود فاصله  نشیشدم ماش ادهیپ نیبهش زدم و از ماش ینانیباغم برگشت و بهم نگاه کرد لبخند پر اطم عسل

 محضر رفتم...پارک شده بود بدون توجه بهش به سمته  انیک نیماش

 دیبد شتونویدار:برگه ازما محضر

 !!!!؟یشی:چه ازمامن

 یدار:باردار محضر

 !!!هیچ ایمسخره باز نی:اارمان

 بکنم. تونمینم ینباشه من کار شیکرد و گفت:متأسفانه تا برگه ازما یاخم محضردار

 کشهیموهاش م یتو یدست یعصب ارمان

 یواسه راحت شدن از دستم عجله دار یلی:انگار خمن

 :چرا که نهخندهیم یعصب

 .شهیاحساساتم اوار م یهمه  کنمیحس م زهیریغرورم فرو م شکنهیم دلم

 ...ازت متنفرمی:برات متأسفم عوضمن

تر بود و باحرفاش  یاز هممون منطق هیراه افتادم.هد هیهد یاز محضر خارج شدم و به سمت خونه  عیبهش کردم و سر پشتمو

 کردیواقعا ادمو اروم م

 دادمیو درسمو ادامه م نشستمیکه االن توش قرار دارم همش به خاطر احمق بودن خودمه...اگه مثل بچه ادم م یگاهیجا البته

 نبود. ینجوریاالن وضعم ا

 ...اصال

 دوست داره گروید یکیشدم که  یمنه که عاشق کس ریمگه تقص اصال

 خواد؟ینو نممنه م ریتقص مگه

 دنیو اشکام دوباره چک دیلرز چونم

 اشکم دم مشکمه... شهیبودم؟!چرا هم فیمن انقد ضع چرا

 احمق... هیاحمقم  هی.من کنمیم هیبا عشقش. من دارم گر کنهیاالن داره عشقو حال م اون

 .دمیرس نایا هیبه خونه هد یک دمیفک کردم که نفهم انقدر
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بغلش انداختم.  یخودمو تو دمیکردم بهش که رس شتریسرعتمو ب دنشیزدم و اروم به سمت خونشون قدم برداشتم با د زنگو

 و هق زدم

 شده؟! ی:چهیهد

 ...هی:هدمن

 زمی:جانم عزهیهد

 عاشق شدم گناه بود؟ نکهیبود؟ا ی:گناهم چمن

 شده؟ یرعنا چ یکنینگرانم م ی:دارهیهد

 رارو براش گفتمتو خونه و ماج میکمکش رفت به

 .خوردیحالم از خودم بهم م کردمیم هیگر همش

 ...اروم باشزمی:اروم باشه عزهیهد

که مال  یخونسرد باشم و در باطن بسوزم از درد عشق دیحال منو که در ظاهر با دیفهمیم یبه حرفش زدم چ یدلم پوزخند تو

 من نبود...

شه،غرورتو ثابت کن بهش نشون بده که  تیزندگ انیشکست پا نیا یبذار دیاما نبا یحق دار یبگ یهرچ یاج ی:حق دارهیهد

 اما تنها راهه فهممیسخته به خدا م دونمیارزشه م یبرات ب

 تونمیتونم،نمی:نممن

خودمم  تیاوقات شخص ینبودم که بتونم فراموشش کنم گاه یمن اونقدر قو تونستمیدادم واقعا نم هیبه پشت مبل تک سرمو

 شدیبرام مبهم م

 دیشا کردیم هیگر دنمینفس نکش یبرا هیو فردا هد شدیبود.کاش االن چشمام بسته م گهید یکیبه بعد اون مال  نیازا یول

 همه بهتر بود... یبرا ینطوریا

 زدم  یفکرم پوزخند به

 خونه خفقان اور شده بود. یهم ندارم،فضا یجرأت خودکش یحت من

 گفتم هیباز کردم و بلند شدم و رو به هد چشمامو

 بده... نتویماش چی:سومن

 پشت فرمون ینیحالت بش نیبذارم با ا تونمی:رعنا من نمهیهد

 بده...لطفا چوی:سودمیکش غیج

که تازه گرفته بودش  نشیزدم.سوار ماش رونیافتاده از خونش ب یبرام اورد با سر چویبهم انداخت و سو ینگاه مستأصل

 شدم.

ارمانه  کنن،بهیم یخونه بهم دهن کج یوارایدرو د کردمیبرم خونه احساس م ...دوست نداشتمدمیچرخیم ابونایخ یهدف تو یب

 دونمینم روندمیفقط با سرعت م یچیبود و بدون توجه به ه ادیز یلیسرعتم خ شدیم شتریب میشدت گر کردمیکثافت که فک م

 شد که... یچ

 عسل

 ام زنگ زده بودم اما گفت رفته. هی.به هدداشتیبر نم زدمیکه بهش زنگ م هربار

 شمارشو گرفتم که بعد از چند تا بوق برداشت گهیبار د هیبکنم. یچه غلط دونستمینم واقعا

 !؟یدیجواب نم ؟چراییحرص گفتم:کجا با

 نشست میشونیرو پ ی.عرقه سرددیچیزنانه نا اشنا تو گوشم پ یصدا هی

 ن؟یشناسیم شونویخانوم شما ا_

 بگم. یزیچ تونستمیشده بودم نم الل

 خانوم...الووو..._

 ازم گرفتو جواب داد. ویگوش دید تمویکه وضع انیک

 من رعنا. یکرد.خدا دنیشروع به لرز دستام

 و رعنا کجاست؟ هیچ هیجرئت نداشتم بپرسم قض یروشن کرد و گازشو گرفت.حت نویقطع کردو ماش ویگوش انیک

 نداشتم.از خودم متنفر شده بودم که چرا گذاشتم تنها بره؟ ختنمیاشک ر ییتوانا یحت

 ترمز کرد. مارستانیب یجلو انیک قهیچند دق بعد

 شم که دستمو گرفت ادهیپ خواستم

 برخورد کرده... ابونی:اروم باش.با جدول وسط خانیک
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 جونش یتنه ب دنیو د ستانماریاز وارد شدن به ب دمیترسی.حدسم درس بود و من مدیاشک از چشمام چک نیاول باالخره

 .دمیدو ستگاهیرفتم داخل اورژانسو به سمته ا انیک تیو حما یبدبخت با

 اسمشو گفتم یپربغض و گرفته ا یصدا با

 سرچ کرد پرستار

 :تصادف کرده فعال اتاق عملهپرستار

 نهیشیکنارم م انیو ک خورمیسر م وارید کنار

 شد عسل؟! ی:چانیک

 :اتاق عملهگمیم یحالت زار با

 :بلند شو گلمانیک

 بلند شم تونستمینم

 .رهیم یپرستار ستگاهیسمته ا نشوندمویها م یصندل یو رو کنهیبلندم م انیک

 رهیگیبه سمتم م یاب وانهیل ادویم قهی.بعد چند دقندازمیم نییپا سرمو

 یتا اروم ش نوی:بخور اانیک

 گفت پرستاره؟ ی:چمن

 گهینم یزیو چ کشهیتو موهاش م یدست شهیمثله هم انیک

 ان؟یگفت ک ی:چگمیم یبلندتر یصدا با

 ارومم کنه کنهیم یو سع گردهیسمتم برم به

 غی.به جاشی.به خنده هاش.به دلقک بازشهیم دهی.فکرم به قبلنا کشبندمیچشامو م دمویم هیسرد تک واریاز پشت به د سرمو

 کردناش غیج

 چرا رعنااا؟چرا خواهر من؟چرا؟! ایخدا

 خورهیزنگ م انیک هیگوش

 کنمیباز م چشمامو

 شهیتو وجودم شعله ور م یزیچ یصفحه گوش یاسم ارمان رو دنی.با دکشهیم رونیب بشیاز ج شویگوش انیک

 نفرت... ایمثله خشم  یزیچ هی

 دهیجواب م انیک

 :بله؟انیک

... 

 کنه؟یم ی:هرجا چه فرقانیک

 مارستانی:بگهیم انیو ک پرسهیم انیکه از ک شنوهی.انگار مادیم جریپ یصدا

... 

 :مگه مهمه؟انیک

.... 

 :تو فک کن رعناانیک

... 

 عذاب بکشه شتریتا ب یایبشه؟ب یکه چ یای:بانیک

... 

 ادرسو کنمی:باشه االن اس مانیک

 .کنهیقطع م بعدم

 ...ذرهگیدراوردن حرصتم که شده نم یادم مهمه برا یچقدر گذشتنش برا فهمهیم ی.زمان وقتشدمیم رهیلحظه به ساعتم خ هر

 سرم حس کردم یرو رو یا هیگذشته بود که سا یا قهیدق ستیب

 کردیم میعصبان شتریچهرش ب نی.اومدیزدم چهرش به نظر نگران م یارمان باالسرم پوزخند دنیباال گرفتن.با د سرمو

 :خوبه؟ارمان

 سادمیپاشدمو روبه روش وا ازجام

 هی:به لطف شما عالمن

 رهیتو هم م اخماش
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 دمیم ادامه

 ؟یراحت یمسخرس؟االن که دل شکست دمیشا ایناراحت کنندس  قتیه؟حقی:چمن

 کنهینفسشو فوت م ارمان

 باعث نابود شدنش شد نیاون به من دل بست و هم نیدونی:خودتونم مارمان

 بهت دل ببنده؟ یگذاشت ؟چرایدار یلیل یجرا نگفت یعاشق شه.تو که مجنون بود یکرد یکه کار یتو بود ی:د لعنتمن

 باال بردمو سمتش نشونه رفتم دستمو

 ینامرد هی:تومن

 ستمیکار شد؟من مسئوله دله مردم ن نیکارشو از قلبش جدا کنه چرا وارد ا تونهینم دونستیم ی:وقتزنهیم یپوزخند ارمان

 کوبمیتو گوشش م برمویباال م دستمو

 گردهیبرم صورتش

 کنهیاروم صدام م زدیکه تا حاال حرف نم انیک

 گمیرو به ارمان م انیک توجه به یب

 تو گوشت فرو کن نوی.اهیمردونگ نی.اینسبت به طرفه مقابلت مسئول گهید یباش هیطرفه قض هی ی:وقتمن

 هیزره گر زنمیم رمویبه سمته محوطه م شمویاز کنارش رد م بعدم

 )مامان رعنا(داخل اومدن.نایمحوطه که نشستم خاله ا تو

 بود سیاومد طرفمو بغلم کرد.چشاش خ دنمید با

 چه به سرمون اومد؟؟ یدی:کجاس دخترم؟دخاله

 دمی.من بهتون قول مشهی:خاله اروم باش.حالش خوب ممن

 گفته بودم که خودمم ازش مطمئن نبودم یزیلبم اومد چ یرو یحرفم زهر خند از

... 

 رونیاومد ب دکتر

تحت  دی(هستن بایشد فقط چون مشکوک به تروما)ضربه مغز هید که بخگذشته فقط سرشون شکاف برداشته بو ری:به خدکتر

 مراقبت باشن.

 ن؟ینگامون کرد:خونوادش یسوال بعد

 گفت:من مادرشم خاله

 زد یلبخند دکتر

 باهاتون صحبت کنم دیداخل اتاقم با دیای:لطفا بدکتر

 از کنارمون رد شد. بعدم

 

 رعنا

 

خیلی سنگین شده بودن به سختی بازشون کردم سرم تیر میکشید و دیدم تار بود بی اختیار آخی گفتم و چشامو بازو  چشام

 بسته کردم و سعی کردم به یاد بیارم چه اتفاقی افتاده و من االن کجام. 

 شدن از خیابون برخورد شدید... رد

یقی کشیدم بهم نگاه کرد و با ذوق به طرفم اومد و محکم بغلم در نگاهمو به اون طرف دوختم عسل اومد تو، نفس عم باصدای

 کرد که جیغی کشیدم. 

 : جییییغ آییی عسل سرم. من

 : آخ...آخ ببخشید آجی...خوبی؟ وایسا برم دکترو صدا کنم.عسل

ود و لبام خشک با سرعت از اتاق بیرون زد بعد از چند دقیقه عسل و یه دکتر اومدن تو. نای حرف زدن نداشتم تشنم ب بعدم

 شده بودن. 

 بعد از پرسیدن یه سری سوال و چک کردنم یه سری آزمایش و اینا نوشت واسم و بعد از اتاق بیرون رفت.  دکتر

 روی تخت نشست.  عسل

 : تشنمه. من

ن شدن :االن نمیتونی آب بخوری آجی. بلند شد یه دستمالو خیس کرد و لبامو تر کرد چند دقیقه که گذشت چشمام سنگیعسل

 و کم کم خوابم برد و من چقد آرزو میکردم این تاریکی ابدی باشه. 
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با سروصدا بلند شدم سرم بدجوری تیر میکشید چشمامو باز کردم که نور باعث شد دوباره چشمامو ببندم. مامان، عسل،  صبح

قه رفتنم. واقعا حوصله نداشتم دوست رویا، هدیه و مانیا توی اتاق بودن. مامان چشمای بازمو که دید شروع کرد به قربون صد

 داشتم برم یه جا که ساکت باشه و هیچ صدایی نیاد. 

اینکه متوجه حالم شدن که زودتر جمع و جور کردن و فقط مانیا موند پیشم. پوف کاش زودتر مرخص شم دیگه واقعا حالم  مثل

دن به گذشته احمقانه ای که خودم واسه خودم رقم از فضای بیمارستان بهم میخوره ولی شاید فرصت خوبی باشه واسه فکر کر

دروغ بگم من هنوزم عاشقشم و عاشقشم میمونم کم دلمو نشکسته ولی  میتونمزدم کاش هیچ وقت نمیدیدمش به خودم که ن

 منه خر... با یاد حرفاش تو محضر هق هقم اوج گرفت. 

رم خونه و بشینم رو تختمو به بدبختیام فکر کنم. به کسی برام زندگی مهم نبود فقط منتظر بودم همه چی تموم شه و ب دیگه

 فکر کنم که بی رحمانه حتی قبل از طالق دادنم رفتو با معشوقش ازدواج کرد پا روی دلم گذاشتو با بی رحمی دلمو شکوند. 

 باز شد... در

که با دیدن چشای سبزش نفسم بند باز کردن چشمامو نداشتم. بوی رز که تو اتاق پیچید با لبخندی چشمامو وا کردم  حوصله

اومد. با دیدن چشای بازم لبخند تصنعی ای زد و گفت: خوبی عزیزم؟ از شنیدن عزیزم گفتنش صورتم جمع شد. دستشو به 

لحن بی تفاوتی گفتم: راضی به زحمت نبودم بعدم پوزخندی تحویلش  باسمت سرم آورد که بی اختیار سرمو عقب کشیدم. 

 نشست و به یه نقطه نامعلوم خیره شد. صدای در اومد و بعد پرستاری داخل اومد.  دادم، بیحرف کنارم

 امروز چطوری عزیزم؟_

 تلخی زدم. اومد و یه سرنگو به سرمم تزریق کرد.  لبخند

 راستی یه خبر دارم که فک کنم خوشحال شی از شنیدنش _

 فکر اینکه قراره مرخص شم لبخندی زدم که گفت با

 د بهتم میگفتم اما میدونم خوشحال میشی. شما بارداری عزیزم. تبریک میگم. با اینکه نبای_

گرفت. چقدرم که خبر خوشحال کننده ای بود. به فکرم پوزخندی زدم نگاهم به آرمان کشیده شد که دستاش رو پاش  نفسم

قیقه ای بود که سکوت کله اتاقو مشت شده بود. ابروهاش بهم گره خورد. پرستاره با دیدن قیافه های ما زود جیم شد. چند د

 کن بود. با صدای پوزخندش به سمتش برگشتم.  ردگرفته بود و این برام فوق العاده اعصاب خو

 کنم! ی: پس قرار بود با یه هرزه زندگآرمان

 نمیشد این شخص روبروم آرمان باشه. چیشد که اینطور به من زخم زد؟ باورم

 چونم از زور بغض لرزید.  : خفه شو آشغال... چی داری میگی؟من

 : چی دارم میگم؟!... هه دختره ی هرزه معلوم نیست از کی حامله شده. آرمان

 : ببند دهنتو عوضی. آزمایش دی ان ای میدیم. االنم گمشو بیرون آشغال. من

 زد و بلند شد و از اتاق بیرون رفت. بلند بلند گریه میکردم.  پوزخندی

 

 عسل

 

راهرو داشتم به سمت اتاقش میرفتم که آرمان اومد بیرون. با دیدنش رفتم طرفش. فکر نمیکردم بعد از اون سیلی دیگه  تو

اینورا پیداش شه. با دیدنم پوزخندی زد و گفت: به به. دوست نگران. میگم شما که انقدر نگرانشیو تو همه کاراش نظارت 

میگم این سرنوشتم چیزه خوبیه. حداقل فهمیدم قرار بود با یه هرزه  شونه؟ومداری نمیدونی این بچه حاصل تخم ریزیه کد

 زندگی کنم. 

 حرفاش چیزی نمیفهمیدم ولی با آخرین حرفش دوباره عصبانیتم شعله کشید دستمو باال میبرم که مچمو میگیره. از

  : نه. دیگه نه. فعال که معلوم نیس اون توله ی کیه. هروقت مشخص شد اونوقت.آرمان

 ول کردو از کنارم رد شد. میخواستم دره اتاقو باز کنم که صداشو از پشت شنیدم.  دستمو

 : به اون دوستت بگو فردا آزمایش دی ان ای میدیم. آرمان

 رفت. دروکه باز میکنم رعنا با صورت خیس روی تخت نمایان میشه.  بعدم

 م.دیدن من صدای گریش باالتر میره. میرم سمتش و بغلش میکن با

 : میبینی چی بهم میگه؟ فقط مونده بود منو هرزه خطاب کنه. به خدا من پاکم به خدا پاکم...رعنا

 اتفاقاتو درک میکنم. با تعجب میگم: تو حامله ای؟!! تازه

 شنیدن حرفم دوباره گریش شدت میگیره.  با

 : ای کاش نبودم. ای کاش دروغ بود.رعنا



Roman-City.ir 
 مالک قلب تیکه پارم رمان

 

https://telegram.me/romancity 84 

 

 میبندم. خدایا چرااااا؟ چشمامو

 آروم باش عزیز دلم. : من

 خودش میگه حرومزاده چطور سکوت کنم؟ ی: چطوری؟ وقتی بهم میگن هرزه چطور آروم باشم؟ وقتی به بچه رعنا

 بوسمیم شویشونیپ کنموینوازش م سرشو

 

 رعنا

 

 : یعنی چی... پوووفففف آخه چرا نمیشه االن دی ان ای داد؟من

 : بچه هنوز دو ماهشه حداقل باید سه ماه رو رد کنه وگرنه امکان مرگ بچه زیاده. دکتر

 : باشه. من

 : یعنی باید یه ماه دیگه تحملش کنم... آرمان

 توجه بهش رو تخت دراز کشیدم بی

 بار هزارم به طالع نحسم لعنت فرستادم. یشدم.و برا رهیآسمون خ به

 شانس داشتم. کمیخدا کاش  آخ

 .میدیرسیبهم م مویشدیعاشق هم م اتیعمل نیمث همه رمانا مام اخر ا شدیم یچ

 ؟یاون چ یعاشق شدم ول من

 گفت. ویهمه چ یبرت نداره.گفت خودش عشق داره.گفت،لعنت االتیافتادم.بهم گفت خ یشب خاستگار یحرفا ادی

 کنم اما... فیچشمک زدو توص میگوش یاسمش رو یوقت شیچند روز پ هیخوشحال تونمینم

 واسه ازدواجش با بهاره اعالم کنم... تمویبرمو رضا شدن،گفتیانگار نفسام کشدار تر م زدیکه م یباهرکلمه حرف اما

 بگم؟ تونستمیم یچ

 سرم آوار شد... یرو ایاعالم کردم انگار دن تمویرضا یوقت

 منتظر نموند طالقم بده. ی،حتیسادگ نیهم به

 اومدم. رونیب فکر یتق تق در اتاق از تو با

 

 :بله؟من

 

 اومدن. نایا ایگه،روید رونیب ای:د خبرت برضا

 .چوندمیسمت در رفتم و بازش کردم.گوششو پ به

 

 ...با بزرگترت درست حرف بزنایهو ی:هومن

 

 ولش کن تروخدا یگوشمو کند یاج یغلط کردم،ا یاج یا ی:ارضا

 ول کردم که شروع کرد به غر زدن. گوششو

 اه. کشنیگوش بدبخت مارو م نیا میایراست م میریعجوج مجوج شدن خواهر ما،چپ م نیکردم ا یاخه من چه گناه ای:خدارضا

 

 :کم غر غر کن بچه.من

بغلم که احساس  یو با دو به سمتم اومد.و خودشو انداخت تو دیپر نییکه بغل بابا بود پا یکین میرفت ییرایبه سمت پذ باهم

 ساقط شد. یبدبختم از زندگ یکردم بچه 

 

 :دالم خالهههههههیکین

 

 زمی:سالم عزمن

بودن ذهنمو از فکر کردن  نجایمبل نشستم.خوب بود که امشب ا یسالم کردم و رو ایبغلم بود با سامان و رو یکیکه ن همونطور

 ...کردنیبه ارمان منحرف م
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غذا  تونمیحالت تهوع نه م خورد،هرروزیکه توش بودم بهم م یتیاومدم حالم داشت از وضع رونیرو بستم و ب ییدستشو دره

 مث ادم بخوابم. تونمیبخورم نه م

 شده بود. انیروش نما الی.به سمتش رفتم که اسم گودزدیلرزیکه م دمید زیم یرو مویگوش دمیاتاقم که رس به

 

 :جانامن

 

 زمی:سالم عزایمان

 

 ؟یخوب ی:سالم اجمن

 

 خبر ؟چهیگلم.تو خوب ی:مرسایمان

 

 .ستین می...خبررهیم ادویم ی:منم نفسمن

 

 فرستمیخودمو رادمهرو بدم اخر هفته آدرسم برات م یخبر عروس خواستمیمزاحمت نشم فقط م زمی:عزایمان

 

 :به به...پس رادمهر خان اخرش دم به تله دادمن

 گفت:اره  دویخند

 

 امیگلم حتما م نی:خوشبخت شمن

 

 ...کیژنت شیواسه آزما میرفتیم دیبعد با یهفته  دمیتخت دراز کش یرو یاز خدافظ بعد

 کردم بخوابم... یمسخررو نداشتم چشمامو بستم و سع یزایفکر کردن به چ حوصله

. 

. 

. 

 .ارمیتو معدمه باال م یولم کن االن هرچ یییی:امن

 

 تمومه. رهیارومت بگ گهید قهی:دودعسل

 اه. گهی:عسل گمشو کنار دمن

 

دور چشمام  یاهیاز پف و س یبگو فوق العاده شدم خبر تونستمیبه خودم انداختم م نهیآ یتو یولم کرد نگاه قهیچند دق بعده

 بود. یواقعا عال نینبود و ا

 باز گذاشته بود و جلوشو حالت داده بود. دویرسیکمرم م یبلندم که تا تو یموها

 یزدم و با مامان خدافظ رونیشکل ممکن جلوش ظاهر بشم.از اتاق ب نیخواستم به بهتر یکه اونم.امشب هست.م دونستمیم

 کردم.

 

 .میبه سمت باغ حرکت کرد مویاومده بود دنبالمون.سوار شد انیک

 

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

 شدم. رهیخ دنیرقصیاون وسط م هیکه مثل بق یبهت به زوج با

 بهاره  من مالک قلب اون چشم سبز باشم؟ یبه جا دینبا چرا

 چرا؟

 کمتر از بهاره اس؟ میچ

 منتظر نموند طالقم بده و بعد... یارمان که حت یارزش بودم برا یب انقدر
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 دیاز گوشه چشمم چک یاشک ی قطره

 گرفتم. یاشکامو نم یجلو گهیوقت بود که د یلیخ

 من بودم؟ نیا

 هرشب ختمیریاشک نم من

 نبود هرشب سیخ بالشتم

 کردم. یمردم نگاه نم یافسوس به زندگ با

 .میفرد زندگ نیزتریعز یپا ریشد؟...له شد ز یچ غرورم

 خرد شد. لشیبه وس قلبم

 خونده بودمو گفتم شیکه چند روز پ ییافسوس جمله ا با

 

 که غرورش آوازه شهر بود. یدختر ختیر اشکش

 یپشت نشسته بودم و معلوم نبودم.فضا یزهایخودش حس کرد که سرشو به اطرف چرخوند.اما من م یرو رموینگاه خ انگار

 .ارمیتحمل ب یتا اخر عروس تونمیکردم نم یساس مبود.اح یخفقان آور

 

 دوبرابر شده بود. میشگیتهوع هم حالت

زدم.دورشون هم چند  یلبخند دنیرقصیبه وسط سالن چشم دوختم عروس و داماد اومده بودن وسط و م غیسوت و ج یصدا با

 و عسل و آرمان و بهاره هم بودن. انیک نشونیبودن که ب گهیتا زوج د

 .میرقص دونفره نداشت چوقتیاون ه منو

 چوقتیه              

 نفس بکشم. ذاشتیرحمانه به گلوم چنگ زده بود نم یکه ب یبغض

دادم بلند شم و قبل  حیسراغم اومد.ترج یشگیبرداشتم و اومدم بخورم که بازم همون حس حال بهم زن هم زویم یرو وانیل

 کنم. دایرو پ ییدستشوشه برم و  دهیکارم به عوق زدن کش نکهیاز ا

 حرکت کردم. ییاز پرس و جو از چند نفر به سمت دستشو بعد

 خراب شد. شمیاز ارا یکه کم دمیمشت اب به صورتم پاش هی

 .ارمیباال ن نجایبود که االن ا نیا شم،مهمینبود نابود شدن ارا مهم

 به سمت خونه برم. ایواسه رادمهر ومان یمختصر یخوشبخت یو ارزو یبهتر بود که بعد از خداحافظ دیشا

 

 خارج شدم. ییخراب شده بودو درست کردم و از دستشو یاب کم دنیکه به خاطر پاش شمیارا ییدستشو نهییا یجلو

 

 .دیخندیو اونم همش م گفتیم یزیچ ایگوش مان ریعروس داماد حرکت کردم.رادمهر ز گاهیسمت جا به

 بغل کردم. اطیرو با احت ایاز جاشون بلند شدن.مان دنمیا د.بستادمیا کشونیتر رفتم و نزد جلو

 

 .دیش گم،خوشبختیم کیتبر زمی:عزمن

 

 قربونت. یییی:مرسایمان

 

خوب  ادیبمونم حالم ز تونمینم نیاز ا شتریکردم.رو بهشون گفتم:واقعا متأسفم که ب یخوشبخت یرادمهرم دست دادم و ارزو با

 که برم خونه. ست،بهترهین

 

 :اما...ایمان

 واقعا... دی:ببخشمن

 

 حرکت کردم. یباهاشون به آژانس زنگ زدم و به سمت در ورود یاز خداحافظ بعد

 رو خراب کنم. انیخواستم شب خوش عسل و ک ینم
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 که اومد سوار شدم و ادرسو دادم. نیماش

 و به عسل زنگ بزنم خودش زنگ زد. ارمیدرب فمیک یاز تو مویخواستم گوش یکه م نیهم

 

 :جانامن

 

 خله؟ یی:کجاعسل

 

 خواستم بهت زنگ بزنم بگم ی:حالم بد بود زنگ زدم به آژانس االنم تو راه خونم،ممن

 

 .یرفت یوقت شب پاشد نیتنها ا یاحمق غلط کرد ی:د دختره عسل

 

 خدافظ زمی.خوش باش عزشگاهیبرم آزما دیام با گهیعسل حالم بده...چند وقت د الیخی:بمن

 بعدم بدون توجه بهش قطع کردم.... و

 زدم و به صورت بهت زدش چشم دوختم یپوزخند

 

 :ام...امکان ندارهآرمان

 

 که امکان داره گهی:هههه...اون برگه تو دستت داره ممن

به اصطالح*شوهر*راه  یکردن آقا عیو خوشحال از ضا دمیکش یقیراه افتادم نفس عم یدرست کردم و به سمت خروج چادرمو

 گرفتم که صداش از پشت سرم اومد شیدر پ ابونویخ

 ادیانتظارشو داشتم دنبالم ب دیکوب نمیمحکم به س قلبم

صدا بود واسم بدون توجه به صدا کردنش به راهم ادامه دادم  نیتر نیدروغ بگم هنوزم صداش دلنش تونمیخودم که نم به

 که دوباره صدام زد

 

 سای:رعنا...واآرمان

 ستادیا میبرگشتم در چند قدمو به سمتش  ستادمیا

 

 م؟یصحبت کن میتونی:مآرمان

 

 ؟یهر*ه هم صحبت ش هیبا  یخوایهر*م...م هیکه نرفته...من  ادتی:من

 

 میباهم صحبت کن دیبس کن...با کنمیو گفت:خواهش م دیموهاش کش هیتو یدست یعصب آرمان

 

 گفتم یآروم یباشه  دمویکش یقیعم نفس

 روشن کرد نویقفلو که زد آروم سوار شدم.اونم سوار شدو ماش میراه افتاد نشیبه سمت ماش باهم

 جا پارک کرد هی نویحکم فرما بودو باالخره شکست و ماش نیماش یتو شدیم یساعت میکه حدود ن یسکوت

 

 که من با بهار ازدواج کردم کردم یدونی:خودتم مآرمان

 

 جملش بغض کردم اما سکوت کردم نیگفتن ا با

 

 :من بهار رو دوسش دارمآرمان

ببخش  نایباشه اون بچه منه و تو هم زنه من منو بابت اون توه میاون...اون بچرو هم ول کنم به هر حال هرچ تونمیخب نم یول

 گفتم... یچ دمیبودم نفهم یعصبان

 که بغض کامال ازش معلوم بود رو بهش شروع کردم به حرف زدن ییلبم نشست با صدا یرو یپوزخند
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 حرومزاده بود و من هرزهههههه االن شدم زنت؟ هیاون  روزیاااااااا،که بچته؟چطور تا د:امن

 انداخت نییپا سرشو

 

معشوقت...منم با بچه  شیجواب بدهههههه...خب برو پ ؟هااااانیییییکنیم کاریچ نجایا ؟پسیدوسش دار یگی:مگه نممن

 رو فراموش کنم و ببخشمت؟ یم کردکه به یینایتوه یچطور انتظار دار شمیگم م رمویحرومزادم م

 دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 

بهاره خانومه .مهم اونه که تو  هی...مهم فقط خوشحالم؟یمرد ای میی...مگه مهمه زنده ااد؟یسر منو بچم م یی:مگه مهمه چه بالمن

 آرامش باشه 

 

 کرده بودم که حرفامو بزنم دایانگار جرئت پ ختیریم ینحوریو اشکام هم رفتیباال و باالتر م صدام

دهنم  یبگم که احساس کردم معدم اومد تو یزیچ خواستمیبزنم م ادیفر دمویمدت کش نیا یکه تو ییهمه زجرا خواستمیم

 تو معدم بودو نبودو باال آوردم یشدم و کنار جدول زانو زدم و هرچ ادهیپ یرومو برگردوندمو درو باز کردم و تند

 رفتیم کردوینثارم م یچندش شدیرد م یهرک شدیمگه تموم م حاال

 شدم ینجوریخب به من چه االن ا اه

آورد و  کمیرو نزد یآب یآرمان بطر دمشیسرم کنار کش یشده بود از رو فیتمام چادرم کث اوردمیکه گذشت فقط آب باال م کمی

بغلمو گرفت و کمک کرد سوار  ریآرمان ز اوردمیباال م ادیچند وقت ز نیا دمیکش یصورتمو شستم و آه بلند ختیدستم ر یرو

 رفت ونجاا کیبه سمته مغازه نزد عدیشم و  نیماش

 

 تعجب داشت نداشت؟ کمی ییهویمهربون شدنش اونم  نیا

 بچه انقدر مهمه؟ یعنی

 دوست دارم ویمهربون نیباشه من ا میهرحال هرچ به

 گرفترو به سمتم  وهیو آبم کیشد و ک نیکه گذشت سوار ماش هیثان چند

 

 :بخورشونآرمان

 دوختم رونیتکون دادم و نگامو به ب یباال سرمو به نشونه منف ارمیبخورم دوباره م نارویا کردمینداشتم احساس م لیم چیه

 

 یکنی:گفتم بخور...االن ضعف مآرمان

 

 دادم نفسشو کالفه فوت کرد هیتک یصندل یتوجه بهش سرمو به پشت بدون

 

 با اون بچه...ب.... دمیشا ایباخودت... ایمن  ؟بایکنیلج م یبا ک ی:تو دارآرمان

 

 شد ادهیپ نیبهش انداخت و از ماش یدراورد و نگاه شویبا زنگ خوردن تلفن ناتموم موند گوش جملش

 

 عذاب من یپس خودشه...ملکه  هه

 شده امیکه باعث تمام بدبخت یکس

 نشد و شروع کرد به حرف زد نیسوار ماش قهیبعد از چند دق آرمان

 

 یباش شمیپ دیو با یتو زن من ادیم ایکه بچه به دن ی...تا وقتکنمیبا بابات صحبت م امیرعنا...من م نی:ببآرمان

 

 در کنارشو داشتم؟تازه اگه بهاره خانوم اجازه بده؟ یمن حق زندگ ادیب ایکه بچه به دن یفقط تا وقت یعنی!؟ نیا گفتیم یچ

 

 بکنه؟ تونهیم کاریزنه حامله چ هیبکنم؟ تونستمیم کاریچ اما
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 مردم سکوت کنم؟ یدربرابر حرف ها تونستمیمامان و بابا بودم اما م شیکه پ درسته

 

 ؟ی:که چمن

 و.... یریبچمو ازم بگ بعدش

 

 وسط حرفم دیپر آرمان

فعال تا  میکنیاومدن بچم بعدا صحبت م ای...درمورده بعده به دنستمیانقدرم بد ن ؟منیمن فکر کرد یدرباره  ی:تو چآرمان

 یمن باش شیپ دیاونموقع تو با

 

 ؟ی:بهاره خانوم پس چمن

 زدم یبعدش پوزخند صدادار و

 

 زنمیخونتون با پدر مادرت حرف م میری:بس کن...االنم مآرمان

 

 ؟بشنوم؟تا بازم خورد شم نیتو بزارم؟تا بازم توه ی:به نظرت من انقدر خرم که پامو تو زندگمن

 

 روشن کرد و به سمت خونه راه افتاد نویتوجه به حرفام ماش بدون

 

 زارمینم یکه تو توش باش یی:با توام...من پامو تو خونه امن

 

 ؟یییییدیفهم یمونیمن م شیکه گفتم پ نی...همی...شرعا و قانونا زنمیکنی:تو غلط مآرمان

 که خود به خود سرمو تکون دادم  دیاخرشو داد کش یدیفهم

 به حرف اومدم قهیاز چند دق بعد

 

 یهم دار گهیزن د هیکه تو... دوننی:مامان بابا نممن

 

 موهاش زد یتو یبهت به طرفم برگشت و چنگ با

 

 :باشهآرمان

 بود که بابا بهم اجازه رفتن بده اما خب... نیاتفاقات ممکن ا نیجزء کم تصور تر دیشا

 

که چشمش به من  دم،آرمانیبابا جمع کردم و در اتاقو باز کردم که آرمان و مامانو در حال صحبت کردن د یبه گفته  لباسامو

 دیافتاد صحبتشو قطع کرد و به سمتم اومد و چمدونو از دستم کش

 

 بر ندار نیسنگ ی لهیبه بعد وس نی:ازاآرمان

 

با مامان از  یازش بعده خدافظ تیراه افتاد و من هم به تبأ یبا مامان به سمت خروج یبعد چمدونو برد و بعد از صحبت کوتاه و

 شدم  نشیخونه خارج شدم و سوار ماش

. 

. 

. 

 ستادهیچارچوبه آشپزخونه ا یکه تو یبه کس کیحال ش نیساده اما در ع یلیخ نیزایبا د ییسرش وارد خونه شدم خونه ا پشت

 ارمیسبزشو از کاسه درب یدوست داشتم با ناخنام اون چشما کردیپوزخند گوشه لبش داشت نگام م هیبود نگاه کردم با 

 

 مامان شی:بهار مگه نگفتم برو خونه پآرمان
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 نمیهوومو بب خواستمیلباشو غنچه کرد و گفت:اااااا آرمان...م بهار

 

 قدم به سمتم برداشت چند

 

 من بهتره افهی...اما قیستی:اومممم...نه بدم نبهار

 

 مشخصه زدم و گفتم:کامال یپوزخند

 

 به سمت آرمان برگردوندم صورتمو

 استراحت کنم؟ تونمی:کجا ممن

 

 ایزد و گفت:دنبالم ب یلبخند

 سوخته و کرم  ییبا دکور قهوه ا یبه کل اتاق انداختم اتاق یرو بازکرد و چمدونمو داخل برد،نگاه یدنبالش رفتم دره اتاق به

 

 تو؟ یای:نمآرمان

 تخت نشستم. یتکون دادم و داخل رفتم و درو بستم رو یسر

 

 دمیرو تخت دراز کش دیاز گوشه چشمم چک ی... قطره اشکدمیترسیترسناک بودن...م یلیچشماش خ دمیبهاره ترس یچشما از

 آب دهنمو قورت بدم... ذاشتیو نم کردیم ینیگلوم سنگ یرو یزیچ هی

 بستیراه نفسمو م گهید هیبغض بود که تا چند ثان دیشا

مهم  شدیبار هزارم له م یو غرورم برا کردیبرام مهم نبود که آرمان داشت نگام م ختنیر یشتریو اشکام با شدت ب دیلرز چونم

 بره و بتونم راحت نفس بکشم نیاز ب ینیسنگ نیبود که ا نیا

 

 ؟یکنیم هی:رعنا...گرآرمان

 کردم و به طرفش برگشتم ینیف نیفتخت زانو زد  نییشد پا کمیقدم برداشت و نزد چند

 

 خواهش ازت دارم هی:من

 

 :بگوآرمان

 

 ...شیریازم بگ ادویب ایبچه به دن یخوای:اگه ممن

 هق هقم بلند شد دمیقسمت که رس نیا به

 

 بمونه.... شمیبرم فقط بذار بچه پ تیاز زندگ دمی:بهم بگو قول ممن

 

 منو تو... یمنو توعه فقط بچه  یبچه بچه  رم؟اونیبچرو بگ خوامیگفته م ی:شششش آروم چه خبرته... کآرمان

 شکمم گذاشت یرو دستشو

 

 شیاریب ایکن سالم به دن ی:تو فقط سعآرمان

 زدم یسرمو تکون دادم و لبخند دمویکش یقیعم نفس

 

 شه؟یماهه پ کیآرمان همون آرمانه  نیخوب بود که مهربون شده...ا چقدر

 ستین نه

 تمام منو ه*ر*ز*ه یرحم یکه با ب ستیاون آرمان ن نیا
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 کردیم خطاب

 

 دوست داره زودتر از دستم راحت شه... گفتیمنو طالق بده و م خواستیکه م ستین یاون مرد نیا

 

 ادیم شیسواله که پ نیبازم ا و

 انقدر مهمه؟ بچه

 شکمم بود گذاشتم یدستش که رو یرو دستمو

 

 بچه حرومزا... نینه من هرزم...نه ا گهی:انقد بچت مهمه؟که دمن

 

 دمیکردم نفهم تیبودم خر یمنو؟تروخدا بسه...اشتباه کردم عصبان یکنم که ببخش کاری:چآرمان

 زدم حوصله بحث نداشتم. یپوزخند

 :باشه من

 زدم و چشمامو بستم یگلو نبود لبخند ینیاز اشک و سنگ یخبر گهید

 به آرامش داشتم اجیو احت ومدیخوابم م یلیخ

 ازشو امشب به دست آورده بودم  یکه قسمت یآرامش

. 

. 

. 

متوجهش شدم  شبیکه د ییرایپذ یتو سیو به سمت سرو دمیاز خواب پر یزیبا احساس سوزش گلوم و باال اومدن چ صب

 دمیدو

رفت و دم در  یاهیتو معدم بودو باال اوردم باال اوردنم که تموم شد انگار که فشارم افتاده باشه جلو چشام س یهرچ و

 نشستم ییدستشو

 دمیخواب آلود بهاره رو شن یگذشته بود که صدا قهیدق چند

 اومد کمینزد عیاومد و با دقت نگام کرد بعد انگار که نگران شده باشه سر کمینزد بهاره

 

 رو دستم یبمون یری:چت شد تو...نمبهاره

 اومد طرفم عیبلند شدم سر واریزدم و به کمک د یپوزخند

 

 یبخور ارمیب یزیچ هی نیدختر با توام.برو بش ی:هبهاره

شم  داریاصال زوره اگه قراره هرروز با حالت تهوع از خواب ب خوامیسرم گذاشتم اه من بچه نم یمبل ولو.شدم و دستمو رو یرو

 که...

 

 بود نگاه کردم سادهیباال سرم وا وانیل هیچشامو باز کردم و به بهاره که با  وانیقاشق به ل هیبرخورد  یصدا با

به مرور بهتر شد تازه  دمیبا خوردن آب قند حالم بهتر شد و د دمیسر کش وانویکردم ل یلب ریازش گرفتم و تشکر ز وانویل

 دمیخواب آلود بهاره رو د ی افهیق

 دیکشیم ازهیپف کرده بودنو مدام خم یبدجور چشماش

 

 ؟یکنی:ها...چته نگام مبهاره

 

 ؟یدید افتوی:هاکمه...قمن

 

 :گمشو بابابهاره

 زدم  میزهرمار یبه زندگ یبلند شدو رفت پوزخند بعدم

  زنمیباشم دارم با هووم سرو کله م یسمونیاتاق خواب بچه و س لیحامله با شوهرم دنبال وسا یمثل همه زنا نکهیا یبه جا االن
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 کردم،ساعت دوازده بود یو سرمو تکون دادم به ساعت نگاه دمیکش یبلند پوف

 .میدیچقد خواب اوففففف

 انداختم ینگاه میشدم و به سمت اتاقم رفتم به گوش بلند

 پاسخ از عسل یتا تماس ب25

 امیتا پ14و

 بهم رحم کنه... خدا

 جواب داد عیبوق که خورد سر هیخدا بهش زنگ زدم  ادینام و  با

 

 ؟هان؟هان؟هان؟یزنیحرف نم کنم؟چرایسکته م نجایمن ا یگینم یدیاحمق چرا جوابمو نم ی:دختره عسل

 دمیتخت دراز کش یرو

 که واست بگم  ادهیعسل آروم ماجرا ز ییییییی:اومن

 

 برام بگو رونیب میبر ای:خب بعسل

 

 شه،بعدای:االن که نممن

 

 ؟ییکجا شه؟اصالی:چرا نمعسل

 

 در خونه اومد  یصدا

 کردمو خودمو به خواب زدم لنتیسا ویبعدم گوش میزنی:عسل خدافظ بعدا باهم حرف ممن

 

بود اما دوست داشتم  یادیدرخواست ز دیشد شا کهیت کهیبار هزارم ت یباز شدن در اتاق خودشو بهاره اومد،دلم برا یصدا

 ادیمن ب شیاول پ

 نبودم،اما به هر حال... یلوس آدم

مثل  یزیچ هی شونیتو زندگ میموجود اضاف هیقبول کنم اون منو دوسم نداره من فقط  قتویحق دیکردم آروم باشم با یسع

جمله که *آرمان منو دوست داره*گول  نیعاشقانشون و من فقط خودمو با ا یزندگ یبختکم که افتادم رو هیمن  دیبختک اره شا

 زنمیم

 

 موفق حالمو بپرسه؟ یتو و مثل همه زوجا ادیاالن دره اتاقو باز کنه و ب شدیم یچ

 

 لبام شکل گرفت یرو یجمله خودم پوزخند از

 م؟یبود یما زوج موفق مگه

جفت ماس اگه  تیخر یبچه هم نشانه  نیو ا میهست ینشانه هم وجود نداره که نشون بده ما زوج موفق کی یم،حتینبود نه

 اون شب...

 

 یو تکه ها شهیاز وجودم جدا م ییاون شب ذره ا قهیآوردن هردق ادیبا به  کنمیبه اون شب فک کنم احساس م خواستمینم

و باهاش به  کردمینم یتیخر نیهمچ شدیم یدستام گرفتم چ نیتخت نشستم سرمو ب یتر بلند شدم و رو زیو ر زیقلبم ر

 ومدمیخونش نم

تازه  نیا یبچه تو خونه  هیپس من با  گهیتازه عروس دامادن د کننیم یلحظات عمرشونو سپر نیتر نیریاونو بهاره دارن ش االن

 کنم؟یم رکایعروس داماد چ

 ست؟یمنم ن یداماد پدر بچه  یآقا نیا مگه

 کنم؟ یبا هووم زندگ دیچرا من با اصال

 نداشت،داشت؟ یریکه تقص بهاره

 

 شمیم شونییشدم االن بازم دارم باعث جدا شونییاول عاشق هم بودن و من باعث جدا اونا



Roman-City.ir 
 مالک قلب تیکه پارم رمان

 

https://telegram.me/romancity 89 

 

 

  رون؟یب شمیگم نم شونیچرا از زندگ من

 

 تونستمیشد،نمیفک کردن برطرفشون کنم اما نم شتریداشتم با ب یبود که سع یابهامات نایا ی همه

 دمیبهاره رو شن یدادم و چشمامو بستم که صدا هیبه پشت تخت تک سرمو

 

 :ولش کن اونو بزار کپشو بزارهبهاره

 

 نخورد یچیکه ه شبمیباشه حاملس د یزم،هرچی:گناه داره عزآرمان

 

 زدن؟یداشتن درمورد من حرف م هه

 ترحم

 ترحم

 ترحم

و از  زدمیو تو بغلشون تا جون داشتم هق م بودنیم نجایا ایرو ایدوست داشتم االن عسل  خوردیکلمه بهم م نیاز ا حالم

 سبک شم دیتا شا گفتمیم امیبدبخت

 .دیچیبهاره تو خونه پ یبعد صدا هیتلفن خونه بلند شدو چند ثان یصدا

 :سالم باران جونمبهاره

... 

 :اره قربونت برمبهاره

... 

 نش؟یشده؟االن حالش خوبه؟کجا رسوند نجوریگفت:چرا ا ینگران یمکث کردو با صدا کمی

... 

 رسونمی:باشه باشه االن خودمو مبهاره

 مارستانهیشده و بهاره ام گفت مامان ب یچ دیارمان اومد که از بهاره پرس یصدا

 .شونمیحقش بودو من االن مخل زندگ دیشا دونمیاورد.نم یدرماروم کردنش حرصمو  یارمان برا یقربون صدقه ها یصدا

 بودم که دربازشدو ارمان حاضرو اماده تو چارچوبه در ظاهر شد. توفکر

 افتاد حتما بهم زنگ بزن.فعال یاتفاق ای.اگه حالت بدشد مارستانیب میری:مادربهاره حالش بده مارمان

 از من باشه رفتو دروبست یمنتظر حرف نکهیبدونه ا بعدم

 رونیکه گذشت خونه اروم شد.انگار رفته بودن.بلند شدمو رفتم ب کمیفوت کردم. نفسمو

 شکمم درومده بود.رفتم داخل اشپزخونه... یصدا

 یچیه گهی.اونجاام که دخچالیدرست کنه.رفتم طرفه  یکوفت هینداده بود به خودش  یتکون هیبه تخته تنه لش)بهاره( بزنم

 نون خوردم کمیکردمو با  دایپ ریبه قالب پن یدبختب به

 بود مونیعکسه سه نفر شترشونی.بدمیباز کردمو عکسارو د موی.گالرمیسر رفته بود.رفتم طرفه گوش حوصلم

از من فقط انگشتام معلوم  شترشونی.تو بمیگرفته بود میزده بود یدکتر پهیو ت شگاهیازما میاونروز که رفته بود چندتاشونو

 بود.

 زنگ خوردو اسم یکه گوش کردمیکه نگاه کردم خندم گرفت.داشتم عکسارو رد م هیمختلفه عسلو هد یژستا به

Roya khareh 

 جواب دادم یافتاد.با لبخند روصفحه

 ی:سالم اجمن

 وروجک خوبه؟ ؟اونی:سالم قربونت برم.خوبایرو

و سامان  یکی.نخورهی.کم کم داره بهم برمپرسهیفسقلو م نیحاله ا زنهیبه ما زنگ م یبابا.هرک یگفتم:ا یزیاعتراض ام بالحن

 خوبن؟

 ومدیبه نظر گرفته م صداش

 کنه؟ینم تتی؟اذی:اونام خوبن.خودت خوبایرو

 بگم یکردم با لحنه شاد یسع
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 خوبه ی:اره همه چمن

 ..ایشده حتما بگ یزیچ ؟اگهیاج ی:مطمئنایرو

 یمرس هیعال ی:نه همه چمن

 سونو؟ یریم یک ی:راستایرو

 برم دی:فعال که وقتش نشده.ماهه بعد بامن

 حتما بگو گلم.برو استراحت کن مزاحمت نشم یخواست ی:اهان.هرکمکایرو

 ی.سالم برسون.بای:باشه مرسمن

 ی:باایرو

 کردم دایپ لمیف هیکردم که باالخره  نییروشن کردمو شبکه هارو باال پا ونویزیتلو

 بود. یمسخره ا اریبس لمیف

.باالخره تحملم تموم شدو همونجا رو کاناپه پلکتمو دمیمشیم ازهی.پشته سره هم خمگذشتیاز رفتنشون م یسه ساعت حدودا

 بستم...

 

 دیکشیکه داشت پتو رو روم م دمیبدنم افتاد.چشمامو که باز کردم صورته ارمانو د یرو یگرم زهیچ هیکردم  حس

 نتونستم چشامو باز نگه دارمو دوباره خوابم برد... گهیکه د ومدیخوابم م انقدر

 

 هی نیتو ا دونستیم یدوباره رو نداشتم.ک یروزا اعصاب دعوا نیگرفتم تا کمتر با بهاره کل کل کنه.ا یشگونیعسل ن یپهلو از

 ...نایو توه رایتا حاال چندبار شاهد معاشقشون بودم.شاهد تحق دونستیم ی.کدمیکش یماه چ

 ...گهیبسه د:من

به  ینکردم و همه کارا خونه گردنه بهاره بود.نگاه یغلط چیمدت من ه نیتو ا می.از حق نگذرارهیب ییبلندشدو رفت چا بهاره

 ارمان انداختم که مشغول حرف زدن بودن.اروم عسلو صدا زدمو دره گوشش گفتم انویک

 بچرو سقط کنم خامی:ممن

 برگشتن سمتمون انیگفت که ارمانو ک یبلند یچ چنان

 عسل؟! شدهی:چانیک

 از عسل گرفتم که صداش درومد یشگونین

 یوحش ی:اااعسل

 زنه منو؟شکنجس؟ یکنیم کاریبا تعحب روبه من گفت:چ انیک

 زدم:نه بابا.بحثه دوستانس یلبخند

 :چه خشنانیک

 زدمو برگشتم سمته عسل یلبخند

 !؟یبکن یخوایم ی.چه غلطدمی:درست نفهمعسل

 فتم:سقطش کنمگ یخونسرد با

 یکنی:تو غلط معسل

فردا ساعت نه دمه درباش اگرم  یایتحمل کنم.اگه م تونمینم گهی.من دیکردم.فقط گفتم بهت که همراهم باش دای:جاشم پمن

 رمینه خودم م

 عسل

کار  نیا کردمینه.فک م ایکارمون درسته  دونستمینبود.نم الشمیخ نهیبا پام ضرب گرفته بودم.رعنا ع نیرو زم بااسترس

 شدم مونیراهه اما االن پش نیبهتر

 گرفتم مویتصم نیکه ا شدیچ دونمی.نمگفتمیکاش به ارمان م یا

 رعنا گفتم روبه

 امیبزنم م انیزنگ به ک هی:من من

 اونجا یتکون داد.بلندشدمو رفتم داخل راهرو یسر

 کنار گوشم گذاشتم ویارمانو لمس کردم و گوش شماره

 چند تا بوق برداشت بعد

 :سالممانار
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 گفتم:سالم ینسبتا اروم یصدا با

 دیصدام تعجب کرد که پرس از

 شده؟! یزی؟چی:خوبارمان

 فرستمیکه برات م یبه ادرس ای:ارمان بمن

 ؟یچ یشده؟برا ی:چارمان

 :رعـ...رعناگمیمنو من م با

 یجون به لبم کرد گهی:د بگو دارمان

 بچرو سقط کنه خوادی:رعنا ممن

 دمیرو از گوشم فاصله م ی(بلندش گوشی)چیصدا با

 رهیبگ میبراش تنها تصم تونهیمنم هست.اون نم ی:غلط کرده.اون بجه بچه ارمان

 :اروم باش ارمانمن

 :ارووم؟!!ارمان

 شنومیپورخندشو م یصدا بعدم

 :ادرسو برام اس کن گهیم لرزهیکه از حرص م ییباصدا

 فرستمیبراش ادرسو م عیسر کنمویقطع م ویگوش

 نمیشیداخلو کناره رعنا م رمیم

 گهیم یناراحت افهیق با

 ما شده یکرده که بچه  یبراش.اون چه گناه سوزهیعسل.دلم م میجور هی:رعنا

 زنمیم یلبخند

 ؟یعوض کن متویوقتشه که تصم یکنی:فک نممن

 شهیمتفکر م افشیق

 تونهیو اون مجبوره کله عمرشو با بهاره که نم رهیگی.ارمان اونو از من مهیپراز سخت شیزنگ ادیب ایبه دن ه؟اگرمیچ یدونی:مرعنا

 کنه یواسش پر کنه زندگ شویمادره اصل یجا

 .رهیگی.دوباره استرس کله وجودمو مخونهیاسمه رعنا رو م هیکه منش گذرهیم قهیدق ده

 رمیگیکه دستشو م شهیم بلند

 بار به حرفم گوش کن هیرعنا؟به بچت فکر کن.فقط  ی:مطمئنمن

 رهیگیجلومو م هیسمته اتاق برم که منش خوامی.مرهیو سمته اتاق م کشهیم رونیو دستشو از دستم ب بندهیم چشاشو

 همراهش داخل بره دی:نبایمنش

 

 رعنا

.اب دهنم رو قورت دادم.زنه دیپوشیداشت لباساشو م یکه با حاله زار دمیرو د ی.داخل اتاق که رفتم دختردیلرزیپام م دستو

 اشاره کرد ییبه لباسا

 اونا رو بپوش_

 تخت نشستم. یو شالمو دراوردمو رو دمیلرزون لباسارو پوش یرفت با دستا رونیدختره ب اون

 دیبرجسته شده بود کش کمیشکمم که  یرو دستمو

 :ببخش منو...من

 محکم برخورد در مانع از ادامه دادن حرفام شد. یصدا

 رفت هیثان هی یارمان دم در نفسم برا هیچهره برزخ دنیباد

 کشتمی.قطعا مدیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 ؟؟یکن یچه غلط یخواستیسمتمو با داد گفت:م اومد

 روبهش گفت سادویبهم دست بزنه که عسل اومد جلومو روبروش وا خواستیم

 دهی:اروم باش اون ترسعسل

 برگشت سمتمو بغلم کرد بعد

 مجبور شدم بهش بگم. دی.ببخشیگوشم گفت:اروم باش خواهر کنار

 بودم. مونیخودمم پش ییجورا هیبودم هم ازش ممنون بودم چون  یدلم هم از دستش عصبان ته
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 حرفا... نیو از دهیگزارش م سیو به پل کنهیرو تخته م نجایکه دره ا کردیم دیو تهد کردیداشت با دکتره دعوا م ارمان

 .ختمیریکمکم کرد که لباسامو بپوشم.دونه دونه اشک م عسل

 دیبوس مویشونیپاک کردو پ اشکامو

 ینکن خواهر هی:گرعسل

 دادم. هیبه عسل تک شتریفک کنم فشارم افتاده بود.خودمو ب رفتیم یاهیچشمام س ی.جلوامیب نییکرد از تخت پا کمکم

 (نییپا میدسته عسل دادو گفت )بر چوییما سو دنهیبا د ارمان

 دمیترسیکه کرده بود م یاخم از

 ...شهیدر پ یدرست و حساب یدعوا هیاحتماال  دونستمیم

 که گذشت ارمان سوار شد قهیرو وا کردم...چند دق شهیش موینشست نیماش داخل

 دراورد یبردو شکالت فشیدستشو تو ک دمیصورت رنگ پر دنهیبهم انداخت.با د ینگاه عسل

 یروح شد هی.شبنویبخور ا ای:بعسل

 لرزون شکالتو گرفتمو با اشک و اه خوردمش یدستا با

 نمیجلو بش هیکردو گفت برم صندل ادهیعسلو دمه خونشون پ ارمان

 دادش بلند شد میاز خونشون دور شد نکهیهم

 ؟؟یبده...چرا الل شد ش؟هااااان؟جوابیبکش یخواستیم ؟چرایتو مادر ؟عاخهیخودتو بکش یبچه  یخاستی:دختره احمق مارمان

 .دمیلرزیکرده بودو م خی دستام

 شده بودم. یصندل خیو م کردمیام نم هیگر ی.حتستهیمیاالن قلبم وا کردمیم احساس

 گوشه پارک کرد هی نویماش دنمیبه طرفم برگشتو باد ارمان

 که باهات نکردن؟ یهو؟کاری:چت شد ارمان

 جوابشو بدم. یحت ایکنم  یکار تونستمینم

 گرفتو با شدت تکونم داد بازوهامو

 ؟ی:رعنا...رعنا خوبارمان

 .ختنیکه به صورتم خورد به خودم اومدم و اشکام دوباره ر یضربه ا با

 تو بغلش دمیکش محکم

 بکنم. یچه غلط خواستمیکه م کردمیم لیواقعا بهش احتباج داشتم.تازه داشتم تحل االن

 بچمو بکشم!! خاستمیم من

 پشته ارمان چنگ زدم به

 رهیبچم بم خوامی:غلط...غلط کردم...من نممن

 هقم بلند شد... هق

 انداختو درو باز کرد و منتظر شد که برم داخل دیکل

 درهمه منو ارمان ذوقش کور شد افهیق دنهیبا ذوق اومد طرفمون که با د بهاره

 ابم به صورتت بزن هیرو بهم گفت:برو داخل اتاقت. ارمان

 دکناره بهاره رد شدم.بهاره با ذوق خودشو تو بغل ارمان انداختو گفت:دلم برات تنگ شده بو از

 بستم.بازم معاشقشون!! درو

 رفتار معترض باشم نیبابت ا دیمنمو نبا هیکه اضاف یزدم.به من چه.فعال کس یفکرم پوزخند به

 روزام گفتم نیشکمم گذاشتم و روبه مخاطب ا یرو تخت انداختمو دستمو رو خودمو

 منو؟ یبخشیم یبگ یخای؟نمیبگ یزیچ یخایوروجک.نم ی.حقم داریاز دستم ناراحت دونمی.مدیببخش ی:مامانمن

 رهینفسشو بگ خاستمی.من مبخشهیمنو م کردمیبودم که فکر م وونهید دیشا

 انتظار دارم ببخشه منو؟ چطور

 .دیلرز رمیز یزیکه حس کردم چ دمیروتخت دراز کش اروم

 دنیکش رونیازتوش ب ویدراوردمو گوش رمیمونده بودو از ز رمیکه ز فمویک

 بود عسل

 بزنم شروع کرد به غر غر یحرف نکهیادادم.قبله  جواب

 فتمیپس م یگی.نمزنگمیخر ده باره دارم م شعورهیبه حلقم.ب یرسونیمادرشه که قلبه منو م یاون بچت ب شاالیرعنا ا ی:اااعسل

 گفت؟ یخوبه:ارمان چ ؟بچتیخبرت؟خوب یی.کجاپوکونتیم ادیم انیبعد ک یاز نگران
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 :اوووم...االن به کدوم جواب بدم؟من

 :همشوندیحرص غر با

 دیعربده کش کمینگفت فقط  یخاص زهی.ارمانم چرسونهیفسقلم سالم م نی:خب...خونم.حالمم خوبه.امن

 ؟ی:مطمئنعسل

 :اوهوممن

 ؟یگی:اره ارواح شکمت.دروغ که نمعسل

 بخندم کنمیم یسع

 :دروغ چرا عاخه؟!من

 نداشته باشه یمشکل مینیبب میدکتر تا چک کن نیبر امی:حواست به خودت باشه.ظهر معسل

 ستی:الزم نمن

 :هستعسل

 ستی:نگمیم کالفه

 دمیاز گوشم فاصله م ویگوش کشهیکه م یعربده ا با

 ؟یاون زبونتو تو حلقت نگه دار یترکی:معسل

 بزن منو ای:باشه بابا.بمن

 کنهیسکوت م بعدم

 یاج دی:ببخشگهیم یمکث بعد

 :بابته؟من

 د:اگه به ارمان گفتم فقط واسه خودت بوعسل

 ازت تشکر کنم دی.اتفاقا بای:اره حق داشتمن

 ؟یندار ی:قربونت برم کارعسل

 :نجمن

 ی.بانمتیبی:معسل

 ی:بامن

 غذا اومد داخل... ینیس هیدراومدو بعد ارمان با  یقطع کردم صدا ویگوش نکهیهم

 یتنها باش یبخوا دی:فک کردم شاارمان

 گذاشت یپا تخت یرو رو ینیس

 ی:مرسمن

 :نوش جانارمان

 بره برگشت طرفم رونیب نکهیا قبله

 رینگ میبراش تنها تصم گهی:دارمان

 رفتو درو بست رونیب بعدم

 اما از بس گشنه بودم که با ولع شروع کردم به خوردن ومدیبدم م یاز قورمه سبز نکهیا با

 تنم بود رونیب یشدم نگاهم به خودم افتاد که هنوز لباسا ریس نکهیاز ا بعد

 ازجام پاشدمو لباسامو عوض کردم یهزار بدبخت با

 ...دمیخرس خواب نهیع دمویدراز کش بعدم

 .دیبهاره خواب از سرم پر دنیچشامو وا کردم.با د ینازک یباصدا

 دنبالت ادیعسل داره م دارشویگفت:ب یحالت خنث هی با

 کردم یپاشدمو ازش تشکر ازجام

 باال انداختو رفت یا شونه

 اب به صورتم زدم هیو  رونیب ییشدمو رفتم طرفه دستشو بلند

 ...دمیترس دمید نهیکه تو ا خودمو

 دسته ارمان مونده بودو کبود شده بود یگونه چپم جا یرو

 سادمیوا نهیجلو ا دمیکه پوش لباسامو

 پنهان شه شیپنکک زدم تا کبود کمی
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 نرفت نیکمرنگ شد اما کامل از ب کمی نکهیباا

 از خونه خارج شدم یخداحافظ هیبرداشتمو با  فموی.کادیدرب یحالت یزدم که چشمام از ب ملیر

 دره خونه به سمتش رفتمو سوار شدن یمشک یایزانت دنهید با

 :سالم عشقولعسل

 رو گونم شد هیخواست بوسم کنه که متوجه کبود بعدم

 رعنا؟ هیچ نیبهت گفت:ا با

 وچیتفاوت گفتم:ه یب

 با حرص گفت:کاره ارمانه؟زد تو گوشت؟ عسل

 استه بود:ناخومن

 :غلط کرده پسره احمقعسل

 نفسشو فوت کرد:اگه دستم بهش نرسه بعدم

 یخی:بمن

 شد ری:تو ببند خواهشا.االنم کمربندتو ببند که دعسل

 روشن کرد نویبستمو اونم ماش کمربندو

 شدم، و منتظر عسل شدم. ادهیپ ن،یماش از

 .میاومد،و باهم به سمت ساختمون راه افتاد هیاز چند ثان بعد

 .میمنتظر نشست م،ویگرفت نوبت

 به صفحش انداختم. یبلند شد،نگاه میگوش یکه صدا زدم،یعسل حرف م با
Arman 

 دیچیگوشم پ یتو شیعصب یوصل کردم که صدا تماسو

 

 ؟یی:کجاآرمان

 دمیکش یقیعم نفس

 : دکترمن

 باالتر رفت کمی صداش

 ؟ی:اونجا واسه چآرمان

 ی:اومدم سونوگرافمن

 

 راحت شد. الشیانگار خ دیکش یقیعم نفس

 بعدا،آدرسو برام بفرست. بردمتیخودم م یسادیمی:واآرمان

 رو قطع کردم.آدرسو براش فرستادم. یگفتم،و گوش یآروم ی باشه

 دادم،و چشمامو بستم. هیپشت سرم تک واریبه د سرمو

 اتاق. یصدا زدن،بلند شدم و به همراه عسل،رفتم تو اسممو

 یمانتوم بود،اونو باال دادم،و دکتر دستگاهو رو ریتاب ز هیمانتومو باز کردم، یجلو دم،ویتخت دراز کش یدکتر، رو یگفته  به

 شکمم گذاشت.

 برآمده شده بود،به کمک عسل،بلند شدم. کمیبلند شم شکمم  تونمیحرف زدن گفت که م یسر هیبعد از  دکتر

 ه؟یچ تشی:دکتر،جنسعسل

 :پسرهدکتر

 زد یبعدش لبخند و

 

 شدیم ییهفته ا هیکه حدودا  یتوجه به درد د،بدونیکش ریدلم ت ریگرفتم،و خواستم خارج شم که ز واریبه د دستمو

 آخر،باشه. یواسه ماها دیدردا با نیا کردمیداشتم،ازاتاق،خارج شدم.احساس م

 .ومدیکه به سمتم م دمینشستم از ته راه رو آرمانو د یصندل یواسه االن، رو نه

 اومد برگه سونو دستش بود. رونیاز اتاق،ب عسل

 پسملههههه ییی:ووووووعسل
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 زدم. طنتشیبه ش یلبخند

 .دیآرمان،بهمون،رس

 :سالمآرمان

 با صداش به سمتش برگشت عسل

 سالم. کی:علعسل

 اومده باشه،با خشم،به سمت،آرمان برگشت. ادشی،یزیانگار که چ دنمیبه سمتم برگشت با د بعدم

 یآقا،چرا دست روش بلند کرد ی:هعسل

 .کردیاسمشو صدا زدم،اما اون،بدون توجه بهم با خشم،به آرمان،نگاه م یخیلحن توب با

 

 :من!!!من دست بلند کردم؟آرمان

 :نه پس،من بلند کردم.عسل

 دستش به گونم که کبود شده بود اشاره کرد. با

 ناخواسته بوده گهیم سمپریکه ازشم م یترسوند یبدبخت منو چجور ه؟خواهریچ نی:اعسل

 

 .کردیانگار که تازه متوجه صورتم شده باشه،با تعجب نگام م آرمان

 عسل زنگ خورد،ورفت. یگوش

 اومد،و کنارم نشست. آرمان

 .دیگونم که کبود شده بود کش یرو یچونم زد،و به طرف خودش برگردوند.بعد دست ریز دستشو

 

 روزه،آره؟ی:ماله دآرمان

 تکون دادم. سرمو

 :متأسفم.آرمان

 نداره. ی:اشکالمن

 گرفت،و کمک کرد بلند شم. دستمو

 .زدیبود،و داشت،حرف م سادهیوا نشیکنار ماش رونیب عسل

حرکت کنه که  خواستیروشن کرد و م نشویشدم. ماش نیکرد،به کمک آرمان،سوار ماش یآروم ید،خدافظیآرمانو که د منو

 کنارم اومد. شهیش یصدا

 .دمیون عسلو دخند افهیکه ق برگشتم

 رفت. ادتیبه سمتم گرفت،و با خنده گفت:عکس فسقل خاله رو  ییدادم.عسل برگه ا نییرو پا شهیش

 زدم و ازش گرفتم. یلبخند

 :خدافظعسل

 :خدافظمن

 .کردیرو باال دادم و به سمت آرمان برگشتم،داشت به برگه دستم نگاه م شهیش

 :پسره...من

 بود که بهاره خونه نبود. یروز دو

 بمونه. ششیقلب مادرش دوباره دچار مشکل شده بود و مجبور بود خونه پ نکهیا مثل

 بود. ومدهیکه ارمانم خونه ن شدیم یروز هی

شوهرم که معلوم نبود کجاس،خودم  رونیهوس آلوچه کرده بودم، اما حسش نبود برم ب ی...مثال من باردارم.از صب بدجورهه

 که کُچ)فلج(نبودم.

 بودم؟

 .رفتیم یکیروب بود و هوا رو به تارغ نکهیا با

 از خونه راه افتادم. رونیو چادرمو سرم کردم و به سمت ب دمیپوش لباسامو

آسانسور  ستادنیبا ا هیدادم.بعد از چند ثان هیاتاقک تک یها وارهیاسانسور شدم و همکفو زدم سرمو به د کیاتاقک کوچ وارد

 چشمامو باز کردم و از اسانسور خارج شدم.
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 نیبکنم و از خجالت ا یحساب دیخر هیخواست  یاروم به سمت در ساختمون رفتم و از ساختمون خارج شدم.دلم م یقدما با

 .امیشکم درب

 خواستم برم خونه. یتموم شده بود اما نم دمیخر بایگذشته بود.تقر یساعت دو

که  بردمیم دارویهن هن کنان خر ینجوریجات داشتم هم یهله هوله بود و مخصوصا ترش لونامیخسته شده بودن پره نا دستام

خواستم پامو  یکه م نیرفتم هم یفروش یو به سمت ببس رمیخودمو بگ یافتاد.نتونستم جلو ی(فروشی)بستنیچشمم به ببس

 بهم نداد. وکار نیاجازه ا میزنگ گوش یمغازه بذارم صدا یتو

 .زدیک مانداختم که اسم ارمان روش چشم ینگاه یصفحه گوش به

 

 .دیچیتو گوشم پ شیداد عصب یجواب دادم که صدا مویو گوش دمیکش یپوف

 

 ؟یی:کجاآرمان

 

 رونمی:بمن

 

 دنبالت. امیب یهست یبگو کدوم گور االیوقته شب؟؟؟ نی؟ایرونی:بآرمان

 

 .امیخونم خودم م کی:الزم نکرده نزدمن

نثار  یلب ریز ینگاه کردم و فحش یفروش یقطع کردم و با غم به بستن ویبهش اجازه حرف زدن بدم گوش نکهیبعدشم بدون ا و

 ارمان کردم.

 به سمت خونه راه افتادم. و

 

دادش از  یقدم بردارم صدا هیکه خواستم  نیو درو بستم هم دمیکش یقیباز کردم و وارد خونه شدم .نفس عم اطیبا احت درو

 اپن گذاشتم. یرو دارویبودم بدون.توجه به دادش وارد آشپزخونه شدم و خر دادشیبلند شد.منتظر دادو ب ییرایپذ یتو

 دوباره صداش بلند شد. که

 

 .نمیبده بب ستم؟جوابی:مگه با تو نآرمان

 

 ؟یریگی:ها؟چته باز پاچه ممن

 

تحمل منم خوجملمو بخورم. یایبود که من نتونستم ببس یعوض نیا ریهمش تقص یبودم بدجور یعصب کردیبهم نگاه م متعجب

 انیچارچوب در نما یکه تو کردمیمانتومو اروم باز م یاتاق چادرمو درآوردم دکمه ها یداره.از کنارش رد شدم و رفتم تو یحد

 شد.

 ؟ی:گفتم بگو کجا بودارمان

 

 یکن میج نیمنو س نکهیا ی.به جاینیبیفقط بهاره خانومو م یعال ره،جنابینم میاز تو انتظار دارو؟البتهیخر ینیبینم ی:مگه کورمن

رو  یبشه؟ مث مته بر یکه چ نجایا میمنه بدبخت حاملم؟مثال اورد یفک کرد چیشب؟هید یبود یتو کدوم گور نمیبگو بب

توهم  یبچه بچه  نیحداقل اونجا تنها تو خونه نبودم.نه مث تو که انگار نه انگار ا متو خونه بابام بتمرگ یذاشتیاعصابم؟م

خراب شده نبود که  نیا یتو یکوفت چیکنم؟ه یزندگ دیمنم نبا نیستیخونه ن نیون شما دوتا تو اهست.کجا بودم به نظرت؟چ

 هزار تا کوفتو زهر مار به درک. ارویدرست کنم بخورم.حاال و یزیچ هیحداقل 

 

تخت  یاومد.رو کمیگونمو پاک کردم.آرمان خودشو جمعو جور کرد و نزد یاشک رو یقطره ها زدمیکه نفس نفس م یحال در

احمق عاشق  هیاحمق بودم  هیمن  دمیطلبیم دایآغوششو شد یبودم ول ی.درست ازش عصباندینشست.و اروم به آغوشم کش

 واسم. هانهج یجا نیاما هنوزم آغوشش امن تر فهمهیحالمو نم چکسیه

 لمخوجم یایبستن یهاااا...برا یکوفت یزندگ نیا یکردم.نه برا هیبهش فشردم و آروم گر شتریب خودمو

 



Roman-City.ir 
 مالک قلب تیکه پارم رمان

 

https://telegram.me/romancity 97 

 

 اصال من اشتباه کردم.تو اروم باش. دی:آروم بابا...ببخشآرمان

 

 یلیارمان خ یشعوریب یلی:خمن

خاطر خونه  نیبه هم شبمیاعصابم خورده د دهیچیخوام،غلط کردم.به خدا تو اداره کارا بهم پ ی:من گفتم که معذرت مآرمان

 سرت داد زدم. ومدم،ببخشین

 

 کرده بود... ششیجذاب تر از هم شاشیبلند کردم و نگاش کردم.ته ر سرمو

 

 ؟یدی:بخشآرمان

 گفتم. یسرمو باال انداختم و نوچ تخس

 

 خوردم زیبابا چ ی:اآرمان

 

 داره یشرط هی:من

 

 ؟ی:چآرمان

 

 برام. یبخر یببس رونیب میببر دی:بامن

 ه؟یچ یتعجب گفت ببس با

 

 خوام یم ی:خله...بستنمن

 

 .میبخور یببس میکرد و گفت:لباس بپوش بر یاروم ی خنده

 

 ...یفروش یببس یبه سو شیو پ دمیشدم و لباسامو پوش بلند

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

 

 کرد.معذب از نگاهش بهش گفتم ینگاه م زدمیم سیدوممو ل یلبخند به من که داشتم ببس با

 

 ؟ینگام نکن یاونجور شهی:ممن

 

 :نوچآرمان

 

 شمیم تیی:خب اذمن

 من دوست دارم نگات کنم. نهی:مهم اآرمان

 

 .دیلرزیتعجب سرمو باال اوردم و تو چشماش نگا کردم.مردمک چشمام م با

 

 داشت نگام کنه؟ دوست

 دوستم داره؟ یعنی

 

 :بخور...آرمان

 شدم. میتکون دادم و مشغول خوردن ببس سرمو

 

 خواد. یمنم دلم م یخوریم ینجوری:خب حاال تو اآرمان
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 مال منه. یببس نیواسه خودت ا ری:خب برو بگمن

 

 خوام. یتو م ی:نوچ من از اون ببسارمان

 

 ابلفضل. ایخود خدا، ایشده، ینجوریچرا امشب ا نیامام هشتم،ا ای

 

 نازم نگا کرد. یچشمو ابرو به ببس با

 .ایخوب بابا،ب یلی:خمن

 زد. سیل هیبه سمتش گرفتم که  مویببس

 

 :اوممم خوشمزس...ارمان

 

 برا منم بذار گهی:بسه دمن

 

 هاااا هی:رعناااا دومارمان

 

 خواد. یخب...من دلم م هی:چمن

 

 .دمیبخوره بهت م کمی:باشه بابا،بذار عمو ارمان

که زد بهم پسش داد.بعد از خوردنش به  گهید سینگاه کردم.چند تا ل خوردشیکه داشت م میکرده به ببس د،بغیبعدشم خند و

 زرشکم خوردم..تازه من آب میسمت خونه راه افتاد

 .دیخواب شمیخونه پ میکه برگشت م،شبیریاول شبو با ارمان فاکتور بگ یبود البته اگه دعوا یشب واقعا شب خوب اون

 باشن. دهیزنو شوهر که از غضا زن حاملس فقط دوبار کنار هم خواب هیمسخره باشه که  دیشا

 به نفع من بود. نیبهاره خانوم حاال حاال قصد نداشتن برگردن خونه و ا نکهیا مثل

.وقرار رفتمیچند وقت با وصاتت سرهنگ اداره نم نیرفتو امدش مشخص بود.ا میاز تا نیبود و ا ادیارمان به شدت ز یکارا

 .زدینه و بهم سر مخو ومدیم انیروز درم هی بایاومدن بچه دوباره برم اداره مامان تقر ایبود بعد از به دن

 خنده دار شده بود.اصال کرکر خنده بود. یلیخ اندامم

 یلیبود...خ ینیریخب...حس ش اما

 

 .کردیبه غذا زدم...بوش حالمو بد م یسمت آشپزخونه رفتم شب شده بود و االنا بود که ارمان برگرده،سر به

 

 زنگ در واحد اومد. یشتم که صداو مطمعن شدم کامال درست شده در قابلمه رو گذا دمیکه ازش چش کمی

 

نگاه  رونیبه ب یاتاق برداشتم و سرم کردم و از چشم یاومده بود.چادرمو از تو روزیداشت،مامانم که د دیکردم ارمان کل تعجب

 کردم که...

 نثارشون کردم و درو باز کردم. یشد خل و چل انینما ایعسل و مان افهیق

 بودمشون. دهیند شدیم ییدوهفته ا حدود

 .ایبغلم و بعدشم مان یخودشو پرت کرد تو اطیبا احت عسل

 

 نداشتم. یاومدنشون احساس خوب نیچرا اصال به ا دونمینم

 مواجه شدم. دشونیکه با برخورد شد ارمیبراشون ب ییرفتن و نشستن.خواستم برم و چا ییرایسمت پذ به

 

 نمیبب نیخواد بش ی:نمعسل
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 ؟یچ یعنی:نه بابا من

 

 .مینیخودتو بب میبتمرگ اومد یخواد پاش ینم یعنی:ایمان

 

 وقت شب؟شوهراتون کجان؟ نیباال دادم و گفتم:ا ابرومو

 

 به حالت قبل برگشتن. عیاما سر دیلحظه احساس کردم رنگ جفتشون پر هی

 

 باشن؟ دیاون دوتام با میریمگه هرجا م م؟بعدشمیبر ی:ناراحتعسل

 

 شده؟ یزیچ نیمشکوک کمینبود اما خب  نی:نه نه خله منظورم امن

 

 ...یعنی...زهی:نه چعسل

 بهش نگاه کردم. یو سوال ایبرگردوندم طرف مان صورتمو

 

 ؟یکن یچرا منو نگاه م هیهول گفت:چ...چ ایمان

 

 شده...خب؟ یزیچ هی:حاال مطمعنم من

 

 تو بگو خب ایاه مان یعنیفقط ارمان... وفتادهین یاروم باش خب؟اتفاق نی:ببعسل

 

 شکمم گذاشتم ی...دستمو روشتریاز حد ممکن شده...و درد دلم ب شیبچه ب یکردم تکونا یم احساس

 

 چه خبره. نمیبگه بب تونیکی:دهعه من

 

 خورده ریتند تند گفت:ارمان ت ایمان

 گفت؟ یچ عیه

 شده ی...آرمان چآر

 

 هق هقم بلند نشه. یدهنم گذاشتم تا صدا یجلو دستمو

 

 بدبختو. یبگم،سکته داد تونستمیکه خودمم م ینطوریکوفت...ا یرض...ام ی:اعسل

 جلوم زانو زد. اومدم

 

 رعنا...حالش خوبه،نمرده که. گمیم یچ نی:گوش کن ببعسل

 

 پس کلش دمیکوب یکیپاک کردمو  اشکامو

 دادنته؟ یدلدار ؟عوضیشی:تو ادم نممن

 دوباره بغ کرده گفتم بعد

 :واقعا حالش خوبه؟من

 

 :خب...اره خوبهایمان

 

 به قرآن کنمیدق م ششیاالن نرم پ ششیپ نمی:تروخدا ببرمن
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 :ببند فکتو.عسل

 

 تروخدا انی:عسل جون کمن

 

 .مارستانیب یبر تیوضع نیبا ا ستی:اصال االن درست نعسل

 

 بگو... یزیچ هیتو  ایمان ی:وامن

 

 :نهایمان

 

 یو از همه بدتر لگدا دیجوشیو سرکه م ریدلم مثل س مارستانیاون بشدن ببرنم به  یانقد اصرار کردم که باالخره راض خالصه

فحشم از عسل  یشدم و کل ادهیبود که ازش پ نسادهیکامل وا نیهنوز ماش میدیکه رس مارستانیاون وروجک بود.به ب

 ختنیحرفش اشکام تند تر ر نیکجاس که گفت اتاق عمله با ا دمیپرس رشیرفتم و از پذ مارستانیخوردم.به سمت ساختمون ب

 که زنه گفته بود رفتم. ییبه سمت جا واریچادرمو محکم تر گرفتم و به کمک د

نشسته بود و رادمهرم  رو  نیرو زم انیک دمیو رادمهر و د انیک دمی.به در اتاق عمل که رسدیکشیم ریت یدلم بدجور ریز

 تنشون بود. اتیلباس مخصوص عمل دادیهاشو تکون مدستاش گرفته بود و مدام پا نینشسته بود و سرشو ب ایصندل

 

 ؟یکن یم یچه غلط نجایگفت:تو ا یعصب انیمن بلند شدن ک دنیحالت تهوع داشتم،با د زدیدلمو چنگ م یکی انگار

 

 اخه نجایا یانگار به خودش اومده باشه گفت:چرا اومد انیصدا زد ک انویک خانهیتوب رادمهر

 

 :آ...آرمانمن

 

 رن؟ی:نتونستن جلو زبونشونو بگرادمهر

 

 دهیخلو چل مگه اصال به حرفمون گوش م یشد:دختره  دهیعسل از پشتم شن یصدا

بود.و مدام پوست کنار  دیشد یلیگرفته استرسم خ مییدستشو کردمینشستم احساس م ایصندل یتوجه به حرفاشون رو بدون

من همونجا خشکم  یرادمهر به سمت دکتر رفت ول میمون بلند شداز جاها مهیدر اتاق عمل سراس یکه با صدا کندمیناخنامو م

 زده بود.

 :دکتر حالش چطوره؟رادمهر

 

 تحت مراقبت باشه. دی...حالش خوبه اما فعال بامارستانیب نشی:خداروشکر زود رسونددکتر

 

 افتادم. ایصندل یرو اریاخت یو ب دمیکش یقیحرفاش نفس عم دنیشن با

 .کردمیو خداروشکر م دمیکشیتند نفس م تند

 

منتقلش کردن و من بدون  ژهیو ی.به مراقبت هاختنیدوباره اشکام ر تیاون وضع یاونم تو دنشیاوردن از د رونیب ارمانو

 بمونم. مارستانیداشتم شبو ب میاون چهارتا تصم یتوجه به اصرار ها

زنگ  یوقته شب به کس نیرها بهشون گوشزد کردم اکردم و با رونیب مارستانیاز ب یکه اون چهارتا رو به زور و بدبخت یوقت

اتاقش نشستم حاضرم شرط ببندم تا صبح چشم روهم  یجلو یایصندل ینگن.به سمت اتاقش راه افتادم و رو یزینزنن و چ

 چشمامو روهم گذاشتم... شدمیداشتم هالک م گهیصبح بود که د ینذاشتم دم دما

 و پنج ساله بود. ی،س یپرستار حدودا س هیسرجام نشستم. خیشدم و س داریب کردیکه صدام م یکس یصدا با

 

 شده؟ا ی:چمن
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 همسرت بهوش اومده.به بخش منتقل شده زمیعز یچی:هپرستاره

 

 ذوق گفتم:واقعا؟! با

 

 .زمی:اره عزپرستاره

 

 کلمیشد به ه دهیپوکر شدم.ر تشیوضع دنیکردم.و رفتم تو.اما با د دایپ یشدم و به سمت بخش رفتم اتاقشو به بدبخت بلند

 اصال.

 

 بود. ن؟خوااااااابیفهمیبود م خواب

 

 بهش زول زدم. نهیکنار تختش نشستم و دست به س یصندا یرو

 شد صورتش مچاله شد بلند شدم داریساعت گذشت تا آقا باالخره ب دو

 

 ارمان؟ ی:خوبمن

 

 تیاتاق.وضع یرو گفتم اونم باهام اومد تو هیکه اونجا بود قض یرفتم.و به پرستار یپرستار ستگاهینگفت.به سمت ا یزیچ اما

 .هیعیو طب ستین یخاص زهیارمانو چک کرد و بعدم گفت که چ

 

 که نشستم شروع کرد به حرف زدن یصندل یرو

 

 ؟یاومد نجایوضعت ا نیبا ا ؟چرایکنیم کاریچ نجای:تو اارمان

 .کردیمگه ول م یول زداااای.حاال به زور حرف منهکینخورده حاال واسه من زر زرم م ریت نی...مگه ایزک

 دهنتو؟ یببند شهی:ممن

 نجا؟یا یچرا اومد گمی:مارمان

 ومدم؟یم دی:نبامن

 دیکش داد

 :نع،بهاره کو؟ارمان

 دمیکش یاروم غی.جکردیم دایحالش دادو.ب نیبا ا یچجور شعوریب نیلحظه احساس کردم االنه که منفجر شم اخه ا هی

 ی.خب؟بفهم رواندونهینم یچیه یچکی:نه بهاره،نه مامانت،نه بابات، نه خواهرت،همن

 من درست حرف بزن ادم باش. ؟بایفهمیز ن ت م م منم

 

 اومد شیعصب یبرم که صدا رونیاومدم از اتاق ب بعدشم

 :کجا حاالارمان

 نجایا اریب فتویخبرت تشر مارستانهیبه بهار خانوم خبر بدم شوهرت ب رمی:ممن

 :درست حرف بزنارمان

 .دمیگفتم و ازاتاق خارج شدم و درو محکم کوب یبغض چشم کش دار با

 عرضت کنم. ی.خاک بر سرت رعنا خاک برسر بدمیکال نخواب شبویاحمقو بگو که د منو

 ینگاه شیبه گوش نکهی.مثل ادیچیخواب آلودش تو گوشم پ یگرفتم.بعد از چند بوق صدا انویاوردم و شماره ک رونیب مویگوش

 ننداخته بود.

 :بلههه؟انیک

 گفتم:منم رعنا شدمیخارج م مارستانیکه از ب یگرفته بود درحال غیج غیکه از بغض و ج ییصدا با

 نگران شد صداش

 شده؟ یزی:جانم؟چانیک

 عاقا دلش تنگ شده. ارهینحصشو ب فیدوست احمقت به بهاره خانومم زنگ بزن بگو تشر نیا شیپ ایرم،بی:نه،من دارم ممن
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 ؟یری:اروم،تو کجا مانیک

 :سر قبرم...خدافظمن

 :ااااا،رعنا جواب منو بده.انیک

 نمیبب چکدومشونویه ختیخوام ر یخونه بابام فعال نم رمی:ممن

 دور از جونشون. کننیسکته م نایبرم خونه مامان ا تونمیساعت هفته صب که نم خب

 بکنم پس؟ یغلط چ

 .نایبعد برم خونه مامان ا رمیدوش بگ هی بود برم خونه و بهتر

 صبونه مفصلم خوردم. هیگرفتم و به سمت خونه راه افتادم.دوش گرفتم و  یتاکس هی

 به سروصورتمم صفا دادم. ادیخواستم.تا اژانس ب نیماش هیآژانس سر کوچه زنگ زدم و  به

. 

. 

. 

 یخونه جم کنه ببره خونه خودش.بدبخت نیاز ا نویا ادیب یکیاومد.تروخدا  ایرو یزدم که صدا فونویآ

 

 ایلباسام نشستم با رو ضیدرو باز کرد اروم رفتم و بعد تعو دنمی.با دادیبگه اخه به توچه خونه باباشه دوست داره ب ستین یکی

 داشت،بابام که سرکار بود. فیظهر خواب بود و رضا مدرسه تشر یتا دم دما شهیمثل هم یکیو مامان صحبت کردن،ن

شدم.و  میقا ایبچه بدبختم سقط نشه پشت رو نکهیبغلم که از ترس ا ادیب دیاز خواب بلند شد چنان با شتاپ دو یکین یوقت

خورده که مامان و  ریگفتم ت لکسیر یلیخ دیکه بابا از سرکار برگشت و و حال ارمانو پرس میرو بغل کرد وقت یکیخودم اروم ن

 حیبراشون توض مارستانوینگاه کرد و من مجبور شدم ماجرا رو به جز دعوام با ارمان تو ب و بابام متعجب به من دنیکش نیه ایرو

 بدم

که نازکش داشته  کنهیکه قهر م یزدم کس یمثال قهر بودم خبر مرگم ناخوداگاه پوزخند نایهفته بود تلپ بودم خونه بابا ا هی

 دنشویاومدم خونه بابا و قصد د دهیفهم یوقت گفتیعسل ممرخص شده، روزید نکهیباشه،دورآدور از ارمان خبر داشتم،مثل ا

 .زدهیم یشده که صورتش رو به قرمز یندارم انقدر عصب

 که... رهیمیبارم اون نم هیشدم  یهمه من عصب نیا هه

 .دادیبازو بسته شدن در خونه نشون از اومدن رضا م یصدا

 اومدمااا ؟منی:ماماااان کوشرضا

 .ستیخونه نتو اتاق داد زدم:مامان  از

 اومد تو اتاق رضا

 جان خوب هستن؟ نجاس،فندقیا یک نی:به به ببرضا

 پام گذاشت. یو اومد سرشو رو نیزم یپرت کرد رو فشویک بعد

 خرسه گنده. نمی:پاشو ببمن

 بدجور. ادینکن،خوابم م تمیرعنا تروخدا اذ ی:آرضا

 :مگه من متکاممن

 مگه نه؟ یگذشته بود که گفت:تو با ارمان قهر قهینداد و چشاشو بست چند دق یجواب

 :نه چرا؟من

 کارم. نیکن داداچ من خودم ا اهی:برو خودتو سرضا

 :خب آرهمن

 :اونوقت چرا؟رضا

 .نمیپاشو بب ومدهیبه تو ن شی:فضولمن

 .شهیم یخوب بابا چه زودم عصب لی:خرضا

 بعدم دوباره چشماشو بست و

. 

. 

. 
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 .کنهیداده هااااا ولم نم یریگ عجب

 .بچه پروکردیم وونمیداشت د گهید زدیبار هزارم بود که ارمان زنگ م یبرا

 زنگ خونه بلند شد حتما خوده خرشه. یصدا

 رو برداشت. یگوش رضا

 :بله؟رضا

... 

 :سالم اره هستشرضا

... 

 چند لحظه سای:وارضا

کارت داره...مث  گهیدر اورد تو و گفت:رعنا ارمانه...م یاومد کلشو از ال شدیم کیقدماش که داشت به اتاقم نزد یبعد صدا و

 منتتو بکشه. خوادیکه م

 زنگ نزن. گهی:برو بهش بگو رعنا مرد دمن

 حرف بزنه. خوادینم گهیرو گذاشت کنار گوشش:م یگوش رضا

... 

 :باشه،خدافظرضا

 گفت؟ ی:چمن

 نجایا ادی:گفت مرضا

 ادین یگیم یزنیاالن زنگ م نیاحمق هم ی:غلط کرده پسره من

 سرشو باال انداخت و گفت نوچ امکان نداره. تخس

 :رضااامن

 :دردرضا

 .دمیکش یکوتاه غیو ج دمیموهامو کش یرفت عصب رونیاز اتاق ب بعدم

 .هیمعادله جالب میلیخرم کرد و منم باز خر شدم،خ شیشگیهم یارمان اومد و با حرفا خالصه

بار  تونهیبود که بهاره نم نیمدت افتاد خبر ا نیکه تو ا یگنده شده بود،تنها اتفاق مهم هیهشت ماهم بود شکمم فج بایتقر االن

مدت  نیرو از دست بده.تو ا ینیریش نینبودم حس به ا یدار شه واقعا براش ناراحت شدم درسته که هووم بود اما خب راض

حسرت  ینگاه ها زدیاصال حرف نم ومدیم رونیکه ب میوقت ومدیم رونیو کمتر ب بوداتاقش  یگرفته بود همش تو یافسردگ

 .کردمیخودم حس م یرو زشویآم

 یبود ساعت سه نصفه شب به سخت ییچه وقته دستشو نیاخه ا ییکردم بلند شم برم دستشو یگرفتم و سع واریبه د دستمو

بشم  الیخیب خواستمیارمان و بهاره بود م یخوب که دقت کردم صدا ومدیجرو بحث اروم دو نفر م یاومدم صدا رونیاز اتاق ب

 .گنیم یبهاره کنجکاو شدم بفهمم چ ناسم خودم از زبو دنیاما با شن ییو برم دستشو

 تحمل کنم. تونمینم گهیببر من د نجایرعنا رو از ا نی:آرمان ابهاره

 .رهیم ادیب ایبچه که به دن رهیاروم باش،م زمیعز شی:هآرمان

 !!رممممیم گفتی...میچ

 هق هقم بلند نشه. یدهنم گرفتم تا صدا یجلو ستمود

قدماش اومد از در فاصله گرفتم و اومدم برم  یو بعدش ساکت شد که صدا دیکش یآرمان کالفه پوف ومدیبهاره م هیگر یصدا

 .میکه درو باز کرد و چشم تو چشم شد

 آشغاللل یپست یلی:خ...خمن

 دمیبدون توجه بهش به سمت اتاقم رفتم.و با هق هق لباس پوش بعدم

خواستم از  نکهیچنگ زدم.هم فمویشالمو انداختمو ک دمویمانتومو پوش کردمیدلم حس م ریکه ز یتوجه به صدا زدناشو درد یب

 شد دهیبرم دستم کش رونیاتاق ب

 سمتش برگشتم به

 میباهم حرف بزن یتا منطق نیبش ایبدم دختره خوب.اروم باش ب حی:بذار برات توضارمان

 زدم یپوزخند

 راحت شه ایبعض یجا دی!تو از منطق صحبت نکن که گوشم پره.ولم کن تا برم شا؟ی:منطقمن
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محکم بهش زدم که دست خودم  یلیس هیکه دوباره دستمو گرفت با حرص برگشتم و  دمیکش رونیدستمو از دستش ب بعدم

 صورت بهت زدش تکون دادم یوار جلو دیدرد گرفت انگشتمو تهد

 به من دست نزن ی:عوضمن

 زدم رونیبدون توجه به بهتش از خونه ب بعدم

 با بهاره بحثش شده بود دیشا دمیصداشو پشتم نشن گهید

بود که  نیمهم ا یکجا برم ول دونستمیراه افتادم.نم ابونیاومدمو به سمته خ رونیجهنم.از ساختمون  ب کرد؟بهیم یفرق چه

 نباشم شونیور شمو سرباره زندگازاونجا د

وقته شب از  نیشب بود دلشوره گرفتم اخه منه خر چرا ا میانداختم ساعت سه و ن میبه گوش یو نگاه سادمیوا ابونیخ کناره

 .سادمیشدم و سر جام وا مونیبرگردم اما پش خواستمیزدم م رونیخونه ب

 گفتم حتما قابل اعتماده دشیسف شی.به رانندش که نگاه کردم با توجه به رسادیروبروم وا یپژو مشک هی

 )رعنا نرووو(گفتیکه م دمیارمان رو از پشت شن یباز کردمو پشت سوار شدمو فقط صدا درو

 از جاش کنده شد نیماش

 زد. ویراننده قفل مرکز میکه ازونجا دور شد کمی

 دمیپوزخندشو شن یترس بهش نگاه کردم.صدا با

 .رفتیتوجه بودم.راننده هنوزم با سرعت م ی.ازبس استرس داشتم که به درد شکمم بدیبدنم لرز اریاخت یب

 دهنمو وا کردمو گفتم یالل شده بودم به بدبخت ازترس

 شم ادهیپ خامی:ممن

 زد یدوباره پوزخند اروی

 سره جات زر زرم نکن که اعصاب ندارم نیبش_

 گفتم یلرزون یو صدا غیج با

 شم.نگه دار ادهیپ خامیم :گفتممن

 سمتم برگشتو دسشو که توش چاقو بود جلوم گرفت به

 خودم ببندمش ای یبندیم_

 بردو کندش ششیبهم نگاه کرد بعدم دستشو به سمته ر نهییا یسمته جلو برگشتو از تو به

 مطمئن بودم کارم تمومه گهید

 عقب یصندل دیپر یکی نییتا خواستم درو باز کنمو بپرم پا سادیوا یکنار هی نیماش

 ترس کناره در تو خودم جمع شدم با

 گفت:نترس درد نداره  یچندش یکردو با صدا کیکه توش دستمال بود بهم نزد دستشو

 دمینتونستم تحمل کنم و نفس کش هینفس نکشم اما بعده چند ثان کردمیم یدستمالو جلو دهنم گذاشت اولش سع بعدم

 و بعد سکوت مطلق... دمویشن حشونویخنده کر یلحظه صدا نیاخر دیکش ریشدو سرم ت نیسنگ پلکام

 نجامیجرا ا ایکجام  دونستمیوا کردم.نم نمویسنگ یگونم پلکا یرو یحرکت نوازش گونه دست با

 کلیه هیعادت کرد. سا یکیکه چشمم به تار دیطول کش کمیبودو تنها نور اطراف اباژور کناره تخت بود. کیتار اطرافم

 بدم. صیتشخ تونستمیم یکیهاله تار یرو تو یچهارشونه ا

 گفتم یگرفته ا ی.با صداومدینم ادمی یخاص زهیچ کردمیفکر م یهرچ

 ..چه خبره؟نجای:من..امن

 قدماش دور شد یصدام از جاش بلند شدو صدا دنیسرم باشن یباال فرده

 ...سوال کردمیوار گفتم:ه اعتراص

 برق اومدو بعدم همه جا روشن شد دیمثه زدن کل ییصدا هی

 صورتم گرفتم که متوجه سرمه داخل دستم شدم یهجوم نور چشامو جمع کردمو دستمو جلو از

 که چشام به نور عادت کرد چشامو وا کردمو به شخص روبروم نگاه کردم کمی

 سادهیجلوم وا یک قایگذشت تا درک کنم دق کمی

 رو بهش گفتم... زدیکه تعجب توش موج م ییدهن باز  و صدا با

 نجاااا؟؟ی:شاهرخ!!!!تو...امن

 زد یلبخند

 یخوشحال ش دنمیمدت از د نیبعد ا کردمیخفته؟فک م یبایز ی:من خوبم.شماام خوبشاهرخ
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 یرفته بود رانی:اما تو که از امن

 تموم مونده بود مهیکار ن هی ی:اره ولشاهزخ

 تخت کنارم نشست  یرو اومد

 ی:اونم تو بودشاهرخ

 ودمو جمع کردمخ کمی

 ولت کنه ینطوریارمان ا کردمیکه برات افتاده متاثر شدم.فک نم یاتفاقات دنی:از شنشاهرخ

 :اون ولم نکردمن

 برات جالب بوده باشه ادیکردن با معشوقش ز یزندگ کنمی.فک نمکردیکاش ولت م ی:اشاهرخ

 ه؟ی:هدفت چمن

 جلو اوردو خواست رو گونم بذاره که صورتمو برگردوندم دستشو

 یکه االن تو چنگم یی:من هدفم توشاهرخ

 ؟یگیم یدار یچ یفهمی:ممن

 :من قبال هم بهت گفتم که دوست دارمشاهرخ

 کنم؟یباورم یکنی:چرا فکر ممن

 شدیت ثابت م دبهی:تا االن باشاهرخ

 بچه دارم هیزشم انگار.من االن شوهر دارم.ا یشد وونهی:واقعا دمن

االنم که  نی.تا همستیبفهم.اون عاشقه تو ن نویبهت؟اون به فکره خودشه رعنا.ا دهیبچه رو م یاگه برگرد یکنی:فکر مشاهرخ

 اورد واسه بچش بود. یشوهر رو برات درم یباهات بودو ادا

 م؟یگفته من راض یکه متاهلم؟اصن ک یازدواج کن یبا من یخای:چطور ممن

 یچون مجبور یشی:مشاهرخ

 ؟ی:مجبور؟!به چمن

 یبامن ازدواج کن یپس مجبور یبچتو از دست بد یخوایکه نم دونمی:مشاهرخ

 هیشوخ هی نی:امن

 یبذار رونیب نجایپاتو از یتونیکه نم یبدون دیبا یول یرینگ شیجد یتونی:باشه مشاهرخ

 کنهیم دامونی:ارمان پمن

 هیواه دهیام هی:همش شاهرخ

 رهیبه سمته در م بعدم

 :به حرفام فکر کن.من دوست دارم رعنا.شاهرخ

  کنهیخاموش م چراغو

 کی:شب ششاهرخ

 ادیقفل م دنیبسته شدنه در و چرخ یصدا بعدم

وجود نداره  داشدنمونیواسه پ یدیام ستویبرنامه ن یب گهیم یزیکه اگه شاهرخ چ دونستمی.مشهینم نیبهتر از ینیشد. یعال

 کنه. یونه هر کارچون شاهرخ انقدر ادم داره که بت

غذا کنار تخت بود،تازه وقت کردم به اتاق  ینیس هیشدم  داریب یچطور خوابم برد،وقت دونمیاز بس فکر کردم که نم شبید

 بود. کیش یلیبود خ یتو اتاق نبود اما هرچ یخاص زهیز،چیم هیو  دیسف یتخت دو نفره مشک هیبندازم، ینگاه

که لگد زده بود دست  ییبه جا یشکمم حس کردم،با خوشحال یرو تو یشهر باشم.تو فکر بودم که حرکت رونیب کردمینم فکر

 و شروع کردم به حرف زدن باهاش. دمیکش

اگه از من  یبشه ول یقراره چ دونمینم یدنبالمون.مامان ادیتوام که شده م یبرا خواد،امایمنو نم گهیآرمان د دونمیم ی:مامانمن

 عاشقانه دوست دارم.هم تو رو... شهیهم بدون که یجدا ش

 .میریم رونیب نجایکه از ا دمیقول م ااایمعرفتتو،نگران نباش یب یاون بابا هم

 نییبه خوردن نداشتم اما به خاطر آ یلیم نکهیو مشغول شدم با ا دمیرو جلوم کش ینی.سکردمیم یاحساس گشنگ دمیکش یآه

 .خوردمیم دیهم که شده با

 براش انتخاب کرده بودم. ایبود که تازگ یاسم نییآ

پاهام  یدادمو پتو رو رو هیتخت نشستمو پشتمو به تاج تخت تک یتوجه بهش رو یدراومد و بعدشم شاهرخ اومد تو،ب یصدا

 توجه بهش رومو به سمت مخالف برگردوندم. یو ب دمیکش
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 .دمیشن شدویم کیقدماشو که بهم نزد یصدا

 !؟یروتو برگردون یخوای:نمشاهرخ

 امیبرم دنباله بدبخت یکنیولم م یوضعو تحمل کنم؟ک نیا دیبا ی:تاکمن

 ولت کنم. یکه به راحت اوردمیبه دستت ن ی:به راحتشاهرخ

 ؟یفهمیآرمانه م یبچه  نی:اگمیم ینسبتا بلند یو با صدا ذارمیشکمم م یرو دستمو

 خودم بزرگ کنم. یبچرو مثل بچه  نیا دمیبهت قول م تش،منریبچه،بچه توهم هست اما اون قراره ازت بگ نی:اشاهرخ

 .مونمینم نجای:من امن

 !؟یبر یخوای:چطور مزنهیم یپوزخند

 مناسب باشه  یو تحرکات جاناتیه نیتحمل همچ یاوضاعت برا کنمی:فک نمکنهیشکمم اشاره م به

 شهیو از اتاق خارج م شهیبعدم بلند م و

 فرار نبود. یبرا یاز اولم راه گهیراست م کنم،اونیفوت م نفسمو

 هیشد از سقف  دهیباشه.نگاهم به گوشه اتاق کش سیداخل اتاقه که احتماال سرو گهیدر د هی.کنمیبه اطراف اتاق م ینگاه

 نظر داره.فکر همه جاشو کرده. ریبود.پس تموم کارامو ز زونیمدار بسته او نیدورب

 یآباژور رو ذارم،بهیسرم م ریو دستمو ز شمیم لیبه سمت چپ متما کشمویمشغوله دراز م یسررفته و فکرمم بدجور حوصلم

 .زنهیذهنم جرقه م یتو یزیکه چ بندمیم کنم،چشاموینگاه م هییا شهیکه باالش ش یپاتخت

 کارو بکنم. نیا دیاما با فهیآباژور ح نکهیبا ا شمیاز جام بلند م یسخت به

 دمیکوب واریبود بلند کردمو به د نیسنگ نکهیباشم.آباژور با ا دشید هیکه تو زاو سمیمیوا یو طور کنمینگاه م نیدورب به

 شکست. یبد یباالش ترک خورد و با صدا شهیش

 .نتمیصبر کردم تا بب کمیدستم گذاشتم. یهاشو برداشتم و با مکث رو شهیاز ش کهیت هی

 باز شدن قفل در اتاق اومد. یکه صدا دینکش یطول

 سرجاش خشک شد. دمیکه کش یغیخودم شاهرخ اومد داخلو به سمتم هجوم اورد،با ج یتکون واریبرخورد در به د یصدا از

 رونننننیخودمو برو ب کشمیم کینزد یای:بمن

 رو. شهیاون ش نی!بذار زم؟یکنیم یدار کاریگفت:چ یحرص یبا صدا د،بعدیبه صورتش کش یفوت کرد و دست نفسشو

 .کنمیفالکت بار راحت م یزندگ نیخودمو از ا ایبرم  یذاریم ایگفتم: یبلند تر یصدا با

 به وجود اومد. قیشکاف نسبتا عم هیباال تر بردم و فشار دادم که  کمیرو  شهیحفظ ظاهرم که شده بود ش یبرا

 خسته شدم یندارم خسته شدم از ارمان آشغال از توعه عوض یکه شوخ یدونیگفتم:م زیام دیتهد

 سمتم هجوم اورد که... به

 آرمان

 .دونمیم ادیکه ممکنه سرش ب یی.خودمو مقصر هر بالمینکرد دایپ یچیروز از گم شدنه رعنا گذشته و مام هنوز ه ده

 عکس که باالش نوشته شده... هی کنمیکه واسم اومده نگاه م یلیمی...به الرزهیم زیم یرو میگوش

 بود! ینیریانتقام ش یمنت یآقا گمیم تیتسل

 ادیبه سمتم م تمیوضع دنیکه رو به روم نشسته با د انی.کرهیگیغرق در خون نفسم م یرعنا دنید با

 !?شده ینجوریچرا ا افتیق?هویچت شد ?ی:خوبگهیم یصورت نگران با

بگم  یزیچ تونمینم یحت ادیدر م یبعد صدا هی...چند ثاننمیبیبهتو تو صورتش م شهیم رهیو به عکس خ کشهیاز دستم م ویگوش

 .شهیو عسل با چادر داخل م شهیبعدش دوباره در زده م

 ?از رعنا شده یشده!خبر یزی:چگهیما م یها افهیق دنید با

 میدیبهش نم یجواب چکدومیه

 طرفمون. ادیترس م با

 !نیزنی:چرا حرف نمعسل

 دهیو تکونش م رهیگیتو دستاش م قشوی...رهیم کنهیکه مات داره نگاهش م انیسمته ک به

 !نیچرا الل شد?شده ی:چعسل

 زهیریاشک از چشماش م رهیگیچشاش م یرو جلو یگوش انیک

. 

. 

. 
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 رمیاروم به سمته در م شمویجام بلند م از

 کجا ی:هانیک

 :هرجا...من

 شهیچهارچوب در ظاهر م یاز در خارج شم که رادمهر تو خوامیم

 .میکنیحرکت م می...داریتو السیو هی میکرد داشونی:پرادمهر

 امی:منم ممن

 :برو گمشو...توکجارادمهر

همش  کنمیشکمم جمع م یو زانو هامو تو نمیشیم نیزم یحواست بهش باشه...رو گهیم انیو به ک دهیاتاق هولم م یبعدم تو و

 منه احمق بود. ریتقص

 غیج یو صدا هیو با گر کوبهیم نشیس یهان!االن که مرد راحت باش با مشت رو ی:خوشحالشهیعسل از اون طرف بلند م یصدا

 چطور دلت اومد...اونا زنو بچت بودن ی:عوضگهیم یمانند

 ادیم زنهیعسلو صدا م خانهیکه توب انیک یصدا

 ...کنمیپاکش م عیکه سر چکهیاشک از گوشه چشمم م یقطره  نیاول

 دایوش بوده پکه ت یاتاق نیهست که از دورب لمیف هی...میکرد رشونیبودن که دستگ یشده بود چند نفر هی:تخلرادمهر

 کرده یکه رعنا...اوممم...رعنا خودکش نهیظبط کرده مربوط به...ا نیکه دو ب یزیچ نی.اخرمیکرد

 بندمیچشمامو م بادرد

 ذارهیشونم م یرو یدست

 :متاسفم.رادمهر

 

 رعنا

باالخره داره  میچند ماهم به شاهرخ وابسته شده زندگ نیتو هم نییحالم بهتره و آ گذرهیم نییاز تولده آ یچهار ماه حدود

  شهیم نیریش

 غامیجسده سوخترو به جام جا زد و بعدم به ارمان پ هیشاهرخ چطور  دونمیختم خودم رفتم نم یبود خودم واسه  نجایا جالب

 ...رهیبگ لیجسدو تحو ادویداد ب

 کزاد برام گرفتشناسنامه با اسم رها پا هیرعنا مرد و شاهرخ  نیا باالخره

 ...دمیارمانو د یبار اشکا نیاول یمراسم ختمم برا یتو

 رو ایمامان و رو یزجه ها دمید

 کردن رضا رو از دور. هیگر یواشکی دمیخم شده بابارو...د یشونه ها دمید

 حالم از پست بودن خودم بهم خورد. دموید ناروینگفتم همه ا چیو ه دمید نارویا همه

 خودخواه بودم یادم عوض هی من

بهم زد و  یکرد و لبخند یدر اومد و بعد شاهرخ اومد تو اتاق سالم بلند یکه تموم شد تو تختش گذاشتمش که صدا نییآ ریش

 .نییکردن با آ یگونم کاشت و بعد شروع کرد به باز یرو ینرم یبه طرفم اومد بوسه 

 شدیکم کم داشت اروم م میخوب بود که زندگ چه

 شاهرخ با

 نییآ با

 بود... یشاهرخ عال یی،خدایبودم،االن رسما و شرعا زنه شاهرخ بودم،دور از هر استرس نجایسال گذشته بود که ا کی

 مرده فوق العاده... هی

 .گرفتیارمانو نم یجا یچکیداشتم...اما ه دوسش

 داشتم به زور تساحبت کنم. یو من سع یخودم داشتمت...از اولم مال من نبود یارمان...کاش واسه  اخ

 دست از فکر کردن به گذشته برداشتم. نییآ هیگر یصدا با

 کردم. کرد،بلندشیم هیو گر زدیزدمو به سمتش رفتم،دستو پا م یلبخند

 نمیی:جانم مامان،جانم آمن

 دادم.چه زود بزرگ شده بود. ریبهش ش 

 طونیاوقات انقدر مهربون و ش یگاه افشیل اومد،بر خالف قدر داخ یشاهرخ از ال یاتاق به صدا در اومد و بعدش کله  در

 همون شاهرخه سرد و مغروره. کردمیکه شک م شدیم
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 باز به سمتمون اومد. شین با

 

 بوده.پسر بابا چطوره؟ یمن خال یفقط جا نکهی:به به،مثل اشاهرخ

 دادم و نگاشون کردم. بغلش

 نگاه کرد. بهم

 

 ؟ی:خوبشاهرخ

 

 :اوهوممن

 

 ؟ینکرد تیی:پدرسوخته مامانتو که اذشاهرخ

خنده هاشون کله اتاقو پر  یکرد.صدا یشکمش،و باهاش باز یرو گذاشت رو نییو آ دیتخت دراز کش یشد و رفت رو بلند

 کرده بود.

 .دمیخندیمنم همراشون م و

 

 گذشته بود که در حموم به صدا دراومد. قهیبرداشتم و رفتم حموم چند دق حولمو

 

 :بلههههه؟من

 

 کرده. یخرابکار نیا ای:اه اه رعنا بشاهرخ

 .دمیخند بلند

 :اومدم بابا اومدم.من

 

 آقا. یسخت در اشتباه کنمیمن عوضش م یاگه فک کرد هه

 کرد،بایآشغال دور نگه داشته بود و چپ چپ نگاش م سهیک هیرو مثل  نییآ رون،شاهرخیو رفتم ب دمیبستمو حولمو پوش ابو

 گرفت.خندم  دنشونید

 

 عوضش کن. ای.جون شاهرخ بدهیچه بو بد م نیمرض،نخند ا ی:اشاهرخ

 

 ابرو باال انداختم. ثیخب

 .یبد دیبا ،حمومشمیعوضش کن دی:نوچز،خودت بامن

 

 عوضش کن. اینکن ب تیی:رعنا جون من اذشاهرخ

 

 :نوچمن

رو دراورد و به سمت  نییدستش شلوار آ یکیدست دور نگه داشته بود با اون هیرو با  نییکه آ ینگام کرد و همونجور یحرص

 حموم رفت.

 

 رو بشورم یمنبع فساد و الودگ نیا رمی:من مشاهرخ

 زمیعز یخنده گفتم:موفق باش با

 بود که تو حموم بودن،رفتم دم در و چند تقه بهش زدم. یساعت هی

 

 :ها؟شاهرخ

 

 .گهید رونیب نیایاون تو ب نیکنیم کاریچ نیت،داریشخص ی:ها و کوفت.بمن
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 نداره. یبه ما ربط یدار یمنو پسرم راحته،تو اگه مشکل ی:جاشاهرخ

 

 حرص گفتم:شاهرخخخخخ با

 

 :ها بلهشاهرخ

 

 .رونیب نیای:بمن

 

 ببر. نوییآ ایب یزنیچرا م ،بابای:اوکشاهرخ

 .زدیرو شکمش بود و همش قهقهه م نییوان نشسته بود و آ یحمومو باز کردم شاهرخ تو در

 

دوش بردمشو شستمش و بعدم حولشو  ریشده بود و موهاشم اومده بود باال،ز یشدم و بغلش کردم،تمام سروصورتش کف خم

لباساشو تنش کردم  نکهیو موژه هاش فر شده بود بعد از ا زدیسبزش برق م یبردمش،چشا رونیو ب دمیچیدورش پ

 اومد رونیخوابوندمش شاهرخم از حموم ب

 ...تی:عافمن

 ی:مرسشاهرخ

 تخت نشست رو

 :اااا پاشو لباساتو بپوشمن

 :رعناشاهرخ

 ?:هوممن

 :رعنا خانومشاهرخ

 ی:بلمن

 :رعنا جانشاهرخ

 .گهی:جانم بگو دمن

 ستادیا میچند قدم یاومد و تو کینزد

 ?دوست دارم یلی:بهت گفته بودم خشاهرخ

 خنده گفتم هزار بار با

 واست بدم. مویندگ.دوست دارم عاشقتم.حاضرم تمام زگمیبازم م ی:ولشاهرخ

 زدم و فاصلمونو پر کردم  یلبخند

 ل...ام گذاشت ی:منم دوست دارم دستاشو دور کمرم حلقه کرد و ل...اشو رومن

 گهید یکی یبود و من واقعا دوسش داشتم ارمان برا ییشاهرخ مرده فوق العاده ا کردمیم رونیارمانو از ذهنم ب دیکم با کم

 بود...

 .سازمیبا شاهرخ م مویزندگ من

 رعنا

 زود پنج سالش شد. یلیکه خ ینییشده بودم.ا رهیخ نییا به

 نیکه عاشقه مادرشه و هم کنهیم هیتک یبه اغوش گرمه پدر نییسال گذشته و من درکنار شاهرخ ارومم.پنج ساله که ا پنج

 اگر بگم گذشته رو فراموش کردم. هیانصاف یکرده.ب نیریواسشون ش ویعشق زندگ

 اگه بگم دلم تنگ نشده. هیانصاف یب

 خودم.واسه خونوادم.واسه عسل.واسه... واسه

 قلبم مهمونه. ی.من هنوزم فراموشش نکردم.هنوزم گوشه ادیلبم م یرو یپوزخند بندهیکه تو ذهنم نقش م یاسم از

 هست که شاهرخ واسه کاراش رفته خارج. یهفته ا هی

 .نهیشیکنارم م ادیو م کشهیدست م یاز باز نییا

 .نهییو سرش پا کنهیم یباز کشیکوچ یانگشتا با

 .ارمیباال م رمویگیجونش م ری.دستمو زبوسمیم شویشونیپ زنمویم یلبخند
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 وروجک؟ یبگ یخوایم ی:چمن

 کنهیمن من م کمی

 :حوصلم سر رفته.نییا

 پارک؟ میبر یخوای:مگمیم یلبخند با

 کنهیم زونیسرعته نور خودشو از گردنم او با

 :ارههههنییا

 .دوهیو بعد به سمته اتاقش م کنهیگونمو بوس م یو رو کنهیگردنمو ول م بعد

 زنهیراه  بلند داد م تو

 .ینش مونی.پشدماااای:من لباسامو پوشنییا

 تا حاضر شم... رمیخودمم م زنمویم یلبخند

 .شهیم ادهیپ یو با شوقه کودکانه ا کنهیباز م یبه سخت نویو دره ماش کنهیکمربندشو باز م نییا

 .رمیمنم به سمته محوطه پارک م کنمویقفل م درو

 .خندهیم یو با شاد خورهیو سر م رهیاز سرسره باال م عیسر یلیخ نییا

 .شمیم رهیلبخند به کاراش خ با

 .گردونمیسرمو برم شمویفارق م نییا دنهیاز د یا هیگر یصدا با

 کنهیافتاده و سرگردان به اطراف نگاه م نیزم یسالس که با زانو رو3دختر بجه حدودا  هی

 کنمیبا لبخند بغلش م رمویسمتش م به

 زنمیجلوش زانو م نشونمشویکه روش نشسته بودم م یمکتین یرو

 .نمیتا زانوشو بهتر بب زنمیباال تر م شویصورت رهنهیپ

 خورده خراش برداشته. هی

 .رسیبهم خ زونیاو یبا لبها دخترک

 .چسبونمیزخمش م یرو دارمویبرم فمیاز ک یزخم چسبه

 خانوم خوشگله شهیخوب م گهی:دمن

 :اسمم پناهه عالهدخترک

  ی:چه اسم خوشگلمن

 .دارهیاز پشت منو به بهت وام ییبزنه که صدا یحرف خوادیم

 ممکنه... رهیمن غ یخدا

 .کنمی.پشت دست اشکامو پاک مبا

 :مامانگهیبا ذوق م پناه

 .شمیتا بغلش کنه.از جام پا م کنهیدستاشو وا م بعد

 .کنهیو پناهو بغل م شهیخم م عسل

 .نهیزم خکوبهی.پاهام مشهیازونجا فرار کنم اما نم خامیم

 .کنهیو روبهم م شهیبلند م عسل

 :ممـ..گهیم یلحن قدرشناسانه ا با

 .ماسهیحرفش تو دهنش م فتهیچشماش به چشمام م نکهیهم

 .ستهیمیانگار زمان واسم وا دنشید با

 :رعـ ...رعنا خودتـ ...گهیلکنت م با

از گذشتم  خامیانگار  که م دومی. با سرعت مدومیپارک م هیبه سمته خروج نوییپا ندازمیحرفشو ادامه بده.سرمو م ذارمینم

 فرار کنم.

 خودم از

 که بودم یکس از

 خواهرم از

 تا ازشون دور شم.من تحمل روبه رو شدن با گذشتمو ندارم. دمیدویم فقط

 زدم رویدزگ عیبود سر سادهیوا نیکه کنار ماش یحام دنیادب

 :مامان بدو سوار شومن
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 برررررم خواستمیبه عقب برگردم.فقط م گهیگازشو گرفتم.اصال دوست نداشتم د عیسوار شد منم سر عیسر

 عسل

 اگه نبود پس چرا فرار کرد؟ یانه؟ولیاون دختر رعناس  دونستمیشدمو راه افتادم.هنوزم نم نیماش سوار

که اون رعنا  نمیخودم بب یبهش برسمو با چشما خواستمیبا خودم مشخص نبود فقط م فمیکنم؟تکل کاریقراره چ دونستمینم

 اون دختر... یمرد.ول شی.رعنا پنج سال پستین

 خونه. هیت داخل که اون رف دمیرس یینشستمو افتادم دنبالشو به جا نیماش یچطور تو دونمیشوک بودم.نم یتو

 دم؟یرس نجایتهرانم؟اصن چطور به ا یاالن کجا دونستمینم یبودن که حت جیگ انقدر

 کرده بود مشغول شده بود دایکه تو داشبرد پ یبه پناه افتاد که با ابنبات نگاهم

کارهام دسته  اریشدم.به سمته دره خونه رفتم.اخت ادهیپ نیاز ماش اریاخت یبزرگ.ب یلیخ هییالیخونه و هیخونه نگاه کردم. به

همه وقت  نیبابت ا ایاز زنده بودنش  شمیخوشحال م ایکنم؟عایم کاریاگه بفهمم که اون واقعا رعناس چ دونستمیخودم نبود.نم

 درست فکر کنم ذاشتینم ضمینق ضدو.احساسات شمینبودنش ازش دلخور م

 بردم که زنگ بزنم. فونیبه سمته ا دستمو

 .شدنیگنگو کهنه از گذشته.خاطرات برام زنده م یصدا هی.دیچیگوشم پ یتو ییصدا

 اومد نییپا اریاخت یب دستم

 انداخت. هیگذشته سا نیریخاطراته روشنو ش یرو یاهیخاطرات غرق بودم که موجه س تو

 )رعنااحسانفر(رو تو خودش جا داده بود. یکه با رنگ نقره ا یو سنگه قبره مشک یمشک ینوارا

 .شدیخودم سره اون قبر برام اکو م یها هیو گر ونیش یصدا

 شد. انیچشمام نما یجلو شیاز گذشته مثله پرده نما یری.دوباره خواستم دستمو رو زنگ بذارم که تصودیکش ریت سرم

 عکس از تنه خون الودش... هی

 رنجورش... جونهیب تنه

 سر خوردم. واریستمو به سرم گرفتمو کنار د.ددیکش ریت سرم

 چشمام شد. یجلو شیصحنه نما یلعنت ریاون تصاو بازم

 ...ریتصو نیو اخر دیاز چشمم چک یاشک

 شد... یبارون دنمیکه با د یرنگ یعسل یچشمها

 دادیچشمهام جوالن م یچشماش جلو ریچشمهام زنده شد.تصو یداخل پارک جلو صحنه

 رفتم. نیاز جام بلند شدم و به سمته ماش یسخت به

 

 داشبرد چنگ زدم. یاز رو ویحس و اروم درو بستمو گوش یب

 کنار گوشم گذاشتم ویلمس کردمو گوش انویک شماره

 چرا؟؟ دونمیدوتا بوق نخورده بود که قطع کردم.نم هنوز

 حداقل. کنهیحال بودم که درک مبود کال ساکت بود.خوش دهی.پناه که حالمو دکردمیحاله خودمو درک نم خودمم

 افتادم به سمته خونه... راه

 خونه نبود... انیکاناپه ولو شدم.امشب ک یحس رو یسمته اتاقش.ب دیباز کردم.پناه رفت داخلو دو درو

 سمته اتاقو از کشو البومو دراوردم. رفتم

 نگا کردم. دشیسف اهویجلد س به

 از گذشته تو ذهنم جون گرفت ییصداها

 مشترکمون یعکسا یبرا نمیداداچ.ا ری:بگرعنا

 جلدش؟ اههی:حاال چرا سمن

 یخوشگل نی:ببند داداچ.رنگ به ارعنا

 :باز فاز گرفتت هامن

 ؟ی:به توچه.باز فازمتر شدرعنا

 .کنمیالبومو باز م زنمویم یقیگذشته لبخنده عم یاداوری از

بزرگ  ریس زنمویبرگ م نطوری.هممیگرفتیچهارتا عکس م مویبردیم یگوش یکه با زورو بدبخت رستانهیدب یاز اردو ها اشیاول

 کنمیشدنمونو نگاه م

 انیم نییپا کننوی.بازم اشکام راهشونو وا مرهیگیاز ته دلمون دلم م قویعم یهامون و خنده ها افهیق دنید با
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گه انفدر راحت اشکام  شدیاحساس چ یب ویتو سنگ گفتنیبهم م شهیکه هم یشد که من اشکم دره مشکم شد؟؟من یک از

 شد؟! ریسراز

 نره رونیهق هقم ب یکه صدا کنمیسرمو تو بالشت فرو م بندمویم البومو

 رنگو روم بهتر شه. کمیتا  پاشمیچشمام پف کرده.اب سردو به صورتم م شبید هیکه به خاطر گر کنمینگاه م نهیخودم تو ا به

 .زنمیم رونیاز خونه ب دارمویم برمخودم فهی.کندازمیروشونش م فشویک کنمویحاضر م پناهو

 سمته اون خونه. فتمیراه م کنمویم ادهیمهدش پ یجلو پناهو

 .شمیم وونهید نمشیچون اگه نب نمشیبب دیبا امروز

 نه؟ ایبفهمم که اون رعناس  دیبا

 تا زودتر برسم. دمیگاز فشار م یرو شتریب پامو

 خونه هست. نیکه داخل ا یاتیواقع دنیاز شن ترسمی.هنوزم مشهیبازم دستو پام سست م فتهیکه به دره خونه م نگاهم

کور شه  دمیتمام ام ستویروبرو شم که رعنا ن یبرمو وارد اون خونه شمو با کس تونمی.نمکنمیدوباره فکر م نمویشیم نیماش یتو

 پنج سال منو فراموش کرده نیرعنا باشه و بفهمم کله ا ای

 شهیباز کنم که دره باغ باز م نویدره ماش خامی.مزنمیم ایدلمو به در باالخره

 .کنمیروشن م نمویماش اریاخت یکه رانندش همون دختره ب ینیماش دنید از

 .شهیم نیو دوباره سواره ماش بندهیو درو م شهیم ادهیپ نیاز ماش دختر

 ...دارهیچشماش برم یاز رو نکشویو ع زنهیترمز م ی.محکم روچمیپیجلوش م یحرکت ناگهان هیتو  رمویگیعقب م دنده

 رعنا

که  هیکدوم بز نیا نمیشم که بب ادهیپ خامیم دارمویاز رو چشمام برم نکویکه باهاش برخورد نکنم.ع زنمیترمز م یرو محکم

 نهیشیم میشونیپ یرو یکنم.عرقه سرد کاریچ دونمی.نمادیعسل نفسم بند م دنهیجلوم که از د چهیپیم نطوریا

 .شهیم المیخیاونم ب نمشویبیاحمق بودم که فکر کردم اون باره اخره که م چقدر

 زنهیبه پنجره م ادویم نیسمته ماش به

 گردمیروبهش برم کنمویپنجره رو باز م سست

 .شهیو بعد چشماش تر م رهیچند لحظه تو شوک م دنمید از

 ؟ی:رعنا خودتعسل

 حفظ کنم مویخونسرد کنمیم یسع

 خانوم؟ هی:منظورتون چمن

 کنهیموشکافانه نگام م نباری.ازنهیبه چشام ذول م دوباره

 زنهیم یپوزخند

 شناسم؟یچشمارو نم نیمن ا یکنیم کنم؟فکریمن فراموشت م یکنیم ؟فکریمیقد ارهی ی:چطورعسل

 نهیتا اشکامو نب ندازمیم نییپا سرمو

معرفت؟چطور  یب ختمیر برا نبودنت اشک رچقد یدونیکه دروغه محضه؟م زمیریاشک م یسنگ یچند وقته رو یدونی:معسل

 ؟یتونست

 شمیم ادهیپ نیماش از

 .سهیهردومون خ یچشما گهی.دستهیمیوا روبروم

 شکنهیبغضه پنج سالم م نی.باالخره اندازمیتو بغلش م خودمو

 کس بودم... یمدت ب نیچقدر ا یدونینم یخنده هات بودم...خواهر یچقدر دلم برات تنگ بود..چقدر تو ارزو ی:خواهرمن

 هق نذاشت ادامه بدم هق

 عسل

 ذارمیم زیم یرو فنجونو

 زنمیداره رو پس م ختنیدر ر یکه لجوجانه سع یاشک قطره

 رعنا؟ یبرگرد یخای:چرا نممن

 کشهیم یقینفسه عم رعنا

بهم  شونوی.ارمان االن بهاره رو داره.من حق ندارم با اومدنم زندگمیشما اضاف هیعسل.من تو زندگ ستیمثه سابق ن یچی:هرعنا

 ارومه میمن شاهرخو دوست دارم زندگ زمیبر

 زنمیم یپوزخند
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 هست ختهیبهم ر نطورمیاونا هم هی:زندگمن

 یزندگ ینطوریا تونهینم گفتینسبت به هم سرد شدن.بهاره م شنیبچه دار نم دنیفهم ی:وقتگمیکه م کنعینگاه م یسوال

 تو ینداره جز انتقام گرفتن از شاهرخ واسه  یواسه زندگ یدیام چیشده.ه خی کهیت هی گهیکنه.االنم جدا از همن.ارمان د

 نمیبیتو چشاش م ویناباور

 شهیم رهیو به فنجونش خ ندازهیم نییپا سرشو

 گهیکه م کنمینگاش م ملتمس

 نگو دارمونید نیاز یزیکه چ دمی:عسل تورو به پناهت قسم مرعنا

 گمیبهت م با

 :اما رعنا...من

 کنهیقطع م حرفمو

 :رعنا نه.رها.رها پاکزادرعنا

 کنهیو نگام م شهیجاش پا م از

 نگو یزیچ دارید نیعسل.نگو.از کنمی:ازت خواهش مرعنا

 ذارهیو منو تو اوج ابهام تنها م رهیشاپ م یپر بهتم به سمته در کاف یدربرابر چشما بعدم

 عسل

.رعنا ازم قول گرفته روندمیها م وونهیاز شاهرخ رد زدن.مثه د گفتیبرم اداره.م دیبهم زنگ زده بودو گفته بود زود با انیک

 شه. یدچار دوگانگ نییاالنش خراب شه.ا هیزندگ خوادینم گفتینه به ارمان.قسمم داده بود.م انینگم.نه به ک یزیبود که چ

 تمگرفیرو م نایارمان ا یجلو یجور هی دیبا

 نبود یاماشدن

 شدینم

 کردمیمنصرفشون م رفتمویم چطور

 بود یهمش الک یکرد دایشدنو اون جسده سوخته که پ دایارمان خان بعده پنج سال بچتو زنت پ گفتمیم

 افکارم پوزخند زدم به

 کردم؟؟یم کاریچ

 پر فشار فوت کردم... نفسمو

 

 انیک

 که در زده شدو عسل با استرس داخل اومد. زدیداشت حرف م رادمهر

 دادو کنارم نشست یکوتاه سالم

 کنار گوشش بردم سرمو

 ؟ی:پناهو رسوندمن

 زدیموج م یسمتم برگشت.تو چشاش نگران به

 تکون دادن سر بهم فهموند که پناهو برده مهدکودک با

 جلوشو به ارمان داد یپوشه  رادمهر

از  ریکه غ گنی.چند تا از بچه ها رو فرستادم محله اقامتش.مکنهیم شویفرهاد فرود داره زندگ هی:شاهرخ با نام جعلرادمهر

 خانوم مشکوک هم داخل امارت اقامت داره هی گاردایخدمه و باد

 قاطعانه گفت:نه عسل

 دیباال پر ابروهام

 هممون به عسل جلب شد توجه

 کنمیروبه عسل م یحالت پرسشگرانه ا با

 نه؟! ی:چمن

 بستو محکم فشار داد شوچشما

 یچی:هعسل

 گفتم ینگران با

 حالت خوبه؟؟ ی:مطمئنمن
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 تکون داد یسر دوباره

کنه.رعنا فقط  یقاتل دوستش لحظه شمار دنهید یحق داشت.حقش بود برا دمیچرا انقدر استرس داشت.البته شا دونستمینم

 بود شیدوستش نبود.خواهرش بود.تمامه زندگ

 ارمان زنگ خورد زیم یرو هیگوش

 کرد کیبه گوشش نزد ویگوش ارمان

... 

 :ممنون قربانارمان

... 

 :چشمارمان

 قطع کردو از جاش پاشد ویگوش

 کنهیاعزام م روهاروی:سرهنگ نارمان

 رهیبه سمته در م ادویکنار م زیپشته م از

 شنیام از جاشون پا م ایمان رادمهرو

 شمیعسل توجام متوقف م یکه با صدا رمیو دنبال ارمان به سمته در م شمیجام پام از

 :صبر کن ارمانعسل

 چرخهیو رو پاشنه پاش م ستهیمیتو جاش وا ارمان

 شده؟ یزی:چارمان

 یبدون وییزایچ هی دی:تو باعسل

 بعد ی.بذار براسی:االن وقتش نارمان

 سمتمون ادیو م شهیبلند م زیاز پشته م عسل

 االن وقتشه قای:دقعسل

 زنهیدستشو به کمرش م ارمان

 شنومی:مارمان

 گهیم ادیکه از ته چاه م ییو با صدا ندازهیم نییسرشو پا عسل

 کاریچ ستیو مردش اون شخصه مرده نظرت ن هیقالب یزنیوقته هرجمعه بهش سرم یلیکه خ یکه قبر یبشنو ی:اگر از کسعسل

 ؟یکنیم

 :زنهیم یپوزخند ارمان

ازم  مویرحمانه تمامه زندگ یکه ب یوقته دنبالشم.قاتل یلیکه خ یدنبال قاتل رمیم زنموی:اون شخصه متوهمو از جلوم کنار مارمان

 گرفت.

 شهیم خکوبیعسل تو جاش م یکه با صدا دهیدرو فشار م رهیو دستگ زنهیدستش عسلو کنار م با

 گهیمحضو م قتهی:اما اون ادمه به اصطالح متوهم داره حقعسل

 گردمیتعجب به سمته عسل برم اب

 عسل؟ یدونیم ی:تو چمن

 دهیم هیو خودشو به در تک رهیبه سمته ارمان م عسل

تورو  ی.بچه کنهیو بچتو بزرگ م کشهیاسمون نفس م نیهم ری:ارمان اون زندس.رعنا زگهیم چکهیرو گونش م یکه اشک یدرحال

 ههیکه بچت چقدر بهت شب یمرده.اگه بدون یکنیکه فک م

 کشهیتو موهاش م یدست ارمان

 :برو کنار عسلارمان

 خورهیکنار در سرم عسل

 وقته ملکش رعناس یلیکه خ یروسر شاهرخ خراب کن یبذارم اون امارتو درحال تونمی.نمیلعنت تونمی:نمعسل

 زنهیعسل زانو م یروبرو ارمان

 رنیتئاتر خ نیخشک سره جاشون به ا ایمان رادمهرو

 عسل؟؟ یگیم ی:چارمان

 :اونا زندن ارمانگهیم یگرفته ا یبا صدا عسل

 شکنهیسکوتو م هیپوزخنده ارمان سا یکه صدا کنهیسکوت همه جارو پر م کمی
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عذاب وجدان داره نابودم  یدیدی.مدمیکشیچقدر از نبودش زجر م یدیدیکه م ؟توی:اون زندسو تو به ما نگفتارمان

مته تو جونو  نیکه هر شب ع یاز عذاب وجدان یدیفهمی.تو که ممختیریاشک م دنشیدوباره د یبرا یچطور یدیدی.مکنهیم

 عرفت؟؟م یب ی. چرا نگفتذارمیبالشت نم یروحم افتاده بود سر رو

 باال تر رفت صداش

 ؟؟ی:چرا پنهونش کردارمان

 دهیو تکونش م کنهیم ریتو دستاش اس بازوهاشو

 زدیاروم هق م عسل

 ؟یدیکمره شکستمو د یوقت ی.االن اروم شدیگینم یزی:چرا چارمان

 با ضرب سرشو باال گرفت عسل

.که دونمیهفته نشده که م هیاز اول خبر داشتم؟نههههه!!هنوز  یکنیبرا من خبر مرگش کمر شکن نبود؟فک م یکنی:فک معسل

قسمم  .به خدا نبود.اما اون؟نبودیبزرگ نیساده بود نگه داشتن راز به ا یکنی.فک مستین ییاون همه خاک رعنا ریز دمیفهم

 داد.مجبورم کرد...

 ادامه ندادو دوباره هق زد حرفشو

 رعنا

 که در با ضرب باز شد کردمیشونه م نوییآ یموها داشتم

 شاهرخ ابروهام از تعجب باال رفت یصورت عرق گرفته  دنید با

 شده؟ یزی:چمن

 به سمته گاو صندوق داخل اتاق رفت شاهرخ

 باز کردن گاو صندوق به حرف اومد نیح در

 میبر دیاما با دونمیردمونو زدن!!چطورشو نم سای:پلشاهرخ

 ممکنه عسل گفته باشه؟؟اما چرا؟من ازش قول گرفتم ینی.کنمیلحطه به گوشام شک م هی

 گردهیبه سمتم برم شاهرخ

 میبر دی.بانویی:حاضر کن آشاهرخ

 زنمیخودمم مانتو و شالمو چنگ م کنمویم نییتنه آ یلباس

 ندازهیم یفیو داخل ک کشهیم رونیگاو صندوقو ب یپوال لوی.شاهرخ وساپوشمشیم عیسر

 .کشهیم رونیکلت ب هیو  کنهیکنار تختو باز م هیپاتخت

 ادیم نییو به سمته منو آ دارهیخشابارو برم ینییکمده پا یتو از

 لبخند بزنه دهیترس نییبه آ یکم کنهیم یسع

 ییبغلم بابا ای:بشاهرخ

 

 ادیبه سمتمون م گاردایاز باد یکیکه  رهیم نییو به سمته پا کنهیبغل م نوییآ شاهرخ

 نیبر ی.از دره پشتمیقربان تو محاصره ا_

 .یسمته دره پشت رهیو م کنهیراهشو کج م شاهرخ

 کنهیو خودش جلوتر از ما حرکت م کشهیم رونیو اسلحشو ب ذارهیم نیزم نوییآ

 ادیم یانداز ریت یکه صدا کنمیفاصله ازش حرکت م با

 .میسیاز ستونا وا یکیپشت  مویکه جلوتر نر کنهیبه ما اشاره م شاهرخ

 .رنیجلو م گاردایاز باد یکی خودشو

 ادیم ریت ویریدرگ یصدا

 تو بغلم جمع شده و ازترس گوشاشو گرفته نییآ

 دمی.من بهت قول مشهیتموم م ی.االن همه چاااای:قربونت برم نترسمن

 که ترسش کمتر شه دمیبه خودم فشارش م شتریب بوسمویگونشو م یرو نمیبیچشماش ترسو م تو

 

 ارمان

 .رمیگیکه شاهرخ پناه گرفته نشونه م ییبه سمته جا اسلحرو

 .کنمیم نیگزیجا ارمویدر م گهید یکیلباسم  یاز تو شهیتموم م خشابم
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بهش  چکدومیاما ه زنمیم رمویگینشونه م ریرفتنشو با ت ری.مسرهیم یا گهید یبه سمته جا ادویم رونیاز جاش ب شاهرخ

 .خورهینم

 ییییییییییییلعنت

 کن میخودتو تسل نویپس اسلحتو بذار رو زم یانجام بد یتونینم یکار چی:همه جا تحت محاصرس هگمیم یبلندو محکم یصدا با

 سرگرد؟ یکنیم یشوخ ی:دارشاهرخ

 زنهیم یپوزخند بعدم

 ...شمیشدنه خشابم م یخالکنم که متوجه  یریکه دوباره نشونه گ رمیگیباال م اسلحرو

 شهیم دهیپوزخندش شن یصدا

 سرگرد! یکرد ی:پس خشاب خالشاهرخ

 ادیم رونیاز پشته ستون ب بعد

 یایب رونیحرکته اصافه ازونجا ب ی:بهتره بشاهرخ

 رمیگیروبروش قرار م امویم رونیپشت ستون ب از

 کنم ارتتیچند سال دوباره ز نی.دوست داشتم بعد اداری:مشتاق دشاهرخ

 یکن میاالن خودتو تسل نی.پس بهتره همیباخت یدونی:خودتم ممن

 کنهیاسلحش اشاره م به

 برندسو االنم که ماله من پره ی:فعال که خشابامون نشون دهنده شاهرخ

 کنهیم کیشل ینامعلوم یروبه جا بعدم

 سندش.هنوز پره نمی:اشاهرخ

 ادیلبم م یرو یه حدود دو سه متر باهام فاصله داره لبخند نامحسوسک یاسلحه ا دنیو بعدم با د فتهیبه رده گلولش م نگاهم

 رهیگیبه سمتم م اسلحرو

.همون موقع که یباخت یولش کرد ویدلشو شکست ویدیسرگرد.همون موقع که عشقه رعنا رو ند یبازنده بود شهی:توهمشاهرخ

 .همون موقع که...یباخت یزار زد یمرده و رو قبر خال یفکر کرد

 کنمیقطع م حرفشو

 :رعنا کجاس؟من

 اشنا.چقدر دلم براش تنگ شده بود. یصدا هی.شهیم دهیاز سمته چپم شن ییصدا

پسر چهار پنج ساله که با ترس خودشو به رعنا  هی.نگاهم سرخورد رو دستش و بعد سشیخ هیعسل یشدم به چشما رهیخ

 اون بچه من بود؟! ینیچسبونده بود.حس کردم قلبم گرفت.

 :ار..مانگهیم یض الودبغ یصدا با

 .شمیدوباره صداش غرق لذت م دنهیشن از

 یلعنت یریبم دی؟توبایکردیفکر نم زایچ نیبه ا یدادیکه عذابش م ؟اونموقعیدوسش دار یدی:ههه.تازه فهمشاهرخ

 کارو نکن نیشاهرخ؟ا یکنیم کاریچ ی:دارگهیکه رعنا رو بهش م رهیگیدوباره به سمتم نشونه م اسلحرو

 زنده بمونه.اون حقش مردنه یخایکه مسبب اشکاته حاال م هیهمون نی.اهیجالب تهی:حکاشاهرخ

 زنده بمونه.اون ... دینهههههه.اون با ی:نههههه لعنترعنا

 :عشقته نه؟شاهرخ

 دهیو ادامه م کنهیم روبهم

.هنوزم دوست یدلشو شکوند ویپات خورد کرد ریرحمانه غرورشو ز یکه ب ییعاشقته.عاشقه تو ؟هنوزمینیبی:مشاهرخ

  یریبم دی.تو بایدختر سواستفاده کرد نیکثافط که از عشقه پاکه ا هیارمان. ینامرد هیداره.تو

 گردمیرعنا به سمتش برم یحرفشو کامل نزده که با صدا هنوز

 رو به سمته شاهرخ نشونه رفته یا اسلحه

 ـ...اگه الزم باشه تو رو بک ی.حترهیبم ذارمی.من نمرهیمی:شاهرخ اون نمرعنا

 .ادیم کیشل یحرفش کامل نشده که صدا هنوز

 .شمیم رهیتا شدنه زانوهاش افتادنش ناباور به پشت سرش خ دنید با

 افتاده. نیو رو زم نشهیکه دستش رو س کنمیبه رعنا نگاه م باترس

 ؟یلعنت یکرد ی:تو چه غلطکشهیدستش عربده م ریرو به ز شاهرخ

 ...کیبعد شل رمویگیدسته شاهرخ نشونه م ریبه سمته ز رمشویگیتو دستم م رمویم رجهیش دمیکه قبال د یسمته اسلحه ا به
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 زنمیکنارش زانو م دومویسمتش م به

 رمیگیتو دستام م دستاشو

 گمیم یمرتعش یصدا با

 ؟یکرد نکاروی:چرا امن

 ادیلباش م یرو یلبخند

...همه یشدی... ارامشم مدی.نباشدمی...عاشقت م دیگفت:ارمان نبا کردیکه کلمات  رو مقطع ادا م یدر حال یگرفته ا یصدا با

 منه ریتقص یچ

که اسلحرو به سمته خودش نشونه  شهیم دهید نیزم یرو ی.تنه غرق درخونه شاهرخ درحالادیازپشت سرم م کیشل یصدا

 رفته

ناخوداگاه  کنمیبستش که نگاه م یو چشما دهی.به صورته رنگ پرشهیفشار دستاش از تو دستام برداشته م هوی

 :خدااااااااااانالمیم

تنفر از خودم  مونمویو من م زهیریو اشک م کنهیکه صورته مادرشو قاب گرفته و داره صداش م فتهیم یفیظر یبه دستا نگاهم

 ...کنهیرحمانه پر م یکه سراسر وجودمو ب یبیغر هییو تنها
__________________ 

 

 سمینویآخره صفحه م ذارمویاخرو م ی نقطه

 داستان ادامه دارد...( نی)و ا

 .کنمیچراغ مطالعه رو خاموش م ذارمویدفتر م یرو سویخودنو

 کنهیاز پشت صدام م یبچگانه ا یصدا

 مامان-

 ندازهیخودشو تو بغلم م نییآ گردمیبرم نکهیهم

 کنمینگاه م اطیح یبرفه تو یبه دونه ها رمویسمته پنجره م به

 چهیپیگرمش تو گوشم م یو بعد صدا رهیگیروشونم قرار م یدست

 اون منو... ای کشمیمن عسلو م ای:اخرش ارمان

 زنمیم یلبخند

 :اومدن؟من

 ی)دوقلو هاسانایو ا نی:اره بابا.اما عسل خانوم از بدو ورود شروع کرده به کل انداختن.االنم به اسمه آبتارمان

 یو نق یزر ذاشتنیاسمشونو م دیبا گهیداده و م ری(گایرادمهرومان

 شهیتر م قیعم لبخندم

 کنهیبرم که صدام م رونیبه سمته ب خوامیم

 سمتش گردمیبرم

 :جانم!من

 زیبابته همه چ ی.مرسی:خوبه که هستارمان

 کردن. یمعجزه معرف هیدکترا منو به عنوان  یکه بعد از دوماه بهوش اومدمو همه  ی.وقتشمیغرق خاطرات م دمویتکون م یسر

 که قرار نبود طعم اغوش مادرشو از دست بده... یمعجزه فقط به خاطر پسر هی

 شناسنامشون. یدادنو مهر طالق خورد تو انیروحشون پا یسردو ب یکه ارمانو بهاره به زندگ بعدم

 اما من ... و

 ...گرفتمیم میتصم نییا ندهیا یبرا دیبا

 کنم... هیبهش هد ویاروم هیپدرشو ببخشمو زندگ ایپدرو واسش پر کنم  یکه جا کردمیم نییتع دیبا

 انتخاب سخت بود... اره

 حکم داد... دنشیدلم به بخش نباریا اما

 من بازم شدم خانومش... و

مرد  هیکرد و رفت.شاهرخ  کیکه فکر کرد من مردمو مسببش اونه به خودش شل یاون پنج سال...وقت یمن تو ی...حامشاهرخ

 کامل بود.و من واقعا دوسش داشتم

 :کنمیتو دلم زمزمه م زنمویدلم دوباره خدامو صدا م تو

 در دشت ناز یالله ا یعنی عشق
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 ازیصحبت و رازون یعنی عشق

 انتها یرفتن ب یعنی عشق

 باور پروانه ها یعنی عشق

 من توراباور کنم یعنی عشق

 کنم گریرا بگشسته از د قلب

 در عطش ها سوختن یعنی عشق

 دوختن... یبر باران پاک چشم

 

 ــــانـــــیپـــــا#

 پــارمــ_کـهـیتــ_ـلبــ️قــ_مــالـــکـ#

 ماد_مانا#
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