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 عسل تلخی به:  رمان نام

 ی.زهرا:  نویسنده

 عاشقانه:  ژانر

 

 جهان آفريننده يکتا نام به

 ازواجا خلقناکم و

 ...خورشيدم قبيله از و نور تبار از من"

 !زندگي از پر

 ...زمستاني قبيله از و سرما تبار از تو اما

 ...مينشينم هم روي به رو ناگهان

 ...زمان يک در

 ...نشانده ميز يک سر را ما تقدير که انگاري و

 ...عشق و قهوه صرف به

 ...عشق اما و است ناچيز گرمايش که قهوه

 ...کرد خواهد گرمتر را ما دوي هر عشق



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

3 

 

 ...شوم تو از گرمتر کمي من شايد حاال

 ندارد؟ که اشکالي

 بيشتر بايد نفر يک باالخره

 ...ديگر باشد داشته کردن تمنا تاب

 تو از تقليد به من و ميخوري تلخ اي قهوه

 اش تلخي که ميکنم انتخاب اي قهوه

 ...شود عام و خاص زبانزد

 ...عسل تلخي به اي قهوه

 ...ميشود تلخ گاهي نيز عسل...عزيزم نکن تعجب

 ...بريزند چشمانت ني ني در را آن که وقتي

 ميگذارد کنار ديگران براي را شيطنتش که چشماني

 ...من براي را اش سردي و

 شد؟ من آن از ات سردي گناه کدامين به آخر...بگو من به تو

 "گناه؟ کدامين به

*** 

 ...بنزين-

 ...آورد در منو حرص و شد رد ديگه ماشين تا هزار مثل ماشينم اين

 شده...بره نميزارم ديگه رو يکي اين...مياد سمتم به داره ديگه پرايد يه که ديدم بعد لحظه چند

 ...ميگيرم بنزين ازش جلوش بپرم باشه
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 :زدم داد و دادم تکون جلوش رو بطري...تر نزديک اومد پرايد

 !بنزين-

 :زدم داد شد دور ازم که يکم...واينستاد

 ...ميداد بنزين بهم حتما کيم من ميدونستي اگه...بيشعور احمق-

 ...مملکتم اين سروان من

 ...کوبيدم زمين روي رو پام و زدم فرياد رو آخرم جمله تقريبا

 بود شده رد جلوم از پيش لحظه چند که پرايدي همون ديدم يهو که بشم ماشين سوار ميخواستم

 ...مياد سمتم به و ميگيره عقب دنده داره

 ...کنم چيکار نميدونستم خوشحالي از

 ...رفت پايين شاگرد سمت شيشه و ايستاد پام جلوي ماشين

 ...ماسيد دهنم توي حرف راننده ديدن با اما بخوام بنزين راننده از تا شدم خم

 که اون اصال...کمکم ميفرستادي رو سهراب بايد آدم همه اين بين انصافا ولي نوکرتم من خداي

 ...مسافرت بود رفته

 ...نفهميديم ما که برگشته کي

 ...برداشتم بهش کردن نگاه از دست نحسش صداي با

 ...عمه دختر سالم-

 !زده داغونيم تيپ چه ببين...مرض و سالم...کوفت و سالم

 ...بکشن صف براش دخترا تيپ اين با داره انتظار حتما

 :گفتم و زدم تصنعي لبخندي

 برگشتي؟ مسافرت از کي تو...دايي پسر سالم-
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 برگشتي؟ ماموريت از کي تو...ديروز همين-

 ...دستشه من زندگي کل آمار المصب

 ...برگشتم ديروز منم-

 ...جالب چه...عه-

 ...سيخيش سيخ موهاي اون با...نچسب پسره...نبود جالب هم اصال

 !واال...کن خوشحال رو من رفتنت با بعد و بده بهم بنزين يکم بزني حرف اينقدر اينکه جاي به

 کجايي؟...عمه دختر-

 ميدي؟ بهم بنزين يکم...هان؟اينجام-

 ...خونه ميرسونمت من بشين خب-

 ...جايي يه برم ميخوام...ترم راحت بدي بهم بنزين...ممنون نه-

 ...اونجا ميرسونمت من بشين خب-

 تو...عسل بکش عميق نفس يه...دايي احترام به اما کنم اش خفه ميخواد دلم...کنه پسره

 ...باشي مسلط خودت به ميتوني

 !خالص...کن خالي خودتو بزن داد...پرته و چرت شناسي روان اصول اين!نميتوني نه

 :گفتم شده کنترل حرصي با

 بري؟ و بدي بهم رو بنزين ميشه-

 ...من ولي بزنم حرفي همچين من نداشت انتظار...بود زده بهت لحظه چند تا سهراب

 ...بده بنزين بهم تا شد پياده و کرد جور و جمع خودشو سريع

 ...بس و بود ماشين از کشيدن بنزين فکر به فقط بعد به لحظه اون از ديگه
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 ماشين رفتن از حاصل که خاکي و گرد البته...پر باک يه و ماشينم ، بودم من بعد دقيقه چند

 ...??ميرسوند سالم هم بود سهراب

 ...بردن رو بنزينم بطري...دزد آي...دزد...برد بطريمم

 ...داشتم دوست رو ميکنيد؟بطريم نگاه اونطوري چرا خب

 ...ادب بي...نکردا خداحافظي ازم سهراب...نه يعني دزده آقا راستي

 و فرمون پشت پريدم...شاگرد صندلي روي انداختم و آوردم در بود شده خاکي کمي که رو چادرم

 :گفتم سفيدم 206 به رو

 خيابون تو فردا تا بايد که بود نيومده نچسبم دايي پسر اگه...شديا راه نيمه رفيق خوب هم تو-

 !مونديم مي

 :انداختم ماشين ساعت به نگاهي...افتادم راه و زدم استارت

 ...برجکم تو نميزد ترافيک اگه البته...خونه ميرسيدم سه تا ميکردم عجله اگه و بود 2:30 ساعت

 ...کردم بيشتر رو سرعتم و کردم پلي آهنگ يه

 !نکردما رد رو مجاز سرعت البته

 ...فرازمند عسل سروان...پليسم خودم سرم خير آخه

 !پليسا سبد سر گل خالصه و فرازمند سرهنگ ،دختر مخفيا ماموريت پاي يه

 خونه به ساعت يه از بعد باالخره و کردم گير ترافيک تو ساعت نيم خوبه شانسم خيلي چون

 ...پارکينگ تو انداختم رو ماشين و کردم باز ريموت با درو...رسيدم

 :گفت بهم نفر يه يهو که تو برم تا شدم پياده ماشين از کوفته و خسته

 ...فرازمند سروان-

 ...نکنه...نکنه...بود آشنا چقدر صداش
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 :گفتم و برگشتم ذوق با

 ...فرزاد-

 :گفت و کرد باز برام رو دستاش

 دلم؟ جان-

 ...بود شده تنگ براش دلم چقدر...بغلش تو کردم پرت خودمو و دويدم سمتش به

 قاچاقچي مشت يه وسط کردستان تو نبايد االن فرزاد مگه...ببينم کنيد صبر لحظه يه اما

 االن؟ چرا باشه؟پس

 :گفتم و کشيدم بيرون آغوشش از خودمو

 داداش؟-

 جونم؟-

 ميکني؟ چيکار اينجا تو-

 ...برم ناراحتي-

 ...که نبود اين منظورم...خيرم نه-

 نيستم؟ کارم سر چرا اينه منظورت...آهان-

 ...آره-

 رو کوچولوم خواهر از دوري طاقت چون تهران اومدم...هميم پيش ديگه...عسلکم گرفتم انتقالي-

 ...نداشتم

 بود قرار اگه...بود برنگشته من خاطر به اون...ميگه دروغ داره که فهميدم...نکردم باور رو حرفش

 و ميزدم زجه چطور پيش سال سه نميره يادم...نميرفت اول همون از برگرده من خاطر به

 ...بره بايد ميگفت و ميزد بود نظامي از دم هي اون اما نره که ميکردم التماسش
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 ...ميدونست اينو هم خودش و بودم وابسته بهش خيلي آخه...شده افسرده خيلي رفتنش از بعد

 فکر؟ تو رفتي عسل؟چرا شد چي-

 :گفتم و کردم نگاهش سرتق

 برگشتي؟ که شده چي...بگو راستشو-

 :گفت و کرد نگاهم متعجب

 شنيدي؟ دروغ من از حاال تو مگه...ميگم راستشو دارم-

 پرونده اون به بوده که چي هر برگشتت دليل...برنگشتي من خاطر به تو...فرزاد ببين...نه کم-

 ...ميدونم اينو خوب من و داره ربط هستن دستت زير که کوفتي هاي

 :گفت بهت با فرزاد

 ...جان عسل-

 ولي...چاه تو بندازي چاله از رو خودت که اومدي باز ميدونم خوب...نکن صدا اونجوري منو اسم-

 ماموريتاي سراغ بري ميخواي اگه...دستت کف بگيري جونتو نميزارم بار اين...خوندي کور

 ...بشي رد من جنازه روي از بايد اول خطرناک

 :کرد جلب ديگه سمت به رو دومون هر توجه مامان صداي اما بده جوابمو خواست فرزاد

 حياط؟ تو مونديد چرا!فرزاد!عسل-

 ...منتظره نهار ميز سر پدرتون...ديگه باال بياييد

 :داد جواب فرزاد

 ...جون مادر مياييم االن-
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 به ميتونه خوب و هستن ورپريده فرزاد اين پشت هميشه غيبي هاي امداد که مياد که خوشم

 من حريف کردن بحث تو ميدونه خوب خودشم چون کنه دوري من با کردن بحث از اونا کمک

 !نميشه

 چون کنم عوض رو لباسام تا اتاق تو رفتم من و خونه تو رفتيم دو هر

 کار محل تو نداره دوست که طور همون...بشينيم غذا ميز سر کار لباس با نداره دوست اصال پدرم

 ...بگيريم گرم هم با زياد

 ...ديگه ميکنه فرق يکم ها نظامي اخالق...کرد ميشه چه خب

 ...هستم مجزا و خاص پديده يه من اما پدرمه شبيه اخالقاش بيشتر هم فرزاد

 چي؟ يعني ميپرسيد حتما خب

 ترين شيطون بيافته پاش زماني يه اگه ولي مغرورم و سرد ماموريتاي توي و کار سر من يعني

 ...??ميشم دنيا سروان

 ...همين...بعديم چند آدم يه من...وجه هيچ به...نيستما دورو

 ...کمد تو کردم آويزنشون مرتب هميشه مثل و آوردم در سريع رو لباسام شدم که اتاقم وارد

 :شد اکو ذهنم تو هميشه مثل پدرم صداي

 ...هميشه...باشه مرتب بايد هميشه نظامي يه لباساي-

 ...بستم رو کمد در و زدم لبخندي

 ...بيرون زدم اتاق از کردم مرتب رو موهام اينکه از بعد و آينه جلوي وايسادم

 رو امونم داشت گشنگي کم کم و بود شده بلند هم شکم قور و قار

 ...ميبريد
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 سمت به باالجبار پس نميده بهم غذاخوردن اجازه دستام شستن بدون مامانم ميدونستم

 ...بزنم روم و دست به هم آبي يه تا رفتم دستشويي

 ...تره نظامي بابام اخالق از مامانم اخالق ميکنم احساس اوقات بعضي شاهده خدا

 ...ميز پشت پريدم و رفتم نهارخوري ميز سمت به سريع بيرون زدم که دستشويي از

 ...شدم خوردن غذا مشغول ديگران به توجه بدون و گفتم هللا بسم يه

 چيه؟ خب

 !??خب بود گشنم خيلي

 مواجه پدرم متعجب صورت با و آوردم باال رو سرم ها بشقاب از يکي به چنگال برخورد صداي با

 ...شدم

 !کرده تعجب بابام...آخي

 غذاخوردنه؟ طرز چه اين...دخترم-

 :گفتم و زدم نمايي دندون لبخند

 االن همين خاطر به...سوزوندم کالري خيلي و شدم زده هيجان ديدم که رو فرزاد باباجون آخه-

 ...ديگه نکن اذيت هم شما...گشنمه خيلي

 ...آخه-

 :گفت بهم عشق با و بده ادامه رو حرفش بابا نذاشت مامانم

 !الهي بشم فداش...بخور جان مامان-

 اين...استخون پاره دو شدن هام بچه جفت که ميکنن کار چي کوفيتون اداره اون تو نيست معلوم

 ...دخترم از اونم و افتاده گود چشماش زير که پسرم گل از
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 براي حرفي مامانم جلو بودنش سرهنگ تمام با بابام...بود همين هميشه...نزد حرفي ديگه بابام

 ...بود خونمون ژنرال مامانم واقع در و نداشت گفتن

 !بود قوي تخيلم قوه کال...نشست لبم به لبخندي ها ژنرال لباس تو مامانم تصور از

 !ميکردم فکر ها چيز ترين دار خنده به هم شرايط بدترين تو

 در بازي بديد نديد زياد و کردم عمل تر محتاط کمي بار اين اما دادم ادامه خوردنم غذا به دوباره

 ...نياوردم

 :گفت بابا که پاشم سفره سر از خواستم شد تموم که غذام

 ...دارم واحب کارت...جان بابا بشين-

 ...نشستم و انداختم مامان و فرزاد به متعجبي نگاهي

 ...باشه دايي زن خواستگاري قضيه بازم نکنه داشت؟ چيکار باهام بابا يعني

 ...ميزنم جيغ باشه اون اگه خدا به

 :آوردم زبون به رو فکرم

 ...ميزنم جيغ-

 !??گفتم شو ته فقط واي اي

 :گفتم و انداختم پدرم و برادر متعجب صورت به شرمگين نگاهي

 !ميزنم جيغ من بزنيد حرف باهام خواستگاري قضيه به راجع ميخواين بازم اگه که اينه منظورم-

 ...بود سوال عالمت شبيه نگاهشون بازم

 :گفت بابا

 جان؟ بابا نشده منتفي قضيه اون مگه-

 ...ميدونه شده تموم رو قضيه بابام که خوبه
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 :گفتم جديت با

 ...بدونيد شده تموم اونو هم شما بگم خواستم...منتفيه من نظر از-

 :گفت و زد رفتارم به لبخندي بابام

 به راجع...دارم باهات واجتر خيلي کار يه...بزنم حرف نميخوام چيزا اون به راجع جان بابا-

 !کارمونه

 ...بود شده سوال عالمت شبيه که بود من قيافه بار اين

 !نداشت امکان اين

 !بزنه حرف کار به راجع خونه تو من پدر

 داريم؟ ميشه؟مگه مگه

 :گفتم پته تته با

 خونه؟...توي...اونم کار؟...به...راجع-

 :عسل تلخي به رمان خالصه

 پشت از رو هست نظامي چي هر دست اداره تو...بلده کار و ماهر ولي جوون سروان يه عسل

 ...شيطونو دست اداري غير محيط تو و بسته

 ...کنه فرق قبليا با قراره يکم جديدش ماموريت انگار اما نرفته ماموريت کم خانوم دختر اين

 اونم نباشه؟نکنه اون سهم بلرزونه رو دلش قراره اونيکه بلرزه؟نکنه پليسه خانوم دل قراره نکنه

 باشه؟ خالفکارا جزو

 بشن؟ عاشق قراره يکيشون کدوم ولي نفرن يه دو هر...راسخ فرانک يا فرازمند عسل

 نقش داره خالفکار مشت يه بين و گذاشته اشرافي خونه اون تو پا که فرانکي يا پليسه خانوم

 ...ميکنه بازي
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 فرانک،تو بگم بهتر يا عسل اما...سنگو حتي رو چيزي هر...ميکنه ذوب که چشمايي با پسر يه

 ...يخ از تر سرد و سنگ از تر سخت ماموريتا

 بره؟ يادش رو بازي قاعده اينبار نکنه اما

 ...نکنه...بمونه جا خونه اون توي دلش نکنه

 ...باشيد منتظر

 ...است راه در جالبي اتفاقات

 :کرد غر غر و شد بلند سفره سر از مامانم

 فراموش اونم شکر رو خدا که بود تعطيل کار خونه تو دونه يه...داشتيم کم همينو فقط-

 ...کنن کالنتري هم رو خونه ميخوان...کرديد

 ...ميزد غر داشت هنوزم انگار و ميشد تر دور و دور ما از مامان

 :گفت و داد تکون تاسف نشانه به سري بابا

 که کيه و کرد قهر که االنم...کنه اذيت هي رو پير سرهنگ اين داره دوست هم ما خانم گلرخ اين-

 !کشي منت نره

 ...کار اول...کشي منت ميرم زدم حرفامو اينکه از بعد البته

 ...بود مامانم و من مخ رو اعتقادش يه هميشه ولي بود مهربون خيلي پدرم

 ...اه...کار اول...کار اول...کار اول

 ...کنه انتخاب رو يکي کارش و ما بين باشه قرار روزي يه اگه يعني

 :کرد پاره رو افکارم رشته فرزاد صداي

 ...جان عسل توئه با بابا-

 :گفتم حواسي بي با
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 سرهنگ؟ جناب بله... که اينه منظورم...جان؟يعني بابا جانم-

 :گفت تعجب با بابام

 ...ميشه پرت حواست هي چرا...جان بابا خوبي-

 ...سرجاشه حواسم...نه-

 گفتم؟ چي االن من ميگي راست اگه خب-

 يادت شايد بيار فشار خودت به...باش مسلط خودت به گفتش؟عسل هم چيزي مگه!خدا يا

 يادم بگو و کن سپر سينه شجاع پليس يه مثل...کنه توبيخت نيست اداره که اينجا...نه اما...اومد

 ...نمياد

 :گفتم اشک از پر چشمايي و مظلوم لحني با

 ...نمياد يادم...ببخشيد بابايي-

 ...(شجاعتشم مرده کشته يعني:نويسنده سخن)

 :گفت و انداخت بهم سفيه اندر عاقل نگاهي بابام

 ...جمع حواس قربون-

 :گفت من به رو و خنديد ريز فرزاد

 ...ماموريت بريم بايد گفت بابا-

 :گفتم بابا به رو درمونده نگاهي با

 ...تازه که من بازم؟آخه-

 گفت؟ چي فرزاد...کردم قطع رو حرفم يهو

 فرزاد؟ و کي؟من و من بريم؟يعني

 :گفتم و برگشتم فرزاد سمت به سريع
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 ...کن تکرار دوباره جملتو-

 :گفت طمانينه با فرزاد

 ...ديگه هم با...تو و من...ماموريت برم بايد-

 مخفي؟ ماموريت يه به بريم باهم هردومون قراره اينبار يعني...بودم شنيده درست پس

 !پليس براي نه و...عمليات براي نه...بزرگه خيلي ريسک يه اين اما

 !ما خانواده براي بلکه

 ...بره لو عمليات اگه...عمليات يه تو فرزاد و منو...خطرناکه خيلي کار اين بابا-

 :گفت تحکم با فرزاد

 ...فقط و فقط ما کار تو که نرفته يادت فرازمند سروان-

 ...نيستم خواهرش من يعني فرازمند سروان ميگه وقتي

 ...پليسي تو يعني...کن فراموش رو خانوادگي روابط يعني

 ...پليس يه فقط

 :گفتم نااميدي با رو حرفش ادامه و انداختم پايين رو سرم

 ...عاطفي روابط نه...مهمه عمليات در موفقيت-

 داغدار دل جوابگوي کي بشيم کشته و بريم لو فرزاد و من اگه آخه...بود رحم بي ما شغل چقدر

 مادرمونه؟

 چرا؟...نميگيره نظر در رو چيزا اين چرا قوانين

 :گفتم پدرم به رو

 ...عمليات اين وارد باهم تا دو ما که نداره راهي هيچ يعني-



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

16 

 

 :گفت ناراحتي با و بست چشماشو پدرم

 ...باالتره مقامات از دستور...نداشتم دخالتي افراد انتخاب تو من جان عسل-

 ...ديد نمي منو نگران نگاه وسط اين کسي چرا و بود شده خيره بابا به جديت با فرزاد

 :گفت فرزاد

 بگم؟ من يا ميديد توضيح عسل براي رو عمليات شما پدر-

 :گفتم حوصلگي بي با...بود مخم رو فرزاد جديت

 ...بدن توضيح سرهنگ جناب بزاريد-

 :گفت و زد کمرنگي لبخند بابا

 ...نشو بداخالق شما حاال جان بابا-

 :گفتم و کردم نگاهش قبل از تر حوصله بي

 ...ميشنوم...بديد توضيح رو بابا؟عمليات بداخالقم من گفته کي-

 :گفت ترديد با بعد و کرد مکث يکم بابا

 يادته؟ رو سياه عنکبوت مخدر مواد قاچاق باند-

 ياد از رو کثيفي باند همچين ميشد مگه...شد گشاد ممکن اندازه آخرين تا چشمام

 برد؟ ياد از ميشه مگه رو کامياب...ببرم

 ...تو به لعنت...کامياب تو به لعنت

 ...چشمام جلوي اومد پيش سال دو هاي صحنه دوباره

 ...فرانک هاي جيغ صداي...ميکرديم فرار فرانک و من

 ...کامياب هاي شليک
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 ...شدنش زخمي...فرانک افتادن

 !کردمش بغل...پيشش رفتم

 رو؟ مظلوميت همه اون برد ياد از ميشد مگه...داد جون من بغل تو...کشيد رو آخرش نفسهاي

 رو؟ آخرش جمله برد ياد از ميشد مگه

 ...کن زندگي منم جاي به...عسل باش خودت مواظب

 ...شد بسته که چشمايي هم بعد

 نزديکتر لحظه هر که کامياب هاي قدم صداي و رفت من دست از راحتي همين به که من رفيق

 ...داد فراريش که يکي هوايي شليک و ميشد

 اون نميدونم حتي و رفتم حال از لحظه اون من چون...نمياد يادم رو داد فراريش که کسي اون

 ...کثافت کامياب اون هاي همپارگي يا بود پليس هاي نيرو مال شليک

 ...لرزيد مي داشت دستام

 ...بود شده سرد پاهام

 ...ميکردم نگاه پدر به زده بهت و بود شده اشک خيس صورتم

 :گفت و کشيد آغوش تو منو فرزاد

 ...آروم...عزيزم باش شده؟آروم چي جان عسل-

 يه...کني فراموششون بايد...ست گذشته مال خاطرات اون...بدي نشون ضعف اينقدر نبايد تو

 ...باشه قوي بايد پليس

 ...نميخواستم...باشم قوي نميخواستم من...گرفت اوج هقام هق

 ...نميتونستم ميخواستمم اصال

 ...سخته خيلي...بده دست از زندگيشو شغلش خاطر به رفيقت سخته
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 ...سخته خيلي...بمونه دستات رو رفيقت سرد جنازه سخته

 باشه آرومي اشکاي العملت عکس تنها و ببيني قبرش سر باال رو رفيقت نامزد هاي زجه سخته

 ...نميخوره ات رفته دست از رفيق درد به که

 ...سخته خيلي چيزا اين

 :گفت دوباره فرزاد

 اون انداختن گير فکر به بدي زجر خودتو و بکشي دوش به تنهايي رو خاطراتت که اين جاي به-

 ...باش عوضيا

 اون روي دنباله بايد تو پس بشه متالشي باند اون تا شد شهيد اون...بگير رو دوستت انتقام

 نه؟!باشي

 اون شايدم اما...آورد نمي خودش روي به ولي ميفهميد شايدم يا...چمه من نميفهميد فرزاد

 ...ميگفت راست

 ...باشه گزينه بهترين شايد انتقام...انتقام

 ...نيست عدالت اين...خاک ها خروار زير بيچاره فرانک و است زنده هنوز عوضي کامياب اون

 ...نيست عدل برقراري براي قانون مگه...نيستيم قانون مجري ما مگه

 ...دار چوبه پاي بعدشم و زندانه هاي ميله پشت کامياب جاي پس

 ...ميگفت راست فرزاد...آره

 ...زودتر چه هر...بشه متالشي بايد باند اون

 ...دادم قورت رو بغضم و کردم پاک سرعت به رو اشکهام

 :گفت و مو شونه به زد فرزاد

 ...درسته اين...همينه...خانوم عسل آره-
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 :گفتم گرفته صدايي با و کردم پدرم غمگين صورت به رو

 بشه باند اون رفتن بين از و عوضي کامياب اون شدن دستگير باعث که عملياتي هر تو من-

 ...ميپذيرم دل و جون با ريسکشم...ميکنم شرکت

 تو شجاعي پليس همچين داشتن به دلشون تو حتما...بود آميز تحسين برادرم و پدر نگاه

 دست باند اون نشدن متالشي تا و بودم انتقام فکر به فقط من اما ميکنن افتخار شون خونواده

 ...داشتم نمي بر

 ...طرف يه کامياب بردن بين از و طرف يه زندگيم همه

 :گفت من به رو فرزاد

 عتيقه قاچاق کار تو زده...نيست مخدر مواد کار تو فقط ديگه...داده گسترش رو باندش کامياب-

 ...بدن اعضاي قاچاق و

 :گفتم لب زير...شد مشت دستام بدن اعضاي قاچاق شنيدن با

 ...چيز همه بي کثافت-

 :گفت آرامش با پدرم

 اون...داري آشنايي باندش و کامياب با قبل از چون شدي انتخاب ماموريت اين براي تو دخترم-

 ...ميکني همکاري ديگه باند يه با داره تازگيا باند

 ولي کارن تازه سياه عنکبوت باند به نسبت البته...ست عتيقه کار تو که کار تازه باند يه...تاج باند

 ...کنيم شناساييشون کامل طور به نتونستيم هنوز که گستردن اي شبکه کل در

 جرم به پدرش پيش سال دوازده حدودا...تاجه شهرام نام به ساله 32 مرد يه تاج باند سرکرده

 افتاده مادرش مرگ از بعد اونم...کرد فوت بعد سال دو هم مادرش و شد اعدام مخدر مواد قاچاق

 چشم از اي عتيقه قاچاق هيچ...کرده درست امپراطوري يه خودش براي االن و قاچاق کار تو

 زير آدم کلي و ميکنه زندگي تهران شمال ويالهاي از يکي توي...مونه نمي پنهان تاج شهرام

 ...مستعارشه اسم...امپراطور ميگن بهش دستاش زير...دستشن
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 :گفتم و پدرم حرف وسط پريدم تعجب با

 نيست؟ کافي کردنش گير دست براي اطالعات همين نميکنيد؟مگه دستگيرش چرا خب-

 :گفتم حوصلگي بي با و چيه قضيه که فهميدم کم کم پدرم سکوت با

 !نداريم مدرکي اينم از نکنه-

 :گفت فرزاد

 هامون نفوذي خاطر به اطالعاتم همين...نميزاره جا به خودش از ردي هيچ...زرنگه خيلي...زرنگه-

 ...آورديم دست به

 :گفتم و بستم رو چشمام

 هيچ پليس که کسي...خودش عين نفر يه...کرده پيدا همکاري براي رو کسي خوب کامياب پس-

 ...نداره خالفکارياش اثبات براي مدرکي

 :گفتم بعد و کردم کوتاه مکثي

 مدرک؟نه؟ سراغ بريم بايد بازم پس-

 :گفت جديت با پدرم

 کامياب اونوقت بندازيم گير رو تاج شهرام بتونيم اگه...بخوره شکست عمليات نبايد ديگه اينبار-

 ...ميوفته تله تو هم

 ...تاج باند با کامياب همکاري از هم و تاج شهرام از هم...باشيم داشته مدرک کافيه فقط

 :گفتم ميشد، ديده من در کمتر که جديتي با

 کنيم؟ بازي رو کي نقش بار اين قراره-

 هم معرفتون...بشيد باند اون وارد کيا فرهاد اسم با فرزاد و راسخ فرانک مستعار اسم با تو قراره-

 ...هکر تو و باشه جاعل قراره فرزاد...کرده نفوذ باند اون توي که خودمونه نيروهاي از يکي
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 در و شده کشته تصادف يه توي ميکرده کار تاج باند براي که جاعلي که دادن خبر نفوذيامون

 تصميم و ديديم مناسب عمليات شروع براي رو فرصت هم ما...دارن نياز هم هکر يه به ضمن

 ...هستيد تر کشته کار شما چون کنيم باند اون وارد نفوذي عنوان به رو فرزاد و تو گرفتيم

 ...لرزيد بدجوري ولي نلرزه دلم ميخواست دلم اينکه با

 عارف عسل مستعار اسم با رحمتي فرانک ستوان که زماني اون...پيش سال دو به رفتم دوباره

 ...قانع زهره اسم با من و بود شده باند اون وارد

 ميشم باند اون وارد مستعار اسم عنوان به تو اسم با دارم من اينبار ببيني که کجايي رفيق...هعي

 بهت...ها ميله پشت ميفرستم رو کامياب دفعه اين ميدم قول بهت...توئه خاطر به فقط بار اين و

 ...ميدم قول

 :اومدم خودم به بابا صداي با

 جان؟ عسل هست حواست-

 ...بديد ادامه...بله-

 :گفت بعد و کرد فکر کمي پدرم

 ميگم ولي نيست الزم ميدونم اينکه با و ميشيد باند اون وارد دوست تا دو عنوان به فرزاد و تو-

 ...چيز آخرين و...بشه خبر با بودنتون برادر و خواهر از نبايد کس هيچ باند اون توي که

 ...و آورديد دست به مدرکي اگه

 از خبر بود نشسته پيشونيش روي که عرقي...ميگفت سختي به داشت رو جمالت اين بابا انگار

 :داد ادامه و انداخت پايين رو سرش بابا...ميداد دردناکي و سخت حرفهاي

 مدارک اون چون...بده نجات رو خودش مدارک با بايد يکي اون...افتاد گير نفر دو شما از يکي و-

 ...مهمه خيلي
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 برداره رو مدارک تعللي هيچ بدون بايد يکي بيافته،اون گير نفر دو ما از يکي اگه يعني...اينطور که

 ...نمياوردم در سر اصال تيکه اين از...ميخورد رو خونم خون...کنه فرار و

 ...بود متعجب من مثل اونم...انداختم فرزاد به نگاهي

 :گفت پدرم به اعتراض با

 اونجا رو خواهرم که داريد انتظار من از چطور شما...پدر بوديد نگفته من به رو اين شما ولي-

 ...بزارم تنها کثافت مشت يه ميون

 ...نميگرديم بر کدوممون هيچ يا و برميگرديم باهم يا و ميريم هم با عسل و من

 :گفت گرفته صدايي با پدرم

 که پليسه مامور يه فقط ماموريت توي عسل...هستيم نظامي نفر سه ما...جون پسر نشو احمق-

 ...خواهرت نه...ميکنه همکاري تو با

 پدرمو کشيدن زجر نميتونستم که منم...ميکشه زجر چقدر حرفها اين گفتن براي پدر ميفهميدم

 :گفتم فرزاد به رو و باشم مسلط خودم به کردم سعي همين خاطر به ببينم

 بهتره نمياد بر کاري هيچ شما دست از که جايي تو...ميگن راست سرهنگ جناب فرازمند سرگرد-

 ...باشيد اونا نجات و مدارک فکر به فقط

 .ميندازيد خطر به رو عمليات فقط و فقط بديد نجات رو من بخوايد اگه شما

 فرار مدارک با بتونه ديگه نفر کنيم دعا و نباشيم نجات منتظر شدنمون گرفتار صورت در بهتره

 ...بده نجات رو خودش جون حداقل و کنه

 رو خواهرش نبايد بفهمونم برادر يه به تا ميکردم استفاده نظاميم و جدي لحن از!بود مسخره

 نميتونستم خودمم وقتي... کنم درک رو مسئله اين نميتونستم خودم حاليکه در...بده نجات

 ...نباشه من نجات فکر به ميخواستم اون از چطور کنم رها رو فرزاد
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 اونم...کنيم رها رو همديگه شيم مجبور ما که بشه کشيده اونجا به کار بود ممکن يعني خدايا

 سرشون ايمان و دين و نيست مهم براشون چيز هيچ که خالفکار و جاني آدم مشت يه بين

 ؟!نميشه

 :گفت تحکم با فرزاد

 انتظار شما از من بيافته اتفاقي همچين اگه ولي فرازمند سروان نيافتيم گير هيچکدوم اميدوارم-

 ...ولي ندارم خودمو نجات

 :داد ادامه مهربون لحني با و کرد مکثي

 ...نميتونم...برم و کنم ولت نميتونم...عسل نميکنم رها رو تو من ولي-

 ...رفت حياط سمت به و شد بلند ميز سر از بابا و من زده بهت چشماي مقابل در هم بعد

 دارم؟ دوست خيلي رو برادرم بودم گفته

 داره؟ دوست خيلي منو اونم بودم گفته

 ايم؟ همديگه قرمز خط اونو و من گفته

 بودم؟ گفته

 :گفت ناراحتي با پدرم

 نميدونم ولي ها بلده رو بودن نظامي خوب وقتش به البته...پليسيم ما ميره يادش وقتا خيلي-

 ...هايي موقع يه چرا

 ...نداد ادامه رو حرفش ديگه

 :گفتم بودم خيره رفتنش مسير به که همونطور

 ميدوني...احساس از سرسار هايي موقع يه و احساس بي هايي موقع يه...همينيم هممون-

 و بيرون ريزه مي...بيرون ريزه مي ميکنيم سرکوب که احساسايي اون تمام هايي موقع يه...بابا

 ...بودن آدم نه داره بودن نظامي انتظار ما از که آدمايي گرفتار...ميکنه گرفتارمون
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 ...داشتيم احتياج سکوت به دومون هر انگار و نگفت اي ديگه چيز پدرم

 به خيلي مادر کردن قهر اوقات گاهي...بشنوه رو ما حرفهاي تا نبود مادر که خوب قدر چه فقط

 ...خيلي...ميخوره دردمون

*** 

 !بشينيد ميتونيد...شفيعي سروان بوده کامل توضيحاتتون ميکنم فکر-

 :کرد زدن حرف به شروع پدرم و نشست شفيعي سروان

 هست سوالي بازم اگه...ميدونستيد بايد که ريزي هاي نکته و نقشه کامل توضيحات از هم اين-

 !بپرسيد

 !بوديم فرزاد و من آخرش جمله مخاطب

 :گفتيم جديت با هم ما

 !بود کافي توضيحات...سرهنگ جناب نه-

 تموم فرسا طاقت جلسه دقيقه ده از بعد باالخره و زد حرف نقشه نکات به راجع ديگه يکم بابا

 !اتاقم سمت به رفتم سريع و شدم بلند جام از...شد

 !اومد نمي خوشم داشتيم هاي عمليات از قبل که توجيحي هاي جلسه از...بود همين هميشه

 !??بودن کننده خسته زيادي

 :شد شروع بازيام خل باز...توش کردم پرت رو خودم و رسيدم اتاقم به باالخره

 بودمت؟ نديده بود وقت چند ميدوني...نازنينم اتاق آه-

 :دادم ادامه و چسبوندم ديوار به رو خودم

 !من خوشگل اتاق!من عشق...بشم ديواريات کاغذ فداي من الهي-

 نه؟ ديگه مني عشق تو
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 :دادم ادامه و انداختم بود شده گذاشته ميز روي که اسمي به چشمي زير نگاه يه

 مني؟ مال تو پس...فرازمند عسل سروان نوشته-

 !بودم دلتنگت خيلي بودم ماموريت که وقتي چند اين ميدوني

 ...ماموريت ميرم بازم زودي به البته

 :گفتم مينداختم ديوار به ذوق پر نگاه يه که حالي در و کردم جدا ديوار از خودمو

 !بگو!سالم بگو!کني خداحافظي ازش بايد دوباره ديگه وقت چند که کن سالم خاله به فعال االن-

 !سالم-

 ميزنن؟ حرف هم ديوارا مگه...حسن امامزاده يا

 ...داد سالم من به که اين حداقل...ديگه آره

 نداشتم؟ خبر خودم من بوده مرد ديوارم مگه اصال

 !شدم تر ديوونه بودم ديوونه!خدا يا

 ...بودم اومده فقط من سروان ببخشيد-

 !شدم مواجه رضايي ستوان ترسيده قيافه با و برگشتم صدا سمت به ترس با

 :گفتم تعجب با

 اينجاييد؟ کي از ميکنيد؟اصال چيکار اينجا شما-

 :گفت ترديد با و خروند رو سرش

 ...اولش از-

 :داد ادامه دستپاچگي با اون و کشيدم هيني
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 بيام شدم مجبور منم...بودن خواسته پرونده تا چند سرهنگ جناب ندارم تقصيري من بخدا-

 !بايگاني

 ...بزنم بر ميون شما اتاق از شدم مجبور بود قفل جلو در چون بعد

 :گفتم و کردم نگاهش حرص با

 ...تا هست اتاق تو يي ميفهميديم حداقل من تا مينداختيد راه صدايي و سر يه نبود بد-

 :گفتم جديت با و خوردم رو حرفم اما نيارم در رو ها بازي ديوونه اون تا بگم ميخواستم

 ...نترسم اينقدر تا-

 :گفتم داد با...زد کمرنگي لبخند رضايي

 ستوان؟ ميخندي چي به-

 :گفت و پريد دهنش از يهو

 ...شما به-

 ...تمام و بود زده رو حرفش ديگه اما بده سوتي کمتر تا دهنش تو گذاشت رو دستش زود

 :زدم داد عصبانيت با

 من؟ به-

 رضايي ستوان به برسه چه ترسيدم خودمم لحظه يه که جوري...لرزوند رو اتاق ستوناي دادم

 ...بدبخت

 بشه تموم ضررش به که بکنم کاري يه ممکنه و هستم جدي خيلي من ميدونست چون اون

 :گفت و گرفت خودش به مظلومي ،قيافه

 رو شما به خنديدن قصد اصال من...خنديدم مرحومم پدر گور به من...سروان جناب نه-

 ...تفاهمه سوء يه فقط اصال...نداشتم
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 ...بودم اشتباه جاي تو اشتباه زمان تو االن من

 !همين

 :گفتم و کردم نگاهش گنگ

 جوش اين از بيشتر تا بيرون برو کن عذرخواهي يه...تو و ميدونم من کني فلسفيش بخواي باز-

 ...نياوردم

 :گفت و خنديد رضايي ستوان

 ...خوبه که بشه تموم عذرخواهي يه با اگه-

 !ستوان-

 ...سروان ببخشيد-

 ...زد بيرون اتاق از ثانيه از کسري در بعد و

 ...کردم درک رو فاجعه عمق و اومدم خودم به تازه بيرون رفت وقتي

 !دادم اي گنده سوتي چه

 چي؟ بگه همه به بره لق دهن رضايي سروان اين اگه حاال

 ها ديوونه مثل مغرور فرازمند سروان بگن فردا از مونده همينم فقط

 !ميزنه حرف اتاقش ديوار و در با

 !توبه خدايا

 ...ميکنم اش بيچاره بگه کسي به بره اگه خودم جان به

 ...شه آدم تا اش پرونده تو ميزنم چيزي مافوقي به توهين يه

 ...گفتم کي ببينيد
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 :گفتم خودم با و پيشونيم تو زدم يکي جديدي چيز يادآوري با

 ...زنکه خاله خيلي اون بگه؟آخه هم بابام به بره نکنه-

 بازياي خل و بده جوالن من اتاق تو بايد پدرم اتاق منشي چرا آخه...بده صبر من به خودت خدايا

 ...بفهمه بابام اگه که واي و ببينه منو

 !ميکنه نصيحتم آينده سال تا

 !??دارد باز هم ماموريت ادامه از منو رواني تعادل نداشتن خاطر به شايد...معلوم کجا از

 ??(نبود؟ کتابي زيادي آخرش جمله:نويسنده سخن)

 !ماموريت برم نذاره ممکنه که اينه منظورم

 ...ميزم پشت انداختم خودمو و کشيدم پووفي کالفه

 ...انداختم بهش نگاه يه و برداشتم رو ميز روي ي پرونده

 رو پرونده اين من که بود باري هزارمين شايد اين و بود کامياب هاتف و تاج آرش پرونده

 ...ميخوندم

 ثبت اش پرونده توي پليس مامور يه قتل کامياب هاتف ولي نداشت سابقه سوء اصال تاج شهرام

 ...ميشناختمش خوب من که ماموري!بود شده

 !بود برانگيز تحسين شهرام زرنگي

 !نشه پيدا پروندت تو هم سابقه سوء يه حتي و باشي بزرگي اون به باند رئيس

 ...تق تق... تق...شد زده اتاق در

 ...دوختم در به و برداشتم پرونده از چشم

 !بود نفر يه مخصوص فقط زدن در اينجور

 ...محمد
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 !بفرماييد-

 ...شد ظاهر چشمام قاب تو دردش پر صورت و خميده قامت هميشه مثل

... هميشه...شد پيش سال دو همون از برميگرده ميزنم حرف ازش که اي هميشه اين البته

 ...بود نکشيده درد کم زند محمد سروان

 اين بگم رفت يادم که واي اي و سپرد خاک به رو عشقش اون خاک زير کردم رو رفيقم من اگه

 ...منه بيچاره دوست نامزد مرد

 ...فرانک نامزده

 باهام؟ داشتي کاري-

 :گفت گرفته صدايي با

 ...مخفي مامور عنوان به قراره شنيدم...بزنم حرف باهات اومدم-

 بشيني؟ نيست بهتر-

 ...راحتم من-

 ...بزنيم حرف هم با تا بشين...ناراحتم من اما-

 :گفت مکث بدون و نشست کالفه

 ...که بگم ميخواستم...کامياب پرونده سراغ رفتيد باز شنيدم-

 :گفتم و ريختم روم به رو مصرف يکبار ليوان توي چاي کمي ميز روي فالسک با

 ...گرفتم رو تصميمم من...نکن تالش بيخود کني منصرفم ميخواي اگه-

 ...عسل ولي-

 :بده ادامه نذاشتم و انداختم بهش گذرا نگاهي
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 ميره کامياب اينبار...نکن شک...هستيم ما برنده اينبار و سراغشون برم فرانک اسم با قراره-

 ...ببينم خوابام توي لب به لبخند رو فرانک اينبار مدتها از بعد شايد و لياقتشه که جايي

 دچار فرانک سرنوشت به هم تو نميخوام من ببين...هچل تو ميندازي خودتو دوباره داري تو-

 ...بشي

 :گفتم و انداختم اش خسته چشمهاي به نگاهي غم با

 !باشه شهادت هممون آخر چشه؟کاش فرانک سرنوشت مگه-

 ...وسط بذارم جونمم عوضي اون انداختن گير براي حاضرم من

 :گفتم حرص با ميشدم بلند جام از که درحالي و کردم مکثي

 کرده؟ اضافه کارياش کثافت به هم رو انسان بدن اعضاي قاچاق داري خبر-

 بي همه اين تونسته چطور بپرسم ازش و ببينمش ميخواد دلم خيلي...وجدان بي کثافت...آره-

 بشه؟ رحم

 ...نيست کسي هر کار بودن وحشي...ميخواد بلدي بودن حيوون...خب آره-

 :گفت سردرگمي با و برد موهاش الي رو دستش کالفه-

 ميشه؟ چي بشناسه و ببينه رو تو اون اگه ميدوني تو...عسل آخه-

 کردي؟ فکر چيزا اين به اصال

 مطمئنم...نميشناسه منو کامياب...ميگم بار چندمين براي هم تو به گفتم خيليا به من محمد-

 يه آبي چشمهاي و بلوند موهاي و قيافه و تيپ اون با دختر اون بزنه حدس نميتونه هيچوقت

 براي برسه چه نميشناختم خودمو خودمم من وقتا اون...باشه مشکي ابرو و چشم دختر

 .کنه شناساييم نميتونه مطمئنم...تره سنگين قبل دفعه از گريمم دفعه اين تازه...اون

 !بشم کامياب دسته و دار وارد نيست قرار که من ضمن در

 !عتيقه قاچاقچي...تاج شهرام...شريکش تيم تو برم قراره
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 :دادم ادامه و روش به رو ميز روي انداختم رو ميزم روي پرونده

 ...به ملقب-

 کابوساي بشه سياه عنکبوت مثل اينم قراره انگار...تاجه امپراطوريه باندشم اسم...امپراطور-

 ...نداري همتا شقي کله توي تو که واي...من شبونه

 :گفتم تعجب با

 ...نکنه ميدوني ماموريت با رابطه در اينقدر چطور تو-

 ...باشم شما مراقب قراره...هستم کوفتي ماموريت اون توي هم من-

 باديگارد؟ عنوان به-

 :گفت رمق بي

 به واقع در و بشم ويال اون وارد باديگارد عنوان به قراره که نفوذيام از ديگه يکي هم من...درسته-

 هم اي ديگه نفوذياي البته...کنم مراقب نفر دو شما از دارم وظيفه باند رئيس از محافظت جاي

 ...هستن ويال اون توي

 کيا؟-

 همشون با ماموريت طول در که ميدونم اينو اما ندارم بهشون راجع دقيقي اطالعات هم من-

 ...ميشيم آشنا

 ...نيستيم تنها اونجا زيادم پس-

 :گفت و انداخت بهم ملتمسانه نگاهي

 ...نميخوام من بشي؟آخه بيخيال رو ماموريت اين که نداره راهي واقعا عسل-

 من...ميرم ماموريت اون به بياد زمين به آسمون اگه حتي...محمد ميرم ماموريت اوم به من-

 .بشه مانعم نميتونه کسي و ميکنم اينکارو فرانک براي فقط
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 ...آخه-

 نزنم پوزخند بهش تا...نميشه آروم دلم نبينم دست به دستبند رو کامياب تا من...نداريم آخه-

 ...نميشه آروم دلم

 قسم کشت رو فرانک زمستوني سرد شب اون توي وقتي...بده پس تاوان بايد کامياب

 از که وقتي...خوردم قسم ميزد زار رفيقم سينه روي که مني طرف به رو اش اسلحه وقتي...خوردم

 ...خوردم قسم کرد فرار هوايي شليک اون صداي ترس

 ...بشه آروم دلم يکم شايد تا رو کشيدنش دار به صحنه ببينم تا بندازم گيرش که خوردم قسم

 از ميشه فقط رو مرد يه ريختن اشک و صدا بي...ميکرد گريه داشت و بود پايين سرش محمد

 ...فهميد هاش شونه لرزيدن

 ...رفتم سمتش به و برداشتم رو کاغذي دستمال جعبه

 :گفتم تحکم با و نذاشتم اما ميومد در داشت خودمم اشکهاي

 تو رفته يادت...نمياد خوشش گريه از فرانک نميدوني مگه...کن پاک اشکاتو بردار دستمال-

 گفت؟ چي بهمون افسري دانشکده

 ...باشيم ضعيف نبايد تو و من...بودن ضعيف يعني ريختن اشک گفت

 ميخواي؟ اينو تو نکنه و ميکنه فرار دستمون از کامياب باشيم ضعيف اگه

 :گفت بغض با

 بخوام؟ فراري عشقمو قاتل من...بخوام اينو ميشه مگه-

 شيرين که خانوم عسل اين ببين و بشين حاال...پايين ميکشونم رفيقمو قاتل...عشقتو قاتل-

 شدن تلخ که نميدوني تو و...بلده هم شدن تلخ موقعش به بود زدني مثال دانشکده تو زبونياش

 !داره عالمي چه عسل



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

33 

 

 طاقت ديگه من چون بشيم موفق ماموريتمون تو اميدوارم پس بگيرم رو جلوت نميتونم عسل-

 ...ندارم رو ديگه نفر يه شدن کشته

 ...ميرم نمي خاک زير نکنم رو عوضي اون تا من...داداش نباش نگران-

 ...شدا خشک دستم...کن پاک اشکاتو بردار دستمالم يه

 ...کشيد بيرون جعبه از دستمال يه و زد تلخي لبخند

*** 

 !بودم شده متفاوت واقعا...بود جالبي خيلي گريم

 :گفت جديت با گريمور

 نداريد؟ گريمتون با مشکلي-

 ...کردم تغيير واقعا...عاليه اين...نه-

 بود کرده ايجاد صورتم توي تغييراتي هم التکس از استفاده با...اي قهوه موهاي و عسلي لنزهايي

 ...ميکرد عوض منو کال که

 ...ميشد حاليش چيزايي يه هم جديده گريمور اين...اومد خوشم...نه

 :گفتم و انداختم دختره به نگاهي

 گريم خودمو بتونم خودمم من که کردي چيکار بده توضيح قشنگ بهم بعدا فقط...خوبه خيلي-

 ...نيست بد ببينم ديگه بار يه...سخته يکم گريمه اين اما کردنا گريم از دارم اي سررشته يه...کنم

 گريم رو خودتون بتونيد هم خودتون که ميدم آموزش بهتون هم بار يه...سروان جناب حتما...بله-

 ...کنيد

 ...گرم دمت...ايول-

 :گفتم جديت با...دادم بزرگي سوتي چه فهميدم تازه من و انداخت من به متعجب نگاه يه دختره
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 ...ممنون-

 ...ميکنم خواهش...بعله-

 ...نگفتم چيزي ديگه من و گريم برداشتن به کرد شروع

 گريم نحوه تا اينجا بيام فردا گفت بهم اون و شدم بلند جام از برداشت صورتم از که رو گريم

 ...بده آموزش بهم ديگه بار يه رو کردنم

 ...بيرون زدم اتاق اون از و دادم تکون سري

 :شنيدم رو پدرم صداي يهو که ميرفتم راهرو تو داشتم

 !فرازمند سروان-

 :گفتم و سمتش به برگشتم

 بابا؟ جانم-

 !??خدا واي

 ????ميدم؟ سوتي هي امروز من چرا

 :گفتم و انداختم بابام به نگاهي ترس با

 سرهنگ؟ جناب بله...که اينه منظورم-

 رو رضايي ستوان زيرکي زير هاي خنده انصافا ولي...کنار به پدرم شده کشيده هم در اخماي حاال

 بزارم؟ دلم کجاي

 ...بوووق پررو فضول منشي

 ننگين اعمال بر ناظر و حاضر بايد اين من دادناي سوتي موقع هميشه...مياد بدم ازش خيلي...اه

 ...باشه من

 ...بشم همراه باهاش که خواست ازم فرازمند سرهنگ جناب...نه يعني...بابام
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 ...ايستاديم در يه روي به رو بعد لحظه چند و افتادم راه دنبالش

 :گفت پدرم

 ...تو برو-

 ...بود بازجويي اتاق...تو رفتم

 ...بود نشسته بازجويي ميز طرف يه ما به پشت يکي

 ...بود نشسته روش به رو هم فرزاد

 :پرسيدم و کردم پدرم به رو

 اينجا؟ اومدم مي بايد چرا من سرهنگ جناب ببخشيد-

 :گفت و داد نشون رو فرزاد کنار صندلي پدرم

 ...بدم توضيح تا بشين سروان-

 :گفتم بهش نشنوه پدرم که جوري و نشستم فرزاد کنار رفتم

 فرزاد؟ خبر چه اينجا-

 :گفت آروم اونم

 ...نميدونم خودمم من-

 :گفت ما به رو بعد و بيرون بره گفت رضايي به بابا

 ...عسل تو مخصوصا...کنيد جمع رو حواستون خوب-

 ...بوده کامياب دسته و دار جزو پيش وقت چند تا آقا اين

 ...ديدمش قبال ميکردم احساس...انداختيم رومون به رو جوون مرد به نگاهي يه

 :کرديم پدر حرفاي معطوف رو حواسمون دوباره مرد اون به گذرا نگاه يه از بعد
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 ...بده جواب رو شما سواالي تمام و کنه همکاري ما با قراره آقا اين...ببيند-

 :گفت و انداخت جوون مرد اون به ديگه نگاهي فرزاد

 ...که اينه منظورم کرده؟يعني همکاري تاج باند با االن تا بار چند کامياب-

 ...بار چهار بشم دستگير من اينکه از قبل تا-

 ...بودن عتيقه اجناس هم دفعه چهار هر

 ...داره همکاري قصد که بود معلوم دادنش جواب سريع از

 :گفتم و گذاشتم ام چونه زير رو دستم

 هستن؟ کيا مشترياشون-

 جات عتيقه پاي خرده هاي فروشنده هم مشترياشون از بعضي البته...کلسيونر سري يه-

 ...هاست کلسيونر به عتيقه اجناس فروش از آمدشون در بيشتر اما...هستن

 ...جاته عتيقه هاي حراجي عمومي فروش از عمومي؟منظورم يا خصوصي اجناس فروش-

 ...کنه بازي رو داره عادت امپراطور اما مخالفه حراجي با کامياب-

 ...معروفه کلکسيونرا بين تاج هاي حراجي

 ...يا ميکنن شراکت هم با هم مخدر مواد قاچاق توي کامياب و تاج-

 :گفت و زد پوزخندي مرد

 انسان بدن قاچاق توي کامياب که نداره خبر حتي...متنفره کثيف هاي تجارت از امپراطور...اصال-

 ...باشه ها اون شراکت ضعف نقطه تنها اين شايد و ميکنه فعاليت هم

 ...ميشد اکو ذهنم تو صداش

 ...باشه ها اون شراکت ضعف نقطه تنها

 ...باشه ها اون شراکت ضعف نقطه تنها
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 ...باشه ها اون شراکت ضعف نقطه تنها

 رو تا دو اون بين بشه که هست راهي که بود مهم برام فقط...نبود مهم بودنش نقطه تنها برام

 اختالف يه با که است کننده خوشحال چقدر بفهمي تا باشي پليس مامور بايد و کرد شکراب

 ...کني متالشي رو باند کل بتوني گروهي درون

 :پرسيد فرزاد...زدم کمرنگي لبخند

 از قسمت اون به راجع اطالعاتمون...بده توضيح برامون بيشتر بدن اعضاي قاچاق به راجع-

 ...کمتره کاراش

 :گفت و کرد قفل هم به رو دستاش جوون مرد

 براي زياد بودنشون که آدمهايي همه و سرپرست بي هاي بچه...فراري دختراي...ها خانمان بي-

 ...هستن کامياب کثيف تجارت قرباني نباشه مهم دنيا اين

 ...رحمي بي همه اين از ترسيدم!چرا دروغ...شد سيخ تنم به مو

 ...لرزيد مي هم مرد اين صداي که بود عجيب و

 نميکرده؟ کار کامياب براي اون مگر

 کثيف؟ ميگه اونا به مدام و ميگه کامياب هاي تجارت از انزجار با اينقدر چرا پس

 :داد ادامه و انداخت سوالم از پر چشماي به نگاهي مرد

 قاچاق کامياب فهميدم که وقتي از اما داشتم بيايي برو خودم براي سياه عنکبوت باند تو من-

 گفت بهم اونم...کنم همکاري باهاش نميتونم ديگه گفتم بهش ميده انجام هم رو بدن اعضاي

 اون از من اما کنه زير منو ماشين با تا فرستاد رو نفر يه هم بار يه حتي ميکشه منو برم اگه

 آدمکش من...ندم خفتي همچين به تن ولي بمونم زندان تو سالي چند دادم ترجيح...زرنگترم

 ...که هم حاال و...پليس پيش اومدم...نبودم

 :گفت فرزاد
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 !نيستن کافي اطالعات اين...بده توضيح بيشتر اعضا قاچاق به راجع-

 ...ميدم توضيح بازم...باشه ولي آوره زجر برام آوريش ياد اينکه با-

 که خودش دستاي زير حتي نميدونه رو آدرسش هيچکس که دورافتاده جاي يه رو قربانيا کامياب

 ...دارن بند چشم راه طول در همشون آخه...ميرن اونجا به

 دچار سرنوشت يه به قربانيا عمل،تمام اتاق ميگه بهش کامياب خود که افتاده دور جاي اون توي

 ...مرگ...ميشن

 اون بدن از رو فروخت بشه که چيزي هر خالصه و چشماشون حتي...کليه...ريه...کبد...قلب

 اعضا اون واسه خوبي پول حاضرن که پولدار مشت يه به ميفروشن و ميکنن خارج بيچاره آدماي

 ...بدن

 گردن رگ مگه و بود خشمگين بلکه...نبود زده بهت اون اما...کردم نگاه فرزاد به ناباوري با

 باشه؟ ميتونست هم اين جز چيزي عالمت متورمش

 :گفت و ميز روي کوبيد مشت با فرزاد

 ...آشغال...کثافت-

 اتاق توي اون پي در پي و تند هاي نفس صداي...زدن قدم به کردم شروع و شد بلند جاش از بعد

 ...بودم زده بهت فقط من و بود پيچيده

 رو حرفها اين شنيدن طاقت که بود کسي تنها پدرم شايد و ميکرد نگاه مرد به جديت با اما پدرم

 ...بوديم سکته مرز در برادرم و من و داشت

 :زد داد عصبانيت با فرزاد

 ...رواني يه...وحشيه يه مرد اين-

 :گفت جديت با پدرم

 ...سرگرد باش آروم-
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 :گفت و زد پوزخندي فرزاد

 تنها رو خواهرم گرياش وحشي و باند اين ميون...سرهنگ جناب نميتونم...باشم آروم نميتونم-

 کاغذ تا چند خاطر به...بزارم؟آره

 بيام؟ و کنم ولش

 سرنوشتمون کامياب خونه سالخ تهش که بزاريم تنها جايي رو همديگه ميخوايد؟اينکه چي ما از

 هان؟ بشه؟

 :گفت و انداخت فرزاد به خشمگيني نگاهي پدر

 ...سرگرد نيست حرفا اين جاي جا اين-

 ...کرد اشاره مرد اون به چشم با بعد و

 ...رفت بيرون اتاق از و کرد مشت رو دستاش فرزاد

 :گفت و بست چشماشو...انداختم پدرم به درمونده نگاهي

 ...سروان دنبالش برو-

 ...زدم بيرون اتاق اون از سريع و شدم بلند جام از

 :گفتم و رفتم سمتش به سرعت با...ميزد قدم راهرو تو داشت فرزاد

 ...پدر جلوي چرا شده؟آخه چت داداش-

 اش خفه هقاي هق از اينو ميکرد گريه داشت...گرفت آغوش تو منو که بود نشده تموم حرفم

 ...فهميدم

 :گفتم بهت با

 ميکني؟ گريه داري چرا آخه...ميره آبرومون ميبينه مياد يکي ديوونه؟االن چته-

 ...که نبود نازک دل انقدر من فرزاد داداش
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 :گفت گرفته صدايي با.نذاشت که بيرون بيام بغلش از خواستم

 ...ميکنم دق دارم ديروز از...عسل ميکنم دق دارم-

 چطور آخه...کنم فرار مدارک با بايد کنم انتخاب رو يکي مدارک با فرار و تو بين شد قرار اگه ميگن

 ...مني عزيز خواهر ميخوان؟تو ازم چيزي همچين

 :داد ادامه و چشمام تو زد زل...بيرون کشيد آغوشش از منو و کرد مکث کمي

 نياي؟هان؟ ماموريت اين به تو چطوره اصال عسل-

 ...بدم جونمم اگه حتي...بيام بايد فرزاد؟من خوبه حالت-

 :زد داد

 ...شو خفه-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 دادي؟ دست از رو جسارتت...سرگرد شدي ضعيف خيلي-

 خوبه؟ خودت براي فقط طلبيت؟شهادت شهادت روحيه اون رفته کجا

 اين نه،از يا بيافته اتفاق نيست معلوم اونم که احتمال يه براي فقط من نميکني فکر که تو

 بگذرم؟هوم؟ عمليات

 برسيم؟ دوراهي اون به آخرش ما معلوم کجا از اصال

 ...داداشي نگير سخت...فرزاد نگير سخت

 :گفت و کرد نگاهم کالفه

 حاليته؟ ترس...ميترسم ميگم؟من چي من نميفهمي تو-

 ...همين...ميکني تلقين خود به داري تو...نميبينم ترسي من...نه-

 :دادم ادامه و گرفتم فاصله کمي ازش
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 ...حتما...ماموريت اين به ميام حتما من...شو بيخيال داداش-

 ...نبود قرص خودم دل ته اما ميزدم حرف محکم

 !ميترسيدم يکم خودمم انگار

 که بودم مجبور من ولي بود افتاده اندامم به لرزه مرده اون حرفهاي شنيدن از بعد...نه که يکم

 ...فقط...فرانک براي فقط...برم

 عمليات اين سمت به منو نيرويي يه انگار و شدم دور اونجا از فرزاد درمونده چشماي مقابل در

 ...ميداد هل

 ...سرنوشت نام به نيرويي

*** 

 :گفتم و شدم دقيق دستم توي کاغذ به يکم

 سرگرد؟ چطوره-

 :گفت و انداخت کاغذ به نگاهي ناطقي سرگرد

 !هستي حرفي جاعل يه که بگي همه به ميتوني واقعا ديگه حاال...عاليه-

 :گفتم و انداختم سرگرد به نگاهي غرور با

 شدنم ماهرتر خاطر به فقط هم هفته يه اين...داشتم سررشته جعل از هم قبال گفتم که من-

 ...بود

 ...کني صبر هم ديگه روز دو يکي بايد...داري کار جاي يکم هنوز اما-

 :گفتم وارفته اي قيافه با

 ديگه؟ روز دو يکي-

 ...شد وارد پدرم و شد باز در لحظه همون
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 ...گذاشتيم نظامي احترام و شديم بلند جامون از ناطقي سرگرد و من

 :گفت و نشست ما کنار پدرم

 ...باشيد راحت-

 :گفت و کرد من به رو

 آموزشات؟ از خبر فرازمند؟چه سروان شد چي خب-

 :گفتم و زدم ژکوندي لبخند

 جعل براتون بخوايد که رو چيزي هر و ايم حرفه جاعل يه االن من...سرهنگ جناب عاليه-

 ...ميکنم

 کنم؟ چيکار خب...فهميدم معناشو خودم که انداخت بهم مايوسانه نگاه يه بابام

 عادت اداهام به شرافتمندانه زندگي سال شيش و بيست از بعد بابامم...ديگه شوتم يکم من

 !کرد ميشه چه...نکرده

 :گفتم جديت با و کردم تبديل مليح لبخند يه به رو ژکوندم لبخند آروم

 آماده ماموريت واسه و گرفتم ياد هم رو تکميلي آموزشات تمام تقريبا من که اينه منظورم يعني-

 ...سرهنگ جناب ام

 :گفت و داد تکون سري جديت با پدر

 ...خوبه-

 :پرسيد و کرد ناطقي سرگرد به رو بعد

 ميگه؟ درست فرازمند سروان...ناطقي خب-
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 هم ها ماموريت از تا دو توي چون و گرفتن ياد سرعت به رو چيز همه تقريبا ايشون...قربان بله-

 روز دو يکي تا و نداره آشکاري نقص تقريبا کارهاشون بودن کرده پيدا کردن جعل با کمي آشنايي

 ...کنند معرفي جاعل يه عنوان به رو خودشون ميتونن

 :گفتم عجز با

 ديگه؟ روز دو يکي ميگيد بازم-

 :گفت جديت با ناطقي سرگرد

 ماموريت اين آخه.بشه کمتر اشتباهاتتون تا کنيد تمرين بازم بايد روز دو يکي اين تو سروان-

 ...نيست بردار شوخي و جديه خيلي

 :گفت هم پدرم

 ...کني تمرين هم رو روز دو يکي اين و باشي صبور بايد تو...ميگه درست سرگرد-

 ...بشم ماموريت وارد زودتر دارم دوست من اما-

 کن عمل دستورات به فقط فعال...ميکني شروع رو ماموريتت هم تو بشه وقتش وقت هر-

 ...سروان

 اين براي منو اشتياق هيچکس چرا آخه...زورگويي و استبداد از پر...بودم متنفر پدرم لحنم اين از

 نميکرد؟ درک ماموريت

 آموزشي هيچ بدون بود شده مخفيش ماموريتاي از يکي وارد هکر يه عنوان به هم قبال چون فرزاد

 يه عنوان به بار دو هم قبال و...داشتم تجربه اون از بيشتر که مني ولي بشه ماموريت وارد ميتونه

 ...عدالتي بي عين يعني اين... ميديدم آموزش بودم،بايد کرده کار ماموريتام تو جاعل

 :گفتم پدرم به رو ناراحتي با

 تجربه سرگرد، از بيشتر من...ميزاريد فرق فرازمند سرگرد و من بين داريد شما سرهنگ جناب-

 ...نيستن ماهر کردن هک توي هم اونقدرها ايشون اما داشتم رو بودن جاعل و مخفي ماموريت
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 نه؟ ايشون و ببينم آموزش بايد من چرا پس

 :گفت کالفه پدرم

 حرفيه؟ چه اين سروان-

 همچين توي باشه،چون داشته کليدي نقش نيست قرار باند اون توي اونقدري فرازمند سرگرد

 ميشه معرفي جاعل عنوان به که کسي کارهاي روي اونا اما ندارن زيادي کار ها هکر باندهايي

 نفوذي پليس يه فرد اون قراره که حاال پس...بينه ذره زير خيلي فرد اون و حساسن بيشتر خيلي

 ...بده انجام نقص بي رو کارش بايد حتما باشه

 ...سروان نکني مقايسه فرازمند سرگرد با رو خودت بهتره

 ...نيست هم شبيه اصال تا دو شما کار

 ...کني آماده خوب خودتو بايد توئه،پس دوش روي ماموريت اين بار بيشتر

 ...شد دراز گوشام...بابا خب

 راضي که من ولي بشه بسته دهنم و مهمم خيلي کنم فکر من که گفت اينجوري االن

 ...ميکنيد ماموريت وارد من از زودتر رو فرزاد که نباشه راضي شما از هم خدا...نيستم

 کجاست؟ حواست سروان-

 ...ميکنه آويزونم پا از بابام فکر؟االن تو رفتم باز من!خدا واي

 :گفتم تعجب با

 ...??ميرسونه سالم...سرهنگ جناب همينجاست-

 :گفت تعجب با و شد گشاد امکان حد تا پدرم چشماي

 ??ميرسونه؟ سالم کي-

 !??ديگه حواسم-
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 ??خوبه؟ حالت تو دختر-

 !خوبه حالمم...سرهنگ جناب ممنون بله-

 !خنده زير زد و داره نگه خودشو نتونست ديگه ناطقي سرگرد

 !بخند کي نخند حاال

 ميدونست و بود آشنا من بهاري اخالق با بود خانوادگيمون دوست چون ناطقي سرگرد البته

 !زياده بازيام ديوونه

 !بهاريه اخالقم ميگم چرا حاال

 بودم دادن سوتي خداي آشنا و دوست جلوي که همونطوري چون

 ...ناپيدا سرش اون ميکردم پيدا سگي اخالقه يه ماموريتها توي و ها غريبه جلوي

 :گفت و داد تکون تاسف نشانه به سري پدرم

 چه نبود معلوم تو بازياي ديوونه اين با وگرنه...ميکنم شروع فرزاد با رو ماموريت که خوشحالم-

 ...بيافته اتفاقي

 ميگه من به...برخوردا بهم يکم البته...کردم خل رو بيچاره...پريد بابام نظامي استايل کال

 ...خل...خلم يکم...نيستم ديوونه که من...ديوونه

*** 

 ...نکن گريه-

 :گفتم تخسي با

 ...داداش خان کن نصيحت منو بعدا کن پاک خودتو اشکاي اول-

 :گفت و زد تلخندي

 ...ديگه نکن گريه...عسل ميشه ناراحت مامان-
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 :گفتم آرومي به

 ...ميکرد غش همينجا که شير دهن تو ميري داري تو ميدونست اگه بيچاره مامان-

 ...شق کله خانوم نگير ايراد من واسه بيخود پس...همونجا بياي بايد ديگه روز چند تا هم تو-

 :گفتم حرص با

 چي؟ تو...دارم دليل ماموريت اين به رفتنم واسه من-

 ...باشم ماموريت اين توي بايد تو خاطر به منم-

 ...بشم جدا ازش ميترسيدم...افتاد چشمم گوشه از اشک قطره يه

 ...ببرن رو روز دو اين مردشور...برم باهاش ميتونستم منم کاش

 ...بريم هم با فرزاد و من نذاشتن چرا آخه

 !ميري تنها داري که بدي خيلي-

 !بياي قراره که بدي خيلي هم تو-

 ...ديوونه-

 :گفت و کشيد رو دماغم

 ...ديگه توئم داداشم نباشه چي هر-

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش

 ...سرگرد بري بهتره...بسه...ديگه خب-

 :گفت من به رو آخر سر و کرد خداحافظي بابا و مامان از بلند صداي با فرزاد

 ...ميبينمت زودي به...سروان باشي موفق-

 :کردم زمزمه و انداختم بهش غمگيني نگاه
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 ...سرگرد اميدوارم-

 چرخهاي صداي چقدر و شد دور ازم سرعت به و زد چشمکي ام جمله شدن تموم از بعد فرزاد و

 ...بود دهنده آزار برام چمدونش

 ...شد ناپديد نظرم از باالخره و ميشد تر دور و دور لحظه هر اون

 :گفت و کنارم اومد مادرم

 ...رفت فرزاد...بريم دخترم-

 :گفتم و دادم تکون سري

 ...بريم-

 شد تنگ دلم يهويي چقدر و رفت اهواز-تهران پرواز که کردن اعالم بلندگو از بعد لحظه چند و

 ...براش

 فرزاد که کنم فکر اين به کمتر کردم سعي پس...ميپوسه ديگه روز دو تا دلم اينجوري ميدونستم

 حال بفهمه نميتونه هيچکس و نيست شير دم با بازي از کم که کنه شروع رو ماموريتي قراره

 که رو خواهري

 ...خطره تو برادرش

 :گفت مادرم به رو پدرم رسيديم ماشين نزديک که همين و شديم خارج فرودگاره از

 و ميگيريم مارکت سوپر از چيزي يه ميرييم عسل با من...شو ماشين سوار شما خانوم-

 ...برميگرديم

 :گفت تعجب با مامانم

 ؟!داري چيکار بچه اين با...برو تنها خودت خب!وا-

 نداره؟ حوصله و حال رفته، فرزاد نميبيني
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 اونجا؟ تا ميکشونيش داري چرا

 .داره کار باهام فهميدم.انداخت بهم معنادار نگاهي پدرم

 :گفتم مامان به رو

 ...مياييم االن هم ما بشينيد شما...ميخوام سوپر از چيزي يه خودمم اتفاقا...جان مامان نه-

 :شدم قدم هم باهاش و رفتم پدرم سمت به سريع منم کرد نگاهم مشکوک يکم مامانم

 !بابا-

 جانم؟-

 داري؟ کاري-

 خب؟...اهواز رفته ماموريت براي داداشت نفهمه مامانت باش مواظب جان بابا-

 ...بفهمه چيزي نميزارم...مواظبم...بابا ميدونم-

 ...بفهمه مامانت نزار اينم...اونجا ميفرستم هم رو تو دلتنگي بهانه به ديگه روز دو-

 دستم مامانم اخالق سال شيش و بيست از بعد باالخره...آبم فوت من ديگه رو اينا بابا-

 ...کرد ميشه چه...ديگه نازکه دل...اومده

 !بدترم مامانم از خودمم...نيستم خودم که نه

 !??کردم مي گريه برادرم رفتن براي سير دل يه و اينجا مينشتم ميتونستم اگه االن اصال

 !??لوس،خودشه گفت بهم هم کسي هر

 :گفت بابام

 !ميکشيدم راحت نفس يه من ميشد تموم خوشي و خوبي به اگه ماموريت اين-

 :گفتم و زدم بشکني
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 !دقيقا-

 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب با بابام

 ميزني؟ بشکن چرا خيابون وسط...جان بابا زشته-

 !شرمنده...نميزنم...چشم...هان؟آهان-

 .پايين انداختم سريع رو دستم و

 !نکنه شک مامان که بخريم چي حاال...مغازه دم رسيديم باالخره

 !است گزينه بهترين تنقالت نظرم به

 !تنقالت رو گذاشتم دست خودم خاطر به کنيد فکر اگه مديونيد

 !فقط!???...مامانمه نکردن شک خاطر به فقط

 بگيريم؟ هوله هله بابا-

 مثل بعد بخره تنقالت ميکنه فکر خودش با دختره!ندارم حرفي ديگه واقعا من:نويسنده سخن)

 ...??(ميبره کار به رو هوله هله کلمه ساله دو هاي بچه

 !زدنه حرف طرز چه اين آخه پليسي اداره سروان مثال تو هوله؟دخترم هله-

 ...يکم فقط!اصيله تربيت به پايبند کوچولو يه بابام

 اصل يعني مدرن تربيت به کامال من ولي

 ...کارمه بخواب و بخور"

 !دارم اساسي مشکل بودن رنگين سنگين تو يکم و طلبم راحت کال و دارم اعتقاد"  نگهدارمه خدا

 !نميخوره بهم بابام نول و من فاز يکم ترتيب اين به

 از مانع که ميکنه ايفا رو زمين به اتصال سيم نقش تقريبا و تاست دو ما بين چيزي يه برادرمم

 !ميشه گرفتگي برق
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 :??????(نويسنده سخن)

 توش تفکري هر!فروشيه پرت و خرت مغازه که نيست رسيدم؟فکر کجا به کجا از...اوه اوه

 ...هست

 !تواما با دخترم-

 !واي اي

 هپروت؟ تو رفتم من باز

 ؟!نفهميدم کرد، صدام بابام باز

 بابا؟ جونم-

 ...بردار داري دوست چي هر ميگم-

 :گفت خنده با که زدم لبخندي

 که ميدونم خوب من و مادرته جوونياي شبيه اخالقت!جان بابا نيستي بشو درست آخرشم تو-

 !نميشه درست ها حاال حاال اخالق اين

 باريک مرز شاديه اين کم کم ديگه شادم زيادي کنم فکر شادم؟البته من نشاطم؟بده با من بده

 !واال!ميبره بين از رو جاهلي و عاقلي ميان

 در جيبش از رو بانکيش کارت بابام تو برم خواستم تا و برداشتم ميخواست دلم که رو چي هر

 :گفت و آورد

 ...جان بابا بيا-

 !ديگه ميکنم حساب من-

 ...شده جيب به دست من واسه!صلواتي پدر بگير-

 :گفتم و گرفتم ازش رو کارت
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 رمزش؟ جون بابا-

 ...نکردم عوضش! قبليه همون-

 !فروشگاه پيشخوان روي ريختم رو پفکا و چيپش تمام و تو رفتم سريع

 ميشه؟ چقدر اينا آقا-

 :گفت و کرد نگاه پفکا و چيپس تعداد به تعجب با فروشنده

 !کنيد صبر لحظه چند يه... خانوم کنم حساب بايد-

 رنگ قرمز لواشک يه به چشمم يهو که کنه حساب تا موندم منتظر و کردم نگاه اطراف به

 رو هم اونو و برگردم خواستم تا داشتم،اما برش و رفتم سمتش به سريع...افتاد خوشگل

 !نبينه بد روز چشمتون و اومد سمتم به مغازه سمت اون از مرد يه بزارم پيشخوان

 !بوممممم

 پخش زمين روي هم مرده وسايالي و شديم زمين نقش جفتمون که خورديم هم به محکم اونقدر

 ...شد پال و

 :گفتم و کردم مرده اون به نگاه

 کوري؟ مگه-

 !کرد نگاهم همينجوري و نگفت هيچي

 عصباني؟ناراحته؟شرمنده؟خوشحاله؟واال االن نميدونستم بود زده دودي عينک چون

 ...صورتش به زده ماسک رسما که نيست عينکه...ديگه

 :گفتم تکوندم مي رو لباسام که حالي در و شدم بلند جام از

 جناب؟ خدمتتون بدم زدي؟آفتاب عينک مغازه کوري؟تو واقعا شايدم-

 :گفت عصبانيت با
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 ...ادب بي دختره خودتي کور-

 ...هرکول آبادته و جد ادب بي-

 :گفتم و برداشتم زمين روي از رو لواشکم

 ...تو و ميدونستم من هوگرنه خونسردي آدم من که کن شکر خداتو برو-

 :گفت و شد بلند جاش از سرعت به

 چي؟-

 :گفتم حرص با

 !پيچي پيچ-

 :گفت تر حرصي

 ميکشي؟ نشون و خط من واسه تو بعد ميبرن حساب من از چي مثل تو مثل تا صد جون دختر-

 :گفتم و گرفتم فروشنده سمت به رو کارتم حرص با پسره اون به توجه بي

 ...کنيد حساب رو اينا آقا-

 وگرنه بسته رو پام و دست قانون که حيف...اش مسخره عينک اون با...بيشعور االغ پسره

 !ميکردم يکي رو تهت و سر فن تا دو با همينجا

 !رمزتون-

 ...گفتم حرص با رو رمز

 :گفت تمسخر با پسره

 نميدي؟ جواب خانوم؟چرا شد چي-

 :گفتم و سمتش به برگشتم
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 (بووووووووووووووووق) ي پسره-

 ??...(نشسته،بيشعور خانواده اينجا?? عسل؟ وضعشه چه اين:نويسنده سخن)

 پسره به داشتم همچنان... انگار نه انگار من و ميکرد دعوت آرامش به منو هي بيچاره فروشنده

 ...ميشه منفجر عصبانيت از داره پسره ديدم يهو که ميگفتم ناسزا

 ...فهميدم اش بادکرده پيشوني رگ از اينو

 ...دلير و شجاع اصال که منم...بود خراب خيلي اوضاع که اين مثل

 از و گرفتم فروشنده دست از رو بانکيم کارت برداشتم، پيشخوان رو از رو خوراکيا کيسه سريع

 ...زدم جيم اونجا

 !شدما مي برنده ميکردم مبارزه باهاش اگه من البته...نداشتم خوردن کتک حوصله

 !ديگه بخورم هم مشت تا دو يکي بود ممکن باالخره اما

 !نيست خبري هم بابا از و وايسادم ماشين کنار اومدم،ديدم که خودم به

 شده؟ خاکي چرا کو؟چادرم بابام پس!وا

 ...کردم پشتم به نگاه يه

 سمت به و گذاشتم زمين بود دستم که پالستيکي...ميومد سمتم به داشت جون بي بابام...واويال

 :رفتم بابام

 شده؟ چي بابا-

 !ميزد نفس نفس...گذاشت زانوهاش روي رو دستش و شد خم بابام

 شده؟ جان؟چي بابا-

 :گفت و کرد نگاهم حرص با بابام

 رفتي؟ و دوييدي اونجور چرا...ديوونه دختره-
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 نداره؟ دوييدن پاي بابام نميگي

 !کردم نگاه بابام به تعجب با

 وگرنه!نياره رو دخلم پسره اون که شدم دور جرم محل از سريع يکم فقط من؟دوييدم؟کي؟من

 ...که

 بابا؟ دوييدم مطمئني-

 ...کرد نگاهم کمر به دست و وايساد بابام

 ...ميزد نفس نفس هنوز بابام بيچاره

 دوييدم؟ اينجا تا مغازه اون از من يعني

 چشماش با و بود ايستاده در دم که پسره اون ديدن با و انداختم مغازه اون به نگاهي دور از

 ...شدم ماشين سوار ميگشت،سريع من دنبال

 :گفت و ماشين پنجره جلوي اومد من رفتار ديدن با بابام

 !ميزنما حرف باهات چيه؟دارم بازيا ديوونه اين-

 !بزنيم رو حرفامون بقيه ماشين تو بياي بهتره ولي...بابا ميدونم-

 ...زد زل زمين به بعد و کرد نگاهم کالفه بابا

 :گفت مامانم

 عسل؟ شده چي-

 :گفتم و زدم ژکوند لبخند

 ...گلم مامان هيچي-

 :گفت بابام که پنجره سمت به برگشتم...بغلم تو افتاد چيزي يه يهو

 ...پرت حواس هم...اي ديوونه هم-
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 !بوديما رفته اينا خريد واسه مثال

 :گفت وار زمزمه خودش با بعد

 ...زمين رو گذاشتتشون-

 ...انداختم مغازه اون به نگاهي ماشين پشت از دوباره نشست فرمون پشت که بابا

 فوضول...ميکشيد گردن سمت اون و سمت عين به هي و ميگشت من دنبال هنوز کنه پسره

 !پررو

 ...مغازه تو برگشت و زد لگد سنگ تيکه يه به نااميدانه اونم زديم استارت که همين

 ميبردم لذت بابام خوب رانندگي از داشتم که همونطور و دادم لم ماشين تو راحت خيال با دوباره

 !خنديدم پسره اون قيافه به و کردم باز پفک يه

 !??(خنديدم ريشش به بگه نميشه روش:نويسنده سخن)

*** 

 ...برم بايد من مامان-

 :گفت و کرد مزه مزه رو خورشت مامان

 ...ميشم که تو نميشم،حريف برادرت کاراي حريف...بزارم نداره امکان-

 ...برميگردم بعدشم و برادرم پيش برم روزي چند يه ميخوام کاريه؟من چه اين آخه مامان-

 :گفتم عجز با و گرفتم مادرم نگاه مقابل رو مرخصيم برگه بعد

 !بدبختي کلي با اونم...گرفتم حقوق بدون مرخصي...مامان ببين-

 ...بياري نه تو اگه حاال

 !نه-
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 لبم رو لبخندي پارکينگ در بازشدن صداي بگم چيزي خواستم تا و زدم بهم کالفگي با رو موهام

 ...نشوند

 :کردم زمزمه لب زير

 !بابا-

 دوييدم حياط سمت به سريع و اپن رو کردم روپرت مرخصيم برگه

 پامو اما پايين برم خواستم ميزد حرف موبايلش با داشت احتماال!اومد مي پارکينگ از بابا صداي

 ...زد خشکم ديگه مرد يه خنده صداي شنيدن با يهو که بودم نذاشته اول پله

 :کردم زمزمه بهت با

 سهراب؟-

 ...نبستم سرم پشت رو در حتي بودم شده هول چون و خونه تو برگشتم فشنگ مثل

 :زد داد رفتارم ديدن با مامانم

 يهو؟ شد چت-

 :گفتم دوييدم مي اتاقم سمت به که همونطور

 ...اومده نامحرم-

 :گفت و دستش پشت زد مامانم

 نامحرم؟کي؟-

 :زدم داد در بستن با همزمان

 ...سهراب-

 :گفت بهم مامانم که نشنيدم اصال و بستم و در

 !خل دختره-
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 ??????(نشنيد اصال:?????? نويسنده سخن)

 :گفتم آسمون به رو و دادم تکيه در به

 !بنما دور ما خانواده استحفاظي حوضه از رو ديالق پسره اين خدايا-

 !اه اه اه!نداره حد که ازش مياد بدم اينقدر...نچسب پسره

 !بيام خودم به شد باعث اتاقم در صداي

 :گفت مامانم

 !داره کارت سهراب بيا جان؟مامان عسل-

 !دره پشت هم سهراب که بود معلوم لحنش از

 مالطفت؟ همه اين و من مامان وگرنه

 !من لحن هاي مايه در چيزي يه مامانم لحن

 !??هپروت تو رفتم که باز

 :گفتم اي شده کنترل حرص با

 !ميام االن...جان مامان چشم-

 ...لباس پوشيدن به کردم شروع و لباسام کمد سراغ رفتم

 !بيرون زدم اتاق از و پوشيدم اومد دستم دم چي هر...نکردم ست اصال...نزدم تيپ اصال

 !سرمه پشت سهراب ديدم برگردم خواستم و بستم رو در که همين

 ...گذاشتم ام بيچاره قلب روي رو دستم و کشيدم بلندي هيني ترس از

 ؟"داره تپش خيلي ديگه ميزنه تند چرا قلبم" واي
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 اين در...شاهکاره خيلي دختره اين ولي!ميندازم پارازيت هي من ببخشيد واي:نويسنده سخن)

 !????(ميشه پلي آهنگ ذهنش تو هم وضعيت

 :گفت خنده با سهراب

 خوبي؟!عسلي سالم-

 !هللا اال هللا ال

 !آبادته و جد عسليه؟عسلي کجام من!بده صبر من به خودت خدايا

 !ميبينه ميز شبيه منو رسما

 :گفتم ممکن لحن سردترين با

 طرفا؟ اين از!دايي پسر سالم-

 :گفت و کرد نگاهم اش مسخره لبخند با

 خوبي؟!خانومي سالم-

 :داد ادامه اون و کردم نگاهش جب تعه با

 روزيه؟ چه امروز ميدوني-

 :گفتم حوصلگي بي با

 روزيه؟ چه-

 !خانوما خانوم تولدته روز-

 اينطوريه؟ امشب چرا اين...عق!زني بهم حال لحن چه...اه اه اه

 !است ديگه ماهه چهار من تولد! نيست من تولد که امشب

 :گفتم و کردم ريز چشامو
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 زدي؟ ميزي دايي؟چيز پسر خوبه حالت-

 ??بله؟-

 معتاد پسرش بدونه دايي اگه...جامعه انگل...افيوني معتاد پسره...کاري کوفت و بله...بال و بله

 !شده

 اش ننه با و کنه رحم ممکنه داييم زن ميشه اش ننه چون البته...مينشونه عزاش به شو ننه

 !باشه نداشته کاري

 ...ميکنه لگدي و چک حتما خودشو ولي

 ...گفتم همين خاطر به-

 چرا؟ بود معنا بي اش اين؟جمله گفت چي

 بودم؟ غرق افکارم تو باز نکنه

 :گفتم تعجب با

 گفتي؟ چي خاطر به رو چي-

 ??؟!ميگم چي من ميدي گوش اصال تو-

 چند واقع در...نه...شد وصل و قطع که اينه منظورم يعني...شد روخط خط لحظه يه فقط...آره-

 ...شد پرت حواسم لحظه

 ...بگو...نه...بن دوباره رو زدي که حرفي زحمت بي

 ...کرد رحم خدا!بنال بگم بود مونده کم...هووووف

 :گفت وارفته اي قيافه با بود شده خالي کامال بادش که سهراب

 ...امروزه دقيقا قمري سال به تولدت تاريخ يعني...توئه قمري تولد امروز ميگم-

 ميکنن؟ حساب هم قمري به رو تولد ما؟مگه جون!الخالق جلل
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 قمريمه؟ تولد تاريخ امروز ميدونه کجا از سهراب اين...کنار به اينا حاال

 ...نميداند را اين مادرم که اينه منظورم...نميدونه ننم هيچ

 ...ميکنم تمرين دارم منم بزن حرف سنگين ميگه بابام

 !کادوته اينم-

 ...گرفته روم به رو رو سبز ي جعبه يه ديدم اومدم که خودم به

 ...باشه چيزي گردنبندي توش دادم مي احتمال

 کادو؟ جعبه رنگ شد سبزم...ست سليقه بي جعبه انتخاب تو که قدرم چه...اه اه

 ...پررنگ سبز...کمرنگ سبز نه اونم

 ...جيبم تو گذاشتم و گرفتم دستش از رو کادو جعبه اکراه با

 !واال! ميکنم معدومش حتما بعدا...نکنيد اشتباه البته

 :گفتم تصنعي اي خنده با

 ...دايي پسر ممنون-

 ...عسلي ميکنم خواهش-

 ...ها بهش ميگم چيزي يه...باشيد شاهد عسلي؟شما گفت من به باز ديالق اين

 ...ترم راحت عسل بگي بهم-

 ...ناراحتم من اونجوري خب-

 ...احمق کن صدا درست رو اسمم...ناراحتي که سرم فداي...درک به

 ...دايي پسر آخه-

 ...سهراب بگو بهم-
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 !الحوائج باب يا

 !بده نجات مغز جلبک اين دست از منو خودت

 ...ناراحتم سهراب بگم اگه منم-

 :گفت نفس به اعتماد با که بقيه پيش برم خواستم

 خوب...سقف يه زير بريم قراره ما ديگه چندوقت تا باالخره...جان عسل کني عادت ميخوام-

 ...کنه صدا دايي پسر رو شوهرش زن يه نيست

 پسره...کنم اش خفه االن همين ميخواست دلم...عصبانيت از ميشدم منفجر داشتم

 !بيشعور احمق...کنه

 کنم؟ ازدواج قرتي بچه اين با قراره من گفته کي

 ...ازدواج به برسه چه ببينم ريختشو نميخواستم من اصال

 !اين و من...دور به بال

 !??(ميگن درخت به اين:نويسنده سخن)

 ...کمتره درختم از اين

 ??(ميشنوي؟ منو صداي تو مگه!خدا يا:نويسنده سخن)

 ...ميشنوم رو صدات واضح ديگه االن اما ميشنيدم ويز ويز فقط اوايل...بابا آره

 ...??(ست اعجوبه اصال...شاهکاره دختره اين:نويسنده سخن)

 کردي؟ فکر چي...نويسنده خانوم بله

 ...آهان...بودم خب،کجا

 :گفتم و کردم سهراب به رو حصري و حد بي عصبانيت با
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 بهت...بدوش ميگي تو نره ميگم من...ميشي تر پررو نميگم بهت هيچي هي...سهراب ببين-

 ميفهمي؟...کنم ازدواج باهات نميخوام...نمياد خوشم تو از من ميگم

 آتيشت همينجا بخدا بزني حرف ديگه کلمه يه فقط کلمه يه اگه هم حاال...خوام...مي...ن

 ؟!نه ميگن بار چند آدم يه به...ميزنم

 ...بگرده عروس دنبال ديگه ديگه خونه يه توي بگو دايي زن به

 "فاميلي ازدواج حاصل بشم تو زن عمرا من"که بگم ميخواستم

 ...کردم نظر صرف آخر جمله گفتن از داليلي به اما

 فکري همچين اگه نميبخشمتون واال...فاميلن هم با هم خودم مامان و بابا کنيد فکر اگه مديونيد

 !??کنيد

 !???بس و فاميلن هم با داييم زن و دايي فقط ثانوي اطالع تا

 ...رفتم آشپزخونه سمت به و شدم رد کنارش از حرص با

 !بزنم فرياد ميخواست دلم

 !کنه باز سرم از رو سهراب اين چطوري ميدونه خوب بگم،اون بابا به بزار

 !ميخندن و ميزنن حرف هم با دارن بابام و مامان ديدم.شدم آشپزخونه وارد

 :گفتم و پدرم نزديک رفتم

 بياي؟ ميشه!بابا-

 :گفت و برگشت پدرم

 بابا؟ جونم-

 :گفتم اي شده کنترل حرص با

 !دارم کارت...آشپزخونه از بيرون بيا-
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 :گفت آروم مامانم

 عسل؟ موند کجا سهراب-

 :گفتم لب زير

 !مونده قبرستوني کدوم نميدونم-

 :گفت تعجب با مامانم

 هان؟-

 :دادم جواب دستپاچه

 ...کنم فکر اونجاست االنم...بود من اتاق در دم-

 !نداشتم زدن جيک جرات مامانم جلو...کشيده بابام به شجاعتم اصال

 :گفت داد با و رفت بيرون آشپزخونه از بابام

 !ديگه بيا جان عسل-

 نميخواست دلم من انگار نه انگار و ميده سوتي زيادي اوقات گاهي اوقات،فقط گاهي من باباي

 ...داشتم کار بابا با من که بفهمه کسي

 !زدم بيرون آشپزخونه از سريع و زدم مامانم کنجکاو نگاه به مصنوعي لبخند

 :گفتم بابا به رو حرص با

 !دارم کار باهاتون من فهميد جهان خبرتونه؟کل چه بابا-

 خصوصيه؟ کارت مگه-

 ...رفت شد عمومي کامال ديگه االن...بود خصوصي-

 :گفت و آورد پايين صداشو بابام
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 چيه؟ کارت حاال خب-

 ??سهراب مرگ از پس نوشدارو

 :گفتم جديت با

 ...بزنيد حرف آروم اينقدر نميخواد حاال-

 :گفتم بعد و کردم مکثي

 رو؟ بدتره يا بگم رو بده اول...جان بابا دارم بد خبر تا دو -

 ...بگو اول رو بدتره خب?? کنم؟ انتخاب بايد بدتر و بد بين االن-

 :گفتم پس...کنم حساب بدتره اونو من که نبود حدي در اصال که سهراب

 !بري نکرده الزم ميگه...فرزاد پيش برم نميزاره مامان-

 !سپردما بهت کوچيک کار نمياي؟يه بر مامانت کردن راضي پس از تو يعني-

 !واال...بديد انجامش خودتون ست ساده نظرتون به خيلي اگه...نيست کوچيکي کار که اوال-

 :گفت بابام که برگردوندم رومو قهر حالت با

 ...بگو رو دوما...نکن قهر حاال-

 کنه نچسب پسره يه ببينه نداره دوست اصال چون...نيست اينجا فرزاد شکر رو خدا که دوما-

 !داره منو با ازدواج خيال بازم و نفهميده رو منفي جواب معني

 هان؟-

 ...ميزنم قاط وگرنه کنيد دور من چشم جلو از رو سهراب اين...بابا شنيديد که هموني-

 هان؟-

 هان؟ چي-
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 ...آهان-

 !نمياد باال سيستمش شده شوکه کنم فکر االنم نميشد لود سيستمش اوقات گاهي بابام

 گفتم؟ چي من بابا؟فهميديد-

 :گفت حرص با...گرفت رو سردرگمي جاي خشم و شد عوض نگاهش رنگ لحظه چند تو بابام

 کرده؟ غلطي چه سهراب-

 !خزعبالت اين از و بشي زنم قراره تو ميگه...اضافي غلط-

 بشم؟ زنش قراره من-

 !??????????(شاهکاره خودش مثل باباشم:نويسنده سخن)

 !خودتي شاهکار...کن صحبت درست من باباي با!نويسنده هوي

 (ميشه؟ پررو اينقدر هم داستان شخصيت:نويسنده سخن)

 !شده که حاال

 !بشم زنش قراره من...من...جان پدر خير نه-

 :گفت عصبانيت با بابام

 کي؟ اجازه با اونوقت-

 :گفتم کالفگي با...کشيدم هوفي و پيشونيم تو کوبيدم دست با

 !من نه...ميگه سهراب رو اينا بابا-

 :گفت بعد و کرد تحليل رو جمالت لحظه چند يه بابام

 !نيست بشو آدم پسره اين که اين مثل-

 !نيست...نه-
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 :گفتم و کردم مکثي

 ...نباشه اينجا شام واسه پسره اين...بابا حياط تو ميرم من-

 :گفت شيطنت با بابام

 دستوره؟ يه اين-

 :گفتم و زدم چشمکي منم

 ...جان بابا ميشه محسوب دستور يه اين هستيم مافوق زنا ما خونه تو وقتي-

 :گفتم جديت با...زد شيريني لبخند

 !??خواهش! جان بابا بره کن ردش...مخه رو خيلي دايي پسر اين شوخي از دور ولي-

 :گفت و کشيد صورتش به دستي بابام

 ميگي؟ بهم راستشو بپرسم ازت چيزي يه جان عسل-

 ...ميگم راستشو باشه چي هر...معلومه-

 :گفت ترديد با

 نداري؟ اي عالقه هيچ سهراب به واقعا تو-

 :گفتم ناباور

 ...بابا-

 ...بشم مطمئن بايد من جان بابا خب-

 عسل سروان حد در ديگه کس هيچ نه...اون نه!ميخوره بهم ازش حالم من...نه که معلومه-

 ...کردم رد اينو از بهتر خواستگاراي من...بابا نيستن فرازمند

 دادم اجازه که بود همين خاطر به اصال...نمياد بدت ازش هم تو ميگفت سهراب ولي جان بابا-

 ...ببينتت و بياد امشب
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 توجه سهراب توهماي و کرديد ول منو پرده بي و رک حرفهاي شما...نبود درست اصال کارتون بابا-

 کرديد؟

 ...ندارم دوست رو سهراب من کنن باور همه که کنم چيکار بايد من ديگه

 !دايي پسر يه!داييه پسر يه فقط من براي اون

 ...عسل-

 !سهراب نحس صداي بازم...نه واي

 اينجا؟ اومد کي اين

 :پرسيدم آروم و زدم زل بابام صورت به عجز با

 ??پشتمه؟-

 !داد تکون مثبت نشانه به سري بابام

 !بکشم خجالت نخود يه اندازه اگه عمرا...بودم حرفا اين از پرروتر که من اما

 !باشه جونش نوش هم شنيده چي هر

 ...ميگم روش تو هم رو اينا از بدتر بيافته پاش

 :گفتم و سمتش به برگشتم

 ...ام عمه دختر فقط تو براي من-

 !عسل اما-

 :بست دهنشو بابا جدي صداي

 ...کن تمومش...سهراب کن بس-

 :گفت عجز با
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 باهاش ميخوام...عاشقشم وار ديوانه...ميخوام دخترتونو انتهامو؟من بي کنم؟عشق تموم رو چي-

 جرمه؟!کنم ازدواج

 !نميخواد رو تو عسل...کن بس ميگم سهراب-

 :گفت و چشمام به زل سهراب

 !ميخوام رو عسل که من...نخواد منو عسل-

 اون و بود وسط اون ترحم يکم...چرا اما...هيجان نه...تنفر نه...ذوق نه!نداد دست بهم حسي هيچ

 ...بود بيچاره نظرم تو سهراب چقدر لحظه

 :گفتم ترحم با

 ...هستيم موازي خط تا دو تو و من سهراب-

 :گفت داره بر زدن زل از دست اينکه بدون

 ...نميکنم فکر اينطور من-

 ...ندارم بهت اي عالقه هيچ من سهراب-

 ...ميکنم عاشقي جفتمون جاي به من!عسل نداره اشکال-

 !سهراب از بود بعيد...ميبردم سر به بهت تو لحنش تغيير همه اين از

 نثارم عاشقانه جمالت و وايساده جلوم االن پيش لحظه چند لوس پسر اون کنم باور نميتونستم

 !ميکنه

 هم رو ترحم انگار ديگه حاال...هيچي!نميکردم احساس چيزي هيچ من چرا و ميگفت حرفاشو اون

 ...بهت با...ميکردم نگاه رو داييم پسر قيافه بهت با فقط و بودم کرده فراموش

 که بياد دنبالم خواست...شدم رد کنارش از حرف بي و گرفتم ازش گذشت،نگاهمو که لحظه چند

 :کرد ميخکوبش پدرم صداي
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 ...کن صبر سهراب-

 ...برد فرو بهت تو رو نفرمون سه هر که اي جمله يهو و طوالني نسبتا مکثي

 !داره دوست رو ديگه يکي عسل... سهراب خب...خب-

 به عجز با پدرم و زد زل پدرم به تعجب با بود ايستاده آشپزخونه در آستانه توي که مادرم

 گفتي؟ بود دروغي چه اين من پدر خب...من

 ...جان پدر نکن نگاه اونطوري حاال کنم؟خب جمعش چطوري اينو من حاال

 :گفتم و انداختم نگاهي سهراب زده بهت چهره به ترديد با

 وقت چند تا قراره...دادم بله جواب ديگه کس به تو از قبل من ولي متاسفم واقعا من سهراب-

 ...باشه تو و من بين ماجراهاي تمام پايان اتفاق اين کنيم فکر و کنيم ازدواج هم با ديگه

 :گفت آرومي به و کرد نگاهم انتهايي بي غم با

 تموم؟ چي همه ميزني؟يعني پسم يعني-

 !نميکشه خجالتم...ميزنه حرفاشو همه مامانم و بابام جلوي...شاهکار پسره

 ??حرفاست؟ اين جاي بزرگترا جلوي آخه

 :گفتم تفاوتي بي با

 ...هستيم موازي خط تا دو تو و ميگم،من بازم...بشه تموم بخواد که بود نشده شروع چيزي-

 :کرد تکرار لب زير حرص با

 ...موازي خط تا دو...موازي خط تا دو...موازي خط تا دو...موازي خط تا دو-

 جوري سهراب...نميکردم درک ديگه رو نگاه اين حس...کرد تغيير نگاهش رنگ انگار و زد پوزخند

 طلبکاره؟ نکنه چي؟ اون و بدهکارم يه من انگار که ميکرد نگاهم

 :گفتم و زدم افکارم به پوزخندي من بار اين
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 ...جداست همديگه از ما راه...موازي خط تا دو...آره-

 :گفت تمسخر پر که بشم رد کنارش از تا کشيدم راهمو بهش توجه بي...کرد نگاهم حرص با

 شدي؟ عاشقش-

 :گفت تحکم با پدرم

 پس!داره دوست رو ديگه يکي که گفته من به عسل...نميشه مربوط تو به چيزا اين! سهراب-

 !کني صحبت ازدواج قضيه به راجع ديگه نميبينم نيازي

 :گفت غيض پر سهراب

 ...عمو اما-

 !نيستيد هم قسمت عسل و تو...کنيم فراموش رو حرفها تمام االن همين بهتره...بسه گفتم-

 آورده کجا از رو حرص همه اين نميدونم...شنيدم وضوح به رو سهراب قروچه دندون صداي

 نداره؟سهراب خارجي وجود اصال که آدمي به حسادت سر از يا بود عشق سر از واقعا يعني...بود

 چشه؟

 ...ميکرد نگاه روش به رو صحنه به نگراني با مادرم

 فاميل چقدر من مادر اين که واي و نبود راضي اومده پيش وضعيت از سهراب مثل اونم انگار

 خوشم سهراب از من که کنه درک ميتونه و منطقيه پدرم که شکر رو خدا...بود دوست

 مادرم من البته...نداشت خالصي هيچ که چاهي تو مينداخت منو مامانم احساست نمياد،وگرنه

 از نميتونستم من اما...ديگه عمه دل عزيز و بود برادرش بچه سهراب باالخره...ميکردم درک رو

 مطمئنا...نميکردم فکر بهش روياهام تو من که نبود کسي اون...کنم نگاه سهراب به مادرم ديد

 .نبود

 :گفت مادرم به رو پدرم

 ...شده دير خيلي االنم که کن آماده رو شام برو خانوم-
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 :گفت عجز با مادرم

 ...آخه ولي-

 ...برو...خانوم برو-

 ...رفت آشپزخونه به و شد ساکت پدرم حرف با مادرم

 :داد ادامه و کرد من به رو پدرم بعد

 هم دور وقته خيلي...اينجا بيان شام براي که بزن زنگ داييت زن و داييت به برو هم تو جان بابا-

 ...نشديم جمع

 :گفت حرص با سهراب

 ...ميرم دارم من...عمو نيست نيازي-

 :گفت ساختگي تعجبي با پدرم

 چرا؟! إ-

 به فقط منو ام عمه دختر...شده عاشق خانوم عسل...بينم نمي بودنم براي دليلي ديگه من-

 ...ببينم چشم همين به اونو منم بهتره پس ميبينه پسردايي يه عنوان

 :داد ادامه من به رو و کرد بلند نسبتا مکثي

 پسره اون دل به داغتو...نميگذرم ازت...گذاشتي دلم رو داغ...عسل شکستي دلمو-

 من...ميدوني خوب که خودت...ميشکونم دلتو...ميشکونم دلشو...ميزارم دلت به داغشو...ميزارم

 !خيلي...هستم اي کينه خيلي

 بوديم؟ شوک تو بابا و من چرا و رفت بيرون خونه از سريع بعد و

 بود؟ شده چش امشب سهراب

 ...آخرش جمله شنيدن با شد خالي دلم ته چرا



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

72 

 

 از اينو...بودم هاش بچگي همبازي که بپرسيد مني از اينو...ميگفت راست!آره...ايه کينه ميگفت

 ...بودم ديده چشم به رو بودنش اي کينه بچگي تو که بپرسيد مني

 از اينو...ساده شوخي يه خاطر به فقط اونم شد کنده سرش که بپرسيد عروسکي از اينو

 ...دادن دست از سراشون احمقانه شوخي اون خاطر به يکي يکي که بپرسيد که عروسکايي

 اي کينه خاطر به اش بچگونه دنياي که بپرسيد اي ساله هشت بچه دختر شکسته دل از اينو

 دنياشن تمام عروسکاش که رو اي بچه دختر کرد درک نميشه چرا و شد خراب پسرداييش بودن

 چرا؟...کنه تحمل شو پسردايي بچگانه هاي تالفي نکرده کار خاطر به بايد چرا و

 دوران يادآور ميشد اکو ذهنم تو که صداهايي...بود کرده پرواز قبل سال هيجده به ذهنم انگار

 ...بودن بچگيم

 :ميگفت و ميخنديد بلند فرزاد

 ...ميده کيف انقدر...کنيم اذيتش بيا آجي-

 سالگي هشت تو اشو کودکانه شادي ميکنم احساس هم هنوز که اي بچه دختر ناز صداي بعد و

 ...نقاب يه فقط...مونده براش خنده نقاب يه فقط جووني تو و گذاشته جا

 ...خطرناکه آخه...داداشي ميشن ناراحت دايي زن و دايي اما-

 ...ديگه نباش ترسو...إ-

 نشوند لبم به لبخند بود صداش تو که حرصي و بچه دختر اون کوبيدن پا صداي

 ...نميشن ترسو پليسا...بشم پليس بابا مثل ميخوام من...نيستم ترسو من-

 باشه؟...استخر تو ميندازمش پشت از من بعد و پايين بيارش تو پس...گلم آجي آفرين-

 ...باشه...اومممم-

 چه فرزاد و من...انداخت آب توي اونو فرزاد و کشوندم استخر سمت به رو سهراب اونروز من و

 ميدونست مقصر منو چون...نيومد خوشش من هاي خنده از سهراب انگار و خنديديم اونروز قدر
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 از داشتن کينه استاد سهراب که ميدونستم خوب من و کرد شروع رو کردناش تالفي روز همون از

 ...گناهه بي آدماي

 :شدم کشيده بيرون پيش سال هيجده افکار از بابام صداي با

 ...جان بابا نشو ناراحتم...نگير دل به حرفاشو تو...چله و خل پسرداييت اين...کن ولش دخترم-

 :گفتم و زدم مصنوعي لبخندي

 ...هيچوقت!کنه ناراحت منو نميتونه هيچوقت سهراب ناراحتي؟ چه...بابا نه-

 :گفت و زد کمرنگي لبخند بابام

 اين با که نيست کسي پدرش، فرازمند،افتخار عسل سروان...قويه من دختر...باباجان ميدونم-

 ...بريزه بهم و بشه ناراحت حرفا

 :گفت و کرد نگاهم عشق با بعد

 ...زياد خيلي...ميکنم افتخار بهت من جون بابا-

 :گفتم و خنديدم

 شده؟ احساساتي يهو فرازمند سرهنگ که شده چي حاال-

 پر دخترش دونه يه واسه دلش که هستي مردي همون آخر باشي که سرهنگم-

 برقرار تعادل سخته چقدر که نميدوني تو و سرجاشه بودنت پدر باشي که سرهنگم...ميکشه

 ...جان عسل سخته بودن پليس...زندگيت و کار ميون کردن

 امشب...گذشتن زود اين از گرفت دلم يهو امشب...شدي بزرگ زود چقدر فهميدم تازه امشب

 بهم افکارمو تعادل تمام يهو احساس اين و بشه عاشق منم عسل وقتشه کم کم که فهميدم

 ...ريخت

 :داد ادامه و زد شيريني لبخندي

 نکردي؟ بغلم وقته چند ميدوني-
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 که هم سروان...سخته بودن پليس...ميگفت راست پدرم...آره...بغلش تو پريدم و رفتم سمتش به

 دختري همون...ميکشه پر باباش واسه دلش که هستي نازکي دل دختر همون سر آخر...باشي

 ...داره دوست دنيا يه قد داداششو که

 !داداش گفتم

 يعني...شده تنگ براش دلم چطوره؟چقدر ميکنه؟حالش چيکار کجاست؟داره فرزاد االن يعني

 ميکنه؟ خواهرش از يادي ماموريتش وسط هم آگاهي اداره جدي مغرور سرگرد

 برات؟ تنگه دلم هست حواست...داداش آره

 آغوش به منو فرزاد که کردم حس بگم اگه نبود دروغ و کردم فرو پدرم آغوش تو بيشتر سرمو

 ...کشيده

*** 

 راوي

 ايش قهوه چشمان به هميشه مثل و آورد در پولش کيف از را زيبايش خواهر عکس محتاطانه

 روزهاي هواي و حال دوباره.بود شده تنگ عسل کودکانه هاي شيطنت براي دلش چقدر.زد زل

 .بود آمده سراغش به کردستان در اقامتش

 ...دارد درد...توست وجود از جزوي که خواهري نديدن دارد درد آخر

 .چکيد چشمانش از اشک اي قطره خواهرش يادآوري با

 .کنند گريه نبايد ها مرد که ميدانست خوب او و کرد پاک صورتش روي از را اشکش

 !بودند مند قانون هم اشکهايش حتي

 کاش اما داشتند باور را آن همه که بود نانوشته قانوني اين. ريزد نمي اشک پليس مرد،يک يک

 که پليس مرد،يک يک آخر...کنيد اجرا اش تبصره با را قانون اين که بگويد ميتوانست کسي

 ...نيست سنگ
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 ...دارد دل تعجب کمال در و است آدم

 !کرده را کوچکش خواهر هواي دلش امشب چقدر و دارد خواهر...است برادر...است آدم

 :کرد زمزمه و گذاشت قلبش روي را عکس

 نکني؟ يا کني ياد مرا تو"-

 نکنم يا بکنم باور گر

 !نيست حرفي

 ...اما

 "نيست تو نفسهاي که هوايي در ميگيرد نفسم

 ...کشيد بيرون افکارش از را فرزاد تلفن زنگ صداي

 :برداشت را گوشي حرص با و کرد بل گراهام نثار لعنتي لب زير

 بله؟-

 !داره کار باهاتون البي تو نفر يه...کيا آقاي-

 چيه؟ اسمش-

 ...هستن فرهودي ميگن-

 !پايين ميام االن بگو.باشه-

 :گفت خواهرش عکس به رو و گذاشت را گوشي

 ...نيومده من به آرامش ذره عسل؟يه ميبيني-

 آن ميان از دودي شلوار و کت يک و رفت لباسهايش کمد سمت به کيا فرهاد بگويم بهتر يا فرزاد

 !کشيد بيرون مارک و دوخت خوش لباسهاي



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

76 

 

 ...کرد تن به را آنها حرص با و کرد نگاه شلوار و کت به تفاوتي بي با کمي

 در کنار قيمت گران ورني هاي کفش به را سفيدش هاي کتاني و نبود رسمي هاي تيپ اهل

 بود مجبور او...نباشد خودش شبيه بود مجبور...کند تغيير که بود مجبور او اما داد مي ترجيح

 ...کند فراموش را فرازمند فرزاد

 !معنا تمام به هکر يک.بود کيا فرهاد او

 فرازمند فرزاد عادتهاي تمام از ميتواند که بود خوشحال و زد گردنش روي را اش عالقه مورد عطر

 !دارد نگه خود براي را عادت يک اين

 گوش آن تکراري آهنگ به و بود ايستاده آسانسور در بعد ثانيه چند و رفت بيرون اتاق از سريع

 ...ميسپرد

 !نبود فراري تکرار از ها خيلي عکس بر اون اما

 و نبود تغيير اهل.بود کرده عادت آهنگ اين به انگار هم حاال و داشت دوست را کردن عادت او

 .است آور عذاب قدر چه آدمي چنين براي هويت تغيير اينکه درک نيست سخت

 .شد البي وارد بود آن حفظ به مجبور مغروري استايل با او و ايستاد باالخره آسانسور

 آنجا آلود خواب مسئول روي به رو بعد لحظه چند و افتاد راه به رسپشن سمت به آرام آرام

 .بپرد خواب از مرد تا داد فشار را زنگ و ايستاد

 .ايستاد فرزاد روي به رو دستپاچگي با و پريد خواب از زنگ صداي با مرد

 زياد حالش...نه االن اما خنديد مي ناشيانه دستپاچگي اين به فرزاد بود ديگري وقت اگر شايد

 ...نبود زدن لبخند مساعد

 :گفت و کرد بسنده جديت همان به پس

 ...داره کار باهام نفر يه گفتيد و زديد زنگ من اتاق به-

 :گفت ها گرفته برق مثل ناگهان و کرد نگاه فرزاد به سردرگمي با کمي مرد
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 .بله...آهان-

 !منتظرتونه آکواريوم ،کنار البي تو جووني آقاي يه

 .کرد اشاره سالن از اي گوشه به دست با بعد

 .کرد تند پا بود داده نشان مرد آن که سمتي به و داد تکان فهميدن نشانه به سري فرزاد

 با و رفت بود زده زل آکواريوم به هتل خلوت چندان نه البي از اي گوشه در که مردي سمت به

 :گفت جديت

 فرهودي؟ آقاي-

 .کرد نگاه را فرزاد سرتاپاي و چرخيد سمتش به ناگهاني حرکت يک در مرد

 :گفت بود نديده را آن نظير حال با تا فرزاد که جديتي با شد تمام که هايش نگاه

 !درسته...باشيد کيا فرهاد بايد شما-

 !باشيد فرهودي آقاي بايد هم شما...بله-

 :گفت جواب جاي به و نشست مبل روي فرهودي

 پادشاه؟ يا بهتره عنکبوت-

 :گفت و نشست فرهودي روي به رو مبل روي آرام فرزاد

 !بهتره دوشون هر از باشه پادشاه که عنکبوتي اما...پادشاه هم و خوبه عنکبوت هم-

 !ميشناختند رمز اسم به را آنها که خزعبالتي تمام به زد پوزخندي و گفت را اين

 :گفت و زد لبخندي فرهودي

 ...بهتره خيلي پادشاه عنکبوت...کيا آقاي بله-

 :داد ادامه کرد،بعد قفل هم به را دستانش و کرد مکثي
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 گذاشتيم؟ قرار هم با چي براي ما که ميدونيد-

 اومدم تهران از شما با همکاري براي من...ميدونم کارامو دليل هميشه من!فرهودي آقاي بله-

 فرهودي؟ آقاي نميگم درست...ميخوايد چه ازم که ندونم اگه معموله غير پس...اينجا

 .داد کش لبخند نشانه به را لبانش و برداشت ميز روي از را چايش فنجان فرهودي

 :گفت و انداخت عميقي نگاه فرزاد رنگ شکالتي چشمان به موذيانه

 !اومد خوشم ازت...نه-

 !داره نياز بهش تاج باند که هستي هموني تو...ميکرد تاييدت رادان که نبود بيخود پس

 :مطمئن جمالتي و بود فرزاد سمت از موذيانه لبخندي پاسخش

 .نکنيد شک...ايم حرفه يه من...فرهودي آقاي دارم ايمان خودم به من-

 !ندارم شک...بله-

 !ميده بهت راجع نظري چه امپراطور ببينيم بايد...خوبي من نظر از تو

 !نه يا ميخوره ما کار درد به شخصيتت مثل هم کارت ببينم بايد

 :گفت و انداخت عميقي نگاه فرزاد رنگ شکالتي چشمان به موذيانه

 !اومد خوشم ازت...نه-

 !داره نياز بهش تاج باند که هستي هموني تو...ميکرد تاييدت رادان که نبود بيخود پس

 :مطمئن جمالتي و بود فرزاد سمت از موذيانه لبخندي پاسخش

 .نکنيد شک...ايم حرفه يه من...فرهودي آقاي دارم ايمان خودم به من-

 !ندارم شک...بله-

 !ميده بهت راجع نظري چه امپراطور ببينيم بايد...خوبي من نظر از تو
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 !نه يا ميخوره ما کار درد به شخصيتت مثل هم کارت ببينم بايد

 :گفت رندانه و گرفت دست به را چايش فنجان هم فرزاد

 !مسأله يه ميمونه فقط...ميبينم شده قبول خودمو االن از که من-

 اي؟ مسئله چه-

 :گفت مکث بدون

 !ميگرديد اي حرفه جاعل يه دنبال شنيدم رابطتمون از-

 :گفت ترديد پر و گرفت فرزاد از را نگاهش مکث با فرهودي

 ميدوني؟ کجا از اينو تو چي؟ که خب-

 !مهمه نه، يا ست آره جوابتون اينکه...نيست مهم زياد ميدونم کجا از من اينکه-

 :داد جواب و کرد جا به جا را عينکش فرهودي

 !نميکنيم پيدا رو کسي اما ميگرديم دنبالش ماه يه...ميگرديم اي حرفه جاعل يه دنبال...آره-

 ...امپراطور جانب از يا و نميشه تاييد من جانب از يا مياد کي هر

 ...مشکلتونه حل کليد که ميشناسم رو نفر يه من-

 کي؟-

 !تکه خودش کار تو...نظريه بي که يکي-

 ...اعجوبه يه...عيار تمام جاعل يه

 برانداز را فرزاد مطمئن چشمان کنجکاوانه و انداخت راستش پاي روي را چپش پاي فرهودي

 ...کرد

 ديگر خيليهاي مثل داشت هم او يا کند حل را ها آن مشکل ميتوانست واقعا پسر اين يعني

 ...ميکرد هم سر داستان
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 فرهودي؟ جناب چيه نظرتون-

 نه؟ يا بشنويد حرفامو ميخواييد

 :گفت ترديد با و کشيد اش چانه به دستي فرهودي

 کيه؟ آدم اون بگو بهم-

 که عکسي همان...گرفت فرهودي سمت به را عسل از عکسي و زد نامحسوسي لبخند فرزاد

 فرانک همان ميشد را متفاوت عکس آن شايد و بود انداخته کردن گريم از بعد را آن عسل

 ...راسخ فرانک...ناميد

 .سبزه صورتي و برجسته هاي گونه...عسلي چشمان آن با

 ...بود راسخ فرانک او...نبود عسل که او

 !راسخه فرانک اسمش-

 :گفت بهت با فرهودي

 دختر؟ يه-

 مهمه؟ براتون مگه...خب بله-

 :گفت مکث با فرهودي

 وارد دختر يه نميزاره راحتيا اين به اون...باشه مهم امپراطور براي کنم فکر اما نه من براي-

 !بشه قلمروش

 نيست؟ کافي براتون همين!ايه حرفه يه اون-

 :گفت و کرد برانداز ديگر بار را عکس فرهودي

 ميکني؟ معرفي اينو داري چرا تو اما ست کاره اين ميگن که چشماش...نميدونم-

 !کرديم کار هم با زياد...ميشناسمش دست کف مثل-
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 !اي حرفه البته صد و احساس،جدي مغرور،بي

 !ميندازه شک به منو که بودنشه اي حرفه همين-

 :گفت تعجب با فرزاد

 شک؟-

 :گفت و خنديد شده بلند فرهودي

 کنم ردش ميخواستم اول...بزنم حرف امپراطور با بهش راجع که ميشم راضي کم کم دارم...آره-

 .ميکنم شک دارم حاال اما

 .فرستاد بيرون را شده حبس نفسش و زد آسودگي سر از لبخندي شد دستپاچه کمي که فرزاد

 :گفت و گذاشت جيبش در را عکس فرهودي

 رو امپراطور تا ميزاريم قرار باهات و ميزنيم زنگ بهت ديگه روز دو يکي تا...برم بايد ديگه من-

 !ببيني

 :گفت و گرفت سمتش به را کارتي

 ...بزن زنگ بهم اومد پيش مشکلي اگه!منه شماره-

 :نشست دوباره و افتاد يادش چيزي ناگهان که شود بلند جا از خواست

 !کيا جناب ببين-

 بله؟-

 بود؟ چي اسمش...دختره اين به-

 ...راسخ فرانک...فرانک-

 !همون...آهان-

 !ببينمش نزديک از ميخوام...اهواز بياد بگو بهش
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 :گفت و زد لبخندي فرزاد

 !حتما-

 .شد بلند جا از و داد تکان سري فرهودي

 نه؟ يا کرد خداحافظي او از فرهودي که نفهميد حتي که بود افکارش غرق قدر آن فرزاد

 !بود مهم شدن افکار در غرق اين اما نبود مهم که البته

 .بود متناقض افکار از پر او

 که اين از باشد ناراحت يا شان نقشه رفتن پيش از باشد خوشحال بايد االن دانست نمي

 !شود مي کثيف بازي اين وارد خواهرش

 توانسته هم او وجود بدون و شده بزرگ ديگر عسل که کند قبول نميتوانست چرا و بود نگران او

 .برساند اتمام به را زيادي هاي ماموريت

 ميکند؟ فرق ديگر هاي ماموريت با ماموريت اين ميکرد فکر چرا

 چرا؟

 نشود؟ خير به ختم هميشه مثل ماموريت اين باشد؟نکند درست او احساس نکند

 دخيل کارش در را احساس و است شناس وظيفه پليس يک فرازمند فرزاد...نه... خواهرش نکند

 !کند نمي

 ...ميکرد شب مشق را جمله اين ها نگراني دل جاي به است بهتر... آري

 :بنويسي هزار که است اين شدنت نگران جريمه

 !کند نمي دخيل کارش در را احساس و است شناس وظيفه پليس يک فرازمند فرزاد -

 ...پايدارتر سخت کوهي از و است تر نازک دل زن يک از که ميشناسم مردي من"

 ...ها نبايد و ها بايد از ديواني درگير...تناقض از پرا ميشناسم مردي من
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 ...آموخته کشيدن نفس از قبل از شکستن که مردي...ميشناسم خوب را مرد اين من!آري

 "گاه تکيه بي...آه و اشک بي!ميشکند صدا و سر بي مردي ميشنويد؟امشب هم شما

*** 

 عسل

 !داني خود ديگه...نيست راضي دلم که من-

 !نداره سناريو همه اين که اين...برميگردم هم ديگه چندوقت يه ميرم...نيار نه تروخدا مامان-

 !آسونه تو براي گفتنش...ورپريده آره-

 بتونه اون که اين از بقبل اما نبينم رو چشمش گوشه اشک تا دزديد ازم رو نگاهش مامان

 .بود کرده سست رو پاهام اشکش برق کنه پنهونش

 مادرم...گرفتم مادرم سمت به اونو و رفتم کاغذي دستمال جعبه سمت به و شدم بلند جام از

 ...کشيد بيرون جعبه تو از دستمال يه و انداخت بهم چشمي زير نگاهي

 ...ميترکيد داشت دلم...کردم بغل مامانمو پشت از و انداختم کناريم مبل روي رو جعبه

 !ندارم رو مامانم اشکاي کنم؟طاقت کار چي خب

 .ورپريده نکن لوس خودتو...بسه بسه-

 ...ميديد دق منو آخر داداشت اون و تو

 :گفتم و کردم نگاهش اشکي چشماي با

 مامان؟ حرفيه چه اين-

 ...ميشم ديوونه من بره پاتون به خار يه اگه که فهميد نمي داداشت اون و تو...ديگه ميگم راست-

 آغوشم تو از خودشو...کرد پاک دستاش با اونو مادرم و چکيد صورتم روي لجوجانه اشکي قطره

 :گفت زير به سر و کشيد بيرون
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 ...برگرد زود ولي برو...کرد گريه نبايد مسافر سر پشت ميگن-

 ...کرد نگاه چشمام تو غم با و کرد مکثي

 :گفتم بغض با

 ...برم قربونت نکن نگام اونجوري-

 کنم؟ نگاه مو بچه ندارم جوري؟حق چه-

 !بمونه اينجا دلم ميشه باعث نگاهت...ميکني نگاهم چجوري ميدوني خودت-

 :گفت و گرفت ازم نگاهشو

 بده؟ مگه...بمونه خب-

 برميگردي بعد و مرخصي ميري ماه يه...بموني فرزاد پيش نيست قرار هميشه واسه که تو

 ...ديگه

 بگم؟ دروغ بودم مجبور چرا و غلتيد صورتم روي اي ديگه لجباز اشک قطره

 :گفتم ترديد با

 ...برميگردم زودي افتاد جا که بچينه،يکم شو خونه ميکنم کمک فرزاد به!ميگردم بر که معلومه-

 نيومده مگه...شد ديگه شهراي آواره دوباره داداشت خان اين که شد چي نفهميدم آخرشم من-

 بمونه؟ که بود

 به دادن انتقالش که داشتن نيازش احتماال خب...اهواز ميرفت بايد ماهي چند يه اما...چرا-

 نه؟...ديگه اونجا

 ...درنميارم سر نفر سه شما کاراي از من...واال نميدونم-

 تو؟ از کاري پنهون به چه رو ما آخه...من مادر بهتره نياري در سر همون

 !بفهمي که روزي به حال واي و ميفهمي رو قضيه تمام نگاهمون از آخر ميدونم که من
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 !مونه نمي سرش رو مو دونه يه و ميشه بيچاره بابا اونوقت

 !??ام بيچاره باباي آخي

 ...??ميشه کچل

 !متفاوت تاکتيکي با هردفعه البته شده تکرار هم ديگه بار چند کردن کاري پنهون قضيه اين البته

 رو مچمون مامان هم هميشه البته و ميديم تغيير رو مون نقشه مدام ما??کرديد؟ فکر چي...بله

 ...????گيره مي

 غر بابام به مدام و داشت مشکل عملياتي بخش تو فرزاد و من کردن کار با اول از مامانم کال

 !ميزد

 !نيومد خونه هفته يه ترس از بابام شدم افسري دانشکده وارد من که روزي مياد يادم

 ...??آوردم در افسري دانشکده از سر آخرش اما بشم مهندس دکتر من بود آرزوش مامانم آخه

 :گفت بابام به و آورد جوش ديگه مامانم شدم دانشگاه اون وارد فرزاد مثل منم وقتي

 من هاي جيگرگوشه نشون که بود راه اينم آخه...تو و ميدونم من برسه بهت دستم اگه-

 داري؟ تو شغله اينم لرزيد؟آخه بدنم و تن جوونيم دوران تو چقدر هر نبود دادي؟بس

 ...برد پناه پدري خانه به جونش ترس از بابام و?? گفت همينو...بعله

 ...که خالصه

 !باتواما-

 ??...مديونيد واال!بودم هپروت تو باز من کنيد فکر مديونيد

 مامان؟ جونم-

 داري؟ پرواز چند ساعت فردا ميگم-

 ...ظهر12-
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 !باشه...آهان-

 :داد ادامه رفت مي آشپزخونه سمت به که همينطور

 اون توي رفته شده بلند اينجا از بچم...باش داداشت مواظب حسابي و درست جا اون رفتي-

 !بشه آب به آب ميترسم...گرما

 بشه؟ آب به آب که سوسوالست بچه اين از مگه فرزاد...بود حرفا اون از اينم

 !??بودنش دوست پسر نه...اش مادرانه نگراني پاي ميزارم حرفشو اين من حال هر به

 !????داري دوست بيشتر من از رو فرزاد تو مامان-

 گفتم؟ اينو چرا من...داوود امامزاده يا!واي

 ??(گفت اونو که بود واقعيت خود:نويسنده سخن)

 ...????نويسنده خانوم نميشنوم هيچي من

 ...????(بعله:نويسنده سخن)

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با مامانم

 دارم؟ دوست تو از بيشتر رو فرزاد گفتم کي ميزني؟من که حرفيه چه اين!وا-

 :گفتم و برگردوندم قهر حالت به صورتمو

 ...جان مامان معلومه رفتارت از...بگي نيست نيازي-

 :گفت و کرد نگاهم شيطنت با مامانم

 !خودمي دختر که الحق...خانوم حسود-

 ...کردم پرواز آيفون سمت به من و شد بلند در زنگ صداي يهو که گرفتم مامانم از چشم ناز با

 :زد داد مامانم



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

87 

 

 !ميشي ناقص زمين ميخوره...يواشتر دختر-

 :زدم داد بلند

 !خب ميشه خسته کنم باز دير...دره پشت بابام حتما-

 ها دونده مثل خاطرش به نيست نيازي پس!نميشه چيزيش کردن دير لحظه يه با بابات...نترس-

 !بدويي

 :بگيرم ناديده رو مامانم آشکار حسادت کردم سعي و برداشتم رو آيفون

 ...بله-

 !منم-

 کيه؟ منم-

 !??(باباته حتما نگفتي مگه خب...داري مرض تو که آوردم ايمان االن من يعني:نويسنده سخن)

 ميخواد دلم...ندارم حسابي درست مصاب اعصاب من...نزار من دمم رو پا...نويسنده خانوم ببين

 حرفيه؟...بابامه که بشم مطمئن ديگه بار يه

 ...??(شخصيت بي:نويسنده سخن)

 نميدي؟ تشخيص رو بابات صداي تو يعني جون دختر-

 !ديگه شدم مي مطمئن بايد باالخره ولي!چرا-

 ...تو بيام من بزن رو دکمه اين شدي مطمئن اگه حاال...بعله-

 ...دکمه!دکمه؟آهان-

 :گفتم و کردم باز رو در

 شد؟ باز-

 .آره-
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 !زدم زل مادرم متعجب صورت به ژکوند لبخند با و گذاشتم جاش سر رو آيفون گوشي

 يکم البته و معنا تمام به مزاج دمدمي يه...فرازمند عسل سروان...همينم کرد؟من ميشه چه خب

 !بگيريد نديد شما رو آخر مورد اين که شاهکار

 ميکنن؟ تعجب من کاراي از اطرافيانم هميشه چرا عجبم در اما

 کنن؟ عادت ميخوان کي پس...شد سالم شيش و بيست

 ...(و آفريني مي جديد حماسه يه تو کنن عادت ميان تا اونا خب:نويسنده سخن)

 ...ندارم حرفي شما با من

 (قهرم تو با من اصال...پررو داستان شخصيت...ندارم حرفي تو با منم:نويسنده سخن)

 !ميشه پشيمون زودتر کي ببينم ميخوام...قهرم منم ؟اينجورياست؟اصال إ

 :??(نويسنده)

 !باال بياد بابا تا موندم منتظر و دادم لم حال وسط ستون کنار کاناپه روي رفتم

 ...رفت اتاقش سمت به و داد تکون برام تأسفي سر مامان

 هايي کيسه خاطر به بابام...بشه کشيده در سمت به نگاهم شد باعث در صداي بعد لحظه چند

 !رفتم کمکش به و شدم بلند سريع من که ببنده درو پا با داشت سعي بود دستش که

 ...??سوپرمن مثل

 :گفت و کشيد عميقي نفس گرفتم بابام دست از رو ها کيسه که همين

 .شد نابود کمرم...جان بابا شي پير واي-

 :گفتم و آوردم باال کمي رو ها کيسه

 ...سنگينن چقدرم-

 !نباشه کسر و کم چيزي خونه تو موقع يه که کردم جا يه رو هفته اين خريد!ديگه آره-
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 :گفتم آشپزخونه تو بردم که رو ها کيسه

 !ديگه ميداديد انجام روزش همون رو روز هر خريد حاال؟خب چي واسه-

 :گفت باشه آروم ميکرد سعي که صدايي با و آشپزخونه توي اومد بابام

 !باشم پشتيباني هاي بچه پيش اداره تو کامال رو هفته اين قراره من جان بابا-

 :گفتم طلبکارانه و زدم کمرم به رو دستم

 به بگيد ديگه يکي اونجا؟به بريد ميخوايد شما که نيست اي ديگه کسي اداره اون توي مگه-

 !اونجا بره جاتون

 نميتونم که من...داره اي وظيفه يه عمليات اين توي کس هر خب...بعيده تو از حرف اين دخترم-

 !کنم خالي شونه

 :اومدم در مظلومانه حالت به طلبکارانه حالت از و دادم موضع تغيير بابا حرف اين با

 نميشه؟!ميشه بد اينجوري آخه...که موني مي تنها مامان موقع اون بابايي خب-

 !کشوند در آستانه سمت به رو ما نگاه مامانم صداي يهو که بگه چيزي خواست بابام

 ميشه؟ بد چي-

 !نشنيده چي و شنيده چي مامانم دونم نمي حتي کرد؟من ميشه چيکار نظرتون به االن خب

 !کنم فکر بايد بايد پس...کنم مالي ماست رو افتضاح اين بايد من اما

 !??آهان...فکر...فکر...فکر

 !گرفتم که بليطمم...منتظره فرزاد آخه...برم حتما بايد!ميشه بد اهواز نرم فردا اگه ميگم-

 خانوم کرد بدترشم!کرد برطرف رو مامانت شک مثال حرف اين...خااااک يعني:نويسنده سخن)

 ??(گفتي؟ اينو کردي فکر همه اين...متفکر

 نزني؟ حرف نبود قرار مگه...ببند تو
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 با ميکنم کاري بزني،يه حرف اينجوري من با ديگه يکبار فقط...ديگه يکبار:نويسنده سخن)

 ??(بياره رو دخلت بزنه کامياب بعدشم کني ازدواج سهراب

 ??سهراب؟ با??کنم؟ ازدواج کي با

 ديگه کني کارو اين اگه هم تو...بياره رو دخلم کاميار ميدم ترجيح کنم ازدواج سهراب با اگه خب

 !تو نه من نه

 !ندارم مصاب اعصاب من...بدوني که گفتم ديگه...هان:نويسنده سخن)

 !(بپرس دوستام از نميکني باور

 !کردم باور...نيست نيازي

 !تواما با عسل-

 هپروت؟ تو ميرم کم خودم من!کنه چيکارت بگم خدا اي

 ميکني؟ ضايع اينا جلوي منو ميندازي پارازيت هي چرا تو

 ??(حقته:نويسنده سخن)

 بوديد؟ من بله؟با-

 :گفت تعجب با مامانم

 بودي؟ من با ميگي بعد ميزنم حرف باهات دارم ساعته دو جان مادر-

 گفتيد؟ مي چي شما...درگيره فکرم يکم من!ببخشيد...آهان-

 نري؟ فردا قراره مگه ميگم-

 !اداره برم بايد فردا که اومده پيش کوچولو کار يه اداره تو گفت بابا...برم قراره!هان؟نرم؟چرا-

 !ميشه بد اهواز نرم فردا اگه...نميتونم گفتم منم

 :گفت و کرد بابام به رو حرص با مامانم
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 ...ميگه راست بچه رسول؟اين آره-

 :گفت آرومي صداي با بابام

 !ميگه راست...گمونم به ديگه آره-

 هر که اين نه بره گذاشتن آزاد اونو يعني ميدن مرخصي يکي به وقتي بگو کوفتيتون اداره اون به-

 !اونجا بکشونن بدبختو اون و بزنه سرشون به احضار هوس روز

 کلمه اون با فقط!نميفهمه رو مرخصي معناي ما اداره داره معني چه اصال!بود عالي!مامان مرسي

 ...نکردم حال يکم بدبخت

 خوشم خيلي بدبختش ايکه اون از من اتفاقا!شده باورش خودشم دروغ چه: نويسنده سخن)

 (اومد

 !مينويسم اونم...چشم...بودن خواسته گذشت آنچه من از دوستان از نفر شش

 :گذشت آنچه

 ...که خوانديم

 مهره موقعش به اما! شيطنته از پر و شر سروان يه فرازمند سرهنگ دوم فرزند فرازمند عسل

 .ميشه مهم عمليتاي کليدي

 !احساس بي و مغرور و جدي ماموريتا تو اما معنا تمام به دلقک يه عادي حالت در

 هستن؟ عسل واقعي شخصيت شخصيت دو اين از يکي کدوم اما

 ...نميدونيم فعال

 وضوح به رو اين و نميدونه خودش حد در رو پسري هيچ عسل که اينه معلومه که چيزي اما

 ...ديد پسرداييش خواستگاري قضيه توي ميشد

 دست از اونم و داره قبليش ماموريتاي از بد خيلي خاطره يه عسل که خونديم داستان توي اما و

 !صميميش،فرانکه دوست دادن
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 !شد سياه،کشته عنکبوت باند کامياب،رئيس توسط مخفي ماموريتاي از يکي توي که فرانکي

 و شده پيدا سياه عنکبوت باند کله و سر دوباره فرانک مرگ از سال چند گذشت از بعد حاال

 ...کنه منهدم کلي به رو باند اين داره قصد اينبار عسل

 هر دارن قصد پليسا اينبار و ميکنه همکاري تاج نام به باندي با سياه عنکبوت اونا تحقيقات طبق

 که ميکنن تاج بلند وارد نفوذي عنوان به رو نفر چند همين خاطر به و کنن نابود هم با رو باند دو

 !نفرن چند اون جزو برادرش،فرزاد،هم و عسل

 از بعد و ميبينن رو الزم آموزشهاي هکر عنوان به برادرش و جاعل يک عنوان به عسل سرآخر

 !تاج باند سراغ ميرن چهره تغيير کمي

 !راسخ فرانک...فرانکه...نيست عسل ديگه عسل اينبار اما

 !??ميگردي جديد رمان دنبال شنيدم-

 ...رفتن ريسه حد در طنز...باشه توش چي همه ميخوام...خب آره-

 ...??چي همه اصال...پليسي...معمايي...جنايي...عاشقانه...زدن زار حد در غمگين

 ...پرتوقع چه...اوووو-

 خب اما کنه برآورده رو درخواستي همچين نميتونه اي نويسنده و رمان هيچ ميدونم خب-

 ...??شد پيدا شايد...دنبالشم

 ...ميخوره تو درد به فقط ميشناسم رمان نميشه؟يه پيدا گفته کي-

 ...??همش...گفتي که يايناي همه...هست توش چي همه

 چيه؟ اسمش??واقعا؟-

 ...??عسل تلخي به-

 ...باش زود...بياد بده لينکشو...باحالي اسم چه-
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 ...بيا!باشه-

 :عسل تلخي به رمان خالصه

 پشت از رو هست نظامي چي هر دست اداره تو...بلده کار و ماهر ولي جوون سروان يه عسل

 ...شيطونو دست اداري غير محيط تو و بسته

 ...کنه فرق قبليا با قراره يکم جديدش ماموريت انگار اما نرفته ماموريت کم خانوم دختر اين

 اونم نباشه؟نکنه اون سهم بلرزونه رو دلش قراره اونيکه بلرزه؟نکنه پليسه خانوم دل قراره نکنه

 باشه؟ خالفکارا جزو

 بشن؟ عاشق قراره يکيشون کدوم ولي نفرن يه دو هر...راسخ فرانک يا فرازمند عسل

 نقش داره خالفکار مشت يه بين و گذاشته اشرافي خونه اون تو پا که فرانکي يا پليسه خانوم

 ...ميکنه بازي

 فرانک،تو بگم بهتر يا عسل اما...سنگو حتي رو چيزي هر...ميکنه ذوب که چشمايي با پسر يه

 ...يخ از تر سرد و سنگ از تر سخت ماموريتا

 بره؟ يادش رو بازي قاعده اينبار نکنه اما

 ...نکنه...بمونه جا خونه اون توي دلش نکنه

 ...باشيد منتظر

 ...است راه در جالبي اتفاقات

*** 

 رمان از قسمتي

 ...ميکردن سالخي رو آدما که بود همونجايي اينجا پس

 !کثافتا



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

94 

 

 ميومد؟ دلشون چطور آخه

 ...بدنشون اعضاي خاطر به فقط اونم ميکردن پاره تيکه اينجا رو بيگناه آدم عده يه

 ...ميخورد چشم به ديوارا تموم رو خوني دستاي جاي...بود خوني ديوار و در

 باشه؟ رحم بي ميتونست چقدر تا باند اين آخه...کثيف زمين زير يه

 ...ببينم اينجاها جنازه يه بودم منتظر لحظه هر

 :شد پاره افکارم رشته صدايي با

 ميکني؟ غلطي چه اينجا تو-

 ...شدم مواجه برزخيش چشماي با و برگشتم

 :زدم لب ترس با

 تويي؟...رادان-

... 

 ميخواي؟ بقيشو

 ...ميشي معتاد بخوني اولو پارت...کانال تو بيا پس

 ...چي همه...هست چي همه توش

 ...نداشته هم مخالف نظر يه

 ...باشم عاشقت بگذار نويسنده از تازه رماني

 ...عسل تلخي به

https://telegram.me/roman7879sahar2000zy 

 !نگفتم چيزي که من خانوم-



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

95 

 

 !انداخت من به چپي چپ نگاه و گفت اينو بابام

 :گفتم ساختگي لبخندي با

 خودش به داره کاري هر کي هر حاال! اهواز ميرم دارم فردا که من...جان مامان کن ولش حاال-

 !مربوطه

 :گفت بعد و کرد نگاه بابا و من به يکم مامانم

 ...بزارم قيمه ميخوام کن پاک برنج کم يه عسل-

 !ميکنم کاراشو خودم من کنيد استراحت بريد شما اصال!جان مامان چشم-

 :گفت شيطنت با مامانم

 يادمون زبونمونه،نميخوايم زير هنوز قبليت غذاي مزه آخه!بسه کني پاک رو برنج همون تو عزيزم-

 !بره

 !شدم سرخ حرص از من و خنده زير زد بلند صداي با بابام

 !بيارن يادم رو دفعه اون قضيه قراره کي تا دونم نمي

 (دفعه؟ کدوم:نويسنده سخن)

 ميدوني اصال!بيمارستان بريم همه که بپزم جور يه غذامو خواسته دلم اصال...نيست مربوط تو به

 !اصال...خوبه هم خيلي من آشپزي اصال...بود شده تنگ بيمارستان واسه چيه؟دلم

 ????(؟!افتضاحه حد اين در آشپزيت يعني!خنده از مردم خدا واي:نويسنده سخن)

 !??تو و ميدونستم من وگرنه...ساطورته زير دستم که حيف

 ...نکردم توجه بابام و مامان کردناي صدا به و بيرون رفتم آشپزخونه از حرص با

 !ميدادن حرصم کارشون اون با بدتر

 ...اصال کنيد صدام نميخوام



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

96 

 

 !شد درست بعدا ولي بود افتضاح تو مثل آشپزيم جوونيام خودمم من!نکن قهر حاال جان مامان-

 کشيد؟ نازمو مثال زد؟االن من مامان بود حرف اينم آخه خدايا

 ??(بود افتضاح تو مثل آشپزيم قسمت اون با مخصوصا...ديگه آره:نويسنده سخن)

 .بستم سرم پشت درو و اتاقم تو رفتم

 متمرکز ماموريتم روي افکارمو کردم سعي و سرم پشت بردم تخت،دستامو روي انداختم خودمو

 ميرفت؟ افتضاحم آشپزي سمت به همش حواسم چرا نميدونم اما کنم

 که کنم پرت رو حواسم کردن بازي با کردم سعي و برداشتم پاتختيم روي از رو گوشيم...هووووف

 ...بودم هم موفق البته

 !نبودم موفق...گفتم دروغ

 !گفتم کي ببينيد حاال...ميکنم درست آشپزيمو اين حتما برگشتم که ماموريت اين از من

*** 

 ...بوسيدم رو صورتش و کردم بغل محکم مامانو

 :گفت ناراحتي با مامانم

 !ميشم نگران...ها نره يادت...بزن زنگ بهم تند تند جان عسل-

 :گفت بابام

 !برميگرده و ميره ماه يه...نيست که بچه...خب بزنه زنگ بهمون تند تند نتونه شايد خانوم-

 :داد ادامه من به رو بعد

 ...بزن زنگ بهمون تونستي اگه گاهي از هر باباجان-

 !نباشيد نگران...ميزنم زنگ بهتون تونستم وقت هر...بابا چشم-

 :گفتم تصنعي لبخندي با و دادم فشار مشتم توي رو چمدونم دسته
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 .برم بايد کم کم کنم فکر خب-

 .بود حرفم به تاييدي مهر فرودگاه پيجر صداي

 :گفت و زد لبخندي بابام

 !نموني جا پرواز از که برو.جان بابا آره-

 :گفت و زد پس رو چشماش توي شده حلقه اشک مامانم

 !نشدم پشيمون تا برو...برو-

 اگه ميدونستم کردم،چون تند پا برقي پله سمت به و کردم خداحافظي سريع مامانم حرف اين با

 ...بابام حتي!نيست دارش جلو هيچکس و نميزاره بزاره نخواد مامانم

 ...زدم جيم سريع بره باد به عمليات مامانم عطوفت و مهر با اينکه ترس از درواقع

 .ميشم هواپيما سوار دارم ديدم اومدم که خودم به

 ميده انجام کاراشو خودکار و اتوپايلت حالت رو ميره بدنم هپروت تو ميرم وقتي شکر رو خدا باز

 !بشه چي نبود معلوم وگرنه

 !بيارم در دستشويي از سر هواپيما جاي به بود ممکن مثال

 ...نيست اعتباري که من به...ديگه واال

 کاش اي کردم،اما پيداش باالخره لحظه چند از بعد و کردم چک ديگه بار يه رو صندليم شماره

 !نميکردم پيداش

 .بود نشسته کلفت سبيل يه کناري صندلي و بود پنجره کنار صندليم

 کلفت سبيل هم اصال!نشسته سيبيل و ريش بدون جوون پسره يه!ميگه دروغ:نويسنده سخن)

 !(نيست

 ميکني؟ ضايع منو چرا تو.کنم اغراق خواستم من حاال
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 !حقايقه کردن بازگو من وظيفه!نکردم ضايعت من:نويسنده سخن)

 !(ميگم رو حقايق دارم

 !نميشينم پنجره کنار من صورت هر در...بعله

 (چرا؟ اونوقت:نويسنده سخن)

 !دارم ارتفاع ترس...ميگيرم تهوع حالت ببينم رو بيرون پنجره از من چون

 تو! باشي داشته ارتفاع از ترس تو نبود قرار اصال!ببينم ارتفاع؟وايسا از چي؟ترس:نويسنده سخن)

 (ننوشته اينو که سناريو

 !دارم ارتفاع از ترس کنم؟من چيکار االن من ميگي خب

 !????ميترسم ارتفاع از چي مثل

 ??(کرد؟ ميشه چه...ديگه شده خارج دستم از کنترلش کال:نويسنده سخن)

 .کنم کاريش يه رو پسره اين بايد فعال االن.آورديا گير وقت...توام بابا کن ولم

 :گفتم پسره به و کشيدم عميقي نفس

 آقا؟ ببخشيد-

 !نشنوه بايدم البته.نداد نشون العملي عکس هيچ نشنيد،چون اتگار

 !تلگرامه در غرق

 !شمام با آقا-

 .کرد نگاهم پرسشي و باال آورد سرشو باالخره

 :گفتم عجز با

 اونور؟ بريد ميشه آقا-
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 بله؟-

 !بال و بله

 ...خب بشينم ميخوام اونور بکش

 ...آخه...صندلي؟آخه يکي اون روي بشينيد ميشه ميگم-

 خوبه؟ حالتون خانوم؟شما چي آخه-

 ...خوبه خالم که معلومه!عمته مريض!شخصيت بي بود؟پسره من با

 ...خوبه حالم که زدنه؟معلومه حرف طرز چه اين آقا-

 بگم؟ چي من داري انتظار خب!اونور بشين شو بلند ميگي اومدي هللا بسم اول خانوم-

 يه عنوان به هم شما ميشه بد حالم ميشينم پنجره کنار وقتي من چون کنيد قبول دارم انتظار-

 !کنيد عوض من با رو جاتون مشکل اين خاطر به که کنيد قبول بايد انسان

 !"باشي انسان اگه البته"گفتم دلم تو بعد

 من تا شد بلند جاش از غر غر با و کشيد پوفي کالفه بعد و کرد نگاهم تعجب با يکم پسره

 .بشينم

 !محترم خانوم بفرماييد-

 :گفتم و زدم اي مسخره لبخند

 !درکتون از ممنون-

 :گفت چرخوند مي حدقه تو رو چشماش که حالي در و صندلي رو انداخت خودشو بود پسره

 !ميکنم خواهش-

 نقشم روي کردن تمرکز مشغول و انداختم راستم پاي رو چپم پاي و پسره اون جاي نشستم

 !نباشه توش نقصي هيچ تا ميکردم فکر بهش خوب بايد...شدم
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 پاره اصال...شد پاره کامال افکارم رشته مهماندار صداي با که ميکردم تمرکز روش داشتم قشنگ

 !رفت شد پودر! چيه

 رو همشيگيشون جمله ميکردم نگاه هميشگيشون تکراري پانتوميم به حرص با که همينطوري

 :کردم تکرار

 !کنيد دقت سيگار نکشيدن عالمت به و-

 :گفت و خنده زير زد پقي بودم زده زل مهماندارا به که من حرصي قيافه ديدن با کناريم پسره

 !نمياد خوشتون کارا اين از زياد شما که اين مثل-

 !دادم رو يکي اين جواب چرا نميدونم اما نميدادم رو پسري عيچ جواب عادي حالت در

 :گرفتم نمي ازش بدي حس هيچ که بود اين خاطر به شايد

 !مخمه رو اينا کاراي که االن مثل...نمياد خوشم زياد چيز يه تکرار از...خب نه-

 :گفتم تعجب با من و خنديد دوباره ام جمله آخر تيکه شنيدن با

 خنديد؟ چرا-

 ...پ يه آخه بزنيد حرف جوري اين نمياد بهتون که اين خاطر به خب-

 ...پليس بگه ميخواست اون!نداشت امکان.خورد حرفشو يهو

 !پليسم من ميدونست کجا از اون

 !ميکردم نگاهش زده بهت منم...من به بود زده زل ترس با

 :گفتم ترديد با...بود شده اون جمع حواسم همه ديگه

 هستي؟ کي تو-

 بله؟-

 هستي؟ کي تو ميگم، بهت-
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 !ديگه خودمم من...من خب من؟...م-

 کيم؟ من ميدوني کجا از تو! تو و ميدونم من وگرنه بده جوابمو زود-

 :گفت آروم و پيشونيش کف زد دست با پسره

 !نکنه چيکارت بگم خدا فرزاد-

 :گفت آروم و اومد حرف به خودش پسره بار اين و شد گشاد امکان حد تا چشماش

 که اينه منظورم کرد،يعني اغفال منو فرزاد.نداشتم تقصيري من خدا به.نکنيد نگام اونجوري-

 !اينجا فرستاده منو اون

 اين تونستم زور به خدا به! باشم خواهرش مراقب و کنم رزرو بليط پرواز اين واسه و بيام گفتش

 !کنم رزرو رو صندلي

 خواهرم گفت! کرد اصرار هي اون اما کنم بازي نقش تونم نمي گفتم فرزاد به اولشم از من اصال

 !فهمه نمي

 زير زماني يه روزگار بد از که ام بيچاره سروان يه فقط من! ام کاره هيچ من خدا به خانوم عسل

 !بودم برادرتون دست

 :گفتم و صورتش جلوي گرفتم رو دستم که داد مي توضيح هي و ميزد حرف رگباري

 .نزنيد حرف اينقدر!باشه...خب...خب-

 !چشم...بله آهان هان؟-

 !ديوونه پسره...بودم عصباني خيلي فرزاد دست از

 ميشه؟ ساز دردسر مهمي اين به نقشه توي پسره اين پاي کشوندن نکرده فکر

 چيکار؟ ميخوام محافظ بازيه؟من بچه کارا اين مگه...ست تجربه با سرش خير

 چيکار؟ ميخوام حريفم،باديگارد رو مرد تا بيست خودم ؟من!ميکنه فکر چي من به راجع داداشم
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 :گفتم پسره به رو حرص با

 !شناسايي کارت زحمت بي-

 !لحظه يه...چشم بله-

 ...کرد پيدا کارتشو هواپيما گرفتن اوج از بعد لحظه چند باالخره و جيباش گشتن به کرد شروع

 :گفت و گرفت سمتم به کارتو خوشحالي با

 مخدر مواد با مبارزه دايره از.هستم مهرداد سيروان سروان-

 .مريوان خدمت محل

 عنوان به اينو واقعا فرزاد و پليسه اينم جدي جدي!بعله که ديدم و گرفتم دستش از رو کارت

 !نشم اوف وقت يه من تا فرستاده محافظ

 نياز محافظ به من ولي گفته چي شما به شاهکارم داداش اون نميدونم من مهرداد آقاي-

 !مريوان برگرديد االن همين بهتره...ندارم

 مثل دوما...نندازم زمين رو سرگرد جناب روي که گرفتم مرخصي ماه يه من اوال فرازمند خانوم-

 همين چطوري من...آسمونيم روي االن رفته،ما يادتون موقعيتمون شديد عصباني خيلي اينکه

 مريوان؟ برگردم االن

 پررو کال و نبودم خجالت اهل زياد چون ولي شدم سرخ خجالت از بودم داده که سوتي خاطر به

 :گفتم و کردم جور و جمع رو خودم ،سريع داشتم تشريف

 !اهواز رسيديم که بود موقعي منظورم-

 !باشم مراقبتون ميتونم که جايي تا بايد من!نميشه نگه فرزاد تا-

 که رو ماموريتايي از يکي اگه چون! شانس اين به لعنت ميگم چرا حاال...شانس اين به لعنت اي

 حسابي و درست سرگرد يه خودم براي االن من رسونديم مي پايان به درست خورديم شکست

 !کنم دک رو پسره اين ميتونستم راحت و بودم
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" دستوره يه اين" جمله يه" مريوان برميگردي امشب همين!سروان"ميگفتم بهش بودم سرگرد اگه

 !االن اما...تمام و تهشو ميچسبوندم هم

 ??(نبود؟ شعر شبيه يکم آخرش حرفاي:نويسنده سخن)

 :گفتم حرص با و بعش برگردوندم کارتشو

 !شب فردا يا امشب حاال.برگرديد که ميشيد مجبور باالخره-

 !شدم موندگار ديديد؟شايدم چه رو خدا!بشم مجبور نکنم فکر-

 نيست يکي!کردم گلم داداش نثار حسابي و درست فحش يه دلم تو و کردم نگاهش حرصي

 ميکني؟ دخالت نيست مربوط بهت که کارايي تو چرا بگه بهش

 بودم؟هان؟ خواسته باديگارد تو از من مگه آخه

 !کنم چيکار تو با بايد ببينم بکنم متمرکز افکارمو من تا سروان جناب نگو هيچي فعال-

 :گفت بلندي صداي با

 چي؟-

 ...سمتمون به برگشتن همه صداش شنيدن با

 :گفتم سيروان به پرحرص و آروم و کردم خواهي عذر بقيه از شرم با

 داد اونجوري که بکشمت نميخوام...کنم مشخص تکليفتو ميخوام باديگارد تو؟جناب چته-

 !ميزني

 که فهميدم ميکرد برادرتون که تعريفايي از آخه...نيست بعيد شما از-

 !نيستيد بيني پيش قابل اصال

 واسه منو بازياي خنگ بود الزم حاال!دارين آبرو منبع که نيستن خانواده اصال!برادرمون از اينم!بيا

 خان؟ فرزاد بدي توضيح هم پسره اين
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 دفعه اين وگرنه نشنوم صداتونو اهواز برسيم که موقعي تا ديگه!مربوطه خودم به ديگه اونش-

 !ميشم بيني پيش قابل غير و ميده اتصالي سيمام جدي جدي

 :گفت آروم و کرد نگاه من عصباني صورت به متعجب

 !چشم-

 :کنم اذيتش ديگه يکم زد سرم به بود اومده خوشم بردنش حساب از که منم

 چي؟ چشم-

 !شد حاال!آهان...نميزنم حرف ديگه چشم-

 از که چادري دختر يه زدن حرف التي که نکنم فکر اين به اصال کردم سعي و بستم رو چشمام

 !شکليه چه هست پليسم قضا

 !بکنم نميتونم تصورم خودمو که ام اعجوبه حد اون در اصال

 !بووووم و ميده اتصالي سيمهام يهو

 تجربه هم قبال...نبود سختي کار برام.کنم رفتار حسابي و درست رو وقت چند اين ديگه بايد البته

 !داشتم اشو

 !دارم تسلط خودم رو کامال من ولي نشه باورتون شايد

 وقت هر و باشه هميشگيم کار بخند بگو و باشم دنيا آدم ترين خاکي ميتونم بخوام هروقت يعني

 !يخيم قالب تو برم ميتونم بخوام هم

 !دوميه کانال روي بزنم که زماني از امان و

 !نيست جلودارم فرهادم بگم بهتره نه يا فرزاد ديگه اونموقع

 !دادم باد به رو جفتمون سر ديدي يهو وگرنه فرهاد بگم بهش که کنم عادت بايد...ديگه آره

 !واال!نيست بردار شوخي که مخفي ماموريت
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 چون ولي کردم فکر ام نقشه ادامه به بسته چشم همونطور و دادم تکيه صندلي تاج به سرمو

 ...????برد خوابم بودم خسته خيلي

 !خوابيد...خداروشکر خب:نويسنده سخن)

 !گفتم کي ببين حاال ميدي باد به ماموريتم اين! کني رفتار آدم مثل بتوني عمرا تو!ديوونه دختره

 و گفتم ديگه.ميکرد اذيتم يکم بود مونده دلم سر حرفا اين!شدم راحت گفتم...آخيش

 !??(خالص

*** 

 !تابلو نيا دنبالم اونطوري-

 !پيشونيم روي زدم محکم من و کرد قايم ديوار يه پشت خودشو سريع

 !مثال سروانه سرش خير!بود پرت مرحله از يکم از بيشتر يکم پسره اين

 (سياه روت ميگه ديگ به ديگ:نويسنده سخن)

 ...که حيف جان نويسنده

 !خيال بي اصال

 !دارم مهمتري کاراي فعال

 .رفتم بهداشتي سرويس اولين سمت به سريع

 !بود خالي بانوان قسمت شکر رو خدا

 .تو رفتم سريع و کردم باز رو دستشويي اولين در

 !چمدونم توي چپوندمش و برداشتم سرم از رو چادرم اکراه با

 !بودم متنفر ها ماموريت قسمت اين از هميشه

 !وسواس که منم و نيست دستشويي از تر امن قيافه تغيير براي جا هيچ بدبختانه خب
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 !ميکشم آب رو پام تا سر هتل برم امشب

 دقيقه بيست از بعد و قيافه تغيير به کردم شروع گذاشتم کنار رو وسواسيم فکراي اينکه از بعد

 !ميخواستم که هموني شدم

 !ميشما چيزي يه نخورم ترشي منم بابا

 !بدم انجام کارمو تونستم بهتر هم گريموره از

 ??(ذکره؟ به الزم يا مياد قپي داره معلومه:نويسنده سخن)

 تو بريزه تا گذاشتم بيرون رو ازش اي طره و گذاشتم سرم روي ايمو قهوه گيس کاله آخر مرحله

 .صورتم

 رو بريزم نميتونستم که خودمو موهاي اما بودم کرده رنگ اي قهوه خودمم موهاي روز دو البته

 !صورتم

 هم جاعلها اگه! ميکنم لطف دارم ميدارم بر دارم که چادرمم همين! ميخونما نماز سرم خير

 جديدا اعتقادي لحاظ از يکم جاعال که خيف اما نميزدم چادرم به دست باشن چادري ميتونستن

 !کنن رسيدگي مسئولين داره جا که شدن ضعيف

 ميزني؟ حرف راديو مثل باز چته! کرد شروع اين باز:نويسندع سخن)

 !??(شد سبز علف پاش زير بدبخت سيروان اون!ديگه برو کن جمع...ديگه شد تموم گريمت

 !بيرون زدم اونجا از کردم جمع رو بساطم و بند جان نويسنده خواست به

 !ميپروند مگس درخت شاخه با و ها مغازه از يکي پله روي بود نشسته سيروان

 !خنده زير زدم پقي

 !باشه خودش مراقب ميخواد رو يکي خودش اين!گذاشته محافظ خوشه دلش هم ما داداش

 !آقا-
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 :گفت و پايين انداخت رو شد،سرش بلند من ديدن با سيروان

 داشتيد؟ خواهر؟امري بله-

 کيه؟ خواهر-

 :گفت کنه نگاهم که اين بدون سيروان

 !نشيد مزاحم لطفا...دارم نامزد من خانوم-

 !داده رد مخش رسما ديگه پسره اين

 نمياره؟ باال چرا داري؟سرشو نامزد که چه من به

 شيم؟ عالف جا اين قراره صبح فردا تا يا بريم مياييد مهرداد آقاي-

 :گفت و باال آورد سرشو بهت با

 شکلي؟ اين چرا شماييد؟پس خانوم عسل-

 :گفتم آهسته و جلوتر رفتم

 نديديد؟ چهره تغيير حاال تا مگه!دادم چهره تغيير من خب...تابلوييد خيلي که خدا به-

 !حد اين تا ديگه نه-

 انصافا.ميگفت راست بيچاره خب.کردم انداز ور يکم خودمو و انداختم مغازه شيشه به نگاهي

 .بودم شده عوض کلي

 :گفتم بيخيال بود خونم تو لجبازي چون اما

 !فرزاد پيش برم بايد ديگه من.نشدم عوض ميگيد شما که هم اونقدرا-

 !کنه مشخص رو تکليفتون خودش فرزاد اينکه تا من دنبال بياييد نامحسوس خيلي هم شما

 که آدرسي سمت به افتادم راه و کشيدم خودم دنبال رو چمدونم باشم جوابش منتظر اينکه بدون

 .بودم گرفته بابا از
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 .کنم پيدا رو هتل خيابونا اسم روي از تونستم خودم و بود سرراست کامال آدرس

 پا توش بار اولين براي که جايي تو حتي!نميشم گم جايي هيچ تو!هستم جانداري همچين کال

 !گذاشتم

 !کردم وراندازش و وايسادم هتل روي به رو

 !گذرونده خوش ماموريت اسم به خوب روزه چند اين داداش! اومد خوشم...نه

 !که بينيد نمي رو هتله اين شما...ديگه واال

 !شه دقيقه يه واسه فقط لوکس

 !پيس پيس-

 !لعنت معرکه مگس خر بر

 !کردن استتار ها بوته الي رفتن پيس پيس جناب ديدم که انداختم اطراف به نامحسوسي نگاه

 :گفتم حرص با لب زير

 چيه؟-

 :گفت آروم

 همينجاست؟-

 .همينجاست...بله-

 !بياد بگيد فرزاد به باال رفتيد شما ميشينم اينجا من پس خب-

 !موند مي يادم نميگفتيد هم شما که نيستم خنگ.چشم.بله-

 .رفتم رسپشن سمت به و شدم هتل وارد

 ...بود خواب غرق و بود نشسته کامپيوتر پشت جووني پسره يه
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 .دادم فشار رو زنگ

 .کرد نگاه من به زده بهت و پريد جاش از برق مثل پسره

 !بود شده دار خنده اش قيافه چقدر که آخ

 !دارم دوست رو کارا اينجور اينقدر

 بروز خودشو وقتا بعضي که بوده وجودم تو بچگي از مزمن آزاري مردم جور يه...ندارما ساديسم

 !??ميده

 :پرسيدم جديت با و کردم حفظ رو استايلم سختي به اما خنده زير بزنم ميخواست دلم

 دارن؟ اقامت اينجا کيا فرهاد آقاي-

 :گفت تعجب با همونطور پسره

 هان؟-

 !محترم آقاي کنم تکرار حرفمو ندارم عادت من-

 !ترسيدم خودمم لحظه يه که گفتم رو جمله اين صالبت با اونقدر

 ؟!کيا آقاي!آهان-

 :گفت و زد کامپيوتر تو رو اسمش سريع

 !هستن 112 اتاق...بله-

 !منتظرشونه البي توي نفر يه بديد اطالع بهشون-

 !چشم.بله بله.هان؟آهان-

 !ها فيلميه خودش واسه هم پسره اين خدا واي

 !(تو اندازه به نه البته:نويسنده سخن)
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 دومي که غريبيم عجيب اکشن سينمايي فيلم يه خودم من...دارم قبول رو چيز يه اين...بله

 !شه بلند من دست رو نميتونه هيچکس...نداره

 !فرانک سالم-

 .دوختم چشم مغرورم برادر صورت به حس بي و شدم بلند جام از

 ميتوتستن؟...بگن دروغ نميتونستن که ها چشم اما

 شده شروع عمليات لحظه اين از که ميدونستيم خوب اينو اما همديگه براي ميکشيد پر دلمون

 .ميکرديم عمل محتاط ممکن جاي تا بايد ما و بود

 و من که االن همين اصال شايد.باشن گذاشته مراقب فرزاد براي باند اون طرف از که نبود بعيد

 و قهوه افراد براي مصنوعي لبخند يه با که هايي خدمه همين از يکي کنيم مي نگاه بهم فرزاد

 !باشه داشته نظر زير رو ما ميارن نسکافه

 !ممکنه چي همه!نيست بعيد هيچي ما کار تا کال

 داريد؟ ميل چيزي قربان-

 .گفتم آفرين درستم افکار به دلم تو و برگشتم صدا صاحب سمت به

 نه؟!باشن خوبي جاسوساي ميتونستن هم خدمتکارا اين واقعا

 :گفت و انداخت من به نگاهي فرزاد

 ميخوري؟ چيزي تو فرانک-

 :گفتم و انداختم پسره به سرد نگاهي

 !بيار برام اسپرسو يه-

 :گفت فرزاد به رو و زد اي مسخره لبخنده پسره

 کيا؟ آقاي شما و-
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 !نميخورم چيزي من...ممنون-

 !ميارم رو خانوم سفارش االن...چشم!اينطور که...اوه-

 :گفتم و دادم لم البي راحتي مبل روي رفتنش از بعد

 فرهاد؟ بشيني نميخواي -

 :گفت آروم خيلي و کشيد موهاش توي رو دستش کالفه

 !نميزاره کالفگي اما بشينم ميخواد دلم-

 :گفتم و انداختم چپم پاي روي راستم پاي تفاوت بي

 !بعيده تو مثل خونسردي هکر از!است بيگانه کالفگي با که کيا کالفه؟جناب-

 :گفت و مبل جلوي زد زانو حرص با

 گرفته؟ شوخيت تو اونوقت و ام کالفه صبح از-

 :گفتم نامحسوس ترسي با

 بردي؟ ياد از رو اصول تمام که اين کاريه؟مثل چه اين ديوونه-

 :گفتم وار زمزمه و آوردم پايين امکان حد تا رو صدام

 ها غريبه ميگم؟ چي گيري مي!نداره من با نسبتي هيچ که آدمي يه!هستي کيا فرهاد االن تو-

 !نميشن کالفه هم براي ها غريبه!نميشن نگران هم براي

 ...گرفت ضرب زانوش روي دستش با و نشست کناري مبل روي ترديد پر

 :گفتم جديت با

 چيه؟ کالفگي همه اين دليل حاال-

 !شانسي بد آخر يعني اين...ريخته بهم هامون برنامه-
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 مگه؟ شده چي-

 :گفت و انداخت بهم ترسي پر نگاه

 !امشب همين!ببينه نزديک از رو تا دو ما ميخواد.اهواز اومدن معاونش با تاج شهرام-

 موعد؟ از تر زود روز دو اونم عمليات شروع!نداشت امکان اين!نه

 تهران؟ از غير جايي تو اونم

 :گفتم حرصي

 !بدشانسيه آخر ديگه اين-

 !گفتم همينو که منم-

 !نفوذي يه حتي نه و محافظي نه...نداريم رو کسي خودمون از غير اينجا که ما خب-

 !هست يکي...نه-

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 !سيروانه که نگو-

 :گفت و کرد تاييد رو حرفم سرسري فرزاد

 ...دقي آره-

 :گفت و جرد نگاهم تعجب با!شد ساکت يهو

 ميشناسي؟ سيروانو کجا از تو-

 :گفتم و زدم پوزخندي

 !سرگرد جناب دراومد آب از عرضه بي مخيفتون مامور-
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 نمي اما زدم لب رو آخر کلمه دو که گفت ميشد شايد حتي و گفتم آروم خيلي و سرگرد جناب

 :گفت تحکم با فرزاد چرا دونم

 پر که هم اينجا! داره گوش موشم داره موش ديوار حاضر حال در!باش زدنت حرف مراقب اوال-

 ...ديوار

 :گفت سريع و کرد مکث کمي بعد

 چيه؟ سيروان قضيه دوما-

 !نيست خاصي قضيه-

 .بود هم مخفي مامور مرگش خبر بعد...تو محافظ بودم گذاشته سرش خير اونو من-

 پليسم من ميدونه که بگه نميخواست.پريد دهنش از شد هول خب...نزاکت بي نده فحشش-

 ...اما

 آورده؟ در بازي ناشي حد در يعني!خدا يا-

 !بشه نقشه وارد نميتونه عمرا که باشه اينطوري اگه خب

 !نقشه توي بياري اونو که نکن فکرشم اصال!فرهاد ببين-

 ...موقع اون ريزه مي بهم چيز همه نقشه تو بياد اگه!نبوده نقشه جزو اون

 !داشت نگه صورتم جلوي و باال آورد رو دستش فرزاد

 !کنم فکر بزار باش ساکت يعني حالت اين...ميشناختم خوب رو حالتش اين

 !کنم فکر بزار باش ساکت-

 !ميشناسم خوب داداشمو نگفتم؟من

 ...ميکرد فکر داشت همچنان فرزاد ولي آوردن رو من اسپرسوي قهوه لحظه چند از بعد

 ميکني؟ فکر چقدر!بجنب فرزاد-
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 بريم نميتونيم نفري دو ما!همکارمونه ميگيم...ببريم خودمون با اونو بايد ما!فرانک نداريم راهي-

 !دختره يه نفر دو ما از يکي که مخصوصا!شهرام

 :گفتم و زدم زل بهش عصباني حرفش اين با

 باهات حاضرم حتي و ندارم ضعفي هيچ لحاظ اين از من که کن فرو مخت تو اينو خواهشا فرهاد-

 !فرهاد نيستم ضعيف من.کنم مبارزه

 !نميخوام هم محافظ...حريفم رو نفر بيست من!بفهم اينو

 !اونجا بياد ما با نداره حق سيروان شد اينطوري که حاال اصال

 !مياد بر ازم کارايي چه و هستم کي من که نميکني باور نبيني منو مهارت تا تو

 :دادم ادامه و پايين آوردم صدام دوباره

 مثل منم که کني باور خواي مي کي.ميبيني نازنازي و کوچيک بچه دختر اون منو هنوز تو-

 ؟کي؟!؟هان!پليسم يه خودت

 اين و مياد يعني مياد سيروان ميگم من وقتي.نيست بحث و جر وقت االن!باش آروم فرانک-

 ...چون نميزاره بحثي جاي حرف

 :گفتم وار زمزمه لب زير خودم بگه اينکه از قبل

 !??هستي مافوقم تو-

 !دقيقا-

 کجاست؟ سيروان بگي بهتره حاال

 کجاست؟ سيروان جدي??سيروان؟-

 :گفتم شرم با و اومد يادم جاشو آوردم فشار مغزم به که يکم

 !منتظرته و شده قايم هتل در کنار هاي بوته تو.بگم رفت يادم-
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 اساسي ژکوند لبخند يه لحظه اين تو من العمل عکس تنها و بود زده زل بهم تعجب با فقط فرزاد

 .دادنش حرص بيشتر ،براي

 تو بعد شد خشک بيرون اون مردم پسر! بفرما عنايت شفا ديوانگان به خدايا:نويسنده سخن)

 (ميخوري؟ اسپرسو پررويي کمال در نشستي و بيرونه اون بگي رفت يادت

 بعدي؟ سوال!نويسنده خانوم بلي

 !(خااااک!??تو سازي شخصيت اين با من سر تو خااااک:نويسنده سخن)

*** 

 سعي و بود کشيده دراز عقب صندلي روي سيروان.شدم فرهاد بگم بهتر يا فرزاد ماشين سوار

 !کنه کم دردش کمر از ميکرد

 !اومده سرش بال اين ها بوته اون پشت نشستن اي چمباتمه خاطر به کنيد فکر اگه مديونيد

 :گفتم سيروان به رو خنده با

 !دارن تشريف نارنجي نازک بدجور بعضيا ميبينم-

 :گفتم فرزاد به و برگشتم.نگفت هيچي و کرد نگاهم حرص با سيروان

 !ديگه بيفت راه د-

 !کن صبر لحظه يه باشه-

 :گفت و کرد داشبورد به اي اشاره

 !بده اونو داشبورد تو هست جعبه يه-

 .گرفتم فرزاد سمت به و برداشتم داشبورد تو از رو جعبه

 .بيرون آورد مچي ساعت تا دو و مدارک سري يه توش از و گرفت ازم رو جعبه

 :گفت و گرفت من سمت به رو ساعت از يکي
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 .دستت به ببند بگير-

 چي؟ واسه-

 ميخواد ازم که داره دليلي يه حتما خب.آوردم در بازي ناشي بازم فهميدم که کرد نگاهم جوري يه

 !ديگه ببندم رو ساعت

 .بستم مچم دور رو ساعت آرامش با و نزدم حرفي ديگه

 :گفت و شد خيز نيم سيروان

 ميدي؟ منم به ساعتا اين از سرگرد جناب-

 !ديدم رو خودم از تر خل يکي!نميرم دنيا اين از دل به آرزو ديگه!شکرت خدايا!خب

 :گفت و انداخت سيروان به سفيه اندر عاقل نگاهي فرزاد

 !باشي داشته صبر اگه البته...ميدم توام به!چرا-

 :گفتم تامل با.داد سيروان به هم رو دومي ساعت

 ميخورن؟ دردي چه به اينا بگو حاال خب-

 :بگه برام فرزاد خود ميخواستم اما ميزدم حدسايي يه خودم

 .بينظر و عاليه خودش نوع در.هاست ردياب نسل جديدترين اينا-

 بخوام ازتون که باشه الزم نکنم فکر و شماست جون کننده تضمين جورايي يه ساعت اين پس

 !کنيد محافظت ازش جونتون مثل

 :پرسيد بعد و کرد نگاهش ترسيده يکم سيروان

 !خطرناکه اندازه اين تا باند اين فرهاد،يعني که اينه منظورم نه يعني...فرزاد-

 :دادم جواب فرزاد جاي به من
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 که باقيه شکرش جاي باز البته.ميزنيم رو حرفش ما که اي اندازه اين از بيشتر خيلي شايد و-

 باند وارد بود قرار اگه وگرنه هست اميدي هاي روزنه يه و ميشيم تاج شهرام باند وارد داريم

 ...حتما که بشيم کامياب

 .گرفتم سيروان پرسوال نگاه از رو چشمام و نگرفتم رو حرفم دنباله

 !سيروانه مخفي ماموريت اولين ماموريت اين که بگم ميتونستم قطعيت با

 !نبود کشته کار و باتجربه آدماي مثل نگاهش آخه

 امپراطور با اولم مالقات به کردم سعي و شدم بيخودم افکار بيخيال ماشين اومدن دو حرکت به با

 !کنم فکر

 ؟!گذاشته امپراطور رو مستعرش اسم که کرده فکر چي خودش پيش واقعا!امپراطور.هه

 !بدتره گرفتگي برق از گرفتگي جو بگم ميتونم شخصه به!نگيره جو اما بگيره برق آدمو خدايا

 تشکيالتي همچين گردوندن چون باشه بايد مغروري و خودراضي از آدم تاج شهرام اين کنم فکر

 !بس و داره احتياج مغرور و غد آدم يه به فقط

 :توپيدم بعش حرص با که کرد ترمز يهو فرزاد

 !بابا؟يواشتر چته-

 :گفت وار زمزمه و گذاشت بينش روي رو اش اشاره انگشت کرد،بعد نگاهم چپ چپ يکم

 !کن صبر لحظه چند...هيسسسسس-

 دنبال رو نگاهش مسير که بود اين بکنم تونستم که کاري تنها!ميکنه چيکار داره نميدونستم

 .کنم

 ...بود نوبر خيابون اين تو بودنش که بود باال مدل و لوکس ماشين يه غرق

 !نبود پژو و پيکان و پرايد بگم ميتونم فقط و بود باکالسي خيلي ماشين
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 !خب نيستم بلد رو لوکس ماشيناي چيه؟اسم خب

 !??(خنگم ماشينا اسم توي تو مثل منم.ديگه خودمي پرورده دست خب: نويسنده سخن)

 :پرسيد فرزاد از تعجب با سيروان

 ميکني؟ کار چه داري بگي ميشه ولي شرمنده-

 !بود حرفش تو خاصي"ميکني؟ غلطي چه داري" يه

 سمت به و شد پياده ماشين اون از يکي يهو و داد چراغ باکالسه ماشين اون به حرف بي فرزاد

 !اومد ما ماشين

 که خواست فرزاد از و ايستاد راننده پنجره کنار اومد نبود معلوم صورتش دور از که قدي بلند مرد

 !پايين بده رو شيشه

 :گفت مقدمه بي و داد پايين رو شيشه فرزاد

 !سرده خيلي هوا امشب-

 !قبل هاي شب سردي به نه-

 !بود آفتابي که قبلي شبهاي-

 بشه؟ سرد نميتونه آفتاب مگه خب-

 !قدرت و گرماست نماد آفتاب...نه-

 مهتاب؟ و-

 !قدرت وابسته.است وابسته يه نيست نماد مهتاب-

 !ديد رو اش چهره ميشد حاال و برداشت سرش از رو شاپو کاله مرد

 :گفت فرزاد به تصنعي خنده با جوون تقريبا مرد يه

 !درسته رمز!اومدي خوش-
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 جمالت و کوتاه داستان شبيه بيشتر!عجيبي رمز چه! ميپرسيد فرزاد از عملياتو رمز داشت پس

 !واال!رمز تا قصاره

 :گفت جديت با فرزاد

 !ببينه منو ميخواد امپراطور گفته بهم فرهودي-

 !دارم خبر.اوکي-

 :گفت سيروان ديدن با و انداخت ماشين داخل به نگاهي

 نشسته؟ پشت که کيه پسره اين...نبود کارمون تو سوم نفر-

 عده يه وسط بياييم بيافتيم راه محافظي هيچ بدون و تنها ما نداري انتظار که تو.فرانکه باديگارده-

 !ميزنم حرف رک اينقدر که ها شرمنده البته! قاچاقچي

 :گفت و زد پوزخندي مرد

 و طيب نفر دو شما که مخصوصا!کرد اعتماد کسي به نميشه زمونه و دوره اين تو...خب آره-

 ...طاهريد

 !قاچاقچي نه جاعليم و هکر نفر دو داره؟ما ربطي چه-

 ...و باش داشته جيگرشو پس شي همکار ما با قراره باشي هم چي هر! نگو جوک!هه-

 :داد ادامه و کرد اشاره سيروان به

 !ننداز راه خودت دنبال رو باديگارد جوجه يه-

 :گفت مرده به رو و شد عصباني سيروان

 !مطلب اصل سر بري بهتره!ميدي طولش داري زياد-

 :گفتم و گرفتم رو سيروان حرف دنبال منم

 کنيم؟ چيکار بايد امپراطور با مالقات براي ما! ميگه درست-
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 :گفت و گرفت اش چونه به دستي حرص با مرده

 !اونجا ميبرمتون...مياييد ما ماشين دنبال-

 :گفت سيروان به وار تهديد و کرد مکث کمي

 !ناخونده مهمون کنم نمي تضمين جونتو بشه عصباني اومدنت از امپراطور اگه اما-

 :گفت تحکم با و نخورد جا اصال تصورم برخالف سيروان

 !ميزني حرف زيادي...که گفتم-

 !ميشه چيزي يه نخوره ترشي سيروانم اين!اومد خوشم...نه

 .برگشت ماشين سمت به و انداخت سيروان به خشمگين نگاهي حرف بي مرد

 :گفتم خنده با

 !نبود بدک اکشن ري اولين براي!مهرداد جناب اومد خوشم...نه-

 :گفت و زد صورتش پهناي به لبخندي سيروان

 !شما چاکر-

 :گفت و کرد روشن رو ماشين فرزاد

 !نزنه سر ازت اشتباهي هيچ کن سعي و کن تمرکز نقشه رو فقط.نميخواد چاکر کسي فعال-

 :گفت تعجب با سيروان

 جدي رو قاچاق باند اين اينقدر چرا شما نفهميدم هم آخرش ولي جمعه حواسم که من-

 ايناشو از بدتر باشه؟ما خطرناک ميتونه چقدر عتيقه قاچاق باند يه ميگيريد؟مگه

 !نيستن عددي برامون که اينا پس کرديم دستگير رو مرزي اشرار مثل کسايي...ديديم

 :گفتم جديت با

 !ميکنن فرق...سيروان ميکنن فرق اينا-
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 فرقي؟ چه-

 چشم به رو افراد اين بودن خطرناک کم کم خودت! باش داشته صبر!ميفهمي کم کم خودت-

 !ميبيني

 !واال بدونم چه-

 ما راهنماي ماشين باالخره اينکه تا نشد بدل و رد ما بين حرفي هيچ ديگه و گفت اينو سيروان

 .کرد ترمز

 !مجلل خونه يه جلوي!کجا اونم

 :گفتيم و زديم سوت هم با همزمان ديديم رو خونه تا من و سيروان

 !گاد ماي اوه-

 :گفت خنده با فرزاد

 ميشيد؟ شکلي چه اقامتش محل ديدن با کنيد تصور ميکنيد کپ اين ديدن با که شما-

 :گفتم ميکردم بررسي رو خونه پاي تا سر که همونطور

 مجلل اينقدر موقتي ويالي يه مگه آخه!داره اقامت تهران نياوران کاخ تو وضعيت اين با حتما-

 ميشه؟

 عده يه وسط بياييم بيافتيم راه محافظي هيچ بدون و تنها ما نداري انتظار که تو.فرانکه باديگارده-

 !ميزنم حرف رک اينقدر که ها شرمنده البته! قاچاقچي

 :گفت و زد پوزخندي مرد

 و طيب نفر دو شما که مخصوصا!کرد اعتماد کسي به نميشه زمونه و دوره اين تو...خب آره-

 ...طاهريد

 !قاچاقچي نه جاعليم و هکر نفر دو داره؟ما ربطي چه-
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 ...و باش داشته جيگرشو پس شي همکار ما با قراره باشي هم چي هر! نگو جوک!هه-

 :داد ادامه و کرد اشاره سيروان به

 !ننداز راه خودت دنبال رو باديگارد جوجه يه-

 :گفت مرده به رو و شد عصباني سيروان

 !مطلب اصل سر بري بهتره!ميدي طولش داري زياد-

 :گفتم و گرفتم رو سيروان حرف دنبال منم

 کنيم؟ چيکار بايد امپراطور با مالقات براي ما! ميگه درست-

 :گفت و گرفت اش چونه به دستي حرص با مرده

 !اونجا ميبرمتون...مياييد ما ماشين دنبال-

 :گفت سيروان به وار تهديد و کرد مکث کمي

 !ناخونده مهمون کنم نمي تضمين جونتو بشه عصباني اومدنت از امپراطور اگه اما-

 :گفت تحکم با و نخورد جا اصال تصورم برخالف سيروان

 !ميزني حرف زيادي...که گفتم-

 !ميشه چيزي يه نخوره ترشي سيروانم اين!اومد خوشم...نه

 .برگشت ماشين سمت به و انداخت سيروان به خشمگين نگاهي حرف بي مرد

 :گفتم خنده با

 !نبود بدک اکشن ري اولين براي!مهرداد جناب اومد خوشم...نه-

 :گفت و زد صورتش پهناي به لبخندي سيروان

 !شما چاکر-
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 :گفت و کرد روشن رو ماشين فرزاد

 !نزنه سر ازت اشتباهي هيچ کن سعي و کن تمرکز نقشه رو فقط.نميخواد چاکر کسي فعال-

 :گفت تعجب با سيروان

 جدي رو قاچاق باند اين اينقدر چرا شما نفهميدم هم آخرش ولي جمعه حواسم که من-

 ايناشو از بدتر باشه؟ما خطرناک ميتونه چقدر عتيقه قاچاق باند يه ميگيريد؟مگه

 !نيستن عددي برامون که اينا پس کرديم دستگير رو مرزي اشرار مثل کسايي...ديديم

 :گفتم جديت با

 !ميکنن فرق...سيروان ميکنن فرق اينا-

 فرقي؟ چه-

 چشم به رو افراد اين بودن رناکخط کم کم خودت! باش داشته صبر!ميفهمي کم کم خودت-

 !ميبيني

 !واال بدونم چه-

 ما راهنماي ماشين باالخره اينکه تا نشد بدل و رد ما بين حرفي هيچ ديگه و گفت اينو سيروان

 .کرد ترمز

 !مجلل خونه يه جلوي!کجا اونم

 :گفتيم و زديم سوت هم با همزمان ديديم رو خونه تا من و سيروان

 !گاد ماي اوه-

 :گفت خنده با فرزاد

 ميشيد؟ شکلي چه اقامتش محل ديدن با کنيد تصور ميکنيد کپ اين ديدن با که شما-

 :گفتم ميکردم بررسي رو خونه پاي تا سر که همونطور
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 مجلل اينقدر موقتي ويالي يه مگه آخه!داره اقامت تهران نياوران کاخ تو وضعيت اين با حتما-

 ميشه؟

 :گفت سيروان

 !شده که حاال-

 :گفت تحکم با فرزاد

 !شيد پياده ماشين از خونه اين به راجع دادن نظر جاي به فعال-

 که ميکنه اشاره بهمون داره بود ما راهنماي که مردي اون ديدم که دوختم روي به رو به رو نگاهم

 .شيم پياده

 !شدم پياده ماشين از سريع بعد و کردم وضعم و سر به ماشين آينه توي سرسري نگاه يه غرغر با

 بدون من کال.دارم حسو همين عمليات اول روز چند هميشه!نبودم راحت جديدم تيپ با اصال

 !ندارم تعادل اصال...سيبيلم بدون گربه چادرمثل

 :گفت و من کنار اومد سريع سيروان

 !برسم پات به من که برو جوري يه...باديگاردتم من سرم خير.ميري تند خيلي-

 .باشه هان؟آهان-

 سريع فرزاد شديم تاج شهرام خونه وارد اينکه از بعد.ميرفت راه سيروان و من از جلوتر فرزاد

 :گفت

 !مهميه مسئله خيلي اين...نره يادتون مستعارتون اسماي ها بچه-

 :گفتم حرص با

 !فرهاد آقا ديگه فهميديم.نکن تکرار رو حرف اين هي-

 ...سيروان و فرانک من فرهادي تو
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 !ميکنه استفاده خودش اسم از داره سيروان که فهميدم تازه و انداختم بهش نگاهي

 :گفت طمانينه با اون ولي کردم نگاهش تعجب با

 .کنيد صدا فرخي مهرداد منو بهتره هم االن.بکنم رو جا همه فکر ميکنم سعي هميشه من-

 !فرخي مهرداد-

 !هست مدارکشم حتي...فرخي مهرداد!بله-

 :گفتم و زدم زورکي لبخند

 !عاليه کارت.آفرين-

 :گفت و زد سيروان به لبخندي فرزاد

 !مهرداد بود عالي کارت-

 :گرفت رو حرفش دنباله مرده اون صداي که کرد مکثي بعد

 .ببينه رو شما ميخواد امپراطور،قبلش مباشر.ديگه بياييد سريع-

 :گفت بلند صداي با و کرد مرد به نگاهي فرزاد

 فرهوديه؟ آقاي مباشر از منظورتون-

 :گفت و کرد نگاهمون کمي مرد

 قبول کورد بيشتر مباشر البته و داره تفاوت آسمون تا زمين مباشر و فرهودي کار.خير نه-

 ...خالصه و امپراطور

 :گفتم و گرفتم حرفش ادامه

 داريم؟ نياز اون تاييد به باند اين تو شدن وارد براي ما-

 !دقيقا-
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 بار اين نميدونن و مباشر اتاق در پشت رسيديم باالخره شديم خونه وارد که دقيقه چند از بعد

 ميرم؟ پبشش که باشم اولي نفر من ميخواست دلم جهت بي و خود بي چرا

 تو ميرفتم اول نفر عنوان به بايد من.نبود کردن عوض قابل بود هرچي اما بود حسي چه نميدونم

 !رفتم و اتاقش

 عده يه وسط بياييم بيافتيم راه محافظي هيچ بدون و تنها ما نداري انتظار که تو.فرانکه باديگارده-

 !ميزنم حرف رک اينقدر که ها شرمنده البته! قاچاقچي

 :گفت و زد پوزخندي مرد

 و طيب نفر دو شما که مخصوصا!کرد اعتماد کسي به نميشه زمونه و دوره اين تو...خب آره-

 ...طاهريد

 !قاچاقچي نه جاعليم و هکر نفر دو داره؟ما ربطي چه-

 ...و باش داشته جيگرشو پس شي همکار ما با قراره باشي هم چي هر! نگو جوک!هه-

 :داد ادامه و کرد اشاره سيروان به

 !ننداز راه خودت دنبال رو باديگارد جوجه يه-

 :گفت مرده به رو و شد عصباني سيروان

 !مطلب اصل سر بري بهتره!ميدي طولش داري زياد-

 :گفتم و گرفتم رو سيروان حرف دنبال منم

 کنيم؟ چيکار بايد امپراطور با مالقات براي ما! ميگه درست-

 :گفت و گرفت اش چونه به دستي حرص با مرده

 !اونجا ميبرمتون...مياييد ما ماشين دنبال-

 :گفت سيروان به وار تهديد و کرد مکث کمي
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 !ناخونده مهمون کنم نمي تضمين جونتو بشه عصباني اومدنت از امپراطور اگه اما-

 :گفت تحکم با و نخورد جا اصال تصورم برخالف سيروان

 !ميزني حرف زيادي...که گفتم-

 !ميشه چيزي يه نخوره ترشي سيروانم اين!اومد خوشم...نه

 .برگشت ماشين سمت به و انداخت سيروان به خشمگين نگاهي حرف بي مرد

 :گفتم خنده با

 !نبود بدک اکشن ري اولين براي!مهرداد جناب اومد خوشم...نه-

 :گفت و زد صورتش پهناي به لبخندي سيروان

 !شما چاکر-

 :گفت و کرد روشن رو ماشين فرزاد

 !نزنه سر ازت اشتباهي هيچ کن سعي و کن تمرکز نقشه رو فقط.نميخواد چاکر کسي فعال-

 :گفت تعجب با سيروان

 جدي رو قاچاق باند اين اينقدر چرا شما نفهميدم هم آخرش ولي جمعه حواسم که من-

 ايناشو از بدتر باشه؟ما خطرناک ميتونه چقدر عتيقه قاچاق باند يه ميگيريد؟مگه

 !نيستن عددي برامون که اينا پس کرديم دستگير رو مرزي اشرار مثل کسايي...ديديم

 :گفتم جديت با

 !ميکنن فرق...سيروان ميکنن فرق اينا-

 فرقي؟ چه-

 چشم به رو افراد اين بودن خطرناک کم کم خودت! باش داشته صبر!ميفهمي کم کم خودت-

 !ميبيني
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 !واال بدونم چه-

 ما راهنماي ماشين باالخره اينکه تا نشد بدل و رد ما بين حرفي هيچ ديگه و گفت اينو سيروان

 .کرد ترمز

 !مجلل خونه يه جلوي!کجا اونم

 :گفتيم و زديم سوت هم با همزمان ديديم رو خونه تا من و سيروان

 !گاد ماي اوه-

 :گفت خنده با فرزاد

 ميشيد؟ شکلي چه اقامتش محل ديدن با کنيد تصور ميکنيد کپ اين ديدن با که شما-

 :گفتم ميکردم بررسي رو خونه پاي تا سر که همونطور

 مجلل اينقدر موقتي ويالي يه مگه آخه!داره اقامت تهران نياوران کاخ تو وضعيت اين با حتما-

 ميشه؟

 چه.بود بوم يه روي روبه نقاشي مشغول که شدم رو به رو مردي بلند قامت با شدم که اتاق وارد

 !ميومد اتاقش از هم رنگي بوي

 !قشنگه قدرم چه!کشيده چي حاال نقاشي؟ و خالفکار!آخرشه ديگه اين

 .بود شده خيره آفتاب غروب به و ايستاده ساحل لب که دختري يه

 !بعيده هنري ذوق همه اين خالفکار آدم يه از

 .ميکنه نقاشي ايستاده چرا حاال

 !موندي سرپا ما خاطر به نيستيم راضي ما واال!ديگه بشين

 :اومدم خودم به صداش با

 !اومديد خوش-
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 .برگشت سمتمون به و گذاشت کناريش ميز روي رو رنگ پالت و قلم

 قهوه چشماي تو زدم زل محکم و کامل جديت با من ولي گفتن ممنوني لب زير سيروان و فرزاد

 :گفتم و ايش

 !راسخ فرانک...فرانکم من.خوشوقتم ديدنتون از-

 !چشمام تو زد زل اونم حرفم اين با

 !صداش تن هم و بود آشنا اش قيافه هم.بود آشنا برام چقدر مرد اين خدايا

 بودمش؟ ديده کجا يعني

 :گفت و زد چشمش به آورد،اونو در پيراهنش جيب از عينکشو

 !بهروزي رادان!هستم بهروزي منم-

 ميکنه؟ چيکار اينجا اون همونه؟آخه اين يعني...نداشت امکان اين

 ...که کسيه همون اون

 :شد پاره افکارم رشته صداش با

 .داريم حرف خيلي هم با چهارنفر ما...بشينيد ميتونيد-

 چه.بود بوم يه روي روبه نقاشي مشغول که شدم رو به رو مردي بلند قامت با شدم که اتاق وارد

 !ميومد اتاقش از هم رنگي بوي

 !قشنگه قدرم چه!کشيده چي حاال نقاشي؟ و خالفکار!آخرشه ديگه اين

 .بود شده خيره آفتاب غروب به و ايستاده ساحل لب که دختري يه

 !بعيده هنري ذوق همه اين خالفکار آدم يه از

 .ميکنه نقاشي ايستاده چرا حاال

 !موندي سرپا ما خاطر به نيستيم راضي ما واال!ديگه بشين
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 :اومدم خودم به صداش با

 !اومديد خوش-

 .برگشت سمتمون به و گذاشت کناريش ميز روي رو رنگ پالت و قلم

 قهوه چشماي تو زدم زل محکم و کامل جديت با من ولي گفتن ممنوني لب زير سيروان و فرزاد

 :گفتم و ايش

 !راسخ فرانک...فرانکم من.خوشوقتم ديدنتون از-

 !چشمام تو زد زل اونم حرفم اين با

 !صداش تن هم و بود آشنا اش قيافه هم.بود آشنا برام چقدر مرد اين خدايا

 بودمش؟ ديده کجا يعني

 :گفت و زد چشمش به آورد،اونو در پيراهنش جيب از عينکشو

 !بهروزي رادان!هستم بهروزي منم-

 ميکنه؟ چيکار اينجا اون همونه؟آخه اين يعني...نداشت امکان اين

 ...که کسيه همون اون

 :شد پاره افکارم رشته صداش با

 .داريم حرف خيلي هم با چهارنفر ما...بشينيد ميتونيد-

 پسره همون اون.شانس اين به لعنت.نشستم و رفتم بود نزديکي اون که مبلي سمت به ترديد با

 !شانس اين به لعنت واقعا.کردم کلکل باهاش مارکت سوپر اون توي که بود سرتقي

 ميکنه؟ غلطي چه اينجا بيشعور ندارم؟اين خبر من شده کوچيک اينقدر دنيا کي از

 نتيجه اينم نکردي گوش!نپر همه به جنگي خروس مثل گفتم بهت چقدر من:نويسنده سخن)

 ??(اش
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 !توئه دست از ميکشم چي هر...نياد در صدات جان نويسنده

 اينجاست؟ چرا پسره اين

 (بدونم؟ چه من:نويسنده سخن)

 ...تو!نميدوني تو.کردم باور منم...آره

 شما؟ و-

 .زدم زل سوال اين گويتده به و شدم خارج افکارم از

 :گفت معناداري لبخند با رادان

 بزنيد؟ حرف خودتون به راجع بيشتر يکم نميخوايد-

 !بودم مونده من فقط و بودن کرده رو شون اوليه صحبتاي همه که اين مثل

 !??موندم جا هميشه مثل بازم

 :گفتم طمانينه با و کردم تر رو لبام زبونم با

 جعل که ساله ده...اي حرفه تقريبا جاعل يه.هستم راسخ فرانک من گفتم که همونطور-

 ...و کنم جعل براتون اصلش از بهتر ميتونم رو چيزي هر.ميکنم

 :داد ادامه سريع و کردم مکثي

 !بپرسيد هست سوالي بازم اگه...هيچي ديگه و-

 چه.بود بوم يه روي روبه نقاشي مشغول که شدم رو به رو مردي بلند قامت با شدم که اتاق وارد

 !ميومد اتاقش از هم رنگي بوي

 !قشنگه قدرم چه!کشيده چي حاال نقاشي؟ و خالفکار!آخرشه ديگه اين

 .بود شده خيره آفتاب غروب به و ايستاده ساحل لب که دختري يه

 !بعيده هنري ذوق همه اين خالفکار آدم يه از
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 .ميکنه نقاشي ايستاده چرا حاال

 !موندي سرپا ما خاطر به نيستيم راضي ما واال!ديگه بشين

 :اومدم خودم به صداش با

 !اومديد خوش-

 .برگشت سمتمون به و گذاشت کناريش ميز روي رو رنگ پالت و قلم

 قهوه چشماي تو زدم زل محکم و کامل جديت با من ولي گفتن ممنوني لب زير سيروان و فرزاد

 :گفتم و ايش

 !راسخ فرانک...فرانکم من.خوشوقتم ديدنتون از-

 !چشمام تو زد زل اونم حرفم اين با

 !صداش تن هم و بود آشنا اش قيافه هم.بود آشنا برام چقدر مرد اين خدايا

 بودمش؟ ديده کجا يعني

 :گفت و زد چشمش به آورد،اونو در پيراهنش جيب از عينکشو

 !بهروزي رادان!هستم بهروزي منم-

 ميکنه؟ چيکار اينجا اون همونه؟آخه اين يعني...نداشت امکان اين

 ...که کسيه همون اون

 :شد پاره افکارم رشته صداش با

 .داريم حرف خيلي هم با چهارنفر ما...بشينيد ميتونيد-

 چه.بود بوم يه روي روبه نقاشي مشغول که شدم رو به رو مردي بلند قامت با شدم که اتاق وارد

 !ميومد اتاقش از هم رنگي بوي

 !قشنگه قدرم چه!کشيده چي حاال نقاشي؟ و خالفکار!آخرشه ديگه اين
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 .بود شده خيره آفتاب غروب به و ايستاده ساحل لب که دختري يه

 !بعيده هنري ذوق همه اين خالفکار آدم يه از

 .ميکنه نقاشي ايستاده چرا حاال

 !موندي سرپا ما خاطر به نيستيم راضي ما واال!ديگه بشين

 :اومدم خودم به صداش با

 !اومديد خوش-

 .برگشت سمتمون به و گذاشت کناريش ميز روي رو رنگ پالت و قلم

 قهوه چشماي تو زدم زل محکم و کامل جديت با من ولي گفتن ممنوني لب زير سيروان و فرزاد

 :گفتم و ايش

 !راسخ فرانک...فرانکم من.خوشوقتم ديدنتون از-

 !چشمام تو زد زل اونم حرفم اين با

 !صداش تن هم و بود آشنا اش قيافه هم.بود آشنا برام چقدر مرد اين خدايا

 بودمش؟ ديده کجا يعني

 :گفت و زد چشمش به آورد،اونو در پيراهنش جيب از عينکشو

 !بهروزي رادان!هستم بهروزي منم-

 ميکنه؟ چيکار اينجا اون همونه؟آخه اين يعني...نداشت امکان اين

 ...که کسيه همون اون

 :شد پاره افکارم رشته صداش با

 .داريم حرف خيلي هم با چهارنفر ما...بشينيد ميتونيد-
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 پسره همون اون.شانس اين به لعنت.نشستم و رفتم بود نزديکي اون که مبلي سمت به ترديد با

 !شانس اين به لعنت واقعا.کردم کلکل باهاش مارکت سوپر اون توي که بود سرتقي

 ميکنه؟ غلطي چه اينجا بيشعور ندارم؟اين خبر من شده کوچيک اينقدر دنيا کي از

 نتيجه اينم نکردي گوش!نپر همه به جنگي خروس مثل گفتم بهت چقدر من:نويسنده سخن)

 ??(اش

 !توئه دست از ميکشم چي هر...نياد در صدات جان نويسنده

 اينجاست؟ چرا پسره اين

 (بدونم؟ چه من:نويسنده سخن)

 ...تو!نميدوني تو.کردم باور منم...آره

 شما؟ و-

 .زدم زل سوال اين گويتده به و شدم خارج افکارم از

 :گفت معناداري لبخند با رادان

 بزنيد؟ حرف خودتون به راجع بيشتر يکم نميخوايد-

 !بودم مونده من فقط و بودن کرده رو شون اوليه صحبتاي همه که اين مثل

 !??موندم جا هميشه مثل بازم

 :گفتم طمانينه با و کردم تر رو لبام زبونم با

 جعل که ساله ده...اي حرفه تقريبا جاعل يه.هستم راسخ فرانک من گفتم که همونطور-

 ...و کنم جعل براتون اصلش از بهتر ميتونم رو چيزي هر.ميکنم

 :داد ادامه سريع و کردم مکثي

 !بپرسيد هست سوالي بازم اگه...هيچي ديگه و-
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 .کرد نگاهمون جدي و خاروند رو اش شقيقه دستش با

 همون با هم رو سيروان حتي.نداشت شک ما به اصال انگار.بود چشماش تو خاصي آرامش يه

 .گذروند نظر از عادي و جدي نگاه

 !بود بعيد قاچاقچي يه از آرامش اين و بود آرامش از پر واقعا چشماش

 .کنم فراموش نميتونستم رو ذاتيش شيطنت ميگرفتم فاکتور هم آرامشش از اگه حتي

 .ببرم ياد از نميتونم رو کرد من با مارکت سوپر توي که کلکلي اون

 باور بايد يعني.نبود خالف کار مهمتر همه از و جديت و غرور اين اهل ديدم من که پسري اون

 کردم؟ اشتباه پسر اين شخصيت تحليل تو زندگيم در بار اولين براي که کنم

 !بدم تشخيص بقيه از مجرم ميتونستم مدارک تکميل از قبل اداره تو که مني اونم

 بدن؟ فريب هم رو فرازمند عسل که بازيگرن حد اون تا چشمها اين يعني

 :کشيد بيرون افکارم از منو صدايي هميشه مثل که بودم رادان فکر تو

 الزم ولي خوشتيپم خيلي برداريد؟ميدونم من به زدن زل از دست که نيست بهتر نظرتون به-

 !بياريد روم به نيست

 !حيا بي پسره.کنم اش خفه ميخواست دلم.گرفتم گر شنيدم که حرفي از

 !راضيه خود از که هم زدم؟چقدر زل تو به کي من

 !کنم تحملت نبودم مجبور االن نميکردم قلم پاهاتو جفت ميزدم فروشگاه تو روز اون اگه اصال

 قلم پاهاشو!بعيده تو از افکار اين!پليسي يه تو.باش مسلط خودت به عسل:نويسنده سخن)

 ??(چي؟ يعني ميکردم

 !نکن دخالت تو نويسنده

 :??(نويسنده سخن)
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 :گفتم و زدم زل ايش قهوه چشماي تو خشم با

 ؟!نکنيم عبور هم قرمز خطوط از بدونيم رو خودمون حدود و حد نيست بهتر نظرتون به-

 کاريمون رابطه از رو مزه بي هاي شوخي اين بهتره و نيست چيزي چهارنفر ما بين کار از غير

 !بگيريم فاکتور

 !??(عصباني چقدر...اوه اوه:نويسنده سخن)

 ريز هاي خنده صداي اوند مي که صدايي تنها و بود زده زل من به سکوت در و بهت با فقط رادان

 .بود اومده خوشش پسره اين شدن ضايع از خيلي انگار.بود سيروان

 بم عصبانيت فرط از که دايي ص با و کنه هضم حرفمو تونست باالخره دقيقه چند از بعد رادان

 :گفت بود شده

 .بياييد من دنبال و شيد بلند-

 :پرسيد فرزاد و ايستاديم سه هر

 بريم؟ کجا قراره-

 !امپراطور پيش.بريم بود قرار اول از که کسي همون پيش-

 شديم؟ تاييد شما نظر از ما يعني-

 :گفت ميکرد نگاه من به پرحرص که همونطور رادان

 !اساسيش نوع از اونم.شديد تاييد...بله-

 رو نامحسوسي لبخند حرکتش اين ديدن با من و افتاد راه ما از جلوتر محکم هايي قدم با بعد

 !نشوندم لبم

 !بود اومده فشار بهش خيلي انگار

 !نازي آخي
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 !افتاد ور افتاد در عسل با کي هر که ميدونستي کاش.جان پسر بود خودت تقصير

*** 

 سرتاسرش که ميکرديم نگاه اتاقي به واج و هاج و بوديم نشسته رنگي اي قهوه نفره سه مبل روي

 .بود تاج عالمت

 !تارعنکبوت هاي نقش از پر اتاق يه.افتادم کامياب اتاق ياد لحظه يه

 .است شيفته خود ميخوره من پست به هم خالفکار چي هر مياد خوشم

 !کيه هر به کي هر کال.داره خودش براي ديگه نماد يه يکي اون داره خودش براي نماد يه اين

 !شد کشيده سمت اون به نگاهمون در شدن باز صداي با

 !محافظا از يکي هم سرش پشت و شد وارد ميکرد غر غر که حالي در دختر يه

 :ميگفت مدام محافظ

 !نکن درست شر من واسه بيرون برو بيا!ندم راه رو تو گفته امپراطور-

 .ببينم اشو قيافه تونستم تازه بده اونو جواب برگشت که دختره

 :کردم زمزمه لب زير بهت با

 نسرين؟-

 :گفت تحکم با و گرفت محافظه سمت به تهديدوار انگشتشو نسرين

 !ميبيني بد که نشو من پي پا هم تو...دارم باهاش مهمي کار.ببينمش بايد من-

 !ندارم حسابي درست مصاب اعصاب که ميدوني

 :گفت و انداخت نسرين به سفيه اندر عاقل نگاهي محافظ،

 ديگه؟ کني کوچيک واسش هزارم بار براي خودتو که اينه مهمت کار-
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 !نميکنه حساب آدم رو تو اون که بفهمي تا بيرون کنه پرتت اينجا از سگ مثل بايد ديگه بار چند

 :گفت داد با نسرين

 ...شو خفه!کامبيز شو خفه-

 اين ببينم بودم کنجکاو هم ديگه طرف يه از و بودم عصبي مرگ خد تا نسرين ديدن از طرف يه از

 .ميزنن حرف دارن چي به راجع نفر دو

 سمت اون به رو ها نگاه اتاق انتهاي در جير جير صدايي که بودم متناقض حسهايي اين درگير

 .کشوند

 !داشت وجود ديگه در يه هم اونجا پس

 !قصره که نيست خونه

 .تاج شهرام.ميشناختمش خوب که شد ظاهر در توي مرد يه قامت يهو

 .بود بهتر عکسش از خودش که ميکنم اعتراف اما بودم ديده بار هزار از بيشتر رو عکسش

 .گفت گوشش دم چيزايي يه و ايستاد سرش پشت هم رادان بعد لحظه چند

 :زد داد نسرين به رو بعد و کرد نگاه ما به يکم شهرام

 دارم؟ مهمون بيني نمي سليطه؟مگه انداختي راه خاک و گرد چته-

 .ايستاد قدميش چند توي و برداشت قدم تاج سمت به ترسي هيچ بدون نسرين

 :گفت بغض با

 سليطه؟ شدم االن اما بودم عشقت.بودم عزيزت قبلنا-

 :گفت و اومد جلو شهرام

 اما بودم کور قبلنا.نديدم رو سياهت دل اون و بودم کور قبلنا.بودم نديده ازت رو چيزا خيلي قبلنا-

 !بودم طرف گرگي ماده چه با ميفهمم دارم تازه...گرفتم شفا االن
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 دروغ گفته چي هر کي هر اصال...دروغه گفتن بهت من از چي هر...دروغه خدا به شهرام-

 ...که ميکنم ثابت من...کن روشون به رو من با بيار ميخواي...گفته

 .اومد نمي در صدايي هيچ هيچکس از.شد خفه زد بهش شهرام که سيلي با

 :زد داد حرص با شهرام

 کي؟ عوضي؟تا ببافي بهم دروغ ميخواي کي تا-

 :زد داد محافظ به رو و گرفت نسرين از نگاهشو بعد

 !بيرون کن پرت اينجا از رو آشغال اين بيا-

 ...نسرين شدن تحقير از ميکردم عشق چرا؟داشتم دروغ

 لباس تو گرگه.کرد ترحم بهش بشه که نيست کسي نسرين اين اما نيستم بيرحم اونقدر من

 !مکاريه خداي.گوسفند

 ...بست آذين فرانک خون با رو ترقيش هاي پله کامياب باند توي چطور که نميره يادم هيچوقت

 .بره باال تونست تا گذاشت پا ما روي اون...آره

 اينکه مثل اما کرده نيست به سر اش ديگه خبرچيناي از خيلي مثل اونو کامياب ميکردم فکر

 !بوده حرفها اين از تر سخت جون نسرين

 شده باز شهرام خونه به پاش چطوري بدونم دارم دوست خيلي و داشته نگه باند اون توي خودشو

 آورده؟ باليي چه اين سر و

 از کامبيز.اومدم خودم به نسرين داد و جيغ صداي با يهو که بودم شده غرق مشوشم افکار توي

 ...ميکشيد زمين روي اونو و بود گرفته بارونيش يقه

 ...ذره يه حتي.نشدم ناراحت هم ذره يه

 در الي از که محوي تصوير يه و شد اکو ذهنم تو کوتاه مکالمه يه فقط
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 :گرفت جون چشمام جلو بودم ديده

 آقا؟ داشتيد کاري من با-فرانک

 !اينجا بيا نسرين...آره-کامياب

 بله؟-نسرين

 خودشه؟ ببين-کامياب

 !داد لو رو بار شب اون که همونيه!خائنشه خود.خودشه...آره-نسرين

 کيه؟ تو؟خائن ميگي چه-فرانک

 !دروغگو شو خفه-کامياب

 ...و اتفاقا اون و فرار بعد

 ...رو انتهام بي خاطرات کرد خطي خطي باز مردي بم صداي

 .نميشن دختر يه حريف احمقم دستاي زير اين.دوستان ام شرمنده واقعا-

 :گفتم تمسخر با و کردم جمله گوينده به نگاهي

 !نکردن توجه هم ما نبود و بود به اصال نه؟آخه بودن چاکتون سينه عاشق اينکه مثل-

 :گفت پوزخند با و دوخت چشم نبود نسرين از خبري توش ديگه که مسيري به شهرام

 ذهنش توي هم عشق از تعريفي مگه اون!معنا تمام به آشغال يه...کثافته يه عاشق؟نسرين-

 داره؟

 :کرد تغيير ممکن حالت ترين جدي به لحنش يهو و شد کشيده بيرون خاطراتي از انگار بعد

 ...نفر دو شما ميگفت فرهودي...دوستان خودمون کار سر بريم بهتره-

 :گفت مرموز لحني با و کرد پرتاب سيروان سمت به رو نگاهش
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 !بود نزده شما از حرفي فرهودي...نميارم جا به رو شما ببخشيد-

 :گفت و زد زل شهرام مشکي چشماي توي لغزشي و ترس هيچ بدون سيروان

 !باديگارد ميگن بهش خارجکيه که همونيه منظورم محافظ...خانومم فرانک محافظ-

 !اومد خوشم...نه.بود مونده باز دهنم بازيگري همه اون از واقعا

 ...ميشه کاه زير آب خوب وقتش به که هست هم ديگه دلقک يه انگار

 !تره عالي منم از کارش بگم ميتونم جرات به

 ...اين از اينم و جعليش مدارک بودن آماده از اون...رابط اون با اولش برخورد از اون

 :گفت و انداخت من به عميق نگاهي شهرام

 ميگن؟ راست-

 :گفتم و زدم کنار پيشونيم روي از رو مصنوعيم انداختم،موهاي چپم پاي روي رو راستم پاي

 !سالگي شونزده از تقريبا!منه باديگارد وقته خيلي چيه؟مهرداد دروغش-

 ...داد تکون فهميدن نشونه به سري شهرام

 :گفت و انداخت سيروان به نگاهي رادان

 و صداقت باند اين اصل مهمترين که بدونيد اينو اما بگيره نديد ميتونه امپراطور رو بار اين خب-

 !نکنيد رو کار اين ديگه بهتره و گرفتيد ناديده جورايي يه جفتشو شما که هماهنگيه

 :گفتم حرص با و کردم نگاه داشت مي بر قدم مقابلم که پررويي مباشر به چپ چپ

 نياز وقت هر نه؟پس!بزني حرف شما نيست نيازي وايساده اينجا حاضر و حي امپراطور وقتي تا-

 ...کن باز فکتو اون بود

 من از جزوي اونم و نميرم جايي اون بدون يعني بوده باديگاردم سالگي شونزده از ميگم وقتي

 به اين از و کردم کار باديگاردم با هميشه من که کني فرو گوشت تو اينو بهتره پس ميشه حساب
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 و صداقت پاي بيخودي و بشي دوندن موش بيخيال بهتره پس...ميکنم کارو همين بعدم

 مفهومه؟!نکشي وسط رو هماهنگي

 کرده هنگ بودم کرده ضايعش که بارقبلي چند مثل و نميگفت هيچي...ميکرد نگاه فقط رادان

 ...بود

 ...ميخنديد بلند بلند...آورد خودمون به رو ما شهرام قهقهه صداي يهو که بوديم زده زل هم به

 !بود اومده خوشش بوديم انداخته راه که تئاتري از انگار

 :گفتم شهرام به زدم زل حس بي

 ميخنديد؟ چي براي-

 :گفت بريده بريده شهرام

 ...معرکه!اي معرکه...تو...تو...دختر-

 و گرفتم رو خودم جلوي اما! خل...خلي هم تو بگم ميخواست دلم

 ...کردم اکتفا مليح لبخند به فقط

 دلم...ميکردن تحسين انداختهبودم کهراه رو بازيي نگاهشون با داشت سيروان و فرزاد

 بقيه با تفاوتم ميخواستم...ببينه شخصيتم توي باهم رو بودن جدي و تخس شهرام ميخواست

 ...کنه احساس رو

 ...ميشناسه رسميت به باندش اعضاي از يکي يه عنوان به منو که اونوقته

 جا باند يه توي جاعل زن يه از زودتر هکر مرد يه صد در صد خب...بود من از تر راحت فرزاد کار

 .برسم داداشم پاي به که بکنم تالشمو نهايت بايد من پس ميافته

 :گفت رادان به رو و نشست ميزش پشت شهرام

 !مباشر شده پيدا تر دراز زبون تو از يکي ميبينم-
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 :گفت و کرد نگاه شهرام به حرص با رادان

 !شهرام-

 !بسته پشت از رو تو بيني؟دست چيه؟نمي خب-

 ...انداخت کناريش صندلي روي خودشو و کرد نگاهم حرصي رادان

 :گفت و کرد اي سرفه فرزاد

 ...مطلب اصل سر بريم بهتره...خب-

 کرد مکث من صورت روي يکم اينکه از بعد و انداخت نفر سه ما به اجمالي نگاهي دوباره رادان

 :گفت شهرام به رو

 !تو مونده فقط...شدن تاييد فرهودي و من نظر از-

 گذشت که يکم...کرد قفل هم به رو دستاش و داد تکيه صندليش به مآبانه رئيس تاج شهرام

 :گفت

 منظورم يعني...خوبه کار اين واسه شخصيتتون نظرم به اما نديدم رو کارتون هنوز که من خب-

 !ميخوريد اينکار درد به که اينه

 :داد ادامه و گرفت من سمت به رو انگشتش بعد

 !تو مخصوصا-

 :گفتم و زدم لبخند غرور با

 !نداره بحث جاي هم اصال...نيست شکي هستم عالي من که اين در-

 ...داري آسينت تو جواب يه هميشه!اومد خوشم...نه-

 !عالي!دختر هستي عالي تو...ميگفت راست فرهودي

 ...جناب لطفتونه نظر-
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 !کني صدام شهرام ميتوني-

 ورياش و دور و خودش از چقدر که نفهمه شهرام تا دادم کش لبخند نشونه به لبامو دوباره

 ...متنفرم

 که من اما بود متنفر ميشد وصل کامياب به که چيزي هر از کال و آدماش و خونه اين از عسل

 !نبودم عسل

 !احساس بي البته صد و اي حرفه جاعل يه...فرانکم من

*** 

 !محافظت و تو اتاق اينم-

 :گفتم و شدم خيره در به تعجب با

 جفتمون؟ براي اتاق يه-

 :گفت و زد پوزخندي رادان

 نکنه...ميشه محسوب تو از جزوي و بوده باهات سالگي شونزده از نميگفتي چيه؟مگه مگه خب-

 !نداري اعتماد بهش

 ...اون و من...نداره اعتماد به ربطي-

 :گفت و خنديد آميز تمسخر

 شدن؟ مومن جاعال حاال تا کي از...گاد ماي بودنشه؟اوه نامحرم مشکل نکنه.چيه؟-

 :زدم داد و اش سينه تخت کوبوندم رو دستيم کيف عصبانيت با

 نطق اينجا نيست نيازي هم االن...نگرفتي ياد رو خانوم يه با زدن حرف طرز نفهم تويه وقتي از-

 !نياوردم سرت باليي يه تا شو گم چشمام جلو از...کني

 :گفت و کرد نگاهم حرص با رادان
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 !ميبينمت بياري؟ريز من سر بال ميخواي جوجه تويه-

 :گفت بود ساکت لحظه اون تا که سيروان

 کنه اراده اگه.بياد جلو اون نيست نيازي ضمن در...توئه کور چشماي مشکل ميبينيش ريز اگه-

 ...نکني جيک جيک ديگه که ميرسم خودم رو تو حساب

 خوب گذاشتم پس بگه چيزي نميتونست اما ميخورد حرص داشت هم سيروان ميدونستم

 !کنه ادب رو رادان اين يکم که بهتر همون...کنه خالي رو خودش

 :گفت و ايستاد سيروان جلوي رادان

 ...باديگارد جوجه ميکني وز وز داري زيادي-

 خانوم االنم.ميگيري پاچه سگ مثل که تويي...ميزنم حرف آدم مثل من.توئه مخصوص که وز وز-

 !ندادم خودت و خودم دست کاري يه تا بري بهتره پس شي گم چشماش جلوي از گفت

 نگاه شهرام صداي اومدن با اما بده جوابشو که کرد باز دهن رادان

 :شد کشيده سمت اون به تامون سه هر

 مباشر؟ شده چيزي-

 :گفت و کشيد اش چونه به دستي حرص با رادان

 !قربان نشده چيزي...نه-

 مباشر؟ بدي نشونشون رو اتاقاشون نبود قرار ايستادين؟مگه اينجا هنوز چرا پس خب-

 چي؟ يعني اتاقاشون...کردم نگاه رادان به مشکوک اتاقاشون لفظ شنيدن با

 ...اتاق يه فقط مگه

 .کرد باز رو ما کناري در و جلود اومد خودش شهرام

 ...سرکاريم ساعته نيم فهميديم تازه افتاد داخل به سيروان و من نگاه وقتي
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 !مجزا اتاق تا دو تبع به و بود توش مجزا در تا دو که شدم مواجه راهرو يه با ما شد باز که در

 :گفتيم لب زير همزمان و برگشتيم رادان سمت به سيروان و من حرکت يک در

 !برات دارم-

 !ما به بود زده زل جديت با...شده چيزي که انگار نه انگار رادان

 :گفت گوشم دم و گرفت رادان از رو نگاهش حرص با سيروان

 ميشه؟ محسوب جرم بکشم رو پسره اين من اگه ببينم-

 !ميدن بهت هم پاداش اتفاقا...نه-

 !پليسيا سرت چي؟خير يعني بکشم رو پسره خوبه؟اين حالت تو آخه

 اين با آخر ميترسم! مياره در بازي چل و خل لحظه يه عاديه يه لحظه يه...اداهاشو ببين آخه-

 !بريزه بهم مونو نقشه کاراش

 گوش بگم چي هر رام بره يه مثل که زماني اون نيست دور!ميکنم آدمش اينو من...نباش نگران-

 ...نيست دور!نزنه جيکم و کنه

 :گفت و برد باال رو ابروش تعجب با سيروان

 هان؟-

 !ميدم توضيح برات بعدا...بريم بيا...هيچي-

 !شديم اتاق وارد کرديم تشکر رادان و شهرام از فرماليته طور به که اين از بعد

 !باشه کدومشون هيچ تن به سر نميخواست دلم اصل در چون فرماليته ميگم

 ...راست سمت بنفش و بود چپمون سمت آبي در.زديم زل در تا دو اون به و ايستاديم راهرو توي

 :گفت سيروان

 بنفش؟ يا آبي-
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 ...بنفش صد در صد-

 !آبي صد در صد منم-

 !شديم اتاقها وارد سريع و زديم لبخندي دو هر

 هتل از بهتره گفت شهرام که ديشب اما باشم داشته اقامت امارت اين توي نميخواست دلم اصال

 !کنيم قبول نکنه شک اينکه براي شديم مجبور اينجا بياييم

 مجبور آخرش اومديم نمي که هم اينجا باالخره!نميشه دوال دوال که سواري شتر ضمن در

 .کنيم اقامت تهرانش ويالي توي ميشديم

 و ها خواسته و کنن عمل ربات مثل مجبورن ميشن ها باند وارد نفوذي عنوان به که کسايي کال

 ...بزارن کنار رو هاشون نخواسته

 خواسته و عاليق به برسه چه بديم دست از هم رو جونمون بود ممکن نقشه اين براي حتي ما

 !هامون

 فنري تخت روي خودمو و گذاشتم اتاق گوشه باالخره ميکشيدم سرم پشت مدام که رو چمدوني

 .کردم رها تحرير ميز کنار

 !ميداد بهم ناب و بکر حس يه!بودم کار اين عاشق

 !گشتم اتاق مخفي دوربيناي دنبال نامحسوس خيلي و کردم قفل سرم زير رو دستام

 نميشن؟ ديده چرا نميدونم ولي داره مخفي دوربين اتاق اين مطمئنا

 !شدن پنهون دسترس از دور جاهايي توي احتماال

 تاريک جا همه وقتي شب توي آخه.کنم صبر شب تا اينکه جز ندارم اي چاره اينکه مثل خب

 .کرد پيدا رو دوربينا محل راحتي به ميشه موبايل دوربين با باشه

 !ميکروفون!بعدي بحث سراغ بريم خب



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

148 

 

 منم و کرد پيداشون ميشه سخت خيلي آخه.متنفرم ميکروفون کردن پيدا از چقدر من که آخ

 !تنبل

 ها دوربين نکردن پيدا تا فعال اما باشن گذاشته کار تلفن گوشي توي ميکروفون يه ميزدم حدس

 .کنم صبر بايد و بدم انجام اتاق اين توي نميتونم مشکوکي کار

 ديگه ساعت سه حدودا...بود ظهر از بعد پنج ساعت.انداختم روم به رو پاندولي ساعت به نگاهي

 !عاليه نظرم به اين و کنم شروع رو کارم ميتونستم من و ميشد يک تار کامال هوا

 نه؟

 نه؟ ميگم...باتوام نويسنده

 ??(بودي؟ من هان؟با:نويسنده سخن)

 نيست؟ عالي اين نظرت به ميگم.بودم تو با...بله

 (چي؟ دقيقا:نويسنده سخن)

 ميگم؟ چي من نميدوني تو يعني...کار سر بزار خودتو برر

 !(کنم اذيت دارم دوست ولي!چرا:نويسنده سخن)

 !نميپرسم نظر ديگه تو از من اصال...توام بابا برو

 !خوبه خيلي!عاليه نظرم به...نکن قهر حاال:نويسنده سخن)

 (شد؟ درست حاال

 !نسبتا که اينه منظورم يعني...حدودا...تقريبا...آره

 نه اما.برد خوابم که شد چطور نميدونم و ميشد سنگين داشت کم کم چشمام.بودم خسته خيلي

 !بود نبرده خوابم

 !ميشنيدم رو برم و دور صداهاي ولي بود بسته چشمام
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 بودن؟ خوابم از جزوي صداها اين شايدم يا

 بود؟ شده چم نميدونم

 :ميشد اکو ذهنم توي صداهايي يه

 ...نه...فرانک نه!باش مواظب-

 .مرد يک ممتد داد صداي بعد و

 :ديگه صداي يه دوباره

 لحظه اين تو االن همين که ميدونم اما شدي دنيام کي از نميدونم-

 !فرانک بنده نفست به نفسم...ميزنه تو براي نبضم

 :انداخت خط قبلي جمالت روي بعدي صداي

 بدجوري تو اما نيستم اي داشتني دوست آدم ميدونم...يکم باشي؟فقط داشتي دوستم ميشه-

 کني؟هان؟ باور که دارم دوست بگم چطوري ديگه لعنتي...کردي عاشقم

 :شنيدم که اي جمله آخرين و سکوت کمي

 نجات رو آدم يه جون که کن فکر اين به بشي عاشقم نميتوني اگه حتي...ميميرم تو بي من-

 ...شايد...بيام چشمت به بيشتر من شايد اينجوري! بدي

 ...هزار روي بود رفته قلبم ضربان.کردم باز رو چشمام ترس با

 .شدم مي اينجوري ميديدم عجيب خواباي وقتي هميشه

 !ميلرزيد داشت پاهام و دست

 نيست؟ يادم ازش تصويري هيچ بود؟چرا خوابي چه ديگه اين

 !مرد يه آشناي صداي...مرد يه صداي فقط

 !شدم خياالتي زياد خستگي خاطر به باشه؟احتماال ميتونست کي صدايي يعني
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 !کنم کم استرسم و قلبم ضربان از يکم اتاق توي زدن قدم با کردم سعي و اومدم پايين تخت از

 !باشيد شنيده چيزايي صادقه روياي مورد در شايد

 اتفاق واقعيت توي بازتابش حتما ببينم اگه يا و نميبينم خواب يا من خوشبختانه يا متاسفانه

 ...ميافته

 شده؟ پيدا کجا از کلش و سر اومده ذهنم توي که ربطي بي حرفهايي اين نميدونم فقط

 !ديدم خوابي همچين زياد خستگي از!گفتم که همونه!نه

 .بود ربع و شيش ساعت تعجب کمال در...انداختم ساعت به نگاه يه

 بودم؟ خوابيده ساعت يه از بيشتر من يعني

 :گفتم لب زير و شدم قضيه بيخيال باالخره زدم زل ساعت به که ميشه؟يکم مگه

 !کنه چيکار ميخواست بود بيدار انگار که ناراحته خوابيدنش از همچين-

 !??(دقيقا:نويسنده سخن)

 ...اومد اتاق در صداي يهو که ميکردم طي رو اتاق عرض داشتم وار پاندول همينطور

 :پرسيدم ترديد با و رفتم در سمت به سريع

 کيه؟-

 :گفت اي مردونه و بم صداي

 !رادانم!راسخ خانوم کنيد باز-

 .کردم بازش اکراه با و زدم زل در دستگيره به کالفه

 تخم تو هميشه مثل که شدم مواجه رادان اخموي و جدي قيافه با کردم باز رو در که همين

 .بود زده زل من چشماي

 :گفتم خيالي بي با
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 داريد؟ من با کاري بهروزي آقاي-

 :گفت و اومد نزديکتر

 !کنيم صحبت هم با داخل؟بايد بيام ميتونم-

 :گفتم و کنار رفتم راهش جلوي از ميلي بي با

 !نگيريد وقتمو زياد اميدوارم فقط-

 .شد وارد بعد و کرد نگاهم چپ چپ

 !االن اينم پيش ساعت يه از اون...کنه خير به خودش مرگشه؟خدا چه ديگه دفعه اين نميدونم

 بموني؟ در جلوي ميخواي کي تا-

 .وايسادم جلوش اومدم و بستم رو در

 !ميزد موج چشماش تو خاصي حرص يه

 :گفتم اراده بي گذشت که لحظه چند

 !بيادا باديگاردم ميزنم داد بزاري سرم به سر ببين-

 !برو و بگو کاراتو آدم بچه عين

 :گفت و نشست تخت روي من به توجه بي رادان

 !ترسيدم!مامانمينا واي-

 :گفت ميکرد چشمام قفل رو چشماش دوباره که حالي در و کرد مکثي

 نيستي؟ سوسول بودن خالفکار براي زيادي يکم نظرت به-

 ...و خودتي سوسول-

 :دادم ادامه و شدم پشيمون اما وسط بکشم آبادشم و جد پاي ميخواستم
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 !مباشر جناب مياريا در بازي پررو داري زيادي...خودت-

 ...بشه لبريز صبرم کاسه اگه اما ميکنم صبر جايي يه تا منم

 :گفت و حرفم وسط پريد پا جفت اوقات اکثر مثل

 !نزن غر بشين-

 .نشستم تر اونور کمي و کردم نثارش اي غره چشم

 :گفت و کنارم گذاشت ريخت مدارک سري يه رادان

 !بارنامه تا دو و شناسنامه يه...پاسپورت يه-

 !کني جعلشون برام ميخوام

 !بارنامه اما و ديگه اسم يه با اما...شهرامه مال که شناسنامه و پاسپورت

 :گفتم و حرفش وسط پريدم من بار اين

 چيه؟ قضيه ببينم بگو آروم آروم...بريم هم با شو پياده!وايسا!وايسا-

 داري الزم که هم چي هر و ميگم بهت رو بدوني تو الزمه که چي هر...نيست گفتن آروم به نيازي-

 ...هست مدارک اين بين

 مفهومه؟! باشه آماده بايد اينا تمام فردا تا

 کجاست؟ بار شناسنامه اين فقط!مفهومه...آره-

 ...بشه وارد بارنامه تو بايد که اطالعاتيه همون منظورم

 !ميشه پيدا بگرد.مدارکه همون وسط-

 :گفتم اکراه با و انداختم مدارم به سري سر نگاه يه

 !برو شد تموم کارت اگه!پس خب-
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 نه؟ يا کرد اعتماد کارت به ميشه واقعا بدونم ميخوام قبلش اما ميرم-

 !بيرون-

 ...آخه-

 !ميزني حرفهايي يه!طال پنجه فري ميگن من به ناسالمتي-

 چي؟ يعني کرد اعتماد کارت به ميشه

 ...بگو درست منو سوال جواب!طال پنجه خانوم حساسه کار اين-

 نميشه؟ يا ميشه

 :گفتم و رادان به زدم زل پاياني بي حرص با

 !باشه تو به اعتمادش از بيشتر من کار به اعتمادش بگو شهرام به-

 !مباشر جناب نداره حرف من کار

 ...کنيم تعريف و ببينيم...جدي؟باشه!هه-

 !ميکنيد تعريف هم و ميبينيد هم-

*** 

 بهم رو ام اشاره و شست انگشت اليک نشونه به و کردم چک بار آخرين براي رو شناسنامه

 !چسبوندم

 !نميزد مو اصل شناسنامه با.بود عالي کارم

 .بود شده عجيب اينجا چقدر شهرام عکس

 !نبود شناسايي قابل اصال و بود شده ديگه يکي شبيه سبز لنزهاي و سيبيل و ريش اين با

 !شهرامه عکس اين نشد باورم خودمم اولش



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

154 

 

 :کردم تکرارش لب زير هزارم بار براي و انداختم خانوادگيش نام و نام به سرسري نگاه يه

 .ماجد فرزند ثابتي شاهين-

 آقا اين انگار.بود يکسان خودش شناسنامه با شناسنامه اين توي شهرام پدر نام که بود عجيب

 !باباش اسم اال کنم عوض رو چي همه خواسته که بوده حساس پدرش اسم روي زيادي شهرام

 :گفتم و پريدم جا از خورد در به که اي تقه صداي با

 کيه؟-

 تو؟ بيام! مهرداد...منم-

 :دادم جواب جاش به و گرفتم رو حرفم جلوي اما" کيه؟ مهراد" بگم خواستم لحظه يه

 !تو بيا-

 !نمايان چارچوب توي مهرداد و شد باز بدي جير جير صداي با در

 :گفتم و انداختم اش قيافه و تيپ به نگاه يه

 کردي؟ چيه؟خوشتيپ-

 :داد جواب جديت با و گرفت خودش به جانبي به حق قيافه

 اعضاي به قراره امشب که نيست يادت مگه...امشبه مراسم خاطر به...ثانيا.بودم خوشتيپ اوال-

 بشيم؟ معرفي باند

 چي؟-

 ساعت راس...بشيم معرفي همه به رسمي مراسم يک طي قراره نگفت؟امشب بهت فرهاد مگه-

 !شام ميز سر نيم و هشت

 پاندولي ساعت باره هشت زنگ اما چند ساعت بپرسم خواستم و کردم نگاهش حوصلگي.بي با

 ...گذاشت ناگفته رو حرفم سالن توي
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 :گفتم بودم رمين به خيره که حالي در و گرفتم ضرب ميز روي دستم با کالفه

 ؟!ريخته سرم روي کار کلي من که االن باشيم؟اونم پايين بايد ديگه ساعت نيم يعني-

 !خواسته ازمون خودش شهرام چون بياي بايد گمونم به خب-

 ميندازن؟ راه معارفه جلسه که ست اداره اينجا کاراست؟مگه اين وقت االن آخه...اه-

 بوده؟ کي مال معارفه جلسه مسخره پيشنهاد اين بدونم دارم دوست خيلي

 !بوده من پيشنهاد-

 .ايستاده سيروان پشت که ديدم و باال آوردم سريع سرمو رادان صداي شنيدن با

 شکليه؟ اين چرا پسره اين

 نميخوام که) چهارپا حيوان يه مثل که ندادن ياد زدن در بهش پرروئه؟مگه و ادب بي اينقدر چرا

 تو؟ مياد و ميندازه سرشو(  بيارم اسمشو

 هان؟

 .ميکرد نگاه رادان به تعجب با داشت و بود خورد جا رادان اومدن از من مثل هم سيروان

 بين رو نگاهش و بود ايستاده داره طلب ما از باباشو ارث که کسي مثل...انگار نه انگار هم رادان

 !ميچرخوند سيروان و من

 :گفت حرص با سيروان

 اومدي؟ کي تو-

 بدم؟ توضيح بايد-

 :داد جواب تمسخر با سيروان

 !نميوفته زحمت به فکتون اگه البته...گمونم به-

 .تو اومدم بازه در ديدم...کنم صداتون اومدم-
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 :گفت عصبانيت با سيروان

 اينجايي؟ کي از اومدي؟گفتم چطوري نگفتم-

 !ميشه اي دقيقه دو يکي-

 :گفتم حصري و حد بي حرص با

 نميخوايم و ميزنيم خصوصي حرف هم با داريم ما نيستيد؟شايد بلد زدن در شما...که واقعا-

 !بشنويد شما

 :گفت و زد زل چشمام تو خونسرد

 !نداره وجود پنهاني و خصوصي حرف هيچ باند يک اعضاي بين-

 و زدم زل حسش بي اي قهوه چشماي توي.برداشتم قدم سمتش به و شدم بلند جام از جديت با

 :گفتم

 تو خوب حرفو اين!کنه تکليف تعيين برام کسي ندارم عادت چون...ميگيرم نشنيده حرفتونو-

 .مباشر جناب کنيد فرو گوشتون

 يه شايدم يا تنفر يا...عصبانيت مثل حس يه...نبود حس بي ديگه انگار حسش بي چشماي

 .ميزد موج چشماش توي ناشناخته حس

 ...نميشناختم رو ناشناشناخته حس اون

 !نبود حس بي ديگه ايش قهوه چشماي که بگم ميتونم فقط

 :گفتم سيروان به رو و گرفتم چشماش از چشم

 ...بشم آماده ميخوام بيرون ببر رو آقا اين خواهشا مهرداد-

 !برد بيرون اتاق از و کشوند خودش دنبال به رو رادان گفت،"چشمي" لب زير مهرداد
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 خدا...کردم تند پا بهداشتي سرويس سمت به و برداشتم رو وسايل سري يه بيرون رفتن که اونا

 و داره نظر زير منو دوربيني نه و دارم امنيت بهداشتي سرويس توي بودم مطمئن حداقل شکر رو

 !ميشه ظاهر جلوم معلق اجل مثل ديگه کس و رادان نه

 گريم کردن پاک و ها التکس کندن به کردم شروع وسواس با و وايسادم سرويس آينه جلوي

 .صورتم

 ...انداختم آينه به نگاه يه و شستم رو صورتم هم بعد

 .بود شده تنگ خودم صورت براي دلم چقدر...آخي

 ...نميشه آدم خود قيافه چيز هيچ

 .کنم پنهانش دوباره مجبورم که حيف اما

 ...صورتم دوباره گريم به کردم شروع و کردم خشک رو صورتم سريع

 رو اي قهوه فر موهاي و ساختم خودم براي اي غريبه و اي عاريه صورت کارا سري يه طي دوباره

 .ريختم صورتم توي بيشتر

 !ندارم اين جز اي چاره االن و مجبورم که حيف اما بودم متنفر گيس کاله از

 چي؟ االن اما ميکرديم سر چادر و ميزديم رسمي تيپ زماني يه خير به يادش

 آخه؟ وضعشه چه اين

 !بيام کنار ماموريتام از بخش اين با نميتونم و نتونستم هيچوقت

 طبق بودم مجبور هميشه مثل اما نمياد خوشم غريب عجيب هاي قيافه و ريخت اين از اصال

 ...و کنم عمل نقشه

 .نبستم رو درشو اما اومدم بيرون سرويس از و کشيدم خودم جون به زدن غر از دست...بگذريم
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 چمدونم توي از پوشيده و مجلسي لباس دست يه وسواسي هيچ بدون و رفتم کمدم سمت به

 و کردم نگاه آينه توي عجله با بار اين.کردم عوض حموم رختکن توي بردم رو لباسام. آوردم بيرون

 .بيرون اومدم و زدم رو سرويس چراغ خودم کردن انداز ور از بعد

 .بريزه بهم فرزاد اعصاب که االنه...اوه اوه اوه...بود نيم و هشت نزديک ساعت

 در رو بابام فرزاد کنم دير ديگه يکم االن اگه و حساسه عمليات نظم رو کرده تاکيد بهم بار هزار

 !مياره

 !(هست خودشم باباي تو باباي چون نمياره در تو باباي:نويسنده سخن)

 !ميمونه يادم باشه!الجالب خدا؟جلل ترو

 ...??(ديگر است عسل:نويسنده سخن)

 !??خودتونه از بودن عسل داريد اخيار

 ...(ديگر است چل و خل:نويسنده سخن)

 ??داشتيم؟

 ...بيرون زدم اتاق از موبايلم برداشتن از بعد و کردم محو خيلي آرايش يه سريع

 رو ميز دارن تازه که خدمتکارا ديدن با رسيدم سالن به وقتي و پايين رفتم ها پله از سريع خيلي

 ...فرستادم بيرون شدمو حبس نفس ميچينن

 .شد کشيده يکي توسط دستم که ميرفتم ميز سمت به داشتم

 ...شدم رو به رو فرزاد صورت با يهو که خوندم اشهدمو ترس از

 :گفتم و کوبيدم اش سينه به مشتي عصبانيت با

 !خب کن صدام آدم عين...ميکردم سکته کاريه؟داشتم چه اين نزاکت بي-

 :گفت و گذاشت بينيش رو سکوت نشانه بع رو اش اشاره انگشت فرزاد
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 !دارم کارت.فرانک بيا...هيسسسس-

 ديوارا از يکي پشت منو بمونه من جواب منتظر که اين بدون هم بعد

 .ايستاد کنارم و کشوند

 :گفت و گوشم نزديک آورد سرشو نيست نزديکيا اون کسي شد مطمئن وقتي

 خب؟!باش آروم من جون...ميگيم چيزي يه-

 :گفتم و کردم نگاهش ترديد با

 .ميکنم سعيمو اما نميدم قول-

 :داد ادامه و کرد تر زبونش با لبشو فرزاد

 ...و اومده باديگارداش از سري يه با.اينجاست کامياب خب...خب-

 !خوردم زمين زانو دو با و شد شل پاهام کامياب اسم شنيدن با...نفهميدم هيچي ديگه

 :گفت و کنارم نشست نگراني با فرزاد

 حتما خودش جلوي کني رفتار اينجوري االن اگه...کني اينجوري نبايد که تو عزيزم؟بابا شد چي-

 ...ميري حال از

 :داد ادامه و پايين آورد ممکن حد آخرين تا صداشو

 آب بر نقش مون نقشه و ميشيم کشته اينجا تامون سه هر کنه شک بهت هم صد در يه اگه-

 !ميشه

 :گفتم و گرفتم رو فرزاد دست ترس با

 !دادم قول مامان به من!بشه چيزيت نميزارم من!بشه چيزيت نبايد تو...نه نه-

 :گفت و کرد نوازش رو صورتم دست پشت با فرزاد
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 جلوش نتوني و بشه سست پات اگه!شي رو به رو باهاش بتوني و باشي قوي بايد تو عزيزم-

 !هيچوقت...بگيري انتقام نميتوني هيچوقت باشي خونسرد

 ...بايستم هم من کرد کمک و ايستاد فرزاد

 به بايد مون نقشه خاطر به من...بشم رو به رو باهاش و باشم قوي بايد فرانک خاطر به من

 .بشم رو به رو خاطرش

 .بشم رو به رو باهاش بايد سيروان خاطر به حتي و فرزاد خاطر به من

 !بشم رو به رو باهاش بايد...آره

 :گفتم وار زمزمه و گذاشتم فرزاد سينه روي سرمو

 !ميشم رو به رو...فرزاد ميشم رو به رو باهاش من-

 !زدم بهش لبخندي...بوسيد رو پيشونيم فرزاد

 !شده خوشحال اومدم کنار مشکلم با اينکه از ميدونستم

 !بود عادتش بچگي از...ميبوسيد پيشونيمو ميشد خوشحال کارام بخاطر وقت هر آخه

 بيرون خاطرات از منو آشنا يه آميز تمسخر صداي يهو که ميکردم سير بچگيمون خاطرات تو

 :کشيد

 نشد؟ تموم حرفاتون-

 .گرفتم گر درون از رادان آميز تمسخر نگاه ديدن با و کشوندم صدا سمت به نگاهمو

 !خان زبل شده من واسه...بيشعور پسره

 !جا همه...جا آن...اينجا

 ...گذاشت چپش پاي روي به رو راستشو پاي و داد تکيه ديوار به دستشو رادان
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 به حق قيافه ميخواست وقت هر و بود خودش مخصوص استايل!ميشناختم خوب استايلشو اين

 !ايستاد مي اونطور بگيره خودش به جانب

 !(مياري در حرف يه هم طرف ايستادن شکل هستي؟از اي اعجوبه چه ديگه تو:نويسنده سخن)

 :داد ادامه رادان

 !شماست ميون دوستي از بيشتر چيزي نميدونستم-

 :گفت و زد زل رادان به جديت ،با کرد باز کمرم دور از دستاشو فرزاد

 !دارن تشريف فضول اينقدر مباشر جناب نميدونستم-

 !باشه چي همه به حواسم موظفم من!کيا آقاي نيستم فضول من-

 !آدما بين روابط اال چي همه-

 !آدما بين روابط حتي چي همه-

 اعصابم و مينداخت خط مغشوشم افکار روي رادان پوزخند و فرزاد دندوناي شدن ساييد صداي

 ...ميريخت بهم بيشتر رو

 ...دادم ادامه باهاش کردن کل کل به بار چندمين براي و دوختم نگاهش به رو خشمگينم نگاه

 :کرد شروع اون اولم همون از...ميکرد شروع اون هميشه

 .نکن دخالت من کار تو ديگه ميکنم اخطار بهت...بهروزي رادان-

 ...که ميارم سرت به باليي وگرنه.هيچوقت

 :دادم ادامه مکث بدون و برداشتم جلو به قدمي

 !شدن قايم واسه بگردي موش سوراخ دنبال خورد گوشت به راسخ فرانک اسم وقت هر-

 :گفت و کرد نگاهم تفاوت بي رادان

 !کوچولو خالفکار آوردي در زبون-
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 !زياد خيلي...مباشر جناب ميزني حرف زياد-

 !کردم نگاهش...روگرفت دستم و جلو اومد فرزاد

 .ندم کشش اين از بيشتر و کنم بس که فهموند بهم چشماش با

 :گفتم رادان به رو

 !نيست کار در ها بخشش اين از بعد دفعه...ميبخشمت فرهاد خاطر به فقط-

 ...کرد نگاهم حرف بي و زد پوزخندي رادان

 !بود بدتر فحش تا صد از که نگاهي

 :گفت فرزاد

 !جان فرانک بريم-

 ...افتادم راه دنبالش ميکردم نگاه رادان صورت به غضب با هنوز که حالي در من و رفت

 !جذابش اي قهوه چشماي اون از هم و خودش از هم.ميخوره بهم پسره اين از حالم

 .برگشتيم سالن به و شديم دور رادان از

 .نبود شهرام از هبري اما.ميکرد نگاه ما به منتظر و بود ايستاده اي گوشه سيروان

 کجاست؟ نبود معلوم االن اما ميگفت چيزا اين و نظم از کلي خودش خوبه حاال

 معلوم؟ کجا از!کنه استقبال جونش شريک از رفته شايدم

 :گفتم آروم و رفتم سيروان سمت به

 کو؟ خبر؟شهرام چه-

 !نيومده که هنوز...نميدونم-

 :پرسيد فرزاد
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 .باديگارد تا سه دو با...بود اينجا ساله پنج و چهل حدودا مرد يه-

 رفت؟ کجا اون

 بود؟ چاقو زخم يه رد صورتش روي که هموني-

 .آره-

 .شهرام اتاق تو.باال رفته-

 ...موند کامياب صورت روي زخم اون رد پس

 .گذاشتم جا صورتش روي حسابي و درست يادگاري يه که خوشحالم!خوشحالم

 !ميافته من ياد و ميبينتش آينه توي روز هر که يادگاري يه

 ...شدم چاقو به دست فرانک رهايي براي من و گرفت رو فرانک پشت از که شبي اون

 ...کردم فرار و زدمش شب اون

 بيدي اون که ميدونست کاش اما کنيم فرار دستش از تونستيم که شد خوشحال چقدر فرانک

 ...بلرزه بادا اين با که نيست

 .شليک صداي و دنبالمون اومد

 ...اون از خالي دنياي يه با موندم من و رفت فرانک

 نميرسيد سر کرد شليک هوايي تير که غريبه اون اگه بسا چه

 !فرانک پيش بود رفته هم من

 و نميشدم بيهوش ناراحتي شدت از شب اون کاش و نشناختمش هيچوقت که اي غريبه اون

 ...ميديدم ناجيمو

 .فرانک و من ناجي ميشد و بود رسيده زودتر ناجي اون کاش اما

 !فرانک آه...رفتي مظلوم چقدر...فرانکم
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 :گفتم فرزاد به رو و کردم پاکش سريع اما چکيد صورتم روي مزاحمي اشک فرانک ياد به

 هوم؟!بمونيم منتظرشون و بشينيم بهتره خب-

 :گفت و انداخت باال به گذرا نگاهي فرزاد

 !نداريم هم اي ديگه ي چاره که اين مثل-

 چشم خدمتکارا آمد و رفت به سکوت در و نشستيم بود نزديکي اون که مبلي روي سه هر

 .دوختيم

 .شد پيدا اش دسته و دار و کامياب کله و سر بعد دقيقه بيست حدود

 .پيچيد سالن توي که فهميدم اش دهنده آزار بم صداي اون از اينو

 ...شبامه کابوس ساله دو که صدايي

 طرف به رو نگاهم آروم آروم و زدم زل بلندش قامت به تنفر پر و انداختم صدا سمت به نگاهي

 .کشوندم صورتش

 !اومد خوشم...نه

 !داد تشخيص ميشد هم فاصله اين از رو چاقو رد...خانوم عسل نيست بد دستت ضرب

 !خانوم عسل شستت ناز

 ...ايستاديم کنارش و رفتيم ميز سمت به سيروان و فرزاد و من

 :گفتم فرزاد به رو

 ديدي؟ رو کامياب صورت-

 :داد جواب بگيره کامياب از نگاهشو اينکه بدون

 چطور؟!آره...خب-

 :کردم زمزمه گوشش کنار آروم
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 !آبجيته شاهکار...صورتش روي زخم-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 ؟!واقعا!نه-

 !واقعا-

 کشيده سمت اون به خدمتکارا همه،حتي نگاه بود وايساده ها پله باالي که شهرام بلند صداي با

 :شد

 خيلي کامياب.بزنيم حرف هم با کلي قراره امشب که ميز سر بشينيد...عزيز فرانک و فرهاد-

 .ببينه رو شما که بود مشتاق

 .بود زده زل من به که انداختم کامياب مشتاق نگاه به نگاهي

 هم االن و باشم نفر يه توجه کانون نداشتم دوست هيچوقت.ميشدم معذب نگاهش از قدر چه

 بعيد کامياب از...بشناسه منو ميترسيدم...کنه آناليز دقيق اينطور دشمنم نداشتم دوست

 ...حرفاست اين از تر تيز اون!نبود

 .نداره اثر روش بازيا سياه اين فروشه ذغال خودش معروف قول به

 :گفت و زد زل فرزاد به اينبار و برداشت روم از رو نافذش نگاه گذشت که ثانيه چند

 !ميکنه تعريف خيلي شما از شهرام...کيا آقاي خوشبختم ديدنتون از-

 به بود شده گرفته سمتش به که رو کامياب دست و برداشت قدم سمتش به جديت با فرزاد

 .فشرد گرمي

 هم من کاش و ميکرد بازي رو نقشش عالي...بود نکرده تغيير هم ذره يه حتي فرزاد صورت

 .باشم اون مثل ميتونستم

 !کاش
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 لحظه چند...وايساد جلوم و اوند جلوتر قدم چند شد کشيده من سمت به دوباره کامياب نگاه

 !باشه نشده دراز من با آشنايي براي دست اون بودم اميدوار چقدر من و گذشت

 :گفتم صدام تو خفيفي لرزش با

 ...کامياب جناب خوردم سرما-

 :گفت و کشيد عقب مکث با رو دستش

 !است پاستوريزه حد اين تا باندت جاعل بودي نگفته شهرام...گاد ماي اوه-

 :گفت ميومد پايين ها پله از که حالي در و خنده زير زد بلند شهرام

 به اونم که ميکنه فرق ما با کارياش ريزه سري يه فقط معناست تمام به ايه حرفه يه فرانک-

 !ميشه حل تدريج

 لبامون روي اي مسخره هاي لبخند اونا از تقليد به هم نفر سه ما و خنده زير زدن دو هر بعد

 !نشونديم

 بود؟ کجا پس...نديدم رو رادان اما کردم اطراف و دور به نگاهي

 :پرسيدم شهرام از اختيار بي

 نه؟...نيست مباشرتون از خبري انگار-

 :گفت و انداخت باال اي شونه بيخيالي با بعد و کرد نگاه رو اونور و ور اين يکم شهرام

 !جا همه...جا آن...اينجا...خانه زبل شبيه!نميشه جا يه پايبند زياد...کجاست نميدونم-

 !جالب چه...داشتم من که داشت رادان به راجع رو نظري همون اونم پس

 :گفت و کرد نگاه رو پام تا سر يکم کامياب

 ...خانوم ديدم جايي يه رو شما ميکنم احساس-

 !راسخ فرانک...راسخ-
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 !ديدمتون جايي يه ميکنم احساس...همون! بله-

 :داد ادامه و کشيد صورتش به کرد،دستي مکثي

 ...آشناست برام خيلي صداتون ميدونم اما!کجا نميدونم اما-

 !چوب عين.بود شد خشک ترس از لبام

 !بود شده قفل زبونم انگار و بود زده يخ دستام

 ...نکنه شک بهم بيشتر که بگم چي بايد نميدونستم

 !ميداد نجاتم وضعيت اين از يکي کاش

 !ناجي يه...کرد شليک رو هوايي تير شب اون که هموني مثل يکي

 ...بودمتون نديده که بود وقت چند.بزرگ کامياب جناب...به به-

 :گفت و برگشت صدا سمت به کامياب

 !مباشر...اوه-

 خشکت حساس هاي موقعيت تو که تو...برسيم دادت به رادان و من اينکه مگر:نويسنده سخن)

 !ميزنه

 !باشه بهتر تو از موقعيتا اون تو العملش عکس مجسمه يه کنم فکر

 !??(واال

 هاي پرسي احوال به شده چم ميپرسيد ازم چشماش با که حالي در و ايستاد کنارم اومد رادان

 !ميداد جواب هم کامياب

 ...شدم خوشحال اومدنش از دلم ته چرا نميدونستم

 !اومد خوشم نگرانيش از چرا نميدونم

 ؟!چرا نفهميدم خودمم و کردن فرار وجودم از بدم هاي حس ديدنش با لحظه اون



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

168 

 

 مشغول و نشستيم سالن وسط مجلل نهارخوري ميز سر همگس مسخره معارفه اون از بعد

 !شديم غذاخوردن

 :گفتم آروم که ميکشيد غذا برام داشت فرزاد

 کرده؟ شک بهم نظرت به-

 :داد جواب من از آرومتر

 !بدم نميتونم نظري فعال...نکنم فکر-

 زيادش خونسردي از وقتا بعضي چقدر من و داد مي رو حساسم سواالي جواب خونسرد خيلي

 !ميشدم متنفر

 :گفتم و کشيدم بيرون دستش از حرص با رو غذا بشقاب

 !کيا جناب ميدي دق منو خونسرديت اين با آخر تو-

 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب با فرزاد

 ...نگفتم چيزي که من-

 .کردم غذام جمع رو حواسم و ندادم جوابشو

 !کردم آناليز رو وريام و دور ديگه بار يه همزمان و بردم دهنم نزديک و کردم پر برنج از پر رو قاشق

 پيچيده شخصيت چه که ميفهميدم داشتم کم کم...شهرام اما و ميشناختم خوب که رو کامياب

 .داره مرموزي و

 ...نيست اينجوريام که مطمئنم من اما ميده نشون شنگ و شوخ و ريلکس خيلي رو خودش

 :کشيدم کردن آناليز از دست کامياب صداي با

 ديگه؟نه؟ گفتم درست...فرانک خانوم خب-

 !بفرماييد...بله-
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 جوجه اين از که معلومه رفتارتون از...شديد شهرام باند وارد شما که خوشحالم خيلي من-

 !بلديد کارتونو خوب و نيستيد رسيده دوران به تازه خالفکارلي

 !لطفتونه نظر-

 وارد کارش به خيلي!هستيد خودم باند قبلي اعضاي از يکي شبيه خيلي شما!ندارم تعارف...نه-

 پليس يه...بده فراريش کرد سعي و کرد کمک آشغال نفوذي يه به آخرش چرا نميدونم اما بود

 شد معلوم ها بعد و کشيد باال باند تو خودشو ترفند جور هزار با که عسل مستعار اسم به عوضي

 !دارن تشريف مخفي پليس خانوم...بله...که

 ...کردم کنترل رو خودم اما بشکنم رو گردنش ميخواستم

 !آشغال ميگه فرانک به عوضي مردک

 !آبادته و جد آشغال!وريات و دور و تويي آشغال

 :گفتم و دوختم چشماش توي رو ام خصمانه نگاه

 کرد؟ رو کار اين چرا خب-

 :گفت و داد تکون هوا تو هدف بي رو دستش

 رو دوستش اصطالح به خواسته و شده زنونه مسخره احساساتاي درگير حتما...ميدونم چه-

 .بده نجات

 :داد ادامه و کشيد صورتش زخم روي دستي مکث با بعد

 دستش از خيلي کارش اين خاطر به شب اون...دختره همون گل دست صورتمم روي زخم-

 هم االن واقع در خب و نتونستم اما بکشمش نفوذي اون مثل ميخواستم و شدم عصباني

 ...نيستم پشيمون

 باري چند همون تو اينو...خودش براي بود اي اعجوبه دختر اون.ببينمش ديگه بار يه ميشد کاش

 ...فهميدم ديدمش که
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 عينه که صداتونه رنگ و چشماتون برق خاطر به فقط ميندازيد اون ياد منو شما ميگم هم اگر

 ...اي ديگه چيز نه!شاديه

 :پرسيدم ساختگي تعجبي با

 شادي؟-

 !بود شادي دختر اون اسم...آره-

 .کشيد صورتش زخم روي دستي دوباره و گفت اينو

 .دادم ادامه خوردنم غذا به و گرفتم ازش نگاهمو...باشم مسلط خودم به کردم سعي

 :گفتم و کردم اشاره بشقابش به قاشقم با ريلکس خيلي که بود زده زل بهم هنوز کامياب

 نميخوريد؟ چيزي چرا پس-

 :گفت و داد تکون سري کامياب

 !ميخورم االن-

 ...کردم نگاه فرزاد به و کشيدم راحتي نفس شد برداشته روم از که نگاهش

 :گفت لب زير فرزاد

 !عالي...بود عالي-

 حرفاش جلوي بتونم نميکردم فکر.دادم فشار و گرفتم رو دستش فرزاد تعريف از خوشحال

 نه و شد رد گوشم بيخ از خطر شکر رو خدا اما ندم نشون بدي العمل عکس و دارم نگه خودمو

 ...کردم خطايي من نه و کرد شک رفتارم به کامياب

 !زده زل بهم راستان که ديدم و انداختم روم به رو سمت به رو نگاهم

 چشه؟ ديگه اين!وا
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 تر متناقض هميشه از حسها بار اين اما...بود حس از پر نگاهش زده؟توي زل بهم اينطور چرا

 چرا؟!دربيارم سر شخصيتش از نميتونستم که بود کسي تنها مرد اين چرا و بودن

 !شد غذاش با کردن بازي مشغول و گرفت من از رو نگاهش سريع اومد خودش به وقتي رادان

 ...ميرسيد نظر به آزار بي و مظلوم ميرفت فکر توي وقتي چقدر

 مثل که ميکني نگاه معنا تمام به فضول يه به داري انگار نه انگار ميکردن نگاهش که االن اصال

 !کردنه کل کل خداي و هست جا همه خانه زبل

 دارم کار تا هزار من که بخور غذاتو سريع شد تموم مردم پسر کردن آناليز کار اگه:نويسنده سخن)

 (بنويسم رو داستان بقيه بايد و

 !اعصاب بي نويسنده...بابا باشه

 !برداشتم ديگران به زدن زل از دست و شدم خودم کار مشغول

 !(آفرين:نويسنده سخن)

 :گفت شهرام يهو که بودم نخورده قاشقي چند

 بهت؟ داد رو مدارک اون رادان!فرانک-

 داري؟ الزمشون کي واسه.ميکنم کار روشون دارم...آره-

 :بود،گفت گرفته ضرب ميز رو سرانگشتاش با که حالي در و گذاشت بشقابش کنار رو دستش

 کني؟ شون آماده برام ميتوني!ميخوامشون هفته اين آخر تا-

 !تخت خيالت.اوهوم-

 اوکي؟...کني جعلشون حسابي و درست و تميز ميخوام!کارته اولين اين...خوبه-

 ...اي حرفه يه و ايم حرفه يه من!ميگم چندم بار براي...نکن شک-

 :داد ادامه رو حرفم برداره بشقابش از چشم اينکه بدون رادان
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 !نميکنه اشتباه هيچوقت-

 :گفتم و زدم بشکني اراده بي

 !خال تو زدي...دقيقا-

 !خنده زير زدن و بگيرن رو خندشون جلوي نتونستن سيروان و شهرام

 فرزاد متعجب هاي نگاه تحويل اي مسخره لبخند دادم بزرگي سوتي چه بودم فهميده تازه که من

 !راه اون به زدم خودمو و دادم رادان و

 !ميده فرانک دست کار عسل اين آخر

 !گفتم کي ببينيد حاال

*** 

 :گفت و انداخت شناسنامه به اجمالي نگاهي

 ...نه-

 :گفت دوباره گذشت که يکم

 ...نه-

 :بعد يکم

 ...نه-

 :گفتم حرص با

 نه؟ چي-

 :گفت خنده با و ميز روي انداخت رو شناسنامه

 !خانوم فرانک درست کارت!اومد خوشم...نه-
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 :گفتم جديت با و کردم ريز چشمامو

 ...ميگن من به که نيست بيخود!درسته کارم که معلومه-

 :کرد کامل رو ام جمله صاحبشون که شنيدم سرم پشت از قدمهايي صداي يهو

 !طال پنجه فري-

 يکيشه اينم خب و غريب عجيب اطوار و ادا تا هزار و رادان.بودم کرده عادت اداهاش اين به ديگه

 !ديگه

 !(الخالق تره؟جلل غريب عجيب هم تو از يعني:نويسنده سخن)

 !موضوع اين به راجع ميزنيم حرف هم با بعدا!نيست وقتش االن جان نويسنده

 به رو دقيقا تا رفتم اونقدر و برداشتم قدم طمانينه با ، برگشتم سمتش به مخصوصم استايل با

 !ايستادم روش

 :گفتم و چشماش تو زدم زل

 ...شما نيست الزم مباشر جناب کنم کامل حرفامو بلدم خودم گفتم بار هزار-

 :گفت و حرفم وسط پريد

 !کنيد کامل منو حرفهاي-

 :داد ادامه و خنديد بلند که رفتم بهش اي غره چشم حرص با

 !مياد خوشم خوردنت حرص از-

 ...مباشر جناب ميشه منم نوبت.نداره اشکال...باشه-

 ؟!مباشر ميگي که چشه رادان مگه...مباشر نگو بهم گفتم بهت بار هزار-

 حرفيه؟!مباشر بگم دارم دوست-

 !لوس-
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 !ننر-

 !لجباز-

 !دنده يه-

 !پررو-

 !گستاخ-

 :گفت شهرام که ميکشيديم شونه و شاخ هم براي داشتيم

 !دارم کارتون اينجا بياييد شد تموم تون معني هم کلمات وقت هر-

 و شهرام ميز کنار رفتيم کشيديم نشون و خط هم براي چشمامون با دومون هر که اينکه از بعد

 ...بزنه حرفشو تا شديم منتظر

 :گفت مکث با شهرام

 بايد تا دو شما که هست کوچيکي مسئله يه فقط!تهران برگرديم هفته آخر تا قراره ما خب-

 !کنيد حلش

 :گفتيم تعجب با

 اي؟ مسئله چه-

 .رفت ميزش کنار کمد سمت به و شد بلند جا از خاروند، رو اش چونه

 :گفت و گذاشت جلومون عکس تا دو گشتن يکم از بعد

 ميبينيد؟ رو هست عکس توي که اي کوزه اين-

 .قاپيد دستم از اونو رادان کنم نگاهش خواستم تا اما برداشتم رو عکس

 :گفتم حرص با

 مباشر؟ جناب شدي بچه-
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 .بردارم رو دوم عکس شدم مجبور منم و رفت غره چشم بهم حرف بدون

 :گفتم و انداختم عکس به نگاهي

 نه؟...است عتيقه!خوشگله چقدر اين-

 :گفت و زد لبخندي شهرام

 توي االن که است هايي روستايي از يکي دست! داره ساله پونصد و هزار قدمت کوزه اين-

 !اهوازه مسافرخونه

 ...آورد در چنگش از اينو ميشه مفت و نداره خبر قدمتش از خودش

 :گفت تعجب با رادان

 بخريم؟ يارو اون از اينو ما ميخواي که نکنه-

 !دقيقا-

 !نبود من وظايف تو کارا اين از قبلنا-

 !وظايفت جزو ميشه بعد به اين از خب-

 !شهرام اما-

 !تمام...مباشر ميخوام اونو من-

 :گفتم آرامش با

 محافظ همه اين!نميگيري کمک اونا از چرا...هستن که افرادت ميخواي؟بقيه کمک ما از چرا اما-

 ...بخواه يکيشون از خب...حشم و خدم و

 :گفت و گذاشت ناتموم رو حرفم

 !نه اي حرفه و عاقل آدم اما دارم زياد خشم و خدم-

 !ميزاريد بغلمون زير هندونه داريد معلومه که اينجوري-
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 :کرد زمزمه لب زير رادان

 !دقيقا-

 :گفت و خنديد بلند شهرام

 ...نمياد زمين به آسمون که بار يه شدي؟با ناراحت اينقدر چرا حاال مباشر-

 :گفتم و انداختم رادان حرص پر قيافه به نگاهي

 بارم يه حاال و داديد دستور همه به شما مدت همه اين...نخوريد حرص زياد حاال مباشر جناب-

 هوم؟!کنيد عمل دستورات طبق خودتون

 !شد کوزه عکس به کردن نگاه مشغول دوباره و گفت چيزي لب زير رادان

 :گفت و قاپيد رادان دست از رو عکس شهرام

 .گفتم بهتون که کاري دنبال بريد کم کم ديگه بهتره االن!ديگه کردي نگاش...ديگه بسه خب-

 :گفتم و انداختم باال ابرو تعجب با من اينبار

 امروز؟ همين-

 داره؟ ايرادي مگه...خب آره-

 :گفتم ترديد با

 .نه-

 اما بريم فردا تا کنه متقاعد رو شهرام و کنه مخالفت اون شايد تا کردم نگاه رادان به ملتمسانه

 :گفت شهرام به مطيع بره يه مثل و نکرد نامردي من نگاه ديدن با اون

 !بده بهمون رو خونه مسافر آدرس فقط...ميشيم کار به دست امشب-

 :گفتم لب زير و مردم نگاه رادان به رفته وا

 !روحت تو-
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 .گرفت رادان سمت به اون چيزي يه نوشتن از بعد و برداشت ميز روي از کاغذي شهرام

 :گفت و زد من به چشمکي ، گرفت شهرام دست از رو آدرس رادان

 طال؟ پنجه خانوم بريم...خب-

 :گفتم حرص با

 بيارم در آدم اون دست از زودتر رو کوزه اين دارم دوست خيلي هم من اتفاقا...مباشر جناب بله-

 .باند مجموعه تو بيارمش و

 :دادم ادامه و رفتم جلوتر قدم چند

 چيه؟ ميدوني اصال-

 ...ناقصه کوزه اون بدون امپراطور کلکسيون من نظر به

 .نداره رونق کوزه اون بدون چيه؟حراجش کلکسيون اصال

 !نکني من دل به خون اين از بيشتر و بيافتي راه بهتره حاال پس

 :گفت و زد کمر به دست ميبرد لذت من خوردن حرص از داشت که رادان

 ...و شده عصبي طال پنجه خانوم ميبينم...اوه اوه اوه-

 :گفت اون جاي به و کنه تموم رو حرفش رادان نذاشت شهرام

 !ممنوعه ثانوي اطالع تا کل کل فعال!بسه رادان-

 من به ديگه اونش.بياريد هم سر ميخواد باليي هر آزاديد بديد انجام که رو کارتون که همين

 !نيست مربوط

 !هستم مسئوليتش احساس اين مرده کشته يعني

 !شاهکار!نيست مربوط من به اونش از بعد ميگه
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 طبقه از اي زنانه داد صداي بيرون برم اتاق از خواستم تا و رفتم اتاق در سمت به رادان از جلوتر

 .برگردم شهرام سمت به تعجب با و وايسم سرجام شد باعث که اومد پايين

 :گفت متفکر شهرام

 مياد؟ داره کيه صداي-

 !دقيقا نميدونم-

 :گفت شهرام به رو آخر و کرد و تيز گوشاشو يکم رادان

 !است هه کنه دختره اون-

 داشتيم؟...نداشتيم کنه اينجا کي؟ما-

 :گفت بيخيال رادان

 !ديگه ميگم رو نسرين-

 :گفت و کرد نگاه اتاق در به غضبناک نسرين اسم اومدن با شهرام

 ...نزنه سرش به اتاق توي اومدن هوس که اميدوارم-

 ...تو اومد صدا و سر با نسرين و شد باز اتاق در شد تموم شهرام حرف که همين

 .بيان بر پسش از بودن نتونسته بازم محافظا انگار

 روي به رو آخر سر و جلو اومد آروم آروم ما به توجه بي و کرد شهرام به سالمي لب زير نسرين

 ...شد متوقف شهرام ميز

 حرف شهرام با فقط و فقط اون و اين به توجه بدون دفعه هر چرا بدونم که جالبه برام خيلي

 ميزنه؟

 بيرون؟ بريم اتاق از ما تا کنه صبر و نزنه حرف ما جلوي نبايد نيستيم؟آيا آدم ما آيا

 ...ميندازه راه دعوا پروا بي و اينجا مياد ميوفته راه دفعه هر
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 !است عاشقانه اعتراف يه يا عشق ابراز يه خودش نظر به شايد دعواست ما نظر به البته

 :گفت حرص با شهرام

 ببينم؟هان؟ رو ريختت نميخوام ديگه نگفتم مگه...زهرمار و سالم-

 :گفت بغض با و لرزيد نسرين چونه

 بزنيم؟ حرف هم با نميزاري چرا!بزنم حرف باهات بايد من شهرام-

 !کن فرو پوکت مغز اون تو اينو!نمونده حرفي هيچ تو و من بين-

 :گفت آرامش با رادان.افتادن اش گونه روي اشکي هاي قطره

 دست کني؟چرا سماجت قراره کي اينجا؟تا بياي و بيوفتي راه روز هر روز هر قراره کي تا تو دختر-

 نميداري؟ ور شهرام سر از

 :گفت شهرام به رو ناراحتي با.ننداخت رادان به نگاهي نيم حتي نسرين

 ...شه عاشقتم من.بدم ادامه تو بدون نميتونم من-

 :زد داد و نسرين گوش دم خوابوند يکي ثانيه از کسري در شهرام

 بشي؟تو عاشق بتوني که آدمي اصال تو...نيار پايين رو عشق مقام گفتم بهت بار هزار...شو خفه-

 !آشغال يه...نسرين کثافتي يه

 :کرد زمزمه ناباوري با نسرين

 ...شهرام-

 !عوضي نيار زبونت به منو اسم-

 :گفت حرص با نسرين

 !بودم نفست...بودم عشقت پيش ماه دو عوضي؟تا شدم کي از-

 ؟!شده خاموش عشقت يا رفته شده؟نفست چي حاال
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 .اومد بيرون ميز پشت از و کشيد بيرون رو کمريش کلت ناگهاني حرکت يه توي شهرام

 ...بود شده ديوونه شهرام.آورديم مي در شاخ تعجب از داشتيم رادان و من

 :زد داد رادان

 ...بازيا ديوونه اين اهل که کاريه؟تو چه اين شهرام-

 :کرد خفه گلو توي رو رادان صداي شهرام گونه فرياد صداي

 با که بفهمه تا ميشه کثافت اين قتلگاه اين امشب...بميره بايد سليطه اين!رادان دهنتو ببند-

 !داره عواقبي چه کردن بازي تاج شهرام احساسات

 :گفت بغض با نسرين

 !ببخش يا بکش منو يا...شهرام نميتونم تو بدون من...کن راحتم و بکش منو.بزن...آره-

 :زد داد و گذاشت نسرين پيشوني روي رو اسلحه درنگ بي شهرام

 ...شو خفه-

 .بودم کامل بهت توي لحظه چند براي که بود ترسناک اونقدر دادش

 بهش بخشي آرامش لحن با...شهرام نزديک رفتم و اومدم خودم به لحظه چند از بعد باالخره

 :گفتم

 ميکني؟ چيه کارا اين.شهرام باش آروم-

 :گفت برداره نسرين روي از رو خشمگينش نگاه اينکه بدون

 کثافتي...معناست تمام به کثافت يه عاشق و معصوم ظاهر به دختره اين!فرانک نشو پيچم پا-

 !بشه محو زمين روي از بايد که

 :زد داد بلند بعد

 !ميکنم محوت...نسرين ميکنم محوت-
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 :زدم داد حرص با

 !ها ميده دستمون کار بدجوري بازيات ديوونه اين.شهرام باش آروم خدا خاطر به-

 .کرد نگاه من به تعجب با و برداشت شهرام روي از رو اش خيره نگاه لحظه چند براي نسرين

 :کرد زمزمه لب زير

 هستي؟ کي تو-

 :گفتم حرفش به توجه بدون

 ...باش آروم ميگم بهت شهرام-

 شهرام دست از رو اسلحه حرکت يه تو.باشه آروم ميکرد سعي و ميکشيد نفس تند تند شهرام

 :گفتم نسرين به رو و کشيدم بيرون

 ...برو-

 :گفت دوباره و انداخت بهم موشکافانه نگاهي

 ...آشنا اينقدر هستي؟چرا کي تو-

 :گفتم حرص با

 !ديگه بشي؟برو کشته ميخواي-

 اتاق اون از ميچرخوند شهرام و من بين رو نگاهش حاليکه در و کرد پا اون و پا اين يکم نسرين

 ...رفت بيرون

 چيه؟ شهرام و نسرين قضيه نفهميدم هم آخر اما.گذشت خير به...هووووف

 بوده؟ نسرين عاشق شهرام يعني

 رفته؟ مي آبي زير داشته بازم يا بوده عاشقش چي؟اونم نسرين

 :اومدم بيرون فکر از رادان صداي با
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 !کني استراحت و باشي تنها يکم هم تو بهتره...ميريم ديگه ما شهرام-

 :گفت و زد بشکني هم بعد

 !فرانک بريم-

 !بريم...باشه-

*** 

 :گفتم و دادم تکيه صندلي سر به رو سرم

 ميرسيم؟ کي پس-

 :گفت ميکرد جا به جا رو دنده که حالي در و انداخت بهم گذرا نگاهي

 !ديگه ميرسيم االن... دختر اي حوصله بي تو قدر چه-

 !خونسردي زيادي تو.نيستم حوصله بي من-

 ...نگفت هيچي ديگه و زد لبخند

 !ام حوصله بي افتضاح...نيستم حوصله بي که گفتم دروغ

 .شد آب بر نقشه هام نقشه تمام

 بگرديم مدارک دنبال و شهرام اتاق تو بريم ما بيرون، ميرن محافظاش و شهرام که امشب بود قرار

 ...اتفاق اين با اما

 وارد بتونن که بياد پيش فرصتي شايد و اونجان هنوز فرزاد و سيروان که اينه خوبيش حداقل

 !بشن اتاقش

 .نبود مون نقشه جاي هيچ تو کوزه خريد برنامه اين انصافا اما

 با اي کوزه يه خريد براي ميفرسته رر مباشرش و جاعل يه عاقلي آدم کدوم بگه نيست يکي آخه

 ...قيمت اون
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 !بدل و اصل به برسه چه فهميم نمي رو حلب و نقره فرق که ما آخه

 !واال!خله که کرد ثابت کارش اين با شهرام کال

 :پريدم جا از رادان صداي با

 !تواما با-

 :گفتم و گذاشتم قلبم روي دستمو ترسيده

 ...ديوونه؟ترسيدم چته-

 ...کشت خودشو گوشيت.ميکنم صدات دارم ساعته دو-

 کني؟ صدام آروم ميميري خب-

 :گفت و کرد پارک خيابون کنار رو ماشين رادان

 .بده جواب گوشيتو کردن دو به يکه جاي به-

 ...رفت و شد پياده ماشين از هم بعد

 .کردم نگاه اش صفحه به و برداشتم داشبورد روي از موبايلمو

 :دادم جواب درنگ بي.بود فرزاد

 جانم؟-

 رفتي؟ کجا تو دختر.سالم-

 ...بکنم کاريش نتونستم.بود شهرام دستور...جايي برم رادان با شدم مجبور من...ببين-

 :زد داد فرزاد

 رفتي؟ بگي سيروان و من به اينکه چي؟بدون-

 بکنم؟ ميتونستم چيکار خب...بياييم رادان و من فقط گفت شهرام...شدم مجبور ميگم-
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 !تو اما...بدي خبر يه من به بري که اين از قبل ميتونستي-

 .نگرفت رو حرفش ادامه و گفت هللا اال هللا ال لب زير

 :گفتم جديت با

 فکر بايد بيرون رفتيد سيروان با وقتي تو.بدم گزارش دقيقه هر رو آمدم و رفت نميتونم که من-

 !ميکرديد اينجاشم

 ...مهم کار يه دنبال بوديم رفته ما خب-

 !مهم کار يه دنبال اومدم منم خب-

 چيه؟ مهمتون کار اين بديد توضيح ميشه-

 و کنم عوض رو زدنم حرف لحن سريعا شد باعث رادان اومدن اما بدم توضيح که کردم باز دهن

 :چپ علي کوچه به بزنم رو خودم

 .عزيزم ميگم بهت بعدا-

 .کرد نگاه بهم زيرکي زير و ماشين تو نشست رادان

 :زد داد تلفن پشت از فرزاد

 !رفتي چرا بگي بايد...نپيچون منو-

 :گفتم اي مسخره و لوس لحن با

 !عشقم ميگم بهت بعدا... ديگه نکن اذيت-

 ؟!آخه ساختم خودم واسه من لحنيه چه اين...??عق

 گوشم تو گردنش هاي مهره تق صداي که برگشت سمتم به جوري جمله اين شنيدن با رادان

 .پيچيد

 :گفت حرص با بار اين فرزاد
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 خوبه؟ ميگي؟حالت داري چي معلومه عسل-

 :گفتم و کردم لوس خودمو دوباره

 .نميذاره آدم براي احوالي و حال که تو از دوري اما...عزيزم نيستم بد-

 !ميزنيم حرف هم با حتما برگشتم اينکه از بعد

 :دادم ادامه من و نگفت هيچي فرزاد

 !نشسته اينجا االنم اتفاقا.اومدم مباشر جناب با...ديگه آره-

 :گفت جديت با فرزاد

 فعال...نکرده شک بهمون تا کنيم تموم رو بحث اين فعال بهتره اينجوريه اگه پس خب-

 !خداحافظ

 !افتاد داداشم دوزاريه عجب چه...هوووف

 ...انگار نه انگار که اينم ميارم در اصول و ادا من هي

 !مثال سرگرده

 :گفتم قبل از تر مسخره لحني با

 ...هاني باي!باش خودت مراقب هم تو...عشقم باشه-

 !چرخوندم پنجره سمت به رومو و کردم قطع رو گوشي

 بهش اگه ميترسيدم و ميداد آزارم متعجبش نگاه سنگيني چون کنم نگاه رادان به نداشتم جرات

 ...بدم لو خودمو کنم نگاه

 !بگن دروغ نميتونن هيچوقت چشمات ميگفت هميشه فرزاد مياد يادم آخه

 :گفت وار زمزمه رادان

 بود؟ کي-
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 :گفتم جديت با

 داره؟ ربطي شما به-

 :گفت آروم و کرد نگاهم کمي

 !پرسيدم که ميخوام معذرت...نه-

 !بيخيال...اون اما کنه پيچم سوال کلي داشتم انتظار.کردم تعجب ناگهانيش لحن تغيير از

 !ميشد دعوا بازم وگرنه نکرد پيچم سوال که کرد خوب اصال

 کنه؟ تکرار رو سوالش دوباره که ميخواستم دلم ته چرا نميدونم اما

 شده؟ مهم برام نپرسيدنش و پرسيدن شده؟چرا چم من اصال

 باشم خوشحال بايد االنم و ميزدم حرف اونطور کني گم رد براي بايد و مخفيم مامور يه فقط من

 ...چرا اما نکرد سوال ازم رادان که

 ميگم؟ پرت و چرت دارم چرا...اه

 !(گلم ميگي پرت و چرت هميشه تو...عاديه:نويسنده سخن)

 ميزني؟ حرف زيادي بودم گفته قبال

 !??(ادبي بي خيلي بودم گفته قبال من ولي...نه:نويسنده سخن)

 ...هست که همينه

 :گفتم اراده بي و دوختم رو به رو سمت به رو نگاهم

 !بود شده نگرانم...بود فرهاد-

 و شد مشت بود کرده جاخوش پنجره لبه روي آزادانه که دستي فقط...نيومد در ازش صدايي

 !شد عوض نگاهش رنگ چرا نميدونم

 !نميارم در سر ازش من که جديد حس يه شايدم يا.شد غمگين...شد کدر
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 روي رادان صداي که کنم گرم گوشيم با رو سرم خواستم و شدم قضيه اين به کردن فکر بيخيال

 :انداخت خط اعصابم

 هستيد باند اين توي وقتي تا...فرانک ميکنم گوشزد بهت هميشه براي روي چيزي يه امشب-

 بازيا بچه اين جاي اينجا...بگو هم فرهاد اون به اينو.بديد بال و پر عاطفيتون روابط به نداريد حق

 !نيست

 ...کردم نگاهش حرص با

 با...داشت کار چي همه با که بود معنا تمام به فضول يه اون.نبود شدني عوض بشر اين!خير نه

 !چي همه

 مفهومه؟-

 :گفتم سردي به و گرفتم ازش رو نگاهم

 اينکارو که نيستي جايگاهي در اصال!بدي دستور من به نداري حق تو...مباشر کن بس-

 ...که نکني من کفش تو پا بهتره پس...بکني

 :زد خشکم بلندش داد با

 چي؟ که...توام چي؟با که-

 !بود عصباني واقعا انگار...ترسيدم ازش بار اولين براي

 بکشونه؟ انفجار مرز تا رو نفر يه اينجوري ميتونه ساده کل کل يه چرا؟مگه اما

 :زد داد دوباره

 نميزني؟ حرف چرا!باتواما-

 :داد ادامه و ترمز روي زد

 اما ميزنه شهرام رو اول حرف تاج باند توي...کن فرو گوشت تو خوب رو حرفي يه!فرانک ببين-

 !ميزنم من رو آخر حرف
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 ميکني؟ بحث من با روز هر که هستي کس کردي فکر...اومدم راه باهات چقدر هر بسه

 ...کردي فکر

 :زدم داد و اومد خودم به باالخره

 بلند من واسه رو صدات نداري حق تو بزني؟ داد من سر داده اجازه تو به کي...شو خفه-

 !نداري حق...کني

 توجه بي که بود آهنگي صداي اومد مي صدايي تنها و شد برقرار بينمون سکوت لحظه چند براي

 !نداشت ما وضعيت به ربطي هيچ چرا نميدونم و ميشد پخش ما وضعيت به

 :گفتم تاکيد با ميشدم پياده که حالي در و برگردوندم ازش رومو

 !هيچوقت.مباشر جناب نکن بلند من براي رو صدات هيچوقت ديگه-

 ...نشد اما بشه خالي حرصم از يکم شايد تا کوبيدم محکم رو در و اومد بيرون ماشين از بعد

 .دوختم چشم روم به رو شب سياهي به و وايسادم ماشين به پشت

 قدم يه همين خاطر به...انداخت وحشت به منو يکم که بود زياد شيب با سرازيري يه پام پايين

 .شدم خيره روم به رو به دوباره و اومدم تر عقب

 موقع اون...دانشگاه ميرفتيم فرانک با که بودم زمان از برهه اون توي االن ميخواست دلم خيلي

 .ميزدن حرف ازش همه که بودم زمين روي آدم ترين خوشبخت همون من شايد

 جذاب برام رو افسري دانشکده که کوچيکي هاي شادي...برادرم بودن...رفيقم هاي خنده

 !بودن خانواده کنار...ميکرد

 يه پيش مجبورم االن که کردم خدا درگاه به گناهي چه نميدونم اما ميخواست رو اينا همه دلم

 !داره جنگ خودشم با انگار و نيست معلوم احوالش و حال که باشم ديوونه آدم

 شب و ميکنن شکايت خودشون از کالنتري ميرن صبح که آدمايي اون از رادان اين فرزاد قول به

 !واال!ميدن رضايت ميرن
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 :اومدم بيرون افکارم از صداش با

 ...فرانک-

 :کردم زمزمه حس بي

 بله؟-

 :گفت آخر و کرد پا اون و پا اين کمي

 !شد چي نميدونم.شدم عصباني يهو...ميخوام معذرت-

 ...خواهي معذرت يه با هم آخر و ميکني داري دوست کاري هر...ديگه آره-

 کنيم؟ تمومش رو بحث اين که چيه نظرت-

 .کنم سکوت دادم ترجيح يعني.نگفتم هيچي

 :گفت و برداشت داشبورد تو از آب بطري تا دو.کرد باز منو در و شد رد کنارم از رادان

 !باشه شده خشک گلوت کنم فکر زدي داد زياد...بخور-

 :گفتم و زدم پوزخندي

 !زدي داد من از بيشتر تو کنم فکر اما-

 .شد خيره ها دست دور به و کرد سکوت اون اينبار

 ...کشيدم سر نفس يه و کشيدم بيرون دستش از رو بطري

 .ميشد تکرار ذهنم توي ريتمش و ميومد بيرون تا ماشين آهنگ صداي

 ربطي اينکه با...مينشست دلم به عجيب آهنگ اين نبود ميلم باب قبلي آهنگ که قدر چه هر

 !بود اومده خوشم ازش ولي نداشت االنم حال به

 .بودم هايي منظره همچين عاشق...ميشد ديده ها خونه چراغ دور از
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 !همانا پام زير شدن خالي و همانا رفتنم جلو اما ببينمش بهتر و بيشتر تا رفتم جلو يکم

 .شد افتادنم مانع دستي يهو که ميخوندم اشهدمو داشتم و بستم رو چشمام

 .بشتابم باقي ديار به که بود نذاشته و بود گرفته رو دستم مچ مصرانه نفر يه

 .شدم مواجه رادان نگران چشماي با و کردم باز آروم چشمامو

 ...نيست درست اصال حالش که بود معلوم و ميکرد نگاه ترس با

 !ميومد اينجا تا آهنگ صداي همچنان و بوديم زده زل هم چشماي توي

 :ميخوند مدام و بود رسونده اوجش به رو سماجت محترم خواننده هم وضعيت اين تو حتي

 ...هست خاصي جادوي يه تو چشاي تو-

 ...هست احساسي يه انگار تو نگاه تو

 ...وقتي ميکنم فراموش رو دنيا غم

 .ميکنم نگاه تو به

 .نديدم رو تو مثل عمر ي همه تو

 ...عزيزم عزيزه خاطرت جورايي يه

 ...من چشم نميشه سير تو ديدن از

 ...ميکنم نگاه تو به

*** 

 راوي

 ناگهان که ميکرد فکر فرانک گاه بي و گاه هاي شيطنت به و بود دوخته چشم رو به رو به رادان

 .کشاند فرانک سمت به را نگاهش ها ريزه سنگ خوردن سر صداي
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 پيدا را فرانک به دادن هشدار فرصت رادان حتي و شد خالي فرانک پاي زير لحظه يک در

 مچ دور دستش و بود يارش بخت انگار که دستش گرفتن برلي کند تالشي توانست تنها...نکرد

 ...شد حلقه فرانک

 .انداخت فرانک بسته چشمان با نگران نگاهي

 .دوخت چشم رادان صورت به و کرد باز را چشمانش الي آرام.آمد مي نظر به پريده رنگش چقدر

 .بخواند چشمانش از را نگراني نتواند فرانک که ميکرد خدا خدا رادان

 را داستان مغرور پسرک که بود قضيه همين.باشد کردن پنهان قابل که نبود چيزي نگراني آن اما

 در مالحظه بي اينقدر تا کند خاموش را لعنتي ضبط که بود کسي کاش اي و ميکرد کالفه بدجور

 ...نکند نقش خاطرات خط و نخواند وضعيت اين

 شد؟ پسرک دل باب اينقدر امشب چرا آهنگ اين

 شد؟ مهم برايش کي از دختر اين

 انگار...نگفت چيزي هيچ و کرد ميخ رويش به رو متعجب عسلي چشمان به را اش ترسيده نگاه

 .باشد رويش به رو دخترک ناجي توانست کند باور تا داشت نياز سکوت اين به

 ...کند آوري ياد او به لجوجانه را دلش هاي حرف آهنگي تا داشت نياز سکوت اين به انگار

 !داشت نياز کردن گوش اين به.داشت نياز سکوت اين به او!آري

 ...هست خاصي جادوي يه تو چشاي تو:

 !هست احساسي يه انگار تو نگاه تو

 مسخ جادويي.بود نديده را نظيرش که جادوي...داشتند خاصي جادوي دخترک چشمان هم واقعا

 !کننده

 ...وقتي ميکنم فراموش رو دنيا غم-

 .ميکنم نگاه تو به
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 !غمهايش تمام بر بود باطل مهر رويش به رو دخترک که حقيقت اين فرياد نبود دروغ

 ...نديدم رو تو مثل عمر ي همه تو-

 !عزيزم عزيزه خاطرت جورايي يه

 کم کوچکي لحظات در.نميشد هم تکرار و بود نفر يک فقط او...او مثل عمرش تمام در بود نديده

 !نيست عزيز خاطرش بگويد اگر بود دروغ و گذاشت قلبش در پاي کم

 ...من چشم نميشه سير تو ديدن از-

 !ميکنم نگاه تو به

 ذکرش؟ و فکر همه شد و کرد باز جاي دلش در دختر اين کي از اصال.نکرد نگاهش ميشد مگر

 کرد؟ بندش پاي فرانک جديت کي لرزيد؟از دلش کي از

 کي؟ تپيد؟از تر تند او براي قلبش کي شد؟از خواستني شيطنتش کي از

 ...انگار تو به نزديکم که وقتي-

 .بار صد دفعه هر ميلرزه دلم

 !صد به برسد چه بود بيشتر هم بار هزار از لرزشش شايد و ميلرزيد دلش

 ...دارم تو به که حسي ي واسه

 .ميکنم نگاه تو به

 خود وجود در را نگاهش تا ميکرد وادارش که حسي داشت؟همان نام عشق حس اين واقعا يعني

 !صبحانه داغ چاي در شکري مانند...کند حل

 ...نامهربونم جونم عزيز

 !خونم دل اين به چشمي گوشه

 ...دارم تو به که حسي ي واسه



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

193 

 

 .ميکنم نگاه تو به

 ...نميتونم ديگه تو بدون جونم آروم

 !خونم دل اين است خسته خدا به

 !نميتونم...نميتونم ديگه تو بدون

 :کرد زمزمه لب زير اراده بي

 !نميتونم-

 :گفت و آمد حرف به تعجب با عسل

 چي؟-

 :گفت حواس بي ميکرد سير ديگري دنياي در انگار که رادان

 هان؟-

 گفتي؟ چيزي ميگم-

 ...من؟نه...نه-

 برخاسته احساسش از که بود کرده گذر لبانش ميان از چيزي ميدانست خوب که خودش اما

 .بود

 :گفت و رساند سنگي به را دستش سختي به عسل

 باال؟ بيام ميکني کمکم-

 که رادان اما شود خالص آن از زودتر ميخواست و بود معذب وضعيت اين از هم عسل انگار

 .نبود اينگونه
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 رويش به رو دخترک ناجي ابد تا او و بايستد دنيا...لحظه همين...جا همين ميخواست دلش او

 واقعيت...هايش واقعيت و بود دنيا...مدارش کج رفتار و بود دنيا هميشه مثل که حيف اما باشد

 ...تلخ هايي

 تصور حتي و کرده ديگري پيشکش را دلش رويش به رو دختر که ميشد هم اين از تر تلخ مگر

 هاي دو به يکه و ها نگاه آن تمام ميان در را دلش مزاج دمدمي مباشر اين که نميکند هم

 ...گذاشته جا شان هميشگي

 دل کمي دخترک شايد تا کند نمايان را اش برداشته ترک احساس که ميگذاشت غرورش کاش

 که او...فايده چه اما دهد جاي قلبش در را او و کند اش کننده محسور رفتار چاشني رحمي

 باخته پيش از جنگ اين وارد ميداد ترجيح پس...ست ديگري کس جنم اين پيروز ميدانست

 .نشود

 .شد سوار و رفت ماشين سمت به حرفي هيچ بدون بعد.بيايد باال تا کرد کمک او به

 !چيست براي کارهايش که کند درک ميتوانست کاش و بود عجيب عسل براي رفتارش

 :گفت لب زير و تکاند را رويش و سر عسل

 ...که نبود پسره اين اگه اما گذشت خير به شکر رر خدا خب-

 :گفت و انداخت باال اي شانه لحظه آن يادآوري با

 !داد نجاتم و بود که حاال خب-

 .شد سوار و رفت ماشين سمت به بيخيال

 !شد خواهد دنيا کار ترين سخت برايش بودن بيخيال اين از بعد که نميدانست اما

 ...نميدانست

 با را حرفهايي ناشيانه که بود دوخته چشم فرانکي به زيرکي زير و بود نشسته رل پشت رادان

 ...ميکرد تکرار لب زير خود
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 .ميزد غر هم خودش جان به و بود طلبکار هم خودش از دختر اين انگار

 .شود ماشين سوار فرانک تا ماند منتظر و خنديد افکار به

 مهم ديگر بار ميخواست دلش.شد سوار و آمد ماشين سمت به آهسته هايي قدم با فرانک

 ...کند يادآوري را بودنش

 ...باشد رويش به رو دخترک ناجي ميخواست دلش

 گوشزد همديگر به رو حرفها اين نبايد گاهي ها آدم مگر و ميخواست گوشزد کني دلش انگاري

 !کنند

 !نه اصال...ميخواست دلش

 او زندگي طلسم.بود نرسيده دلش خواسته به هيچوقت که او اما ميخواست ها چيز خيلي دلش

 !ابد تا هم آن تنهايي به بود محکوم رادان...نميشکست

 سمت به را نگاهش تا شد باعث و زد کنار را سردش افکار گرم صدايي

 :بکشاند احوالش و حال اين مسبب

 ...بايد زبوني چه با که اينه منظورم...کنم تشکر ازت بايد چطوري نميدونم-

 :گفت و کند تمام را حرفش نگذاشت

 اصال...نيست شدن دستپاچه به نيازي...کافيه هم کني تشکر ازم هميشگيت لحن همون با-

 جديت همون با بهتره پس نمياد بهت و نيست تو مسلک و مرام تو شدن پاچه دست

 !کني تحسين رو عملم سرعت هميشگيت

 زده بهت نگاهش حس از لحظه چند براي فقط و زد زل رادان چشمان در نگاهي تعجب با عسل

 ...شد

 چرا و بود شده متولد جديد راداني امشب انگار.بود ديگر هاي شب وراي امشب رادان که انگاري

 !نميشناخت را رويش به رو احساس از پر مرد اين عسل
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 .بگويد چه اش صادقانه حرفهاي جواب در نميدانست...انگار بود شده غريبه

 !کرد سکوت پس...نميدانست

 تصوير هم باز اما کند بحثشان چاشني کل کل کمي باز خواست و کرد نگاهش شيطنت با رادان

 ...زدود نگاهش از را شيطنت رد و بست نقش چشمانش مقابل در کيا فرهاد

 استارت رادان. زد زل رو به رو به حس بي هم او و آمدند سراغش به دوباره اش منفي افکار تمام

 رفتار ناگهاني تغيير از که بود عسل اين باز و داد رفتنشان از خبر الستيک هاي جيغ صداي و زد

 !ماند مي متعجب رادان

 ...مرد اين شخصيت شناخت از بود شده ناتوان بار اين عسل

 !کرد کشف نميشد را مرد اين انگار

 .بود بهار جنس از او!شناختش نميشد

 !تازه همانقدر و عجيب همانقدر...متغير همانقدر

 !آدمهاست همان جزو هم رادان که کند قبول نميتوانست چرا

 در شهرام و کامياب مثل هم مباشر اين نميشد باورش چرا

 ...است شريک هايشان جنايت و جرم

 نميديد؟ او در پليدي چرا

 هميشه مثل عسل يا و انداخت مي اشتباه به هم را عسل که بود قهار بازيگري در قدر آن يعني

 بود؟ داده تشخيص درست

 !نميبيند هايش همپارگي مثل را رادان چرا نميدانست هم خودش

 ميديد؟ او وجود در که بود پنهاني معصونيت چه آن

 بود؟ چه آن
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 !تري آشنا نا هم ناشناخته اي جزيره از برايم تو"

 !کرد دعوت زندگيم به را تو کسي چه!غريبه

 !شدي ناخوانده مهمان که ميدانستي کاش

 !نميدانم را کجا و کي!صدا بي...هوا بي

 !نميشود انکار که اين و نهادي قلبم در پاي اما

 "ميشود؟...بگو تو...ميشود؟نه

*** 

 عسل

 :گفت و گرفت رو را رهگذر از يکي جلوي رادان

 !ببخشيد آقا-

 .کرد نگاهش و برگشت سمتش به درنگ بي مرد

 :گفت رادان

 !طرفاست اين شنيدم...ميگردم کابلي حبيب خونه مسافر دنبال-

 :گفت و کرد نگاه تا دو ما وضع و سر به کمي مرد

 داريد؟ چيکارش حاال!باشيد کابلي حبيب خونه مسافر مشتري نمياد بهتون-

 :گفتم و کردم قفل ام سينه روي طلبکارانه رو دستام

 شکلين؟ چه اونجا مشترياي مگه-

 داريد؟ چيکارش نگفتين حاال!نيستن کالس با اينقدر باشن چي هر-

 :گفتم و انداختم بهش ترسناکي نگاه
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 ندارم اضافي وقت که بگو آدرسو حرفا اين جاي به...تره هيزمش گفت جهنم بردن رو فضول-

 !کنم تلف

 !تنده آتيشتونم ميبينم!بابا خب-

 رو اش خونه مسافر تابلوي کنيد نگاه که رو کوچه چپ سمت...هست کوچه يه خيابون اين ته

 !ميبينيد

 :گفت باز که برم خواستم و دادم تکون سري حوصله بي

 داريد؟ چيکار باهاش نگفتين آخرم اما-

 که بود بدتر فحش تا هزار از نگاهش انگار...کرد نگاهش غيض با و قدمشد پيش بار اين رادان

 !بشه غيب چشممون جلوي از صدا و سر بي مرد اون شد باعث

 :گفتم خنده با

 ...نشدي دستگاه و دم اين مباشر بيخود پس!اومد خوشم...نه-

 .هست وجودت تو هم اي جذبه نيمچه يه

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 .گيرم مي نشنيده حرفتو اين-

 !شازده بگير شنيده...اتفاقا نه-

 هم االن و برم راه ديگران از جلوتر داشتم عادت هميشه.شدم رد کنارش از و زدم پوزخندي بعد

 .رفتم خيابون آخر کوچه سمت به رادان از جلوتر

 :گفت حرص با رادان

 ...بريم هم با کن صبر-

 .کردم بيشتر رو سرعتم بيخيالي با و نذاشتم محل
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 :زد داد تقريبا رادان

 ...ميگم بهت وايسا-

 !کردم نگاه عبوسش قيافه به و برگشتم

 !ميگيره هم اي قيافه چه...پررو پسره

 !بده دستور من به که کسي نشده زاده مادر از

 !شده چي داده نجاتم بار يه کرده فکر حاال

 !داشته برش هوا جورايي يه و داده دست بهش بودن زورو حس

 !رفتم نمي پسره اين منت بار زير اما ميشکست پام و دست ميدادم ترجيح من اصال

 ??(کرد؟ اتصالي سيمات تو باز:نويسنده سخن)

 ...نيست شوخي وقت االن اصال...جان نويسنده...هيسسسس

 !ندارم اعصاب نميبيني

 !??(نداري اعصاب هيچوقت تو:نويسنده سخن)

 !هست که همينه

 :گفتم ميدادم ادامه راهم به که حالي در و گرفتم ازش رو نگاهم

 برم؟ خودم يا مياي باالخره-

 .رسوند بهم خودشو سرعت با بعد و گفت خودش با چيزي رادان

 .شديم خونه مسافر اون وارد و رسيديم باالخره

 هم کفش هاي سراميک و بود رفته رو و رنگ ديواراش و در.بود قديمي طبقه دو خونه مسافر يه

 .ميزدن لق ميون در يکي
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 خب ولي بوده اينجا بعد به ها دايناسور پيدايش زمان از کم کم ميگم که بخوان نظر من از اگه

 !??نميخواد نظر من از کسي فعال

 !بوده اينجا سنگي پارينه زمان از انگار-

 اسنجا يکم من البته...ميکنه فکر من مثل اونم که جالب قدر چه...کردم نگاه رادان به تعجب با

 .نزديکن يهم خب ولي ميدونم تر قديمي رو

 !ديگه ميگم ميکني؟راست نگام اونجوري چيه؟چرا خب-

 :گفتم ميرفتم باال ها پله از که حالي در خنده با

 !حد اون در نه اما!هست قديمي اينجا...شازده باال بيا-

 ...(افکارت تو خودت االن مگه...هستي شاهکاري چه ديگه تو!الخالق جلل:نويسنده سخن)

 زدم؟ حرفي همچين کي من...نگو الکي...هيسسسس

 !???(نگو دروغ پس موجوده مدارکش:نويسنده سخن)

 بيارم؟ خودم روي به که نداري انتظار...زدم حرفي همچين من که فرضم به اصال

 ...رفتم پيشخوان سمت به و شدم مسافرخونه اصلي فضاي وارد

 پخش فوتبال داشت بلند صداي با هم تلويزيون و ميزد چرت داشت پيشخوان پشت مردي يه

 .ميکرد

 برده؟ خوابش صدا و سر اين با چطور مرده اين که عجبم در

 ...ايستاده پشتم رادان که فهميدم سرم پشت از پا صداي شنيدن با

 :گفتم برگردم سمتش به اينکه بدون

 !خوابه کنيم؟طرف چيکار حاال خب-

 !ميکنيم بيدارش خب-
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 بي کدوم نميدونم يهو اما کنيم بيدارش تا رفتيم جلو آروم آروم.بود خلوت خلوت مسافرخونه

 ...بزنيم داد و بترسيم رادان و من شد باعث که زد گل فوتبال تو اي مالحظه

 !همانا مرده اون پريدن خواب از و همانا ما زدن داد خالصه

 بزنه داد ميخواست ديد رو ما که اول.کنه پيدا رو صدا منبع تا کرد نگاه رو اطراف ترس با مرده

 بعد.گذاشت مرده دهن روي رو دستش سريع و کرد بحران مديريت رادان شکر رو خدا اما" دزد"

 :گفتم و اومدم کمکش به من

 !مسافريم...نيستيم دزد ما.نکنيد بيداد و داد لطفا آقا-

 :گفت ترديد با و گرفت حرفمو ادامه رادان

 !نزنيد داد که بديد قول بايد شما ولي دارم مي بر دستمو من هم االن!مسافريم ما...آره-

 .کرد بسته و باز تاييد نشونه به چشماشو بعد و کرد نگاه ما به واج و هاج بيچاره مرد

 .کرد نگاهمون واج و هاج همچنان مرده و برداشت دستشو رادان

 :گفت افغاني لهجه با و اومد حرف به لحظه چند از بعد

 ميخواهيد؟ اتاق شما-

 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به سري.داديم تکون مثبت نشونه به سري دو هر

 .بگوييد اول از را اين خب-

 :گفت عجز با رادان

 هاي تيم اين از يکي زدن گل از بعد ولي کنيم بيدارتون بياييم آدم بچه مثل ميخواستيم ما-

 ...فوتبال

 .زديم جيغ و ترسيديم بگه نميشد روش انگار

 :کردم کامل حرفشو تمام پررويي با
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 .زديم جيغ و ترسيدم و-

 .انداختم باال اي شونه بيخيال من و کرد نگاهم چپ چپ رادان

 لهجه اين با. داد تکون تاسف نشونه به سري دوباره و انداخت تلويزيون به نگاهي يه مرده

 .نبودم مطمئن اما باشه کابلي حبيب همون ميدادم احتمال افغانيش

 :زد داد و انداخت کناري اتاقک به نگاهي مرده

 !ماندو...ماندو-

 :اومد جواب لحظه چند از بعد

 آقا؟ حبيب بله-

 !دارم کارت بيا-

 پشت با که شد ظاهر جلومون فرفري موهاي با اي چرده سياه نوجوون پسر لحظه چند از بعد

 .ماليد مي رو چشماش داشت دست

 به نگاهش آخه نشده خوشحال زياد ما مثل مسافرايي ديدن از و شده بيدار خواب از بود معلوم

 ...بود دردسر تا دو به نگاهش شبيه ما

 :گفت تعجب با و چرخوند حبيب سمت به رو نگاهش ماندو

 شده؟ چيزي-

 .اهوازيه بود معلوم اش لهجه از

 :ميکرد،گفت اشاره تلويزيون به که حالي در و انداخت بيچاره پسر به حرصي نگاه يه حبيب

 کن؟ خاموش رفتن موقع را اين نگفتم مگه-

 ...اما حبيب آقا چرا...چ-

 ...بشه تکرار اگه ديگر بار يک.نداره اما و ولي-
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 :گفتم و حرفش وسط پريدم

 همچين و اينجا ميايم ما نميدودست که هم پسر اين ميدي؟تازه گير بچه به چرا مقصريم ما آقا-

 !ميشه پا به اي شنگه الم

 .بره بفرسته رو ماندو که فهموند حببيب به نگاهش با هم رادان

 .برگشت اتاقش به تلويزيون کردن خاموش از بعد ماندو و کرد قبول هم حبيب شکر رو خدا

 :گفت زير به سر و نشست پيشخوان پشت شاکي حبيب رفت ماندو که همين

 هاتان؟ تذکره-

 :پرسيد تعجب با رادان

 گفتيد؟ ؟چي جانم-

 :گفتن و دادم تاب حدقه تو رو چشمام

 !ندادي گوش افغاني يه حرفهاي به حال به تا مگه-

 ...که دارن خاصي اصطالحات يه

 :گفت حوصله بي

 ...بگو حرفشو معني فقط..نده اضافي توضيح-

 :گفتم لب زير

 هاتون؟ شناسنامه ميگه-

 بهش؟ بديم رو هامون شناسنامه بايد يعني-

 ...ديگه آره-

 ...که ما هاي شناسنامه آخه خب-
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 در رو خودم جعلي شناسنامه جيبم از سريع همين خاطر به بزنه ميخواد حرفي چه ميدونستم

 ...گذاشتم پيشخوان روي و آوردم

 :گفت و زد پوزخندي رادان

 چي؟ من پس خب-

 :زدم لب آروم

 !فرانک ميگن من به...ميکنم درست هم رو تو کار-

 :گفتم حبيب به رو و برگشتم بعد

 و کنيد لطف شما اگه...مونده جا کسي خانه همسرم تذکره اما منه مال اين...آقا ببخشيد-

 !ميشم ممنون کنيد پذيرشش شناسنامه بدون امشب

 :گفت و کرد نگاهم واج و هاج همونطور حببيب

 دختر؟ هست خوب من؟حالت هم تذکره؟آن بدون پذيرش-

 .کنم جبران که ميدم قول من اما...اشباهيه و سخت کار ميدونم-

 ...صبح فردا ميدم قول من بمونه، اينجا تذکره بدون امشبو بزاريد شما

 :گفت و حرفم وسط پريد دوباره

 ...نه-

 نفر اولين نميتونست مرد اين صد در صد پس...باشه گفته نه بهم زندگيم تو کسي نمياد يادم

 !باشه

 :گفتم داد با

 که شب يه ميريزيد؟با بهم منو اعصاب چرا...ديگه اينجاست شناسنامه صبح فردا ميگم بهتون-

 !افته نمي اتفاقي
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 .نميگفتن هيچي و بودن زده زل حرصم از پر صورت به تعجب با رادان و حبيب

 .برد کليدا قفسه سمت به دستشو و کرد حرکتي حبيب باالخره اينکه تا

 :گفت و برداشت رو اتاق يه کليد

 !ميخوابه ما پيش رو شب هم شويتان...شما براي اتاق اين-

 .کردم اکتفا سرم دادن تکون به و نخنديدم ولي بود گرفته خندم" شوي" کلمه از

 .زده زل بهم ناراضي ديدم که کردم رادان به نگاهي

 .نيست خوشحال ماندو و حبيب با شدن اتاقي هم از زياد انگار!آخي

 !نزنه داد من سر بگيره ياد تا مونه مي اينجا رو امشب شد خوب اصال

 !خودتونيد هم اي کينه...واال

 !(نشناسي نمک خيلي تو خداييش ولي...اي کينه ما اصال:نويسنده سخن)

 من؟ اتاق تو بياد بگم که نداشتي انتظار!نمياد بر دستم از کاري نباشم که نشناسم نمک

 !(بده رادان به هم جدا اتاق يه تا کني راضي رو حبيب داشتم انتظار ولي...نه:نويسنده سخن)

 بايد نذاشتنش کوچه توي که همين...نميشه مربوط من به ديگه اونش

 !کنه شکر خداشم

 ...کردم تشکر لب زير و گرفتم حبيب دست از رو کليد

 قدم و ندادم اهميتي.شنيدم سرم پشت رو رادان دوييدن صداي که بودم نشده دور قدمي چند

 :اومد رادان حرص پر صداي بندش پشت و شد کشيده پشيم کوله يهو که کردم تند رو هام

 !ببينم وايسا-

 :داد ادامه و جلوم اومد رادان...کشيدم پووفي کالفه و ايستادم
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 ميکني؟ چيه کارا اين-

 ...لو اگه هستيم؟ميدوني کي ما که رفته يادت مرده؟نکنه اين به داداي رو ات شناسنامه چرا

 :گفتم و حرفش وسط پريدم سريع

 کني؟ خبر رو شهر همه خبرته؟ميخواي چه...هيس-

 :گفت آروم و برد موهاش الي دستاشو کالفه

 ميخواي کجا از صبح فردا تا بود؟تو چي من شناسنامه دادن قضيه اون!کنار به اون اصال-

 کني؟ بازي شعبده ميخواي بدي؟نکنه بهش منو شناسنامه

 :گفتم و کشيدم ام چونه روي شستمو انگشت

 ...کارتونا تو بازاي شعبده همون مثل.کردم بازي شعبده ديدي؟شايدم چه رو خدا-

 :دادم ادامه و چرخوندم هوا تو رو دستم بعد

 ...ترجي ال مجي اجي-

 :گفت تعجب با رادان

 ميگي؟ پرت و چرت خوبه؟چرا حالت-

 ام؟ چيکاره من رفته يادت اينکه مثل!ميگي داري تو هم رو پرت و چرت!خوبه حالم من-

 ...تره راحت برام هم آب خوردن از شناسنامه يه کردن آماده

 :دادم ادامه من ولي نگفت چيزي ديگه رادان

 کارات گور و گير بردن بين از مسئول که من.ميدم انجام برات کاري که باريه آخرين اين ضمن در-

 پا و دست خودت براي شناسنامه تا چند يه بايد کار اين توي اومدي مي وقتي.شازده نيستم

 .ميکردي
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 به فقط و فقط بارم اين...بدم انجام اونو دستورات موظفم و ميکنم کار شهرام براي فقط و فقط من

 .بخوابه ماشين تو ناجيم نيومد دلم...کردم کمکت بازيت سوپرمن اون خاطر

 :گفتم شدم مي دور ازش که حالي در هم بعد

 !خوش شب...مباشر بگير رو امانتيت بيا صبح فردا-

*** 

 بود بعيد من از...پيشونيم تو زدم حرص با و انداختم کناري به بودم ساخته که رو اي شناسنامه

 !بازيا خنگ اين

 بده؟هان؟ بهم عکس يه که نخواستم رادان از چرا

 !پيشونيم تو کوبيدم دوباره و انداختم ساعت به نگاهي

 .باشه بيدار االن عمرا.بود صبح نيم و چهار ساعت

 کنم؟ چيکار حاال خب...نيست اينا از هيچکدوم رادان که کارا شب و بيدارن خونا نماز فقط االن

 بيدارش اونجا ميرم...ميشه ناراحت که درک به...پوشيدم رو لباسام و شدم بلند صندلي روي از

 ...خب واجبه کارم!ميکنم

 .کردم تند پا راهرو انتهاي سمت به و بيرون زدم اتاق از

 رو کس هيچ که انداختم مسافرخونه پيشخون به نگاهي.ميومد تلويزيون از اذان صداي

 رفتن؟ کجا اينا حاال.نديدم

 .بخونن نماز رفتن هم ماندو و حبيب حتما خب

 !واال... که نيستن کافر

 .بشه راه وسط دستم شد باعث رادان صداي اما بزنم در خواستم تا اتاقشون در رفتم
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 و صورت.ميده پايين رو آستيناش داره و ايستاده دستشويي جلوي ديدم که برگشتم سمتش به

 .بود خيس دستاش

 ياد فقط صد در صد خب اما...گرفتن وضو...مينداخت چيز يه ياد فقط رو آدم وضعش و سر

 ميشه؟.نميشه نمازخون که قاچاق باند يه مباشر چون مينداخت وضو

 وضو که کسايي شبيه وضعش و سر همينجوري و بيداره ساعت اين همينجوري شايد اصال

 .گرفتن

 ...اصال

 اينجاست؟ حواست!فرانک...الو-

 :گفتم و زدم کنار رو غريبم عجيب افکار

 هان؟-

 داشتي؟ کار من با ميگم-

 ميدي؟ بهم خودت از عکس يه.آره...آهان-

 عکس؟-

 !پرسنلي عکس...ديگه آره-

 !باشم داشته جيبم تو تا دو يکي کنم فکر...پرسنلي؟آره عکس-

 ...زمين رو افتاد جيبش از جوراب يه يهو که شلوارش جيب تو کرد دستشو

 ميکنه؟ چيکار جيبش تو جورابش!هللا بسم

 :گفت و زد مصنوعي لبخندي رادان

 !لحظه يه...شرمنده-

 :گفت لب زير و برداشت زمين روي از جورابشو
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 !نشناسي وقت اينقدر که ببرن رو مردشورت-

 :گفتم حرص با

 بودي؟ کي چي؟با-

 :گفت پته تته با و شد دستپاچه رادان

 چطور؟...چ!کس...هيچ...هي...من؟با-

 نه؟... بودي من با-

 !بودم جورابم دارم؟با چيکار تو با من... بابا نه-

 .کردم نگاهش حرصي و گفتم استغفرهللا لب زير

 :گفت و کرد نگاهم اي مسخره لبخند با

 ...ميارمش ميرم االن کن صبر لحظه يه...ماشينه تو عکسم کنم فکر-

 .شد جوراباش پوشيدن مشغول و ديوار به داد تکيه بعد

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 نميشي؟ ناراحت بپرسم چيزي يه اگه ولي... شرمنده-

 :گفت باال بياره سرشو که اين بدون

 !باشه چي تا-

 مياري؟ در رو جورابات دستشويي ميري وقتي تو-

 :گفت سريع

 ...وض ميخوام وقتي فقط...بابا نه-

 :گفت دستپاچه و خورد حرفشو يهو
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 !دارم وسواس راستش...ميارم در هميشه آره-

 !بود عجيب خودشم رادان اين اصال. بود عجيب خيلي رفتارش

 !ميزنه مشکوک جورايي يه اين ميگم بپرسن من از اگه اصال

 !شايد خب...بخونه؟خب نماز خالفکار يه ممکنه يعني

 تا شدم منتظرش و دادم تکيه ديوار به...بيرون زد خونه مسافر از و کرد پاش کفشاشو سريع رادان

 .اومد گوشيم صداي يهو که برگرده

 .بود شهرام از اس ام اس يه...کردم نگاهش و آوردم در جيبم از گوشيمو

 :خوندمش سريع و کردم بازش

 .خالدي سهراب. 13 اتاق-

 :دادم جواب

 !رئيس ميگفتي رو اينا بعد هفته ميذاشتي...عجب چه-

 :اومد جواب سريع

 !شدم مي مطمئن بودن داده بهم که اطالعاتي از بايد...نمکدون-

 !??بعله-

 .جيبم تو برگردوندم رو گوشي و کردم send رو پيام

 .نداشتم خوبي خاطره سهراب اسم از.بود سهراب اسمش

 آدم يه...نوجوونيم دوران از بود سنگين نگاه يه...کودکيم دوران از بود سنگين بار يه سهراب اسم

 .زندگيم توي بود سنگين

 ...کاره همه خودش تصور به و بود کاره هيچ يه

 !نخودي و بيخودي آدم يه
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 .باشم داشته آسايش نداره دوست انگار که کسي

 !بوده ديگران آزار کارش بچگي از انگار اصال!يادش يا ميره راه اعصابم رو خودش يا

 :گفتم لب زير و کوبيدم زمين رو حرص با رو پام سهراب يادآوري با

 ...آزار مردم آدم به لعنت-

 ...بشمار-

 !ميکنه نگاهم خنده با رادان ديدم که برگشتم صدا سمت به ترس با

 :گفتم جديت با

 ميخندي؟ چرا-

 !ديگه داري خنده خب-

 چي؟-

 ميکنه؟ غر غر و ميزنه حرف خودش با عاقلي آدم کدوم آخه خب-

 غر؟ غر-

 پاتو که آخرشم.ميزني حرف خودش با لب زير داري ديدم که سمتت اومدم مي داشتم...آره-

 ...گفتي و زمين کوبيدي

 ...آزار مردم آدم به لعنت-

 !دقيقا...آره-

 :داد ادامه سريع و کرد مکثي

 انشاءهللا؟ که نبودي من با فقط-

 :گفتم و انداختم بهش حسي بي نگاه
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 !نترس...نه-

 :گفت و کرد جمع لبخندشو رادان

 شد؟ عوض حالت يهو فرانک؟چرا خوبه حالت-

 شده؟ چيزي دقيقه چند اين تو

 ...نه-

 ...آخه خب-

 !ديگه کن بس...رادان نشده چيزي ميگم-

 :گفت و زد لبخندي

 بلدي؟ اسمم پس...عجب چه-

 !ميکنه فکر چيزايي چه به ببين...ها داشت خوشي دل هم رادان اين

 :گفتم و گرفتم جلوش رو دستم

 کردي؟ پيدا رو عکس-

 .گذاشت دستم توي رو عکس حرف بي بعد و کرد مکث کمي

 :گفتم و کردم کرد عقب يهو اما ميرفتم داشتم

 !خالدي سهراب 13 اتاق گفت شهرام-

 خالدي؟ سهراب-

 ...آره-

 :گفت وار تاکيد لب زير دوباره

 !خالدي سهراب-
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 :گفتم حرص با اراده بي

 !نکن تکرارش.نکن تکرارش خدا خاطر به-

 :گفت متعجب رادان

 ...شده چيزيت يه تو که خدا به-

 :گفتم لب زير و شدم دور ازش حرف بي

 !نفهميدي تو ولي...بود چيزيم يه اولم از من-

*** 

 ...شد زده در که بودم کشيده دراز تخت روي

 :گفتم آلودي خواب صداي با و تخت روي نشستم.رادانه ميدونستم

 !تو بيا-

 :گفت رادان و شد باز آروم در

 !هللا يا-

 ...??زد زل رادان به اندازه بي تعجبي با و شد گرد ممکن حد تا چشمام

 ??هللا؟ يا گفت رادان

 مخش اين پايين ميافتادم سراشيبي اون از داشتم من که موقعي شده؟نکنه چش اين خدايا

 خورده؟ تکون

 !نميشه ميکنم حسابم جور هر واال...نه

 :گفت خنده با و شد دستپاچه ديد منو صورت حالت و باال آورد سرش تا رادان

 بود؟ ضايع خيلي...بيارم در رو مودب آدماي اداي بار يه خواستم-
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 !بود ضايع ميگفت داشت که دروغي... کارش نه اما...بود ضايع آره

 :گفتم و انداختم باال اي شونه بيخيال

 !داري برش آينه جلوي از ميتوني...است آماده ات شناسنامه-

 :گفت هيجان با ثانيه چند از بعد...کرد نگاهش و برداشت آينه جلوي از رو شناسنامه رادان

 ...خودت براي احوالي ثبت پا يه تو اصال!محشري تو دختر-

 :گفتم ميکشيدم خميازه که حالي در و شدم بلند تخت روي از

 !سيار احوال ثبت يه اونم...آره-

 :گفت و گذاشت جيبش تو رو شناسنامه رادان

 فاضلي؟ فرهاد چرا حاال-

 :گفتم حوصله بي و کشيدم اي خميازه دوباره

 !رسيد ذهنم به همينجوري...نميدونم-

 :گفت و کرد نگاهم کمي رادان

 ميندازه؟هان؟ کسي ياد رو تو اسم اين نکنه-

 :گفت و انداخت پايين رو سرش که کردم نگاهش تعجب با

 .کني استراحت بهتره هم تو...برميگردم ديگه دقيقه چند بيرون ميرم من-

 ...رفت و

 !گذاشت تنها سوال دنيا يه با منو و رفت

 !دادم دست از رو پليسيم شم وقته خيلي ميکنم احساس

 !نداشتم رو حلش توان من انگار و بود اي پيچيده خيلي ي مسئله رادان
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 ...سخت خيلي.بود سخت بعدشم دقيقه يه رفتار بيني پيش حتي که بود کسي رادان

 .آينه جلوي رفتم و کردم عوض جديد لباس دست يه با لباسامو

 بيرون و صورتم رو هاي التکس کندن به کردم شروع هميشه مثل و کردم خودم به نگاه يه

 ...گريم همه اين الي از واقعيم چهره کشيدن

 .برسه سرانجام به ماموريت اين زودتر چه هر کاش...بودم متنفر مسخره گريم اين از

 و دستشويي تو رفتم شد تموم که گريمم کردن پاک...اساسي مرخصي يه برم بايد حتما بعدش

 ...شستم سرد آب با رو صورتم

 .ميخوره زنگ داره گوشيم ديدم بيرون اومدم که دستشويي از

 :دادم جواب شماره به کردن نگاه بدون و رفتم سمتش به سريع

 بله؟-

 .فرزادم-

 ...داداش سالم-

 خوبي؟ تو-

 نباشم؟ قراره مگه خوبم که هان؟معلومه-

 فرزاد که بود شده چي يعني...انداخت دلم به لرزه کشيد آسودگي سر از که نفسي صداي

 بود؟ ترسيده اينطوري

 :زدم لب ترس با

 شده؟ چي-

 !کنه باز زبون شنکجه زير ميترسم...رفته لو نفوذياي از يکي-

 ...حاال و داشته خبر ما اومدن از اون
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 :زدم داد استرس پر

 بوده؟ کي رفته لو که فرزاد؟اوني بوده کي اون-

 :داد جواب ترديد با

 مهمه؟ مگه...بدوني ميخواي چرا-

 !مهمه...فرزاد مهمه-

 ...بودن شده متوقف ها ثانيه انگار و طوالني مکثي

 !فرانک نامزد...محمد-

 !نداشت امکان اين...نه!رفت نفسم لحظه يه محمد اسم اومدن با

 !ميکنه اشتباه داره فرزاد حتما!بياره در بازي ناشي که نبود کسي محمد

 ...باشه رفته لو نميتونه محمد!ميکني اشتباه داري تو-

 :شد بغض از پر صداش

 !هوا رو ماموريت تمام و کثافتاست اين دسته و دار شکنجه زير محمد...رفته لو...نميکنم اشتباه-

 چندين خاطرات يادآور...نبود اشک ميشد روان که اشکهايي...زمين خوردم و شد شل زانوهام

 .پيش سال

 !ميسوزوندن آتيش افسري دانشکده تو ميتونستن تا که دانشجو تا سه...محمد و فرانک و من

 چي؟ حاال

 !دوتا اين مظلوميت واسه خورده تا زانوهاش يکي...شکنجه زير يکي...خاک زير يکي

 ...پوشيد کفن عروس لباس جاي به که معشوقي...شد پر پر که عشقي

 !معشوقش کشيدن آغوش به براي زد جلو ازش خاک که عاشقي
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 !کردن باز در همه اين ميون رو جاشون هقام هق و افتاد دستم از گوشي

 نميگشت؟ بر عقب به لعنتي زمان اين چرا و فرزاد پي در پي هاي فرياد صداي

 ...اه...شد؟عسل چي...عسل...الو...الو-

 !مينداخت خش ذهنم روي که ممتدي بوق صداي و

 شد؟ مي چي حاال

 !نميزارم من...نه...نه...هم محمد يعني

 !بکنه رو کار اين نداره حق عوضي کامياب اون

 !بکنه رو کار اين نميزارم

 !ميخوره بهم ازت حالم...بيشرف کامياب

 :زدم داد و کوبيدم کنارم رو دادم،مشتم تکيه زمين به رو پيشونيم

 !!!ميخوره بهم ازت حالم-

 !ميکرد کر رو فلک گوش که بود من هقاي هق اين باز و

 !جاميگذارم قلبم روي را دستهايم"

 ...بگذارم بايد مرهمي باالخره

 !قلبم العالج زخمهاي اين روي

 ...ناتوانم دستهاي که زخمهايي

 ..."آنند مسبب

*** 

 راوي
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 دورتر کيلومتر چندين...ميخورد زمين به محمد مظلوميت درد از عسل هاي مشت که زمانيکه

 .مينشست محمد زخمي صورت روي عصبانيت روي از کامياب هاي مشت

 :زد فرياد حرص با کامياب

 !نشناختي رو کامياب هنوز تو!کثافت ميارم حرفت به!عوضي مرتيکه-

 :گفت و زد پوزخندي محمد

 تو؟ يا منم کثافت!عوضي ميگه کي به کي ببين-

 :گرفت اوج کامياب فرياد هم باز و شد صورتش نثار ديگري مشتي حرف اين با

 ...بيارم در تو سر آشغالتم نامزد کاراي تالفي نکن کاري يه...دهنتو ببند-

 چه و گرفت آتش...گرفت گر بودند داده گلش از تر پاک معشوق به که صفتي شنيدن با محمد

 بفهمد؟ را زخمي شير اين حال ميتوانست کسي

 عهد!خاک خروار يه زير فرستادي رو جوون دختر يه غريبونه که تويي...بيشرف تويي آشغال-

 ...نميزارم باش مطمئن پس کنم نابودت کردم

 ...ماند نصفه حرفش کامياب دهني تو با

 کاري نميتواند و نشسته عشقش قاتل جلوي بسته دست که را عاشقي درد ميفهميد کي اما

 !بکند

 داشت؟ مگراشکالي اما بود کرده گري ناشي فرانکش

 بيشتر؟ا اين از گري ناشي...گذاشته جا را عکس... داشته جيبش توي رو محمد عکس فرانک

 !ميشد کشته اگر حتي...نبود مشکلي هيچ محمد نظر به اما

 ...افتاد عزيزترينش حرفهاي ياد به درد همه آن ميان

 نميکني؟ نگام چرا...محمد-
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 ...قهرم باهات چون+

 .نکردم کاري که چرا؟من-

 رو ماموريت اين چرا تو اصال...نکردم کاري ميگي بعد جاني و قاتل مشت يه وسط ميري داري+

 کردي؟ قبول

 ...مثل يکي...ميخواستن کشته کار آدم يه آخه خب-

 ...بايد تو چرا آدم همه اين+

 که؟ نرفته يادت...ديگه ماست وظيفه اينم خب-

 !باشه يادت هم تو اميدوارم ولي...نميره يادم هيچي من+

 رو؟ چي-

 گفتم...معنام تمام به جل آسمون يه...ندارم رو هيچکسي گفتم خواستگاريت اومدم که روزي+

 ...عاشقتم فقط

 ...چيزم همه و کسم همه ميشي خودت گفتي...نداره اشکال گفتي

 بري؟ بايد تو چرا؟چرا...زندگيم...چيزم همه...کسم همه حاال

 !نميشم بازنده ماموريتي هيچ تو من...نميشه چيزيم من محمد-

 .نميشد بازنده هيچوقت فرانک...آري...نشست برلبش لبخندي روز آن يادآوري با

 ترک را او رحمانه بي چه فرانکش و ماند جا زمان از که بود محمد اصلي بازنده...نشد هم بار آن

 ...کرد

 و مرد مي عشق اميد به شب هر و بود شده سرشته عشق از که کسي حال ميشد چه عشق بي

 !ميشد متولد عميق عشقي با سحرگاهان

 ...دردام توي غرقم که دريام يه مثل تو بي"
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 ..."انجام سر بي بغض همه اين از خستم

*** 

 راوي

 فرانک؟-

 کند؟ کار چه نميدانست...زد در به اي تقه پنجم بار براي و

 داد؟ نمي را جوابش چرا

 ...نشست و داد تکيه در به جا همه از خبر بي رادان

 :بود اين اش هميشگي عادت که انگار.داد دلداري را خودش و نشست

 !بيرون رفته هم شايد يا خوابيده يا حموم رفته شايد...که نداره نگراني!پسر کن ولش-

 ...و اتاقت تو برو شو چه؟بلند تو به.بده جوابتو نميخواد دلش شايد اصال

 .زد در نااميدي با ديگر بار پس...نبود رضا رفتن به دلش انگار.کرد مکث

 در اصال انگار...ريخت مي اشک صدا بي و بود خوابيده تخت روي وار جنين عسل در سوي آن

 !نبود عوالم اين

 تصور بتوان آنچه از تر سخت خيلي...بودن احساس با شناس وظيفه پليس يک است سخت

 !کرد

 مي سرعت اشکهايش به و ميداد آزارش آمد خواهد سرش به که باليي و محمد فکر مدام

 ...بخشيد

 هميشه مثل شانس انگار اما بدهد دلداري را خواهرکش بود بلد خوب او...بود کنارش فرزاد کاش

 !بود گذاشته تنها مشکالتش با را او و بود زده باز سر عسل با ياري از
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 آورد در را محمد و فرانک عکس پيراهنش جيب از ميخورد در به که هايي تقه به توجه بي عسل

 !مظلوميتشان براي ريخت اشک باز و

 کرد؟ انکار ميشد مگر و بود شده رو و زير عسل براي دنيا فرانک از بعد

 ...ساکته خونه چقدر تو بعد"

 !خوابيدن زده يخ که قلبي مثل ساعتا حتي

 ...من روي به رو تو عکس بازم

 !ميديدن رو تو چشمام لحظه يه دوباره ميشد کاش

 !"نبود من حق جدايي اين

 به توجه بي عسل و شد مي شنيده در پشت از هايي زمزمه هم باز و

 !گريست مي تقديرش حال به و بود زده زل نامعلوم اي نقطه به آن

 !افتاد راه خروجي در سمت به و شد بلند جا از بود شده نااميد جواب شنيدن از که رادان

 ...بود ها قفسه کردن تميز مشغول که ديد را ماندو راهرو انتهاي در

 :گفت و رفت نزديک

 ؟!بيام و بيرون برم سر يه من تا کنار بزاره من براي اتاق يه بگي حبيب به ميشه...ماندو آقا-

 :گفت ترديد با و خاراند را سرش کمي ماندو

 مونيد؟ نمي خانومتون اتاق توي چرا...نباشه فضولي اما...چشم روي به-

 :گفت بود، کرده آمده سوال اين براي را خودش قبل از که رادان

 !ديگه دارن تنهايي به نياز و ميشه دعواشون وقتا بعضي هم ها شوهر و زن باالخره خب-

 :گفت و داد تکان فهميدن نشانه به سري ماندو
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 !گفتيد چي که ميگم حبيب آقا به من.بريد شما...پس باشه-

 :گفت قدرشناسانه و زد پشتش به دستي رادان

 !پسر تو قربون-

 پايين مسافرخانه فرسوده هاي پله از بود گراييده سستي به هدفي بي از به که هايي قدم با رادان

 ...افتاد راه مارکت سوپر سمت به آنجا از و آمد

 ؟!چرا دروغ اما

 ...بود گرفتارش که بود اي ممنوعه عشق پيش فکرش

 ...نبود عاشقش که بود فرانکي پيش فکرش

 ...بود شده ميدان وارد او از قبل که فرهادي پيش

 ...بود طرفه يک که احساسي پيش

 ...پيش

 ميخواييد؟ چيزي آقا-

 :گفت و کرد مارکت سوپر فروشنده به نگاهي گيجي با

 بله؟-

 !وايساديد اينجا است دقيه چند ميخواييد؟آخه چيزي ميگم-

 :گفت آخر سر و کرد پا آن و پا اين کمي

 !سيگار بسته يه-

 .کرد نگاهش فقط او و پرسيد او از را سيگار مارک نام فروشنده

 ...نگرفته دست به سيگار حال به تا که فهميد رادان نگاه از مرد
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 :گفت و کرد اي خنده

 کني؟بيکاري؟ درگيرش خودتو ميخواي چرا نشدي سيگار درگير حاال تا که تو جوون-

 :داد جواب ترديد با رادان

 !شم آروم ميخوام...ميکنه آروم شنيدم-

 ...ميره بين از کوچيک لرزش يه با حتما بياد سيگار يه با که آرامشي...جوون نگو-

 :گفت آرام و شد خيره زمين برد،به فرو جيبش در را دستانش کالفه رادان

 ...نيست خوب بايد که اونقدرايي کنم؟حالم چيکار پس-

 :گفت و نشست دخل پشت صندلي روي فروشنده

 ميونه؟نه؟ در دختر يه پاي-

 :گفت دستپاچگي با رادان

 گفته؟ کي...نه-

 !درون سر از دهد مي خبر رخساره رنگ...بگه کسي نيست نيازي-

 حرف او با و ميکند اعتماد فروشنده يه به چرا...گرفت فرا را وجودش سراسر انتها بي ترديدي

 ميزند؟

 باشد؟ رازدار بود نگرفته ياد او مگر

 بود؟ کرده باز فروشنده يک پيش را دلش سفره چرا پس

 نفهميد؟ خودش چرا کي؟پس از بود؟ شده تنها حد اين تا يعني

 جوون؟ شدي ناراحت-

 انگار...مرد مهربان نگاه مقابل در باشد تفاوت بي نتوانست هم باز و کرد صورتش به نگاهي

 :کند باز ديگران براي را دلش هاي راز ديگر يکبار که بود مجبور
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 !اشتباهي شکل يه...اشتباهي جاي يه اما شدم عاشق...حاجي آره-

 :داد ادامه رمق بي و کرد گاهش تکيه را ديوار بعد

 ...بودم اشتباهي آدم يه اولشم از من...نيست اي گله البته-

 !ديگه اشتباهاي پيش ميزارم هم رو شدن عاشق اشتباهي اين

 !باختن چيشونو همه که اونايي شبيه...جوون پسر ميزني حرف نااميد-

 اما باشه چيز همه ميتونست عشق يه من مثل تنهايي آدم براي...شايد!چي همه...هه-

 !نبود ما قسمت اولم از انگار...نشد

 سيگار؟ چرا ولي!درست اينا همه خب-

 !بشم آروم و بيام در آشفتگي اين از يکم ميخوام فقط!نميدونم خودمم...نميدونم-

 !نميکنه آروم که ميکنه آشفته!نميکنه آروم سيگار که بخدا-

 !شد خيره زمين به و نگفت چيزي رادان

 !ممنوعه عشق يک درگير و شده عاشق که بود نکرده باور هم هنوز شايد

 !کند همدمش را سيگار ميخواست که بود کرده باور انگار...نه اما

 حاال نميشناخت دم و دود و نبود ها آرامش جور اين اهل که راداني

 !زياد هم آن...بود شده عوض

 :گفت آرامش از سرشار لحني با و شد رادان نزديک فروشنده

 کاري وايسن جلوشون که زمانم و زمين باشن هم قسمت نفر دو اگه...پسرم باشه خدا به توکلت-

 .نميبرن پيش از

 :کرد گله دل در و انداخت سرش باالي به نگاهي رادان
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 بي خواهرم.رضات به راضيم گفتم رفتن مادرم پدر...نخواستم ازت چيزي عمرم تموم تو خدايا-

 ...رضات به راضيم گفتم شد کشته گناه

 بيام فکرش از نميتونم ميکنم حساب جور هر.بگير ناديده رو سياهم تقدير بار اين و بيا

 !خدايا کن کمکم...بيرون

 بار اين...بزارم روش پا ساده نميتونم ولي شدم ممنوعه عشق يه دچار ميدونم...باشه من مال بزار

 !نه ديگه

 :کرد تکرار لب زير و بست را چشمانش رادان

 !نه ديگه بار اين-

 ...زد بيرون آنجا از و زد لبخندي فروشنده به رو بعد

 ...ميکند نگاهش هم هنوز خدا دانست مي.بود يافته آرامش انگار

 را اش دلشکسته حال هرکس از بيشتر خدا ميدانست...انداخته رو کسي خوب به ميدانست

 ...نميگذارد تنهايش و ميداند

 !برسد وقتش که زياد آنقدر...کند صبر بايد فقط پس

 از عشق و بگيرند هدف را او چشمان زيبا چشم دو آن که اي لحظه بود خواهد شيرين چقدر و

 ...کند چکه کلماتشان ميان

 يک شد مي... کند نگاه عشق با او به فرانک شد نباشد؟مي فرهادي ديگر شد شد؟مي مي يعني

 باشد؟ کسي خاص مخاطب رادان هم بار

 شد؟ ها؟مي ناشدني اين شد مي

 ...بود زده زل رو به رو به و بود نشسته پارک کنار هاي نيمکت از يکي روي آمد که خودش به

 ...يار از خبري نه و بود باران از خبري نه عاشقانه لحظات تمام برعکس

 .ميزد قدم خياالتش در گرما از فارغ و بود نشسته اهواز سوزان آفتاب تابش زير تنها و تک رادان
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 را شماره...رفت بود نزديکي آن در که تلفني باجه سمت به سريع و افتاد يادش به چيزي ناگهان

 حفظ از را شماره اين ها بار او داد مي تشخيص ديدنش با کس هر که سريع قدر آن.گرفت

 .گرفته

 :گفت رادان و شد وصل تماس بوق چند از بعد

 ...الو-

...+ 

 !هستم خودم...بله-

...+ 

 !بگم بهتون چيزي يه بايد-

...+ 

 !مهمه خيلي-

...+ 

 ...آخه-

...+ 

 !بگيد شما اول -

...+ 

 ميگيد؟ من به االن چرا اينو-

...+ 

 چيه؟ اسمشون خب-

...+ 
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 تشويش به صبرش تمام کم کم و کرد گوش خط پشت فرد حرفهاي به حوصله و صبر با رادان

 !شد تبديل

 :کرد زمزمه بهت با

 ...يعني!نداره امکان اين-

...+ 

 !افتاد دستش از گوشي و شد شل دستانش شنيد که آخري جمله با

 !کند باور شنيده که را چيزهايي نميتوانست

 ناراحت؟ يا باشد خوشحال بايد االن

 !افتاد راه خيابان سمت به و زد بيرون تلفن باجه از سردرگم

 بود؟ خط پشت کسي چه يعني

 شد؟ متعجب اينقدر چيزي چه از رادان

 بود؟ خبر چه اينجا

*** 

 عسل

 ...باشم آروم کردم سعي و کردم پاک چندم بار براي رو اشکام

 حرفهاي با خودمو کردم سعي بعد.خودم کردن گريم به کردم شروع و آيينه جلوي وايسادم

 :بدم دلداري نيست درست ميدونستم که اي مسخره

 !ميشيم موفق ما...ميشه دستگير کامياب... ميکنه پيدا نجات محمد-

 ...ميشه خاطره برامون روزي يه همش اينا

 !شدم دروغگو جديدا ميگه بهم داره حسي يه که نبود حواسم و ميگفتم
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 !نکنم گريه اصال کردم سعي و گذاشتم لنزامو شد تموم که گريمم

 !باشم قوي بايد من

 !بيرون کشيد افکارم از منو در صداي

 ...کردم بازش و رفتم در سمت به

 .ميکرد نگاه زمين به و بود داده تکيه اتاق روي به در ديوار به رادان

 :گفتم گرفته صدايي با

 داشتي؟ کاري من با-

 :گفت تعجب با لحظه چند از بعد...زد زل صورتم توي و گرفت زمين از رو نگاهش

 کردي؟ گريه-

 :دادم جواب پنهاني ترس با

 !ميزنيا گريه؟حرفايي و من...نه-

 :گفت و اتاق توي اومد کنم تعارفش اينکه بدون

 ندادي؟ راهم در دم اومدم که پيش ساعت دو چرا پس-

 !کنم استراحت ميخواستم!بودم خسته چون...چون...چون-

 !ميدم تشخيص خوب رو آدما بغض پر صداي من...فرانک نگو دروغ من به-

 چه؟ تو به.ميکردم گريه که فرضم به اصال...نميگم دروغ-

 ...نگفت چيزي و کرد نگاهم

 ...نشستم آيينه کنار صندلي روي و بستم رو اتاق در

 !روم به رو نشست و کرد مثل به مقابله سريع هم رادان
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 .فهميد رفتارش از ميشد راحتي به اينو...بود کالفه

 !بود پنهان حقيقت يه دنبال انگار...چشمام تو بود زده زل کنجکاوي با

 .شدم خيره کناري ديوار به و دزديدم ازش رو نگاهم رد سريع

 .داد مي آزارم نگاهش سنگيني هنوزم اما

 :پرسيدم جديت با

 ميکني؟ نگاه چي به-

 ...تو به-

 !بزنه زل بهم کسي نمياد خوشم-

 ...کنه پنهون ازم رو چيزي کسي نمياد خوشم منم-

 :گفتم نلرزه ميکردم سعي که صدايي با و کردم نگاهش تعجب با

 چي؟-

 ...شنيدي که همون-

 نه؟!ميکنه پنهان من از داري رو چيزي يه تو ميکنم احساس

 !نه که معلومه...نه-

 !خانوم فرانک مطمئنم من ولي-

 :گفتم و گرفتم ازش رو نگاه

 چيزي دنبال تو زندگي تو من...نکنيم دخالت همديگه خصوصي زندگي تو بهتره رادان-

 !نباش هم تو نيستم،پس

 !باشن داشته خبر ازش ديگران نداره دوست که داره رازهايي خودش براي کسي هر



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

230 

 

 ...ميکرد نگاه موشکافانه

 :گفت جدي لحني با

 حالت تو...نکنن ايجاد مشکلي ما کار تو که بمونن راز ميتونن وقتي تا ها راز اون اما...آره-

 من به نگو پس...گيره مي سرچشمه ها راز اون از همش اينا و کني کار خوب نميتوني پس!بده

 !نداره ربطي

 !رفتارش تمام هم...کاراش هم...خودش هم!بود عجيب.نميکردم درک رو رادان رفتار

 !نيستم من بده پس جواب هاش راز خاطر به که کسي من نظر به اصال

 اين و نيست ورياش و دور شبيه زيادي رادان.هست وسط اين چيزي يه که مطمئنم من...رادانه

 !کرده مشغول رو فکرم بدجوري

 .رفتم پنجره سمت به و شدم بلند جام از

 .کنارم اومد و شد بلند من از تقليد به اونم

 :گفتم ناراحتي با

 !گيره مي آتيش داره دلم...شده گرفتار بدجوري دوستام از يکي-

 !شدم خورد ميکشه زجر داره که اين شنيدن با...شکستم امروز

 نميدونم اما بزنم اضافه حرف و کنم احتياطي بي نبايد دونستم مي...کردم مکث و کردم نگاهش

 چشماش تو امنيت حس يه چرا دونم نمي...ترسيدم نمي مغرور مباشر اين با زدن حرف از چرا

 !ديدم مي

 :گفت بود زده زل جلو به که طور همون

 زجر داري خاطره باهاش که يکي داره درد...بکشه درد قلبته تو جاش که يکي داره درد...ميفهمم-

 !نياد بر دستت از کاري هيچ تو و بکشه

 :گفتم تلخ و زدم پوزخندي اختيار بي
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 !مباشر جناب نکن ميفهمي؟شوخي منو درد ميفهمي؟ميگي-

 چيه؟ درد دوني مي اصال تو

 ...کرد نگاهم غمگين

 :گفت آرامش با

 اين از يکي يا سنگم تيکه يه نکن فکر!ميفهممت بيشتر کسي هر از من...من با نکن اينطور-

 !درد بي هاي مرفه

 وايساده جلوت که کسي ميفهمي روزي يه. کشيدم درد ميدم نشون که چيزي اون از بيشتر من

 !درده کوه

 .زد بيرون اتاقم از سرعت به شد تموم که حرفش

 بزنه؟ حرف گرم و شيرين رادان و کنه سرد و تلخ رو لحنم من بد حال!بودم زده بهت

 اون اما نميذاشت جواب بي هم رو چپ نگاه يه حتي مغرور مرد اون.نداشت امکان اين

 ؟!آرامش اون...مهربوني

 برام؟ بود شده مجهولي چند معادله يه چرا مرد اين

 :کردم زمزمه و دادم تکيه ديوار به

 ...داره رو خودش جاي که تو معادله حل!نبود خوب رياضيم اولشم از-

*** 

 :گفتم رادان به رو و ايستادم اتاق در روي به رو

 اتاقه؟ توي مطمئني-

 !مطمئنم-

 .زدم در به اي تقه استرس با و شدم خيره در به
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 :گفت رادان

 ...حرف اول من اومد وقتي-

 .کنه تموم رو حرفش نتونست رادان و شد باز در

 .کردم نگاه بود کرده باز برامون رو در که مردي به آروم و نشوندم لبام روي مصنوعي لبخندي

 جالب زياد ماليش اوضاع که بود معلوم وضعش و سر از که قدبلند و ميانسال نسبتا مرد يه

 ...يا خالديه سهراب اين يعني.نيست

 هستي؟ خالدي سهراب تو-

 !کرد باز رو حرف سر رادان آخرشم

 :گفت و انداخت بهمون کنجکاو نگاهي مرد

 مگه؟ چطور-

 :شدم قدم پيش من بار اين

 هستيد؟ خالدي آقاي شما!داريم کار خالدي آقاي با ما-

 .باشم که فرضم به-

 داخل؟ بياييم ميتونيم...خب-

 ...بايد چي خوبه؟واسه حالتون تا دو چي؟شما-

 ...شد اتاق وارد و داخل داد هلش و کنه تموم رو حرفش نذاشت رادان

 :گفت و کرد اشاره من به سر با هم بعد

 !ببند درو و تو بيا-

 :گفت تحکم با رادان که زد مي داد داشت مدام خالدي
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 ببندمش؟ يا ميبيندي دهنتو-

 :زد داد بلند خالدي

 ميخوايد؟ چي من اتاق تو عوضي تا دو شما اصال...بيرون گمشو برو مرتيکه-

 :گفت خشم با و صورتش تو زد محکم رادان

 ...و تويي خانومه؟عوضي يه با زدن حرف طرز چه اين-

 :گفتم و جلو رفتم

 !اينجا نيومديم دعوا براي که ما!نکنيد دعوا-

 .کرد نگاهم و شد ساکت خالدي يهو

 :گفت حرص با رادان

 !اينطرفه سياه تخته...هوي-

 :گفت من به رو رادان به توجه بي خالدي اما

 نيستيد؟ شرخر شما اينجا؟مگه اومديد چي واسه پس-

 ...خنده زير زد و گرفت فاصله خالدي از شرخر کلمه شنيدن با رادان

 !بخند کي نخند حاال

 !کنم حفظ جديتمو کردم سعي ولي بود گرفته خندم منم راستش

 !نخند...ديگه بسه!مباشر جناب-

 !خنده زير زد دوباره که نکشيد طولي و برداشت خنديدن از دست لحظه چند رادان

 !دارن تشريف هم خنده خوش دونستم نمي

 !شد مي تر خوشگل خيلي ميخنديد وقتي راستي



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

234 

 

 !کرد انکارش نميشد و بودم ديده که بود خوشتيپي پسراي معدود از رادان انصافا

 نظر بهش راجع انصاف با و ميشي منصف پسره اين سر حاال تا کي از:نويسنده سخن)

 ??(ميدي؟

 !نگو نامربوط پس نيست مربوط تو به

 بهم اعصابمو بدجوري محمد رفتن لو قضيه.نداشتم خنديدن حوصله اما بخندم ميخواست دلم

 !بود ريخته

 :گفتم حس بي و نشستم ها صندلي از يکي روي

 !برسيم کارمون به بهتره! مباشر جناب-

 خالدي...تخت روي نشست اومد و داد قورت اشو خنده من جدي و روح بي قيافه ديدن با رادان

 ...ميکرد نگاه ما به واج و هاج

 :مطلب اصل سر رفتم سريع نداشتم کردن تلف براي وقتي چون

 !کني پيدا نجات ها شرخر دست از ما کمک به ميتوني باشي عاقل اگه بلکه...نيستيم شرخر ما-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با کمي

 هستيد؟ کي شما نميگيد چرا-

 !کنن خوشبختت دارن ماموريت که نفريم دو ما-

 !بود نيوفتاده دوزاريش هنوز انگار...نگفت چيزي

 کنيم آبش برات ميخوايم هم ما خب...کردنشي آب دنبال که داري زيرخاکي يه تو دونيم مي ما-

 !ديگه

 :کرد زمزمه ترس با

 پليسيد؟ شما نکنه-
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 !دهنم جلوي گذاشتم رو دستم يهو که آره بگم خواستم حواس بي

 !ميدونم...ميدم سوتي آخرش من

 :داد جواب من جاي به رادان

 باشيم؟ دوميش ما که خاکي زير خريد مياد پليسي کدوم-

 !پليساست شبيه خيلي تا دو شما قيافه آخه...واال نميدونم-

 :گفتم حرص با

 شناسيد؟ قيافه شما-

 !شناسم آدم ولي...نه-

 !ميده باد به منو آقا همين االن پس...شکر رو خدا خب

 :گفت رادان

 !بزنيم حرف قيمتش و کوزه اون به راجع و بشيم بحث اين بيخيال بهتره-

 :گفت و خاروند اشو چونه خالدي

 !فروشم نمي شما به رو کوزه اون من اما...داده منو آمار بهتون کي دونم نمي-

 :گفت و کرد نگاهش عصبانيت با رادان

 خودته؟ دست مگه... ميکني بيجا خيلي تو-

 ...نميروشم گفتم-

 :زد داد و شد بلند رادان

 !ميدي ماجرا اين سر جونتو يا ميفروشي يا-

 !نبود بعيد هيچي بشر اين از...خوردم جا رادان حرف از
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 ...کشت رو طرف زد ديدي يهو

 :گفتم رادان به و پريدم جا از همين خاطر به

 ...ميکنم راضيش خودم من باش آروم تو-

 :گفت و جاش سر نشست رادان

 ...فرانک کن راضيش-

 !ميبينه بد بياره در بازي چموش اگه بگو

 !رفتم خالدي سمت به و دادم تکون سري

 ...بود گذاشته دهنش روي دستشو کالفه و بود ايستاده اتاق گوشه خالدي

 :گفتم آروم صدايي با و رفتم جلو

 !خالدي آقاي-

 .کرد نگاهم پرسشگرانه و برگشت

 :دادم ادامه و زدم لبخندي

 کنيد؟ فکر بيشتر قضيه اين روي نيست بهتر ميگم-

 اون کردن رد و داريد نياز پول اين به شما کنم فکر...ميخريم ازتون خوبي قيمت با رو کوزه اون ما

 ...ممکنه

 :دادم ادامه ميدادم نشون ترسيده رو خودم که حالي در و آوردم پايين امکان حد تا رو صدام

 ...بشه تموم جونتون قيمت به-

 :گفت و زد پوزخندي خالدي

 بکشه؟ آدم ميتونه قرتي بچه اين که کنم باور نميخوايد-
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 !ديدم خودم چشماي با که اين تا نميکردم باور اول منم البته خب-

 کشت؟ کي رو آواره اصالن دونيد مي شما اصال

 :پرسيد ترديد با و کرد مکث خالدي

 کشت؟ کي-

 !قرتي بچه ميگيد بهش که هميني...آروم ظاهر به مباشر جناب همين-

 !فهميد ميشد راحتي به چشماش از اينو...ترسيد خالدي

 ...ميکرد کار خوب مخم هميشه...خودم به آفرين

 ...ميکرد همکاري شهرام با که بود عتيقه هاي دالل از يکي آواره اصالن

 ...ميشه کشته پليسا توسط گريز و تعقيب يه توي پيش هفته يه که بودم شنيده شهرام از

 عتيقه گردنبد اون خاطر به بودنش دمغ بيشتر البته!بود دمغ ماجرا اون سر خيلي شهرام يادمه

 ...بود اصالن همراه که بود اي

 !بوده کرده باز حساب روش خيلي ميگفت

 .بوده زده اصالن هم رو خالدي و کوزه اين رد شنيدم ازش من که طوري اون

 !ميشناسه رو اصالن خوب اين طبيعتا پس

 .کرد پرتاب سمتش به رو حرصيش نگاه هم رادان و انداخت رادان به نگاهي استرس با خالدي

 .مياد خوشم رادان اين خوردن حرص از عجيب

 و مينشستم عوضش نميزاشتم جلو پا بيارم در خالدي دست از رو کوزه اين نبودم مجبور اگه

 !ميکردم نگاه رو رادان خوردن حرص

 :گفت ترس با خالدي

 !کشتن پليسا رو اصالن که بودم شنيده من آخه-
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 :دادم جواب جديت با و گرفتم خودم به جانبي به حق قيافه

 باورم اولش منم.بده پليس به اطالعاتي بيوفته گير نميخواست...بود مباشر خود شديد؟کار بچه-

 ...اما بکشه آدم بتونه نميشد

 :گفتم و گرفتم پيشونيش گرفتم،جلوي تفنگ شکل به رو راستم دست

 !سادگي همين به...کشتش...بنگ-

 .داد فشار گردنشو دستش با و داد قورت رو دهنش آب صدا با خالدي

 !ديگه بودم خودم عاشق اصال

 !ترسوندمش من که بترسونتش اونطور تونست نمي ميزد داد اينجا رادان که هم صبح فردا تا

 !مشکالته حالل فرازمند عسل!نداره هم تعجبي البته

 !(شما فروتني و تواضع از باتشکر: نويسنده سخن)

 !نداشت قابلي ميکنم خواهش

 :گفتم و دادم نشون ناراحت خودمو

 خالدي؟ آقاي خوبه حالتون-

 :گفت و داد تکون حرف بدون سرشو

 چنده؟ پيشنهاديتون قيمت-

 ...گفتم رو قيمت و زدم رضايت سر از لبخندي

 .بود گفته ما به شهرام که بود قيمتي نصف تقريبا گفتم من که قيمتي البته

 مجبورم که متاسفم... کنم اثبات شهرام و رادان به هامو توانايي ميتونستم حرکتم اين با من اما

 !بدم انجام ماموريتمو تونم نمي صورت اين غير در آخه باشم کاه زير آب

 :گفت ترديد با خالدي



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

239 

 

 ...ولي...باشه بايد که چيزيه اون از تر کم خيلي-

 :داد ادامه و انداخت عصبي رادان به اي ترسيده نگاه دوباره

 ديگه؟ نقده پولتون فقط...قبوله-

 !راحت خيالتون...نقده-

 :گفتم و زدم چشمکي رادان به ،رو برگشتم

 ...کردن قبول خالدي آقاي!مباشر جناب-

 تحسين نگاهي رادان شد باعث که گفتم بعش رو شده توافق قيمت و اومدم جلوتر هم بعد

 !بندازه بهم آميزي

 :گفتم دلم تو و زدم مصنوعي لبخندي

 !خانوم عسل ميشي نزديک هدفت به داري کم کم...ديگه قدم يه اينم-

*** 

 ...فرانک-

 :گفتم و کردم خاموش تاپمو لپ

 هوم؟-

 :گفت و کرد نگاهم شاکي

 !بله...نه هوم-

 :دادم جواب و کردم نگاهش حوصله بي

 بله؟-

 ميخواد؟ چي دلم ميدوني-
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 :دادم جوابشو رفتم مي آينه سمت به که حالي در و شدم بلند جام از

 ...بدونم که ندارم هم اي عالقه...دونم نمي خير نه-

 .من به بود زده زل حرص با...کردم نگاهش حرصي آينه توي از و گفتم اينو

 :گفتم پررويي با

 شدي؟ خب؟ناراحت چيه-

 .نگفت چيزي و چرخوند مخالف سمت به سرشو

 مهم برام اصال...نزن حرف سياه سال صد...من واسه ميکنه هم قهر...جنبه بي ننر لوس ي پسره

 !نيست

 :گفتم اراده بي گذشت که لحظه چند

 !نکن قهر!حاال خب-

 فرزندم؟ ميخواد دلت چي بگو

 وقتي اتفاقا...نشدم ناراحت گفتنش از چرا نميدونم اما بودم زده رو حرف اين اختيار بي کامال

 ديدم آينه توي از رو رادان زده ذوق نگاه

 .شدم خوشحال

 !همه...شدنام خوشحال...حرفام...بود اراده بي کارام تمام

 روز يه نميکردم فکرشم که ميگفتم چيزايي و نداشتم خودم از اختياري مرد اين مقابل تازگيا انگار

 !بگم

 :گفتم ميکردم درست رو شالم که حالي در و زدم کنار رو افکارم

 گذاشتي؟ کارم سر...ديگه بگو رادان-

 :داد جواب ذوق پر
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 !سرکاري چه...بابا نه-

 چي؟ تو!ميخواد توپ قارچ و گوشت پيتزاي يه دلم من راستش خب

 کردي؟ پيتزا هوس هم تو

 :گفتم چرا نميدونم اما نميخواست پيتزا دلم اصال...کردم فکر يکم

 !کردم هوس منم...اتفاقا آره-

 :گفتم حرص با

 ...آخر سيم به ميزنم بياد در دهنت از نامربوط حرف ديگه کلمه يه-

 :گفت آميز تمسخر لحن يه با بعد...کرد بهم پشتشو و زد پوزخندي رادان

 ...کني دفاع عشقت از بايدم-

 :پريد دهنم از ولي چرا نميدونم

 ...باشم داشته عشقي که نشدم عاشق حاال تا من-

 ...شد بيخيال و خورد زنگ گوشيش که بگه چيزي تا برگشت رادان

 !زدم بيرون اتاق از و کشيدم آسودگي سر از نفسي منم

 !خورد زنگ منم گوشي که رفتم مي پايين خونه مسافر هاي پله از داشتم

 :دادم جواب سريع

 بله؟-

 !ببينمت بايد فرانک...مهردادم-

 احتياطي بي تلفني تماساي توي که فرزاد و من برعکس...اومد خوشم بودنش اي حرفه از

 !بود محتاط کامال سيروان آورديم مي زبون به رو اصليمون هاي اسم و ميکرديم
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 !بيا ميکنم اس برات آدرسشو رسيدم...نت کافي دنبال ميرم دارم-

 ...اوکي-

 ...کرد قطع رو تماس سريع بعد

 ببينه؟ منو ميخواست سريع اينطور که داشت چيکار يعني...افتاد شور به دلم

 بود؟ نزده زنگ فرزاد چرا اصال

 ندارم؟ خبر من که افتاده اتفاقي نکنه

 .ميدم اش دسته و دار و شهرام دست کاري يه حتما اونوقت...چي باشه شده چيزيش محمد اگه

 راه پياده ميکردم نگاه رادان ماشين به حسرت با که حالي در و اومدم بيرون خونه مسافر از

 ...افتادم

 ندادي؟ بهم رو ماشينت سوئيچ چرا بودي من نگران خيلي اگه خب.ديوونه پسره

 ديوار؟ به بکوبم رو ماشينت ترسيدي

 .تو رفتم و کردم پيدا نت کافي يه پرسون پرسون...بودم ايستاده خيابون سر اومدم که خودم به

 .کردم پيامک سيروان براي رو نت کافي آدرس نشستم همينکه و دادم رو ساعت يه پول

 .پيشکش خوش خبر حاال نياد بد خبر با اميدوارم...کن رحم خودت خدايا

 .کردم جور و جفت رو کارام و فرستادم ايميل تا چند يه سيروان اومدن تا

 تا البتع بود نت کافي همين خانوادم با ارتباط براي راه ترين خطر بي حاضر حال در من نظر به

 !نشه سبز جلوم خودم از تر زرنگ يکي که وقتي

 ...تو مياد داره سيروان ديدم که شدم بلند جام از شد تموم کارام که اين از بعد

 !بياد که شدم منتظر و نشستم جام سر دوباره

 !ببينه منو تا دادم تکون براش دستي...گشت من دنبال چشماش با و تو اومد
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 ...داد سالمي لب زير و پيشم اومد سريع سيروان

 چي واسه بزنم حدس نميتونستم همين خاطر به.نميکرد منتقل آدم به رو حسي هيچ صورتش

 ببينه؟ منو ميخواسته

 !گرفتيم جان خاک از

 !دريا از من گفتي باران از تو

 !ديگري انتخاب احترام به شديم آب دو هر

 .است احساس مرتبه واالترين عشق گفته که

 ...ميکني حل نگاهم در را نگاهت تو

 !تو نگاه برابر در حقيريست واژه چه عشق آنگاه و

 ي.زهرا#

 :گفت و کوبيد بهم دستاشو ذوق با رادان

 !تفاهم يعني اين...ايول-

 :گفت که کردم نگاهش چپ چپ

 !ها مايه همين تو چيزي يه يا...تعادل يا...تعامله منظورم-

 :گفتم خنده با...پوشيدم تونيکم روي از و برداشتم آويز از رو مانتوم

 !ميبري حساب ازم مياد خوشم-

 :گفت حرفم به توجه بي رادان

 ميري؟ جايي-

 !بگيرم پيتزا ميرم...آره-
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 :گفت جديت با و هم تو رفت اخماش

 خيابون؟ تو بره شب موقع اين تنها و تک دختر يه ميده معني چه! نکرده الزم-

 :گفتم ميپوشيدم رو کتونيام که حالي در و زدم پوزخندي

 ...ايم چيکاره ما رفته يادت که اين خوبه؟مثل حالت-

 ...ميکشيم آدمم بيوفته پاش اگه که خالفکاريم دوتا ما

 بزن يه براي نه!خوبه ماماني تيتيش و نديده مهتاب آفتاب دختراي واسه ميگي تو که چيزي اون

 !من مثل بهادر

 !بري تو نميخواد...گفتم که همين-

 :گفتم و کردم نگاهش حرصي

 !بياره در بازي باالسر آقا برام کسي نمياد خوشم...گفتم من که همين-

 مفهومه؟

 :گفت رادان کنم باز خواستم تا و انداختم در دستگيره به رو دستم

 ميکردي؟ رفتار باهاش اينجور بود جونتم فرهاد اگه ولي...مفهمومه...آره-

 .زدم زل بهش عصبانيت با و برگشتم

 !نيومد خوشم زدنش حرف لحن از اصال

 دارن؟ هم به ربطي چه قضيه تا دو اين اصال

 :گفتم حرص با

 ...آخر سيم به ميزنم بياد در دهنت از نامربوط حرف ديگه کلمه يه-

 :گفت آميز تمسخر لحن يه با بعد...کرد بهم پشتشو و زد پوزخندي رادان
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 ...کني دفاع عشقت از بايدم-

 :پريد دهنم از ولي چرا نميدونم

 ...باشم داشته عشقي که نشدم عاشق حاال تا من-

 ...شد بيخيال و خورد زنگ گوشيش که بگه چيزي تا برگشت رادان

 !زدم بيرون اتاق از و کشيدم آسودگي سر از نفسي منم

 !خورد زنگ منم گوشي که رفتم مي پايين خونه مسافر هاي پله از داشتم

 :دادم جواب سريع

 بله؟-

 !ببينمت بايد فرانک...مهردادم-

 احتياطي بي تلفني تماساي توي که فرزاد و من برعکس...اومد خوشم بودنش اي حرفه از

 !بود محتاط کامال سيروان آورديم مي زبون به رو اصليمون هاي اسم و ميکرديم

 !بيا ميکنم اس برات آدرسشو رسيدم...نت کافي دنبال ميرم دارم-

 ...اوکي-

 ...کرد قطع رو تماس سريع بعد

 ببينه؟ منو ميخواست سريع اينطور که داشت چيکار يعني...افتاد شور به دلم

 بود؟ نزده زنگ فرزاد چرا اصال

 ندارم؟ خبر من که افتاده اتفاقي نکنه

 .ميدم اش دسته و دار و شهرام دست کاري يه حتما اونوقت...چي باشه شده چيزيش محمد اگه

 راه پياده ميکردم نگاه رادان ماشين به حسرت با که حالي در و اومدم بيرون خونه مسافر از

 ...افتادم
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 ندادي؟ بهم رو ماشينت سوئيچ چرا بودي من نگران خيلي اگه خب.ديوونه پسره

 ديوار؟ به بکوبم رو ماشينت ترسيدي

 .تو رفتم و کردم پيدا نت کافي يه پرسون پرسون...بودم ايستاده خيابون سر اومدم که خودم به

 .کردم پيامک سيروان براي رو نت کافي آدرس نشستم همينکه و دادم رو ساعت يه پول

 .پيشکش خوش خبر حاال نياد بد خبر با اميدوارم...کن رحم خودت خدايا

 .کردم جور و جفت رو کارام و فرستادم ايميل تا چند يه سيروان اومدن تا

 تا البتع بود نت کافي همين خانوادم با ارتباط براي راه ترين خطر بي حاضر حال در من نظر به

 !نشه سبز جلوم خودم از تر زرنگ يکي که وقتي

 ...تو مياد داره سيروان ديدم که شدم بلند جام از شد تموم کارام که اين از بعد

 !بياد که شدم منتظر و نشستم جام سر دوباره

 !ببينه منو تا دادم تکون براش دستي...گشت من دنبال چشماش با و تو اومد

 ...داد سالمي لب زير و پيشم اومد سريع سيروان

 چي واسه بزنم حدس نميتونستم همين خاطر به.نميکرد منتقل آدم به رو حسي هيچ صورتش

 ببينه؟ منو ميخواسته

 :گفت و کوبيد بهم دستاشو ذوق با رادان

 !تفاهم يعني اين...ايول-

 :گفت که کردم نگاهش چپ چپ

 !ها مايه همين تو چيزي يه يا...تعادل يا...تعامله منظورم-

 :گفتم خنده با...پوشيدم تونيکم روي از و برداشتم آويز از رو مانتوم

 !ميبري حساب ازم مياد خوشم-
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 :گفت حرفم به توجه بي رادان

 ميري؟ جايي-

 !بگيرم پيتزا ميرم...آره-

 :گفت جديت با و هم تو رفت اخماش

 خيابون؟ تو بره شب موقع اين تنها و تک دختر يه ميده معني چه! نکرده الزم-

 :گفتم ميپوشيدم رو کتونيام که حالي در و زدم پوزخندي

 ...ايم چيکاره ما رفته يادت که اين خوبه؟مثل حالت-

 ...ميکشيم آدمم بيوفته پاش اگه که خالفکاريم دوتا ما

 بزن يه براي نه!خوبه ماماني تيتيش و نديده مهتاب آفتاب دختراي واسه ميگي تو که چيزي اون

 !من مثل بهادر

 !بري تو نميخواد...گفتم که همين-

 :گفتم و کردم نگاهش حرصي

 !بياره در بازي باالسر آقا برام کسي نمياد خوشم...گفتم من که همين-

 مفهومه؟

 :گفت رادان کنم باز خواستم تا و انداختم در دستگيره به رو دستم

 ميکردي؟ رفتار باهاش اينجور بود جونتم فرهاد اگه ولي...مفهمومه...آره-

 .زدم زل بهش عصبانيت با و برگشتم

 !نيومد خوشم زدنش حرف لحن از اصال

 دارن؟ هم به ربطي چه قضيه تا دو اين اصال
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 :گفتم حرص با

 ...آخر سيم به ميزنم بياد در دهنت از نامربوط حرف ديگه کلمه يه-

 :گفت آميز تمسخر لحن يه با بعد...کرد بهم پشتشو و زد پوزخندي رادان

 ...کني دفاع عشقت از بايدم-

 :پريد دهنم از ولي چرا نميدونم

 ...باشم داشته عشقي که نشدم عاشق حاال تا من-

 ...شد بيخيال و خورد زنگ گوشيش که بگه چيزي تا برگشت رادان

 !زدم بيرون اتاق از و کشيدم آسودگي سر از نفسي منم

 !خورد زنگ منم گوشي که رفتم مي پايين خونه مسافر هاي پله از داشتم

 :دادم جواب سريع

 بله؟-

 !ببينمت بايد فرانک...مهردادم-

 احتياطي بي تلفني تماساي توي که فرزاد و من برعکس...اومد خوشم بودنش اي حرفه از

 !بود محتاط کامال سيروان آورديم مي زبون به رو اصليمون هاي اسم و ميکرديم

 !بيا ميکنم اس برات آدرسشو رسيدم...نت کافي دنبال ميرم دارم-

 ...اوکي-

 ...کرد قطع رو تماس سريع بعد

 ببينه؟ منو ميخواست سريع اينطور که داشت چيکار يعني...افتاد شور به دلم

 بود؟ نزده زنگ فرزاد چرا اصال



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

249 

 

 ندارم؟ خبر من که افتاده اتفاقي نکنه

 .ميدم اش دسته و دار و شهرام دست کاري يه حتما اونوقت...چي باشه شده چيزيش محمد اگه

 راه پياده ميکردم نگاه رادان ماشين به حسرت با که حالي در و اومدم بيرون خونه مسافر از

 ...افتادم

 ندادي؟ بهم رو ماشينت سوئيچ چرا بودي من نگران خيلي اگه خب.ديوونه پسره

 ديوار؟ به بکوبم رو ماشينت ترسيدي

 .تو رفتم و کردم پيدا نت کافي يه پرسون پرسون...بودم ايستاده خيابون سر اومدم که خودم به

 .کردم پيامک سيروان براي رو نت کافي آدرس نشستم همينکه و دادم رو ساعت يه پول

 .پيشکش خوش خبر حاال نياد بد خبر با اميدوارم...کن رحم خودت خدايا

 .کردم جور و جفت رو کارام و فرستادم ايميل تا چند يه سيروان اومدن تا

 تا البته بود نت کافي همين خانوادم با ارتباط براي راه ترين خطر بي حاضر حال در من نظر به

 !نشه سبز جلوم خودم از تر زرنگ يکي که وقتي

 ...تو مياد داره سيروان ديدم که شدم بلند جام از شد تموم کارام که اين از بعد

 !بياد که شدم منتظر و نشستم جام سر دوباره

 !ببينه منو تا دادم تکون براش دستي...گشت من دنبال چشماش با و تو اومد

 ...داد سالمي لب زير و پيشم اومد سريع سيروان

 چي واسه بزنم حدس نميتونستم همين خاطر به.نميکرد منتقل آدم به رو حسي هيچ صورتش

 ببينه؟ منو ميخواسته

 !نشست کناريم صندلي روي و اومد سريع سيروان

 :گفت اومد جا حالش که يکم.ميزد نفس نفس
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 !فرانک سالم-

 !سالم-

 خوبه؟ حالت-

 !مطلب اصل سر برو خدا خاطر به پس...نيومدي اينجا من از پرسي احوال براي صد در صد-

 ...خيلي مياد خوشم-

 !پروام بي و رک-

 !آره-

 :گفت مکث کمي با و کشيد عميقي نفس سيروان

 ...کنيم پيدا چيزايي يه تونستيم باالخره و!گشتيم کلي فرهاد و من-

 !نداشتيم انتظارشو هيچکدوممون که چيزايي البته

 :گفتم و کردم نگاهش استرس با

 ...خب-

 !جمالت به خب-

 :گفت طمانينه با و کرد کوتاه مکث يه دوباره

 !شنيديم چيزايي يه بود شهرام ويالي توي که کامياب دستاي زير از يکي دهن از ما-

 :گفتم و زدم پوزخندي

 !کرديد پياده مدرکي کردم فکر منم...حرف بازم!کشيديد زحمت...هه-

 !هواست باد حرف

 !کن قضاوت بعد کن گوش حرفام همه به اول-
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 ...ميشنوم خب-

 :گفت و کشيد اش چونه به دستي مهرداد

 !جديد کار يه تو زده کامياب ميگفت طرف-

 !ها عرب به فروش براي... دبي بفرسته رو دختر عده يه قراره بار اين ميگفت

 !گرفت نبض سرم و شد مشت دستام حرف اين شنيدن با

 :گفت سيروان

 شده؟ قرمز صورتت فرانک؟چرا خوبه حالت-

 :کردم زمزمه

 !کامياب شد حالل خونت-

 :گفت گيجي با

 هان؟-

 بود؟ همين خبرت!نبودم تو با...هيچي-

 ...آره-

 :پرسيدم ترديد با و بستم رو چشمام

 داريد؟ خبري زند سروان از-

 !نداريم ازش خبري هيچ افتاده گير که روزي اون از...نه-

 هيچي ايشون اما زدن کتکش مرگ حد سر تا بوده تهران ويالي توي که اول روز اون ميدونيم فقط

 !نگفتن

 .نبود اين مرد اون حق...شکست قلبم
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 !نبود ما حق آوارگي...نبود اون سهم درد اين

 !بودي دنيايش تو"

 کندي دل زندگي از

 که ندانستي ولي

 دنيا از بعد دنيا

 !"پايان بي ست شدتي

 بردن؟ پي هويتش به چطور نفهميديد-

 يه!بوده گذاشته جا کامياب پيش رو عکس يه شما خدابيامرز همکار ميگفت نفوذيا از يکي واال-

 !خودش و زند سروان از دونفره عکس

 ...و ميشناستش ميبينه رو محمد و تهران ميره وقتي کامياب که خالصه

 عکس؟ يه

 عکس؟ کدوم

 !گذشته به کرد سفر ذهنم

 ...عکسمونو ببين-

 :گفتم و انداختم محمد خودشو عکس به نگاهي

 بگيري؟ ياد رو بودن محتاط ميخواي کي.تو دست از-

 !آوردي خودت با چرا رو محمد عکس آخه

 !افتاده خوشگل اينجا چقدر ببين...ديگه نکن اذيت-

 !ذليلي شوهر خيلي...آي آي آي-
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 !ميزاريم احترام هم به محمد و چي؟من يعني ذليل شوهر...ادب بي-

 !کني بازي کلمات با بلدي خوب...اومد خوشم!نه-

 !ديگه اينيم ما-

 !بابا نه-

 .خورد رقم ذهنم تو خاطره اون پايان و تو اومد نسرين لحظه همون

 ...کاش! برد پي فرانک بودن پليس به چطور نسرين فهميدم مي هم روزي يه کاش

 :گفتم سيروان به رو

 بهم رو زندگيم مسير داره زيادي ديگه...کنم محو زندگيم از رو کامياب اين قراره کي نميدونم-

 !ميريزه

 ...که داريم اصوليايي يه نظاميا ما نره يادت هيچوقت اما باشي عصباني که ميدم حق بهت-

 :گفتم و حرفش وسط پريدم

 !قانون دست ميدمش!نميکشمش خودم...نترس-

 خبر؟ چه دنده يه و غد مباشر اون از راستي.ميدوني رو چيز همه که خوبه.اوکي-

 ...اومد سراغم به همزمان حس تا دو رادان يادآوري با

 ...بعد و دلخوري اول

 :گفتم و پيشونيم تو کوبيدم دست با

 نيمه و ساعت يه االن شام واسه بگيريم پيتزا بيرون اومدم سرم خير من.شد ديرم.واي اي-

 !ميکشه منو رادان.بيرونم

 :گفت و خنديد سيروان

 ...ميذارم احترام بهش!نميترسم...نخيرم!ميترسي ازش که ميبينم-
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 :گفت و زد پوزخندي ميشد بلند که حالي در سيروان

 !ديگه ميکني شوخي ميزاري؟حتما احترام خالفکار يه به-

 هيچي نداشتم توضيح حوصله چون اما ميکنه فرق رادان که بدم توضيح براش ميخواست دلم

 .شدم بلند جام از و نگفتم

 ...نه ميگفتم من شهرامه و کامياب مثل رادان ميگفتن هم دنيا تمام

 !ست ديگه قماش يه از آدم اين ميگفت بهم حسم

 !نميگه دروغ بهم هيچوقت که منم حس

*** 

 پله از بود ديگم دست توي ها پيتزا که درحالي و ميگشتم شماره يه دنبال داشتم گوشيم توي

 يهو که باال ميرفتم مسافرخونه هاي

 :کرد متوقفم صدايي يه

 !ميومدي فردا ميذاشتي-

 .ميکرد نگاه بهم حرصي و بود ايستاده ها پله باالي رادان...گرفتم صدا سمت به رو سرم

 :گفتم خيال بي

 .شد دير همون خاطر به داشتم کار-

 .نشوند لباش روي آميزي تمسخر خنده و گرفت ازم نگاهشو رادان

 !خودتي خر يعني حالت اين.بودم متنفر حالت اين

 ...جلوش رفتم و کردم طي هم رو آخر هاي پله

 :گفتم حرص با

 !بگم دروغ بهت نميبينم نيازي-
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 !طال پنجه خانوم نگفتم چيزي که من-

 !ميکني فکر چي به ذهنت تو که معلومه رفتارت از...نيست نيازي-

 ميخوني؟ رو افراد ذهن کي از...اوه-

 !نميکنن باور رو حرفام مردم وقتي از-

 :گفت باالخره و کرد سکوت کمي رادان

 !شد جدا ازت کوچه سر که بود؟هموني کي پسره اون-

 !داد من دست کار محتاط سيروان اين آخرش...لعنت!اه

 نيست بودن محتاط به نيازي که جايي و نيست باشه محتاط بايد که جايي...ديگه همينه کارش

 !ميکنه رعايت رو احتياط اوج

 :گفت که بدم جوابشو که کردم باز دهن

 !نکن انکارش پس...ديدمش خودم که بگم اول-

 .بپرسه حالمو بود اومده!بود مهرداد...نيست انکارش به نيازي-

 بود؟ شده نگرانم آخه

 و دست تو دختر ميشن؟شما شما نگران پسرا فقط خانوم،چرا فرانک ببخشيد...جالب عه؟چه-

 نداريد؟ بالتون

 نميکنيد؟ حال باهاشون شايدم يا

 ميزد؟ حرف من با اينطور داشت حقي چي بود؟به چش پسره اين

 حقي؟ چه اينطوري؟به من؟اونم سرزنش

 :گفتم حرصي و اشو سينه تخت کوبوندم پيتزاشو عصبانيت با
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 بشي آفتابي چشمام جلوي نميخوام ديگه رفتيم اينجا از که اين از بعد...شو گم چشمام جلو از-

 !ميبيني بد وگرنه

 بسه!کردي درازتر گليمت از پاتو چي هر بسه.کني تکليف تعيين من براي که نيستي حدي در تو

 !مباشر

 .رفتم اش زده بهت چشماي مقابل در هم بعد

 .داد مي عذابم چيزي يه انگار.ميگرفتم آتيش داشتم.کنم اش خفه ميخواست دلم

 !افتادم حال اين به که بود مهم برام اينقدر حرفش چرا نميدونم

 ...کوبيدم محکم رو در و اتاقم تو رفتم

 !ميکرد درد شديدا گلوم!در پشت نشستم و خوردم سر

 !شد خيس دستم پشت يهو که گذاشتم گلوم روي دستمو

 ...کنارشون افتاد ديگه قطره تا دو...انداختم دستم پشت قطرات به نگاهي تعجب با

 ميکردم؟ گريه داشتم من.نميشد باورم

 !ميکردم گريه داشتم بودم مشهور بودن احساس بي به که مني

 بود؟ بغض لعنتي درد گلو اين پس

 مياد؟ کجا از بغض اين نميدونستم اما بودم کرده گريه هم قبال

 ريزم؟ مي اشک دارم که کرده خردم اينقدر حرفاش يعني

 !دادم تکيه زانوهام به رو سرم و کردم پاک رو خيسم هاي گونه دستم پشت با

 !ميداد عذابم صداش...بود مخم روي مدام در کوبيدن صداي

 !داد مي تغييرم ذره ذره داشت بود در پشت که هموني

 !بزنم حرف باهات بايد من!کن باز درو خدا ترو...فرانک...درو کن باز-
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 .ست خسته حرفاش از در اونطرف يکي که گفت مي بهش يکي کاش

 ...بکشه عذاب نميخواد در طرف اون يکي.است خسته رفتارش از

 ...نميخواد!باشي عذابش ملک تو نميخواد

 :گفت و کوبيد رو در دوباره

 ميشنوي؟ صدامو...فرانک!المصبو اين کن باز خدا خاطر به فرانک-

 !نميخواستم.بشنوم نميخواستم اما ميشنيدم صداشو.آره

 :زدم داد بلند صداي با

 !برو...بشنوم صداتو نميخوام...گمشو برو-

 .سوخت گلوم که زدم داد بلند اونقدر

 !افتادم روز و حال اين به چرا نميفهميدم و نبود خوب حالم

 !رفت انگار...نيومد در صداي ديگه

 !ايستادم آينه جلوي و شدم بلند جام از سختي به

 ...اومدم مي نظر به ضعيف خيلي

 :کردم زمزمه خودم با

 شده؟ مهم برات اينقدر غريبه يه حرف کي دختر؟از شده چت-

 !نبودي ضعيف اينقدر که تو

 پام کي شده؟از مهم برام حرفاش و غريبه اون کي از...بدم رو خودم جواب ميتونستم کاش

 اتفاقي؟ ميوفته؟چه اتفاقي چه لغزيد؟داره

 ...روش نشستم و رفتم تخت سمت به
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 .کردم نگاه ميکرد کجي دهن بهم و بود افتاده اتاق گوشه که پيتزايي به

 ...شد بحثم بار دو امشب...بود شده کور اشتهام

 !نبايد که افتاد اتفاقي بار دو

 !بايد که اوني نبودم بار دو

 !شده مهم برام يکي حرفاي که فهميدم بار دو امشب

 ...بار دو...بار دو...لغزيده پام که فهميدم بار دو امشب

*** 

 راوي

 :کرد زمزمه و کوبيد در کنار ديوار به محکم را مشتش

 ...فکر بي بزني؟احمق حرف باهاش اونطور تونستي چطور!احمق پسره سرت بر خاک-

 !خشم از پر...اعتمادي بي از پر...تنفر از پر...نميبرد ياد از را فرانک آخر نگاه

 !نباشد بينشان حرمت آن که ميکرد دعا دعا رادان و شکست ميانشان چيزي انگار

 هايي لبخند از...ها صميميت تمام از...ميانشان حرفهاي تمام از کند دل فرانک امشب که انگاري

 !ميکرد گرم بودنش به را رادان دل گاهي از هر که

 !کند دل انگار...آري

 :گفت و کوبيد ديگر مشتي رادان

 !لعنت...رادان تو به لعنت رادان-

 ...ميزني دل داري"

 !کم کم تو ميکني دل
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 ...ميدم حق بهت من

 ...ميفهمم حالتو من

 ميگيرم احساستو نبض

 ...نيست خوش حالت و

 خيره من نيت دفعه اين

 ...نيست خوش فالت تو

 !بيداد داد اي ميبازمت دارم

 !باد خودم بر لعنت که کردم خودم

 !بيداد داد اي ميبازمت دارم

 !"باد خودم بر لعنت که کردم خودم

 فکر نامعلومش آينده به و بود کشيده دراز تخت روي سردرگم...تنها دخترکي تر آنطرف کمي

 !ميکرد

 بکند؟ بايد چه زخمي غرور اين با ميدانست کاش و بود برداشته ترک احساسش که دخترکي

 !بود نياموخته را احساسي چنين اين در سوختن که دخترکي

 .نبود او جنس از که مردي به مبهم احساسي

 !مظلومش دوست قاتالن جنس از مردي

 !بود گفته سيروان به را اين خودش.ميکرد فرق آنها با که رادان...نه اما

 ...بود ها همان جنس از رادان هم شايد

 !کند چه نميدانست و بود سردرگم عمرش در بار اولين براي عسل
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 !بود عاشق گمان بي عسل پس است پنهان سردرگمي اين عاشقي اگر

 عاشقش حتما کند تنگ را گلويش بغض و بريزد اشک اي غريبه جمله چند و خشم با که کسي

 !مقدمه بي چه...بود شده آشنا قلبش براي غريبه اين مقدمه بي چه و شده

 اي نقطه به را چشمانش و بود ايستاده پنجره پشت نگران مردي شهر همان از ديگر اي گوشه در

 .بود زده گره دور

 ...باشد مضطرب و نگران بود قرار کي تا نميدانست

 قبضه را وجودش بند بند مرگش خبر شنيدن اضطراب لحظه هر و باشد محمد نگران بايد کي تا

 کند؟

 تا برنميگشت چرا و بود شده همراه آدمها همين قماش از مردي با که باشد خواهري نگران کي تا

 باشد؟ برادرش دل مرهم هميشه مثل

 سيروان کشاندن گناه احساس بود قرار کي پس بزند آتش را جانش بود قرار سيروان نگراني کي تا

 کند؟کي؟ رهايش مهلکه اين به

 ...کشيد بيرون افکارش از را او خورد در به که اي تقه

 :گفت رفته تحليل صدايي با

 بله؟-

 !بگذار ام پيشاني روي را دستت تو اما!ام نکرده تب

 !کند هايم درد مرهم را تو نبايد بيماري هم هميشه

 !ميپيچد هم در را طومارم دستانت گرماي ميدانم

 !بگذار ات خسته عاشق پيشاني روي را دستت پس

 !بگذار!برايت دهم جان تا بگذار...شوم رو زير تا بگذار
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 ي_زهرا#

 :گفت و شد داخل اش هميشگي استايل با شهرام

 هست؟ اجازه-

 :گفت متملقانه فرزاد

 !قربان شماست دست هم ما اجازه-

 ؟!شود تمام بود قرار کي پس. بود متنفر ميکرد بازي که نقشي از ها روز اين قدر چه

 .گذاشت چپش پاي روي را راستش پاي و نشست اتاق وسط چرم مبل روي شهرام

 :گفت و نشست رويش به رو فرزاد

 ...بدم انجام کاري برات ميشم خوشحال-

 !فرهاد برانگيزه تحسين هوشيت تيز-

 !لطفتونه نظر...ميکنم خواهش-

 :گفت باالخره تا کرد پا آن و پا اين کمي شهرام

 !ميخوام اطالعاتشو همه...کني هک برام رو نفر يه شماره ميخوام-

 ...ايميلش...تلگرامش اطالعات...ها پيامک...ها تماس

 ...ميخوام اصال

 :گفت زيرکي با و کرد قطع را حرفش فرزاد

 .من با اش بقيه...رئيس بده شمارشو و اسم-

 :گفت و کرد نگاهش ترديد با شهرام

 ميشه؟ ميگي يعني-
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 داري؟ شک من کار به نکنه-

 ...شايد ميگم ولي نداره حرف کارت تو که تو...نه خب-

 :گفت ميرفت تاپش لپ سمت به که حالي در و شد بلند جايش از فرزاد

 !شماره و اسم...ديگه نداره شايد-

 :گفت باالخره و کرد مکث کمي شهرام

 0912.......شماره.خسروي نسرين-

 :گفت کند يادداشت را شماره که اين بدون فرزاد

 ...اينجا بود اومده بار چند است دختره همين شماره که نگو-

 !فرزاد حرف بر شد تاييدي مهر داد تکان نااميدي با شهرام که سري

 :گفت خنده با و نشست ميزش پشت فرزاد

 !عاشقي پدر بسوزه...آي آي آي-

 :گفت و کرد نگاهش حرص با شهرام

 ...کن فرو گوشت تو خوب اينو!فرهاد نيستم اون عاشق من-

 بهش کردن توجه نداره،بلکه رو عشق لياقت تنها نه که کرده ثابت من به پيش وقت خيلي اون

 !الزمه کفاره هم

 :گفت و آورد باال تسليم حالت به را دستانش دوخت، تاپش لپ صفحه به را چشمانش فرزاد

 دختره اون عاشق شما! بگيد شما چي هر!تسليمم من...رئيس خب-

 ساده کنجکاوي يه فقط کنيد مي داريد که هم کاري اين...نداره دوست رو شما اونم...نيستيد

 !ست

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ شهرام
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 ميکني؟ ام مسخره-

 کنم؟ مسخره را شما بايد چرا من!رئيس نه-

 !کني ام مسخره بايدم.نميفهمي منو حال...داري حق خب-

 !کن تکرار ديگه بار يه رو شماره!رئيس بيخيال-

 که حالي کرد،در شروع را کارش شماره کردن وارد از بعد فرزاد و کرد تکرار را شماره ديگر بار شهرام

 خواهر سمت ذهنش و روح تمام

 !احوالش نگران دل و بود کوچکش

 !گرفته آتش درونش و بود خونسرد و خيال بي اش قيافه

 ميايد؟ کنار تضاد همه اين با که آدمي نيست برانگيز تحسين

 دارد؟ دوست عاشقانه را خواهرش که برادري نيست برانگيز تحسين

 .اند نشسته هم گرد اي فالسفه من درون در"

 !ميکنند گم جاهلي و عاقلي مرز بيگاه و گاه که اي فالسفه

 !آرام نا منه درون در فليسوف همه اين

 سختي به من. خوبم؟ پرسي مي من از تو و

 :ميگويم و ميکنم آرام را عاقل ي ديوانه همه اين

 !"ممنون...خوبم"

 !"اند نشسته هم گرد اي فالسفه من درون در

*** 

 عسل
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 .بردار سرم از دست-

 :گفتم خالدي به رو که بگه چيزي خواست رادان

 !بديد تحويل رو کوزه بهتره پس...گرفتيد تحويل که رو پول-

 :گفت و داد تکون سري خالدي

 !بيارمش براتون برم کنيد صبر لحظه يه-

 :زدن حرف به کرد شروع دوباره رادان شد دور ازمون که خالدي

 .نميزاري بزنم حرف باهات ميخوام روزه دو!کني گوش حرفام به بايد-

 :گفتم بندازم بهش نگاهي نيم حتي که اين بدون

 ...حرفت شنيدن به برسه چه کنم نگاهت حتي که نيستي اون اليق-

 .نميشنوم هم نفساشو صداي لحظه چند براي کردم احساس.نيومد در صداش

 !بود حقش خب اما کنم ناراحتش زياد نميخواستم...لرزيد دلم

 مثل نبود قرار که ما...بود بهتر خودش براي اينطوري البته

 ممنوعه عشق يه اومد مي وجود به بينمون هم حسي اگه حتي...برسيم بهم فيلما توي عاشقاي

 .بود

 !کنيم تمومش هميشه براي امشب بهتره نظرم به پس

 .هستيم مسافرخونه اين توي ما که آخريه شب امشب

 !بخشکونم رو احساس اين ريشه هميشه براي بايد امشب

 .رادان دل تو...خودم دل تو نه البته

 !کرده فرق بهم نسبت نگاهش اينکه احساس نبود سخت
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 کرد؟ خودش با کارو اين چرا رادان دونم نمي اما

 ...کنم ازدواج فرهاد با قراره من ميکنه فکر که اون

 کنه؟ خوش جا دلش توي ممنوعه حس اين گذاشت چرا پس

 !ميگيرم خون خفه وگرنه...بزنم رو حرفام بايد...بشينم ساکت نميتونم من-

 :گفتم لب زير خودآگاه نا

 !نکنه خدا-

 .جلومون گذاشت چوبي جعبه يه و اومد خالدي

 .بشه قدم پيش کردنش نگاه براي رادان بودم منتظر

 خيره زمين به و بود رفته وا صندلي روي رادان...انگار نه انگار اما

 !بود شده

 به چي که نميبينه و نيست اينجا شهرام که شکر رو خدا باز.بود ديگه احوال و حال يه تو انگار

 !اومده فرزش و تر و باهوش مباشر سر

 .کردم نگاهش و کردم باز رو جعبه در احتياط با

 .بود عکسش از تر قشنگ خيلي

 بيخودي و خودي کلکسيونراي مال قراره که ملي سرمايه اين حيف...بود برانگيز تحسين انصافا

 !بشه

 :گفتم و بستم رو جعبه در

 ...اونوقت که نباشه کارتون تو کلکي اميدوارم فقط-

 :گفت اطمينان با و انداخت رادان به نگاهي خالدي

 !نيست کارم تو کلک خدا به...نه-
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 !اميدوارم-

 :گفتم رادان به و شدم بلند جام از

 ...مباشر جناب-

 ...کرد نگاهم ذوق با

 :گفتم اي سابقه بي سردي و جديت با

 .بريم برداريد رو جعبه اون -

 ...انداخت پايين رو سرش و رفت بين از خشکم و رسمي لحن خاطر به نگاهش برق

 ...ناراحتيش از گرفت دلم

 شدم؟ گرفتارش که شد چي نميدونم

 .نميکرد رفتار احساس با خيليا مثل رادان

 .نميکرد توجه نميکرد،جلب دلبري خيليا مثل

 .باشه مهربون بود بلد خوب اما

 .آدمو دل کنه شاد ميتونست خوب وقتش به

 !زياد اونم...بود مغرور اما

 ...اصال!نداشت خشمش روي کنترلي

 .من واسه بود ممنوعه عشق يه بود که چي هر اما

 .باشيم هم با نميتونيم جوره هيچ خالفکاره يه که اوني و پليسم يه که مني

 !مونه مي باقي نفر دو ما از يکي قصه اين ته...محاالته جزو

 .نيست خوش داستانا از خيلي مثل قصه اين ته
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 ويالي برگردم تنها بودم گرفته تصميم...کردم تند پا خودم اتاق سمت به و زدم بيرون اتاق از

 .شهرام

 :کرد شل رو پاهام رادان غمگين صداي باز که اتاق تو رفتم مي داشتم و آوردم در جيبم از رو کليد

 .کنه عذرخواهي ازت بخواد دلش يکي بزنم؟شايد حرف باهات نميذاري چرا-

 .نزدم حرفي

 :داد ادامه و ايستاد سرم پشت...ميشه تر نزديک داره که داد مي نشون پاهاش صداي

 .پريد دهنم از بيخود حرف يه.بودم عصباني شب اون-

 ...ميشم منطق بي وسطه که تو پاي چرا نميدونم ولي نيستم مزخرفي آدم من خدا به فرانک

 .نبود خوب اصال وضعيت اين...کردم نگاهش گنگ و برگشتم

 شديم؟چرا؟ هم عاشق چرا تا دو ما

 !ميخوره رقم داره که شوميه سرنوشت چه نبود؟اين چيزي که ما بين

 ...من...من فرانک-

 :نذاشتم پس بگه چي ميخواد دونستم مي

 زير بردي منو شخصيت تمام حرفت اون با شب اون تو...نيست ما بين هيچي ديگه رادان-

 .سوال

 !همراه به برسه چه.نميکنم حساب روت هم همکار يه عنوان به ديگه حتي من

 ...برگردم تو با نيستم حاضر االنم حتي

 !کردم خواهي معذرت ازت که من...فرانک ميگي داري چي-

 ...مباشر جناب نيست آدما کاراي جبران خواهي معذرت هميشه-

 !بگيري ياد اينو بهتره
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 !بستم درو و تو اومدم اش زده بهت چشماي مقابل در بعد

 !کردم احساس خودم فقط رو تلخيش که زدم لبخندي اتفاقا...نکردم گريه

 .خشکوندم رو احساس اين ريشه ميکردم فکر چون زدم لبخند

 !ماجراست اول تازه اين که داشت خبر کي اما

 !بود بهتر اين آره!بود طوفان از قبل آرامش شايدم

 دانستم؟ مي چه خبر بي منه"

 ...راندم و راندم خودم از را تو

 !نيايي چشم به ديگر که کردم دورت آنقدر

 !کوچک دنيا و است گرد زمين بود نگفته من به کسي

 !رسيدي من به من از تو

 "ميدانستم؟ چه خبر بي منه

*** 

 !وزيد مي ماليمي باد و بود شده تاريک تقريبا هوا.بود عصر شيش ساعت

 !شد باز در ثانيه چند از بعد...زدم درو

 .کردم طي رو حياط راه طمانينه با و شدم ويال وارد

 !بمونه منتظرم حياط توي نميکردم فکر اما باشه رسيده من از زودتر رادان ميزدم حدس

 ...بودم منتظرت-

 :گفتم برگردم صدا طرف به که اين بدون و ايستادم سرجام

 !باشي چشمم جلوي زياد نمياد خوشم گفتم که من...بيخود-



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

269 

 

 !همينطوريه اوضاع بزنم رو حرفم نزاري تا-

 اصول کي پا؟از زير ميذاشت رو غرورش کي بود؟از شده پروا بي اينقدر مغرور رادان کي از

 ريخت؟ بهم من زندگي اصول مثل زندگيش

 عشق؟ دست افتاد زندگيمون افسار کي از

 !بود شده قرمز چشماش...سمتش به برگشتم

 .بدم عذاب خودمو اين از بيشتر و کنم فکر دليلش به نخواستم

 :گفتم و پايين انداختم سرمو

 شده؟ مهم برات دارم بهت راجع من که نظري چرا مباشر جناب-

 !ميکنيم کار باند يه توي که خالفکاريم تا دو فقط تو و من

 ...که بشه اين باعث اشتراک نقطه اين نکنم فکر!بس و همين

 :حرفم وسط پريد و اومد جلو قدم چند

 !بودي مهم برام هم اولش از تو-

 !خوشحاليت...ناراحتيت...مهمه برام نظرت

 !مهمه برام حالت

 !داره دل هم نظامي دختر يه خدا به

 !اي مقدمه هيچ بدون اونم...بشه عاشق ممکنه که داره قلب يه

 !نميشد قرارتر بي لحظه هر قلبم حرفاش با ميگفتم اگه بود دروغ

 ...کردم نگاهش تعجب با

 !بود عالقه و داشتن دوست از پر بارونيش نگاه
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 .بودم نديده کس هيچ چشماي تو حال به تا که خاص نگاه يه

 :گفت بغض با

 !نبود خودم دست...نکن نگاهم اونطور-

 ...مهمتره همه از برام يکي ديدم اومدم خودم به روز يه

 !باشه کاراش جمع فکرم ميشه باعث يکي!ميلرزونه قلبمو يکي

 !بودي تو دختر اون فرانک...دختر يه

 .زد بهم معادالتمو همه فرهاد وجود اما بزارم پيش پا خواستم دارم دوست فهميدم که بعد

 عاشق خودش عاشقشي که اوني گفتم خودم به...نتونستم اما احساسمو کنم فراموش خواستم

 ...اما...ديگست يکي

 عاشق تو هست که چي هر قضيه فهميدم نشدم عاشق حاال تا من گفتي اتاق توي که روزي اون

 !نيستي فرهاد

 ...بدوني رو چيزي يه ميخوام ولي...زدم گند شب اون دارم قبول...شدم اميدوار

 :داد ادامه من شده مسخ نگاه به توجه بدون و کشيد عميقي نفس

 نفسم...ميزنه تو براي نبضم لحظه اين تو االن همين که ميدونم اما شدي دنيام کي از نميدونم-

 !فرانک بنده نفست به

 !بودم شنيده خواب تو قبال من رو جمله اين...خواب اون تعبير بود اين پس

 !کنم فرار ازش نميتونم و منه تقدير اين پس

 ...مطمئنم!ميشم رفوزه رو امتحانت اين خدايا

 ...نيستم سخت امتحاناي اين آدما من

 :گفتم اومدم که خودم به
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 ؟!چيه ميدوني...رادان-

 باشي کسي فکر تو نبايد و است طرفه يه عشقت که کني قبول بايد تو

 ...فرهاد و من.کنه ازدواج ديگه يکي با قراره که

 :گفت و بدم ادامه حرفمو نذاشت رادان

 !نگو دروغ...هيسسسسسسس-

 ...بشه ها دروغگو شبيه معصومت چشماي ندارم دوست

 !نگو دروغ االن پس!گفتي راست من به تو اتاق اون توي شب اون

 !ندارم دوستت من...رادان نميگم دروغ-

 که ميدونست کاش. بشه تموم قضيه اين تا گفتمش.نبود اي چاره اما شکست مي حرفم اين با

 !عاشقشم واقع در و ندارم دوستش

 !کاش...بود ديگه جوره يه چيز همه کاش

 :گفتم قبلش اما برم خواستم

 !نيستيم هم مال تا دو ما!رادان نشديم ساخته هم براي ما-

 :داد جواب صداقت با اما کنه سکوت داشتم انتظار

 ...فقط!توام مال فقط من اما...نميدونم رو تو-

 .کردم نگاهش و برگشتم ولي...بود سخت برام خيلي

 !زدم بهش رو تلنگر اين من و بود تلنگر يه منتظر چشماش

 !ميخوره بهم ازت حالم من ولي بگم بهت اينو نميخواست دلم!مباشر جناب چيه ميدوني-

 با خودتو!ساده هکر يه فرهاد و قاچاقي باند يه مباشر تو...معنايي تمام به عوضي يه تو نظرم به

 .نکن مقايسه اون
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 فرو گوشت تو اينو...نيستم تو عاشق نباشم اونم عاشق اگه حتي من!برانگيزه تحسين فرهاد پاکي

 !کن

 !مصرف بي يه...بيخودي آدم يه تو...متنفرم تو از من

 من بدوني اينو بهتره اما کني خامش حرفات با ميخواي که نفريم چندمين من نيست معلوم

 ...نميذارم گرفتارشي تو که باتالقي تو پامو هرگز

 !متفاوتيم دنياي دو از متفاوت آدم تا دو تو و من

 ...نکن هستي توش که لجنزاري قاطي منو

 و ديدم رو کامياب رادان جاي به من لحظه اون توي شايد...زدم بهش رو حرفا اين چرا نميدونستم

 .کردم آوار رادان روي رو کامياب به نسبت احساسم تمام

 ...متنفره رادان از که کردم بازي رو کسي نقش و شدم بازيگر

 ...رو پايان بي داستان اين ميکردم تموم بايد...نداشتم اي ديگه راه که شاهده خدا

 .بودم سپرده باد دست به رو لحنم گرمي تمام.بودم کشته چشمامو احساس تمام

 !ديگه غريبه يه شايدم و بود فرانک همون شايد...نبود عسل زد رو ها حرف اين که ايني

 !نبود عسل رحم بي آدم اين مطمئنم ولي

 ...کرد اثر بهش تلنگرم باالخره

 .پايين افتاد چشمم از اشک قطره يه يهو اما...بهت و بود بهت و بود بهت فقط اول

 !پايين بريزه دلم تو چيزي يه شد باعث ديدم که رو اشکش قطره اولين

 !احساس شبيه چيزي

 !بيرون زد ويال از سريع بعد و کرد گرد عقب کم کم
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 تبديل نفرت به رو عشقش ساده چه...زدم آتيشش ساده چه.گرفت آتيش دلم رفت که اون

 !کرد رحمم بي سرنوشت ساده چه...کردم

 !بريدم دل ساده چه...سپردم دل ساده چه"

 !"ديدم رو بردنت دل دلدادگي، جاي به

 :گفت سرم پشت از صدايي

 شدي؟ بزرگ اينقدر کي-

 .برگشتم صدا سمت به

 .ميکرد نگاهم عميق و بود کرده جيباش توي دستاشو فرزاد

 .انداختم بغلش تو خودمو مقدمه بي و دوييدم سمتش به سريع

 ...کرد نوازش رو پشتم آروم و گرفت آغوشش تو منو فرزاد

 .بپرسه دليلش از که ميترسيدم اما کنم گريه ميخواست دلم

 :گفت و بوسيد رو سرم فرزاد

 ...کرد احساس ميشه هم دور از حتي رو بغضت شده؟سنگيني چي دلم عزيز-

 !داداش ميترکم دارم...گرفته دلم-

 ...کن گريه!فرزاد دل عزيز کن گريه...کن خالي خودتو خب-

 ...بود خوب خيلي!نميپرسيد حالمو دليل که بود خوب

 ...گريه زير زدم

 :گفتم بغض با

 !ميارم کم دارم ديگه فرزاد؟من بريم جهنم اين از قراره کي پس-
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 ديگه که بياري کم هم تو اگه.تويي اميدم همه من...نگو اينطور-

 !کوچيکه خواهر باش محکم...مونه نمي واسم اي انگيزه

 !نيست موندني سخت روزاي اين...ميشه تموم هم روزا اين باالخره

 ...دادم ادامه ريختنم اشک به و خزيدم آغوشش تو بيشتر

 ...نميذاشت آرومم کردم متنفر خودم از اونو و شکستم رو رادان دل که اين فکر

 .کردم گم هميشه براي رو وجودم از اي تکه انگار رفت که اون

 بود؟ ما ميون احساس آخر اين يعني

 قلب و ذهن از ميگفتن و ميزدن حرف ازش هميشه مردم که بود اولي عشق همون اين پس...هه

 نميشه؟ پاک آدم

 ...کرد فراموشش بشه که نبود چيزي بودم من قاتلش که نوپايي عشق اين...ميگفتن راست انگار

 !نميکردي فکرشم که ميکنه باهات کاري وقتا خيلي تقدير يعني اين و شدم رحم بي خودم با من

*** 

 راوي

 .شکست روزگار رسم به دلي امشب...شد خاکستر زير عشقي امشب

 !کشاند آتش به را نفر دو مهر به سر رازي امشب

 !معشوق کشاندن آتش به عذاب و خود آتش تحمل است سخت و

 ...کرد انکار داشتن دوست اوج در عسل امشب

 .شد گرفته ناديده عشقش و شکست وجودش صاحب چشمان پيش مردي امشب

 .بودن لجن به...شد متهم بودن عوضي به که مردي
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 .ميخورد بهم او از حالش که گفت و بيخودي آدم يک!است مصرف بي گفت معشوقش

 بود؟ غريبه مرد اين با دنيا چقدر

 شود؟ او سهم تنهايي بود قرار کي تا

 ...تقدير و زندگي به لعنت

 !شوم سرنوشت اين به لعنت

 ...تنهايي و تنهايي به لعنت"

 !نعنايي کنت هاي سيگار اين به لعنت

 !"بود تو دل باب من غير کي هر به لعنت

 معلوم اما.بگيرد ياد را تنفر هم کمي کرد سعي و کرد فراموش را عاشقي.شد عوض امشب رادان

 !شود موفق حد چه تا نبود

 ...کند تنبيه را او کمي بايد اما ببرد ياد از را فرانکش نميتوانست رادان

 ...شايد!باشد الزم شايد تنفر اين

 ...ميکرد فکر اش زندگي زن تنها به گناهکار مردي شهر همان در

 .نبود او مال کمال و تمام که دخترکي به داد دل که خالفکار يک!تاج شهرام

 ...خسروي نسرين!خبرچين يک به

 !کند مي قضاوت زود دارد شهرام شايد اما

 !شوند نمي عاشق ها خبرچين مگر

 ...بود لغزيده نادرست جايي در عسل مانند انگار هم نسرين

 !بود اشتباهي هاي آدم از پر داستان اين
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 !داشتند ياد به را خوبي ولي بودند بد که هايي آدم

 .دادند مي نشان بد را خودشان و بودند خوب که هايي آدم

 !پنهان و پيدا تناقضاتي با هايي آدم

 !سيروان حتي...فرزاد حتي

 ...سردرگمند احساس و وظيفه جنگ ميان که هايي آدم

 گناهکاران اين جنس از کسي که اين احساس و داشت دوست را عسل برادر مثل که سيرواني

 !زد مي آتشش باشد آورده دست به را قلبش

 ...فرزاد و

 ...او از بگيرد نفس هايش گريه دليل و بکشد آغوش در را گريانش خواهر که برادري بيچاره

 شده رادان عاشق بود نديده پسري هيچ را لبخندش که مغرورش خواهر کند باور بايد يعني

 خالفکار؟ يک بود؟عاشق

*** 

 عسل

 بريم همگي امشب قراره آخه...ديدمش مي امروز حتما اما.نديدم رو رادان که روزيه سومين امروز

 !تهران

 .نديدمش ديگه روز اون از بعد.خونه اومد خراب حال يه با وقت آخر شب اون رادان

 ايستاده پنجره پشت که مني به انداخت تنفر پر نگاه يه...نميره يادم هيچوقت رو شبش اون نگاه

 .رفت و بودم

 .بود کرده اکتفا تنفر به رادان اما ميکشتمش ميزد رو حرفا اون من به يکي اگه شايد...داشت حق

 ...کردم باز رو دفترم و نشستم ميزم پشت رفتم
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 :نوشتن به کردم شروع

 ...ديدم خالصه تو در شب يک را زندگي تمام-

 ...نبودي من مال تو

 ...را تلخ حقيقت اين فهميدم وقتي باختم را زندگي

 !بوديم شده آفريده هم کردن نابود براي من و تو انگار

 ...خيس من دنياي و خيس چشمانت

 !بودم من گرفت دلت در را عشق جاي که تنفري مسبب ميدانم

 که روياهايي کشتن به مجبورم من اما

 !بودند گذاشته رنگمان بي دنياي به پاي بيهوده

 ...بوده دلتنگي دنيا اين از من سهم

 !پايان بي خال اين در باشي من شريک نبايد تو

 .کشيد بيرون افکارم از منو در صداي

 .بفرماييد-

 :گفت و تو اومد خدمتکارا از يکي

 !پيششون بريد گفتن امپراطور.خانوم سالم-

 .بري ميتوني!باشه-

 .زدم بيرون اتاق از و شدم بلند جام از بستم، رو دفترم رفت که خدمتکار

 ...شهرام اتاق دم رسيدم بودم خودم افکار توي که طور همين

 ...شد باز در که زدم در به اي تقه
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 ...شدم وارد و دادم تکون بود کرده باز برام درو که محافظي براي سري

 ...ايستاد حرکت از پاهام يهو که بودم نرفته قدم چند

 بود؟ اينجا هم رادان

 !بودن شده سرد سرد...لرزيدن به کرد شروع دستام

 ...اومد نمي باال نفسم

 رو لرزم که سرد اونقدر...سرد لحن يه با رادان و داد رو جوابم خنده با شهرام.دادم سالم سختي به

 .کرد بيشتر

 باشم خونسرد کامال ديدم رو رادان دوباره اگر که بودم کرده تمرين خودم با کلي!بود مسخره...هه

 ...حاال اما

 !بکش عميق نفس...باش عسل؟آروم شده چت

 نگاهت وقت چند فقط...شدي تموم براش هم تو که اينه مهمتر همه از و شده تموم براي مرد اين

 .بوده هم راداني که ميره يادت روزي يه حتما... ندوز نگاهش به رو

 !بره يادت که اميدوارم يعني

 پارکت به و نشستم رادان روي به رو مبل روي دادم مي دلداري خودم به داشتم که همينجوري

 .شدم خيره

 :گفت مقدمه بي شهرام

 .بود شلوغ خيلي سرم روزه دو اين...کنم تشکر ازتون که کردم صداتون-

 ...بياريد من براي اونو تونستيد شما و بود مهم برام خيلي کوزه اون که بگم خواستم

 :داد ادامه و انداخت من به خندون نگاهي

 ...عالي!فرانک بود عالي کارت! قيمتش نصف پرداخت با اونم-
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 :،گفتم ميومد در چاه ته از انگار که صدايي با

 ...بود ام وظيفه.نکردم کاري-

 :گفت من به توجه بدون رادان

 ديگه؟ تهران ميريم امشب-

 :گفت و شد بلند جاش از شهرام

 درست کامياب ميدونم بعيد البته!چيه نفوذي اين قضيه ببينم اونجا برم زودتر ميخوام...آره-

 !باشه داده تشخيص

 شکنجه نفوذي جاي به رو بدبختي کدوم دفعه اين نيست معلوم...مشکوکه همه به زيادي اون

 !کرده

 :گفت و کرد نگاهش خونسردي با رادان

 از کامياب که اعترافي!بودن پليس به برسه چه ميکنه اعتراف هم نکرده گناه به آدم شکنجه زير-

 .شهرام نداره ارزشي هيچ گرفته نفوذي اصطالح به اون

 .نياورد طاقت دلم اما کنم گوش فقط و نگم هيچي ميخواستم

 !گرفتنش اشتباهي احتماال بره؟خب نميکنيد ولش چرا-

 !شده تفاهم سوء حتما...ميکنه چيکار ما ميون پليس اصال

 .کرد تاييد رو حرفم ميلي بي با و کرد نگاه من به چپ چپ رادان

 :گفت آخر و کرد مکث يکم شهرام

 به اما!کنم تحليل رو قضيه نميتونم خوب االن...بگيرم تصميم درست بتونم تا اونجا بريم بايد-

 ...کنن ولش و جايي يه ببرنش بدم بايد زياد احتمال

 .دردسر تو بندازه رو ما کامياب قراره کي تا نميدونم
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 :گفت و زد پوزخندي رادان

 شک اطرافيانش به کامياب هنوزم اما...گذشته قضيه اون از که ساله دو از بيشتر االن-

 !ست مسخره...هه!داره

 ...نگفت هيچي کس هيچ ثانيه چند

 :گفتم و شدم بلند جام از منم

 ...برم ديگه من نداريد کاري اگه رئيس ببخشيد-

 !باشي سرحال راه تو شب که کن استراحت برو...هان؟نه-

 ...چشم بله-

 :گفت رادان

 !خستم خيلي...شهرام ميرم منم-

 باشم؟ راحت من نميذاشت چرا اين...خدا واي

 ...نشم همراه باهاش تا زدم بيرون اتاق از سريع که آورد مي در بازي ديوونه داشت دوباره قلبم

 ...شنيدم رو فرزاد صداي که بودم نگرفته فاصله اتاق در از قدمي چند

 .ميکنه نگاه بهم نگراني با ديدم که سمتش به برگشتم

 فرانک؟ خوبي-

 :گفتم و سمتش به رفتم

 !نه شايدم...کنم فکر آره-

 :گفت و گرفت دستاش توي رو دستام شدم که نزديکش

 سردن؟ دستات چقدر-
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 :گفتم و زدم لبخندي

 !نکن نگران خودتو تو...نيست چيزي-

 !بشن گرم کتش زير تا کرد حلقه کمرش دور برد دستامو

 جلوي.بپوشم رو دستکشام ميرفت يادم من و ميشد سرد هوا که زمستونا... بود عادتش بچگي از

 :ميگفت پيشش، رفتم مي وقتي و وايميستاد مدرسه

 !بشه گرمت تا کاپشنم تو ببر رو دستات-

 !داده ترجيح خودش به منو هميشه...بوده فکرم به مياد يادم وقتي از

 !بياره روم به نميخواست اما...بود نگران االنم

 :گفتم و گذاشتم اش سينه روي سرمو

 کنار آدم...سختم روزاي آدم من که دوني مي خوب تو ندونه کي هر!نباش نگران...عزيز نگراني-

 !ها واقعيت با اومدن

 :گفت آرومي به

 !ميترسم خيلي جديدا...فرانک ميترسم-

 !ميلرزه وجودم تمام ميبينم که رو حالت

 فدات ميرم مي دارم!ميکنه داغونم بياد چشمات به اشک و باشي ناراحت لحظه يه که اين فکر

 ...ميبينم که رو حالت...بشم

 :گفت عجيبي لحن با و کرد قطع رو حرفش يهو فرزاد

 !نداره سوال ديگه که اين!ديوونه عاشقتم منم-

 .ميکردم احساس خوب شو قهقهه بودن مصنوعي...زد قهقهه بلند بعد

 !زدم زل بهش تعجب با و کردم بلند رو سرم
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 !ديگه چيه حرفا بود؟اين شده چش يهو فرزاد

 :گفت آروم ميکنم نگاهش تعجب با ديد که فرزاد

 !بکنم کارمو بزار...نگو هيچي-

 ...کرد متعجبم بيشتر يکي پاي صداي که بودم شوک تو هنوز

 !کيه بدم تشخيص تونستم پاش صداي روي از ولي نشه باورتون شايد

 .شکستمش حرفام با پيش روز چند که مغروري مرد جز نبود کسي اون

 !بود رادان اون

 :کردم زمزمه آروم و کردم فرو فرزاد آغوش تو خجالت از سرمو

 .رادان ببخش منو-

 !ايستاد من پشت که جايي تا...ميشد تر آروم ميشد تر نزديک که چقدر هر پا صداي

 :گفت رادان به رو خنده با فرزاد

 چطوري؟...مباشر سالم-

 :گفت گرفته صدايي با رادان

 ...عالي-

 !باشه عالي ميشد مگه صدا اين با!تلخي طنز چه

 ...بود بغض يا تنفر روي از نميدونم

 .بود کرده زنداني رو صداش بدجوري بود که چي هر

 نميدونستم؟ من و بوده رحم بي قدر اين عشق اولت؟يعني هاي روز شادابي اون کو

 :گفت عجيب لحني با و کرد جدا خودش از منو فرزاد
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 !ميشه سختت...بموني بيدار بايد شب!عشقم کن استراحت برو-

 برداره من سر از دست بايد که بفهمونه رادان به ميخواست...چيه حرفا اين از قصدش ميدونستم

 شده؟ متنفر من از رادان که نميدونست مگه اما

 ...نبود عاشق ديگه بود ما روي به رو که مردي اين...کشتم خودم رو عشق اين

 !متنفره من از که خوند ميشد هم نگاهش از حتي.بود تنفر مجسمه

 ...خودم.بودم باعثش خودم.نداشتم اي گله

 :کرد متوقفم رادان صداي که ميگرفتم فاصله ازشون داشتم

 فرانک؟ بزنم حرف باهات ميتونم-

 رو گرمش لحن نميتونم ديگه که کرد ثابت بهم جديش و سرد صداي...لرزوند رو تنم صداش

 !بشنوم

 :کرد تکرار و شد من نزديک رادان.برگردم نداشتم جرات

 !توام با-

 :گفت رادان به رو و داد سر مصنوعي اي خنده فرزاد

 بره بزاري بهتره!بوده کار تو سرش فقط وقته چند اين.رادان بزاريش راحت بهتره نظرم به-

 !کنه استراحت

 :گفت قبل از تر سرد رادان

 !کنه استراحت بره ميتونه ميگم،بعد بهش رو چيزايي يه!ندارم زيادي کار-

 .نگفت چيزي و خنديد تصنعي باز فرزاد

 :گفتم و برگشتم سختي به

 !ميشنوم...بگو-
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 !بزنم حرف باهات خصوصي ميخوام-

 خصوصي؟-

 !بيا دنبالم...آره-

 :گفت جديت با فرزاد

 !مباشر جناب باشم غريبه من نکنم فکر-

 ...زياد اونم!هستي غريبه بزنم ميخوام که حرفي اين براي-

 !نگه چيزي که فهموندم فرزاد به چشمام با.کرد نگاهش حرص با فرزاد

 !رفتم دنبالش ترديد با من و افتاد راه من از جلوتر رادان

 !رفتيم اتاقش سمت به و اومديم پايين ها پله از

 !اتاق تو رفت کردن تعارف بدون و کرد باز رو در

 و شد مي ترميم داشت بودمش شکسته که غروري انگار

 کمر شکست اون از بعد داره که راداني اين از ميترسيدم من چرا

 ميکنه؟ راست

 ...کرده عوضش کار اين چقدر و ميسازه نو از خودشو داره مرد اين

 بزنيم؟ حرف هم با گفتم چرا ميدوني-

 چرا؟-

 !راسخ خانوم بدهکاري بهم تهمت دنيا يه...بدهکاري من به تو چون-

 يه عاشق نبايد که کني قبول بايد هم تو ولي باشم رفته تند يکم روز اون من شايد رادان خب-

 ...داره نامزد خودش که شدي مي دختري
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 کاره چي وسط اين فرهاد نميدونم.ميکني غلطي چه داري نميدوني خودتم تو...دهنتو ببند-

 !نيست نامزدت باشه که کي هر ولي است

 !رفتارت...لحنت!مباشر جناب شدي عوض-

 !نشم عوضي بپا پس...آره-

 عوضي بود که چي هر شدم عاشقش من که خالفکاري... مقصرم من باشي شده عوض هم اگر

 !عوضي گفتم بهش من ولي...نبود

 اگه داري حق و کردم تو بار بود کامياب اليق چي هر...لجن گفتم

 !باشي متنفر ازم

 :گفتم خونسرد و نشستم در نزديک صندلي روي

 !منتظره فرهاد...برم بايد بگو حرفاتو-

 :گفت عصبي و زد پوزخندي

 !فرهاد...فرهاد...فرهاد-

 :داد ادامه و کرد مکثي بعد

 که يکي اونم!کني متنفر خودت از رو يکي که نداشت ارزششو.جون دختر نداشت ارزششو-

 !بود عاشقت

 ؟!ميخوره دردي چه به طرفه يه عشق...هه-

 !مونه مي کاکتوس يه کردن بغل مثل طرفه يه عشق ميگفت يکي

 .دادم پايان زجرت به که باشي هم ممنون ازم بايد پس! ميده زجرت فقط

 :گفت مرموز آرامشي با و انداخت بهم نگاهي رادان

 !ميشي پشيمون حرفا اين زدن از روز يه-
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 ...نباشه دير روز اون اميدوار

 به کردم شروع زد که حرفي به توجه بدون و کردم حبس نفسمو

 :داشتم ايمان بودنشون دروغ به که حرفايي زدن

 بپيچي؟ من پاي و پر به قراره کي تا تو.رادان خدا خاطر به-

 بين که حسي...هستي معمولي آدم يه فقط من براي تو!ندارم و نداشتم اي عالقه هيچ تو به من

 !نيست عشق هست چي هر...تنفر شايدم يا حسيه بي فوقش فوق توئه و من

 :گفت و برگشت پنجره سمت به رادان

 !نيستي تو من عشق!ميگي راست تو...آره-

 !بود سنگين برام حرفش...لرزيد جهت بي و بيخود دلم

 !چاکته سينه عاشق بگه داري انتظار بعدم ميکني داري دوست کاري عسل؟هر هان؟چيه

 !فهميدي که عجب چه خب-

 .نفهميدم که کرد زمزمه چيزي لب زير رادان

 :گفت که شم بلند جام از خواستم

 .کردي خورد...شکستي منو تو شب اون...آخرم حرف و-

 روز يه که بدوني بهتره...نبود حقم که زدي بهم تهمتايي

 !ميشي پشيمون زدي که حرفي از

 !فرانک نيست دور خيلي روز اون و ميشکني...ميشي خورد

 ...برم من شد تموم حرفات اگه-

 !نمونده گفتن براي چيزي...برو-
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 !ميشه شروع ديدنيا بعد به اين از

 .اومدم بيرون اتاق اون از سرعت به و گرفتم نشنيده رو حرفش

 .ميکنه ام خفه داره اتاق اون ميکردم احساس

 کجي دهن بهم دارن کرده نقاشي رادان که هايي چهره کردم احساس لحظه چند براي حتي

 ...ميکنن

 !جوري اين اونم...بزنم هم حرف باهاش که وقتي به برسه چه ميشد بد هم رادان ديدن با من حال

 .شدم گرفتارش ندونسته...فهميدم نمي عشقو معني

 !عسل کردي اشتباه

 .ميشد يکي باهات نبايد ممنوعه عشق اين

 شدي؟ عاشقش که کرد باهات چيکار

 شد؟ عاشقت که کردي چيکارش

 ريخت؟ بهم اينطور اوضاع کي

 .شدم روانه اتاقم سمت به و رفتم باال سختي به ها پله از

 .برام جديد عادت يه بود شده گريه...ميگرفت خيلي دلم جديدا

 .بايستم شد باعث سيروان صداي بشم وارد خواستم تا و اتاقم در رفتم

 يه هميشه مثل.بود ايستاده اتاقش در چارچوب تو...کردم نگاهش غمگين و سمتش به برگشتم

 .ميکرد نگاهم مهربوني با و بود لباش رو بخش آرامش لبخند

 فرانک؟ خوبه حالت-

 :دادم جواب ترديد با و کردم نگاهش يکم

 ...ذره يه.نيست جالب اوضاعم زياد...نه-
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 بزنيم؟ حرف يکم ميخواي-

 .دارم نياز صحبت هم يه به بدجور لحظه اون که ميدونستم اما نه يا بود درسته کارم نميدونستم

 :گفتم بهش و جلو رفتم

 !اتاق داخل بريم-

 :گفت و گرفت فاصله چارچوب از

 .تو بيا-

 قدر اين نميتونست مرد يه اتاق صد در صد.ميزد برق تميزي از...زد خشکم شدم که اتاقش وارد

 ...اينقدر رو اتاقش خدمتکارا حتما خب...باشه مرتب

 :کرد پاره رو افکارم رشته صداش با

 ...تميزه خيلي ميدونم-

 !بلدن خوب رو کارشون خدمتکارا...معلومه خب-

 !بشن اتاقم وارد خدمتکارا نميزارم هيچوقت من-

 چييي؟-

 !کنم مرتب اتاقمو خودم دارم دوست دوما...ندارم اطمينان بهشون اوال...شنيدي که همين-

 :گفت سيروان.دادم تکون تاييد نشونه به سرمو

 !بزنيم حرف ديگه چيز يه به راجع ود قرار ما...خيال بي-

 :گفتم وار زمزمه و نشستم تختش کنار چرم مبل روي

 ...خب آره-

 چيه؟ خرابت حال اين قضيه بدونم ميخوام!کن شروع-
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 روم به رو هام شنيده با متضاد چيز يه االن اما بودم شنيده خيلي رو تو شادابي وصف من

 ...نشسته

 !ميشم درست.نگير سخت-

 ...نکن سرم به دست بزنيم؟نه؟پس حرف که نشستيم اينجا ما-

 .کردم نگاهش متفکر و گذاشتم ام چونه روي راستمو دست

 يا درسته نميشناسمش زياد که آدمي به دلم توي حرفهاي گفتن نميدونستم.بودم شک تو هنوز

 با بود تونسته انگار...ميکنه سبکم سيروان با زدن حرف که داد مي گواهي دلم راستش اما...نه

 .کنه باز جا دلم تو صميميتش

 بگي؟ نميخواي-

 ؟!کنم شروع کجا از نميدونم راستش اما...چرا-

 :گفتم آخر و کردم مکث کمي

 چيه؟ عشق معني...ببينم-

 !داره آدمش به بستگي عشق تعريف-

 کيه؟ عاشق خب-

 !عشقه معني دنبال که کسي-

 :گفتم باالخره دقيقه چند از بعد!کرديم سکوت دومون هر

 باهاش گاهي از هر.گرفتم نمي ازش حسي هيچ کردم مي که نگاهش.دلم تو نبود هيچي اولش-

 و ميکرد تزريق وجودم به لذت خس يه خوردنش ميزد،حرص آتيشم حرفاش...ميکردم کل کل

 اون شهرام که اين تا بود خوب چي همه...کردنش اذيت براي ميکردم پيدا انگيزه بيشتر من

 !گردنمون انداخت رو کذايي ماموريت

 !حسامون...نگاهامون...شد عوض چيز همه ماموريت اون تو
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 !نيست سابق ريتم اون ديگه هم قلبم ريتم ميکنم فکر اوقات گاهي حتي

 ...کردم پيدا بهش نسبت که حسي اسم دنبال گشتم کلي

 ...عشق!بود عشق اسمش

 :دادم ادامه و بستم چشمامو

 ...شدم گرفتارش ديدم اومدم خودم به آن يه.بودم کاره هيچ من خدا به

 باهاش کاري من اما! شدم دنياش ميگفت...کنم ازدواج باهاش خواست ازم.داشت دوستم اونم

 .نداشت جرأتشو کس هيچ که کردم

 !شد متنفر ازم که اونقدري...کردم خرد رو غرورش من

 !نيست اي گله بابت اون از البته

 !ممنوعه عشقه اين از بکنه دل خواستم...ازم باشه متنفر خواستم خودم

 .نبود عاشقي رسم آوردم مرد اون و خودم سر به من که باليي که اين حرف خالصه

 .کردم باز چشامو کردم تموم که رو حرفم

 .نبود هيچي اما نگاهش تو گشتم سرزنش دنبال خيلي...ميکرد نگاه منو عادي نگاهي با سيروان

 :گفت رفت مي ميزش روي آب بطري سمت به که حالي در و شد بلند جا از بعد کمي

 ...شد من مثل جورايي يه هم تو سرنوشت!برات سوزه مي دلم-

 درد به داري هم تو انگاري اما باشه من شبيه سرنوشتش که نميکنم آرزو دشمنم براي حتي من

 !ميشي دچار من

 :گفتم تعجب با

 تو؟ سرنوشت به-

 :گفت کرد مي نزديک لبش به رو ليوان که حالي در و ريخت ليوانش توي بطري آب از کمي
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 !من سرنوشت به...آره-

 .ميکردم خدمت مرزي صفر نقطه تو!پيش سال چهار درست

 !بودن خونگرمي مردم خيلي...کردا ميون

 سر هم!ميشه بهتر هست که ايني از روزگارم کنم ازدواج کردستان توي اگه کردم مي فکر هميشه

 شيرزن يه زنم ميخواست دلم...کردم ازدواج مهربون و نجيب دختر يه با هم گيرم مي سامون و

 !باشه کرد

 !ميخواستم عادي و آروم زندگي يه...نبودم عاشقي و عشق پي

 ...که اين از غافل

 ...نگفت چيزي و کشيد سر رو آبش ليوان

 :پرسيدم طاقت بي

 چي؟ که اين از غافل-

 ...دارد بسيار ها بازيچه اين از بازيگر چرخ که اين از غافل-

 .باشم آروم نخواست تقدير

 زمين روي که ديدم نزديکي اون دختري يه پاسگاه ميرفتم داشتم که روز يه ها موقع همون

 .ميکرد ناله درد از بود گرفته پاشو مچ که همونطور و بود نشسته

 .رفتم نمي جلو و ميشکست پام کاش اما شده چي ببينم تا جلو رفتم

 .اومد مي چشمم به بيشتر اش قيافه ميرفتم تر جلو که قدر چه هر

 ...بلند هاي مژه و مشکي چشماي با دختر يه

 ...انداخته گل هاي گونه.بود سفيد برف مثل صورتش

 .نگفتم دروغ بود فرشته بگم اگه خالصه
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 .ست هيما اسمم گفت...پرسيدم اسمشو و جلوش نشستم

 سر پاش که شده مي رد داشته گفت ترديد و شک کلي با اونم شده اونطوري چرا که پرسيدم ازش

 ...زمين ميوفته و ميخوره

 اون اما دنبالشون برم تا بده بهم خانوادشو نشوني بهتره گفتم بهش.بود ديده ضرب پاش مچ

 .نشدم قضيه اين پي پا زياد منم و نگفت خونوادش به راجع هيچي

 مي فکر که بودم لوح ساده چقدر من و رفته ديدم بيارم براش دکتر يه برم خواستم تا هم بعد

 !نبينمش ديگه قراره کردم

 ...ديدمش اتفاقي روز يه که بود گذشته ماجرا اون از روز چند

 .شدم خوشحال ديدنش چرا؟از دروغ

 .بزنم حرف باهاش تا جلو رفتم و شدم پيشقدم خودم اصال

 .ميکشوند هيما سمت به منو نيرويي يه انگار

 تازه برام اول روز عين چي همه!لحنش...هاش خنده صداي...فرانک گوشمه تو صداش هنوز

 .است

 چقدر که نميدوني و اومد لبش روي لبخند کم کم بعد ولي.کرد تعجب ديدنم از اول...جلو رفتم

 !اومد مي بهش لبخند

 ...ما گاه بي و گاه هاي ديدار شروع شد اون...نيارم درد تو سر

 !ميکنه اذيتش همش که کرده ازدواج نفر يه با مادرش و مرده پدرش گفت مي

 انکار شد نمي جوره هيچ رو زد مي برق قشنگش چشماي توي که غمي...بود دلشکسته خيلي

 !کرد

 .بودم شده معتاد صداش به انگار...کرد باز جا دلم توي کم کم

 ...شد مي آشوب دلم ديدمش نمي روز يه اگه
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 .شدم عاشقش بگم بخوام اگه کالم يک در

 ...رفت گذاشت جوابي هيچ بدون گفتم بهش وقتي

 تازه ديدمش که وقت چند از بعد اما داره دوستم اونم کردم مي فکر آخه.گرفت دلم خيلي

 .رفت پيشم از حرف بي روز اون چرا که فهميدم

 مثل بخواد هيما اگه که کرده شرط و قاچاقچياست جزو ناپدريش گفت مي...فرانک نميشه باورت

 حتي گفت...بياد اون پاي به پا و کنه همکاري باهاش بايد کنه زندگي مادرش پيش قبل

 !همکاري به کنه مجبورش ميخواسته

 ...قضايا باقي و ميخوره زمين که ميکرده فرار ناپدريش دست از داشته ديدمش من که روزم اون

 مي عذابش داشت ذهنش توي اي خاطره انگار...شد خيره زمين به و روم به رو نشست سيروان

 .داد

 :پرسيدم کنجکاوي با

 اش؟ بقيه...خب-

 از گفتم...مهمه برام خودش فقط که گفتم هيما به من خيليا برعکس...ميگفتم داشتم...آهان-

 .بيرون ميارمش خونه اون

 اما گفتم و گفتم و گفتم. بگه بهش گل از تر نازک کسي نميزارم و ام خونه خانوم ميکنمش گفتم

 ...حرفا اين به کردن عمل براي بده بهم زمونه که وقتي از دريغ

 .کرد مکث دوباره

 .بود شده جمع چشماش تو اشک...ميداد مالش هاشو شقيقه داشت

 !ميکشه زجر داره خاطرات اون يادآوري از دونستم مي. نگفتم چيزي

 .نداره خوشي پايان داستانا از خيلي مثل داستان اين دونستم مي

 .بياد حرف به خودش تا نگفتم چيزي پس ميدونستم
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 ماه دو از بعد.ميزارن اسمشو که چي هر!گذاشت قالم!زد رفت،غيبش...نديدمش ماه دو-

 سوزي آتيش توي بقيه.بود مونده زنده اون فقط قاچاقچي دسته يه بين از.شد دستگير ناپدريش

 ...بودن شده کشته

 اما...نميگفت چيزي اول.زدم حرف باهاش رفتم.کنم اش خفه ميخواست دلم شنيدم که اسمشو

 .اومد حرف به باالخره

 ...گفت...گفت

 :داد ادامه سختي به و اومد پايين سيروان چشماي از اشکي

 .شده خاکستر من من،عشق هيماي گفت.رفته بين از سوزي آتيش توي گفت-

 زندگي و مرگ اندازه به عمقش که شکافي...کرد ايجاد شکاف ما بين سرنوشت سادگي همين به

 .بود

 ...شد دفن پيش سال چهار توي هام حس تمام.دادم دست از رو زندگيم جواهر

 ...اومد نمي در صدام و بود شده گشاد امکان حد تا چشمام

 !باشه کشيده سختي حد اين تا اومد نمي بهش

 :گفت و کرد نگاهم غم با

 چطور دونم نمي...بشي مرد اون عشق گرفتار اين از بيشتر نزار!بشي من مثل که توئه حيف-

 .بموني عاشقش نبايد ولي کنه عاشقت تونسته

 !بکشي قلبت تو اونو عشق بايد تو فرانک... کن فراموشش

 !باش روحيت حال و خودت فکر به نيستي تيم فکر به اگه

 !ميکنه داغونت کذايي عشق اين

 :گفتم و کردم باز لب سختي به
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 !نميده گوش خرفم به ديگه وقته خيلي...کرده پاره افسار وقته خيلي دلم-

 ...برم تنهايي رو طرفه يک جاده اين ته تا کنم فکر ولي بريدم اون قلب از عشقمو پاي من

 !پس راه نه و گذاشته برام پيش راه نه ممنوعه عشق اين...برگردم راه وسط از بتونم نکنم فکر

 .نگفت هيچي و زد تلخندي سيروان

 .کنم عوض رو حرف ميخواست دلم...بود سنگين خيلي بينمون فضاي

 .ديدم گيتار يه يهو که کردم اطرافم به نگاهي

 .باشه آورده گيتار خودش با نمياد يادم من حتي.بزنه گيتار اومد نمي سيروان به

 :پرسيدم تعجب با

 توئه؟ مال گيتار اين-

 !باشم داشته همدمي يه مدت اين گفتم...خريدمش تازه...آره-

 بزني؟ بلدي مگه-

 !خريدمش خنده محض همينجوري... پ ن پ-

 .ميندازه راه کارمو موقتا خب ولي نيست خودم گيتار دستي خوش به البته

 :گفتم خنده با

 بزنم؟ يکم ميزاري...گيتارم عاشق من-

 :پرسيد تعجب با اون بار اين

 بلدي؟ مگه-

 .بزارم سرکارت ميخوام... پ ن پ-

 ...گيتار سمت رفتم و شدم بلند بعد
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 !زيبا و آمريکا ساخت.بود خوبي ساز انصافا

 ...صندلي روي نشستم و آوردمش

 .داشتم دوستش خيلي که آهنگي يه زدن به کردم شروع

 همراه خوندن به کرد شروع شنيد رو آهنگ ريتم که سيروان

 .آهنگ

 تو از ام ديوونه دل-

 ...تو از نشونم تنها

 يادگاري عکس يه

 ...نداري خودتم که

 شبهام رفيق شده

 ...تنهام خيلي که وقتي

 روم به رو ميزارمش

 ...آرزوم ميشي بازم

 ...ندارم رو تو وقتي

 ...قرارم بي که وقتي

 بندم مي باز چشامو

 .خندم مي هام گريه به

 .ميکنم صدا رو تو

 .ديدنم بياي شايد
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 ...رادان عشق به...محمد ياد به...فرانک ياد به من و خوند مي غم با اون

 !نواختم مي رو آهنگ اون داشتم زندگيم توي که هايي حس تمام خاطر به

 ...گفت ميشد کاش"

 ...ست شوخي يک تنها بتهوون هاي سمفوني

 ...باشد ميان در تو صداي و احساس پاي وقتي

 ...گفت ميشد کاش

 ...هستند مصرف بي و معني بي دنيا هاي ساز

 ."باشد ميان در گيرايت چشمان آواي پاي وقتي

*** 

 بعد هفته دو

 :گفتم فرزاد به رو کالفگي با

 .نداريم محمد از خبري هيچ ما و گذشته هفته دو-

 ...نميده پس نم که هم کامياب

 حتما شد مي کامياب پي پا بيشتر کم يه شهرام اين اگه اصال

 !کنه پيدا رو محمد ميتونست

 :زد داد سيروان

 بدي؟ باد به رو سرمون ميخواي...آرومتر-

 :گفتم و نشستم تخت روي حرص با

 چي؟ باشن کشته رو محمد اگه...بابا کن ولم-
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 بکنيم؟ ميتونيم چيکار کنن اش تيکه تيکه بدنش اعضاي خاطر به اگه

 کسي ميتونيم نه و کنيم تموم ماموريتو اين ميتونيم نه که ايم عرضه بي مشت يه ما کنيد قبول

 .بديم نجات رو

 :گفت بود زده زل زمين به متفکرانه که فرزاد

 !آروم...عسل باش آروم-

 :گفت سيروان

 صدامونو يکي ممکنه که کنيد نمي فکر چرا آخه.ميکنيد عمل پروا بي خيلي تا دو شما-

 نداره؟ ميکروفون اتاق اين که معلوم کجا از اصال...بشنوه

 :گفتم حرص با

 !نيست اينجا هيچي...گشتم رو جا همه-

 .بکشه سرک دستاش زير کار تو نداره عادت...نيست کامياب مثل شهرام

 .ميکروفون به برسه چه نذاشته اتاقا تو دوربينم حتي

 .باشيم محتاط بايد ما صورت هر در-

 ...محمدم فکر به فقط االن من...خوشه دلت توام بابا کن ولم-

 ...هست مشکلي يه فقط!کامياب ويالي برم جوري يه بايد

 :پرسيدن هم با فرزاد و سيروان

 مشکلي؟ چه-

 ...کرده زوم روم خيلي نسرين اين ميکنم احساس-

 حرف باهاش داشتم شهرام اتاق تو من هم دفعه هر و اينجا اومده بار چند تهران اومديم وقتي از

 .زدم مي
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 .بده دستم کار ميترسم.بود کينه از پر نگاهش آخر دفعه

 :گفت فرزاد

 اعتماد نسرين به بايد که فهمونم مي شهرام به دارم کم کم...ميکنم حلش دارم خودم اونو-

 .داره مي بر تا سر از دست هم نسرين بشه خوب تا دو اين رابطه اگه.کنه

 :گفت و زد پوزخندي سيروان

 .بده رو دختره اين به شهرام ميدونم بعيد من...داري خوشي دل-

 ...ميگي تو اونوقت بعد ميکنه رفتار باهاش حيوون مثل اينجا مياد که دفعه هر

 :گفتم و سيروان حرف وسط پريدم

 .کرد برخورد ماليمتر هميشه از.نيست يادت رو آخر دفعه...نه-

 داره ميکنم حس منم.باشه دلخور ازش يکم فقط که انگار

 !نه يا ببخشه رو نسرين که ميره کلنجار خوش با

 :گفت و زد عميقي لبخند فرزاد

 .مياد خوشم نظرات دقت اين از هميشه-

 !ببخشه رو نسرين که تلنگره يه منتظر شهرام

 !ميزنم بهش رو تلنگر اون من

 چطور؟-

 به دادم پيش روز چند و کردم جمع بيارمو بدست نسرين از ميتونستم که اطالعاتي تمام من-

 .شهرام

 ...سيمکارتاش پيامکاي و مکالمات تمام تا گرفته تلگرامش اکانت و ايميل هک از

 ...آوردم در مدارک تو از داليلي به بنا رو چيزا سري يه البته
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 .شد مي نسرين به شهرام دوباره اعتماد مانع که چيزايي يه

 :گفتم و انداختم بهش دقيق نگاهي

 اعتماد نسرين به دوباره شهرام بشه باعث که کردي اضافه مدارک اون به رو اطالعات سري يه و-

 .کنه

 :گفت و زد خبيثانه لبخندي

 !ديدم که هستي آدمي ترين زرنگ و ترين باهوش تو!عسل بهتريني تو-

 :گفت و خنديد سيروان

 !اينا مامانش و بلوري پاي و دست و سوسکه اون افتادم؟ چي ياد ميدونيد-

 .کردم پرت سيروان طرف به و برداشتم کنارم از رو کاغذي دستمال جعبه

 :گفتم حرصي

 !خودتي سوسک...ادب بي-

 .شد ساکت من غره چشم با که خنده زير زد هم فرزاد

 .بخندونه رو ما ميتونست حالتي هر در سيروان که اومد مي خوشم چيزا اين همه از فارغ ولي

*** 

 رادان

 ...بود رفته گرماش که ميکردم چيکار قلبم با اما.بشن گرم تا جيبام تو کردم رو دستم

 .بودم شده خسته.نشستم حياط درختاي از يکي زير

 عاشقم قلب به توجه بي کسي يه جوري چه بره يادم که کردم گرم کار با سرمو فقط هفته دو اين

 .شکست منو

 :گفتم و گرفتم آسمون سمت به رو سرم
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 باهام؟ کرد چيکار مهربونتو؟ديدي نا بنده ديدي خدايا-

 .کارش واسه بده تاوان نميخوامم...ازش نيستم دلگير خدا به اما

 .کرده مي تصور اون که نبوده جوري اون چيز همه که ميفهمه روز يه دونم مي چون...اصال

 .نيست ممنوعه بينمون عشق ديگه حداقل اما...نباشه مني ديگه شايد روز اون

 .ريختم اشک و گذاشتم زانوهام روي سرمو

 .ميزدم زار داشتم شده له غرور يه با حاال بود جونم مثل برام غرورم که مني

 ...فرهاده عاشق کنم فکر که کرد کاري يه

 ...نيست ميدونم که من اما

 !نيست هيچي تا دو اون بين ميدونم که من

 مجبوره ميکنه باهام که کاري اون خاطر به حاال

 ...کنه تحمل چشمامو توي تنفر

 ...تر اي حرفه بار اين.ميکنم بازي نقش باز دارم

 .رسم نمي جا هيچ به طوري اين.کنم جور و جمع خودمو بايد من

 .بدم انجام کارمو بايد فعال

 .کردم پاک رو اشکام و کشيدم عميقي نفس

 .بود چهار ساعت.انداختم نگاهي يه مچيم ساعت به

 .ميزدم زنگ بايد ديگه ساعت نيم درست

 .بيرون زدم ويال از بدم اطالع کسي به اينکه بدون و شدم بلند جام از

 .توش انداختم کارتمو و کردم پيدا خالي کيوسک يه باالخره روي پياده ربع يه از بعد
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 ...گرفتم رو شماره سريع

 .پيچيد گوشم توي اي مردونه و محکم صداي بوق تا سه از بعد

 :گفتم کردم صاف صدامو اينکه از بعد و نره صدا تا گذاشتم گوشي دهني رو دستم

 !قربان سالم-

 پسر؟ تويي...رادان سالم-

 .بزنم زنگ بهتون امروز بود قرار...خودمم.بله-

 خبر؟ چه خب...آره-

 از يکي توي اونم.بندازه راه حسابکي حراج يه شهرام بعد هفته احتماال اما.نيست خبري فعال-

 .شهر از خارج ويالهاي

 حراج براي رو اونجا کامياب که ميدي احتمال چقدر رادان ببينم.شهره از خارج کاميابم ويالي-

 !کنه انتخاب

 !باشه باال احتمالش کنم فکر اما...نميدونم-

 و بري زيرزمين اون به ميتوني کنم فکر!ميشه خوب خيلي تو براي بشه برگزار اونجا حراج اگه-

 ...کني بررسيش

 .ميکنم تالش بازم نشه بارم اين اگه حتي!ام لحظه اين منتظر ساله چهار من...بله-

 .باش خودت مراقب فقط رادان-

 .نباشيد من نگران.هستم خودم مراقب من-

 .بزن زنگ بهم شد مشخص حراج محل وقتي پس...باشه-

 !حتما...ميدم بهتون رو نهايي خبر حتما-

 .گذاشتم رو گوشي و کردم خداحافظي بعد
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 .برگردم نميذاشت حسي يه اما ويال برگردم دوباره خواستم

 .ميکرد دور ويال اون از منو دافعه نيروي يه انگار

 ...تو و من لجبازي سر"

 ...شد دافعه چشمانت جاذبه

 ...شباهت تاوان به را همديگر رانديم دو هر

 ...مظلومانه چه قلبم ميان اين در و

 !"شد سرگردان دافعه اين ميدان در

 کيم؟ميخوام من.ميکردم فکر زندگيم و خودم به و ميزدم قدم خيابون توي هدف بي همينجور

 .ام خسته...کردنا بازي نقش و کاري پنهان اين از شدم خسته...بدم ادامه بايد کي کنم؟تا چيکار

 .باشم خودم يکم ميخوام

 .مخفي ماموران ترين زبده از يکي.هستم پناه يزدان رادان سرگرد من

 .نفر سه اون مثل...اونا مثل پليس يه...پليسم يه من

 !بشه شناخته نبايد که يکي

 !جدي و خشک...نخنديدم بار يک سال چهار اين تو

 !فرانک...دختر اون اومدن با اما

 .بپرسم سردار از واقعيشو اسم دفعه اين باشه يادم

 باشه؟ ميتونه چي اسمش يعني

 هستن؟ کي مامور تا دو اون بدونم که اينه چيز هر از تر مهم اما

 ...رسمشونو هم اسمشونو هم...بفهمم بايد
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 .زود خيلي بدونم زودتر ميخواست دلم

 کنم؟ صبر بعدي تماس تا ميشد يعني

 .نيست جاش سر حواسم اصال روزا اين.نپرسيدم و آوردم در بازي گيج چرا...اه

 .بدم ماموريت اين و خودم دست کاري يه آخرش ميترسم

 ...بشم تر گرم تا دادم باال رو کتم هاي يقه...بود سرد خيلي هوا

 ...کردن چراغوني جاشو همه ديدم که شدم مي رد خونه يه مقابل از داشتم

 .کرد توقف خونه اون در جلوي زده گل ماشيني بعد اخظه چند...انگار بود عروسي

 ...کنه باز عروس براي رو در تا رفت سريع و شد پياده داماد

 !هيجان و عشق همه اين به زدم لبخندي...بود قشنگ برام چقدر

 شايد اما ديدم مي رو صحنه همچين که نبود بارم اولين

 .بردم مي لذت ديدنش از داشتم اينطوري که بود بار اولين

 .شد تر عميق لبختدم و کردم تصور تا دو اون جاي به رو فرانک و خودم لحظه يه

 قلبش؟ ساکن بشم من که مياد روزي خدايا؟يه ميشه يعني

 .نباشم لجن و عوضي آدم يه براش ديگه ميشه

 !شدنه داشته دوست تنگه دلم چقدر

 ...گذشته ازش خيلي مطمئنم اما کرده محبت بهم کسي چه بار آخرين نمياد يادم

 .باشم عشقش و باشه عشقم که زندگيم تو بياد يکي ميخواد دلم

 ببينم؟ رو روزي همچين ميشه يعني

 .بودم ويال روي به رو اومدم که خودم به اما رفتم راه چقدر نميدونم
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 :گفتم لب زير و زدم خودم به پوزخندي

 .اينجاست آخرت و اول خونه که بدبختي خيلي...هه-

 .باشي اينجا که وظيفته هم و گيره اينجا دلت هم

 ...شدم حياط وارد و کردم باز رو در

 .زد خشکم باال آوردم سرمو که همين

 !ندارم طاقت ديگه خدايا...ها صحنه اين بازم

 .کرد مي شوخي باهاش داشت و بود گرفته فرانک کمر از فرهاد...من جلوي

 :ميگفت و زد مي قهقهه فرانک

 !خورم مي ليز االن کن ولم...برم ميخوام کن ولم-

 :گفت هم فرهاد

 !بخشيدي منو بگي بايد!نداره امکان-

 !نميگي هيچي هم تو سوسک ميگه من به ديوونه اون!آقا بکشي منت بايد ها حاال حاال!عمرا-

 :گفتم خودم به

 !نيست هيچي اونا بين...رادان باش آروم-

 و باشي آروم بايد تو.باشن نامزد هم با اونا که کمه خيلي احتمالش.برادرن و خواهر اونا اصال شايد

 !باش مغرور...باش يخي...سرد

 !توئه حق تالفي يکم

 !بودي کرده پيشکشش تو که ست هايي دلشکستگي تالفي پي دلم"

 "نشست جانم بر و شد بازتاب چشمانت آينه در آنها همه آنکه از بيخبر
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 .جلو رفتم و کردم جور و جمع خودمو زور به

 کامال اي خنده با و کرد ول رو فرانک کمر ديد منو تا فرهاد اما نبود من به حواسش اصال فرانک

 :گفت مصنوعي

 چطوري؟...سالم-

 :گفتم و زدم زل بهش تنفر با

 چطوري؟ تو!هميشه از تر عالي...عالي-

 :داد جواب و زد اي قهقهه فرهاد

 باشه؟ بد ميتونه آدم وروجکي همچين وجود با مگه-

 من مگه گذاشته؟خب کنار ديگه يکي براي هاشو شيطنت تمام وروجک اين چرا.گرفت دلم

 شد؟ طوري اين چرا داره؟پس راه دل به دل گفتن نمي قديميا مگه...نداشتم دوستش

 !ديدي مي منو بيشتر يکم کاش.نبودم عشقت اليق نکنه

 تو زدن زل جرات اما کيه مال ميدونستم که ميکردم حس خودم روي رو نگاهي سنگيني

 .نداشتم رو چشماش

 ...ميترسيدم دختر اين چشماي تو زدن زل از ابهت همه اون با!پناه يزدان سرگرد...من

 ...ميبازم رو قافيه کنم نگاهش اگه ميدونستم اما ميريختم تنفر چشمام تو بايد من

 !ميده لو منو و ميزنه برق چشمام تو عشق ميدونستم!ميشه عوض نگاهم رنگ ميدونستم

 :گفتم کنم نگاه فرانک به که اين بدون

 اينجا.کارمندا براي ست اداره مثل ما براي ويال اين!نيست کارا اين جاي اينجا که گفتم هم قبال-

 ...نيست بازيا لوس اين جاي

 :گفت و زد پنهاني پوزخندي فرهاد
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 !ميکنيم رعايت بعد به اين از...قربان چشم-

 .باشه دهنده آزار اون براي نگاهمم توي تنفر کاش...بود اعصابم رو صداش توي تمسخر

 !کني برخورد اينطور اينا با نبايد تو رادان...ميکردم قاطي داشتم باز

 !پليسن اونا ميدوني که تو پليسي تو نميدونن اونا

 بايد نظامي يه و نظاميم يه من.کنم اينطور که نيست درست پس

 .کنه غلبه احساساتش به بتونه

 ...گرفت اش ناديده نميشه و اصله يه اين

 :گفت مقدمه بي فرانک سکوت لحظه چند از بعد

 !خيسه خيسه کردي؟پيشونيت خوبه؟عرق حالت-

 :گفتم سرد لحني با و نياوردم خودم روي به اما شدم خوشحال نگرانيش از

 !نيست چيزي...خوبم-

 :گفت فرهاد

 خبر بي که اين مثل!داره چيکارت امپراطور ببين برو بدي گير ما به که اين جاي بي!راستي-

 .گشت دنبالت خيلي!رفتي گذاشتي

 .بزنم دار پسره اين دست از خودمو ميخواست دلم

 .بگيره ايراد واسم اين بود مونده همين فقط

 !بزنه غيبم يهو ميخواد دلم من...چه تو به اصال

 .کنم آمد و رفت سرگردان ارواح مثل ميخواد دلم اصال

 ؟!داره توربطي به
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 :لرزوند رو دلم بند دوباره فرانک صداي

 شهرام؟ پيش بري نميخواي-

 :گفتم و کشيدم صورتم به دستي

 !ميرم االن...راسخ خانوم ميرم...چرا-

 .غمگينه صورتش ديدم که انداختم بهش نگاهي

 ...نه صد در احساسم؟صد بود شده سرد

 .ازم شده نااميد انگار که ميکرد نگاهم جوري چرا اما

 !دروغين تنفر از پر من نگاه و بود گنگ حساي از پر نگاهش

 .کردم تند پا ساختمون سمت به سريع و گرفتم زيباش صورت از رو نگاهم

 ...شدم وارد کي و شهرام و اتاق جلوي رسيدم کي نميدونم

 .کنم فکر هم چيزا اين به بخوام که بود نمونده برام حالي کال

 :توپيد بهم ديدنم با شهرام

 ...که ميافتادم فکر اين به داشتم کم گشتم؟کم دنبالت چقدر تو؟ميدوني کجايي-

 :گفتم حوصله بي

 فرار؟ بعدشم و کردم خيانت بهت چي؟که که-

 دنبالت قانوني پزشکي توي که ميکردم فکر اين به داشتم...نداري ها عرضه اين از ميدونم!بابا نه-

 .بگردم

 ...حد اون در نه ديگه-

 ... رفتي نمي جايي خبر بي که تو!حد همون در اتفاقا چرا-
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 دير که هم وقتي.شدي چيزي يه حتما گفتم رفتي خبر بي و نکردن پيدات گفتن محافظا وقتي

 !کشتنت حتما گفتم کردي

 .کن ولش رو اينا حاال.بکشه منو نداره جرات کسي...شهرام نترش-

 داشتي؟ کارم

 ويالي تو رو حراج نظرت به بدونم ميخوام راستش... آره...آهان-

 کنيم؟ برگزار کامياب

 :گفتم و دادم نشون تفاوت بي خودمو

 چيه؟ خودت نظر...نميدونم-

 ...کنيم برگزارش اونجا بار اين تره امن اونجا اينکه براي ميگم من-

 !بزرگه هم...شهره از خارج هم

 باشه؟ هفته اين شد قرار فقط! ميکنيم برگزار همونجا...خب آره-

 ...کنم شروع جديد پروژه يه جديد ماه از و کنم تمومش هفته اين ميخوام...آره-

 !تصاحبشون هيجان و جديد اشياي دوباره

 !بخشه لذت برام چقدر کار اين که گفتم هميشه

 ...چيزي يه فقط-

 چي؟-

 ...و کاميابه ويالي تو اونم آخه...نشه دعوات نسرين با دوباره-

 ...گيرم مي تصميم لحظه اون براي لحظه اون تو...نکنيم بحث بهش راجع االن رو بهتر-

 !ديگه دعواي يه باز و هم پر تو ميزنيد هم بار اين که ميدونم من ولي...باشه-
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 ...باش االن فکر فعال گفتم...رادان بيخيال-

 کردي؟ دعوت رو کيا حراج اين واسه.باشه خب-

 ...بترکونم حراج اين تو ميخوام...ميشناختم که اونايي همه-

 !محفوظه هم فرانک و تو سهم البته

 :کردم تکرار لب زير

 ...فرانک...فرانک-

 :گفت و خنديد شهرام

 نميشي؟ ناراحت بگم چيزي يه-

 :گفتم حواس بي

 ...نه-

 !خودم پيش وقت چند شدي؟شبيه عاشقا شبيه-

 هان؟-

 !نزن نشنيدن به خودتو پس گفتم چي شنيدي خوب-

 و غد آدم يه بشم باندت عضو ميخوام گفتي و پيشم اومدي بار اولين براي که روزي اون راستش-

 ...خوردت نميشد هم عسل من يه با که بودي مغرور

 بودنت تخس روز اون!هيچ يا و باشم راستت دست ميزاري يا گفتي که بودي مغرور اونقدر حتي

 ...کرده جذب منو

 ...مباشرم شدي روز چند عرض در و اينجا اومدي شدن محافظ براي پيش سال چهار

 اينجا به فرانک پاي که پيش وقت چند تا ميزد موج جديت نگاهت تو

 ...شد
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 !فهممش نمي که شده اضافه نگاهت به چيزي يه جديدا اما هست هنوز جديتت

 !عاشقي مثل چيزي يه...بودن درگير مثل چيزي يه

 نه؟ پيشش گيره گلوت کنم فکر اما بعيده تو از

 :گفتم و کشيدم گلوم به دستي خنده با

 ...شايد...نميدونم-

 :,گفت و شد جدي يهو شهرام

 !ست ديگه جا يه دلش اون...رادان کن بيرون سرت از فکرشو-

 ...شده من از جزئي وقته خيلي...بتونم نکنم فکر-

 .کرد بلندم و گرفت دستمو شهرام

 :گفت جديت با

 !بيا-

 ...کنار زد رو پرده و پنجره لب تا کشوند منو

 :گفت اميدي نا با بعد

 !ميدونم...ميکنه دلبري-

 ...کرده انتخاب رو فرهاد اون...کن نگاهش اما

 !تو از تر قبل خيلي

 !ببينمشون نميخواستم.نکردم نگاه حياط به

 :گفت تحکم با شهرام

 !کني باور تا کن نگاهشون-
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 :گفتم و کشيدم بيرون دستش از رو دستم

 !شهرام کن ولم...نميخوام-

 !نشي من مثل که خواستم من ولي...باشه-

 !نميخواد رو تو اون که کني باور بايد

 ...باشه دار خنده شايد

 اون در ما اما ميداد دلداري پليس يه به داشت خالفکار يه

 ...نبوديم پليس و دزد لحظه

 !ميفهمن همو درد که بوديم آدم تا دو

 .بود رفته ياد از چيزا خيلي لحظه اون در

 نميخواد؟ منو فرانک ميگفت شهرام

 !نداره اشکال.باشه

 !ميخوامش دنيا اندازه به که منم مهم

 :گفتم گرفته صدايي با

 !جايي يه تا برم بايد من نداري کاري اگه-

 :گفت تعجب با شهرام

 نميذاشتي بيرون اينجا از تو پا ها هفته اينکه به پسر؟نه خوبه حالت بيرون؟تو بري بازم ميخواي-

 ...روز يه عرض در که اين به نه

 !ام شونه سر زد و نداد ادامه رو حرفش خرابم حال ديدن با

 :گفت کردم نگاهش وقتي
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 !بشي آروم شايد برو...برو!بيخيال-

 !پسر برو...پشيمونم االنم ريختمت بهم خودم

 ريخت؟ بهم منو شهرام...هه

 .ريخته بهم معادالتمو همه اومدنش با فرانک...ريختم بهم وقته خيلي من

 !نديدم آرامش رنگ که وقته خيلي

 .بيرون اومدم شهرام اتاق از

 .کنم مشخص تکليفمو تا ميرفتم داشتم

 !ميشد پا سر يا ميشکست رادان يا امشب

 نفر سه اين بفهمم بايد...قرارمون از خارج...بزنم زنگ سردار به بايد

 چيه؟ نسبتشون و کين دقيقا

 !بنده دونستنش به زندگيم من ولي نبوده مهم اونا براي چيزا اين گفتن

 ...بدونم بايد

 حتي سرد هواي به توجه بي و بيرون زدم خونه از سريع اطرافم به توجه بدون شدم که حياط وارد

 نزديک بهم رو کتم هاي لبه نکردم سعي

 ...کنم

 !دراز زمانيست خود از ام شسته دست"

 "مينگرند خود به که قديمي هايي آينه مثل

 ...تلفن کيوسک همون سراغ رفتم دوباره

 !گرفتم رو شماره و انداختم تلفنمو کارت سريع
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 .بود زده يخ انگشتام سر

 !لرزم مي دارم هيجان از يا سردمه دونستم نمي

 !پيچيد گوشم تو سردار محکم صداي بوق تا چند از بعد

 بله؟-

 :گفتم ترديد با

 يادم رو چيزي يه چون...چون بزنم زنگ بهتون دوباره شدم مجبور...قربان ببخشيد!رادانم...سالم-

 !بپرسم رفت

 زدي؟ زنگ دوباره که اومده پيش ؟مشکلي خوبه حالت-

 !بپرسم بايد رو چيزي يه که گفتم...نه-

 !بپرس خب-

 !مهمه برام!بديد کامل سوالمو جواب دارم دوست قربان-

 ميخواي؟ چي بگو!بزن حرفتو...سرگرد ميکنه نگرانم داري-

 :گفتم و کشيدم عميقي نفس

 ...هم با نفر سه اون نسبت و اسم-

 ...دفعه يه که شده چي چي؟حاال-

 :گفتم و بزنه حرفشو نذاشتم

 !بگيد خواهشا...قربان مهمه-

 :گفت ترديد با بعد و کرد مکث لحظه چند سردار

 !شده،عسله باندتون وارد جاعل عنوان به که دختري اسم...خب-
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 !فرازمند عسل سروان

 !عسل...قشنگي اسم چه!نشست لبام روي لبخندي

 !داشت تضاد اسمش با يکم من با تلخيش اين اما

 :داد ادامه سردار

 !مهرداده سيروان شده باند وارد محافظش عنوان به که اوني اسم-

 معرفي اکيپ اون سرپرست سمت از و شده نقشه وارد ماموريت اواخر از مهرداد سروان

 ...بلوچستان سيستان و کردستان تو قبال!شده

 :گفتم هوا بي

 !بگيد رو اون...سوم نفر اسم-

 !نبودي عجول قدر اين قبال تو...سرگرد کنه بخير خدا-

 ...کرده،فرزاده نفوذ باند تو هکر عنوان به که اونيم اسم خب

 !فرازمند فرزاد سرگرد

 !فرازمند عسل سروان برادر البته و اکيپ اون سرپرست

 ...معروفه مخدر مواد با مبارزه دايره توي خيلي که هستن فرازمند سرهنگ هاي بچه نفر دو اين

 ...باشي،اون شنيده اسمشو بايد

 !بودن برداشته قلبم روي از رو تني چند بار يه انگار...شنيدم نمي هيچي ديگه

 ...برادرش!برادرشه!برادرشه اون پس

 ...شکرت خدايا

 !کنم چيکار بايد خوشحالي شدت از دونستم نمي
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 !زندگيم شانس بزرگترين يعني اين

 ...دختر کنم عاشقت ميتونم دونستم مي

 !ميکنم استفاده ازش خوب منم پس داده بهم رو فرصت اين خدا

 :گفت شد تموم که سردار حرفهاي

 بدوني؟ رو اسمشون ميخواستي چرا ميگي حاال-

 :گفتم هيجان با

 ...بشه زياد عموميم اطالعات خواستم کنيد فکر اصال!باشه الزم شايد گفتم...قربان همينجوري-

 نخوره؟ جايي به سرت مطمئني...سرگرد ميشم نگرانت کم کم دارم-

 !ميشم آدم دارم.خورده سنگ به سرم اتفاقا...قربان چرا-

 :گفت سرزنشگرانه سردار

 ...سرگرد-

 قربان؟ بله-

 !ميشه دردسرت باعث که نزني زنگ من به زياد کن سعي هم بعد!برس کارت به برو...هيچي-

 :گفتم خوشحال با

 !چشم...قربان چشم-

 :گفت لب زير سردار

 !رفت کرد، ديوونت ماموريت اين شدن طوالني کنم فکر...بده شفات خدا-

 :گفتم و خنديدم سرخوش

 !خداحافظ فعال...خوبم...قربان نه-
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 ...خداحافظ-

 ميتونستم که سرعتي آخرين با...دوييدم و گذاشتم سريع رو گوشي

 .کردم پرواز خونه سمت به

 عسل اسمش که دختري ديدن خاطر به دوييدم فقط...ميکردن نگاهم که هايي آدم به توجه بي

 ...بود

 ...نداشت چيزي تلخي از غير من براي تازگيا چه گر

 !نداره ايرادي ولي...کرد تا بد باهام گرچه

 .ميکنه فکر پيشنهادم به پليسم خودش مثل منم بفهمه وقتي

 ...ميگم بهش رو چي همه حراج اين از بعد

 ...رو چي همه

 باشه مونده باقي زندگيم از روز چند اگه حتي...منه مال دختر اون

 .ميارم دستش به

 ...من!منه مال عسل

*** 

 !ميره ور پيانو با داره عسل ديدم که شدم سالن وارد و اومدم در آشپزخونه از

 ...ميکرد ذوق ها بچه مثل صداشون از و ميداد فشار هوا بي رو ها کالويه

 ...کردم نزديک لبام به رو قهوه فنجون و دادم تکيه ديوار به

 .شد مي ديدم مانع قهوه مزاحم بخار گاهي از هر و روش بود شده ميخ همچنان نگاهم

 .کردم نگاهش راحت و آوردم پايين رو فنجون
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 براش و برم ميشد کاش اما جلو برم و بزارم پيش پا نميخواستم

 .بيارم در صدا به رو پيانو اون

 ...باشه طرفه يه که عشقي نه اما بزنم پيانو عشقم براي روزي يه ميخواست دلم خيلي

 !بخواي ازم خودت که روزيه اون اما...عسلکم ميزنم پيانو برات روزي يه

 ...رفتم باال ها پله از و گرفتم ازش نگاهمو سختي به

 .کرد نگاهم آن يه کردم احساس

 .لرزيد مي نگاهش از حتي دلم

 کنم؟ بازي نقش تونستم رو روز چند اين چطور دونم نمي

 بدم؟ نشون تنفر از پر خودمو تونستم چطور

 چطور؟

 .شدم وارد زدن در از بعد و شهرام اتاق سمت به رفتم

 ...ميزد حرف تلفن با داشت شهرام

 .دادم جوابشو چشمام با که داد تکون برام سري

 ...زدم زل بهش و گرفتم جا مينشستم هميشه که مبلي روي

 !ميزنه حرف چي به راجع داره بدونم داشتم دوست

 !جمعه همين...اوکي-

...+ 

 !ميشن نفر هفتاد از بيشتر ولي باشن نفر چند کال دونم نمي-

...+ 
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 ...ديگه بترکونم دفعه اين ميخوام خب-

...+ 

 حله؟ چي همه که باشم مطمئن پس-

...+ 

 ديگه؟ ميکني رديف رو چي همه پس...گرم دمت-

...+ 

 !خداحافظ!ميبينمت پس...باشه-

 :گفت ميشد بلند جا از که حالي در و کرد قطع رو تماس شهرام

 !اومدي...عجب چه-

 ...منتظرتم صبح از

 !کرد مي درد بدنم يکم...نبود خوب حالم-

 ...خوردي سرما حتما-

 مگه؟ داشتي کارم...بيخيال-

 .بندازيم راه رو حراج جمعه شد قرار بگم ميخواستم فقط...نه-

 بکنم؟ بايد چيکار من! خوبه...خب-

 !دادم انجام خودم رو کارا همه...هيچي قبل هاي دفعه برعکس-

 ميوفتاد داشت مهمي اين به اتفاق که حاال...شانس اين به لعنت

 !لعنت...کنم استراحت بزاره و باشه نداشته کاري من به بود گرفته تصميم شهرام

 !نريختي سرم رو کار و برداشتي من سر از دست تو...عجب چه-
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 !بسه تو کردن خسته براي فرانک همين...برات سوخت دلم-

 :داد ادامه و کرد جدي رو لحنش بعد

 ...شدي پرت حواس خيلي روزا اين شوخي از دور-

 ...شده تنگ جديتت واسه دلم

 !شدي ساله هيجده پسراي شبيه بگم اگه نميشه باورت رادان

 ...غريبه عجيب عاشقيتم

 :کردم زمزمه هوا بي

 !فکرشم تو اينقدر فهميده اونم يعني-

 :گفت و زد بشکني شهرام

 ...کن استراحت جمعه تا فعال...هپروت تو بري دوباره نميخواد حاال-

 !باشي اينطور خوام نمي جمعه ولي

 !بياري دست به رو تمرکزت کن سعي

 !ببازه حواسشو و هوش دختر يه براي نبايد تو مثل نفر يه

 ...بزاري دختري هر رو دست تو

 .نمياد خوشم دادن شعار از گفتم بار هزار.نده ادامه خواهشا-

 ...نداري اعتقاد بهش که نگو رو چيزي لطفا پس

 .ماليد شيره ميشه رو تو سر ميکنم فکر که خيالم خوش چه...هه-

 .ديدم حال به تا که هستي آدمي ترين عجيب تو

 ...ميدم نشون که نيستم چيزي من...عجيبم من...من؟آره
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 !ام پيچيده معماي يه من

 !کنه نفوذ دلم به تونست چون!تره پيچيده من از عسل اما

 ...کرد تسخيرم بخواد خودش که اين بدون

 .نداشتم نقشي ميوفتاد برام که اتفاقاتي تو هيچوقت که من به لعنت

 .کنم خوشحال رو عسل جوري يه ميخواست دلم بازم خيال و فکر همه اين وسط حتي

 :گفتم و گذاشتم کناريم ميز روي رو ام قهوه فنجون

 بدي؟ ياد پيانو نفر يه به داري حوصله ميگم-

 :گفت گنگي با شهرام

 هان؟-

 !بده ياد پيانو...پيانو-

 کي؟ به-

 !فرانک به-

 ...به چه رو من آخه...رادان بردار دست بابا!خدا اي-

 !بخوام ازت چيزي يه دارم حق پس...شهرام مديوني من به تو-

 !اين جز چيزي هر-

*** 

 :گفت حرص با عسل

 !شد اشتباه باز..اه-

 :گفت و زد لبخندي شهرام
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 !اينطوري...فرانک ببين.نداره اشکال-

 .کرد همخوني باهاش خودشم و کرد نواختن به شروع حوصله با دوباره شهرام

 شهرام انگار ولي بشه عصباني ديگه بار اين داشتم انتظار

 .حرفهاست اين از تر حوصله با

 لحظه اين توي انگار...بوديم عجيب ها انسان ما چقدر

 !صميميت جز نبود چيز هيچ ها ما بين

 .بود ديگه جور يه چيز همه کاش

 قضا از شايد و شد نمي کشيده راه اين به هيچوقت نداشت سختو زندگي اون شهرام اگه مطمئنا

 ...ما مثل شد مي يکي

 !نيست بد ذاتا آدمي هيچ

 !نه سياه اما بشيم خاکستري بتونيم فوقش آدما ما...نيست سياه هيچکس

 !بريم جلو تونيم نمي اونقدر آدما ما و بودن سياه سخته

 :گفت شهرام

 !بزن تو حاال-

 !کنه خراب نبود قرار اينبار انگار و کرد پيانو زدن به شروع ذوق با عسل

 !اتاقم تو رفتم و برداشتم سالن تو از رو نگاهم

 .کشيدم پووفي کالفه و انداختم ديوار روي ساعت به نگاهي

 ...کردم قاطي پاک شدم عاشق وقتي از

 .بودم نخونده نماز هنوز من و ميشد قضا نماز ديگه ساعت يه
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 ...ميخونديم نماز ميگفتن اذانو تا و ميکرديم پهن سجاده آدم بچه مثل زماني يه بخير يادش

 ...نفهمه کسي که بخونيم نماز جوري بايد حاال

 ...کردم قطع رو نمازم ميخونم نماز نفهمه کسي اينکه خاطر به بار هزار

 رو ماموريت اين زودتر چه هر اميدوارم ولي بشه تموم بازيا گربه و موش اين قراره کي دونم نمي

 .کنم راحت خودمو و ببندم

 .نشم کشته زندگيم خاکستري آدماي همين توسط قبلش اگه البته

 ...بيرون اومدم و گرفتمو وضو سرويس تو رفتم

 .بود شده باز در الي

 .کن درست رو در اين بگم باشه يادم

 .باشه در خراب قفل اين نگران همش من مثل آدمي يه نيست خوب

 .ميشه باز ميکني که فوت يه

 .بده دستم کار آخرش ميترسم

 سريع و برداشتم تخت زير از رو مهرم رفتم بعد. بستم زور به رو در

 ...نمازم خوندن به کردم شروع

 ...بود شده دير کافي اندازه به االنم تا

 ...نکردم فکر اضافي چيز هيچ به و کنار گذاشتم رو خياالتم و فکر ديگه گفتم که رو تکبير

 !بود خيال و فکر همه اين از من رهايي راه تنها نماز شايد

 ...من معبود اي پاياني و آغاز تو آخر سر"

 ."دم به دم ست بوده تو با ازل از من دل
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*** 

 عسل

 !ميده حال بيشتر گيتارم از حتي!حاله با خيلي-

 :گفت و خنديد بلند شهرام

 .داره ديگه صفاي يه گيتار خب ولي تره قشنگ گيتار از صداش...خب آره-

 .شد بلند جاش از شهرام يهو که زدم لبخندي

 :پرسيدم تعجب با

 ريد؟ مي داريد-

 .بود دوست يه خاطر به موندم که االنم تا.دارم کار خيلي...آره-

 ...شد دور ازم و زد بهم چشمکي هم بعد

 دوست؟ يه خاطر به...نفهميدم رو آخرش جمله

 بود؟ چي منظورش

 .کشيدم شون همه روي يهو از رو دستم آخر و دادم فشار رو ها کالويه

 ...افتادم راه هدف بي و شدم بلند جام از

 .رفت مي سر ام حوصله خيلي جديدا

 ...ندارم اي فايده هيچ ميکردم احساس

 ...بياريم بدست نتونستيم حسابي و درست مدرک يه که االن تا

 .باشيم ديگه راه يه فکر به کم کم بايد

 شهرام؟ شخصي اتاق گشتن براي باشيم مناسب فرصت منتظر بايد کي تا
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 ...باشه قفل هميشه مخفي اتاق اون در شايد اصال

 وسط که مونه مي گنجينه يه مثل...مشکوکه خيلي مخفي اتاق اون

 .کرده مخفيش کارش اتاق ته

 .بشيم اتاق اون وارد نتونستيم هيچوقت مدت اين تو وقتي

 ...بعدي راه سراغ بريم بايد کنم فکر

 ...نباشه بد اتاقش تو شنود گذاشتن کنم فکر

 .نيست اي ديگه راه انگار خب ولي باالست ريسکش يکم

 .کرد جلب رو توجهم رادان اتاق باز نيمه در يهو که رفتم مي ها پله سمت به همونطور

 ...بزنه حرف باهام بازم ميخواست دلم چقدر

 .بود شده تنگ گذاشتناش سر به سر براي دلم چقدر

 .کنن ثبت تاريخ تو بايد رو اتفاق اين شايد

 ...شد خالفکار يه عاشق پليس يه

 .نيست افشا براي جالبي مطلب البته

 .نميشن خوشحال شنيدنش از همکارام و دستيام باال مطمئنم

 .کشوند اتاقش سمت به منو اومد مي اتاق تو از که صدايي

 .در جلوي رسيدم اينکه تا ميرفتم جلو اختيار بي

 خيلي برام هضمش که ديدم اي صحنه و کردم نگاه رو داخل

 .بود سخت

 خوند؟ مي نماز رادان
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 مومن؟ خالفکار...بود مسخره...هه

 توهمه؟ شايدم يا...ميبينم خواب دارم حتما

 که فهميدم و اومدم خودم به کرد بلند قنوت براي که دستاشو

 .نيست خواب اين

 .اومد مي بيرون تا گفتنش ذکر صداي

 ...بود کرده سردرگمم خيلي قضيه اين

 .شدم پشيمون ها پله روي اما برم که کشيدم رو راهم

 چيه؟ کاراش اين دليل که فهميدم مي بايد من

 .داره معنايي چه اون وجود تو تضاد همه اين

 .باشه نداشته انکار فرصت که بگيرم رو مچش االن همين بايد

 .شدم اتاق وارد آرومي به عميق نفس يه از بعد و برگشتم رو رفته راه سريع

 ...برگشتم سمتش به و بستم آروم رو در

 .نبود من به حواسش اصال و گفت مي اربعه تسبيحات داشت

 .ميشد شروع من کار که بود وقت اون و شد تموم نمازش گذشت که کمي

 :گفتم جديت با و جلو رفتم آروم

 !باشه قبول-

 بلند گردنش هاي مهره صداي که بود سريع واکنشش اونقدر و چرخيد سمتم به سريع

 !سوال از پر من نگاه و بود نگراني از پر اون نگاه...شد

 :گفتم خونسردي با و نشستم تختش کنار مبل روي
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 !مسلمانا و عابد شده گربه که ميبينم-

 ...بود شوک تو هنوز انگار.نيومد در صداش

 :گفت ترس با و اومد حرف به لحظه چند از بعد

 اينجايي؟ کي از تو-

 ...باشم بود الزم که جايي از-

 :دادم ادامه و کردم مکث کمي

 ميخونه؟ نماز قاچاق باند يه مباشر کي از!ميشنوم...خب-

 ...اجازه بي نداشتي حق تو-

 :گفتم پرتحکم و بزنه حرفي نذاشتم

 !بده منو جواب-

 :گفت و شد بلند جاش از

 .بدم جوابتو بينم نمي الزم-

 !ميخوندي نماز داشتي تو که ميگم شهرام به نگي اگه-

 :گفت حرصي و زد پوزخندي

 نداري انجامشو قصد که کاري از منو بهتره خانوم دختر!ترسيدم خيلي!مامانمينا واي...هه-

 !نترسوني

 ...باال پريد تعجب از ابروهام

 .ديدم خوندنشو نماز من که نبود خيالش عين انگار...بود نکرده هول حرفم از که بود عجيب

 بگم؟ شهرام به نميترسي-
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 ...کن فرو گوشت تو اينو...نميترسم احدي هيچ از خدا از غير من-

 :داد ادامه بيخيالي با و کرد مکث

 ...خانوم عسل-

 .بست يخ رگهام تو خون رادان دهن از اسمم شنيدن با

 ميدونه؟ کجا از منو اسم اين

 ...بيرون زد مي دهنم از داشت قلبم

 و نبودم موفق ولي نبازم خودمو کردم سعي اما

 :گفتم رفته تحليل صدايي با آخر سر

 !عسل نه...فرانکه من اسم-

 ...کرد نگاهم بيخيال همونطور و جلو اومد رادان

 :گفت جديت با

 !فرازمند عسل سروان...عسله تو اسم-

 ...رفت نفسم

 ...هام نقشه تمام.شد خراب دنيام تمام

 ...کردم برخورد زمين به شدت با آخر و رفت سياهي شد،چشمام شل هام زانو

 ...تر سياه خودم دنياي و شد سياه برام جا همه...نفهميدم هيچي ديگه اون از بعد

 .شد مي مرور ذهنم تو چيز يه فقط

 .بود فهميده رو چيز همه رادان

 .بود فهميده رو چيز همه رادان
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 .بود فهميده رو چيز همه رادان

 .بود فهميده رو چيز همه رادان

*** 

 رادان

 .اومدم خودم به تازه افتادنش با

 کردي؟ چيکار!رادان سرت بر خاک

 ...کردم صداش بغض با و نشيتم کنارش

 !کن باز چشماتو تروخدا!عسل...عسل-

 !جان عسل!شو بلند.عزيزم کردم غلط

 ...رسيد نمي مغزم به خون

 !کنم چيکار بايد نميدونستم

 .برداشتم پاتختي رو از رو آب ليوان و شدم بلند سريع

 ...نشد بلند اما صورتش تو پاشيدم قطره تا چند

 ...صورتش تو ريختم رو آب کل کنه نمي افاقه قطره ديدم وقتي

 !پريد جا از من ديدن با و کرد باز چشماشو يهو

 :گفت و کشيد زمين رو خودشو عقب عقب

 !جلو نيا...من نزديک نيا-

 :گفتم و گرفتم باال تسليم حالت به رو دستام

 !بدم توضيح برات رو قضيه من بزار!ميکني اشتباه داري خدا به-
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 :گفت تخسي با عسل

 !چي که خب...پليس يه...فرازمندم سروان من...آره-

 ...بشم مجبور اگه حتي.بزني بهم هامو برنامه تو نميزارم

 ...ميکش...بشم مجبور اگه

 :گفت و خورد حرفشو

 .ميارم سرت به باليي يه-

 :گفتم خنده با

 .نزن حرف الکي پس...بکني کاري نميتوني...بکشي منو توني نمي-

 ...ميکشمت بشم مجبور اگه بخدا-

 .سنگينه خيلي پليس مامور کشتن جرم و پليسم يه من چون...نميتوني-

 :گفتم و ختديدم بلندتر بعد

 ميخواي؟...بکشه نظامي دادگاه به کارت نميخواي که تو-

 .ميکرد نگاهم شکه

 :گفتم جديت با.بود نفهميده رو حرفم انگار

 ...عملياتيه واحد از...هستم پناه يزدان رادان سرگرد من-

 .حرفم وسط پريد

 پليسي؟ تو-

 نمياد؟ بهم...خب آره-

 !نداره امکان اين-
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 !داره که ميبيني...چرا-

 :گفتم و مبل روي نشستم

 !مخفي پليس يه.پليسم مامور يه...عوضي...منه-

 :کرد زمزمه لب زير عسل

 کردم؟ چيکار من-

 .کنم سکوت دادم ترجيح و گرفتم نشنيده رو حرفشو

 :گفت عسل که بود نگذشته اي دقيقه چند

 ...روز اون بابت من رادان ببين-

 !بود من دور دور فعال...بده ادامه نذاشتم

 !کردم مي تنبيه رو سرکش دختر اين بايد

 ...شده تموم بوده ما بين چي هر-

 !نيست عشق ما اتصال نقطه ديگه.همکاريم فقط ما!وقته خيلي

 !مشترک هدف!مشترکمونه هدف

 :گفت اميدي نا با عسل

 همکار؟ ام؟يه کي تو براي اينطور؟من که-

 ...آره-

 ميخواد دلم من چون.سرگرد برسيم هدفمون به اميدوارم!همکاريم فقط نفر دو ما...آره...اوهوم-

 .ببرم بين از هم رو مشترک نقطه همين زودتر چه هر

 هستم؟ کي تو براي من"
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 !تحمل تنهاي کوه

 ...عذابه پل ما بين

 !"پل پايه خسته من

 .کنم نگاهش نميکردم جرات حتي...کردم مي گوش ناباورانه

 .بود جدي زيادي صداش

 :گفتم که شد بلند جا از عسل

 !ندي جواب ميتوني...ميپرسم چيزي يه-

 !بپرس سوال آخرين عنوان به-

 خودته؟ قيافه اين-

 !نه-

 !بود داده چهره تغيير...ميزدم حدس بايد

 ...بودم داده تشخيص درست اول روز پس

 .بود آشنا خيلي صدا اين

 ...نزديک خاطره يه و دور خاطره يه يادآور

 !صدا يک و چهره سه

 !هستي کي تو ميفهميدم بايد اولشم از من

 :گفتم ملتمسانه

 ببينم؟ رو واقعيت چهره ميشه-

 :گفت و کرد نگاهم ترديد با
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 شکليم؟ چه من بدوني ميخواي چي واسه-

 !همينطوري-

 :گفت آخر و کرد نگاه کمي

 !ديدي رو ام چهره قبال...نيستم غريبه-

 !فرودگاه نزديکاي...سوپرمارکت يه تو

 :گفتم و کردم ريز چشمامو

 ...خب-

 !پيش ماه سه دو...شد دعوات باهاش که هستم کسي همون من-

 .چهارم چهره از اينم...کردم نگاهش بهت با

 ...تخس دختر اون پس

 :گفتم حرص با

 !کردي يخ رو سنگ منو روز اون که بودي تو پس-

 .کرد نگاهم لبخند با و نگفت چيزي

 .نکرد گرمم هميشه مثل لبخندش چرا دونم نمي اما

 !بود گرفته رو لبخندش گرمي افسوس، يه انگار

 ...رامش مثل...مغروري و غد...نداره حد تو تخسي-

 .شد قطع نفسم لحظه چند براي خواهرم يادآوري با

 !شده تنگ شيطنتات براي دلم چقدر

 :دادم ادامه و رفتم ور موهام با کالفه
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 !بود رامش اسمش...ميگم رو خواهرم-

 بود؟-

 !پيش سال پنج درست!فرستادن برام رو سرش هم بعد...دزديدنش.من کار خاطر به...شد کشته-

 .بود بغض پر چقدر...دوختم نگاهش به رو نگاهم

 ...کرد پايبندش منو که بود رحميش دل همين

 ...هيچکس شبيه بود کسي يه برام ديدمش کامياب باند تو که هم موقعي همون

 صدا و سر بي بار چندين بوديم شده آشنا کامياب باند با که اوايل

 .کردم بدل و رد کامياب و شهرام بين پيام

 ...کنم نگاهش ميخواست دلم ديدمش مي دور از وقت هر

 !پليسه دونستم مي

 ...بودم مراقبش دورادور

 .متفاوت چهره سه با...ديدم رو دختر اين بار سه من

 .نشه بازي نشه سه تا که ميگفتن راست ها قديمي انگار و

 .کرد پابندم بار سومين

 ...دنيايي اين تو من عشق تنها تو که بگم ميتونستم کاش

 شدتش از اوقات گاهي که زياد اونقدر...دارم دوستت عسل

 .ميترسم

 :گفت و تر نزديک اومد

 !داره معنايي چه عزيز دادن دست از ميکنم درک.متاسفم خواهرت خاطر به-
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 !زدي مي زجه چطور که ديدم شب اون...ميکني درکم که ميدونم-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 شب؟ کدوم-

 !کشت رو دوستت کامياب که شبي همون-

 ...بودم جا اون من

 بودي؟ اونجا-

 .کردي پيدا نجات تو حداقل اما.بود گذشته کار از کار...رسيدم آخرش!اولش از نه البته...آره-

 .بود شده گشاد امکان حد تا چشماش عسل

 :دادم ادامه آروم لبخندي با

 شد؟ چي قضيه فهميدي-

 :گفت ترديد با

 ...شليک رو هوايي تير اون تو پس-

 .نداد ادامه رو حرفش

 :گفت آخر و کرد طي رو اتاق طول بار چند کالفه

 ندارم؟ خبر من و مني زندگي تو کي از-

 :گفتم وار زمزمه و زدم پوزخندي

 !زندگيمه وسط تو پاي که وقتي همون از-

 :دادم ادامه که کرد نگاهم تعجب با

 .نداشتم خبر عشق هاي بازي از کردم خواستگاري ازت که روزي اون-



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

336 

 

 .ديدم نمي خودمون بين مرزي و حد

 .بگم بهت رو هويتم نميتونستم البته

 .کني خوردم اونطور کردم نمي فکر هيچوقت اما...نکني قبول شايد ميدونستم

 !پرتگاهه يه لبه رو زدن قدم مثل عشق فهميدم روز اون

 .ميشه تموم جونت قيمت به لغزش يه

 :گفت بود مشهود توش ناراحتي که صدايي با

 .روندم مي خودم از رو عتيقه قاچاق باند مباشر يه داشتم روز اون من-

 ...نداشتم رو کسي شکستن قصد من

 .بود کار ترين درست نظرم به لحظه اون من کار شايد

 .دونستم نمي هيچي موقع اون من

 .بود هم تو تقصير اتفاق اون

 !منه تقصير ابد تا ازل از دنيا اتفاقاي همه...آره-

 ...شدم لعنتي دنياي اين تو پا که بود من تقصير اصال

 ...شدم مادر و پدر بي که...شدم پليس که

 ...شدم باند اين وارد که...شد کشته خواهرم که

 !شدم تو عاشق که

 :دادم ادامه و دوختم پنجره به رو نگاهم

 !شدم متنفر که...شکستم که-

 ...شد مي دور ازم داشت که اومد هاش قدم صداي
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 .شدم پشيمون حرفم از لحظه يه اومد که در دستگيره صداي

 !حرفو اين نميگفتم کاش

 :گفت رفتن موقع

 ...شکستمت ناخواسته اينکه از متاسفم-

 ...من... من

 ...من گورباباي اصال!خيال بي

 .دارن رو آرزوت خيليا که هستي مردي تو

 !باشي متنفر من از که بهتره همون پس

 .ايناست از بيشتر تو لياقت

 چي همه که شد خوب...رادان خوردم نمي تو درد به من

 .شد تموم اينطور

 !رفت و گفت اينو

 .کرد خوردم بيشتر و گفت و اينو

 شده؟ تموم چي همه ميگفت

 !بشه اينطوري نميزارم!منه مال دختر اون...عمرا

 !عسل بري دستم از نميزارم بياي پايين بري باال

 !ميميرم تو بي من

 !مني درياي تو باشم که ام ماهي من

 :گفتم لب زير و کردم مشت رو دستم



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

338 

 

 !داد ادامه نميشه تو بي-

 .دختر بکنم دل ازت نتونستم لحظه يه حتي

 ...خريدم جون به رو تلخيات

 ولي بود آرزوم بودنت شيرين و بودي عسل

 منه؟ سهم تلخيت کي تا نميدونم

 ...نيست احساس بي آدم يه مال تو شيطناتاي

 زدي؟ نقاب چرا پس

 کني؟ بازي نقش ميخواي کي تا

 .نمياد بدت ازم که هم تو و عاشقتم من

 ...کافيه نمياد بدت که همين

 .ميجنگم کردنت عاشق براي تنه يه من

 .ميکنم رو و زير برات رو دنيا من باش من با تو

 !باش من با فقط تو

 ...ام خسته بودن تو بي از من"

 ...تلخ چند هر باش من با

 ...را بودن اين من که باش اما

 !"ميچشم عسل تلخي به

*** 

 عسل
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 .زدم کنار رو چشمم کنار مزاحم اشک و زدم تکيه درخت به

 !اتاقش پنجره به بودم زده زل

 .فرستادم لعنت خودم به و زانوهام رو گذاشتم رو سرم

 قبلشم البته.بود شده ذکرم و فکر همه ديروز از

 .باشه شده بيشتر يکم شايد حاال بود ذکرم و فکر

 ...عوضي نه...بود خالفکار نه مرد اون

 .کرد مي فرق برياش و دور با اولشم از

 .کردم مي اطمينان ششم حس به بايد...بود خودم تقصير

 .خالفکاره اون که کردم مي باور نبايد

 کردم؟ چيکار من خدايل...واي

 ...کرد خواستگاري ازم که روزي اون

 .بدم عذابش جور اون تونستم چطور آخه...واي اي

 .کنم باور که نميخواستم اما کردم چيکار دونستم مي

 روندم خودم از رو کسي من...برام بود سخت باورش

 ...است ممنوعه عشق يه کردم مي فکر که

 ...قلبم به بود دنيا راه مستقيم اون...نبود اما

 !مانعي هيچ بدون

 .ميخورن تکون رادان اتاق هاي پرده کردم احساس لحظه يه باال آوردم که رو سرم

 ...نيست خبري ديدم کردم که دقت اما
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 .ميزنم توهمم جديدا...هه

 .ميشم دارم عشق، اين لطف به که نبودم ديوونه شکر رو خدا

 !??(مياره آدم سر باليي هر غصه و غم...است غصه زياديه از:نويسنده سخن)

 !جون نويسنده نميگفتي چيزي بود وقت خيلي

 ...(کنم کل کل باهات نمياد دلم همين خاطر به شدي دپرس خيلي جديدا آخه:نويسنده سخن)

 !ميارم کم تا با کل کل تو من چي؟يعني يعني اين االن

 !(ها مايه همين تو چيزايي يه...آره:نويسنده سخن)

 ...وگرنه ندارم رو حالش که حيف...لعنت شيطون بر

 ??(چي؟؟ وگرنه: نويسنده سخن)

 !هيچي...بابا هيچي

 ...دوختم سمت اون به رو نگاهم شنيدم در سمت از که صدايي با

 !اومده نسرين که بازم...اه

 !دونم نمي باال بره شعورش و فهم قراره کي دختره اين

 اومدنه؟ وقت هم صبح موقع اين آخه

 ميشه حسابي دعواي يه باعث آخر که اومدنش

 !واال...باشه داشته کردن دعوا حوصله و حال شهرام حداقل که بياد ها بعدازظهر بهتره پس

 .کردم وضعش و سر به نگاه يه

 !پوش شيک هميشه مثل

 .نبوده برانگيز تحسين برام هيچوقت زيباييش اما
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 .ببينم رو زيباييش نميذاشت داشتم ازش که تنفري شايد

 .بره لو فرانک شد باعث دختر اين

 .بکشه اونو کامياب شد باعث

 .برگردم انتقام براي من شد باعث

 ...تفاهم سوء يه با اولم عشق شد باعث

 !ميکنه بد رو حالم هم چيزا اين يادآوري اصال...اه

 .رسيد مي نظر به خوشحال خيلي امروز...ساختمون روي رفت نسرين

 !سرشه تو اي نقشه چه باز نيست معلوم...کنه خير به خدا

 ساختمون سمت به سست هايي قدم با و شدم بلند درخت زير از

 .کردم حرکت

 ...نرسيد گوشم به دعوايي صداي هيچ شدم که وارد

 .بود عجيب

 اما آخرش لحظه تا ميوفتاد راه دعوا ورودش لحظه اولين از اينجا اومد مي که نسرين معموال

 ...االن

 !ميخوره قهوه داره بيخيال و نشسته سالن توي رادان ديدم که رفتم جلوتر کمي

 و کشوندم باال طبقه سمت به رو نگاهم دوباره خاطر به بريزم بهم ديدنش با دوباره نميخواستم

 .خبره چه باال بفهمم کردم سعي کنجکاوانه

 !بشه دعوا امروز نکنم فکر...آرومه اوضاع-

 :گفتم و برگشتم رادان سمت به تعجب با

 هان؟-



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

342 

 

 !نيست دعوا از خبري امروز!شنيدي که همون-

 :گفتم و جلوتر رفتم

 ميزاره شهرام ميکني فکر...ميپرن هم به وگربه سگ مثل تا دو اين-

 بشه؟ زندگيش حريم وارد ديگه بار يه نسرين

 :گفت پوزخند با و کرد نگاهم خيال بي

 اما پريديم مي هم به گربه و سگ مثل زماني يه هم تو و من-

 .شدم عاشقت بخوام اينکه بدون من

 !ديگه دله باالخره اما رفت نمي جوب يه تو آبمون

 ...نکردم رو کسي جاسوسي... ميکنه فرق نسرين و من قضيه-

 ...نسرين اما...نکردم خيانت کسي به

 ميدوني؟ اون از بهتر خودتو-

 .کردي خورد رو مرد يه غرور تو

 .کرد شهرام با نسرين که کاريه همون دقيقا اين

 :کردم تکرار حرص با

 .نکن يکي اونو و من.ميکنم فرق اون با من-

 !نميشناسي خوب رو مردا تو حال هر به-

 .داره دوست رو دختر اون هنوزم شهرام

 ...کرده حقش در که هايي بدي همه با

 ميبره خبر کامياب براي فهميد که موقعي نداشت دوستش اگه اصال
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 هيچوقت شهرام اما کرد مي تبديل سوخته مهره يه به اونو و ميگفت کامياب به يا...ميکشتش

 .نکرد کاري همچين

 ...هست آدما همه وجود تو عشق

 ...عشقه عشق!نميشناسه پليس و خالفکار

 :گفت آخر و کرد مکث کمي

 !عذاب مامور...عاشقيد مرداي عذاب مامور هم زن شما که خدا به-

 .ميزد حرف نااميد چقدر.کردم نگاهش غم با

 .نداشت رو سابق رنگ ديگه من به نگاهش

 ...حس بي هم شايد...تنفر رنگ شايد

 !عشق اال بود چيزي هر االن مرد اين حس

 .کرد بازي باهام زمونه...رادان نبودم تو کن خورد آدم من

 !کردم مات و کيش خودمو خودم من بازي اين تو

 .کردم فراموش رو زدي غرورم به که زخمي من...بيخيال-

 ...دهنم جلوي گذاشتم رو دستم و گرفتم ازش رو غمگينم نگاه

 .دادم بيرون نفسمو کالفگي با

 باشن؟ ممتد من زندگي درداي بود قرار کي تا...خدايا شدم خسته

 ...ميخواد آرامش يکم دلم

 ...اي دغدغه و فکر هيچ بي

 !نبوديم هم مال ما اما.داشتم دوست رو مرد اين من
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 :گفتم بود دلم تو چي هر و کردم باز زبون باالخره

 .عقب به برگرديم ميخواد دلم اما.رادان ببخشيد-

 ...بگيري ازم رو دلم که باشي تو نه اونوقت

 .بدم عذاب رو تو که باشم من نه

 .نبود لعنتي سرنوشت اين اگه ميشديم خوشبخت تا دو ما رادان

 !هم بدون شايد...هم با شايد

 .لرزوند رو دلم تو نگاه بار اولين.شدم عاشق منم آره

 .کرد ميون در يکي رو قلبم ضربان

 .ناراحت محليت بي...کرد مي خوشحالم ديدنت

 .بودم شده وابسته بهت من

 فهميدم رنجيدم ازت خونه مسافر توي که شبي اون

 !مهمي برام چقدر

 !مباشر آقاي شنيدي درست...آره

 .کردم مي نگاه بهت ديگه جور يه اوايل همون از من

 ...دونستم نمي رو حسم اسم

 !بودي متفاوت برام تو فقط

 !بودي شدي متنفر ازم تو که عاشقتم فهميدم زماني يه

 !منه زندگيه تلخ داستان اين

 .دارم دوست من اما
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 ...عاشقتم متنفري ازم که اي اندازه همون به

 !بس و همين

 .دوييدم ها پله سمت به بود اشک از پر که چشمايي با و گفتم اينو

 .کرده ام پخته خيلي زمونه کردم مي فکر روزايي يه...هه

 اما داشت تسلط قلبم به عقلم ميشد که موقعش شيطنتم همه با

 !سالمه چند واقعا ميفهمم شدم عاشق که االن

 ...ميکنه جوون رو آدما عشق انگار...ام ساله هيجده دختر يه من

 !احساسي قدر همون...حساس قدر همون

 !ميگفت درست رادان

 !نميشناسه خالفکار و پليس...عشقه عشق

 .کنم درکش نميتونستم ديدم مي که رو شهرام اوايل

 ...ميکرد بيرون...ميکرد خورد رو نسرين ما جلوي

 که وقتي اما کرد مي مرگ به تهديد حتي

 که ميشد غمگين اونقدر نگاهش رفت مي نسرين

 .مينشست جونت به عميق درد يه چشماش تو زدن زل از

 .خوردم نفر يه به محکم يهو که دويدم مي اتاقم سمت به داشتم

 ...شدم رو به رو فرزاد متعجب نگاه با کردم بلند که رو سرم

 .رسوندم اتاقم به خودمو و زدم کنارش سريع

 .نميخواست رو هيچکس دلم فعال
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 !تاسف نه...ميخواستم دلداري نه

 !ميخواست گريه فقط دلم االن

 !گريه زير زدم و زدم زانو در پشت جا همون بستم که رو اتاقم در

 ...اومد در صداي لحظه چند

 !کيه ميدونستم.ندادم جواب

 :دره پشت اون شدم مطمئن اومد که فرزاد صداي

 !شده چي ببينم کن باز...عزيزم-

 ...ندادم جواب باز

 .بودم کرده لج خودم با انگار

 .دادم تکيه بهش و کردم قفل پشت از رو در

 :زد داد تقريبا فرزاد

 .ببينم کن باز...ميشما نگران دارم فرانک-

 .بودم شده خسته هم هويتي بي اين از حتي

 .بود شده لبريز صبرم ديگه انگار

 ...نيستم فرانک من که ميگفتم و ميزدم داد ميتونستم اگه

 .فرازمند عسل سروان...عسلم من

 :داد ادامه فرزاد

 !ميشما نگران دارم من...کن باز خدا ترو-

 :گفت که اومد سيروان صداي بعد
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 داداش؟ شده چي-

 !نيست خوب حالش هست هرچي ولي...نميدونم-

 چي؟ واسه-

 من و زد رو در اون اينبار بمونه فرزاد جواب ظر تا من اينکه بدون

 .ريختم اشک فقط و تدادم جواب هم باز

 ...کردم دفن که نبود عشقي براي ها اشک اين تمام بگم اگه بود دروغ

 .کردم متنفرش خودم از که نبود مردي براي

 .بود خدا خداوندي به...بود

 ...دل اين اما نخواستم سهمي تو از من"

 ."کرد تمنا چشم از را تو بهانه صد به

 .ام سينه رو کوبوندم و کردم مشت رو دستم.اومد نمي باال نفسم

 .بود کرده گير نفسم انگار

 .شد مي قطع داشت انگار

 .دادم ادامه زدنم مشت به سقف به خيره و کشيدم دراز زمين روي

 سيروان و فرزاد و شکست در يهو که مردم مي داشتم

 ...تو اومدن

 چشام و بريد مي رو امونم بيشتر نفسم لحظه هر

 .ميشد تار بيشتر

 توجه بي من اما کنارم اومد و کرد صدام داد با فرزاد
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 .گذاشتم هم رو چشامو زدناش داد به

 يه رفتم فرو توش که مطلقي سياهي اون با انگار

 .شد تزريق وجودم به انتها بي آرامش

 .بودم نديده هم رو نظيرش حاال تا که آرامش يه

*** 

 راوي

 آرامي نا اما کرد رخنه وجودش در آرامش عسل چشمان شدن بسته با

 ...گرفت را ويال کل

 ...برد فرو بهت در را ويال تمام فرزاد بلند فرياد

 .پريد جا از رادان

 ترميم را ميانشان عشق دوباره داشتند کم کم که نسرين و شهرام

 ...کردند سکوت ميکردند

 ...دوخت چشم عسل به بهت با سيروان

 .کشيد نمي نفس ديگر که عسلي

 .ريخت بهم چيز همه ثانيه چند ظرف

 .رساند باال طبقه به را خودش سريع رادان

 .کند خبر دکتر تا رفت سريع سيروان

 .است خبر چه بفهمند تا زدند بيرون اتاقشان از نسرين و شهرام

 کوچکش خواهر جان نيمه بدن بر سر مردي بين اين در اما
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 .ميگريست و بود گذاشته

 ...برخورد رادان به راه در سيروان

 :گفت گونه فرياد رادان

 شده؟ چيزيش شده؟کسي چي-

 ...برداشت خيز اتفاق اين مسبب طرف به خشم با سيروان

 .اوست عسل حال اين دليل که ميدانست

 :گفت بلند

 .نميزارم ات زنده وگرنه...نشه چيزيش فرانک کن دعا برو-

 زياد از را عسل مستعار اسم هم بد حال اين ميان که بود خوب

 را رادان هويت ببندد را چشمانش اينکه از قبل عسل کاش اما برد نمي

 .ميگفت هم سيروان و فرزاد به

 .نکشيده درد کم هم مرد اين آخر...بود بهتر شايد

 .ميشد جديدي وجداني عذاب بار کشيدن به قرار اگر برايش بود سنگين

 .وار ديوانه هم آن...بود عاشقش که دختري جنس از عذابي

 خوبه؟ فرانک شده؟حال چي مگه-

 :گفت و زد پوزخندي سيروان

 ...خوب؟هه-

 :داد ادامه و گرفت را رادان يقه

 !تو...تويي بانيشم و باعث...نمياد باال...شده قطع نفسش-
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 .نميکنم تضمين رو جونت بشه چيزيش اگه

 .رفت و کرد رهايش بعد

 ...رفته هم رادان نفس چگونه که نديد و گفت عسل نکشيدن نفس از سيروان

 .کرد تحمل را درد اين ميشد مگر

 !مرگش يعني عسل نبود

 !خدا به!مرد مي عسل بي رادان که خدا به

 ...رفت سمت آن به سختي به هم رادان و دويدند عسل اتاق سمت به نسرين و شهرام

 !مصنوعي تنفس و قلبي ماساژ دادن به کرد شروع و کشيد گريستن از دست فرزاد ناگهان

 ...بدهد نجات را خواهرش بايد که ميدانست

 !برميگرداند را او بايد شده که هرقيمتي به

 که ديدند را رسيدند،فرزاد در دم رادان و نسرين و شهرام که همين

 :ميشمارد مصرانه و دارد خواهرش رمق بي قلب احياي در سعي

 ...چهار و صد...سه و صد...دو و صد...يک و صد-

 .افتاد زمين روي زانو با رويش به رو منظره ديدن با رادان

 ...انگار بود زده بهت شهرام

 ...ميشمرد مصرانه فرزاد و

 .انگار نه انگار اما شد متوسل مصنوعي نفس به رسيد که پانزده به

 :گفت شهرام به رو و برگشت اتاق به اظطراب با سيروان

 ...دکتر بزنيم زنگ بودي؟بايد کجا تو-
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 :کرد زمزمه و کرد نگاهش اميد نا شهرام

 !نميکشه نفس...نداره اي فايده-

 .زد زل شهرام به و شد عصبي حرف اين شنيدن با رادان

 .بود گر سرزنش...بود تند نگاهش

 .رفت بيرون اتاق از و دزديد را نگاهش شهرام

 .ميسوخت رادان براي دلش

 نه و داشت را رادان شکستن ديدن تاب نه.باشد تنها داشت نياز

 .داده دست از را گروهش جوان جاعل راحتي همين به که ميکرد باور

 .رفت جلو و انداخت عسل جان نيمه بدن به نگاهي نسرين

 :گفت فرزاد به رو و گرفت جا عسل جان بي جسم کنار و شد بلند رادان

 نميکشه؟ نفس نميده؟چرا جواب کنه؟هان؟چرا نمي باز چشماشو چرا پس-

 :گفت خشمگين فرزاد

 .بکنم رو کارم بزار شو خفه...شو خفه-

 ...شد عسل روح بي صورت محو رادان

 گوش نزديک را سرش بود احيا مشغول که فرزاد به توجه بي

 :گفت و برد عسل

 .عزيزم شو بلند...من عشق شو بلند-

 .نداشتم منظوري حرف اون گفتن از خدا به

 .نميشم دلگير ازت من هم بکشي منو اگه تو
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 .ميدم برات جونمم...سهله که غرور

 .ميشي بلند کردم غلط بگم اگه.شو بلند لعنتي د

 !شو بلند...عشقم شو بلند...ميرم مي بري اگه

 با را هوا ناگهان و شد گشوده عسل چشمان حرفش پايان با همزمان

 .بلعيد حريصي

 ...نه که انگار و...باشد برگشته ديگر جهاني از انگار

 شايد و بود برگشته ديگري جهان از او

 دنيا اين به را پايش دوباره رادان عاشقانه هاي حرف

 .بود کشانده

 .شد پاک نفر دو هر ياد از چشمانش کردن باز با که حرفهايي

 و برد ياد از مرگ خواب از شدن بيدار با عسل

 !معشوقش چشمان از يافتن آرامش با رادان

 ...رادان شده سد اشکهاي براي راهي شد آمد هوش به که عسل

 .کردند ريختن به شروع اشکهايش

 :گفت خوشحالي با فرزاد

 ؟!ميشنوي رو صدام! جان عسل-

 .نشود خرد عسل چشم پيش اين از بيشتر تا گرداند صورت رادان

 !نبايد...بيايد کسي چشم به نبايد مرد يک هاي گريه

 .گرفت نفس تازه رفت بيرون اتاق از که رادان
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 .بودند بريده دختر آت نفس با را نفسش انگار

 .نميزد زخم انقدر که ميبريدند را زبانش نفسش جاي به کاش اي

 .بود زده زخم و ديده عسل چشمان در را عشق

 ...تر سنگين داد که تاواني و بود سنگين جرمش

 ...رنجور روحش و بود ضعيف عسل اعصاب

 !هايش زخم بر زخمي بود شده هم او حاال

 .بود نياموخته را عاشقي رسم انگار ولي بود عاشق که راداني

 .ميزد زخم اراده بي و بود خورده زخم

 تر شکسته عسل ميدانست کاش اما ميشکست بخواهد آنکه بي

 .بياورد دوام اين از بيش که ها اين از

 که شد مواجه راداني با و چرخاتد عقب به را سرش فرزاد ممتد قهقهه صداي شنيدن با شهرام

 .بود گرفته جا ها نرده کنار و بود بسته را چشمانش

 .رساند اتاق به را خودش و بازگشت را رفته راه سريع

 .زند مي لبخند ديد که کرد نسرين به نگاهي

 فهميد تازه و شد رو به رو عسل باز چشمان با چرخاند که چشم

 .حرفهاست اين از تر مقاوم جوان دخترک اين که

 :گفت و کرد باز زبان عسل تازه کشيد آغوش در را عسل که فرزاد

 شده؟ چي-

 :گفت خنده الي به ال فرزاد
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 !هيچي...عزيزم هيچي-

 :گفت و گرفت را شهرام دست نسرين

 !باشن تنها بزار! خوبه حالش.بيرون بيا-

 :داد ادامه آمد دنبالش به که شهرام

 ...جوونه خيلي.بشه چيزيش نداشتم دوست اصال ولي نمياد خوشم دختره اين از که اين با-

 نمياد؟ خوشت ازش چرا-

 !ميگم هزارم بار براي من...شهرام ببين-

 ...عاشقتم من نکني يا بکني باور تو

 و بپيچه پات و پر به من از غير کسي ندارم دوست

 ...بشه صميمي باهات

 !مياد بدم ازش کنم خطر احساس کسي به نسبت وقت هر

 !منه قانون اين

 ...نگفت چيزي و شد دقيق چشمانش در دقت با شهرام

 :گفت نسرين گذشت که لحظه چند

 .بده وقت بهم پس کنم باور رو حرفات همه ميکنم سعي دارم-

 !نباشه دير روز اون اميدوارم!ميشه ثابت بهت روز يه...عاشقتم من-

 .رفت پايين ها پله از و گفت را اين نسرين

 .فرستاد لعنت خود به دل در و کرد بدرقه را او چشمانش با شهرام

 .داشت دوست را کار پنهان و دروغگو و سرکش دختر اين خب
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 ...زياد هم آن

 .شود شکراب ميانشان باز نميخواست دلش

 ...ميشد تنگ هم نبود ساده و صاف که کسي همين براي دلش

 .ميشود خاکستري هم عشقت باشي که خاکستري گاهي"

 ...باشي سياه که روزي به واي اما

 .ميکند تر سياه را روزگارت که ميشود نصيبت سفيد عشقي

 ...تو شبيه او و شوي او شبيه ميتواني تو نه

 ..."ميشود آغاز بودن موازي که آنجاست از

 .کرد گرد عقب شهرام

 .بود نشسته ها نرده کنار همانجا رادان

 :گفت و رفت سمتش به

 ...شديا ساقط ندگي زر از پاک.رادان کن جمع خودتو پاشو-

 ...ست دختره اين ذکرت و فکر

 !ته و سر بي عاشقي اين از بردار دست!نامزدشو بيني نمي

 سفيه اندر عاقل نگاهي با و کرد باز را چشمانش رادان

 .گذراند نظر از را شهرام

 :توپيد او به هم شهرام

 ميکني؟ نگاه اونطوري هان؟چيه؟چرا-

 .دادم مي جون دختر اين رفتن با داشتم من و دادي دل نبايد که جايي تو.شهرام توام مثل منم-
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 !دارم دوستش من بشه که چي هر...ابد تا دارم دوستش من

 .انگار نه انگار ولي سالته سي...پسر نميشي آدم تو-

 .بگيري تصميم درست نميتوني هنوزم

 .ماند ساکت و زد پوزخندي رادان

 !نبايد که بگويد چيزي و کند باز دهن ميترسيد

 .رسيد مقصودش به اول قدم همان در اما بگردد رادان دنبال تا بود زده بيرون اتاق از سيروان

 :گفت و رفت رادان سمت به

 انگار که چيزايي يه.بفهمونم بهت بايد رو چيزايي يه...بزنيم حرف هم با بيا شد تموم که کارت-

 !داري تذکر به نياز و نميفهمي همينجوري

 تحکم با گونه اين که بود شده تمام هم محتاط سروان اين صبر انگار

 .ميگفت سخن رادان با

 ...شهرام روي به رو هم آن

 و زد لبخندي کند مخفي را تعجبش ميکرد سعي که حالي در شهرام

 :گفت

 خوبي؟ مهرداد-

 !نه نشونم سرجاش مباشرتو اين که وقتي تا...نه-

 .گذاشت زانوهايش روي را سرش و زد سيروان به پوزخندي رادان

 و بود خشمگين زيادي امروز جوان سروان اين

 !مافوقش با رفتار طرز از نشود پشيمان کاش
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*** 

 عسل

 :گفتم سختي به و کشيدم فرزاد خيس صورت به دستي

 .ببينمت اينطوري نميخواد دلم...نکن گريه-

 نکن؟ گريه ميگي بعد ميدادي دقم داشتي...ديوونه شو خفه-

 چرا پس ميرم نمي سادگيا اين به که تو؟من يا منم ديوونه-

 کردي؟ اذيت خودتو

 کردي؟ اذيت خودتو چرا که چي يعني...ميزنمتا خدا به عسل-

 !مني خواهر تنها تو...ميرم مي تو بدون من

 ...پوستت و گوشت از...خونت از...بردارتم من...جونمي از تر عزيز

 .بنده نفست به نفسم

 :گفتم و کشيدم آغوش در رو سرش

 .کردم اشتباه من...داداش باشه-

 !شرمندم.بده دستم کار عصبي هاي شوک اين نميزارم ديگه...کردم نگرانت ببخشيد

 ...ميگي رو همين دفعه هر...توام کن ولم-

 !مياره در ادا قلبت يا ميره نفست يا ميشه که چيزي هر

 !عوضيه کامياب اين تقصير همش

 ...ماموريت اون تو اگه

 !سخته خيلي برام فرانک مرگ يادآوري...بازم ننداز يادم-
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 :گفت و باال آورد رو سرش فرزاد يهو

 گفته؟ چيزي بهت شدي؟کسي طوري اين چرا دفعه اين-

 :گفت و اتاق تو اومد يهو سيروان بگم چيزي اومدم تا

 !عوضيه رادان اين سر زير هست چي هر...آره-

 !بريزتش بهم اينطوري نميتونه اون مثل هيچکس

 :گفتم و کشيدم هم تو رو اخمام داد نسبت رادان به که لفظي شنيدن از

 ...نزن حرف نشدي مطمئن چيزي از وقتي تا-

 !بودم عصباني خودم دست از من

 ...خوردم حرص زياد

 :گفت تحکم با فرزاد

 ولي بود خورده بهم زياد حالت حال به تا تو...نگو دروغ-

 ...بودي نکرده قلبي ايست

 :گفت سيروان به رو کنه گوش حرفم به اينکه بدون بعد

 ...ع بر و دور نميخوام بگو...کن دور ازش رو عوضي اون-

 :داد ادامه و کرد مکثي

 ...ميدم دستش کار دفعه اين بگو!ببينمش فرانک-

 :زدم داد سختي به که بره خواست و داد تکون سري سيروان

 بزنم؟ حرف نميزاريد چرا...وايسا-

 ...کردن مي نگاه بهم داشتن تعجب با دوشون هر
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 :دادم ادامه و نشستم زور به

 .بگيد چيزي رادان به نبايد شما-

 :گفت و زد پوزخندي فرزاد

 چرا؟ اونوقت...هه-

 :گفتم گوشش دم و گذاشتم فرزاد گوش کنار دستمو

 !پناه يزدان رادان سرگرد...نفوذياست از يکي اون-

 .زدم زل چشماش به و برداشتم رو دستم

 ...بود زده بهت

 :گفت سيروان

 شده؟ چي بگيد منم به ميشه-

 :گفت وار زمزمه فرزاد

 ...نداره امکان اين-

 فرزاد واکنش به بکشم نفس کمي تا ميکردم شل رو مانتوم دکمه حاليکه در و کشيدم دراز دوباره

 .کردم مي نگاه

 ...کنه هضم رو حرفم نميتونست اصال

 :گفت حرص با سيروان

 شده؟ چي بگيد منم به-

 :گفتم و زدم لبخندي

 ...جلوتر بيا-
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 .زد زانو من کنار و جلو اومد سيروان

 .بودن زده زانو کنارم نفر دو و بود کشيده دراز.داد دست بهم مرده آدماي حس

 :گفتم حرص با

 ...االن دارم رو مرده آدماي حس عقب بريد يکم-

 .کشيدن عقب کمي شون دو هر

 :گفتم تامل با

 .شد خوب...آهان-

 :دادم ادامه و کشيدم عميقي نفس دوباره

 ...نکنيا هنگ فرزاد مثل هم تو ميگم بهت چيزي يه سيروان-

 ...بگم بهتون ميخواستم ديروز راستش

 .کردي سرم به جون بگو د-

 ...يه اونم...ماهاست مثل رادان-

 :گفتم و پايين آوردم امکان حد تا رو صدام

 !پليسه يه-

 !دوستان خواست در خاطر به عاشقان مسلخ رمان خالصه

 "عاشقان مسلخ"

 ... تلخم هاي گذشته آوردن در زانو به براي ساختم اي آينده"

 !"ام ديرينه عشق براي بود مسلخي نبود آينده آنکه از خبر بي

 :خالصه
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 شانزده پسري.است رودسر مناطق از يکي خان ،جانشين باربد

 دختري باربد سالگي هفده جشن در شود مي قرار.مغرور و ساله

 مخالف باربد اما بيايد در باربد عقد به خانواده ترين متمول از

 خانه از کند نمي گوش حرفايش به بزرگ خان چون اما.است

 .ميشود گم جنگل در و کند مي فرار

 .ميشود رو به رو زيبا ساله هشت دختر يک با آنجا در

 .بدهد نشان او به را راه که ميخواهد و گيرد مي کمک او از

 .برود بيرون جنگل از تا ميکند کمک او به دخترک

 خانه به و ميکند پيدا نجات دختر آن کمک به باربد

 خود مريض و تنها مادر با روجا که اي خانه.رود مي او

 را رسمش و اسم او از روجا.کند مي زندگي جا آن در

 ...که ميپرسد

 .دارد ادامه 1360 سال حوالي تا و ميشود شروع 1345 سال از داستان

 معشوقش براي که است جوان ارباب يک روايت داستان اين

 بوده ها سوءتفاهم تمام شروع کار اين انگار و بوده پدر مثل

 .نهاده قلبش در پاي آرام آرام که دختري و او بين

 ي.زهرا:نويسنده

 .خودش از تر مبهوت فرزاد به زد زل بهت با سيروان

 :گفتم و زدم صورتشون جلوي بشکني
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 بيمارستان؟ ببره منو تون يکي بشيد زده بهت که اين جاي به ميشه-

 ...هنوز نمياد باال نفسم واقعا من

 :گفت و اومد در زدگي بهت از باالخره فرزاد

 ...بريم پاشو-

 :گفت حرص با سيروان يهو که پاشم خواستم

 بدي؟ توضيح من به بايد کجا؟قبلش-

 :گفت سيروان به رو بعد شم بلند کرد کمکم فرزاد

 .نيست خوب حالش که ميبيني...نه فعال-

 .پرسم مي موقعش به ولي دارم سوال کلي خودمم من

 :گرفتم رو فرزاد حرف ادامه حالي بي با

 ناسالمتي آخه باشي نداشته رادان با کاري فعال که گفتم اينو فقط-

 !ميشي بيچاره بياد سرش باليي...مافوقته

 .زدم بزنم، بوده قراره گندي هر من...باشي من نگران نميخواد تو-

 :گفتم تعجب با

 گفتي؟ بهش چيزي هان؟مگه-

 :گفت پشيموني با و شد بلند زمين رو از

 .نگفت هيچي اونم...بند رو انداختمش شستم تو خاطر به-

 ...بوده چي واسه لبش گوشه پوزخند اون بگو پس

 اين بشه تموم ماموريت اين بزار گفته دلش تو حتما
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 .نيست مهم ولي شدم بدبخت کال.ميکنم آدم رو پسره

 ...کن عذرخواهي ازش برميگرديم ما تا برو.بيخيالي خيلي کال-

 .نزدم اشتباهي حرف که من.نکن فکرشم اصال-

 ...شده بد حالت اون کاراي خاطر به تو...باشه ميخواد کي هر

 .کنم نمي عذرخواهي من نه؟پس مگه

 !تخسي خيلي ديگه تو...که واقعا-

 .خودت مثل-

 :گفت فرزاد

 ...بود بد حالت مثال تو-

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 !بده حالم هنوزم-

 !معلومه کامال-

 .بريم بيرون اتاق از تا کرد کمکم

 .ميره راه اتاقا جلوي داره وار پاندول رادان ديدم اومديم بيرون که اتاق از

 .نبود بيرون اي ديگه هيچکس

 ...بيرون اومد مي بايد من دادن حرص براي شازده اين فقط

 !ديگه بوده ما منتظر حتما

 ...ست ضايع اصال

 ميريد؟ جايي-
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 ...نگفتم

 .نيستم عسل نشناسم رو بشر اين ديگه من

 :گفت من به رو و گفت" هللا اال هللا ال" لب زير فرزاد

 ...کن تکيه من به-

 !که نشکسته پام...بيام ميتونم خودم-

 !ريخته بهم قلبم ريتم يکي

 :گفت من به رو و جلوتر اومد رادان

 بيمارستان؟ ببرمت ميخواي-

 :گفتم فرزاد به مظلوميت با

 بدم؟ جوابشو-

 :گفت رادان به رو و کرد نگاهم حرص فرزاد

 !نخواست کمک تو از کسي...کنار برو-

 کني؟ مالي ماست زدي که گندي اومدي بعدم ريختي بهمش خودت

 ...فرانک بريم

 ...افتادم راه فرزاد با ناچار به

 :گفت غم با رادان که بوديم نشده دور قدمي چتد

 .بيوفته فرانک براي اتفاقي نميخواستم من خدا به-

 !حساسه انقدر نميدونستم من

 :گفت و کرد نگاهش بيشتري خشم با فرزاد
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 !باشي کرده رو کار اين ندونسته که اميدوارم-

 .رفتيم بيرون ساختمون از هم ما و نگفت چيزي ديگه رادان

 .شديم بود داده فرزاد به شهرام که ماشيني سوار

 :گفت باالخره اما اومد نمي در صداش راه وسطاي تا فرزاد

 .بود خواهرم...بود قوي خيلي ميشناختم رو يکي قبلنا-

 ...خواهرم شد ضعيف اينقدر کي

 دم تا و بريزه بهم اينطوري ميشه باعث غريبه مرد يه حرفهاي کي از

 بري؟ مرگ

 کردم تعجب خيلي ريختي بهم چطوري اون حرفهاي از ديدم وقتي

 .بگيره بازي به رو جونت بتونه عاشقي و عشق کردم نمي باور اما

 ...من به دوخت و گرفت خيابون از رو نگاهش که کرديم گير ترافيک پشت

 :گفت بغض با

 !بزن خط ذهنت از رو پسره اين.بشي اذيت نميخواد دلم-

 ...من با نه کن تا اينطور خودت با نه

 .نداره رو شکستن اينطور طاقت تو قلب

 .بشه تار ديدم شد باعث اشکم از پر چشماي

 .گرفتم ازش رو نگاهم

 ولي نبود مهم برام هم ذره يه روزم و حال اين اينکه با

 .اومد بدم خودم از برادرم دادن عذاب خاطر به
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 ...نداشت تقصيري که اون

 کرده قدغن برام رو هيجان و استرس رفتم مي پيشش که دکتري

 .گشتم مي استرس دنبال انگار من اما بود

 !ام بيچاره برادر اين براي هم خودم براي هم

*** 

 .نداده دستم کار تنفسي ايست اين که آوردم شانس گفت دکتر

 طور اين حرفي هر با که آدمي...ببره منو زندگي اين مردشور

 !نباشه بهتر همون بره مرگ پاي تا و بريزه بهم

 :کشيدم دست کردن فکر از دکتر صداي با

 وقته چند نگفتي راستي...خوبه حالت االن شکر رو خدا دخترم-

 ميشي؟ طوري اين

 ...رفتم دکترم خاطرش به.سال دو نزديک...وقته خيلي-

 .شد شروع موقع اون از داشتم افسردگي مدت يه

 !باشي خودت مراقب بايد حال هر به...آهان-

 :گفت فرزاد به رو بعد

 !نيست خوب براش استرس!باش خانومت مراقب بيشتر هم تو پسرم-

 :زد لب من به رو و پيشونيش رو زد نامحسوس فرزاد

 نگرانم؟ برادر يه فقط شوهراست؟من شبيه کجام من-

 :گفت دکتر
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 پسرم؟ گفتي چيزي-

 !باشيد راحت شما...دکتر آقاي نه-

 يه دکتر بريم ما بار يه نشد که الحق.نوشت برام دارو سري يه دکتر

 .برامون ننويسن طومار

 :گفت حرص با فرزاد.بيرون اومديم درمانگاه از باالخره

 ؟!شوهريم و زن تو و من ميکنه فکر ميبينه رو تو و منو کي هر چرا آقا-

 :گفتم خنده با

 ...مياييم بهم که بس از-

 :کردم عوض رو حرفم که کرد نگاهم چپ چپ

 !همونه واسه نيستيم شبيه بهم يکم خب.نشو عصبي حاال...بابا خب-

 !نبوديم هم شبيه اصال فرزاد و من آخه

 اما داشت رنگ سبز چشمايي و کشيده صورتي و بود سفيد فرزاد

 .تيره قهوه چشماي با داشتم گرد صورتي و بودم سبزه من

 .نداشت شباهت بهم هامون بيني و لب مدل حتي

 ...مامانم شبيه فرزاد و بودم بابام شبيه من

 .کنم مي نگاه مامان چشماي به دارم کردم مي فکر کردم مي نگاه چشماش تو وقتي مخصوصا

 .کردم نگاه فرزاد به نگراني با و ام گونه رو زدم مامان يادآوري با

 :گفت رفت مي ماشين سمت به که حالي در فرزاد

 باز؟ شدي چي-
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 زدي؟ زنگ مامان به جديدا...شديم بدبخت فرزاد-

 نزدي؟ زنگ تو مگه...خواهرم نچ-

 ...نه-

 ...کرد نگاه من به بهت با و زد خشکش سرجاش فرزاد

 ...ميکني شوخي-

 موضوع؟ اين سر دارم؟اونم شوخي تو با من فرزاد-

 .چرخوند اونطرف و طرف اين به رو سرش پاچگي دست با و سرش تو کوبوند دست با فرزاد

 :گفت و کرد نگاه من به مستاصل بعد

 عمومي؟ تلفن-

 ...خب دنبالش بيارم؟برو در جيبم تو از-

 زل آسمون به که حالي در و کمرش پشت گذاشت دستاشو فرزاد

 :گفت زد مي

 ...سپردم تو به رو خودم.کن رحم ما به خودت خدايا-

 :گفت و کرد باز سوئيچ با رو ماشين در

 .ميام زود من ماشين تو بشين-

 ...خوره مي زنگ گوشيم ديدم يهو که ماشين توي نشستم حرف بي

 .شد قطع تماس بيارم درش داشبورد تو از خواستم تا

 .زدم تکيه صندلي به و شدم آوردنش در بيخيال

 .افتاده برام ساعت سه اين توي اتفاقاتي چه شد نمي باورم هنوز



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

369 

 

 !مرگ پاي تا رفتنم...بهش عشقم ابراز...رادان حرفهاي

 ...شده پيچ در پيچ چقدر زندگيم روزا اين

 .بيارم درش شدم مجبور اينبار که خورد زنگ گوشيم دوباره

 :دادم جواب کنم نگاه اش شماره به که اين بدون

 ...الو-

 .لرزوند وجودمو کل بلکه قلبم تنها نه پيچيد گوشم تو که صدايي

 !رادان منم...سالم-

 :گفتم هوا بي

 خوبي؟...سالم-

 ...نيومد در صداش

 .بود کرده تعجب خيلي انگار

 :گفت گذشت که کمي

 ...نداشتم منظوري واقعا من!ميخوام معذرت بگم....بگم بودم زده زنگ-

 انگار اما...دنياشم قبل مثل و داره دوستم هنوزم که ميگم بهم االن گفتم.شد جوري يه دلم ته

 ...داد دراز سر رشته اين

 .کنم حذف زندگيت تو از خودمو ميخوام من بگم خواستم-

 !کنم نمي اذيتت ديگه...نشم سبز راحت جلوي ميکنم سعي

 بهتره پس باشيم هم عاشق تونستيم مي زماني يه تو و من

 .نکنيم ارزش بي رو ديگه هم االن
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 :داد ادامه ترديد با و کرد مکث کمي

 ...قبول...کردم اشتباه من-

 ...قبول... کردم اذيتت

 ...هنوزم که بدوني ميخوام اما

 :گفت و کشيد عميقي نفس!کرد سکوت

 !قائلم احترام برات همکار يه عنوان به هنوزم-

 !باشم هات ناراحتي دليل نميخوام

 حد؟ چه تا معرفتي بي

 بده؟ عذابم بود زده زنگ

 ...شده موفق بدونه بهتره پس خب

 .چکيد ام گونه روي اش قطره يه

 !حرفاش از گرفت دلم

 :گفتم پنهاني بغض با

 .بودم عاشقت موقعي يه... آره-

 شدم؟ عاشقت کي از چرا؟اصال که پرسيدم خودم از سوالو اين هم خيلي

 :اومد رادان زده غم صداي بعد و خطوط بين سکوت دوباره

 !بکني دل ازم کردي سعي که موقعي همون از-

 اشتباه جاي يه تو اما نبوديم اشتباهي آدماي تا دو ما-

 .کرديم گير هم نگاه تو بخوايم که اين بدون
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 .دادم تاوان خيلي اشتباه جاي اين براي...دونم مي-

 !توئه به عشق از تر سخت تو از تنفر

 .ميکنم سعيمو منم...آره-

 .کنم فراموش رو چيزا اين تمام روزي يه بتونم شايد

 ...سکوت بازم

 :گفتم بغض با

 نه باشه اشتباهي نه که بشي آدمي يه عاشق من از بعد اميدوارم-

 !درست عشق درست،يه جاي يه تو...ببينتت اشتباهي

 .نبود لعنتي مکان اين اگر ميشدم تو عشق"

 تو خاطر به و... باشم معلمي ميشد کاش

 !"کنم پاک زندگي دفتر از را مکان هاي قيد تمام

 .اميدوارم-

 .کرد خوردم گفتنش اميدوارم

 .ميکردم درک رو روزش اون حال داشتم کم کم تازه

 شايد و شکستمش خياط تو روز اون من

 قلبش در رو من جز به کسي که نميکردم فکرشو هيچوقت

 ...بده راه

 کنه فراموش منو ميکرد تالش داشت اون.بود خامي خيال

 ...من نابودي يعني اين و
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 !شد خفه نطفه در که عشقي نابودي

 که عشقي جنازه از ها آدم گاهي و"

 .کشند نمي دست هم شده مدفون

 ميشوند زخم روي نمک آنقدر

 فقدان در شوي شکنجه ذره ذره تا

 !"شکست گناه بي که روحت بي عشق

*** 

 .زدم آينه توي دروغينم قيافه به پوزخندي

 بزرگ حراج امشب...برام بود سازي سرنوشت شب امشب

 ...بود امپراطور باند

 !تاج باند با تا دارم کار بيشتر سياه عنکبوت باند با من البته

 .کردم تنم رو مانتوم و کردم سر رو شالم

 .بود رسمي هميشه مثل تيپم

 .کشيد بيرون افکارم از منو اتاق در صداي

 بله؟-

 .بود سيروان صداي

 !بيا زود...فرانک منتظريم بيرون ما-

 .مانتوم تو انداختم و کشيدم بيرون پالتوم جيب تو از رو موبايلم

 .ميکنم پيدا رو محمد امشب
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 .ميکنم پيداش شده که جور هر

 رادان صداي يهو که بودم ها پله سر.رفتم بيرون اتاق از

 .برد رو حواسم هميشه مثل

 !بيا زود...منتظرتم من-

 از بيشتر و ببينه رو نگاهم نميخواست دلم.برنگشتم صدا سمت به

 .بشه رو دلم دست اين

 ...شد رد کنارم از رادان

 کنه نگاه من به که اين بدون بعد اما کرد مکث ها پله رو لحظه يه

 .رفت

 .داشت جنگ سر خودش با من مثل اونم انگار

 !االنشي رفتاراي تمام مسئول تو ميگفت ذهنم تو مدام يکي

 از باشه متنفر که خواستي...خواستي اينو رادان از تو

 !بودي عشقش زماني يه که تويي

 :اومد پايين از فرزاد صداي

 فرانک؟اومدي؟-

 ...ميام دارم-

 .رفتم حياط سمت به و پايين رفتم سريع رو ها پله

 هيچکس تقريبا و بودن شده جمع حياط تو ،حاال بودن ساکن ويال توي که باند اعضاي تمام

 .نبود يکي اون به حواسش
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 .بودن خودشون کاراي درگير همه

 همه به حراج اين استرس انگار...بود جوشي و جنب چه

 .بود کرده سرايت

 .ببريم معامله اين از سودي هيچ نبود قرار که ما حتي

 .بود روم زيادي استرس انگار!رفت مي گيج سرم

 !باز بشه بد حالم ميترسيدم

 .کنم خراب عملياتو اين نبايد...نبود وقتش االن

 :بيرون کشيد افکارم از منو شهرام صداي

 فرانک؟ فکري تو-

 .کردم مي فکر حراج با داشتم...هان؟آره-

 .نگرانم خيلي...بشه تموم خوبي به اميدوارم-

 :داد ادامه گذشت که يکم و کرد مکثي

 .ميکردم کنم عوض رو حراج جاي ميتونستم اگه-

 .کرده نگرانم که دادن بهم خبري ديروز

 خبري؟ چه-

 جاسوسه ميکرد فکر که رو مردي اون کامياب که رسيده خبر بهم-

 !ميده دستمون کار بازيش ديوونه آخرشم...کشته

 ...گفتم بهش بار هزار

 خال تو داشتم حرف اون از بعد انگار...شنيدم نمي هيچي ديگه
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 ميزدم؟ پا و دست

 رو؟ محمد کشته؟يعني رو جاسوس اون کامياب

 .نيست دنيا اين توي ديگه محمد يعني...نداره امکان اين خدايا

 !نه...نبود اونا براي خوبي پايان اين!نه جوري اين...نه...خدايا نه

 :گفتم و کردم نگاهش لرزونم لبهاي با

 کشته؟ رو کي-

 .ميگفت بهش راجع پرت و چرت سري يه و پليسه ميگفت که هموني بابا-

 .کنه عوض ويالشو بعدم کنه ولش بيابوني يه تو ببره گفتم بهش من

 ...برم جا اين از بود قرار منم

 .کرد گري ناشي اون اما

 .ميشد کشته نبايد بود پليسم اگه مرد اون

 !ميکنه تيز رو پليسا شامه!اشتباهه آدم يه کشتن

 !کرد رو اشتباه همين پيشم سال دو

 .بودم شده آشنا کامياب باند با تازه که زماني همون

 ميخواستم ميگه خودش تازه...کشت رو دختر يه

 .نتونستم اما بکشم دوستشم اون

 !نتونسته که آوردم شانس باز

 ختم تيم کل نابودي به اون اشتباه هر و تعقيبه تحت دختره اون کشتن خاطر به هنوزم خالصه

 !ميشه
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 .زدم پوزخند خرابم حال همون با

 ...نداره خبر ما هويت از که اين به زدم پوزخند

 ...نداره خبري گذاشتم کار اتاقش توي که شنودي از که

 .نداره خبر کامياب زيرکي زير کاراي از حتي که

 که رحم بي دنياي اين به زدم پوزخند و

 !باشه دشمن باهاش که انگار...نيومد راه محمد با هيچوقت

 :گفت روزم و حال ديدن با شهرام

 فرانک؟ خوبه حالت تو-

 :گفتم بيحالي با

 !دارم تهوع حالت ميکنم احساس...نه-

 .خوردم سرما شايد...دونم نمي

 !ميوفتيم راه داريم کم کم که بشين ماشين تو برو تو پس...باشه خب-

 اوکي؟

 !رفتم من...اوکي-

 .نبود زدن هق اجازه اما ميکرد ام خفه داشت بغض

 .نبود ريختن اشک اجازه

 ...بود مردنم اجازه که انگار حتي

 تونم نمي که من اما بدي جون بايد درد اين براي

 !برسونم انجام سر به رو عمليات اين بايد...برم
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 !بفهمم رو چي همه بايد امروز

 .ناپذيره تغيير اين!شده شهيد...رفته محمد

 !خوشحاله االن اون.بيام کنار باهاش بايد پس

 .همين فقط!مهمه اين...فرانکه پيش اون

 !ماشين پشت نشستم و شدم فرزاد ماشين سوار

 !گريه زير زدم آخر و دارم نگه خودمو نتونستم

 .شد پيدا سيروان کله و سر گذشت که کمي

 ديدن با و کرد نگاه پشت به شد ماشين سوار که همين

 .زد خشکش سرخم چشماي

 :گفت بهت با

 شده؟ چي-

 :گفتم و چشماش تو زدم زل انکار قابل غير غمي با

 !شديم بدبخت-

 ...ببينم بزن حرف چي؟درست هان؟يعني-

 ...محمد...محمد-

 ...بزن حرف درست چي؟د محمد-

 !کشتنش!سيروان کشتن رو محمد-

 .زد خشکش سيروان

 ...کرد نگاه فرزاد به و پنجره سمت به برگشت
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 و بودن کردن بازي نقش مشغول چي همه از خبر بي رادان و فرزاد

 .انداختن راه بخند و بگو شهرام با

 :گفت سيروان

 هر نصيب شهادت...بوده شناسي وظيفه پليس ميدونم اما نديدمش که من...کنه رحمتش خدا-

 !نميشه کس

 ...گريه زير زدم شهادت کلمه شنيدن با

 !کنه نمي حل رو ما کار گريه...صبوريه وقت االن.دختر نکن گريه-

 ...بود مظلوميت از پر زندگيش و مرگ!سيروان مرد مظلوم-

 .بود خوبي خيلي آدم.نکرد ولش مرگم دم تا غم

 !خيلي...بود فرانک عاشق خيلي

 !سوزه مي براش دلم

 !خودش اال ميکرد فکر همه به هميشه

 :گفت سيروان

 !ميان دارن رادان و فرزاد کن پاک اشکاتو-

 .بدونن رو قضيه اين اونا نيست صالح فعال

 ...آخه-

 .نيست خوب شون روحيه واسه!نداره آخه-

 .درست اونم کنيم تموم کارو بايد امشب

 !ميگفتم چيزي اونا به نبايد...ميگفت راست
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 ...نبود مناسبي وقت االن

 چشم تو چشم تا چرخوندم پنجره سمت به رو سرم و کردم پاک رو اشکهام شد سوار که فرزاد

 .نشم رادان

 .کرد حرکت ماشين و شد سوار هم رادان

 .کردم نمي گوش بهش اصال من ولي داد تحويلمون نصيحت و حرف کلي فرزاد

 !بس و فهيدم رو ردياب روي تاکيد حرفاش تمام از

 :زد صدام آروم رادان که بوديم راه وسطاي

 عسل؟-

 هوم؟-

 خوبه؟ حالت-

 !شما لطف به-

 !ميلرزن که دستاتم!شده سفيد گچ مثل لبات آخه-

 خوشحال توجهش از بوديم ديگه شرايطي يه توي اگه شايد

 ...االن اما شدم مي

 .نيست چيزيم-

 ...آخه ولي-

 !نيست چيزيم که گفتم-

 .بود شده خيره من به همونطور ولي نگفت چيزي ديگه رادان

 .داد نمي عذابم نگاهش سنگيني



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

380 

 

 ميداد آرامش بهم که چيزي تنها لحظه اون توي شايد

 .بود اون نگاه

 !بود متنفر ازش که کسي براي اونم...نگراني از پر نگاه يه

 .کامياب ويالي به رسيديم ساعت نيم از بعد

 .شديم کامياب بزرگ ويالي وارد ما و کردن باز را در برامون دربونا

 .رسيد نمي اون زيبايي پاي به ولي بود شهرام باغ بزرگي به هم کامياب باغ

 !تاج امپراطوري اونجا و بود سياه عنکبوت باند مقر اينجا باالخره خب

 .شديم پياده ماشين از همگي

 :گفت نگراني با و زمين بخورم نذاشت فرزاد که رفت گيج سرم يهو

 افتاده؟ برات تو؟اتفاقي خوبه حالت-

 .رفت گيج يکم سرم...بابا نشده هيچي-

 :گفت و اومد ما سمت به سيروان

 خوبه؟ حالت-

 !کنيد نمي باور چرا!ديگه خوبم...واي اي-

 :گفتم و کشيدم بيرون فرزاد دست از رو دستم

 !رفتن همه...تو بريم-

 !رفت جلوتر ما از و گرفت من از را نگاهش ترديد با فرزاد

 :گفت حرص با سيروان

 .باش مسلطت خودت پليسي؟به يه دختر؟تو چته-
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 .هست چيزيت يه ميفهمن همه خراب حال اين با

 .گفت مي راست سيروان

 .وقتش تا کردم مي بازي نقش فعال بايد.بودم شده تابلو زيادي ديگه

 .بود من ناراحتي و عزاداري وقت موقع اون

 .ميکنم هم عزاداري گرفتم رو فرانک و محمد انتقام که وقتي

 من و کرد راهنمايي ساختمون در سمت به منو سيروان

 .کردم همراهيش سختي به

 جوري خبر شنيدن اون از بعد...بودن کرده قفل پاهام انگار

 .بود شده سفت بدنم عضالت تمام که بودم شده شوکه

 .آوردم نمي خودم روي به ديگه ولي کرد مي درد هنوزم

 :گفت و اومد جلو من ديدن با بود وايساده در دم که رادان

 !بيايد من دنبال...باال طبقه بريم بايد-

 .شديم بزرگ سالن يه وارد و رفتيم دنبالش

 .قيمت گرون وسيله کلي با سالن يه

 حتي يا ميليون صد چند کدوم هر که وارنگي و رنگ هاي عتيقه

 .ارزيدند مي هم بيشتر

 بودن گذاشته اي شيشه محفظه يه توي رو کدومشون هر

 ...زيرش رو پايه قيمت و

 :گفت و زد سوتي رادان
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 .باشه شده زياد اينقدر مجموعه اشياء تعداد کردم نمي فکر-

 .ان آلوده خون به ها عتيقه اين-

 !داشتنش نگه سر يا...دادن آوردنش بدست سر جونشو يا که آدم عده يه خون

 .برانگيزه تحسين انصافا ولي ميگي راست تو خب-

 !سنگي مجسمه اون مخصوصا

 که کرد اشاره زيبايي رنگ سياه مجسمه به دست با و

 .بود گوزن يه شبيه

 :گفتم غم با و گرفتم مجسمه از رو نگاهم

 .کنيم تعريف اينا زيبايي از باال نيومديم که ما-

 .باشيم ماموريتمون فکر به بهتره

 .باشه خب-

 .شديم وارد زدن در از بعد و رفتيم بود اونجا که اتاقي تنها سمت به

 کنار هم نسرين و ميزدن حرف هم با داشتن کامياب و شهرام

 .بود ايستاده شهرام

 .ميکرد اذيتم نسرين سنگين نگاه هميشه مثل

 .دارن شک آدم به که کسايي مثل درست.بود موشکافانه و دقيق نگاهش

 .نداشت اون از کمي دست هم کامياب

 .بود کرده متمرکز من روي فقط رو نگاهش

 :گفتم و کردم شهرام به نگاهي
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 رئيس؟ داشتيد کاري-

 .کنيد کمک شد الزم اگه تا باشيد دستم دم خواستم فقط...نه-

 :گفت و زد پوزخندي نسرين

 بزرگي اين به حراج يه تو که ميخواد جاعل يه از کي آخه شهرام-

 !که نمياد بر اون دست از کاري...باشه حالش کمک

 !باش ساکت لطفا تو نسرين-

 !کنه کمک بهمون کار اين تو ميتونه خوب خيلي فرانک

 .دارم اعتماد کارش به منم و ايه حرفه يه اون

 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به سري نسرين

 !نشي پشيمون ها دادن ميدون اين از اميدوارم-

 !ها گذشته به رفت ذهنم

 :ميگفت فرانک به کامياب

 !بهتريني کار اين توي تو-

 :ميگفت و ميخنديد فرانک

 !رئيس داريد لطف شما-

 :ميگه لب زير که ميشنيدم من و بود لباش روي موذيانه پوزخند يه هميشه مثل...بود هم نسرين

 !نشي پشيمون ها دادن ميدون اين از اميدوارم-

 :زد داد تعجب با شهرام

 دختر؟ نميدي جواب تو؟چرا کجايي-
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 :گفتم و نشوندم صورتم روي تصنعي لبخندي

 !افتادم دوستام از يکي ياد يهو...معذرت-

 :گفت خيالي بي با و ريخت ميزش روي ليوان توي نوشیدنی يکم کامياب

 .مونده رفيقي و دوست يه تو براي خوبه باز-

 .زد خنجر بهم پشت از کردم اعتماد کي هر به که من

 بابا؟ چيه دوست!برام نمونده دوستي هيچ االنم

 ...باشه خودش فکر به بايد فقط آدم

 .زدم زل بود دستش توي که نوشیدنی جام به تنفر با

 !کنه شک بهم نداشتم دوست اما صورتش به بدوزم رو تنفرم از پر نگاه اين ميخواست دلم

 .بود رنگ قرمز مايع اون به دوختن چشم تنفرم ابراز از من سهم پس

 :گفت و کرد نگاهم کامياب

 ميخوري؟-

 !ميکنه اذيت رو معدم...نه-

 .اوکي-

 !مستم تنفر ب*را*ش از من"

 ...پايان بي مستي يک

 !"شود مي در به سر از انتقام با فقط که

*** 

 .شد مي شروع ديگه ساعت نيم تا حراج.بود شب هشت ساعت
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 .بود نشسته پيشونيم روي سرد عرق

 .مطلب اصل سراغ بودن رفته انگار.نبود فرزاد و سيروان از خبري

 ...کنن پيدا چيزي بتونن اميدوارم

 ...بپيچونم بايد اينم.خورد نمي جم من کنار از اما رادان

 ...باغ کنار زمين زير اون توي برم دارم قصد

 .بودم کامياب افراد نخ تو عصر از

 .زد مي مشکوک زيادي اونجا به آمدشون و رفت

 .بود شلوغ خيلي سالن و بودن اومده مهمونا همه تقريبا

 :گفت رادان

 شهرام از بزرگي اين به حراج يه که باريه اولين سال چهار اين توي-

 !بينم مي

 :گفتم لب زير

 !بتازونه خوب بزار...حراجشه آخرين-

 .ميزنم بهم رو هاشون معادله همه امشب من

 :دادم ادامه که کرد نگاهم تعجب با رادان

 دوستشه؟ خون انتقام دنبال که نديدي رو آدمي حال به چيه؟تا-

 !باشم قوانين به پايبند و صبور پليسا نبايد که هميشه

 :دادم ادامه و چشماش تو زدم زل

 ميشه؟ باورت.ميکشم رو کامياب خوابام تو شب هر من بگم اگه ميشه باورت-
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 ...روزه سياهي باور مثل تو رحمي بي باور چون...نه-

 ...ممکنه غير

 .نيست ممکن غير...نه-

 .ترسيد بايد خورده زخم آدم از

 .شدم دور ازش و گفتم اينو

 !ريختم توش پرتقال آب کمي و برداشتم ها ميز روي از ليوان يه رفتم

 :گفت پشتم از صدايي يه يهو که کشيدم مي سر رو ليوان داشتم

 !فرانک-

 .نبود کسي اما برگشتم صدا سمت به سريع

 شدم؟ خياالتي نکنه

 .اومد صدا همون دوباره بعد دقيقه چند

 .نبود کس هيچ اما

 .شدم خياالتي واقعا فهميدم دقيقه چند از بعد باالخره

 خندون صورت تصوير يهو کنم دور ذهنم از خياالت اين اومدم تا

 ...چشمم جلو اومد محمد

 !گوشم تو پيچيد صداش

 خانوم؟ عسل گيري نمي ما از سراغ-

 .چکيد چشمم از اشک قطره يه

 .بشي محو زندگي از هميشه براي اميدوارم!کامياب تو به لعنت
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 .کردي محوشون دنيا از گناه بي که فرانکي و محمد مثل

 .گذاشتم ميز رو حرص با رو ليوان

 :پيچيد ها باند تو صدايي يهو

 .ميشه شروع حراج ديگه دقيقه چند تا دوستان-

 .باشيد آماده

 :گفتم لب زير و زدم پوزخندي

 داره ارزش موزه تو فقط که رو هايي عتيقه شدن جمع هم دور احمق عده يه مثل...ست مسخره-

 !هه...بخرن رو

 .ندن خودشون دست کار اميدوارم فقط.نبود سيروان و فرزاد از خبري بازم

 .نبود من به حواسش اصال و بود شهرام با زدن حرف مشغول رادان

 حواس حراج تا موندم منتظر و نشستم سالن خلوت گوشه يه رفتم

 .بشم زمين زير اون وارد بتونم من تا کنه پرت خودش به رو همه

 بايد...برم جا اون به بايد ميگفت بهم حسي يه

 .شدم حياط وارد و رفتم بيرون سالن از شده پرت حواسشون همه ديدم وقتي

 خودش حال تو اومد نمي نظر به ولي بود وايساده طرف اون يکي!نه اما...نبودن اونجا نگهبانا

 .باشه

 !دنياست اين توي که انگار نه انگار اصال

 .خورد نمي نگهبانا به وضعش و سر

 ...مسته بود معلوم که خوردنش تلو تلو از.بود مهمونا از شايد

 .شد دور و کرد کج اي ديگه سمت به راهشو
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 به سريع و انداختم اطراف به نگاهي دوباره...نديد منو حتي

 .کردم تند پا زمين زير اون سمت

 !شدم واردش سريع و کردم باز آروم رو زمين زير رفته در زهوار در

 .بود تاريک جا همه پايين،آخه رفتم سختي به رو ها پله

 .داشت وجود ضعيف نور يه انگار پايين اما

 .ببينم رو اطرافم شد باعث روشنايي يکم تازه شد تموم که ها پله

 .مينداخت شبانه هاي کابوس ياد رو آدم...بود ترسناک خيلي

 !زنش چشمک مهتابي اون با مخصوصا

 .بود ريخته گوشه يه جراحي لوازم سري يه و بود کثيف خيلي ديوارا درو

 ...ميکردن سالخي رو آدما که بود همونجايي اينجا! ميزدم حدس...هه

 !کثافتا

 ميومد؟ دلشون چطور آخه

 ...بدنشون اعضاي خاطر به فقط اونم ميکردن پاره تيکه اينجا رو بيگناه آدم عده يه

 ...ميخورد چشم به ديوارا تموم رو خوني دستاي جاي...بود خوني ديوار و در

 باشه؟ رحم بي ميتونست چقدر تا باند اين آخه...کثيف زمين زير يه

 ...ببينم اينجاها جنازه يه بودم منتظر لحظه هر

 :شد پاره افکارم رشته صدايي با

 ميکني؟ غلطي چه اينجا تو-

 ...شدم مواجه برزخيش چشماي با و برگشتم
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 :زدم لب ترس با

 تويي؟...رادان-

 اينجا؟ بياي گفت تو به ميشي؟کي آدم کي تو-

 خودي؟ سر تو مگه

 !نيست حرفا اين وقت االن-

 ...اين وقت االن...چرا-

 :گفتم جديت با و بزنه حرفشو نذاشتم

 خبره؟ چه اينجا ببيني نميخواي-

 .ميخوام من نميخواي تو اگه

 ...عسل اما-

 !بيا...هيس-

 .افتاديم راه بود اتاق گوشه که داالني سمت به بعد

 داشت راه اي ديگه اتاق به داالن اون کنم فکر

 .بود عملشون اتاق احتماال که

 .بود بيشتر ام دلشوره اما.بودم ترسيده يکم نگم دروغ

 ...ميشستن رخت دلم تو انگار شنيدم رو محمد صداي وقتي از

 !بودم عصبي

 .رسيديم اتاق اون به بعد و شديم داالن وارد

 ...بود تاريک هم اونجا
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 .اومد مي آب کردن چکه صداي

 تاريکه؟ اينقدر چرا اينجا-

 .برگشتم سمتش به و ترسيدم لحظه يه اومد که رادان صداي

 ميکني؟ اينجوري هان؟چته؟چرا-

 :گفتم و دادم ماساژ قلبمو

 .ترسيدم يکم...هيچي-

 نداره؟ المپ اينجا ميگم...آهان-

 ...نميدونم-

 .گشت چراغ دنبال کورمال کورمال و شد اتاق وارد من از جلوتر رادان

 :گفت لحظه چند از بعد

 ...کنم پيداش کنم فکر-

 شدم رو به رو اي جنازه با کردم باز که رو چشمام شد باعث شديدش نور که شد روشن چراغ يهو

 .کردم نمي نگاه صورتش به هيچوقت کاش اي که

 .گذاشت دهنم روي رو دست ترسيده رادان يهو که بزنم جيغ خواستم اختيار بي

*** 

 رادان

 رو گذاشتم دستمو بزنه جيغ خواست تا و کردم نگاه عسل ترسيده قيافه به ديدم رو جنازه تا

 .دهنش

 .داره ور دهنش روي از دستمو ميکرد سعي و دستم رو ريخت مي هم سر پشت اشکاش

 :گفتم مصرانه
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 بيني؟ مي جنازه که بارته اولين مگه...نترس-

 .نکرد تغيير حالتش هم ذره يه اما

 .باشه عزيزاش از يکي جنازه اون انگار

 ...جنازه اون نکنه

 ميشناسيش؟-

 .داد تکون مثبت نشونه به سرشو

 :گفتم بهت با

 !نزني جيغ بده قول ولي ميدارم ور رو دستمو من...خب...خب-

 .زد زل بود تخت روي که مردي اون جون بي جنازه به فقط و نکرد کاري هيچ

 بود؟ کي مرد اون يعني

 .داشتم ور دستمو آروم

 .رفت تخت اون سمت به لرزون قدمايي با و گرفت اوج هقاش هق

 :پرسيدم ترديد با

 کيه؟ اين-

 :گفت و زد زل بهم اشکيش چشماي با

 !عاشق يه...آدمه يه اين...اين-

 ...دوست يه...مظلوم يه

 .دوستم ترين عزيز نامزد.محمده اين

 .کشتش کامياب که ايه بيچاره نفوذي همون اين
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 .کشتش عوضي اون

 نگرفت؟ جلوشو تونست؟جونيش چطور

 ننداخت؟ عوضي اون دل تو شک عاشقش قلب

 .کثافت سنگدل يه...سنگدله يه اون

 .شدم خيره مرد اون جسد برهنه تنه نيم به و جلوتر رفتم

 .بودنش نکشته گلوله با.بوده آوري زجر مرگ

 داد مي نشون بود ناف روي تا گاو زير از از که نامنظمي اي بخيه

 !بدنه اعضاي قاچاق قرباني اونم

 .زد هق و داد تکيه خون از پر آهني تخت لبه به رو پيشونيش عسل

 :گفتم ناراحتي با

 .گيريم مي انتقامشو ما...نکن گريه عسل-

 :گفت حرفم به توجه بي عسل

 .کردن اش تيکه تيکه-

 .آوردن در بدنشو اعضاي همه عوضيا اون

 .کبوديه از پر.ببين صورتشو

 ...پاش کف...بازوش روي هاي زخم رد

 !پهلوهاش

 .نذاشتن تنش تو سالم جاي يه

 .مظلوميت همه اين از شد فشرده قلبم اختيار بي
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 .بود رسونده اوج به رو رذالت ديگه باند اين

 .بود اش برازنده اسمش که الحق

 !سياه عنکبوت

 يهو که بشه بلند زمين روي از عسل تا کنم کمک و جلو برم خواستم

 .زد خشکم صدايي اومدن با

 !ها بچه اومديد خوش...به به-

 !کنه کمک بهمون خودش خدا...نه

 !بود کامياب صداي اين

 .کرد مي نگاه من سر پشت به بهت با عسل

 .برگشتم صدا سمت به ترديد با

 .چشمام تو بود زده زل و بود ايستاده هميشگيش استايل با.بود عوضيش خود

 :گفت خنده با

 .نکنيد فضولي بزرگترا کار تو ندادن ياد بهتون ماماناتون کنم فکر-

 نه؟

 :گفتم شمرده

 کنه؟ مي چيکار باهات ميکني غلطي چه داري بفهمه شهرام اگه چي؟ميدوني که خب-

 .لرزوند رو تنم که زد اي قهقهه

 .کرد مي نگاهم اطمينان با

 :گفتم پوزخند با
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 ...کامياب رسه مي منم خنده نوبت-

 تو که اين از قبل.کردم آدمت من رفته يادت که اين مثل... رادان ميزني حرف دهنت از تر گنده-

 پيش فرستادم رو تو من...بودي نخور درد به محافظ يه بشي کسي خودت براي شهرام باند

 ...شهرام

 ...حرومي به نمک آوردي؟خيلي در دم برام حاال

 کشتي؟ رو بيچاره اين چرا.ميشم هم حروم به نمک باشه روم جلو قاتل يه اگه...آره-

 که ناراحتم خيلي فقط.مرد مي بايد آشغال سوزه؟اون مي پليسا حال به دلت حاال تا کي از...هه-

 .بدم زجرش بيشتر نتونستم

 با بفروشم و بيارم در اعضاشو ميخوام گفتم که موقعي دوني نمي...بشن زجرکش بايد پليسا اين

 .کرد مي نگاهم غروري چه

 .نديدم چشماش تو رو التماس هم لحظه يه

 ...کنن خارج بدنش از بيهوشي بدون اعضاشو گفتم همين واسه.بودم متنفر غد آدماي از هميشه

 :زد داد و داد سر هيستيريک اي قهقهه دوباره بعد

 ...داشت ديدن کشيد مي در از که هايي فرياد-

 ...کامياب شو خفه-

 زنم؟بده؟ مي حرف برات آدم يه کشتن لذت از دارم چرا؟بده شم؟اونوقت خفه-

 داد و کرد حمله کامياب سمت به بود دوخته چشم ما لفظي مشاجره به لحظه اون تا که عسل

 :زد

 ...ميکشمت!آشغال عوضي-

 کوبوند رو صورتش و گرفت رو عسل کامياب بگيرم رو عسل جلوي و بجنبم خودم به خواستم تا

 ...ديوار تو
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 ...گوشش تو خوابوند سبلي يه و گرفت اشو يقه بعدم

 .رفت نفسم افتاد ثانيه چهار سه از کتر تو که اتفاقي ديدن از

 مشت يه با کامياب که شدم ور حمله سمتش به عرضه بي منه و زد کتک رو عشقم چشمم جلو

 .کرد پرتاب عقب به منو

 :گفت عسل به رو کامياب يهو که شم بلتد جام از خواستم دوباره...کنم اش خفه ميخواست دلم

 کردي؟ گريم...تو-

 .داشتيم کم رو همين

 ...بود شده کنده عسل گريم

 :گفت عصبانيت با و کند رو گريمش بقيه کامياب

 ...نگفت ولي بگه من به خواست مي نسرين که اي قضيه بود اين پس-

 .عسل شقيقه روي گذاشت و کشيد بيرون جيبش از رو کمري اسلحه

 :زدم داد ترس با...ميکردم سکته داشتم

 !باش نداشته کاريش....نه-

 .بودن کرده خيس رو صورتم اشکام

 :گفت من به رو و بايسته تا کرد بود،مجبور شده حال بي ها ضربه خاطر به که رو عسل کامياب

 .ميکشم رو عوضيت عشق اين جا همين وگرنه...نيا نزديک-

 .پليس يه عاشق نه شدي باندش جاعل عاشق ميگفت شهرام

 همه از گذاشتم.نگرفتم رو شهرام جلوي احمق منه ولي نده ميدون دختره اين به گفت نسرين

 .بياره در سر کارمون

 :داد ادامه عسل به رو بعد
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 .بود آشنا برام ات قيافه قدر اين اول روز از که بود همين خاطر به پس

 ماه دو يکي اگه شايد.کرد کمک پليسه اون به که هستي عوضي شاديه همون تو نفهميدم چرا

 .ميبخشيدمت بازم شناختنت با بود پيش

 ...کردي کمک پليسه اون به فقط تو کردم مي فکر احمق منه

 ...پليسي هم تو که نفهميدم موقع همون چرا

 نمي بار اين.خوندي کور ولي.کردم نمي پيدا رو کشتنت جرات االنم کرد نمي باز لب نسرين اگه

 .بري در زارم

 :زدم داد

 !کامياب نميزارم ات زنده بخوره بهش دستت-

 .بدي پس جواب بايد وقتش به هم تو...خائن شو خفه-

 ؟!پليسه يه آشغال اين دونستي مي هم تو نکته

 هان؟

 اتاق آستانه سمت به رو مون تا سه هر نگاه نفر يه پاهاي صداي يهو که کنم باز دهن خواستم

 .کشوند

 :گفت کامياب به رو و شد ظاهر چارچوب تو ترسيده محافظا از يکي

 ...اينجا ريختن ها پليس!پليسا رئيس-

 .نموند دور کامياب چشم از که زدم لبخندي خواسته نا

 ...زد زل بهم و کرد ريز رو چشماش کنجکاوي با

 :گفت و جلو اومد آررم آروم بعد

 ...پليسي هم تو نکنه-
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 .شدم بيهوش که شد چي نميدونم و ام شقيقه تو زد اسلحه با کامياب که بگم چيزي خواستم باز

 ...ام صندلي يه روي و است بسته دهنم و پا و دست ديدم اومدم هوش به که همين

 .بود روم به رو شکسته آينه يه

 ...بود شده خوني صورتم.انداختم بهش نگاهي

 .افتاد اتفاقاتي چه اومد مي يادم داشت کم کم تازه

 .افتادم گير بودن محتاط سال چهار از بعد راحتي همين به...هه

 .دادي باد به رو سرم آخرش...عسل تو دست از

 به لرزه بود آشنا برام هم خيلي که جيغي صداي بردارم آينه از چشم خواستم تا و زدم پوزخندي

 .انداخت تنم

 :زدم داد بلند عسل جيغ صداي شنيدن با

 ...کنيد بازم داريد جرات اگه!کثافتا کنيد باز منو دستاي بياييد-

 ...شهرام...کامياب

 :گفتم لب زير اميدانه نا بعد

 !عوضيا باشيد نداشته کاري دختر اون با-

 کنيد؟ اذيتش مياد دلتون چطوره

 .عسل خراش گوش هاي جيغ و اومد مي ها سگ پارس صداي

 .ميکنم دق دارم...کن کمکم خودت خداي

 ...ظريفه خيلي من عسل.بيارن سرش باليي نکنه

 !نداره خوردن کتک طاقت
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 :زدم داد بلندتر بار اين

 .باشيد نداشته کارش...شرفا بي-

 بستيد؟ منو چرا...اينجا بياييد

 بودم توش که جايي اون زده زنگ در يهو

 .تو اومد کامياب محافظاي از يکي و شد باز شدت با

 .کرد باز رو پاهام

 :گفت تحکم با بعد و کرد بلندم جا از

 ...بيفت راه-

 .کردم گوش رو حرفش ناچار به

 .داشت اسلحه و بود بلندتر ازم گردن و سر يه اون آخه

 .افتادم راه جلوتر

 و کرده فرار چطور کامياب اومدن پليسا آخر لحظه اون اگه که کردم مي فکر اين به داشتم همش

 .بياره خودشون با ما تونسته چطور مهمتر همه از

 .باشه کرده فرار هم شهرام شايد...معلوم کجا از

 .ترسيدم شهرام بودن تصور از لحظه يه

 .ترسيدم نگاهش تو زدن زل از

 من ولي بود قاچاقچي کامياب مثل هم شهرام که اين با

 .اومد نمي بدم ازش

 .خالفکار يه تا ديدمش مي قرباني چشم به بيشتر شايد
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 که رفتيم جلوتر کمي و شديم بزرگي محوطه وارد

 .ديديم رو کامياب

 :گفت پوزخند با و اومد جلو

 مباشر؟ خوابيدي خوب-

 .گرفتم ازش رو نگاهم نزجار با و نزدم حرفي

 !پليسي نميدونستي تو ميگه...زده گولت ميگه پليسه خانوم اين-

 ...ميکنم قبول منم پس

 .ميکني خوشحال منو دادنش انجام با که دادم ترتيب مراسمي يه برات اما

 !بيا دنبالم

 .اومدم خودم به محافظ اون ضربه با.بودم شده خشک جام سر

 ...بيفت راه د-

 ...ميداشتم بر قدم ترديد با

 .بوده چه کامياب صورت روي مسخره پوزخند اون دليل فهميدم تازه رفتيم جلوتر که کمي

 .لرزيدن مي داشتن ترس از زانوهام

 ...رفت نفسم شدم که نزديک

 ...نيست من عسل بستن باالسرش چوب به رو دستاش که کسي اين...خدايا نه

 عشق عسل، شبيه دختر اين.نيست من عسل انداخته پايين رو سرش حالي بي از که کسي اين

 .نيست من

 !باشه نبايد...نه
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 :زد داد کامياب

 .اومده کي ببين...پليسه خانوم-

 .شد قطع نفسم باال آورد که رو سرش

 مي کباب رو دلم صورتش روي کبودياي اون اما بود زيباتر چقدر اصليش بود؟قيافه من عسل

 .کرد

 .افتاديم هچل تو بدجوري ميکردم احساس

*** 

 عسل

 .نشدم خوشحال ديدنش با

 !ببينه رو شدنم خورد خواست نمي دلم.نبود اينجا االن کاش

 .ميکرد نگاه انتها بي غمي با

 .گرفتم ازش رو نگاهم و زدم پوزخندي

 :گفت نامردي با کامياب

 .نگفت هيچي بکشيم حرف ازش خواستيم چقدر هر-

 ...ها پرت و چرت اين از و داده فريب رو تو ميگفت فقط

 !همين واسه...ميندازه راه داد و جيغ خيلي ديدم اما کنن پارش تيکه ها سگ بدمش خواستم

 :داد ادامه سريع و کرد مکثي

 !بندازم راه خوب نمايش يه گرفتم تصميم-

 .بودم نمايش عاشق بچگي از من...رادان ميدوني آخه
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 :گفت حرص با رادان

 ...بزن حرفتو ته-

 .برداشت ميز روي از رو شالق و رفت بود کنارش که ميزي سمت به و خنديد باز کامياب

 بود؟ اين نمايش از منظورش پس.زدم پوزخندي دوباره شالق ديدن با

 هم فاصله اون از حتي.ديدم رو مردمکاش لرزشش وضوح به رادان روش به رو گرفت که رو شالق

 .بود تشخيص قابل

 .کرد نگاه بهش پرسشگرانه و گرفت کامياب دست از رو شالق ترديد با ، کرد نگاهم درد پر

 :گفت و زد پوزخندي کامياب

 !بياد حرف به تا بزنش اونقدر-

 چي؟-

 .ببينم رو عمرم نمايش ترين تراژيک امشب کنم فکر که بزن...امشب نمايش اين-

 :گفت ترس با.ديدم رو نامحسوسش لرزش باز

 ...ميشه هم ديگه جور يه رو قضيه اين.ميکنه فرق دورت کلفتاي گردن عوضي،با دختره يه اون-

 :زد داد بلند شهرام

 !بکن ميگم بهت که رو کاري و شو خفه-

 ...ولي-

 !ميشي شکنجه اون دست بغل خودتم بزني حرف ديگه کلمه يه فقط...کلمه يه اگه-

 شکنجه تصور از!نه!باشم ناراحت خودم براي که اين نه.چکيد چشمم گوشه از اشک قطره يه

 کرد؟ ميشه چي...ديگه عشقه!کشيد تير قلبم رادان شدن

 کنه؟ ام شکنجه بود قرار که بودم کسي عاشق نه؟من بود مسخره
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 !لغزشه همون تاوان اين و شدم دور اهدافم از و خورد سر پام من

 .کرد نگاهم ترس با

 .بزنه که فهموندم بهش چشمام با...ببينمش اينطوري نميخواستم

 .بود تا دو ما از يکي موندن زنده براي راه تنها اين

 .لرزيد مي پاش و دست.داشت ترديد

 .بزنه که کردم التماس چشمام با باز

 ...ريختم اشک دوباره

 !بود فرسا طاقت دردشون که شالقي هاي ضربه با شد همراه بعديم اشک قطره

 ...کردم نگاه گرم شکنجه به پردرد فقط...نزدم حرف...نزدم جيغ

 ...بودم خواسته ازش ؟چرا؟خودم!بود باروني نگاهش

 .بود خودم خواست...باشه ناراحت نبايد

 :ميکرد زمزمه که صداشو شنيدم درد همه اون ميون

 !بکش منو خدايا!شده کشيده کجا به کارم نبينم تا کن راحتم...خدايا-

 !خدا نميتونم ديگه

 .بردم مي ياد از رو درد و ميکردم لمس رو عشق اش جمله هر با من و

 .نداشتم غمي هم مردم مي امشب اگه حتي

 !عاشقمه و نيست متنفر ازم رادان که بودم فهميده چون

 .ميکردم حس من و کشيد مي زجر کشيدنم زجر از

 .نبود غمي مردم مي امشب اگه
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 اين؟ از بهتر چي...کنه رهات دنيا اين رنج و درد از معشوقت که اين از بهتر چي چون نبود غمي

 .نکشم جيغ تا گرفتم گاز رو لبم و پايين انداختم رو سرم

 .شد رها دستش از شالق که بود نرسيده پنجم ضربه به چهارم ضربه

 .کردم نگاهش

 .بود سرخ سرخ چشماش...بود خراب خيلي حالش

 .بشه نزديک بهش نذاشتن محافظاش اما برداشت خيز کامياب سمت به يهو

 :ميکرد تهديدش مدام رادان و ميخنديد کارش به خباثت با کامياب

 .ميکشمت شدم انجامش به مجبور که کاري خاطر به.عوضي ميکشمت-

 ...نميزارم ات زنده گذاشتي دلم روي که داغي خاطر به

 !معنا تمام به لجن يه...حيووني يه تو

 :گفت ميزد دست رادان براي نمايشي که حالي در و خنديد بلندتر کامياب

 ...نشده تموم سورپرايزام هنوز.رادان نکن کثيف خونتو-

 !جاشه سر هنوز نمايش آخر پرده

 .ببندن من روي به رو فلزي صندلي به رو رادان تا کرد اشاره محافظاش به رو بعد

 :گفت و برداشت زمين روي از رو شالق کامياب بعد

 ...ميتونم خوب من بدي عذاب رو دختر اين نميتوني تو اگه-

 !بره در قسر و بده فريب رو کامياب که کسي نشده زاده مادر از

 ...زدن به کرد شروع بعد و

 .بشه پاره گلوش بودم منتظر لحظه هر که ميزد فرياد بلند اونقدر رادان
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 .نياوردم بر دم و کشيدم درد...نزدم جيغ من اما

 .بود داغون کافي اندازه به رادان

 .کنم ناراحتش اين از بيشتر نميخواستم

 :زد داد رادان

 !عوضي کن بس...کامياب ميزنم آتيشت قسم خدا به-

 ...کن ولش

 :گفت مسخره خنده همون با و کشيد من زدن از دست کامياب

 !ميکنم ولش...باشه-

 زمين به سر با شد باعث که کرد پاره رو مچم دور طناباي و آورد در جيبش از چاقويي بعد

 ...بخورم

 .ميرفتم هوش از داشتم

 اما بدم ،گوش نخوابم ميخواست ازم که رادان فريادهاي به و نشه بسته پلکام کردم تالش خيلي

 شد باعث بيحالي و درد آخر

 .برم حال از

 ...نه يا داره هم بيداري خواب اين نميدونستم

 .فهموندم رادان به رو عشقم اوج نگاهم آخرين با پس

 .شه خاموش هميشه براي شايد که نگاهي

 بودي خوش چه" 

 دال

 او روي گر
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 ."ديدي نمي هرگز

*** 

 :آوردم بدست رو هوشياريم نفر يه دار بغض صداي با

 .کن باز چشماتو عسل...عسل-

 !اينجا افتاده جون بي که روزه يه...خدا اي.بده جوابمو تروخدا

 .ميکنم ات تيکه تيکه.کامياب ميکشمت

 .ميشد تر آروم و آروم هاش زمزمه بعد و

 .دوختم چشم روم به رو مرد به و کردم باز سختي به رو چشمام

 .ميريخت اشک و بود پايين سرش

 :ناليدم

 ...رادان-

 :گفت و باال آورد سرشو ها گرفته برق مثل رادان

 رادان؟ جان-

 کجاييم؟ ما-

 ...انباري يه تو-

 !بکشنمون قراره پس...هه-

 ...موقع همون بکشنمون بود قرار اگه.نه-

 :بده ادامه رو حرفش نذاشتم

 !حيوونه يه کامياب...بازيشه اين-
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 !بترسونتمون بيشتر کار اين با خواسته

 !بمونم زنده من نميذاره نکشه رو تو اگه حتي

 :دادم ادامه و کردم بهش رو ترس با بعد

 همدستي؟ من با نگفتي بهشون که تو-

 .ميگم بشه الزم اگه ولي...نه-

 .نميذارم...برسونن بهت آسيبي نميزارم

 :گفتم حرص با

 !نميکنه عوض رو چيزي تو هويت شدن برمال...ميکني بيجا خيلي تو-

 !بدي نجات خودتو و داري نگه رو راز اين بايد تو

 ...کردن تيکه تيکه جلوت منو اگه حتي

 !دنيامه که کسي به نسبت باشم تفاوت بي نخواه ازم!نخواه ازم...هرگز-

 ...بگيرم ناديده رو تو نميتونم من.عسل نيستم تو مثل من

 ...کن درک منو هم تو

 اي داشتني دوست آدم ميدونم!يکم باشي؟فقط داشته دوستم ميشه

 !کردي عاشقم بدجوري تو اما نيستم

 کني؟هان؟ باور که دارم دوست بگم چطور ديگه لعنتي

 .بودم شنيده خوابم تو که حرفهايي تکرار باز و

 .بکنم نميتونستم کاريش هيچ من و بيوفته بوده قرار اتفاقا اين همه پس

 :گفتم و کردم نگاهش غم با
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 کمتر نباشه تو از بيشتر اگه داشتنم دوست اندازه که ميدوني خوب خودت...دارم دوست منم-

 .نيست هم

 !کني فراموش منو بايد...نميشه عوض عيچي بموني تو اگه.بدم نجاتت ميخوام همين خاطر به

 ...نيستم راهت شريک باشم هم دلت باب اگه من

 ...موندن زنده شانس هنوز تو اما نباشم زنده هم ديگه ساعت چند تا شايد.مرگه سرنوشتم من

 :ماسيد دهنم تو حرف زد که بلندي داد با

 ...شو خفه...شو خفه-

 .وجودمه تو که آتيشي از ميدوني چي تو عزيزم رادان

 .بشي غرق باهام هم تو بزارم و شم خفه نميتونم

 ...کني پيدا نجات بايد تو

 .بميري نميخوام من...منه خواسته اين.بري بايد تو رادان-

 من؟ميفهمي؟ بخاطر اونم

 ...لعنتي نميفهمم!نميفهمم...نه-

 کردم؟ پيدا چشمات تو رو زندگيم تموم من ميفهمي تو

 .ميداد عذابم هم تو از تنفر فکر حتي که شدم عاشقت اونقدر من ميدوني

 کني؟ باورم تا بشم خورد بايد چقدر ديگه...ميميرم تو بي که ام وابسته بهت اونقدر من

 .باشه عاشقم اينقدر رادان نميشد باورم

 .بود کرده فراموش کال رو غرورش

 رقم مرد اين با رو خوشبختيم نميتونم و مرگم نزديک من که حيف اما...بود شده صادق چقدر

 .بزنم
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 ...خيلي...رادان قشنگن خيلي حرفات-

 .افتادم گير چيه؟من ميدوني اما

 .فهميد ميشه صورتم و بدن هاي زخم روي از اينو

 ...تو ولي فهميده اينو کامياب و پليسم يه من

 .ميشه غرق منجالب اين توي که هستم کسي تنها من حال هر به

 :گفت و کرد نگاهم حرص با رادان

 .بخوره بهت کسي دست نميزارم بدم جونمو باشه شده-

 ...نميزارم

 .بزنيم حرف ها واقعيت به راجع بيا.رادان بيخيال-

 ميکشه؟ منو چجوري گرفتن چشم زهره براي کامياب نظرت به

 چاقو؟ گلوله؟با با

 .نشم بيچاره محمد مثل اميدوارم ولي...ميزنه دارم شايدم يا

 .باشم نداشته رو اون طاقت من شايد.بود دردناک خيلي مرگش

 .نگريت واقع اين و تو به لعنت...ببند عسل...دهنتو ببند-

 ...ام عورضه بي اينقدر که من به لعنت.بيني نمي منو عشق که تو به لعنت

 خنده با کامياب.تو اومدن هاش نوچه از يکي با کامياب و شد باز بدي صداي با در لحظه همون

 :گفت

 .خانوم عسل...بگم بهتر يا...فرانک...شادي-

 .دوستت دست بغل بفرستمت امشب ميخوام
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 !بازياته باند جيمز تمام پايان امشب که شو بلند

 :زد فرياد رادان

 .نميزارم زندتون بشيد دختر اين نزديک اگه خدا خداوندي به-

 :داد جواب و زد پوزخندي کامياب

 ...پيغمبر نه ميشناسم خدا نه ميزني؟من حرف کي از-

 .بشناسمش من که بخور قسم يکي به

 :کردم زمزمه لب زير

 ...عوضي بيشرف-

 :گفتم بود کامياب کردن تهديد مشغول که رادان به رو سمتم اومد که کامياب نوچه

 .زياد اونم...دارم دوستت-

 .چشمام تو زد زل و شد ساکت لحظه يه که شنيد کنم فکر اما.بود آروم خيلي صدام

 .بود اشک از پر دومون هر چشماي

 :اومدم خودم به کامياب صداي با

 .بيارش فريدون-

 ...آقا چشم-

 .افتادم راه منم و داد هل جلو سمت به منو اش نوچه

 .بود امياب پوزخنداي فقط جوابش اما ميکرد پاره گلوشو و ميزد داد رادان

 .بود حاصلم بي اشکاي فقط جوابش که ميزد فرياد منو اسم
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 جواب و کردن کردن سوال جاي منجالب اين چون نگرفت هيچکس طرف از پاسخي رادان امشب

 .نبود خواستن

 .زمين رو انداخت منو فريدون شديم دور انبار اون از که کمي

 :گفت و خنديد کامياب

 مظلوم تو مثل موش رو رادان اون چطور ببين حاال...پليسه خانوم شدي مظلوم قدر چه-

 .کنه راست کمر نتونه که ميشکنمش جوري يه.ميکنم

 .سمتم گرفت و کشيد بيرون کمرش از اي اسلحه يهو که ميکردم نگاهش تعجب با

 !بزن جيغ-

 چي؟-

 !بزن جيغ-

 منفي نشونه به رو سرم پس داره اي نقشه ميدونستم اما ميخواد ازم رو کار اين چرا نميدونستم

 .دادم تکون

 :گفت و کرد کج پوزخند نشونه به لبشو کامياب

 .نميزنم بلوف که ميدوني...ميزنم آتيش جلوت رو پسره اون نزني جيغ اگه-

 .بکشم بلندي جيغ شدم مجبور که داد فشار پيشونيم روي رو اسلحه بعد و

 :گفت فريدون به رو و زد اي قهقهه کامياب بعد

 .کن بيهوشش-

 .شد سياه جا همه و گرفت دهنم جلوي دستمال يه بيام خودم به تا

 چيز به نذاشت خبري بي عالم تو رفتن فرو و اومد گلوله تا دو شليک صداي آخر هاي لحظه فقط

 .کنم فکر اي ديگه
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*** 

 "رادان"

 عسل جيغ صداي يهو که ميخوردم حرص عرضيگم بي و ضعف از و ريختم مي اشک مهابا بي

 .پي در پي گلوله تا دو شليک صداي بعدم لحظه چند و اومد

 .نداشت امکان اين...نه

 نداشتم؟ رو عسلم ديگه يعني

 رفت؟ يعني

 .بزاري تنهام و کني ولم اينطور نميتوني تو...عسل

 :زدم داد بلند

 ...عسل-

 .کرد مي آب هم رو سنگ دل که بود هقايي هق بعد و

 .دادم دستش از

 .دونست حروم برام رو خوشبختي زندگي هميشه مثل

 .گذاشت تنهام و رفت اون و دلبستم کسي به معمول طبق

 گريه اينجا که بود اين بکنم ميتونستم که کاري تنها من و شد کشته مظلوم و گناه بي من عسل

 .کنم

 .ضعيف آدماي مثل

 نگم؟ چيزي خواستي ازم چرا...عسلم

 بمونم؟ زنده خواستي چرا

 ...متحرکم مرده يه تو بدون من
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 نداشتي؟ دوستم تو مگه

 بيام؟چرا؟ تو با منم نذاشتي چرا پس

*** 

 راوي

 .شد خيره پنجره و گرفت رادان بيهوش صورت از را چشمانش ناراحتي با فرزاد

 .بود نيامده هوش به هنوز او اما گذشت مي رادان کردن پيدا از هفته يک درست

 هم مغزي خونريزي احتمال که بوده شديد آنقدر خورده سرش به که اي ضربه ميگفتند ها دکتر

 .شده رادان رمق بي تن نصيب عميق بيهوشي فقط که باقيست شکرش جاي اما داشته وجود

 و کرد گمش پيش هفته يک که کرد فکر خواهري به و کرد جدا پنجره از را نگاهش کالفه فرزاد

 .دانست مي مقصر اتفاق آن در را خود

 تهديد را آنها هطري و اند نشسته ها مهمان ميان در رادان و عسل که فکر اين با فرزاد و سيروان

 باعث ناخواسته اما شوند ويال وارد که دادند اطالع ها پليس به مدارک کردن پيدا از بعد نميکند

 .شدند رادان و عسل شدن مفقود

 .برده خود با فرار هنگام را آنها و برده پي هويتشان به کامياب که ميدادند احتمال

 ولي است رفته لو عسل که کرد پيدا يقين ديگر فرزاد بيابانها از يکي در رادان شدن پيدا با

 .برده در به سالم جان چگونه رادان نميدانست

 .ميخورد را روحش خوره مانند شده کشته خواهرش که اين فکر

 !کامياب از...عسل از...رادان از...سيروان از...خودش از.بود عصبي

 !پدرش از حتي...همه از

*** 
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 راوي

 .شد خيره پنجره به و گرفت رادان بيهوش صورت از را چشمانش ناراحتي با فرزاد

 .بود نيامده هوش به هنوز او اما گذشت مي رادان کردن پيدا از هفته يک درست

 هم مغزي خونريزي احتمال که بوده شديد آنقدر خورده سرش به که اي ضربه ميگفتند ها دکتر

 .شده رادان رمق بي تن نصيب بيهوشي اين فقط که باقيست شکرش جاي اما داشته وجود

 و کرد گمش پيش هفته يک که کرد فکر خواهري به و کرد جدا پنجره از را نگاهش کالفه فرزاد

 .دانست مي مقصر اتفاق آن بخاطر را خود

 تهديد را آنها خطري و اند نشسته ها مهمان ميان در رادان و عسل که فکر اين با فرزاد و سيروان

 باعث ناخواسته اما شوند ويال وارد که دادند اطالع ها پليس به مدارک کردن پيدا از بعد نميکند

 .شدند رادان و عسل شدن مفقود

 .برده خود با فرار هنگام را آنها و برده پي هويتشان به کامياب که ميدادند احتمال

 ولي است رفته لو عسل که کرد پيدا يقين ديگر فرزاد بيابانها از يکي در رادان شدن پيدا با

 برده؟ در به سالم جان چگونه رادان نميدانست

 .ميخورد را روحش خوره مانند شده کشته خواهرش که اين فکر

 !کامياب از...عسل از...رادان از...سيروان از...خودش از.بود عصبي

 !پدرش از حتي...همه از

 .کرد پاره را افکارش رشته رادان اي ناله و آه صداي ناگهان که بود غرق خودش افکار در

 ...کجايي؟آي...عسل...عسل...آخ...آاااااي-

 :داد را جوابش و رساند تخت کنار به را خودش سرعت به فرزاد

 تو فقط.کن کمکمون پاشو توروخدا... شده گم عسل...رادان؟عسل ميشنوي شدي؟صدامو بيدار-

 ميگم؟ چي ميفهمي...رادان پاشو.کني کمکمون ميتوني
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 !عسل...آخ...گرفتن ازم رو عسل...آي-

 :گفت بهت با فرزاد

 ميگي؟ داري چي چي؟رادان-

 :ميگفت وار زمزمه ر فشرد مي هم بر را چشمانش ميبينند کابوس که کساني مثل رادان

 ام؟ زنده هنوز عوضي منه نمردم؟چرا من چرا پس.کشتن رو عسل...کشتنش-

 :زد داد و زد سيلي صورتش به فکر بدون فرزاد

 اونجا تو پس لعنتي...دروغه بگو شو بلند!رادان ميگي هذيون نه؟داري ميگي ميگي؟هذيون چي-

 بودي؟ چيکاره

 که اشکي حلقه و بود چشمدوخته فرزاد مبهم تصوير به ديد مي بيش و کم که چشماني با رادان

 .گرفت مي ناديده سختي به را بود چشمانش در

 نمي که بود زياد آنقدر دردش و فشرد مي را قلبش بيشتر لحظه هر شب آن تلخ خاطرات

 .بياورد زبان به را آن توانست

 !توام با...بزن حرف رادان-

 :زد لب سختي به رادان

 .نبوديد کردن امون شکنجه...نبوديد...کردن اش شکنجه-

 ...نبوديد...زديم ضجه...نبوديد...شد تحقير

 !نبوديد...تير تا دو نه...تير يه...جيغش صداي...بردنش

 ...نبوديد

 :زد داد...يافت مي باز را اش رفته دست از توان کم کم انگار

 پس؟ ميخورد دردي چه به کوفتي ردياب اون.کردن مرگ جوون رو عسل!بوديد؟کشتنش کجا-
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 ...مردم مي اون جاي به بايد نکرديد؟من پيداش چرا

 آن به تکيه با و برخورد ديواري به که رفت و رفت آنقدر...رفت عقب عقب مبهوت و مات فرزاد

 .خورد سر

 .افزود مي دردش بر رادان هاي گريه صداي

 بود؟ مرده عسل...کرد نمي باور

 .شد نمي کشته هم سادگي اين به که عسل...نداشت امکان

 رفته؟ که نبوده يادش قولش مگر

 :زد داد بلندتر رادان

 !عسل...خدا...عسل-

 .شدند اتاق وارد ها پرستار و شد باز در ناگهان

 .شنيد نمي را اطرافش صداهاي ديگر فرزاد

 .افتاد هم روي چشمانش اينکه تا ميشد تر مبهم و مبهم ها صدا کم کم

 !خوابيد پس...اينها همه باشد خواب ميخواست دلش انگار

 !عميق ميخواهد خوابي دلم"

 !"کنند قاب را عکسم صبح که عميق آنقدر

*** 

 ...بود شده ثابت دکتر لبهاي روي نگاهش سيروان

 برگشته دوباره بيماريشون ميدم احتمال من.داشتن افسردگي سابقه قبال دوستتون که اين مثل-

 ديگه زده اومدن بهوش مچقع که حرفايي اون از اومده،غير هوش به که روزه چند االن...باشه

 !نميگه هيچي و گوشه يه به زده زل...نگفته هيچي
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 کنه پيدا ادامه همينطور اگه اما ميگم اينو متاسفم.ميده عذابش خاطراتش احتماال.نميخوره غذا

 !رواني بيمارستان بديد انتقالش بايد

 :گفت بهت با سيروان

 .بکنيد انتظامي نيروي سرگرد يه با کاري همچين شما بزارم نميتونم من...نداره امکان اين-

 حال اين واسه علته يه خودش دوستتون بودن نظامي.آقا نخواستم رو شما اجازه من-

 .نکنيد دخالت هم ما کار تو و کنيد صبر بهتره!خرابشون

 :گفت حرص با سيروان

 !نميزارم من...بشه اينجوري نميزارم-

 .زد بيرون اتاق از حرص با و شد بلند جا از بعد و

 .بود خسته اطرافش و دور هاي اتفاق از سيروان

 آن اينها همه با...بود آورده در را حرصش ها بار که اين با...بود نکرده اذيتش کم رادان که اين با

 .برايش بود خواهر مانند که بود دختري عشق يادگار مرد

 .ببيند را ديگر عاشق يک شدن خرد نميتوانست.بوده عزيز عسل براي رادان ميدانست

 مرگ...ببرد لذت آن از ندارد اجازه عسل مانند دختري وقتي حرفهاست اين از تر ارزش بي زندگي

 شده تاييد بودند انداخته آن در را رادان که اي جاده همان در سوخته جسدي شدن پيدا با عسل

 .نبود بازگشتش براي اميدي هيچ ديگر حاال و بود

 .شود خارج کشور از و دهد استعفا داشت قصد فرزاد

 .ندارد ارزش برايش چيز هيچ ديگر ميگفت

 .نبود خوب زياد حالش و شده بستري بيمارستان در خبر اين شنيدن از بعد هم عسل مادر

 نه...ميخورد نه...ميزد حرف نه که بود روز سه بود خورده زخم بيشتر همه از انگار که رادان اما و

 ...خوابيد مي
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 :شد وارد باشد اجازه منتظر که آن بدون و زد را رادان اتاق در

 !سيروان!منم...سرگرد سالم-

 !دلخوري ازم هنوز ميدونم

 :داد ادامه و نشست تختش نزديک

 ميفهمي؟ميخوان.ديوونه مشت يه وسط ببرنت ميخوان!داداش سرپاشي بايد که بگم اومدم-

 .بيمارستان ببرنت

 هنوز عوضي کامياب اون بگيري؟رادان رو عسل انتقام نميخواي مگه.سرگرد شي خوب بايد تو

 ...عسلي عشق نشونه تو.است زنده

 ...تو اونوقت تو واسه کرده فدا خودشو اون

 بود؟ بارون عاشق عسل ميدوني-

 چشم زد مي نقش آن بر طمانينه با باران که پنجره به و گرفت را رادان نگاه رد غم با سيروان

 .دوخت

 بود؟ باران توي زدن قدم عاشق عسل ميدوني-

 ...عسل.بود زندگي عاشق عسل

 بدي؟ عذاب خودتو ميخواي چقدر...رادان کن بس-

 !بخشيدمت بگه...بسه بگه و روم جلوي وايسه.بياد عسل که وقتي تا-

 .بفهم اينو...نمياد ديگه عسل-

 :کرد زمزمه شده مسخ همونطور رادان

 ...بره تنها نبود قرار!نميزاره تنها منو و مهربونه اون!ميبره خودش با منو و مياد اون...مياد-

 :زد داد و شد بلند حرص با سيروان
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 ...ديروز شو سوخته جنازه...مرده...مرده عسل!کن جمعش...رادان ديگه بسه-

 .نداد ادامه و خورد را حرفش گفته چه بود فهميده تازه که سيروان

 !کنم نمي باور من...من...سوخته؟من...گفتي؟جنازه چه...سيروان...سي-

 !کردي مجبورم ولي!بگم بهت چيزي نميخواستم.رادان ببين-

 .کوبيد مشت ديوار به حرص با سيروان و شد بلند رادان هق هق صداي بعد

 .کرد مي خم کمر هم خودش شده خرد عاشق اين کردن پا سر تا

 !عوضي قاتل تو به لعنت...کامياب تو به لعنت

*** 

 "رادان"

 !خورم نمي.ممنون-

 :گفت و زد لبخندي سيروان

 و پاشي سر ميتوني تو ميدونستم من!شدي بهتر خيلي هفته دو اين توي!عاليه!رادان خوبه-

 .انتقام براي شي آماده

 :گفتم تلخي با و انداختم بهش عميق نگاهي

 ...من از تو کردم مي فکر سيروان؟من ميزني سينه به منو سنگ اينقدر چرا تو-

 خودم ياد منو تو که گفتم بار هزار منم!پرسيدي ازم اينو بار هزار هفته دو اين تو...رادان ببين-

 .بده ترجيح تو بودن به خودشو نبودن عسل که بودي خوبي آدم اونقدر نظرم به و ميندازي

 تفاوت بي بهت نسبت نميتونم من و اوني نافرجام عشق يادگار تو...برام بود خواهر مثل اون

 .باشم تفاوت بي فرزاد به نسبت نتونستم که همونطور.باشم

 .کنه فراموش و بره نميزارم.بده استعفا نذاشتم
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 گير رو عوضي کامياب اون بتونيد که باشيد داشته ياد به رو عسل خاطرات همه بايد دوتون هر

 .بندازيد

 ...ميکنم خفه خودم دستاي با رو فطرت پست اون من-

 .بريزم عشقم نبود در که بود نمونده اشکي ديگه.داد مي فشار رو گلوم بغض

 .اون بدون بودم سنگي مرد يه من

 بي روزم يه شد رنگم بي روزهاي کمون رنگين روز يه که همونطور...رفت رفتنش با زندگيم شيريني

 .کرد دريغ ازم خودشو هوا

 !گيجم هنوزم...باشه رفته عسلم که نميشه باورم هنوزم

 .گذاشتم جا ناگهان را قلبم که بود ناگهاني برايم آنقدر رفتنت"

 !"بگو سخن تدريج از من با کمي...ها ناگهان اين از پرم تو بي من

 :گفت که دادم هل جلو سمت به رو غذا سيني

 نميخوري؟ ديگه جدي-

 .ندارم اشتها...نه-

 .ست فايده بي کامال تو با اونم موضوع اين سر کردن بحث...باشه-

 .باشه عسل جسد اون دارم شک هنوزم من...سيروان ببين-

 ...اما شده ثبت 168 جسد قد مدارک اون توي

 قدش عسل شايد...باشي شنيده اشتباه تو ممکنه.زديم حرف موضوع اين سر خيلي رادان ببين-

 .باشه گفته اشتباه رو

 .نميشه تر بلند ولي بشه کوتاه سوختن از بعد ممکنه آدم يه قد سيروان-

 .کني قبول واقعيتو خواي نمي هم هنوز تو.تو دست از...رادان واي-
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 .کني انکار رو عسل مرگ که ميشي متوسل چيزي چي هر به

 :زدم داد و ريختم بهم رو ميز روي وسايل عصبانيت با

 چرا؟ نيست معلوم...ميزنم چنگ دارم اصال...ميشم متوسل...آره-

 اين ميفهمي.بود کرده وصل زندگي به دوباره رو تنها من.بود شده من کس همه دختر اون چون

 رو؟ چيزا

 !نزن نفهمي به خودتو پس ميفمي که دونم مي

 :گفت و شد هل سيروان

 .ميخوام معذرت من...رادان باش آروم-

 .سرم تو نکوب رو عسل مرگ هي فقط.نخواستم رو تو معذرت-

 هم جا هيچ و افتاده کار از االن و بوده عسل پيش که رديابي اون تا...نشدم اميد نا هنوز من

 .نيستم قضيه اين کن ول نکنم پيدا رو نيست

 ...نيستم کن ول

 خوردي؟ قرصاتو.باش آروم فقط تو...باشه...باشه-

 .شم آروم نميخوام اصال...بخورم نميخوام-

 باالي رو قاتلش سر تا هم االن.رفت که بود عسل من آرامبخش...نيست قرصا اون من آرامبخش

 .نميشم آروم نبينم دار

 .زدي درست حرف يه باالخره...آفرين-

 .ماست نخ سر تنها شهرام.اداره بريم بياي بايد

 .بزني حرف باهاش بايد
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 تير با بقيه نرفتن لو براي کامياب که بوده افتاده گير فرار موقع نسرين.کرده قاطي تو مثل اونم

 .ميزنتش

 .نميزنه حرف بازجوها از کدوم هيچ با.شده داغون شهرام

 ...شايد اونجا بري تو اگه اما

 ...بره که نخواستي فرزاد از چرا-

 .فرزاد با نه همدرده تو با شهرام چون-

 .بکشي حرف زبونش زير از ميتوني بخواي اگه تو

 !کجاست کامياب االن بدونه اون شايد

 !زياد اونم...کنم فکر بايد قبلش اما!بکنم کارو همين شايد...نميدونم-

 ...قاچاقچي يه اون و پليسم يه من اينکه با

 :دادم ادامه ميرفتم اتاقم سمت به که حالي در و شدم بلند جام از

 ...شهرام که برام سخته اما دليله بي من سرزنش و دادم انجام رو درست کار من اينکه با-

 .کنه نگاه سرزنش با منو اسرارش محرم و بودم خونش تو سال چند که کسي

 .کشيدم دراز تختم روي و شدم اتاق وارد بعد و

 .بيرون آوردم رو عسل عکس و بالشم زير بردم دستمو

 خوبي؟...عزيزم سالم-

 :گفتم و دادم فشار قلبم روي عکسشو

 چي؟ که کردي فدا سست آدم يه خاطر به خودتو.باشم اين از تر محکم تونم نمي که ببخشيد-

 بدي؟ رو سواالم جواب که نيستي رفتي؟چرا هم تو گذاشتي؟چرا تنهام چرا
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 .دادم فشار ام سينه روي بيشتر رو عکسش

 و نداشتم هم عکس يه عشقم از من...بود دار خنده.بدزدم مزارش سر از شزم مجبور که عکسي

 !بزنم دزدي به دست شدم مجبور اون خاطر به آخرش

 ...برد خوابم ميکردم فکر خاطراتمون و حرفها به که همونطور

 ...ته و سر بي خاطرات اين داشت هم تلخي"

 ...ات عالقه اما خود جاي به هم شيريني

 "کردم گم خاطراتمان ميان که بود چيزي مهمترين

*** 

 .شدم وارد و کردم باز رو اتاق در آروم

 !سالم-

 .زد پوزخندي ام شونه رو هاي درجه ديدن با و آورد باال سرشو من صداي شنيدن با شهرام

 .بگه چيزي يه خودش تا شدم منتظر و نشستم روش به رو

 :گفت و کرد نگاه رو پام تا سر تمسخر با شهرام

 !پليس عنوان به اونم...ميموني کاري اضافه رفيق؟نميدونستم چطوري-

 ...حر هم با بايد ما شهرام-

 !بشم متنفر ازت اين از بيشتر نذار شو خفه...دورو مرتيکه شو خفه-

 .بدي گوش حرفم به بايد هم تو اما ميدم گوش من بگي هرچي-

 ميدونم.کني بيرون دلت از رو نسرين نتونستي هيچوقت ميدونم...بودي دختر اون عاشق ميدونم

 ...شدم خورد تو مثل منم بدوني بهتره ولي کرده داغونت شدنش کشته

 .رفتم پيش شدن ديوونه مرز تا
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 ...بودن پليس هم فرانک و فرهاد ميگفت قالبيه محافظ ست؟اون تازه کلک اينم...هه-

 چيه؟ اونا اصلي اسم راستي...کجان؟نميبينمشون اونا

 :گفتم و زدم تلخي لبخند

 .نيست توکارم کلک و دروغ بار اين ولي.بود ام تازه بازي کاش...نرو تند-

 :دادم ادامه که کرد نگاهم پرسشگرانه و نگفت چيزي شهرام

 ...فرازمند عسل سروان!من عشق...بود عسل بدوني؟اسمش رو فرانک واقعي اسم ميخواي-

 .سوزوند رو جسدش.کشتش ناحق به کامياب که کسي

 .کردم پاک دست پشت با رو اشکام...ميکنم گريه دارم ديدم اومدم که خودم به

 نشون بهش بودم انداخته عسل عکس تنها روي از که عکسي و آوردم در جيبم از رو موبايلم

 .دادم

 .بود معصوم چقدر ببين...واقعيشه قيافه اينم-

 همنفوذيم من نميدونست که اوايل.نبود بازي عالقه اون...داشتم دوست همو واقعا عسل و من

 مون قصه آخر که نميشد باورم اما بشه تنبيه تا کنار کشيدم من فهميد که بعدا اما ميزد پسم

 .بشه اينطور

 ...همدرديم ولي ايستاديم هم روي به رو ما درسته...زده آتيش رو ما هردوي کامياب

 .کنيم کمک هم به ميتونيم

 :گفت و کرد نگاهم بهت با شهرام

 بگيره؟ رو عسل تونستي چطوري کامياب...ميگي دروغ-

 برده ماشين سمت به ما ماموراي توسط که نسريني.کرده فرار و کشته رو نسرين که همونطوري-

 .مياد بر دستش از کاري هر...ايه حرفه يه کامياب.ميشه کشته تير با نامعلوم جاي يه از ميشده
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 ميخواي؟ چي من از تو حاال-

 به دستت تو.ميشن قائل تخفيف مجازاتت توي حتما کني همکاري ما با اگه تو...شهرام ببين-

 ...همکاري اين با و نيست آلوده کسي خون

 :بدم ادامه تذاشت و آورد باال را دستش شهرام

 .نميکنم کارو اين تخفيف خاطر به...بشه دستگير نسرين قاتل ميخوام فقط من-

 .بده جولون شهر توي راست راست نميخواد دلم

 .بوديم کرده شناسايي رو ويالهاش از تا سه...کنيم پيدا رو مخفيگاهش ميخوايم ما-

 ...نداشت هم تعجبي.بود خالي هم ديگه تاي دو.شد حساب رفته لو اونشب که يکيش

 .شريکش اال خبرن بي ازش همه که باشه داشته رو جايي يه اون که ميديم احتمال ما ولي

 :گفت و کرد فکر کمي شهرام

 خبر ازش هيچکس که جايي تنها اونجا اما...نيستم مطمئن!اونجا بريد بايد...رودهن-

 .بردم پي وجودش به نفوذيام طريق از اواخر همين.منم حتي.نداشت

 انجام هم اي ديگه کاراي عتيقه قاچاق از غير ميکردم احساس.بود شده مشکوک زيادي جديدا

 .نرسيدم اي نتيجه به اما ميده

 ...بدن اعضاي و انسان قاچاقچي هم و مخدره مواد قاچاقچي هم کامياب...ميکردي فکر درست-

 !واقعيه کثافت يه اون

 :زد لب سختي به شهرام

 ...اون نداره امکان...نبود قرارمون بدن؟اين انسان؟اعضاي گفتي؟قاچاق چي-

 ...کارياش کثافت اين توي نسرينم يعني
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 چند و کامياب فقط...نداشته کارا اين تو نقشي هيچ.بوده کامياب و تو بين رابط يه فقط نسرين-

 .داشتن خبر کاريا کثافت اين از نزديکش دستاي زير از نفر

 ... رو نسرين کامياب همين خاطر به و ميدونسته اندازه از بيش نسرين اما

 صحنه هي ولي کن انتخاب رو اي ديگه راه بدي عذابم اين از بيشتر ميخواي اگه...نده ادامه-

 .چشمم جلوي نيار رو نسرين شدن کشته

 کنار ميذاشتم رو کوفتي تجارت اين و بودمش بخشيده زودتر من اگه...بود من تقصير مردنش

 ...خاک خروار يه زير نسرين نه و بودم اينجا من نه االن

 .اين شد اش نتيجه که عشقم و داشتن دوست توي کردم ترديد انقدر

 اعتمادم به بار يه که همونطور و فراريه دختر يه اون که افتاد يادم ببخشمش خواستم دفعه هر

 کنم قبول اينو نخواستم هيچوقت.بفروشه کامياب به منو و کنه خيانت ميتونه بازم کرد خيانت

 .کنه اطاعت دستوراتش از مجبوره و کاميابه دست زير نسرين که

 ...من مثل يکيه نسرينم که کنم قبول نتونستم.کردم نامردي اما...نبودم طاهر و پاک منم

 زماني.ميکنه آدم با کاري هر اجبار اما. شده دورو و کرده تغيير نحسش طالع خاطر به که يکي

 .بود ترديد از پر عشق اون عمر آخر که فهميدم رو اينا همه

 ممکنه کاياب گفتم بهتون من.ماست تقصير خاکن زير االن بوديم عاشقشون ما که دخترايي اگه

 .سرگرد جناب کن دستگيرش...بدي سهمتو هم تو ،وقتشه باشه کجا

 .بگيريم انتقاممونو بتونيم حداقل بايد پس مقصريم ما

 :گفتم و زدم پس رو لجوج اشکهاي

 .کني پاک زندگيت از رو ات گذشته ميتوني تو...ميکنم برات بتونم کاري هر من شهرام-

 ...کني زندگي دغدغه بي ميتوني بعدش اما زندان ميوفتي سال چند

 .ميشديم خوبي رفيقاي من و تو نميخورد رقم اينطوري ما سرنوشت اگه بدوني ميخوام
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 زير هم من نسرين و...عسله منظورم ببخشيد يعني فرانک بود ممکن حتي...سرنوشت.آره...هه-

 .نخوابن خاک مشت يه

 .ميکنم فراموش رو چي همه بندازي گير رو عوضي کامياب اون اگه اما دلگيرم ازت سرگرد جناب

 ...آسونه شدنت بخشيده اما خوردم که بازيي پاي بزار رو بودنم دلگير

 .بگيريش بايد تو...ببينم رو شدنش اسير ميخوام فقط

 :گفتم و شدم بلند جام از

 .بره در چنگم از نميزارم من!دار باالي ميکشم رو کسم تنها قاتل... ميگيرمش-

*** 

 .کرديم شناسايي ميگفت رو تاج شهرام که جايي دقيق آدرس قربان-

 .بوده گلخونه قبال...ست متروکه و بزرگ باغ يه

 :گفتم جديت با و دادم تکون سري

 خيلي که بگيد بهشون و بذاريد مامور هم تا دو...تحقيق بفرستين نامحسوس طور به رو عده يه-

 .بگيرن نظر زير رو اونجا احتياط با

 :گفت و کوبوند پا کاوياني سروان

 .قربان چشم-

 .بري ميتوني-

 .شدند وارد زدن در بدون فرزاد و سيروان سرش پشت و رفت اون

 :گفت خوشحالي با سيروان

 رادان؟ خبره چه...رسيدي خوبي سرنخاي به شنيدم-

 .بود تلخ خيلي نگاهش و بود گرفته خيلي فرزاد
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 :دادم جواب و دادم نشون ها پرونده مشغول رو خودم ، انداختم زير رو سرم

 .باشه اونجا کامياب ممکنه که ميشناسه رو جايي يه رودهن توي گفت شهرام-

 .داره خبر اونجا وجود از شهرام که نميدونه هم کامياب خود ميگفت

 زماني تا کامياب چون...باشه اونجا بايد زياد احتمال به.بوده گلخونه قبال که متروکه و بزرگ باغ يه

 .نميشه دور جنايتاش محل از نيوفته آسياب از آبها که

 يا و تهران از راحتي به شد آروم چي همه که بعد و بشيم نااميد کردنش پيدا از ما ميخواد اون

 .بشه خارج کشور از حتي

 .نميزارم ديگه بار اين...نميزارم من اما

 :گفت و زد داري صدا پوزختد فرزاد

 !جالبه خيلي...جالبه-

 :داد ادامه که کرديم نگاهش تعجب با من و سيروان

 قاتلش گرفتن با ميخواد حاال و کرده خودش بالي سپر رو عسل مهلکه اون توي سرگرد جناب-

 .بشه ماجرا قهرمان

 .رفتم سمتش به و شدم بلند ميز پشت از ، گرفتم گر حرفاش شنيدن از

 خودش کردم؟عسل خودم بالي سپر رو عسل من ميگه خودت؟کي واسه ميگي چي تو-

 ...خواست

 عرضه بي توي فداي خواست بميره؟خودش خواست خودش عسل...سرگرد نزن مفت حرف-

 هويتش شدن فاش خاطر به عسل اما کردي پيدا نجات و کردي مخفي رو خودت بشه؟هويت

 ...خاک زير کردي منو خواهر دلخسته عاشقاي نقش کردن بازي با کثافت تويه...شد کشته

 .شدم ور حمله سمتش به و کنم تحمل نتونستم ديگه

 :زدم داد و دادم فشار مشتم توي اشو يقه
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 رو زندگيم تمام من که بود کسي.بود من زندگي و عشق همه ميگي که خواهري اون...دهنتو ببند-

 ...ميدادم براش

 اون بدون گي دز زن ميکني فکر...بگم اونا به رو هويتم بزاره که کردم التماسش کم ميکني فکر

 داره؟ معنايي برام

 .نبود خودم دست حرفهام اختيار ديگه و بود شده روان اشکهام

 .بمونه زنده بايد يکيمون گفت...شد زدنم حرف مانع نگرانش چشماي با کردم باز دهن دفعه هر-

 منم کشتنش با.وجودم تمام عسل ميدونست...پليس يه نه ديد مي خاطي يه منو کامياب

 .بود بدتر کشتن تا صد از گرفت من از اون که انتقامي.کشت

 .کيم من بگم بهشون گرفتم تصميم اومد اسلحه شليک صداي وقتي

 .کرديد پيدا منو شما بعدشم و سرم تو زدن و اومدن هاش نوچه...نشد اما

 حوصله حتي ديگه عسل از بعد...بودم بريده عسل از قبل...فرازمند جناب سيرم زندگي از من

 ...سرپام انتقام خاطر به فقط من.ندارم رو دنيا اين به کردن فکر

 .ميده پس رو کشيد عشقم که زجرايي و اشکها تمام تقاص کامياب

 کمتر نباشه تو از بيشتر اگه من درد...کشيدم منم کشيدي درد تو که همونقدر بدوني بهتره پس

 .نيست

 پوزخند متعجبش چهره به و کردم صاف رو اش ،يقه دادم قورت رو بغضم شد تموم که حرفهام

 .زدم

 :گفت سيروان

 هم زخم روي نمک اينقدر بهتره پس.داريد هدف يه دو هر رادان و تو فرزاد...باشيد آروم لطفا-

 .نپاشيد

 :گفت من به رو فرزاد
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 عشقي خاطر به ميکنم سعي...کني مواظبت خواهرم از نتونستي که کنم فراموش ميکنم سعي-

 رو کشيدن ام خانواده و من که زجرايي از ذره يه بايد اما.بيام کوتاه داشته بهت نسبت خواهرم که

 ميگم؟ چي که ميفهمي.بشه دستگير بايد کامياب...کني جبران

 :گفتم و انداختم بهش حرصي نگاهي

 .ندارم کسي تاکيد به نيازي...گيرم مي رو کامياب من-

 :گفتم سيروان به رو بعد

 ...ويال اون توي گاز،بفرستي يا برق اداره مامور عنوان به رو نفر يه ميتوني ببين-

 .بده آب گوشي و سر يه ميخوام

 اونجا کامياب که مطمئني اينقدر کجا ست؟از متروکه اونجا نميگه مگه ولي...نداره اشکالي-

 باشه؟

 فکر چون اونم...ميکرد آمد و رفت علني طور به اصليش ويالي اون توي فقط کامياب سيروان-

 و بودن متروکه همشون ديگه جاهاي اما...نيست دنبالش پليس و افتاده آسياب از آبها که ميکرد

 .ديد نمي کسي رو اونجا افراد آمد و رفت

 ميکنن؟ باز براش رو در ميکني فکر حاال-

 غير هميشه اون چون.بزنم حدس لحظه تو رو کامياب رفتاراي نميتونم هيچوقت من...نميدونم-

 محتاطانه کامال هم وقتايي يه اما مطمئنه خيلي خوش به انگار وقتا بعضي.ميکنه عمل معقول

 .ميکنه عمل

 :گفت سيروان که رفت بيرون اتاق از حرف بي فرزاد

 ...کنه درکش.خودته مثل...ريخته بهمش بدجوري عسل مرگ.نده اهميت حرفهاش به-

 .ميکنه آروم رو همه کامياب مرگ اما.نيست درست وضعيتش.ميدونم-

 .اميدوارم-
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 .باش چيز همه مراقب من جاي به تو.ميرم زودتر امروز من-

 .ميکشما رو تو جور دارم همش اينجا گرفتم انتقالي وقتي از باشه يادت ولي...باشه-

 .برم زود بايد حتما امروز ولي.ظالم ما مظلوم تو...بابا باشه-

 خبره؟ چه مگه-

 .زدم تلخ لبخندي و نگفتم چيزي

 ...توام خاطرات بازتاب من"

 ...هستم که همين

 .توام ياد به که همين

 دنيا اين در کسي هنوز يعني

 ."داشته نگاه پا سر را خاطراتت

*** 

 ميخوايد؟ آقا؟گاليل بله-

 !لطفا شاخه هفت و بيست...قرمز رز...نه-

 .کرد رز هاي گل کردن دسته به شروع بعد و انداخت سياهم لباسهاي به اجمالي نگاهي مرد

 :کردم تاکيد دوباره

 !موقع يه نشه کم...ها باشه شاخه هفت و بيست حتما آقا-

 .هست حواسم.چشم-

 .بباره ميخواست آسمون انگار.بود ابري هوا.دوختم خيابان به و گرفتم مرد از رو نگاهم

 .بود من دل مثل هواش و حال
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 به روزي همچين يه پيش سال هفت و بيست عشقم.بود عسل تولد امين هفت و بيست امروز

 ...نديدمش ديگه که روزه هفت و بيست دقيقا االن و اومد دنيا

 ...آقا بفرماييد-

 .زدم بيرون اونجا از پولشون کردن حساب از بعد و گرفتم مرد اون از رو گلها

 بارون اين زير تا ميدادن سرعت آمدشون و رفت به مردم و ميکرد باريدن به شروع کم کم بارون

 .نشن خيس

 نداشتم؟ اي عجله من چرا پس...هه

 .ميکردم حرکت قبرستون سمت به طمانينه با من اما ميشد تر شديد لحظه هر بارون

 .قبرش سر رسيدم باالخره ساعت يه از بعد

 .کرد قرار بي رو داغونم قلب بودن کرده حکاکي قبرش روي که عکسي

 ام؟ زنده هنوز چرا پس ميرم مي عسل بدون ميگفتم که مني

 ...هنوز ولي مردم تو بعد سالهاست من"

 ."کشد مي تير کفنم وزد مي که عطرت

 :زدن حرف به کردم شروع و قبرش کنار نشستم

 خانومم؟چطوري؟ سالم-

...+ 

 موش مثل منو بارون اين اما بودم کرده خوشتيپ امروز خاطر به کلي ميگم.خوبم منم...ممنون-

 ميباره؟ تو از بعد که بارونيه اولين بارون اين ميدوني...هعي.کرد کشيده آب

...+ 

 ...هيچه مقابلش ابرهادر اين باريدن که ريختم اشک اونقدر تو از بعد که بدون اينم پس-
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 روزيه؟ چه امروز ميدوني دلم عزيز

...+ 

 .دارم برات هم سورپرايز يه راستش.تولدت هفتمين و بيست.تولدته روز امروز...کن فکر يکم-

 :دادم ادامه و گذاشتم قبرش سنگ روي رو گلها

 چشم شهرام ويالي رز گل هاي بوته به عشق با که موقعي اون نه؟فقط يا مياد خوشت نميدونم-

 .باشه بوده درست حدسم که اميدوارم.داري دوست قرمز رز زدم حدس بودي دوخته

 .ميگرفت رو دليلم بي هاي سرخوشي جاي آه و اشک و ميکرد باز سر داشت بغضم کم کم

 ...نگاهت دلتنگ...حرفات دلتنگ...صدات دلتنگ.توام دلتنگ خيلي-

 !نيست کمي جرم شدن تو نگاه دلتنگ"

 "نگرانم نگاه   انگار ميشود ابد محکوم

 ...ميگيريم رو شون همه فردا...کرديم پيدا رو کنم؟کامياب چيکار فردا قراره فردا ميدوني-

 .گردنش دور ميندازم خودم دستاي با خودم رو دار طناب زودي به باش مطمئن

 نه؟...ببينم کثافتو اون دادن جون و باشم من ديگه؟که کردي من فداي خودتو همين واسه

 ...کردنش پر پر به کردم شروع و برداشتم رو رز گلهاي از يکي

 ...کندم رو اول گلبرگ

 ...هفتان و بيست گلها عسل؟اين ميدوني-

 ...دوم گلبرگ

 عشق که دختري...شد کشته مظلوم که اي بيچاره دختر که بندازن يادم تا هفتان و بيست اينا-

 .بود نشده سالش سي هنوز... هست و بود من

 .شده تنگ برات دلم خيلي...سرگرد جناب بگم بهتره يا...سروان جناب
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 کنم؟ زندگي چطور تو بعد ميگفتي رفتن موقع کاش

 بشم؟ پا سر دوباره چطور

 .سرم توي شده پتک لعنتي شب اون توي عرضگيم بي...عسل شکسته کموم

 .مياره زبون به اون البته...ميدونه مقصر منو برادرت

 !ميدونن مقصر مرگت تو منو ديگه نفر چند نيست معلوم

 .کردم خودم بالي سپر رو تو کن فکر همه نميخوام...عسل نيستم ترسو من

 بدم؟ کشتن به خودم جاي به رو تو ميتونستم چطور...بودم عاشقت من لعنتي

 بزنن؟ مشت بهم ميتونن تا و رينگ گوشه بذارن منو اينا که رفتي چرا

 ...ام خسته روح به...جسمم به...قلبم به

 .ام خسته خيلي...ام خسته!شنيدي درست.عسل آره

 .ميکرد آب هم رو سنگ دل که شد تبديل هايي ضجه به هقام هق

 .کشيدم دراز و عسل قبر سنگ روي گذاشتم رو سرم

 .بود شده شديد خيلي بارون.نبود هيچکس

 .دادم بهت رو تولدت کادوي من...عسلم مبارک تولدت-

 ميخواد؟ دلم چي من ميدوني!نره يادت من کادوي...فروردينه من تولد

 .ميخواد بودن تو پيش...ميخواد مرگ دلم

 ...خودت پيش ببر منو

 ..."ميخواهد ابد خواب کمي دلم"

*** 
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 راوي

 !باالست خيلي آقا تب-

 :زد داد تلفن پشت از سيروان

 بره؟ تنها گذاشتيد چرا.باشيد مراقبش که خواستم ازتون من محترم خانوم-

 باشه؟ همراهش که نخواستيد پسرتون از چرا...بارون اين توي اونم

 :گفت ترس با بود شده پاچه دست که خانوم بدري

 اينکه تا نداشتيم ازشون خبري شب سر تا...بره همراهشون کسي که نذاشتن آقا خود خدا به-

 ...رفتن حال از قبرستون توي گفت زد زنگ يکي

 ...پسر اين لجبازي به قبرستون؟لعنت چي؟بازم-

 بده؟ خيلي حالش يا اومده بهوش حاال...خب خيله

 .ميگن هذيون همش...بيهوشن االنم.شدن مريض بدجوري آقا گفت سرشون باالي آورديم دکتر-

 .اونجا ميام دارم من...لعنت...اه-

 .منتظريم...آقا بله-

 .شد رادان خانه راهي پريشان اعصابي با سيروان

 :گفت لب زير حرص با ناگهان که بود نشسته فرمان پشت

 .ميدادي وا اينطور بعد ميکردي تحمل ديگه روز يه فقط...ديوونه پسره-

 .داشت شک درگفتنشان که بود خوشي خبرهاي حامل سيروان

 .نشود ويال آن وارد امشب همين ماجرا شنيدن با که نبود بعيد رادان از

 .شد پياده سريع و رسيد رادان خانه به باالخره ساعت يک از بعد
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 .کرد تند پا باال طبقه سمت به سيروان و شد باز بالفاصله که زد را در زنگ

 .ميباريد همچنان باران

 .ريخت مي بهم بيشتر لحظه هر را اعصابش برق و رعد صداي

 :گفت و رفت سمتش به سيروان ديدن با بدري

 آقا؟ اومديد-

 نيومده؟ چطوره؟بهوش حالش...آره-

 .ميگن هذيون همونطور...نه-

 .رفت رادان اتاق سمت به و داد تکان سري سيروان

 .شد وارد و کرد باز آرامي به را در

 :گفت آرامي به و نشست تختش کنار.ميگفت هذيان همچنان رادان

 ميشنوي؟ رادان؟صدامو-

 :زد مي صدا لب زير او به توجه بي رادان

 .نرو...عسل...عسل-

 .شو بيدار.دارم برات خوبي خبراي...رادان-

 ...رادان

 .دهد تکانش شود مجبور سيروان که نداد نشان العملي عکس هيچ رادان

 .افتاده کار به دوباره عسل ردياب...پسر شو بيدار د-

 .ميده نشون رو باغ همون موقعيت

 ميگم؟ چي ميشنوي
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 .شده پيدا خوني مانتوي خونه اون دم زباله هاي کيسه توي

 ...ست زنده قوي احتمال به عسل

 خود براي ذهن در ها بار و ها بار را آخر جمله کم کم و کرد باز چشم آخر جمله شنيدن با رادان

 .کرد تکرار

 :گفت بهت با و انداخت نگاه سيروان چشمان در تبدارش نگاه با ناگهان

 بود؟ بيداري و خواب تو شنيدم؟باز چي من سيروان-

 ...جمله اون...جمله اون تو اينکه يا...اينکه يا

 .باشه زنده عسل ممکنه.رادان شو بلند...آره-

 .شبها مخصوصا...مشکوکه خيلي ويال اون هاي آمد و رفت

 .شده ويال اون وارد مخفيانه طور به دکتر يه امشب

 .کنيم شروع رو عمليات بايد

 .نيست خوبي عالمت اونجا به دکتر رفتن

 ...باشه اومده عسل سر باليي ممکنه

 .بديم نجاتش بايد

*** 

 عسل

 .کردم باز چشم آبي سطل شدن ريخته با

 .بود سياه جا همه.ديدم نمي ديگه من...نبود تار ديدم اما

 :زدم داد
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 .بينه نمي ديگه کردي؟چشمام چيکار باهام...عوضي-

 :گفت و زد پوزخندي فريدون

 پليسه؟ خانوم جديدته بازي اينم...هه-

 خورد فکتو وگرنه باشم نداشته کاري صورتت با خواسته کامياب که کن شکر رو خدات برو

 ...ديگه که ميکردم

 :زدم جيغ

 بشم؟ هم الل ميخواي کردي کورم...نامرد شو خفه...آشغال شو خفه-

 هست؟ رنگي هم سياهي از باالتر عوضي؟مگه ميخواي جونم از چي ديگه

 کنيد؟ راحتم کشيد نمي منو چرا

 .مياري در بازي کولي داري بازم.نزن مفت زر...بسه بسه-

 .نداره فرار راه اينجا.خوندي کور

 .بفروشتت ميخواد ميخوايم؟رئيس جونت از چي ميپرسي

 .بده تو بابت پولي خوب حاضره...پولدار آدم يه به اونم

 :گفتم داد با

 .جهنم به بريد همتون...بيرون گمشو برو-

 .آشغال کثافتاي

 .کرديد کور منم کشتيد رو رادان...کنه لعنتتون خدا

 .بديد رو کاراتون اين همه تاوان روز يه اميدوارم

 ...حالم
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 .شدم خفه خوردم که اي دهني تو با

 .کردم احساس لبم کنار رو سوزش و خون گرمي

 حتي و نفسهاش صداي.ميکنه نگاهم داره و شده خم که ميکردم حس اما ديدم نمي رو جايي

 .شنيدم پوزخندشو صداي

 .صورتش تو کردم تف رو دهنم توي خون و برگشتم

 :زد داد عصبانيت با فريدون

 ...آشغال دختره-

 :اومد کامياب صداي و شد باز در ناگهان که گرفت مشتش توي رو ام يقه و

 فريدون؟ خبره چه اينجا-

 ...انداخته راه بيداد و داد بيخود دختره اين آقا-

 .شد نزديک کامياب هاي قدم صداي

 .کردم اين حروم لباس دست يه تازه...نزنش ديگه نگفتم بهت مگه-

 .بگيرم براش لباس دوباره نميخوام

 .نيار در بازي ديوونه.کنه جلوه آبرومندانه خريدارش جلوي بزار

 :گفت من به خطاب بعد

 ميکني؟ عصباني رو دوستم خانوم؟چرا عسل چيه مشکلت-

 :گفتم تنفر با

 ميفهميد؟...بينم نمي رو جا ميفهميد؟هيچ...کرديد کورم.متنفرم ازتون...عوضيا-

 :گفت فريدون به رو و کرد مکث يکم کامياب
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 باز؟ زدي گندي اين؟چه ميگه چي-

 .نداشتم کاري چشماش با که من.نکنيد باور...فيلمشه آقا-

 :زد داد کامياب

 .باشه شده کور اگه حالت به واي...احمق بياد دکتر بزن زنگ برو-

 :کرد زمزمه حرصي و گرفت دستش امو چونه رفت که فريدون

 روحت يا من.محمد مثل ميشه سرنوشتت ميگي دروغ داري بفهمم اگه...چموش دختره ببين-

 ...خودتو يا ميکشم رو

 ...بفروشم رو تو نتونم اگه حتي...باشي که کورم.دنياست ته اينجا

 .نباش نگران.ميدن بدنت اعضاي واسه خوبي پول

 :گفتم حرصي

 خوبه باز.تو صداي شنيدن به داره شرف مرگ.بيرون گمشو.عوضي نزن من به رو نجست دست-

 ...نحستو صورت و کورم که

 .بدم ادامه نتونم شد باعث و سوخت صورتم طرف يه

 .کوبيد سرش پشت محکم درو و شد دور هاش قدم صداي

 اينکه تا بميرم ميدادم ترجيح...بودم خوشحال شدنم کور از

 .بشم فروخته

 ...رو تو واقعا کامياب اي؟يا زنده هنوز يعني...رادان

 ...خيلي...سخته برام خيلي تو مردن تصور...نه

 ...ديگر کن ولش...باز شبي تومهتاب بي"

 "است؟ بلد خيابان کوچه مگر تو بي من اين
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*** 

 "راوي"

 :گفت و داد تکان سري دکتر

 .ديده آسيب بيناييش عصب...بوده شديد ضربه-

 .بياره بدست رو بيناييش نتونه هيچوقت ديگه ممکنه بيمارستان نبريدش اگه

 :زد داد و کوبيد مشت ديوار به حرص با کامياب

 فريدون؟کجايي؟فريدون؟-

 .شد حاضر جلويش و آمد سريع فريدون

 آقا؟ بله-

 :لرزاند را خانه ستونهاي که زد بلندي داد آخر و کرد نثارش مشت چند کامياب

 ميخوره؟ دردم چه به کور گروگان يه آخه...کردي کورش زدي-

 از راحتي به اين وسيله به ميخواستم فقط. بفروشمش يا بکشم رو دختره اين نميخواستم که من

 ...بشم خارج ايران

 .نميدن امون بهم که اومده دختره اين سر باليي چه بفهمن پليسا اگه اما

 .بفهم زدي گند...ها نقشه توي زدي گند

 .کرد مي درازي زبون خيلي.نزدمش اونطوري بخدا کامياب...ام شرمنده-

 .نباش چشمم جلوي برو...فريدون برو-

 .شد خيره بيرون به پنجره از کامياب و رفت فريدون

 .کرد روشن سيگاري کامياب و شد خارج خانه از دکتر
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 .بود شده آب بر نقشه بدجور هايش نقشه

 .باشد نداشته نيازي دختر اين به کاش اي که کرد فکر اين به و زد عميقي پک

 به بعيد اما کند چموش دخترک اين حرام گلوله يک بعد و شود خارج صدا و سر بي بتواند کاش

 .رسيد مي نظر

 .بود افتاده گير ايران در عمال او و بودند شده دستگير بود آشنا آنها با که قاچاقچياني از نفر دو

 .کند پيدا اعتماد مورد قاچاقچي يک تا بود رابط دنبال در به در

 .بود شده کور حاال اما بود او برنده برگ عسل

 .ميشد تمام ضررش به اتفاق اين...بود شده بد خيلي

 :آمد فريدون صداي که بود نگذشته ساعت نيم

 .کنيم فرار بايد...آقا-

 :زد داد و برگشت او سمت به تعجب با

 شده؟ چي چي؟مگه-

 .کنيد عجله...بريم بايد.اينجان پليسا آقا-

 ...ها عرضه بي شما به لعنت-

 .بيار رو دختره برو

 .ميوفتيد گير همتون بيافتم گير من اگه باشن مراقب بگو هم بقيه به

 .بريد شما...باشه-

 ديدن با و انداخت ساختمان پاييني محوطه به را آخرش نگاه کامياب

 :گفت لب زير آمدند مي باال ها ديوار روي از که پليس هاي نيرو



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

442 

 

 ...لعنتي-

 .بردارد را مهمش وسايل تا رفت اتاقش سمت به بعد و

*** 

 خدا نام به 

 :ژانري با نوشتم رمان هستم مهسا

 ???کلکلي

 ???عاشقانه

 ???طنز

 ???اربابي

 ???خوش پايان

 :خالصه

 .گرفته ازش روزشو و شب شدن دکتر عشق که هستش روستايي ساله هجده دختر درمورد

 ميکنه رو کسي وايمسته،کنيزي قبليه بزرگ روي تو حتي ميکنه کاري هر شه دکتر اينکه بخاطر

 .ميده کاراشو جواب اربابم و ميکنه اذيت و اربابش شدن دکتر متنفره،بخاطر ازش که

 :رمان از قسمتي

 چهرش روي که ميمون عکس ديدن با گرفت دست در را عکسها و شد خارج عکاسي از افسانه

 محسني آرمان آقاي کلفت نگي بهم ديگه باشي تو تا: گفت لب زير.خنديد بلند بود آرمان عکس

 عمارت ارباب

 مي گل شرکت کنار که ديد را اي بچه پسر.شد پياده شرکت روبروي و شد تاکسي سوار

 پسر؟ چيه اسمت: گفت و نشست فروخت،کنارش
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 روزبه-

 ميکني؟ بگم کار يه بخرم گالتو تمام اکه به روز اقا-

 کاري؟ چه-

 دست بده يا زمين رو کن،بريزش پخش شرکت اين تو اينو گفت و گرفت مقابلش عکسهارا -

 مردم

 حيوونه عکس اينکه اما -

 کاريه يه تبليغ عزيزم،اين آره-

 جالب چه جدي؟ -

 ميکني؟ پخشش حاال -

 خاله؟ نيست آدم برا صورتش حيوونام،اما عاشق من نه که چرا -

 تبليغه اين که گفتم گلم -

: گفت و خنديد بلند عکس ديدن با و قاپيد دستش از سريع هم پسر و گرفت مقابلش عکسهارا

 اي مزه با تبليغ چه

 .خنديد بلند عکسها يادآوري با هم افسانه

 ...زمين رو ميکرد پرت يکي يکي عکسهارا پله اولين از و شد شرکت وارد تند پسر

 ??ميشه؟ چي رو موضوع أين ميفهمه بداخالق ارباب که بعد بدوني ميخواي

 :شو جوين

@dokhtareashayer 

@dokhtareashayer 

 :اثرات
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 من دبير

 من ماه

 ???منتظرتونم

 رادان

 ...شب اون که لباساييه همون اين...خودشه-

 .بدم ادامه نذاشت بغض

 :گفت و خنديد سيروان

 .زياده خيلي بودنش زنده احتمال پس...پس-

 .بده بهمون ورود اجازه که بخواه سرهنگ از...سيروان بريم بايد-

 .بزنه زنگ الزمه جا هر به

 که ببينيم بايد.اونجاست هنوز دکتره اون.باش آروم فقط تو...باشه-

 .خبره چه شده خراب اون توي

 .کنيم معلوم رو چيز همه امشب بايد...اونجا ميرم من خونه تو بمون تو

 :زدم داد بلند

 .ميام منم...نه-

 .نيست خوب حالت تو...نکن لجبازي-

 ...خوبم خيلي.خوبه حالم من...ميام من ميگم بهت-

 :کردم زمزمه و فشردم خودم به رو عسل مانتوي

 .خوب خيلي...خوبم-
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 :گفت ميرفت ور گوشيش با حاليکه در سيروان

 !عسل مثل بازم...سرتق!عسل مثل...لجبازي-

 .بزن حرف درست عسل به راجع-

 !عسل مثل...هستي که تلخم...اوه اوه-

 خورد رقم عسلي چشماني با سرنوشتم"

 ..."رو پيش راه اين بود تلخ چقدر اما

 :گفت و گذاشت بينيش رو دستش بعد

 ...هيس-

 .دوختم چشم عشقم بودن زنده نشونه تنها به عشق با من و زدن حرف سرهنگ با کرد شروع

 تو عسل گردنبند فقط که شده سوخته جنازه اون...ساختگي مرگ!کامياب نقشه بود اين پس

 گردنبند اون از غير راهي از نميتونسته کسي و بوده سوخته صورتش و لباسا و بوده گردنش

 .بده تشخيصش

 .شدم ديوونه ميکردن فکر همه اما گفتم بار هزار من...بود مشکوک مرگش

 .ست زنده که ميکردم حس...عشقم ديوونه اما بودم ديوونه من

 چي؟ باشه شده دير نکردن؟اگه باورم چرا

 .بيار طاقت عسل...کن کمک خودت خدايا

 .ميام باشه شده جور هر.ميدم نجاتت امشب

 :زد داد و کرد قطع رو تماس سيروان

 .اونجا بريم بايد...لجباز آقاي پاشو-

 .بگه بهمون رو چي همه و بيرون بياد بايد دکتره اون
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 دکتره اون و باشه عسل از خبري که ميده بهمون رو ويال به ورود اجازه صورتي در فقط سرهنگم

 .باشه اونجا عسل خاطر به

 :گفتم و شدم بلند جا از حرص با

 قانون از گاهي.که نميشه کار به دست هيچکس ما دست رو نذارن اشو جنازه تا...ديگه آره-

 .ميشم متنفر

 !وقتا خيلي.کرده خورد احساسمو وقتا خيلي

 .ديره خيلي که بيوفت راه فعال.هستي عصبي االن تو-

*** 

 :گفت من به رو سيروان

 .ست دکتره همون...خودشه-

 :زد داد بعد

 .ببخشيد...آقا-

 .برگشت ما سمت به بود شده خارج ويال از که مردي

 :گفت و رفت جلو تصنعي لبخندي با سيروان

 بگيرم؟ رو وقتتون لحظه چند ميشه-

 ...کنه فرار گرفت تصميم يهو که ميکرد نگاه بهمون تعجب با مرد

 :زدم داد

 ...ايست-

 .کنه فرار نذاشتن و پريدن مرد اون جلوي سريع بودن کمين توي جلوتر که ماموري تا چند

 .رفتيم سمتش به سريع من و سيروان
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 :گفتم حرص با

 .جناب بياي ما با بايد-

 :گفت هم سيروان

 .کنيد همراهي رو آقا ها بچه-

 :زدن غر به کرد شروع که پليس ون توي برديمش

 هستيد؟ کي داريد؟اصال کار چي من با شما-

 .توئه با کارمون تر واضح اون از...پليسيم نيست؟ما معلوم-

 داشت؟ چيکار باهات کامياب

 :راه اون به زد رو خودش اما بود شده متعجب حرفام از

 .ميگيد چي شما نميفهمم من-

 باشم؟ داشته باهاش ميتونم چيکار کيه؟من کامياب

 داشتي؟ چيکار ويال اين توي...بگي بايد تو اونو-

 .نميدونم چيزي من-

 :گفتم عصبي و زدم پوزخندي

 قاچاقچي فراري،يه قاتل يه به تو که بفهمن خانوادت و همکارات که نداري مشکلي پس...باشه-

 ميکردي؟هوم؟ کمک آدم

 :گفت ناباوري و بهت با.بود زده خشکش

 آدم؟ فراري؟قاچاقچي قاتل-

 قديسه؟ يه ويال اون توي مرد کردي کردي؟فکر فکر چي...آره-
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 .کرده جهنم منو زندگي که کسيه...عوضيه يه اون

 .ميارم در سرتو کاراشو تالفي وگرنه داشتي چيکار تو اون بگو

 :گفت آروم و داد هل عقب به منو سيروان

 .باش مسلط خودت به رادان-

 :داد نشون بهش رو عسل عکس و کرد دکتره به رو بعد

 ميشناسي؟ اينو-

 :گفت و داد نشون تفاوت بي خودشو سريع اما شناختش انگار.زد برق چشماش

 هست؟ کي حاال...نه-

 .نميشناسيش گفتي که تو...بدوني ميخواي چي واسه-

 .کنجکاوي روي از خب...خب...خب-

 ...باشه دادن نشون کنجکاوي براي خوبي وقت االن نکنم فکر-

 :گرفتم رو سيروان حرف ادامه

 دختر اون سر باليي اگه...خبره چه ويال اون توي بگي بهتره پس...ميشناسيش رو دختر اون تو-

 .بريد در قسر نميتونيد رئيست اون نه و تو نه بياد

 .ميکنم کاري هر خاطرش به منم...منه کس همه دختر اون

 :گفت و کرد نگاه ما به ترديد با کمي دکتر

 .اومدم منم خواستن کمک ازم...دکترم يه فقط من-

 ...مطلب اصل سر برو-

 .ويالست اون توي دختر اون-
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 .کشيدم آسودگي سر از نفسي و زدم لبخند حرف اين شنيدن با

 ...و زنده...بود زنده من عسل

 و شده وارد جدي آسيب بيناييش عصب به خورده صورتش و سر به که هايي ضربه خاطر به اما-

 .بينه نمي رو جا هيچ حاضر حال در

 .رفتم بيرون ون از و شدم بلند جام از گيجي با...شد خراب سرم روي دنيا

 .ميکرد خيس رو صورتم کم کم اشکام.بود شده سست هام قدم

 .بود شده نابينا من خاطر به االنم و افتاد گير من خاطر به...نبود سالم پس

 نبينن؟عسل ميتونن مگه قشنگ چشماي ميشه؟اون مگه...کنم باور نميتونستم

 .شده عاشقت عرضه بي يه که متاسفم.عزيزم...من

 .منم سختيات همه باعث که متاسفم

 ...نبودي اگر باش،حتي من عشق تمام"

 !"غمگساري اوج در کشتم عشق درد که

 .زدم هق و افتادم زمين روي زانوهام با

 .کنارم بود اومده کي سيروان نميدونم

 :گفت بغض با و پيشم نشست اونم

 .هست بيناييش برگشتن امکان ميگه دکتره...پسر نکن گريه-

 .داره هوامونو بااليي اون نره يادت هيچوقت

 .هست خودش حداقل االن...ميزدي ضجه بودنش واسه پيش ساعت چند تا تو

 ...عاشقته هنوزم قلبش ولي ببينه نتونه ديگه ممکنه

 نه؟ مگه.داري دوستش هنوز هم تو
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 .وجودمه و هستي تمام اون....ميدم براش دارم؟جونمم دوستش-

 .کشيدن نفس براي دليلم تنها.دارم خدا بعد که کسيه تنها

 .دارم دوستش که معلومه.کرد پا سر رو تنها منه اون عشق

 گريه و دادم تکيه اش شونه به رو پيشونيم بزنم زل چشمام تو نميتونه عسل ديگه اينکه فکر با

 .کردم

 تمام...باشه جونت و عشق تمام نفر يه ،وقتي ندارم قبول من اما...نميکنه گريه که مرد ميگن

 ...گريه به برسه چه.کني رو و زير رو ،دنيا بينه نمي که چشماش بخاطر داري حق...زندگيت

 .نيست که هست کسي نفسهاي بند نفسم"

 .نيست که هست کسي جاي من دل در گمان بي

 ...ها پنجره همين پشت خودش روياي غرق

 .نيست که هست کسي تماشاي محو شاعري

 .نيست که هست کسي شعر وسط خيالم در

 .نيست که هست کسي روياي آبستن شعر

 .کرد مي عادت تو دستان به کوچه در کوچه

 .نيست که هست کسي منهاي خاطره از شهري

 ...فقط که ميزي سر نشستم روز هر مثل

 ."نيست که هست کسي چاي و من هاي خستگي

*** 

 .قربان اطاعت-

 .بشن ويال وارد که داد عالمت نوپو نيروهاي فرمانده به سيروان
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 .وايسم پام رو نميتونستم حتي اما بودم عمليات فرمانده جانشين من سرم خير

 .بود شکسته رو کمرم بودم شنيده که خبري

 .نبودم هم دادن دلداري آدم حتي من.بشم رو به رو عسل با نميتونستم حتي

 .ميکرد ام خفه داشت بغض

 .اومد شليک صداي که بود نگذشته ها نيرو ورود از اي دقيقه چند

 سرگرد طرف به و شدم بلند جام از سختي به نگراني با که شد زياد ها تيراندازي صداي بعد

 .رفتم نوپو، هاي نيرو رافعي،فرمانده

 ميکنن؟ چيکار دارن نيروهات سرگرد-

 :داد جواب و انداخت من به گذرا نگاهي

 ...وظيفه انجام-

 اون جون.اوناست گروگان ما نيروهاي از ميکنن؟يکي چيکار دارن اونا ميفهمي تو سرگرد...هه-

 .کاميابه دستگيري از مهمتر ما براي

 .نباش نگران هم تا...کنم دستگير رو کامياب دارم دستور من ولي-

 .نرسه آسيب کسي به که ميکنم سعيمو تمام من

 .نميشينم ساکت من بشه کم فرازمند سروان سر از مو يه اگه...سرگرد ميکني؟ببين سعي-

 :داد جواب و کرد نگاهم حرص با

 .بديم انجام درست رو کارمون بذار. نظامي کار تو نيار رو احساسات اين از بيشتر...بسه-

 .اومد کامياب فرياد صداي يهو و شد نزديک اندازي تير صداي لحظه همون

 سمتش به برن عقب همه که ميخواست و ميزد فرياد که کسي ديدن با و آوردم در رو ام اسلحه

 .رفتم نشونه
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 ...بدم تشخيص ميتونستم هم بسته چشم...کاميابه بودم مطمئن

 .چيه قضيه فهميدم کردم دقت که يکم اما

 :گفتم بهت با

 ...گرفته گروگان رو نفر يه اون...نکنه اندازي تير هيچکس-

 :زدم داد عسل ديدن با که برگشت من سمت به يهو...بود ما به پشتش

 !نکنه اندازي تير هيچکس...شمام با-

 :گفت و زد پوزخندي من ديدن با شد خارج ويال در از و اومد جلو کامياب

 بودي؟ همدست عوضي دختره اين با هم تو پس.مباشر جناب...به به-

 ...بري گذاشتم کردم حماقت

 .ببري در به سالم جون نميزارم وگرنه کن ولش رو دختر اون...شو خفه-

 .ندارم دادن دست از براي چيزي...اعدامه حکمم ميترسوني؟من چي از منو!سرگرد...هه-

 ...داري تو اما

 :غريدم حرص با که داد فشار عسل شقيقه روي رو اسلحه ماشه

 ميخواي؟ جونش از داري؟چي چيکار اون با...عوضي کن ولش-

 ديگه اينبار.ميگيرم جونشو باشي داشته زدن دور هوس اگه اما...هيچي باشي خوبي پسر اگه-

 ...نيست کار در نمايشي

 ...ميکشمش چشمت جلو

 .نداري جراتشو.کردي غلط-

 :زد داد عسل
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 .نداره مروت و رحم اين...نشو نزديک رادان-

 !نباش من فکر به...بکنه ميخواد کاري هر بذار

 ...گرفت گلومو بغض

 .بدم دستش از دوباره نميخواستم...نه

 .بود بس پشتم هفت براي بار يه همون

 .ام سينه توي شد زخم نبودت...قلبم توي شد درد عرضگيم بي بار يه

 ...نه ديگه.نميتونم ديگه

 .کني آزاد رو فرازمند سروان که بدي قول بايد ولي.بري ميتوني.نداريم باهات کاري ما کامياب-

 .باشم نداشته باهاش کاري ميکنم قول؟سعي...هه-

 !باش زود...برم اينجا از تا ميخوام ماشين يه من اما

 :گفتم لب زير و زدم محوي لبخند

 ...احمق-

 :گفتم و آوردم در جيبم از بود پيشم که رو سيروان ماشين سوئيچ بعد

 !کاجه درخت اون کنار اي نقره پژو سوئيچه اين-

 .کردم پرت سمتش به رو سوئيچ مهارت با و انداختم عسل به نگاهي بعد

 تا و برداشت عسل شقيقه روي از رو اسلحه لحظه يه کامياب.اومد در آب از درست بينيم پيش

 زدم راستش کتف به تير يه ثانيه دو عرض در و شدم کار به دست من بگيره رو سوئيچ خواست

 .افتاد دستش از اسلحه که

 .بود شده شوکه انگار.نميکرد حرکتي هيچ و بود ايستاده متعجب عسل
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 و دوييدم عسل سمت به منم.کردن دستگيرش و رفتن کامياب سمت به سريع مامور تا چند

 :زدم صدا اسمشو

 ...عسل-

 .کردم نگاهش و نزديکش رفتم.ميگشت صدام دنبال

 .ميکرد ام خفه داشت بغض

 .بود شکسته رو کمرم بدجور نابيناشدنش

 .من...منم...صورتش روي خوناي و ها کبودي...حالش اين مقصر

 .ميزد صدا رو اسمم و ميکرد بررسي رو اطرافش دست با عسل

 .گرفتم رو دستش و رفتم جلوتر سريع

 :گفتم بغض با

 .نداشتم ارزششو کردي؟من چيکار خودت با...ديوونه-

 :گفت گريه با عسل

 .کشتنت ميگفت عوضي اون...مردي ميکردم خودت؟فکر تويي؟خودتي؟خود رادان-

 :کرد تکرار گريه با باز و

 ...مردي ميکردم فکر-

 .انداختم پايين رو سرم و کردم بهش عميق نگاه

 :گفتم انتهايي بي غم با

 .لعنتي کرد داغونم رفتنت...مردم تو بعد من.ميکردي فکر درست-

 .ميذاشتي وسط جونتو من واسه بايد چرا.ببينم حالتو اين نميتونم االنم
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 اون شناسايي براي و پاشم سر نتونستم...کنم کم دردات از يکم نتونستم حتي ارزش بي منه

 ...ست ديگه يکي اون که کنم ثابت همه به تا بيام تويي ميگفتن که سوخته جنازه

 .کردم پشت حسم به اما اي زنده ميکردم حس من

 .من...منه تقصير االنت حال

 .بود گرفته اوج هقام هق حرفام کجاي از نميدونم

 :گفت آرامش با عسل ولي

 .ميده تسکين دردمو ميشنوم صداتو هنوز که همين.کافيه اي زنده که همين...رادان-

 ...چشمات حال به فکري يه. بايد.بيا باش زود...بيمارستان بريم بايد-

 :گفت بود عجيب برام که لحني با و حرفم وسط پريد

 .بري وقتشه ديگه.ميرم فرزاد با من...نه-

 .دادي نجاتم که ممنونم

 .برو...رادان برو

 .بره که گرد عقب و آورد در دستم از دستشو بعد و

 ميکنه؟ دوري ازم داره چشه؟چرا يعني.آوردم نمي در سر

*** 

 "عسل"

 .ميرم کجا بدونم اينکه بدون...ميرفتم عقب عقب

 .کردم فکر کافي اندازه به مدت اين تو

 .بکشم خط رو رادان دور بايد فهميدم شد نابينا چشمام وقتي از
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 .نداشت سرانجامي عشق اين

 اون براي نميتونم من.کنه تعريف ازش روز هر و ببينتش که يکي...منه از بهتر کسي لياقتش اون

 .باشم کامل زن يه

 ...ميشه خسته ازم روز يه باالخره باشه داشته دوستم االن که چقدرم هر

 .ميشه شروع ها تنفر و ها سرزنش موقع اون

 .ندارم رو رادان شدن متنفر طاقت من

 .بمونم باقي خوب خاطره يه بايد...برم بايد پس

 :بگم لب زير کيه بفهمم اينکه بدون و برگردم شدم مجبور که کردم برخورد کسي به پشت از

 .ميخوام معذرت-

 :اومد فرزاد ناباور صداي بشم رد خواستم که همين

 تويي؟!نميشه باورم...عسل...عس-

 .رفتم فرو آغوشش توي ناگهان و

 .باشم قوي که...نکنم گريه که ميکردم سعيمو تمام

 .گرفت رو گلوم بغض ميکرد فرزاد که هقايي هق با اما

 :گفت گريه با

 از داشتم...داشتم...شده پيدا بودنت زنده از هايي نشونه يه گفت و زد زنگ بهم سيروان وقتي-

 .مياوردم در بال خوشحالي

 ...خبر وقتي بابا و مامان نميدوني عسل

 :گفتم ترديد با...مرگ خبر بگه بودن سخت براش

 چطورن؟ االن-
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 وقتيه چند هم بابا.نيست خوب اصال حالش...گذاشته سر پشت رو ناقص سکته يه مامان-

 .نميزنه حرف هيچکس با و گرفته مرخصي

 .نداره روحي هيچ تو بدون خونه

 .اومده سرم به باليي چه بگم بهش چطوري نميدونستم

 ؟!بفهمه بايد کجا از خب...نفهميده خودش يعني

 :گفتم ترس با

 ...قبلش...قبلش اما!بابا و مامان پيش...خونه بريم بايد-

 چي؟ قبلش-

 ...بگم چطوري يعني.ببينم نميتونم من...من فرزاد-

 :دادم ادامه و اومدم بيرون آغوشش ،از زدم پس سختي به رو بغضم

 .شدم کور من-

 :گفت بهت با فرزاد

 چي؟-

 !اتفاقه اين باعث...خورده سرم به که اي ضربه-

 ...انگار بود شده شوکه.نميگفت هيچي فرزاد

 .ميشد تر نزديک لحظه هر هاش قدم صداي...اومد رادان صداي يهو

 دوستم هم تو بکشم؟مگه زجر بايد کي بذاري؟تا تنها منو ميخواي جديده؟باز بهونه يه اينم-

 ...چرا نداري؟پس

 :زد داد فرزاد

 ...خورده ضربه بودنت از کافي اندازه به...رادان شو ساکت-
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 ...برو بزنه حرف باهات نميخواد اگه

 .زدم چنگ فرزاد بازوي به و انداختم دست

 .فهميد رو رفتارم معناي خودش

 .نگفت چيزي ديگه

 .شد تر نزديک حرفاش به توجه بي رادان

 کني؟ بهونه رو چشمات ميخواي اينبارم نکنه-

 .بييني نمي فقط که حاال برسه چه بکشم دست ات مرده از نتونستم حتي من عسل

 ميشه؟...نکن فکر منطقي شده بارم يه براي.کن بس...عسل خدا خاطر به

 .رفت مي گيج داشت سرم.دادم فشار هم روي رو پلکام

 .ميزنه پا و دست خال توي که داشتم رو آدمي حس

 :گفتم ترديد با

 قبل آدم اون ديگه من.کرده عوض منو کشيدم من که دردي.نميخوره دردم به وقته خيلي من دل-

 .سرگرد جناب نيستم

 .کردم تغيير عالمه يه کوتاه مدت همين توي من...زندگيت دنبال برو

 .نميخواد هم براي رو ما سرنوشت...جداست راهمون

 .نيا من دنبال ديگه...خودمون زندگي سراغ بريم بايد تو و من

 :دادم ادامه فرزاد به خطاب

 .فرزاد ببر منو-

 .شدم دورتر و دور ميکرد وارد فشار قلبم روي که رادان سنگين هاي نگاه زير من و کرد کمکم فرزاد
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 .کردم صادر رو اشکهام ريختن اجازه که بود موقع اون تازه من و کرد ماشين سوار منو فرزاد

 ...ميکردم گريه بهار ابر مثل

 مادر...بيچاره محمد...فرانک...هام سختي...چشمام...خودم براي بلکه...رادان براي تنها نه

 .نازنينم

 .داره خش هنوزم صداش که برادري...کردم نگرانش که پدري

 .شده گلوش هميشگي مهمون بغض انگار

 .ميدم زجرش ميبينمش وقت هر که مردي براي ميسوزه بدجور دلم

 .ميکنم گريه خون عاشقشم که کسي حال به

 عاشق من که بفهمه روزي يه ميکنم فکر اما بدم بروز اين از بيشتر رو عشقم نميده اجازه غرورم

 .بودم اون از تر

 .ندونه خودش سربار منو روزي يه رادان تا رفتم من

 .نيست من کار خودخواهي اما...دارم دوستت من

 ...بموني تو تا دادم رو چشمام من

 ما"

 رسيم نمي هم به

 امّا

 مانم مي ات غريبه بهترين

 را تو که

 ." داشت خواهد دوست هميشه

*** 
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 "رادان"

 .نيست خوب حالت...رادان بخور بيا-

 .خوبه حالم...نميخورم-

 .اتاقم توي رفتم و شدم بلند جام از بعد

 .باشه نگرانم سيروان نميخواستم ديگه حتي...ميخورد بهم ديگران دلسوزي از حالم ديگه

 .نشه خردتر اين از ام شکسته غرور ميخواستم

 :گفت و زد در سيروان

 ...چرا نميگي اما هستي عصبي االن تا ديشب آخه؟از چته تو بابا-

 .زده غيبشون يهو هم فرزاد و عسل

 افتاده؟ اتفاقي چه ديشب مگه...نميده جواب گوشيشم فرزاد حتي

 :زدم داد بلند

 .بميرم خودم درد به بذار کن ولم تروخدا...سيروان باشم تنها ميخوام-

 .خبره چه بفهمم بايد.اشون خونه به بزنم زنگ بذار اصال...توام بابا برو-

 .اومد فرزاد صداي بوق تا چند از بعد و شد ساکت ثانيه چند سيروان

 .بشنوم منم تا اسپيکر رو بود گذاشته عمد از حتي...بزنه زنگ نميشد باورم

 .کردم بازش و رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند جام از خشم با

 :گفت فرزاد به پرسي احوال و سالم بدون سيروان

 زد؟ غيبتون خواهرت اون و تو چرا ديشب-

 ...کنيد حل رو مشکالتتون همگي نبود قرار مگه
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 .داره دوست رو عسل واقعا چيه؟رادان بازيا مسخره اين پس

 مرگشه؟ چه پس...داره دوست رو رادان که اونم

 مياريد؟ در بازي گربه و موش اينقدر چرا

 صداهايي يه شنيدن با اما بگيرم ازش رو گوشي تا رفتم سمتش به بده جوابشو خواست فرزاد تا

 .زد خشکم جا سر

 :ميزد صدا رو عسل داشت نبود فرزاد مطمئنم که جووني ي مردونه صداي

 ...بابا ديگه عسلم؟خانومي؟کجايي؟بيا...عسل-

 :گفت يهو فرزاد که کردم نگاه سيروان به بهت با

 .بشه رو به رو رادان با نداره دوست ديگه عسل...سيروان بيخيال-

 .برم بايد...داريم مهمون االنم

 .بکشه خط رو غسل دور بگو رادانم به

 .جداست هم از دوتا اين راه

 .رسند نمي هم به هم نهايت بي تو حتي که موازين خط تا دو اينا

 ...آخه اما-

 و باعث نميخواد دلمون ام خانواده نه و من نه...نبينه هيچوقت ديگه ممکنه عسل...نداره اما-

 .باشه چشممون جلوي اتفاقات اين همه باني

 .کنه زندگي آرامش توي عسل بذاره و برداره لجاجت از دست بگو پس

 .هاش زخم پانسمان براي بوده بيمارستان توي ديشب تا

 .نکشيده زجر کم من خواهر

 .رادان نه...آرامششه و عسل من ذکر و فکر تمام االن
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 .نيست انصاف بدون اما...برس مهمونت به برو-

 !نيست سخت برات که فهميدنش.دارن دوست رو همديگه واقعا دوتا اين

 چي ميفهمي.کنه فدا خودشو معشوقش نميزاره باشه يکي عاشق يکي اگه.سخته...چرا-

 .زياده خيلي اون با ازدواجش احتمال که داره خواستگاري خودش عسل...ميگم

 .کنه فراموش کل به رو گذشته خاطرات ميخواد

 .ست گذشته از جزئي هم رادان

 .ميکردم گوش فرزاد حرفاي به بهت با

 کنه؟ فراموش منو ميخواست عسل

 اتفاق؟ همه اين از بعد اونم

 سوختم؟ آرامش حسرت توي هميشه من چرا؟چرا!خدايا

 .ميشدم زندگيم شدن خراب گر نظاره و ايستادم مي بايد چرا

 ...نميکنه فکر من به بارم يه عسل چرا

 کي؟ بسوزم؟تا داشتنش خسرت تو بايد کي تا

 ...ام ايستاده"

 چشمانت مرز در دُرست

 ميميرم كني نگاه

 ...ميميرم نكني نگاه

 مرا بكش نفس

 هايم عاشقانه عطر
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 ."کرد خواهد مستت

*** 

 "راوي"

 و کرد پرت کاناپه روي را تلفن گوشي داشت سيروان با که اي کننده خسته بحث از بعد فرزاد

 .انداخت بود ايستاده در پشت که سهراب به گذرا نگاهي

 .زد پوزخندي اراده بي

 .بيايد بيرون ميخواست او از و ميزد را عسل اتاق در مدام سهراب

 رادان کردن دور براي سهراب از که نميکرد فکر هيچوقت...داد تکان تاسف نشانه به سري فرزاد

 .کند استفاده

 .ميدانست خوب را اين هم فرزاد و نداشت سهراب به نسبت حسي هيچ عسل

 :زد داد بلند

 .دکتر برم مي رو عسل خودم من.برو تو...سهراب-

 :گفت حرص با و رفت فرزاد سمت به سهراب

 عرضه بي تون پيشه عاشق همکار اون مثل که ندارم؟من هم بردنو دکتر يه عرضه چرا؟يعني-

 .نيستم

 :گفت و کشيد موهايش به دستي کالفه

 با خيلي اگه هم تو.کني ناراحت حرفا اين با رو عسل ندارم دوست من...خوشمزه ننداز تيکه هي-

 يه عشق که اينه معنيش توني نمي هم اگه...کنه انتخابت خودش عسل کن کاري اي عرضه

 .نيست هم خالص بلکه نميکنه معجزه تنها نه ات طرفه

 .نميخوره خالص عشق سينه به رد دست چون
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 ...بود من مال عسل اولشم از.ميکنم عاشقش من...هه-

 که نيستم نامرد بعضيا مثل من.نه يا ميبينه که نميکنه فرقي برام

 .بکشم پس پا چيزا اين خاطر به

 .نگو پرتا و چرت اين از ميگم بهت...هيس-

 ميفهمي؟

 ميگم؟ دروغ مگه-

 ...عسله عاشق اون.نداره دوست رو عسل رادان ميدوني کجا از تو...آره-

 :غريد حرص پر سهراب

 بهش ديگه مرد يه عشق از پروا بي خيلي جديدا ولي داشتي غيرت خواهرت روي بيشتر قبلنا-

 .ميزني حرف

 ...الدنگ پسره...کرده عاشقشه؟غلط ميگي...هه

 .دارم دوستش چقدر من ميدوني خوب هم تو.منه سهم دختر اون

 .داري دوست بيشتر همه از خودتو تو...کردم باور...آره...هه-

 .برنميداري عسل سر از دست که همينه خاطر به اصال

 .نياري بدست و بخواي رو چيزي نداره امکان که کني ثابت همه به ميخواي خودخواه تويه

 .بهترم پسره اون از باشم چي هر من.نيستم اينطوري من-

 به را خودش و گرفت کمک ها ديوار از سختي به بود شده خارج اتاقش از بود مدتها که عسل

 .رساند سالن

 :گفت سهراب به رو

 .بهتري اون از ميدوني کجا از تو بعدشم...رادان...داره اسم پسره اون-
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 کور يه عاشق.بدشه بخت از خورده اش سينه به رد دست اگه االنم.معناست تمام به مرد يه رادان

 مرد اون به خودشو نميخواد کور همون االنم.شده کور بعدش...نبوده کور اولش البته...شده

 .کنه تحميل

 اليق من از بيشتر اون.کنه پيدا نجات اون خواستم خودم من...نکرده خودش بالي سپر منو اون

 .بود زندگي

 چيه؟ لياقت ميدوني تو اصال...هه

 ...کس آخرين البته و شدم عاشقش من که بود کسي تنها اون

 .نندازي من زندگي روي رو ات سايه دوباره و بري بهتره پس

 :گفت و شد نزديک عسل به خشم با سهراب

 .دارم دوست وجود تموم با اتو جنازه حتي...بري دستم از نميزارم من-

 .ميکنم صبر بگي وقت هر تا...باهاتم عمر آخر تا من نخواي چه...بخواي چه

 .بشه نزديکت پسره اون نميزارم اما

 .ندادم دست از امو حافظه ولي باشم شده کور ممکنه...بابا برو-

 .سهراب نداشتم دوستت هيچوقت من

 خواستگاري با تو ولي نشه باز بهم رومون ميکردم سعي خيلي.بودي من عذاب مايه اولشم از تو

 .ريختي بهم رو چي همه من از کردنت

 ...گذاشتم جا ديگه جاي يه قلبمو من.نکرده تغيير هيچي االنم

 .نداره احساسي که...نداره دلي که آدمي يه از بترس پس

 .هستم حرفم سر من بگي چي هر-

 ...دارم دوستت
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 :گفت فرزاد به رو و زد پوزخندي عسل

 .داريم دکتر وقت ديگه ساعت يه تا کنم فکر...ببر رو من بيا داداش-

 ...باشه-

 :گفت حرصي سهراب

 .ميبرمتون من-

 :گفت خشم با عسل

 ببينم؟ رو کي بايد باشي کنارم تو نخوام من اصال.نميخوام-

 و آورد خود به را فرزاد اش سکندري اولين.افتاد راه خانه در سمت به فرزاد کمک بدون بعد و

 .برود کوچکش خواهر سمت به سريع شد باعث

 .ميرسيد نظر به بزرگتر کوچکش خواهر ها روز اين چقدر

 ميکشست؟ چندم بار براي دلش ها روز اين

 چندم؟ بار براي

 .زد پس را آورش عذاب بغض عسل

 ...ميسوخت خودش براي دلش

 .داشت خم و پيچ توان حد تا اش زندگي

 .بود شده اضافه آنها به جديدا که هم سهراب

 ...مشکالت و مشکالت و مشکالت

 .بنويسد را او نشيب و فراز پر زندگي ميتوانست کسي شايد

 !"ناکام"ميگذاشت هم را اسمش
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 .اي برازنده اسم چه راستي به

 .است مرگ از تر سخت بودن ناکام درد...بود ناکام عسل

 .نيستي مالکش تو اما...هست باشد بايد که آن يعني...ناکامي

 .دوريست فقط تو سهم اما ميکني حس را وجودش ساعت هر و لحظه هر

 ...مرد رادان شکستن با که او يعني ناکامي

 اظهار حرصش از پر نفسهاي با کنارش در فرزاد و بود نشسته فرزاد ماشين در بيايد خود به تا

 .ميکرد وجود

 :گفت تفاوتي بي با

 .کنم قطع کال رو اينا دايي با روابطمون نميخواد دلم...دار نگه دور من از رو پسره اين-

 .ميکنم حلش من باش آروم تو...باشه-

 کرد؟ مرخصش ميشه چطوره؟کي مامان حال...فرزاد راستي...اميدوارم-

 دوره کامال تا داشت اصرار بابا ولي کرد مرخصش زودتر ميشد البته...ميکنن مرخصش فردا-

 .نذاره بيرون اونجا از پاشو نذاشته سر پشت رو بيماريش

 ...ليلي هم ما مادر و مجنون سرهنگ جناب.کرد ميشه چه...هعي

 .دادم تکيه پنجره به را ام پيشاني و زدم کمرنگي لبخند

 .نميداشت بر سرم از دست هم لحظه يه رادان ياد

 .کنارمه ميکردم فکر همش

 .نميشد اما کنم فراموشش ميخواست دلم

 .نميشد رنگ کم که ميشد پررنگ خاطراتش

 .بود شده تنگ براش دلم
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 ضرر به هم هميشه و کنه تالفي اون بعد بزارم سرش به سر قبلنا مثل بازم ميخواست دلم

 .بشه تموم خودش

 ...موقع بي هاي کل کل...بودن پليس و دزد...بازي گربه و موش اين

 .داشتم دوست رو همه

 .داشتم دوست رو بودن اون ذهن تو...رادان به شدن وصل

 !اومد سراغم به کي از حس اين نميدونم

 ...غافل دل اي که ديدم و اومدم خودم به يهو که ميدونم خوب اينو اما

 .دادم باد به را همه هوشم و عقل و دين و دل

 .کنه جدا هم از رر ما که نداشت وجود کاميابي هيچوقت کاش

 .ميشه بدتر و بدتر حالم اسمش آوردن با زندانه توي که االن حتي

 .ماست از گرفتن انتقام دنبال هنوز ميکنم احساس

 ...رو تو ببينه چشمام ميخواست دلم...رادان

 .شده سياه دنيام همه ديگه اما

 تمام وجدان عذاب کردم،احساس دور خودم از رو تو وقتي از...بگم بهتر رفتي،يا تو وقتي از

 .گرفت وجودمو

 .بوده ساعت چند اين توي من هاي لحظه ترين آور عذاب

 ...ديگه جاي خودم...ديگه جاي دلم

 ...ديگه جاي يه جسم...ديگه جاي جونم

 .ميکرد درد بدجور قلبم

 .است غريبه يه گير بدجور دلم که ميفهموند بهم سرهمش پشت و وقفه بي هاي طپش
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 ...درد پره قلبم

 ...درد پر

 ...درد از پر قلب اين از آيد نمي آه جز"

 !" است شکسته که سازي به چنگ مزن اينقدر

*** 

 .ديده آسيب بيناييم عصب ميگفت دکتره.بيرون اومدم دکتر ازمطب فرزاد کمک به

 مثل...هه.درصده پنجاه بيناييم بازگشت احتمال که گفت اينم البته...بشم عمل بايد ميگفت

 ...خط يا شير

 :گفت ناراحتي با فرزاد

 .باشه خدا به اميدت.نخور غصه اينقدر...کوچيکه آبجي ميکنه داغونم داره ناراحتيت-

 .ميشه ناراحت بدجوري مامان پيش بريم بخوايم اينطوري

 .کن تحمل هم رو اينبار...بودي محکم هميشه که تو

 فرزاد؟-

 جانم؟-

 کبوديا؟ و ها زخم اين با درسته؟اونم مامان پيش من رفتن نظرت به-

 ...عمل بعد ميخوام.نگه مامان چيزيبه فعال که کني راضي رو بابا نيست چشما؟بهتر اين با اونم

 ...خرابه خيلي مامان روحي شدي؟حال ديوونه-

 چي؟ کرده،يعني سکته شهادتت خبر شنيدن از ميفهمي هيچ...همينطور قلبشم وضع

 عزيزي؟ براشون و اونايي دختر تو که کنم يادآوري برات بايد يا
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 ...نبود بند پاش رو خوشحالي از ديشب بابا

 ...ميکرد چيکار اي زنده شنيد وقت نميدوني...بود زندگيش روز بهترين ديروز شايد

 :گفتم و انداختم پايين رو سرم شرمنده

 .بياد کنار االنم روز و حال با بتونه مامان اميدوارم اما...اونجا ميريم-

 .بگيم بهش چجوري نميدونم

 .نيست تر سخت که شهادت خبر از تحملش ديگه...ميگيم بهش آروم آروم-

 .بکنه منو چغلي تا بيمارستان باشه نرفته لق دهن سهراب اون االن تا اگه البته.آره...هه-

 .دادم راهش خونه تو صبح که کردم اشتباه اصال...ميکنه غلط-

 .ميپيچه پات و پر به اينقدر نمياد خوشم.کنم دورش تو از بايد

 .اومد نمي خوشم بچگي از

 که داشت رو مزيت اين حداقل نداشت هم چي هر ماموريت اين به رفتنم.عاشقشم من که نه-

 .نکنم زيارت رو مبارکش جمال وقتي چند

 :گفت در بستن از قبل و کرد ماشبن سوار منو فرزاد

 !نريا جايي.بخرم شارژ يه برم من بشين همينجا-

 ميکني؟ رفتار باهام ها بچه مثل چرا...بابا باشه-

 .باشم کرده يادآوري گفتم-

 .آوردن هجوم ذهنم به رادان خاطرات شدنم تنها با دوباره.رفت و بست درو بعد

 کنارم رو وجودش ديگه بار يه ميخواستم وجودم تمام با انگار...گرفتن ريتم به کرد شروع قلبم

 .کنم حس

 ...حرفاشو...بشنوم صداشو
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 .شده تنگ برات دلم چقدر!مباشر...هه

 ...گريد مي دلم انگار مني تمام تو"

 ...گريد مي دلم انگار مني تاب و تب

 خبري بي آن از تو و باد به رفته من دل

 ...گريد مي دلم انگار دل، سامان و سر

 ...داند مي نهان هاي خبر تو از من دل

 ...گريد مي دلم انگار که باش عاشقم

 .ريختند کامم به شهر اين در تلخ عسلي

 !گريد مي دلم باش من عاشق شبي چند

 ...شده وصله دلم تو نگاه به روزگاران

 ...گريد مي من نبوده،دل شاد من دل

 .مني سحرگاه تو تارم شب تماما من

 ."گريد مي من وجودت،دل مهر از کن کم

 نويسنده#

 .شد بلند موبايلم صداي گذشت که کمي

 ...کيه ببينم نميتونستم اما آوردم در جيبم از رو گوشي

 .ام زنده من نميدونست سهراب و بابا غير کسي داشتن رو شماره اين که اونايي بين از

 .نداشتن رو شماره اين که هم بقيه

 .بود بابام حتما پس
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 .گذاشتم گوشم کنار اونو و زدم رو اتصال دکمه سختي به

 جانم؟-

-... 

 :گفتم دوباره که نيومد صدايي

 الو؟-

-... 

 الو؟-

 خشکم پيچيد گوشم توي صداش وقتي!نداشتم رو انتظارش که اومد صدايي ثانيه چند از بعد

 .زد

 !رادان...منم...سالم-

*** 

 "رادان"

 :گفتم زور به

 !رادان...منم...سالم-

 :گفت تعجب با عسل

 ...نگفتم بهت زدي؟مگه زنگ بهم دوباره تو؟چرا-

 :گفتم التماس با و حرفش وسط پريدم

 چرا نميدونم...بردي ياد از رو چي همه يهو چرا نميدونم من عسل...بزنم رو حرفام بزار خدا ترو-

 .داري ناسازگاري سر دوباره

 .کنم زندگي نميتونم تو بي من که ميدونم خوب اينو ولي
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 .کني ازدواج ديگه يکي با ميخواي ميگه برادرت

 ...ميميرم تو بي من...ميرم مي من بخدا عسل

 من شايد اينجوري.بدي نجات رو آدم يه جون که کن فکر اين به باشي عاشقم نميتوني اگه حتي

 !شايد...بيام چشمت به بيشتر

 :گفت غم با...کرد مکث

 .دروغه چون ندارم دوست نميگم...آشنان خيلي برام حرفهات-

 .شده تموم بوده ما بين چي هر ولي

 :زدم فرياد

 ميکني؟ اينجوري باهام چرا پس ميدم جون دارم اينجا من!نشده تموم...لعنتي نشده تموم-

 ....شبم و روز بود شده قالبي قبر اون ميدوني

 رفتم؟ شدن ديوونه مرز تا ميدوني

 نبودي؟ رحم بي اينقدر قبلنا ميدوني

 کردي؟ عاشقش خودت که رو کني؟کسي ولم ميخواي

 .شدي زندگيم تموم شيطنتت با و اومدي...بود خودم کار به سرم که من آخه

 !عاشقتم من...عسل ندارم دوستت من

 :گفت بغض با

 عمرتو ميخواي...نبينه هيچوقت ديگه ممکنه که کسي يه.کورم يه من...کني فراموشم بهتره ولي-

 من؟ پاي بزاري

 .دارم دوست صورت هر در من...نيست مهم برام-

 :زد داد
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 .ميرسي حرفم به پريد سرت از عاشقي و عشق که ديگه صباح چند...کرده کورت عشق-

 به نيازي.ميکنن تعريف ازش و ميزنن زل شوهراشون چشم توي...سالمن که ميبيني همکاراتو زن

 .نيستن کور که کسايي...ندارن عصا

 ازم کم کردم؟کم ازدواج کور يه با چرا من که ميرسي حرف اين به آخرش شد شروع که ها مقايسه

 ...ميشه متنفر

 .بميرم خودم درد به بزار...کن ولم پس...نميخوام اينو من رادان

 .بزنه ميون دو يکي قلبم ميشد باعث هاش گريه.گرفت اوج هقاش هق

 :کردم زمزمه بود شده دار خش غم شدت از که صدايي با

 .نکن گريه...دلم عزيز نکن گريه-

 باشه آسون تو براي شايد!نميتونم بيرون؟بخدا برم زندگيت از ميخواي...هست منم درد تو درد

 .ميدم جون دارم تو بدون اينجا من ولي

 ...عالم همه در شده نقل من دادن جان"

 "غم؟ اين شدت از دهد جان من دل کي تا

 !کن بس...کن بس-

 ...ببينمت که وقتي اما ميکنم بس-

 .نداري دوستم بگو بهم خودت و بيا.دارم که حقو اين.ببينمت ميخوام

 ...ميرم اونوقت.برم بگو و چشمام تو بزن زل

 !طوالني مکث يه...کرد مکث

 .سرنوشتت دنبال برو...برو اون از بعد...بار آخرين براي!ميام...باشه-

 .زندگيتم ناجور وصله من
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 بيرون سردرگمي از منو که هستي کسي همون تو...مني زندگي پازل قسمت ترين جور تو-

 که سالم هزار.کنم دفاع ازت نتونستم که بودم من ناجور وصله.نکن ظلم خودت به پس.آورد

 .من...منم تو االن حال مقصر که ميگم اينو من بگذره

 :گفت بغض با

 کي؟کجا؟-

 :گفتم خوشحالي با

 .دنبالت ميام خودم.7 ساعت...فردا-

 :گفت تلخ

 خوشحالي؟-

 :گفتم صادقانه

 آخرين اگه حتي...خودت و خودم براي بينم مي فرصت يه رو مالقات اين نباشم؟من چرا...آره-

 .ارزشه با برام باشه فرصت

 سياه خاک به و ميبازي يا ميشه کامت به دنيا و ميبري يا...ميمونه قمار مثل عشق

 .باشه من برد براي شانس تنها ديدار همين شايد...مهم خيلي آخر حرکت...ميشيني

 .نده عذابم اين از بيشتر.ميکنم تموم رو چي همه فرداشب من...رادان-

 :گفتم و زدم لبخندي

 .پايانهاست شروع عشق...نشو غافل عشق قدرت از-

 ...تو دل اين با من عشق قمار"

 .بود اشتباه شروعش اول آن از

 !نميشد عاشق هوا بي من دل
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 !بود راه به سر و حيا با تماما

 !است کام به تو،عشقم دست در دلم

 بود؟ اشتباه يک من عشق گويد که

 شرط بي و قيد بي شديم، ما تو و من

 !بود وداع يک دم از قصه اين ولي

 دل اين از و دام اين از رستي شبي

 !بود خفا در صدايي تو بي دلم

 ...رفته دست از رفتنت با دلم

 !بود ريا يک اين بگو برگرد شبي

 ...تن اين بر شد زخمي تو دورويي

 بود؟ گناه کي از شدن عاشق بگو

 ...عاشقانه هم بسي بودي دروغ

 !"بود اشتباه در ازل از من دل

 نويسنده#

*** 

 :زدم داد بلند

 خانوم؟ خانوم؟بدري بدري-

 :گفت بود شده هول که حالي در و شد ظاهر در چهارچوب تو سريع خانوم بدري

 آقا؟ بله-
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 :گفتم و دادم نشونش رو تخت روي هاي شلوار زدم،کت لبخندي

 بهتره؟ کدوم نظرت به-

 :گفت و انداخت لباسا به نگاهي خانوم بدري

 خواستگاري؟ بريد ميخوايد آقا-

 :گفتم و خنديدم

 ...جورايي يه آره-

 شلوار و کت.بزنيد شيک و اسپرت تيپ يه بهتره خواستگاري بريد ميخوايد جورايي يه اگه خب-

 ...قرار براي اما است گزينه بهترين رسمي مراسم براي

 :گفت و انداخت ميکردم نگاهش باز دهن با داشتم که من به نگاهي بعد

 خوبه؟ آقا؟حالتون شد چي-

 :گفتم تعجب با

 گرفتي؟ ياد کجا از رو چيز اين تو...خانوم بدري-

 تيپ اين دارم هم جوون پسر يه خودم که من مخصوصا...ميدونه کسي هر رو اينا خب...آقا وا-

 .نشدم که خرفت...شدم پير.برم از رو ها زدن

 .نيست سني که سال پنجاه...تريد جوون منم از ماشالله که شما...جون از دور-

 .برس خودت به خوب بگيري رو بله جواب ميخواي اگه صورت هر در...مادر ممنون-

 .کشيد بيرون ازش ادکلن يه و رفت تختم کنار کشوي سمت به بعد

 ...مادر بزن بگير-

 اينو؟-

 !مهمه خيلي عطر...ديگه آره-
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 :گفتم و خنديدم

 !چشم...باشه-

 .ريخته سرم کار هم کلي ام نکرده درست شام که برم من نداري کاري ديگه اگه...بال بي چشمت-

 !برسيد کارتون به بريد...ممنون...نه-

 بدري قول به) شيک و اسپرت تيپ يه...پوشيدن لباس به کردم شروع رفت که خانوم بدري

 ...زدم(خانوم

 .دادم باال سمت به رو موهام و بستم هم رو ساعتم...کتان شلوار و اي سورمه پيراهن

 :زد نهيب بهم صدايي يه

 ببينه؟ رو تو تونه نمي که کسي ميزني؟واسه تيپ کي واسه داري-

 :دادم جواب خودم به حرص با

 .باشم دنيا مرد ترين نقص بي براش ميخوام من نبينه که هم اون-

 ...ترينه نقص بي من براي اون که همونطور

 .کردم نگاه بهشون عشق با و برداشتم رو گردنبند و حلقه جعبه پوشيدم که رو لباسام

 .شد شادي از پر وجودم تمام عسل دست تو بره حلقه اين اينکه تصور از

 و زدم بيرون خونه از معطلي بدون خانوم بدري از خداحافظي از بعد و رفتم بيرون اتاق از سريع

 .شدم ماشينم سوار

 .بود عسل.خورد زنگ گوشيم يهو که بزنم استارت خواستم

 :دادم جواب سريع

 دلم؟ عزيز جونم-

 :پيچيد گوشم توي باريد مي ازش کينه که اي مردونه صداي
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 عرضگي بي بپلکي؟کم عسل بر و دو دوباره شده روت چطور تو!عوضي مرتيکه...زهرمار و سالم-

 تکميلش؟ براي اومدي کردي

 ببخشيد؟شما؟-

 ...نامزدشم من...هه-

 ...نداره نامزد شدي؟عسل ديوونه يارو؟نکنه خوبه چي؟حالت-

 وسط؟ اين ميگي چي تو...زندگيشم توي من فقط و فقط

 عاشقش من زندگيش تو بپري پا جفت تو که اين از قبل!سهراب.پسرداييشم من-

 قرار باهاش دوباره چرا...کردي خراب رو چي همه تو که کنم ازدواج باهاش ميخواستم.بودم

 ميزاري؟هان؟

 نامزد اونو ميکني بيخود نميخواد رو تو عسل وقتي...ميزارم قرار باهاش چرا من نداره ربطي تو به-

 .ميدوني خودت

 .داده رد جواب هم تو به...توئه چاک سينه عاشق که نه...باو شو خفه-

 .نداره رو عسل لياقت که مصرفي بي ترسوي يه تو...تره سنگين تو جرم اما

 .نميکنم تضمين رو جونت وگرنه بيرون زندگيش از گمشو

 :گفتم حرص با و زدم پوزخندي

 اونم.ميکني تهديدمم...ميدي فحشم...ميزني زنگ من به...ميداري بر رو عسل گوشي...جالبه-

 رو؟ قانون مامور يه...کيو

 پس...ميزارم مايه جونمم از دختر اون دست به براي من.بازيت تيله پي برو جون پسر...نچ نچ نچ

 !نپيچ پام و پر به

 همينه؟ آخرت حرف پس-

 ...همينه آخرم و اول حرف-
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 .برنميگردي زنده قرار سر بري امروز اگه که بدون اينو پس-

 ...آخر سيم به زدم من...سرگرد جناب

 ...يا برميداري سرش از دست يا

 چي؟ يا-

 ...قبرستون سينه ميري يا-

 ...نکنم زندگي اون بدون اما بميرم عسل بخاطر ميدم ترجيح-

 !ميبيني بد...هه-

*** 

 .ميکردم نگاه ساعتم به مدام و بودم گرفته ضرب زمين روي پام با

 .گرفتم آسمون به رو سرمو و بستم چشمام

 .اومد در صداي بعد لحظه چند

 .دوختم چشم روم به رو به و گرفتم ماشين از امو تکيه

 .سالم-

 .سالم-

 .بود گرفته دستش عصا و بود زده دودي عينک.گرفت لحظه چند براي دلم

 :گفت اي شده کنترل حرص با اما کنم کمکش تا جلو رفتم

 ...نميخوام کمک-

 .نگفتم چيزي پس.مغروره و غد خيلي ميدونستم

 .خورد سکندري يهو که افتادم راه کنارش
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 .گرفتم رو بازوش سريع

 .خب کنم کمکت سرتقي؟بزار اينقدر چرا...لجباز دختره-

 :گفت بغض با

 .بشينم کن باز رو در-

 .کردم باز رو ماشين در آزادم دست با

 سنگيني کردم حس که بشم ماشين سوار رفتم خودمم.بشه ماشين سوار تا کردم کمک آرومي به

 .ميده عذابم بدجور نفر يه نگاه

 .نرسيدم اي نتيجه به اما کردم نگاه رو اطراف کمي

 .زدم استارت"هللا بسم" يه با و شدم سوار

 :گفتم عسل به رو

 خبر؟ خوبي؟چه-

 پرسي؟ مي چرا پس...ميدوني خودتم...نيستم که خوب-

 نداره؟! داره جواب که خبر چه...خب-

 ...نيست خبري-

 ميشه؟ هيچي؟مگه-

 گريه چشمام خاطر به اينقدر.بود شده شوکه ديدنم از مامانم.بيمارستان رفتيم ديروز...چرا خب-

 .شدم پشيمون بودنم زنده از که کرد

 زدي؟ نامربوط حرف باز-

 و ارج و بودم شهيد حداقل...ميشد بهتر همه براي مردم مي اگه نظرم به!ميگم راست...خب نه-

 ...قربم
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 :زدم داد حرص با و دادم فشار دستام تو رو فرمون

 کني؟ بس ميشه...عسل-

 ...تلخه حقيقت-

 باز؟ شده چت-

 ...هيچي-

 .ميشناسم خوب رو تو حال اين من...خير نه-

 افتاده؟ جديدي اتفاق ساعت چند اين تو

 واسه...عوضي.من زندگي تو بود اشتباهي اتفاق يه اولشم از سهراب...قديميه.نيست جديد...نه-

 .ميکنه تکليف تعيين من

 .ميزد غر همچنان ولي پايين آورد صداشو بعد و

 :پرسيدم ميزدم دور رو ميدون حاليکه در و زدم پوزخندي

 ميگي؟ داييتو پسر-

 :گفت تعجب با

 ميشناسيش؟-

 !نشناسه رو رقيبش آدم ميشه مگه-

 :گفتم خشمگين صدايي با بودم کرده قاطي دوباره

 .بريدم ديگه من...اونو هم ميکشم خودمو هم کني ازدواج مرتيکه اون با بخواي تو اگه عسل-

 .من از هم تو از هم...باشه دور بگو بهش...ميکشمش دربياره چنگم از رو تو بخواد اگه که ميدوني

 ...داره اهميتي چه پس نبينيم رو همديگه ديگه بعد به امروز از قراره ما رادان-



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

483 

 

 :زدم داد و حرفش وسط پريدم

 ميفهمي؟.دارم دوستت من...عسل بري پيشم از نميزارم من-

 .بموني باهام که کنم التماست اومدم امروز من

 .نميکشم دست ازت اما کنم،ميکنم خورد جلوت غرورمو باشه شده

 بود؟رضايت؟ناراحتي؟ چي نشونه سکوتش...نگفت هيچي

 :دادم ادامه مکث بدون

 .داره چشم ديگه يکي عشق به کرده غلط پسرداييت اون-

 .نميترسم هيچي از من...بکنه ميکنه؟بزار تهديد منو...مني مال تو

 .کني ازدواج اون با تو نميزارم بميرمم...ميجنگم دنيا تمام با تو سر

 :گفت آروم

 ...نکنه خدا-

 :زد داد يهو بعد

 کرده؟ تهديدت-

 .ميکشه منو باشم برت و دور اگه گفته...آره-

 ...آشغال ميکنه؟کثافت دخالت من زندگي تو حقي چه به اون.عوضي پسره...کرده چي؟؟؟؟غلط-

 :گفتم تعجب با

 .باش آروم...عسل-

 .بيارم سرش باليي چه ميدونم...ببينمش بزار...نميخوام-

 .زندان بندازنش ميدم ارعاب و تهديد جرم به
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 شده؟ نشناس نمک اينقدر رفته کي به نيست معلوم...عوضي

 تو؟ سراغ مياد بردار سرم از دست ميگم بهش

 ...ميدم نشونش

 .بود شده قرمز حرص از صورتش و ميزد غر هم سر پشت آخه...بود گرفته ام خنده

 :زد صدا شد،اسممو آروم که بعد دقيقه چند

 ...رادان-

 جانم؟-

 ميري؟ کجا داري-

 ...هوا و آب خوش جاي يه-

 چرا؟-

 .دنج و بکر جاي يه.بزنم حرف باهات خوب جاي يه ميخوام چون-

 .بزن رو حرفات و کن ترمز همينجا ميدي؟بيا عذابم چرا!رادان-

 .نميشم منصرف تصميم از من ميدوني که تو

 .کنم بدبخت رو ديگه يکي که نيست من مرام تو...کنم جدا تو از راهمو بايد من

 ميشم؟ بدبخت اون با من ميکرد فکر.گرفت حرفاش از دلم

 .بود مزخرف حرفا اين

 .ببره خوشبختي اوج تا منو ميتونه که کسيه بهترين اون

 .نگفتم هيچي

 .بزنه حرفاشو همه گذاشتم
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 .داد تکيه پنجره شيشه به سرشو و بست چشماشو

 :گفت بود صداش تو که خفيفي لرزش با

 وضعيت؟ اين با کني؟اونم تحمل منو ميتوني واقعا تو-

 .نميتوني بخدا...نميتوني

 .ام روزمره کاراي انجام از عاجز...کورم يه من

 باشي؟ من پرستار عمر يه ميخواي

 ...بشيم دار بچه روزي يه اگه ميدوني

 :داد ادامه بغض با و کرد مکثي

 خاطر به...کنن سرزنشت کور زن يه با ازدواج خاطر به ممکنه شن بزرگ ها بچه اون روز يه اگه-

 کني؟ تحمل ميتوني اينو!ميشي سرزنش من به عشق

 :گفتم و زدم لبخندي

 .نميشم پشيمون تو انتخاب از هيچوقت من...عزيزم-

 ...مني زخماي مرهم تو

 .ميفهمن عشقو معني موقع اون...نيستن بچه ديگه بشن بزرگ وقتي ما هاي بچه

 .نميکنه سرزنش رو عاشق يه هيچوقت باشه بلد عشقو بم و زير نفر يه وقتي

 .نگفت هيچي عسل

 به رسيدم باالخره تا دادم ادامه رانندگيم به لبخند همون با منم

 .نظرم مورد جاي

 :پرسيد عسل که داشتم نگه ماشينو
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 رسيديم؟-

 ...کمکت بيام کن صبر.آره-

 .ميشم پياده خودم...نه-

 ميکنم؟ پيدا حالي چه من بيوفته برات اتفاقي و زمين بخوري اگه لجبازي؟نميگي بازم-

 .نگفت چيزي و کرد بغ

 .بود گرفته حرصم خودم دست از

 مياري؟ روش به رو ناتوانيش چرا بگه من به نيست يکي آخه

 :گفتم مهربوني با و کرد باز براش رو در

 راننده ابد تا من...داره ناراحتي کار اين ميکني؟مگه بق چرا آخه...شو پياده من پرنسس-

 .شخصيتم

 ...که نداره ناراحتي چيزا اين...چاکرتم خودم...نوکرتم خودم

 !ميکنه باز در واست خوشگلي و خوشتيپ پسر همچين که باشي خوشحالم بايد تازه

 :کرد زمزمه لب زير و خنديد عسل

 !ديوونه-

 .شه پياده تا کردم کمکش

 :گفتم و گرفتم دستم توي رو سردش دست

 !بيا باهام-

 .رسيديم نظرم مورد جاي به باالخره تا رفتيم راه دقيقه دو يکي.شد همقدم باهام

 .ديد اينجا از ميشد رو شهر کل...شهر از خلوت نقطه يه.بودم اينجا عاشق
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 .بود نظير بي سکوتش

 براي عسل چون.اينجا آوردم خودم با اونو و ندادم اهميت اي ذره من ولي ديد نمي عسل اينکه با

 .بود نکرده تغيير من

 .ميکرد مسخ آدمو چشماش با که شيطون و شاد عسل همون...بود عسل همون

 روز اون...ميارمش باز شد درست چي همه که روز يه اما نميبينه رو بکر منظره اين امروز اينکه با

 .نيست دائمي عسل حال اين ميگه بهم حسي يه...مطمئنم من.مياد

 .بيايم بيرون سربلند ازش بايد...امتحانه يه اينم

 :گفت و وايساد کنارم عسل

 !جاييه چطور ببينم نميتونم که حيف اما خوبه خيلي هواش اينجا-

 .نشوندم اونم کشيدمو دستشو ،بعد نشستم زمين رو

 :کردم زمزمه و زدم زل روم به رو به

 ...محرم شايدم يا...بوده مرهم من درداي تمام براي که جاييه اينجا-

 .زدم فرياد اينجا زندگيمو درداي تمام من

 اينجا رو هام تنهايي.زدم فرياد اينجا رو خواهرم مرگ...زدم فرياد اينجا رو مادرم و پدر نبود من

 .زدم فرياد

 ...رو تو نبود من

 ...بپرسه شد باعث طوالنيم مکث

 چي؟ منو نبود-

 من...زدم زار اينجا و دادم دست از رو بودي تو که اميدم آخرين.زدم ضجه اينجا رو تو نبود من-

 !شد خم کمرم تو بدون
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 !کنه آروم منو نبودت تو نتونست هم اينجا حتي

 ...کرد سکوت بازم

 :دادم ادامه و فشردم دستام تو رو سردش دستاي

 .ميکنم گم هميشه براي گورمو و ميرم من نداري دوستم بگي امشب اگه-

 امشب اگه اما...نرسه بهت ازم خبري هيچوقت،هيچ تا ميدم استعفا پليس نيروي از باش مطمئن

 .مونم مي تهش تا بدي مثبت جواب بهم

 پس منو ميخواي اگه اميدوارم پس...مياري دست به رو بيناييت دوباره روزي يه که ميدونم من

 .باشي داشته نابينايي از بهتر دليلي بزني

 .شد بلند جاش از و کشيد بيرون دستم از رو دستاش عسل

 .کرد فرو جيباش توي رو بودن من دستاي مهمون حال به تا که دستايي و ايستاد

 .نبود شدن نرم استايل اين...حالتش اين از ميترسيدم

 ...ميکرد فکر داشت انگار.بود بسته رو چشماش

 :گفتم ترديد با و شدم بلند جام از

 ...کلمه يه نه؟فقط يا داري دوستم بگو کلمه يه-

 :گفت جديت با و کشيد عميق نفسي عسل

 نه؟ يا دارم دوستت بدوني ميخواي پس-

 !ميگم...باشه

 !ندارم...دوستت...من

 .احساس شبيه ريخت قلبم تو چيزي يه...نه يعني...ريخت دلم
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 داره حوصله کي و بودم آورده کم نفس انگار حاال اما کنه سستم اينطور بود نتونسته مرگش حتي

 بکشه؟ نفس زندگي براي دليلي بدون

 ...نميگفت هيچي

 ...انگار بود مشکل نابيناييش.نامعلوم نقطه يه به بود زده زل

 ديد؟ مي کاش کردم خس آن يه چرا

 کنه؟ رحم بهم و ببينه خرابمو حال ميخواست دلم چون

 ...بودم انگيز ترحم وضعيت اون تو واقعا من و

 چه حاال شکستم عشق اين خاطر به بارها که مني يعني.ميشه داغون خيلي بشکنه که مردي

 دارم؟ حالي

 :گفت که برم خواستم و شدم بلند جام از سختي به

 کجا؟-

 :گفتم بغض با

 ماشين سوار کنم کمکت بيام کن صدام بري خواست دلت وقت هر هم تو...ماشين تو ميرم-

 .شي

 ...نرو-

 .بزنم پس ميفشرد رو گلوم که را اي کننده خفه بغض تا کشيدم عميقي نفس

 :گفتم غم با

 ...نميکنه دوا رو دردي موندنم-

 :گفت و زد لبخندي عسل

 !بمون پس... ميکنه داغونم حتما رفتنت نکنه دوا رو دردي اگه موندنت-
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 .کنم نگاه بهش گنگي با شد باعث حرفاش

 :داد ادامه و زد کنارش زمين رري دست کف با

 .نشده تموم حرفامم که من...عجولي هميشه مثل...پليسه آقا بشين بيا-

 :گفتم و نشستم کنارش ترديد با

 مونده؟ هم حرفي مگه-

 .هواست رو هنوز مطلب مونده؟اصل حرف...هه-

 ...ندارم دوستت من نه؟خب يا دارم دوستت گفتي

 به اينطور که بود حقت و بود اشتباه پرسيدنش پس ميدوني خودتم که ميدونم...عاشقتم من

 .بندازمت تالطم

 .بپرسم چيزي يه ازت من وقتشه حاال

 نميکشي؟ خجالت من انتخاب از روزي يه مطمئني

 فاميل؟ آشنا؟پيش دوستات؟پيش پيش

 :گفتم قاطعيت با

 ...نه-

 .بود قاطعي نه.خوبه...خب-

 .کرد فکر بيشتر قضيه اين روي ميشه بگم بايد پس

 زندگي باهات که خودمم دل براي و بشم خودخواه بگيرم تصميم شايد...بشه عوض نظرم شايد

 .کنم

 :گفتم خوشحالي با و کردم نگاهش ناباوري با

 .دنياست صفت بهترين من تظر به که اينه بودن خودخواه اگه...بودي خودخواه هميشه کاش-



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

491 

 

*** 

 :گفتم مهربوني با و کردم ترمز شون خونه روي به رو

 ...رسيديم-

 ...زود چه-

 :من گفت و زدم اي قهقهه

 .کني حس رو زمان گذر نذاشته من با مصاحبت.نرسيديم زودم همچين...عزيزم نه-

 .کرد من نثار لب زير"پررويي" و خنديد اونم

 .بشه پياده اونم تا کردم کمک و شدم پياده ماشين از

 :گفت بدم فشار رو زنگ خواستم تا. کردم همراهيش در دم تا

 ميگي؟ راستشو بپرسم چيزي يه...رادان-

 ...معلومه-

 کرد؟ تهديدي چه دقيقا زد زنگ بهت وقتي سهراب-

 .نکردم گوش اصال منم گفت پرت و چرت...بابا کن ولش-

 .بگي راستشو شد قرار-

 :گفتم کالفه و کردم مکثي

 .ميکشه منو گفت...مرگ به تهديد-

 .بکشه منو بخواد که نميزارم براش وقتي ديگه ببينم اونو اگه من که نميدونه البته

 .کرده مشت رو دستاش و نگفت چيزي عسل

 :گفتم حرص با...بود پايين سرش
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 ميخوري؟من حرص داري چرا خانومم آخه...ديگه ميکشمش ميگم که توئه حال همين خاطر به-

 قرتي بچه يه از که نداري انتظار اونوقت اومدم بيرون سالم قاچاقچي و خالفکار تا صد بين از

 بترسم؟هوم؟

 .نيست بد احتياط يکم ولي...نه ترس-

 اون...قاطي لحظه يه خوبي لحظه يه.کرد بيني پيش نميشه رو کاراش که ناشيه ديوونه يه اون

 ...نبودن ديوونه و ناشي حداقل بودن خطرناک هم چقدر هر قاچاقچيا و خالفکارا

 :گفتم و دادم فشار رو زنگ

 اگه...بسمه ديگه.برسونه آسيبي تو و من به پسرداييت نميزارم من...نخور حرص انقدرم تو برو-

 .باش مطمئن.زندان ميندازمش کنه اندازي سنگ بخواد اونم

 کرد آروم خداحافظي در شدن باز از بعد داد، تکون سري ترديد با عسل

 .بستم درو و چرخوندم رومو فرزاد اومدن با اما کمکش برم ميخواست دلم...تو رفت و

 .شه درست چي همه تا ميکشيد طول و بود شکراب بينمون يکم خب

 .خورد زنگ موبايلم که بشم رد کوچه عرض از ميخواستم

 :دادم جواب سريع

 بله؟-

 .ميشه تموم گرون برات خيلي کارت اين...سرگرد جناب-

 ميزاري؟ عاشقونه قرار باهاش تو اونوقت نچرخ برش و دور گفتم

 .زدم پوزخند ناشناس شماره همون دوباره ديدن با و انداختم گوشي صفحه به نگاهي

 :زد داد بلند...بود سهراب

 .بزاري قرار باهاش که اين برسه چه!بياري رو عسل اسم نتوني ديگه که ميارم سرت به باليي-
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 :گفتم خونسردي با

 .بريم هم با پايين بيا...نرو تند.پسر شازده...اوه اوه-

 ...ميکنيم چيکار عسل و من نداره ربطي تو به

 کم پس...بکني نميتوني غلطي هيچ هم تو و کنيم ازدواج هم با قراره...هميم عاشق اون و من

 .ميکني خورد اعصابمو بدجور که نزن زنگ من به ديگه و بگير پاچه

 عوضي؟ نداري ناموس خودت مگه...عاشقشي کردي غلط تو-

 امشب از پس داده مثبت جواب من به عسل.منه ناموس دختر اون خود دقيقا...دارم...چرا...هه-

 .ندارم شوخي کسي با ناموسم سر من بدوني بهتره و منه ناموس ابد تا

 :زد داد بلند صداي با سهراب

 ميکشمت...کثافت کردي بيجا خيلي کردي؟تو خواستگاري...خفه...شووووو خفه-

 ...بيشرف آشغال...عوضي

 .نداشتم رو هاش پرت و چرت شنيدن حوصله از بيشتر.کردم قطع رو تماسش و زدم پوزخندي

 :گفتم وار زمزمه و کردم سرم پشت به نگاهي دوباره

 ...مني مال تو.بشه مون مانع کسي نميزارم ديگه-

 نور.اومد سمتم به کوچه ته از باال سرعت با ماشين يه يهو که کردم حرکت ماشين سمت به

 بين کردم احساس بدم نشون العملي عکس خواستم تا و ببندم رو چشمام شد باعث چراغاش

 ...معلقم هوا و زمين

*** 

 "عسل"

 .نيافتاد اتفاقي...که گفتم-
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 :گفت حرص با فرزاد

 عجيب پسر اون زندگيت؟عسل وسط بپره پا جفت بزاري ميخواي دوباره نکنه...بگو راستشو-

 ميگم؟ چي ميفهمي.نيست مناسب زندگي براي...غريبه

 .نميخوره زندگي درد به که کورم دختر يه منم که بدوني هم تو بهتره فقط...ميفهمم...آره-

 باشه،نه؟ بهتر بودن کور از بودن عجيب کنم فکر

 !کني عمل کافيه...مطمئنم من...ميشي خوب تو عسل-

 ممکنم برگرده بيناييم ممکنه که قدر همون...پنجاه پنجاه گفت واهي؟دکتر اميد بازم...واي-

 .نبينم عمر آخر تا هست

 .ميشي خوب تو مطمئنم من ولي-

 :گفتم و زدم تلهي پوزخند

 سرگرد؟ جناب خونه تو واسه بزاري رو بازجويي ادامه نيست بهتر...سرده-

 ...که من...کن عوض رو بحث...باشه-

 .کنيم سکوت دو هر شد باعث که اومد کوچه از ترمزي جيغ بلند صداي ناگهان

 ...نبود معمولي ترمز يه ترمز اين

 :گفت نگراني با فرزاد

 شنيدي؟ هم تو-

 شده؟ تصادف نکنه...آره-

 ...ببينم بزار...نميدونم-

 :زدم داد که شد دور ازم

 .بيام منم کن صبر-
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 .شد خارج حياط از و گفت اي باشه

 :زد داد فرزاد برم تر نزديک خواستم تا و رسوندم در به خودمو سختي به

 .بمون جا همون...جلو نيا-

 .بود عجيب خيلي.لرزيد مي صداش

 .افتاده اتفاقي نکنه.ميزد شور بدجور دلم

 .ميشد فهميدنم از مانع لعنتي نابينايي اين

 :پرسيدم استرس پر

 افتاده؟ شده؟اتفاقي چيزي-

 .ميکنم حلش من باش آروم تو...نه...نه-

 .رسوندم صداش نزديکي به خودمو خوردن سکندري بار چند با

 .داشتم بدي خيلي احساس

 :گفت فرزاد

 .اورژانس به بزنم زنگ بايد!نيا جلوتر...کرده تصادف يکي-

 :گفتم بهت با

 تصادف؟کي؟-

 .ميکرد خطي خط رو اعصابم فرزاد زدن حرف تلفني صداي.موند جواب بدون سوالم اما

 سي تقريبا جوون مرد يه!شده بيهوش!هست اينجا تصادفي مصدوم يه الو؟اوژانس؟ببخشيد-

 ...کرده خونريزي سرشم.ساله

 ...خيابان...حتما آدرس؟بله
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 .ميکرد بيشتر رو ام دلشوره ميزد که حرفايي چرا.نميشنيدم ديگه

 ...بشينم شدم مجبور که کرد برخورد چيزي به پام

 .بود کرده تصادف که بود مردي همون احتماال

 .نيست غريبه مرد اين ميکردم احساس بودن؟چرا نقيض و ضد حسام اينقدر چرا

 .گرفتم دستشو اختيار بي

 منه؟ مرد اين...اين... اين...نميشد باورم...زد خشکم

 بود؟ نرفته اون مگه!نداره امکان رادان؟اين

 .نيست رادان اين.ميکنم اشتباه دارم حتما

 :گفتم فرزاد به رو و گرفتم فاصله ازش سريع

 کيه؟ اين فرزاد-

 .اومد سمتم به و کرد قطع رو تماسش فرزاد

 ...آشناست مرد اين...عسل باش آروم-

 :زدم فرياد

 کيه؟ ميگم بهت-

 !رادانه...اين...اين-

 .رفت نفسم رادان اسم آوردن با

 :کردم زمزمه بهت با

 ...نداره امکان بدبختي همه اين.نداره امکان اين...نه...نه-

 ...کنم باورم نميتونم
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 :زدم فرياد و کوبيدم سينم روي مشت با

 !نميتونم...کنم باور نميتونم-

 .کرد باريدن به شروع مهابا بي اشکام باز و

 .بود خوني پيشونيش.کشيدم صورتش روي دستمو

 .ميکوبيد ديوار و در به خودشو داشت قلبم

 :گفتم غم با

 اومده؟ سرش باليي چه فرزاد...خون-

 ...آورده سرش رو بال اين کي

 بگيره؟ زير رو نفر يه ميتونه کي بست بن توي

 بدشانسه؟ اينقدر مرد اين چرا

 بدبختم؟ اينقدر من چرا

 :گفت ناراحتي با و گرفت رو دستام فرزاد

 خوب.گذرونده سر از رو بدتراش اين از رادان.نيست چيزيش.ميشه خوب...باش آروم-

 ...ميشه خوب...ميشه

 بايد چرا پس...بود خوب چي همه که امشب...بره ميخواد اون...منه زندگي خالص تير اين...نه-

 بشه؟ اينطوري

 .کنم اثبات بهش رو داشتنم دوست من که بود اين منتظر نکنه

 ميره؟ داره چرا پس...نبود راه نيمه رفيق که اون

 .گرفتم رو رادان مچ سريع و آوردم در فرزاد دست از رو دستم

 :گفتم و کردم پيدا رو نبضش



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

498 

 

 .بميره اينطوري رادان نميزارم نمياد؟من آمبوالنس اين چرا پس...کنده خيلي-

 ...نميزارم

 :زدم داد هق هق با و گرفتم دستام ميون رو رادان سرد دست

 که گفتي؟تو دروغ نکنه...نزاري تنهام و باشي باهام نبود قرار ميفهمي؟مگه...بري نداري حق-

 ...نبودي دروغگو

 ...نبودي اگر حتي باش من عشق تمام"

 !"غمگساري اوج در کشتم عشق درد که

*** 

 "راوي"

 :گفت و داد تکان سري افسوس با دکتر

 ...کماست تو حاضر حال در بيمارتون و بوده شديد خيلي سر به ضربه متاسفانه-

 :پرسيد باشد آرام ميکرد سعي که حالي در و کشيد عميق نفسي فرزاد

 ميشه؟ خوب-

 اگه...ميشنوه رو اطرافش صداهاي اما بياد بهوش کي نيست معلوم...باشه خدا به اميدتون-

 .کنه کمک بهش تونه مي خيلي بزنن حرف باهاش مادرش و پدر يا دوست يا بيمار همسر

 .کرد پيدا اميد کمي حرف اين با ميکرد هق هق و بود نشسته اي گوشه که عسل

 کار باالخره سهراب...بوده عمدي رادان تصادف که بود رسيده نتيجه اين به بيمارستان تا خانه از

 .بود کرده را خودش

 .بود کرده سياه چنين اين را روزگارش او انتقام ميدانست

 .برود تا کشيد کنار را خودش و داد تکان دکتر براي فهميدن نشانه به سري فرزاد
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 :گفت و داد تکيه ديوار به ميکرد نگاه دکتر رفتن به که همانطور

 .ميشنوه رو اطراف صداهاي گفت؟ميگه چي شنيدي...عسل-

 .باشه خدا به اميدت.نيست پايين اونقدرام هوشياريش سطح پس

 .نشست کنارش و رفت سمتش به نميدهد جوابي عسل ديد که فرزاد

 اما تداشت قبول را او زياد و ميکرد لجبازي رادان با کمي اينکه با.نبود ناراحت کم هم فرزاد

 .بيافتد روز و حال اين به نداشت دوست

 ديگر که بود وقت خيلي فرزاد و ميپرستيد عاشقانه را خواهرش که بود کسي او باالخره

 .شود او عشق منکر نميتوانست

 .ميکرد تر کالفه را فرزاد موضوع اين.نبود خوب خواهرش روز و حال

 چه بايد نميدانست اما است تصادف اين پشت کسي چه ميزد حدس.ميرفت پدرش پيش بايد

 ...کند کار

 :گفت ناراحتي با و گرفت را عسل کرده يخ دستهاي فرزاد

 .نيست چيزيش که اون.نکن گريه انقدر...بسه-

 .نميکشه دنيا اين از دست تو بخاطر باشه داشته دوستت اگه

 .داري عمل وقت ديگه هفته.بياري فشار اعصابت به نبايد تو

 .مياره سرت باليي يه گريه و اضطراب و خوردن حرص اينقدر آخرش

 :گفت آلود بغض عسل

 مرگ اون خاطر به بابا...کرد سکته مامان...شدم کور من...کماست تو بدتر؟رادان اين از بال ديگه-

 ولي ميکنم فکر اينا به دارم ساعته چند االن...زندگيم تو ميزنه گند داره سهراب...شکست جعلي

 نميکشم ديگه.ميشم رد دارم من که امتحانه بال همه اين اگه...نميرسم جايي هيچ به

 .نميکشم...فرزاد
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 .کند گريه گذاشت و نگفت چيزي فرزاد

 .بود نکشيده عذاب کم ماه چند اين...سوخت مي خواهرش براي دلش

 .کند خبر را پدرش بايد

 .شود حل سادگي اين به نبايد قضيه اين

 .شد بيهوش حالي بي خاطر به و شد قطع عسل گريه صداي گذشت که کمي

 .باشد عسل مراقب که خواست او از و زد صدا را ها پرستار از يکي فرزاد

 .شد دور I.C.U بخش از سريع بعد

 :کرد نوشتن به شروع ترديد کمي با و آورد در جيبش از را موبايلش

 .مهميه خيلي موضوع.بزنم حرف باهات بايد.بيمارستان حياط بيا.بابا سالم-

 .کرد اند پا بيمارستان حياط سمت به سريع و زد را ارسال دکمه بعد و

 .شود شوکه کمتر خبر اين شنيدن از پدرش تا ميکرد مرتب ذهنش در را جمالتش مدام

 باشد؟ سهراب کار معلوم کجا از ميکرد تکرار ذهنش در مدام کسي اما

 بود؟ انداخته روز اين به را رادان ديگري کس چه نبود سهراب کار اگر اما

 مي تهران بامداد سرماي از و بود نشسته بيمارستان حياط در نيمکتي روي آمد که خودش به

 .لرزيد

 :شود بلند شد باعث پدرش صداي گذشت که ثانيه چند

 اومدي؟ ميکني؟کي چيکار اينجا فرزاد؟تو-

 .ميدم توضيح...پدر بشينيد بفرماييد-

 .بشنود تا شد منتظر و نشست نيمکت روي ترديد با پدرش
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 :گفت نگراني با و گرفت جاي کنارش فرزاد

 ...افتاده بد اتفاق يه-

 بد؟ اتفاق-

 کردم مخالفت خيلي من...بزنن حرف تا بيرون رفتن هم با عسل و پناه يزدان سرگرد ديشب...بله-

 .برنداشت دست عسل اما

 برگشت وقتي.بود بخشيده رو رادان عسل که اين مثل.برگشتن ساعت دو يکي بعد و بيرون رفتن

 .اومد بيرون از صداهايي يه يهو که ميکردم پيچ سوال رو عسل داشتم حياط توي

 .گرفتن زير رو يکي فهميدم بيرون رفتيم وقتي

 ...رادانه فهميدم ديدم رو صورتش که همين.ميومد خون سرش از بدجور

 :گفت عصبانيت با پدرش

 ميگي؟ من به داري االن تو و افتاده اتفاقا اين ديشب-

 از وگرنه.گزارش نوشتن براي بود اومده پليس آخه.رفت يادم که شدم گرفتار اينقدر...ام شرمنده-

 .بگيرم مشورت ازتون تا پيشتون اومدم...کما تو رفته رادان.بوديم بيمارستان همين توي ديشب

 !کنم کار چي بايد نميدونم اما آورده رادان سر رو بال اين کي ميزنم حدس من

 بوده؟ تصادف نگفتي بال؟مگه-

 جيغ صداي و باال سرعت اون و تصادف شدت...بوده عمدي تصادف يه اين مطمئنم من پدر-

 بعد عصر،بالفاصله که چيزي و ماشين راننده نکردن توقف...بست بن کوچه يه توي اونم الستيکا

 ...کار تصادف اين بفهمم تا ميدن هم دست به دست همه و همه ديدم پنجره از عسل رفتن از

 :داد ادامه باالخره و کرد مکث کمي فرزاد

 ياد فيلش دوباره فهميد رو چي همه و مون خونه اومد که صبح ديروز...بوده سهراب کار-

 ...کرد هندستون
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 اونا دنبال که ديدم ماشينشو پنجره از عصر از ديروز خودم من و زد پسش عصبانيت با عسل

 .رفت

 زير رو رادان زده پسش عسل اينکه خاطر به که زياده خيلي احتمالش...لجبازه و غد خيلي اون

 .باشه گرفته

 ...نيست قاتل که ميگي؟سهراب چي ميفهمي هيچ فرزاد؟تو-

 بودن؟ قاتل اول از قاتال همه مگه بعيده شما از حرف اين...پدر-

 ...اول نفر گرفتن انتقام توي و متنفره بودن بازنده از سهراب ميدونيد خودتونم

 ...سراغش بريم بهتره پس

 .ميگفت راست فرزاد شايد.کند فکر تا کرد طوالني مکثي پدرش

 کار اگه اما.بشه بد حالش دوباره نميخوام...بفهمه نبايد مادرت اما سراغش ميريم صبح.باشه-

 ...اون و ميدونم من باشه سهراب

 ...آورده در شورشو ديگه پسر اين

 کجاست؟خونه؟ عسل...راستي

 :گفت و زد پوزخندي هانه نام شنيدن با فرزاد

 بريم هم با تا شما سراغ اومدم منم.رفت حال از که کرد تابي بي اينقدر...بيمارستانه-

 مقصر و آرزوهاش کاخ شدن خراب...داشت عادت چيز تا دو به بچگي از...خواهرم بيچاره.پيشش

 ...خودش دونستن

 بگم ميتونم حتي بود شده بهتر يکم عست بيناييش برگشتن براي اميد بود گفته دکتر که صبح

 ...نمونده تنش تو حوني ديگه اتفاق اين با ولي ميزد لبخند رادان تماس از بعد

 اش بيچاره کرده باهاش کارو اين سهراب بفهمم اگه اما ندارم رادان از خوشي دلي زياد درسته

 ...زندان ميندازمش شده که خواهرمم اشکهاي بخاطر...ميکنم
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 !کافيه ديگه...نکرده خراب رو خواهرم خوش حال کم...بسشه ديگه

*** 

 .ميفرستاد لعنت خودش به و ميرفت راه اتاق در مدام

 ...بود کرده اشتباه...ميکرد را کار آن نبايد

 .ميخورد زنگ مدام تلفنش

 .ميکرد ريجکت را فرزاد تماسهاي هزارم بار براي

 ...بوده او کار تصادف آن که باشند فهميده نکند

 .گرفت دستانش ميان را سرش و نشست تخت روي

 .کند رفتار عادي شد مجبور آمد که اتاق در صداي

 بله؟-

 :گفت و شد اتاق وارد مادرش

 .کردم صدات بار نمياي؟صد صبحونه واسه چرا پس-

 .ميام من برو شما...االن ميام-

 :پرسيد و کرد نگاه روزش و حال به کمي مادرش

 ...افتاده گود چشمات نخوابيدي؟زير ديشب-

 .ميکرد درد سرم يکم.نخوابيدم...نه-

 قبول ميخواي کي تو حون بچه ميکردي؟آخه فکر مغرورت عمه دختر اون به داشتي باز نکنه-

 .کردي قاطي دوباره است زنده فهميدي که ديروز از...نميخواد رو تو اون که کني

 ...بگيريش زور به که نميتوني نميخواد رو تو اون وقتي
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 .نيستيم راضي بابات و من ديگه بشه راضي اون هم اگر اصال

 ...پسره همون با بره بذار...بگيره کور زن يه پسرمون خوايم نمي ما

 :زد داد بود شده خسته مادرش زدن حرف رگباري از که سهراب

 .بيرون برو اتاق از و بردار سرم از دست...نميکنم فکر اون به من...کن ولم مامان-

 ...گذاشت تنهايش و بست را اتاق در بعد لحظه چند کرد، نگاهش زده بهت مادرش

 .گرفت دستانش ميان را سرش کالفه دوباره

 .کند چه نميدانست

 باشد؟ کشته را مرد آن ماند؟نکند مي يا ميرفت بايد

 گرفت؟ زير ماشين با را او ميشد؟چرا عصباني بايد آنقدر لحظه آن چرا

 ديوار سمت به و برداشت پاتختي روي از را موبايل گوشي عصبانيت با...خورد زنگ تلفنش دوباره

 .کرد پرت

 .نيست ديگري چاره انگار...برود بايد

 .اند فهميده را چيز همه فرزاد و عسل ميکرد حس

 .شود اعدام است ممکن بيافتد گير اگر

 ...است قاتل يک االن باشد کشته را مرد آن اگر...عمد قتل

 .کوبيد پايش به محکم مشتي و شد تر کالفه قاتل لفظ به کردن فکر با

 .ايستاد لحظه چند براي قلبش...آمد در زنگ صداي بعد لحظه چند

 اند؟ آمده کردنش دستگير براي که ديگر پليس چند هم شايد باشد؟يا فرزاد نکند

 .پوشيد را لباسهايش و رفت آويز رخت سمت به ترس با
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 ...ميفرستاد لعنت خود به لب زير

 بود؟ رسيده نقطه اين به کي

 ميکرد؟ فرار شدن دستگير از ترس خاطر به بايد االن چرا پس نبود قاتل بود که چه هر او

 بود؟ شده عوض اينقدر کي

 اينکه خاطر به فقط بگيرد زير کوچه در را تنهايي مرد ميتوانست که بود شده نامرد آنقدر کي از

 بود؟ عاشق هم او

 نداشت؟ دوستش عسل که بود او تقصير مگر

 ...نبود زدن خنجر پشت از اهل که او

 ...کند فرار ميخواست کي تا

 ...آمد خودش به حياط در شدن باز صداي با

 .بود کرده باز را در مادرش پس

 باشد؟ فرزاد که معلوم کجا از ميکرد؟اصال فرار کي بکند؟تا ميتوانست کار چه

 .کرده که کاري بر تاييد مهر يعني رفتنش...برود نبايد باشد فرزاد هم اگر اصال

 .داشته رفتن قصد که ميداد نشان نبايد...آورد در را لباسهايش

 .ميشود مال بر لحظه همين در و امروز چيز همه ميکرد فکر چرا نميدانست اما

 ...شد زده اتاقش در

 :گفت دلخوري لحن با مادرش

 ...اينجا اومدن ات عمه شوهر و فرزاد...سهراب بيرون بيا-

 :گفت و کرد باز را در تعلل کمي با
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 !ميام منم برو...باشه-

 .رفت بيرون اتاق از دقيقه چند از بعد

 .دادند سالم عادي خيلي و شدند بلند پدرش و فرزاد شد که حال وارد

 .نشست رويشان به رو و داد دست دو هر با

 :گفت فرزاد

 .بزنيم حرف باهات چيزي يه مورد در اومديم ما...سهراب-

 :داد ادامه و انداخت ديگري روي را راستش پاي

 بودي؟ کجا ده ساعت ديشب...مطلب اصل سر ميرم-

 :گفت و انداخت بود مشغول آشپزخانه در که مادرش به نگاهي

 ...خونه کنم فکر-

 کني؟ فکر-

 .بودم خونه ده ساعت حوالي اما خونه رسيدم کي نمياد يادم دقيقا خب-

 مطمئني؟-

 مگه؟ چطور...آره-

 :گفت صريح و زد پوزخندي فرزاد

 نيست اين که دهنده نشون پارکه پارکينگ تو که ماشينت خوني شيشه و رفته فرو کاپوت پس-

 کردي؟ تصادف يکي با تو که

 ...آمد بند زبانش صراحت همه اين از

 :گفت تعلل کمي با
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 ...نکردم تصادف فرزاد؟من خوبه حالت-

 :گفت فرزاد جاي به و نديد جايز را ترديد ديگر سرهنگ

 ...کردي زير رو بيچاره پناه يزدان سرگرد اون ديشب تو...جون پسر نگو دروغ-

 ميگيد که رو آدمي اين اصال من...ميگيد چي نميفهمم... انگار نيست خوب حالتون ها شما-

 .نميشناسم

 :گرفت را اش يقه و برد يورش سهراب سمت به عصبانيت با فرزاد

 همون پناه يزدان سرگرد...ميکنن انکار رو اشتباهاتشون ها ترسو مثل که آدمايي از مياد بدم-

 ...عسله خواستگاره

 رواني؟ آوردي سرش رو بال اون چرا

 ...کن ول امو يقه-

 ...کنم ولت تا بگو راستشو-

 :غريد بود شده عصبي که سهراب

 ...کشتمش منم پس بود مانعم...کردم زيرش من...بدوني؟آره راستشو ميخواد دلت خيلي-

 .سراغش بياد نداشت حق اون...بود من مال عسل

 ...کشتمش منم...ميگفت عسل به عشقش از وقاحت با

 :زد فرياد و کوبيد صورتش به مشتي بود مانده باز دهانش وقاحت همه اين از که فرزاد

 کردي؟ چيکار ميدوني...عوضي-

 ...عسل تلخي به رمان دوم جلد

 ????شکالتي آرامش????

 :رمان از پارتي
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 .رسيد واحدشان در روي به رو به باالخره که ميرفت باال ها پله از آرام آرام نيلوفر

 روشن ها چراغ تا بپرد پايين و باال کمي شد مجبور که بود شده خاموش راهرو هوشمند هاي چراغ

 .شوند

 .شد زده بهت رويش به رو آور شگفت صحنه ديدن با نيلوفر شد روشن ها چراغ که همين

 بود؟ برده خوابش در پشت محدثه

 .نداشت امکان اين

 .داد تکانش کمي و نشست کنارش

 .نشد بيدار اما

 :گفت و داد تکانش تر محکم

 خوابيدي؟ اينجا چرا...شو محدثه؟بيدار-

 .ديگه پاشو...ياال

 :پرسيد گيجي با و گشود را چشمانش کم کم محدثه

 اومدي؟ تويي؟کي-

 خوابيدي؟ در دم چرا تو...االن همين-

 هان؟-

 خوابيدي؟ در دم چرا ميگم-

 :پرسيد کنان هن هن بود آمده باال را ها پله سختي به خريد هاي کيسه آن با که زهرا

 خوابيده؟ در دم کي-

 :گفت زده بهت محدثه ديدن با بعد و
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 !موندي در پشت رو عصر کل که نگو...بيخيال-

 :گفت و ماليد را چشمانش محدثه

 .نرسه بيشعور موناي اون به دستم که اين مگر...دقيقا-

 را هايش قدم محدثه حرف شنيدن با آمد مي باال را ها پله سختي به زهرا سر پشت که هم مونا

 .نبرد پي وجودش به کسي تا کرد آرامتر

 ...ديرتر يا زودتر کمي حاال...بود اتفاق اين منتظر

 .بزند را جانش قيد هايش تالفي خاطر به بايد يا ماند مي زنده امشب نميدانست فقط

 .شد قايم زهرا پشت و رفت باال آرام آرام

 .شدند خانه وارد و شد بلند نيلوفر کمک به بود نپريده سرش از خواب هنوز که محدثه

 :غريد لب زير حرص با زهرا

 .کاريات گند اين با روحت تو بگم خواستم فقط...شدي قايم پشتم ميدونم-

 :داد جواب آرام همانطور هم مونا

 .بود حقش-

 .بيا هم تو ميرم جا هر...شو قايم پشتم همونطوري

 :زد داد محدثه ناگهان که افتاد راه زهرا پشت آرامي به مونا

 !??زهرا-

 :پرسيد سختي به و داد قورت را دهانش آب زهرا

 جانم؟-

 شده؟ قايم پشتت کيه اون-
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 .احتماال شدي خياالتي...من؟هيچکس پشت-

 :گفت هوا بي نيلوفر

 .ضايعست...ديگه موناست اون-

 .انداخت نگاه محدثه به مسخره لبخندي با و کرد مچاله را اش قيافه زهرا

 .کرد فرار اتاق سمت به و گفت ناسزايي لب زير مونا

*** 

 ...ميخوندم دعا مدام و بودم نشسته کنارش

 .بود شده تنگ حرفاش براي خيلي دلم

 .بودم شده آروم کمي داده پليس تحويل تصادف بخاطر رو سهراب فرزاد فهميدم وقتي از

 .نداشت دشمني رادان با اون از غير کسي آخه...اونه کار ميدونستم هم اول لحظه از

 ميوفتاد؟ روز و حال اين به من خاطر به بايد چرا...مظلوميت همه اين از ميگرفت آتيش دلم

 اي بهانه يه به دفعه هر...زدم پسش گذاشت جلو پا بار هر که مني...داشتم ارزششو من مگه

 برميگشت؟ قبل از تر محکم هميشه چرا اون و کردم خورد غرورشو

 :گفتم وار زمزمه و دادم فشار بود دستم توي که دستشو

 اين...کنم عمل فکر بدون ميخوام اينبار من...پاشو فقط...باشه تو و من بين مانعي نميزارم ديگه-

 که کن ثابت بهم و شو بلند...االن و توييم و من مهم...آينده به نه ميکنم ر نابيناييم به نه بار

 .داري دوستم هنوزم

 .ميزنم فرياد داشتنو دوست فکر بي اينبار من...نکن فکر چيز هيچ به و کن باز چشماتو

 !بودنه تو با مانع عاقلي...ميخواد عاشق قلب يه فقط تو داشتن

 دانندنمي ها نهنگ کنيمي خيال"
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 !مرگ؟ يعني ساحل به آمدن

 کنيمي خيال

 که نکردم فکر عاقبتش به

 !"؟...دارم دوستت گفتم

 :دادم ادامه و کردم پاک دست پشت با رو ميخورد سر ام گونه روي لجوجانه که اشکي قطره

 ميخواي؟ ازم چيزي چشمات کردن باز عوض در نکنه-

 من اما برو ميگفتم روزي يه...ميشم ديوونه تو بي دارم

 ميگيره؟ آتيش قلبم نباشي وقتي ميدونستم چه

 ...نشست ام شونه روي دستي يهو که کردم ي م گريه علنا ديگه و شد بيشتر هقام هق

 :گفت مهربوني با پرستاري که باال آوردم تعجب با رو سرم

 .شده تموم وقتت...بري بايد ديگه عزيزم-

 :گفتم ملتمسانه

 ...بيشتر يکم نميشه-

 ميخواد جواب من از موندي اينجا مقرر وقت از بيشتر ببينه بياد دکتر االن.ديگه مياي بازم بعدا-

 ...عزيزم

 :گرفت دستمو پرستاره که برم تنهايي به خواستم و شدم بلند جام از ميلي بي با

 ...ميکنم کمکت-

 .دادم بهش ناچار به رو دستم

 به...نابيناييم خاطر به نه.کنه کمکم گذاشتم اما بودم شده بر از اخير چند توي رو راه اينکه با

 ...بود باعثشون رادان جون بي تن که هايي قدم سستي خاطر
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 .ميکردم فکر و بودم نشسته انتظار سالن توي اومدم که خودم به

 .نشسته کنارم فرزاد فهميدم پيچيد مشامم تو که تلخي عطر و قدمهاش صداي از

 نه؟... شدم انگيز ترحم زني؟خيلي نمي حرف چرا-

 :گفت عصبي فرزاد

 شدي؟ تلخ اينقدر جان؟چرا عسل حرفيه چه اين-

 ...آدماش و روزگار اين...کردن تلخم-

 ...بزنم حرف باهات اومدم-

 ...ميشنوم-

 :گفت طمانينه با و گرفت رو دستم فرزاد

 ...کني عمل هفته همين آخر بهتره ميگفت...بود زده زنگ دکترت-

 .باشه گفتم منم

 بخواد؟ ازم چيزي همچين ميتونست چطور...بيرون کشيدم دستش از رو دستم حرص با

 من عشق خاطر به که کسي...نامردي يعني خودم؟اين درمان سراغ ميرفتم و ميکردم ول و رادان

 بايد چطوري من اونوقت...کما تو رفته من ديوونه پسردايي خاطر به حاال افتاد در رواني يه با

 بزارم؟ تنهاش که کنم راضي خودمو

 :گفتم حرص با

 خودم؟ درمون دوا پي برم و کنم ول رو رادان خوبه؟ميگي حالت-

 بزارم؟ تنهاش و کنم فراموش رو مرد اون عشق من...آور شرم کار اين

 عاشقي؟ رسم اينه

 :گفت کالفه فرزاد
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 ميکني؟ اش گنده رو موضوع اينقدر کني؟چرا ولش گفت حرفيه؟کي چه اين عسل-

 بياي ديگه روزاي ميتوني عمل روز از غير.شي بستري روز چند و کني عمل هفته آخر قراره

 ...کنارش

 خوبه؟...اينجا ميارمت روز هر خودم اصال...ديگه بيمارستانيد يه توي

 !نباشم کنارش ميشه بيدار وقتي نميخواد چي؟دلم بشه بيدار اگه...نميتونم...نه-

 ...بهتر زودتر چه هر...بشي عمل بايد تو...عسل نکن لجبازي-

 نميبيني؟ رو ليوان پر نيمه چرا

 نميخواد بزني؟دلت زل چشماش به بتوني تو ميکنه باز رو چشماش رادان وقتي نميخواد دلت

 ...سالم چشماي با ببينيش؟اونم

 بشه؟ خوشحال سالمتيت ديدن با رادان نميخواد دلت

 ...انداختم پايين رو سرم و نگفتم هيچي

 :گفت مهربوني با و گذاشت ام شونه روي دستشو فرزاد

 ...بده گوش من حرف به بار يه همين...نباش لجباز ميکنم خواهش-

 .بشن خوشحال موافقتت شنيدن با هم بابا و مامان بذار

 ...چشمات فهميد وقتي ولي بود شده خوشحال چقدر ديدنت با ديروز مامان ديدي که تو

 :داد ادامه سختي به و کرد مکثي

 اينطور کسمه ترين عزيز که خواهرم که سخته منم براي...نبينه ديگه دخترش که براش سخته-

 ...بشه آب شمع مثل جلوم

 بذار حداقل اما...باالييه اون دست تو و رادان شفاي چون...ميکنم درست رو چي همه نميگم من

 .کردم تالشمو همه که کنم خوش دل اين به
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 :گفتم ترديد با

 ...است نتيجه بي عمل اين ميدونم که من ولي...شماها خاطر به فقط...باشه-

 !مطمئن...ميشي خوب مطمئنم من...نگو اينطور-

 .ميرسه زودي به سختيا اين همه پايان ميگه بهم حسي يه

 ...ميگويي اطمينان از که است خوب"

 ...کرده فراموش را اطمينان که قلبي براي

 ...کن پرواز من در افکارت با...آسمانم من

 ..."هايم غم زنجير شود گسسته شايد

*** 

 .بودم نکرده تغييري هيچ رادان که بود روز چند

 .نداشتم زيادي اميدي اما نبودم اميد نا...بود عملم وقت امروز

 که من اما...ميکنه عوض رو چي همه عمل اين بود مطمئن انگار...بود خوشحال خيلي فرزاد اما

 از بچگي از...نميدم دلداري خودم به زياد پس نبينم هيچوقت ديگه که زياده امکانش ميدونم

 .ميومد بدم واهي اميدهاي

 .بود خدا به توکل...ميومد بر دستم از که کاري تنها شرايط اون توي

 .ميدونه خودش از بهتر رو کسي هر صالح بااليي اون...بخواد چي خدا تا

 چيه؟ رادان و من صالح يعني

 گرفتن با همه از منم و آوردن بيرون اتاق از منو تخت بعد...کردن عمل آماده منو کم کم پرستارا

 کوره دستاش که مادرم از...بود يخ دستاش که پدرم از...کردم خداحافظي دستاشون اي لحظه

 ...لرزه مي دستاش ميکردم احساس جديدا که برادرم از و بود آتيش
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 ...بوديم شده عوض همه مدت اين توي انگار

 !فرزاد...رادان...من

 !پدر حتي...همه

 :گفت گرمش صداي با مردي يه اي ماده تزريق از بعد و عمل اتاق توي بردند منو

 ...بشمر ده تا يک از و بکش عميق نفس دخترم-

 ...شمردن به کردم شروع و کشيدم عميقي نفس

 ...پنج...چهار...سه...دو...يک-

 .رفتم فرو بيخبري عالم تو آروم آروم و نفهميدم چيزي ديگه پنج از بعد

*** 

 :ميزد حرف موبايل با داشت انگار...اومدم هوش به فرزاد صداي با

 ...نيومده بهوش هنوز...نه-

-... 

 خبر؟ چه اداره راستي!ميگم بهش حتما...ممنون-

-... 

 ...ميگذره خوش بهت نميبيني رو ما اينطور؟پس که-

-... 

 برنميگردي؟ نه؟ديگه اينجا شدي موندني تو...ديگه چيز يه-

-... 
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 حوصله ديگه...باشم ام خانواده پيش تهران بعد به اين از ميخوام منم...ميکني خوبي کار-

 ...ندارم بودنو ماتادور

 ...بشن آشنا هم جديد نيروهاي دست ضرب با يکم قاچاقچيا بذار

-... 

 جان؟ سيروان نداري کاري...آره-

-... 

 !خداحافظ...قربانت-

 :کردم صداش و کردم باز لب سختي به

 فرزاد؟-

 :گفت و شد نزديک بهم سريع فرزاد

 عزيزم؟ اومدي هوش جانم؟به-

 ...کشيدم چشمام به دستي و دادم تکون مثبت نشانه به سري

 ...کنن باز رو پانسمانا اين بيان بگو-

 !بياد دکترت بايد...نميشه که االن...عزيزم باشه-

 !بياد بگو برو پس-

 ...کنن خبرش ميگم من کن استراحت تو...باشه-

 .گذاشت تنها خيال و فکر دنيا يه با منو و زد بيرون اتاق از محکم و سريع قدمهايي با فرزاد

 چنده؟ ساعت االن اصال...بپرسم ازش رو رادان حال رفت يادم چرا

 ...رادان پيش برم بايد روزه؟من از وقتي چه
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 :زدم داد بلند صداي با بودم شده کالفه که دقيقه چند از بعد...دارم دلشوره خيلي

 نيست؟پرستار؟پرستار؟ اينجا کسي-

 :ميگه خنده با که جووني زن صداي بالفاصله و اومد در صداي

 ...انداخته راه خاک و گرد ميکرديم فکر که چيزي اون از زودتر بيمارمون ميبينم-

 ميخواي؟ گلم؟چي چيشده

 کنيد؟ صداش ميشه...برادرم-

 ...ميدم انجام برات من ميخواي کاري اگه...بيرون رفت بخش از االن که اون-

 :پرسيدم ترديد با و کردم مکثي

 واقعا؟-

 !باشه چي کارت داره بستگي البته خب-

 .ببينم رو يکي بايد.کنيد همراهي جايي يه تا منو ميخوام-

 .بياد دکترتون تا کنيد استراحت فعال بايد شما.ام شرمنده رو يکي اين...نه-

 :گفتم لجوجانه

 !ويژه هاي مراقبت بخش...ها بيمارستانه همين توي-

 !نميشه که گفتم...نه-

 .بستن رو پاش و دست قوانين اما راضيه خودش که بود معلوم لحنش از

 قوانين از تر محکم احساسات دليل اگه اون قول به...بود دل اهل خيلي داشتيم استادي يه

 ...انسانيم يه باشيم پليس يه اينکه از قبل ما چون...کرد عمل بهش بايد بوديد نظامي

 ...باشه محکم و کننده قانع براش احساساتش که دليلي پرستاره اين تا ميکردم کاري بايد االنم
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 کرديد؟ ازدواج شما...ببينم-

 ...آره يعني طوالنيش مکث...نگفت چيزي

 چيه؟ عشق ميدونيد پس-

 ...کماست تو من عشق رو پافشاري خاطر به االن که مرديم عاشق من

 ...پيشش نرفتم شدم عملم کاراي درگير وقتي از

 !بگيري ناديده عشقتو مدت همه اين که نامرديه اين

 ...ميکرد عالقه ابراز بهت روز هر نابينا تو و بود سرحال و سالم وقتي که رو کسي اونم

 ...بذارم تنهاش نميخوام ديگه...نديده نامهربوني من از کم هم حال همون توي

 ...دقيقه ده فقط...پيشش ببر منو ميکنم خواهش

 ...بود کرده سکوت بازم

 :زدم رو خالص تير

 !کن کمکم...بفهمي حالمو بايد هستي عاشق اگه-

 :گفت ترديد با پرستاره

 !دقيقه ده فقط ولي...باشه-

 :گفتم خوشحال با

 !چشم-

 ...ببرمت بيارم ويلچر يه برم بذار پس-

 !سالمه پاهام...که نميخواد ويلچر-
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 دست از رو تعادلت يا بره گيج سرت داشتي که عملي خاطر به ممکنه...سالمن پاهات ميدچنم-

 !بهتره باشه ويلچر همين خاطر به...بدي

 ...شد خارج اتاق از سريع اون و نگفتم چيزي

 .شد پيداش که نکشيد طول زياد

 .نشوند ويلچر روي منو و شم بلند کرد کمک بعد

 :پرسيد ميداد حرکت رو ويلچرم که همينطور

 چيه؟ شوهرت اسم حاال-

 ...نيست شوهرم-

 نامزدت؟ اسم خب-

 ...نيست نامزدمم-

 خوبه؟ حالت دختر...وا-

 گوش دلم حرف به بعد به جايي يه از اگه شايد...اومد سرمون بال تا هزار بودنم غد و لجبازي سر-

 ...نبود اينجا االن بودم کرده

 ...لرزونده قلبمو که مردي آخرين و اولين البته و...همکارمه...خواستگارمه

 ؟...ميکنند ثبت شناسنامه در را قلبها پيوند مگر"

 !خدا و من،او...داشت شاهد سه تنها پيمان اين!نه

 !"آسمانها در شدنش جاودانه بود زيبا چه نميداني و

 !ويژه هاي مراقبت بخش گفتي...آهان-

 ...اوهوم-

*** 
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 .نريزم اشک کردم سعي و فشردم دستم توي رو دستش

 :گفتم ناراحتي با

 دلتنگته؟ بدجور اينجا نفر يه ميدوني!نميشي بيدار کني؟چرا تنبيهم ميخواي کي تا-

 ...نبودم کنارت روز دو يکي اگه ببخشيد

 .کنيم عقد هم با شدي بيدار خواب از که عمين ميخواد دلم

 :دادم ادامه و خنديدم تلخ

 نيستي من جاي تو اما...ميزني حرفو اين که پرروئه چقدر دختره اين ميگي خودت پيش حتما-

 !بديه حال چه شدن تو دلتنگ ببيني که

 هيچ و بگردم رو جا همه داشتم دوست سفر ميرفتم وقتي قبلنا...سفر بريم هم با ميخواد دلم

 ...نذارم باقي اي نديده جاي

 ...کنم سکوت عشقمون خاطر به و کنم نگاه تو چشماي تو ميخواد دلم فقط االن اما

 ...نيستم اي داشتني دوست آدم ميگفتي يادته

 ...بودي جذاب و داشتني دوست هم خيلي...بودي

 !ايه مزه چه شدن عاشق فهميدم دير من اما

 ...سرگرد جناب شده تنگ برات دلم

 ...ميشنوي صدامو تو ميگن دکترا...شده تنگ دلم

 ؟!نميدي جوابمو چرا پس

 !نميذاشتي جواب بي رو حرفم بودي دلگيرم ازم وقتي حتي يادته

 رادان؟ نيستي عاشقم ديگه شده؟نکنه چي

 !داري دوستم که کن ثابت بهم و شو بلند...شو بلند عاشقي اگه
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 ...کنم سکوت شد باعث ميشد نزديک که کسي پاي صداي

 !اتاقت برگردي بايد...شد تموم دقيقه ده عزيزم-

 ...دقيقه يه فقط-

 ...کنه معاينت دکترت تا بري بايد االن...ميارمت بازم بعدا!دادي قول من به تو عزيزم-

 ضعيف خيلي ديدم ناباوري کمال در که کنم رها دستشو خواستم و زدم پس گلوم توي بغض

 ...برم که بزاره نميخواد انگار و گرفته رو انگشتام

 :گفتم خوشحالي با و گرفتم رو دستش بهت با

 ...داد تکون رو دستش...ببين بيا...پرستار-

 ميشنوي؟ صدامو...رادان

 .ميکنيم خبر رو دکتر االن...عزيزم باش آروم-

 ...زد صدا رو همکاراش از تا چند بعد

 :داد جواب اي خسته صداي با زدم صداش که سومي دفعه...زدم صداش دوباره من

 جانم؟-

 :گفتم زده هيجان

 .ممنونم...من...من...رادان-

 :کرد زمزمه سختي به

 !عسل...نرو... پيشم از... ميکنم خواهش...دارم دوستت-

 !نميرم هيچوقت ديگه...نميرم-

 است عشق ےخانه من قلب"
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 !مني مهمان تو و

 شده اسمت از روشن من چشم

 !مني چشمان

 آرامش   شده حرفهايـت

 شبم و روز هر

 و عشقي ےپروانہ همچو

 "مني جان در تو

*** 

 ...کن باز چشماتو آروم-

 ...کردم باز رو پلکام الي آروم

 .ديدم مي رو نور من ولي...بود تار جا همه

 .نبود مطلق تاريکي ديگه

 .ميکردم حس رو بود افتاده صورتم روي پنجره از لجوجانه که نوري تابش

 :گفت طمانينه با دکتر

 ميبيني؟ چيزي-

 ...ميبينم رو نور ولي...تاره جا همه-

 !ميبيني چي بگو بهم دوباره و کن بسته و باز چشماتو يکم...خوبه-

 ام کالفه داشت چشمام آبريزش و ميسوخت چشمام يکم آخه.بود شده خيس اشک از صورتم

 .ميکرد
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 .کنم بسته و باز رو چشمام کردم سعي بود کندني جون هر به

 ...شد تر واضح و واضح جا همه دقيقه يه از بعد باالخره

 ...بود رادان ديدم که کسي اولين

 !ميکرد کجي دهن بهم اش گونه روي که زخمي و شده باندپيچي سر با

 ...زدم لبخند بهش...بود لبش روي لبخند

 ...شد تبديل قهقهه به جفتمون هر لبخند کم کم

 :گفت خنده با دکتر

 خوشحالي؟نه؟ اينقدر که ميبيني داري پس-

 .کردم تشکر ازش و انداختم بهش نگاهي قدرداني با

 :گفت اونم

 اوکي؟...باش مراقب خيلي مدت يه تا...بدي استراحت چشات به بايد اما...ميکنم خواهش-

 :گفتم خنده با

 !چشم...ميکنم سعي-

 ...رفتن دنبالش تشکر براي هم پدر و فرزاد رفت دکتر اينکه از بعد

 .نميکنم فراموش هيچوقت رو فرزاد عميق لبخند

 چشمام کردن باز موقع زياد استرس از که رو مادرم نازک دل و پدرم شاد چشماي همچنين و

 .نبود اينجا

 :گفت و تختم کنار اومد ويلچر با رادان

 .بودم کرده التماس خدا به من...ميشي خوب که بودم مطمئن-
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 غريبش امام حرف نده جواب هم من خاطر به که ميدونستم و ازش بودم خواسته رو تو چشماي

 ...نميندازه زمين رو

 :گفتم و گذاشتم بينيم روي امو اشاره انگشت

 ...شده که هم لحظه چند براي...باشيم آروم بذار...کنم نگاهت فقط ميخوام االن...نگو هيچي-

 ...دارم برنامه بعدش براي چون...لحظه چند فقط ولي...باشه-

 ...کردم فرض شوخي رو حرفش و خنديدگ

 .خورد زنگ رادان گوشي دقيقه يه سر

 :داد جواب فاصله بال

 جونم؟-

-... 

 !88 اتاق...باال بياييد...درست دستت-

-... 

 .منتظرم-

 .کرد قطع رو تماس بعد و

 :پرسيدم کنجکاوي با

 بود؟ کي-

 !نداد جواب و کرد نگاهم شيطنت با

*** 

 ...ميکردم نگاه اطرافم به بهت با
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 .ميکرد پچ پچ رادان با داشت که عاقد يه و...سيروان...فرزاد...بابام...مامانم

 .خودش براي شاهکاريه رادانم يعني...کنيم عقد رادان و من بود قرار االن يعني

 ...(خانوم عسل ديگه توئه مثل:نويسنده سخن)

 !نبودي بود وقت خيلي!نويسنده...عه

 گوشه يه بودم نشستم بود شده دارتر گريه هندي فيلم از زندگيت چون اما بودم:نويسنده سخن)

 .????(ميکردم گريه زار زار و

 !??ميکردي خوب

 .زد چشمک بهم و باال آورد سرشو لحظه يه رادان

 ...ديوونه

 :گفت و تختم کنار اومد ويلچر با رادان بعد لحظه چند

 ...عزيزم اي آماده-

 :گفتم خنده با

 بود؟ سورپرايزي چه ديگه اين چل و خل پسره-

 بخونه؟ رو عقد خطبه بگم...شده که کاريه ديگه-

 ميگيري؟ اجازه من از اومدي آخرش کردي کاراتو همه-

 بخونه؟ پس-

 ...بخونه-

 ...پيچيد گوشم توي عاقد صداي که نکشيد لحظه چند به

 ...ميموند يادم عمر آخر تا که صدايي



                 
 

 

 رمان یک|  عسل تلخی به رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

526 

 

 و پدر از که حالي در بعد کردم نگاه رادان چشماي تو عشق با عقد خطبه کامل خوندن از بعد

 :گفتم ميخواستم اجازه مادرم

 !بله...برادرم و مادر و پدر اجازه با-

 :گفت خنده با رادان و کردن امضا شاهد عنوان به سيروان و فرزاد رادان گفتن بله از بعد

 ...فرزاد آقا تو مخصوصا...بشه هم تا دو شما قسمت شاءهللا ان-

 داره؟ تو با کردن زندگي جرات دختري کدوم ببينم دارم دوست خيلي

 :گفت و زد کجي لبخند فرزاد

 ...نميکنم گرفتار خودمو ها حاال حاال من...ازدواج؟بيخيال-

 .کنيم تعريف و ببينيم-

 :گفتم و زدم اي ضربه رادان بازوي به خنده با

 ...کن اذيت داداشمو کم-

 .بودم شده رادان زن من قانونا و رسما و شرعا ديگه پدرم و رادان و منو امضاهاي از بعد

 ببينم رو اش چهره ميتونستم که همين و رادان نفسهاي صداي...بودم خوشحال اونقدر عمرم تو

 .بود دنيا يه برام

 ...شد خلوت دورمون کم کم و رفتن گفتن تبريک بهمون کلي مادرم و پدر اينکه از بعد

 .کرد نگاهم عشق با و گرفت دستمو رادان رفتن که همه

 .بود تنها تقريبا اينجا امروز اون...بودم ناراحت براش

 !برادري و خواهر نه...پدري نه...مادري نه

 :گفتم و کشيدم اش گونه به دستي

 عاشقته؟ خيلي يکي ميدوني-
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 .کني يادآوري بهم روز هر ميخواد دلم خيلي...نه-

 .داريم دوست رو همديگه چقدر که ميگيم بهم روز هر شد اينطور که حاال...باشه...پررو-

 ...بوسيد آروم و برد لبهاش جلوي دسمتو رادان

 :گفت لبخند با

 .مني زندگي اتفاق ترين شيرين تو...مني عسل تو...من پرنسس-

 ...مني زندگي خود تو اصال...مني روح بي زندگي ناجي تو

 !من از نيمي نه...مني خود هم تو...من روياهاي شاهزاده-

 ...آمدنت از قبل نبودم نيمه من"

 !"ساختي مرا عاشقانه چه و تو از قبل بودم هيچ

*** 

 !ديگه نباش ناراحت...عه-

 :گفت و زد پاش به مشتي حرصي رادان

 ...ناراحتم شاهکارت خاله دختر اون از...نيستم ناراحت تو از-

 ...گرفته وقت ما براي مرده فيلمبردارش و عکاس اي آتليه تو رفته عقلي چه با اون

 .ببينه زنمو زيبايي ديگه مرد يه بذارم که شدم غيرت بي اينقدر کي از

 :گفتم و خنديدم

 ...نيست مهم برام عکس گفتم که من...نخور حرص بابا-

 داشته عکس هم با سال هشتاد اندازه به ميتونيم کنيم زندگي هم کنار سال هشتاد قراره وقتي

 .نگيريم عکس شبو يه اين حاال...باشيم
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 ...باشي داشته عکس امشب از تو ميخواست دلم من ولي-

 .باشه کم زندگيمون توي چيزي ندارم دوست هيچوقت

 پيش تا دو ما که همين...نميره پيش روتين چيز همه که هميشه اما مني فکر به اينقدر که خوبه-

 .برام کافيه هميم

 :دادم ادامه که کرد نگاهم ترديد با رادان

 ...منتظرمونن آدم کلي که تاالر بريم بيافت راه هم حاال-

 :گفت و داد تکون سري زد، لبخندي رادان

 دختر؟ مسکني اينقدر تو چرا-

 :دادم جواب و خنديدم

 پسر؟ باحاله اصطالحاتت اينقدر تو چرا-

 ...باحاله خانومم چون-

 .ميکني فراموش رو دنيا غمهاي تمام اون با که زياد اونقدر...مسکنه شوهرم منم پس خب-

 .نگفت چيزي و کرد نگاهم عشق با رادان

 :گفتم و دوختم چشم به رو به

 بشي؟ عاشقم روز يه ميکردي فکر هيچوقت...رادان-

 مياوردي در حرصمو و ميکرديم کل کل اينقدر...عزيزم ميذاشتي کردنم فکر وقت تو مگه...نه-

 ...که

 :داد ادامه جديت با که کردم نگاهش چپ چپ

 ولي بود نگاه يک در عشق تو به من عشق نميگم...بودي متفاوت برام اولش از تو شوخي از دور-

 ...ميومدي چشمم به همه از بيشتر تو بگم ميتونم
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 ...ارزشه بي و پوچه برام زندگي تو بي ديدم اومدم خودم به روز يه

 ...زندگيم روح بودي شده تو

 يه تو چون.ميکردم سکته داشتم شدم عاشقت فهميدم وقتي...رادان ميدوني...باز زبون آي-

 ...پليس يه من و بودي خالفکار

 ميکنم سعي دارم هستم کنارت که االن خب ولي...دلخورما ازت روزا اون سختياي خاطر به هنوز

 .کنم فراموش رو روزا اون

 ...نيوفتيد پس ميگيريد پيش دست داريد خانوم-

 ...نبودم آدم من...داريد تشريف خالفکار شما ميکردم فکر مدت يه تا خودم بنده

 ...بگذريم اصال...من اما داشتي تفکري همچين کوتاهي مدت يه تو-

 کنه؟ جور خانوم فيلمبردار يه خودش بگم بزنم زنگ فرزاد به

 ...کنه پيدا برامون را يکي بتونه کنم فکر کاره اين توي دوستاش از يکي

 !بکنه کاري ميتونه ببين...نميدونم-

 .گرفتم رو فرزاد شماره سريع و آوردم در ماشين داشبورد تو از موبايلمو

 ...خاموشه گفت که دومم دفعه...نداد جواب اول دفعه

 .نبود کردن خاموش گوشي اهل که فرزاد...بود عجيب خيلي

 ...بود افتاده شور بدجوري دلم

 :گفت نگراني با رادان که بود چطور حالم نميدونم

 پريده؟ رنگت خانومم؟چرا خوبي-

 ...خاموشه گوشيش فرزاد...فرزاد-
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 خاموش رو گوشي داشته کار شايد...که نيستيم جنگ وسط...که نشده چيزي خانومي بابا-

 .ميشه پيداش ديگه ساعت دو يکي...کرده

 .نداشت عادتا اين از فرزاد آخه اما-

 .نيوفتاده اتفاقي هيچ ميدم قول بهت من...ها کرده حساست بدجور اخير اتفاقات عزيزم-

 !ميگي راست تو شايدم...نميدونم-

 .نزدم حرفي هيچ تاالر به رسيدنمون تا ديگه و نيمرخش به زدم زل

 ...کنم نگاش ميتونم تا ميخواست دلم

 ...زنم نمي صدايت"

 !"ميشود تمام نيمرخت

*** 

 .شديم هدايت داماد و عروس جايگاه سمت به کف و سوت کلي با

 ...بود گذاشته تموم سنگ رادان انصافا

 .بود کرده کمک بهش خيلي سيروانم البته

 .نبود اما ببينم مرد مهموناي بين رو سيروان تا چرخوندم چشم

 ...ميجوشيد سرکه و سير مثل دلم

 آخه؟ رفتن کجا نفر دو اين

 ...زده غيبشون هم با يهو چرا

 :گفت گوشم دم و کنارم اومد مامان

 جان؟نگراني؟ مامان شده چي-
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 مامان؟ نديديشون تو...نيستن سيروان و فرزاد-

 .نيومده هنوز سيروان اما برگرده ديگه که االناست...رفت پيش ساعت چند کاري يه فرزاد-

 بچن؟ نگراني؟مگه اينقدر چرا تو حاال

 ...شور انقدر دلم چرا نميدونم-

 :کردم قطع رو حرفم رادان صداي با

 نمياي؟...جان عسل-

 .بريم...چرا-

 .نشست کنارم بعدش و بشينم تا کرد کمکم و گرفت دستمو رادان

 عسل؟ نگراني هنوزم-

 ...يکم-

 ...کشيدن کل همه و خوندن رو عقد خطبه نمايشي صورت به ديگه بار يه و اومد عاقد دوباره

 ...حالمون...لباسمون...بوديم دامادا و عروس شبيه واقعا ديگه اينبار

 .بود همديگه دهن تو گذاشتن عسل نوبت حاال

 .ميداديم انجامش بايد خب اما اومد نمي خوشم کار اين از کال

 :گفتم رادان به خنده با و زدم عسل تو رو انگشتم آرومي به

 ميخوري؟...تميزه تقريبا دستام-

 :گفت و زد اي قهقهه

 ...ميخورم ميل کمال با من کني تعارف بهم زهرم تو-

 .کرد تکرار منو کار رادان بعدم
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 .ميکرد نگاهمون داشت هم داييم زن...زدن دست همه دوباره بعد

 .نبود پنهون رادان و منو چشم از بود نگاهش توي که حرصي البته

 :گفتم رادان به عصبي

 با داره االن اما نميشد آزاد ها حاال حاال سهراب نميدادي رضايت تو اگه...تشکرشونه جاي-

 ...نگاهش

 :گفت آرامش با رادان

 ...بکنه نگاهشو بذار.نخور حرص اينقدر...هيسسسس-

 !داره حدي گذشتم و بودن آروم...تو دست از-

 ...شد مانعمون موبايلش زنگ صداي که بگه چيزي خواست رادان

 :گفت خنده با

 ...سيروانه-

 :داد جواب سريع بعد

 سيروان؟...الو-

-... 

 ...خب...آره-

-... 

 کي؟فرزاد؟-

-... 

 چطوري؟-
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-... 

 چطوره؟ االن...باشه-

 :گفتم ترس با

 ...افتاده اتفاقي فرزاد شده؟براي چي-

 :گفت و داد تکون نه نشونه به سري رادان

 .ميگم بهت االن باش آروم-

 :گفت سيروان به بعد

 ...اونجا مياييم راست يه مراسم بعد ما پس خب-

-... 

 !خداحافظ...قربانت...باشه-

 :گفتم نگراني و ترس با کرد قطع رو تماس که همين

 شده؟ چش فرزاد-

 .نشده هيچي...باش آروم لطفا عسل ببين-

 شده؟ چي ميگم بهت-

 تو...خوبه حالش االن اما شده بيهوش جايي يه به خورده سرش بعد شده دعواش يکي با فرزاد-

 !خوبه حالشم...بيمارستانه

 :گفتم ترس با

 ميکنه؟ چيکار بيمارستان تو اون...سرم به خاک...واي-

 ...ميفهميم مراسم بعد. نميدونم خب-
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 .بريم االن شو بلند خدا رو تو...مراسم؟نه بعد-

 ...بغلش توي افتادم صاف من و کشيد دسمتو رادان که شم بلند خواستم

 :گفت گوشم کنار و بوسيد آروم امو گونه

 ...بريزه بهم عروسيمون ندارم دوست...خوبه حالش اون-

 ...پيشش ميريم بعد باش داشته تحمل يکم

 .بشم تسليم که بود گرم اونقدر لحنش

 ...بود فرزاد پيش حواسم کل اما

 ...نبود دعوا اهل که اون بيمارستانه؟آخه توي چرا يعني

 !??(برس عروسيت به برو...ميشه معلوم بعد جلد تو ديگه اون:نويسنده سخن)

 ...دارد ادامه

*** 

 اول جلد پايان

1395/11/20 

00:20 

 ي.زهرا:نويسنده

 نوشتن ادامه باعث تشويقاشون و کردن همراهي رمان اين توي منو که دوستاني همه از تشکر با

 !بود رمان اين

 


