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ز این آرمین گوشی منو دست حسنی نگو بال بگو..تنبل تنبال بگو..موی بلند..روی سیاه..ناخن دراز..واه و واه و واه...                            ای خداااااا با

به  کوه و بیابون میذارم..                                                                                                              کاری کرد..آخرش من از دست این بچه سر             

ک این دیگه کیه اول صبحی...گوشیمو ک دیگه داشت خودشو تیکه  پاره میکرد ور داشتم ببینم کدوم بیشعوری منو از خواب ناز بیدار کرده 

بلهههههه طبق معمول خروس بی محل...دکمه ی اتصال رو زدمو همونجوری ک رو تخت دراز کشیده بودم جواب دادم:هاااااا چیه باز اول 

ا آروم چتهههه باب-صبحی؟؟؟؟تو خواب و خوراک نداااااری نه؟؟؟؟مردی؟؟؟؟جواب بده دیگهههههه..                                                         

یواش...دودیقه زبون به دهن بگیر خووو...یه نگا به ساعت انداختی اصن خرس گنده؟؟؟؟ساعت از یازده هم گذشته..خیر سرمون امروز با شرکت 

میتونستی وااااای پژمان بدبخت شدم زود تر ن-ایران پایا قرار داریم اون وقت تو کپه مرگتو گذاشتی غرهم میزنیییی؟؟؟؟                        

 بگی؟؟؟؟

یه نگا به ساعتم انداختم و زدم تو سرم..پژمانم اونور خط یه سره غر میزد که آقا طلب کارم هستن وحاال بیا و خوبی کن و این چرت و 

پوشم یهو پرتا...گوشیو روش قطع کردم تا کمتر زر بزنه. پریدم سر کمد لباسام.یه دست کت و شلوار شیک انتخاب کردم و همین که میخواستم ب

در با صدای وحشتناااکی باز شد...رسماً سکته کردم...آرمین با دست وصورت شکالتی وارد اتاق شد و جیغ کشید:آروییییییین چرا بیدار شدی 

ت ساکت شو خودم میخواستم بیدارت کنممممممممم...                       گودزیال..دستمو گذاشتم رو گوشمو مثل خودش با داد گفتم:آرمین سرم رف

رییس دیگه بچه...                              آرمین دستشو زد به کمرش:سر من داد نکشااا مامان گفت بیام بیدارت کنم لنگه ظهره خیر سرت 

 شرکتی...

ل خودش دستمو گذاشتم باچشمای از کاسه در اومده داشتم نگاش میکردم...این بچه چه رویی داره...داشت از در میرفت بیرون که منم دوباره مث

ه نشونه ی اره رو کمرم:واستا ببینم تو باز زنگ گوشی منو دست کاری کردی؟؟؟                                        یه لبخند دندون نما زدو سرشو ب

م و گفتم بدو تا تکون داد...خندم گرفت..چقدر این بچه شیطوونه الحق که گودزیالست..رفتم جلو طبق عادت همیشگیم لپشو کشید

پ    نکشتمت...لبخندش شدت گرفتو با هیجان جیغ زدو دویید تو اتاقش..مامانم سرشو از آشپزخونه بیرون آورد:سالم پسرم بیدار شدی؟           

 ن پ هنوز خوابم اینم روحمه که دارین میبینین...بروش لبخند زدم:سالم بر مادر گرام..صبح عالی متعالی..

داشتم یر آروین جان..بیا مادر..بیا صبحونتو بخور                                               ای جان صبحونه..وای که چقدر گرسنم بود..صبح تو هم بخ-

میرفتم سرمیز صبحونه که گوشیم زنگ خورد..حسنی نگو بال بگو....پووووف یادم باشه در اولین فرصت صدای زنگشو عوض کنم...اول خواستم 

خیال شمو به صبحونم برسم ولی نظرم عوض شد..شاید یکی کار واجب داشته باشه...همین که صفحه ی گوشیم رو دیدم چشمام شد قد بی 
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دم توپ پینگ پونگ...پژمان..شرکت..قرار..ایران پایاااااا..یا حضرت بدبخت شدم..دکمه اتصال و زدم  و بدون اینکه به پژمان محلت حرف زدن ب

 مدم اومدم..پنج دیقه دیگه اونجام...بعدم سریع گوشیو قطع کردمو دوییدم سمت اتاقم که لباسامو بپوشم...با عجله گفتم:او

 

 بعد ازچند دقیقه لباس پوشیده و شیک رفتم جلو آینه..با ادکلن خوش عطرم دوش گرفتم و بعد از خداحافظی بااهل خونه رفتم تو پارکینگ ودر

سترس داشتم.خدایا یه امروزو به خیر بگذرون قول میدم از این به بعد زود از خواب بیدار شم...                             خونه رو باعجله باز کردم.بدجوری ا

خوشگلمو با سرعت از پارکینگ آوردم بیرون طوری که صدای کشیده شدن الستیکا روی خیابون با صدای فجیعی بلند شد..به این صدای  207

و مثل جت پریدم پایین و در خونه رو بستم..دویدم سمت ماشین و بعد از نشستن تو ماشین پامو گذاشتم رو پدال  گوش خراش توجهی نکردم

 گازو با تمام قدرت فشار دادم..اگه همه چی خراب شه بیچاره میشم..

زدن,انقدر من بوق زدم که باالخره بعد از بیست واای دیگه  بدبختی از این باالتر عایا؟؟این ترافیکو حاال کجای دلم بذارم..اینقدر این ماشینا بوق 

که مار کبری هم دقیقه از ترافیک لعنتی عبور کردم..                                   همین که رسیدم جلوی شرکت با چنان شتابی از ماشین پیاده شدم 

زدمو رفتم داخل..ای لعنت به این آسانسور که همیشه ی خدا پره..به اجبار  برای گرفتن طعمش نمیگرفت..                                   سوییچ ماشینو

رسیدم  از راه پله ها رفتم..نفسم داشت بند میومد.یه ذره راه نبود که..چهااارطبقه مگه الکیه..خالصه به هر بدبختی بود باالخره نفس نفس زنان

شدو من رخ زیبای آقای کاشفی رو که از زور عصبانیت اخماش حسااابی تو هم جلوی در شرکتمون..همین که خواستم دستگیره رو بکشم در باز 

بودو مشاهده کردم.همین که منو دید با خشم کنترل شده ای تقریبأ غرید:به به آقای سعادت باالخره تشریف آوردین؟؟نیازی نبود به خودتون 

 زحمت بدین ما دیگه داشتیم رفع زحمت میکردیم.

 

ر برنامه ش آقای صبوری انداخت و با همون لحن گفت: بریم آقای صبوری..                                        پژمان از پشت بعدم یه نگاه به مدی

سرشون هی اشاره میزد که نذار برن و با چشماش واسم شاخ و شونه میکشید..جلوی آقای کاشفی ایستادمو زل زدم تو چشماش:آقای کاشفی 

ا اینقدر جوش میزنید.من فقط یه مشکلی واسم پیش اومده بود وگرنه آقای اسکندری در جریانن که من چه آدم خوش یه لحظه صبر کنین.چر

رون:خیلی قولی هستم.بفرمایید داخل مطمئن باشید ضررنمیکنید..                               اخمای کاشفی کم کم باز شدو نفسشو محکم فرستاد بی

ای جااان خدایا دمت گرم مث اینکه حرفام اثر کرد..یه نگا به پژمان انداختم که دیدم اون بدتر از منه..حسابی خوش      خب باشه..میمونیم..   
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خوشانشه..اینو از چشماش فهمیدم که شده بود پروژکتوووور..راهنماییشون کردم سمت دفتر.خودمم همراه پژمان پشت سرشون راه 

بهم بگه منم به خیال اینکه دوباره میخواد غر بزنه سریع گفتم:پژمان خفه که اصال حوصله ندارم..بعدم  افتادیم.پژمان میخواست یواشکی چیزی

 وارد دفتر شدم که ای کااااش دو دیقه وایمیستادم تا پژمان حرفاشو بزنه.

ن که نشست با پوزخند با خونسردی ظاهری نشستم پشت میزو آقای کاشفی و آقای صبوری رو دعوت به نشستن کردم..آقای کاشفی همی

ای خدا گفت:خب آقای سعادت حاال چه مشکلی پیش اومده بود واستون؟خدای نکرده اتفاق بدی که نیوفتاده...               یهویی دلم شور افتاد..و

مشکل آنچنانی ای نبود..یه  حاال چی بگم..دستامو تو هم قفل کردمو گذاشتم رومیز..بعدم توچشماش نگاه کردم تا تأثیرکالمم مثأل بیشتر بشه:نه

تصادف جزئی که خداروشکر به خیر گذشت...                    همین که حرفم تموم شد پژمان شروع کرد به سرفه کردن..آقای کاشفی هم 

به پژمان بعدم یه نگاه به چشماش شد قد توپ پینگ پونگ..واین یعنی گند زدم...                   آقای کاشفی که معلوم بود عصبانی شده یه نگاه 

ون بد شده من کرد:اما آقای اسکندری یه چیز دیگه میگفتن..                          بعدم دوباره به پژمان نگاه کرد:شما که میگفتین حال نامزدش

 دارم عایا؟!؟!بردنش بیمارستان!!!                              جااااانممم؟؟؟نامزد دیگه کدوم خریه..اصن من نامزد 

اه ناخن هنوز تو شک حرف کاشفی بودم که یهو گوشیم زنگ خورد و من به فنااا رفتم..       حسنی نگو بال بگو...تنبل تنبال بگو..موی بلند روی سی

زنگ گوشیمو عوض کنم..آرمین  دراز واه و واه و واه....     پژمان بدبخت واااا رفت..منم حساابی پنچر شدم..انقد عجله کرده بودم که یادم رفته بود

رأ اگه باهامون آرمین مگه اینکه گیرت بیارم..               آقای کاشفی رو که اصن نگم بهتره..داشت زمین و گاز میگرفت..           با این اوصاف عم

ی که حاال از شدت خنده قرمز شده قرارداد ببندن..پووووف چقد روش حساب باز کرده بودم..خنده ی کاشفی که تموم شد رو کرد سمت صبور

بودو گفت:پاشو آقای صبوری..پاشو دیگه موندن واقعأ جایز نیست..حسابی وقتم هدر رفت..بعدم یه نگاه جزئی به من و پژمان انداخت و 

کنه..باچشمای به گفت:ولی سرگرمی جالبی بود..      این داشت مارو مسخره میکرررد؟؟خونم به جوش اومد..اون حق نداره اینطوری صحبت 

خون نشستم نگاش کردم:مراقب حرف زدنتون باشید آقای به ظاهر محترم..بفرمایید بیرون اصن شما لیاقت شراکت با شرکت ما رو 

 نداری..هررری..

کاشفی                   گر جهنم میروی مردانه رو..واال دیگه..ما که دیگه عمرأ قردادمون با اینا جور میشد پس القل یکم خودمو خالی کنم..       

    پوزخند زدو گفت:شما که راست میگید..خدافس..                  باهمون پوزخند حرص درارش با آقای صبوری از شرکت بیرون رفتن..        

ره داداش بیخیال عجب خرتوخری شد..به پژمان نگاه کردم..تو چشماش پر سرزنش بود ولی بروم نیاورد و دستشو گذاشت رو شونم:عیب ندا

سابی قاطی اتفاقیه که افتاده خودتو عصبانی نکن..                               پژمان بهترین رفیقم بود..واقعا دمش گرم که چیزی نگفت وگرنه ح
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ن رو کنه..                    میکردم..  به روش لبخند زدم:همه چی خراب شد همشم تقصیر منه..این قرارداد میتونست وضع شرکت رو از این رو به او

پژمانم به روم لبخند زد:تو باز چشماتو مث گربه ی شرک کردی؟؟هزار دفعه بهت گفتم المصب تو چشمات سبز که هست اینطوری هم 

ترس بابا همه رو به میکنیشون همه ی دخترا کشته مردت میشن اون وقت هیچی به منه بدبخت نمیرسه..                     از رو صندلی بلند شدم:ن

 تو پیشکش میکنم خوبه؟؟

پژمان یه چشم غره توپ رفت واسم:بعله میدونم شیشه پاستوریزه ای..من اگه جای تو بودما با همشون دوست میشدم..از هر کدومم که بیشتر 

دیدم ولش کنم یه ریز تا صبح                            خوشم میومد باهاش ازدواج میکردم..واال..عقل تو کله ی تو نیست اصال..                           

میخواد فک بزنه..دستمو به نشونه ی سکوت آوردم باال و گفتم:پژمان جان آلبوم پندواندرزتو بعدا بده بیرون که االن اصال حوصله 

یواانه..از شرکت زدم بیرونو سوار ماشین ندارم..خدافس..پژمانم با بی حوصلگی گفت:خیلی خب بابا برو نخواستیم..خداسعدی..  پسره ی د

ه خدا شدم..                من و پژمان هردو تو دانشگاه  معماری خوندیمو بعد از فارغ التحصیلیمون تصمیم گرفتیم این شرکت رو تأسیس کنیم ک

پژمان چیزی بهم نگفت ولی خودم نمیتونستم رو شکراوضاع کاریمون بد نیست ولی خوب اگه با ایران پایا قرارداد میبستیم عالی میشد..درسته 

 خودمو ببخشمو حسابی اعصابم بهم ریخته بود..

تا منو تو همین فکرا بودم که رسیدم خونه..ماشین رو تو کوچه پارک کردمو همین که خواستم پیاده شم عزرائیلم رو دیدم...سرم رو انداختم پایین 

واااااای آروین جونم دلم برات یه ذره شده بووود -در اومد...                                               نبینه ولی همین که اولین قدم رو برداشتم صداش

کنم اخه..با  کجابودی اخه؟؟نمیدونی من دلم برات تنگ میشه؟؟یه وقت احوالم رو نپرسیاااا..                     خدایاااا من از دست این بشر چی کار

بلند کردم:چته کوچه رو گذاشتی رو سرت؟من تو این محل آبرو دارم خانوم..هزار دفعه بهت گفتم آقا جان من ازت خوشم  عصبانیت سرم رو

 نمیاد زوره مگه؟اصن چه دلیلی داره دله تو واسه ی من تنگ شه؟؟چرا من باید احوالتو بگیرم ها؟؟؟؟

اون ور به خاطر شرکت بهم بودم از این ورم ستاره..دیگه واقعأ از این بهتر  همه ی اینارو باداد بهش میگفتم..اصن کارام دست خودم نبود..از

رور نمیشد..                      ستاره اخم کمرنگی کرد:واااه چرا اینجوری میکنی؟خب من دوست دارم آروین...   دیگه سیم پیچی های مغزم ا

یشه؟؟هرچی من هیچی نمیگم این بد تر میکنه..همیشه سعی کردم کاری کنم که داد..این دیگه کیه آخه؟!؟! ینی تا این حد آدم پرروهم مگه م

غرورش له نشه..ولی اینبار با توجه به شرایطی که خودم داشتم همه چی رو زیر پام گذاشتم و به اوج رسیدم:عجب سیریشی هستی تو بابا..من 

اشک تو چشماش جمع شد..تو یه لحظه از زیاده رویم پشیمون شدم..چه            دوست ندارم میفهمی؟؟ دو..سِت..نَ..دا..رم..ولم کن..              

کنیم دل رحمم دیگه..دلم واسش سوخت و لحنم آروم تر شد:چرا اینقد خودتو کوچیک میکنی آخه؟این که تو رو پس میزنم به این معنا نیست که 
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زیادی آرزوی داشتنتو دارن..ولی من بهت عالقه ندارم..دوست داشتن که تو مشکلی داری..تو خیلی هم دختر خوبی هستی و من مطمئنم پسرای 

زورکی نمیشه..یه ذره غرورتو حفظ کن..تو دختری باید سنگین تر از این حرفا باشی نه این که خودتو به کسی بندازی..پس لطفأ بیخیال من 

 شو..چون من..من یکی دیگه رو دوست دارم...

 

م میکرد..خودمم تعجب کردم از این که گفتم کس دیگه ای رو دوست دارم ولی این تنها راهش بود..                ستاره  با دهان باز داشت نگا

 ستاره آب دهنشو قورت داد و گفت:تو واقعأ یکی دیگه رو دوست داری؟؟           پوووف من این همه حرف زدم اونوقت این فقط همین تیکه رو

کون دادم..                                                 ستا ره که از چهرش معلوم بود حسابی ناراحت شده سرشو انداخت شنید..سرمو به نشونه ی آره ت

که پاپیچم  پایین:باشه..خوشبخت بشی..خداحافظ...                               ای ول اگه میدونستم به همین راحتی میذاره میره همون دو سال پیش

 مینو میگفتم دیگه..منم خداحافظی کردمو رفتم تو خونه..شد ه

در رو که باز کردم آرمین رو دیدم که مشغول بازی کردنه..بیخیال تنبیه ش برای عوض کردن آهنگ گوشیم شدم..چون مقصر خودم بودم..اینقدر 

ق پرید تو بغلم و بهم سالم کرد.. منم گونشو که عجله کرده بودم یادم رفته بود آهنگشوعوض کنم..رفتم سمتش..همین که منو دید با ذو

 یدم و همون طور که تو بغلم بود رفتم سمت آشپزخونه که دیدم مامان داره میزناهار رو میچینه و بابا هم نشسته سر میز و از همونجا دارهب*و*س

بر اهالی خانه...                             مامانم که تازه متوجه تی وی تماشا میکنه.. آرمین رو از بغلم پایین آوردم و بالبخند وارد آشپزخونه شدم:سالم 

بابام لبخند         من شده بود با مهربونی گفت:سالم به روی ماهت مادر..لباساتو عوض کن بیا ناهار عزیزم..برو..                                       

 که هست مشکالت سری یه..نیست بد شرکتم..خوبم آره ممنون–رکت خوب پیش میره؟     مهربونی زد و گفت:سالم پسرم..خوبی بابا؟کارای ش

 بر پسش از ومیدونم دارم اطمینان بهت چون نیستم نگران..جان آروین باشی موفق-..                            نباشید نگران شما..میشه حل ایشاال

ه رو شونم زد و من هم به روش لبخند زدم و رفتم تو اتاقم که لباسام رو عوض کنم..حسابی گرسنم پدران بعدم..                              میای

 بود..صبحونه هم که نخورده بودم پس پیش به سوی غذااا...           غذا قرمه سبزی بود و من عاشق قرمه سبزی بودم..

قم تا نقشه ی جدیدم رو طراحی کنم...                                 با احساس خستگی بعد از اینکه ناهارم رو خوردم از مامان تشکر کردمو رفتم تو اتا

سرم رو از نقشه ها بلند کردم و به ساعت چشم دوختم..چشمام گرد شد..ساعت شش بود یعنی من قشنگ  چهار ساعت سر نقشه 

نگاه بهش انداختم دیدم یاخدا چه خبره..ده تا میس کال و سی  بودم..همیشه عادت داشتم موقع نقشه کشی گوشیم رو بزارم رو سایلنت پس یه

اش همه تا اس ام اس از یه شماره ناشناس...               یه نگاه به اس ام اس هاش انداختم تا بفهمم کیه که ابروهام پرید باال..اس ام اس ه
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ی من چرا جواب نمیدی؟فقط میخوام صدای نازتو بشنوم تاباهم عاشقونه بودو تقریبأ ده تای آخری اظهار نگرانی میکرد و میگفت:عشق زندگ

..به خیال اینکه بیشتر آشنا شیم و از این مزخرفات...                               همون لحظه گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن..دوباره همون شماره بود

لی هرچی الو الو کردم جواب نداد و بعد از چن ثانیه خودش قطع طرف پسره و فکرمیکنه مخاطبش یه دختره جواب دادم تا شرش کم شه و

..با کرد..وااا مردم بیکارن.. اول گوشیم رو از سایلنت در آوردم وبعد گذاشتمش رو عسلی کنار تختو دراز کشیدم که واسه گوشیم اس ام اس اومد

من سپیده ام اسم تو چیه؟                      بله دیگه بدشانسی بی حوصلگی بازش کردم و دیدم که نوشته:واای چه صدای جیگری داری فداتشم..

از سرو کول منه بدبخت میباره..عجب غلطی کردم جواب دادم..یعنی احتمال  اینکه پشت خط  یه دختر باشه دو درصد بود..نفسم رو باحرص 

ارو ندارم و باید بگم که اینبار تیرت به هدف نخورد چون بیرون فرستادمو تایپ کردم:ببین دختر جون من حال و حوصله ی این جنگولک بازی ه

ا من اصال اهل این روابط مسخره نیستم..هری..وفرستادم..بعد چن ثانیه جواب داد:تروخدا اینجوری نگو دلم میگیره..من عاشق صدات شدم بیا ب

تایپ کرده..معلومه حسابی این کاره هست..یهو یه  هم بیشتر آشنا شیم مطمئن باش پشیمون نمیشی..ومن فقط به این فکر کردم که چقد تند

م فکری به ذهنم اومد..من که از نامزد خیالیم نهایت استفاده رو کرده بود..این یه بارم روش..سریع تایپ کردم:خانوم محترم ولم کن من خود

 دوست دختردارم خیلی هم بهش عالقه دارم وقراره

  

باهم ازدواج کنیم..توهم برو دنبال یکی دیگه و شرتو کم کن.. مثل سری قبل سریع جواب داد:عزیزم مطمئنم که دوست دختر نداری اصن اگرم 

                       داشته باشی قطعأ من از اون سر ترم..خیلیا دوست دارن با من رفیق شن..این فرصت رو از دست نده که پشیمون میشی...                    

ته اه اه دختره ی از خود راضی..اعصابم رو به هم ریخت..تایپ کردم:خفه شو عوضی..اگه یک بارِ دیگه فقط یک بارِ دیگه شمارت رو گوشیم بیوف

رفته بودم..یه لحظه خودمم باورم دودمانتو به باد میدم تا ببینم دیگه به عشق من توهین میکنی یا نه..                                  هه چه جدی هم گ

شد که یه نفر رو دوست دارم..گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن..وباز هم اون شماره ی ناشناس..دکمه ی اتصال رو زدن با کر شدن بنده یکی 

ه بودم که بهم نگفتی دوست شد ودر کمال تعجب دیدم که پژمان بیشعور از اون ور خط فریاد میزنه:عوضی هفت جدو آبادته..ینی من اینقدر غریب

دختر گرفتی؟؟منه خررو بگو فکر میکردم اگه کسی رو دوست داشته باشی به اولین نفری که میگی منم..اون وقت آقا با کمال پررویی میگه به 

ن رو سرکار گذاشته بود عشق من توهین نکن..هه مسخره هست..                             دیگه داشت روانیم میکرد..این بی شعور دوساعته م

 اونوقت طلب کارم بود..باتمام قدرتم داد کشیدم:خفه شو پژمان...

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

وپژمان رسمأ خفه که چه عرض کنم الل شد..با همون عصبانیت گفتم:هیچ میفهمی چی میگی؟؟آخه دوست دختر من کجا بود نابقه..من فکر کردم 

و پرتا رو گفتم..               با حرص گوشی رو قطع کردم و دوباره دراز کشیدم..پسره  پشت خط واقعأ یه دختره و واسه اینکه دکش کنم اون چرت

قدر روانی تا اآلن هزار دفعه از این غلطا کرده که ببینه من پا میدم یا نه..ولی منه احمق هیچوقت متوجه نمیشم و ازش گول میخورم..آخ که چ

خورد..پژمان بود با همون شماره ی جدیدش..محل ندادم..بذار اینقد زنگ بزنه تا بترکه ولی مسخره ام میکرد سر این قضیه..گوشیم دوباره زنگ 

داش آروین بی خیال -اون دست بردار نبودو یه سره زنگ میزد..از سیریش بودنش خندم گرفتو با همون خنده جواب دادم:ها؟                           

-                  نه؟ یا بخوابم میذازی حاال..میرسم حسابت به بعدأ..بابا باشه–کردم واقعأ خبراییه..      دیگه..یه لحظه اینقد جدی گفتی که من فکر

 کردم کار نقشه رو کلی امروز..نیست حسش اصن داداش نه-...                 کنیم عوض هوایی و آب یه بیرون بریم پاشو..مگه خوابه وقته اآلن

خداحافظ                                   -اوکی پس تا فردا..بای                                -سه فردا..                                     وا بذار..شدم خسته حسابی

 چشمام رو آروم بستم و نفهمیدم کی خوابم برد...

الی پلکام رو باز کردمو دیدم آرمین نشسته رو تخت و با بالشت میکوبه رو دادااااش پاشو..بدو دیگه خستم کردی بیدار شووووو..                    -

تن و بدن منه بدبخت..همین که اومد ضربه ی بعدی رو بزنه دستاشو محکم گرفتم و قلقلکش دادم..دیگه داشت از خنده قش میکرد..مامانم با 

رو تخت نشستم و گفتم:سالم مامان..نه چیزی نشده فقط                        نگرانی اومد داخل اتاق و گفت:وای خاک به سرم چی شده؟!؟            

             دارم این پسربچه ی شیطون رو ادب میکنم..                           مامان خندید و زیر لب گفت:از دست شما..بعدم از اتاقم خارج شد..

بیرون..از دست این بچه...              از رو تخت بلند شدم و بعد از دستشویی لباس هامو آرمین هم از این فرصت استفاده کرد از اتاق پرید 

ون تا یه آب پوشیدم..بدون صبحونه از خونه بیرون اومدم و رفتم سمت شرکت..                          با پژمان تصمیم گرفتیم بعد از شرکت بریم بیر

شلوغ نبود و کارمون ساعت هفت تموم شدو شرکت رو تعطیل کردیم..      تصمیم گرفتیم اول بریم و هوایی عوض کنیم..امروز سرمون خیلی 

رفتیم..تو  شهربازی تا یکم خوش بگذرونیم بعد بریم رستوران یه چیزی بخوریم..                                  به پیشنهاد پژمان با ماشین خودش

 اش کر کننده بود..با صدای بلند گفتم:کمش کن اون پخشو بابا کر شدم..ماشین یه آهنگ شاد گذاشته بود که صد

ه با پژمان خندید و صداش رو کم کرد:ضد حالی دیگه..                           یه چشم غره واسش رفتم و سرمو برگردوندم سمت مخالف پژمان ک

پژمان بدبخت سکته کرد..سریع یه گوشه پارک کردو گفت:چته                   چیزی که دیدم اخمام رفت تو هم و داد زدم:پژمان نگه دار..       

ه خون روانی؟؟                    ولی من بهش توجهی نکردمو فقط به رو به روم نگا میکردم..یه پسره مزاحم یه دختر شده بود و دختره ی بیچار

ز ماشین پیاده شدم..همین که نزدیکشون شدم چنان فریادی زدم که خودمم یه گریه میکردو به پسره فحش میداد و ازش میخواست ولش کنه..ا
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نکه به  دختره ی لحظه ترسیدم:چه غلطی میکنی کثافت؟؟؟                                                  خونم به جوش اومده بود..چون مردم به جای ای

با گوشی هاشون فیلم میگرفتن..هه ملت مارو..       پسره که سعی داشت دختره رو آروم بیچاره کمک کنن فقط تماشا میکردنو یه سری هاشونم 

کنه و هی میگفت:آروم باش عزیزم..باشه هرچی تو بگی..فقط یه فرصت دیگه به من بده با فریادی که سرش کشیدم عصبانی شدو داد زد:چته 

امزدمه هر جوریم ک بخوام باهاش رفتار میکنم..بعدم رفت سمت دختره و صداتو گذاشتی پس کلت؟اصأل به تو چه که خودتو انداختی وسط؟ن

کرد جیغ زد:خفه شو گفت:بیا بریم عزیزم تو ماشین با هم صحبت میکنیم..                                         دختره با گریه ای که جیگر آدمو کباب می

و گمشو شاهین تا به پلیس گزارش ندادم..تو حق نداری دم به دقیقه مزاحمم بشی..برو عوضی من عزیز تو نیستم..غلط بکنم نامزد تو باشم..بر

 بمیییر..

  

پسره که    اشکاشو پاک کرد و دست یه دختر دیگه رو که فکر کنم دوستش بود رو کشید و با سرعت رفت به یه سمت دیگه..                             

فت:عسل وایسا دودیقه به حرفام گوش کن..بابا من غلط کردم یه دقیقه وایساااا                    دیگه اسمش شاهین بود هم رفت دنبالش و گ

رسمأ خل شدم..همیشه دیدن این صحنه ها عصبانیم میکرد ولی نمیدونم چرا این بار سگ شده بودمو دلم میخواست شاهین رو بکشم..با سرعت 

.همین که برگشت سمتم با مشت محکم کوبیدم تو صورتش و چون غافل گیر شده بود محکم رفتم سمت شاهین و دستش رو از پشت گرفتم.

محکم نگه  خورد زمین و دماغش خون اومد..                          همین که اومد بلند شه تامن رو بزنه مردم اومدن و سریع گرفتنش.پژمانم من رو

ولی ما هیچکدوم آروم نمیشدیم و با حرف واسه هم خط و نشون میکشیدیم..                                             داشته بودو ازم میخواست که آروم باشم..        

-                                            وسط؟؟ انداختی خودتو که سننه رو تو اصن پررو ی پسره درمیارم کردی؟پدرتو بلند دست من رو حقی چه به–

از روزگار محوت میکنم..مادر زاده نشده با شاهین -بابا سگه کی باشی؟هیچ غلطی نمیتونی بکنی پسره ی عالفه مزاحم..                          شو خفه

بزنمش  اینجوری حرف بزنن..                            باز این داشت منو روانی میکرد..دستمو محکم از دست پژمان کشیدمو همین که خواستم برم

صدای جیغ همون دختره یا عسل اومد و خودشو انداخت جلوی منو با گریه گفت:آقا تو رو خدا بیخیال شو..این بیشعور ارزش زدن نداره خواهش 

ر چی میگفت میکنم بی خیالش شین اون هر کاری از دستش برمیاد به خدا میکشه شما رو..التماستون میکنم بریییین..                           اون ه

من هیچ عکس العملی نشون نمیدادمو فقط محو چشماش شده بودم..عسلیه عسلی..به عمرم چنین چشمای گیرایی ندیده بودم..نفسم بند اومده 

 بود و ناخواسته زل زده بودم به چشماش..
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ق هق میکردو اشکاشو پاک میکرد..یه نگاه به با فریاد پژمان که میگفت:ولش کن آروین بیا بریم این پسره دیوونه هست به خودم اومدم..عسل ه

رو شاهین کردم..مردم هنوز نگهش داشته بودن و اون تقال میکرد که ولشش کنن..                           هر کاری کردم دیدم نمیتونم عسل 

فم پژمان هی دستمو میکشیدو ازم همینجوری ول کنم..امکان داشت پسره تالفی کار من رو سر عسل خالی کنه و اذیتش کنه..از اون طر

م با تعجب زل زده به میخواست که بریم..                                       به عسل نگاه کردمو گفتم:عسل خانم بیا سوار ماشین شو..بدو..          دید

بیاره خواهش میکنم سوار شید تا از این جا دورتون من و هیچی نمیگه..با کالفگی دست کردم تو موهامو داد زدم:این پسره ممکنه بالیی سرتون 

ری هرچی دیدی از چشم خودت دیدی..                   کنیم..                                                                                         شاهین داد زد:عسل اگه باهاشون ب

عسل دستش رو گرفت و تند تند گفت:عسل بیا با اینا بریم..این شاهین رو ول کنن میزنه میکشه با این حرفش عسل بیشتر ترسید..دوست 

پس تورو..توروخدا بیا بریم..     بعد از اینکه عسل حرفای دوستش رو شنید یه نگاه به من کرد..بعد دوباره به دوستش نگاه کرد و گفت:باشه 

ر شدن..منو پژمانم سریع سوار شدیم و پژمان با تمام سرعت شروع کرد به حرکت بدو..هر دو سریع دویدن سمت ماشین پژمان و سوا

 کردن..عسل با ترس یه نگاه به پشت سرش کردو دید که مردم شاهین رو ول کردن و شاهین با عصبانیت زل زده به ماشین..

 

آروین هستم..                                             -نم آقای..                                   برگشت سمت جلو و نفسی از سر آسودگی کشید..همین که دید دارم نگاهش میکنم گفت:ممنو

                                 بله..ممنونم آقا آروین..بعد یه نگاه به پژمان انداخت:و همچنین از شما..بی زحمت یه جا همین بغال نگه دارین منو دوستم پیاده شیم..  -

جا برید ما  پژمان:ای به چشم..همین االن..                         همین که میخواست راهنما رو بزنه و نگه داره با صدای بلند گفتم:نه نه شما هر

دیگه..                         از میرسونیمتون..امکان داره شاهین هنوزم دنبالتون باشه..                        دوست عسل گفت:آره عسل بیا با همینا بریم 

پررویش خندم گرفت..عسل یه نگاه تیز به دوستش کردو زیر لبی گفت:زشته فرشته..       فرشته شونه ای باال انداخت و گفت:صالح مملکت 

گفت:راست میگن فرشته خانم..مشکلی خویش خسروان دانند..من به خاطر خودت گفتم..                            پژمان که دیگه داشت آروم میروند 

زدمو نیست..               عسل یه چشم غره واسه فرشته زدو گفت:آخه مزاحمتون میشیم...                عزییییییزم بچم چه خجالتیه..لبخند 

 گفتم:این چه حرفیه عسل خانم..ما که تو همین مسیر هستیم..شمارو هم میرسونیم دیگه..

خت پایین و سمت راست رو نشون داد و گفت:پس بی زحمت از این سمت برید..                                           پژمان سرش عسل سرش رو اندا

رو به نشونه ی باشه تکون داد و از همون سمت رفت..یه نگاه به عسل انداختم و گفتم:ببخشید عسل خانم که این سوال رو ازتون میپرسم..از 

ما اسم شاهین رو میدونستید مشخصه که میشناسینشون..پس چرا اینقد ازش میترسیدین ؟مگه چه نسبتی باهاتون داره؟؟همین اونجایی که ش
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که عسل خواست جواب بده فرشته گفت:دوست پسر سابقشه..خیلی هم پولداره و باباش از اون کله گنده هاست..از وقتی هم که عسل باهاش 

ه همین عسل ازش میترسه..                     عسل یه دونه محکم زد تو پهلوی فرشته که همزمان صدای آخ کات کرده همش مزاحمش میشه..واس

ه ای فرشته و پژمان باهم بلند شد..هر سه تامون یه نگاه متعجب به پژمان انداختیم و از اونجایی که این بشر به سنگ پای قزوین گفته زکی شون

ای یکدیگرند دیگه..چو عضوی به درد آورد روزگار,صدای آخ بقیه هم بلند میشه..                     از این حرفش باال انداخت و گفت:بنی آدم اعض

چقدر قشنگ  همه زدیم زیر خنده و عسل با همون خندش گفت:بله همین که فرشته گفت..                                                      واای که

اره محو چماش شدم که متوجه نگاه خیره ی من به خودش شد و خندش رو قورت داد و با اخم رو شو برگردوند سمت پنجره..آخ میخنده..باز دوب

همه  که چقدر من ضایع ام..از صندلی جلو برگشتم و با کمال پررویی زل زدم به دختر مردم..بیچاره حق داره اخم کنه..برگشتم سمت جلو و از این

گرفت..یه نگاه به پژمان انداختم که دیدم از آینه داره فرشته رو دید میزنه و فرشته هم بی خیال داره با گوشیش ور  بی حواسی خودم لجم

میره..شونه ای باال انداختم و مثل عسل از پنجره بیرون رو نگاه کردم ولی حواسم جای دیگه بود..گفت دوست پسر سابق عسل..هه پس خانم 

 کر اخمام به شدت رفت تو هم و دیگه هم وا نشد..دوست پسرم داشتن..از این ف

تر  عسل آدرس میداد و پژمان میروند و من با کمال تعجب دیدم هرچی بیشتر میریم جلو به خونمون نزدیک تر میشیم..تا اینکه دو تا کوچه اونور

پژمان نگه داشت و عسل و فرشته پیاده شدن..عسل از        از خونه ی ما عسل گفت:همین جاست بی زحمت نگه دارید..                                

ن رفتن شیشه سمت من یه نگاه به جفتمون انداخت و گفت:بازم ممنونم..خداحافظ..                           فرشته هم تشکر زیر لبی کرد و جفتشو

د که ببینم کجا میره..جالبه خونه هاشون دقیقأ        کنار هم سمت خونه هاشون..منو پژمانم همزمان ازشون خداحافظی کردیم..چشمم به عسل بو

داره به همون سمت  بود..از هم خداحافظی کردن و رفتن داخل خونه هاشون..                                               برگشتم سمت پژمان که دیدم اونم

شدی رفتااا..پژمان پوزخند زد و گفت:هه منو عشق؟میشناسم این دختره رو..                                   ولی خونه ای که فرشته رفته نگاه میکنه..زدم رو شونش:عاشق

م برم اولین روزی که میخواست-واقعأ؟؟؟؟از کجا؟؟؟                         -فرشته..                             -کیو میگی؟؟                                        -

دانشگاه دیدمش..یادمه اون موقع لباس دبیرستانی پوشیده بود..ازش خوشم اومده بود..قیافه ی بانمکی داشت مخصوصأ چشمای مشکیش که 

حسابی تو چشم بود..میخواستم بهش شماره بدم ولی پا نمیداد..آخرشم چنان دادی سرم کشید که بی خیالش شدم..فکر کنم منو نشناخت..ولی 

 ن اول شناختمش..حالشو میگیرم حاال ببین..سر من داد میکشه؟!؟من از همو
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باصدای بلند زدم زیر خنده:پس حسابی حالتو گرفت.خوب یادمه اون روز حسابی سگ بودی هرچی هم میگفتم چته جواب سر باال میدادی..پس 

ه توپ واسم زد و راه افتاد...همین طور که پخش رو روشن یه دختر دبیرستانی اونطوریت کرده بود..ودوباره زدم زیر خنده..پژمان هم یه چشم غر

بله دیگه به خاطر -نمیدونم..ولی دیگه وقت شهربازی نیست..بریم رستوران یه چیزی بزنیم..                      -میکرد گفت:حاال کجا بریم؟          

میکردم؟ول میکردم تا دختر مردم به خاطر اون پسره ی آشغال از گریه چی کار -سوپرمن شدن جناب عالی از شهر بازی افتادیم..               

همون روزی که قراردادمون با -خب بابا بی خیال..راستی چی کار کردی با ستاره؟؟                       -پرپر بزنه؟؟؟                                        

اول باهاش دعوا گرفتم بعد که دیدم ول کن نیست گفتم من یکی دیگه رو دوست دارم,اونم ایران پایا بهم خورد رفتم خونه دیدم اونجاست..

بابا تو اصن آدم نیستی..دختر به اون خوشگلی رسمأ داره -گذاشت رفت..                                                                                                   

ن وقت تویِ بیشعور دختره رو پروندی رفت؟؟؟خیلی مغروری..                  من مغرورم؟؟نه من مغرور نیستم..نمیگم غرور ندارم منتتو میکشه او

چرا ولی آدم مغروری نیستم..من فقط با هر کسی به اندازه ارزشش رفتار میکنم..پس به پژمان گفتم:پژمان جان لطفأ کمتر چرت و پرت 

خیلی خب بابا من مغرور تو سوپر من..من واشر تو ارباب حلقه ها..من زشت -ن مغرور نیستم..                                         بگو..خودتم میدونی م

 تو زیبای خفته..خوبه؟؟اآلن راضی شدی؟؟نیششو نگا..ببند بابا..

شده بود..پژمان کنار خیابون نگه داشت:خیلی خوب..رسیدیم خودشم از این همه لودگیش زد زیر خنده..  منم که به قول پژمان نیشم حسابی شل 

..پس سریع پیاده شدم و بدو بیا بریم یه چیزی بزنیم که روده کوچیکه روده بزرگه رو خورد..                                            منم حسابی گرسنم بود

ن رو خوردیم با ماشین یکم دور زدیم وپژمان من و رسوند دم شرکت تا باماشین باهم رفتیم داخل رستوران همیشگی مون..  بعد از اینکه شاممو

 خودم برم  خونه..وقتی تو راه بودم ناخودآگاه چشمم چرخید سمت کوچه ی عسل اینا..خلوت خلوت بود..درست مثل کوچه ی ما..با این که امروز

حالم حسابی توپه..بعد از مراسم سالم و احوال پرسی با اهل خانواده رفتم  کارخاصی نکرده بودیم وشهربازی رفتنمون بهم خورد اما حس میکردم

داخل اتاقم و لباس بیرونم رو با لباس راحتی هام عوض کردم و رو تخت دراز کشیدم..همون لحظه در بشدت باز شد که من ندیده هم میتونستم 

و بدووون در زدن وارد اتاق من میشه این آرمین فضوله..                               حدس بزنم کیه چون تنها کسی که عین وحشی ها سرش رو میندازه پایین 

                به صورتش که یه اخم وحشت ناک کرده بود نگاه کردمو با مهربونی گفتم:داداش کوچولوی من چرا اخم هاش توهمه؟؟                         

من؟؟؟چرا کوچولو؟؟                                    دست به سینه -یلی بدی..                                   من کوچولو نیستم..در ضمن توخیلی خ-

 وایستاد:چون یه چیزی یادت رفته..و من..کو..چو..لو..نیس..تم..
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یه چیز رو که خیلی هم مهمه من فراموش  دستمام رو به حالت تسلیم بردم باال و گفتم:باشه تو کوچولو نیستی..ولی از کجا میدونی که اون

اممم..خب -                        کردم؟؟                                              چشماش برق زد:اگه راست میگی بگو ببینم اون یه چیز چیه؟؟                    

فردا تولد -فردا چی؟؟؟؟                                                                                                 -              فردا..                                                      

خت تو بغلم و با بهترین داداش کوچولوی دنیاست..                                             آرمین که از خوشحالی داشت پس میوفتاد خودش رو اندا

                                                               هیجان گفت:میدونستم  یادت نمیره..هوووراااا..تو بهترین داداش بزرگه ی دنیایی و منم کوچولو نیستم چون فردا هشت سالم میشه..        

ان میخواد واسم تولد بگیره و گفت که بهت بگم فردا زودتر از شرکت بیای و پژمانم با یه لبخند دندون نما زد و از بغلم اومد بیرون:تازشم مام

سالش میشه اونوقت خودت بیاری..بای بای.                                                   وروجک..پس قراره تولد بگیره..چه خوب..هههه آقا تازه هشت 

..پس قراره حسابی خوش بگذرونیم..بی خیال این فکرا شدم و دوباره رو تخت دراز کشیدم..همین که میگه من بچه نیستم..ایول پژمانم میاد

در خواستم چشمام رو ببندم گوشیم زنگ خورد و از اونجایی که رو میز کامپیوترم بود مجبور شدم دوباره از تخت بلند شم و برم ببینم کیه که 

         فتم آخه ما تا همین نیم ساعت پیش با هم بودیم..با نگرانی جواب دادم:پژمان چیزی شده؟؟؟                                           کمال تعجب دیدم پژمانه..یه لحظه دلشوره گر

واس چی زنگ زدی؟؟ما که همین نیم  علیک سالم..پَ-اوأل سالم..دومأ نه خیر چیزی نشده..                                                                         -

..                                                             خونه رسیدم من نشی نگرانم وقت یه بگم زدم زنگ–ساعت پیش با هم بودیم..                                  

دیگه وگرنه مرض نداشتم که..و دوباره زد زیر خنده..                                                                           داشتم کارت البد عاقل آدم آخه:گفت و خنده زیر زد بلند بلند بعدم

ات کار آروین یادته یه دوست داشتی تو مخابر-خودمم خندم گرفته بود:خب حاال بگو بینم چی کارم داشتی؟                                              

 میکرد؟

ببین میتونی یه کاری واسم بکنی؟                                                                             -اره اسمش هومنِ چطور مگه؟؟                                                                             -

به هومن بگو شماره ی فرشته رو واسم در بیاره..ببین -                                                                                         چه کاری؟                      -

 باشه–              االن فکرای مزخرفتو که من عاشقش شدمو اینا رو نکنا..فقط میخوام یکم حالشو بگیرم همین..جون پژمان نه نیار..               

 دوست از یکی ی خونه..کردم شم اونجا فکر–..                                                      نمیشه که فامیلیش بدون ولی برات میکنم جور داداش

کله قبول کرد..چه کنیم کشته مرده زیاد  با اونم بگیرم حالشو میخوام بیاره در واسم آمارشو گفتم بهش..ایناست  فرشته ی کوچه تو دقیقأ دخترام

ه ازشن و میدونم بخاطر این داریم دیگه..                                                     واقعأ هم پژمان پسر خیلی جذابی بودو خیلی ها تو کفه یه نیم نگا

گفتم:باشه پس هر وقت فامیلیش رو در آوردی بگو تا شماره  که فرشته قبأل پسش زده واسش گرون تموم شده و میخواد حالش رو بگیره.. پس
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                                                                               ش رو از هومن بگیرم..یه لحظه سکوت کردمو طی یک تصمیم آنی گفتم:به دوست دخترت بگو فامیلی عسل رو هم در بیاره..                    

 بدونم میخوام کنجکاوی روی از فقط..خفه–..                                                     آره هم تو پس..میکردی نگاش خیلی فهمیدم داداش ایول–

 جور هر–                                                                ..                             کردم باور منم باشه–..                                                        همین

                                                                دیگه؟؟ میای..کنم دعوت هم رو تو که گفت..بگیره تولد واسش میخواد  مامان..آرمینِ تولد فردا راستی..راحتی

این جا کسی رو ندارم..آرمین هم مث داداش من..                                     پژمان بیست و یک سالش بود که پدر و  که من..میام حتمأ اره-

.از مادرش تصمیم میگیرن برای همیشه برن آمریکا چون همه ی اقوامشون اونجا بودن اما پژمان قبول نکرد که باهاشون بره و اینجا موندگار شد.

حاال پژمان خانواده ی منو مثل خانواده ی خودش میدونه و همیشه بهمون سر میزنه..و چون خانواده ی پژمان قبل از رفتنشون خیلی اون موقع تا 

 با ما رفت و آمد داشتن,هم اون ها از این قضیه خوشحالن هم ما..چون اینطوری پژمان دیگه احساس تنهایی نمیکنه..

 

نه آروین جان برو کپه ی مرگتو -ی مرگمو بذارم..کار نداری؟                                                    باشه پس میبینمت..من دیگه برم کپه -

                                        ..                                                 دلقک جناب خدافس–بذار..بقول آرمین بای بای..                                                        

..من گوشی رو قطع کردم و سه باره رو تخت دراز کشیدم..واقعأ چرا گفتم فامیلیه عسل رو واسم در بیاره..خوب میدونستم از روی کنجکاویم نبوده

بیرون..اما همین که چشم هام رو بستم چشمای شماره ش رو میخوام..ولی واسه چی خودمم نمیدونم..تصمیم گرفتم بخوابم تا از این افکار بیام 

عسل اومد جلو روم..المصب عجب رنگ نابی هم داشت..حتی با دیدنش توی ذهنم هم نفسم میگرفت..نفسم رو آروم فرستادم بیرون و چشم 

دم و با یادش دوباره یه اخم مهمون هام رو باز کردم..نه خیر مثل اینکه این دختره بدجور ذهن من رو به خودش درگیر کرده..یهو یاد شاهین افتا

پیشونیم شد..یه پسر با چشم های قهوه ای..پوست تقریبأ سفید..وموهای خرمایی خیلی تیره که به مشکی میزد..و از همه مهم تر ماشینش بود 

اش میدونستم..ولی همون که اونجا پارک کرده بود..جنسیس..چیزی که آرزوی هر دختریه ولی چرا عسل اون رو نخواست و باهاش کات کرد؟ک

                                                                بهتر که باهاش نموند..اصأل از شاهین خوشم نیومد..لیاقت عسل رو نداشت..تو همین فکر ها بودم که نفهمیدم کی خوابم برد...            

                  دو دقیقه بخوابه..چشم هام رو باز کردم و دیم ساعت هفته..                                                                       از بیرون سروصدای زیادی میومد..اه نمیذارن آدم 

باد میکردن و بابام  از رو تخت بلند شدم و رفتم بیرون تا ببینم این سرو صداها برای چیه..اوه اوه چه خبره..   مامان و خاله ام داشتن بادکنک

داشت بادکنک ها و وسایل تزئینی رو به دیوارها وصل میکرد..تک سرفه ای کردم و با صدای بلند گفتم:به به خانواده ی زحمت کش..صبح 
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مامان..                                             زیباتون بخیر..                                                مامانم:سالم پسرم صبح تو هم بخیر..بیا یکم بهمون کمک کن 

 بابام:سالم باباجان..چی چی رو بیاد کمکمون کنه خانم..پسرم خودش باید بره شرکت کار داره..

خاله:به به سالم آروین خان                                       ای قربون دهنت بابا..                                                                                                  

با                                              نامرد..پارسال دوست امسال هیچی..یه وقت به خالت سر نزنیا..                                                                     

                                           اله جون..باور کنین از خدامه همیشه بهتون سر بزنم..ولی کارای شرکت نمیذاره..                                                    شرمندگی گفتم:سالم خ

یخوام سر به تنش نباشه نمیرم خونشون..هه حاال داشتم چرت و پرت میگفتمااا..کارای شرکت کجا بود..به خاطر دختر خاله ی کنه ی عزیزم که م

خاله:الهی خاله ات قربونت                     چه عجب نیومده..شونه ای باال انداختم..                                                                                        

فق باشی..                                                                                                        زیر لب بره که رئیس شرکتی..اشکال نداره عزیزم..ایشاال مو

تشکری کردم و خوشحال از اینکه بی خیالم شده برگشتم تو اتاقم..اول رفتم دستشویی بعدم رفتم سر کمدم تا لباس بپوشم..تصمیم گرفتم اول 

م رو آماده بذارم که بعد از شرکت دیگه عالف نشم..یه تی شرت سفید که قسمت یقه با دور آستینش رنگ سرمه ای بود با شلوار لباس مهمونی

کتون سورمه ایم رو کنار گذاشتم و کت وشلوار مخصوص شرکتم رو پوشیدمو رفتم سمت شرکت..تو راه شرکت بودم که یادم اومد باید برای 

ه یه طال فروشی و یه زنجیر طالسفید با پالک اسم خودش براش خریدم..سِت همین زنجیرو پالک البته با اسم خودم رو آرمین کادو بخرم..رفتم ب

تم به شرکت..با پژمان داشتمو آرمین عاشقش بود و مطمئنم حسابی از کادوش خوشش میاد..                                                                 رف

                      گرفتیم امروز زودتر کارهامون رو تموم کنیم و بریم خونه تا به بقیه برای تولد امشب کمک کنیم..                                     تصمیم

یم..باالخره ساعت کارهامون دقیقأ ساعت پنج تموم شد و راه افتادیم سمت خونه..که ای کاش نمیرفتیم..پدر جفتمون در اومد بس که کار کرد

 هفت شدو سرو کله ی مهمون ها پیدا..با پژمان رفتیم تو اتاق من تا آماده شیم..پژمان هم با لباسش رو با خودش آورده بود چون مطمئن بود

سشوار زدم و به دیگه نمیتونه برگرده خونه و همینطور هم شد..اول رفتم یه دوش ده دقیقه ای گرفتمو تند تند لباسام رو پوشیدم و موهام رو 

حالت کج فشن کردم..داشتم تو آینه خودم رو نگاه میکردم و با ادکلنم دوش میگرفتم که پژمان سوت زد وگفت:چه کردی آقا آروین..میخوای 

 دخترهای امشب رو تنها تنها تور کنی کلک؟کور خوندی..مگه اینکه از رو جنازه من رد شی..

هاش رو مثل من به حال کج فشن کرد..ابروهام رو انداختم باال و با خنده گفتم:ببین کی داره به کی میگه اومد من رو از جلوی آینه کنار زد و مو

 واقعأ هم خیلی خوش تیپ شده          آقای دختر کش..بابا خوش تیییپ..                                                                                               

ریبأ کل فامیل اینجا بودن..                 بود..مثل من..هاهاهاها..                                                 با خنده از اتاق بیرون اومدیم که یااا حضرت چه خبره..تق
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                                                                                        پژمان خنده اش رو خورد و زیر گوشم گفت:میگم مامانت واسه آرمین تولد گرفته یا عروسی؟؟      

                                                    خنده ی ریزی کردم و مثل خودش زیر گوشش گفتم:نمیدونم واال..میگم نکنه جدی جدی خبری باشه!!                                        

 پژمان با صدای بلند زد زیر خنده:اگه هم خبری باشه مطمئن باش واسه جناب عالیه..      سرم رو به نشونه ی چطور مگه تکون دادم که دیدم

بخیر  داره به یه سمت اشاره میکنه..به همون سمت نگاه کردم که دیدم بلههه مامان من دست دختر خاله م رو گرفته و داره میاد سمت ما..خدا

یسادن بگذرونه..این دختره تا آخر مهمونی ول کنِ منه بدبخت نیس همشم تقصیر مامانمه..اخمام رفت توهم..مامانم و دختر خالم آزیتا کنار من وا

فتم؟؟؟مامانم و مامانم گفت:آروین جان اینم از آزیتا جون که سراغش رو میگرفتی..بعدم دست آزیتا رو ول کرد ..جااااان؟؟من سراغ آزیتا رو میگر

دیگه شورش رو در آورده..توی هر مهمونی یه دختر به منه بدبخت میچسبونه تا به قول خودش بین اینا یکی رو انتخاب کنم و واسش عروس 

میکرد بیارم..به خاطر همین هم همیشه بعد از هر مهمونی من و مامانم با هم دعوا داشتیم..و امشب هم نوبت آزیتای کنه که از قضاهمیشه سعی 

بره خودش رو به من بچسبونه بود..یه نگاه گذرا به آزیتا انداختمو یه لبخند که بیشتر شبیه پوزخند بود تحویلش دادم..هه پس خانوم میخواست 

 آرایشگاه که صبح تشریف نیاورده بود..از بس آرایشش جیغ بود شده بود شکل دلقک..یه کت و شلوار قرمز هم پوشیده بود که فکر کنم اگه

بشینه کت شلوار بدبخت جر بخوره بس که تنگه..بعد از اینکه مامانم رفت آزیتا دستش رو آورد جلو با اشفه ای که حال من رو بهم میزد 

م..ممنون..                                                  ی زدم:سالگفت:سالم عزیزم خوبی؟                                                                         منم باهاش دست دادم و لبخند مصنوع

ت فکر کنم حسابی جا خورد از اینکه احوالش رو نگرفتم ولی باز از رو نرفت:خداروشکر که خوبی..دلم خیلی برات تنگ شده بود..راستی خاله گف

امانم آسایش ندارم..یکم فکر کردم و گفتم:کار خاصی نداشتم..فقط کارم داشتی..جانم عشقم؟                    موندم چی بگم..از دست این م

 خواستم بگم..امم..اها اها کجا رفتی آرایشگاه؟؟

ت چه سوال مسخره ای..آزیتا با ذوق گفت:آرایشگاه...چطور مگه آروینم؟؟خوشگل شدم؟؟            پوزخند زدم و گفتم:نه اصأل قشنگ نشدی..به

ری..                       رسمأ پنچر شد..ولی من داشتم بال در میوردم که حالش رو گرفتم..به دور و برم نگاه کردم که توصیه میکنم دیگه اونجا ن

 ببینم پژمان کجاست..که دیدم داره با یه دختره صحبت میکنه و نیشش بازه..همه چی این پسر خوب بودا..فقط زیادی دخترباز بود..همون لحظه

یم آروین؟؟حوصلم سر ر*ق*صریختن وسط..در کمال تعجب دیدم دستی دور بازوم حلقه شد و آزیتا گفت:میای بریم بآهنگ پخش شد و همه 

ستش کشیدم بیرون و با نفرت نگاهش رفت..                                                                                           وای خدا منو بکش..دستم رو از د

آروم  کردم..واقعأ پررو بود..اعصابم به هم ریخته بود..بدون توجه به آزیتا که با چشم های متعجبش به من زل زده بود رفتم تو حیاط..سعی کردم

باشم و به چیزی فکر نکنم..ناخود آگاه فکرم کشیده شد سمت عسل و با آزیتا مقایسه اش کردم..عسل اینقدر خانم بود که به نگاه من واکنش 

http://www.roman4u.ir/


 

 
17 

 

نشون داد و اخماش رفت تو هم اونوقت آزیتا..حتی فکر کردن بهش هم حالم رو بد میکنه..دستی روی شونم نشست..برگشتم که دیدم 

                                                                                                            پژمانه..نفس عمیقی کشیدم و به روش لبخند زدم..پژمان هم لبخندی زد و اومد کنار من وایساد:دیدمتون..دختره زد به کاه دون..          

 رو ما آروین داش میتونه کارا این با میکنه فکر–..                                                                            انگار نه انگار بازم زدم پسش همه این–

یره نه..بیخی بابا..بیا بریم باال..ناسالمتی تولد داداشته ها..در ضمن با خاله)مامانم(دعوا نگیری ها..اونم دلش میخواد پسرش سروسامون بگک تور

میده؟من دلم میخواد ن حق من به اون پژمان؟چرا بدم حق بهش من کی تا–دیگه..بهش حق بده..                                                                

اره درکت میکنم..تو همیشه دنبال -خودم زنم رو انتخاب کنم..نه که زورکی به من بندازن..میفهمی؟                                                                 

.خاص ترین..کسی که برای بدست آوردنش بجنگم..کسی که من برم .اره–خاص ترین هایی..                                                               

ان چند بار زد رو شونه م:الحق که رفیق دنبالش..نه اون بیاد دنبالم و خودش رو بهم بندازه..                                                                         پژم

جفتمون زدیم زیر خنده و رفتیم باال..بقیه مهمونی خداروشکر حسابی خوش گذشت و                                منی..به خودم رفتی دیگه..              

میزدم آرمین عاشق زنجیر  دیگه از آزیتا خبری نشد..فکر کنم باالخره به خانوم بر خورد..                                                    همون طور که حدس

 م میکرد..ب*و*سالک شد و هر پنج دقیقه یه بار و پ

ا بعد از تموم شدن مهمونی همه رفتن خونه هاشون و منم به خاطر پژمان حرفی به مامانم نزدم..البته پژمان قول داد که در مورد این قضیه ب

همون لباس ها خواب که چه عرض کنم..بیهوش  مامانم صحبت کنه و ازش بخواد تا من همسرآینده ام رو خودم انتخاب کنم..رفتم تو اتاقم و با

رو باز  شدم..خدارو شکر فردا جمعه بود و میتونستم یه دل سیر بخوابم..                                     با احساس خیس شدن صورتم چشم هام

ای جان عاشق بارونم..یه نفس عمیق کشیدم و از رو کردم..پنجره ی اتاقم باز بود و داشت بارون میومد..دونه های بارون هم میخورد به صورتم..

ه تخت بلند شدم..ساعت یازده بود..رفتم حموم و یه دوش گرفتم تا سر حال شم..بعد از حموم رفتم تو آشپزخونه تا یه چیزی بخورم که  دیدم ی

ونجا..شب هم همونجاییم..اگه دوست داشتی تو کاغذ روی یخچاله و روش نوشته:سالم آروین جان..عمه ات اینا از مسافرت برگشتن ما رفتیم ا

خوش بگذره..من میرم خونه هم بیا..فعأل..                                                      زیر همون یادداشت نوشتم:سالم بر خانواده ی عزیزم..نه نمیام 

صبحونه ام رو خوردمو نقشه ها رو برداشتم و رفتم خونه                                          پژمان شب هم اونجا میمونم..فعأل..                                  

ی پژمان..یادم رفت بهش خبر بدم که دارم میام ولی خداروشکر خونه بود..همین که پام رو گذاشتم تو خونه اش یهو دیدم پژمان مثل جت از 

 ره ی هومن اآلن باهاته؟؟؟اتاقش اومد بیرون و تند تند گفت:آروین شما
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 هومن ی شماره میگم..سالم بابا خب خیلی اه–علیک سالم..منم خوبم به مرحمت شما..                                                                              -

 من؟؟؟آره جونه–                                                                            ..                           آورد در رو عسل و فرشته فامیلی دخترم باهاته؟؟دوست

                                    ..     تهرانی عسل و رستمی فرشته..تری  هول منم از که تو:خنده زیر زد پژمان..                                                                          بگو بدو..دارم آره

به به ببین کی زنگ زده..سالم -گوشیم رو در آوردم و شماره ی هومن رو گرفتم..بعد از سه بوق جواب داد:                                                  

سالم هومن..قربونت تو چطوری؟؟                                                                                         -            آروین چطوری؟                                                               

ده گفتم:قرض از مزاحمت شماره ی دو منم خوبم..از این ورا؟شماره گم کردی؟؟                                                                                    با خن-

ای به چشم..اسم و فامیلیشون رو بده پیدا که کردم واست اس ام اس میکنم..                                           -نفر رو میخواستم..میشه واسم در بیاری؟                              

..                                                                                               حرفیه چه این میکنم خواهش–ه رستمی..                                                   فرشت و تهرانی عسل..میکنم جبران داداش گرم دمت–

فعأل                                                                                               -                                                                                   فعآل..منتظرم من پس ممنون بازم–

ه کرد اس ام اس میکنه برام..                                                                          گفت پیدا ک-پژمان که به من زل زده بود گفت:چی شد داد شماره رو؟                                                         

سر نقشه ها تا  بریم بیا..ببند نیشتو حاال خب–..                                                                                                                حله پس ایول–

کنیم..                                                   شماره هارو بفرسته...                                                  پژمان هم قبول کرد و رفتیم سراغ نقشه ها تا بهشون رسیدگی 

شد..ساعت هشت شب بود و ما از ساعت دوازده تا األن یکسره داشتیم روی با صدای قارو قور شکمامون به ساعت نگاه کردیم..اصأل باورم نمی

عت نقشه کار میکردیم..پژمان زنگ زد و دو تا پیتزا سفارش داد..ناهار ک نخوردیم القل شاممون رو زود بخوریم تا از گرسنگی نمیریم..نیم سا

د شد..پریدم سر گوشی که دیدم هومن شماره هارو فرستاده..بازم ازش بعد پیتزاهارو آوردن..داشتیم میخوردیم که صدای اس ام اس گوشیم بلن

تشکر کردم و شماره ی فرشته رو دادم به پژمان و حذفش کردم..پژمان شماره ی فرشته رو توی گوشیش سیو کرد و شروع کرد به اس ام اس 

ر بی اراده زل زده بودم به شمار اش..پژمان سرش رو از زدن..ولی من بعد از سیو کردن شماره ی عسل حتی نتونستم چشم ازش بردارم..همینطو

 روی گوشیش بلند کرد و با خنده گفت:خودش نیستااا شمارشه..بپا غرق نشی..

امروز بسه..دارم  واسه..نمیده جوابمو که فعأل–نفسم رو با هرس بیرون فرستادم:تو به کاره خودت برس..                                                          

خبیثانه لبخند میزد..بی خیالش  براش..                                                              معلوم نبود با دختره ی بیچاره میخواست چی کار کنه که اینطور

اونشب خونه ی پژمان موندم..خیلی خوش گذشت..تا                      شدم و بقیه ی شامم رو خوردم..                                                         

ساعت چهار صبح بیدار بودیم و فوتبال نگاه میکردیم..در عوضش فردا صبح مثل دو تا جنازه رفتیم شرکت..چشم های هردوتامون از بیخوابی 
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بعد از اینکه کارامون تو شرکت تموم شد هر کدوممون راه افتادیم سمت خونه                        قرمز بود..                                                          

ن هامون..هوا هنوز بارونی بود..از شدت خواب داشتم بی هوش میشدم..سرعتم رو بیشتر کردم تا زودتر به خونه برسم..خیابون ها به خاطر بارو

یه نفر باعث شد سریع بزنم رو ترمز و یه گوشه "هووووی حواست کجاستِ"مون  فاصله داشتم که صدایآب گرفته بود..هنوز چند تا کوچه با خون

پارک کنم و از ماشین پیاده شم واسه عذر خواهی..همین که از ماشین پیاده شدم چشم هام گرد شد..احساس کردم یه سطل آب یخ روم 

ه روم نگاه میکردم..عسل دست یه مرد جوون رو گرفته بود و جفتشون داشتن به ریختن..همین جور بی حرکت وایساده بودمو به صحنه ی رو ب

لباسشون که خیس خالی شده بود نگاه میکردن..اون مرد سرش رو بلند کرد و با عصبانیت نگام کرد:حواست کجاست مرتیکه؟؟مگه داری سر 

همون لحظه عسل سرش رو بلند کرد و زل زد به چشمام..لعنتی..دوباره                               میبری؟؟                                                            

چشماش نفسم رو تو سینم حبس کرد و دوباره محوش شدم..عسل زود تر از من به خودش اومد و چشماش رو از چشمام گرفت و گفت:سال آقا 

 آروین..خوب هستین؟

 

رو یادشه خوشحال شدم..ولی اون خوشحالی با دیدن دوباره ی اون مرد از یادم رفت و در حالی که به دستاشون  تو دلم واسه اینکه هنوز اسمم

ل لبخند محوی نگاه میکردم اخمام رفت توهم..اون مرده به عسل نگاه کرده و گفت:عسل مگه این آقا رو میشناسی؟                                    عس

                          ن..یادتونه گفتم یه آقایی حسابی شاهین رو گوشمالی داد؟ایشون همون هستن..                                                        زد و گفت:آره عمو جو

عمویِ وبا دستاش به سمت من که چشمام شده بود قد توپ پینگ پونگ اشاره کرد..چی شد؟؟؟گفت عمو جان؟؟؟یعنی این مرد جوون 

عسلِ؟؟؟یهو یادِ خودمو آرمین افتادم..وقتی که من ازدواج کنم و بچه دار شم آرمین میشه عمویِ بچم و فاصله سنیشون کمه..و اصأل بهشون 

نمیخوره که عمو وبرادرزاده باشن..پس این مرد جوون هم که بهش میخوره تقریبأ سی سالش باشه عمویِ عسلِ..از این فکر لبخند نشست رو 

..با تک سرفه ی عمویِ عسل به خودم اومدم..ای وای گندزدم..تمام این مدتی که داشتم فکر میکردم زل زده بودم تو چشم های عسل *مل*ب

و جالبیش اینجاست که اون هم زل زده بود به چشم هام..هر دو سرمون رو پایین انداختیم که عمویِ عسل خنده ی ریزی کرد و گفت:موش 

نه نه معذرت میخوام..اصأل حواسم نبود..                                                                               -                                                                                        زبونت رو خورده؟    

ن خوشبختم..                                                عمویِ عسل هم دستم رو گرفت و به دستم رو بردم جلو و گفتم:سالم آقای تهرانی..از دیدنتو

                           آرومی فشرد:من هم از دیدنتون خوشبختم آروین خان..در ضمن میتونی من رو سهیل صدا کنی..                                            

سالم عسل خانم..ممنون دم:حتمأ                                                                                               رو کردم سمت عسل و گفتم:به روش لبخند ز
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همچین میکنه..نکنه دوباره گند  شما خوبین؟                                                عسل چشم هاش رو ریز کرد و مشکوک نگام کرد..واه این چرا

بودم که عسل گفت:ببخشید آقا آروین..شما فامیلی زدم!!!!                                                                                                         تو همین فکرا 

 عمویِ من رو از کجا میدونید؟؟؟

..                                                                                   دیگه گفتید خودتون..چیزه خب–..ای وای عجب سوتی ای دادم..                                                                  یا اکثر امامااااابدبخت شدم

دیگه نزد..                                                                                    ل*ب*میه لحظه حس کردم ق                                                           ..باشم گفته بهتون هم رو اسمم حتی نمیاد یادم من ولی–

                                                                                                              چی؟؟ رو فامیلیم وقت اون–                       ..     فهمیدم جا همون از منم صدازد رو اسمتون روز اون شاهین اما نگفتید شما خب بله–

سهیل:عسل جان وسط خیابون داری آقا آروین رو                       ..                                                                            نمیکنه ول چرا خدا وای

حاال خودش هم                   بازجویی میکی؟بیخیال دیگه...علم غیب که ندارن..از یه جایی شنیدن دیگه البد..                                                    

 دعوا روز همون..بهتون میگم..نداره ایرادی نه–چی بگم..خدایا منو ببخش..                                       مشکوک به من نگاه میکرد..اهااا یافتم 

..                                       فهمیدم اونجا از..تهرانی خانم برات دارم گفت لب زیر شاهین که شنیدم رفتید و گرفتید رو خانم فرشته دست شما وقتی

 یل خندید و صمیمانه دستی به شونم زد و گفت:ماشاال به این حافظه..خوشم اومد..                                  عسل هم خندیدو چیزیسه

که خیس شدید ازتون معذرت  این بابتِ راستی..دارین لطف–نگفت..ایول باور کردن..                                                                                 

نه بابا این چه -            میخوام..راستش یکم خسته بودم..میخواستم زودتر برسم خونه که اینطوری شد..                                                        

حاال خوبه تا االن داشت زنده به گورم میکردا..                                                                                                      حرفیه..ایرادی نداره...                                                        

بعد م به لباس های خیسشون اشاره         ..                                                            نمیشه که اینجوری..برسونمتون تا باال بفرمایید پس–

                            کردم..ایندفعه عسل گفت:نه آقا آروین مزاحمتون نمیشیم..شما خسته اید..راهی نمونده تا خونه..خودمون میریم..                        

سهیل:ای بابا چقدر تعارف تیکه پاره                                                ..            دیگه میرسونمتون ماشین داخل میذارم؟بفرمایید من مگه–

 میکنید..

ودستش رو آورد جلو و ببین اینقدر دیگه بیشترنمونده..همش دو قدم هم نیست..اونوقت باماشین بریم؟                                                 خندید 

ست..خداحافظ..                                                                شما دست هم ما اجازه.همینطور منم–گفت:خیلی خوشحال شدم از این که دیدمت..بااجازه..                                 

هر دو تاشون ازم خداحافظی کردن ورفتن..وای خداجون چقدر خسته ام..نشستم تو ماشین و خیلی سریع رسیدم خونه..وارد خونه که شدم 

                                                                                                  کسی نبود..شونه ایی باال انداختم و به تختم نرسیده خوابم برد...
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************************************************************************                        االن یک ماه از 

تر میشم..یه احساس خاص دارم..انگار یه چیزی تو وجودم هست که گمش کردم..                                             اون روز میگذره..و من هرروز از روز قبل بی حوصله 

                                                       منی که همیشه به راحتی میخوابیدم دیگه شب ها خواب ندارم..هر وقت چشم هام رو میذارم رو هم یه جفت چشم عسلی جلو روم ظاهر میشه..    

چند وقتیه که پژمان هم اصأل حال و حوصله نداره و من حتی ازش نپرسیدم چشه..واقعأ چه جور رفیقی هستم من که حال پژمانی که هیچ وقت 

از اتاق کارم                                                         محونمیشد رو نادیده گرفتم..                                                    ل*ب*ا*شخنده از رو 

خارج شدم و رفتم سمت اتاق پژمان..طبق معمول مثل خودش بدون در زدن وارد شدم..پژمان سرش رو گذاشته بود رو میزش و دست هاش رو 

پژمان سرش رو از رو میز بلند                                                   گذاشته بود رو سرش..رفتم رو نزدیک ترین صندلی به میزش نشستم..          

                      چرا چندوقته توخودتی؟                                 کرد و یه لبخند تلخ زد:چیزی شده؟                                                 یه لبخند تلخ تر از خودش زدم و گفتم:چته پژمان؟

                                                                                                چیه؟ چی؟؟؟منظورت–با دستش صورتش رو پوشید و گفت:فرشته..                                                                       

..                                                                                       بده توضیح تر چی؟؟واضح یعنی–..گند زدم..                                                                                            آروین زدم گند-

 قرار بود حالش رو بگیرم؟                                            پوزخند زد:دوباره اون حالِ من رو گرفت.. یادته:گفت و برداشت صورتش رو از دستشو

اب یه نفس عمیق کشید و ادامه داد:وقتی بهش اس زدم اولش اصأل جوابم رو نداد تا اینکه بعد از کلی خواهش و تمنا یه بار ریجکتم نکرد و جو

تی مخشو زدم..اونم تلفنی..کار خیلی سختی بود ولی باالخره موفق شدم..باهاش دوست شدم..اینقدری رابطه ام رو داد..بماند که باچه زحم

باهاش کش دادم که حس کردم وابسته ام شده..باهاش قرار گذاشتم..بهش گفته بودم منو میشناسه ولی نگفته بودم کی ام..وقتی اومد سر قرار 

فکر کرد اتفاقی منو دیده ولی بهش گفتم من اونی هستم  که باهاش دوست شدم..آروین چشم هاش داشت  من رو که دید کلی جا خورد..اولش

میزد بیرون بس که تعجب کرده بود..خوردش کردم آروین..بهش گفتم دوستی باهاش یه نقشه بود..از اون روزی که میخواستم بهش شماره بدم 

به خاطر انتقام اون روز بود گفتم..آخر سرم بدترین حرف دنیا روزدم..گفتم حاال اونی که  ولی منو پس زد..از این که دوست شدنم باهاش فقط

به وضوح                         پست میزنه منم به سالمت..هیچی بهم نگفت..هیچی..فقط با گریه پاشد و رفت..                                                        

لبش رو حس کردم..منِ لعنتی اشکشو در آوردم..قلبش رو شکستم..فکر میکردم بعد از این کار خنک میشم اما خواب و صدای شکسته شدن ق

                                                                                             خوراک ازم گرفته شد..عذاب وجدان داره خفه ام میکنه..بدتر از همه اینه که..اینه که حس میکنم منم به اون وابسته شدم و..دوسش دارم...

ز یعنی بگم از تعجب شاخ در آوردم دروغ نگفتم..اصأل باورم نمیشه پژمان اینطور قلب فرشته رو شکسته باشه و حاال دوسش داره..یعنی بهتر ا

از -ی نکردی ازش معذرت خواهی کنی؟                                                                  سع چرا خب–این نمیشد..                                           
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بهم کجا میدونی این کارو نکردم..سه روز بعد از اون ماجرا به غلط کردن افتادم..بهش زنگ زدم..اس دادم..حتی رفتم دم خونشون..اما اون حتی 

هنم..اصن تیکه تیکه م میکرد ولی اینطوری بهم بی محلی نمیکرد..من اشتباه کردم درست..ولی هزار برابر ازش نگاه هم نکرد..ای کاش میزد تود

                           عذر خواهی کردم..ولی اون منو نمیبخشه..طوری رفتار میکنه انگار اصأل من وجود ندارم..دارم دیوونه میشم آروین..                     

 بیشتر از جونم...-رو گرفتم و با لبخند گفتم:چقدر دوسش داری؟                                                              دستش 

                                                 ..                    میشین هم مالِ  بیاد زمین به آسمون بیاد آسمون به زمین باشین هم قسمت شما اگه باش ومطمئن..کن تالش آوردنش بدست برای پس–

 واسه..دوستی واسه نه..میخوام رو فرشته فقط کردم؟من کات دخترام دوست ی همه با میشه باورت..میکنم کاری هر آوردنش بدست واسه–

 یه پس داداش ایول–                                                        ..                                   قیمتی هر به شده حاال..کنم ازدواج باهاش میخوام..زندگی

 تو انگار چته؟چندوقته تو آروین راستی..بده رو بله خانم عروس اگه البته–..                                                                               افتادیم عروسی

 هر قدیما یادته پژمان میگم..گرفته دلم فقط–                                                                                                               ..  نیستی  دنیا این

                                                                                                    بریم؟ ای میزدیم؟پایه داد داشتیم جون تا و کوه میرفتیم میگرفت دلمون وقت

 فردا واسه باشه قرارمون پس..اوکی–ایول عجب فکر توپی..پایه تم..فردا هم که جمعه هس..بریم..                                                         -

 خودمم ماشین با دنبالت میام من..تره نزدیک کوه تا شما ی خونه از..باشه–                            ..                               صبح شیش ساعت

                                                                 ..         فعأل..برم دیگه من خب خیلی..عالیه-                                                                                                      چطوره؟..میریم

تو شرکت رفتم خونه  پژمان هم دستش رو به نشونه بای بای تکون داد و خداحافظی کرد..                                             بعد از تموم شدن کارام

که داریم میریم..واسه جفتمون الزم بود..ساعتم رو سر پنج صبح تنظیم کردم و با هزار زور  تا وسایل هام رو واسه کوه آماده کنم..خیلی خوب شد

از اینکه صدای آالرم گوشیم بلند شه خودم  و زحمت تونستم بخوابم...                                                                                               صبح قبل

همه ی وسایالم آماده بود     دم..در واقع اصأل نتونستم راحت بخوابم..مثل هر شب...                                                                           بیدار ش

باسام..یه جین قهوه ای و پس اول از همه یه دوش گرفتم..بعد از اینکه از حموم بیرون اومدم موهام رو با سشوار خشک کردم و رفتم سر کمد ل

م یه تیشرت مشکی قهوهای با کفشای آدیداس مشکیم پوشیدم و کوله ام رو انداختم رو دوشم..واسه مامان اینا یادداشت نوشتم که با پژمان دار

ام سالم کرد و راه میرم کوه..به محض اینکه پام رو از خونه بیرون گذاشتم پژمان رسید..سوار ماشینش شدم وباهاش سالم کردم..اونم باه

 ه..افتاد..تو راه هیچ کدوم حال و حوصله نداشتیم..پژمان که مشخص بود واسه چی ناراحته..اما من حتی نمیدونم دلیل بی حوصلگیو ناراحتیم چی
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مون راه افتادیم..تو راه هیچ بعد از یک ساعت و خورده ای رسیدیم کوه..با این که االن پاییزه اما هوا عالی بود.. پژمان ماشین رو پارک کرد و جفت

تر کدوم حرفی نمیزدیم..پژمان و نمیدونم اما من تو فکر کسی بودم که نمیدونم کی بود..وسطای راه رسیده بودیم که با شنیدن صدای جیغ یه دخ

                                                                                    هردو متوقف شدیم..صدای جیغش به نظرم خیلی آشنا اومد..یه نگاه به پژمان انداختم و گفتم:تو هم شنیدی؟     

مون صدا اومد..صدای جیغ یه دختر که کمک آره صدای جیغ بود..                                                                                                 و دوباره ه-

.احساس کردم زیرپاهام خالی شد..آره من این صدا رو میشناسم..صدای کسی که طنین قشنگ خنده هاش هنوزم تو گوشمه..صدای میخواست.

با                       کسی که یک ماهه بدون این که بخوام شده شب و روزم..عسل..آره خودشه من مطمئنم...                                                  

تموم توانم دویدم سمت صدا..دیدمش..آره خودش بود..مثل ابربهار اشک میریخت..حتی بیشتر از روزی که شاهین مزاحمش شده بود..اشک 

میریخت و اسم فرشته رو که بی هوش افتاده بود و صدامیزد و کمک میخواست..سه تا دختر دیگه هم که فکر کنم دوستاشون بودن کنارشون 

میکردن..پژمان با دیدن فرشته تو اون وضعیت دوید سمتش و با یه حرکت اون رو از رو زمین بلند کرد و با تموم سرعت پرواز  نشسته بودنوگریه

                                          کرد به طرف ماشینش..اون سه تا دختر هم بلند شدن و پشت سر پژمان راه افتادن..اما عسل همون طور همون جا نشسته بود و زجه میزد..     

تو سینه ام بی قراری میکرد و صدای کوبش شدیدش  ل*ب*مبا دیدنش تازه فهمیدم چقدر دلم واسه ی خودش و چشمای نازش تنگ شده..ق

صدایِ گریه اش دیوونم رو به وضوح میشنیدم..                                            حتی توان راه رفتن هم نداشتم..مثل خودش رو زمین نشستم..

میکرد..انقدری که حس کردم اشک خودم هم داره در میاد..به سختی جلوی ریزش اشکام رو گرفتم و با صدای لرزونی که ناشی از بغضم بود 

 گفتم:عسل..بلند شو..خواهش میکنم گریه نکن..

روش زانو زدم و باصدایِ بلند تری گفتم:عسل بلند شو..پژمان اما اون اصأل صدایِ من رو نمیشنید..از رو زمین بلند شدم و رفتم سمتش..روبه 

با این        فرشته رو برد بیمارستان..مگه نمیخوای پیش دوستت باشی؟بلند شو..تورو به هرچی میپرستی گریه نکن..                                  

ه..فقط به جای خالی فرشته خیره شده بود و اشک میریخت..صدای حرفم گریه عسل شدت گرفت..حتی سرش رو بلند نمیکرد که منو نگاه کن

تموم وجودم رو داشت نابود میکرد..به حدی بلند بود که میترسیدم صداش رو عسل هم بشنوه...                                ل*ب*مکوبیده شدن ق

ک وارد شده بود..پس یه شوک دیگه میتونست حواسش رو چشم هام رو بستم و یه نفس عمیق کشیدم..باید یه کاری میکردم..به عسل شو

و یه سرجاش بیاره..چشم هام رو باز کردم..نمیدونستم کاری که میخواستم بکنم درسته یا نه..ولی باید این کار رو میکردم..دستم رو باال بردم 

سل سرش رو بلند کردو با تعجب و خشم زل زد تو چشمام..خدایا من چی کشیده خوابوندم تو گوش عسل...                                                 ع

کار کردم..به دستام نگاه کردم..به شدت میلرزید..با نگرانی به عسل نگاه کردم..چشماش ازشدت گریه و عصبانیت قرمز شده بود..عسل از رو 
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ل رو زده باشم..همین که خواستم بابت این کارم ازش زمین بلند شد و همزمان من هم ایستادم روبه روش..هنوزم باورم نمیشد که عس

                                                         عذرخواهی کنم یه طرف صورتم سوخت..دستم رو گذاشتم رو همون قسمتی که عسل با دستای کوچولوش زده بود...                              

..همون دستی رو که باهاش تو صورتم زده بود رو گذاشت جلوی دهانش و عقب عقب رفت..من حتی قدم از چونه اش از شدت بغض میلرزید

ب قدم برنمیداشتم..دستم هنوزم رو همون قسمت از صورتم بود..ناخداگاه بهش لبخند زدم..اصأل از این که تو صورتم زده بود ناراحت نبودم..خ

خاطر اینکه به خودش بیاد زدمش اما به هر حال جوابش رو گرفتم..این سیلی کوچولو میتونه یه هر چی که عوض داره گله نداره..درسته من ب

فت و دوید به سمت یادگاری یا هدیه کوچیک باشه از کسی که برای اولین بار دلم رو لرزوند...                                        عسل روش رو ازم گر

پس منم دنبالش رفتم..خیلی سریع رسیدیم کنار یه ماشین..فکر کنم ماشین عسل بود..سوییچ ماشینش رو از تو پایین..نمیتونستم تنهاش بذارم 

جیبش بیرون آورد..دستهاش به شدت میلرزید..رفتم روبه رو شو گفتم:عسل خانم بزارید من ماشین رو برونم..شما حالتون اصأل خوب نیست..با 

 این وضعیت نمیتونین رانندگی کنین..

بدون هیچ حرفی سوییچ رو داد بهم و نشست تو ماشین..منم سریع نشستم و راه افتادم..عسل هنوز هم ریز ریز گریه میکرد..از تو جیبم یه 

دستمال در آوردم و گرفتم سمتش..عسل دستمال رو گرفت و بعد از یه تشکر زیر لبی برگشت سمت منو گفت:تو و دوستت اونجا چی کار 

خب اومده بودیم کوه یه حال و هوایی عوض کنیم که صدای جیغ -                                                                                          میکردین؟         

ز اون ماجراها که خودش راه انداخت ا بعد راسته؟آخه..داره دوست رو فرشته میکنه ادعا رفیقتون..اهان–شنیدیم و بقیه ماجرا..                            

ژمان پشیمونه..باور کنید اصأل خواب و چطور االن..                                                                                            پریدم وسط حرفشو گفتم:پ

عسل یه نفس عمیق کشیدو هیچی                                                                       خوراک نداره..اون واقعأ فرشته رو دوست داره..                   

 نگفت..سکوت بینمون رو شکستم و گفتم:چه اتفاقی واسه فرشته خانوم  افتاد؟

میگفت حال و حوصله نداره نمیاد..اما  همش تقصیر منه احمقه..دیدم حالش خوب نیست با یه سری از دوستامون قرار گذاشتم بریم کوه..فرشته-

من هی اصرار کردم..آخه بعد از اون بالیی که آقا پژمان سرش آورد همش دمق بود..راستش فکر کنم فرشته هم پژمان رو دوست داشته 

                                                                           باشه..خالصه قبول کرد..تو راه بودیم که یهو پاش خورد به یه سنگ و افتاد رو زمین و بی هوش شد...            

دوباره گریه اش شدت گرفت..ای خدا منو بکشه..یکی نیست بگه میمردی چیزی نمیپرسیدی..تازه داشت آروم میشدا..حالم خیلی خراب بود..از 

م گریه ی عسل شدن دلیل دیوونگیِ من..ماشین رو یه گوشه پارک که هر لحظه کوبنده تر میشد..از طرفی ه ل*ب*میه طرف تپش های ق

ی کردم..از ماشین پیاده شدم و درِ سمت عسل رو باز کردم..عسل با تعجب بهم نگاه میکرد...دستم رو به نشونه ی تهدید آوردم باال و با صدا
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نی خودم رو پرت میکنم جلوی ماشینا..به جونه داداشم این کارو بلند گفتم:عسل به خدا قسم اگه یه ثانیه ی دیگه..فقط یه ثانیه ی دیگه گریه ک

بکن..تو  میکنم پس خفه شوووو..                                عسل اشکاش رو به سرعت پاک کرد و داد زد:خودت خفه شو..هر غلطی هم میخوای بکنی

از                                                                                              حق نداری سر من داد بزنی..پسره ی پررو..حالم از همتون بهم میخوره..

تیر میکشید..عسل گفت  ل*ب*مماشین پیاده شد و در رو محکم به هم کوبید..رفت سمت راننده و نشست پشت فرمون و به سرعت راه افتاد..ق

دش میاد..آخه چرا؟مگه من چیکار کردم؟یعنی اینقدر از من بدش میاد که حتی مرگمم براش مهم حالش از من بهم میخوره..یعنی اون از من ب

د نیست؟قطعأ هر کسه دیگه ای بود اآلن گردنش رو میشکوندم..اما عسل..چرا اون واسم با همه فرق میکنه؟چرا با فهمیدن اینکه از من بدش میا

بین دستام..این همه چرا داشت دیوونم میکرد..باید میرفتم یه جایی تا آروم بشم..آره تیر کشید؟چرا چرا چرا؟؟؟؟؟سرم رو گرفتم  ل*ب*مق

خودشه..بام تهران..جایی که همیشه بهم آرامش میداد..یه نفس عمیق کشیدم و با گرفتن یه ماشین خودم رو رسوندم به خونمون..ماشینم رو 

 برداشتم و راه افتادم سمت بام تهران..

                                                  کاری که کردم گرفتن شماره ی پژمان بود..بعد از چند بوق صدای شادش رو شنیدم:سالم آورین..کجایی تو؟                                وقتی رسیدم اولین 

اره بابا خیلی وقته..چطور؟                                                                                            -                                    سالم..بیرونم..پژمان عسل رسید بیمارستان؟                                         -

آره عالیه..وای آروین باورت نمیشه..فرشته -         چیزی نیست..چیه خیلی شارژی؟فرشته خوبه؟                                                                -

من رو بخشید..باالخره من رو بخشید..تازه بهم گفت که دوستم داره..نمیدونی چقدر خوشحالم..همش رو هم مدیون تو و پیشنهاد توپتم..دمت 

 ایشاال..کردی خوشحالم خیلی..خداروشکر خب..قربونت–                                         گرم..                                                                             

...                                                           خداحافظ..برس کارت به برو دیگه نه..داداش ممنونم-                            نداری؟ کار..شی خوشبخت که

باهاش خداحافظی کردمو گوشی رو گذاشتم تو جیبم..خوشحال بودم..هم واسه ی پژمان و فرشته..هم واسه ی اینکه عسل سالم رسید  هم من

همیشه بام                             بیمارستان..از حال خودم خندم گرفت..انگار دیوونه شدم..                                                                         

ل میشد تهران رو دوست داشتم..کل تهران زیر پاهاته..اما این بار با دفعه های قبل فرق داشت..دیگه اون آرامشی که با اومدن به اینجا بهم منتق

هام مثل همیشه یه جفت تیله ی عسلی تو وجودم نبود..                                   آروم چشم هام رو بستم و یه نفس عمیق کشیدم..با بستن چشم 

دیدم..وبا دیدنش همه ی آرامش دنیا تو وجودم سرازیر شد..انقدر که دلم میخواست برای همیشه چشم هام رو بسته نگه دارم..چقدر دلم برای 

ی پیشم بود..یه نفس عمیق رو میلرزونه تنگ شده..کاش اآلن پیشم بود..اصأل دوباره میزد تو گوشم و سرم داد میزد ول ل*ب*منگاهش که ق

نم وقتشه که یه اعتراف کوچولو پیش خودم دیگه کشیدم..                                                                                                            فکر ک
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یه جفت چشم عسلی..عاشق یه لبخند دلنواز..عاشق عسل...                                                 بکنم...من عاشق شدم...                                            عاشق

ی چشم هام رو آروم باز کردم..خدایا من دوستش دارم..با همه ی وجودم..بیشتر از جونم دوستش دارم...اما اون..حالش از من بهم میخوره...ول

 به هر قیمتی..اون باید مال من بشه..حاال شده 

رص..                                                                     به سنگی که جلوی پام بود لگد زدم وسوار ماشینم شدم..دیگه باید میرفتم خونه..اآلن فقط به یه خواب عمیق نیاز دارم..حتی شده به زور ق

یدم..                                                      فردایِ اون روز پژمان در حالی که نیشش تا با سرعت زیادم خیلی سریع به خونه رسیدم و خواب

 اومدی من از قبل بار یه شما عجب چه..خودم آروین داش بر سالم به به–بناگوشش باز بود اومد تو اتاقم..                                       

 پاچتو تا برو پس سگم امروز..پژمان بیخیال–اینجارو..                                                                                             فرمودی منور بابا..شرکت

قرار داریم..کدوم رستورانو هنوز بهم  فرشته با شب فردا بگم اومدم..باو خب خیل اووو–..                                                            نگرفتم

                                                           نگفته..حاال بعدأ بهت میگم..خواستم از جناب عالی دعوت کنم با این بنده ی حقیر تشریف فرما بشین..افتخار میدین؟                    

                                       قرار دارین..اون وقت من این وسط بیام اونجا بگم چند منه؟                                                                       کمتر مزه بریز نمکدون..شما دوتا باهم -

که ضعیف تکو تنها از پس دوتا دختر بر  د نه د..خانم من داره دوستش رو که عسل خانم باشن با خودش میاره..منم دیدم خب اونا دو نفرن..منم-

د نمیام که..یهو دیدی خفتم کردن و منه بدبخت و کشتن ومالو امالکم و باال کشیدن..واال دیگه تو این دورو زمونه نمیشه به کسی اعتماد کر

                                                                                که..واسه همینم گفتم به تو که یه پا زورویی واسه خودت  بگم با من بیای تا منم تنها باشم..      

رادارام روشن شد..گفت عسل؟؟یعنی فردا شب میتونم عسلم رو ببینم؟ایول..با این فکر نیشم شل شد و گفتم:باشه پس منم میام..آدرسو هم 

..                            خفته زیبای..من اسپایدر..زورو...من سوپر..نمیذاری تنها رفیقتو میدونستم..گرم دمت–              واسم اس ام اس کن..                                    

 پرید اتاق از و هوا رفت خندش شلیک که ببنده و دهنش و بگه پرت و چرت کمتر تا سمتش کنم پرت تا آوردم در رو کفشم لنگه یه

 فت..پژمان به دلقک گفته زکی..گر خندم خودمم..بیرون

نیومد و اس زد ای جان فردا رو بگو..باید حسابی تیپ بزنم..با فکردیدنش کل روز رو شارژ بودم..                                  فرداش پژمان شرکت 

مان..                                                                   که قرارمون شد ساعت هفت رستوران نزدیک خونه ی خودش که حسابی شیکه و یه جورایی پاتوق من و پژ

ی به جرئت میتونم بگم اولین باری بود که از دیدن یه نفر اینطور هیجان زده شده بودم..با وسواس لباس هام رو انتخاب کردم..یه تیشرت طوس

ت چرم مشکی که فوق العاده بهم میومد..یه نگاه تو آینه به خودم جذب..شلوار جین مشکی..کفش مشکی و به دلیل سردیِ هوا یه تک ک

که  انداختم..همه چیز تکمیل بود..ادکلن رو روی خودم خالی کردم و راه افتادم سمت رستوران..آشوبی بود تو دلم..انقدر نفس عمیق کشیده بودم
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انداختم..ساعت دقیقأ هفت بود..با اعتماد به نفس کامل رفتم داخل  هوا کم آوردم..باآلخره رسیدم..ماشینم رو پارک کردم و یه نگاه به ساعتم

. رستوران..یه نگاه به دور و برم انداختم که دیدم سمت چپ رستوران پژمان واسم دست تکون میده..چقدر هوله این پسرکه از منم زودتر رسید.

     شق پیشه..                                                                                                                    رفتم سمتش و رو میز کناریش نشستم و دستم و گرفتم سمتش:سالم بر مستر عا

                                                             پژمان دستم رو فشرد:وای آروین دارم از استرس میمیرم..حتی وقتی با ایران پایا هم قرار داشتیم انقدر استرس نداشتم..                

 شما پرفوسور شد؟طبیعیه؟؟؟خب چی نفهمیدم–..                                                                             دیگه قرارتونه اولین خب..داداش طبیعیه–

یعیه؟؟؟هرکی ندونه انگار آقا ده بار عاشق شده..بی عرضه..                                                  طب میگین که دارین تجربه زمینه این تو چقدر

 پژمان همینطور واسه خودش چرت و پرت میگفت ولی من تمام حواسم به درِ ورودی رستوران بود..

ل این دخترای دوروبرم آرایش جیغی نداشت..برعکس آرایشش کامأل باالخره اومد..خدای من..از همیشه زیباتر شده بود..مثل یه پری..اصأل مث

اومد..آخرین  الیت بود.. واین زیبایی صورتش رو دوچندان میکرد...                                       رسمأ محوش شده بودم که یهو یه چیزی یادم

ه بود..پس االن باید تا حدودی باهاش سرد برخورد کنم که یه وقت فکر باری که من و عسل همدیگه رو دیده بودیم اون کلی حرف بار من کرد

ما نکنه اینقدر برام بی اهمیته که هیچ دلخوری ای ازش ندارم..با این فکر اخمام رفت تو هم و سرم رو انداختم پایین..خیلی خیلی سخت بود ا

؟                                                     سرم رو بلند کردم که دیدم شدنی..صدای سالم گفتن عسل و یه نفر دیگه اومد..واه اون دیگه کی بود

لند فرشته کنار عسل وایساده..بسم ال..فرشته کی اومد..اینقدر محو عسل شده بودم که اصال فرشته رو ندیدم..من و پژمان از رو صندلی هامون ب

فتم..هردو شون بعد از پژمان برگشتن سمت من..فرشته با لبخند و عسل با شرمندگی شدیم..پژمان به صورت مفصل اما من خیلی آروم سالم گ

هر  چهار                                        که توی چشماش داد میزد بهم سالم کردن..                                                                                        

م رو صندلی..پژمان و فرشته روبه روی هم..من و عسل هم روبه روی هم..پژمان و فرشته راجب همه چیز حرف میزدن و گاهی اوقات نفر نشستی

بیشتر از همیشه خودشو به سینم میکوبید..دیگه داشتم کالفه  ل*ب*معسل هم تو بحث هاشون شرکت میکرد..اما من اصال تو این دنیا نبودم..ق

زد به شونم..به دستاش نگاه کردم که رسیدم به پژمان الدنگ..پژمان که به سختی خندش رو کنترل میکرد گفت:اگه جایه  میشدم..یهو یه نفر

کجا؟؟؟                                                                                                          با گیجی گفتم:           خوبیه بگو ما هم بیایم..                                                                                                      

ن حرف پژمان و فرشته با گفتن ایهمون افقی که توش محوی..                                                                                                پژمان -

                                خندشون رفت هوا..عسل هم سرش رو انداخته بود پایین و ریز ریز میخندید..اخمام رفت توهم..اینا دارن منو مسخره میکنن؟                

ی میداد..با خنده دست کشیدم تو موهام و اعصابم خورد شد اما اینقدر که اینا خندیدن من هم خندم گرفت..مخصوصأ خنده ی عسل که بهم انرژ
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از رو صندلی بلند شدم..یهو هر سه تا ساکت شدن و فرشته گفت:آقا آروین ناراحت شدین؟بخدا ما واسه شما نخندیدیم بخاطر حرف پژمان 

 خندمون گرفت..شما که بهتر از من این دوست دلقکتونو میشناسین..هیچی تو دلش نیست حرفاشو جدی نگیرین..

ال من و پژمان بودیم که خندمون رفت هوا..عسل و فرشته با تعجب نگامون میکردن..پژمان میون خنده گفت:بابا ناراحتی چیه؟؟ما روزی هزار حا

دوباره شروع کرد به بعد   بار از این شوخی هاباهم میکنیم..مگه دختره که ناراحت شه؟؟؟                                                                     

خندیدن..رو کردم سمت فرشته و گفت:بله فرشته خانم من به این خل بازی های پژمان عادت دارم..ناراحت نشدم فقط میخوام برم بیرون یه 

دیگه واینستادم ببینم چی میگن و رفتم                    هوایی بخورم..فعال..                                                                                                

بیرون..یه قسمت از حیاط  رستوران فضای سبز قشنگی داره که من و پژمان اکثر اوقات بعد از خوردن غذا میرفتیم اونجا مینشستیم..پس به 

دیونه ان و از همه مهم تر عاشق هم هستن...                                                           همون سمت رفتم و روی اولین صندلی نشستم..پژمان و فرشته واقعأ به هم میان..جفتشون

تو همین فکرا بودم که صدای تک سرفه ی یه نفر من رو به خودم آورد..سرم رو بلند کردم و در کمال تعجب دیدم عسل وایساده کنار 

انداخت پایین و گفت:میتونم اینجا بشینم؟                                                                                    صندلی..چشمام گرد شد و همزمان عسل سرش رو 

صندلی و گفت:دیدم شما اومدین بیرون نشست رو بله بله حتمأ                                                                                                        با فاصله -

اخمام رفت تو هم..پس                            گفتم منم بیام تا فرشته و آقا پژمان تنها باشن..                                                                               

               ط سرم رو تکون دادم که عسل ادامه داد:البته با خودتون هم کار داشتم..                                                           به خاطر من نیومده بود..هه چه توقع هایی دارم من..فق

                                                                           ایول همینه..خدایا دمت گرم..اخمام که باز شد هیچ نیشمم شل شد..البته خیلی سریع و نامحسوس جمعش کردم و گفتم:بفرمایین؟    

ام..راستش میخواستم بابت اون روز باهاتون صحبت کنم..همون روزی که تو کوه همدیگه رو دیدیم و فرشته حالش بد شده بود..من..من -

نفسش رو فوت مانند فرستاد                                                                                       اونروز..اه نمیدونم چه طوری بگم..                              

بیرون و سریع گفت:من اونروز ب خاطر فرشته اعصابم خیلی داغون بود به خاطر همین هم اصأل نمیفهمیدم چیکار دارم میکنم و چی دارم 

حرفایی که بهتون زدم ازتون معذرت میخوام..                                              سرش رو بلند کرد و با چشمای میگم..به خاطر اون سیلی و 

مظلومش نگام کرد..دلم واسش ضعف رفت:خواهش میکنم عسل خانم..تقصیر من هم بود..بیشتر اعصابتون رو تحریک کردم..پس منم ازتون 

این حرف رو  زتون داشتم..                                                                                    با لبخند جوابم رو داد:نه بابامعذرت میخوام..فقط یه سوال ا

                                                                          شما..شما واقعأ حالتون از من بهم میخوره؟      -نزنید..چه سوالی؟                                                         
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 یکم تعجب کرد:نه نه..باور کنین منظوری نداشتم..فقط قبأل هر وقت گریه میکردم شاهین دقیقأ همین عکس العمل ها رو نشون میداد..یه لحظه

 ..یاد اون افتادم واسه همین قاطی کردم..به هر حال بازم معذرت

شاهین دیگه سر از پا نمیشناختم..دلم میخواست از ته دلم داد بزنم و از خدا تشکر کنم..عسل نه تنها حالش از من بهم نمیخوره بلکه اینقدر از 

 نفرت داره که با به یاد آوردنش اعصابش بهم میریزه..حسابی خوش خوشانم بود که با حرفی که عسل زد پنچر شدم و دستام از شدت عصبانیت

 حس نمیتونم و کردین کمکم بار یه شما اما میاد بدم پسرا ی همه از من درسته–ناخودآگاه مشت شد..                                                              

 من ی نداشته خواهر مثل تو اما–                  ..                                          هستین من ی نداشته برادر مثل شما..باشم داشته بهتون نسبت تنفر

                                                                                                                     چرا؟ چی؟خب–..                                                                              نیستی

                                                               چون من دوستت دارم لعنتی..اون وقت تو میکی که مثل داداشم میمونی؟؟؟تو مثل خواهرم نیستی چون عشقمی..میفهمی؟؟؟عشقم..               -

..عسل خشکش زده بود..حتی پلک هم نمیزد..نگرانش شدم نکنه عشقم آخر رو چنان بلند گفتم که هر کس اون اطراف بود برگشت سمت ما

اتفاقی براش افتاده باشه..جلوش رو زمین زانو زدم و گفتم:عسل؟؟عسل عزیزم خوبی؟چی شد؟تروخدا یه چیزی بگو..اصأل من غلط کردم..عسلم 

ا این حرفم عسل از رو صندلی بلند شد و با جیغ گفت:خفه شو..من عسل تو جون آروین یه چیزی بگوووو..                                                    ب

 نیستم..منه خرو بگو فکر میکردم تو با همه فرق داری..اما همتون مثل هم هستین..تا بهتون سالم میکنیم میگین دوست دارم و از احساس آدم

بعد از زدن این حرفا راهش رو کشید که بره..نه من                                                    سوءاستفاده میکنین..                                             

 نمیتونم بزارم اینطوری تموم شه..نباید راجب من این فکرارو کنه..من نمیذارم..

ور که فکرمیکنی نیست..ببین منو..من شبیه آستین مانتوش رو گرفتم و با التماس گفتم:عسل تورو به هر چی که میپرستی وایسا..بخدا اونط

ه شاهینم؟نمیدونم چی بین تو و اون گذشته اما باور کن من آدم بدی نیستم..من تا حاال حتی یه دوست دختر هم نداشتم.. خواهش میکنم واسه ی

عسل برگشت سمت من و گفت:آروین                             بارم که شده به من اعتماد کن..قول میدم پشیمون نشی..                                        

س..باور درک کن..باورکن اصأل آسون نیست..اون لعنتی گند زد به زندگیم..اعتماد کردن به یه نفر دیگه واقعأ برام سخته..تو هم برو به زندگیت بر

احافظ برای همیشه..                                                                                          کن بهتر از من خیلی هست..میدونم تو خیلی خوبی..پس دیگه اصرار نکن..خد

 اگه..بار یه..عسل بار یه فقط..بهترینی من واسه تو..بهترین یه عاشق..شدم عاشق بار اولین برای من..بری نداری حق چی؟؟تو یعنی خداحافظ–

                                                                        گه پشت سرت هم نگاه نکن..نمیگم همین االن بگو نه اصن هرچقدردلت میخواد فکر کن راجبش..مرگ آروین..                                دی و برو کردم اشتباهی

همین یه جمله دیوونم کرد..منو                                                                                     بعد از یکم سکوت گفت:فکر میکنم                              
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برد به اوج آسمونا..گفت فکر میکنه فکر میکنههههه هورااااا..عسل سوار ماشینش شد و رفت..منم پشت سرش سوار ماشینم شدم و دنبالش راه 

که مسیرامون یکی بود تا سر کوچه شون باهاش بودم..از اون به بعدم سریع رفتم خونمون..چراغا خاموش بود.مثل اینکه همه افتادم..از اونجایی 

بد خوابن..رفتم تو اتاقم و رو تختم نشستم..یه حالی داشتم توصیف نشدنی..هم خوب بود هم بد..خوب بخاطراینکه عسل قرار بود بهم فکر کنه و 

داشتم که نکنه باهام نمونه..سرمو تکون دادم تا افکار منفی ازم دور شه..بدون اینکه لباس هامو عوض کنم روی تختم دراز بخاطر اینکه استرس 

کشیدم و دست راستم رو گذاشتم روی پیشونیم که گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن..به صفحه اش نگاه کردم..ای داد بی داد پژمان بود..من و 

 ت شده بود که پژمان و فرشته رو کأل یادمون رفت..عسل اینقدر حواسمون پر

 

بله و -                                   دکمه ی اتصال رو زدم با خونسردی جواب دادم:بله؟                                                                                

خونه ام..                                                                                                                -                                                                                    بال..کدوم گوری رفتی تو؟                  

وعه؟؟کیفش رو اینجا جا گذاشته و رفته,گوشیش هم توی کیفشه..فرشته خیلی بات هم خانم رفتی؟؟عسل چی شد؟؟واسه چت ای؟؟یهو خونه–

چیز خاصی نشده بود..حاال بعدأ برات توضیح میدم..به فرشته خانم هم بگو نگران -نگرانه..تو خبری ازش نداری؟                                        

 برم دیگه من..خداروشکر پس خب–مراهش بودم..                                                نباشه..عسل رفت خونشون منم تا خونه با ماشین خودم ه

تماس رو قطع                                                                                         فعال-                                                                                     فعال

کردم و چشمهام رو بستم..اونشب تا صبح نتونستم حتی چشم رو هم بذارم..همش داشتم به عسل فکر میکردم به خاطر همین صبح با بی حالی 

با صدای فریاد یه نفر که اسمم رو                        به شرکت رفتم و روی میز خودم خوابم برد..                                                                     

 صدا میزد بیدار شدم که دیدم پژمان بیشعور وایساده باالی صرمو از خنده ریسه میره..دستام رو کشیدم رو چشمم و با خوابالودگی گفتم:چیه

آخه آدم عاقل شرکتم مگه جای خوابیدنه؟تو شبا مگه -                                              بابا..مگه آزار داری؟                                                       

         دیشب اصأل نتونستم بخوابم پژمان..خیلی خسته ام                                                         -نمیخوابی؟؟                                                  

م..یعنی شک کرده بود بهم؟آروم هیییععععیییی بسوزه پدر عشق                                                                                        تیز نگاش کر-

با خر طرف نیستیا..خیر سرم مثأل خودمم عاشقم..فکر نکن متوجه -     پرسیدم:منظورت چیه؟                                                                          

دیگه انکار بی فایده بود..از                      نگاه هات به عسل نشدم..خبریه کلک؟؟                                                                                            

ین دوستم بود..پس همه چیز رو براش تعریف کردم و گفتم که عاشق عسل شدم..بماند که چقدر بهم خندید و مسخره طرفی هم پژمان بهتر
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سخره بازی بازی در آورد که باألخره خر مغز تو هم گاز گرفت و از این چرت و پرتا اما حرف زدن بایه نفر واقعأ آرومم کرد..پژمان هم بعد از کلی م

ته بگه تا با عسل راجب من حرف بزنه و راضیش کنه..خالصه دل تو دلم نبود..بعد از اینکه کارم تو شرکت تموم شد یه بهم قول داد که به فرش

الم و راست رفتم تو خونه..مامانم رو مبل نشسته بود و بافتنی میبافت,بابا هم داشت اخبار نگاه میکرد اما خبری از آرمین نبود..با هردوشون س

مدرسه هست دیگه پسرم..این هفته بعد از -ز مامان پرسیدم:مامان آرمین کجاست؟                                                        احوال پرسی کردم و ا

ش صبحی بعدازظهریه..یعنی  درسهظهریه..                                                                        اهانی گفتم و رفتم توی اتاقم..اصأل حواسم نبود م

یه لحظه یه هفته صبح میرن مدرسه و یه هفته بعدازظهر..یادش بخیر مدرسه ماهم همین مدلی بود..                         رو تخت دراز کشیدم که 

گوشیم رو از تو جیبم در  یاد شماره عسل افتادم..وای من شماره ش رو داشتم پس میتونستم بهش زنگ بزنم و صداش رو بشنوم..با این فکر

آوردم و رفتم سر شماره ی عسل..حتی شماره ش هم برام دوست داشتنی بود..سریع تماس گرفتم و گذاشتم روی گوشم اما هر چی منتظر 

بازم جوابی                                 وایسادم جواب نداد..سریع اس زدم:عسل؟؟                                                                                

نیومد..دوباره اس زدم:فکر نمیکنی یه دیوونه پشت خطت باشه که برای شنیدن صدات حاظره جونشم بده؟نمیخوای جوابم و بدی؟فکراتو 

 نکردی؟                                             سریع جواب داد:آروین تویی؟؟؟

 

بگردم..شناخت منوووو:آره عزیزم خودمم..حاال میشه جوابمو بدی؟ یکم منتظر وایسادم اما جوابی نیومد..واسه همین زنگ ای الهی من دورت 

   س سالم,خوبی؟                                                                                                                 -                       زدم..سر دومین بوق جواب داد:الو                                                                                               

هنوز نه..تا جوابمو ندی خوب نمیشم..                                                                                     -                                                                                                                   خوبی؟ تو ممنون,سالم–

ت هفت ساع فردا پس..عالیهههههه-                                                       خوبه؟ بگم فردا تا خب...خب..عجولی تو چقدر بابا ای–

خوبه..راستی شماره منو از کجا آوردی؟                                                                              -چطوره؟                                                              "...."پارک

خنده ی ریزی کرد و گفت:باشه..پس تافردا                                                                      دیگه دیگه..بماند                                         -

                                              ..                                                            عسلم خداحافظ–خداحافظ..                                                                 

     دقیقا توی دهنم میزنه..وااای من تا فردا دیوونه میشم..                                                                          ل*ب*مفشردم..حس میکردم ق ل*ب*مگوشی رو از روی گوشم ورداشتم روی ق

                                                     ت کردم رو تخت و چشم هام بسته نشده از شدت خستگی زیاد بدون خوردن شام خوابم برد..                                               با لبخند خودمو پر

ل اینا وایسادم تا شاید از خونه بیاد بیرون و من یه امروز از استرس زیاد صبح خیلی زود بیدار شدم و از خونه زدم بیرون..جلوی کوچه ی عس
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نظرم شده ببینمش و این دل کوفتیم آروم شه..هنوز نیم ساعت نگذشته بود که دروازشون باز شد و عسل با ماشینش اومد بیرون.ای جووونم 

ست حدس زدم رفت دانشگاه..از این به بعد هرروز مقنعه چقدر بهش میااااد..فکر کنم داره میره دانشگاه..با رفتنش ناخواسته دنبالش رفتم..در

خودم تا دم دانشگاه بدرقش میکنم..یه حس خوبی دارم که وصف نشدنیه..حس یه حامی..درسته خودش نمیدونه اما تا زنده ام ازش حمایت 

رفتم خونه..اول از همه رفتم حموم و  میکنم و مواظبشم..با شادی راهی شرکت شدم  ..تو شرکت هم اصال رو پا بند نبودم..ساعت سه بعد از ظهر

ز یه دوش حسابی گرفتم و بعد از خشک کردن موهام با سشوار رفتم سر کمد لباسام..لعنتی حاال چی بپوشم؟!؟!.به ساعت نگاه کردم..پوووف  هنو

م رو چرخوندم دور اتاقم که با ساعت چهار و ربعه..دو ساعت و چهلو پنج دقیقه دیگه مونده تا هفت..با کالفگی دست کشیدم تو موهامو سر

دیدنش گل از گلم شکفت..گیتارم..همیشه دلم میخواست واسه عشقم بزنم و براش بخونم..االن نزدیک یکی دو ساله دست بهش نزدم..قبأل هر 

ت کج چسبیده به تختم شب قبل از خواب واسه خودم میزدم اما بعد از زیاد شدن مشغله ام به کل فراموشش کردم..از گوشه ی اتاقم که به صور

قرار داشت برش داشتم و یکم زدم..نه مثل اینکه هنوز مهارتم حفظ شده..سریع گوشیم رو برداشتم و بدون ذره ای مکث شماره ی عسل رو 

 گرفتم..بعد از دوبوق صدای قشنگش پیچید تو گوشم:الو سالم..

 

ممنون..تو خوبی؟                                                                                                           -                                                                                                 خوبی؟ خانومم عسل سالم–

با حرفی که زد روح از بدنم پر                                                  خوب؟؟؟عالیییم عالییییی..فقط دارم لحظه شماری میکنم تا ببینمت..           -

                                                     کشید:پس خیلی خوشحال نباش..شاید جوابم اون چیزی نباشه که تو میخوای..                                                           

 شد گوشت که گفت ای خدانکنه لب زیر و آروم..                                                                                 میکنم سکته که نزن حرفشم اصن وای–

                                                                                                                       عسل؟–..                                                         تنم به چسبید

زیادیه:اگه کااش میگفت جانم ولی همینم از سرمم   بله؟                                                                                                                         -

خب تا چی -                           ازت خواهش کنم یه کاری کنی میشه انجامش بدیی؟؟                                                                                 

 گوش آخر تا و نکنی قطع شنیدی که چی هر میخوام ازت فقط–                           باشه..                                                                             

 تو–                                                                         بگی؟ میخوای چی مگه:داد جواب مکث با                                                    قبوله؟؟..بدی

باشه قبوله..                                                                                                                -قط قبول کن,خودت میفهمی..باشه؟؟                                                                                             ف

و گذاشتم رو حالت ضبط تا ل..پس گوشی دستت باشه..                                                                                      اول از همه گوشی رایولللل–
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و روبه روی گوشیم  هر گونه عکس العملی از عسل رو زیر نظر داشته باشم..بعله..این گونه انسان زرنگی هستم من..بعدم گیتارم رو برداشتم

دارم                                 نشستم و با مهارت شروع کردم به زدن و آروم آروم مشغول خوندن شدم:                                                               

که تو رو ببینمت دلم که از االن رفته پیشت...                                                                                                                به این فکر میکنم چرا ساعت هفت نمیشه...                                      

من به تو فکر میکنم حتی وقتی زیر دوشم...                                                                                         االنم دارم فکر میکنم واسه شب چی بپوشم...                                                             

تی تصویر منو دیدی یا نه...                                                                             رف تو داری به چی فکر میکنی جواب منو میدی یا نه...                                                                بگو تو هم هر جا

یا م هر جا رفتی تصویر منو دیدی تو داری به چی فکر میکنی جواب منو میدی یا نه...                                                                        بگو توه

یه                                                   نه...                                                               من دارم به این فکر میکنم زندگی بی تو پوچه برام...        

همش دارم فکر میکنم به اون صورت مثل                                    جوری میزون میکنم که جلوی تو تو کوچه درام...                                

                                                                                     نقاشیت...                                                                من بی تو دق میکنم مگه میشه که نباشی...              

ا رفتی تصویر منو دیدی یا نه...                                                              تو داری به چی فکر میکنی جواب منو میدی یا نه...                                                                  بگو تو هم هرج

 ر منو دیدی یا نه...کر میکنی جواب منو میدی یا نه...                                                                      بگو تو هم هرجا رفتی تصویتو داری به چی ف

 

آهنگ که تموم شد گیتارو کنار گذاشتم و         )آهنگ تو داری به چی فکر میکنی از امیرتتلو(                                                                    

پریدم سمت گوشیم و گذاشتم رو گوشم..همون لحظه قطع شد..ایول پس گوش داده..سریع فایلو باز کردم و از اول گوش دادم..صدای خوندن 

ره و چند باره بهش گوش بدم..باور من با صدای نفس هاش یکی شده بود و داشت منو دیوونه میکرد..و در آخر چیزی شنیدم که باعث شد دوبا

کردنش برام سخته خیلی سخت..ولی گفت..عسل دقیقا بعد از اینکه آهنگ تموم شد گفت..گفت که منم دارم به تو فکر میکنم آروین..یعنی اون 

بودم که با صدای بلند داد به من فکر میکنه..به مننننن...با اون صدای ناز و دوست داشتنیش گفت که به من فکر میکنههه..اینقدر خوشحال 

همزمان مامان و بابا و آرمین در اتاقم رو باز زدم:خدایاااااا مرسییییی..دوست داااااارممم..                                                                               که 

نم که خوشحااال..نیشم شل شد اندازه چی..مامانم و بابام سرشون رو به نشونه ی کردن و با تعجب زل زدن به من..                                م

 یکسان خاک با رو بنده درسته–تاسف تکون دادن و همزمان با هم گفتن:تو آدم بشو نیستی..                                                                        

حلقمممم..                                         حاال دیگه همه مون میخندیدیم..مامان و بابا از اتاق رفتن بیرون..آرمینم  تو هماهنگیتون خدایی اما کردین

                                                      داشت میرفت که صداش زدم..برگشت سمتمو گفت:بله داداشی؟                                                                          
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از چشم های منم میشه تو انتخاب لباس کمکم کنی؟نمیدونم چی بپوشم..                                                                چشمای سبزش که -

با دو                                                                                             روشن تر بود برق زدو دستاشو کوبید به هم:چرا که نههه..                     

ه رفت سمت کمد لباسام..بعد از کلی گشتن صدام زد که لباسایی رو که انتخاب کرده رو بردارم..خو قدش نمیرسید طفلی..رفتم کنارش که دیدم ب

شن که یقه و دکمه هاش به رنگ قهوه ای تیره بود با شلوار جین قهوه ای تیره رو انتخاب کرده..لباسا رو یه بلوز مردونه ی شیک قهوه ای رو

                                            ورداشتم و یه چشمک بهش زدم:سلیقت به خودم رفته..عالیییی..                                                                      

یدم و ازش تشکر کردم اونم بعد از کلی شیطنت باالخره رضایت داد و رفت..به ب*و*سآرمین پرید هوا و با داد خودشو انداخت تو بغلم..گونشو 

شت اینکه من ساعت نگاه کردم..اوه اوه پنج و نیمه..سریع لباسام رو عوض کردم و تو آینه یه نگاه به خودم انداختم..عالی بود..فقط یه مشکلی دا

ام  اصال با بلوزهای آستین بلند راحت نیستم..پس چند تا ال زدمشون..االن شدن آستین سه ربع..خب اینطوری خیلی بهتره..با ادکلن مورد عالقه

ین و با دوش گرفتم و یه کتونی ست لباسم انتخاب کردم و به سمت ماشینم پرواز کردم..البته قبلش گوشیم رو ورداشتمااا..نشستم توی ماش

تا سرعت هر چه تمام تر رفتم به پارک مورد نظر..روی اولین صندلی ورودی پارک نشستم تا عسل رو سریع پیدا کنم..یه نگاه به گوشیم انداختم 

منو ببینم ساعت چنده..پووووف هنوز شیش و ده دقیقه هست..دوباره رفتم تو فکر..یعنی جوابش چیه؟باهام میمونه؟اونم منو دوست داره؟اگه 

اما اگه دوستم         دوست داشته باشه یه لحظه هم صبر نمیکنم و موضوع رو با بابا درمیون میزارم تا بریم خواستگاری..                                   

تو افکارم غرق شدم که به هیچ وجه متوجه نداشته باشه چی؟واای خدایا نه..حتی فکرشم دیوونم میکنه..                                           این قدر 

گذر زمان نشدم..به خودم که اومدم دیدم هوا تاریکه..به گوشیم نگاه کردم..مخم سوت کشید..ساعت هشت شب بوووود..یعنی من دوساعته 

ی بدی همه ی وجودمو نشستم رو این نیمکتو مثل منگال دارم فکر میکنم!!پس عسل چی شد؟؟؟نکنه اتفاقی واسش افتاده باشه؟؟؟دلشوره 

رانی گرفت..رفتم تو لیست مخاطبین و شماره ی عسل رو گرفتم اما جواب نداد..دوباره و چند باره زنگ زدم اما هیچی به هیچی..دیگه داشتم از نگ

 میمردم..به عسل اس زدم:عسل عزیزم تورو خدا جواب بده..فقط یه لحظه..

 

توی دهنم میزد..تصمیم گرفتم یه بار دیگه  ل*ب*ممیلرزیدن..دوباره بهش زنگ زدم و باز هیچ جوابی نداد..قبازم هیچ اتفاقی نیوفتاد..دستام 

بهش زنگ بزنم..اگه جواب نداد برم خونشون..میدونم دیوونگی محضه اما دل بی قرارم این چیزا حالیش نبود..تو دلم صلوات فرستادم و برای 

                     ج بوق باالخره جواب داد و دل لعنتیم رو آروم کرد:الو آروین..                                                                   آخرین بار بهش زنگ زدم که بعد از پن

کشی؟؟؟؟خب با دادی که روش زدم همه ی مردم تو پارک برگشتن سمتم:معلوم هست تو کجایی؟داشتم از نگرانی سکته میکردم..میخوای منو ب
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ساکت شدم که                          بیا جونمو بگیر و راحتم کن..دیگه چرا اینطوری عذابم میدی؟؟؟؟                                                                   

فشرد..به آرومی  از پشت تلفن صدای هق هقش رو شنیدم..عسل داشت گریه میکرد..لعنت به من..لعنت..بغض گلوم رو

آروم تر از من جواب            گفتم:عسلم؟؟عزیزم؟؟غلط کردم..ببخشید..مرگ آروین گریه نکن..                                                                     

م که توشمال زندگی میکرد فوت کرده..ما هم با داد:بخدا تقصیر من نبود..بیست دقیقه بعد از اینکه تو زنگ زدی, بهمون خبر دادن عمه ی بابا

عجله راه افتادیم سمت شمال..تازه رسیده بودیم که یاد تو افتادم..همین که خواستم گوشیم رو وردارم و بهت زنگ بزنم دیدم صفحش داره 

                                                                روشن خاموش میشه..گوشیم رو سایلنت بود واسه همین نفهمیدم..م..معذرت میخوام...                

چشمام رو محکم بستم و نفس عمیقی کشیدم:من ازت معذرت میخوام که سرت داد زدم..باورکن دست خودم نبود..داشتم از نگرانی 

 ه نکن..میمردم..ببخش که چشمای خوشگلتو بارونی کردم عشق زندگیم..بخدا من ارزششو ندارم پس گری

 شد؟حاضری چی من جواب حاال..عزیزدلم مرسی–این چه حرفیه..باشه گریه نمیکنم..                                                                                    -

گه..خب راستش باید حضورا باهات صحبت کنم..                                   دی نزن رو حرفا این آروین عه-                                     کنی؟ تحمل حقیرو ی بنده این

                                                            ..                       خانم عمه هفتم از بعد..دیگه هفته یه-                                                                                                      میاین؟؟ کی شمال از–

                                          ..                                                                     خدانکنه–..                                                                                        میکنم دق که هفته؟؟؟؟؟من یه–

 دیونهههه آرویییین وای:هوا رفت جیغش                                                            ها؟؟ شمال میام من..میکنیم کاری یه اصن..داریاااا فدایی–

اره از وقتی تورو دیدم دیوونه شدم..                                                                                     -                                                                     شدییییی؟؟؟؟

                                                                 یه نفس عمیق کشید:من هفته دیگه چهارشنبه تهرانم..همون روز ساعت پنج همون پارکی که امروز قرار داشتیم میبینمت..اوکی؟          

                                                                        نفسم رو با حرص بیرون دادم:مثل اینکه راه دیگه ای نیست..باشه..فقط خیلی مواظب خودت باش..خیلی..                                  

                                                                                            آروین؟:داد ادامه کردو مکث یکم..                                                                                                                    باشه–

                                                               قشنگ و با احساس اسمم رو صدازد که چشمام  رو بستم و با تموم احساسم گفتم:جان دل آروین؟                                           اینقدر

نیشم شل شد:چشم عزیزدلم..چشم..                                                                                                                               تو هم..تو هم مواظب خودت باش..                                     -

..                                                                                                              عسلم خداحافظ–                ..                                                                     خداحافظ..برم باید دیگه من خب–

ه باش داشته دوست رو تو عشقت که واین..داره دوست منو هم عسل میکنم حس..خونه رفتم و جیبم تو گذاشتم رو گوشی شد قطع که تماس

بگذرونم؟!                                بهترین حس دنیاست...                                      یه راست رفتم تو اتاقم و خزیدم زیر پتو..حاال من این یه هفته رو چجوری 
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                              تو همین فکرا بودم که نفهمیدم کی خوابم برد...                                            

**********************************************************************  ساعت چهار و نیم بود..االن 

نزدیک چهل و پنج دقیقه هست که تو پارک رو همون نیمکت نشستم و منتظر عسلم..همون لباسای اون روزو پوشیدم..داشتم به یه هفته ای که 

فکر میکردم..چقدر دلم تنگ بود واسه عسل..این یه هفته ای که گذشت واقعا سخت گذشت اما تو تمام این مدت یه امیدی تو دلم بود گذشت 

 که این انتظارو شیرین میکرد..اینکه عسل هم منو دوست داره..هر روز به عسل زنگ میزدم اونم گاهی جوابم رو میداد اما خیلی کوتاه..درکش

رش خیلی شلوغ بود..به هر حال فامیلشون فوت شده بود دیگه..هر شب قبل از خواب کلی بهش اس میدادم و شب بخیر میکردم حتما س

 میگفتم..اما عسل فقط یه شب بخیر کوچیک میگفت که همونم باعث میشد بهترین شب های عمرم رو سپری کنم..

 

شد..به ساعت نگاه کردم..پوووف هنوز یه ربع دیگه مونده بود..از رو نیمکت بلند شدم و رفتم پشت  ل*ب*ا*ماز یادآوریش یه لبخند مهمون 

ه تو نیمکت و تکیه به یکی از میله های نیمکت رو سبزه ها نشستم..پارک خیلی خلوت بود..چشمامو بستم..سرم رو به میله تکیه دادمو آهنگی رو ک

نگاهت       ی آروم خوندم:                                                                                                                این هفته شده بود همه ی زندگیم با صدا

تاب چشماته..بیا تا کم نیاورده..                                                                                و برده..هنوزم پس نیاورده..                                                                               دلم بی  ل*ب*مق

دیره..                                                                                      م هستی..بیا فردا یکمتموم حسو حال من..به سمت تو سرازیره..                                                                               کجای زندگی

ب چشماته..بیا تا کم و برده..هنوزم پس نیاورده..                                                                                          دلم بی تا ل*ب*منگاهت ق

مو به خوندنم ادامه دادم..                                                                                ه..                                                                           حس کردم یه نفر کنارم وایساد اما واسه خودم نزاشتنیاورد

                                                                                                حالم نه غمگینم..                                                                    روزا خوابت رو میبینم..شبا بیدار میشینم.. عجب حسی به من دادی..نه خوش

                                                                شه..                                                                     بیای عاشق ترم میشم..اگه این حال من باشه..           تموم آرزوم اینه..که چشمات مال من با

دلم بی تاب چشماته..بیا تا کم نیاورده..                                                                                                                              و برده..هنوزم پس نیاورده..                             ل*ب*منگاهت ق

دوست دارم..دوست دارم..بیا این جمله مبهم                     بیا عاشق شدم ای وای..بیا این اعتراف کم نیست..                                               

                                                             نیست..                                                                    بیا عاشق شدم ای وای..بیا این اعتراف کم نیست..      

و برده..هنوزم پس نیاورده..                                                                               ل*ب*م.دوست دارم..بیا این جمله مبهم نیست..                                                                نگاهت قدوست دارم.

تموم حس وحال من..به سمت تو سرازیره..                                                                                                                                                دلم بی تاب چشماته..بیا تا کم نیاورده.. 
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و برده..هنوزم پس نیاورده..                                                                            ل*ب*منگاهت ق                                    کجای زندگیم هستی..بیا فردا یکم دیره..                                       

)آهنگ نگاهت از فریدون آسرایی(                                                                                   دلم بی تاب چشماته..بیا تا کم نیاوردده..                                                                   

                                                                     ...                      قشنگه خیلی صدات–تو حال خودم بودم که با صدای عسل شیش متر پریدم هوا..                                                    

و به عسل که اونم مثل من رو سبزه ها نشسته بود و به رو به رو نگاه میکرد نگاه کردم و گفتم:بابا ترسیدم,یه اهمی  ل*ب*مدستم و گذاشتم رو ق

ریز خندید و گفت:تو اینقدر غرق آهنگ خوندنت بودی که اصال متوجه اومدنم نشدی..منم دلم نیومد     اوهومی..                                                

                              میشنوه..                               صدات کنم..پرونشیا ولی فوق العاده خوندی..                                                  نیشم شل شد:قوربون شوما..گوشات قشنگ 

 ..میدونم–

 

با این حرفش ترکیدم از خنده..اینقدر خندیدم که عسل هم خندش گرفت و همپای من میخندید..خوب که خنده هام و کردم گفتم:میخوای پاشیم 

 چی هر باشه–                                                                           نه همینجا خوبه..                     -رو صندلی بشینیم؟                                      

                                        ..                                                                       ممنون–..                                                         میگم تسلیت بازم راستی..بخوای تو

 ادامه..پایین بود انداخته سرشو..نگفت هیچی..                                                                                 بود شده تنگ واست خیلی دلم–

باید باهات حرف بزنم..دلم نمیخواد اشتباه گذشتم دوباره تکرار بشه..میدونم تو  اولش-                                بدی؟ جوابمو عسل؟نمیخوای:دادم

 بدی قصد باش مطمئن..میکنم درکت کامال من–با شاهین فرق میکنی..اما خب به منم حق بده..                                                                       

 که ممنون–مه نظرتو رو راجب به خودم بدونم..                                                                                          ه از اول میخوام فقط من..ندارم

                                                                                           خب؟..میکنم خواهش–..                                                                                        میکنی درکم

چشماشو به حالت تعجب درشت کرده بود و چی خب؟                                                                                                          خدای مننننن..-

رفته بود رو هزار..سکته نکنم خوبه..چشمم فقط به چشمای نازش بود که  ل*ب*مبه من..اما من همه ی هوشم پریده بود و ضربان ق زل زده بود

                                              نگاشو ازم گرفتو لبخند محوی زد که از چشمای تیزبین من دور نموند..                                                              

                                                                  منم خندم گرفته بود..آروم گفتم:منظورم این بود که گفتی باید باهام حرف بزنی..بدو بگو که جون به لب شدم دختر خوب..                

جوی رشته نقاشی ام..بیست و دو سالمه و تک فرزندم..پدرم یه شرکت خودروسازی داره..وضع یه نفس عمیق کشید و شروع کرد:من دانش

 مالیمونم میشه گفت خوبه..
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بود تولد بیستو یک سالگیم و با دوستام رفته بودیم بیرون..البته بجز فرشته..اونموقع با خانوادش رفته بودن مسافرت..ولی ای کاش بود..اگه 

..بگذریم..اون شب خیلی خوش گذشت..داشتیم تو پارک قدم میزدیم که یه پسره افتاد دنبالمون..حواس همه ی هیچوقت اینطوری نمیشد

دوستام سمت اون پسره بود چون هم قشنگ بود هم از سرو روش معلوم بود حسابی پول داره..تنها کسی که هیچ توجهی بهش نداشت من 

ود به منه بدبخت..میخواست بهم شماره بده اما من نمیگرفتم..دوستام هی زیر گوشم میخوندن بودم..که از شانس بدم اون پسر دقیقا گیر داده ب

که دیوونه خریت نکن,ببین چقدر خوشگله,میپره ها..خالصه اینقدر زیر گوشم خوندن که خر شدم و شماره رو ازش گرفتم..اون شب تموم 

تم بندازم و بیخیالش شم..اما طی یه تصمیم آنی و احمقانه بهش زنگ زدم..از اون شد..فردای اون روز وقتی شماره رو تو جیبم دیدم اول میخواس

روز به بعد من و شاهین شدیم دوست پسر دوست دختر..راستش اصال از تصمیمم ناراضی نبودم..شاهین خیلی مهربون بود..هر روز که میگذشت 

نو اون میگذشت که شاهین ازم خواست باهاش به مهمونی برم..هر چی حس میکردم بیشتر از روز قبل ازش خوشم میاد..چند ماه از دوستی م

موفق اصرار میکرد قبول نمیکردم..خب چه معنی داشت منو اون باهم بریم به مهمونی..اونم قاطی..خالصه از اون اصرار و از من انکار..آخرشم من 

هین بیشتر و بیشتر شد..اصال رفتارش به کلی عوض شد..ازم میخواست شدم و به اون مهمونی نرفتم..از اون موقع به بعد پیشنهاد های پارتی شا

در آرایشمو بیشتر کنم ولی من خوشم نمیومد خودمو مثل دلقکا درست کنم..همین چیزا باعث شد که کار هر روز منو شاهین بشه دعوا..خالصه اینق

ین برم مهمونی..قرار شد با شاهین برم و یه لباس بخرم..هه گفت و گفت که آخرش با وجود تموم مخالفت های فرشته قبول کردم که با شاه

شاهین دست رو لباسایی میذاشت که از باز بودن بیش از حدشون حتی شرمم میشد نگاشون کنم..همشون یه وجب بودن..اختالف سلیقه هامون 

شاهین نه گذاشت نه برداشت گفت یا یکی از بیداد میکرد..توی همون پاساژ چنان دعوایی گرفتیم که همه دورمون جمع شده بودن..آخرشم 

ستم همین لباسارو انتخاب میکنیو با من میای مهمونی یا باید قید منو بزنی..همونطور که شاهین گفت قیدشو زدم و باهاش کات کردم..من نمیتون

نکه منو اون کات کردیم هیچ خبری ازش نبود..تا اون انتظارایی که شاهین ازم داشت و برآورده کنم پس این بهترین راه بود..تا یک ماه بعد از ای

بازم  اینکه به گوشم رسید رفته با چند تا از همون دوستای من  که اون روز با من تو پارک بودن دوست شده..با اینکه باهاش کات کرده بودم اما

شه؟اصال باورم نمیشد یه آدم اینقدربی شعور  داغون شدم..اون بدترین کارو با من کرد..این همه دختر چرا باید بره با دوستای من دوست

باشه..حالم ازش بهم میخورد دیگه حتی دلم نمیخواست اسمشو بشنوم اما  دوباره پیداش شد..ازم میخواست بازم باهاش دوست شم..هی 

ز دیدیش باخبرن..االنم که االنه هر معذرت خواهی میکرد اما من دیگه هرگز زیر بار نرفتم..از این ماجرا پدرم و مادرم و عمو سپهرم که اون رو

                                                                  چند ماه یک بار جلوم سبز میشه و واسم مزاحمت ایجاد میکنه..اما من دیگه هیچ وقت نتونستم نه به اون نه به هیچ پسردیگه ای دل ببندم..
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                                               یگم عاشقتم نه..اما..اما حس میکنم میتونم بهت اعتماد کنم..                                                                     تا اینکه تو وارد زندگیم شدی..نم

..از یه طرف حسابی خوشحال بودم از اینکه نمیدونستم چی باید بگم..حس میکردم بیشتر از قبل حالم از شاهین بهم میخوره..پسره ی آشغال

مورد اعتماد عسل هستم..واسه همین به روش لبخند زدم و گفتم:قول میدم هیچ وقت از اینکه بهم اعتماد کردی پشیمون نشی عشق من..هیچ 

عسل هم خندید و گفت:تو خیلی خوبی آروین..                                                                        وقت..                                                                                           

دم:خب دا ادامه..نگفت هیچی و پایین انداخت سرشو..                                                             بهترینی تو..منی از تر خوب خیلی خیلی تو اما–

 حاال نوبته منه که راجب خودم باهات حرف بزنم..

 

یا  عسل هم داشت منو نگاه میکرد..دستم رو جلو بردم و شنلش رو برداشتم..موهاش به طرز زیبایی شینیون شده بود..اولین بار بود که بدون شال

.دستام رو به آرومی تو دستای عسل قفل کردم و تا آخر مهمونی یه لحظه روسری میدیدمش..                             زیباییش هزااااار برابر شده بود.

تجربه ی زندگیت خاص ترین هم دستاشو ول نکردم..                                                                      حسم فوق العاده بود..حس اینکه اولین 

ود..به چشمهاش خیره شدم..برق خوشحالی رو به راحتی میتونستم توش ببینم..چشم های عسل آدم دنیا باشه..اون هم محکم دستم رو گرفته ب

 جادویی بود..جادویی که منو میبرد به اعماق سرزمینی به نام عشق... 

رین ساعات..بهترین تا االن شب های زیادی بودن که فکر میکردم بهترین شب های زندگیمن..اما امشب..                         بهترین شب..بهت

 دقایق..وبهترین ثانیه های عمرم رو تجربه کردم..

 واقعا قادر به توصیفش نبودم.. 

عروسیمون به بهترین شکل ممکن برگزار شد و االن فقط فامیل های نزدیک تو باغ مشغول بزن و بکوب بودن..ساعت یک شب بود..کم کم همه 

ن هنوز تو دستای هم بود..منو عسل زودتر از همه از باغ بیرون اومده بودیم و منتظر بودیم تا بیان خسته شدن و باالخره عزم رفتن کردیم..دستامو

 و باهم به سمت خونه بریم..همون عروس کشون خودمون..

خانومم؟                                                                                        جان دل آروین -جلوی ماشین ایستادیم..عسل برگشت سمتم و گفت:آروین؟                                                     

                                                           بدبختی..                            خندید و گفت:االن چه حسی داری؟                                                                                با شیطنت گفتم:حس

                                                          با حرص دستای ظریفش رو مشت کرد و زد به بازوم:خیلی بدی..دارم جدی صحبت میکنم..                                                  
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به بازوم زده بودو گرفتم تو دستم و به آرومی مشتش رو باز کردم و با عشق گفتم:حس میکنم خوشبخت ترین مرد دنیام..چون  اون دستش رو که

اال دیگه هر دو تا دستش ح                   به عشق زندگیم رسیدم..عاشقتم عشقم..                                                                                           

                                            تو دستام بود..جوشش اشک رو تو چشماش دیدم..اشکی که کامال مشخص بود اشک خوشحالیه..                                               

ودمون آورد..یکی از دستای عسل رو ول کردم و به روبه روم نگاه تو نگاه هم غرق شده بودیم که صدای خنده ی هیستریک یه مرد مارو به خ

عسل با ترس                                کردم..                                          چشمام گشاد شد..این اینجا چیکار میکرد؟؟؟                                      

..اما من با خشم به رو به روم نگاه میکردم..یهو ساکت شد و گفت:خب خوشبخت ترین مرد دنیا..حس نمیکنی بازوم رو چسبید و یه جیغ خفه زد

ت چشماش رو ریز کرد و با عصبانی        اون عشقی که ازش حرف میزنی..                                                                                                  

ال منه..عشق ادامه داد:عشق من باشه؟؟                                               اخمام رفت تو هم و داد زدم:خفه شو روانی..عسل فقط و فقط م

دستام از حرص مشت                            منه..پس دهن کثیفتو ببند تا دندوناتو توش خورد نکردم..                                                                 

 شده بود و با چشمای به خون نشسته به چشمای قهوه ای شاهین خیره شده بودم..

 اما اون فقط با یه پوزخند مزخرف نگام میکرد..به عسل نگاه کردم..داشت گریه میکرد..                 شاهین باعث شده بود چشمای قشنگش

ه کارام دست خودم نبود..با خشم به طرفش حمله کردم اما قبل از اینکه بهش برسم شوک بدی بهم وارد شد و همونجا بارونی بشه..دیگ

..دستم از خونم رنگی شد..نفسم هر ل*ب*موایسادم..به سینم که به شدت میسوخت نگاه کردم ودستم رو گذاشتم روش..درست نزدیک ق

 حرکت می ایستاد..سرم رو گرفتم باال و به شاهین که حاال یه اسلحه دستش بود نگاه کردم..داشت از  ل*ب*ملحظه کند تر باال میومد..ق

 

باورم نمیشد انقدر پست باشه..دوباره ماشه رو فشار داد..منتظر گلوله دوم بودم که صدای جیغ عسل رو مغزم خط انداخت..باوحشت چشمام رو 

من..زندگی من..خودش رو انداخته بود جلومو وگلوله خورده بود ..داشت میوفتاد رو زمین که  باز کردم..از چیزی که میدیدم زبونم بند اومد..عسل

طاقت نیاوردم و رو زمین  گرفتمش تو بغلم..                                                           حالم افتضاح بود..با صدای بی جونی ناله میکردم..آخرش

بیوفته..محکم گرفته بودمش..اشکام بی محابا میریختن و دیدم رو تار میکردن..شاهین رو زمین نشسته بود و مثل  زانو زدم اما نذاشتم عسل

                                          دیوونه ها میخندید..                                             از صدای گلوله همه از تو باغ پریدن بیرون و اومدن سمت ما..     

حس میکردم نفسای آخرم رو از صدای جیغشون میشد فهمید که حسابی وحشت کردن..                                                                               

                                                               دارم میکشم..چشمام سیاهی میرفت اما باز هم فقط عسل رو میدید..لباس سفید رنگ عسل خونی شده بود..   
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ت اما درد همیشه دلم میخواست بغلش کنم..االن تو بغلم بود اما بی حاله بی حال..                                         عسل لبخند به لب داش

تم..اما اصال مهم نبود..فقط میخواستم اون درد نکشه..خدایا از درد عسل کم میکشید..اینو از صورتش که جمع شده بود فهمیدم..من هم درد داش

بی حرف به هم نگاه                کن و به درد من اضافه کن..من تحمل درد کشیدن عسل رو ندارم..                                                                    

ه ی هم رو تو ذهنمون ثبت کنیم..                       عسل دست لرزونش رو آورد باال و گذاشت رو چشمام..به آرومی میکردیم..انگار میخواستیم چهر

                                                            زدم..                                               ب*و*س*هچشمام رو بستم و دستش رو گرفتم..دستای خودم هم میلرزید..دستش رو آوردم پایین و به آرومی روش 

یکی در میون میزد..چشمام رو بستم و  ل*ب*معسل چشماش رو بست و با درد گفت:آروینم؟                                                                    ق

–هر دو چشمامون رو باز کردیم..به چشمهای هم خیره شده بودیم..                                     تیکه تیکه گفتم:جان..دل ..آروین..عسلم؟             

 آخرین گفتن با همزمان..میکردم نگاش ترس با..                                                                 گذاشتم..تنهات..که ببخش..آروین دارم دوست

هم میسوخت..عسل من چشماش رو بست..دنیا برام تموم  ل*ب*مشگلشو بست..                          حاال بغیر از سینه ام قخو چشمهای کلمه

دا های شد..همه چیز تیره شد..با تمام وجودم نعره کشیدم:نهههههههههه..عسسسسسلللللللللللل..                          سرم گیج رفت و تنها ص

رو فریاد ف میشنیدم..                                                   بابای عسل داد میزد بچم از دستم رفت..مادرم جیغ میکشید و اسم خدا گنگی از اطرا

 میزد..و در آخر صدای آژیر آمبوالنس و..سکوت مطلق...

 

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

 

 آروین تورو خدا چشم هات رو باز کن..بخدا دارم میمیرم..قوی باش..ببین دارم گریه میکنم..مگه همیشه نمیگفتی اشکام دیوونه ت میکنه..پس-

روز که از شمال  پاشو تا اشک نریزم..                            آروین؟؟ د جواب بده لعنتی..مثل همیشه بگو جان دل آروین..دارم دق میکنم..یادته؟اون

و برده..هنوزم پس نیاورده..دلم بی تابه  ل*ب*مبرگشته بودم..تو پارک..داشتی یه آهنگ میخوندی..                                          نگاهت ق

آروم                                                                      چشماته..بیا تا کم نیاورده..                             آروین بیا تا کم نیاوردم...بیااااا...          

ح چشمهام رو باز کردم..توی یه اتاق سفید رو  تخت بودم..دیدم هر چند ثانیه یکبار تار میشد..چند بار پشت سر هم پلک زدم تا همه چیز واض

بود..خدایا صد هزار بار شکرت که عسلم زنده هست..دستاش باند پیچی شده بود و شد..به کنارم نگاه کردم..                   خدای من عسل 

                                                                          سرش رو تخت بود..الهی براش بمیرم داشت گریه میکرد..                                        سینه ام میسوخت..آروم گفتم:عسلم؟     
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                                                             گریه عسل قطع شد و سیخ سر جاش نشست..همین که چشمای باز منو دید با خوشحالی جیغ کشید و محکم بغلم کرد..                           

ناله کردم..                                      عسل با سرعت ازم جدا شد و هل هلی سینه ام درد گرفت..نمیخواستم دلش رو بشکونم اما ناخداگاه 

سرم رو به نشونه                         گفت:وای خاک بر سرم..ببخشید..خیلی دردت گرفت؟                                                                                  

یلی ن دادم و به روش لبخند زدم:خوبی عزیزم؟                                                    عسل دستم رو گرفت و گفت:اهوم..آروین خی منفی تکو

دستش رو فشردم و               بدی..چطور دلت اومد این همه مدت تنهام بذاری؟                                                                                  

پنج روز..همه مون داشتیم از نگرانی میمردیم..مامان اینا میگفتن عمل -گفتم:مگه چند روز بی هوش بودم؟                                                     

بعد از عمل زود بهوش اومدم..پسره ی عوضی..هیچ  سختی داشتی..گلوله نزدیک قلبت خورده بود..اما واسه من به دستم خورده بود واسه همین 

وقت نمیبخشمش..پلیسا گرفتنش آروین..هیچ کدوممون از شکایتمون صرف نظر نکردیم..اگه بالیی سرت میومد با دستای خودم خفه اش 

و تند تند تعریف میکرد..اما من متوجه نمیشدم چی میگه..فقط میکردم..                                                                        عسل داشت با حرص 

 به صدای نازش گوش میدادم..خدایا مرسی که هوامونو داشتی..مرسی که عسلم رو حفظ کردی و منو به زندگی برگردوندی..مرسی...

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

 

 همه چی مثل یه قصه شروع شد... 

 دست دلم جلو چشم تو رو شد... 

 حال چشمای تو خوب بود از اول... 

   اومدی حال منم زیرو رو شد... 

 عاشقتم با یه قلب شکسته...

 عاشقتم ولی خسته ی خسته...

 من همونم که تو عالم و آدم...

 دلشو جز تو به هیشکی نبسته...
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 تو رو میخوامت..تو رو میخوامت...

 مثل دیوونه ها دوست دارمت...

 خیره میمونم به دوتا چشمات...

 تو رو با این چشما میشناسمت...

 میخوامت...تورو میبینم..تو رو 

 آخه چشمای تو جادویی یه...

 یه جور دیگه عاشقتم من...

 دل من عاشق عاشقیه...

 تو مثل قصه ی ماهی و دریا...

 تو مثل بغضه تو سینه ی ابرا...

 تو مثل روزای بارونی خوبی...

 با تو عوض شده معنی دنیا...

 تو مثل ساحل خیس شمالی...

 مثل یه لحظه ی عالیه عالی...

 واقعی بودن رویا...تو مثل 

 تو مثل آرزو اما محالی...

 تو رو میخوامت..تو رو میخوامت...

 مثل دیوونه ها دوست دارمت...
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 خیره میمونم به دو تا چشمات...

 تو رو با این چشما میشناسمت...

 تو رو میبینم..تو رو میخوامت...

 آخه چشمای تو جادویی یه...

 یه جور دیگه عاشقتم من...

 عاشقیه... دل من عاشق

 )آهنگ چشمهای جادویی از مهدی احمدوند(

 

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

 پنج سال بعد...

 

عسلی -قشه ها برداشتم و به چشمهای سبزبابایی؟؟؟                                                                                                      سرم رو از رو ن-

آرسل یکی از مداد                                                                                                  بابا؟ آرسل جونم–آرسل نگاه کردم..                              

                                     رنگی هاش رو برداشت و به نقاشیش ادامه داد..در همون حال گفت:تو و مامان چرا با هم عروسی کردین؟                                  

شه کشیم بلند شدم و روی یکی از مبل های نزدیک آرسل نشستم و گفتم:آخه من و مامانت خیلی همدیگه رو دوست داشتیم..االنم از رو میز نق

    نه؟                خیلی همو دوست دارم..                                   سرش رو آورد باال و گفت:ینی آدم هرکیو دوس داشته باشه باید باهاش عروسی ک

ل انقدر با مزه اینو گفت که دلم واسش ضعف رفت..کشیدمش تو بغلم و قلقلکش دادم..                        صدای خنده و جیغش رفت هوا..عس

                       مالقه به دست از آشپزخونه اومد بیرون گفت:باز من شما دو تا رو تنها گذاشتم خونه رو گذاشتین رو سرتون؟                            

 انقدر قلقلکش دادم که داشت از حال میرفت..عسل غرغر کنان برگشت تو آشپزخونه..منم آرسل رو ول کردم و با خنده گفتم:واسه چی این سواال

مون خیلی منو دوست داره..منم یه رو میپرسی وروجک؟                             موهاش رو با دستای تپلش کنار زدو با خنده گفت:آخه یه پسره تو مهد
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                                           عالمه دوسش دارم آخه خیلی مهربونه..ولی سامان  پسرِ عمو پژمان و خاله فرشته همیشه اذیتم میکنه..اصال اونو دوس ندارم..            

           یا ببین دخترمون چی میگه..                                                                                                    جانمممم؟؟؟با تعجب داد زدم:چشمم روشن..عسل عزیزم یه دقیقه ب

رو پرو میگه یه پسره رو دختره ی ور پریده پ-عسل اومد کنار من نشست و گفت:جانم آقایی؟چی میگه مگه؟                                                  

قدر خندیده بود که از دوست داره..                                                 عسل رو داری؟منفجررررررر شد..یعنی کم مونده بود زمینو گاز بگیره..ان

عجب به من وعسل نگاه میکرد..یهو چماش اشک میومد..از خنده ی عسل منم خندم گرفت و پا به پاش مشغول خندیدن شدم..اما آرسل با ت

اخماشو کشید تو هم از رو مبل بلند شد..دستش رو گذاشت رو کمرشو گفت:واسه چی مخندیدن؟خب شما هم همو دوس دارین..مگه من واسه 

با این حرفش خندمون شدت گرفت..یاد آرمین             شما میخندم؟؟؟                                                                                               

                       افتادم..یادش بخیر اون موقع ها که بچه تر بود همش بهش میگفتم گودزیال..حاال دختر خودم از اونم گودزیال تره..                     

ش..آرسل که حسابی هیجان زده شده بود جیغ میکشید و دستاش رو به هم از مبل بلند شدم و آرسل رو محکم بقل کردم و چند دور چرخوندم

شبختیم..     خوشحالم میکوبید..                                                 خوشحال بودم که خانواده ی به این خوبی دارم..خوشحالم که در کنار هم خو

و نشاطه..مرد خانواده ای که عسل خانومشه..مرد خانواده ای که آرسل دخترشه..برای که مرد خانواده ام..مرد خانواده ای که سراسر شور 

سرم داشت گیج میرفت..روبروی  هزارمین بار خدا رو واسه خوشبختیمون شکر گفتم..                                                                            دیگه

اومده بود و میخندید..عسل به روم لبخند زد و خیره شد تو چشمهام..                                                     عسل وایسادم..آرسل کلی خوشش 

 دوباره من..دوباره عسل..دوباره چشم های جادوییش..دوباره خیره شدن..دوباره عشق..                با عشق خیره شدم تو چشم های جادویی

 ندگیم توش خالصه میشه...عسلم که همه ی ز
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