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 noghre* | عشق شکنان قانون رمان

 

 

 

 

  را آتش پر چشم دو اين بندم مي

  چشمانش دو درون ننگرد تا

  قلبم نشود تپش پر و داغ تا

  پريشانش نگاه شعله از

  را آتش پر چشم دو اين بندم مي

  رسوايي وادي ز بگذرم تا

  فرياد نکشد خامشم قلب تا

  تنهاي و خلوت به کنم مي رو

  جويید مي چه خسته رهروان اي
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  احوالش ز سرد غروب اين در

  است خورشید رمیده شعله او

  دنبالش به دويد مي بیهوده

  مهتابست شکفته غنچه او

  بیفشاند نور موج که بايد

  چشمي زده شب زار سبزه بر

  خواند گنه بخوابگاه را کاو

  خاموشش بوسه عطر که بايد

  بیآمیزد شوق هاي ناله با

  افسونگر زن آن گیسوان در

  ريزد هوس و عشق وار ديوانه

  بیاشامد بوسه شراب بايد

  فريباي لبان ازساغر

  آرامد و گذارد سر مستانه

  زيبايي سینه گاه تکیه بر

  او گرد به تشنه آرزوي اي

  بندي مي چه عمر تار بیهوده

  وامانده و خسته که رسد روزي

  خندي مي بیهده تالش اين بر

  امیدت خرمن به زنم آتش

  ناکامي و حسرت هاي شعله با

  کرده گنه جوي فتنه قلب اي

  بیارامي فتنه ز دمي شايد
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  غم گران بند به بندمت مي

  پرواز نکني دگر او سوي تا

  تابي بي و خسته که دل مرغ اي

 دمساز ‚ او غم با باش دمساز

 

 قشنگه خیلي... فروغم هاي شعر عاشق من -بهار

 عرش منم -گفتم کشیدمو میخورد طاليي و زيتوني به که بورش موهاي به دستي و کردم نگاه بهار به و زدم لبخندي

 دارم دوست رو فروغ هاي

 بخوريم؟ چي ناهار واسه -بهار

 همیش چه خوب ولي.. نداريم اصال که نه نداريم خوردن براي چیزي بگم نیومد دلم انداختم شادش هاي چشم به نگاهي

 فردا که ونبخ درستو و بیار کتابتو برو بدو تو..کنم درست چي بايد شام واسه ببینم برم بزار -گفتم و زدم لخندي کرد

 باشي نداشته مشکلي

 چشم -بهار

 يه نیست کاخ به منظورم خونه میگم وقتي..رفت خونه طرف به دوان دوان و شد بلند حیاط توي تخت روي از بهار

 شدم روانه خونه طرف به و شدم بلند جام از......؟ گفت میشه چه..نیست خونه ولي خودمونه ماله شکر خدارو که خونه

 بهاره کاره همش..بهار... بنفشه و شمعدوني هاي بوته از پره هم زيرش و توشه پرتقال درخت يه که کوچیک حیاط

 و مشکي هاي مژه دارم خاکستري ابي هاي چشم من منه عکس بر درست عسلیش هاي چشم برازندشه واقعا اسمش

 هاله با مشکي من موهاي ولي باسنشه زير تا بلنديش من موهاي مثله درست موهاش کرده محاصره چشماشو بلندش

 بهار داريم متناسب بیني و لب سفید پوستي هردو....دوديه موهام چرا نمیدونم هم خودم رنگه خاکستري و دودي هاي

 چشماي نیستیم هم شبیه زياد خیلي کشیده کمي گردو صورتي کوچکتره من از سال سه و داره سال پونزده فقط

 یليخ که میبینه چشم دوتا اول میکنه نگاه بهم که کسي هر گرفته قرار صورتمون توي مورب شکل به که درشتمون

  میگه همیشه بهار اينارو زيباست خمار

 تلتک کردن درست به کردم شروع کردم پیدا پیاز و زمیني سیب چندتا سر اخر تا گشتم اينقدر شدم اشپزخونه وارد

 ليو ترسیدم اومد در شدن کوبیده صداي میکردم سرخ رو ها کتلت داشتم که همینطور است گذينه بهترين االن براي

 نمیدونم کرد رحم بهم خدا مواد واسه فرستاده منو بار چند نیومده گیرش مواد بازم حتما اومده بابا شده عادي ديگه

 فتهنگر ازم ثروتمو ترين بزرگ که سپاسگذارم ازش ولي....داشته نگه واسم پاکیمو االن تا که کردم چیکار خدا واسه
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 شش هم بهار و داشتم سال نه من که وقتي درست بودم بچه خیلي وقتي.....پدري نه دارم درستي مادره نه هرچند..

 اومد بابا داد صداي کرد فراموش کل به بهارم منو و خودش زندگي پي رفت و شد جدا بابام از مامانم بود ساله

 دريااااااا...دريا-بابا

 شده؟ چي باز.. بله -من

 بیار مواد واسم بیژن پیش برو پاشو -بابا

 هفت واسه بدم دست از پاکیمو بود نزديک رفتم که باري يه همون بخواد اينو ازم میتونه چطور شدم عصبي خیلي

  برو خودت میخواي مواد خیلي..نمیرم هرگز -گفتم و بیرون رفتم سرخ صورتي و عصبانیت با بود بس پشتم

 یشيم تر پرو نمیگم بهت هیچي هرچي.. پرو دختره شو خفه -گفت و زد بهم ايي گشیده و شد بلند عصبانیت با بابا

 نکشتمت تا گمشو برو

 موقع به شکر خدارو پوووووووف انداختم ها کتلت به نگاهي برگشتم اشپزخونه به میلرزيدم خشم از که حالي در

 میسوختن همشون وگرنه رسیدم

 اسمش مثال میخوره میره بخواد خودش اشپزخونه توي گذاشتم هم بابا واسه خورديم هم با بهار و خودم رو شام

 خودت خدايا... مرتیکه بفروشه رو بهار میخواست بار يه نمیشه سرش ناموس تره نامرد نامرده هرچي از هه..مرده

 خیس ورتص تا اتاق ي تو اومد بهار کشیدم باال گلوم زير تا رو مالفه بود گرفته دلم..هستیم موقعیتي چه تويه میبیني

 با و کرد پاک اشکامو دستش کف با اروم گذاشت بازوم روي سرشو شب هر مثله کنارم اومد نگراني با ديد اشکمو

 ابجي -گفت ارومي صداي

 جانم -گفتم میلريز بغض از که صدايي با

 شده؟ چي باز -بهار

 ..نکن ناراحت توخودتو عزيزم نیست چیزي..عزيزم هیچي -من

 میکنیم؟ پیدا نجات بدبختي همه اين از کي -بهار

 میشه تموم چي همه.. میشه تموم ابجي نباش ناراحت -من

  برد خوابم تا کردم گريه اونقدر رسید صبح به پايان بي هاي گريه با را شب ان

 

 میمالید چشماشو که حالي در کردم بیدار مدرسه به رفتن واسه رو بهار شدم بیدار خواب از زود صبح روز هر مثله

 شد صبح زود چه -گفت
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 عزيزم بودي خسته -گفتم کشیدمو بورش موهاش به دستي لبخند با

 نشه همتوج بهار که زدم کنار بالشو بوده ديشبم هاي گريه بخاطر خیسه ديدم شم بلند که گذاشتم بالش روي دستمو

 امولباس خورديم پنیر نون با و کردم درست چاي يکم شست رو صورتش دستو و رفت کردم بلندش و گرفتم دستشو

 ستمود گرفتم طرفش به دستمو لبخند با کنار اومد و پوشید هاشو کتوني سريع بهار ايستادم حیاط توي و کردم عوض

 مبود متنفر ازش شدت به که فردي با جلو رفتم قدم دو که همین بیرون رفتیم حیاط از هم با و گرفت محکم سريع

 شدم رو روبه

 اش دسته دارو و بیژن

 میبريد؟ تشريف مدرسه داريد...خانما خانم.. به به -پیژن

  دادم ادامه راهم به و گرفتم دستم توي محکمتر رو بهار دسته و نکردم توجهي بهش

 شعله عصبانیت از خوشکلت چشماي اون نیبینم...مصبیته کردنش وا که اخمارو اون نده کور گره عزيزم -بیژن

 میگیرم اتیش که..بکشه

 منو بابام..زمینه روي موجود ترين کريه..متنفرم ادم اين از چقدر که میدونه خدا...برمیداشتم سريع و تند هاي قدم

 پروووو عوضي مرتیکه..جوره بابامم مواد..نمیگه نه بگم هرچي خواهمه خاطر چون پیشش بفرسته میخواست

 شنیدم سرم پشت از رو دادش صداي

 سرکش دختر.. میکنم خودم ماله تورو باالخره من..خانمي دريا -بیژن

 از نیومدم تا خواستم ازش و بوسیدم رو بهار رسیدم مدرسه به متنفرم ازش گستاخیه مرد واقعا میلرزيد عصبانیت از

 نجااو ارايشگاه میرفتم بايد من مدرسه داخل رفت و کرد خداحافظي و گفت چشم همیشه مثله اونم نیاد بیرون مدرسه

 قتيو برسم تا میرفتم راه تند تند و زير بودم انداخته همیشه مثله سرمو افتادم راه به ارايشگاه طرف به میکنم کار

 جون دريا سالم -گفت و زد لبخندي خانم مريم شدم ارايشگاه وارد

 خانم مريم سالم -گفتم و زدم لبخندي

 داري مشتري کلي امروز که بیا بدو -مريم

 برص ها مشتري همیشه بود تمیز کارم اينکه بخاطر شدم کار به مشغول و کردم تنم سفیدمو روپوش سريع باشه -

 شتمبرگ و خونه رسوندمش بودم خسته خیلي بهار دنبال بودم رفته که بعد میکردم کار همش ظهر تا بیام تا میکردن

 هاي خیلي... سرورشون و جشن برگزاري واسه میکردن استفاده فرست اين از ها خیلي و بود پايیز نزديک ارايشگاه

 با خانم مريم بود شده تاريک هوا ديگه نشستم صندلي روي خسته میرسن خودشون به همیشه کال که هم ديگه

 يخیر که بابا از میده موقع به حقوقمو میکرنه اينکارو همیشه میره خونه میرسونه منو امنیتم براي خودش ماشین
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 حال ناي با ولي میکردم کار بعد به ظهر از فقط مدرسه میرفتم که موقع اون بزنم باال استین خودم شدم مجبور نديدم

 اهي نداشتم رو موقعیتش که چرا نداشتم خوندن درس بیشتر توان خوب ولي بودم کالس زرنگ هاي شاگرد از هم

 کشیدم

 زدت بابات باز -خانم مريم

 نگفتم چیزي و زير انداختم سرمو

 شده کبود صورتت..میکشن زجر زندگیشون توي جوري يه همه دخترم هي -خانم مريم

 کشیدم صورتم طرف همون به دستي

 میشه بیشترم اينشاهلل...حقوقت اينم..نمیمونه همینجوري همیشه دنیا نباش ناراحت - خانم مريم

 ممنونم -گفتم و و زدم ايي قدرشناسانه لبخند

 نبره بودنم خسته پي بهار که زدم لبخندي شدم خونه وارد خستگي با خونه رسوند منو

 ابجي بهار..بهارم -من

 نیومد صداي

 بهار -من

 وردما بیرون پاش دستو زير از بهارو کتک بار به بود گرفته بهارو بابا خونه توي رفتم سراسیمه اومد بهار جیغ صداي

 ...نداري؟ مواد باز ؟نکنه..میزني رو بچه چرا -من

  ببینم اونطرف گمشو برو... چه تو به -بابا

 ايستادم در جلوي خودم و اتاق توي کردم پرت بهارو که بگیره کتک بار به بهارو دوباره خواست

 کني بلند دست روش نداري حق -من

 بفروشم تورم که نکن کاري..نکشتم خودتو تا گمشو پرو دختره شو خفه -بابا

  شد تر گشاد معمولش حد از چشمام

 چي؟ -من

 میده خوبي پول بفروشمش میخوام -بابا
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 چقدر..مکرد نگاه بهش نفرت با بود بابام باشه چي هر نکردم کاري همیچین ولي گوشش توي بخوابمونم يکي میخواسم

 نامرده

 چقدر؟ -من

 تا دويست -بابا

 بفروشي؟ نامستو میخواين تومن هزار دويست واسه -من

 بفروشم میخوام اره -بابا

  بگیره مواد رفت سرخوشي با بهش دادم تومنشو دويست بودم گرفته حقوق تومن سیصد تازه

 بیرون اومدم شستم صورتمو دستو رفتمو بیرون رفتم اتاق از و شدم بیدار خواب از گذشته شوم روز اون از هفته يه

 رفتمگ نبضشو کنارش رفتم ترس با...بود اورده باال کف بود اومده بیرون دهنش از سفیدي مايعهه بابا به افتاد نگاهم

 اومد ترس با بهار میکردم گريه... بود بابام ولي کنار به کرد بدي هرچي...مرد بابام.. چکید چشمم از اشکي نمیزد ولي..

  بیرون

 شده؟ چي -بهار

 مرده بابا بهار..بهار

 

 یککوچ خیلي خونه يه بختي بد هزار با بازم فروختم رو خونه بدبختي هراز با کرديم خاک بابارو میکرد گريه بهارم

 ويت تونستیم گزار و گشت کلي از بعد داريم امنیت حداقل خريدم متوسطه وضعشون که ادمايي که جاي توي دوخوابه

 زرنگي دختر کردم نام ثبت جديد مدرسه يه توي هم رو بهار بخريم وسیله خونمون براي فروشي دوم دسته هاي مغازه

 هکامپیوتري قطعات کننده صادر که شرکت يه توي تونستم تا زدم در اون درو اين به کلي شد نام ثبت زودي و بود

  داشت دوسم خیلي خدا بشم استخدام

 همیشه منم ايي افاده خیلي اه اه زهره و نازي هست اينجا کارمند دوتا درمیاريد شاخ که بگم ورم درو ادماي از

 اينو داره رو پسرا دوست انواع معناست تمام به باربیه يه میکنه فکر زشتش اندم اون با پرو دختره میگیرم حالشنو

 فهمیدم کارم به مشغول شرکت اين توي که دوماهي اين توي

 به الاص مظلومیه اقاي ماله هم يکي و من ماله يکي که میز دوتا با متريه دوازده اتاق يه میکنم کار توش که اتاقي خوب

 بداخالق اخمو واالااااااا میگه الکي بود کجاش مظلوم معناست تمام به اژدهاي يه چون نکنید توجه اسمش

 يه خخخخخخخ امريکايیه لورد يه میکنه فکر داره سقف به اعتماد خیلي تر مهم همه از و جندش پرووووووووووو

 تکوتاس يکم قدشم و ريخته يکم موهاشم میز رو میاد میشنه میز پشت وقتي...پیداست نا سرش ان که داره شیکم
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 .. حاتمي...حاتمي..

 مظلومي اقاي بله -من

 نديدي؟ خوشکل چیه.. هپروت تو رفتي تو باز -مظلومي

 میبینم دوتاشو روز هر اتفاقا چرا -من

  هم توي رفت اخماش

 ردم يه شرکته ريس بدتر همه از اينجاست مسئول مظلومي اقاي کردم نگاه میز روي هاي ورقه به و باال انداختم مو ابرو

 اه اه چندش مرتیکه میخوره بهم حالم ازش..منه عاشق که مرتب و سفید دست يه موهاي الغره يکمي که بلند قد

 عــــــــــــــق

 پروووو دختره داده رو تو به ريس اين..  کن کوتاه زبونتو اون -مظلومي

 داد ادامه باز خودش که نکردم هي توجه

 بیار بردار رو 98 سال پرونده بايگاني توي از برو -مظلومي

 به منشست بعدم بهش دادم و اوردم فنگ دنگو هزار با هارو پرونده و يگاني با توي رفتم و شدم بلند جام از میلي بي با

 کردم بلند سرمو زور هزار با شد بلند باز نکرش صداي ساعت نیم از بعد رسیديم خودم بدبختي

 بله -من

 ببري براش هارو پرونده اين گفته شده تنگ برات دلش جونت ريس پاشو -مظلومي

 هارو پرونده عصبانیت با شده تنگ دلش کرده غلط اشغال عوضي پروووووووو مرتیکه بشکنم گردنشو میخواست دلم

 ببريد؟ شما نمیشه -گفتم برداشتمو

 تو فقط گفته جونم نه -مظلومي

 بیرون اومدم اتاق از و شدم بلند بدبختي هزار با

 ريس اقاي پیش میبريد تشريف داريد حاتمي خانم اينجاست کي ببینین اوه اوه -نازي

 هست؟ مشکلي -گفتم و نیاوردم خودم روي به ولي بودما عصبي خیلي اينکه با

  نبینمت ديگه ساعته نیم تا کننم فکر بگذره خوش مشکلي چه....عزيزم نه -زهره

 چطور؟ -من

 میشه شلوغ جون رئیس با سرت اخه -نازي
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 میومدم تر زود وگرنه.. نیستم شما ديدار مشتاق اصال من که حیف -گفتم زدمو دراري حرص لبخند

 نادري اقاي شرکت ريس به بار هزار دلم توي رفتم ريس اتاق طرف به خیالي بي با شد برفروخته هردوشون چهره

  ابدار و نون..فحشايي چه اونم میدادم فحش

 نده اهمیت کن ولشون عزيزم -فاطمه

 راگ گرم خون و مهربون....خاکي و پاک بود خوبي خیلي دختر داشتم دوسش واقعا که بود شرکت منشي مهرورز فاطمه

 دخترم که حیف ولي میگرفتمش حتما بودم پسر يه

 هستن همینجوري همیشه فکر کوتاه ادماي نیست مهم -گفتم زدمو لبخندي

 دارم ايمان بهت من پاکي و خوب دختر يه تو دريا نیست مهم برات که حالم خوش -گفت و فشرد دستمو

 شوخي دارم میدونست خوب زد چشمکي و خنديد اونم نزارم منتظرش زياد برم -گفتم شیطنت با و زدم لبخندي

 اومد صداش زدم در به تقه دوتا و ايستادم در جلوي ندارم هم ديدنشو چشم میدونست..میکنم

 بفرمايید -نادري

 ريشس متريکه خورد بهم حالم نیشتو اون کن جمع اه اه شد باز بناگوش تا نیشش ديد منو تا تو رفتم و کردم باز درو

 نمیگیري تحويل..خانم دريا به به -نادري

 صالا ازديدنش بفهمه که کردم اينکارو ضايع چون شد متوجه که میدونم خوب البته زدم ايي مسخره و مصنوعي لبخند

 نیستم حال خوش

 منه از سعادتي کم -من

 بیروني هنوزم چرا تو بفرمايید -نادري

 پرتاش و چرت بار به بگیره منو میخواد دوباره االن بستم درو و شدم وارد اروم

 اوردم رو بوديد گفته که رو پروندهايي نادري اقاي -من

 ندارم خوبي حس اينجوري فرهاد بگو.. میزني صدا فامیلي به منو چرا جان دريا -نادري

 هیز مرتیکه دراد چشات تا باش نداشته خوب حس..نداري خوبي حس که درک به

  ترم راحت اينجوري من ولي نه -من

 ايي ديگه امر اگر ها پرونده از اينم نادري اقاي -گفتم ايستادمو تر عقب رفتم و گذاشتم میزش روي هارو پرونده

 برم من نداريد

http://www.negahdl.com/


 نودهشتیا انجمن کاربر noghre| * عشق شکنان قانون رمان  سایت نگاه دانلود
 

 بخوريم قهوه يه بشین حاال عزيزم.... نگو -گفتم کردو اخمي نادري

 برسم وظايفم به تا برم بايد معذورم واقعا من ولي نادري اقاي ببخشید -من

 تو وگرنه..ببینمت نمیتونم ديگه نکني کار اينجا اگر میدونم چون يي اينجا تو عزيزم ببین...چرا؟ اخه..معذوري؟ -نادري

 نداري ايي ديگه وظیفه من کنار بودن جز اينجا

 یتونمنم بهار بخاطر که حیف..حیف..بمونم اينجا بخاطرت که باشي کي خر تو عوضي متريکه میکردم داغ داشتم ديگه

 نمیومدنم اينجا سیاه سال صد وگرنه

 از من میديد اجازه اگر حاال..نیست ايي ديگه رابطه و هستم شما کارمند فقط من..نادري اقا نگید اينجوري -من

 بشم مرخص خدمتتون

 بري میتوني باشه...لجباز -گفت هم تو هايي اخم با نادري

 کنم عصبیش تونستم که بودم حال خوش بیرون اومدم اتاق از کردم محوش زور هزار با که بزرگي لبخند با

 ايکبیري مرتیکه شد خنک دلم اخییشششششش

 دخري بهار خودمو واسه کلي باهاش ريخته بیشتر کارمندا همه از منو عیدي نامرد نو ساله نزديک بیرون اومدم اتاق از

 کرد ذوق کلي بهار بودمااااااا نکرده خريد اينقدر عمرم به يعني بودم نکرده زورش منکه واال نريزه میخواست..کردم

 لحداق بیامرزتش خدا... داد نشون بهمون خوششو روي زندگي گذاشت تنهامون بابا که روزي از انگار بشم فداش الهي

  نداشت برامون چیزي دردسر بجز که زندش رسید بهمون چیزي يه مردش از

 شد چي -فاطمه

 بهم ريختم اعصابشو بازم.. هیچي -من

 هک بشم دريايیت چشماي اين فداي من خوشکله خانم نمیکشید پس رقمه هیچ بود نازي تو جاي اگر يعني -فاطمه

 شده غیرتي بازم اخمشو ببین اوه اوه.. رو احمدي اين مخصوصا -گفت اروم کرده خودش ديونه رو همه

 شدن هیز خیلي جديدا مردم.. بابا بیخیال -گفتم و باال انداختم هامو شونه

 نشن هیز داري توقع جلوشونه تو خوشکلي به دختري -فاطمه

 عزيزم بعیده تو از...فاااااااطمه -من

 .باشیم خوش يکم بزار بابا بیخي -گفت خنديدو

 ..خانمي باشه -من.

 بیرون بريم بهار با شامو -فاطمه

http://www.negahdl.com/


 نودهشتیا انجمن کاربر noghre| * عشق شکنان قانون رمان  سایت نگاه دانلود
 

 میخوريم هم دور چیزي يه هم با من خونه بیا بابا نه -من

 باشه - فاطمه

 عضيب اخه بايگاني میومد خودش يا اتاقش میخواست منو ريس وقتي بود وضعي يعني میزش پشت رفت و زد چشمکي

 مرتیکه حرفا اين نمیادو خوشت ازمن چرا نیومدي چرا که...میکنه گله میاد اونمم.. نمیبرم هارو پرونده خودم وقتا

 عوضي

 و شکر مرتبه هزار خداروووووووووو اتاقش برم نخواست بودو دلگیر ازم نادري شکر خدارو شد طي هم ديگه روزه چند

 سپاس

 کارم مشغول و باال اناختم هامو شونه نیومده مظلومي چرا عجیبه و میزم پشت نشستم روز هر مثله شدم اتاق وارد

 نگاهم خورد گره مشکي مشکي ي تیله تا.دو توي چشمام کردم بلند سرمو اومد يکي صداي که بودم کار غرق شدم

  پايین خورد سر

 هنپ ابرو زکي میگه من کمر دور به بازوش باديگاردن اکشنا فیلم اين داخل هستن اينا از... غول اندازه حیکلي مرد يه

 بودم جوجو پیشش من بود بلند خیلي قدشم معمولي اجزا بقیه و قلمي بیني بوداااااا مرتب خودش البته مرتب

 کرده ترش مردونه که است سبزه يکم پوستشم

 خانم ببخشید -مرد

 بفرمايید -گفتم مخالف جنس درمقابل همیشگیم خونسردي با و شدم بلند جام از

 اينجا جديد کارمند هستم محمدي حسین -مرد

 کردم تعجب

 واقعا؟ -من

 بود چشمام روي خیرش نگاه

 هستم بايگاني مسئول من بله -مرد

 نیومده مظلومي همین واسه پس آآآآآآ-من

 چي؟ -محمدي

 میگم روتبريک نادري شرکت به ورودتون..هستم حاتمي منم...محمدي اقاي بفرمايید هیچي -من

 حاتمي خانم ممنونم -محمد

 بیخیال...درشته؟ اينقدر چرا اين زمان امام يا اوه اوه عادي خیلي نشست سرجاش و رفت
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 کرد روشن کامپیوترو درجا نشست بیخیال اونم شدم کارام انجام مشغول و میزم پشت نشستم

 مکنید؟ کاري اينجا مدته چه -محمدي

 چطور؟..دوماه حدود -گفتم بگیرم دستم توي هي پرونده از نگامو اينکه بدونه

 حاتمي؟ خانم چیه مدرکتون....همینجوري -محمدي

 چي؟ شما دارم ديپلم من -من

 میکنید؟ استفاده اينترنتم از شما حاتمي خانم....همینطور منم -محمدي

 نظارت میزو رو مینداخت گندشو شکم فقط اون چون زياد بودن مظلومي اقاي که موقع اون البته اوقات گاهي اره -من

 میکردم کار کوزت مثله بايد بدبختم منه میکرد

 چسبیدم قلبمو دستي دو هوا پريدم متر ده که خنده زير زد چنان

 کردم تعريف جک براتون من مگه...خدا واي... ترسونديد منو...محمدي اقاي -من

 خیلي ولي نداشتم قصدي همچین میخوام معذرت ببخشید -گفت کنه جمع لبخندشو داشت سعي که حالي در

 گفتید بامزه و مظلومانه

 نداره منو به خنديدن حق کس هیچ ولي.. میدونم خودم هستمو بامزه و مظلوم اينکه -گفتم کردمو باريک چشمامو

 و يصندل به دادم تکیمو شد باز بناگوش تا نیشم ديدمش تا اتاقو توي اومد کالفگي با درومد نازي جیغ موقع همون

 اندخاتم پا پاروي

 زمین بیوفتم که میکني چرب منو میز زير پرو دختره -نازي

 میزني حرف چي درمورد نمیدونم -گفتم کردمو جمع بزرگمو لبخند زور به

 کنن قد قد حالت به اسمون مرغاي که بیارم سرت باليي يه..خانمي ببین..میدوني خوبم -نازي

 حرصش من هاي خنده از حسابي نازي هم شانسیم خوش از درمیومد داشت اشکم که میخنديدم چنان خنده زير زدم

 بود گرفته

 دمیا سرش بالهايي همچین بخنده من به که هرکس -گفتم و محمدي به کردم رو بیرون رفت اتاق از سرخ صورتي با

 ..ندارم مردا به کاري زياد من راستش اوه.. میگرم ناديده بود اولتون باره چون خوب ولي بدتر شايدم البته

 نیدنک استفاده من سیستم از میشه اگر..راستي..نزنم کوچیکم لبخند يه حتي شما پیش باشه يادم پس -محمدي

 کنم؟ فضولي شرکت سايت توي چطوري اونوقت شد اويزون لوچم لبو
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 چرا؟ اخه -من

 بود گرفته خندش بازم

 نداره چرا -محمدي

 کنم کنجکاوي يعني..فضولي نمیتونم ديگه من اخه -من

 مورد؟ درچه..کنجکاوي؟ -گفت و باال انداخت هاشو ابرو

 نمیکنم استفاده.. بیخیال هیچي -من

  اتاق توي پريد جن مثل فاطمه

 کاشتي گل دختر واي -فاطمه

 میدونم -لبخند با

 نمیگیره رو نازي اين حال خوب تو از غیر هیچکس میاد خوشم..ايول -فاطمه

 جديدمون همکار..محمدي اقاي ممیکنم معرفي..خانمي مرسي -من

 شرکت منشي هستم مهرورز فاطمه..نديدمتون ببخشید اوه -گفت احترام وبا عقب برگشت فاطمه

 خوشوقتم -گفت دادو تکون سري محمدي

 همیشتونه؟ کاره اين -گفت من به رو

 کنن اذيتم که وقتايي نه همیشه -گفتم لبخند با

 خطرناکي پس اينطور که -گفت دادو تکون سري محمدي

 يکم -من

 داره کارت جون ريس که بدو عزيزم خوب -فاطمه

 شد سرخ صورتم کردم داغ اومد شرکت ريس اسم تا

  نده دستش ضعف نقطه میکنم خواهش...کنه؟ صدات گفتم بهش من مگه خوب ببخشید -فاطمه

 داره؟ چیکار من با مرتیکه -من

 میکرد نگاه بهم متعجب محمدي

 میخواد شرکتارو از چندتا میخواد پرونده-فامطه
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 کدوما؟ -من

 علیپور...ناظري -فاطمه

 بده بهش ببر خودت باشه -من

 کنه اخراجم میخواد دلت نکنه -فاطمه

 نمیمونم اينجا هم لحظه يه حتي ديگه چون بده بهش ببر منو استعفانامه پس خوب بسیار -من

 میلرزيدم خشم از زمین نشست پا روي و دستش توي گرفت محکم دستامو صندلي روي نشوند و گرفت منو فاطمه

 ريب اينجا از اگر حتي باش مطمعن..کرد کاريش نمیشه ولي..نیست تو تقصیر میدونم..باش اروم..عزيزم دريا -فاطمه

 ..میکنه پیدات بازم

 نره بیرون در اين از حرفا اين محمدي اقاي ببخشید -گفتم محمدي روبه عوضي مرتیکه کرده غلط -من

 حتما -گفت دادو تکون سري محمدي

 میکنم خواهش.. منو ببین -فاطمه

 بیاره نتونست خودش بود گرفته پاش بگو میدم بهت هارو پرونده -من

 نمیکنه باور هرچند.. باشه -فاطمه

 ولم بیژن بود بابا که موقع اون..میترکید داشت سرم که بودم عصبي اينقدر برد برداشت دادم بهش هارو پرونده

 بیمرم برم میخواد دلم واالااااا شرکت خرفت پیر ريس حاال نمیکرد

 بپرسم؟ سوال يه میشه -محمدي

 بفرمايید -من

 میاد؟ بدت ريستون از چرا -محمدي

 میکنه عالقه ابراز بهم بزرگمه بابا سن هم اينکه با مرتیکه چون -گفتم حرص با کردمو کج سرمو

 شد تا چهار چشماش

 چي؟ -محمدي

 که گفتم بهت واظح..شنیدي که همیني -من

 چطوري؟ اخه -محمدي
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 نمیدونم خودمم -گفتم بغض با

 در پشت خستگي هزار با بود شلوغ سرش شکر خدارو بزنه غر بازم که نیومد نادري خوشبختانه گذشت هم روز اون

 وچیکک خونه يه..شدم خونه وارد و چرخوندم رو کلید نبره خستگیم به پي بهار که زدم لبخندي همیشه مثله ايستادم

 رپ است اشپزخونه توي که نفره چهار خوري ناهار میز يه و خوشکل وي تي يه و سوخته ايي قهوه مبل دست يه با که

 گیرمب بهار واسه ايي خونه همچین نونستم شکر خدارو..قشنگیه و شیک خونه خیلي استخونیه سرامیکه کفش..شده

 اخريم طبقه ما و..واحديه ده ساختمان يه توي ما خونه باشیم امنیت توي هم کنار در تا

 بوسید محکم گونمو گرفت ازم کیفمو و جلو اومد بهار ورودم با

 ابجي نباشي خسته -بهار

 عزيزم مرسي -من

 میخوند درس داشت که بهار کنار نشستم و کردم عوض لباسمو شدم خونه وارد

 خانم؟ میکني چیکارا -من

 عیده ديگه هفته دو..میکنم دوره...میخونم درس بهار

 جديد سال نزديک..اسفنديم اخراي اره -من

 منشستی مبل روي هم کنار خورديم هم با کردم درست پیتزا شاممون واسه و اشپزخونه توي رفتم بوسیدم بهارو سر

 گذاشت پام روي سرشو بهار

 ابجي بخون شعر برام -بهار

 چشم -من

 اش عالقه مورد شعر خوندن به کردم شروع

 برخیز خواب از.... دخترم....بهارم

 انگیز بر شوري بزن خندي شکر

 ناز ي غنچه اي من اقبال گل

 خیز پا به او با هم تو امد بهار

 ست هیاهو صحرا....  دخترم...بهارم

 ست پرستو بال پر زير چمن
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 درياست همرنگ اسمان کبود

 اوست از زيباتر تو چشم کبود

 امد نوروز دخترم بهارم

 گل کند مردم رخ بر تبسم

 را او هاي تبسم کن تماشا

 گل کند گم را خود که کن تبسم

 طبیعت دست دخترم...بهارم

 ببارد گوهر ابرها از اگر

 بهاري جوشد گلشن هر از وگر

 نیارد تر زيبا تو از بهاري

 صبح ي خنده چون دخترم.... بهارم

 تو ي خنده در دمد مي امیدي

 دور از بینم مي خويشتن چشم به

 تو اينده دلکش بهار

 دارم دوست بخوني تو که رو شعري هر البته..شعرم اين عاشق من..ابجي مرسي -گفت زدو للبخند

 به قوصي و کش زدم غلطي جام توي شدم بیدار خواب از ساعت صداي با صبح رسوندم صبح به خستگي با رو شب

 بايد کردم حاظر بهار براي رو صبحانه رفتم اشپزخونه طرف به کوچلو دوش يه بعداز شدم بلند جام از دادمو تنم

  مدرسه میرفت

 شد اشپزخونه وارد لبخند با بهار

 بخیر قشنگت صبح..سالم -بهار

 شد دير که بخور رو صبحانه بشین بیا..بخیر هم تو صبح -من

  مدرسه رفت و دادم پول بهش صبحانه خوردن از بعد خوردن به کرد شروع میزو پشت نشست سريع
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 بعدم گذاشتم کالباس ورقه دوتا يه دوتاش روي تست نون تیکه تا چهار نشستم میز پشت بازم

 اينجوري ساندويج تا چهار گذاشتم روشون رو ديگه هاي تست نون ديگه اون و...کچاب سس....خیارشور..گوجه..کاهو

 رو ستريمخاک کن گرم کردم سرم خاکستري شال يه با رو مشکي مانتوي و اتاقم توي رفتم کیفم توي گذاشتم و گرفتم

 زدم خونه از و پوشیدم هم رو رنگم خاکستري هاي کتوني میاد چشم به بیشتر چشمام خاکستري االن همینطور هم

  بود شرکت توي بقیه از تر زود فاطمه همیشه مثله شرکت رسیدم ساعت نیم از بعد شدم تاکسي سوار بیرون

 بخیر صبح..سالم -من

 بخیر هم تو صبح.خانمي سالم -فاطمه

 دستم گرفتم پرونده يه نشستم میزم پشت و رفتم اتاقم به بش خوشو يکم از بعد

 بخیر صبحتون سالم

 زدم کوچکي لبخند کردم بلند سرمو

 بخیر هم شما صبح سالم -من

 نداريد؟ کسیو کشت قصد که امروز..ببینم-محمدي

 بیاد پیش چي تا -گفتم بزرگي لبخنده با. بود گرفته خندم

 شما دست از -گفت دادو تکون سري محمدي

 منه به يا کامپیوتره توي سرش يا رو اوقات بیشتر ولي هست زدنم حرف اهل ارومیه مرد محمدي گذشت هفته يه

  شدم کوزت از بدتر چیزي يه بیار بگیر کپي رو پرونده فالن برام میگه بدبخت

 شدي؟ خسته -محمدي

 چي؟ از -من

 میگیري؟ کپي داري همش اينکه از -محمدي

 چطور؟..زياد نه -من

 میاي نظر به حوصله بي همچین هیچي -محمدي

 هرهز صداي میومدم بايد سرکار نیام نمیتونستم نداشتم عصاب که منم بود مريض خواهرم بهار.. نیست چیزي نه -من

 اومد

 جون حاتمي -زهره
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 جون حاتمي کوفت -لب زير

 کرد جمع لبخندشو که کردم نگاهش حوصله بي اومد محمدي ريز خنده صداي

 ببخشید -محمدي

 بله -من

 میگیري؟ کپي برام اينارو عزيزم -زهره

  باال دادم ابرومو تاي يه

 نداريد؟ کپي دستگاه اتاقتون توي مگه -من

 ندارم وقت من ولي چرا -گفت میکرد لوس خودشو محمدي واسه که درحالي زهره

 بود خورد بهار بخاطر عصابم طرفم يه از..میکنه لوس داره براش خودشو که گرفت حرصم جوريايي يه ولي نمیدونم

 کم جونو نازي با بیموردت هاي زدن فک واسه که وقتي از کوجلو يه اگر.تازشم..ندارم وقت نه./..اوووووووووم -من

 که محمدي..برگردوندم رومو برس وظیفت به و کن لطف هم حاال..داري وظايفت نجام واسه اضافي وقت حتما..کني

 که هم زهره خنديدن بلند بلند به کرد شروع ديد نگاهمو تا انداختم بهش نگاهي يه انفجار حال در بود شده سرخ

 رفت و گفت ايشي بود گرفته حرصش حسابي

 میخندي؟ اينجوري چرا -من

 باحالي خیلي..خدا واي -محمدي

 میدونم -من

 هستي هم پرو -محمدي

 شدي؟ پرو خنديدم ت تورو بار يه -گفتم کردمو کوچیکي اخم

 نداشتم توهیین قصد ببخشید -محمدي

 میخواي؟ چي واسه رو کپي همه اين..باشي داشته هم تونستي نمي -من

 مطالعه واسه هیچي -گفت شدو هول يکم

 نه؟ ديگه کنجکتوي همون يعني..فضولي من مثله هم تو -من

  چطور؟..محمدي
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 خصوصي سايت حتي -گفتم اروم. چیزشون همه توي.. کردم فضولي خیلي شدم شرکت اين وارد تازه وقتي منم -من

 شرکت

  زد برقم البته شد تا چهار چشماش

 جدا؟ -محمدي

 فهمید ازش چیزي حسابي و درست نمیشه باالست امنیتش خیلي ولي..اره -من

 بري؟ دوباره میتوني -محمدي

 چي؟ واسه -من

 بگو؟ تو -محمدي

 اخراجیم جفتمون.. هامون فضولي همین بده دستمون کار میترسم ولي اره خوب -من

 نمیاد پیش مشکلي نباش نگران تو -محمدي

 نگي کسي به بده قول ولي.. باشه -من

 میدم قول -محمدي

 خونه برم بايد من ديره که االن..میندازيم نگاهي يه میريم باهم فردا پس -من

 میرسونمت خودم من.. بموني نمیشه -محمدي

 امروز بوده بد حالش..پیشش برم بايد تنهاست خونه خواهرم نمیشه نه -من

 بده نشون بهم فردا پس باشه -محمدي

 شد بلند تلفن صداي نشستم که همین کارمون اتاق توي رفتیم هم با

 بله -من

 شد بلند میکرد صرفه که حالي در بهار صداي

 ابجي سالم-بهار

 خوبه؟ حالت..سالمم -من

 میاي؟ کي نیست خوب حالم نه -بهار

 میام االن همین -من
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 کرد صرفه دوباره

 میشه زخم گلوت اينجوري..بیام تا بده دور دهنت توي ابلیمو و نمک با ولرم اب يکم برو..عزيزم -من

 بده خیلي حالم بیا زد باشه -بهار

 میام االن باشه باشه -من

  بود گرفته گريم

  برداشتم وسايلمو سريع

 شده؟ چیزي -محمدي

 نیست خوب حالش خواهرم -من

 برسونمتون بديد اجازه -محمدي

 اخه -من

 میرسونمتون نیست مشکلي -محمدي

 از خونه رسیديم زود خیلي دادم رو ادرس.. شديم میرسي نو نظر به که پرايد يه سوار شديم خارج شرکت از هم با

 نمیدونم چرا حاال اومد اونم اسانسور توي پريدم اومد دنبالم اونم شدم پیاده ماشین

 شدم زخمتتون باعث من ببخشید -من

 وظیفمه زحمتي چه -محمدي

 ببخشید بازم -من

 سالشه؟ چند خواهرتون -محمدي

 سالشه پونزده تره کوچیک من از سال سه -من

 باشید ساله شانزده میکردم فکر ديدمتون که اولي بار -گفت و داد تکون سري

 ودب تاريک تاريکه خونه انداختم کلید و خونه در سمت پريدم بدو ايستاد اسانسور باالخره زدم اضطرابي پر لبخند

 انداختم محمدي به نگاهي ترسیدم

 پشت پريدم ترس از دخترا جیغ صداي و شد روشن چراغا يهو خونه توي گذاشتم رو اول قدم تا بود کرده تعجب اونم

 مه� �..فرشته....ناديا...مريم..سارا.. فاطمه اوردم بیرون پشتش از سرمو اروم زدم چنگ پیرهنشو و محمدي سر

 بود دستش توي تولدي کیک بهار بودن ايستاده متعجب
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 ارايش و شب لباس با همه انداختم بهشون تر دقیق نگاهي و اومدم بیرون محمدي پشت از

 خبره؟ چه اينجا -من

 مبارک تولدت خوشکلم ابجي -بهار

 بوسیدمش بهار بغل پريدم جیغ با افتاد دوهزاريم تازه

 نبود يادم اصال..عزيزم واي -من

 کیه خوشتیپه اقا اون..نداشت قابلي -بهار

 اينجاست اونم رفت يادم..  کردم ايي سرفه تک و اومدم بیرون بغلش از سريع

 زير بود انداخته سرشو طرفش برگشتم

 محمدي اقاي -من

 کرد مجبور زدن لبخند به منو که بود لبش روي کوچکي لبخند بلند کرد بلند سرشو

 کردن سوپرايزم بدجنسا..و.متاسفم واقعا اتفاقم اين بخاطر..ممنون لطفتون از واقعا -من

 ..مبارک تولدتون..میکنم خواهش-محمدي

 ممنون -من

 و کردن لختم پذيرايي وسط همون اوردن هجوم سرم رو دخترا تو اومدم که همین کردم همرايشش اسانسور در دم تا

 رامب همه گذشت خوش خیلي گرفتیم عکس و رقصیديم زديمو کلي کردن ارايشم و تنم کردن رنگي ابي شب لباس

 چهره همه بودن خوبي دختراي خیلي..فاطمه و بهار منو دوستاي بودن شده حاال فاطمه دوستاي..بودن گرفته کادو

 ..داشتن جذابي ولي معمولي هاي

 گذشت خوش خیلي بود من تولد اولین اين..ممنونم همتون از -من

 خاکستري البته و ابي چشم گربه نداره نازو دختر تو قابل-فرشته

 شیطون -گفتم خنديدمو

 جونه بهار کاره کارا اين همه...شدي خوشکل خیلي عزيزم -فاطمه

 بهاري مرسي -من

 وظیفمه..خانمي..میکنم خواهش -بهار
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 بوشیدم روشو و کشیدم موهاش به دستي لبخند با

 صوراتمو ديشب همون نامردا..شستم صورتمو دستو شدم ممنون ازشون کلي که بودن گرفته کادو برام همه ها بچه

  شد تر روشن پوستم شد گر جلوه بیشتر چشمام کردن باريک هامو ابرو يکم کردن اصالح

 مه صبح رسوندم پايان به زياد رقصیدن خستگي با رو شب کرد سیرمون کیک همون نخورديم شام ديگه هم شب اون

 هک رنگي مشکي مانتوي است چهارشنبه من شانس از که امروزم تعطیلم ها جمعه فقط همیشه مثله سرکار برم بايد

 کن رمگ به نیازي و بود زمستونه مانتوي پوشیدم رنگ ابي کیف و رنگ ابي کفش و ابي شال يه با رو بودم خريده تازه

 شرکت وارد رسیدم تر دير يکم امروز شدم شرکت وارد بودم شده تر خوشکل روزا همه از بیرون زدم خونه از نداشتم

  میکرد فضولي داشت بود کامپیوتر توي سرش محمدي رفتم اتاقم به و کردم گرمي سالم فاطمه به شدم

 محمدي اقاي -من

 گرفت خندم که نشست سرجاش سیخ

 میکنید؟ چیکار داريد -من

 روندهپ با منم ديد وقتي... خنده زير زدم ديدم شوکشو قیافه تا طرفم برگشت اروم نمیکشه نفس فکرکردم لحظه يه

 سرم توي زد میز روي هاي

 دادي سکتم..کردنته سالم جاي -محمدي

 نکني فضولي ديگه باشي شما يعني.. تو تا هه هه -من

 بعیده شما از -گفت دادو تکون تاسف به سري

 ديدي..کردم بلند سرمو کردم حس نگاهشو سنگینیه..نشستم میزم پشت نشستم بیارم خودم روي به اينکه بدونه

 خالق جلل...اين؟ میکنه اينجوري چرا..وا..زير انداخت سرشو و زد لبخندي ديد نگامو تا شد گیر قافل گفتم

 نچ نچ نچ -من

  نچ نچ چي يعني کرد نگاهم متعجب و کرد بلند سرشو

 باشي زيري سربه ادمه نمیاد بهت اصال -من

 بیاد؟ بايد مگه..چرا؟ -گفت کردو کج سرشو

 نمیدونم -گفتم انداختمو باال هامو شونه

 هستي؟ ديروزت حرف سر -محمدئ

 میزنم حرف زياد من..؟.حرف کدوم -من
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 کنیم فضولي سايتو توي بريم اينکه -گفت زدو لبخندش محمدي

 میريم هست وقت هنوز باشه اهان -من

 باشه -محمدي

 -گفتم و محمدي جلوي گذاشتم و دراوردم ديشب کیک از گرسنه کلي منم شد ناهار وقت کردم گرم کارام با سرمو

 بفرمايید تولدمه کیک اين

 نیاوردم کادو من ولي..مرسي -گفت زدو لبخندي محمدي

 نداره اشکالي -من

 جلوم گذاشتم خودمم واسه..اوردم براش منم ديگه....بمونه نمیشد بود دخترونه مجلس ديشب چون بودم اورده براش

 شنیدم رو فاطمه لرزون صداي که گذشت ساعتي يک..خودمون کاره توي رفت سرمون بازم شد تموم کیک وقتي

 دريا -فاطمه

 چیزي..عزيزم بله -گفتم دادمو تکون يکم رو بود دستم توي که چايي لیوان.. بود پريده رنگ چهرش کردم بلند سرمو

 شده؟

 دوختم فاطمه به و گرفتم جعبه از میزنگاهمو روي گذاشت رو بود رنگ ابي روبان يه روش که مشکه مخملي جعبه

 چیه؟ اين -من

 کن بازش -فاطمه

 سسروي يه موند باز دهنم بود جعبه توي که چیزي ديدن از کردم باز رو جعبه در و کنار کشیدم میلي بي با رو روبان

 داشتمو برش بود روش کوچیک کاغذ يه بود پريده رنگش فاطمه بود قشنگ واقعا قیمت گرون خیلي سفید طالي

 خوندمش

  عزيزم سالم

 .بشي من ماله که روزي و بهتر هاي روز امیدو به..مبارک تولدت

 نادري فرهاد

 ريس دفتر طرف به برشداشتمو و بستم رو جعبه و میز روي کوبیدم رو چايي لیوان بودم رسیده انفجار نقطه به ديگه

 يدد منو وحشتناکه اخم وقتي ولي زد لبخندي بود نشسته میزش پشت شدم وارد زدن در بدونه افتادم راه به شرکت

 نادري؟ اقاي چي يعني اينکار -گفتم خشمگیني وباصداي میز روي گذاشتم رو جعبه شد محو لبخندش

 نیومد خوشت...شده چي -نادري
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 بدم چي از میاد خوشم چي از من بیدونید نگرانید خیلي اگر.. بیاد خوشم من که نیست مهم نادري اقاي -من

 بیزارم رفتارتون اين از چون.. کنید تموم رو کاراتون اين بهتره..میاد

 بخرم هديه برات دارم دوست... میدم انجام باشم داشته دوست کاري هر من..چي؟ يعني -گفت و هم توي رفت اخماش

 اينطور که -من

 همنطور بله -نادري

 شما به میدم هديش من.. هديتون اينم پس -گفتم سروندمو طرفش به رو جعبه

 شدم مواجه احمدي اخموي چهره با شدم خارج دفترش از بزنه ايي ديگه حرفه بدم اجازه اينکه بدونه

  میسوخت شدت به دستم بود بد خیلي حالم اتاق توي اومد دنبالم فاطمه گذشتم کنارش از تفاوت بي

 ببینم دستتو بزار -فاطمه

 کردم باز مشتمو بود خون غرق چپم دست کردم بهش نگاهي سوخت دستم شدت به دستش توي گرفت دستمو

 ودب ايستاده سرم باالي نگراني و اخم با..محمدي سمت رفت نگاهم بود ريخته خون..میز روي افتاد نگاه.. شیشه خورده

 بیرون. برو -گفتم کشیدمو بیرون فاطمه ازدست دستمو

 بیارم بیرون دستت از هارو شیشه بزار -فاطمه

 ندارم حوصله برو نیست نیازي -من

  باشه باشه -فاطمه

 میخواست دلم.. بود شده جمع چشمام توي اشک گرفتم دستم از نگاهمو بست هم درو و بیرون رفت اتاق از

 عوضي..عوضي...کیم؟ من مگه..طال اونم میفرسته کادو من براي حقي چه به عوضي مرتیکه..بمیرم

 موندي؟ اينجا بدش رفتار همه اين چرابا...خوبه؟ حالت.. -محمدي

 هیچي..میدوني؟ چي تو..میشم بدبخت سرکار نرم اگر چون..دارم نیاز کار اين به چون -من

  میرفت خون ازش همینطور میکرد ايجاد رو زيادي درد و سوزش دستم توي شیشه

 دربیارم دستت از رو شیشه بزار -محمدي

 کن ولش نمیخواد -من

 لجباز -گفت و گرفت دستمو مچ
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 و دراورد رو همه بود دستم توي بزرگ شیشه تکه کلي دراوردم دستمال يه کیفم توي از ام ديگ دست با نزدم حرفي

 میخواد بخیه دستت..درمانگاه بري بايد -گفت کردو تمیز دستمو خون خودم دستمال با میز روي گذاشت

 نیست نیازي میشه خوب خودش -من

 درمانگاه میبرمت..میام و میگیرم مرخصي هردومون واسه میرم االن بزار..چي يعني -محمدي

 نمیخواد -من

 نباشه اضافي حرف -محمدي

 شدم خفه واقعي معناي به..محکم و سرد خیلي..دادم دست از رو زدن حرف توان زد حرفو اين محکم چنان

 بريم تا شو بلند -گفت و شد اتاق وارد دقیه چند از بعد

 رفتم حال از ثانیه چند از بعد زمین افتادم و کشید تیر قلبم که رفتم راه قدم دو شدم بلند جام از حالي بي با

 

 صداهاي بودم داده دست از رو والعمل عکس و حرکت توان ولي بودم هوش به کردم حس دستم توي بدي سوزشه

 شدن واضح برام رفته رفته اطرافم

 شده قلبشون سوزش باعث..يکمم..رفتن هوش از اومده بهشون که عصبي فشاره بخاطر.. سرگرد جناب

 بود محمدي صداي شدنیدم اشنايي صداي

 نمیشه باورم...رفته؟ حال از اينجوري عصبي فشاره بخاطر فقط يعني -محمدي

 همینطوره سرگرد جناب بله -مرد

 غیر...داشت؟ ديپلم که بود ساده کارمند يه فقط که اون...سرگرده؟ محمدي مگه...سرگرد؟ جناب... گفت؟ چپچي اين

 دربیاره شرکت کار از سر میخواست که بود همین واسه..کنن سرت تو خاک اه..ممکنه؟

 همون يا محمدي کردم باز اروم چشمامو صندلي روي کسي اومدن فرود صداي و اومد اتاق در شدن بسته بازو صداي

 بود گرفته دستاش توي سرشو سرگرد جناب

 يدد نگامو تا...کردم باز چشمامو شدم خسته گذشت دقیقه ده.. نگفته که داره ماوريتي حتما..بستم چشمامو دوباره

 عجب چه -گفت زدو لبخند

 سالم -من

 اعصابیا اخر...سالم علیک -محمدي
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 میدونم -من

 نمیدوني چیرو بگي میشه -محمدي

 نمیدونم اينو -من

 بزنم صدا دکترو بزار -گفت خنديدو

 بود صدا همون صدا داخل اومد مرد يه با بعد دقیقه چند بیرون رفت و شد بلند جاش از

 خانم سالم -دکتر

 سالم -من

 بهتره؟ حالتون -دکتر

 خوبم بله -من

 ده؟ش قلبتون گرفتن درد باعث که شديد متحمل رو عصبي هاي فشار چه روزا اين..ببینم بگید..خوب بسیار -دکتر

 کاري و شخصي مشکالت سري يه -من

 میشده؟ اينجوري قلبتون که بوده اولتون بار...خوب بسیار -گفت دادو تکون سري

 دهمی دست بهم حالتي همچین میشم ناراحت میکنمو و فکر زياد..میشم عصبي خیلي وقت هر نیست اولم بار نه -من

 باشه شديد اگر البته

 نمیشید؟ اينجوري همیشه پس -گفت دادو تکون سري دکتر

 نکنن اذيتم که وقتي تا کم خیلي نه-من

 باشید نداشته استرشس زياد بهتره ارامشتونه حفظ دارتون نداريد الزم دارو خوب بسیار -دکتر

 نخوايد ازم سخت کار دکتر -گفتم و زدم تلخ لبخند يه گرفت خندم حرفش اين از

 نکنید توجه بهشون فقط... نیست سختي کار -دکتر

 میکنم سعي -من

 دارن مشکل همه...نگیر سخت خودت به خیلي -محمدي

 بودم؟ بیهوش چقدر..دارن مشکل بله -من

 ساعت يک نیست زياد -دکتر
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 برم؟ میتونم کي خوب بسیار -من

 بريد میتونید االن -دکتر

 هب اونم شرکت برگشتیم نکرد قبول بگیره ازم محمدي رو بیمارستان خرج که کردم کاري هر دراورد دستم از رو سرم

  کن استراحت خونه برو میگفت زور هزار

 محمدي اقاي -من

 بله -محمدي

 گفتید؟ راست بهم خودتون درمورد چیزو همه شما -من

 پريد رنگش

 میپرسي؟ چي واسه -محمدي

 بدونم میخوام -من

 گفتم؟ دروغ بهتون رو چي مثال خوب -محمدي

 میدم حق بهتون البته...نگفتید چیزارو سري يه شما خوب ولي نه که دروغ -من

 میزني حرف داري چي درمورد نمیدونم -محمدي

 نیست مهم -من

 و اتاق توي رفتم بود نگرام کلي فاطمه شديم وارد وقتي بود پانسمان بود خورده بخیه دستم شديم شرکت وارد

 شد پیدا احمدي کله سرو که سرجام نشستم

 حاتمي خانم سالم -احمدي

  سالم -گفتم و زدم مصنوعي لبخند

 بهتريد؟... خوبه؟ حالتون -احمدي

 بخیرش خودت خدايا..کرده باد گردنش رگ چرا ديگه اين..کن نگاه اخمو اوه اوه..محمدي به افتاد خود به خود نگاهم

 کن

 ..خوبم بله -من

 میده دستتون کار شیطنتاتون اخر -احمدي
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 میشناسیش؟ خوب -محمدي

 چون..چو میشناسمش..اره خوب -گفت و طرفش برگشت احمدي

 چي؟ چون -محمدي

 ترسیدم حسابي..و.بست يخ تنم تو خون يکي من که پرسید سوالو اين چنان

  هستن همکارم ايشون خوب -احمدي

 دارن کار حاتمي خانم.. بفرمايید شدي جويا احوالشو خوب -محمدي

 میدونم خودم بله -احمدي

 فمطر به سرشو کرد حس نگامو سنگیني...  گرفته خندمم..زدم زل بهش و باال دادم هامو ابرو بیرون رفت در از اخم با و

 شدم داغ کردم حس لحظه يه ديگه جاي يه چرخوندم نگامو بزنم زل بهش بیشتر نتونستم شد چي نمیدونم برگردوند

 شدم جوري يه ولي چرا نمیدونم

 نديدي؟ ادم چیه -محمد

 میخنده داره ديدم کردم بلند سرمو گرفت خندم

 شدي؟ خنده خوش خیلي روزا اين کردي توجه...ديدم که ادم -من

 شدم مهربونم جورايي يه ولي نمیدونم. اره -گفت و شد تر پرنگ لبخندش

 ..هستما حرفم سر هنوزم من میگم..خوبه خیلي -من

 حرفت کدوم -محمد

 ديگه خنگي -من

 کرد اخم

 ..بود شوخي.. بابا ببخشید -من

 میگیرم ناديده اينبارو حاال -محمدي

 باشه -من

 اتاق توي پريد ازرايل مثل نازي

 بود شده چي عزيزم واي -نازي
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 بود شده پیچي پیچ -گفتم دراري حرص لبخند با

 ديگه لیاقتي بي میزد بال بال شرکت تو داشت جون ريس که نبودي..بودم تو نگران بگو منو -نازي

 به تازه.. نمیاد بدت مردا از میدونم.. تو به بچپسبه بیاد بگم ريس به میخواي...داري؟ لیاقت تو حتما اخي -من

 نمیگي نه هیچکسم

 داشت توقع نمیشه اينم از بیشتر پدر نه. مادرداره نه که دختري از..بگي اينو بايدم..هه -گفت شدو سرخ

 االب سرشو بايد ديدنم واسه بود تر کوتاه من از قدش ايستادم روش روبه و شدم بلند ضعفم نقطه رو گذاشت دست

 هرزه تو مثله گرفتم ياد همه اين با ولي..پدر نه دارم مادر نه من -گفتم ايستادمو سینش به سینه میگرفت

 باشم نکرده صقد بچه دوتا تو مثل و باشه نخورده بهم کسي دست که اونقدر.....گفتم گوشش زير اروم...)نباشم

  میگرفت اتیش داشت شد سرخ رنگش

 بفهم دهنتو حرف -نازي

 مشه چي نفهمم -من

 ..م پدر بي از که الحق..عوضي دختره -نازي

 و گريه زير زد و صورتش روي گذاشت دستشو رفت هم نادري دفتر توي تا صداش کنم فکر که گوشش توي زدم چنان

 ستمد صندلي روي بشینم کرد کمکم گرفتم محمدي که بیوفتم خواستم شد بدترم بود بد حالم بیرون رفت اتاق از

  میکرد ذوق ذوق سیلي ضربه بخاطر

 زديش اينجوري چرا -محمدي

 کنه توهیین بهم نداره حق -من

 میگي درست..میدونم -محمدي

 میاد بدم ازش...عوضیه خیلي اون..میاد بدم ازش -من

 کردم بغل هامو زانو و ديوار به دادم تکیه زمین روي نشستم و شدم بلند صندلي روي از گريه زير زدم

 زد زانو کنارم اونم

 باشي تو که مخصوصا... کشید عمیقي نفسه..)مخصوصا..ندارم رو کسي گريه ديدن طاقت من..نکن گريه -محمدي

 کرد پاک اشکمو دستش با چشماش توي زدم زل

 میشد ناراحت بود تو جاي ايي ديگه کسه هر میدونم..ديگه نکن گريه -محمدي
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 تدرس نتوني سخته چقدر نمیدوني...بوده زياد..بگم نمیتونم...نمیدوني......کشیدم؟ سختي چقدر من میدوني -من

 جرات...گذاشت تنها بهارو منو که روزي از..رفت مامانم که روزي از داشتم بغضو اين سالگي هشت از...کني گريه

 سختي من..نمیتونه.. بدتره من از ظعیفه بهار..نداشت منو اشک ديدن طاقت بهارم چون کنم گريه نداشتم

 شماشچ میدونم فقط بوده شکلي چه مامانم نمیاد يادم حتي....کني تصور نتوني که اونقدر...خیلي زياد خیلي...کشیدم

 نمیدونم هیچي ديگه..همین بود پرستو اسمش میدونم فقط...بود عسلي.. بود بهار مثله

  میزدم حرفارو اين بغض و گريه با

  نشستم صندلي روي و شدم بلند...

 

 تزحم هزار با تا رفتن کلنجار به کردم شروع و سیستم پشت نشستم منم نیاد کسي میداد کشیک در دم محمدي

 بشم وارد تونستم

 محمدي -من

 بله -محمدي

 شدم وارد بیا -من

 شد خیره مانیتور به و ايستاد سرم پشت اومد سريع

 که میبیني کني توجه ارقامش به وقتي ولي هاست فاکتور از کپي يه مثله اول نگاه در..؟ میبیني اينارو ببین -من

 میشه حذف اصالي فايل بزني اگر رو داره ها ورقه کنار که ايي تیک اين..نیست اينجوري

  خوب - محمدي

 مديباشیممح داشته کلیدشو بايد نیستند اصلي هاي فايل میبینیم داريم تو و من که اينايي...جمالت به خوب -من

 کلید؟ -گفت متعجب

 اين يدند به نیاز بیشترين که کسي رو برنامه اين میکنن استفاده امینت براي که است برنامه نوع يه... کلید اره -من

 کني؟ چیکاري میخواي خوب....شرکته ريس مطمعنن شخصم اون و... میبینه داره ها پرونده

 بود فضولي واسه فقط.. نمیکنم خاصي کار -محمدي

 سرگرد جناب..نیستي خوبي دروغگوي که حیف -من

 کسي به نکن هول هیسسسسسسس -گفتم زدمو پسرکشي لبخند کرد نگاهم متعجب پريد رخش از رنگ

 باش مطمعن..نمیگم
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 میدوني؟ کي از -محمدي

 نیست مهم -من

 اره خانمم دريا که میکرد فکر بايد مینداختم خودمو نبايد

 نکردم کاري که من....فهمیدي؟ چطوري اخه -محمدي

 يه فقط...نمیگم چیزي کسي به من که اينه مهم میدونم کي از نیست مهم... نکن هوار دادو اينقدر هیسسس -من

 سوال

 چیه؟ -محمدي

 چیه؟ واقعیت فامیل اسم -من

 تارخ برسام -گفت کردو بهم خیره نگاهي محمدي

 کني؟ چیکار سوئیچ کردن پیدا واسه میخواي حاال..  خوب بسیار -من

 نمیدونم -محمدي

 فرستاده چیزي يه واسم نادري بازم پوووووووووف بود دستش کارت يه اتاق توي اومد فاطمه موقع همون

 دعوته کارت -گفت و میز روي گذاشتش اومد فاطمه

 چي؟ دعوت کارت -من

 دعوتي هم تو... میگیره شرکت ريس سال هر که مهموني -فاطمه

 خوب -من

 يقرمز ربان با که مشکي رنگ به و بود بزرگ میز روي گذاشت و اورد بیرون از رو ايي بسته ديگه نداره خوب -فاطمه

 بود شده تزيین

 بیرون برو باشه -من

 کنیا پل و شل خودتو نزني -فاطمه

 بیرون برو نزن حرف اينقدر -من

 برسام به دوختم و گرفتم ها جعبه از نگاهمو

 رسید حلمون راه بابا کن وا اخماتو -من
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 حل راه -گفت کردو نگاهم متعجب

 نمیکنه دورش خودش از اون مطمعنن چون کنیم پیداش بتونیم شايد مهموني اون توي از ببین...اره که معلومه -من

 هستیا مغزي هم تو -گفت زدو لبخندي

 ديگه اره -گفتم کردمو تعظیم ايي بامزه ژست با

 و کفش با.. گرفته برام پوشیده البته و خوشکل ابي لباس يه بله ديدم کردم باز رو جعبه در میخنديد همینجوري اونم

 خوندمش و داشتم برش بود کاغذه يه روشم....مجلسي خوشکل کیف

 عزيزم سالم

 هک بگم بهت چیزي يه ولي.. بشه خوب تر زود هرچه امیدوارم متاسفم دستتم بخاطر کردم عصبانیت که ببخشید

 نمیکشم تالش از دست اوردنت بدست واسه هیچوقت...بدوني

 اکیبري -من

 چي؟ -محمدي

 دادم بهش کاغذو کردمو بلند سرمو

 برم مهموني اون به نمیخواستم من ببین..شدن پرو چقدر مردم.. میبیني..واال هرته شهر اينجا کرديه فکر مرتیکه -من

 میام تو بخاطر ولي

 جدا -گفت زدو بزرگي لبخند

 راموشف رو کوچیک بزرگو ديگه بگذره حدش از بخواد مرتیکه اين بیام من ببین...بابا اي پووووووووووف.. الکي نه -من

 میارم سرش باليي يه میزنم میکنم

 ربیشت اخمامو شد تموم وقتي بشه تموم خندش تا جلوش ايستادم هم تو هاي اخم با سینه به دست خنديد قهقه به

 خها..بخدا..ببخشید -گفت کنه محو بودو لبش روي که بزرگي لبخند میکرد سعي که حالي در بهش زدم زل کردمو

 است بامزه تصورشم..بزني شرکتو ريس بخواي ايي میزه ريزه اين تو... بود جالب خیلي

 خنديدي ولي نخند بهم بودم گفته بهت تارخ سرگرد جناب اي اي اي

 میخوري؟ چايي -من

 میشم ممنونت -برسام

 تا دمز هم و ريختم نمک يکیش توي ريختم چايي دوتا خونه ابدار رفتم و زدم بدجنسي لبخند بیرون رفتم کنارش از

 خوردن به کردم شروع خودمم چايي میزش روي گذاشتم بیرون اوردمش برداشتمو نبود نمک از اثري که زماني
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 مهموني؟ بیام من الزمه تو نظر به ببین -گفتم میخوردم که همینجوري

 الزمه وجودت..بشي نزديک بهش میتوني راحت تو فقط چون.. اره -برسام

 نمیاد خوشم ادم اين از من اخه -من

 بود لبش روي بزرگي لبخند شد وارد نادري بکشیم زدن حرف از دست شد باعث خورد در به که ايي تقه صداي

 سفیده؟ وظعیت -نادري

 کردم محو اخممو زور به هم توي میرفت داشت اخمام

 نادري اقاي حدودي تا - من

 ننداخت هم برسام به نگاهي نیم حتي بست درو و داخل اومد شدو پرنگ لبخندش

 پذيرفتي؟ منو خواهي عذر..عزيزم -نادري

 نمیدونم -من

 کن کاري يه پس -گفت کردو ساختگي اخمي

 چیکار؟ -من

 بیا مهموني واسه -گفت زدو نیشخندش

 بیام نکنم فکر ولي..میکنم فکر بهش -من

 خوب ولي باشي تو مهمانم تنها داشتم دوست..ديگران تا توهه بخاطر بیشتر مهموني اين کن باور..چرا اخه -نادري

 میگیرم عید از قبل هرسال مهموني اين البته....اومدي نمي اصال اونجوري متاسفانه

 کنم فکر بايد..نیست قطعي اومدنم هنوزم -من

 عزيزم.برسي خوب نتايج به امیدوارم -نادري

 نمیکنم امیدوارت ولي میکنم فکر باشه -من

 بپوشیشون مهموني واسه امیدوارم..نداشتن تورو قابل هم ها هديه -نادري

 سر وير شرکتو اين وايسه ديگه ديقه يه يعني نشده اين از تر بیدار اژداها خشم تا برو ببین..میکردم دق داشتم ديگه

 میکنم خراب همه

 باي باي..نسوزنديم تا برم بهتره...شد؟ اتیشي چشمات باز -نادري
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 و يعصب نفسام بود رفته فرو دستم توي ناخونام که بودم کرده مشت محکم اينقدر دستامو بیرون رفت در از سريع

 بود شده سرخ صورتم رنگ بودن تند تند

 میاري خودت سر باليي يه دوباره االن... بشین -برسام

 ..عوض...کنم خفش دستام همین با میخواست دلم بخدا.پرووو عوضي مرتیکه -من

 حاتمي خانم..دريا باش اروم -برسام

 درياست؟ اسمم نگفتم بهش من کردم نگاهش متعجب

 میدوني؟ کجا از اسممو -من

 ديگه زدن صدات دوستات خوب -برسام

 ....کنم؟ تحمل چطور مهموني توي اينو بايد من خدا تورو ببین -گفتم دادمو تکون سري

 درمیومد داشت اشکم ديگه

 طرفت بیاد يعني.. بشه نزديکت ندارم دوست خودمم -برسام

  بیخیال حاال -گفتم و باال انداختم هامو ابرو

 رخس يکم و اب خیس صورتي با بعدش بیرون پريد و زمین گذاشتش سريع خورد ازش يکم و برداشت چايیشو برسام

  کردم نگاه بهش و انداختمو پا روي پا تو اومد

 کردي؟ تو بود کاري چه اين -براسم

 همینه بخنده من به که کسي سزاي -من

 دريا بدي خیلي.....خیلي -برسام

  هستم شما کوچیک -من

  بوديم تعطیل امروز میزدم قدم خیابون توي بهار با داشتم تفاوتي يه با همیشه مثله گذشت دوروز

 پارکه اين توي بريم بیا دريا -بهار

 باشه -من

  نشستیم نیمکت روي پارک توي رفتیم هم با

 میخوري؟ بستني -من
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 اره -بهار

 مامان پیش بره بهار قراره خورديم خونه رو ناهار کرديم خوردن به شروع هردو و اوردم خرديم بستني دوتا رفتمو

 دوش يه بود برده بهارو فاطمه حمام رفتم برداشتمو حولمو و اتاق توي اومدم منم باشه تنها خونه نمیخوام فاطمه

 فاطمه ديدم اف اف توي از رفتم اومد اف اف صداي که ايینه جلوي نشستم بلندم موهاي کردن خشک از بعد و گرفتم

  کردم باز درو باال اومد فاطمه و کردم باز درو است

 میشي؟ چي کني ارايش شدي سر همه از کردي حمام فقط دخي به به -فاطمه

 هلو -من

 لخت و من موهاي جون به افتاد اتو با بود چیزا اينجور ارايش وسايل از پر کیفش بستم درو داخل اومد و خنديد

 کردم اتو براش رو بود کمرش تا هم فاطمه موهاي بودم اماده من و کرد ارايشم ريختمشون دروم ازاد کرد لختشون

 قدرچ که واي ايستادم ايینه جلوي پوشیدشم رو لباسمون داشتیم صورت به زيبايي و کم ارايش هردو کردم ارايشش

 کفش بودم شده زيبا خیلي میومد بهم واقعا بود شده تزيین هم حرير با که رنگ ابي براق لباس اون بودم شده خوشکل

 با بود عربي چشمم ارايش اماده و حاظر انداختم هم نگین گوشوار دوتا پوشیدم رو بود جعبه توي که هم رنگي ابي هاي

 رخ هب چشمامو ابي و بود شده تر زيبا خیلي بود کرده قاطیش فاطمه که ابي رنگ يکم با ولي بود تیره رنگش اينکه

 ادبی برسام بود قرار خنشون رفت فاطمه ديگران به برسه چه بردارم ازش چشم نمیتونستم خودم که جوري مکشید

 مونه يا برسام که بدونه نبايد اون نگفتم چیزي برسام درمورد فاطمه به البته بیاد نامزدش با هم فاطمه.. من دنبال

  پلیسه محمدي

  نشستم کردمو باز ماشینو در بود نشسته ماشین توي شدم خارج اسانسور از

 سالم -من

 سالم علیک -محمدي

 شده؟ چیزي -گفتم برگردوندمو طرفش سرمو بود سنگین خیلي نگاهش

 بريم هیچي..؟ شده چي... نه -گفت شد هول

  میکشیدم خجالت.. میشد زياد بدنم حرارت کنه نگاهم اينکه از چرا نمیدونم

 میشه الزمت بگیر اينو بیا -برسام

 بود مايع رژلب يه گرفتم ازش کردم بود دستش توي که چیزي به نگاهي

 چیه؟ واسه اين -من

 ..داريم بیهوشي داروي توش -برسام
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 نادري لب به بزنم اينو میخواي خوب -من

 بزنه قرمز رژ شرکت ريس مسخره چه واي

 بزني بايد تو نخیر -گفت حرص با

 من؟ -گفتم تعجب با پريد خندم حس

 ممکنه...ممکنه اره -برسام

 ببوستت ممکنه -يگفت بیشتر حرص با

 شدم عصبي کردم داغ

 کرده غلط -من

 داپی واسه میشه الزم..بکني اينکارو بهتره ولي..ممکنه -گفت کردو اخم دوباره زد کوچلو لبخند يه شد محو اخمش

 سوئیچ اون کردم

 شدم بزرگ پدر مادرو بدونه درسته...؟.میکني فکر چي من درمورد....بزنه؟ دست من به عوضي اون الزمه چه -من

 خواهر يه..دارم ابرو من..بیوفته اتفاقي همچین ندارمم دوست..باشه خورده بهم مردي دسته که نیستم دختر ولي..

 کنه؟ چیکار بهارم بیافته اتفاقي برام اگر..منم زندگیش تمام..گرمه من به پشتش که دارم

 فکر...دارم هواتو خودمم...ترم مخالف همه از من بودنه مخالف از اگر.. بیافته اتفاقي نیست قرار هیشششش -برسام

 بکشه طول کارمون زياد نکنم

 نمیافته اتفاقي که بده قول..خوب بسیار -من

 شدي خوشکل خیلي راستي..نیوفته اتفاقي میدم قول -گفت لبخند با کشیدو عمیقي نفسه

 زد دلمو شرينیش که بود شیرين برام اونقدر جوري چه اونم شد اب دلم تو قند

 ممنون -من

 شدن ابرو بي از ترس.. داشتم خاصي استرس يه میترسیدم..شرکت ريس جناب کاخ به رسیديم بالخره

 سالن به میشد منتهي که بزرگي در نفر يه شديم وارد و بود ايستاده وردي در که کسي به داديم رو دعوت کارت

 داد دست بهم بدي حس خورد صوراتم به سیگار بوي و مختلف هاي عطر بوي از پر هوايي کرد باز برامون رو بزرگي

 قصر بین همش و میمالیدن بهم خودشونو داشتن بیشتر میرقصیدن داشتن وسط ايي عده و بود تاريک سالن فضاي

 میشدن گم نور

 دراوردن شورشو ديگه اينتا.. خورد ببهم حالم اه اه -من
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 میزني غر خیلي -برسام

 بودن تر سنگین نمیکردن نتشون چیزي اگر..کن نگاشون خدا ترو -من

 

 

 منم..باش خودت مواظب...بکنه فکر تو منو درمورد نبايد میشینم تو از فاصله با من بشینیم اونجا بريم بیا -برسام

 دارم هواتو

 ردمک نگاه میرقصیدن داشتن که کسايي به و نشستم صندلي روي رفتیم سالن طرف اون طرف به هردو و زد چشمکي

 میکشیدن دست بدنشون به مدام پسرا میکردن نمايي هنر داشتن افتضاحشون لباس اون با زهره و نازي

 بفرمايید

 چیزي ناولی و بود ريخته مختلف هاي رنگ به موادي با توشون که لیوانهايي از بود پر کردم نگاه بود جلوم که سیني به

 ويت کردم خالیش بود گلدونم يه کاويدم اطرافمو کردم نگاه بهش برداشتم لیوان يه بود مشروب رسید ذهنم به که

 درنمیاد جور هم با..مشروب؟ منو -گفتم خودم با و گلدون

 به..چیه؟ گفتم ابرو چشم با میکرد نگاهم داشت بزرگ لبخند يه با که برسام سمت چرخید نگاهم انداختم پا روي پا

 دادم تکون سرمو و زدم لبخند فقط..نخوردي کردي خوب يعني که کرد اشاره میز روي لیوان

  شد سپري مهمونا به کردن نگاه با فقط ساعت نیم

 اينجايي تو که نمیشه باروم

 لب وير بخشي رضايت لبخند و بود ايستاده جلوم قیمتي گرون رنگ ايي نقره شلوار و کت با نادري.. کردم بلند سرمو

 ريناد به وحشتناکي اخمو با برسام طرف خورد سر نگاهم میکرد نگاه ما به داشتن همه بقیه سمت رفت نگاهم داشت

 میکرد نگاه

 ميک بريم بیا.. کردم پیدات باالخره گشتم دنبالت خیلي نشستي چرا -گفت کردو دراز طرفم به دستشو نادري

 توي ودمب گذاشته رو بود داده برسام که رژي کرد بلندم و گرفت دستمو خودش نکردم بلند دستمو ديد وقتي..برقصیم

 اون توي بودم معذب خیلي کرد حلقه کمرم دور دستاشو جمعیت وسط کشوند منو باشه کنارم شد الزم که زيرم لباس

  بود پیشتونیش روي که غلیظي اخم البته و بود برسام متعجب نگاه روي نگاهم فقط ادم همه

 اينجايي که خوشحالم خیلي -نادري

 زدم کوچیکي لبخند

 اومدم بخشیدمت بدوني اينکه بخاطر -من
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  خنديد مستانه

 کیشمیش مرتیکه بخنندي اب رو مرض -دلم تو

 وايسا..ممنونم خیلي..عزيزم ممنونم -نادري

 بردار توهم دريا -گفت و برداشت لیوان يه ايستاد کرد اشاره میشد رد سیني با کنارمون از که مردي به

 نمیخورم ممنونم نه -من

 زري يه مهموني اول از میخورد بهم داشت حالم میداد الکل بوي شدت به نفسش دستم داد و برداشت خودش رو لیواني

 میکرد منع مشروب اون خوردن از منو که برسام به افتاد نگاهم بازم میکرد کوفت داشت

 زديکن لیوانش به و ر بود داده دستم که لیواني بخشیده منو که عشقم سالمتي به -گفت و برد باال لیوانشو نادري

 نفسم از اينکه بخطر فقط اونم خوردم قطره يه فقط شايد کم خیلي.. ذره يه فقط زدم بهش کوچکي ضربه و کردم

 جوري لیوانش توي ريختم رو مشروبم از کمي اروم و گردنش دور انداختم بودو جام توش که دستي خوردم که بفهمه

 نشه متوجه که

 دارم دوست خیلي من میدوني..دريا اينجايي تو که نمیشه باورم -نادري

 باز ور اتاقي در بود نقشه اجراي وقت باال طبقه میبره داره منو ديدم شد چي نمیدونم میخورد تلو تلو بود مست خیلي

 قفل درو بزنه حرف تا میکرد بلغور پرت و چرت بیشتر البته میزد حرف و میخنديد مستانه اتاق توي رفتیم هم با و کرد

 کرد

  نکن قفل درو -من

 میاد مزاحم -نادري

 يبو چه واي هام لب به مالیدم تونستم تا دراوردم لباسم توي از رو لب رژ و گرفتم ازش رومو نداره اشکالي باشه -من

 بخورتش میخواست دلش ادم داشت خوبي

 مستي به خودمو کرد حلقه دروم دستاشو و نزديک اومد بود حیاط توي از نور منبع تنها بود تاريک اتاق نزديک اومد

 حکمم لباشو ديدم اومدم بخودم تا نمیدونم میکردم استفاده ام زنانه صالح از بايد بود وقتش نزديک بردم صورتمو زدم

 میبوسید منو همینجوري تخت روي کرد پرتم میره صدقم قربون مدام و میبوسه ولع با منو و میده فشارر لبام روي

 و اونطرف کردم پرتش خودم روي از بود منظم نفساش بود شده بیهوش شد سنگین وزنش يهو گذشت دقیقه چند

 اهنگ اتاقو توي بود فلش يه شلوارش جیب توي شلوارش اخر در و کتشو پیرهنشو جیباي گشتنش به کردم شروع

 لشوف نمیخواست رمز شکر خدارو کردم روشن تابو لپ و گرفتم دندون به لبمو بود گذاشته میز روي تاب لپ يه کردم

 بیرون اومدم و داشتم برشون و کردم پیدا تابو لپ کیف خودشه بودم زده حدس درست.. کردم چکش و کردم وصل

http://www.negahdl.com/


 نودهشتیا انجمن کاربر noghre| * عشق شکنان قانون رمان  سایت نگاه دانلود
 

 شیدنمیک جیغ داشتن استخونام که محکم اينقدر کرد بغلم محکم اومد ديد منو تا بود ايستاده بیرون کالفه برسام

 ممکنه...؟ داشتم عالقه بهش من يعني..میشم ذوب دارم کردم حس که بود گرم اغوشش اينقدر

 ؟

 بکني کاري همچین نمیزارم هرگز ديگه -برسام

 کردم پیدا رو سوئیچ -من

 خودشه؟ مطمعني -گفت کردو جدا خودش از بیمیلي با و اروم منو

  اره -من

 میره گیج سرم کردم حس بیرون اومديم اتاق پنجره از هم با کرد چک اونم و ها اتاق از يکي توي رفتیم

 برسام -من

 بله؟ -برسام

 میره گیج سرم -من

 نخور؟ نگفتم مگه..خوردي که مشروبیه اون بخاطر -گفت حرص با برسا

 دنفهمی که بود مست اونقدر..نادري لیوان توي ريختم بقیشو کردم نزديک لبم به لیوانو الکي فقط نخوردم -من

 ودمب برسام بغل توي.. شدم کنده زمین از کردم حس نمیدونم بود شده چم بیوفتم خواستم و دادم دست از تعادلو يهو

 میخورد صورنتم و گردن به گرمش نفساي بود شده خم روم ماشین توي گذاشت منو.. شنديم رو در شدن باز صداي

 دريا...دريا -برسام

 نشنید جوابي ولي زد صدام بار چندين

 شتمندا حسي نمیلرزيد دلم ولي میبوسید منو نادري...کردم حس لبم روي لبي گرمي يهو شد کشیده لبم روي چیزي

 لشد انگار میبوسید منو گرم.. نرم اروم....بوسید منو برسام..میسوزه اتیش توي داره تنم تمام میکردم حس االن ولي

  اروم خیلي نمیشد دور ازم چون بشه تموم نمیخواست

 دش کشیده صورتم روي سرنگشتاش بود نزديک هنوزم ولي کرد جدا لبم ازم لباشو و داد شدن جدا به رضايت باالخره

 دارم دوست دريا -گفت اروم خیلي

 و یرونب بپره و بشکافه سینمو که میدادم امکان لحظه هر کرد تپیدن تند تند به شروع يهو و ايستاد حرکت از قلبم

 رفتم هوش از واقعا اينبار

http://www.negahdl.com/


 نودهشتیا انجمن کاربر noghre| * عشق شکنان قانون رمان  سایت نگاه دانلود
 

 عسلي نگاه توي نگاهم کردم باز چشمام اروم پیشونیم روي گرمي بوسه میشد کشیده موهام روي نوازشگري دست

 جبع چه -گفت زدو رنگي پر لبخند بیدارم من ديد تا میکرد نگاه من به نشسته اشک به اي چشم با زني شد قفل

 شدي بیدار

 سالم س -من

 خوبي؟..دخترم سالم -زن

 کجام؟ من..بله -من

 شتهفر يه ديدم که بزنم سر بودم اومده منم خوب ولي..بود يعني... نبود کسي.. هستم برسام عمه من..برسام خونه -زن

 خونه اورد شیطون برسام خوشکلو خیلي

 تکجاس بهارم واي...افتاد بهار به يادم گرفتم اتیش افتادم کرد اعتارف اش عالقه به و بوسید منو که ديشب ياد به

 بهار -من

 چي؟ بهار - زن

 کجاست؟ بهارم -من

 بود تهخس االنم پیشت بیاد کسي نزاشت بود پیشت صبح تا بودي کرده تب ديشت اينجاست اونم نباش نگران -زن

 اينجا اوردش و رفت برسام خوابید

 شديم زحمتتون باعث که ببخشید -گفتم و کشیدم راحتي نفسه

 نمیشد موفق ماموريتش اين توي برسام نبودي تو اگر که میدونیم ما..نیست زحمت....؟ دخترم چیه حرفا اين -عمه

 همین کردم خدمت کشورم به.. دادم انجام وظیفمو فقط من-من

 يول بود اشنا برام چشماش صداش میشناسمش که چندساله میشناسمش میکردم حس نمیدونم زد مهربوني لبخند

 ديدمش جايي يه قبال که مطمعنم ولي ديدمش کجا نمیدونم

 کني صدام داريد دوست هرچي میتوني هستش پرستو من اسم جون دريا خوب -عمه

 پرستو؟ -من

 پرستو اره -گفت و زد قشنگي لبخند

 ندارم ياد به رو مامانم چهره من ولي داشت عسلي چشماي اونم بود پرستو مامانم اسم

 بخوري بیارم ناهار برات تا بزن صورتت دستو به ابي يه پاشو -پرستو عمه
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 ناهار؟ -من

 بیهوشي که وققته خیلي.. اره -گفت خنديدو

 هستن؟ کجا تارخ اقاي -من

 نباختم خودمو ولي کرد نگاهم مشکوک

 خونه میاد شب تا بیرون رفته -پرستو عمه

 خوب بسیار -من

 برسام ببین..کنه خیر به خدا...بودم؟ بیهوش االن تا ديشب از من واي...؟ بود چهار ساعت ساعت روي افتاد نگاهم

 کشکي پسره..خانم دريا کنن مخت تو خاک نچ نچ نچ.....میکني هوايي مردمو بسته گوش چشمو دختر چطوري..

  ماچي چه اونم کرد ماچت کشکي

 شو خفه فعال.. کوفت

 با ودب ريخته دورم ازاد هم موهام بود تنم خوشکلي رنگ سفید شوار افتادبلوز لباسام به نگاهم شستم صورتمو دستو

 واقعا نداشت کمي دسته نادري قصر از که بود جلوم خونه بیرونیه اومدم اتاق از کردم خشک صورتمو دستو حوله

 با توپرس عمه بود شده پر مبل دست تا چهار با که بو جلوم تر بزرگ سالن يه پايین اومدم ها پله از بود قشنگ خیلي

 کني استراحت بايد..میموندي باال بايد....پايین؟ اومدي چرا -گفت ديدنم

 خوبه حالم من ولي ممنونم-من

 داري تب يکم هنوزم ولي -پرستو عمه

 خوبم -من

 ودب نشسته صندلي روي جلوم اونم خوردم اشپزخونه توي رو ناهارو نفهمیدم که گفت چیزي لب زير دادو تکون سري

 بود خوشمزه خیلي ممنون -گفتم لبخند با شد تموم غذام میکرد نگاهم و

 اومد کشلی صداي يهو بیرون رفتیم اشپزخونه از عزيزم جانت نوش -گفت زدو نشست دلم به خیلي که زيبايي لبخند

 عمه میکردم نگاه بهش ترس با خونیه بازوم بله ديدم دادم فشار روش دستمو میکرد درد و سوخت شدت به بازوم

 دهبیفاي ولي میدادم فشار روش دستمو میرفت خون ازم شدت به میلرزيدم ترس از اتاق يه توي کرد پرت منو پرستو

 ره..نشست کنارم و گذاشت رو تلفن و زد حرف يکم گرفت شماره و رفت بود اتاق توي که تلفني طرف به عمه بود

 میشدم تر حال بي لحظه

 باشه بخوابي نبايد تو..ها نخوابي..عزيزم -عمه
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 میشدم تر حال بي لحظه هر..بود شده سنگین پلکام

 بموني بیدار بايد بخوابي نبايد...نخواب میگم بهت دريا -عمه

 نمیشه...نم -من

 بخوابي نبايد تو... بشه بايد -زد داد عمه

 موندم بیدار دارم دوسش که میفهمم االن که برسام بخاطر..موندم بیدار بار بخاطر میشد بسته داشت چشمام ولي

 چطور پس...نادري مهمنونیه برم شدم حاضر نداشتم خبر ازش هم خودم که ايي عالقه بخاطر من يعني.. اون بخاطر

 بازومو زد زانو جلوم و طرفم دويد بودم خون غرق که بود من به نگاهش شد وارد برسام شد باز اتاق در بودم نفهمیده

  دستش توي گرفت

 برسام -من

 میکنم خواهش..نخواب من جونه...نخواب..میکنم خواهش دريا..دريا جانم -برسام

 مهمم؟ براش اينقدر يعني...میکنه؟ گريه هم برسام مگه....میکرد گريه داشت بود خیس صورتش به افتاد نگاهم

 بیهوش داشتم ديگه میروند سرعت با و نشست رول پشت برسام....ماشین توي بعدم و شدم کنده زمین از

 ...نه شايدم همیشه براي شايد..دينا تمام روي شد بسته..شد بسته چشمام و باشم بیدار نمیتونستم..میشدم

 

 

 با بود جايي يه کردم باز اروم چشمامو میشه کشیده موهام روي نوازشگر دستي.....ايستادم هوا توي میکنم حس

 توي چشمم و..داشت ماليمي ابي هاي نقش که سفید هايي پرده با بزرگ ايي پنجره چرخوندم چشم رنگ ابي دکوري

 میشه باز سختي به که کور گرهي خورد گره..افتاد بودن شده خیره من به ولع با که مشکي چشم دوتا

 .میخوابي تو چقدر -برسام

 بود اب يکم میخواست دلم االن که چیزي تنها کردم نگاهش

 اب -من

 اومد حال جیگرم اخیییییششششششششش داد بهم کردو اب پر لیواني سريع برسام

 مرسي -من

 همه.. بود نگرانت خیلي بهار...خوابیدي خیلي...نبودي؟ دارنم دوست که کسايي فکر به -گفت و زد خوشکلي لبخند

 بودن نگرانت
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 بهارم -من

 چکید چشمام از اشکشي

 بوسید پیشونیمو شدو خم و گرفت دستاش توي دستامو

 نباش نگران..خوبه حالش -برسام

 کجاست؟ -من

 ما خونه -برسام

 کجايیم؟ ما -من

 نکنه پیدامون کسي که جايي يه -برسام

 چرا؟ - من

 واسه..بگیريمش نتونستیم..بکشتت تا کرد شکلیک بهت..کردي همکاري ما با تو فهمیده... کرده فرار نادري -برسام

 دادي دقم..خانمي بودم نگرانت خیلي..کرديم پنهانت همین

 بودي؟ نگران -من

 زد تلخي لبخند

 نگران از بیشتر -برسام

 چرا؟ - من

 .دارم دوست من چون.. چون -برسام

 کشیدم خجالت االن ولي نبودم خجالتي ادمه.. کشیدم خجالت شد جمع صورتم توي تنم خون تمام

 میشي داشتني دوست خیلي میکشي خجالت وقتي -برسام

 عاديه -من

 عاديه؟ چي -برسام

  کشیدنم خجالت...چیز همه -من

 کرد متعجبم ه پرسید منتظره غیر سوال يه برسام

 نه؟ منادري مهموني بیاي شدي حاضر من بخاطر -برسام
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 دادم قورت رو دهنم اب زير انداختم سرمو

 اومدم چرا که شدم مطمعن ولي.. نمیدونستم خودمم موقع اون ولي..اره -من

 شدي؟ مطمعن چي از -برسام

 تو از و حسم از -من

 شدي؟ مطمعن کجا از -برسام

 .. و..بودنت نگران..کردنت بغل...نمیشن غیرتي کسي واسه الکي مردا....نیستم خنگ هم اونقدرا -من

 چي؟ و -برسام

 ماشین توي اعترافت -من

 شد گرد چشماش

 بودي؟ بیدار تو -برسام

 اره -من

 نگفتي؟ چیزي چرا جنسي بد خیلي -برسام

 شدم بیهوش بعدشم..میترسیدم...بودم داده دست از تکلمو قدرت چون -من

 داشتي؟ خبر احساسم از تو يعني..نمیشه باورم -برسام

 فهمیدم شب همون که میگم -من

 دريا بدجنسي خیلي -گفت خنديدو

 کردي پنهان بودنتو پلیس که بودي تو اين...تو؟ يا من -من

 پلیسم؟ فهمیدي کجا از -برسام

 یدمفهم اونجا کرد صدات سرگرد اونم میزدي حرف دکتر با داشتي تو که بودم شده هوش به تازه..بیمارستان توي -من

 نتقاما يجور راستش...بدي لو رو نادري بتوني کنم يکاري اينکه..کردم پیدا بهت کمک واسه محکمي دلیل همین واسه

 رفت شدم بیکار کار از االن ولي.. کرد که اذيتايي واسه میگرفتم هم

 هستي بدجنسم...شیطوني خیلي -برسام

 بدجنسي؟ منو...؟ کي -من
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 نرفته يادم اوردي سرم که باليي هنوزم..بدجنسي منو نه -برسام

 بال؟ کدوم -من

 از تازه اخه.. نیومد دلم ولي.. کنم خفت میخواست دلم..نرفته يادم هنوزم رو ريختي چايم توي که نمکي -برسام

 نیومد دلم..بودم فهمیده احساسم

 خنده زير زدم

 بود حقت -من

 بدي خیلي -برسام

 کرد بغلم محکم باديدنم بهار اومدم برسام خونه به من و شد دستگیر نادري گذشت هم ديگه روزه چند

 بود شده ذره يه برات دلم.. دريايي. ابجي -بهار

 بود شده تنگ برات دلم منم -من

 از خیلي که حامد پسرش و..خان محمد شوهرش..پرستو عمه بوديم نشسته هم درو همه و بود شب شديم جدا هم از

 منو و....خانم مريم مامانش و خان بهداد برسام باباي..داشت سالي چهارده حدود که ديگه پسر يه و بود تر بزرگ من

 بود ناک نم يکم چشماش و بود زده زل من به عمه بهار

 دايي میگفتم برسام باباي به من

 بهتري؟ دخترم خوب -بهداد دايي

 خوبم برسام اقا لطف به ممنون -من

 زدم لبخند منم..پاشید روم به لبخند افتاد بود نشسته کارم که برسام طرف به نگاهم

 بگم بهتون رو موضعي يه بايد دخترم -بهداد دايي

 بفرمايید -من

 ردخت ها شما..بهار..دريا -گفت و انداخت پايین را سرش نشست صورتش روي کمي عرق میرسید نظر به مضطرب کمي

 هستید خواهرم

 من واقعي دايي بهداد دايي يعني وبد شده قفل زبونم بودم کرده هنگ من..گريه زير زد پرستو عمه

 مامانمه؟..پرستو..يعني....بود؟
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 ردمک نگاه پرستو به..بهار شبیه خیلي.. بهاربود چشماهاي رنگ درست چشمانش کوچکش پسر کردم نگاه پرستو به

 گذاشت تنها هاشو بچه تمام وقاحت با که زني..مامانمه... اين...عسلي هاي چشم همان اشک از خیس صورتي

 بهارم..دخترم..دريا -پرستو

 نیستم من ولي باشه دخترت شايد بهار -من

 اب من..من و. بودم من...مادرانه اغوش يک از دريغ..نکردم گريه صبح تا که ها شب چه بود پر دلم.. گفتم اينو خشم با

 سختي غمو از باري کوله

 نگو اينو -پرستو

 اينکه درصورتي مادري تو اره بگم...هان...میدوني؟ خودت دختر منو رويي چه با..بگم بهتر چیزاي نگم اينو -من

 نیستي

 دريا -برسام

 امه گريه از کوچیکم خواهر اينکه ترس از بود سالم هشت وقتي از....بگم هام سختي از..بگم من بزار.. نگو هیچي -من

 مهه شدم بترسه خواهرم میترسیدم...میترسیدم....کردم گريه صدا بي...خوردم بغضمو صبح تا شبا اره..بگم بترسه

 منو میخواست بابام...اومد؟ سرم باليي چه میدوني..بود سالم چهارده من شد خانم..شد بزرگ بهارم..بهار کس

 بي دبو نزديک میدوني...کردم؟ گريه چقدر میدوني...مواد به...پول به بفروشه سالشو چهارده دختر میخواست..بفروشه

 کار هم میخوندم درس هم.....ترسیدم همه از..ترسیدم...بزنم قتل به دست بود نزديک. ..میدوني..باشم ابرو

 تهش توي....میکردم گريه...میکردم ناله اه صبح تا بدنم و کمر درد از سرکار شب تا ظهر مدرسه ظهر تا صبح..میکردم

 ..بخوره ضربه کوچیکم دختر مبادا که میکردم بازي مادرو نقش بايد سالگي

 اشکش خیس هاي چشم به زدم زل و کردم بلند سرمو

 بود دنبالم شرکت ريس..میدوني....میشد؟ فروخته بهارم خونه میرفتم تر دير يکم پیش چندماه اگر میدوني-من

 خودمو من....؟..بخره پولش با منو میخواست..تنهام میفهمید داشت بزرگمو پدر سن اينکه با عوضي مرتیکه

 امريکا از تازه اينجايي حاال....من و بودم من..؟.بودي کجا تو موقع اون...کردم حفظ خواهرمو خودمو بودن پاک..نباختم

 ماش کار به کاري من ولي کنه قبولت میتونه بهار..نیستي مادرم تو...اينجا اومدي شده تموم هات گذروني خوش..اومدي

 ....ندارم

 دريا -مامان

 .نیار اسممو -من

 بده گوش حرفم به -مامان
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 بگي؟ میخواي چي -من

 رفتم گرفتمو طالق شدن ابرو بي ترس از میکرد معالمه من سر بابات -مامان

 ....بشن؟ ابرو بي هم اونا ممکنه هست بهاري... يي دريا نگفتي.....چي؟ بهار منو پس..بودي خودت فکر به فقط -من

 بود اشک خیس صورتش که بهار به کردم رو نچکید چشمم از هم اشک قطر يه حتي بود زده زانو زمین روي میزد زجه

 کن بغل مامانو برو -گفتم بوسیدمو سرشو کنه بغل مادرشو میخواست دلش حتما

  انداخت مامان اغوش به خودشو بود حرفم اين منتظر انگار که بهار

 يتو بیرون زدم خونه از رفته سر ام حوصله شدم تنها موند مامان پیش بهار خودم خونه برگشتم من بعد به روز اون از

 کردم برخورد چیزي به محکم میزدم چرخ هدف بي خیابونا

 ببرن مردشورتو اي -من

 کمي سفید پوست کشید هم تو هاشو ابرو ايستاده جلوم ساله يک سي حدود بلند قد مرد يه ديدم کردم بلند سرمو

 بود خاکستري هم چشماش خوشکل دهن و لب و قلمي بیني..گون گندم

 ..ببخشد ب -من

 باشه اطرافت به حواست تو کن پردازي خیال کمتر -مرد

 مربوطه خودم به کنم هم پردازي خیال اينکه.. کردم خواهي عذر من محترم اقا -من

 و دويو طرفش به دختر شد پیاده ماشین از بود پشتش برسام کرد جلب مو توجه ماشیني يهو شدم رد کنارش از

 ..بود خودش رفتم نزديکشون بود برسام واقعا اين..شدم شوکه انداخت برسام ااغوش توي خودشو

 بود شده تنگ برات دلم عزيزم -برسام

 برسام -من

 برگشت طرفم به متعجب برسام

 میکني؟ چیکار اينجا تو -برسام

 کیه اين عزيزم -دختر

 بود خوشکل خیلي و سفید پوست اندام ريز و کوتاه قد سبز هاي چشم داشت بوري موهاي دختر

 کن صبر لحطه يه میزنیم حرف بعدا -برسام

  برداشتم عقب به قدم يه اومد طرفم به
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 .. دريا -برسام

 نگو هیچي -من

 جواب ولي میخورد زنگ مدام گوشیم میکردم گريه ناک وحشت بود شده جاري اشکم دويدن به کردم شروع و

 عشق پس.. شد سرد زود چقدر میديم همديگرو کمتر.. میگذشت برسام خونه از من رفتن از ماهي يک.....نمیدادم

 هم رو بزرگ خیلي شرکت يه سهام از درصد چند کرد باز حساب يه برام من رفتن از بعد مامان...بود هوس فقط...نبود

 يه بودم خونه اون توي من فقط.. گرفت برام هم بزرگ و قشنگ خونه يه زد نامم به رو بود چي ماله نمیدونم که

 امانج کارامو برام داشتم که وکیلي نمیرفتم سرکار ديگه میرفت و میومد کاري تمیز واسه بار يه دوروزي خدمتکار

 میداد

 ونهخ توي رفتم توجه بي بود در جلوي برسام برگشتم خونه به باالخه میزدم چرخ ها خیابون توي کسي بي خسته

 کن صبر دريا.. دريا -برسام

 برگشتم طرفش به خشم با

 چیه؟-من

 =بشه اينطوري نمیخواستم..میخوام معذرت..ببخشید -برسام

 گرفت درد شدت به انگشاتم زدم بهش محکمي سیلي و جلوش رفتم

 میاد بدم ازت.. گمشو برو -من

 من ودب عادت يه فقط. بردمش بین از داشتم يعني. ندارم بهش ايي عالقه انچان منم که فهمیدم کم کم گذشت هفته يه

 جواب امروزم..بودم خوندن درس فکر به بهار حتي نبود مهم کس هیچ نبود برام ديگه...میخواستم گاه تکیه يه

 بشم قبول میخوام که ايي رشته کنه خدا میدن کنکورمو

 که چیزي همون.. ديدم خودمو اسم کردن چک از بعد شدم وارد و کشیدم عمیقي نفسه کردم روشن تابو لپ

 گرفتم رو پونه شماره سريع زدم بلندي جیغ ذوق از میخواستم

 پونههههههههههه -من

 شده؟ چي پونه درد -پونه

 شدم قبول.. پونه -من

 شدي قبول چي..کنکور؟ -پونه

 پزشکي-گفتم ذوق با
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 شدم قبول روانشناسي منم...عزيزم مبارکه -پونه

 خله میگم تبريک -من

 میاي؟ هم تو بیرون میرم اينا مامانم با امشب من....ديونه خلي خودت -پونه

 باش خوش برو تو عزيزم نه -من

 درنیار بازي ديونه بیا -پونه

 نیستم راحت جون پونه نه -من

 خلي که بس -پونه

 نشو مزاحم برو پرووو شو خفه -من

 ..بیشعور -پونه

 خودتي -من

 خداحافظ عوضي -پونه

 شرک خر خداحفظ -من

 داشتمن گواهینامه بیرون زدم خونه از نگراني بدونه ناراحتي بدونه دريايي ديگه درياي که بودم شده کردم قطع سريع

 خیابون به زدم پیاده پاي با خیال بي دارم ماشین ولي

 از هشب يازده ساعت بود شده تاريک هوا بود گرفته دلم رسیدم پارک يه به شدم تاکسي سوار روي پیاده يکم از بعد

 بودن پیشم منم خانواده امشب کاش بود گرفته دلم بود خیس صورتم میباريدن اشکام شدم درو پارک

 بهار چقدر...تنها من وجقدر.. بیغیرت بابا چقدر محبت بي مامانم چقدر..بود نامرد برسام چقدر کشیم دل سوز از اهي

 دادم جواب خورد زنگ گوشیم گذاشت تنها راحتي همین به رو سوختم پاش به که مني..رو چشم بي

  سالم -(وکیلم)مهیار

 خوبي؟.. سالم -من

 نگیر سخت خودت به اينقدر..کردي بغض که بازم خوب دختر...نیستي خوب تو اينکه مثله ولي اره من -مهیار

 کجايي؟ بیخیال -من

 کجايي؟ تو..بیکار بیرون -مهیار
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 بیرون منم -من

 میکني؟ چیکار بیرون شب موقع اين -مهیار

 بگذرونم خوش تنهايي اومدم اومد کنکور نتايج امروز -من

 میرفتیم باهم میزدي زنگ خوب -مهیار

 بزني مخشو نتونستي که باش پونه فکر به باشي من فکر به اينکه جاي به تو -من

 خونه قابلمه که نزار دلم رو دست اخ -مهیار

 میکني التماسش داري بازم حتما -من

 من به توجه بي میندازه پا رو پا خودخواه خانم... میاد بر ازم هم ايي ديگه کاره مگه -مهیار

 بکني ديگه يکار بايد میشه باهاش رفتار همین کنه التماس کي هر عزيزم -من

 بگو تو بلد کار خانم -مهیار

 حسودن خیلي دخترا میدوني خوب که تو من برادر -من

 خوب- مهیار

  بده قلقلک خانمو پونه حسادت حس يکم-من

 نبوداا حواسم اصال احمق منه... ماهي خیلي..عاشقتم دريا -مهیار

 احمقي که فهمیدي خودتم خوبه بله -من

 پرووووووو بچه.. کن کم روتو -مهیار

 بايي نشو حالمم مزاحم نکن زر زر-من

 از وگرنه داره دوست خیلي بدم شانس از که دوستته زندگیم اتفاق بهترين که حیف.. بداخالق خداحافظ -مهیار

 خانما خانم اومدم درمي خجالتت

 دلخسته عاشق برس بدبختیت به برو..نزن مفت حرف -من

 خداحافظ گفتي اي -مهیار

 خداحافظ -من
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 وردمخ حوصلگي بي با ناهارمو بودم بیکار ظهر تا روزم اون فرداي برگشتم خونه طرف به گذاشتم جیبم توي موبايلمو

 دبو رقص معلم بود داده ياد بهم همسايمون دختر..داشتم مهارت رقص توي.. کنم تمرين يکم بود کرده رقص هواي دلم

 وهامم پوشیدم شلوارک بايه به تاپ يه گذاشتم ماليمي اهنگ دارم دوست رو باله همه از بیشتر ولي بلدم و رقصار همه

 یندهبب اگر که میرقصم قشنگ اوقدر کردم رقصیدن به شورع نرم اروم ايستادم خونم بزرگ سالن وسط و گزاشتم باز

 برگرد برو بي میشد رقصم عاشق داشتم ايي

 رفط وبه شدم بلند بود گرفته دلم میداد نشون رو عصر پنج ساعت کردم نگاهي ساعت به رقصیدم ساعت دو نزديک

 مگ میشدن ريخته سرم روي که ابي توي اشکم قطرات..ندارم رو کسي هیچ..تنهام چقدر سختي زندگي چه رفتم حمام

 نهامت مامان که روزي مثله..پیش سال ده مثله کردم بغض میريخت صورتم توي مستقیم اب گرفتم باال سرمو میشد

 هارمب گذاشت تنها منو بترسه مبادا که نريختم اشک بخاطرش که کسي کردم پتنهان اشکامو موقع همون از گذاشت

 معني بي چقدر...مامان؟ هه... مامان پیش موند گذاشت تنها منو

 گالب راه سر از...افتادم راه به زهرا بهشت طرف به و شدم تاکسي سوار بیرون زدم خونه از و کردم عوض لباسامو

 . خريدم

 داخل کمي خیلي تعداد و است دوشنبه امروز پر خیلي...دارم ازش پري دل که ايستادم کسي قبر جلوي خودمو

  نشستم قبر کنار... شمار انگشت..قبرستانن

 به تو ايدش بیام گفتم...گرفته دلم....نشستم ابديت ارمگاه کنار اينجا اومدم...دريا منم....میبیني؟ منو...بابا سالم -من

 تمام...خون دل يه با..غصه از پر دل يه با اينجام من...نکردي گوش هیچوقت زندگیم تمام تو گرچه..کني گوش حرفم

 اينکه با کسي بهارم...نیست االن کردم بزرگش کشیدمو زحمت براش منت بدونه که کسي..رفته باد به زحمتام

 گفت..مامان پیش رفت راحت خیلي..رفت دخترت ولي..کرد مادري کوچلوت دختر...کردم مادري براش بودم خواهرش

 و هنترس تا میگرفت منو دستاي بايد شبا که بود بهاري همون اين..باشم مامانم پیش زندگیمو ادامه میخوام من دريا

 دمیش کاش..نشد تموم کشیدمو زجر بس از شدم خسته....خیلي....ام خسته خیلي..روزگار اين از شدم خسته.....بخوابه

 ..نمیشه بابا نمیشه... نمیشه ولي..خريد پول با رو خوشبختي

 نه....همعنی بي چقدر...مامان بابا..پدر...مادر...نمیشه بابا نمیشه... خريد رارو مادر میشد کاش -گفتم تري بلند صداي با

 چقدر..داد دست از مادرانشو اغوش سالگیش هشت تو دختر يه....تنها تنهاي... بودم تنها من...مادر اون نه بودي پدر تو

 نوم میخواستي که روزي چقدر..شکستم بدم دست از پاکیو بود نزديک که روز اون چقدر...بگنم بودن محکم به تظاهر

 میخواد کي زندگي اين پس..کي؟ تا..سختي؟ چقدر....کردي خورد چیمو همه...غرورم..ريختم اشک بفروشي پول براش

 ديدم ليو خوندم نماز چقدر..شکسته دلش ببینه ظعیفه بندش ببینه..ببینه منو خدا کاش..بده نشون بهم خوششو روي

 مادر فقط من..نبودم توقع پر همیشه مثله بودم دلگیر کردم ترکش خدمو خداي کردم ترکش..نداره فايده

 ولي ودب...میخواستم بابا من...گرفتش ازم..نبود ولي نباش ناراحت مامان بکه دست سرم رو ناراحتم وقتي که.میخواستم

 تخجال خودت از...بشه جور موادش پول تا بفروشه منو میخواست.. دخترشم که نبود مهم براش که بابايي..نبود بابا
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... مرده روحم..مرده قلبم..ندارم مرده يه از کمي دست ولي زنده اينجام من و..مردي تو..دخترتم من..؟. میبیني..بکش

 منو که بکش خجالت..بکش خجالت خودت از..تنها تنهاي..ندارم گاهي تکیه هیچ..شده خاکستري برام زندگي

 که..نشستي؟ راحت خیال با اونجا حاال...دادي باد بر چیزمونو همه اعتیادتت با..کردي لهم اينجوري..شکستي اينجوري

 گینسن بار کوله يه منم..نداره خبر دلمه تو که غم از هیچکس..راضیم مرگ به سرم باالي بخدا...ببر منم بیا..بشه چي

 مگه ولي..ما بشو خودت خودتو....تو و توي.. شد تموم..دريا میگم خودم به روز هر....میکنم گريه صبح تا شبا....غم

 نمیشه...کرد؟ فراموش میشه مگه ولي..خواهري نه..مادر نه داشتي پدر نه کن فک.. کن فراموش دريا میگم...میشه

 میکرد درد سرم شدم بلند جام از میداد نوازش شاممو بودم ريخته قبر روي که گالبي کشیدم صورتم به دستمو

  نمیدونم...بود؟ شده روان اشکم کي از.. بود اشک خیس صورتم روي دستمو

 خداحافظ رفته وقته -من

 رفت فرو محض تاريکي توي دنیا همه و رفت گیج سرم که رفتم و برداشتم قدم يه

 چشممو اتاق توي مهتابي نور کردم باز چشمامو اروم میسوخت چشمام نداشتم خوشي حاله میکرد درد شدت به بدنم

 و سفید دکور با اتاق يه چرخوندم چشم شد واضح برام چیز همه زدن پلک چندبار از بعد میديم تار نور بود تار زد

 ناراحت چشماش خاکستري شد قفل خاکستري چشم جفت يه توي چشمم يهو چرخوندم چشم روشن خیلي لیمويي

 و کوچک هاي لب و..فرم خوش قلمي بیني مشکي موهاي گردنش دور پزشکي گوشي يه سفید روپوش با مرد يه بود

 اومديد؟ هوش به باالخره - گفت زدو لبخندي ديد نگاهمو تا من به بود زده زل داشت ريش ته هم يکم برجسته

 کنم فکر -من

  شکر خدارو پس -گفت بود لبش روي زيبايي و محو لبخند که همونطور شد تر رنگ پر لبخندش

 اينجا؟ اورد منو کي ببخشید -من

 خودم -گفت و کشید مشکیش موهاي توي دستي

 شما؟ -من

 روزاي چون. خاکش سر میرم ها دوشنبه همیشه من بزنم سر برادرم به بودم اومده. اوردم من بله -گفت کردو نگام

 میکنم استراحت کامل رو جمعه و پنجشنبه

 افتاديد زحمت توي متاسفم واقعا -من

 کارو همین بود من جاي ايي ديگه کسه هر بود وظیفم نزن حرفو اين -گفت ساختگي اخم با دادو تکون اروم سرشو

 میکرد

 هستید؟ پزشک شما -من
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 شما؟ و..بیمارستانم اين ريس و دار سهام تنها البته و بیمارستا اين پزشک.. دارا ويلیام اسمم..بله -مرد

 .شدم قبول پزشکي رشته دانشگاه تازه...حاتمي دريا منم -من

 بهتره؟ حالت حاال..اينطور که -ويلیام

 برم من بديد اجازه اگر فقط..خوبم بله -من

 نبود خوب اصال حالت.. بود پايین خیلي فشار..کني استراحت بايد فعال نه -ويلیام

 ولي -من

 گفتم که همین نیار.  ولي -ويلیام

 بشي خارج بیمارستان اين از نداري حق نگفتم من وقتي تا -گفت محکم خیلي

 خونه برم بايد من ولي -من

 میدم خبر بهش بده باباتو شماره -ويلیام

 خورد زنگ گوشیم وقع م همون

 دادم جواب سريع بود مهیار کردم پیداش جیبم توي گشتم دنبالش

 هستي گوري کدوم فکر بي دختره -مهیار

 مهیار -من

 دريا؟ کجايي -پرسید اروم

 بیمارستان -من

 شده؟ چي -مهیار

 ببري؟ منو میايي.. بود شده بد حالم-دريا

 میام االن همین عزيزم اره -مهیار

 باشه؟..نگو جیزي کسي به -من

 میام االن باشه باشه -مهیار

 کنم سکته ترس از بود نزديک میکرد نگاهم وحشنکاي اخمه با که ويلیام به کردم رو

 چیه؟ بیمارستانتون اسم ببخشید -من
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 )....(بیمارستان -داد جواب اخم با

 ممنون -من

 میرسونه سريع خودشو گفت مهیارم و گفتم رو بیمارستان اسم

 بگم من که میري وقتي تو.. خوندي کور بري میزارم مرتیکه اون اومدن با کردي فکر اگر -عصبانیت با ويلیام

 يکار انجام به مجبور منو که بدم اجازه بهتون که نمیشه باعث اينم ولي مديونم شما به درسته.برم میخوام من -من

 بکنید؟

 گفتم که همین. نزن حرف من حرف روي اينقدر دختر -گفت پرخاش با ويلیام

 میدم انجام میخواد دلم کاري هر من میدي دستور بهم که هستي کي تو -من

 بس و همین..بگم من که میري اينجا از وقتي تو -گفت و تخت روي گذاشت دستشو دوتا و شد خم ايستاد جلوم اومد

 اتاق توي انداخت خودشو مهیار بیرون بره خواست تا

 بکششي؟ منو داري قصد ديونه دختره -مهیار

 مهمم برات خیلي که نه -من

 کرد بغل منومحکم کنارمو اومد ويلیام به توجه بي مهیار..میکرد نگاه مهیار به اخم با و گرفت فاصله ازم ويلیام

 .دربیاري؟ بازي شق کله اينقدر میخواي کي تا ديونه دختر اخه -مهیار

 طبیعیه حالم شدن بد..چمه میدوني که خودت مهیار نزن مفت حرف -من

 طبیعیه؟..؟ چي -ويلیام

 میکني؟ چیکار اينجا شما ا -گفت و طرفش برگشت بود ديده ويلیامو نازه انگار که مهیار

 چطور؟..طبیعیه؟ حالتون شدن بد اين..خوب... -گفت فراوان اخم با البته و عصبي و جديد با ويلیام

  شد ناراحت چهرش داد تکون سري مهیار

 ..زاري گريه همش..خودشه تو ديقه هر... چشه نمیگه کس هیچ به..شقه کله دختر اين که بس -مهیار

 بیمارستان ببرمش بايد زهرمار کوفت هزار عصبي فشار بخاطر ديقه هر مرگشه چه نمیگه -گفت عصبانیت با

 رفت چونم زير دستي میريختن اروم اروم اشکام زير انداختم سرمو شد جمع چشمام توي اشک

 کرد پاک اشکامو اروم بود مهیار
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 ريهگ که ببیني نمیخوايي..ندارم هیچکسو اشک ديدن طاقت من بخدا... نکن گريه...میکني؟ گريه چرا عزيزم -مهیار

 شده؟ چي...چته؟ بگو..میکنم

 يبگیشغر تمام با.. بود پشتم خوب برادر يه مثله میکشید سرم روي دستش زدم زار و کردم بغلش مهیارو ترکید بغضم

 داشتم ارزشو من که بود برادري مهیار.. بود تر اشنا اشنايي هر از برام

  خودت تو نريز..کن گريه عزيزم کن گريه -مهیار

 نمیشه تموم هات گريه با که غمیه چه اين -داد ادامه بغض با

 بودم خسته همه از.. بودم خسته رفتم فرو عمیقي خواب به دوباره من و زدن ارامبخش بهم که بود بد حالم اينقدر

 ماطراف به بود روشن توش نور کم چراغ يه فقط بود تاريک اتاق کردم باز چشمامو اروم که کشید طول چقدر نمیدونم

 ديدن از شد باز اتاق در يهو که دادم قوص و کش بدنم به کمي نشستم جام توي نبود دستم به سرومي کردم نگاه

 میکرد؟ چیکار اينجا اين کردم تعجب بود روم به رو که کسي

 دريا -برسام

 عقب کشیدم خودمو و شدم بلند تخت روي از که کنه بغلم خواست اومد طرفم به

 میکني؟ چیکار اينجا -من

 حرفیه؟ چه اين.. دريا -برسام

 بوده؟ بد حالم من گفته بهت کي اصال...حرفیه؟ چه -من

 ولي کنه بغلم که اومد ديدنم با بهار بودن مامان و بهار کنارش شد وارد اخم با که ديدم ويلیامو شد روشن اتاق چراغ

 مجون از چي...اينجا؟ بیايد گفته شما به کي -گفتم بلندي صداي با ايستادم اشون فاصله با و زدم کنار همشونو

 گريه...بگشم؟ سختي بايد هنوزم...نبود؟ بس کشیدم که هايي سختي..بخورم؟ ضربه ديگه بار يه میخوايد...میخوايد؟

 ....نبود؟ بس حالم گاهم بي گاهو شدن بد...نبود؟ بس هام

 باشم خودم حال به بزاريد.. کنید بس شده تموم ظرفیتم ديگه بخدا اخرشه اخره ديگه -گفتم بغض با

 نگو اينجوري...ابجي -بهار

 چقدر رفته يادت...بهار؟ میگي چي تو -گفتم دلگیر کردم نگاهش دلسوخته نکردم نگاهش تفاوت بي کردم کج سرمو

 يالک که میگم بهتون االن..داشتم؟ دوست چقدر يادته....دادي؟ باد به زحمتامو تمام روزه يه تو و کشیدم زحمت برات

 میکردم فکر که تو از و.....خواهرمي که تو از ماماني که تو از.. میاد بدم همتون از...نديد دست از رو گرانبهاتون وقته

 اينجا از هم حاال.. ايي ديگه مرد هیچ نه دارم عالقه تو به نه نبوده هیچي که فهمیدم ولي..دارم عالقه بهت

 االن همین همتون..بريد
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 کم خیلي منو اشک بودم اورده کجا از رو تحکم اينهمه بودم مونده خودمم که گفتم محکم اخرو جمله قدر اين

 نريزم اشک تا میدادم قورت بغضمو..نمیکردم گريه..... بار چهار شايد بهارم..دوبار شايد برسام میديدن

 بهت نکردم خیانت من دريا -برسام

 کردي؟ چیکار پس -من

 فراموشم زود اينقدر نمیکردم فکر دريا...بسنجم خودم نسبت عالقتو میخواستم فقط...خواهرمه دختر اون -برسام

 کني

 ....میکردم اشتباه من..نبود عشقي چون -من

 میشم خورد نگو دريا نه -برسام

 میبودي اينجاهاشم فکر به بايد کردي خوردم وقتي -من

 دخترم دريا -مامان

 االن همین..برو فقط..نگو هیچي -من

 تتخ يه..متري ي بزرگ اتاق يه افتاد اتاتق به نگاهم اومدم فرود تخت روي بود بد حالم بیرون رفتن اتاق از همشون

 رس سرتا بزرگ هاي پنجره...هست اتاق توي دستشويي حمام میداد نشون که در يه...ارايشي میز يه..سلطتني دونفره

 بود ها مايه اين تو رنگايي و کرم و طاليي رنگ به اتاق

 مچش با خاکستري مشکي بلند موهاي با دختري افتاد اينه به نگاهم شدم بلند جام از گذاشتم صورتم روي دستمو

 شرتتی يه مردونه لباس يه با..کوچک بیني کوچک هاي لب شکسته ولي بچگونه صورت ايستاده خاکستري ابي هاي

 دش باز اتاق در زدم کنار رو بود صورتم توي که موهامو از ايي تکه شدم بامزه چقدر مردونه بزرگ شلوار يا به و بزرگ

  شد وارد مهیار

 دريا -مهیار

 ..کرد بغم محکم

 بینیشون بخواي شايد گفتم ولي..نداشتم منظوري بخدا ببخشید-مهیار

 نمیشه باورم

 اشک خیس هايي چشم با بود پونه افتاد بود جوب چهار توي که دختري به مهیار از نگاهم

 دادي؟ ترجیح من به دوستمو بهترين تو مهیار -پونه

 پونه -مهیار
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 بشي خوشبخت -گفت کردو من به نگاهي پونه

 نمیشد حد اين از تر باز چشمام ديگه

 میگي داري چي پونه -من

 میکرد نگاه ما به اخم با داشت ويلیام اومدم بیرون مهیار اغوش از که بره که برگشت

 خوبه؟ حالت....مهیار؟ منو... ايي؟ ديونه...بشیم؟ خوشبخت...میگي داري چي پونه -من

 ونا نمیدونستم من ولي داره رابطه ابي چشم دختر يه با بود گفته مهیار. ديگه معلومه...میکني؟ پنهون چرا اره -پونه

 دوستمه بهترين دختر

 میزنید؟ من نامزد به حرفو اين چطور.منه نامزده دريا -ويلیام

  بود شده قفل دهنم که يکي من کرد نگاه من به متعجب پونه

 چییییییییییییي؟-پونه

 کي؟ از -مهیار

 میشه روزي چهار سه -ويلیام

 بودم داداشت جاي من مثال..نامردي خیلي -مهیار

 میکرد نگاهم ايي مندانه پیروز لبخند با کردم ويلیام به نگاهي ناباوري با

 بیشعوره خره مهیاره اين تقصیر همش کن باور..دريا ببخش منو..نمیشه باورم -پونه

 هههههه پوننننننههههههههههههههههه -مهیار

 يهروزه حناق...مرض..درد -پونه

 نکش خجالت بگو هست هم ديگه چیزه..نکنه درد دستت -گفت کشیدو پوفي مهیار

 لطفا خفه -پونه

  رفتن پونه و مهیار و زديم حرف ديگه يکم نگفت هیچي و کرد اخم مهیار

 عزيزم بشي خوشبخت -پونه

 هان؟ -من

 میگه نامزديتو خنگه -مهیار

http://www.negahdl.com/


 نودهشتیا انجمن کاربر noghre| * عشق شکنان قانون رمان  سایت نگاه دانلود
 

 همینطور هم شما.. مرسي اهان -من

 بزنید سر بازم اومديد خوش خیلي -ويلیام

  بود زدوه ژکون لبخند يه کردم نگاه بهش

 خداحافظ فعال میايم که البته -مهیار

 خداحافظ -ويلیام

 نشي حامله باشه حواست -گفت گوشم زير و کرد بغلم پونه

 بیشعور بیمر برو خفه -وگفتم سرش تو زدم

 خودتي -گفت زدو چشمکي پونه

 شد بسته خوه در رفتن مهیار با و

 انيبیمارست تو بار اولین واسه تورو من....کردم؟ نامزد تو با پیش روز سه من...گفتي؟ که بود چي پرتا چرتو اين -من

 ثلهم داره دوسش که کسي مهیار که بفهمونم دوستم به که کردي کمک بهم اينجوري..کردم نامزد باهات اونوقت..ديدم

 برادرمه؟

 میکنم میخواد دلم کاري هر من.. پايین بیار صداتو -گفت کردو نگاه بهم خشم با ويلیام

 کیني بیجا شما -من

 گرفت محکم بازومو که شدم رد کنار از

 نداري اومدنو بیرون حق نگفتم تا و اتاقت تو برو هم حاال نکن تر دراز گلیمت از پاتنو ببین -ويلیام

 بده ابیمارستانت توي احمق پرستاراي اون به برو دستوراتو هم تو نمیمونم اينجا هم لحظه يه حتي من -من

 بشکنه که االنه گفتم که داد فشار بازمو محکم

 شکست دستم کن ولم -من

 تو میدونمو من بیرون بزاري خونه اين از پاتو.. گفتم که همین نداره منو حرف روي زدن حرف حق هیچکس- ويلیام

 میکنم میخواد دلم هرکاري من.. شو خفه -من

 وبازم... بود؟ کرده بلند دست من روي جراتي چه به انداختم ويلیام خشمگین صورت به نگاهي سوخت صورتم نصف

  دويدم بودم توش که اتاقي طرف به و کشیدم بیرون دستش از محکم
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 کن صبر دريا -ويلیام

 يم روم کنم باز درو که میخواست ازم و میخورد در به که هاش ضربه صداي بستم درو و اتاق توي رفتم نگفتم هیچي

 و کردم روشن اتاقو کوب ديوار رفت فرو کامل تاريکي توي جا همه اينکه تا بود اتاقم توي تمام ساعت دو فهمیدم

 من و بود باز سالن در شکر خدارو بیرون رفتم و کردم باز اتاقو در اروم بود کمد توي خودم لباساي کردم عوض لباسمو

 راه بودن نزديک بهم که بود درخت از پر بزرگه چه اوه اوه..کردم پیدا بزرگ باغ يه توي خودمو شدم خارج راحت

 نداشتم دوست هیچ باشه داشت سگ بود ممکن برداشتم قدم اروم اروم بود روم جلوي باريکي دشه فرشه سنگ

  رفتیم که دبرو و رسوندم باغ در به خودمو کندن جون هزار با بشم شگا خراک

 رفتمگ ماشین يه شدم رد اژانس جلوي از...ترم تنها همیشه از که تفاوت اين با همیشه مثله کس بي تنها خیابونم توي

 رفتم فرو عمیقي خواب وبه کردم پرت تخت روي خودمو رفتم اتاقم طرف به و کردم قفل دراروم همه خونه اومدم و

 صداي دوباره کردم عوض لباسامو شدم بلند جام از میکرد اينجاد ناهنجاري صداي يکي انگار زدم غلط جام توي

 زا بیرون رفتم در از و کردم باز درو و رفتم يخوره م زنگ داره خونه اف اف ديدم بیرون رفتم عصبانیت با اومد ناهانجار

 با کردم قفل درو داخل اومد کنم قفل درو اومدم تا خونه توي رفتم دو با کردم سکته ويلیام عصبانیه چهره ديدن

 میزد ضربه در به شدت

 حرف ور نبايد که کنم حالیت چجوري بايد.. نفهم دختره بیرون بزاري خونه از پاتو نداري حق نگفتم بهت مگه -ويلیام

 بزني حرف من

 گرفت حالمو صبجي اول بدم شده عصبي زدم داد خودش مثله منم

 نداره ربطي هم تو به میکنم میخواد دلم کاري هر که گفتم منم -من

 بگم بهت تا کن باز درو اون داري جرات اگه -ويلیام

 سیاه چي همه زمین خوردم محکم که زد بهم ايي کشیده چنان ديد در پشت منو که همین کردم باز درو شدم غیرنتي

 شد

 ويلیام چشم تو چشم کردم باز چشمامو اروم بود دهنم توي که چیزي شیريني بعدم کردم حس صورتم روي سردي

 نداشتم تواني هیچ ولي بیرون بیام بغلش از میخواستم کردم نگاهش خشم با شدم

 نزن دست بهم....کن م...ول -من

 بکنه میخواست چیکار ديگه بود زده کتکم ديگه اره.. بود اروم من عکس بر ويلیام

 میرفتي نبايد بود خود تقصیر نمیخواستم.. من..باش اروم -ويلیام

 بمونم؟ که داشتم چیکار تو خونه توي من..میرفتم نبايد چي واسه -من
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 االن همین من خونه میاي میکني جمع وسايلتو داشتي چیکار نیست مهم.-.ويلیام

 نمیام..عمرا -من

 دريا نکن لجبازي من با -گقت کشیدو عمیقي نفسه

 گفتم که همین..بشنوم چیزي نمیخوام -من

 گفتم که همین -ويلیام

 گفتم که همین منم -من

 نمیاي؟ -ويلیام

 نه -من

 میام من نداره اشکال -=ويلیام

 چیییییییییییي؟ -من

 باشه تنها خونه توي دختر يه نیست درست -گفت زدو ايي مندانه پیروز لبخند

 نه؟ باشه خوب بايد هستي تو حتما که مرد يه با موندنم حتما بعدم....تنهام؟ میدوني کجا از تو -من

 باهوشي خوبه بله -گفت سردي با

  بوديم شسته کناپه روي بود برگشته انرژيم بیرون کشیدم بغلش از خودمو

 بیرون برو -من

 باال رفت هاش ابرو

 اينجا میام من پس.. من خونه نمیاي تو..نمیرم جايي من -ويلیام

 بموني؟ اينجا میخواي چرا...چي؟ واسه -من

 گرفتم رو مهیار شماره و اتاقم توي رفتم عصانیت با نگفت چیزي و باال انداخت هاشو شونه

 خانما خانم سالم -مهیار

 االن همین من خونه بیا... مرض -من

 ؟ شده چي -مهیار

 میگم بهت اينجا بیا -من
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 پیشمه برسام االن فقط باشه -مهیار

 میکنه؟ غلطي چه اونجا برسام -من

 داشت کتار باهام -مهیار

 بگیري تحويل بايد جنازمو وگرنه اينجا بیا االن همین فقط نیست مهم برام -من

 چون دش کشیده دستم که تخت رو انداختم گوشیو کرد قبول سريع مهیار که میگفتم اينارو خشم پرخاشو با اينقدر

 روحت تو اي بود سنگ خدا واي سفت خیلي چیز يه به خودم و طرف همون به شدم پرت بود يهويي

 میکنه نگام داره هم تو فوقالده اخماي عصبانیت با ويلیام ديدم کردم بلند سرمو

 زدي زنگ کي به -ويلیام

 نیست مربوط تو به -من

 میزدي حرف کي با... دريا نکن بازي من اعصاب با -ويلیام

 نداره ربطي تو به -گفتم کشیدمو بیرون دستش از بازومو

 باز در بعد دقیقه دو زدم رو در شدن باز دکمه و رفتم طرفش به سريع شد بلند اف اف صداي که بیرون اومدم اتاق از

 منو که تو...شد؟ چي عزيزم -برسام شدن رو روبه من خشم از شده سرخ چهره با داخل اومدن مهیار و برسام شد

 کشتي؟

 بزاري؟ من خونه توي پاتو داده اجازه تو به کي -من

 عزيزم شدي عصبي اينقدر چرا...بودي اروم همیشه تو..نبودي عصبي که تو....نبودي اينجوري که تو دريا -برسام

 کن صحبت درست من نامزد با -ويلیام

 نامزدشي؟ تو...میگه؟ چي عوضي اين دريا -گفت داد با و هم تو رفت اخماش برسام

 بشه تر عصباني که میکردم يکاري بايد باشه داشته رفتارو اون من با تونست اون

 نامزدمه اره -من

 بود کرده تعجب ويلیامم

 نامزدت..ممکنه غیر نه..ممکنه غیر..مني عاشق تو..داري دوست منو تو..لعنتي میگي دروغ..میگي دورغ -برسام

 نیست نامزدت بگو.. ديگه بگو د...نیست

 محضه حقیقته -گفت گرفتمو محکم دستشو و رفتم ويلیام طرف يه
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 میشي من ماله -گفت خشمگین برسام

 بس همینو منه ماله فقط دريا بزن حرف درست -ويلیام

 تدل به داشتنش حسرت عمرت اخر تا که میکنم کاري...نخواستي خودت..نباش دريا ور درو بودم گفته بهت -برسام

  بمونه

 زا اينو -گفتم مهیار به رو کشیدمو بیرون ويلیام دست از دستمو میکرد نگاهمون متعجب مهیار بیرون زد خونه از

 بیرون بنداز خونه

 شد تا چهار چشماش مهیار

 چي؟.. چ- مهار

 بیرون بنداز من خونه از اينو گفتم -زدم داد

 نمیرم جا هیچ که گفتم -ويلیام

 میکنم شکايت ازت يا بیرون میري االن همین يا کردي غلط تو -من

 میرم تو با برم قراره اگرم میمونم اينجا من.. کردي غلط -ويلیام

  بیرون برو..نمیام بهشتم تو با من -من

 خبره؟ چه اينجا -مهیار

 ....بپرس اين از -من

 خبره چه اينجا بگید لطفا دارا اقاي -مهیار

 میکنیم حلش خودمون که همین اومده پیش بینمون مشکلي يه نامزدم منو نیست خاصي خبره -ويلیام

 خونتون ببر منو مهیار -من

 جفت ببینم بیرون بزار خونه از پالتو داري جرات...کجا؟ -گفت گرفت دستمو محکم مهیار طرف برم اومدم که همین

 نه يا میشکونم پاتو

 ..چیکارمي تو..میکني تهديد منو که هستي کي تو.. شو خفه-من

 نامزدتم -ويلیام

 ازت چي اسمت از غیر من نگفتم چیزي که بود پونه بخاطر روزم اون.. نیستي من نامزد تو...خامیه خیال -من

 بردار سرم از دست..نمیشناسمت هنوز..هیچي...میدونم
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 برنمیدارم -ويلیام

 کن ولش -مهیار

 اينجا خواهرمه مثله دريا -گفت و کشید بیرون ويلیام دست از منو دست مهیار شديم ساکت هردو مهیار داد با

 بیرون برو االن همین..بزني حرف بد خواهرم با نداري حق...منم بزرگترش

 میمونه من پیش دريا... هه...خواهرت؟ -گفت کردو عصبي خنده ويلیام

 شباها نمیدم اجازه بهت ولي باشنش داشته میخوان همه میدونم خوشکله خیلي دريا میدونم داشته برت خیال-مهیار

 االن همین...نزدم زنگ پلیس به تا بیرون برو..کني رفتار بد

 بود عصبي اينقدر چرا کردم وحشت شدن کوبیده صداي از کوبید بهم محکم در زدبیرون خونه از عصبانیتن با ويلیام

 داشتم معمولي چهره صورت يه منم کاش نشه پیدا عاشق برام برم جايي منیه نمیشه

 گريه زير زدم و کردم فرو مهیار اغوش توي خودمو

 خونش از شبونه منم...بري جايي نداري حق میگه خودش خونه برد منو چشه نمیدونم نمیشناسمش بخدا مهیار -من

 یهک نمیدونم بخدا مهیار میگه راست اره گفتم پونه بخاطر..نامزديم گفت چرا نمیدونم من بخدا داداشي... بیرون زدم

 میزنه حرف اينجوري چرا اصال

 میشناسمش من رفت اون شد تموم..نیست مهم کوچلو باش اروم هیشششششششش -مهیار

 کجا؟ ار -من

 برسامه باباي دوست پسر -مهیار

 خوب -من

 مینه واسه شده عالقمند بهت میبینه عکسو و اونجا میره ويلیام بار يه برسامه اتاق توي تو از بزرگ عکس يه -مهیار

 گفت اينو فهمید دکترو اسم وقتي..شنیدم برسام از اينارو من..داره رفتارو اين

 واقعا؟ -من

 اره -مهیار

 برم اينجا از میخوام من مهیار -من

 میگي؟ چي -مهیار

 نکنن پیدام که جايي برم میخوام -من
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 ..بري نبايد عزيزم نه -مهیار

 بمیرم خودم تنهايي تو که جايي برم میخوام -من

 ...میگي اينارو که بازم هیششششششش -مهیار

 بدوني گذشتم درمورد میخواي هنوزم -من

 میگي بهم اره - میکرد نوازش موهامو که همینطور

 میگم اره -من

 بگو پس باشه -مهیار

 اغوشش..دارم دوسش خیلي بود کنارم خوب داداش مثله بود مهیار بغل توي سرم نشستیم دونفره راحتي مبل روي

 ....بهم میده ارامش...است پدرانه برادرانه

 راينقد ام گذشته شنیدم از روز يه نمیکردم فکر هیچ میريخت اشک پام به پا کردم تعريف مهیار براي جريانو همه

 بازم خونه توي نشستم و کردم قفل درارو همه بزرگ خونه يه توي شدم تنها بازم من و رفت مهیار بشه ناراحت

 ..دانشگاه میرفتم بايد ديگه مدت يه میشد کبود داشت و بود شده سرخ صورتم انداختم ايینه به نگاهي ناراحتي

 نمیدونست کس هیچ بود رديف کارام همه داشتم وقت دوهفته کردم جمع وسايلمو بودم شده قبول تهران دانشگاه

  تهرانم دانشگاه

 اتاق تونستم پول کمک با شدم روم روبه بزرگ هتل وارد بودم گرفته دستم توي بلندشو دسته بود پام کنار چمدونم

 يخوب خیلي هواي شیراز کثیفیه هواي با شلوغ شهر تهران...  کنم پیدا رو نظرم مورد ي خونه تا چندروز واسه بگیرم

 شبه يازده االن دارم کالس 8 ساعت دانشگاه میرفتم صبح فردا بايد برد خوابم زود بودم خسته خیلي داره

 عدب نشستم جام توي و دادم قوص و کش بدنم به کمي میتابید اتاق ديوار درو به خورشید نور..کردم باز اروم چشمامو

 ارايش مشکي کقش و مشکي کالستور با ابي مفنعه مشکي مانتوي شدم اماده صبحانه خوردن و حسابي دوش يه از

  شدم دانشگاه راهي و بیرون زدم هتل زا برداشتم نیازمم مورد چیزاي پولو وکیف کردم هم کمي و محو

 وبدانشج پسراي دختر از بود پر حیاط شدم وارد و کشیدم عمیقي نفس بود روم جلوي دانشگاه شدم پیداه تاکسي از

 اليم نظر از نداشت فرقي برام بخرم يا بگیرم خونه میخواستم من و بود شده پر ها خوابگاه رفتم ساختمان طرف به ود

 ندارم ماشین هنوز ولي گرفتم مهیار کمک به هم رو گوهاينامه نداشتم مشکلي

 چشماي با دختر يه دقیقه چند از بعد وسط رديف توي صندلي يه روي نشستم و کردم پیدا کالسمو زحمت هزار با

 يعسل چشماي که دوستشم نشست کنارم کوچلو لبخند يه با داشت جذابي خیلي و سبز يکم صورت که ايي قهوه

 دختر اون کنار هم سفیدش پوست و مشکي موهاي و کشیده يکم و سفید صورت و تیره

http://www.negahdl.com/


 نودهشتیا انجمن کاربر noghre| * عشق شکنان قانون رمان  سایت نگاه دانلود
 

 سالم

 سالم -گفتم زدمو لبخندي کردم داشت ايي قهوه چشماي که دختري به نگاهي

 راستین ناديا دوستم اينم و پاکزاد ايده من -دختر

 خوشبختم باهاتون اشنايي از حاتمي دريا -من

 دادم دست باهاشون

 هستي؟ تهراني -ايده

 شیرازيم نه -من

 شیرازيم منم عالي چه واي -ناديا

 عالي چه -گفتم زدمو خوشکي لبخند

 دريايیاااا واقعانم -ايده

 نگفتم چیزي و خنديدم

 باشي؟ دوست ايده منو با داري دوست جون دريا..قشنگي اسم چه.. دريا -ناديا

 نه که چرا البته -من

 شد عالي -ايده

 خوبه خیلي -من

 خوابگاهي؟ توي تو -ايده

 شده پر ظرفیتش راستش نه -من

 همینطور خصوصیم خوابگاه اره -ناديا

 شد بد خیلي -من

 میري؟ کجا تو من خونه بیاد قراره ناديا-ايده

 بخرم میخوام هستم خونه دنبال -من

 دلبازه و بزرگ ولي بزرگمه مامان خونه من خونه.....دار؟ مايه بچه..بخري خونه میخواي له له اوه -ناديا

 نمیاد خوشم بزرگ خونه از من..میکني فکر که اونقد نه -من
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 بزرگم خونه عاشق من..؟ چرا -ناديا

 مونديم باز زدنمون حرف بقیه از ما و شد کالس وارد استاد

 خودش کردن معرفي به کرد شروع بود خوشیپ البته و مسن مرد يه که استادمون

 شوخي هم کسي با جديم خیلي داريد من با رو تون مهم درساي از چندتا و..استادتون.. هستم رحیمي محمد -استاد

 هر خرهب بهم کالسم نظم نمیدم اجازه ولي باشید خشک سرکالسمم نمیگم دارم قبول وقتش به هرچیزي الببته ندارم

 باشید مواظب پس شدنتون مشورت با مساوي نظمي بي

 میکردم مجوديت اعالم همه خوند اسم چندتا کردن غائب حاضر به کرد شروع

 حاتمي دريا

 استاد بله -گفتم و بردم باال دستمو اروم

 هست هم دريايي عجب اوف -گفت جلويي رديف از پسر يه داد تکون سري و کرد بهم نگاهي

 مینوشتیم جزوه و میکردم گوش ساکت ماهم شد دادن درس مشغول استاد زدم نشنیدن به خودمو و نکردم ي توجه

 مه ديگه کالس يه رفت بیرون کالس از نباشید خسته يه با رحیمي استاد و شد تموم کالس طوالني مدتي از بعد

  ديگه ساعت نیم داشتم

 دانشگاه سلف بريم بیا دريا -ايده

 واورد و گرفت خرما با چايي تامون سه هر واسه ناديا نشستیم میز پشت سلف رفتیم هم با و شدم بلند

 بوداااااااا صفي عجب واي -ناديا

 اومدي و رفتي نشد دقیقه پنج که تو -من

 شوخي بود معلوم خنده زير زدن ناديا خودشو بعدم جلو فرستادنش اومده قمیش قرو واسشون معلومه خوب -ايده

  میخنديدم باهاشون اروم منم میکنن

 خوشکل چه میشه چال لپت دوتا میخندي هم وقتي..میخندي اروم چقدر تو جوني دريا -ايده

 عزيزم میشي ماه بگي بايد..میشي؟ خوشکل میگي تازه نشسته جولت دريايي پري مثله دختر بابا -ناديا

 نیستم خوب هم اينقدرا -من

 بانو میکني نفسي شکست -ايده

 خنده زير زد بعدم
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 نزدم حرفي و دادم تکون سري میخنديد همینطور هم ناديا

 پیشمون بیاد هم دريا چیه نظرت ايده میگم -ناديا

 میگه چي خودش ببین -ايده

 خواهرمیااااااا مثله هم تو خدا به ببین..داري دوست جون دريا.. نمیدونم -ناديا

 عزيزم حرفیه چه اين -من

 .چیه؟ نظرت..خانمي خوب -ناديا

 کنید؟ اعتماد من به میتونید چطور نشناخته شما اخه.. نمیدونم -من

 خبره چه درنشون میفهمیم نگاهشون از..میشناسیم ادمارو ما -گفت زدو مهربوني لبخند ناديا

 چطورم؟ من خوب -گفتم زدمو لبخندي

 غمگین -گفت مکث يکم با...ساده..مهربون -ايده

 کردم نگاهش متعجب خوردم جا اخرش حرف اين از

 میکنه بیداد بدجور خیلي غمت..نکن تعجب -ناديا

 زير انداختم سرمو

 بیرون زده چشمات از غمش که چیه مشکلت -ايده

  نیست مهم...هیچي -من

 میگه باشه داشته دوست وقت هر خودش بزار -ناديا

 باشه -گفت دادو تکون سري ايده

 يه با و خوابه دو بود بزرگ خیلي حیاتش فقط البته بود بزرگي خونه پیششون برم کردم قبول من و گذشت روز دوسه

 توش که داشت دوطرفش هم خوشکل دوتاباغچه و بود بزرگ خونه حیات خوشکل شیک ولي کوچیک پذيرايي حال

 زيرش نمیدونم اسماشنو که خوشکل هاي گل عالمه يه با بود نارنج پرتغقل درخت

 هي االن تا صبح از شدم خسته میخونم درس دارم..میگذره دانشگاه به اومدنم از ماه پنج کردم جا جابه پام روي کتابمو

 رسمي خیلي کردن ازدواج که کسايي براي شايد دانشگاه فضاي بپره ذهنم از مطالب نمیخوام میخونم درس دارم ريز

 قبول که کیه ولي ازدواج يا دوستي يا میده پیشنهاد بهم میاد يکي دقیقه هر... نه مجردم که من واسه ولي باشه

 نیست که نیست نخیرم...الکیه؟ مگه داشت نخواهم و ندارن من زندگي توي جايي مردا نمیخوام..عمرا..کنه؟
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 بدو خانمي پاشو پاشو خريد بريم قراره مثال اينجا نشستي تو که باز خوب دختر -ايده

 رفتم و شدم بلند جام از بودم نشسته بهارخواب توي تاب روي من و میباره ريزي بارون سرده هوا شدم بلند جام از

 خاکستري پالتوي شدم اماده و بود من براي که اتاقي توي رفتم منم میشدن اماده داشتن ناديا و ايده خونه داخل

 يمشک جذب شلوار و خاکستري مشکي هاي پوتین با رنگم مشکي گردن شال و مشکي خاکستري شال با رو رفنگم

 دمبو کشیده که باريکي چشم خط انداخنم اينه به ونگاهي برداشتم هم رو مشکیمو مخلي کیف کردم محوري ارايش

 دودي موهاي بود شده ماليم صورتي هام گونه میداد نشون خاکستري بیشتر چشمام بود کرده تر کشیده چشمامو

 یشترب لبامو بودم زده که لبي برق کم خیلي البته بود ريخته صورتم توي اون از کمي و بودم زده ور يه فرق رو مشکیم

 زد سوتي ديدنم با دخترا بیرون اومدم اتاق از میاورد چشم تو

 نمیبرم خودم با تورو من -ايده

 چرا؟ -من

 نمیکنه نگاهم ما به کسي میاي که تو چون -ناديا

 ديونه -گفتم خنديدمو

 کني گريه نمیخواد.. میبرمت هستي خوبي دخر چون حاال -ايده

 

 

 

 

 جون خاله ملسي من -کشیدم باال بینیمو الکي دادامو تکون سري

 بريم بپر خانم خوشکل بشه فدات خاله -ايده

 و يمشد پیاده ناديا منو ايستاديم بزرگ پاساژ يه جلوي رفتیم که دبرو و شديم ايده پارس سوار بیرون زديم خونه از

 کنه پارک ماشینو تا رفت ايده

  میشه منصرف میبینه تورو بگیره مارو بخواد يکي شايد باش ماهم فکر به ترکونديا حسابي دختر -ناديا

 نمیخوادت کسي اصال نکه -من

 میدن پیشنهاد ما به میان هم اونا نه میگي هي تو که بس -ناديا

 بابا برو- گفتم بازشو به زدم اروم

http://www.negahdl.com/


 نودهشتیا انجمن کاربر noghre| * عشق شکنان قانون رمان  سایت نگاه دانلود
 

 دخترا بريم -ايده

 ايده کنن ازدواج هم با میخوان حاال و دارن دوست همديگرو خیلي دايش پسر ا است ايده نامزدي چشن ديگه مدت يه

 که رفتیم مازه اون به مغازه اين از اينقدر بخره لباس تنها خودش و کنه غافلگیر رو کیارش نامزدوش میخواد واسه

 يه رنالژ از خوشکل خیلي گیپور لباس يه و دادن افتخار خانم سر اخر تا بريم راه نمیتونستیم خستگي شدت از ديگه

 ادد به خدا شدم محوش بودم دختر يه که من پوشیدش وقتي بود ناز خیلي که و کردن انتخاب قیمت گرون بوتیک

 برسه کیارش

 نشستیم فود فست به توي رفتیم نیازش مورد چیزاي کفشو خريد از بعد

 بشورم دستامو میرم من -ناديا

 میام منم -ايده

 بیايد تا میشینم من -من

 باشه - ايده

 و وردمیخ چن شکمش روي که براق رنگ ايي نقره لباس کردم فکر بودم خريده که لباسي به بود زير سرم رفتند هردو

 متر نیم و بود بلند و میرسید ارنجم تا کوتاهش هاي استین بودن دوخته لوزي يه ها چین اون روي روزي سنگ با

 تنم توي وقتي ناديا و ايده بود زيبا خیلي میداد نشون خوبي به رو اندامم پوشیدمش وقتي بود زيبا خیلي داشت دنباله

 کردن نعريف ازم کلي و زدن جیغ حالي خوش از ديدنش

 خانم ببخشید

 الدهفوق هاي چشم با بود ها مانکن شبیه و داشت جذابي صورت بود ايستاده کنارم بلند قد پسر يه کردم بلند سرمو

 مشکلي

 بفرمايید -من

 کسیه؟ جاي اينجا - پسر

 چطور؟...بله -من

 بگیرم رو وقتتون دقیقه چند میخواستم راستش -پسر

 اومده پیش مشکلي -من

 میچرخید صورتم اجزاري تمام روي خیرش نگاه
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 ادمن مهداد ديدم شمارو اتفاقي چندباري میخونم پزشکي هستید شما که دانشگاهي توي من راستش اصال نه نه -پسر

 به کال داشتم نظرتون زير مدتي يه راستش..اومده خوشم شما از من.. من.. بگم چطوري... بهتون میخواستم هستم

 بدم ازدواج پیشنهاد بهتون میخواستم اهمیتین بي اطرافتون مرداي

  بود شده عادي برام ديگه بودم شنیده ها پیشنهاد اين از بي از باال رفت هام ابرو ناخداگاه

 من ولي -من

 مالي نظر از من کنید فکر يکم میکنم خواهش ازتون..نمیخوام جواب ازتون االن همین من میکنم خواهش -نادم

 عدشب اخرمه سال امسال میشم کار به مشغول بیمارستان توي بعدشم دارم هم وماشین خونه هستم مرفه بگم میتونم

 و کرده ازدواج که دارم برادر يه خودم جز به دارم خوبي خانواده.. میشم کار به مشغول مامانم دايي بیمارستان توي

 حقیقته فقط نیست نفس به اعتماد و تعريف اينا البته..باشم خوبي گزينه کنم فکر..بزرگتره

 دستم رو بیوفته کنه دل رو زياد خوشي از که االنه بگیرتش يکي باش اينو من خداي اوه اوه

 من..برگردم نظرم از من که نمیشه باعث ايي ديگه هرچیزه يا..زمان گذشت نادم اقاي -گفتم خونسردي و جديت با

 هیچ هک نفره يه با بخواين شما نکنم فکر..دارم کار خیلي هنوز من ايي ديگه کس هیچ با نه شما با نه ندارم ازدواج قصد

 محبتي هیچ من طرف از هیچوقت باهاتون کنم ازدواج اگرم..کنید زدواج نداره خودش مخالف جنس به احساسي

 خورده زخم..مرداست بیزارم ازش زندگیم توي که چیزي تنها از من ولي میگم رک خیلي که ببخشید..نمیبینید

 متاسفم واقعا من..نديد حدر خودتنو وقت پس..بیاد بدم ازشون شده باعث که ديدم چیزايي ولي..نیستم

 ..میزنید؟ چوب يه به رو همه چرا -گفت و داد تکون سري نادم

 میگم هم ديگه بار يه...کنم اعتماد نمیتونم..نمیشناسم درست ولي نمیزنم چوب يه به رو همه من نادم اقاي نه -من

 متاسفم واقعا من..

 کنید فکر يکم ولي..باشه خوب بسیار -نادم

 بود نامرد خیلي..ويلیام فکر توي رفتم که شد چي نمیدونم دادم جوابشو منم کرد لبي زير خداحافظي نگفتم چیزي

 عوض شمارمو رفتم شیراز از يکه روز میشه دگرگون حالم بازم میخورم سیلي دارم میکنم حس اون اوري ياد با هنوزم

 که گفتم زدمو زنگ هم پونه به شدم دور همه از ديگه و خريدم ايده اسم به شماره يه رسیدم که بعدم ايده کردم

  نزدم حرفي من ولي کجام بگم بهش خواست ازم هرچي خوبه جام نباشه نگرانم

 کجايي؟ دريا..دريا -ايده

 بودم فکر توي سخت کردم بلند سرمو

 شده؟ چیزي -ناديا
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 چطور؟ نه -من

 میگفت؟ چي خوشکله پسر اين -ايده

 همیشگي؟ چیزاي -من

 دوستي؟ -ناديا

 تره؟ جدي نه -من

 میده حال خیلي داشتما خاستگار تو اندازه منم کاش -ايده

 ديونه کوفت -من

 من..دارم مايه من..خوبم من..خوبیم گزينه من..کن فکر ما با ازدواج به میگم میان شبي هر میگه دروغ مگه -ناديا

 اهچندم چون حاال ايي ساله بیست دختر کدوم جدا ولي نمیخوايمتون که بگیم ذقشونو تو بزنیم هم ما..دارم ماشین

 يخرشانس اخر تو دريا با..باشه؟ داشته خاستگار اينقدر.. قبوله نوزده همون سال بیست توي رفتي نیست بیشتر

 هستي

 نمیگفتید اينو وقت هیچ کشیدم سختي چقدر میدونستین اگر -گفتم خودم با دادمو تکون سري

 نمیکني؟ دل دردو يکم چرا..بابا بیخیال..شدي گرفته که بازم دريا- ايده

 کنه سرباز دوباره نزار باشه پوشیده زخمم روي بزار -من

  میدونه خدا که کرديم خنده و اينقدرشوخي خورديم باهم رو شام داد تکون سري ايده

 

 دل شا بچگانه چهره خاکستري ابي دوچشم با زيبا میدرخشد رنگ ايي نقره لباس میان در دختري میکنم نگاه اينه به

 شده ارايش ايي نقره ابي با که هايي چشم...میکشه رخ به رو لپش دوچال که دارد لب روي زيبايي لبخندي..میبرد

 ... است شده خمار درشت چشمان اشن بخش زينت بلندش مشکي هاي مژه که داره زيبا ايي جلوه

 بخدا کاشتم گل ببینید مدلمو بهترين خدا واي -ارايشکر

 میکرد نگاهم تحست با که طرفش برگشتم

 مرسي -من

 خوبي حس کرد بغلم گرمي به کردم بغلش و کردم باز دستامو خوشکلي خیلي اخه کنم بغلت میشه خانمي -ارايشگر

 شدي جیگر خیلي دختر واي -گفت کردو نگاهم ناديا اومدم بیرون اغوشش از داشتم

http://www.negahdl.com/


 نودهشتیا انجمن کاربر noghre| * عشق شکنان قانون رمان  سایت نگاه دانلود
 

 بود ناز خیلي دار نقش سانت جنس از بود تنش نازي خیلي رنگ ياسي دوبندي کوتاه لباس کردم ناديا به نگاي

  بود شده تر زيبا خیلي ياسي مشکي ارايش اون با عسلیش چشماي

 اون با نمیشد باورم اصال بود شده خوشکل واقعا بیرون اومد هم ايده شد تموم ناديا منو کار اينکه از بعد مدت يه

 همیکن غش حتما ديدنش با کیارش بود شده قبلش از تر زيبا واقعا بود شده فرشته يه شبیه زيبا و ملیح ارايش

 که ودب تیپي خوش شونه چهار بلند قد پسر کیارش اومد داماد که گفت ارايشگر همديگه تاز کردن تعريف کلي از بعد

 اشینم با ناديا منو مینگريستند هم به عاشقانه هردو بود زيبا خیلي که داشن رنگي مشکي چشماي ايده مثله درست

 سطو پسرا دختر از گروهي شديم تاالر وارد ماشین پارک از بعد بودن گرفته نامزدي جشن براي که تاالري رفتیم ايده

 زديکن میزي رفتیم میشناختن رو ناديا و منو اونا کردن استقبال ازمون کیارش و ايده باباي و مامان میرقصیدن داشتن

  خودمون کردن چک لباسو کردن درست بعداز البته نشستیم و کرديم پیدا داماد و عروس جايگاه

 برقصیم بريم بیا دريا -ناديا

 بشه خشک عرقت بزار برقصیم بريم اومديم تازه ما اخه..دارم هواتو اينجا از من برو تو -من

 اومديم پا چهار با انگار میگه همچین کردم عرق کجا من اه -ناديا

 چرا چرخ چهار با ولي نه چهارپا با -گفتم شیطنت با

 میکني زبوني بلبل..شده باز زبونت جديدا -گفت کردو نگاهم موزي ناديا

 هم تو بابا برو -گفتم خنديدمو

 همینطور منم رقصیدن به کرد شروع و وسط پريد و نیاورد طافت شم اخر میرقصید میخوردو ول جاش تو هي ناديا

 ببینم رو دست صاحت تا کردم بلند سرمو شد گرفته جلوم دستي میکردم نگاهش

 میديد؟ افتخار

 بود گرفته من جلوي رو دستش و بود ايستاده جلوم بود بود کیارش شبیه شديدا پسر

 برقصم؟ يکم شما با میتونم -پسر

  منپ ولي ببخشید -من

 هستم کاوه داماد برادر من.. نمیشناسیدم بگید میخوايد حتما -سر

 من راستش نه -من

 کرد قطع حرفمو بازم

 میرقصیم يکم نیاريد نه -کاوه
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 ولي برنمیداشت چشم ازم میرقصیديم داشتیم هم روي روبه بود پخش حال در شادي اهنگ شدم بلند اجبار و زور به

 نمیکردم توجه بهش زياد من

 برقصي نمخیواستي که تو -ناديا

 بود زده امیزي شیطنت لبخند کردم نگاهش

 عمرا وگرنه کردم گیر رودرواستي تو منحرف -من

 نداده دستت کار تا بشین برو زود میگم.. میشي ديونه داره پسره میرقصي خوشکل خیلي خودمونیما -ناديا

 شروع همه کرد شدن نواخته به شروع ارومي اهنگ و شد قطع انگ يهو خنديدن به کرد شروع بلندد بلند هم خودش

 گرفت دستمو کاوه که بشینم اومدم من رقصیدن دونفري به کردن

 که بشید راه نمیه رفیق نمیخوايد -کاوه

 بمعذ من و بوديم نزديک بهم خیلي گذاشتم شونش روي دستمو منم میخورد تکون اروم و کمرم دور گرفت دستاشو

 بودم

 اسمتون بپرسم رو اسمتون رفت يادم راستش...داره زيبايي اين به دوستايي ايده نمیدونستم -کاوه

 دريا -من

 خودش واسه دريايي واقعا ابي چشماي اين -گفت زدو دخترکش لبخندي

 کنه تعريف ازم اينجوري کسي که نداشتم عادت کشیدم خجالت

 .. میکنم زندگي اتريش االن ايران اومدم برادرم عروسي واسه من -کاوه

 داره ربط من به اينگار که میکنم زندگي اتريش تو میگه همچین چه من به خوب -دلم تو

 ساکتید؟ اينقدر همیشه شما -کاوه

 وقتا بعضي -من

 وقتاست؟ بعضي همون االن و -کاوه

 کنم فکر -من

 دوست من -کاوه

 کاوه از کردو استفاده فرست از منم شدن پراکنده همه میداد داماد عرسو اومدن از خبر که شد بلند ايي همه صداي

  بشم له پا دستو زير نمیخواستم پیششون میرفتم بعد میومدن خودشون نشستم میزم پشت رفتم و شدم جدا
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 فتمر بود بینشون هم ناديا کردن رقصیدن به شوع و وسط رفتمن جمع بازم گرفتن قرار جیگاهشون توي داماد عروسو

 وسط اومدن هم داماد عروس موقع همون وسط کشیدم و گرفت دستمو ناديا برگشتم گتم تبريک کیارش و ايده به و

 بود دهدي منو اونم ويلیام زد خشکم جام توي يکي ديدن با میرقصیدم که همینطور گذشت خوش خیلي رقصیديم کلي

  کردم فرار اومد طرفم به ويلیام رسید من به و گرفت رو يلیام نگاه مسیر کاوه بود ايستاده اونم

 دريا -ويلیام.

 رود اونجا از ماشین به رسوندم خودمو چطور نمیدونم بیرون زدم تاالر از و برداشتم پالتمو کیفو سريع ندادم جوابي

 ترسين دختر اگرچه بزارم تنهاش که نمیشد... دنبالش بیام بگه بیاد خواست وقتي که دادم پیام ناديا گوشي به شدم

 نیست مراد وفق بر چیز همه همیشه ولي بود

 عروسي ونما پس بود کرده خوشتیپ خیلي میکرد چیکار اينجا میزد شد به قلبم بودم ويلیام فکر به االن اون از بیشتر

 تمدس از حتما رفتم بیخبر که حاال میشم ديونه دارم بابا اي..که نبوده کارگرا از اونجا وگرنه معلومه خوب..بوده دعوت

 تو خوابیدم و کردم پهن رو خوابم رخته ايستادم دوش زير و کردم عوض لباسامو رسیدم خونه به شکاره خیلي

  بفهمم میزنه زنگ ناديا که موقعي تا کنارم گذاشتم گوشیمم

 اينقدر چرا.. ديدم شوق چشمام توي چرا زد صدام چر....بوده؟ گشته دنبالمم يعني.. بود اومده اينجا ويلیام چرا

 تکلیف تعین برام بازم بزنتم بازم بخواد ازااينکه از میترسم..چرا همش...؟ چرا...کردم؟ فرار چرا..ترسیدم

 چیز همه از.. بخورم ضربه اينکه از میترسم...میترسم..کنه

  شد بلند گوشیم صداي میکردم گريه مدت تمام بود گرفته درد سرم که کردم فکر اينقدر

 الو -من

 کجايي؟ سالم -ناديا

 خونه -من

 رفتي؟ چرا -زد جیغ مناديا

 بود بد حالم -من

 دنبالم؟ بیاي میتوني -شد تر اروم صداش

 میتونم اره -من

 دمز روش به لبخند بود سخته خیلي شد ماشین سوار ناديا دنبال رفتم پوشیدم پالتومو و انداختم سرم روي شالي

 گذشت؟ خوش -من
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 مرغا قاطي میرم دارم منم فکرکنم خیلي اره -ناديا

 چطر؟ -من

 کرد خاستگاري ازم ايده داداش -ناديا

 راستي؟ -من

 نمیرقصیدي که جیکم تو جیک چه بود گرم جون کاوه به سرت تو البته..نیديديش؟..اره -گفت زدو بزرگي نلبخند

 شیطونا

 زدم کیني غم لبخند

 خوبه؟ حالت راستي -ناديا

 خوبم اره -من

 امج تو باشه خواندش پیش میخواد امشب میاد شب فردا ايده خودم اتاق توي منم اتاقش توي رفت ناديا خونه رفتیم

 فرد نداره گفتن که کنه پیدام ويلیام اينکه ترس از کردم گريه اينقدر نخور درد به هاي فکر همون بازم زدم غلت

  صبح هشت دارم کالس

 ناديا شدم اماده و کردم خشک موهامو بپره سرم از کامل خواب تا گرفتم دوش يه شدم بلند جام از خستگي هزار با

  میخورد صبحانه داشت

 بخیر صبح سالم -من

 بهتره؟ حالت.. انم خوشک بخیر توهم صبح..سالم -ناديا

 خوبم خیلي اره -من

  رفتیم دانشگاه طرف به و خورديم صبحانه هم با

 ولي بود خشکلي پسر نیازي باراد البته و پسرا ي خیره نگاه روز هر مثله بازم کالسمون طرف به شديم دانشگاه وارد

 هیز مرتیکه زمین تو بره شه اب میخواد دلش ادم که میکنه نگاه خیره بد خیلي اومدااااا نمي خوشم اصال ازش

 خوشکلمون استاد اين البته که داريم رو عمومي زبان درس باهاش دانشگاه خوشکل استاد اينم شد کالس وارد استاد

 گذشته ساعتي نیم دادن درس به کرد ع.شرو و کرد سالم رويي خوش با همیشه مثله بازم هستش هم بنده خواه خاطر

  میکردم برداري نکته داشتم من داد ورود اجازه استاد زد در کالس در يکي که بود

 حاتمي خانم-ستاد

 بود پیشونیش روي اخم يکم کردم نگاه استاد به کردم بلند سرمو
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 استاد بله -من

 دارن کار شما با ظاهرا -گفت کردو اشاره در به ابرو به استاد

 تاداس به اينجا بود اومده چرا شد گرد چشمام ايستاد حرکت از قلبم میکرد نگاهم داشت اخم با ويلیام کرد نگاه در به

 کردم نگاه

 دارم کار باهات دريا شو بلند -ويلیام

 کردم نگاه استاد به التماس با

 کني؟ فرار میخواي کي تا..بزنم حرف باهات دقیقه چند میخوام بیرون بیا....نیستم؟ تو با مگه -ويلیام

 نمیام جا هیچ تو با -من

 يکي ينگفت..بودي؟ کجا االن تا...هان؟...کردي؟ فرار که ديشب مثله...بري؟ میزارم کردي فکر...میکني بیجا تو -ويلیام

 بهار..چي؟ مامانت درک به من نبودي من فکر به..فکري اينقدربي چرا/..کردم رو زيرو شیرازو تمام....میشه؟ نگران

 کردي؟ ريماد میکردي ادعا که هستي دختري همون تو...چي؟

 لیفتک تعین برام خونمو توي بیاي میخواي بازم نکنمه..بگیرم؟ اجازه تو از بايد نکنه..نداره ربطي هیچ تو به -من

 ونا توي ديشبم نمیدونم..نمیشناسم تو من کردي ذهر دهنم به رو زندگي میدوني خوب خودت....بگو تو..هان؟...کني؟

 وبات من چون برو اينجا از هم حاال میکنم دوري ازت بتونم که جايي تا ولي نیست مهم برامم میکردي چیکار مهموني

  کن فرو گوشت توي اينو نمیام جايي

  میگم من چون میاي تو -گفت و بیرون کشید منو و گرفت بازمو و برداشت خیز طرفم به

 کجا تشن غول اين کجا من میکرد ول مگه ولي کنه ولم که میکردم تقال

 بديد نجات رواني اين دست از منو میکنم خواهش استاد -من

 کشید بیرون دستش از منو و جلو اومد استاد

 محترم اقاي کنید رعايت نظمو دعوا و جنگ نه محترم اقاي تحصیل مکالن اينجا -استاد

 میکشید نفس عصبي ويلیام

 نکنید دخالت شما -ويلیام

 ببري دانشجومو نمیدم اجازه.. چي يعني -صادقي استاد

 نکنید دخالت شما پس منه مشکل اين-ويلیام
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 نداره ربطي -استاد

 میبرمت زور به يا میاي خودت يا دريا -ويلیام

 میکني جهنمش میدونم چه اگر نمیام بهشتم باتو من شي رد جنازم روي از مگر -من

 دنبال افتادم کردم ول زندگیمو تمام..خودخواهي خیلي..کشیدم؟ چي من نبودت تو میدوني ديونه دختر -زد داد سرم

 وت....شدم؟ حالي چه میدوني گفت تو از ايده وقتي.. تهران اومدم ذوقي چه با میدوني..هان؟...گشتم؟ چقدر میدوني تو

 گذشتم چیزم همه از.. گذشتم بود برادرم مثله که دوستم بهترين از تو بخاطر من...نه؟ نداري..داري؟ احساسم اصال

 ازيب من اعصاب با بیا دريا...بدن؟ مردا از خیلي که منه تقصیر..میدم بهت من بگو تو میخواي چي تو..میگذرم بخواي

 نکن

 گرفتم رو استاد لباس

 ببره منو نزاريد میکنم خواهش..میزنه منو ديونست اين میکنم خواهش استاد -من

 نبیرو کشید منو ويلیام میرفت گیج سرم مدام و بود افتاده فشارم میلرزيد بدنم تمام که بودم ترسیده اينقدر

 برام ها ضربه اين که نبودم قوي اينقدر شد تاريک جا همه همیشه مثله بازم زمین شدم پرت گوشم تو زد محکم و

 صدا ودب کرده برخررد ها صندلي از يکي پايه به سرم کنم فکر میسوخت سرم بخورم تکون نمیتونستم نباشه سخت

 میکردم حس میشنیدمو و کرد بغلم وقتي و میزد صدام همش که رو ويلیام

 دختر..دش بلند روت که دستم بشکنه الهي ببخشید...ببخشید عزيزم.. دريا..ببخشید دريا...عزيزم دريا..دريا -ويلیام

 دريا میکنم خواهش کن باز چشماتو دريا.. شد بلند خوب

 

 پلک چندبار کردم باز چشمامو اروم کشیدم هم توي میکرداخمامو در شدت به سرم میپیچید گوشم توي هاي زمزمه

 ادوت افتاد خاکستري چشم دوتا به نگاهم رفت بین از تاري اين کم کم ولي بود تاريک جا همه بودم شده بیدار زدم

  شدم جوري يه بود ويلیام شناختمش چرخید صورتش روي گر جو و جست نگاهم بود شده تیره که چشم

 دريا -ويلیام

 کردم سکوت نزدم حرفي

 دريا...دادم؟ فحش خودم به چقدر میدوني...کردي؟ ديونم کارات اين با میدوني...کردي؟ باز چشماتو عزيزم -ويلیم

 تو بدونه..باشي پیشم بايد تو...شدم رواني..کردي ديونم..نکنم بلند دست روت ديگه میدم قول..میدم قول

 کردي چیکار من با نبودت با نمیدونم..دريا نمیتونم..نمیتونم

 شد قفل چشماش توي دوباره بود شده سفید از چندتاري که هاش شقیقه به افتاد نگاهم
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 بهت صبح تا که ها شب چه کشیدم چي ببیني نبودي..نبودي تو خوردم غصه که بس شده سفید يکم موهام اره -ولیام

 بوي ونچ گرفتم اغوشم توي رو بودي کرده تنت که رو لباسي چقدر کردم بغض چقدر که ببیني نبودني.. نکردم فکر

 ...میداد تورو

 کردم حس بود شده چم نمیدونم..نمیدونم شدم جوري يه..بدم اينقدر من..شدم غمگین..چکید چشمام از اشکي

 که مهموني تو شب اون شدم خوشحال ديدنش از بود اومده وقتي چرا درو سوخت دلم...؟ بود شده چم من.. شکستم

 مغرورم من فقط نه...بوديم مغرور هردو بودم بد منم....بود بد اون ولي بود شده تنگ براش دلم..شدم خوشحال ديدمش

 اينارو يعني...بفروشتم میخواست بابام که مني..نبوده مادر مادرم که مني...من بخاطر میکنه گريه داره مرده اونیه

 ندارم لیاقتشو من...نیستم حدش در من....میدونه؟

 ندارم اشکاتو ديدن طاقت من...نکن گريه -ويلیام

 همیشه مثله بازم...نفهمیدم؟ من که بودن شده جاري کي از اشکا اين...نفهمیدم؟ خودم چرا پس..میکنم؟ گريه من

 داغ هشد چم من خدايا میداد دستم به خفیفي فشار گاهي گاه بود شده پیچیده دستم دور ويلیام دسته...شدم غمگین

 دورش خودم از چرا نمیدم جوابشو روزا اون مثله بازم چرا..نمیزنم داد سرش چرا ارومم چرا...حسیه؟ چه اين...شدم

 چرا؟....نمیکنم؟

 سخته بخدا...نمیتونم من..نکن اينجوري دريا.. ندارم سکوتتم تحمل من...باشي؟ ساکت میخواي -ويلیام

 مارستانمبی تخت روي اينجا تو بخاطر اينکه با االن که حالي در رفتم اذيتات بخاطر بگم..بگم بايد چي.. نداشتم جابي

 زدن حرف توان بگم که نیست چیزي..نیست حرفي ولي میارم فشار مغزم به..نیستم ناراحت چرا من...نیستم؟ ناراحت

 ندارم

 شد داغ شدت به دستم جاي همون کردم حس شد مورم مور زد دستم به ايي بوسه دستم روي گذاشت سرشو ويلیام

 چرا؟.. لرزيد دلم بوسید پیشنیمم و شد بلند

 میخوام معذرت -ويلیام

 میزنه حرفارو اين چجوري بود مغرور مرد يه اون کرد خواهي عذر ويلیام...کرد؟ عذرخواهي اون

 توي..ها رويا سرزمین توي خوابي.. رفتم فرو عمیقي خواب به من و زدن ارامبخش بهم که میکرد درد اينقدر سرم

 خوشبختیه از پر من براي که جايي..نیست غم و درد از خبر که جايي

 ودب شکمم روي بزرگي دسته میخورد گردنم به داغي هاي نفس نبود نوريي هیچ بود تاريک جا همه کردم باز چشمامو

 باال نافش ات پتو بود خوابیده کنارم ويلیام شدم شوکه....کردم نگاه بود کنارم که کسي به کرد عادت تاريکي به چشمام

 لوارش خوشبختانه کشیدم پاش ساق به اروم پامو نداشتم جرات رو پتو زير بود برهنه میديدم که اينجايي بود کشیده

 ..... کشیدم راحت نفسي بود پاش
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 هاي گوشنه ايي عضله هاي بازو سنگه سختي به بود معلوم که تکه شیش شکم برهنش بدن روي خورد سر نگاهم

 ودمب نشده اين متوجه حاال تا من بود جذاب و خوشکل چقدر بود ريخته پیشونیش روي که مشکي موهاي ستبر پهنو

 رزله و پست مرد يه اون بود اهمیت بي برام جذابیتش ولي

 اروم گرفت اغوشش توي منو سرم زير گذشت ديگشو دست و گرفت شونمو اومد تر باال دستش کشیدم عمیقي نفسه

 منو بود شده حلقه کمرم دور دستاش بود گرم اغوشش چقدر... نداد؟ دست بهم بدي حس چرا بوسید موهامو روي

 نمیتونم؟ چرا..کنم؟ خارج حصار اين از خودمو نمیتونم چرا کرد بغل محکم

 بوده عاشقم ويلیام نمیکردم تصورم حتي بود گرم اغوشش اونقدر رفتم خواب به بازم ولي شد چي نمیدونم

 هاي نفس ديدمش بیمارستان توي بار اولین واسه که بوديم جنگ حال در همش که ما..؟ چرا....هست؟ يعني..باشه؟

 لرزيد بدنم کردم حس صورتم پوشت به لبش برخورد با بوسید گونمو میشد پخش صورتم روي ارومش

 میاد بدم ازش که بخوابم مرد يه اغوش توي شدم تر حرف کم و تر اروم خیلي نمیره يادم از کرده ديونم ويلیام اغوش

 وت بودم خسته خیلي نکردم قبول ولي بزنه حرف باهام خواست چندباري ايده.. بوده سخته خیلي برام متنفرم ازش

 داشتم االن شايد نبودم ويلیام حد در من بشه دار ريشه نمیخواستم کنم سرکوبش میخواستم که بود حسي دلم

 خودم پاي روي بايد من نبود من ماله پوال اون ولي میومدم حساب به پولدار دختر يه االن شايد دانشگاه میرفتم

 مکرد بغض داره فرق اسمون تا زمین من با اون باشم ويلیام با نمیتونم...برسم جا همه به خودم میخوام من..بايستم

 

 نشستم همیشگیم جاي سر شدم کالس وارد

 خانوم دريا -باراد

 ختراد ي همه که بود دانشگاه پسراي ترين پولدار از يکي میگشت شیک همیشه بود ايستاده جلوم کردم بلند سرمو

 بودن دنبالش

 نیازي اقاي بفرمايید -من

 شده؟ چي..همي تو که ايیه هفته دو -باراد

 بگم شما به که نمیديدم نیازي بود اگر نیومده پیش مشکلي -من

 بودي مهربون يکم کاش -گفت کردو ايي خنده

 دشمنامز بود گفته بهش ويلیام خوبه بازم عوضي بود کرده ديونم نگاهش سنگیني سرکالس رفت اونم و اومد استاد

 ويلیام منو میده فازي چه واي شدم جورسي يه اومد دلم توي شیريني حس يه

 نمیخوريم هم درد به ويلیام منو هم تو رفت اخمام
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  بود کتاب گذاشتن براي که صندلي پهن دسته روي گذاشتم سرمو شد تموم کالس

 نه بگو شده چیزي میگم -باراد

 تو نه داره ربط اون به باشه چیزي اگر.. دارم نامزد نمیدوني مگه -گفتم کردمو بلند سرمو

 کردم تعقیبت بکني امد و رفت باهاش نديدم اصال نداره نسبتي باهات میدونم..بزن گول خودتو -گفت خنديدو عصبي

 نکن بازي نقش من واسه..خانمي

 سننه رو تو کنم بازي نقشه که گريم -من

 وقالدهف که اخريم کالس اين شده تنگ براش دلم نديدم ويلیامو که است دوهفته بودم عصبي خیلي برداشتم وسايلمو

 میکنه درد سرم کشید طول شب هشت تا بود

 اومد دنبالم هم کنه باراد اين خونه اومدم و شدم تاکسي سوار بیرون اومدم کالس از

 دريا کن صبر -باراد

 دنبالم؟ اومدي جراتي چه به -من

 دارم عالقه بهت من دريا نگو اينجوري -باراد

 داري عالقه من زن به کردي بیجا تو

 گاهمن بود شده کشیده هم تو اخماش بود شده منقبض فکش عصبیه که بود معلوم ترسیدم ويلیام صداي شنیدن از

 بود خورده گره بازوم دور باراد دست کردم دنبال رو نگاهش شدش مشت دستاي سمت رفت

 افتادي نمیگشي خجالت -گفت طرفشو رفت خشم با زمین افتاد اونطرف کرد پرت باراد برداشتو قدم يه ويلیام

 ربهض بخاطر که که باراد ي ناله صداي نباش ورش دورو نگفتم مگه عوضي مرتیکه..شدي؟ سیر جونت از نکنه..دنبالش

 فتمگر رو ويلیام بازوي میرسید گوش به میشد بلند ويلیام محکم هاي

  بشین ماشینم توي برو-زد داد ويلیام

 مبه محکم درو و نشست عصبانیت با میگفت باراد به چیزي يه داد با داشت بعدشم داد نشون ماشینشو دست با

 وايسه قلبم بود نزديک ترس از که داد وحشتناکي صداي کوبیده

 بلده؟ کجا از اينجارو...بود؟ اومده چرا پسر اين -ويلیام

 بزنم حرف نمیتونستم که بودم ترسیده اينقدر

 بده جواب -ويلیام
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 ايستاد رگبز خونه يه جلوي اينکه تا میداد ويراژ ماشینا بین میکرد پرواز ماشین گرفت ماشینو بودگاز شده قفل زبونم

  بیرون کشیدم و گرفت بازومو کرد باز منو سمت در و شد پیاده ماشین از

 شکست دستم کن ولم -من

 ...شو خفه موقع همون مثله...نگو هیچي.. نگو هیچي - ويلیام

 کن ولم میگم -من

  ندارشت اهمیتي براش زدنم پا دستو شونش روي انداختم کردو بلندم يهو نبود ساز کار ولي میکردم تقال هي

 نگاه اومدم فرود نرم جاي يه يهو میکردم تقال همچنان من ولي میره راه داره میدونستم ولي نمیديدم جارو هیچي

 دونفره تخت يه روي اتاقم يه توي ديدم کردم

 اينجا؟ اوردي منو چرا -من

 شو خفه نمیگم مگه -کردم سکته ترس از که زد داداي

 کن ولم گفتم منم -کجا اون داد کجا من داد ولي زدم داد خدش مثل

 نکن تر عصبي هستم که ايني از منو دريا - گرفت بازومو و جلو اومد عصبي

 کن ولم...هان؟ میشه چي بکنم -من

  زمین کرد پرتم يهو بکنم نمیتونستم کاري هیچ که بود گرفته محکم اوقدر ولي کشیدم دستمو

 میکني چیکار داري -من

 ابعذ داشتم میچرخید برهنم تن روي پي در پي نگاهش کرد هم کارو همین بکشه تنم از لباسمو داشت قصد ويلیام

 .. میکشیدم

 میکنم خواهش نکن اينکارو میکنم خواهش ويلیام -من

 لباسمو دش پرت تنم روي لباسم میرفت کنار تنم اروي که ويلیام سنگین حیکل بعدم و خورد گوشم به محکمي سیلي

  پوشیدم

 برو اينجا از االن همین -ويلیام

 يخیل برام اتفاق اين برگشتم میکردذم زندگي توش که اي خونه به شدم خارج ويلیام ي خونه از حرفي هیچ بدونه

 ممنونتم خدايا نکرد اينکارو که خواست خدا کنه ابرو بي منو میخواست ويلیام بود سنگین
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 ببا دباي... برم تهران از گرفتم تصمیم میشدم عصبي بود گرم نظاره دور از ويلیامم دانشگاه میرفتم بود سخت برام

 نشناستم هیچکس که جايي برم میخواد دلم کنم تحمل نمیتونم شدم خسته..میزدم حرف مهیار

 هیارم هستم مهیار خونه در جلوي حال.. رفتم شیراز طرف به هواپیما بلیط گرفتن از بعد و گرفتم مرخصي دانشگاه از

 موقع اين همیشه مهیار دادم فشار دررو زنگ داره کارخونه يه هم پدرش و معلمه مادرش میکنه زندگي پدرش مادرو با

  خونست

 کیه؟

 بود اف اف پشت از مهیار شاد صداي

 بیرون بیايد لحظه چند میشه اقا -من

 میام االن بله بله -مهیار

  کرد بغلم محکم و پريد کرد نگاهم ديد در جلوي منو مهیار بازشد خونه در گذشت دقیقه چند

 منو که چاکتم سینه عاشقاي اون بود شده تنگ برات دلم چقدر میدوني نبودي ماهم فکر به ديونه دختره -مهیار

 يموننامزد مراسم توي میخواست دلم يچقدر میدوني..گرفت سراغتو چقدر پونه میدون معرفتي بي خیلي..کردن ديونه

 باشي

 ولي باشم امان در که رفتم...ببخشید -من

 شده چي ببینم تو بیا...چي؟ ولي -مهیار

 دوختم مهیار نگران صورت رو نگهام اورد شربت برام خونه خدمتکار شديم خونه وارد

 نیستم دريا اون ديگه من...کني کمک بهم بايد..بگم بهت رو چیزايي يه میخواسستم راستش -من

 میخواي؟ کمکي چه.....بگي؟ بهم بايد رو چي...؟.شده چي -مهیار

 کنه تجاوز بهم میخواست اون... اون.. اون......ويلیام -زير انداختم سرمو

 گفتي؟ چي -گفت شده سرخ صورتي با عصباني نمیشد باورش میکرد نگاه بهم نابورانه مهیار

 شد سرازير اشکام

 من بخدا.....بیاره سرم بالرو اين میخواست.. اون بشه اينجوري نمیخواستم..افتاد اتفاق اين پیش روز سه -من

 .. ندارم بهش احساسي هیچ میاد بدم ازش نمیخواستم

 دل سوز از هايي گريه کردم گريه گذاشتمو سینش روي سرمو کرد بغلم مهیار
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 ازش.. پسته خیلي اون..بگیره ازم میخواست کشیدم زحمت داشتنش نگه براي تمام سال نوزده که ابرويي اون -من

 اون..میاد بدم

 گرفت شدت گريم

 ..میرسم حسابش به خودم -مهیار

 چطوري؟ -من

 میکنیم شکايت ازش -مهیار

 کنیم ثابت چطوري..نداريم شاهدي..نداريم مدرکي ماکه -من

 میکنم کاري يه..نمیدونم -مهیار

 برم میخوام مهیار..بسوزم فقط خودم بزار ندودنه هیشکي بزار..بشم تر ابرو بي میخواي -من

 بري؟ کجا میخواي بازم -مهیار

 برم ايران از میخوام -من

 میارن سرت باليي بازم اوجا میري..چرا؟ اخه ؟.چي -مهیار

 کنم محافظت ازش که ندارم چیزي ديگه -گفتم بود گلوم توي که بدي بغض با

 دوماه شد قرار برم ايران از کنه کمکم که کرد قبول مهیار خوردم شربت از کمي بود شده تبديل هق هق به گريهام

 اررفت باهام خیلي مهیار پدر و مادر بمونم خوابگاه توي بود قرار دانشگاه يه توي برم پاريس مقصد به ايران از ديگه

 به ور فرانسوي زبان تا کردم نام ثبت زبان کالس يه توي منم بود کارام دنبال خودش مهیار مهربونن واقعا دارن خوبي

 تمتونس تا کردم تمرين اينقدر گرفتم ياد رو سخت زبانه اين چطور که نمیشد باورم خودمم حتي بگیرم ياد خوبي

 میزد حرف فرانسوي باهام رو بودم مهیار کنار که مدتي تمام بود سخت واقعا کم خیلي اونم بزنم حرف لحجه بدونه

 تر ساکت خیلي قبل از تر ساکت بودم شده افسرده خیلي

 

 فشرد اغوشش توي محکم منو بود پونه بود اومده مون بدرقه براي که کسي تنها

 قمد دوباره بزنم زنگ يه..پیشکشت اومدن نزني زنگم حتي بهمون نشي معرفت بي بازم باشیااا خودت مواظب -پونه

 تو ولي بکشم زجر خودم بودم حاضر بودي واقعیم خواهر کاش...سخته خیلي دوريت.. من حساس کوچلوي ابجي...ندي

 نگي اخم

 نکن بدترش ديگه تو هست سخت براش رفتن کافي اندازه به نکن اذيت رو دريا پونه عزيزم -مهیار
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 میشه تنگ دلم اخه -پونه

 کشیدم اشکش از خیس ناز صورت روي دستمو کرد گريه دوباره و

 نمیکني گريه من بخاطر میدونم که من میرسونم دستت به سالم شازدتو نکن گريه اينقدر خانم عروس -من

 میاد بر خودش پس از اون نیستم اون نگران -گفت زدو بازوم به اروم پونه

 نمیام؟ بر خودم پس از من میکني فکر يعني -من

 نمیرفتي کاش.... غريبي شهر يه توي ولي..میتوني میدونم -پونه

 بهتره برم...سخته...بمونم نمیتونم اينجا..برم بايد-من

 شخو بود سخت خیلي رفتن دادم تکون دست پونه براي...کردن بغل همديگرو مهیارم پونه شد اعالم پروازمون شماره

 ندارم دوست خودمم حتي من...چي؟ من ولي داره دوستش عاشقانه خودشم که منتظرشه کسي اون مهیار حال به

 کردم دورش بود کي هر باشه منتظرم که ندارم هم رو کسي

 

 ايستاده کنارم مهیار داد نوازش رو صورتم ماليمي باد

 اومدي خوش پاريس به -مهیار

  کردم جا جابه رو بود دستم توي که هايي فرم

 اومدي خوش هم تو -من

  شديم خارج فرودگاه از وسايلمون گرفتن البته و چیزا جور اين و پاسپرت دادن فرودگاه توي هاي کار انجام از بعد

 من ي خونه میري روزه دو يکي کاره فقط که کني شرع رو دانشگاهت که زماني تا خانمي خوب -مهیار

 دار خونه پاريس تو -من

 گرفتي کم دست -گرفت فیگوري

 شده بیروح سردو هم هام قهقه حتي و لبخند میگفت پونه میخنديدم باهاش اروم من خنده زير زد خودش و

 نفسي به اعتماد خداي -من

 بودم مرده االن که نبود اينجوري اگر -مهیار

 مديونم بهت خیلي من مهیار میدوني..بشم داداش بي ندارم دوست..ديونه نکنه خدا -من
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 باني تو میدوني..نمیشدم اشنا پونه با هرگز من نبودي تو اگر.... دارم دوست خیلي خواهرمي مثله تو..نگو اينارو -مهیار

 مديونم بهت ايندمو من...بودي زندگیم اتفاق بهترين

 زدم لبخندي

 کني گريه که نبینم بخندي همیشه بده قول کوچولو ابجي خوب -مهیار

  دادم تکون سري اروم

  رفتیم مهیار خونه به

 خوابگاه نرو.. بمون همینجا بیا دريا میگم -مهیار

 تره امن اونجا نه -من

 میگي درست اره -مهیار

 یکش خیلي سبز و سفید دکور با کوچیک اشپزخونه يه داشت خواب اتاق دوتا بود شیک پسرونه خونه يه مهیار خونه

 فقط خوابیدم اگر بخوابم نتونستم هواپیما توي ترس از میومد خوابم شدت به شدم ها اتاق از يکي وارد بود امروزي

 ساعت يک

 بلند دوباره زور هزار به انداختم تخت روي خودمو و شدم داشت سیري بنفش و سوسني دکور که ها اتاق از يکي وارد

 و مهیار هاي هديه همه که من براي خريد عالمه يه از بعد..بودم خسته خیلي خوابیدم کردمو عوض لباسامو و شدم

 ايران ويت میتونستم باشم نیاز بي که میرسید بهم پول سهام از اينقدر چیزا اينجور لباسو عالمه يه گذشت بود پونه

 من..دارپول دختر يه...نیاز بي دختر يه داشتم هم زيبايي بزرگو خونه بشم سوار بخرمو خوشکل سوناتاي که خودم براي

 چي....بیرون برم شیراز از داشتم ارزو حتي من....پاريس؟...؟ کجام من...میخواستم خانواده من..نمیخواستم اينارو

 يه من...کیم؟ من مگه...؟.شدن عاشقم مرد دوتا يه چطور....؟ رسیدم اينجا به چطوري....میرم دانشگاه من...شد؟

 براي نخواد باباش که کرد کار سخت..نشه هرزه تا کرد کار سخت که دختري بود محتاج شبش نون براي که دخترم

 ارمد لیاقت من اره..دارم رو لیاقتش من..باشم اينجا االن که دارم رو لیاقتش من اره... اينم من..بفروشتش مواد گرفتن

 هشد هرچند بزارن احترام بهش که يکي....کنم زندگي خانم يه مثله که دارم لیاقت...کنم تجربه رو خوب زندگي که

 دارم لیاقت جنگیدن همه اين از بعد..دارم لیاقت من..يخ کوه باشم

 دمش نام ثبت شد انجام میگفتن سیته اينجا بهش که خوابگاه براي من کاراي گذشت زود چیز همه گذشت زود خیلي

  بردم سیته به رو وسايلم میره مهیار امروز

 میدي؟ قول يه بهم دريا -مهیار

 قولي؟ چه -من
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 باشه؟ بگي بهم اومد پیش برات مشکلي وقت هر بده قول بهم...باشي خودت مواظب بده قول -مهیار

 قول دوتا شد ايکه -من

  بده قول فقط تو خوب اره -گفت و خنديد گريه میان در

 میدم قول باشه -من

 نباشي تنها تا کن پیدا دوست..میزنم سر تو به..میام پاريس وقتا بعضي من....میزنم سر بهت -مهیار

 باشه -من

 جاي همه...غريب؟..غريب شهر يک درون..شدم تنها هم باز من رفت و داد تکون دست برام رفت او و کردم بغل مهیارو

 افتادم راه به تاکسي طرف به و کردم پاک رو صورتم روي هاي اشکا غريبم دنیا با من..غريبه من براي دنیا

 

 امولباس کوچیک ديواري کمد يه و کتاب قفسه يه توش تحرير میز يه و تخت يه پنجره يه با متري هفت کوچک اتاق

 میکردم حس ولي چرا نمیدونم کردم جمع توش موهامو تمام و گذاشتم سرم روي خاکستري کاله کردم عوض

 هوسوس ادمارو موهام که بودن گفته بهم هردو برسام هم و ويلیام هم اينکه بخاطر شايد ببینه موهامو نبايد هیچکس

 ستهبرج هاي لب زدم لب برق کمي بیاد در بودن روح بي اين از صورتم تا کردم ماليمي ارايش بشن نزديک بهم میکنه

 مامهت پوشیدم هم رو جینم خاکستري شلوار يه با رو بلندم استین سفید پیراهن کوچلو و صورتي شد تر برحسته ام

 رو داشت سفیدي هاي بند که رنگم خاکستري کتوني هاي کفش برداشتم رو سفیدم کیف بود تنم کیپ ها لباس

 میگذره دانشگاه به من اومدن از ماه يک شدم دانشگاه وارد بود کیفم توي هام کتاب بیرون زدم سیته از پوشیدمو

 ونچ..بگذريم دانشگاه پسراي هاي مزاحمت از البته...نگراني هیچ بدونه..شده ارام تازه من کننده کسل سردو زندگي

 بودن تر سمج اونا تازه بود همینجوري هم ايران دارم عادت ها مزاحمت اين به

 استاد میکردم گوش هاش حرف به دقت با بود بهش حواسم تمام هم من و بود دادن درس مشغول ايزاک ژاک استاد

 گرچه میزدم حرف خوب خیلي نداشتم زبان براي مشکلي ديگه...میداد درس محشر واقعا که انگلیسي اخالق خوش

 میشدن متوجه بقیه ولي داشتم لحجه کم خیلي

 تصمیم يک در بودم حوصله بي کمي نداشتم کسي به کاري بیرون رفتم کالس از و برداشتم رو وسايلم شد تمام کالس

 بهم دبیرستانم دوستاي..هستم سرما عاشق من بود خوشايند برام پاريس سرد هواي رفتم سن رود طرف به سريع

 میشهه مشکالتم تمام با بست نقش لبم روي دبیرستانم دوران اوردن ياد به از اختیار بي لبخندي.. سرما الهه میگفتن

 زندگي راحت که میتونم بازم میتونم من ولي..فرسا طاقت شده تر سخت خیلي االن ولي....بودم شادي و قوي دختري

 کنم
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 یرونب موقع تادير نمیخواستم برگشتم سیته طرف به میدرخشید تاريکي توي ياريس بود شده شب اومدم خودم به

 دبو روم جلوي سیته بزرگ حیاط بودم سیته جلوي بعد دقیقه چند دادم رو سیته ادرس و شدم تاکسي سوار بمونم

 کرده ايجاد رو زيبايي فضاي درخت تعدادي با اش شده چمن زمین دخترا براي يکي و پسرا ماله يکي ساختمان دوتا

 انداختم درسام به نگاهي کردم عوض لباسامو شدم وارد 63 شماره اتاق بود سوم طبقه اتاقم رفتم باال ها پله از بود

 زندگي پاريس توي سال چهار تا بايد پزشکیم مدرک گرفتن براي ام خسته خیلي من خداي...دارم کالس صبح فردا

 طعلق اينجا به میکنم حس بخشه ارامش برام پاريس که بود خوب خیلي اين خوابیدم فراوان خستگي با کنم

 بخواد که نیست کسي چون شايدم..نکردمش تجربه ايران توي که میده دست بهم پاريس توي ارامشي حس..دارم

 میخوابم اسوده و راحت خیال با چون شايد.. کنه اذيتم

 کالس اخراي بود دادن درس حال در شوخ از بیش استاد کالس هم بازم شدم دانشگاه براي رفتن اماده روز هر مثله

 کرد باز بچه روبا حرف سر که بود

 نمیبینم رو دخترت دوست..سیمونه-البر استاد

 خنديد بلند صداي با و برام بود شده تکراي اون استاد اوه -گفت لبخند با سیومنه

 تو میا حیا يعني میزنه حرف بقیه دختراي دوست راجب راحت چقدر ادبه بي خیلي تاريخ استاد اين پست چقدر

 بودم نشسته ساکت همیشه مثله من نیست کارشون

 دريا -استاد

 دوختم بهش سردمو نگاه کردمو بلند سرمو میگفت اسممو لحجه با چه

 بله -من

 اللي که میکنم فکر اوقات گاهي..ساکتي همیشه چرا تو -استاد

 بي هاي موضوع مرود در بخوام اينکه از بهتر.. میدم ترجیح رو بودن الل نیست مهم -گفتم و باال انداختم هامو ابرو

 کنم صحبت ته سرو

 چي کالهت زير بدونم دارم دوست خیلي من البته مرموزي و اروم خیلي تو.... من..خداي اوه -خنديد استاد

 تاسي تو نکنه...داري؟

 توي شمارو کرده رنگ و بور موهاي من موهاي که نمیدونید کدومتون هیچ بخنديد..شدم منفجر خنده از کالس همه

 نمیزاره جیبشم

 میرسونه؟ بهتون نفعي چه دونستنش ولي....باشم شايد -گفتم کردمو نگاهش اهمیت بي

 دارن تاکید حجاب روي شرقي دختراي میدونم گرچه کنجکاوم خوب ولي..نمیدونم-استاد
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 مهمه براشون شرقیا درسته ولي نیست مهم برام حجاب زياد -من

 ببینم تورو تاس سر میشم موقف روز يه من -استاد

 گستاخه واقعا استاد اين اومدم بیرون کالس از عصبانیت با شد تمام کالس

 رستد خاکستري ابي نگاه يه توي چشمام کردم بلند سرمو ترس با ريخت جلوم برگه عالمه يه خوردم چیزي به محکم

 خورد گره خودم مثله

  بود خوشتیپ بلند قد پسر يه

 کردن جمع به کردم وع.شر هارو برگه و نشستم..نبود عمد از کنید باور متاسفم واقعا -من

 نیست مهم -پسر

 زد؟ حرف فارسي اين کردم تعجب لحظه يه

 میخنديد داشت کردم نگاهش و کردم بلند سرمو

 شد عمیقتر لبخندش ديد منو تا

 زدي حرف فارسي اخه شدي هول زيادي کنم فکر -پسر

 هستي؟ ايراني تو -من

 .نکردي عادت هنوزم چون اومدي ايران از تازه کنم فکر..پاريسه اهل پدرم دورگه يعني بله -پسر

 بله -من

 خاکستري اي رگه با بود مشکي و دودي من موهاي مثله درست افتاد موهاش به نگاهم گرفت ازم هارو برگه بقیه پسر

 منوداره صورت سیماي من خداي

 بهم بود شده خیره اونم

 شبیهیم چقدر -من

 کردم تعجب اره-گفت خنديدو

 بزشکي رشته انشگاه اين دانشجوي واتسون دنیل-گفت کردو دراز طرفم به دستشو

 یدکش عقب دستشو و شد متوجه خودش کردم نگاه دستش به لبخند با میشد شروع حرف يه با اسمامونم جالب چقدر

 هستیم باهم کالسو چندتا نکنم اشتباه اگر پزشکي دانشجوي حاتمي دريا -من
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 نمک فکر بله... خوشبختم شما با اشنايي از خودتون مثله درست..داريد زيبايي اسم -گفت و فرانسوي زبان توي زد

 همینطور منم -من

 اناير به ديگه االن پیش سال خیلي البته میرفتم ايران به زياد من....ديدم هموطن يه شد خوب -گفت زدو لبخندي

 نمیرم

 چرا؟ اوه -من

 برسم کالسم به که برم بايد منم..داشتي عجله کنم فکر..نیست مهم ديگه خوب -دنیل

 گرفتم وقتتو که ببخشید..برم بايد اره -گفتم رفتمو کنار راهش سر از

 ودب خالي جلو رديف شدم ديگه کاالس يه وارد. برسم ديگه کالس يه به تا میرفتم بايد..شد دور ازم و داد تکون سري

 لحجه با و ايستاد استاد که بومد گذشته انیمه از کالس ادبیات درس همیشه مثله شد وارد من از بعد مهربونمون استاد

 کردم نگاه بهش لبخند با خوند رو حافظ شعر از بیت يه ايي بامزه خیلي

 ارزيد مي امتحانش به ولي..نمیزنم حرف خوب رو فارسي میدونم -گفت استاد

 اسطالح عالمه يه با سختیه زبان -گفتم خنديدمو

 ندشد عالقمند فارسي زبان ه ب همه روزا اين چرا نمیدونم -گفت طعنه به ها دانشجو از يکي کرد تايید حرفمو استاد

 کنمن فکر -گفت پسرا از يکي که کردن تعید حرفشو هم ها دختر بقیه مینشست گوشم توي افادش پر و جیغ صداي

 بشه عالقمند فارسي زبان به يخ کوه اين بخاطر کسي

 تمینشس قبلم توي هاشون طعنه از کلمه هر ولي میگن چي که نبود مهم برام...نمیزدم حرفي زير بودم انداخته سرمو

 بشه مشروط بخواد کسي فکرنکنم..کنید تمومش -استاد

 کردم گوش درس ادامه به و انداختم استاد به ايي قدرشناسانه نگاه ديدم رو بقیه کجي دهن شدن ساکت همه

 يا سته دلتنگ برام کسي ايا اينکه حس و من بازم پنجره کنار نشستن منو بازم سیته اتاق و من بازم شد تموم کالس

 ..درس کالس بازم میگذشت هم پشت که ارام هاي روز بازم نه

  رفتم بیرون سیته از

 ودب شده تنگ نمیدونم که چیزي براي دلم بود مشخص درو از اسکله هاي چراغ...سن کنار همیشگیم جايگاه به رفتم

 دادم جواب ناشناس شماره درومد صدا به گوشیم

 ام سالاااااااااااااااااااااا
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 دادم قورت رو بغضم بود پونه شاد صداي

 عزيزم سالم -من

 شده ريزه يه برات دلم...خوبي -پونه

 خوبن؟ همه بابا مامان..؟.خوبه مهیار..همینطور منم -من

 یاي؟ب میتوني بگیريم عروسي ديگه ماه يک قراره راستي...داره خوبي اين به همسر..نباشه چرا خوبه که البته -پونه

 دارم دانشگاه من عزيزم نه -من

 نبودي هم نامدزي واسه..میومدي کاش -پونه

 شده تنگ خیلي برات دلم...میگیره سر عروسي نباشم که منم..عزيزم نیست قسمت -من

 خوبه؟ حالت..دريا -پونه

 ....راحتم..خوبه اينجا..پونه عالیم من بگم بهتر...خوبم که البته -من

 بگي راست امیدوارم -پونه

 میگم راست که معلومه -من

 میزنم زنگ بهت بازم میکنه صدام مامان..جونم دريا بیخشید...میدونم -پونه

 برو عزيزم باشه -من

 خداحافظ -پونه

 خداحافظ -بغض با

 براي پونه براي دلم شده تنگ چي براي دلم بفهمم تا بود تلنگري پونه بود گوشیم صفحه به نگاهم شد قطع تماس

 حالم خوش..دارم اونارو که خوبه.. حالم خوش براشون واقعا بود شده تنگ بودن شده خانوادم که کسايي براي مهیار

 هستند مناسبي زوج واقعا دارن همديگرو اونا که

 چکید چشمام از اشکي

 خوبه؟ حالتون

 میکنید؟ گريه داريد -گفت زدو کوچکي لبخند بود دنیل کردم بلند سرمو

 کنم فکر -من
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 اينجا؟ میايد همیشه -گفت شدو تر عمیق لبخندش

 روز هر تقريبا -من

 سالم

 رنگي موهاي و چشما هم مرد اون بود مرد اون شبیه خیلي دنیل کردم بود ايستاده کنارش که مردي طرف به سرمو

 داشت دنیل

 سالم -من

 حاتمي دريا -گفتم ازش که دختري همون اينم پدر و..واتسون روبرت پدرم اقا اين -دنیل

 موند ثابت کالهم روي نگاهش کرد نگاهم موشکافانه مرد

 خوشبختم -من

 برق اينجوري چشماش که خوشبخته چقدر حالش به خوش...میکرد غوغا شادي و اشتیاق نگاهش توي زد لبخند

 میزنه

 کرد تعريف خیلي شما از دنیل..خانم خوشبختم -واتسون

 ..واقعا؟ -من

 بشیم دوست باهم دارم دوست خیلي راستش -گفت زدو چشمکي دنیل

 نمیشم دوست کسي با من ولي..دوست؟ -من

 نداري دوستي هیچ تقريبا میدونم بله -دنیل

 خوب -من

 داداش يه مثله اوممم..باشم دوستت دارم دوست....دوست يعني دوست -گفت پريدو حرفم وسط

 واقعا؟ -گفتم زدمو لبخندي

 نمیفهمي؟ فرانسوي ببینم -واتسون

 میفهمم چرا -گفتم کردمو نگاهش متعجب

 واقعا؟...واقعا؟ میگي همش چرا پس -واتسون

 کردم تعجب خوب -گفتم زدمو لبخندي
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 جالب چه..داشت اونم کردم نگاه دنیل به دارم اينجوري لپ چال دوتا دقیقا منم شد مشخص لپش چال دوتا خنديد

 نمیخنديد؟ بگم چیزي يه -من

 میخنديم داريم االن که ما -دنیل

 میگم رو حرفم از بعد نه -من

 بگو باشه -دنیل

 بگیرم نمیتونم خودمو جلوي من بگي جوک ببین -واتسون

 بود سفید کامل موهاش بود جون خیلي که صورتش عکس بر کردم سفیدش دست يه موهاي به نگاهي

 نمیگم جوک نه -من

 بگو خوب -واتسون

 هستم شما شبیه خیلي من که جالبه خیلي -من

  خیلي بله -گفت کشیدو عمیقي نفسه استیون شد محو هردوشون لب روي لبخند

 نداد ادامه حرفشو

 بود شده غمگین نگاهش کرد بلند سرشو وقتي زير بود انداخته سرشو دنیل

 زدم بدي حرف ببخشید -من

 اصال نه نه اوه -واتسون

 شديد نارحت چرا پس -من

 .نیست اينجوري -واتسون

 داد دست بهم حسي همچین ولي نمیدونم -من

 نکن فکر چیزا اين به -گفت زدو مهربوني لبخند واتسون

 بشینیم بیا -گفت کردو اشاره نیمکتي به

  نشستیم رفتیم نیمکت طرف به

 میکني؟ زندگي اينجا کي با -واتسون

 هستم تنها -من
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 کجاست؟ خانودت پس..جدا؟ -واتسون

 هم مادرم..کرد فوت پش سال يک پدرم -من

 ندادم ادامه حرفمو

 چي؟ مادرت -دنیل

 يه داشتم دوسش شدم اشنا پلیس افسر يه با ها موقع اون..مونديم خواهرم و من کرد تکمون بودم بچه وقتي -من

 مامان پیش رفت خواهرم...مادرم میکردم صداش عمه من که کسي و دايمه پسر پسر اون فهمیدم گذشت که مدتي

 ادند خونه بهم اجبار البته و اصرار هزار به دمش جا ازشون..نکردم هم قبولش..کنم قبولش که بود سخت برام برام ولي

 فراموشش ها سختي تمام با همین واسه کرده خیانت بهم دايم پسر برسام کردم فکر که بود موقع اون....دادن سهام

 همین بخاطر کرد پیدام ولي تهران رفتم...کردم فرار ازش شد عالقمند بهم و اورد رو بهم ديگه مرد يه که بعدم...کردم

 اونا اگر..برادرمن خواهرو مثله که دارم خوب خیلي دوست دوتا فقط من....میکنم زندگي تنها تنهاي...پاريس ومدا

 داشتم اونارو فقط..نداشتم حامي هیچ من...شايد..بودم مرده من االن شايد نبودن

  من خداي..میکردن گريه داشتند هردو دنیل و استیون سمت رفت نگاهم

 نبود شما کردن ناراحت قصدم بخدا..میکنید گريه داريد چرا من خداي -من

 لیاقت بي چه -گفت زدو لبخند گريه بین استیون

 چي؟ -من

 لیاقته بي کنه حمايت دختر يه از نباشه بلد که کسي...ديگه بودن لیاقت بي -واتسون

 میکردم حس ولي چرا نمیدونم میکردم باهاشون زيادي نزديکي احساس زدم حرف خیلي دنیل و استیون با شب اون

  هستم صمیمي باهاشون خیلي

 شد دير.. ديگه بیا دريا دريا -دنیل

 شدم ماشین سوار بدو بدو

 ..اومدي عجب چه -دنیل

 باشه راحت بزار دني خیال بي -استیون.

 ببخشید -من

 کنم مهمونتون خوشمزه شام يه که بريم دادايد افتخار که حاال خانم میکنم خواهش -دنیل

 میده مزه خیلي بودن دني مهمون شام که به به -واتسون
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  رفتیم رستوران طرف به و گذاشت شادي اهنگ دنیل زدم لبخند اروم اختیار بي منم خنديدن دو هر

 از هک..نشستیم دنجي گوشه در میزي پشت شديم رستوران وارد و شديم پیاده سه هر ايستاد شیکي رستوران جلوي

 بود شده رزرو قبل

 چطوره؟ دانشگاه و درس ببینم بگو...خانم دريا خوب -واتسون

 میگذره..خوبه -من

 جودانش بهترين از میدونم که اونجايي تا ولي..میخوني درس گذروندن وقت واسه فقط میاد نظر به که اينجور -دنیل

 هستي دانشکده هاي

 همینطوره کنم فکر -گفتم دادمو تکون سرمو اروم

 داري؟ ايي نقشه چه کريسمس تعطیالت واسه....خوبه خیلي -واتسون

 میمونم خوابگاه توي...هیچي -من

 کردن اخم دنیل و واتسون

 بري؟ بیرون نمیخواي يعني..چي؟ يعني -دنیل

 مونده کريسمس تا ماه يک االن تازه.. برم چي واسه من..نمیدونم يعني...نه خوب -من

 کنه ريزي برنامه بايد ادم حال هر به -دنیل

 بگیري جشن ماه با چیه نظرت -واتسون.

 بودن من جواب منتظر و بودند زده لبخند هردو کردم نگاهشون متعجب

 کن شرکت هم تو میگريه بهاري چشن يه سال هر پدر -دنیل

 اخه -من

 بیاي بايد حتما رو چشن -واتسون

 چرا؟ من اخه -من

 هستي ما خونواده از عضوي هم تو چون-دنیل

 کردم نگاهش گرد چشمايي با متعجب

 تو دريا -واتسون
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 چي؟ من -من

 هستي من دختر تو -گفت و کشید عمیقي نفسه واتسون

 مرده من باباي..نیست جالب اصال..میکنید شوخي -گفتم خنديدمو بودم شده شوکه

 خواهرمي تو دريا -دنیل

 ممکنه غیر -من

 گرفتیم اي ان دي ازمايش ما -دنیل

 چطوري؟ اخه -من

 بامبا با تو اي ان دي کردم ازمايشش ازمايشگاه بردم رو بود شده خوني که دستمالي اومدمن خون دستت يادته -دنیل

 ردم منیه پدر يعني نمیشد باورم کردم نگاهش داد بهم رو ايي ورقه دادمش معتبرم ازمايشگاه يه به حتي..بود يکي

 فرانسويه؟

 چرا اخه..ممکنه غیر -من

 برده وروت مادرت..نبودي ولي گشتم رو فرانسه تمام ايرانو تمام....نکرديم پیدات ولي....گشتیم دنبالت خیلي -واتسون

 بود من تقصیر همش بود من تقصیر همش....بود

 چطوري؟ چرا اخه -من

 بود پروانه مادرت اسم برد تورو گرفت طالق اون شد دعوامون باهم -واتسون

 پرستو يعني...چي؟ -من

 خالمونه اون -دنیل

 کجاست؟ مادرم پس..میشنوم چي -من

  مرده سرطان بخاطر..مادرمون..کنیم پیدا رو خاله تونستیم تو طريق از -واتسون

 زندگي ام خاله شوهر و خاله با من يعني من خداي.. سختي روزاي چه گريه زير زدم گذاشتم میز روي سرمو

 بهار پس..میکردم

 چي؟ بهار -من

 خالته دختر اون -بابا

 نداره امکان.. چطوري اخه من خداي -من
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 فکر که اونیه از بیشتر خیلي...خودته ماله همش.....بوده مادرت ماله دادن بهت که ايي خونه و سهام اون همه -استیون

 شده ريخته ديگه حساب يه توي بقیش..کني

 نیستم؟ اصیل ايراني يه من يعني....دارم؟ بابا من يعني....مني؟ پدر واقعا شما االن فقط..نمیخوام پول من -من

 داداشته دنیلم...باباتم من.. دخترم اره -بابا

 داداش من..دارم بابا من..عالیه اين..دارم بابا من نمیشه باورم من خداي کرد بغل منو شدو بلند صندلیش روي از

 هستن مواظبم جوره همه که دارم حامي دوتا االن من که میکنه باور کي..دارم

 من نبود شباهتت اگر بابا کوچلوي دختر....شدم؟ خوشحال چقدر کردم پیدات وقتي میدوني..دخترم نکن گريه -بابا

 کردم پیدات که نمیشه باورم بود شده تنگ برات دلم..بابا درياي.....نمیکردم پیدات هرگز

 دارم برادر و پدرو من بود رويا بهترين اين... کردم بغل هم رو دنیل

 خط سر نقطه -گفتم که بود موقع اين من رفتم بابا ي خونه به من اتفاق اين از بعد

 ونباهاش و دايي و خاله پیش بريم بايد ايران برم بابا بهاري چشن از بعد قراره بود دريا واقعیم اسم جديد زندگي يه

 بودن؟ گرفته ازم رو هويتم چرا..نکردن؟ اينکارو چرا میدادن بابام به منو بايد اونا.. بزنیم حرف

 ارايشگر هک زيبايي و محو ارايش بلند استین میومد بهم و بود زيبا واقعا براقش طاليي رنگ....کردم تن به زيبايي لباس

 ريختم دورم کردمو لخت موهام...بودم کرده اصالح ها مدت از بعد بود کرده ترم زيبا واقعا بود نشونده صورتم روي

 هب دنیل و بابا چرخید طرفم به ها نگاه همه اومدم پايین میکردم زندگي که جايي بابا امارت هاي پله از بودم زيبا...

 زدم لبخند و گرفتم بابارو دست اومدن طرفم

 شدي خوشکل خیلي..کشي؟ رو همه میخواي خوشکل دختر هي -بابا

 توجهشون همه و زد دست تا چند بابا بود مانده باقي هنوز پله سه داره رو مجلس پسراي کشتن قصد ديگه اره -دنیل

 جلو شدند جمع و شد جلب ما به

 جشن اين من براي گرفتم بهاري جشن ديگه هاي سال مثل امشب....میگم امد خوش عزيز هاي مهمان همه به -بابا

 کنارمه االن و...کردم پیدا رو بودم کرده گم پیش سال هفده که رو دريا کوچولوم دختر چون جشنه ترين زيبا بهاري

 رقص يه واسه منو دعوت -گفت کمرمو دور انداخت دستشو دنیل شدم معرفي ها مهمان همه به زدند دست همه

 میپذيري؟

 عزيزم برادر البته -گفتم زدمو لبخندي

 ...شديم رقصیدن تانگو مشغول دنیل منو شد نواخته اهنگي
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 گرفتي؟ ياد کجا از..میرقصیا خوب دختر هي -دنیل

 داد ياد بهم رقصارو از خیلي بود رقص مربي داشتیم همسايه دختر يه -من

 بوسید گونتمو زدو لبخند

 هنرمندي ابجي چه به به -دنیل

 بده قرضش منم به

 بود ايستاده کنارمون بابا

 چشم -دنیل

 رفت کنار دنیل و گرفتم جا بابا اغوش در

 میگذره؟ خوش -بابا

 نمیشه اين از بهتر.. عالیه چیز همه اينجا.. خوشاينده برات هم هاشون عذاب کني پیدا خانوادتو وقتي -من

 پیدات که خوبه خیلي....دخترم...اينجايي تو چون منه بهاري جشن بهترين اين...خوشخالي که حالم خوش -بابا

 بس و بود معجزه يه اومدنت..کردم

 بوسیدم رو بابا ي گونه و زدم لبخند

  رفت غش دلم خدا واي -بابا

 کردم؟ چیکار مگه وا -گفتم خنديدمو

 بفهمي تا کنم بوست بزار -بابا

 رفت غش دلم بابا قول به داد دست بهم خوبي حس بوسید گونمو بابا

  وايییییییي -من

 میکني درک حاال -بابا

 البته -من

 منو کنار اومد مشروب شیشه يه و باريک جام تا سه با بابا شد تموم هاش شادي تمام با مهماني رقصیدم و بابا با کلي

 دنیل

 میخوريم شامپايین هم کنار بودن افتخار به -بابا
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 نمیخورم مشروب من ولي -من

 میخوريم هم دنیل منو..بشي مست که نیست اينقدر بخور -بابا

 اخه-من

 نیست بد طعمش بار يه فقط -بابا

 ايیه؟ مزه چه ببینم بودم کنجکاو خودمم کردم قبول ناچار

 گرفتیم باال رو اممون همه کرد پر هارو جام رفت کجا نفهمیدم و پريد اش چوبپنبه کرد باز رو شامپاين بابا

  رکتب پر سالي و روشن ايي اينده امید به..کنارمه حاال که جونم دريا سالمتي به..خانوادگیمون جمع سالمتي به-بابا

 ونجامش نصف دنیل و بابا نداشت بدي طعم ولي بود تلخ يکم خوردم يکم کردند برخورد بهم ظريفي صداي با ها جام

  صندلي روي نشستیم بودن خردته رو

 چطوره؟ -بابا

 نیست بدک..خوبه -من

 ؟.نیست بد هم اينقدرا مشروب...بخور همشو پس -بابا

  زدم لبخند بابا حرف اين با

 بود رنگي همین موهام بودم جون وقتي منم..منه و دنیل موهاي رنگ درست...بلند موهات چقدر من خداي -بابا

 نیستم مادرم شبیه اصال من حساب اين با -من

 .نیست دنیل که همینطور...نیستي شبیه اصال اره -بابا

 چرا؟ -من

 بوده ظعیف ژنش..نمیدونم -بابا

 اتاق گفتن بخیر شب از بعد البته رفتم اتاقم به نخوردم ديگه ولي بود خوشمزه نظرم به خوردم رو جام محتويات تمام

 اقمات باشه دستشويي حمام همون که..بهداشتي سرويس يه و ارايشي میز يه دونفره تخت يه با متري سي اتاق يه من

 سه اربشم و تخت توي پريدم و کردم خشک يکم حوله با فقط موهامم گرفتم دوش يه بود اسموني ابي و سقید رنگ به

 هستند هم دنیل و بابا من فقط نه البته دارم پرواز ايران به ديگه روز دو برد خوابم

 کردم باز چشمامو دستي نوازش با

 بخیر صبح -بابا
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 بخیر هم شما صبح سالم -گفتم زدمو لبخندي کردم نگاه بابا متبسم چهره با

 داره قانون خونه بلندشي زود بايد ولي..شدي خسته ديشب میدونم...بابا تنبل دختر پاشو -بابا

 چشم -من

 بخوريم صبحانه بريم پاشو..خوب دختر افرين -بابا

 بیرون اومدم و شستم صورتمو دستو و کردمو شونه موهامو کردم عوض لباسامو بیرون رفت هم بابا شدم بلند جام از

 لبخند نم ديدن با هردو بودن نشسته میز پشت دنیل باباو پايین رفتیم دادم تکون سري فقط کرد سالم بهم خدمتکار

 زدن

 میموني ها فرشته مثله هم ايي خونه تو لباس با دختر تو دست از-دنیل

 بخیر صبح و سالم درضمن..داريد لطف شما...عزيزم برادر مرسي -گفتم کردمو تعظیم بامزه

 مخوردي شادي لبخندو با رو صبحانه و میز پشت نشستم بخور صبحانه بیا -گفتم کردنو ايي خنده دنیل و بابا

 چهاره ساعت امشب پروزامون -بابا

 واقعا -من

 واقعا گفتي تو بازم -بابا

 ديگه عادته -گفتم خنديدمو

 کوچلو ابجي است خوشمزه خوت مثله عادتاتم که تو دست از -دنیل

 کوچلو دکتر -بابا

 بشم دکتر تا بخونم بايد ديگه دوسال من بابا -گفتم خنديدمو

 بگذرد نیز اين -گفت فارسي به) هست کي نمیدونم که ادمي يه قول به بعدم گفتنت بابا فداي -بابا

 خنديدم هرسه

 ...اينشاا -من

 بله بله -بابا

 خیلي ييعن نمیزدن حرف خوب زياد دنیل و بابا البته میزديم حرف فرانسوي ولي بوديم بلد فارسي مون هرسه اينکه با

 نبودن بلد هارو کلمه از
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 تمرف اتاقم به شد شب میکردم فکر که اوني از تر رزود خیلي کرديم تفريح و گشتیم کلي خورديم بیرون رو ناهار

 يه بودم پاريس اهل من چون نمیکردم غريبي پاريس توي چرا که میفهمیدم تازه.. کردم چک ديگه بار يه وسايلمو

 هک االن ولي شبیهم میکردم فکر خودم نبودم شبیه بهار به اصال من..وفرانسويه ايراني دورگه که دختر يه خارجي

 رو ام ناسنامهش بابا داشتم خوبي حس دنیل و بابا به نسبت که بود اين بخاطر...نیستم شبیه اصال میبینم میکنم توجه

 وسرم غرور با هستم پدرم و برادر کنار حاال من واتسون روبرت و تارخ پروانه فرزند استیون دريا شدم من و کرد عوض

  میده قدرت بهم اين میکنه خوشحالم اين..دارم امنیت نمیترسم کسي از میرم راه و میگیرم باال

 

 

 میترسي؟ -بابا

 سوممه بار اين نمیترسم ديگه شدن سوار دوبار از بعد نه االن ولي اره اول بار -من

 فورد موقع فقط البته میترسم بازم ولي میدشم سوار خیلي که اين با من میايم فرود داريم..خوبه -بابا

 نمیترسم اصال شجاعم من ولي اره -دنیل

 عالیه -من

 طرف به نبود رفتن اونجا به موقع االن ولي بودم بلد رو دايي ي خونه ادرس شديم خارج فرودگاه از اومد فرود هواپیما

 خونه توي چیزي چون دادم انجام نیازمو مورد هاي خريد برگشتمو منم تو رفتن دنیل و بابا..رفتیم خودم خونه

 تا باال رفتن هم دنیل و بابا نبودم خسته بودم خوابديه رو راه تمام چون میکردم درست غذا شام براي بايد نداشتیم

 کنن استراحت

 با. وپل زرشک کردن درست مشغول مونیدم نمي بیشتر چون کردم خريد هفته يه براي اشپزخونه توي چیدم رو وسايل

 کنم اماده رو ساالد وسايل میخواستم بود تموم کارم شدم مرغ

 میاد هايي بو چه اوه اوه

 ايستادن اپن جلوي بابا و دنیل ديدم کردم بلند سرمو

 کنید؟ استراحت نمیخواستید شما مگه...نرسیده خوبش جاهاي به هنوز -من

 بوديم خواب رو راه تمام ماکه عزيزم نه -بابا

 بیارم قهوه براتون تامن بشینید پس -من

 باشه -بابا
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 ساعت ربع عرض در کنم درست نمیخواستم زياد که هم االد بردم براشون و کردم درست رو قهوه منم نشستن هردو

 کنارشون نشستم و بردم قهوه خودمم براي شد تموم

 دريا -بابا

 بابايي جونم -من

 زد مهربوني لبخند

 اونجا؟ بريم شام از بعد امشب -بابا

 میکنم قبول من بگید شما چي هر -من

 داري؟ استرس -دنیل

 نگرانم يکم فقط میترسم نه دارم استرس نه -من

 چي؟ نگران -بابا

 برسام -من

 دايیمون؟ پسر..برسام -دنیل

 چیه العملش و عکس نمیدونم اره -من

 پشتتیم کوه مثله بابا و من نترس باشه هرچي -گفت فشردو و گرفت دستمو دنیل

 چکید گونم از اشکي

 کردي؟ گريه بازم -بابا

 سختي چقدر من نمیدونید شما....ندارم بابا که میخوردم حسرت همیشه من..دارم شمارو که خوشحالم خیلي -من

 کشیدم

 بشي سبک تا بگو.. بگودخترم -بابا

 گاهمن شوکه نیل و بابا میکردم گريه شدت به.. کردم تعريف براشون بودمو کشیده که هايي سختي همه ها غصه تمام

 باشم سرپا بازم بتونم کشیدم که سختي اين با من که نمیکردن باور شايد میکردن

 ..؟ داشت جرات طوري.چي..کیه؟ ويلیام.....بفروشه؟ تورو میوخواست اون..مگي داري چي من خداي -بابا

 نکرد کاريت که مرد اون...کردن؟ چیکارت اونا..نمیشه باورم -دنیل
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 نتونست نه -من

 کشتیش -دنیل

 کرد ولم اونم کردم التماس بهش نکردم کاريش بخدا نه - -گرفت خندم

 کشیدن راحتي نفسه بابا. و دنیل

 میدن پس رو کارشون همه تقاص -بابا

 میدن پس رو کردن که هايي ظلم همه تقاص بايد اره -دنیل

 نگفتم هیچي

 و سفید شال يا و سفید پالتوي يه قديمیم هاي لباس بین از کمدم توي از اتاقم توي رفتم خورديم هم دور رو شام

 ارايش پوشیدم هم رو مشکیم هاي دستکش پوشیدم رو میپوشند پامو ساق تمام که مخملي هاي چکمه و شلوار

 کشیدهشون اتو شیکو تیپ بودن کرده عوض رو هاشون لباس هردو دنیل و بابا برداشتم رو کشیفم و کردم محوي

  بود عالي

 خوشکل چه اوه اوه -بابا

 کردم نثارش چشمکي و زدم لبخند

 تاکسي با البته شديم دايي خونه راهي و گوشیم روي انداختم رو جديدم کارت سیم

 

 رفتارشونم نگران فقط اظترابي نه هست ترسي کشیدمنه عمیقي نفسه ايستادم دايي خونه جلوي

 اومد زن يک صداي بعد دقیقه چند دراورد صدا به رو اف اف زنگ دنیل

 کیه؟

 کنید باز لطفا -گفت فارسیش بامزه لحجه با دنیل

 مسن زني رو ورودي در شديم دايي خونه بزرگ حیات وارد سه هر و گرفتم رو دنیل بازوي شديم وارد ما و شد باز در

  کرد باز

 اقا سالم

 هستند؟ خونه فجر اقاي -بابا

 دارن مهمان االن البته تو..بفرمايید..خدمتکارشونم مريم من..بله -زن
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 ولي داره رابطه برسام با کردم فکر من که دختري برسین.  برسام.  دايي شديم وارد هرسه و داد تکون سري بابا

 دست هب ناباوري با شد بلند جاش از برسام میکرد نگاه بهم اخم با که ويلیام ترسیدم بعدي نفر ديدن با بود خواهرش

 بودن هم بقیه و شوهرش و پرستو خاله میکرد نگاه دنیل دست توي من خوردهي گره هاي

 نه؟ باشه برسام بايد ايستاده که پسره اين -دنیل

 اره -من

 جلو بريم بیايد نزنید حرف گوشي زير -بابا

  رفتیم جلو به غرور با و گرفتم تر محکم رو دنیل دسته

 نمیخوايد؟ ناخونده مهمون..سالم -بابا

 روربت -دايي

 خودمم.. اره -بابا

 .دريا -برسام

 میکرد نگاهم غمگین کردم نگاهش

 سالم -من

 بودم جوجه يه مثله کنارش بود ايستاده خونسرد که کردم نگاه دنیل به

 خوشکلم میدونم -دنیل

 خودم به ايول من دارم داداشي عجب بود تر جذاب رخ نیم از زد لبخند

 زدم لبخند منم

 داري؟ کردن فرار به عادت همیشه....بیاي فکرنمیکردم - ويلیام

 میکنه فرار کنن تجاوز بهش بخوان ادما وقتي اره -دنیل

 کرد نگاه ويلیام به خشم با برسام

 چي؟-برسام

 بشینید بیايد -گفت ما به رو.. بسه -دايي
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 توي هاي مبل روي پست هاي دروغگو.. نداديم جوابشو هیچکدوم که کرد اروم سالمي بود ساکت موقع اون تا که خاله

 نشتسم سالن

 خوبي؟ دريا -دايي

 يعال فهمیدم خودمو اصلي هويیت که روزي از بگم بايد البته..خوبم کردم پیدا برادرمو پدرو که روي از خوبم اره -من

 شدم

 زير بود انداخته سرشو کردم نگاه خاله به

 چموب بعدم کرد خیانت بهم خواهرت ديدي که تو....تونتسي چطور..کني پنهون ازم بچمو بخواي نمیکردم فکر -بابا

 نیست؟ من از تقصیر میدونستي وقتي نگفتي هیچي چرا..برد

 بود بسته دريا جون به جونش پروانه -دايي

 هزار روزي که بیاره سرم باليي تا معتاد يه دست بده منو که مسئولیتم بي خاله دست دادين منو همین واسه اهان -من

 نه؟ کنم مرگ ارزوي بار

 بخدا دريا -خاله

 بشنوم چیزي نمیخوام -من

 نرو؟ جايي خبر بي نگفتم مگه رفتي خبر بي چرا...بودي؟ کجا دريا -ويلیام

 کنم چیکار که میگیرم تصمیم خودم من...گفتي چي تو که نیست مهم برام -من

 شده؟ چت تو دريا -برسام

 کردن پنهان و خواهرم دزدين بخاطر شما از میخوايم بگیم بهتون تا اينجا اومديم ما..نیست چیزيش دريا -دنیل

 نیست؟ اينطور..میگیم؟ چي ما بدونه خوب برسام کنم فکر..کنیم شکايت هويتش

 نیست پرستو عمه دختر دريا که نداشتم خبر اصال من کنید باور -برسام

 داشتي؟ پروانه اسم به ايي عمه که نمیدوني يعني اينطور که -بابا

 میگید؟ داريد چي شما -برسام

 دروموردش ها بچه از هیچکدوم...شد طرد خونه از که بود تو بخاطر پروانه...مرده ولي..هست پروانه درسته -دايي

 ....نمیدونستن

 دريا ابجي -بهار
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 سالشه هفده شانزاده حتما االن بود شده زيبا چقدر کردم نگاهش

 خانم بهار سالم -من

 دريا -چکید چشمش از اشکي کرد نگاهم غمزده

 بله -من

 بودن شده ساکت همه

 بود شده تنگ برات دلم -بهار

 واقعا؟ -من

 اره -بهار

 نبودم دلتنگت اصال من ولي -من

 -مگفت کردمو نگاه برسام به...)نمیشم کنه ترکم که کسي دلتنگ من -دادم ادامه سرد کردن نگاه بهم متعجب همه

 میکنم ترکش باشم عاشقش اگر حتي

 چرا؟ -برسام

 رگزه ديگه باشم داشته کینه بشم دلگیر کسي از اگر..بوده همینجوري همیشه... من توي غريزه يه عادته يه اين -من

 میکنم اشتي کنم قهر اگه ولي نمیشه بخشیده

 داري؟ کینه منم از...چي؟ من از -ويلیام

 ..رزلي و کثیف ادمه يه تو..متنفرم تو از -زدم پوزخندي

 اما -ويلیام

 يدبا بکنه هم درازي دست من دختر به بخواد به اينکه جرات خودش به کس هر -گفت عصبي کردو قطع حرفشو بابا

 لیاقت...باالتره همتون از بدون اينو...داره اينارو از بیشتر لیاقت من درياي...نداره بهشو شدن نزديک حق..بمیره

 داره هارو بهترين

 دارم دوسش من ولي -برسام

 ندارم دوست من -من

 نبودي اينجوري تو دريا -دايي
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 اون ديگه..میشدن اروم کنارش بودن با همه بود اروم که دريايي اون..نیستم دريا اون ديگه من..هستم حاال -من

 سشوشان بیاره سرم بالرو اون خواست وقتي ويلیام.....برسن هاشون ارزو به بقیه تا بگذرم خودم از که نیستم دريايي

 پیدا حسي بهش هرگز ديگه من.. بود خودش تقصیر...داشتم دوست واقعا من..کرد امتحان منو وقتي برسامم..باخت

 نمیکنم

 ولي -برسام

 ارمد برادر يه االن من..کرده فرق پدرم اسم..کرده فرق مادرم اسم....نیستم دريا اون ديگه که گفتم..کنید تمومش -من

 يگهد چیز يه وسط اين....ندارم عشق به نیازي محبت به نیازي سرمه باالي سايش که دارم پدر يه..پشتمه کوه مثل که

 سرما الهه.... يخ الهه دانشگاه هاي بچه قول به...يخ کوه شدم من..کرده تغیر هم

 نیست؟ راهي هیچ يعني -ويلیام

 نیست نه -من

 برنگردوندي؟ بهم پروانه مرگ از بعد دخترمو چرا..بگو بهم مهبد...بگذريم خوب -بابا

 یادب سرش باليي نمیخواست..میکني پیداش تو که بود مطمعن..بشه خارج ايران از دريا نمیخواست پروانه چون -دايي

 ديديم پاريس دانشگاه توي همديگرو دنیل منو..بود اتفاقي من کردن پیدا ولي..جدا اوه -من

 دانشگاه میري پاريس تو -برسام

 میکنم زندگي پاريس من بله -من

 

 شدن نزديک جرات ويلیامم شده امید نا کامال ديگه هم برسام نکنه شکايت ازشون شد راضي بابا تا کردن بحث اينقدر

  نداشت بهمو

 دادم فشار رو زنگ ايستادم مهیار ي خونه جلوي بابا و دنیل با

 کیه؟

 اومدم منزل کردن تمیز براي اقا کنید باز -من

 تو بیا باشه

 و بود داده لم مبل روي مهیار شدم خونه وارد و گذشتم مهیار ي خونه بزرگ حیاط از شدم وارد خند با شد باز در

 تنبل اي میديد فیلم داشت

 گرفتم چشماشو و سرش پشت رفتم
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 جونم پونه -مهیار

 نچ -من

 هام بچه مامان..اومممممممممممم -مهیار

 نچ -خنده با

 بچت؟ مادره کردي مارو خواهر بابا اي -دنیل

 هیاروم شلواريشون کت تیپ بااون کرد نگاه بابا به بعدم میکرد نگاهش لبخند با که ديد رو دنیل پريد جاش از مهیار

 بودن کرده شوکه

 سالم -من

 دريا -گفت و من سمت کرد کرد عقب يه

 من کوچلوي ابجي.. بود شده تنگ برات دلم خوب دختر -گفت و کرد بوس گونمو محکم بغلش پريدم

 همینطور منم -من

 شد له دخترم بسه -بابا

 کرد نگاه دنیل و بابا به و گذاشت زمین منو مهیار

 دخترم؟ -مهیار

 هستند استیون روبرت پدرم و دنیل برادرم ايشون..جون داماد بله -گفتم خنديدمو

 داداشت؟ و بابا..گفتي؟ چي نفهمیدم -مهیار

 هستم ايشون دختر من اره -من

 خوشبختم -مهیار

 همچنین -دنیل و بابا

 نیستي؟ ايراني تو يعني -مهیار

 فرانسوي ايراني دورگه -من

 داره داداش باباو من کوچلوي ابجي يعني -مهیار

 دارم اره -من
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 چرخوند منو دور يه و کرد بغلم دوباره مهیار

 افتم مي زمین بزارم -من

 خوبشو روي زندگي باالخره پس -گفت الودي بغض صداي با بود شده جمع اشک چشماش توي گذاشتم زمین مهیار

 داد نشون

 داد نشون اره -من

 خیلي کوچلو ابجي حالم خوش خیلي -مهیار

 کجاست؟ پونه..منم -من

 کردم تعجب گفتي که اولم بیرون بره بود قرار -مهیار

 میبینمش ديگه سري يه پس -من

 میشن حال خوش حتما ديدنت از میان هم بابا مامانو االن-مهیار

 باشه -من

 بیاره شربت برامون رفت هم مهیار مبل روي نستیم ما

 کرد گريه برات..خوبي دوست چه -دنیل

 هستیم صمیمي حیلي اره -من

 چرا؟..میکني بغلم اينو ولي ندادي دست باهام ديدمت دانشگاه توي که روزي يادمه -دنیل

 میکنه فرق بقیه با و داداشمه مثله و صمیمیه باهام خیلي اون چون -من

 میگه درست دريا -بابا

 خترد بود شده تنگ برات دلم خیلي -گفت کنامو نشست مهیار برداشتیم يکي کدوم هر اومد شربت سیني با مهیار

 بیايي رنمیکردم فک...خوب

 میداديم انجام بايد که بود کار سري يه..اومدم که حاال -من

 هستند داداشت و بابات که فهمیدي کجا از - مهیار

 اي ان دي ازمايش -دنیل

 داداي بهم امروز سالو خبر بهترين کنم فکر -گفت و گرفت دستمو داد تکون سري مهیار
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 میدونم -من

 بودم خواسته خدا از ديگه چپیز يه کاش -مهیار

 خواستي؟ چي مگه -من

 خواستم خدا از اينو پیش ساعت نیم همین دقیقا..ببینمت میخواست دلم راستش -مهیار

 خنديدم نفرمون چهار هر

 زدينمی حرفو اين و نعمتیه چه ديدنش که میفمیدي میزدي بال بال ديدنش واسه سال هفده من مثله هم تو اگر -بابا

  کردم بغلش نسشتمو بابا کنار رفتم

 نخور غصه..هستم که حاال بابايي -من

 باشه..دخترم باشه -بابا

 جون دري.. بیخیال کنید بس رو هندي فیلم اين خوب -دنیل

 دري نگو من به کوفت -من

 دني؟ میگي بهمن تو چطور -گفت جانب به حق دنیل

 نه دري ولي قشنگه دني -من

 قبول باشه -دنیل

 ها ني ني نکنید کل کل -بابا

 باباااااااااا -دنیل و من

 بزرگا ادم...باشه باشه -خنده با بابا

 توگش به بعدم و خورديم باهم رو ناهار کرديم گو گفتو کمي اومدن که هم مهیار مامان باباو با خنديدم نفر چهار هر بازم

 ديگه جاهاي کلي و...ارم باغ.....قران دروازه....سعدي...حافظ برداختیم شهر توي گزار

 نه؟ گذشت خوش خیلي مدت اين -بابا

 گذشت خوش بهم خنديدمو دلم ته از مدت اين توي که بود ر با اولین اين اره -من

 رسیديم راه از تازه هم ما...میشه شروع ديگه دانشگاهت کن استراحت برو..دخترم خوبه -بابا

 بزني کله سرو عاشقات با دانشگاو بري بايد فردا پس که کن استراحت برو اره -دنیل
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 يارنا توي خوبي اتفاقاي برد خوابم سه بشمار و نرمم تخت توي پريدم رفتم اتاقم به خیر شب يه از بعد کردمو اخمي

 و کتسا بازم ولي بودم شاد...دادم بهشون جلو جلو رو کادو ولي برم مهیار و پونه عروسي واسه تونم نمي اينکه با افتاد

 اسم با منو دانشگاه بچه تمام شد موندگار برام و گفتم ادبیاتمون معلم به بار يه اينو..سرما الهه میگن بهم هنوزم...اروم

 میشناسن سرما الهه

 اومد سرما الهه به به

 نشستم صندلي روي بیخیال

 ناراحتي؟ اومده بهار سرما الهه شده چي -الکس

 حالم خوش بهارم الهه که من عزيزم نه اوه اوه -ريتا

 دارم دوست هارو فصل همه من -گفتم انداختمو بهشون يخبندونمو سردو نگاه خنديدن همه

 ولي بود سرد يکم هنوزم اينکه با پاريس بهاري هواي بودم ساکت کالس مدت تمام شدن ساکت ها بچه اومدو استاد

 سخته واقعا البر استاد کالس توي موندن شد تموم کالس بود دلپذير خیلي

 و استاده دست توي کالهم ديدم برگردوندم رومو شد پريشون رود رنگم دودي موهاي يهو که شدم رد استاد کنار از

 میکنه نگاه تره بلند باستم زير تا که بلند موهاي به شوکه

 محشره من خداي..؟.کردي قايم چطوري رو مو همه اين....است فوقالده -استاد

 برداشتي؟ کالهمو جراتي چه به -گفتم کشیدمو بیرون دستش از کالهمو عصبانیت با

 نه يا داري مو واقعا ببینم میخواستم فقط -استاد

 داره ربطي چه تو به -من

 خبره؟ چه اينجا

 میکرد نگهمون اخم با بود ايستاده تر جلو قدم چند دنیل برگردوندم رومو

 برداشتي؟ کالهشو چرا -دنیل

 کنید باور واتسون اقاي -استاد

 بشي؟ نزديک خواهرم به میکني جرات چطور..ساکت -دنیل

 شماست؟ خواهر ايشون...؟.چي -استاد

 واتسون دريا...نديدي؟ فامیلیشو مگه بله -دنیل
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 نمیکردم جسارتي همچین وگرنه نمیدونستم من کنید باور -گفت و کرد نگاهم گنگي با استاد

 بريم بیل دريا.....کردي که حاال -دنیل

 دنیل کنار رفتم کشیدم موهام توي دستي

 کرد؟ جرات چطور احمق -دنیل

 میکنن اينجوري که نديدن مو انگار..نمیدونم -من

 میشي تر خوشکل خیلي کاله بدونه..نزار کاله خوب... بیخیال -دنیل

 نمیزارم ديگه باشه -خنديدم

 افرين -دنیل

 میبرن حساب ازت اينقدر اينا خبره چه میگم -من

 باباست بخاطر - خنديد دنیل

 میبرن؟ حساب ما از اينجوري که چیکارست بابا مگه -من

 مثله ماشینايي..داره هم رو سازي ماشین کارخونه ترين بزرگ يه البته..مداره سیاست بابامون -دنیل

 میسازه چیزا جور اين از..و ام بي..بنز...المبرگیني

 .اينطور که -من

 هستیم دانشگاه ها بچه ترين پولدار از يکي تو و من که بگم بايد -دنیل

 کنم فکر اوهم -من

 نشدي؟ خوشحال -دنیل

 نیست مهم برام باشم پولدارترين اينکه پول..میکنه خوشحالم ها شما سالمتي فقط من -من

 دارم خواهري همچین که خوشحالم -دنیل

 گرفتم بازشو خنديدمو

 چطوري؟ نوشیدني يه با -دنیل

  خوبه اوم -من

 بخوريم چیزي يه بريم دوستام از چندتا با -دنیل
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 بريم باشه -من

 مه ما بودن ايستاده ماشین دوتا کنار دختر و پسر تا چند بعد دقیقه دو زد زنگ نفر يه به و دراورد گوشیشو دنیل

 کنارشون رفتیم

 سالااااام -دنیل

 شاهزاده سالاام -ها بچه

 سرما الهه -گفتن ديدن منو تا

 خنده زير زديم دنیل منو حرف اين شنیدن با

 سرما الهه بله -دنیل

 جوزف انتني بزرگ الهه سالم -گفت و جلو اومد پسرا از يکي

 واتسون دريا -گفتم دادمو دست باهاش

 ديدم زياد اخبار توي شمارو بله-گفت و باال انداخت ابروهاشو

 اخبار؟ -گفتم کردمو نگاهشو متعجب

 میشناسنت همه...نکردي؟ نگاه مگه..عزيزم اره -دنیل

 اينم میکشن واست خودشونو دانشگاه پسراي ي همه اخبار توي نديده خودشو نمیشه باورم -دخترا از يکي

 نفهمیدي؟

 میگید؟ جدي واقعا نه -من

 پول حتي نداره توجه چیز هیچ به من ابجي اين -گفت خنديدو دنیل

 کردن تعجب همهشون

  کنم معرفي بهت دوستامو بزار عزيزم خوب گفت و گرفت کمرم پشت دستشو دنیل

 باشه -من

 پسرش دوست و الین.....جیم..الیزابت پسر دوس ايزابت خواهرش اينم....خودمونه انتوني اينکه خوب -دنیل

 ..انا دخترش دوست و ويلي....ويکتور

 نداري؟ دختر دوست تو انتونیو -من
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 میکني؟ قبول تو...نه -گفت زدو دخترکشي لبخند انتوني

 متاسفم واقعا -گفتم خنديدمو

 بشه من مثله پسري دختر دوس نبايد تو زيبايي به دختري معلومه خوب حیف چه -انتوني

 تو یاريمشب بايد گیره گوشه اينقدره بگردونم ببرم رو دريا میخوام بیايد پسر نزن مفت حرف -گفت بازوشو به زد دنیل

 ايزابت و الین دست میسپرم رو دريا بعدم میخوريم چیزي يه میريم اول.. دور

 چي؟ واسه -من

 ..میفهمي بعدا -دنیل

 ديسکو بريم اول -انتوني

 بريم -دنیل

 ماشین توي بخشي ارامش ماليمه اهنگ اولش از نشستم عقب من ما ماشین توي اومد انتوني شديم ماشین سوار همه

 شد متوقف ماشین بعد دقیقه چند بود شده گذاشته

 انتونیه ماله دسکو اين بريم بزن -دنیل

 واقعا -من

 بريم بزن عزيزم اره -گفت خنديدو دنیل

 شکيم کفش با خوشکل سفید پیرهن يه با سیر بنفش جین شلوار انداختم لباسام به نگاهي شدم پیاده ماشین از

  شديم وارد هم کنار و گرفتم رو دنیل بازوي کشیدم بازم موهاي به دستي ماشین توي گذشاتم کیفم

 ممیزد کنارش من میريختو صورتم توي مدام موهام بودم گرفته محکم رو دنیل بازو بود بلند اور سرسام اهنگ صداي

 هب اينجا.. میديديم رو همه باال از بوديم مخصوص قسمت توي ما نشست صندلي روي اينتوني ايستاديم کناري تا

  میکردم نگاهشون خنده با منم ريخت برش دورو دختر کلي میزاشتن خاصي احترام انتوني

 ديونه -من

 چي؟ -دنیل

 ديونن اينا میگم -من

 میشه شلوغ منم دور االن -گفت دادو تکون سري و خنديد دنیل

 نزدم حرفي و خنديدم
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  بیا -دنیل

 بود گرفته جلوم رو جامي

 کمه الکلش درصد -دنیل

 دادم تکون سري لبخند با

 شامپاين نخورم دادم ترجیح بیخیال چیزا اين به چه منو نخوردم ديگه زد دلمو تلخیش ولي خوردم رو مشروب از کمي

 بخورم نبايد مسلمانم يه من نبود درست ولي بود خوب

 نمیخوري؟ چرا -دنیل

 نمیاد خوشم مشروب از راستش نمیره بهش دلم -من

 راحتي رجور باشه -دنیل

 برقصیم؟ -گفت گرفتو دستمو دنیل گذشت دقیقه چند

 البته -من

 میرقصیديم هم روي روبه دنیل منو بودم کرده خالي وسطو همه که میرقصیدم هماهنگ قشنگو اينقدر وسط رفتیم

 مداشت تمام ساعت يک بودم شده خسته خیلي کردم ذوق کلي منم کشیدن هورا برامون همه شد تموم رقصمون وقتي

 سابيح بیرون اومديم ديسکو از ساعت نیم از بعد نمیکردم قبول ولي برقصم باهاشون تا اومدن پسر کلي میرقصیدم

 چیز اگه باش خودت مواظب دريا -گفت ايستادو کنارم دنیل بگذرم خريد از که اونقدر نه ولي بودم شده خسته

 خونه برگردي تا بگو فورا ديدي مشکوکي

 چي؟ واسه -من

 میزنیم حرف درمورد مفصل امشب -دنیل

 شدم ماشین سوار ايزابت و الین با دادم تکون سري

 کن رنگ موهاتو يکم ارايشگاه میريم اول خوشکله خانم خوب -الین

 دارم دوست موهامو رنگ... کنم رنگ موهامو ندارم دوست من ولي -من

 خوشکله خیلي موهاش رنگ اخه..الین اره..بده حالت بهشون يکم میريم خوب -ايزابت

 کن کوتاهشون يکم... باشه -الین

 کنم کوتاه ندارمم دوست نکردم کوتاه موهامو حاال تا من..عمرا -من
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 کن مرتبشون يکم..باشه -گفت فرمونو رو زد الین

 قبول -من=

 دوباره اصالح و ارايش چهره تغیر يکم خوب -ايزابت

 خوشکل خوشکل لباساي عالمه يه خريد میريم بعدم اره -الین

 اوکي -من

 به دست منم میداد تکون خودشو هي بود فرمون پشت هم الین رقصیدن به کرد شروع و کرد بلند زبتو صداي ايزابت

 میکردم نگاهشون لبخند با سینه

 

 رهباالخ داشت درد خیلي میکنم فکر اينطوري من البته کرد باريک ابروهامو ارايشگر اين چقدر میمردم داشتم درد از

 ابروهام بود نکرده کم بلنديش از البته بود شده کوتاه پر مدل موهام کردم نگاهم خودمو موهام کردن مرتب از بعد

 ودمب شده بامزه خیلي ولي بود شده سرخ يکم اصالح بخاطر صورتم بود شده شیطون چهرم بود برداشته بامزه خیلي

 شدي خوشکل چقدر خدا واي -الین

 میکنم خواهش -من

 از یمين بود بلند طرفش يه فقط بود پسرونه موهاش الین داشتند کوتاهي موهاي هردو انداختم ايزابن و الین به نگاهي

 وهايم بود بلند قد ايزابت.....سبز هاي چشم بات قد کوتاه يکم و ظريف اندام بود مشکي بقیه و بلوند يلندش موهاي

  بود ناز خیلي برنزه پوست ايي قهوه چشماي طاليي از هاي حاله با روشن ايي قهوه

 خريد بريم -الین

 خیلي يکي...کوتاه خیلي يکي میگرفتم ايراد بار هر ولیمن کردن انتخاب لباس کلي خريد رفتیم کردن حساب از بعد

 زد ددي خريد همه اون با منو وقتي دنیل خونه رفتم خستگي با ماشین توي برگشتیم خريد از کوهي با باالخره...بازه

 خنده زير

 بوده ساز کار اينکه مثله -دنیل

 کردن ديونم -من

 شديا خوشکل خیلي -دنیل

 کو؟ بابا...میکنم خواهش -من

 سرکار -دنیل
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 بیرونه؟ موقع اين تا همیشه -من

 کنیم صحبت باهم بايد میاد االنا ولي بیرون همیشه بابا..خانمي بله متاسفانه دنیل

 مورد؟ درچه -من

 تو از محافظت -دنیل

 محافظت؟ چي؟ -من

 میزنیم حرف باهم بیا دربره خستگیت تا بگیر دوش يه کن عوض لباساتو برو -دنیل

  باشه-من

 بدنم تا توش ريختم مخصوص عطر از يکمم کردم اب پر رو وان حمام توي پريدم و دراوردم لباسامو اتاقم توي رفتیم

 زيونتلو داشت و بود نشسته مبل روي دنیل پايین اومدم کردمو خشک موهامو سريع دوش يه از بعد بگیره خوبي بوي

 نشد من متوجه اصال ولي نشستم کنارش میديد

 دني -من

 اومدي؟ -طرفم برگشت دادم تکونش اروم نکرد توجه

 فکري؟ تو..اوهم -من

  کردم بغل بابارو شدمو بلند لبخند با اومد بابا صداي بزنه حرفي اومد تا

  سالم -من

 خوبي؟...سالم -بابا

 چي؟ شما..خوبم اوهم -من

 خوبم منم بابا

 دنیل کنار نشستم منم بیاد و کنه عوض لباسشو تا رفت خودشم بیاره قهوه همه براي که گفت زخدمه ا يکي به

 يبگي میخواست خوب -من

 میزنیم حرف درموردش بیا هم بابا بزار -دنیل

 يمهمه؟ خیل ولي..باشه -من

 خیلي اره -دنیل
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 چیه؟ موضع بدونم که بودم کنجکاو خیل اومد هم بابا بعد ربع يه

 اومد هم بابا خوب -من

 بگي؟ چیزي دريا به نمیخواي بابا -دنیل

 میزد موج وجودش توي نگراني کرد بهم نگاهي بابا

 بگیم بايد اره -بابا

 میکنید نگرانم داريد شده چي -من

 مواظبتیم ما نباش نگران -بابا

 افتاده؟ اتفاقي مگه هستید مواظبم اخه شده چي -من

 مدارم؟ سیاست يه من که میدوني عزيزم ببین -بابا

 بله -من

 خطرن در خانوادم اعضاي تمام..میکنم خطر دارم يعني سیاسته با کارم که من -بابا

 چي؟ يعني خوب -من

 گرفتم هم محافظ برات من البته..کني مواظبت خودت از بتوني بايد -بابا

 محافظ؟ -من

 مواظبته ساعته چهار و بیست اون..نداره فرقي..محافظ باديگارد اره -بابا

 چرا؟ اخه -من

 دارم دوست چقدر من میدونن اونا که مخصوصا خطري در چون -بابا

 باشه -من

  نبود ريسک جاي ولي میترسیدم

 نیست مشکلي -من

 میکني درک که خوبه -گفت زدو لبخند بابا

 دادم تکون سرمو

 است اماده شام اقا -گفت اومدو خدمتکار
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 خوب بسیار -بابا

  نشستیم هم دور غذا خوردن از بعد میز پشت رفتیم و شديم بلند جامون از

 بلدي؟ اينم يا..بگیري؟ ياد زدن گیتار داري دوست دريا -دنیل

 بزنم نیستم بلد ولي میخونم خوب من -من

 بدم ياد بهت يکم بريم بیا پس - دنیل

 دادمی توضیح منم براي زدن به کردن شروع و جلوم نشست اورد خوشکل ايي قهوه گیتار يه اتاقش به رفتم دنیل با

 ات هشت االن تا شنیدم بابا از نديدم هم باديگرادو اون روي حتي من گذشت ماه يک...بود خوب يادگیريم شکر خدارو

 دور خونه باغ کنم عرض چه يه حیاط توي نبوده خوب کارشون میگفت بابا ولي چرا نمیدونم.. کردم عوض باديگارد

 رهداي شکل به و هستن هم کنار درختا خالیه جاي يه درختا بین ديدم جلوتر رفتم خورد چیزي يه به چشمم که میزدم

 هک گرفتم ياد زود اينقدر بزنم گیتار اينجا و بیام شبا میده جون کردم نگاهش درست و رفتم خالیه وسطش مانندي

 میزنم بهتر اونم از من میگه گاهي حتي بود شده شده شوکه دنیل

 

 هک بشم بايد قبول عالي هاي نمره با رو امتحانات نداشتم زياد ازاد وقت من مخفیگاه شد درختا بین جا اون شب اون از

 میگرم ياد بیشتر ولي نمیشم خسته کارسازه خیلي خوندنش درس هاي روش هستم هم دنیل مديون

 درست شاتی برام و بره که گفتم جرالد خونه خدمتکار به نبودم ترسويي زياد دختر درختا بین رفتم بازم مدت يه بعداز

 ینپاورچ اروم به برداشتم رو بود داده هديه بهم دنیل که گیتاري میشدم ياداور بهش اينکارو رفتم قبل همیشه کنه

 یتارموگ نشستم بود گذاشته اتیش کنار که ايي کنده روي رفتم مخیفگاهم به درختا بین حیات توي رفتم پاورچین

 کم یلخ فارسي فقط..نه خارجي میخوندم فارسي اهنگ بیشتر بود عادتم اين کشیدم عمیقي نفسه گذاشتمو پام روي

 بخونم خارجي که میومد پیش

 تنگف که داشتم دوست اينقدر اهنگو اين زدن به کردم شورع عالقمو مورد اهنگ میلغزيد گیتار هاي سیم روي دستم

  نداره

  تیره ابراي مثله تنگه دلم

  اسیره زندون مثله حسي تويه

  نمیدوني چیزي من احساس از تو

  میرنجوني منو بیخودي داري که

 نیومد عشقش ولي شد خشک در به چشماش که اوني جاي باش من جاي امشب يه
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 زد پا پشت دنیا به که اوني جاي باش در دربه من مثله باش همسفر امشب يه

 ...بگیرم اروم کني کاري بايد

 بگیرم دستاتو لحظه يک بايد. 

  خونه اين به باز امشب برگردي بايد

  بمونه ياد ها لحظه اين بايد

 نداره همراهي...تو دست جز به دستاش که مردي ماله باش من ماله امشب يه

 بیارم ياد بزار

 قرارم بي چجوري

 نداره راهي تو غیر من دل

 رو وابستگي ي قصه اين به بگم بايد حاال رو زندگي اين تموم گرفتم ياد تو از من

  خستگیمو دنیا يه بزارم کي دوش رو

  تو کني کاري بايد

 قديما مثله باز که

  ما اشکي خیسو چشماي بشن خیره هم به

  تنها که امشب همین

 اينجا برگردي بايد

 بگیرم دستاتو لحظه يک بايد... بگیرم اروم کني کاري بايد

 ..خونه اين به باز امشب برگردي بايد

  بمونه ياد ها لحظه اين بايد

 نداره توهمراهي دست جز به دستاش که مردي ماله باش من ماله امشب يه

 بیارم ياد بزار

 میکنید چیکار اينجا شما
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 و بود چشم توي حسابي اش ورزيده اندام بود ايستاده جلوم بلندي قد مرده بودم ترسیده شدم بلند جام از ترس با

 وهايم خوشکي ولي بزرگ لبهاي سفید پوست داد نشونم بهتر چهرشو اتیش نور اومد جلو قدمي مترسوند بیشتر منو

 عسلي هاي چشم با روشن ايي قهوه

 هستي؟ کیي تو ت -من

 هستم شما محافظ من -مرد

 میگه دروغ بهم شايد بود سخت برام کنم باور نمیتونستم

 نمیگي؟ که دروغ -من

 نمیکنه کار مغزت دريا يعني فهمیدي کجا از تو گفتم دروغ من چرا میگه االن نه

 خوبه؟ حالتون -مرد

 دادم تکون منفي عالمت به سرمو

 اومده سرتون باليي شايد گفتم..نمیديد؟ حبر من به بیرون میريد وقتي چرا...داخل بفرمايید لطفا -مرد

 بدم؟ خبر بهت منبخوام که بودي کجا تو اصال.ديدمت که باره اولین من -من

 هستم شما محافظ که است هفته يه االن که من ولي...میبینید؟ منو که اوله باره شما -گفت کردو نگاهم متعجب

 نديدمت؟ چرا ولیمن است هفته يه...چي؟ -من

 میخوابم شما کناري اتاق توي دقیقا من هستید اتاقتون توي بیشتر شما خوب -مرد

 نشدم متوجه چرا پس واقعا -من

 هستي؟ بازي خاله گرمه سر همیشه چون -گفت طعنه با

 کردم؟ بازي خاله کي من...چي؟ -گفتم کردم نگاهش شده گرد هاي چشم با

 ..میشنوم رو گیتارتون صداي همیشه من...بیارم درتون شک از که بود شوخي يه فقط -گفت گرفتو گاز لبشو

 میدي؟ فحش بهم افتضاحم صدا بخاطر کلي حتما اوه -من

 بودم نکرده گوش ايراني اهنگ که بود ها مدت من داريد خوبي صداي نه -گفت دادو تکون منفي عالمت به سرشو

 میفهمید؟ ايراني مگه -من
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 ايراني هردو پدرم مادرو اومدم دنیا به اينجا فقط..هستم ايراني من بله -گفت دادو تکون مثبت عالمت به سرشو

 هستند

 نزبو هم يه پس عالیه - گفتم و هوا پريدم بهش توجه بي هوا پريد متر سه بیپاره که کوبیدم بهم دستامو ذوق با

 بزنم حرف ايراني باهاش که کردم پیدات

 کنم فکر -گفت دادو تکون سرشو

 بودما خنگ چقدر میزديم حرف فارسي داشتیم اولش از ديدم کردم توجه که خوب

 اتاقم؟ توي برگردم بايد حاال -من

 ..باشم کنارتون بايد که منم بشین شما..ببره خوابمون نکنم فکر نهخیر -گفت کگشیدو عمیقي نفسه

 اومدي خوش من خلوت به..خوب بسیار -من

 و دستمو توي گرفتم گشتارمو بود شده گذاشته من روي روبه درست که ايي کنده روي نشست و دادو تکون سرشو

 نه؟ میشدي بیخواب شبا کنم فکر -گفتم

 خطري در شما اخه..بخوابم هشیار بايد شبارو نخوام چه بخوام چه من... نه -مرد

 باشه مواظبشون يکي بايد همش که لوس مامانیاي دختر اين مثله شدم گرفتشت حالم بخدا اه اه -من

 ...نیستي شبیه اصال ولي.. اره -گفت و زد کوچیکي خیلي لبخند

 چیه؟ اسمت راستي -من

 کني صدام فرهاد میتوني..کاوه فرهاد -مرد

 دريام که منم -من

 میدونم -گفت دادو تکون سشو

 شدي؟ باديگارد چرا -گفت کردمو کوک کیتارمو

 پلیسم منم دارم فرق باديگارد با محافظم من..نیستم باديگارد من -فرهاد

 بودم بیهوش چندروزي.... خوردم تیرم حتي دراوردم باز پلیس يکم قبال منم..میدوني.....واقعا؟ -من

 واقعا -شد گرد چشماش

 باحاله خیلي بازي پلیس... اوهم -من
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 کني؟ تعريف برام میشه -فرهاد

 البته -من

 میشنوم فرهاد

 تشرک يه توي يشده رنگ يکم برام که قسمتي به بگذريم سیاهش بخش اون از داشتم سختي زندگي من خوب -من

 ريس بودم کرده بزرگش من که بود خالم دختر خواهرمه میکردم فکر من البته که خواهرم و من شدم کار به مشغول

 ستبی دارم االن سالگي نوزده توي میرفتم داشتم تازه من ساله پنجاه حدودا بود مردي میکردم کار توش که شرکتي

 ..نگاه يک توي اونم شد من عاشق شرکت ريس اين ببگذريم...میشم ساله

 داشته حق فرهاد

 شرکت وارد جديد فرد يه که بود روزا همون نمیکرد سنشم مالحظه حتي بود وقیح خیلي.......شايد -گفتم خنديدمو

 ودب شرکتمون ريس که نادري از غیر بود بهم حواسش خیلي جذاب خیلي بود خوشتیپ بلند قد مرد يه...محمدي شد

 نادري بخاطر که اتفاق يه سره که بگذريم خالصه داشت دوست منو بود هم احمدي فامیلیش که هم همکارام از يکي

 رش و خوشکي انا قول به عاسي دستم از شرکت يه بودم شیطوني شر دختر..شدم عصبي خیلي من بود شرکت رس

  بود فرهاد هم شرکتمون ريس اسم راستي..بوده اينجوري شايدم... میبرم دل ناخواسته میکفتن شرکت دختراي

 قیمت گرون خیلي ي هديه يه من واسه داشتان فرهاد اقا اين....دقیقا -گفتم زدمو پیشهچشمکي عاشق فرهاد -فرهاد

 در دونهمب اون اتاقش توي رفتم میز رو کوبیدم بود دستم تو که چايي فنجون عصبي منم خريد بود طال سرويس يه که

 يه بیرون اومدم دادمو کادوشو هوار دادو هزار با میشد اخراج درجا بود کرده ايي ديگه کس هر کردمو کهمن کاري زدن

  ردمک وحشت ديدمش خودمکه نزاشتم ولیمن ببینم دستتو بزار گفت کنارم اومد بود فاطمه اسمش که داشتم دوستي

 

 بود معلوم ها بخیه جاي دادم نشون فرهاد به دستمو

 

 ارهز با محمدي کردم بیرون رم فاطمه اتاق توي برگشتم بود شده خورد دستم توي فنجون..بودم عصبي خیلي -من

 بشه یهبخ دستم که بريم بايد گفت..عالقمندم بهش که نمیدونستم موقع اون اورد بیرون هارو شیشه گرفتو مچمو زور

 شدم خفه داد يه با

 جناب میگه محمدي به داره دکتره که فهمیدم اومدم هوش به وقتي...رفتم حال از شدم بلند اومدم تا -..خنديدم

 چه بدونه میخاست بود مهم براش شرکت سايت توي چرخیدن اينقدر چرا که بودم کرده شک ها موقع اون سرگرد

 مونه داشتیم نیاز سوئیچ به اطالعات ديدن براي ولي بشه وارد که کردم کمکش میکردم زياد فضولي خودم من خبره

 من يشد نوشته اسمش که نفري اولین خوب.. شدم دعوت میشد برگذار عید قبل سال هر که ريس مهموني به روز
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 استفاده روژ از باشه پلیسه اقا يا محمدي همون که تارخ برسام زور هزار به مطلب خالصه..شرکت ريس معشوقه بودم

 بود خورده مشروب کلي نادري تازه بود بیهوشي داروي روژه توي چون کرد الال بوس يه با شرکتم ريس کردم

 اينطور که -فرهاد

 هک کرد اعتراف بهم بیهوشم من میکرد فکر برسام که شب همون بود شه مرگم چه وسط اون خودم نمیدونم بله -من

 گفتن من به و بود خالم معوم قراره از که سرم باالي زنم يه...خونشونم توي ديدم کردم باز چشم داره دوسم

 قبولش من ولي موند مامانش پش و کرد ترک منو خواهرم داشتم دوست برسامو خوردم تیر روز همون....نامردا..مادرمه

 سهام داد خونه بهم بود سخت برام خیلي.. بود کرده رها خواهرمو منو بود سالم هشت وقتي بود سنگین برام نکردم

 افسرده خیلي بمونم اونجا کردن مجبور منو بود مادرم ارث همش نبود خالم ماله ااصال چون بود حقم اونا داد شرکت

 مديد بیرون زدم خونه از روز يه... تر تنها خیلي...بودم تر تنها روزي از موقع اون تنهايیم دوريم بهار رفتن بودم شده

 .... کردااااا جان نشو سیلي يه البته نگفتم هیچي رفتم منم داره دوسش گفت بهم کرده بل دخترو يه برسام

 هم ديگه مرد يه موقع اون نداشتم اعتماد مرديي هیچ به ديگه بودم شده قبول دانشگاه تازه اره -اينطور که -فرهاد

 اشتد بیمارستان و بود دکتر بود ديده برسام اتاق توي منو عکس داشت دوسم اونم.. دارا ويلیام بود شده زندگیم وارد

 از دست کرد پیدام وقتي بگذريم بازم.. میکرديم زندگي باهم خونه يه تیو که بود صمیم دوست دايي پسر طرفي از

 اومدم قانوني يعني کردم فرار ايران از که بود موقع اون کنه تجاوز بهم خواست..خواست بارم يه برنداشت سرم

 اگر..حالم خوش خیلي کردم پیدا برادرمو پدرو من..واقعیم خوانواده کردن پیدا شد من روشن زندگي شروع و..پاريس

 نمیشدم حال خوش اينقدر بودن داده بهم دستي دو دنیارو

 داري؟ عاشق اينقدر ايرانم توي پس -فرهاد

 نکنم فکر اينجا ايران توي -من

 کن پاک اشکاتم..باشي توجه بي اطرافت به اينقدر نمیکردم فکر -فرهاد

 بود اشک خیس کشیدم صورتم به دستي

 کردم؟ گريه کي -من

 مامانش پیش رفت و کرد ولت خواهرت که اونجايي از -فرهاد

 باشن بداالق خیلي بايد پلیسا فکرمیکرد -گفتم خنديدمو

 اخالقم؟ خوش من گفته کي -فرهاد

 نه؟..میشه خفه رسما ادم میزني حرف محکم وقتي برسام مثله هم تو پس -اوه

 نکنید شک -فرهاد
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 کني صدام دريا میتوني میاد بدم نبند جمع منو -من

 واتسون خانم ولي -فرهاد

 گرا من که بگم توجهت قابل..میشم خونیت دشمن که بیاد بدم ازت نکن کاري...نیستم رسمي ادمه من بیخیال -من

 حق ونا برسام مثله...ندارم ديدنتم چشم ديگه...برنجم يا بشم متنفر که که نکنه خدا ولي میشم صلح زودي کنم قهر

 اون فهمیدم وقتي حتي. ..شدم نابود خودمم گرچه کرد نابود عشقشو کرد اينکارو ولي کنه شک عشقم به نداشت

 اروم خیلي....شدم نابود همراهش خودمم بود سخت برام کردنش فراموش... نبخشیدمش هم بوده دخترخواهرش

 ..باشي خوبي دوست امیدوارم..دنیل مثله هم تو..بیخیال..شدما شیطون شد چي امشب نمیدونم ولي..شدم

 باش يعني..باشید مطمعن -فرهاد

 ايي بامزه خیلي -خنديدم هقهقه به حرفش اين با

 بمونم خواب نمیخوام داري دانشگاه فردا بخوابیم بريم بايد..کن بس -فرهاد

 بريم بزن باشه -من

 قبل لهمث بیرون رفتیم درختا بین از کرد عادت تاريکي به چشممون ايستاديم لحظه چند ريختم خاک اتیش روي کمي

 اتاقم طرف رفتم پاورچین پاورچین

 بخیر شب -من

 بخیر هم تو شب -فرهاد

 احالیهب ادمه هم پلیسه اقا اين رفتم خواب به سه بشمار تختم توي پريدم و ديور به دادم تکیه گیتارو شدم اتاقم وارد

 هااااااا

 

 لباسامو شدم بلند جام از و دادم تنم به قوصي و کش بود کرده پر اتاقو فضاي خورشید نور زکردم با چشمامو اروم

 جین شلوار ريختم دورم ازاد و کردم خشک موهامو دانشگاه میرفتم بايد عالي دوش يه حمام توي رفتم و دراوردم

 از شد مومت کارم ارايش يکم پوشیدم قرمز کیف يه با مشکي کفش يه و بلند اشتین مشکي پیرهن يه با رو رنگي قرمز

 نمک اذيتش يکم جانم اي بود خواب هنوز کردم باز درو اروم دنیل اتاق طرف رفتم زد سرم به فکر يه بیرون رفتم اتاق

 روي دکشی دستشو گوشش توي ريختم اروم کنارش رفتم و برداشتم اب لیوان يه نمیشد متوجه و بود اسپزت کفشام

 خس روش کردم خالي ابو لیوان بقیه بود شده بامزه خیلي قیافش شد باز يهو چشماش صورتش روي ريختم گوشش

 شد بلند کفري دني خنده زير زدم بگیرم خودمو جلوي نتونستم جاش تو نشست

 شیطون دختر میکشمت -دنیل
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  گذاشتم فرار به پا میخنديدم که همونطور اورد حجوم طرفم به

 نمیتوني نمیتوني -من

 میدويیدم هم دنبال گربه موش مثله بیرون اومدم اتاق از

 عقب بدم کشیده دنیل زمین افتادم عقب شدم پرت يهو میکنه چیکار اينجات ديوار اون چیزي يه به خوردم محکم

  میشد کشیده پاش دستو زير موهام میخنديدم ريز يه منم دادنم قلقلک به کرد شروع

 میخوام معذرت بسه میکنم خواهش.. بسه..ببخشید -من

 کنم؟ چیکرت من اخه...هان بسه که -دنیل

  کردم پاک بودو شده روان چشمام از که اشکي کشید کردنم قلقلک از دست

 مردم ديونه -من

 کردنه؟ بیدار خواب از طرز چه اين -دنیل

 عشقولي طرز -من

 بود تو جز ايي ديگه هرکس وگرنه میگذرم ازت دارم دوست خیلي اينگکه بخطر فقز -گفت گرفتو طرفم به انشگتشو

 بیرون میکردم پرتش پنجره از

 نداري بیشتر که خواهر يه خوب -گفتم جانب به حق شدمو بلند جام از

 داري رو خیلي -دنیل

 استاد شاگردتم -من

 دريااااااااااا -دنیل

 داداشي جونم -من

 گذاشتم فرار به پا پريدمو جام از فنر مثله درومد اخش ولي کشیدم يکم موهاشو

 ديونه میکنم خفت دريااااااااا -دنیل

 همونب داشت و بود ايستاده که بابا بغل توي پريدم میدوه دنبالم داره ديدم اومدم خودم به میخنديدم بلند بلند منم

 میخنديد

 بخوره منو میخواد بیابوني غول اين بابايي -من
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 کرده بیجا -بابا

 دختر اين کرده ديونم بابا -دنیل

 نداره اشکال -بابا

 کند نازنینمو موهاي ببین چي يعني -دينل

 ذره يه اون نه نازنیینه موي اين -گفتم جلوشو گرفتم موهامو از تیکه يه خنده زر زدم

 میارم گیرت اخر من باشي بابا بغل تو نمیتوني اخر تا توکه..جونمي دريا - دنیل

 باشم خوبي دختر میدم قول..سرکارت؟ میبري منم بابايییییییییي -گفتم بابا به کردمو لوس خودمو

 میدم دربست من بخواه جون تو...نازم دختر بشه فدات بابا -گفت کشیدو لپمو زدو قهقه بابا که زدم پلک چندبار بعدم

 پسرم سالمت جونت -من

 میخنده ريز ريز داره فرهاد ديدم اونطرف کردم رومو خنديدن همه

 کاوه اقاي سالم -بابا

 قربان سالم -فرهاد

 میشناسي که محافظتو -بابا

 شديم اشنا ديشب بله -من

 ديشب؟ -گفت و باال انداخت هاشو ابرو دينل

 داد سکتم تقريبا ديدمش که حیات توي بودم رفته اوهم -من

 چیکارداشتي؟ حیات توي -بابا

 بزنم گیتار بودم رفته -من

 نرو خبر بي ديگه -دنیل

 باشه -من

 شد دير که بخوريم صبحانه بريم -بابا
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 از اون بود شده تموم درسش دني درمیاوردم ادا براش منم میکشید نشون و خط برام هنوزم دني نشستم میز سر همه

 هم حال همون در و بشه کار به مشغول ساخته خودش که بیمارستان يه توي بره میخواد االنم تره بزرگ سال چهار من

 بگیره تخصصشو

 برم بايد ديگه من جون بابا خوب -من

 خانمي باش خودت مواظب -بابا

 چشممممم -من

 بوسیدم محکم بابارو گونهي

 میخوام منم -دني

 بوسیدم محکم هم رو دني گونه

 ديگه برم خوب -من

 شد سوار اومد فرهادم رول پشت نشستم رفتم بود گرفته هديه برام بابا که خوشکلي المبرگینیه طرف به

 بپرسم؟ سوال يه میگم -من

 البته -فرهاد

 اومدي؟ من با امروز فقط چطور ولي..مني محافظ است هفته يه تو -من

 يول..میومدم جدا ماشین يه با همین واسه بیام باهات نمیاد خوشت شايد گفتم ديدمت اهمیت بي وقتي خوب -فرهاد

 اهمیتین بي مردا مخصوصا و اطراف از کال شما فهمیدم حاال

 ببخشیدا البته..متنفرم مردا از من که بگم بهت بايد افرين -من

 نسیت مشکلي -فرهاد

 به نمیزديم حرف فارسي خونه توي کال فرانسوي اينا بابا پیش ولي میزدم حرف فارسي فرهاد با کردم روشن ماشینو

 میرفت راه من سر پشت و بود تنش ساده مشکي شلوار و کت يه فرهاد رسیدم دانشگاه

 اوردن تشريف محافظشون با واتسون روبرت دختر يخ الهه ها بچه اوه اوه

 بود لبش روي لبخندي کرد نگاه بود داده تکیه ماشینش به که انتوني به

 انتوني سالم -من

 اومده؟ جديدت محافظ -گفت کردو اشاره فرهاد به. )سالم -اومد طرفم به و برداشت ماشینش از تکیشو انتوني
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 هست؟ مشکلي هستند من محافظ کاوه اقاي بله -من

 رمتنف ازش کل به.. کردم دوري ازش ببوستم خواست کرد مست انتوني و بیرون رفتم بقیه و دني با که روي اون از

 شدم

 نمیگري تحويل -انتوني

 بگیرم تحويلت که ايي بسته مگه -من

 میشم باشه الزم اگه -گفت شدو سرخ

 شو بیخیال پس..نمیاد خوشم ازت میدوني...انتوني بیخیال -من

 دارم نیاز وقت به هنوز مخت زدن واسه -انتوني

 نر نه باشه مرد بايد ادم...داره نیاز مرد به اينکارا -گفتم زدمو پسرکشي لبخند

 گذشتم کنارش از

 میزني؟ حرف باهاشون اينجوري همیشه -فرهاد

 قطف بودن مرد از ابله مرتیکه داره کیفي چه که نمیدوني.. بسوزنیشون الزمه گاهي باشه الزم هرکي با همه با نه -من

 میکشه يدک اسمشو

 اينطور که -فرهاد

 اوهم -من

 سالااااااااااااااااااااام

 کرد بغلم و اومد طرفم به ماريا

 بود شده تنگ برات دلم دختر واي -ماريا

 همینطور منم -من

 دارم مزخرف استاد اون با بازم امروز دريا واي -ماريا

 البر؟ -من

 دارم برات مهم خبر يه میدوني ولي.. دقیقا -ماريا

 خوب -من
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 دنبالت افتاده کي بزن حدس -ماريا

 کردم نگاهش حوصلگي بي بي

 بودم اسمونا توي االن بود دنببالم انري مايکل اگر من نباش ذوق بي -ماريا

 خريه؟ کدوم ديگه انري مايکل -من

 دلت ببینیش خذابه خوشکلو خیلي البته دانشگاهه پسر پولدارترين اون..دريا خري که واقعا -گفت بازومو به زد ماريا

 میشه ريش خوشکلش چشماي اون برا

  شد بد حالم ماري نزن بهم حالمو عـــــــــتق -من

 ادند پیشنهاد بهم دانشگاه پسراي بهترين از خیلي شدم دوست تو با که روي از میدوني احساسي بي خیلي تو -ماريا

 میزني پسش سراغتو میان ها بهترين خر تو ولي

 ديونه تو ماريا من خداي..؟.کنم ظعف غشو براشون بعدم بیام خرکي عشوه دوتا جلوشو برم داري اتوقع حتم -من

 شدي

 به ايدب میاد خوشش ازت خیلي کن باور خوشکله اون...میکنم خواهش ببین مايکلو بیا بار يه فقط بار يه فقط -ماريا

 بفردي منحصر خیلي میگه..هست موهاتم عاشق که برسونم اصالعت

 پرووووووو قشنگ مو بگه عمش به بره...اش عمه ارواح -من

  نمیفهمم من نزن حرف فارسي خدا تورو -ماريا

 شو مايکل بیخیال...نگفتم مهم چیزه -من

 ممیکن خواهش اونجا برمیم گفته هست خوب خیلي ديسکو يه بار بريم باهم داده پیشنهاد بار يه فقط دريا -ماريا

 نه -من

 دريا -ماريا

 گفتم که همین -من

 من بخاطر دريا -ماريا

  همین. متنفرم ازشون..بیزارم مردا از من بگم چندبار ماريا -من

 میزدم نفس نفس

  اروم میکنم خواهش دريا باش اروم میخوام معذرت ببخشید باشه باش اروم -ماريا
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 کشیدم عمیقي نفسه

 خوبه؟ حالت

 اهیچهم با و پر تو حیکل بلند قد بود ايستاده جلوم عسلي هاي رگه با سبزروشن چشماي ابا پسري صدا طرف به سرمو

 پیچ در پیچ هاي

 انري اقاي سالم -ماريا

 بابا....خوشکله بگي نداري حق بس و همین میاد بدت ازمردا تو دريا خفه...ها داره چشمايي عجب....اينه مايکل پس

 هاي لب و قلمي بیني داشت روشن پوستي و رنگي زيتوني موهاي بود مايکنا شبیه چحرش ديگه خوشکله خوب

  بزرگ کمي و برجسته

 خوبید؟ -مايکل

 برم بايد من ببخشید.. ممنون -گفتم و دادمو تکون سرمو اومد خودم به

 کنیم؟ صحبت لحظه چند میشه -گفت برم اومدم که همین

 نمیشه متاسفم نه -من

 شده سلب ازم شدن عالقمند اجازه میکردم حس بودم کرده بغض چرا نمیدونم

 نکشه طول زياد میدم قول-مايکل

 نمیشه -من

 افتادم راه به بعدم

 میومد خوب نظر به....ندادي؟ فرست بهش چرا -فرهاد

 میاد بدم مردا از من -گفتم بغض با

 بخیر صبح و سالم درضمن..داريد لطف شما...عزيزم برادر مرسي -گفتم کردمو تعظیم بامزه

 مخوردي شادي لبخندو با رو صبحانه و میز پشت نشستم بخور صبحانه بیا -گفتم کردنو ايي خنده دنیل و بابا

 چهاره ساعت امشب پروزامون -بابا

 واقعا -من

 واقعا گفتي تو بازم -بابا
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 ديگه عادته -گفتم خنديدمو

 کوچلو ابجي است خوشمزه خوت مثله عادتاتم که تو دست از -دنیل

 کوچلو دکتر -بابا

 بشم دکتر تا بخونم بايد ديگه دوسال من بابا -گفتم خنديدمو

 بگذرد نیز اين -گفت فارسي به) هست کي نمیدونم که ادمي يه قول به بعدم گفتنت بابا فداي -بابا

 خنديدم هرسه

 ...اينشاا -من

 بله بله -بابا

 خیلي ييعن نمیزدن حرف خوب زياد دنیل و بابا البته میزديم حرف فرانسوي ولي بوديم بلد فارسي مون هرسه اينکه با

 نبودن بلد هارو کلمه از

 تمرف اتاقم به شد شب میکردم فکر که اوني از تر رزود خیلي کرديم تفريح و گشتیم کلي خورديم بیرون رو ناهار

 يه بودم پاريس اهل من چون نمیکردم غريبي پاريس توي چرا که میفهمیدم تازه.. کردم چک ديگه بار يه وسايلمو

 هک االن ولي شبیهم میکردم فکر خودم نبودم شبیه بهار به اصال من..وفرانسويه ايراني دورگه که دختر يه خارجي

 رو ام ناسنامهش بابا داشتم خوبي حس دنیل و بابا به نسبت که بود اين بخاطر...نیستم شبیه اصال میبینم میکنم توجه

 ورمس غرور با هستم پدرم و برادر کنار حاال من واتسون روبرت و تارخ پروانه فرزند استیون دريا شدم من و کرد عوض

  میده قدرت بهم اين میکنه خوشحالم اين..دارم امنیت نمیترسم کسي از میرم راه و میگیرم باال

 

 

 میترسي؟ -بابا

 سوممه بار اين نمیترسم ديگه شدن سوار دوبار از بعد نه االن ولي اره اول بار -من

 فورد موقع فقط البته میترسم بازم ولي میدشم سوار خیلي که اين با من میايم فرود داريم..خوبه -بابا

 نمیترسم اصال شجاعم من ولي اره -دنیل

 عالیه -من

 طرف به نبود رفتن اونجا به موقع االن ولي بودم بلد رو دايي ي خونه ادرس شديم خارج فرودگاه از اومد فرود هواپیما

 خونه توي چیزي چون دادم انجام نیازمو مورد هاي خريد برگشتمو منم تو رفتن دنیل و بابا..رفتیم خودم خونه
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 تا باال رفتن هم دنیل و بابا نبودم خسته بودم خوابديه رو راه تمام چون میکردم درست غذا شام براي بايد نداشتیم

 کنن استراحت

 با. وپل زرشک کردن درست مشغول مونیدم نمي بیشتر چون کردم خريد هفته يه براي اشپزخونه توي چیدم رو وسايل

 کنم اماده رو ساالد وسايل میخواستم بود تموم کارم شدم مرغ

 میاد هايي بو چه اوه اوه

 ايستادن اپن جلوي بابا و دنیل ديدم کردم بلند سرمو

 کنید؟ استراحت نمیخواستید شما مگه...نرسیده خوبش جاهاي به هنوز -من

 بوديم خواب رو راه تمام ماکه عزيزم نه -بابا

 بیارم قهوه براتون تامن بشینید پس -من

 باشه -بابا

 ساعت ربع عرض در کنم درست نمیخواستم زياد که هم االد بردم براشون و کردم درست رو قهوه منم نشستن هردو

 کنارشون نشستم و بردم قهوه خودمم براي شد تموم

 دريا -بابا

 بابايي جونم -من

 زد مهربوني لبخند

 اونجا؟ بريم شام از بعد امشب -بابا

 میکنم قبول من بگید شما چي هر -من

 داري؟ استرس -دنیل

 نگرانم يکم فقط میترسم نه دارم استرس نه -من

 چي؟ نگران -بابا

 برسام -من

 دايیمون؟ پسر..برسام -دنیل

 چیه العملش و عکس نمیدونم اره -من
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 پشتتیم کوه مثله بابا و من نترس باشه هرچي -گفت فشردو و گرفت دستمو دنیل

 چکید گونم از اشکي

 کردي؟ گريه بازم -بابا

 سختي چقدر من نمیدونید شما....ندارم بابا که میخوردم حسرت همیشه من..دارم شمارو که خوشحالم خیلي -من

 کشیدم

 بشي سبک تا بگو.. بگودخترم -بابا

 گاهمن شوکه نیل و بابا میکردم گريه شدت به.. کردم تعريف براشون بودمو کشیده که هايي سختي همه ها غصه تمام

 باشم سرپا بازم بتونم کشیدم که سختي اين با من که نمیکردن باور شايد میکردن

 ..؟ داشت جرات طوري.چي..کیه؟ ويلیام.....بفروشه؟ تورو میوخواست اون..مگي داري چي من خداي -بابا

 نکرد کاريت که مرد اون...کردن؟ چیکارت اونا..نمیشه باورم -دنیل

 نتونست نه -من

 کشتیش -دنیل

 کرد ولم اونم کردم التماس بهش نکردم کاريش بخدا نه - -گرفت خندم

 کشیدن راحتي نفسه بابا. و دنیل

 میدن پس رو کارشون همه تقاص -بابا

 میدن پس رو کردن که هايي ظلم همه تقاص بايد اره -دنیل

 نگفتم هیچي

 و سفید شال يا و سفید پالتوي يه قديمیم هاي لباس بین از کمدم توي از اتاقم توي رفتم خورديم هم دور رو شام

 ارايش پوشیدم هم رو مشکیم هاي دستکش پوشیدم رو میپوشند پامو ساق تمام که مخملي هاي چکمه و شلوار

 کشیدهشون اتو شیکو تیپ بودن کرده عوض رو هاشون لباس هردو دنیل و بابا برداشتم رو کشیفم و کردم محوي

  بود عالي

 خوشکل چه اوه اوه -بابا

 کردم نثارش چشمکي و زدم لبخند

 تاکسي با البته شديم دايي خونه راهي و گوشیم روي انداختم رو جديدم کارت سیم
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 رفتارشونم نگران فقط اظترابي نه هست ترسي کشیدمنه عمیقي نفسه ايستادم دايي خونه جلوي

 اومد زن يک صداي بعد دقیقه چند دراورد صدا به رو اف اف زنگ دنیل

 کیه؟

 کنید باز لطفا -گفت فارسیش بامزه لحجه با دنیل

 مسن زني رو ورودي در شديم دايي خونه بزرگ حیات وارد سه هر و گرفتم رو دنیل بازوي شديم وارد ما و شد باز در

  کرد باز

 اقا سالم

 هستند؟ خونه فجر اقاي -بابا

 دارن مهمان االن البته تو..بفرمايید..خدمتکارشونم مريم من..بله -زن

 ولي داره رابطه برسام با کردم فکر من که دختري برسین.  برسام.  دايي شديم وارد هرسه و داد تکون سري بابا

 دست هب ناباوري با شد بلند جاش از برسام میکرد نگاه بهم اخم با که ويلیام ترسیدم بعدي نفر ديدن با بود خواهرش

 بودن هم بقیه و شوهرش و ستوپر خاله میکرد نگاه دنیل دست توي من خوردهي گره هاي

 نه؟ باشه برسام بايد ايستاده که پسره اين -دنیل

 اره -من

 جلو بريم بیايد نزنید حرف گوشي زير -بابا

  رفتیم جلو به غرور با و گرفتم تر محکم رو دنیل دسته

 نمیخوايد؟ ناخونده مهمون..سالم -بابا

 روربت -دايي

 خودمم.. اره -بابا

 .دريا -برسام

 میکرد نگاهم غمگین کردم نگاهش

 سالم -من

 بودم جوجه يه مثله کنارش بود ايستاده خونسرد که کردم نگاه دنیل به
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 خوشکلم میدونم -دنیل

 خودم به ايول من دارم داداشي عجب بود تر جذاب رخ نیم از زد لبخند

 زدم لبخند منم

 داري؟ کردن فرار به عادت همیشه....بیاي فکرنمیکردم - ويلیام

 میکنه فرار کنن تجاوز بهش بخوان ادما وقتي اره -دنیل

 کرد نگاه ويلیام به خشم با برسام

 چي؟-برسام

 بشینید بیايد -گفت ما به رو.. بسه -دايي

 توي هاي مبل روي پست هاي دروغگو.. نداديم جوابشو هیچکدوم که کرد اروم سالمي بود ساکت موقع اون تا که خاله

 نشتسم سالن

 خوبي؟ دريا -دايي

 يعال فهمیدم خودمو اصلي هويیت که روزي از بگم بايد البته..خوبم کردم پیدا برادرمو پدرو که روي از خوبم اره -من

 شدم

 زير بود انداخته سرشو کردم نگاه خاله به

 چموب بعدم کرد خیانت بهم خواهرت ديدي که تو....تونتسي چطور..کني پنهون ازم بچمو بخواي نمیکردم فکر -بابا

 نیست؟ من از تقصیر میدونستي وقتي نگفتي هیچي چرا..برد

 بود بسته دريا جون به جونش پروانه -دايي

 هزار روزي که بیاره سرم باليي تا معتاد يه دست بده منو که مسئولیتم بي خاله دست دادين منو همین واسه اهان -من

 نه؟ کنم مرگ ارزوي بار

 بخدا دريا -خاله

 بشنوم چیزي نمیخوام -من

 نرو؟ جايي خبر بي نگفتم مگه رفتي خبر بي چرا...بودي؟ کجا دريا -ويلیام

 کنم چیکار که میگیرم تصمیم خودم من...گفتي چي تو که نیست مهم برام -من

 شده؟ چت تو دريا -برسام
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 کردن پنهان و خواهرم دزدين بخاطر شما از میخوايم بگیم بهتون تا اينجا اومديم ما..نیست چیزيش دريا -دنیل

 نیست؟ اينطور..میگیم؟ چي ما بدونه خوب برسام کنم فکر..کنیم شکايت هويتش

 نیست پرستو عمه دختر دريا که نداشتم خبر اصال من کنید باور -برسام

 داشتي؟ پروانه اسم به ايي عمه که نمیدوني يعني اينطور که -بابا

 میگید؟ داريد چي شما -برسام

 دروموردش ها بچه از هیچکدوم...شد طرد خونه از که بود تو بخاطر پروانه...مرده ولي..هست پروانه درسته -دايي

 ....نمیدونستن

 دريا ابجي -بهار

 سالشه هفده شانزاده حتما االن بود شده زيبا چقدر کردم نگاهش

 خانم بهار سالم -من

 دريا -چکید چشمش از اشکي کرد نگاهم غمزده

 بله -من

 بودن شده ساکت همه

 بود شده تنگ برات دلم -بهار

 واقعا؟ -من

 اره -بهار

 نبودم دلتنگت اصال من ولي -من

 -مگفت کردمو نگاه برسام به...)نمیشم کنه ترکم که کسي دلتنگ من -دادم ادامه سرد کردن نگاه بهم متعجب همه

 میکنم ترکش باشم عاشقش اگر حتي

 چرا؟ -برسام

 رگزه ديگه باشم داشته کینه بشم دلگیر کسي از اگر..بوده همینجوري همیشه... من توي غريزه يه عادته يه اين -من

 میکنم اشتي کنم قهر اگه ولي نمیشه بخشیده

 داري؟ کینه منم از...چي؟ من از -ويلیام

 ..رزلي و کثیف ادمه يه تو..متنفرم تو از -زدم پوزخندي
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 اما -ويلیام

 يدبا بکنه هم درازي دست من دختر به بخواد به اينکه جرات خودش به کس هر -گفت عصبي کردو قطع حرفشو بابا

 لیاقت...باالتره همتون از بدون اينو...داره اينارو از بیشتر لیاقت من درياي...نداره بهشو شدن نزديک حق..بمیره

 داره هارو بهترين

 دارم دوسش من ولي -برسام

 ندارم دوست من -من

 نبودي اينجوري تو دريا -دايي

 اون ديگه..میشدن اروم کنارش بودن با همه بود اروم که دريايي اون..نیستم دريا اون ديگه من..هستم حاال -من

 سشوشان بیاره سرم بالرو اون خواست وقتي ويلیام.....برسن هاشون ارزو به بقیه تا بگذرم خودم از که نیستم دريايي

 پیدا حسي بهش هرگز ديگه من.. بود خودش تقصیر...داشتم دوست واقعا من..کرد امتحان منو وقتي برسامم..باخت

 نمیکنم

 ولي -برسام

 ارمد برادر يه االن من..کرده فرق پدرم اسم..کرده فرق مادرم اسم....نیستم دريا اون ديگه که گفتم..کنید تمومش -من

 يگهد چیز يه وسط اين....ندارم عشق به نیازي محبت به نیازي سرمه باالي سايش که دارم پدر يه..پشتمه کوه مثل که

 سرما الهه.... يخ الهه دانشگاه هاي بچه قول به...يخ کوه شدم من..کرده تغیر هم

 نیست؟ راهي هیچ يعني -ويلیام

 نیست نه -من

 برنگردوندي؟ بهم پروانه مرگ از بعد دخترمو چرا..بگو بهم مهبد...بگذريم خوب -بابا

 یادب سرش باليي نمیخواست..میکني پیداش تو که بود مطمعن..بشه خارج ايران از دريا نمیخواست پروانه چون -دايي

 ديديم پاريس دانشگاه توي همديگرو دنیل منو..بود اتفاقي من کردن پیدا ولي..جدا اوه -من

 دانشگاه میري پاريس تو -برسام

 میکنم زندگي پاريس من بله -من

 

 شدن نزديک جرات ويلیامم شده امید نا کامال ديگه هم برسام نکنه شکايت ازشون شد راضي بابا تا کردن بحث اينقدر

  نداشت بهمو
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 دادم فشار رو زنگ ايستادم مهیار ي خونه جلوي بابا و دنیل با

 کیه؟

 اومدم منزل کردن تمیز براي اقا کنید باز -من

 تو بیا باشه

 و بود داده لم مبل روي مهیار شدم خونه وارد و گذشتم مهیار ي خونه بزرگ حیاط از شدم وارد خند با شد باز در

 تنبل اي میديد فیلم داشت

 گرفتم چشماشو و سرش پشت رفتم

 جونم پونه -مهیار

 نچ -من

 هام بچه مامان..اومممممممممممم -مهیار

 نچ -خنده با

 بچت؟ مادره کردي مارو خواهر بابا اي -دنیل

 هیاروم شلواريشون کت تیپ بااون کرد نگاه بابا به بعدم میکرد نگاهش لبخند با که ديد رو دنیل پريد جاش از مهیار

 بودن کرده شوکه

 سالم -من

 دريا -گفت و من سمت کرد کرد عقب يه

 من کوچلوي ابجي.. بود شده تنگ برات دلم خوب دختر -گفت و کرد بوس گونمو محکم بغلش پريدم

 همینطور منم -من

 شد له دخترم بسه -بابا

 کرد نگاه دنیل و بابا به و گذاشت زمین منو مهیار

 دخترم؟ -مهیار

 هستند استیون روبرت پدرم و دنیل برادرم ايشون..جون داماد بله -گفتم خنديدمو

 داداشت؟ و بابا..گفتي؟ چي نفهمیدم -مهیار
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 هستم ايشون دختر من اره -من

 خوشبختم -مهیار

 همچنین -دنیل و بابا

 نیستي؟ ايراني تو يعني -مهیار

 فرانسوي ايراني دورگه -من

 داره داداش باباو من کوچلوي ابجي يعني -مهیار

 دارم اره -من

 چرخوند منو دور يه و کرد بغلم دوباره مهیار

 افتم مي زمین بزارم -من

 خوبشو روي زندگي باالخره پس -گفت الودي بغض صداي با بود شده جمع اشک چشماش توي گذاشتم زمین مهیار

 داد نشون

 داد نشون اره -من

 خیلي کوچلو ابجي حالم خوش خیلي -مهیار

 کجاست؟ پونه..منم -من

 کردم تعجب گفتي که اولم بیرون بره بود قرار -مهیار

 میبینمش ديگه سري يه پس -من

 میشن حال خوش حتما ديدنت از میان هم بابا مامانو االن-مهیار

 باشه -من

 بیاره شربت برامون رفت هم مهیار مبل روي نستیم ما

 کرد گريه برات..خوبي دوست چه -دنیل

 هستیم صمیمي حیلي اره -من

 چرا؟..میکني بغلم اينو ولي ندادي دست باهام ديدمت دانشگاه توي که روزي يادمه -دنیل

 میکنه فرق بقیه با و داداشمه مثله و صمیمیه باهام خیلي اون چون -من
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 میگه درست دريا -بابا

 خترد بود شده تنگ برات دلم خیلي -گفت کنامو نشست مهیار برداشتیم يکي کدوم هر اومد شربت سیني با مهیار

 بیايي رنمیکردم فک...خوب

 میداديم انجام بايد که بود کار سري يه..اومدم که حاال -من

 هستند داداشت و بابات که فهمیدي کجا از - مهیار

 اي ان دي ازمايش -دنیل

 داداي بهم امروز سالو خبر بهترين کنم فکر -گفت و گرفت دستمو داد تکون سري مهیار

 میدونم -من

 بودم خواسته خدا از ديگه چپیز يه کاش -مهیار

 خواستي؟ چي مگه -من

 خواستم خدا از اينو پیش ساعت نیم همین دقیقا..ببینمت میخواست دلم راستش -مهیار

 خنديدم نفرمون چهار هر

 زدينمی حرفو اين و نعمتیه چه ديدنش که میفمیدي میزدي بال بال ديدنش واسه سال هفده من مثله هم تو اگر -بابا

  کردم بغلش نسشتمو بابا کنار رفتم

 نخور غصه..هستم که حاال بابايي -من

 باشه..دخترم باشه -بابا

 جون دري.. بیخیال کنید بس رو هندي فیلم اين خوب -دنیل

 دري نگو من به کوفت -من

 دني؟ میگي بهمن تو چطور -گفت جانب به حق دنیل

 نه دري ولي قشنگه دني -من

 قبول باشه -دنیل

 ها ني ني نکنید کل کل -بابا

 باباااااااااا -دنیل و من
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 بزرگا ادم...باشه باشه -خنده با بابا

 توگش به بعدم و خورديم باهم رو ناهار کرديم گو گفتو کمي اومدن که هم مهیار مامان باباو با خنديدم نفر چهار هر بازم

 ديگه جاهاي کلي و...ارم باغ.....قران دروازه....سعدي...حافظ برداختیم شهر توي گزار

 نه؟ گذشت خوش خیلي مدت اين -بابا

 گذشت خوش بهم خنديدمو دلم ته از مدت اين توي که بود ر با اولین اين اره -من

 رسیديم راه از تازه هم ما...میشه شروع ديگه دانشگاهت کن استراحت برو..دخترم خوبه -بابا

 بزني کله سرو عاشقات با دانشگاو بري بايد فردا پس که کن استراحت برو اره -دنیل

 يارنا توي خوبي اتفاقاي برد خوابم سه بشمار و نرمم تخت توي پريدم رفتم اتاقم به خیر شب يه از بعد کردمو اخمي

 و کتسا بازم ولي بودم شاد...دادم بهشون جلو جلو رو کادو ولي برم مهیار و پونه عروسي واسه تونم نمي اينکه با افتاد

 اسم با منو دانشگاه بچه تمام شد موندگار برام و گفتم ادبیاتمون معلم به بار يه اينو..سرما الهه میگن بهم هنوزم...اروم

 میشناسن سرما الهه

 اومد سرما الهه به به

 نشستم صندلي روي بیخیال

 ناراحتي؟ اومده بهار سرما الهه شده چي -الکس

 حالم خوش بهارم الهه که من عزيزم نه اوه اوه -ريتا

 دارم دوست هارو فصل همه من -گفتم انداختمو بهشون يخبندونمو سردو نگاه خنديدن همه

 ولي بود سرد يکم هنوزم اينکه با پاريس بهاري هواي بودم ساکت کالس مدت تمام شدن ساکت ها بچه اومدو استاد

 سخته واقعا البر استاد کالس توي موندن شد تموم کالس بود دلپذير خیلي

 و استاده دست توي کالهم ديدم برگردوندم رومو شد پريشون رود رنگم دودي موهاي يهو که شدم رد استاد کنار از

 میکنه نگاه تره بلند باستم زير تا که بلند موهاي به شوکه

 محشره من خداي..؟.کردي قايم چطوري رو مو همه اين....است فوقالده -استاد

 برداشتي؟ کالهمو جراتي چه به -گفتم کشیدمو بیرون دستش از کالهمو عصبانیت با

 نه يا داري مو واقعا ببینم میخواستم فقط -استاد

 داره ربطي چه تو به -من
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 خبره؟ چه اينجا

 میکرد نگهمون اخم با بود ايستاده تر جلو قدم چند دنیل برگردوندم رومو

 برداشتي؟ کالهشو چرا -دنیل

 کنید باور واتسون اقاي -استاد

 بشي؟ نزديک خواهرم به میکني جرات چطور..ساکت -دنیل

 شماست؟ خواهر ايشون...؟.چي -استاد

 واتسون دريا...نديدي؟ فامیلیشو مگه بله -دنیل

 نمیکردم جسارتي همچین وگرنه نمیدونستم من کنید باور -گفت و کرد نگاهم گنگي با استاد

 بريم بیل دريا.....کردي که حاال -دنیل

 دنیل کنار رفتم کشیدم موهام توي دستي

 کرد؟ جرات چطور احمق -دنیل

 میکنن اينجوري که نديدن مو انگار..نمیدونم -من

 میشي تر خوشکل خیلي کاله بدونه..نزار کاله خوب... بیخیال -دنیل

 نمیزارم ديگه باشه -خنديدم

 افرين -دنیل

 میبرن حساب ازت اينقدر اينا خبره چه میگم -من

 باباست بخاطر - خنديد دنیل

 میبرن؟ حساب ما از اينجوري که چیکارست بابا مگه -من

 مثله ماشینايي..داره هم رو سازي ماشین کارخونه ترين بزرگ يه البته..مداره سیاست بابامون -دنیل

 میسازه چیزا جور اين از..و ام بي..بنز...المبرگیني

 .اينطور که -من

 هستیم دانشگاه ها بچه ترين پولدار از يکي تو و من که بگم بايد -دنیل

 کنم فکر اوهم -من
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 نشدي؟ خوشحال -دنیل

 نیست مهم برام باشم پولدارترين اينکه پول..میکنه خوشحالم ها شما سالمتي فقط من -من

 دارم خواهري همچین که خوشحالم -دنیل

 گرفتم بازشو خنديدمو

 چطوري؟ نوشیدني يه با -دنیل

  خوبه اوم -من

 بخوريم چیزي يه بريم دوستام از چندتا با -دنیل

 بريم باشه -من

 مه ما بودن ايستاده ماشین دوتا کنار دختر و پسر تا چند بعد دقیقه دو زد زنگ نفر يه به و دراورد گوشیشو دنیل

 کنارشون رفتیم

 سالااااام -دنیل

 شاهزاده سالاام -ها بچه

 سرما الهه -گفتن ديدن منو تا

 خنده زير زديم دنیل منو حرف اين شنیدن با

 سرما الهه بله -دنیل

 جوزف انتني بزرگ الهه سالم -گفت و جلو اومد پسرا از يکي

 واتسون دريا -گفتم دادمو دست باهاش

 ديدم زياد اخبار توي شمارو بله-گفت و باال انداخت ابروهاشو

 اخبار؟ -گفتم کردمو نگاهشو متعجب

 میشناسنت همه...نکردي؟ نگاه مگه..عزيزم اره -دنیل

 اينم میکشن واست خودشونو دانشگاه پسراي ي همه اخبار توي نديده خودشو نمیشه باورم -دخترا از يکي

 نفهمیدي؟

 میگید؟ جدي واقعا نه -من
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 پول حتي نداره توجه چیز هیچ به من ابجي اين -گفت خنديدو دنیل

 کردن تعجب همهشون

  کنم معرفي بهت دوستامو بزار عزيزم خوب گفت و گرفت کمرم پشت دستشو دنیل

 باشه -من

 پسرش دوست و الین.....جیم..الیزابت پسر دوس ايزابت خواهرش اينم....خودمونه انتوني اينکه خوب -دنیل

 ..انا دخترش دوست و ويلي....ويکتور

 نداري؟ دختر دوست تو انتونیو -من

 میکني؟ قبول تو...نه -گفت زدو دخترکشي لبخند انتوني

 متاسفم واقعا -گفتم خنديدمو

 بشه من مثله پسري دختر دوس نبايد تو زيبايي به دختري معلومه خوب حیف چه -انتوني

 تو یاريمشب بايد گیره گوشه اينقدره بگردونم ببرم رو دريا میخوام بیايد پسر نزن مفت حرف -گفت بازوشو به زد دنیل

 ايزابت و الین دست میسپرم رو دريا بعدم میخوريم چیزي يه میريم اول.. دور

 چي؟ واسه -من

 ..میفهمي بعدا -دنیل

 ديسکو بريم اول -انتوني

 بريم -دنیل

 ماشین توي بخشي ارامش ماليمه اهنگ اولش از نشستم عقب من ما ماشین توي اومد انتوني شديم ماشین سوار همه

 شد متوقف ماشین بعد دقیقه چند بود شده گذاشته

 انتونیه ماله دسکو اين بريم بزن -دنیل

 واقعا -من

 بريم بزن عزيزم اره -گفت خنديدو دنیل

 شکيم کفش با خوشکل سفید پیرهن يه با سیر بنفش جین شلوار انداختم لباسام به نگاهي شدم پیاده ماشین از

  شديم وارد هم کنار و گرفتم رو دنیل بازوي کشیدم بازم موهاي به دستي ماشین توي گذشاتم کیفم
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 ممیزد کنارش من میريختو صورتم توي مدام موهام بودم گرفته محکم رو دنیل بازو بود بلند اور سرسام اهنگ صداي

 هب اينجا.. میديديم رو همه باال از بوديم مخصوص قسمت توي ما نشست صندلي روي اينتوني ايستاديم کناري تا

  میکردم نگاهشون خنده با منم ريخت برش دورو دختر کلي میزاشتن خاصي احترام انتوني

 ديونه -من

 چي؟ -دنیل

 ديونن اينا میگم -من

 میشه شلوغ منم دور االن -گفت دادو تکون سري و خنديد دنیل

 نزدم حرفي و خنديدم

  بیا -دنیل

 بود گرفته جلوم رو جامي

 کمه الکلش درصد -دنیل

 دادم تکون سري لبخند با

 شامپاين نخورم دادم ترجیح بیخیال چیزا اين به چه منو نخوردم ديگه زد دلمو تلخیش ولي خوردم رو مشروب از کمي

 بخورم نبايد مسلمانم يه من نبود درست ولي بود خوب

 نمیخوري؟ چرا -دنیل

 نمیاد خوشم مشروب از راستش نمیره بهش دلم -من

 راحتي رجور باشه -دنیل

 برقصیم؟ -گفت گرفتو دستمو دنیل گذشت دقیقه چند

 البته -من

 میرقصیديم هم روي روبه دنیل منو بودم کرده خالي وسطو همه که میرقصیدم هماهنگ قشنگو اينقدر وسط رفتیم

 مداشت تمام ساعت يک بودم شده خسته خیلي کردم ذوق کلي منم کشیدن هورا برامون همه شد تموم رقصمون وقتي

 سابيح بیرون اومديم ديسکو از ساعت نیم از بعد نمیکردم قبول ولي برقصم باهاشون تا اومدن پسر کلي میرقصیدم

 چیز اگه باش خودت مواظب دريا -گفت ايستادو کنارم دنیل بگذرم خريد از که اونقدر نه ولي بودم شده خسته

 خونه برگردي تا بگو فورا ديدي مشکوکي

 چي؟ واسه -من
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 میزنیم حرف درمورد مفصل امشب -دنیل

 شدم ماشین سوار ايزابت و الین با دادم تکون سري

 کن رنگ موهاتو يکم ارايشگاه میريم اول خوشکله خانم خوب -الین

 دارم دوست موهامو رنگ... کنم رنگ موهامو ندارم دوست من ولي -من

 خوشکله خیلي موهاش رنگ اخه..الین اره..بده حالت بهشون يکم میريم خوب -ايزابت

 کن کوتاهشون يکم... باشه -الین

 کنم کوتاه ندارمم دوست نکردم کوتاه موهامو حاال تا من..عمرا -من

 کن مرتبشون يکم..باشه -گفت فرمونو رو زد الین

 قبول -من=

 دوباره اصالح و ارايش چهره تغیر يکم خوب -ايزابت

 خوشکل خوشکل لباساي عالمه يه خريد میريم بعدم اره -الین

 اوکي -من

 به دست منم میداد تکون خودشو هي بود فرمون پشت هم الین رقصیدن به کرد شروع و کرد بلند زبتو صداي ايزابت

 میکردم نگاهشون لبخند با سینه

 

 رهباالخ داشت درد خیلي میکنم فکر اينطوري من البته کرد باريک ابروهامو ارايشگر اين چقدر میمردم داشتم درد از

 ابروهام بود نکرده کم بلنديش از البته بود شده کوتاه پر مدل موهام کردم نگاهم خودمو موهام کردن مرتب از بعد

 ودمب شده بامزه خیلي ولي بود شده سرخ يکم اصالح بخاطر صورتم بود شده شیطون چهرم بود برداشته بامزه خیلي

 شدي خوشکل چقدر خدا واي -الین

 میکنم خواهش -من

 از یمين بود بلند طرفش يه فقط بود پسرونه موهاش الین داشتند کوتاهي موهاي هردو انداختم ايزابن و الین به نگاهي

 وهايم بود بلند قد ايزابت.....سبز هاي چشم بات قد کوتاه يکم و ظريف اندام بود مشکي بقیه و بلوند يلندش موهاي

  بود ناز خیلي برنزه پوست ايي قهوه چشماي طاليي از هاي حاله با روشن ايي قهوه

 خريد بريم -الین
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 خیلي يکي...کوتاه خیلي يکي میگرفتم ايراد بار هر ولیمن کردن انتخاب لباس کلي خريد رفتیم کردن حساب از بعد

 زد ددي خريد همه اون با منو وقتي دنیل خونه رفتم خستگي با ماشین توي برگشتیم خريد از کوهي با باالخره...بازه

 خنده زير

 بوده ساز کار اينکه مثله -دنیل

 کردن ديونم -من

 شديا خوشکل خیلي -دنیل

 کو؟ بابا...میکنم خواهش -من

 سرکار -دنیل

 بیرونه؟ موقع اين تا همیشه -من

 کنیم صحبت باهم بايد میاد االنا ولي بیرون همیشه بابا..خانمي بله متاسفانه دنیل

 مورد؟ درچه -من

 تو از محافظت -دنیل

 محافظت؟ چي؟ -من

 میزنیم حرف باهم بیا دربره خستگیت تا بگیر دوش يه کن عوض لباساتو برو -دنیل

  باشه-من

 بدنم تا توش ريختم مخصوص عطر از يکمم کردم اب پر رو وان حمام توي پريدم و دراوردم لباسامو اتاقم توي رفتیم

 زيونتلو داشت و بود نشسته مبل روي دنیل پايین اومدم کردمو خشک موهامو سريع دوش يه از بعد بگیره خوبي بوي

 نشد من متوجه اصال ولي نشستم کنارش میديد

 دني -من

 اومدي؟ -طرفم برگشت دادم تکونش اروم نکرد توجه

 فکري؟ تو..اوهم -من

  کردم بغل بابارو شدمو بلند لبخند با اومد بابا صداي بزنه حرفي اومد تا

  سالم -من

 خوبي؟...سالم -بابا
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 چي؟ شما..خوبم اوهم -من

 خوبم منم بابا

 دنیل کنار نشستم منم بیاد و کنه عوض لباسشو تا رفت خودشم بیاره قهوه همه براي که گفت زخدمه ا يکي به

 يبگي میخواست خوب -من

 میزنیم حرف درموردش بیا هم بابا بزار -دنیل

 يمهمه؟ خیل ولي..باشه -من

 خیلي اره -دنیل

 چیه؟ موضع بدونم که بودم کنجکاو خیل اومد هم بابا بعد ربع يه

 اومد هم بابا خوب -من

 بگي؟ چیزي دريا به نمیخواي بابا -دنیل

 میزد موج وجودش توي نگراني کرد بهم نگاهي بابا

 بگیم بايد اره -بابا

 میکنید نگرانم داريد شده چي -من

 مواظبتیم ما نباش نگران -بابا

 افتاده؟ اتفاقي مگه هستید مواظبم اخه شده چي -من

 مدارم؟ سیاست يه من که میدوني عزيزم ببین -بابا

 بله -من

 خطرن در خانوادم اعضاي تمام..میکنم خطر دارم يعني سیاسته با کارم که من -بابا

 چي؟ يعني خوب -من

 گرفتم هم محافظ برات من البته..کني مواظبت خودت از بتوني بايد -بابا

 محافظ؟ -من

 مواظبته ساعته چهار و بیست اون..نداره فرقي..محافظ باديگارد اره -بابا

 چرا؟ اخه -من
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 دارم دوست چقدر من میدونن اونا که مخصوصا خطري در چون -بابا

 باشه -من

  نبود ريسک جاي ولي میترسیدم

 نیست مشکلي -من

 میکني درک که خوبه -گفت زدو لبخند بابا

 دادم تکون سرمو

 است اماده شام اقا -گفت اومدو خدمتکار

 خوب بسیار -بابا

  نشستیم هم دور غذا خوردن از بعد میز پشت رفتیم و شديم بلند جامون از

 بلدي؟ اينم يا..بگیري؟ ياد زدن گیتار داري دوست دريا -دنیل

 بزنم نیستم بلد ولي میخونم خوب من -من

 بدم ياد بهت يکم بريم بیا پس - دنیل

 دادمی توضیح منم براي زدن به کردن شروع و جلوم نشست اورد خوشکل ايي قهوه گیتار يه اتاقش به رفتم دنیل با

 ات هشت االن تا شنیدم بابا از نديدم هم باديگرادو اون روي حتي من گذشت ماه يک...بود خوب يادگیريم شکر خدارو

 دور خونه باغ کنم عرض چه يه حیاط توي نبوده خوب کارشون میگفت بابا ولي چرا نمیدونم.. کردم عوض باديگارد

 رهداي شکل به و هستن هم کنار درختا خالیه جاي يه درختا بین ديدم جلوتر رفتم خورد چیزي يه به چشمم که میزدم

 هک گرفتم ياد زود اينقدر بزنم گیتار اينجا و بیام شبا میده جون کردم نگاهش درست و رفتم خالیه وسطش مانندي

 میزنم بهتر اونم از من میگه گاهي حتي بود شده شده شوکه دنیل

 

 هک بشم بايد قبول عالي هاي نمره با رو امتحانات نداشتم زياد ازاد وقت من مخفیگاه شد درختا بین جا اون شب اون از

 میگرم ياد بیشتر ولي نمیشم خسته کارسازه خیلي خوندنش درس هاي روش هستم هم دنیل مديون

 درست شاتی برام و بره که گفتم جرالد خونه خدمتکار به نبودم ترسويي زياد دختر درختا بین رفتم بازم مدت يه بعداز

 ینپاورچ اروم به برداشتم رو بود داده هديه بهم دنیل که گیتاري میشدم ياداور بهش اينکارو رفتم قبل همیشه کنه

 یتارموگ نشستم بود گذاشته اتیش کنار که ايي کنده روي رفتم مخیفگاهم به درختا بین حیات توي رفتم پاورچین

 کم یلخ فارسي فقط..نه خارجي میخوندم فارسي اهنگ بیشتر بود عادتم اين کشیدم عمیقي نفسه گذاشتمو پام روي

 بخونم خارجي که میومد پیش
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 تنگف که داشتم دوست اينقدر اهنگو اين زدن به کردم شورع عالقمو مورد اهنگ میلغزيد گیتار هاي سیم روي دستم

  نداره

  تیره ابراي مثله تنگه دلم

  اسیره زندون مثله حسي تويه

  نمیدوني چیزي من احساس از تو

  میرنجوني منو بیخودي داري که

 نیومد عشقش ولي شد خشک در به چشماش که اوني جاي باش من جاي امشب يه

 زد پا پشت دنیا به که اوني جاي باش در دربه من مثله باش همسفر امشب يه

 ...بگیرم اروم کني کاري بايد

 بگیرم دستاتو لحظه يک بايد. 

  خونه اين به باز امشب برگردي بايد

  بمونه ياد ها لحظه اين بايد

 نداره همراهي...تو دست جز به دستاش که مردي ماله باش من ماله امشب يه

 بیارم ياد بزار

 قرارم بي چجوري

 نداره راهي تو غیر من دل

 رو وابستگي ي قصه اين به بگم بايد حاال رو زندگي اين تموم گرفتم ياد تو از من

  خستگیمو دنیا يه بزارم کي دوش رو

  تو کني کاري بايد

 قديما مثله باز که

  ما اشکي خیسو چشماي بشن خیره هم به

  تنها که امشب همین

 اينجا برگردي بايد
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 بگیرم دستاتو لحظه يک بايد... بگیرم اروم کني کاري بايد

 ..خونه اين به باز امشب برگردي بايد

  بمونه ياد ها لحظه اين بايد

 نداره توهمراهي دست جز به دستاش که مردي ماله باش من ماله امشب يه

 بیارم ياد بزار

 میکنید چیکار اينجا شما

 و بود چشم توي حسابي اش ورزيده اندام بود ايستاده جلوم بلندي قد مرده بودم ترسیده شدم بلند جام از ترس با

 وهايم خوشکي ولي بزرگ لبهاي سفید پوست داد نشونم بهتر چهرشو اتیش نور اومد جلو قدمي مترسوند بیشتر منو

 عسلي هاي چشم با روشن ايي قهوه

 هستي؟ کیي تو ت -من

 هستم شما محافظ من -مرد

 میگه دروغ بهم شايد بود سخت برام کنم باور نمیتونستم

 نمیگي؟ که دروغ -من

 نمیکنه کار مغزت دريا يعني فهمیدي کجا از تو گفتم دروغ من چرا میگه االن نه

 خوبه؟ حالتون -مرد

 دادم تکون منفي عالمت به سرمو

 اومده سرتون باليي شايد گفتم..نمیديد؟ حبر من به بیرون میريد وقتي چرا...داخل بفرمايید لطفا -مرد

 بدم؟ خبر بهت منبخوام که بودي کجا تو اصال.ديدمت که باره اولین من -من

 هستم شما محافظ که است هفته يه االن که من ولي...میبینید؟ منو که اوله باره شما -گفت کردو نگاهم متعجب

 نديدمت؟ چرا ولیمن است هفته يه...چي؟ -من

 میخوابم شما کناري اتاق توي دقیقا من هستید اتاقتون توي بیشتر شما خوب -مرد

 نشدم متوجه چرا پس واقعا -من

 هستي؟ بازي خاله گرمه سر همیشه چون -گفت طعنه با
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 کردم؟ بازي خاله کي من...چي؟ -گفتم کردم نگاهش شده گرد هاي چشم با

 ..میشنوم رو گیتارتون صداي همیشه من...بیارم درتون شک از که بود شوخي يه فقط -گفت گرفتو گاز لبشو

 میدي؟ فحش بهم افتضاحم صدا بخاطر کلي حتما اوه -من

 بودم نکرده گوش ايراني اهنگ که بود ها مدت من داريد خوبي صداي نه -گفت دادو تکون منفي عالمت به سرشو

 میفهمید؟ ايراني مگه -من

 ايراني هردو پدرم مادرو اومدم دنیا به اينجا فقط..هستم ايراني من بله -گفت دادو تکون مثبت عالمت به سرشو

 هستند

 نزبو هم يه پس عالیه - گفتم و هوا پريدم بهش توجه بي هوا پريد متر سه بیپاره که کوبیدم بهم دستامو ذوق با

 بزنم حرف ايراني باهاش که کردم پیدات

 کنم فکر -گفت دادو تکون سرشو

 بودما خنگ چقدر میزديم حرف فارسي داشتیم اولش از ديدم کردم توجه که خوب

 اتاقم؟ توي برگردم بايد حاال -من

 ..باشم کنارتون بايد که منم بشین شما..ببره خوابمون نکنم فکر نهخیر -گفت کگشیدو عمیقي نفسه

 اومدي خوش من خلوت به..خوب بسیار -من

 و دستمو توي گرفتم گشتارمو بود شده گذاشته من روي روبه درست که ايي کنده روي نشست و دادو تکون سرشو

 نه؟ میشدي بیخواب شبا کنم فکر -گفتم

 خطري در شما اخه..بخوابم هشیار بايد شبارو نخوام چه بخوام چه من... نه -مرد

 باشه مواظبشون يکي بايد همش که لوس مامانیاي دختر اين مثله شدم گرفتشت حالم بخدا اه اه -من

 ...نیستي شبیه اصال ولي.. اره -گفت و زد کوچیکي خیلي لبخند

 چیه؟ اسمت راستي -من

 کني صدام فرهاد میتوني..کاوه فرهاد -مرد

 دريام که منم -من

 میدونم -گفت دادو تکون سشو
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 شدي؟ باديگارد چرا -گفت کردمو کوک کیتارمو

 پلیسم منم دارم فرق باديگارد با محافظم من..نیستم باديگارد من -فرهاد

 بودم بیهوش چندروزي.... خوردم تیرم حتي دراوردم باز پلیس يکم قبال منم..میدوني.....واقعا؟ -من

 واقعا -شد گرد چشماش

 باحاله خیلي بازي پلیس... اوهم -من

 کني؟ تعريف برام میشه -فرهاد

 البته -من

 میشنوم رهادف

 تشرک يه توي يشده رنگ يکم برام که قسمتي به بگذريم سیاهش بخش اون از داشتم سختي زندگي من خوب -من

 ريس بودم کرده بزرگش من که بود خالم دختر خواهرمه میکردم فکر من البته که خواهرم و من شدم کار به مشغول

 ستبی دارم االن سالگي نوزده توي میرفتم داشتم تازه من ساله پنجاه حدودا بود مردي میکردم کار توش که شرکتي

 ..نگاه يک توي اونم شد من عاشق شرکت ريس اين ببگذريم...میشم ساله

 داشته حق فرهاد

 شرکت وارد جديد فرد يه که بود روزا همون نمیکرد سنشم مالحظه حتي بود وقیح خیلي.......شايد -گفتم خنديدمو

 ودب شرکتمون ريس که نادري از غیر بود بهم حواسش خیلي جذاب خیلي بود خوشتیپ بلند قد مرد يه...محمدي شد

 نادري بخاطر که اتفاق يه سره که بگذريم خالصه داشت دوست منو بود هم احمدي فامیلیش که هم همکارام از يکي

 رش و خوشکي انا قول به عاسي دستم از شرکت يه بودم شیطوني شر دختر..شدم عصبي خیلي من بود شرکت رس

  بود فرهاد هم شرکتمون ريس اسم راستي..بوده اينجوري شايدم... میبرم دل ناخواسته میکفتن شرکت دختراي

 قیمت گرون خیلي ي هديه يه من واسه داشتان فرهاد اقا اين....دقیقا -گفتم زدمو پیشهچشمکي عاشق فرهاد -فرهاد

 در دونهمب اون اتاقش توي رفتم میز رو کوبیدم بود دستم تو که چايي فنجون عصبي منم خريد بود طال سرويس يه که

 يه بیرون اومدم دادمو کادوشو هوار دادو هزار با میشد اخراج درجا بود کرده ايي ديگه کس هر کردمو کهمن کاري زدن

  ردمک وحشت ديدمش خودمکه نزاشتم ولیمن ببینم دستتو بزار گفت کنارم اومد بود فاطمه اسمش که داشتم دوستي

 

 بود معلوم ها بخیه جاي دادم نشون فرهاد به دستمو
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 ارهز با محمدي کردم بیرون رم فاطمه اتاق توي برگشتم بود شده خورد دستم توي فنجون..بودم عصبي خیلي -من

 بشه یهبخ دستم که بريم بايد گفت..عالقمندم بهش که نمیدونستم موقع اون اورد بیرون هارو شیشه گرفتو مچمو زور

 شدم خفه داد يه با

 جناب میگه محمدي به داره دکتره که فهمیدم اومدم هوش به وقتي...رفتم حال از شدم بلند اومدم تا -..خنديدم

 چه بدونه میخاست بود مهم براش شرکت سايت توي چرخیدن اينقدر چرا که بودم کرده شک ها موقع اون سرگرد

 مونه داشتیم نیاز سوئیچ به اطالعات ديدن براي ولي بشه وارد که کردم کمکش میکردم زياد فضولي خودم من خبره

 من يشد نوشته اسمش که نفري اولین خوب.. شدم دعوت میشد برگذار عید قبل سال هر که ريس مهموني به روز

 استفاده روژ از باشه پلیسه اقا يا محمدي همون که تارخ برسام زور هزار به مطلب خالصه..شرکت ريس معشوقه بودم

 بود خورده مشروب کلي نادري تازه بود بیهوشي داروي روژه توي چون کرد الال بوس يه با شرکتم ريس کردم

 اينطور که -فرهاد

 هک کرد اعتراف بهم بیهوشم من میکرد فکر برسام که شب همون بود شه مرگم چه وسط اون خودم نمیدونم بله -من

 گفتن من به و بود خالم معوم قراره از که سرم باالي زنم يه...خونشونم توي ديدم کردم باز چشم داره دوسم

 قبولش من ولي موند مامانش پش و کرد ترک منو خواهرم داشتم دوست برسامو خوردم تیر روز همون....نامردا..مادرمه

 سهام داد خونه بهم بود سخت برام خیلي.. بود کرده رها خواهرمو منو بود سالم هشت وقتي بود سنگین برام نکردم

 افسرده خیلي بمونم اونجا کردن مجبور منو بود مادرم ارث همش نبود خالم ماله ااصال چون بود حقم اونا داد شرکت

 مديد بیرون زدم خونه از روز يه... تر تنها خیلي...بودم تر تنها روزي از موقع اون تنهايیم دوريم بهار رفتن بودم شده

 .... کردااااا جان نشو سیلي يه البته نگفتم هیچي رفتم منم داره دوسش گفت بهم کرده بل دخترو يه برسام

 هم ديگه مرد يه موقع اون نداشتم اعتماد مرديي هیچ به ديگه بودم شده قبول دانشگاه تازه اره -اينطور که -فرهاد

 اشتد بیمارستان و بود دکتر بود ديده برسام اتاق توي منو عکس داشت دوسم اونم.. دارا ويلیام بود شده زندگیم وارد

 از دست کرد پیدام وقتي بگذريم بازم.. میکرديم زندگي باهم خونه يه تیو که بود صمیم دوست دايي پسر طرفي از

 اومدم قانوني يعني کردم فرار ايران از که بود موقع اون کنه تجاوز بهم خواست..خواست بارم يه برنداشت سرم

 اگر..حالم خوش خیلي کردم پیدا برادرمو پدرو من..واقعیم خوانواده کردن پیدا شد من روشن زندگي شروع و..پاريس

 نمیشدم حال خوش اينقدر بودن داده بهم دستي دو دنیارو

 داري؟ عاشق اينقدر ايرانم توي پس -فرهاد

 نکنم فکر اينجا ايران توي -من

 کن پاک اشکاتم..باشي توجه بي اطرافت به اينقدر نمیکردم فکر -فرهاد

 بود اشک خیس کشیدم صورتم به دستي

 کردم؟ گريه کي -من
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 مامانش پیش رفت و کرد ولت خواهرت که اونجايي از -فرهاد

 باشن بداالق خیلي بايد پلیسا فکرمیکرد -گفتم خنديدمو

 اخالقم؟ خوش من گفته کي -فرهاد

 نه؟..میشه خفه رسما ادم میزني حرف محکم وقتي برسام مثله هم تو پس -اوه

 نکنید شک -فرهاد

 کني صدام دريا میتوني میاد بدم نبند جمع منو -من

 واتسون خانم ولي -فرهاد

 گرا من که بگم توجهت قابل..میشم خونیت دشمن که بیاد بدم ازت نکن کاري...نیستم رسمي ادمه من بیخیال -من

 حق ونا برسام مثله...ندارم ديدنتم چشم ديگه...برنجم يا بشم متنفر که که نکنه خدا ولي میشم صلح زودي کنم قهر

 اون فهمیدم وقتي حتي. ..شدم نابود خودمم گرچه کرد نابود عشقشو کرد اينکارو ولي کنه شک عشقم به نداشت

 اروم خیلي....شدم نابود همراهش خودمم بود سخت برام کردنش فراموش... نبخشیدمش هم بوده دخترخواهرش

 ..باشي خوبي دوست امیدوارم..دنیل مثله هم تو..بیخیال..شدما شیطون شد چي امشب نمیدونم ولي..شدم

 باش يعني..باشید مطمعن -فرهاد

 ايي بامزه خیلي -خنديدم هقهقه به حرفش اين با

 بمونم خواب نمیخوام داري دانشگاه فردا بخوابیم بريم بايد..کن بس -فرهاد

 بريم بزن باشه -من

 قبل لهمث بیرون رفتیم درختا بین از کرد عادت تاريکي به چشممون ايستاديم لحظه چند ريختم خاک اتیش روي کمي

 اتاقم طرف رفتم پاورچین پاورچین

 بخیر شب -من

 بخیر هم تو شب -فرهاد

 احالیهب ادمه هم پلیسه اقا اين رفتم خواب به سه بشمار تختم توي پريدم و ديور به دادم تکیه گیتارو شدم اتاقم وارد

 هااااااا

 

 لباسامو شدم بلند جام از و دادم تنم به قوصي و کش بود کرده پر اتاقو فضاي خورشید نور زکردم با چشمامو اروم

 جین شلوار ريختم دورم ازاد و کردم خشک موهامو دانشگاه میرفتم بايد عالي دوش يه حمام توي رفتم و دراوردم
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 از شد مومت کارم ارايش يکم پوشیدم قرمز کیف يه با مشکي کفش يه و بلند اشتین مشکي پیرهن يه با رو رنگي قرمز

 نمک اذيتش يکم جانم اي بود خواب هنوز کردم باز درو اروم دنیل اتاق طرف رفتم زد سرم به فکر يه بیرون رفتم اتاق

 روي دکشی دستشو گوشش توي ريختم اروم کنارش رفتم و برداشتم اب لیوان يه نمیشد متوجه و بود اسپزت کفشام

 خس روش کردم خالي ابو لیوان بقیه بود شده بامزه خیلي قیافش شد باز يهو چشماش صورتش روي ريختم گوشش

 شد بلند کفري دني خنده زير زدم بگیرم خودمو جلوي نتونستم جاش تو نشست

 شیطون دختر میکشمت -دنیل

  گذاشتم فرار به پا میخنديدم که همونطور اورد حجوم طرفم به

 نمیتوني نمیتوني -من

 میدويیدم هم دنبال گربه موش مثله بیرون اومدم اتاق از

 عقب بدم کشیده دنیل زمین افتادم عقب شدم پرت يهو میکنه چیکار اينجات ديوار اون چیزي يه به خوردم محکم

  میشد کشیده پاش دستو زير موهام میخنديدم ريز يه منم دادنم قلقلک به کرد شروع

 میخوام معذرت بسه میکنم خواهش.. بسه..ببخشید -من

 کنم؟ چیکرت من اخه...هان بسه که -دنیل

  کردم پاک بودو شده روان چشمام از که اشکي کشید کردنم قلقلک از دست

 مردم ديونه -من

 کردنه؟ بیدار خواب از طرز چه اين -دنیل

 عشقولي طرز -من

 بود تو جز ايي ديگه هرکس وگرنه میگذرم ازت دارم دوست خیلي اينگکه بخطر فقز -گفت گرفتو طرفم به انشگتشو

 بیرون میکردم پرتش پنجره از

 نداري بیشتر که خواهر يه خوب -گفتم جانب به حق شدمو بلند جام از

 داري رو خیلي -دنیل

 استاد شاگردتم -من

 دريااااااااااا -دنیل

 داداشي جونم -من
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 گذاشتم فرار به پا پريدمو جام از فنر مثله درومد اخش ولي کشیدم يکم موهاشو

 ديونه میکنم خفت دريااااااااا -دنیل

 همونب داشت و بود ايستاده که بابا بغل توي پريدم میدوه دنبالم داره ديدم اومدم خودم به میخنديدم بلند بلند منم

 میخنديد

 بخوره منو میخواد بیابوني غول اين بابايي -من

 کرده بیجا -بابا

 دختر اين کرده ديونم بابا -دنیل

 نداره اشکال -بابا

 کند نازنینمو موهاي ببین چي يعني -دينل

 ذره يه اون نه نازنیینه موي اين -گفتم جلوشو گرفتم موهامو از تیکه يه خنده زر زدم

 میارم گیرت اخر من باشي بابا بغل تو نمیتوني اخر تا توکه..جونمي دريا - دنیل

 باشم خوبي دختر میدم قول..سرکارت؟ میبري منم بابايییییییییي -گفتم بابا به کردمو لوس خودمو

 میدم دربست من بخواه جون تو...نازم دختر بشه فدات بابا -گفت کشیدو لپمو زدو قهقه بابا که زدم پلک چندبار بعدم

 پسرم سالمت جونت -من

 میخنده ريز ريز داره فرهاد ديدم اونطرف کردم رومو خنديدن همه

 کاوه اقاي سالم -بابا

 قربان سالم -فرهاد

 میشناسي که محافظتو -بابا

 شديم اشنا ديشب بله -من

 ديشب؟ -گفت و باال انداخت هاشو ابرو دينل

 داد سکتم تقريبا ديدمش که حیات توي بودم رفته اوهم -من

 چیکارداشتي؟ حیات توي -بابا

 بزنم گیتار بودم رفته -من
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 نرو خبر بي ديگه -دنیل

 باشه -من

 شد دير که بخوريم صبحانه بريم -بابا

 از اون بود شده تموم درسش دني درمیاوردم ادا براش منم میکشید نشون و خط برام هنوزم دني نشستم میز سر همه

 هم حال همون در و بشه کار به مشغول ساخته خودش که بیمارستان يه توي بره میخواد االنم تره بزرگ سال چهار من

 بگیره تخصصشو

 برم بايد ديگه من جون بابا خوب -من

 خانمي باش خودت مواظب -بابا

 چشممممم -من

 بوسیدم محکم بابارو گونهي

 میخوام منم -دني

 بوسیدم محکم هم رو دني گونه

 ديگه برم خوب -من

 شد سوار اومد فرهادم رول پشت نشستم رفتم بود گرفته هديه برام بابا که خوشکلي المبرگینیه طرف به

 بپرسم؟ سوال يه میگم -من

 البته -فرهاد

 اومدي؟ من با امروز فقط چطور ولي..مني محافظ است هفته يه تو -من

 يول..میومدم جدا ماشین يه با همین واسه بیام باهات نمیاد خوشت شايد گفتم ديدمت اهمیت بي وقتي خوب -فرهاد

 اهمیتین بي مردا مخصوصا و اطراف از کال شما فهمیدم حاال

 ببخشیدا البته..متنفرم مردا از من که بگم بهت بايد افرين -من

 نسیت مشکلي -فرهاد

 به نمیزديم حرف فارسي خونه توي کال فرانسوي اينا بابا پیش ولي میزدم حرف فارسي فرهاد با کردم روشن ماشینو

 میرفت راه من سر پشت و بود تنش ساده مشکي شلوار و کت يه فرهاد رسیدم دانشگاه

 اوردن تشريف محافظشون با واتسون روبرت دختر يخ الهه ها بچه اوه اوه
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 بود لبش روي لبخندي کرد نگاه بود داده تکیه ماشینش به که انتوني به

 انتوني سالم -من

 اومده؟ جديدت محافظ -گفت کردو اشاره فرهاد به. )سالم -اومد طرفم به و برداشت ماشینش از تکیشو انتوني

 هست؟ مشکلي هستند من محافظ کاوه اقاي بله -من

 رمتنف ازش کل به.. کردم دوري ازش ببوستم خواست کرد مست انتوني و بیرون رفتم بقیه و دني با که روي اون از

 شدم

 نمیگري تحويل -انتوني

 بگیرم تحويلت که ايي بسته مگه -من

 میشم باشه الزم اگه -گفت شدو سرخ

 شو بیخیال پس..نمیاد خوشم ازت میدوني...انتوني بیخیال -من

 دارم نیاز وقت به هنوز مخت زدن واسه -انتوني

 نر نه باشه مرد بايد ادم...داره نیاز مرد به اينکارا -گفتم زدمو پسرکشي لبخند

 گذشتم کنارش از

 میزني؟ حرف باهاشون اينجوري همیشه -فرهاد

 قطف بودن مرد از ابله مرتیکه داره کیفي چه که نمیدوني.. بسوزنیشون الزمه گاهي باشه الزم هرکي با همه با نه -من

 میکشه يدک اسمشو

 اينطور که -فرهاد

 اوهم -من

 سالااااااااااااااااااااام

 کرد بغلم و اومد طرفم به ماريا

 بود شده تنگ برات دلم دختر واي -ماريا

 همینطور منم -من

 دارم مزخرف استاد اون با بازم امروز دريا واي -ماريا
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 البر؟ -من

 دارم برات مهم خبر يه میدوني ولي.. دقیقا -ماريا

 خوب -من

 دنبالت افتاده کي بزن حدس -ماريا

 کردم نگاهش حوصلگي بي بي

 بودم اسمونا توي االن بود دنببالم انري مايکل اگر من نباش ذوق بي -ماريا

 خريه؟ کدوم ديگه انري مايکل -من

 دلت ببینیش خذابه خوشکلو خیلي البته دانشگاهه پسر پولدارترين اون..دريا خري که واقعا -گفت بازومو به زد ماريا

 میشه ريش خوشکلش چشماي اون برا

  شد بد حالم ماري نزن بهم حالمو عـــــــــتق -من

 ادند پیشنهاد بهم دانشگاه پسراي بهترين از خیلي شدم دوست تو با که روي از میدوني احساسي بي خیلي تو -ماريا

 میزني پسش سراغتو میان ها بهترين خر تو ولي

 ديونه تو ماريا من خداي..؟.کنم ظعف غشو براشون بعدم بیام خرکي عشوه دوتا جلوشو برم داري اتوقع حتم -من

 شدي

 به ايدب میاد خوشش ازت خیلي کن باور خوشکله اون...میکنم خواهش ببین مايکلو بیا بار يه فقط بار يه فقط -ماريا

 بفردي منحصر خیلي میگه..هست موهاتم عاشق که برسونم اصالعت

 پرووووووو قشنگ مو بگه عمش به بره...اش عمه ارواح -من

  نمیفهمم من نزن حرف فارسي خدا تورو -ماريا

 شو مايکل بیخیال...نگفتم مهم چیزه -من

 ممیکن خواهش اونجا برمیم گفته هست خوب خیلي ديسکو يه بار بريم باهم داده پیشنهاد بار يه فقط دريا -ماريا

 نه -من

 دريا -ماريا

 گفتم که همین -من

 من بخاطر دريا -ماريا
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  همین. متنفرم ازشون..بیزارم مردا از من بگم چندبار ماريا -من

 میزدم نفس نفس

  اروم میکنم خواهش دريا باش اروم میخوام معذرت ببخشید باشه باش اروم -ماريا

 کشیدم عمیقي نفسه

 خوبه؟ حالت

 اهیچهم با و پر تو حیکل بلند قد بود ايستاده جلوم عسلي هاي رگه با سبزروشن چشماي ابا پسري صدا طرف به سرمو

 پیچ در پیچ هاي

 انري اقاي سالم -ماريا

 بابا....خوشکله بگي نداري حق بس و همین میاد بدت ازمردا تو دريا خفه...ها داره چشمايي عجب....اينه مايکل پس

 هاي لب و قلمي بیني داشت روشن پوستي و رنگي زيتوني موهاي بود مايکنا شبیه چحرش ديگه خوشکله خوب

  بزرگ کمي و برجسته

 خوبید؟ -مايکل

 برم بايد من ببخشید.. ممنون -گفتم و دادمو تکون سرمو اومد خودم به

 کنیم؟ صحبت لحظه چند میشه -گفت برم اومدم که همین

 نمیشه متاسفم نه -من

 شده سلب ازم شدن عالقمند اجازه میکردم حس بودم کرده بغض چرا نمیدونم

 نکشه طول زياد میدم قول-مايکل

 نمیشه -من

 افتادم راه به بعدم

 میومد خوب نظر به....ندادي؟ فرست بهش چرا -فرهاد

 میاد بدم مردا از من -گفتم بغض با

 نیستن هم مثله که همه -فرهاد

 فرهاد هستن..هستن -من
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 .نیستن -فرهاد

 نیست مهم برام.. بیخیال -من

 داري؟ دوسش هنوزم -فرهاد

 برسامو؟ -گفتم طرفشو شدمبرگشتم میخکوب سرجام

 اره؟ -فرهاد

 میخورم قسم..متنفرم ازش -من

 بده فرست مايکل به نداري دوسش اگر ولي..نمیکنم مجبورت -فرهاد

 ندارم دوسش من -من

 کن ثابت -فرهاد

 هست؟ نیاز چي به اثباتش براي -من

 بده فرست مايکل به -فرهاد

 کردي؟ فکر چي خودت با...چي؟ -من

 نداري دوسش که کن ثابت دنیل جاي منم..کن ثابت بهم ببین -فرهاد

 ....میکنه فرق اسمون تا زمین اون منو دنیاي -من

 کني يکیش میتوني -فرهاد

 چطوري؟ -من

 میدونه زن يه فقط اينو -فرهاد

 کنه قبول نیست ممکنن نمیشه -من

 کن امتحان -فرهاد

 بشه زندگیم وارد مردي نمیخوام.. نمیکنم اينکارو..نمیخوام -من

 کي؟ تا -فرهاد

 کني کاريم به مجبور که نمیدم اجازه بهت...کن بس -من
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 فتمر و کشیدم عمیقي نفسه اويزون خدا همیشه که هم پسرا گرفتن قیافه ديدنم با دخترا کالس توي رفتم عصبي

 رفتي؟ چرا -گفت و نشست کنارم اومد ماريا نشستم ها صندلي از يکي روي

 ايستادم؟ مي بايد چرا -من-کردم نگاهش خونسرد

 نمیدي؟ فرصت مردي هیچ به چرا دريا -ماريا

 نمیخوام -من

 بموني مجرد که عمرت اخر تا نمیتوني -ماريا

 نر يه نه میخوام مرد يه زندگیم براي من -من

 پسرخوبیه..بیخیال...بود کجا مرد -ماريا

 خوبیه؟ پسر پولداره چون -من

 اومد استاد بیخیال- ماريا

 بیرون اومدم شد تموم کالس وقتي کردم گوش استاد هاي حرف به فقط کالس مدت تمام

 خونه؟ میري -ماريا

 ديسکو برم میخوام نه -من

 جدا؟ -ماريا

 بیاد اونم میزنم زنگ هم دني به ديسکو بريم کنیم عوض لباس بريم اوهم -من

 باشه -ماريا

 طاليي هاي رگه با روشن ايي قهوه موهاي من قد هم کشیده و ظريف انداختم ااندامش به نگاهي رفت بدو بدو ماريا

  بود ناز خیلي کوچلو برجسته هاي لب وبا صورتي هاي گونه سفید پوست روشن عسلي درشت هاي چشم

 گرفتم رو دنیل شماره

 دوبوق......بوق يه

 بله

 دني سالم -من

 خوبي؟ سالم -دني
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 ديسکو؟ برم ماريا با میخوام بیکاري دني..ممنون -.من

 کنم اشنات دخترم دوست با میخوام راستش خونه بیا بیکارم اره -دني

 چي؟ دخترت دوست پس.. میريم باهم خونه میام پس شد عالي -من

 میزام باهاشقرارا میاد خودش اون -دني

 بدم خبر ماريا به که میري ديسکو کدوم باشه -من

 ..........ديسکو -دني

 خداحافظ پس..باشه -من

 خداحافظ -دني

 میري؟ هم ديسکو اوه -فرهاد

 نشست فرهادم نشستم کردمو باز ماشینو دره...)کنم کم رو همه روي میخوام امشب که بیروم بزن رقصم عاشق -من

 زدن محک رقصیدن ولي ندارم جايزش به کاري من میدن هم جايزه میزاره رقصم مسابقه میرم که ديسکويي -من

 دارم دوست خودمو

 خوبه -فرهاد

 قتو بودو سرکارش همیشه مثله بابا اتاقم توي رفتم بدو خونه رسیدم وقتي خونه طرف روندم کردمو روشن ماشینو

 موهام توي زدم تل يه بود صاف صاف خوش کردم خشک زود خیلي موهام گرفتم دوش يه از اتاقم توي رفتم نداشت

 ارايش عربي چشمامو دادم انجام ايي تیره ارايش کردن رايش به کردم شروع نريزه صورتم توي کردن ارايش اسه تا

 يه برداشتم جنس همون از جلیقه يه با ايي قهوه چرم چسبون شلوار يه و کمد توي پريدم زدم ماليمي روژ کردم

 و رداشتمب موهام توي از تلو پوشیدم لباسارو مشکي بلند پاشنه هاي کفش با برداشتم هم مشکي بلند استین پیرهن

 درگیر........استاد شاگردتیم......خانمي بشم فدات دريا) شدم زيبا خیلي تکندم موهامو کشیدمو موهام توي دستي

 ردنک نگاه وقت سرو بريم بیخیال خوب.......هااااااااا باشه داشته نفس به اعتماد بايد ادم چي پس........نفستم به اعتماد

 جذب شرت تي يه ديگه هاي لباس يه با ولي بود ايستاده در پشت فرهاد پايین رفتم گرفتمو دوش عطر با يکم( خودم

  تیره ابي شلوار يه با مشکي

 زديا تیپ خوب... به به -من

 بیارم پايین ريسمو شخصیت نبايد -گفت زدو لبخندي

  خودشخوشتیپه که ادمي نیست مهم من براي بیخیال -گفتم خنديدمو
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 خوشتیپم؟ من -شد پرنگتر لبخندش فرهاد

 لعنت برمنکرش -گفتم فارسي به

 نیستم وارد زياد استالحات به من -گفت خنديدو فرهاد

 نکن شک يعني گتم نیست مهم بیخیال -من

 اومدن هم برادتون..بريم باشه -فرهاد

 بريم -من

 میخورد مشروب و بود نشسته مبل روي دني اومديم پايین ها پله از

 کردي؟ شورع االن همین از -من

 مطمعن..دارم دوست خوردنو مشروب من بعدم.....تو کردي چه اوه -گفت کشیدو سوتي من ديدن با کرد بلند سرشو

 نمیکشه طول زياد بزنم حرف باهات دانشگا درمورد میخواستم بیا راستي...نمیکنم روي زياده هیچوقت باش

 باشه -من

 ببینم بگو -گفتم و نشستم کنارش

 الامس میتوني.. فعاله خوبو خیلي ذهنت ديدم که اينجور...بخوني؟ سال يک توي رو دوسال درس میتوني میگم -دني

 بگیري؟ لیسانس ديگه چندماه تا يعني بگیري لیسانس

 میشه؟ مگه...بخونم؟ چطوري -من

 بگیري لیسانستو ديگه ماهه چهار تا میتوني باهوش و.فعالي خیلي که گفت زدم حرف استادت با میشه اره -دني

 میتونم که معلومه عالیه...واقعا؟ -من

 بخوني روز شبو بايد میشنا سنگین خیلي درسات ولي -دني

 میگريم پزشکي لیسانس سالگي بیست توي من کن فکر..میپذريم عشق با نیست مهم -من

 میکردم کوالک داشتم تورو ذهن اگه من واال اره -دني

 میکنم اينکارو جات به خودم -زدم چشمکي

 بترکونیم امشب که بريم بزن..موضع اين از اينم خوب -دني

 هست؟ شکلي چه دوستدخترت اين راستي -من
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 الناهه اسمش...میگم بهت اسمش ولي ببیني بايد که شکلشو -دني

 نپرسیدم اسمشو من ولي قشنگیه اسم..النا -من

 بريم بزن نیست مهم -دني

 باشه -من

 نکرد نگاهمون همه شديم وارد تا رفتیم بود گفته دنیل که ديسکويي به بیرون زديم شديمو دنیل ماشین سورا

 ینب همیشه مثله انتوني داشت باحالي ديسکو ولي اومد نمي خوشم ازش اينکه با بود انتوني ديسکو همون ديسکو

 تمنمیگذش زشامپاين ا ولي نبودم مشروب اهل من نشستیم ها صندلي از يکي روي رفتیم بود نشسته دختر تا هزار

 قهوه درشت ههاي چشم اومد نزديکمان زيبا فوقالده دختر با دني مشروبم خوردن از بعد دارم دوست طعمشو خیلي

 ودب زيبا بازم ولي عملي بیني و يبرجسته ها گونه داشت بزرگ کمي و برجسته هاي لب بود زيبا واقعا رنگش ايي

 شد اينم من خداي بازش مشکي لباس اون توي کشیده و ظريف اندام رنگي طبعي بلوند موهاي با و برنزه پوست

 لباس؟

 چیه؟ نظرت -دني

 يکم ولي خوشکله -گفتم فارسي به

  کردم رها تموم نیمه حرفمو

 روس دختراي که میدوني..روسه اهل اون میدونم -دني

 میدونم اره -من

 همیشهنمیخوامش واسه که من -دني

 کني عوضش بهتره پس -من

 تو بخاطر قط -دني

  و داد دست بهمون عشوه با شديم اشنا دختر با

 ديا..ببینمت نزديک از داشتم دوست خیلي -النا

 ...دريا..نه ديا -من

 خیابونیه دختر يه که فهمید میشد هاش زخنده ا خنديد مستانه

 ببخشید اوه -النا
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 میکنم سعي -من

 چندش -ماريا

 برقصیم بريم -گفتم خنديدمو

 البته -ماريا

 تو استخون میگفت میديد هرککي که میدادم موج تنم به چنان میرقصیديم هم کنار هردو وسط رفتیم ماريا منو

 بودن بند پام رو ساعتي يک به نزديک رقصیدم منم کرد دعوت باهاش رقص به منو روم روبه اومد پسر نیست تنشش

 عصبي بیرون زدم ديسکو از عقب دادم يهولش ول ببوستم میخواست مستم میکرد فکر کرد بغلم انتوني يهو اينکه تا

 احمق عوضي..عوضي....بیارن؟ سرم بال میخوان مردا همه چرا بودم

 اهر که همینجور بود خلوت فوقالده خیابون کردم خاموشش ولي بود همراهم گوشیم میرفتم راه خیابون توي بیخیال

 شد پیداه توش از خران تلو تلو اندام الغر مرد يه ايستاد کنارم ماشین يهو میرفتم

 خانمي سالم -مرد

 مکرد بیشتر قدمامو سرعت شدم رد کنارشون از تفاوت بي داره مايه بچه بود معلوم انداختم وضعش سرو به نگاهي

 بیاد سرم باليي نمیخواستم

 خوشکله کجا کن صبر -مرد

 شتمبرگ کردم مي حس قلبمو سوزش داشتم کم کم میزد تند تند قلبم بیاره سرم باليي بود ممکن کشید دستمو

 حال از بود ممکن ان هر بودم ترسیده شد جاري بازوم از خون سوخت دستم يهو شد خم پاش بین زدم يکي و طرفش

 به میشد تهبس داشت که افتاد بزرگي در به نگاهم میدويد دنبالم دونفر گذاشتم فرار به پا کنم چیکار نمیدونستم برم

 مکن باز درو میخواستن که بود دومرد اون ناهنجار صداي که میخورد در به هايي ضربه تو اندختم خودمو رفتمو طرفش

 هیچي ديگه و ترسیدم سرم باالي اومد سگي افتادم زمین روي

 

 رميس رنگ کرم دکور تر پايین اومد نگاهم سفید سفق يه کردم باز چشمامو اروم بود کوفته تنم تمام میکرد درد سرم

 نبود کسي اتاق توي گردوندم چشم بیمارستان جز هرجايي اينجا که فهمید میشد اتاق ظاهر از بود وصل دستم به

 ماله اپت نداشتم زير لباس تاپم زير به بود تنم بندي دو تاب يه میکرد درد تنم نشستم جام توي اروم بودم من فقط

 دنبال چشم با بودم پزشکي دانشجوي سرم خیر دراوردم دستم از سرمو اروم بود خودم ماله چرا شلور ولي نبود خودم

 لیلد اين نه ولي... سیره چشمشون اينا بیخیال نداشت استین ونم که بود جلیقم فقط نديدم هیچي گشتم لباسام

 يگیر عجب بابا اي بود توش مردونه بلند استین بیرهن يه کردم باز رو کمد در بزارم نمايش به بدنمو که نمیشه
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 قريبات خونه بیرون اومدم اتاق از کردم تنم پیرهنو اافتادم وظعي چه تو ببین انتوني ببرن شورتو مرده اي..کردمااااااااا

  نبود اون ولي بود خودمون خونه مثله

 داره هک میداد نشون میومد سیگار بد بوي بود نشسته مبل روي من به پشت حیکل قوي مردي اومدم پايین هاي پله از

 حیکل دارن روشن موهاي همشون غربیا اين همه بلونده موهاشون اينا ي همه داشت روشني موهاي میکشه سیگار

 کردم ايي صرفه تک کنارشو رفتم اروم شنید پامو صداي تر جلو رفتم بود مشخص خوب درشتش

 ببخشید -من

 باال ريدپ هاش ابرو موند ثبات بود تنم که بزرگي پیرهن روي نگاهش کرد پام سرتا به نگاهي طرفم برگشت و شد بلند

 پوشیدم اونو که بود کرده تعجب فهمیدم منظورشو

 بپوشم ازاد بازو لباس ندارم عادت من رداشتم اجازه بي که ببخشید -من

 بفرمايید -گقت و داد تکون سري

 نشست اونم نشستم میکرد اشاره که صندلي روي

 مردا اون..ديشب -مرد

  بودن شده مزاحمم-من

 خورديد هم چاقو شدم متوجه بله -مرد

 شده چانسمان بود معلوم کشیدم بازوم روي دستمو کرد اشاره بازوم به کردم نگاهش متعجب

 بخوردتون سگم بود نزديک ديدمتون وقتي..خورده بخیه -مرد

 چي؟ من -کردم نگاهش زده وحشت

  بود فهمیده خون بوي...بخوردنتون میخواست اره -گفت خونسردي با

 شکر خدارو -من

 کشیدم عمیقي نفسه

 اشناست خیلي برام شما چهره.. هستم اندرد سیمون من -مرد

 هستم واتسون دريا من -من

 واتسون گمشدهي دختر..بوديد اشنا برام اين بخاطر پس -گفت و انداخت چهرم به دقیق نگاهي
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 رگه با روشن ايي سورمه چشماي بود عجیب و بامزه خیلي چشماش کردم نگاه چهرش به منم دادم تکون سري اروم

  روشن ابي و سبز هاي

 بهتره؟ حالتون-سیمون

 بیاد سرم باليي چه بود ممکن..نبود باز خونتون در اگر نمیدونم..ممنونم کمکتون از واقعا..بله -من

 وارد اجازه بي جرم به نمیگذشتم ازتون وگرنه بود شده ايجاد مزاحمت براتون که باشید حال خوش بايد.. بله -سیمون

 میکردم شکايت ازتون خونم به شدن

 ليخی خدايش ولي گرفته ژستیم چه نگاه نگاه راضي خود از مرتیکه اه...کردم نگاه بهش شده گرد چشماي با متعجب

 مژه تدرش که چشماشم برجسته و کشیده يکم هاي لب پیهن يکم فک قلمي بیني اون با مونه میي غول شبیه..جذابه

 بود کرده جذابش خیلي ولي بود موهاش همرنگ هاش

 نديدم همراهمو تلفن من ببخشید -من

 کل کنم فکر داشتم پاسخ بي تماس تا 633 به نزديک کردم روشنش داد بهم موبايلمو و کرد جبش توي دستشو

 نبودم خونه ديشب من فهمیدن پاريس

 ابجي دريا الو -رسید گوش به خط طرف اون از مضتربش صداي.. دادم جواب سريع بود دنیل شماره خورد زنگ گوشیم

 داداشي -من

 کجايي؟.. دريا خوبه حالت -دنیل

 هستم اندرد سیمون اسم به اقا يه ي خونه..نمیدونم -من

 میکني؟ چیکار اونجا -دنیل

 میشناسیش؟ -من

 اونجا میام االن دوستامه از يکي معلومه -دنیل

 باشه -من

 خداحافظ فعال -دنیل

 بود تهنشس همچینان سیمون کردم بلند سرمو کشید تیر دستم دادم فشار کمي پاهام روي گذاشتم گذاشتم گوشیمو

  میکرد نگاه من به و

 باشه؟ بزرگ خیلي برات من لباس نمیکني فکر -سیمون
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 همینطوره..کنم فکر -بود گرفته خندم

 که حد اين تا نمیدونستم ولي میدن اهمیت حجاب يبه خیل ها ايراني میدونستم -گفت بزنه لبخندي اينکه بدونه

 بپوشن رو بقیه لباس باشن حاضر

 باشه پوشیده که اينه مهم.. باشه کي لباس که نیست مهم برام -من

 دوستم برادرت با من بود پوشیده کامال لباستن ديدم ديشب اره -سیمون

 گفت االن همین دني بله -من

 ..بود نگرانت خیلي پیشش میبردمت ديشب حتما خواهرشي میدونستم اگر بیاد االنا کنم فکر -سیمون

 کرد بغلم محکم پريدو ديد منو تا شدم بلند تا شد وارد سرعت با که دني بعدم درومد صدا با خونه زنگ

 نوم...کردي؟ ول محافظتو چرا..نبودي محافظت با چرا نزدي=زنگ يه چرا میشیم نگران نگفتي خوشکلم ابجي -دني

 مرديم ديشب بابا

 کنم بغل دخترمو منم بزار

 بودم وابسته دنیل و بابا به بدجور میکردم گريه خواسته نا اومدم بیرون دني بغل از بود بابا صداي

 بابايي -من

 جونم -بابا

 بوسید سرمو کرد بغلم محکم بابا بغل پريدم

 دست از اوردم دست به تازه که دخترمو نمیخواد دلم دادم فحش خودم به کلي ديشب دادي دق منو که تو دختر -بابا

 بدم

 خورده بخیه چندتا دستش دخترتون فقط دادم رو ترپیبشون خودم من شدن مزاحمشون چندنفر ديشب -سیمون

 بشن بیهوش شد باعث که بود اومده فشار قلبشون به ترس و استرس بخاطر

  سیمون ممنون -دني

 نکردم کاري.. سیمون

  اومدم بیرون بابا گرم اغوش از

 خطرناکه؟ نمیگم بهت مگه بیرون اومدي تنها چرا خوب دختر اخه -بابا

 بودم عصبي ولي ببخشید -من
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 چرا؟ -بابا

 میخواست انتوني اخه..اخه -من

 چچي؟ میخواست انتوني دني

 ببوسه منو میخواست -گفتم و زير اندختم سرمو

 شدي؟ عصبي اين بخاطر من خداي -دني

 خوي و شدم بزرگ ايران توي من بدون اينو ولي هستم دورگه يه که درسته -گفتم خشم با و کردمو نگاه دني به اخم با

 احترام خودم براي من.. بکنه رفتارو اين من با نداره حق اون... بشه نزديک بهم نمیدم اجازه مردي هیچ به دارم ايراني

 شدي؟ متوجه...میزارم احترام بقیه به که همونطور قائلم

 میشي عصبي چرا باشه..عزيزم باشه -دني

 من شده چم من میخورم مشروب نمیپوشم روسري کردم تغیر پیششون اومدم که روي از میکشم نفس تندئ تند

 میرقصم هم مردا با حتي

 خوبه؟ حالت دريا -دني

 دم معلق هوا روي که بیوفتم خواستم گرفتم سرم روي دستمو رفت سیاهي چشمام شد چم نمیدونم

 

 با ودب تاريک نسبتا اتاق کردم نگاه اطرافمو چرخوندم چشم بودم بیمارستان توي دقعه اين ردم باز چشمامو درد بازم

 رفتم عمیقي خواب ه بازمب و بستم چشمامو دوباره و میکردم خستگي احساس ولي بودم دشه بیدار تازه اينکه

 

 ولي میکنه شوخي دني با خشک و مغرور خیلي ولي خوبیه پسر خیلي شدم اشنا سیمون با بیشتر من گذشت چندماه

 اهل اونم میکنن زندگي المان هردو مادرش پدرو اعصاب و مغز متخصص...پزشک و داره دوسال و سي جديه بیشتر

 با متونست شد تموم درسم ماه يک توي البته بگیرم ياد رو انگلیسي زبان تونستم دنیل و سیمون کمک به المانه

 که صوصمتخ تا مونده هستم عمومي پزشک يه رسما مناالن و بگیرم پزشکي لیسانس سالگي بیست سن توي موفقیت

 میفد کشورم براي و ايران برگردم دارم دوست میگیرمش سال يک توي بخواد خودا اگر که میخواد وقت دوسال اونم

  باشم

 

 نکردي؟ ول النارو نکنه..کیه؟ مهمونیه نمیگي چرا بريم میخوايم کجا -من
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 خوشکله مانکن اون منظورم کنم پیدا خوب دختر يه میخوام ندارم دختر دوست االن کردم ولش..خانم خیرم نه -دني

 جوزف مري هست

 بشه کوفتت خوشکله خیلي ايي سلیقه اخر تو بابا.. اونو اوه -من

 زدي حرف اين از تو باز -دني

 خدا تورو ببین سرما الهه شدم جدي جدي کردي تنم لباسیه چه اين اخه ديگه بگو..داداشي دني بیخیال -من

 که هايي چاک دوطرفش و شده پیچیده قشنگي خیلي شکي به ابي پارچه يه کمرش دور که بلندي سفید لباس

 هي ريختن صورتم توي چتري به برام کردن لخت لخت موهامو ابي بلند پاشنه هاي میرسیدکفش زانوم تا بلنديش

 شوارگ دوتا شده بسته مچم دور هم يکي و بازوم رود مصريا مثله دستبند يه گردنم دور طال ايي کتیبه پن گردنبند

 مشخصه چشمام فقط بستن صورتم روي رنگم ابي حرير يه گردنمه که گردنبندي سر خوشکي مربعي

 لطو کارم ايي دقیقه بیست يه دارم الزم چیز چند من خونه میريم االن راستي..شدي خوشکل خیلي میاد دلت -دني

 میکشه

 باشه -من

 سرم شدم وارد منم شد وارد من از تر زود دني البته شديم وارد هردو شدم پیاده منم تو برد ماشینو رسیديم خونه به

 میکردن نگاه بهم حیرت و تحسین با همه شدم شکه جلوم ادم همه اون ديدن از شردم بلند سرمو يهو بود زير

 ايي الهه که واقعا

 بود مشخص نازک حرير اون پشت از زدم لبخند بود فرهاد برگردوندم صدا طرف به سرمو

 شدي خوشکل خیلي ريس -فرهاد

 مرسي -من

 بودن برداري فیلم حال در نفري چند کشیديم اغوش در همديگرو سخت رفتم طرفش به و بابا به کردم رو

 ردشون و میکردم فرار جوري يه بار هر ولي اومدن اشنايي واسه هم نفري چند ورم دورو ريختن ادم کلي ورودم بدو از

 بودم ايستاده سیمون کنار میکردم

 میدي؟ بهم رو رقص يه افتخار -سیمون

 البته -من

 خنده زير زد که بهش کردم اخم زد چشمک برام دني وسط رفتیم هم با گرفتم دستشو

 شونش روي گذاشتم دستامو منم کرد حلقه کمرم دور دستاشو سیمون
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 شدي خوشکل خیلي -سیمون

 ممنون -گرفت اتیش ها گونه زدم لبخند

  کني جیغ جیغ کلي کنم تعريف ازت وقتي میکردم فکر...میکشي؟ خجالت من خداي -سیمون

  شدم بزرگ ايران توي من دارم فرق اونا با من ديد اينجارو دختراي شما..خوب -من

 نداره؟ موردي مردا با رقصیدن ايران توي -سیمون

 سیرتره چشمشون اينجا مردم تازشم نیست مهم برام زياد من ولي چرا هستن مذهبي خیلي که اونايي براي -من

 میزني حرف بامزه خیلي -سیمون

 چطور؟ -من

 جالبه برام میزني حرف خاصي جوره يه نمیدونم -سیمون

 پس ببیني بايد هم خوردنمو غذا....واقعا -خنديدم

 میخوري؟ غذا چچطوري مگه...؟. چطور -سیمون

 میبیني بعدا -من

 دعوتي من خونه شام هفته اخر پس -سیمون

 تنها؟ خودم -من

 دخترش دوست و دنیل با عزيزم نه -سیمون

 میشم مزاحمت..حتما -من

 خنديدنشو شد خوب هااااااااااا نمیکنه رو میخنده خوشکل چه نتامرد افتاد فکم که داد تحويلم جذابي لبخند

 خوشکله خوب خودت سر تو خاک.........دريا سرت تو خاک شد در به راه از پاريس اوردن رو دختره ببین بیحیا)ديدم

 چیکار بودي شده بزرگ اينجا اگر شدي بزرگ ايران تو مثال ولي بگي نمیخواد خیرم نه...........زشته؟ بگم..ديگه

 (...برسم زدنم ديد به بزارم خفه هم الال خودتیح...بیشعور...........میکردم پارو همشونو هیچي.......میکردي؟

 میخندي؟ چي به -سیمون

 گرفت؟ خندم افتاد چیزي يه به يادم هیچي هان -من

 بخندم منم بگو -سیمون
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  رفتم در گفتن دروغ زير از منم و شد تموم اهنگ

 کردي فکر چي به بگي بهم بايد باشه يادت ولي..کردي فرار میدونم -سیمون

 داري؟ من فکر به چیکار تو بابا اي -من

  خصوصي کار -خنديد

 سیمون برم روتو -من

 نیستم تر پرو تو از -سیمون

 شدم بدهکارم بابا اي -من

 دارم سوپرايز برات بیا نکنید کل کل باهم اينقدر اينجا بیايد -بابا

 کنم؟ سکته خوشحالي از من میخوايد امشب نکنه -من

 دارم برات چي ببین بیا....عزيزم نکنه خدا -بابا

  رفت و داد تکون سري خدمتکارا از يکي کرد اشابره

 سوپرايزت چیه بابا بگو -من

 میبیني کن صبر -بابا

 من خداي بود شده گذاشته بیست عدد کیک روي شدن سالن وارد بزرگ کیک يه با خدمتکار دوتا بعد دقیقه چند

 کردم بغل رو بابا ذوق با بوده تولدم امروز

 بابا مرسي -من

 کیدم زحمت کلي منم...چي؟ من پس -دني

  کردم بغل هم رو دنیل خند با

 ممنونم بود قشنگي سپورايز خیلي -من

  بوسید گونمو و کرد نگاهم مهربون بابا

 هستم دارن دوسم که برادرم و پدرم کنار بود زندگیم روز بهترين اين

 بود تر ندبل من از کیک گرفت خندم ايستادم کیک کنار رسید شمع کردن فوت موقع ساسا و تانگو البته رقصیدم کلي

  شدم بلند و خورد گره کمرم دور دستي يهو
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 کن فوت رو شمع بعدم کن ارزو -دني

 دني زدن دست برام همه کردم فوت رو شمع نشه تموم هیچوقت خوب روزاي کردم ارزو بستم چشمامو خنديدم

 کردم تشکر منم و گفت تبريک بهم کردم بغلش زمن گذاشاتم

 ببر کیکو بیا حاال باش اومده خوشت امیدوارم دخترم خوب -بابا

 دنیل هب ديگه تکه يه و بابا به تکه يه خوردم رو کیک تیکه يه بعدم بريدم رو بزرگ کیک داد بهم خدمتکار رو چاقويي

 دادم

 شد قطع اهنگ داد تکون سري اونم کرد اشاره جي دي به و ايستاد وسط دنیل

 برقصه ايراني برامون میخوام....دارم خواهرم از خواهش يه امشب خوب -گفت من به رو دني

 زيبايي گاهن ايستادم وسط رفتم گرفت عکس ازم کلي عکاس يه اينکه از بعد البته کردم قبول بود منتظره غیر خیلي

 و نرم اينقدر رقصیدن به کردم شروع بودن دوخته چشم بهم کنار همه نصرتي ارمین خانم عسل شد گذاشته ايراني

 رقص ربخاط و زد دست برام همه کردم کوچیکي تعظیم شد تموم رقصم وقتي بود برده ماتشون که رقصیدم ايراني زيبا

 گفتن تبريک بهم زيبام

 رويسس يه برام بابا ديگه ست ديونه جیبش گذاشت ندادش بهم بود سیمون دست توي نقابم کردم باز يکي هارو کادو

 ندپاب يه برام دني کردم تشکر ازش کرد شرمندم خیلي که الماس و برلیان هاي نگین از بود پر که خريدهبود جواهر

 وشر که بند پا همون شبیه درست دستبند يه با بود سفید طالي و بود شده کاري تراش که بود خريده زيبا خیلي

 باز رو جعبه در و زدم لبخندي کنارم اومد ديد رو کادوش جعبه تا خودش کردم باز رو سیمون ي هديه داشت هم نگین

 ودب کوچیک زمرد يه قلب دوست بود داخلش داشت نگین تماما روش که خوشکل قلب يه که بود توش زنجیر يه کردم

  بود کرده ترش ناز خیلي که

 قشنگه خیلي -من

 نداره تورو قابله -سیمون

 رفت پس نفسم که کرد بغلم محکم همچین کردم بغلش دنیل و بابا مثله ادب رسم به

 سیمون شدم خفه نیستم بالش من خدا واي -من

 میبنديش االن -گفت و شد جدا ازم خنده با

 االن؟ -من

 ببندمش برات بزار اره -سیمون
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 یکردم برخورد گردنم پوست با دستش میکردن نگاه بهمون همه گرفتم دست با موهامو جلوم گرفت گرفت ازم زنجیرو

 شدم دگرگون نگو ديگه که نفساش

  کشید عمیقي نفسه

 شد تموم -سیمون

 کشیدم گردنبند به دستي لبخند با

 مرسي -من

 به تهالب دريا بود نوشته گردنبند پشت کرد برعکسش و دستش توي گرفت رو بود گردنبند به که قلبي سیمون

 انگلیسي

 است بامزه خیلي واي -گفتم لبخند با

 میاد بهت اره -سیمون

 کنم ستش بود داده بهم سیمون که زنجیري با میتونستم که بود دستبند يه فرهاد ي هديه

 رهادف بابا و بودم من فقط مبل روي نشستم تمام حالي خوش با برام بود شب بهترين گذشت خوش بهم خیلي شب اون

 بوديم نشسته هم دور همه سیمون و دنیل و

 گذشت خوش خیلي -سیمون

 بود عالي اوهم -من

 اومد خوشت ببینم بگو -بابا

 شدم جشن اين عشق من..اومد؟ خوشم -من

 میزدن لبخند بچگونم هاي کردن ذوق به همه

 بودي واقعي الهه يه امشب میدوني -دني

 باشه؟ کي نباشم الهه من چي پس -گفتم خنديدمو

 هیچکس -سیمون

 کردم نگاله سیمون به قدرداني با

 جون سیمون مرسي -من
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 داشت حرف عالمه يه نگاهش انگار نگفت چیزي و زد لبخندي سیمون

 

 دني شدم دعوت سیمون ي خونه به( البته خودم نسبت بال)میخونم درس خر مثله شد شروع خوندن درس بازم

 چونش زير دستاشو سیمون میخوردم غذا که مدتي تمام رفتم تنهايي من اومد پیش کاري براش چون بیاد نتونست

 بس زا میشد باز بناگوش تا نیشم منم میخوردم غذا خوشمزه خیلي میگفت و میزد لبخند و میکرد نگاه منو و بود زده

 و برد ومن زدم گیتار براش بعدم میخوردم غذا دايیناسور عین بگیريم فاکتور خراکیمو خوش اگر البته هستم پرو که

 ودستش دوتا میترسیدم بس از شديم اسبش سوار باهم هردو میترسیدم ولي بودم اسب عاشق داد نشون بهم اسبشو

 یزدوم قهقه اون میترسیدم که بار هر بکشم جیغ میخواشتم همش شدم مچاله بغلش تو یشترب البته بودم گرفته

 خیلي گرفت ازمون عکس چندتا و اومد سیمون دستور به ها خدمتکار از يکي بوديم اسب سوار وقتي میخنديد

 شانسي عجب نديدم هنوز هم رو تولدم شب عکساي حتي نداد نشون بهم ديدم يکیشو فقط من البته شدن قشنگ

 دارماااااااا

 

 مینه واسه میرفتم ديدنش به دوبار ايي هفته فقط من البته میده ياد سواري اسب بهم سیمون تحصیلیمه سال اخراي

 فتنگر ياد کادوي براي سیمون نمیترسم ديگه االن ولي بود اسب از من ترس هم دلیالش از يکي که کشید طول يکم

 اب رابطم خیلي گذاشتم براق اسمشو که داد هديه مشکي خوشکل اسب يه بهم ترسم گذاشتن کنار و سواري اسب

 یکرمانت البته و بود مهربون و اخالق خوش خیلي نبود میکردم فکر بهش نسبط که چیزي شبیه اصال خوبه سیمون

 فکر ولي دارم بهش نسبت هايي حس يه خودم چیه نفهمیدم من ولي بگه بهم چیزي يه میخواست سال يه اين تمام

 همش میرفتو هوا به دادش که میکردم شیطوني اينقدر میداد ياد کاري سوار بهم که روزايي بود نزديکیمون بخاطر کنم

 بممشرو ولي میخونه نماز شدم خوشحال براش خیلي شده مسلمان که فهمیدم تازکیا میکرد التماس خدا به و میزد غر

 پسر( میديا گیر هم تو بابا اي..نخوره نگفتم که من عزيزم..........نمیخوري؟ مسلموني که تو بخوره خوب..) میخوره

 اهان باشه خورده بار چهار شايد سال يیه تو مشروب میگم البته میخونه هم نماز و شده مسلمان االن فقط خوبیه

 ودشخ بعدشم..جونم به افتاده اين که کردم کناهي چه من خدايا... میزد داد که میکردم اذيتش اينقدر میگفتم داشتم

 اينکه اب دنبالم افتاد نکرد نامردي اونم استخر توي کردم پرتش زد حرفو اين وقتي بار يه حتي میخنديد بلند بلند

 ليخی میکرديم بازي اب مکلي استخر توي انداخت خودشو منو کنم فرار دستش از نتونستم ولي بودم فرض خیلي

 بهترين و مراقب داشتم که بود حامي اون میخنديد ما هاي کل کل به فرهاد بودم کنارش وقتي میکذشت خوش

 نسبیم اينا از يکي خدا جذاب و زيبا جوانم مرد داشت سال دو و سي تنها سیمون شدم صمیمي هم سیمون با دوستم

 نمخا سرت خیر...االن سالته يک و بیست فقط تو ديونه.......رفت شدم پیر میخوام شوهر خوب.........حیا بي دختر)کنه

 واتسون دريا دکتر خانم...شدم؟ دکتر خانم میشه حسوديت.......عروق و قلب متخصص عمت جون اره شدي دکتر

 (کنید حال..اسم جونم...عروق و قلب متخصص

 کرده قلبي سکته که دايم بیمار يه دکتر دکتر
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 وضعش ولي بود کرده رد رو سکته خوابیده تخت روي میانسال مردي شدم اتاقي وارد افتادم راه به پرستار دنبال به

 کمي گفت ايران برگردم درسم اتمام از بعد نداد اجازه بابا ويژه هاي مرابقت بخش فرستادمش معاينه از بعد نبود خوب

 ماهیيچند نیست باهام فرهاد ديگه همین بخاطر کنه تهديدم که نبود خطري ديگه باشم داشته کار سابقه تا کنم کار

 وتاهک خیلي مدت يه توي البته میکنم کار خوب خیلي بیمارستان يه توي من که میشه ماه شش االن رفته که میشه

 و باشن کنارم اومد پیش مشکلي اگر که بودن کنارم هم هام استاد ولي دادم انجام هم جراحي عمل حتي ديدم اموزش

 نیوفته خطر در بیمارم جون

 قبول زدم حرف بابا با شده برطرف مشکلشون بیمارام تمام میدن انجام عمل تنهايي به خودم شده عالي کارم ديگه

 مشد وابسته بهشون بد سال سه اين توي کرد میشه چه خوب ولي سخته خودمم براي گرچه ايران برم بزاره که کرده

 .... دارم دوسشون بیشتر نه نه جونم اندازه به

 برگزار ديگه ادم ايل و داشتم دوسش که مردي و برادرم پدرو کنار هم تولدم سومین افتاد اتفاق زود خیلي چیز همه.

  باشم اقمشت رفتن براي اينقدر که کردن نمي فکر گرفتن ماتم دنیل و بابا کردم جمع وسايلمو ايران برم شب فردا شد

 

 نمیرفتي کاش - بابا

 بزنم سر بهتون میدم يقول ول میرم من جون بابا ا -من

 میکنم دق من -بابا

 میگه راست بابا ديگه نرو بیا ابجي... داري دوسش میدونم نکن خالي دخترو اين دل تو اينقدر بابا -دني

 خنديدم گريه بین

 بدتري ببا از که تو -من

 ببره خوابم خوندنت گیتارو صداي با من که نستي تو اخه -دنیل

 بوسید سرمو کرد بغلم محکم کردم بغل رو دنیل شدم جدا بابا از

 میشي خوشکلتر خیلي روسري با -دنیل

 ممنونم-من

 افتضاحه فارسیم من کنم پیدات چطوري ايران بیام بخوام اگه -دنیل

 که بگي چیزايي يه شکسته پا دستو میتوني نداره اشکالي -خنديدم

 باشه؟ پیشمون بیاي بده قول دريا...خوب اره -دنیل
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 میدم قول چشم -من

  بود گنگ من براي ولي بود حرف پر چشماش ايستادم سیمون روي روبه شدم جدا دنیل از

 من شیطون و زرنگ شاگرد گذشت زود خیلي -سیمون

 کرديم بغل همديگرو خنديدم

 بیايي زود به زود بده وقول میشه تنگ خودت و شیطونیات واسه دلم -سیمون

 میکنید؟ دلتنگي االن همین از اينجوري همتون که داشتینیم دوست اينقدر من يعني -من

 دريا شدي همه قلب الهه....عزيزي چقدر که میفهمیدي کاش= -سیمون

 خیلي برام شدن جدا کردم خداحافظي همه از بود غمگین همشون نگاه بود غمگین نگاهش کردم نگاهش لبخند با

 و تبیس دختر يه حاال من داشت نیاز بیشتر خیلي بهم ايران..کنم خدمت هم مردمم به تا میرفتم بايد من بود سخت

 فرد هي دارم درخشاني پرونده رکردم کا پاريس بیمارستان بهترين توي سال يک عروق و قلب متخصص هستم ساله دو

 فرانشوي و ايراني دورگه يه موقف

 مانجا جديدم وکیل کاراشو خريدم خونه يه کنم زندگي تهران قراره بودم خوابیده رو راه تمام که بودم خسته اينقدر

  میبیننم سال سه بعداز که شدن حال خوش خیلي زدم حرف باهاشون ايران اومدم که دارن خبر پونه و مهیار داده

 

 رفط به شدم خارج فرودگاه از گرفتم تويل وسايلمو داد دست بهم خوب حس يه... کشورم اينم کشیدم عمیقي نفسه

 درس که دانشگاهي همون توي میخوام البته کنم کار بیمارستان توي قراره کردم حرکت بودم خريده که ايي خونه

 يه چي همه من براي ولي کرده تغیر يکم ها خیابون میمیرم زياد خوشي از دارم دارم ذوق خیلي کنم تدريس خوندم

  کنم چت باهاش فرستي هر توي گفته دنیل دادم اطالع رسیدنمو و زدم زنگ بابا به داره ديگه بوي و رنمگ

 و بزرگ ساختمان اورد بیرون رو وسايلم تاکسي راننده و دادم رو کرايه شدم پیاده ماشین از رسیدم خودم خونهي به

 ويت استخدام واسه کارام دنبال میرم بعدش ولي میکنم استراحت روکه فردا.. میاد محافظم فردا بود روم جلوي شیکي

 نظرم مورد بیمارستان

 فکر از داد دست بهم عروس تازه حس سفید دست يه همه بود میخواستم که همونطور خونه دکور شدم خونه وارد

 مدک توي لباسامو بود قشنگ خیلي روشن و تیره ابي دکور اتاقا از يکي توي رفتم خستگي به گرفت خندم خودم

 پیتزا يه و گرفتم 119 از رو فود فست يه شماره گشنمه نه ديدم گرفتم دوش يه شدم بیخیال هم رو شام چیدم

 خواب به زود خیلي و رختخواب توي پريدم بعدشم خوردم پیتزارو ولع با بود خونه دم بعد دقیقه چند دادم سفارش

 رفتم
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 به نگاهي شم بلند جام از کرد مجورم در زنگ صداي میرفت رژه صورتم روي خورشید نور کردم باز میل بي چشمامو

 برداشتم رو اف اف گوشي بود در پشت شلواري کت مرد اومدم بیرون اتاق از بود صبح نه کردم ساعت

 کیه؟ -من

 محافظتون هستم مختاري...خانم سالم -مرد

 باال بفرمايید اهان -من

 لهفاص توي بزنم حرف فارسي فاري نمیتونستم بودم گرفته لحجه شدت به کردم تعجب خودم لحجه از کردم باز درو

 ورمد موهامم کردم عوض سفید شلوار بلوز يه با لباسمو داخل بیاد که گذاشتم باز درو شستم صورتمو دستو اومدنش

 بود ايستاده سالن توي مردي بیرون اومدم دست به حوله گذاشتم باز

 سالم -من

  معمولي چهره با حیکل خوش بلند قد مرد طرفم برگشت

 خانم سالم -مختاري

 رمیخورد دو پام سرتا روي نگاهش

 هستید؟ شما مختاري اقا پس -من

 باشید واتسون دريا بايد هم شما...خانم بله -مختاري

 باشي؟ اشنا خوب وظايفت به امیدوارم..همینطوره بله -من

 هستم اشنا خانم بله -مختاري

 که مشکلي.. باشي اينجا ساعتهبايد چهار و بیست که بگم بهت بايد کاريت ساعت مورد در نمیرم جايي که امروز -من

 نیست؟

 کردم صحبت وکیلتون با درموردش قبال...خانم نه -مختاري

  خانم نگو من به چیزي يه فقط..عالیه -من

 بگم چي پس -مختاري

 کنن صدام خانم ندارم عادت من دريا -گفتم انداختمو باال هامو شونه

 خوردن به کردم شروع چیدم مفصل میز يه بود پر پره جونم اي اشپزخونه توي رفتم

 خوردي؟ شما راستي -من
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 بله -مختاري

 من مطمعنم...نیستم ازرائل من باش راحت.. بخورم غذا تنها نمیاد خوشم زيادي من چون بشین بیا نخوري اگر -من

 میکني مراقب ازش قراره که هستم کسي ترين بامزه

 برداشتم بود پونه شماره کردم فعالش رو بود شده فعال غیر که قبلیم خط خورد زنگ گوشیم

  سالم -من

 دکتر خانم سالم -پونه

 خوبي؟ دلم عزيزه سالم -من

 میزني خحرف گرفتن ياد فارسي تازه که خرجیا اين مثله سرت تو خاک...گرفتي؟ لحجه بابا نه -پونه

 کجاست؟ خرت شوهر اون...گرفتم لحجه که جه تو به..نه نشدي ادم کردي شوهر -من

 بزنا حرف درست عزيزم شوهر درمورد هخوي- پونه

 بیشعور..کنن زلیلت شوهر سرت تو خاک -من

 کجايي؟ بابا برو -پونه

 لباسام تو -من

 کجايي؟.. خفه -پونه

 نزدم حرف

 کجايي؟ -گفت حرصي پونه

 خفه؟ نگفتي خودت مگه -من

 کجايي؟ میکنما گريه دريا -پونه

 کجايي؟ تو.. خونمم -من

 شوهرم بغل تو -پونه

 نداري؟ مچه بچه....کن حیا من جلو حداقل کنن بیحات سر تو خاک -من

 زوده هنوز نه -گفت جیغ با پونه

 باشي داشته شايد گفتم -من
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 خنده زير زدم

 خداحافظ...زدم زنگ بهت منه تقصیر خر بیشعور گمشو تربیت بي ديونه -پونه

 شدي؟ ناراحت پونه -من

 خنديدم کردنش اذيت براي نداشتم بگم مجبورم االن ااااا داشتما يعني.. نداشتم منظوري ببخشید

 بشم ناراحت دستت از که نیستي عددي -پونه

 مزاحم کن قطع میزي حرف ريز يه که هم تو افتاد دهن از صبحونم ببین بیشعور خفه -من

 خالته مزاحم- پونه

 کنه جدا مامانم از منو تنوست که..هست پستم فوقالده مجود يه مزاحم از غیر گرامم خاله بله که اون -من

 کردم ناراحتت که ببخشید شمک فدات..میکني بغض چرا عزيزم دريا -پونه

 بخدا گشنگي از مردم بخورم چیزي يه بزار فعال گلي نمیشم ناراحت هیچي بخاطر من -گفتم و خنده زير زدم

 باي باي بیا شیراز سر يه باشه -پونه

 باي -من

 لبشو مدادم بخنده نکرده جرت بیچاره شدم رو روبه مختاري شده سرخ چهره با کردم بلند سرمو کردم قطع گوشیو

 باال پريد هام ابرو میگرفت گاز

 نیست مشکلي بخند -من

 گلوش تو میکرد خفه خندشو بیشتر خنديد يکم اروم انگار بود اجازم منتظر

 کنم تدريس و بشم استخدام تونستم بوده برده دانشگاه يه به مدارکمو زدم حرف وکیلم با خوردم صبحانهمو

 فرقیم من براي مگه)پاک چشم البته و خوبیه مرد نمیگذره حدش از مختاري اين میاد خوشم گذشت زود خیلي

 (واال نه...میکنه؟

 که من مثله جواني دکتر ديدن از همه افتادم راه بخش توي کاريمه روز اولین امروز دادم انجام استخدام واسه کارامو

  داشتم هم درخشاني سابقه که مخصوصا بودن کرده تعجب هستم هم متخصص

 دکتر سالم

  سالم -من
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 شد دراز طرفم به دستي

 عروق و قلب متخصص خودشتون مثله هست رحیمي -مرد

 دادم دست باهاش لبخند با

 باشید؟ جوان خیلي کنم فکر -رحیمي

 خوندم درس جهشي بله -من

 تو ليو تجربه سال سي از بعد اونم کنم درخشان. پروندمو تونستم تا کشیدم زحمت خیلي من -گفت دادو تکون سري

 ماشاهلل سنت اين تو دخترم

 

 دوسالمه و بیست نیستم هم بچه همچین -گفتم لبخند با

 باشي ساله هجده میخوره بهت -گفت خنديو

 دادم تکون سري لخند با

 همه میديدم اسممو وقتي میکردم ذوق اي زدم هم مطب يه میگذشت زود خیلي میشدن سپري هم پشت ها روز

 جونمي دريا عاشقتم خودم جونم متخصصم سنم اين با من ودن کردهب کف همکارام

 

 که يمهماندار مقنعه زانو زير تا مشکي مانتوي باشم نقص بي يکردم سع تدريسم روز اولین دانشگاه برم میخوام امروز

 و ورقه که دستي کیف يه با ايي سورمه هاي کفش با رنگه ايي سورمه خودش و شده دوخته روي رنگ ابي هاي روبان

 رفتم دانشگاه سوي به و شدم خوشکم و ام بي همون عني خريدم تازه که ماشیني سوار میزارم توش چیزارو جور اين

 از کردم پارک پارکینگ توي ماشینو شدم دانشگاه حیات وارد وايیي بدم سوتي نکنه استرس از میمیرم دارم خدا اي

 بودااااااااا دوراني چه....بخیر يادش میخوندماااااا درس اينجا روز يه خودمم گذشتم داشنگاه بزرگ حیاط

 رايشا يه بخاطر ابیم هاي چشم برداشتم افتابیمو عینک کردم باز درو رفتم اساتید دفتر طرف به شدم ساختمان وارد

 از عدب کردم سالم اروم و زدم حوي لبخند میشد کشیده رخ به بیشتر داشت ابي روبان که م مقنعه و بودم کرده محوي

 هم همشون من بد بخت از بود هشت ترم هاي بچه با کالسم اولین شدم اشنا هم ها استاد از چندتا با خودم معرفي

 خیلیه نگیرن سوتي من از امروز اينا کنه بخیر خدا بودن پسر

 سر توجه بي زدن سوتي ديدنم با پسرا شدم کالس وارد کردم پیدا خودمو کالس زود بودم بلد دانشگاو که جايي اون از

 اهينگ گرفتم دستم توي رو اسامي لیست بودن کالسم توي دختر دوتا فقط میز روي گذاشتم رو کیف نشستم جام

 کشیدم عمیقي نفسه بودن بزرگتر من از همه خدا يا کردم بهش
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 نمیاد يخوشم شلوغ از من..بشنید سرجاتون لطفا -من

 تاداس االن میاد بدت شلوغي از کوچلو خانم اخي -گفت خنده با پورلداره بود معلوم و بود خوشتیپ که پسرا از يکي

 میشن ساکت همه میاد

 انداختم طرتاسرش به نگاهي برداشتم رو اسامي ورقه و برداشتم کیفم از ختکاري بستم کالسو دره و شدم بلند

 یتونپزشک درس اين شدم دانشگاه اين وارد تازگي به هستم واتسون-گفتم و کردم ايي سرفه تک کردم بلند سسرمو

 داريد من با رو

 هستي؟ اولي سال -گفت خنده با پسرا از يکي

 من.. . کنید رعاي رو کالس نظم لطفا گرفتم رو تخصصم و پزشکیم مردک پاريس توي هستم عروق قلب متخصص -من

 صحبت براي وقت کالس اتمام از بعد کنید سکوت بشید مشروط رو ايندرس نداريد دوست اگر دارم رو خودم قوانین

 زياده

 مشغول ساعتي نیم کردم شروع رو درس بعدم و غیاب حضور نشستن اروم استادم من بودن شده قانع که ها بچه

 توي ورزشي اندام يا بلند قد پسري بردم در طرف به طرمو شد باز کالس در ندادم سوتي شکر خدارو بودم دادن درس

 شد ظاهر در چوب چهار

 بفرمايید -من

  ببخشید -پسر

 هستید؟ کال اين ي.دانشجو -من

 بله - پسر

 .. کردين دير دقیقه هفت سیو شما بخششه قابل تخیر ساعت نیم تا -گفتم و کردم ساعتم به نگاهي

 استادم من که بگه اين به بیاد يکي حاال خوب کرد نگاه بهم متعجب پسر

 بودم گیرکرده ترافیک توي ولي ببخشید-پسر

 میگیرم ناديده بوده اول جلسه چون بشنید بفرمايید خوب -من

 نظر زا البته میپرسیدن سخت هاي سوال همش کالس سر پسرا نشست رفت بود سوال عالمت شبیه که قیافش با سپر

 خوردن اب مثله من واسه بود سخت اونا

 بديد تنفس اخرو دقیقه چند اين استاد( هام دانشجو از يکي)مرادي

 کنید تنفس میتونید هم موقع اون مونده کالس پايان تا ديگه دقیقه ده هنوز -من

http://www.negahdl.com/


 نودهشتیا انجمن کاربر noghre| * عشق شکنان قانون رمان  سایت نگاه دانلود
 

 نگاهي رفتم میز طرف به خورد زنگ گوشیم اوردم کجا از رو جديت همه اين مموندم خودم يعني خنديدن ها بچه همه

 بفرمايید - گفتم فرانسوي به دادم جواب بود خارج از کردم گوشیم به

 رسید گوش به خط ور اون از سیمون صداس

 دريا سالم

 تويي؟ سیمون -من

 خوبي؟...خودمم اره -سیمون

 چطوري؟ تو خوبم اره -من

 نداره لطفي تو بدونه که پاريس.. میگذره خوش.. خوبم -سیمون

 استخر؟ توي بشي پرت خواد=مي دلنت هنوزم...  شده تنگ براتون دلم - زدم لبخندي

 ديونه دختر.. شده تنگ برات دلم دريا..میخوام رو دريا من میگه میگره بهنتو اسبت.. شیطون دختر هي -سیمون

 شده کور و سوت پاريس رفتي

 کنیم؟ صحبت باهم ديگه مدت يه میشه هستم کالس سر االن من سیمون ببخشید -من

 شدم مزاحم ببخشید.. البته -سیمون

 نبود وقتش االن فقط.. نیستي مزاحم نه نه -من

 منتظرم باشه -سیمون

 خداحافظ -من

 میکردن نگاهم کنچجکاوي با ها بچه شد قطع تماس

 ورتمه؟ توي چیزي -من

 کرديد؟ صحبت زباني چه به استاد..کردن کف استاد نه -گفت ناظري ملیحه شد منفجر کالس

 فرانسوي من -زدم لبخند

 هستید؟ کجا شمااهل استاد -کشاورز زهرا

 نه؟ نیستید بردار دست نگم تا کنم فکر -گفتم خنديدمو

 نهههههههه -هم با همه
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 هستم فرانسوي و ايراين دورگه من -من

 داريد خارجي لحجه استاد -زاد نیک فرامرز

 میدونم -من

 بود مونده دقیقه هفت کالس پايان تا هنوز کردم ساعت به نگاهي

 کرديد؟ ازدواج شما استاد -مرداي

 بدم بهتون کپي ام شناسنامه از میخوايد....که دبیرستاني شديد من

 خنديدن همه

 بیمارستان برم درد سرد با امروز ندارم دوست نخنديد اينقدر بسه بسه-من

 بپرسم؟ ديگه سوال يا میشه.. استاد نکنه خا -زهرا

 بفرمايید -من

 چندسالتونه؟ شما -زهرا

 پنجاه کن فکر -من

  -خنديدن همه

 نمیخوره بهتون بابا نه -مرادي

 میخوره؟ چند -من

 هجده -فرامرز

 سالمه دو و بیست من -من

 کشیدن هو ها بچه همه

 ولي درمیاره بازي مسخره داره هاست دانشجو از يکي گفتم اومدم که اول -سرکالس بود اومده دير که پسره همون

 ...ساله سنو کم خودش استادمون نه که ديدم

 بوديد شده سوال عالمت شبیه که شدم متوجه بله -من

 کردم جمع رو وسايلم و شدم بلند جام از

 کجا؟ استاد -ها بچه
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 تونیدمی شد تموم کالستون..سخته برام بودن رسمي خودمه تقصیر بشه تموم کالستون نداريد دوست کنم فکر -من

 بريد

 مونده ديگه دقیقه پنج هنوز استاد -گفت بود رزمي محمد اسمش اهان بود اومده دير که پسره همون

 شد تمام کالس اقايون بفرمايید -گفتم خنده با

 کالس نکردن اذيت زيادي هم پسرا بود عالي کارم اول روز گفتن نباشید خسته بهم ا بچه همه اومدم بیرون کالس از

 همکار هي گفتم ها همکار به نباشیديد خسته سالم شدم استايد دفتر وارد بود پنجمیا ترم با ديگه ساعت ربع بهديم

 بود نظم اراد اسمش میداد درس عمومي زبان داشت سالي هفت و بیست حدود داشتم

  سالم -نظم

 سالم -من

 هستید؟ جديد استاد شما -گفت دادو بهم چايي فنجون

  بله -من

 اومدين خوش دانشگاه اين استادان جمع به...اينطور که -نظم

  خوردم چايم از کمي کردم تشکر لبخند با

 چیه؟ مردکتون -نظم

 هستم عروق و قلب متصص -من

 نمیخوره بهتون اصالل -باال پريد ابروهاش

 خوندم درس جهشي= من

  داد تکون سري

 انادي و ايده اسم به چشمم ها اسم اون توي کردم اسامي به نگاهي رفتم جديد کالس طرف به شد پسري زود دقیقه ده

 رفتم خبر بي چون میکنن عامم قتل ببینن منو کنه رحم خدا اوه اوه خورد

 هب چشمش ايده شدن پراکنده همه زد ضربه چند در به بودن گرفته معرکه همیشه مثله ناديا و ايده شدم کالس وارد

 کرد نگاهم شوکه افتاد من

 دريا - ايده

 ..سالم -من
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 کرد بغلم محکم و پريد ايده

 شده تنگ برات دلم چقدر میدوني..نبودنت از کردم دق.. رفتي خبر بي چرا ديونه تر8دخ -ايده

 سرجاتون بفرمايید باشید اروم لفطا خانم -من

  شد متعجب لحجم و زدنم حرف لحن از

 بزنیم حرف يکم میاد استاد االن ببینم بشین بیا میزني حرف اينجوري چرا دوينه -ايده

 میام منم بشین برو تو -من

 هم ها بچه اکثر نشوندم رو ناديا زور هزار به دلتنگي اراز کردو بوسم کلي بغلم پريد ناديا نشست رفت غر غر با ايده

  میز روي گذاشتم رو کیفم ايستادم استاد میز پشت بودن خودم هاي کالسي

 از خیلي مثله..جديدتون استاد واتسون دريا البته هستم دريا میشناسید که منو همتون خدمت سالم خوب -من

 هکن مختل کالسمو کسي اگر نمگذرم تاخیري گونه هیچ از..داريد من با رو تخصوصیون درس اين ديگه هاي دانشجو

  میشه مشروط

  تو دريا -گفت کردو نگهم ناباوري با باراد

 هستم واتسون نیازي اقاي -من

 میکني شوخي داري -ايده

 هي ايده جونم به افتادن ناديا و ايده درس از بعد کردن غیاب حضور به کردم شروع بقیه و ايده هاي حرف به توجه بي

 ببینمش میخواد دلم خیلي... لهي...ا داره ساله يه دختر

 شديم نگرانت خیلي رفتي کجا تو اخه -ايده

 بري؟ خبر بي تونستي چطور نمیشه باورم -ناديا

 زد رقم برام رو شیريني زندگي که افتاد اتفاقات سري يه -من

 هم ويلیام از ايده

 ردم قطع حرفشو

 نزن حرف اون از -من

 منه دايیه پسر اون - ايده

 نیست مهم برام -من
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 شده؟ عوض فامیلیت بودي؟چرا کجا خانمي خوب -ناديا

 پاريس رفتم -من

 پاريس؟ - هم با هردشون

 پاريسه اهل پدرم کردم پیدا برادرمو و واقعیم پدر پاريس اره -من

 کشیدن جیغ هردوشون

 نیستي؟ ايراني تو يعني- ايده

 چون کرده بزرگ منو اون مادر...خالمه دختر دختر اون...دارم خواهر گفتم يادتونه ولي بوده ايراني مادرم چرا -من

 میمیره سرطان بخاطر مادرم

 کردن تاسف اظهار هردوشون

 شدي؟ استاد چطوري بود شده تنگ برات دلم خیلي -ايده

 بگیرم هم رو تخصصم کوتاه مدت اين توي تونستم خوندم درس فشرده -من

 برداشتم باتو کالسامو همه شد خوب -ايده

 برداشتي؟ من با کالستو شد چطور -من

 بیمعرفتتي نامدره خوته نمیدونستم خودمونه درياي مثله حتما درياست اين گفتم ديدم که رو اسمت اخه - ايده

 ببینم بده خوشکلتو دختر عکس -من

 ويل..عروسیم بود خالي جات چقدر میدوني..باشه - ايده

 میکنم خواهش ايده -من

 انداخت زير سرشو ناراحتي با ايده

 ناديا مخصوصا اومد خوشش ازتون خیلي دادم نشون دوستم سیمون به رو عکستون راستي -من

 چیکارست؟ میگي راست...جدي؟ -ناديا

 میشي عاشقش ببیني چشماشو اگه..داره هم بیمارستان اعصاب مغزو متخصص -من

 شدم عاشق نديده من واقعا -ناديا

 نداريد کالس اگه من خونه بريم بیايد میگم -من
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 نداريم نه -ايده و ناديا

  بريم پس خوب -من

 ريم باشه -ناديا

 رفتم پارکینگ طرف به افتاديم راه به سه هر برداشتم رو وسايلم

 طرفه اين تاکسي بیا کجا ناديا

 دارم ماشن من عزيزم -من

 زدن سوتي هردوشون

 وايساديم همینجا ما بیار ماشینتو برو پولدار بچه بابا -ايده

 باشه -من

 باز وشبناگ تا نیششون کردم ترمز ايده و ناديا پاي جلوي اومدم برداشتم نومو خوشکلو و ام بي و پارکینگ توي رفتم

 عقب هم ايده نشست جلو پريد ناديا بود

 پات زير گذاشته و ام بي تو داري خوبي باباي چه بابا ايول - ايده

 جوجه داره سازي ماشین کارخونه بابام ديگه اره -من

 نداره؟ ازدواج قصد داداشت -ناديا

 نمیکنه فکر چیزا اين که ريخته دورش دختر اينقدر بابا نه -من

 شد حیف -ناديا

 بزنم زنگ سیمون به بايد رفت يادم واي -من

 بود اومده خوشش ناديا از که همون - ايده

 هپروت تو رفت ديد عکسو تا بابا اره -من

 ديگه خوشکلم -ناديا

 بده تابمو لپ کیفم توي عقب صندلي از ايده - من

 شهگو توي مز يه پشت رفتم شديم پیاده ماشین از هرسه داشتم نگه و شاپ کافي يه سمت رفتم داد تابمو لپ ايده

 نشستیم دنجي
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 سعک به رسي تا میکشیدن جیغ يه کسي هر با دادم نشون بهشون عکسارو و کردم باز تابو لپ سفارش دادن از بعد

 داشتم عکس يه همین فقط باال پريد هاش ابرو اسب سوار هم کنار سیمون منو ديدن با ناديا سیمون خودمو هاي

 میاد؟ خوشش من از بعد بغلشي تو شده اسب سوار تو با اينجوري اين -ناديا

 عاديه چیزا اين -من

 بابا باشه -ناديا

 شده مسلمان تازه -من

 واقعا؟ -ناديا

 کردم پیدا اعتقاد میگفت بشه مسلمون که کرده وادارش که ديده چیزي يه میگفت بابا اره -من

  گرفتم رو سیمون شماره

 ..........دوبوق..........بوق يه

 اومد میزد حرف فرانسوي به که جديش صداي

 بله -سیمون

 سیمون سالم -من

 خوبي؟.. دريا -سیمون

 چطوري؟ تو البته -من

 بود؟ چطور کالس شدم تر عالي زدي زنگ تو خوبم -سیمون

 شاپ کافي اومدم دوستام با االن بود خوب -من

 دوستات کدوم= سیمون

 دادم نشون بهت عکساشونو که همونايي -من

 ناديا -سیمون

 شیطون..نه؟ ديگه بلدي رو ناديا اسم فقط -خنديدم

 اونجاست اونم دريا نکن اذيت -سیمون

 میرسونه سالمم اينجاست بله -من
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 برسون منم سالم -سیمون

 میومد هم سیمون خنده صداي.. خنديدم بازم

 بزني؟ حرف باهاش میخواي جون اقا خوب -من

 يول بگم بهت میخوام وقته خیلي که هست چیزي يه کنم صحبت مفصل باهات بايد بعدا نه االن... نه..نه -سیمون

 ترسیدم

 لولوم من مگه -من

  جلسه برم بايد االن باش منتظرم میزنم حرف باهات بعدا کن ولش..راستش عزيزم نه -سیمون

 برو باشه -من

 باي -سیمون

 باي -من

 کردم ايده و ناديا به نگاهي شد قطع تماس

 میزدين؟ حرف من درمورد -ناديا

 بلده تورو اسم فقط گفتم خنديم منم ناديا گفت..بیرون اومدم دوستام با گفتم نه -من

 شد سرخ هاش گونه ناديا

 رنگه هزار چشماش نامرد -ناديا

 بعضیا از صا.مخص تره مرد مردي هر از -من

 دريا - ايده

 نکن دفاع دايیت پسر ازش ايده بیخیال -نم

 تنها بازم خالصه نکردم قبول خونش برم کرد کاري هر ايده گذشت خوش بهمون خیلي روز اون نگفت هیچي ايده

 حتي میکردم فراموش ور حظورش کال که بود میکردو حرکت ازم فاصله با همش مختاري شکر خدارو خونه برگشتم

 نمیکردم توجهي من ولي میمود هم کالس توي

  کردم درست شام مختاري و خودم براي

 شام بفرمايید مختاري اقاي -من
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 اومد اشپزخونه طرف به و زد محوي لبخند مختاري

 بديد سفارش بیرون از میکردم فکر -مختاري

 بود نريخته دورم خدمتکار کلي همیشه من بلدم کردنم درست غذا..شدم بزرگ ايران توي من -من

 نمیترسیدم ازش ولي بود مجرد اينکه با میخوابید من اتاق کناره اتاق مختاري شد خورده سکوت در شام

 

 امويلی از اثري مدت اون توي میکردم بغض بار هر منم میکردن دلتنگي ابراز و میزدن زنگ دنیل و بابا گذشت دوماه

 عنيي اورد سرم باليي بد اون ولي میشد تنگ براش دلم بودم پاريس که مدتي ببینمش میخواست دلم چرا درو نبود

 البته شکر خدارو نیاورد که بیاره میخواست

 درسمو خوب هام دانشجو داشتم کالس چون میرفتم بايد يعني شد تموم کارم بودم بیمارستان هروز مثله بازم

  شکر خدارو میخوندن

 وسطاي هروز مثله کردم غیاب حضور شدن ساکت ها بچه همه نشستم میز پشت و کردم سالمي شدم کالس وارد

 دادم ورود اجازه زد در يکي که بود کالس

 بهش متعجب میکنه چیکار ينجا اين افتاد چشمش به چشمام شد ظاهر چوب يچهار تو تیپ خوش و بلند قد فردي

 میکردم نگاه

 میکني؟ نگام اينجوري ا.. چر...يه؟..چ

 میکني؟ چیکار اينجا تو..سیمون -من

 کنم پیدا نتونستم خونتو..بزنم سر تو به اومدم -گفت بامزه خیلي فارسي به و داد تحويلم چذابي لبخند

 ودمخ به لحظه يه کرده بغلم هام دانشجو جلوي سیمون نشدم متوجه حتي که بودم کرده تعجب اينقدر جلو اومد بعدم

 بیرون پريدم بغلش از اومدم

 چیه؟ -=سیمون

 نبودي؟ پاريس تو مگه -من

 ايران اومدم خوب -سیمون

 چرا؟ -من

 برگردم ناراحتي -سیمون
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 میکردي بغلم ها دانشجو جلبوي نبايد -گفتم فرانسوي با... اخه ولي نیستم ناراحت نه -من

 چطور؟ -سیمون بودن پسر اکثرا انداخت هام دانشجو به نگاهي سیمون

 ايرانه اينجا عزيزم -من

 میخوام معذرت من..خدا واي - سیمون

 نداره اشکالي -من

 باهم کهخیلي هستن خانوادم و من خانوادي دوست ايشون...ايشون -گفتم ها بچه به رو و کردم ايي سرفه تک

 هستیم صمیمي

 استاد ديدم بله -طعنه با مرداي

 نشده تر بد تا برو سیمون -من

 فضولم ها دانشجوي سواالي بارون رفت که همین منتظرمه گفت رفت و بوسید گونمو نوشتم براش رو خونه ادرس

 شد شروع

 نامزدوتونه؟ استاد -کشاورز

 داره عالقه کسي به خودش ايشون عزيزم نه -من

 شدن پنچر همشون

 میشناسیدش ساله چند استاد -ها بچه از ديگه يکي

 بوده هم سواريم اسب مربي..میشناسم که دوساله رو اقا اين من... بابا اي -من

 بلديد هم سواري اسب شما استاد -مرداي

  بله -من

 ... استاد -دخترا از يکي

 بله -من

  مجرديد شما شنیدم که اونجايي تا ولي...استاد -دختر

 مجردم من بله -من

 شد کالس وارد سرخ صورتي با ايده شد باز شدت به در موقع همون
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 بود؟ سیمون مرد اون...مرد اون..خبره چه اينجا دريا ايده

 میکني؟ اينجوري چرا شده چي.. اره -من

 ديونه میفهمي..هستي؟ عوضي اين با خودت تمارستان توي انداختي منو دايي پسر -گفت بلندي صداي با ايده

  خیلي دريا بدي خیلي...شد؟ دوينه رفتي که روي از..هان؟...شده؟

 پس..عالقمنده ناديا ه که میدوني خودتم.. منه صمیمیه دوست مرد اون..ايده بزن حرف درست من -کردم قطع حرفو

 خواست اون که باليي.. حقشه عزيزتم دايي پسر...بفهم اينو نداشتم رابطه هم مرد يه با حتي من نزن هم الکي حرف

  بیاره سرم

 چکید چشمم زگوشه ا اشکي خوردم حرفمو

 ..بیرون برو -من

 دريا - ايده

 یلهدن مثله برام...برادرمه مثله سیمون... همن لنگه مردا همه متنفرم دايت پسر اون رو تو از نیار اسمم بیرون برو -من

 خیلي متاسفم برات

 بیرون رفت ايده

 کنم کمکتون امتحانات تیو میدم قول نگید چیزي مرد اين در چیزي يه فقط.. تمومه کالس ها بچه -من

 از بود سنگین برام اومدم بیرون کالش از اشک از خیس هاي چشم با نگن چیزي دادن قول ها به کردم جمع وسايلمو

 نمیشه باورم....داره؟ دستم اينقدر يعني شده ديونه ويلیام رفتم که روي

 استاد استاد

 صدا طرف برگشتم ايستادم

  زد زانو با داستشو پسرا از يکي

 سجادي اقاي بفرمايي-من

 کردم پاک اشکامو کرد بلند سرشو سجادي

 گرفت طرفم به دستشو سجادي

 گذاشتید جا اينو -سجادي
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 سکال از اينم خیابون به زدم و شدم ماشینم سوار افتادم راه به کردم تشکر و گرفتم ازش بود دستش توي گوشیم

 سیمون و ايده نزاشتن برام ابرو بود کالس اخر خوبه بازم امروز

 

 شد محو لبخندش شد حالتم متوجه تا ولي زد لبخند من ديدن با بود نشسته مبل روي سیمون شدم خونه وارد

 خوبه؟ حالت -سیمون

 نه -من

 شده؟ چي -سیمون

 سیمون -من

 گذاشتم رموس گلومه توي پرتقال يه اندازه به بغض يه گرفته دلم يتمارستانه تو ويلیام گفت ايده وقتي از گريه زير زدم

 کردم گريه و سیمون بغل توي

 ويلیام..دارم رابطه تو منو میکنه فکر ايده سیمون -من

 شد خیره صورتم به گرفت يدستاش تو سرمو سیمون گرفت شدت گريمک

 هب بهت هیچوقت من اوردم ايمان بهش که خدايي به کن باور مني دوسته بهترين تو دريا نکن گريه بسه -سیمون

 نگاه دب بهت قصم بخدا ولي بودي زيبا کردم پیدات که وقتي حتي بودي خونم توي که روزي حتي نکردم نگاه بد چشم

 کیه؟ ويلیام.. خواهرمي مثله بیشتر االن کن باور میندازي مادرم ياد منو تو نکردم

 عاشقمه اون..است ايده دايي پسر ويلیام -گفتم بريده بريده میکردم هق هق

 میرزي؟ اشک اينجوري دري اون بخاطر...چي؟ تو -گفت ارامش با اروم خیلي بود اروم چشماش زد لبخندي سیمون

 اره -من

 اومده پیش مشکلي خانم ببخشید -مختاري

 نیست مشکلي نه -سیمون

 بدم ازش من مگه...؟..کردم بغض اينجوري تمیارستانه فهمیدم اينکه بخاطر فقط بود شده چم بود زمین به نگاهم

 بد تهمت بهم وقتي چرا شکست دلم گفت بهم اونجوري ايده وقتي چرا.....شده؟ چم.....میکنم؟ گريه دارم چرا...نمیاد؟

 شدم خورد کشوندم اينجا به ويلیامو و احساسم بي گفت وقتي ولي نشدم نارحت زد بودن حیا بي بودن

 دريا ندادي جوابمو -سیمون
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 نمیدونم -من

  کن نگاه من به -سیمون

 زد لبخند شد خیره چشمام به کردم بلند سرمو

 کردي؟ توجه هات چشم با تاحاال -سیمون

 گهن احساستو درنتو رازتو نمیتوني هیچوقت...نیستي خوبي دروغگويي هیچوقت تو -داد ادامه کردم نگاهش متعجب

 دختري عکس عاشق من کردم اينکارو منم....کن رجوع قلبت به يکم دريا..درونته چي که میزنه داد چشمات..داري

 کهاين با نمیشناختمش حتي اينکه شدمبا مسلمان اون بخاطر دارم دوست رو ناديا من اره دادي نشون بهم تو که شدم

 شانسمو که اومدم اون بخاطر فقط ايران اومدم...کردم عوض تونستم تا خودمو من چجوريه اخالقش نمیدونستم

 عزيزم فکر..کن فکر...کشونده اينجا تورو چي ببین..بده فرست دلت به هم تو بیا...دريا.....کنم امتحان

 انو اتاقم توي رفتم خودمم بیارن رستوران از که بده سفارش شام واسمون کردم خواهش مختاري از بوسید پیشنیمو

 دگرگون ويلیام حال سمت میرفت فکر که بار هر ولي میداد ارامش بهم اب گرماي کشیدم داراز توي کردم اب پر رو

 ترسه از..ترسه؟ از يعني میلرزيد دلم میگرفتم جلوشو بزنه حرف درموردش میخواست ايده وقتي روزا اون میشدم

 ..بیاره؟ سرم میخواست که باليي

 برسام از اون...داره؟ حالي چه اون االن يعني میکردم بازي وان توي هاي کف با کشیدم بلندم موهاي توي دستي

 شد مجنون شد ديونه اون داره دوسم بیشتر

  میزدم زار صدا بي میکردم گريه اختار بي

 کنال و بود نشسته مبل روي سیمون بیرون رفتم و کردم مرتب لباسامو کردم خشک موهامو بیرون اومدم حمام از

 اومد عشق الهه باالخره -گفت فارسي به زد لبخند من ديدن با میکرد رو زيرو رو مهواره هاي

 سیمون-کردم ساختگي اخمي

 داشتن اخم با که دانشجوهات از ايران از اينم کردي خودت ديونه رو پاريس مرداي تمام میگم دروغ مگه -خنديد بلند

 کردي نیمارستان روانه که رو يکي بگذريم میخوردم

  نشوند خودش کنار و گرفت دستمو کردم نگاه سیمون به درموندگي با شد محو لبم روي لبخند

 مردا که نیست قرار جلو برو داري دوسش اگر..کني اذيت خودتو که نمیشه...چرا؟ گريه عزيزم باش اروم -سیمون

 ها مدت تا بابام مرد مادرم وقتي بود عاشق پدرم میفهمم خودم من شد خوب حالش شايد برو بزارمي پیش پا همیشه

 ههمیش تو داري دوسش بگو جلو برو نکن اذيت خودتو عزيزم بود دلباخته مادرم عاشق بود عاشق نداشت عادي حالت

 ليو میرقصیدي باهاشون اينکه با داشتي نجابت ولي بودي راخت مردا با اينکه با ديدم صداقتتو من بودي صداقت با
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 که ديدم تورو من... نجیبه بازم کنه رفتار که طور هر باشه که هرجور ايراني دختر يه که ديدم من...بودي زير سربه

 شدم مسلمان

 چیزي يه -من

 چي؟ -سیمون

 میزديم حرف فرانسوي همش که کردم فراموش لحظه يه میزني حرف بامزه خیلي گرفتي ياد فارسي کجا از -من

 البته بگیرم ياد فارسي گرفتم تصمیم شدم عالقمند ايران به ديدم رو ناديا عکس که روزي از بخواي راستشو -سیمون

 نیستم بلد هارو کنايه هنوز

 کردم بغلش و زدم لبخند

 

 البته نزدن حرفي بودن داده قول که همونطور هام دانشجو بود کنارم میداد ارامش بهم خیلي کنارم در سیمون بودن

 شدن حال خوش خیلي که دادم نمره سه همشون به کرد عمل خوب هم دادن نمره رشوه

  بیرون اومدم و کردم خداحافظي منشي از رفت کردم رد هم بیمارم اخرين بودم مطب گذشت هفته يه

 صمیمت نزاشتم کم ناديا و اون براي منم البته کرد کمک بهم خیلي سیمون رفتم کلنجار خودم با رو هفته يه اين تمام

 که یشدنم باورم شدن رابطه وارد ناديا با البته خريده هم سهام زکنه با بازگاني شرکت يه و بیاد سیمون که بود اين بر

 اشقع نگاه يک در هردو بگم بايد البته هفته يه توي شده عالقمند بهش بد ناديا بدونه ها ايراني فرهنگ درمورد ايندر

 شدن هم

 ادرس و گرفتم رو ايده شماره بیرون زدم خونه از پوشیدم سفید شلوار و شال با خاکستري مانتو گرفتم تصمیمخودمو

 از تر روب دل تو ملیح ارايش اين با کردم خودم به ماشین اينه توي نگاهي گرفتم رو بود توش ويلیام که تیمارستاني

 امتحان ويلیام بود روزش امروز زدم لبخند خودم به میومد چشم به خیلي موهام و چشمام خاستري بودم شده همیشه

 مکنار نکرد کاري من با ويلیام نديدم رو مصبت قمست اون ولي ديدم رو قزيه منفي قسمت همیشه من بود داده پس

  شد من عاشق شد عاشقش و ديد رو ناديا عکس که سیمون مثله اونم بود

 عادت دشتم عالقه منم میکشیدم عذاب درون از که درصورتي گرفتم ناديده احساسمو من..زيبا خیلي ست زيبا اين

  شده تنگ ازش خوردن کتک حتي کردنش دعوا شدناش غیرتي واسه دلم منم نبود

  گذاشتم يماشین تو اهنگي شدم دلبسته منم......شدم عاشق منم اره

 

 انگار شدم بهتر منم....  خوبي توام....  خوبه هـــوا
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 ديـــدار اولیـن ياد به شــــو عاشـق ديگـه صبح يه

 

 بستـم مي تو ياد با که چشمايي میشه وا روت به

 هستم عاشقت خوابم تو بهتر اين از احساسي چه

 

 داوودي هـاي گل تب بـــود مـن با صبــح هـر تبــِت

 بودي باعثـــش تنهــا تو فهـمم مي تـازه که تبـــي

 

 شه روشن عشق با فقط دادي قسم خورشیـدُ تو

 شه مونـدن جاي اينجا که کـردي زمیـن با کاري يه

 

 میشم ور شعله کنارت ، منِ  دور به چرخي مي تو

 میشم تر وابستــه بهــت مــن نمیشي تکــراري تو

 

 نفسه شدم پیاده ماشین از کردم پیدا تیمارستان جولي خودمو شدم مسخ اهنگ اين با ولي بود جوري چه نمیدونم

  کشیدم عمیقي

 خانم ببخشید- مختاري

 شده؟ چیزي -من

 اينجا؟ اومديم چرا -مختاري

 رسیده ينجا به کارش نفر يه بازي دنده يه و لجبازي دست از اينجاست دلخسته عاشق يه-زدم تلخي لبخند

 چکید چشمام از اشکي قطره کرد نگاهم متعجب مختاري

 کنم ناراححتتون نمیخواستم من -مختاري

 شده تنگ عاشق اين واسه بد دلم که برم بیا.. ناراحتم خودم اعمال از ن م نیست اينجوري -من

 میشید؟ چیکارش شما -شد تر متعجب مختاري
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 عشقش -من

 دادن هاجاز دارا ويلیام اسم گفتن و دکتر با صحبت سري يه از بعد شدم ساختمان وارد و برگشتم پايین انداختم سرمو

 مادرش حتي بشه نزديک بهش زني هیچ نمیده اجازه گفت دکترش البته ببینمش برم

 ببینمش من میازره دکتر -من

 داريد؟ نسبتي چه باهاش شما -دکتر

 بشه کشیده اينجا به کارش شده باعث که هستم هموني من -زير انداختم سرمو

 حق بهشون البته.....نمیشه باورم من خداي....بخاطرش ويلیام که هستي دختري همون شما يعني...چي؟ -دکتر

 نیسد مساعد حالش ان...؟ اينجا اومديد چرا حاال...میدم

 نمیزارم تنهاش....میشه خوب -من

 تا ممرد يه من...مشگم چي که میفهمي حتما ببني رو زدنش زجه اگر..بده حالش خیلي -داد تکون تاسق به سري دکتر

 بشکنه حد اين تا غرورش مرد يه که بودم نديده حال به

 کنار معمول حد از تر بلند موهاي سفید شلوار و پیرهن با الغر کمي مردي رفتیم اتاقي طرف به دکتر رهانمايي با

 ديمش وارد هردو کرد باز رو اتاق در دکتر میکرد نگاه رو بیرون و بود گرفته بغلش ي تو هاشو زانو بود نشسته چنجره

 داشت صورتش روي بلندي ريش ته بود شده گود چشماش زير میديم رو رخش نیم نشست اشک به چشمام

 ويلیام -گفتم میلرزيد بغض از که صدايي با

 کور هگر يه خورد گره نگاهم توي خاکستريش نگاه طرفم دبرگشت گر هايي چشم با خورد بدي تکون صدام شنیدن با

 شد جمع چشماش توي اشک

  دريا -ويلیام

 که بود حسي چه اين.. شدم غرق اغوشش توي بگم جرات به نخوردم تکون جم از اومد طرفم به شد بلند جاش از

 بیارم دوم اغوش اين بدونه مدت همه اين تونستم چطور بودم تنشنش که بود اغوشي داشتم

 راهي ديگه گفتي تو...شدم ديونه نبودنت از...شدم ديونه من....بودي؟ کجا دريا بودي کجا -گفت بغض با ويلیام

 دلت...مني درياي تويي اين...؟...باشي کنارم تو که نیست شبانم روياي ياين يعن...خدتي اين نمیشه باروم.....نیست

 فتيگ ينمیخوايم گفت که شب اون میدوني رفتي بازم..رفتي بیخبر میمرهبازم عاشقت نگفتي.....؟ بزاري تنهام اومد

 هیچ برام خودرم برسام از که هايي کتک از که دردي که گرفت درد فبلم اينقدر شکستم چقدر متنفري ازم

 قشنگم کري نابودم..کردي نابودم رفتي دريا...بودي
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 در همو سخت بودم گرفته کمرش دور دستامو میريخت اشک پام به پا اونم يمیگرت بیشتر شدت جملش هر با گريم

  بوديم گرفته اغوش

 بخدا... بشه بگي تو هرچي لمیدم قو من بمون تو دريا.. بود شده تنگ صدات براي دلم بود شده تنگ برات دلم -ويلیام

 نمیگم بهت تر نازک زگل ا ديگه بخدا نمیشه بلند روت دستم ديگه

 دستمو کف بست چشماشو کشیدم صورتش روس دستمو بود اشک خیس هردمون چشماي کردم جد ازش خودمو

  بوسید

 میرسید سینش تا قدم بودم جوجه پیشش بازم ولي بود شده تر الغر يکم اينکه با بود خمیده هاش شونه

 بود شده تنگ دلم خیلي -من

 نشست لبش روي جذابي لبخند حرفم اين با

  شده تنگ من براي دلش میگه داره دريا خدايا.. نمیشه بهتر اين از -ويلیام

 چکید چشمش از اشکب

 عروشک بودم دلتنگت منم...نیست رويا کنم باور که سخته هنوزم... میديم هارو لحظه اين خواب تیو فقط -ويلیام

  من ابي چشم

 شتندا مختاري دکترو میشدم جدا بايد نمیشد ولي بشم جدا ازش نمیخواست دلم اينبار گريه بازم کردم بغلش بازم

 دستش توي گرفت محکم دستمو ويلیام میکردن نگاهمون

  بود لبخند مختاري هم و اون لب روي هم کردم دکتر طرف به رومو

 میاد که گفتم دکتر ديدي -ويلیام

 اومد موقع به....اومد اره -داد تکون سري دکتر

 بوسید پیشنیمو شد خم کرد نگااهم کردم ويلیامنگاه به

  بودم شدنش غیري اين عاشق يعني.....کرد نگاه مختاري به اخم با.....)بودي؟ کجا....اومدي؟ دير چرااينقدر -ويلیام

 کیه؟ اين - ويلیام

 میکنه نگاهم مهربوني لبخند با ويلیام ديدم کردم بلند سرمو گرفت درد دلم که خنديدم اينقدر خنده زير زدم

 ترسیدنت واسه حتي..بود شده تنگ خنديدنت واسه دلم چقدر -ويلیام

 منه محافظ مختاري نکن حسادت اينقدر غوله اقا خوب -من

http://www.negahdl.com/


 نودهشتیا انجمن کاربر noghre| * عشق شکنان قانون رمان  سایت نگاه دانلود
 

 اوردي خودت با محافظ که نمیزنم اسیب عشق به ولي ديونم درسه -کرد شیرين اخمي

 شد بیرشتر خندم

 اونم مداره سیاست بابام که میدني اينجاست يايارن تو من امیت بخاطر نیست اينجا اين بخاطر اون عزيزم -من

 خطرناکه؟ محافظ بدونه بدونم اينجا هستم هم ايراني البته پاريسم اهل دختر يه که من نمیکني فکر....پاريس

 مواظبتم خودم -ويلیام

 

 رخب نمیدونم کردم محروم شیريني اين از خودمو چطور من بود شیرين واقعا ويلیام کنار بودن نمیشد باورم يعني

 بود مونده فقط شدن نامزد رسمن هم سیمون و ناديا شدن حال خوش خیلي دادم دنیل و بابا به رو ويلیام با رابطمو

 نامزد نم و داد رضايت تحقیقات طبق هم بابام تلفن پشت البته کرد خاستگاري بابام از منو ويلیا ويلیام و من رابطه

 داره خودشو جريانات هم نامزدي اين ابلته شدم ويلیام

 دريا -ايده

 بله -من

  شده مرخص اونجا از ماهه يک تازه...ببیني؟ ويلیامو نرفتي -ايده

 اشهب داشته پیش در خوبي زندگي امیدوارم خوبه...کنم؟ چیکار خوب -گفتم معمولي لحني با کردم مهار خندمو طور به

 من که بود کالسي تنها اين شدن جمع کالس توي ها بچه همه نشست سرجاش رفت و درک به گفت عصابنیت با ايده

 جه میدونستم ايده اگر تربودم حال خوش روزا همه از نشستم میزم پشت بیان همه میشدم منتظر و میرفتم تر زود

 نمیکردم اينجوري دارم ايي نقشه

 در صداي بودکه مونده کالس اتمام به دقیقه پنج دقیقا بود کالس اخراي نقشه طبق بودن شده جمع ها بچه همه

 کیه در پشت فرد میدونستم خوبي به بست نقش لبم روي زيبايي لبخند...اومد

 بفرمايید -من

 موهاي که حالي در زيرش خوشکل رنگ خاکستري پیرهن با اسپرت کت يه با مشکي جین شلوار با مردي شد باز در

 ايشپشان توي اون از کمي بود شده باز وسط از ايي سخاوتمندانه طرز به که بود زده شانه باال روبه پشتشو پر بلند

 شد وارد دستش توي شیريني جعبه و خاکستري شاد چشماهي جذابو لبخند با بود رخته

  بود مونده باز دهنش ايده رفتم طرفش به لبخند با شدم بلند جام از

 ويلیام -ايده
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 مبود راحت باهاشون نبود مشکلي بودن دوست باهام کالس هاي بچه همه که اونجايي از کردم نگاه ايده به لبخند با

 سالم - ويلیام

 عزيزم سالم -گفت من به روکرد دادن تکون سري ها بچه

 اومدن؟ ها بچه...سالم -من

 گرفتم ازش رو شیريني جعبه داد فشار هم به پلکشو اروم

 باشه خیر -باراد

 تره خیر خیرم از -گفت کردو باراد به نگاهي نیم ويلیام

 بود شک تو هنوزم ايده

 خبره؟ چه اينجا بگه يکي -ايده

 عزيزم عروسیه -ويلیام

  دارم ساله يه بجه يه من ديونه..چي؟ - ايده

 مونونامزدي نمیخواي.....ايستاده کنارم خانمم بگیرم سرو خیر توي بیام ديونم مگه - گرفت منو دسته خنديد ويلیام

 بگي؟ نبريک

 شد باز متر يه ايده و ناديا دهن

 نه -ناديا

 اره -من

  -دروغه -ايده

 میکنیم دعوت عروسیمون واسه ديگه چندروزه تا ما خودته میل -ويلیام

  نرسه بهت دستم ايتکه مگه دريا نگفتید هیچي من به چرا رواني هاي دوينه -گفت جیغ با ايده

 ويلیام پشت پريدم

 نمیزارم زندت بخوره بهش دستت -ويالم

 بزني مو بچه مادر میخواي خان ويلیام داشتیم

 شد وارد بود بغلش توي کوچلوش دختر که حالي در ايده شوهر کیارش
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 بخوره زنمو میخواد -ويلیام

 کن زنم زنم بعد بشه عقدت بزار -گفت بامزش لحجه با خنديدو سیمون

 خودمه ماله عقدم بدونه -گفت خنديدو مستانه ويلیام

 زکي میگفتم لبو به بودم شده سرخ شرم از ديگه

 وردنخ شیريني اين که کنید شیرين رو دهنتون بفرمايید کالس ها بچه خوب -گفت انداختو کمرم دور دستشو ويلیام

 از بدم رو شیريني اين تونستم تا کشیدم زحمت ساله سه کشید تیمارستان به کارم شیريني اين دادن واسه من داره

 دعتید عروسي همتون االن همین

 کشیدن هورا همه

 نیاوردم من که بچه اين سر باليي چه کردم بغض گرفت دلم

 کرد نگاهم ويلیام

 دريا ببینمت -ويلیام

 ببینه رو شده جمع چشمام توي که اشکي نمیخواستم گذاشت چونم زير دستشو زير انداختم بیشتر سرمو

 تو هاينک با نمیخوام حال بي عروس من -گفت گوشم زير اروم.....ها میشه بد حات بازم...نکن گريه نگفتم مگه -ويلیم

 عزيزي برام جوره همه

  گرفت وجودمو تمام دخترونه شرم از سرشار لبخندي

 بريم هم با کالس از بعد بود شد قرار کرد پخش همه بین رو شريني سیمون خنديدن من سرخ صورت به ها بچه همه

 میگذره خوش خیلي بخوريم شام باهم دربند

 

I let it fall, my heart 

 کنه سقوط قلبم گذاشتم

 

And as it fell, you rose to claim it 

 کني فتحش تا شدي بلند تو میکرد سقوط داشت که حالي در و

 

It was dark and I was over 
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 بودم رسیده خط اخر به من و بود تاريک جا همه

 

Until you kissed my lips and you saved me 

 دادي نجاتم و بوسیدي منو تو اينکه تا

 

My hands, they’re strong 

 اند قوي من دستهاي

 

But my knees were far too weak 

 نبودن قوي اونقدر زانوانم اما

 

To stand in your arms 

 باشم محکم اغوشت توي بتونم تا

 

Without falling to your feet 

 نیفتم پات به و

 

But there’s a side to you that I never knew, never knew 

 نمیدونستم هیچوقت…نمیدونستم هیچوقت تو مورد در رو چیزي يه اما

 

All the things you’d say, they were never true, never true 

 نبود راست هیچوقت…نبود راست هیچوقت گفتي که چیزي هر

 

And the games you play, you would always win, always win 

 اي برنده همیشه …اي برنده همیشه تو میاري در که هايي بازي اين با و
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But I set fire to the rain 

 کشیدم آتش به رو باران من اما

 

Watched it pour as I touched your face 

 میديدم یکردمم نوازش رو صورتت که درحالي رو بارشش و

 

Let it burn while I cry 

 میکنم گريه من که حالي در بشه مشتعل باران بذار

 

‘Cause I heard it screaming out your name, your name 

 تو اسم…میزد فرياد رو تو اسم داشت باران!شنیدم من چون

 

Constantly, boy you played through my mind like a symphony 

 کردي بازي من ذهن با سمفوني يه مثل مداوم بطور تو پسر

 

There's no way to describe what you do to me 

 نداره وجود کردي من با تو که اونچه توصیف براي راهي هیچ

 

I am hypnotized by your destiny 

 شدم هیپنوتیزم بودي کرده تصوير برايم تو که اي آينده با من

 

You are magical, lyrical, beautiful 

 زيبايي ، اي ترانه يه مثل ، هستي جادويي تو
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And I want you to know baby 

 که بدوني میخوام عزيزم و

 

I, I love you like a love song, baby 

 ورزم مي عشق تو به عاشقونه آهنگ يه مثل من ، عزيزم

 

And I keep hittin' re-peat-peat-peat-peat-peat 

 میکنم تکرار رو قسمت اين من و

 

No one compares 

 که نیمکنه رد رو موضوع اين کس هیچ

 

You stand alone, to every record I own 

 داره وجود من هاي اهنگ در که هستي کسي تنها تو

 

Music to my heart that's what you are 

 هستي تو که چیزيه اين ، من قلب در اي موسیقي

 

A song that goes on and on 

 شد خواهد نواخته ابد تا که آهنگي

 

 

 

 -گفت لبخند با کرد نگاه بهم ويلیام

Music to my heart that's what you are 
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 هستي تو که چیزيه اين ، من قلب در اي موسیقي

 

A song that goes on and on 

 شد خواهد نواخته ابد تا که آهنگي

 زدم گونش روي ايي بوسه لبخند با

 تنهايیما خودمون شد خوب - ويلیام

 ديگه ايي ديونه -خنديدم

 درمومدم زخجالتت ا گرنه و رسیديم که حیف - ويلیام

 بچه؟ مترسوني چي از منو..بابا اي -من

 قشنگه اخمتم چه اگر... عزيزم نکن اخم -ويلیام

  کرد بهم عشق از پر مهربون نگاهي کشیدم گنشو لبخند با

 کنم اشنات مامانم با میخوام -ويلیام

 نگفتي؟ چیزي بهش من درمورد يعني...خوب -من

 چوقتهی بخواي راستشو بود همینطور قبلشم بودي تو فرک فقط که ماه يکي اين توي -گفت و کشید عمیقي نفسه

 همش ديبو ايران که مدتي تمام بود همون خونت اومدم دنبالت رفتي برادرت پدرو با که شبي بگم زتو ا کامل نتونستم

 لرز و تب روز سه تا من رفتي ايران از که روزي درست رفت وجودم از تکه يه انگار رفتي وقتي بودم دنبالت سايه مثله

 کردم

 ببخشید -من

 زير اندختم سرمو

 ....شم فدات کردي بغض که بازم نکن بغض نگفتم مگه - ويلیام

 کرد نگاهم مهربون کردو کج سرشو گرفت دستاش توي سرمو کرد پارک ايي گوشه ماشینو

 به سادگي به عشقي هیچ....دريا...اوردش زوبن به نمیشه که اينقدر...........دارم؟ دوست چقدر من میدوني -ويلیام

 انتظار هب نمیدوني تو بود شیرين دوريت بازم ولي کردم تحول که رنجي همه اين با میکشیدم زجر بايد من..نمیاد دست

 مدوني يول...نمیکني فکرشم حتي که اينقدر شیرينه خیلي ولي فرسا طاقت هرچند عاشقشي که کسي براي نشستن

 تره؟ شرين و تر بخش لذت شريني اين از چي
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 نه؟ گفتم سر با

 هتر جذاب و تر بخش اذت تر شیرين چیز همه از..کنارمي تو اينکه -گفت اروم بوسید پیشنیمو زد لبخند ويلیام

 چسبوند پیشونیم به پیشنیشو

 

 احساسات ابراز همه اين بسه

 اشینک از و شد جدا ازم لبخند با ويلیام میزد ضربه شیشه به داشت کردم بود ايستاده کمر به دست که ايده به نگاهي

  شدم پیاده منم شد پیاده

 نمیخوره سنش به کارا اين نمیگي بهش چرا تو کیارش....؟ ديگه میرسي ما معاشقه وسط داري عادت تو -ويلیام

 میگم که من واال - کیارش

 خونه میريم خان کیارش -گفت کشیدو جیغ ايده

 خدا تورو ببخش....نگفتم چیزي که من خانم -کرد نگاهش مظبلوم کیارش

  خنديدم کیارش مظلوم و بامزه لحن از همه

 میفته روزي چه به ادم خدا تورو ببین -کیارش

 روزي؟ چه -ايده

 خوشبختي روزه -زد نیخندي کیارش

 میخنديد هم ايده خوده خنده از ترکیدنه همه

 ترکي تکباب داديم غذا سفارش بوديم نشسته هم کنار ويلیم منو نشستیم بود گذاشته درختا بین که هايي تخت روي

 کوبیده يا بود جوجحه يا بقیه گرفتیم ترکي کباب ويلیام منو فقط البته

  نو سال عید البته و بوديم بهار نزديک میچسبید واقعا خوب هواي ياين تو خوردن غذا خوردم ولع با غذامو

 میکنن نگاهم دان ه.ه ديدم کردم بلند سرمو

 چیه؟ -من

 زدن لبخند همه

 دريا میخوري غذا خوشمزه چقدر -کیارش
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 خنديدم

 یرس اينکه با من که خورد غذا اشتها با اينقدر شنیدم تعريف خودنش غذا از خیلي خونه کردم دعوتش بار يه -سیمون

 بخورم بیشتر که میشدم تحريک بودم سیر

 ديگه دارم دوسم که شیرينیاشه همین واسه -ويلیام

 ويلیام بازوي به زدم اروم و خنديدم

 شد تر پررنگ لبخندش

 نیست سنگین دستش شکر خدارو -ويلیامک

 خنديدن همه

 اهنگ جايي يه به اخم با داره ديدم ويلیام به افتاد نگاهم بوديم نشسته تخت رو که همینجوري شد تموم غذامون همه

 کنم تاذي يکم میخواست دلم شیطون که منم میکردن نگاه من به داشتن پسر دوتا به رسیدم گرفتم نگاهو رد میکنه

 مدنبال بیوفته که میکنه تحريکش ولي نمیاد دردش میدونستم هرچند کمرش تو زدم و ويلیام نزديک رفتم اروم

 بازي بهگر موشو به همه میگفتم ايراني و فرانسوي به جمالتي و میخنديدم بلند صداي با دنبالم افتاد بود همینطورم

 تمرف فرو بغلش توي کامل زد چرخ يه کردو بغلم گرفت منو ويلیام چسر دوتا همون نزديک سر اخر میخنديدن ما هاي

 مکني؟ فرار کجا کوچلو -ويلیام

 اقامون؟ بغل از بهرت کجا....؟ من...؟ کي -گفتم زبوني شیرين با

 من خانم بغل -ويلیام -کرد بوس گنمو خنديدو من بامزه لحن از

 بود هیچي که قند خوده میکردم اب قند کارخونه دلم تو

 میزنه گیتار خوب دريا شنیدم بیار گیتارو اون ماشین توي از برو بپر جان سیمون -ويلیام

 د گیتارو اومد گیتار با سیمون بعد دقیقیه چند نشستیم درخت يه زير رفتیم ماهم رفت و داد تکون سري سیمون

  گرفتم لبخند با من ادندست

 میخوندم خاکستري چشم دوتا براي ها شب بیشتر که اهنگي روي کردم کوک گیتارو

 نمیگم چیزي ندارم کاريش جونه خوده بهونه هر به چشمات خواستن

 میدونه خودش

 بهونه پي.... میگرده همش که اون پاي به بمونه بزار ديونه دل میدونه خودش
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 زفتن حرف از میترسه همش که اون کناره نبودن واسه شکستن وايه گذشت واسه

 صبرورش دل...... اش گرفته دل...... شکستش دل....غرورش واسه. بجنگه باهات نیمخواد که اون

 

 شد تموم قصه اين که روزي اون از

 کشیدم سختي تنهايي چقدر

 بودم تو عاشق اينکه جرم به

 شنیدم حرفايي چه نمیدوني

 کردم ذوب چجوري يدوني=نمد

 بیچراغو شباي تو بدونه

 بگیرم فراموشي میخواد دلم

  اتفاقو اين بره يادم شايد

 کردم امتحان میشد که راهي هر

 اما کنم جدا ازت دنیايمو

 دارم میکنم نگاه جاي هر

 دنیا اندازه خاطره تو از

  انگاري میجنگم خودم با هرچیزي

  میشه تر رنگ پر برام تصوريت

 اما رسید پايانش رابطه اين

 میشه تر تنگ برات دلم روز هرو

>> 

>> 

>> 

 کردم ذوب چجوري نمیدوني
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 چراغو بي شباي تو بدونه

  اتفاقو اين بره يادم شايد

 کردم امتحان میشد که راهي هر

 اما کنم جدا ازت دنیايمو

 دارم میکنم نگاه جاي هر

 دنیا اندازه خاطره تو از

  انگاري میجنگم خودم با هرچیزي

  میشه تر رنگ پر برام تصوريت

 اما رسید پايانش رابطه اين

 میشه تر تنگ برات دلم روز هرو

 

 میشه تر تنگ برات دلم روز هر

 میشه تر تنگ برات دلم روز هر

 

 بودن کنارم که مردمي اضافه به البته زدن دست برام ها بچه

 

 مکرد استقبال لبخند با عشقم بخونم برات میخوام منم - گفت زدو سرم به ايي بوسه گرفت ازم گیتارو ويلیام

 لغزيد سیم روي دستش

 

 است ترانه تو صداي... کن صدايم کن صدايم

  گوشم در تو.... هايت نفس

 است عاشقانه.... کالمي

 دلگیرم عشق بدونه ماندن بودنو از اگر
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 میمرم عشق بي من که اغزي به کن صدايم

 

 هوشیار اگر... مستم اگر..بیدار اگر.. خوابم اگر

 دار نگاهم اغوشت در کن صدايم

  گلزار اگر.. من کويرم

 بسیار اگر... هیچم اگر

 دار نگاهم اغوشت در کن صدايم

 

 شدم همراه باهاش منم

 

 است ترانه تو صداي... کن صدايم کن صدايم

  گوشم در تو.... هايت نفس

 است عاشقانه.... کالمي

 دلگیرم عشق بدونه ماندن بودنو از اگر

 میمرم عشق بي من که اغازي به کن صدايم

 

 

 هوشیار اگر... مستم اگر..بیدار اگر.. خوابم اگر

 دار نگاهم اغوشت در کن صدايم

  گلزار اگر.. من کويرم

 بسیار اگر... هیچم اگر

 دار نگاهم اغوشت در کن صدايم

 

 دار نگاهم اغوشت در کن صدايم
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 داااااااااااااااااااااار نگاهـــــــــــــــــم اغوشت در کن صدايم

 

 زدن دست برامون کلي ها بچه

 همخواني جونم -ايده

 داره صدايي چه زنم بشه کوفتتون -ويلیام

 

 

 

 کهري براي که ويلیام مادر هم طرف اون از پاريس بريم عید طعطیالت توي شد قرار بود خوبي شب خیلي شب اون

 میديد مارو و میمد اون يعني ببینیم رو انگلیس بود برگشته

 زد بهم بخش ارامش لبخندي گرفت دستمو ويلیام داشتم استرس خیلي

 میترسي؟ -ولیام

 دارم استرس يکم فقط -من

 ارضه مي ولي بود شرطتشون اينم که.. کنیم زندگي پاريس قراره اگرچه کردن قوبل منو برادرت و بابا -ويلیام

 نداره ترس که من مامان بعدم..عزيزم

 اخه -من

 خانم عروس بیاد نمیخواد که دراکوال بابا اي -دنیل

 ديگه اوله باره خوب بیخیال دني واي من

 محکم ويلیام ديدن با بود جوان واقعا زن کنارمون اومدن پوش شیک مردي و اون شد خونه وارد ويلیام مادر باالخره

 نماي عزيزم دريا -گفت من به رو بعدم داد دست مرد اون با اومد بیرون مادرش اغوش از اينکه از بعد ويلیام کرد بغلش

 شوهرش و مادرم

 بود ولیام مادر برازنده کردم نگاه کنارش خوشتیپ مرد به....شوهرش؟...جونم؟

 ويلیام مادر هستم لیلي من عزيزم سالم -ويلیام مادر

 نمیزاشتم زندش میکرد بیمارستان راهي بچمو يکي من اگر بود خوشرو چه کردم بغلش لبخند با
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 اين به عروس بخواد دلشم چي پس زد برق چشماش انداخت بهم خريارانه نگاهي ويلیام مادر دادم دست مردم اون با

 (تکي تو خوبي تو اره افرين افرين..بده نفس به اعتماد خودت به شم فدات)خوبي

 بغلش ويت من و انداخت کمرم دور دستشو بابا نشستم بابا و ويلیام کنار من بشینه که کرديم راهنمايي رو ويلیام مادر

  گرفتم جا

 شد نسیبم زيبايي عروس کنم فکر -لیلي شوهر مارک

 کردم جانفشاني کلي اوردنش بدست واسه اره -گفت خنديدو ويلیام

 دگیمزن از و میشم متنفرم کنم برداشت بد که کسايي از میکردم فکر همیشه کرديم نگاه هم به عشق با خنديدن همه

 بغلش تیو که روي اون چرا بودم پیشش که موقع اون چرا...بودم؟ متنفر ازش من...ويلیامچي؟ ولي میرن بیرون

 اشتباه بد حس يه با خوبمو حس بودم شده داغ گرمش اغوش از من نداشتم نه...داشتم؟ بدي حس خوابیدم

 نداشتم بدي حس ولي بود اجباري چون..گرفتم

 ياناد خانواده پاريس بیاد هم سیمون بود قرار بود تر گرم خون و تر مهربون میکردم فکر که چیزي اون از ويلیام مادر

 قرار بزنن سر بهمون دادن قول ولي نمیان حیف که دارم کم کیارشو و ايده فقط بود جمع جمعمون نداشتن مشکلي

 پاريس بعدم ايران اول پاريس يکي ايران يکي بگیريم عروسي دوتا شد

 .. نشم یاح بي ايده و ناديا سوژه تا باشیم داشته رابطه میگیرم ايران که عوسیمون توي نمیخوام گفتم وياليام به وقتي

 امونگ تا خنده از شد سرخ ويلیام ديدم کردم بلند سرمو وقتي لحظه اون بود اوضاعیي کشیدم خجالت خیلي خدايي

 سر همه اين من موندم دلم کار تو هنوزم ولي نیومد دلم خوب ولي کنم خفش میخواست دلم يعني خنده زير زد ديد

 بودم تهگرف اشتباه تنفر با دلتنگیمو احساس من نبود نفرتي البته برداشتم نفرتم از دست راحتي همین به سخت

 تا کردم احساسي بي به تظاهر اينقدر نمیارم در سر حسم از خودمم گاهي همینه واسه نمیدم بروز راحت احساستمو

 مامت با میخواست که قلبه اين گوشه مردي که بود رفته يادم من و بود ولي ندارم احساس که رسیدم باور اين به واقعا

 که مردي مهمه برام ها اين همه داشتم ايي گذشته چه که نبود مهم براش که مردي...باشم خودش ماله من وجودش

 و رفتم من واقعیه ايراني ولي شد بزرگ خارج توي اون داره تفاوت يه ولي و است دورگه يه من مثل خارجیه مادرش

 يه فقط نه کنم مست که حد اون تا نمیگم میخورم نمیزد مشروب به لب که نیستم دريايي اون ديگه من.. شدم عوض

 میکشه صورت هر در نداره فرقي پر جام يه چه قطره يه چه زهر میگه زهره جريان جرايان خوب ولي همین پیک

 

 مغازه اون به مغازه اين از که بس مردم يعني کنه کمک خودش خدا بود ايران توي عروسیمون يه برگشتیم ايران به

 تمگرف ايراد ويلیام هي کردم عوض لباس مغازه يه توي بس از يعني نمیدونستم من داشت وسواس ويلیامم اين رفتم

 مچینه بگذريم بزنه میکرد نگاه من به اينکه بخاطر رو مغازه صاحب میخواست اينکه از البته کنم گريه میخواست دلم
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 يه همین کردم شوور چندبار مگه خو.....نديده شوهر بدبخت کنن سرت تو خاک.....شوهر جونم) دارم غیرتي شوهر

 (ديگه باره

 زمعزي اخه چیه واسه اينا دارم لباس کلي من کنیم زنندگي پاريس بريم میخوايم ما بسه خدا تورو مردم ويلیام -من

 ديگه میخرم میاد بهت که ببینم هرچي من خوب -ويلیام

 چیکار میخوام لباسو همه اين من بشم فدات من الهیي من عزيز خوب -من

 بگو جملتو ديگه بار يه -ويلیام

 جمله؟ کدوم -من

 گفتي االن که همین -ويلیام

 چیکار میخوام لباس همه اين گفتم -من

 بگو کامل نه - ويلیام

 نه؟ ديگه بود بشمش فدات عزيزمو همون منظورت شیطون-من

 مهربون خانم اره -کشید لپمو اروم خنديدو

 

 معروس لباس يه البته کرديم انتخاب عروسم لباس رفتیم رستوران توي ناهار خوردن و گشتن کلي از بعد بالخره

 الهدونب و شده دوزي سنگ سر سرتا خريدم پاريس خوده البته بپوشم پاريس میخوام که عروسي توي که بودم خريده

 نازه خیلي پفه و پرنسسي بپوشم میخوام ايران توي عروسیم براي که لباسي داره بلندي خیلي

 

 داروخ کنه پر چولشو چاله میخواد ماهه کره صورتم میکنه فکر ندونده کي هر ارايشگرم اين دسته زير االن تا صبح از

 درآورده پدرم برمیداره دست مگه ولي صافه صورتم شکر

 ببینم شو بلند عزيزم شدي ماه چقدر -ارايشگر

 شدي خوشکل خیلي -گفت و کرد تر محکم هامو گیره از يکي شدم بلند جام از

 ينها روي که ايي پرده کرد درست رو تورم میشد محکم دري ضربه هاي بند با پشتش و بود دکلته کردم تنم لباسمو

 ي سايه حده اين تا منظورم بودم نکرده نازک ابروهامو هیچوقت من خداي منم؟ اين موند باز دهنم زد کار رو بود زده

 واقعا يعروس سفید لباس اين توي میومد بهم واقعا بود کشیده چشمام پشت زيابي خیلي شکل به که خاکرتثي و ابي

 ندمیپوشو سینمو و داشت عروسکي کوچیک هاي استین پوشیدم لباسم روي رو ي کت نمیشه باورم اصال شدم زيبا
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 قشنگ صورتمم روي که بود بزرگ اينقدر انداختم شدم پويچده موهاي روي رو بود شنل مثله و داشت طرح کلي تورم

 رستوپ حاله شوهر پسر با تازه بهارم کنه چیکار نمیدونست کرد ذوق کلي ديدنم با بهار بیرون اومدم اتاق از بپوشونه

  شده نامزد

 شدي خوشکل خیلي.. دريا واي -بهار

 شد عاشق هم بهارم زدم لبخند رسید چشم به اش حلقه نگین برق باال اورد دستاشو شد جمع چشماش توي اشک

 میمتص و میشن عالقمند بهم که میرسه واونجا میزنه حرف باهاش کلي هم حامد بود گرفته افسردگي من رفتن از بعد

 شوهرشه مادر مادرش کن فکر میکنن زندگي امريکا االن میگیرن ازدواج به

 اومد صاحبت واي-بهار

 يلیاموو میخوام که اوله باره انگار میلرزيدم نکردني باور داشتم عجیبي احساس يه کردن تعريف ازم کلي همه خنديدم

 یکردمم فکر من عجیب خیلي که عجیبه برام خیلي بشم ويلیام زن میخوام من باوره قابل غیر برام هنوزم ولي ببینم

 بود من واقعي عشق ويلیام بخشیدم عشق بخاطر من.. بخشیدم ولي نمیبخشمش عمرم اخر تا بیاد بدم هرکسي از که

 قول منه منتظره ارايشگاه اين در پشت که کسي ويلیام به قدم به قدم دارم که االن همینجا امشب خودم به هست و

 باشم اون ماله همیشه که میدم قول خودم خداي به خودم به نشه کم هرگز بشه بیشتر بهش روز هر عشقم که میدم

 باشه اون براي هام لحظه لحظه میخوام....ذهنم پادشاه..قلبم پادشاه بشه اون نباشه ايي ديگه مرده هیچ ببراي ذهنم

 امتحان منم.....چي؟ من ولي داد پس امتحان ناخواسته ويلیام باشه من ماله غمش باشه اون خوشي خوشیم میخوام

 هر از تر سخت برام میکردن بدي بهم که کسايي بخشیدن که مني بخشیدم از که پسدادم امتحانمو اره...؟...شدم

 عاشقانه تقدير اينجاست نمیکنه که ها کار چه ادم با عشق بخشیدم من بود کاري

 بزني؟ کنار تورتو نمیخواي

 شد باز لبخند به لبم نکردم بلند سرمو

 میشه؟ چي من روناي پس -من

 رونمات اينم کوچلو بیا -انداخت طنین گوشم تو خندش صداي

 وسط زا قلب داد فشار قلبو و اورد دستشو بود قلب يه توي کردم بازش مشکي مخمل بود گرفته جلوم زيبايي جبعبه

 خودش عکس هم اش ديگه طرف يه من عکس طرفش يه شکافت

  چرخید صورتم اجزاي تمام روي نگاهش برداشت تورو اروم بود صورتم روي تور هنوزم ولي کردم بلند سرمو لبخند با

 اشهب طوفاني وقتي حتي زيباست همیشه دريا...بگم بهت که نمیرسه ذهنم به ايي کلمه هیچ االن میدوني -ويلیام

 زيبايي حال همه در توهه جريان
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 پخوشتی واقعا رنگ مشکي شلوار و کت اون تیو گرفتم خاکستريش چشماي از خیرمو نگاه شد تر رنگ پر لبخندم

 لگ دسته دستم يه توي گرفتم داد بهم رو سرخ رز گل دسته ايي ديگه وقت هر از تر جذاب و خوشپیت واقعا بود شده

 يه اين..دارم دوسش واقعا من..میگرفت گر دستش داغي با تنم تمام ويلیام مردونه دست هم ديگم دست توي و

 به ستشد توي دستمو افتاديم راه به زدمون گل ماشین توي بشینم تا کرد کمکم... داشتني دوست حقیقت يه..حقیقته

 گرفت بازي

 میدي؟ بهم قولي يه دريا -ويلیام

 قولي؟ چه -کردم نگاهش متعجب

 -مگفت کردمو کج سرمو شدم غرق عشقش دريايي توي بگم میتونستم کرد بهم نگاهي داد تحويلم جذابي لبخند

 بگي نمیخواي

 باشي من ماله همیشه بده قول...نزاري تنهام هرگز بده قول بهم -کشید عمیقي نفسه و خنديد

 بدم؟ قول بايد چندبار -من

 مهمه برام قولت کن باور..خواستم ازت اينو اوله بار که من -کرد نگاهم متعجب

 هم تو چون لي.و دادم خودم خداي و خودم به رو قول اين طرفت میومدم داشتم وقتي -فشردم دستشو و خنديدم

 اشهب تو ماله فقط و فقط قلبم..عقلم فکرم....باشم تو ماله عمرم اخر تا میدم قول ويلیام... میدم قول هم تو به میخواي

 بده قولي يه بهم هم تو.....نیستم بدقول من باشه تو عشق از نفسمم اخرين که میدم قول بهت

 قولي؟ چه -زد بینیم نک به اروم کشیدو گونم به دستي لبخند با

 میکنم تنبیهت ولي نمیرم......نکني کاري به مجبور منو ديگه بده قول -من

 نیست تو هاي تنبیها از تر شیرين هیچي -خنديد

 عروسي براي که باغي رفتیم شدنن قشنگ عکسا واقعا گرفتیم مختلف هاي ژست با عکس کلي اتلیه رفتیم خنديدم

 غلیشش وظعیت بخاطر بابا کرد بغلم پرستو خاله شد استقبال زيبايي به ازمون بود زيبايي باغ واقعا بود شده اماده

 نیومدن اينجا امشب دني نه اون نه همین واسه بیاد پیش براش مشکلي بود ممکن بیاد نمیتونست

 باشه مبارکت..عزيزم شدي خوشکل خیلي -خاله

 نیست بخشش از بهتر هیچي ببخشم میتونم من ببخشم رو همه که کردم عهد خودم با دادم تکون سري لبخند با

 يتو نگاهم مهريمه خوندن حال در عاقد نشستن روم جولي ادم کلي شده گرفته سرم روي توري نشستم جايگاه توي

 مزشو هک تلخ اينقدر میزنه تلخي لبخند بخونم رو پشیماني و ندامت نگاهش توي از میتونم میخوره گره سیاهي نگاه
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 النا ولي بود خودش تقصیر داشتم دوسش من بودم اون ماله االن نمیکرد امتحان منو اگر شايد میکنم حس دهنم توي

 عاشقشم اره ويلیامم عاشق من اون فقط قلبمه توي ويلیام فقط

 دربیاورم؟ دارا ويلیام اقاي دائم عقد به معلومه مهريه به را شما وکیلم بند ايا محترمه دوشیزه

 بلــــــــــــه اينجاست مطمعنم که مادرم و بزرگترا همه و پدرم اجازه با -کشیدم عمیقي نفسه بستم قرانو

 دست و موندم من شد گم باغ دستهاي دور توي و شد گرفته ازم محزون نگاه اون میکردن شادي همه زدند دست همه

  ويلیام گرم

 یمعروس به هام دانشجو تمام گذشت خوش بهم چقدر اونشب بگم نمیتونم بودم رقصیدن مشغول باغ توي زيادي زمان

 بود زيبايي شب واقعا بودن شده دعوت

  باشه شیرين اينقدر عروسي نمیکردم فکر هیچوقت میدوني -ويلیام

 قاا میشم تلخ اينجوري برسه منم به شیرينش بزار میشم خفه دارم کن باز کمرم دور دستتو يکم خواهشا -خنديدم

  کرد باز دستشو حلقه

 برقصي؟ تانگو نباشي بلد میکردم فکر...نمیکني؟ لگد پامو چرا تو میگم -ويلیام

 رقصم مربي يه خودم بند اقا گرفتي کم دست -من

 پشیونیم به چسبید پیشونیش اورد نزديک سرشو خنديد

 بشم تو مثله سرسخت دختري عاشق که نمیکردم شم فکر روز يه حتي میدوني - ويلیام

 هااااااااان...من؟ از بهتر بشي کي عاشق میخواستي..؟.کردي فکر چي پس -خنديدم

 بیشتر میشه حسود وقتي میدوني ديگه دارم دوست که هاته بازي دوينه همین واسه -بوسید پیشونیمو و خنديد

 دارم من غیرتني خانم..دارم دوست

 خونمون به برگشت راه توي حاال شد بريده من هنرنمايي از بعد هم عروسیمون کیک شد تموم اخرمون رقص خنديدم

 و نم مشترک و اصلي خونه پاريسه هم اش ديگه يکي ويالمه قلب توي يکیش نیست اينجا اصلیم خونه البته هستم

 زيباست خیلي اين شديم همسايه هم با ما اره سیمونه و ناديا خونه کنار پاريس ويلیام

 میومد خوبي بوي خونه توي کردم باز ويلیامو خونه در

 شدم خسته خیلي ويلي واي -من

 ويلي؟ گفتي باز -ويلیام
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 ببخشید -خنديدم اروم

 کرده بغلم ويلیام ديدم شدم بلند هوا رو يهو

 اوفتم مي زمین بزارم -من

 نمیافتي نخوري ول اينقدر اگه -ويلیام

 دلم هوري اومدم فرود خوابه تخت همون که نرم جاي يه سر اخر میزدم پا دستو همش میرفت گوشم به مگه ولي

 ( که نداره ترس مخت تو خاک..)میترسم من مامان وايیي....؟.امشب نکنه.. ها داده قول اون ريخت

 خانم شدي زده وحشت نیستم لولو..بخواب بگیر تو بگیرم دوش يه میرم من - ويلیام

  مخم تو خاک رفت شورم پیش ابروم ديدي ضايم که بس از...ترسیدم؟ فهمید کجا از اين وا

  نمیشه نه ديدم دربیارم لباسمو اودم سخته واقعا ديدم کنم باز موهام اومدم

 ويلیام -من

 اومد حمام توي از صداش

 جانم -ويلیام

 بیرون میاي کي -من

 حمام؟ بري میخواي -ويلیام

 بیرون؟ میاي که االن نه ولي اره -من

 بیا هم تو میخواي نمیام حاالها حاال -ويلیام

 ادب بي بده خجالت منو میخواد هي ديونه میکشم خجالت تصورشم از واي

 حیا بي چه من خدايا چرخید تنش روي نگاهم بود بسته کمرش دور ايي حوله شد باز حمام در اومد خندش صداي

 بگیره نگاهشو تیکه شش شیکم اين و ورزشکاري حیکل اين از میتونه کي اخه کنن سرم تو خاک شدم

 پسنديدي؟ دنبالت بودم اومده ارايشگاه که موقعي از بیشتر االن کنم فکر -ويلیام

 ودب ايستاده سرم باالي ويلیام کردم بلند سرمو چکید دستم روي اب ايي قطره زير انداختم سرمو کشیدم خجالت

 نکردي؟ عوض بالستو هنوز چرا -ويلیام

 ... نمیتونستم يعني..نمیشد خوب -من

http://www.negahdl.com/


 نودهشتیا انجمن کاربر noghre| * عشق شکنان قانون رمان  سایت نگاه دانلود
 

 باال پريد ابروهاش

 نمیشه؟ چي يعني -ويلیام

 بیارم درش نمیتونم خودم چیزه خوب -من

 چسبیدم قلبمو دستي دو خنده زير زد هوا پريدم متر سه بهم کوبید دستاشو

 ترسیم ديونه -من

 شدم حال خوش خیلي اخه ببخشید - خنده زير زد

 ادب بي هه هه -من

 عیبه؟ من واسه نکنه..ادبیه؟ بي چیزا اين خانمي چیه -چسبید سفت کمرمو کرد بغلم نزديکو اومد

 بود گرفته خندم

 نرفته؟ يادت که شرطمون ولي اقا خیر نه -من

 شیم بیخیال شرطو امشب حاال نمیشه -کرد چهرش چاشني اخم يکم شد تر رنگ پر لبخندش

  نه -من

  خواهش -ويلیام

 نچ -من

 دريااااااا -ولیام

 جونم -من

 نمیشه؟ -اورد نزديک صورتشو خنديد

 لبیخیا جواريي يه کشیدم عمیقي نفسه ديگه اومد کجا از شرطه اين نمیدونم بوديم وهر و زن ما خوب بودم اورده کم

 بله که ديدم اومدم خودم به لحظه يه فقط و نمیکشم خجالتي هیچچ ازش کردم حس ولي چرا نمیدونم شدم شرطمون

  ويلیامو گرم اغوش منمو

 حالم به خوش شدي خودم ماله ماله خانمي خوب -ويلیام.

 کردم جا بیشتر ويلیام بغل توي خودمو میکرد درد شدت به کمرم و دل ولي بود گرفته خندم

 اينطور که -من
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 بدوني بايد گه هست چیزايي يه..دريا -ويلیام

 چي؟ -من

 شدي يا و شدم زندگیت وارد که شد چي بدوني که میگم..نبود اتفاق يه من زندگي به تو ورود من -ويلیام

 میشنوم -من

 نمیشه ختم اينجا به فقط ولي ديدم عکستو من که باشه گفته بهت برسام کنم فکر -کشید عمیقي نفسه

 میزني حرف جوري يه....میکني نگرانم داري -من

 اختممیسشن باباتو بودم دنبالت سخت ولي بودم نديده قبال تورو من....میدونم..داري حق عزيزم -بوسید پیشونیمو

 ورهمونظ بود تو شبیه خیلي اون ست رويتا اسمش که داري عمه يه تو میدوني نداشت خبر ازت هیچکس نه رو تو ولي

 شد برادرم مرگ باعث عمت باباتي داداشو شبیه تو که

 شده؟ ويلیام برادر مرگ باعث چطور من عمه ترسیدم افتاد تنم به لرز لحظه يه براي شد بلند تنم به مو

 مرد گلوله ضرب به روز همون رويتا -ويلیام

 ازدواج هم با ندادن اجازه همین واسه داشتن مشکل باهم خانوادمون بوديم جدا خانوادن دوتا از ما بزرگت پدر گلوله

  مرد پیش سال چند بزرگت پدر داشتن دوست همديگرو اونا کنن

 بودي؟ دنبالم چرا -من

 ارمد تو به نسبت من که عشقي مثله بود واقعي عشقشون زياد خیلي بود رويتا عاشق برادرم..... کن صبر - ويلیام

 فنگ دنگو سال يه از بعد میومد بدم ازت همین واسه رويتايي کپیه که بودم شنیده بودم متنفرم ازت موقع اون...

 ظرتن زير میکردي کار شرکت يه تويه کردم پیدات وقتي خیلي پرستوت خالت اسم روي از اونم کنم پیدات تونستم

 قتيو حتي.. نداشتي کسي به کاري بود جالب برام بودنت زير سربه هستي و بودي نازي خشکلو خیلي دختر داشتم

 ودب جالب برام میکردي ردش محکم چطور اينکه میديدم و بودم من برسونتت میخواست اسرار زور به شرکتت ريس

 ويت برسام با وقتي بودم من بودم نديده کردنتو گريه من ها مدت تا میزدي لبخند همیشه بودي شوخي محکمو دختر

 بکشمت میخواستم....بودم اومده انتقام براي من...من....بودي شده مخفي خونه يه

 کشید سرم روي دستشو کردم نگاهش اومدم بیرون اغوش از ايستاد حرکت از قلبم

 داوم خوشم ازت منم ولي داره دوست چقدر برسام میدونستم.. نمیشناختمت حسابي و درست موقع اون بخدا -ويلیام

  نداره گفتن که بودم عاشقت اونقدر نمیگم بود

 چیه یهقض ي بقیه بدونم میخواستم فقط نبود مهم برام ديگه بدنم درد بغلش توي کشید منو دوباره بودم شده شوکه
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 من داري مهربوني ارومو چشماي چه که ديدم ديدم اتاقش توي عکستو خانوادگي رابطه داشتم رابطه برسام با -ويلیام

 تا یدکش زجر برادرم که همونطور بکشمت ممکن نحو بدترين به میخواستم بودم مواظبت همیشه بودم کنارت همیشه

 يدمد انجا تورو داشت فاصله ويکتور قبر با خیلي بودي نشسته باالش که مردي قبر قبرستون اومدي تو که روز اون

 از یکرديم گله نمیديدي منو بود من به پشتت نشستم نزديکت قبر سريه میکردي گريه میزدي حرف بوديو نشسته

 میلرزيد دلم داري غصه چطوري که ديدم نزدي حرف اصال کسي با که بودم مطعمن بود پر دلت کس همه چیزو همه

 بودم ايي کینه خیلي ادم من نتفرته از میکردم فکر دارم دوست نمیدونستم

 يرفت هوش از عصبي فشار بخاطر ديدم خودم بیمارستان بردم زمین افتادي نرفته قدم دو ولي شدي بلند جات از تو

 کیه؟ بیژن.. میکردن اذيتت که میگفتي ادمايي از میگفتي هزيون مدادم بیهوشي توي

 میخواست منو که همسايمون -من

 و معصوم هرهچ بیمارستان بردم تورو.....بگم بايد نکنه سنگیني دلم روي که بگم بايد..بگم بايد بخدا -بوسید پیشنمیو

 بري منمیخواست ولي نمیدونستم دلیلشو خودمم شدم عصبي بري خواستي نمیدونستم ولي بود برده دلمو بد زيبات

 با هک ديدم شدم زندگیت وارد بود هرطوري چرا نمیدونستم ولي بکشمش میخواستم کرد بغلت وقتي پسره اون مهیار

 درورو زيادي من....شدي عصبي چقدر کرد امتحانت برسام وقتي ديدم.. ديدم چیزتو همه خوبي چقدر شیطونیات همه

 شهرو تمام.......چیه؟ بهت حسم فهمیدم که بود اونجا زد غیبت که شد چطوري نمیدونم میکردي دوري ازم بودم برت

 واسه زد زنگ بهم دايم دختر ايده اومیدي نا اوج توي درست بودم شده ديونه نبودي ول کردم زيرورو دنبالت

 که کسي مهربونه شادو که دختري دنبالشن دانشگاه پسراي تمام که گفت برام دختري از اونجا کرد دعوتم نامزديش

 تر زود روز سه میمردم خوشحالي از داشتم گفت اسمتو وقتي سرسختي خیلي گفت چشمش هم اسمونیه دلش هم

 بگم راگ ديدمت نامزدي شب بودنن درمرودرت چیزي فايملم از نمیخواستم نمیشد بگم چیزي نمیتونستم تهران اومدم

 ليو دنبالت اومدم.. زياد خیلي بودي شده خوشکل واقعا گفتم دروغ نشدم شوکه ارايش اون با لباس اون با ديدنت از

 باسل وسواس با تو ديدن براي ديشب چطور که میکردم فکر اين به میرفتم راه خونه توي صبح تا شبو کردي فرار تو

 اومدم کردم تو بخاطر ولي بودم نکرده اينکارو دختري توجه جلب براي هرگز موقع اون تا شدم اماده پوشیدمو

 بیرون کشیدمت بودي شده پنهان ادم اون پشت که بودم شده عصبي میکرد دفاع ازت استادت دنباللت دانشگاه

 هپسر يه زد زانو کنارت دکترم که کردم فراموش میومد خون سرت از زمین افتادي تو گوشت تو زدم نبود خودم دست

 خمز زدم پس اونو منم کنه بغلت میخواست نگراني با بود نشسته کنارت اومدم خودم به تازه زد پس منو کنارت اومد

 و مداشت دوست واقعا من میکردم گريه بچه يه مثله کن باور بودي رفته هوش از ولي نبود بد خیلي کردم نگاه سرتو

 هک بودي اوني از تر لجباز تو ولي برسه اسیب بهت نمیخواستم ديکه میفهمیدم روز هر از بهتر موقع اون اينو.. دارم

 واسه که کنم کاري میخواستم ولي نبودم هوسي من نشد شب اون مثله باشم بد میشد باعث همین میکردم فکر

 کنيمی زندگي ايران از گوشه يه اينکه امیده با گذشت سال يک رفتي تو بازم نتونستم ولي باشي من ماله همیشه

 دروپ با ديدم برسام ي خونه توي تورو که شبي تا گذشت خیلي نیستي من ماله که شدم قانع ديگه کردم زندگي

 نم به تو داداشته فهمیدم نشد ولي بکشم رو جفتتون میخواستم داري رابطه پسر اونم با کردم فکر اولش برادرت
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 دلم ههمیش براي رفتي خانوادت پیش بودي پاريس فهمیدم رفتي بازم میاد بدت مردا همه از گفتي متنفري ازم گفتي

 هک بود بد حالم اينقدر بیاد نزديکم که ندادم تاجازه هم مادرم به حتي بريدم زنا همه از بود گريه کارم نشد شکست

 گیشزند وارد کشتنش قصد به که دختري دريا تو بخاطر بودم تیمارستان توي سال سه من اره نمیارستان فرستادنم

 کرد اروم منو ارومت چشماي ندارم کاري رفتارت به کردي بیرون قلبم از نفرتو تو کرد جدا خودم زندگي از منو شدم

 گفت اون کنیم ازدواج کرد موافقت پدرت داشت ارزش دنیا يه برام اينا کردي بغلم وقتي تمیارستان اومدي وقتي

 االن وت دريا... کنم خوشبختت میتونم که منم گفت نرسیدن بهم خراهرش اونو که متاسفه گفت داشته دوست برادرمو

 ینمتبب خودم که میکردم زندانیت خونه توي میتونستم اگر کنه نگاه بهت کسي ندارم دوست من ماله فقط مني ماله

 نمیشه دکتر خانم نمیشه ولي

 ويلیام نمیشه باورم -من

 میدونم..عزيزم میدونم -ويلیام

 میزدي؟ بیرحمانه منو همین بخاطر تو ويلیام -من

 زياد خیلي دريا شرمندتم -ويلیام

 غوشا فقط بود اگرم حتي بکنه اينکارم اگر حتي نمیرسونه اسیب بهم.... داره دوسم اون شکمش روي انداختم دستمو

 بخشه ارامش برام که ويلیمه

 

 

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

 

 

 عزيزم جانم -مامان مامان

 کردياا اذيت بابارو خیلي تو مامان -اسام

 میکرد اذيت همش منو که بود اون نکردم اذيتش هیچم -خنديدم

 کردياا عاشق بابارو خوب مامني ولي -انیسا

 سالتونه هجده مثال...خوشکلم هاي دوقلو نکنید اذت منو عشق هي هي -ويلیام

 بکشي؟ رو خوشکلو اين به فرشته میومد دلت يعني....چرا؟ ديگه تو بابا -اسام
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 نشه چیزيش دريام میدم جونمو من نکنه خدا -بابا

 بشم عاشقم باباي مامان فداي -انیسا

 خوشکلم خواهر فداي -اسام

 بود ما چهره از مخلوطي چهرشون ولي بود رفته ويلیام به چشماشون هام بچه زديم لبخند هرو کردم نگاه ويلیام به

 تیمارستان توي ويلیامو که تاروزي من نیست سخت زياد شدنم عاشق چیه میدوني...ويلیام و من عشق ثمره هم اين

 عاشقشم نمیدونستم بودم نديده

 

 

 

Oh, nowhere left to go. 

 نمونده رفتن برا جايي ، اوه

Are we getting closer, closer? 

 ؟ تر نزديم و نزيک ؟ میشیم نزيک داريم يعني

No, all we know is “no”! 

 هست نه کلمه میدونیم که چیزي تمام ، نه

Nights are getting colder, colder. 

 میشه تر سرد و سرد همینطور هم شب و

Hey! 

 هـــي

Tears all fall the same. 

 میچکند هم مث دارند ها اشک

We all feel the rain. 

 داريم بارون شبیه حسي هممون

We can’t change. 
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 بديم تغییرشم نمیتونیم

Every where we go 

 بريم که جايي هر

We’re lookin’ for the sun. 

 میگرديم خورشید دنبال همش

Nowhere to grow old. 

 نیست باستاني جايي هیچ

We’re always on the run. 

 خورشیديم نور زير همش ما

They say we’ll rot in Hell 

 میپوسیم هممون جهنم تو میگن اونا

But I don’t think we will. 

 نمیکنم فکر اينطور من اما

They’ve branded us enough 

 زدن برچسب رومون اونا کافي اندازي به

Outlaws of love. 

 .عشق شکنان قانون

Scars 

 میترسند

Make us who we are 

 میسازن خودمون شبیه رو ما

Hearts and homes are broken, broken. 

 شکستن جسممون و قلب
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Far, we could go so far. 

 بريم ها دوردست به میتونیم … دست دور

With our minds wide open, open. 

 .بازمون تفکر با

Tears all fall the same. 

 میچکند هم مث دارند ها اشک

We all feel the rain. 

 داريم بارون شبیه حسي هممون

We can’t change. 

 بديم تغییرشم نمیتونیم

Every where we go 

 بريم که جايي هر

We’re lookin’ for the sun. 

 میگرديم خورشید دنبال همش

Nowhere to grow old. 

 نیست باستاني جايي هیچ

We’re always on the run 

 خورشیديم نور زير همش ما

They say we’ll rot in Hell 

 میپوسیم هممون جهنم تو میگن اونا

But I don’t think we will. 

 نمیکنم فکر اينطور من اما

They’ve branded us enough 
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 گذاشتن اسم رومون کافي اندازه به اونا

Outlaws of love. 

 .عشق شکنان قانون

Everywhere we go 

 بريم که جايي هر

We’re lookin’ for the sun. 

 میگرديم خورشید دنبال همش

Nowhere to grow old. 

 نیست باستاني جايي هیچ

We’re always on the run. 

 خورشیديم نور زير همش ما

They say we’ll rot in Hell 

 میپوسیم هممون جهنم تو میگن اونا

But I don’t think we will. 

 نمیکنم فکر اينطور من اما

They’ve branded us enough 

 گذاشتن اسم رومون کافي اندازه به اونا

Outlaws Of Love. 

 .عشق شکنان قانون

Outlaws Of Love. 

 عشق شکنان قانون
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 پايان

 

 عشق شکنان قانون

 :قلم به

*noghre 
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