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 بازی میده حالی چه هو یو

 بازی عشق من و دوروزه زندگی هیجانم عشق بگم بهتر ترسناکش های بازی این با شهربازیم عاشق

 دیج صدای دادم جواب خورد زنگ گوشیم که خوردم یکم گرفتم محبوبم نوشیدنیه از لیوان یه رفتم بار طرف به

 اومد مامان

 سالم -من

http://www.negahdl.com/
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 مانیا؟ کجایی -مامان

 بازی شهر -من

 کی؟ با -مامان

 محرومم دوست داشتن از که شما لطف به عزیزم تنها -من

 وقته دیر خونه بیا شو بلند -کشید عمیقی نفسه مامان

 کجاست؟ مایک -من

 بزنم حرف باهاتون باید بیا اینجاست -مامان

 ماما بای..باشه -من

 عادت که من بود عصبی االن چرا نمیدونم ولی خونسردیه ادم اصوالن کرد قطع خداحافظی بی تماسو مامان

 که رونمبی شب ده ساعت تا من نکنید فرض شبو دو ساعت موقع دیر میگم البته بمونم بیرون موقع دیر تا داشتم

 که اسمم رفتم ماشینم طرف به و خوردم کامل رو لیوان صبحهمحتویات چهار شب ده من حساس مامانه نظر از

 حرفی نه دیدم ازش عکسی تاحاال نه دارم اسم یه فقط پدر از البته ایرنیه پدرم و فرانسوی مادرم مانیاست

 بابام بعد به اون از و وطنش به برگشته مامانم و شدن جدا هم از بابام مامانو که میدونم فقط شنیدم درموردش

 مایکه داداشم و من ما از منظورم ببینه مارو نداره اجازه

 هوش و ذهن اخر که اونجایی از سالمه بیست فقط خوب دختر که منم سالشه پنج بیست و تره بزرگ من از مایک

 مموند..دیونم پا یه خودم البته)بگیرم روان و اعصاب تخصص دوسالگی و بیست توی میتونم هستم کیو ای و

 !!!!!!!(کنم درمان مردمو میخوام چطوری

 افشار یامان من یعنی افشار فایلیشم چیه شغلش نمیدونم بهانمه بابام اسم میگفتم داشتم اهان شدم ماشین سوار

 در بیشتر چیزی یه که کردم فضولی و کنجکاوی خیلی هستم میکنم زندگی پاریس تو البته فرانسه از ساله بیست

 رگمونبز مادر با اینجا ما نیست که نیست بابا از خونه توی عکسی هیچ بود باطل خیال همش ولی بدونم بابا مورد

 مه باشه یعنی نیست خبر که عمو و عمه از خاله نه دارم دایی نه گذاشت تنهامون پیش سال که میکردم زندگی

 نمیشناسمش من

 ریموت با در شدن باز از بعد کردم خاموش رو بود بلند اور سام سر صداش که ماشین ضبط کردم ترمز خونه جلوی

 اردو میکردم باد رو بودم گذاشته دهنم توی که ادمسی همونطور و بیرون پریدم بلندم شاسی ماشین از شدم وارد

 بور بلند موهای کردم خودم به نگاهی بود شده نسب دیوار به قدی بزرگ اینه یه ورودی در کنار درست شدم

 یکم البته رنگه خاکستری و ،عسلی ،ابی سبز ترکیب از که هام چشم رنگ طبعیه رنگش که رنگم ایی نسکافه

 پام زیقرم جین شلوار کردم تیپم به نگاهی... ونوس مامان قول به خوشکل خیلی متفاوتیم دختر کال داره بنفشم

http://www.negahdl.com/
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 و فیدس پوست با رنگم مشکی پالتوی یه با بود کرده سوقط شونم روی از یقش طرف یه که مشکی پیرهن یه با بود

 رمزق کیف شده رها دورم صافه صافه و میرسه باسنم زیر تا بلندیش که بلند موهای داره خوشکی تضاد خوشکلم

 ندمبل قد خودم نگو دیگه که قرمز اسپرت های کفش افتاده شونم روی کج زانومه تا بلندیش بندش که مشکیم

 ییهاوا بودم رفته وقتی دلچسب و خوشکل خفن استیل بهتره نگم هم اندام ندارم بلند پاشنه کفش به نیازی

 من و ندزدنت باش مواظب میگفت هی مایک بودن شده میخم همه.گذشت خوش خیلی هاوایی بودم رفته وقتی

 سرده اوقات بیشتر پاریس هوای میدونید که خودتونم میخندیدم مستانه

 خانم سالم

 اشرافی زندگی کال رفتم خونه بزرگ سالن طرف به و دادم تکون سری کردم نگاه خانه جوان کار خدمت نینا به

 پولداریم خیلی چون بهتره نگم پولداریمون از داریم

 کرد نگاه بهم مضطرب دیدنم با مامان

 جونم مامی سالم -من

 کنی؟ چپ پاریسو مردای چشم رفتی بازم - خنده با مایک

 نکن شک -گفتم و زدم چشمکی

 شده چپ چشماش میگفت مایک میزد زل بهم بس از میدیدم هرکی که بودم لباس خوش اینقدر کال

 داد جوابمو عصبی مامان

 نمیدونه گفت و انداخت باال شونه مایکم..چشه؟ گفتم و کردم اشاره مایک به

 بخوام ازتون چیزی یه باید -مامان

 وشدیم گوش سراپا مایک منو

 شدید؟ متوجه..باشید؟ خونه نباید دونفر شما دارم مهم خیلی مهمون یه فردا من -مامان

 داری؟ پسر دوس مامی....؟. خبریه نکنه -شیطنت با من

 شبیه هم مایک چشمامو رنگ مخصوصا بردم ارث به مامان از چهرمو خصوصیات من کرد نگاهم خشمگین مامان

 چشماش به گاهی من خوشکله رنگش خیلی. سیاه سیاه باباست چشم رنگ چشماش مامان گفته به ولی مامانه

 شمچ پای به سال هزار تا سیاه های چشم دیونم مگه میگم میکنم نگاه خودم چشم به که بعد ولی میکنم حسادت

 نمیرسه من رنگ هزار

 اومده؟ پیش مشکلی -مایک

http://www.negahdl.com/
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 باشید خونه نمیخوام فقط نه -مامان

 میاد من با هم مانیا بیرون میرم دوستام با فردا من باشه -مایک

 میام باشید رقص پایه اگر -گفتم و هوا پریدم

 دکر ازدواج بابام با وقتی البته بود شده مسلمان مادرم زیر انداختم سرمو و نشستم اروم کرد غلیظی اخم مامان

 بیخیاله و نداره کاری حجاب به زیاد کال ولی

 بری زیاد نمیاد خوشم گفتم بهت مانیا -مامان

 نمیرم زیاد که من مامان ا -من

 بشن جمع دورش پسرا نمیاد خوشم نبریش -گفت مایک روبه... هرحال به -مامان

 جدیه اینقدر چطور این موندم داد تکون سری جدیت با مایک

 برم من ندارید کاری اگر خوب -من

 کجا؟ -مامان

 دیگه اتاقم -من

 برو -مامان

 یه و کردم عوض زانو باالی تا کوتاه باشلوارک لباسامو متریم سی بزرگ اتاق توی پریدم شدمو بلند مبل روی از

 سفید تاب

 تا و ودب بزرگ اتاقم چون ولی بود بلند صداش تخت روی پریدم و کردم روشن رو اتاقم صوت ضبط برقصم یکم برم

 مامان میکردم ورجه ورجه تخت روی همونطر نمیکرد اذیتش و نمرسید کسی به صداش داشت زیادی فاصله سالن

 برقصم خونه توی خودم واسه حداقل. مهمونی برم نمیزاره که

 نظامی مرد یه با حتی شخصی دفاع کاراته.. کنگفو.. جودو هستم کاری رزمی خودم واسه بگم خودم از دیگه یکم

 نداما به اصال البته حرفیم حیکلو قوی مرد یه تنه یه عالیه بدنیم قدرت داد یاد رو رزمی فنون هم اون و شدم اشنا

 قویم اینقدر که کنم چه ولی نمیخوره ظریفم

 مبست محکم رو بود شده گرد که گرد چشمام گرفتم قرار هوا و زمین بین یهو که میرقصیدم خودم واسه همینطور

 اومدم فرود بود گرامم برادر بغل که خوب جای یه ولی شدم زمین به خوردن اماده و

 شد قطع ضبط صدای و تخت روی کرد پرتم بعدم

 داری انرژی تو چقدر -مایک

http://www.negahdl.com/
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 میشه حسودیت -شد باز بناگو تا نیشم

 مامانه؟ مهمونه کی نظرت به -گفت اروم و دراوردو ادامو مایک

 میکنی؟ فکر چی تو..نمیدونم -گفتم کشیدمو چونم به دستمو

 میکنه گریه داره دیدم کتابخونه توی رفتم نداشتم کار زیاد امروز -مایک

 شکردن گریه ولی بود کم خیلی رفتاناش خودش تو و کردناش اخم بودم ندیده رو مامان اشک حاال تا کردم تعجب

 بود عجیب واقعا...

 داره ربط فردا مهمون اون به باشه هرچی -من

 بریم جایی که نبود قرار یعنی نمیرم جای دوستام با فردا که من میگم...اره -گفت دادو تکون سری مایک

 پر؟ مهمونی یعنی من -کردم تعجب

 مامانمو خنگم اینقدر نه که معلومه نبرن خوشکلتو صورت اون شور مرده دیونه دختره -گفت سرمو تو زد مایک

 فضولم چقدر میدونی که خودت بعدم بزارم تنها

 تر مخ یکم فقط..تو مثله که منم -گفتم دادمو تکون سری

 کنیم؟ چیکار نظرت به مانیا نشو پرو -مایک

 مهمون اون تا داخل میایم دزدکی پشتی در از ولی بیرون میریم خونه از مامان چشم جلوی فردا هیچی -من

 ببینیم رو مجحول

 اومد در جیغم کرد بغل محکم منو زدو بشکنی مایک

 کن ولم کردی خفم مایک وای -من

 بوسید گونمو محکم کردو ول منو

 خودت واسه هستی مغزی یعنی مانیا عاشقتم -مایک

 هستم گلم خیلی تازه..میدونم -من

 باال زد نفست به اعتماد باز بابا برو -گفت و پیشنیم به زد ارم

 اوردم در شکلک براش

 رازناها قبل اون گفت من به مامان بیرون میزنیم نه ساعت صبح فردا میکنم باز رو پشتی در و میرم من -مایک

 میاد

http://www.negahdl.com/
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 دادم تکون سری

 اطربخ فکرم یکم چرا دروغ خوب ولی بیخیالیم ادم من اصوال خوابیدم بیخیال رو قبل شب رسید فردا زود خیلی

 بود مشغول مامان

 شدم بیدار خواب از مایک صدای با

 خابالو شو بلند -مایک

 کردم باز چشمامو زور به و دادم تنم به قوصی کشو مایلیدمو چشمامو

 کنه شک مامان که نمیخوای شی اماده زود باید بلندشو -مایک

 نشستم جام تو سیخ مجحول ومهمون مامان اوری یاد با

 میشم اماده زود االن باشه -من

 اومدم گرفتم سریع دوش یه حمام توی پریدم و دراوردم لباسامو تمام اتاق توی همونطوری بیرون رفت مایک

 ریخاکست های پونیت با خاکستری پالتوی با رو جذبی مشکی جین شلوار و کردم خشک سشوار با موهامو بیرون

 رقب عالمه یه و لب روژ یکم البته و کردم زیبای و مالیم ارایش انداختم هم خاکستری مشکی کردن شال پوشیدم

 یرونب اومدم اتاق از دستکشام با برداشتم رو چرمم مشکی دستی کیف بزنم زیاد داشتم دوست که چیزی تنها لب

 سال پنج من از اون خوب ولی همه کپیه سلیقشون میگفتن بودیم دقلو اگر بود زده تیپ من مثله هم مایک

 بزرگتره

 نمیبرم بیرون بادوستام تورو من وای وای -گفت زدو سوتی مایک

 واقعا نداره قصر از کمی دسته ما ی خونه رفتیم پایین قصرمون های پله از هردو و گرفتم مایکو بازوی خندیدم

 گرفته رو دورش تا دور بزرگی باغ که زیبا و بزرگ

 کردی باز درو -من

 بخیر صبح و سالم..اره -مایک

 زیبا و کشیده و ظریف رفته مامانم به من اندام بود شیک همیشه مثله طرفمو برگشت مامان

 زد لبخند باشه شده راحت خیالش که انگار دید رو مایک منو باز نیش وقتی انداخت ما به مضطرب نگاهی مامان

 گرفت اروم

 میرید؟ دارید بخیر هم شما صبح... سالم -مامان

 میریم داریم جون مامی بله -من

http://www.negahdl.com/
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 برید تر زود بهتره خوبه -مامان

 میمردیم فضولی از داشتیم بودیم شده تر کنجکاو خیلی کردیم هم به مشکوک نگاهی مایک منو

 اروم شدیم وارد پشتی در از و رسوندیم ساختمان پشت به رو خودمون ثانیه یک در و کردیم خداحافظی مامان از

 مامان مدید وقتی ایستادیم دیوار پشت و رفتیم نبود نشیمن ولی بود نشیمن شبیه که خانه از قسمتی طرف به

 پایین اه پله از مامان ایستادیم باال طبقه توی داشت راه بهم و بود دوطبقه خونمون رفتیم باال ها پله از اروم نیست

 لباسش هب دستی ایستاد مامان رفت طرفش به خدمتکارا از یکی با که بود بیکار ساعتی نیم نشست مبل روی اومد

 اینکه برای بود جذاب و تیپ خوش خیلی شد خونه وارد شلواری و کت بلند قد مردی که بود موقع همون کشید

 پایین اومدیم پاورچین پاورچین رو طبقه یه بشنویم رو صداشون بتونیم

 خوب خیلی نه ولی بودم بلد فارسی میزدن حرف فارسی تعجب کمال در میومد مرد اون و مامان مالمه صدای

 اینجا؟ اومدی چرا -مامان

 میفهمی الرا سخته برام..ندارم طاقت دیگه من...کنی پنهونشون ازم نداری حق تو.. ببینم هامو بچه میخوام -مرد

 قیقد چهرش به بابامونه؟ خوشپیت و جذاب مرد اون یعنی بودیم شوکه بودیم زده بهت کردیم نگاه بهم مایک منو

 چقدر بابا من خدای..باباست شبیه مایک چقدر شبیه مایک چشمای با چشماش رنگ چقدر که دیدم تازه شدم

 بود نیومده ناب احساس این با زبونم به هرگز که ایی کلمه بابا بخشه لذت

 بیرون کشوند بهت و ازفکر منو مامان داد صدای

 های بچه میفهمی..منن های بچه اونا...بودی می اینجاهاشم فکر به باید کردی شک من به وقتی تو بهنام -مامان

 ببینیشون نداری حق من

 ببینم هامو بچه میخوام من نده عذابم الرا.. هستن؟ تو منو های بچه اونا نمیگی اینو چرا -بابا

 چشمام تو که خودم میزد داد چشماش توی شادی ولی بود غمگین چهرش کردم نگاه مایک به شد کشیده دستم

 بود زده حلقه اشک

 داشتیم رو دیدنش ارزوی که بابایی... بابامون پیش بریم بیا.. پاشو -مایک

 اومدم یینپا ها پله از مایک دنبال به داشته شک مامانم به که نبود مهم برام نداشتم بابا از نفرتی هیچ گرفتم نیرو

 وقتی مامان موند دهنش توی حرف مایک منو دیدن با که کنه قانع رو مامان داشت سعی و میزد حرف داشت بابا

 شما مانیا مایک-گفت تعجب با رسید ما به کرد دنبال نگاهشو شده خیره سرش پشت به و نمیزنه حرف بابا دید

 نرفتید بیرون
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 سرش پشت مارو شد راهش سد مامان ولی اومد طرفمون به هاشیم بچه ما که شد مطمعن بابا مامان حرف این با

 بزنه دست بهمون نمیزاشت و بود گرفته

 منن های بچه اونا نه -مامان

 شد رها مردونش بغض و شد روان چشمش از اشکی میچرخید مایک و من چهره روی نگاهش نمیزد حرفی بابا ولی

 ممن خوند فرا اغوشش به هم منو میکرد گریه بلند صدای با بابا رفت فرو بابا اغوش در و زد کنار رو مامان مایک

 خوبی حس چه کنی بغل باباتو سال بیست از بعد بکن فکرشو داشتم چه حسی که میدونه خدا فقط کردم بغلش

 ندیدم ساله بیست بابامو منیکه برای تازه و ناب حس یه خوبه واقعا داره

 شده تنگ براتون دلم چقدر میدونید..کشیدم زجر نبودتون از چقدر میدونید...بشم فداتون الهی..من عزیزای -بابا

 دادایشون بهم که شکرت خدایا.. بود

 بگم میتونم کمله یه فقط...؟..کنم تفسیر حالمو چطور..بیام بیرون اغوشش از نمیخواست دلم اصال که بگم چطور

 بگیره اونو جای نمیتونست هرگز مامان است دیگه چیز یه بابا کردم حس پدرانشو محبت تمام معنای به که

 اون از بیاد دیدنمون برای که داد قول ولی رفت شب همون بابا بودیم کنارش مایک و من و موند شب تا بابا روز اون

 کمی اممق بابامون بود بابامون اون ولی بزنیم پس رو بابامون که داشت انتظار شاید کرد قهر ما با مامان بعد به روز

 شدم حال خوش خیلی عمو و عمه پسر و عمه دختر چندتا دارم عمو دوتا و عمه یه که فهمیدم روز اون نداشت

 کش مامان به میگفت... میکنیم زندگی اینجا که خودمون مثله زیاد خیلی اونم بود پولدار واقعی معنای به بابام

 نبود دیده همدیگرو اتفاقی طور به خیابون توی چندبار چون شاید میکرده فکر اینطوری خودش مامان و نداشته

 داره شک بهش و میکنه تعقیبش داره بابا میکرده فکر مامان

 ایران - فرانسه

 قطف و کرد مخالفت خیلی مامان پیشش بریم مدتی یه خواست ازمون و زد زنگ دید مارو اینکه از بعد مدت یه بابا

 امانم هایی بودن عصبی قهرو همه از و نبودم بیا پایین شیطون خر از من ولی بمونه تا کنه راضی رو مایک تونست

 رنگش تاحاال و میدونم اسمشو فقط که کشوری دارم ریشه اون توی که کشوری به دارم االن و خریدم جون به رو

 میکنن زندگی فامیلم چندتا که جایی میکنه زندگی من پدر جاییکه.... تهران... ندیدم هم رو

 خوابم و الالیی نوای شد من برای که زد حرف کلی هوایپما مهماندار پرواز اول خوابیدم رو مدت تمام هواپیما توی

 رارهق( بابام)بهنام بیرون اومدم هواپیما از شدم بلند کردم باز چشمامو شدم بیدار همونا از یکی صدای با االنم برد

 موهامو و کردم سرم مشکی بافت کاله یه همین واسه بود سخت برام ولی بپوشم شال باید گفت مامان دنبالم بیاد

 ودب چشم تو که زیبام و محو ارایش بیرون بودم ریخته رو جلوم موهای از نیمی پوشوندنی ریختنو چه توی ریختم

 لندب سرمو میکشیدم سنگینمو و بزرگ چمدون چشه تو بدجوری تنمه که قرمزی پلتوی دیگه خوشکلم بدجور
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 البته پیشش بام تا داد انجام ایران توی کارامو خودش میومد طرفم به داشت که دیدم بابارو خندان چهره و کردم

 بمونم همیشه واسه و برم که نمیکرد قبول مامان چندماه واسه

 اومدی خوش خودت کشور به.. عزیزم سالم -بهنام

 بوسیدم کشیدمو اغوش در بابارو لبخند با

 جان بهنام مرسی -من

 بهنام بکم بهش نمیتونم زود همین به که بود شده متوجه کرد جمع خودشو بعد ولی خورد جا کمی

 وت بزاره رو چمدونم میخواست که موقعی بابا شدیم باال مدل ماشین یه سوار و بیرون زدیم فرودگاه از بهنام با

 خندید بازم میخنده چرا پرسیدم ازش وفتی خندید کلی ماشین

 الاص خونه توی کنم فکر..میزنی حرف فارسی بامزه خیلی هم سنگینه خیلی چمدونت هم.. مانیا میدونی -بهنام

 نزدی حرف فارسی

 خوب اره -من

 باز رود پیرمردی و زد بوق دوتا ایستاد بزرگی ی خونه جلوی بود جالب برام خیلی ها خیابان نشستیم ماشین توی

 خونه از کمی دسته خونه چرخوندم سرمو شدم پیاده ماشین از شد وارد و زد مرد برای بوقی تک بهنام کرد

 دارن پشتی حیاط بودم مطمعن بود گرفته دورشو هم بزرتر باغش و بود بزرگ نداشت خودمون

 میرخیتن اشک داشتن و و بود مهربون چهرشون همشون شدن ظاهر در جلوی مرد و زد چند شد باز خونه در

 کردم تعجب

 کنم اشنات خانودت با تا بریم بیا -بهنام

 ودب سرشون چادر چندتاشون بود گرفته استرس کمی ها مرد و ها زن اون به شدن نزدیک با گرفتم بابارو دسته

 بود کرده صحبت ایران توی حجاب درمورد کمی برام بهنام البته

 !!!ااین بده حالشون..میشدم خفه داشتم واقعی معنای به بغلم توی کرد پرت خودشو من دیدن با ها زن اون از یکی

 بشید معرفی مانیا به تا خونه توی برم بدی اجازه اگر سرده هوا جان باران -بهنام

 راکب اهلل هزار -گفت کردو پاک اشکاشو زد مهربونی لبخند کشید عقب خودشو بارانه اسمش فهمیدم که زنی

 عزیزکم شدی بزرگ چقدر

 توش که خوشکل های مبل کلی با بود بزرگی سالن داخل کشید منو و گرفت دستمو مچ و کرد درست چادرشو

 نم بودن خوشکل هم دخترا البته خوشکل و خوشپیت پسر تا سه و دختر تا سه و بودن زن تا سه بود شده چیده

 که پسرم دوتا اون بود سرشون چادر باران خانمه همون و زنا از یکی و دخترا اون از دوتا که بود عجیب برام فقط
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 به نم بود باز دونش یه فقط پیرهنش های دکمه بود جوری یه یکیشون... فقط دوتاشون البته بود خوب تیپشون

 میکردم خفگی احساس جاش

 هستند عموت زن مهناز ایشون خانم مانیا خوب -بهنام

 کردم روبوسی و دادم دست مهناز با

 جون مهناز خوشوقتم -من

 کرد تعجب

 عمو زن بگی باید.. نه جون مهناز عزیزم -بهنام

 عمو زن بگم باید چرا- کردم نگاهش متعجب

 خان بهنام باشه راحت بزار -مهناز

 هستش تو عموی دختر مریم هم ایشون..باشه -گفت و داد تکون سری بهنام

 رسیدم زنه همون به کردم روبوسی و دادم دست مریمم با

 هستن خانم باران که ایشونم -من

 زدم؟ عجیبی حرف من مگه وا خندیدند همه

 هستم تو عمه من عزیزم -گفت کردو بغلم مهربون خانم باران

 عمه بگم باید اهان -من

 تعجب از بود شده گرد چشمام..خندیدن همه بازم

 تو عموی دختر و مریم خواهر مینا ایشونم -کرد معرفی رو بعدیرو و داد تکون سری بهنام

 بعدی نفر به رسیدم و کردم روبوسی هم مینا با

 تو عموی خان بهادر ایشونم -بابا

 کردم بغلش و دادم دست هم عموم بهادر با

 بود سرش چادر بازم که رسیدم زن یه به

 خانم زهرا عموت زن ایشونم -بابا

 کردم روبوسی و دادم دست خانم زهرا با
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 رارق از بود بسته خیلی هاشو دکمه که بود پسره همون وبعدشم شدم اشنا بحرام دیگم عموی با خانم زهرا از بعد

 اشچشم که کنم بوسش که جلو رفتم داد دست باهام وقت فوت با بردم پیش دستمو بود بهادر عموم پسر معلوم

 زهرا بده مرگم خدا صدای که بودم شده متعجب منم خنده از بودن پوکیده همه کشید عقب خودشو شدو گرد

 خودش صورت توی زد که دستی و شنیدم رو خانم

 کنه؟ بغل رو نامحرم میخواد بهنام اقا -زهرا

 اوردم نمی سردر چیزی از که خودم

 چی؟ یعنی این..نامحرم؟..چی؟ -من

 چی؟ یعنی نمیدونید خانم مانیا -گفت و خندید پسرا همون از یکی

 زیزمع -گفت زدو مهربونی لبخند کردم نگاه بهنام به سوال عالمت مثله شد ساکت که کرد اخمی بهش بحرام عمو

 کنه بغل تورو نمیتونه محمد

 شما؟ خوب -گفتم و بعدی نفر جلوی رفتم نکنه بغل نداره دوست نیست مهم -من

 هستم جنابعالی عموی بحرام پسر سامان منم خوب -گفت و زد ی لبخند

 نیارم جلو دستمو بگو بکشی عقب میخوای اگه- بردم پیش دستمو لبخند با

 برادر ساسان هم بعدی بفر بود جالبی پسر اومد خوشم خیلی ازش کردم روبوسی و دادم دست سامان با خندید

 یه اب چهرشون به بودم نکرده توجه من هم کپی بودن هم دوقلو البته سامان مثله بود جالبی پسر اونم که سامان

 ردمک روبوسی و دادم دست بود نازنین اسمش و بود تر کوچیک ولی بود پوشیده لباس اونا مثله که دیگه دختر

 بود باران عمه دختر نازنین داشتنی دوست و بودن مهربون همشون

 های دکمه خونسرد کردن نگاه بهم همه شدم بلند میکرد خفم داشت پالتوم بودیم نشسته مبل روی هم دور

 هرش توی ماهپیش چند و افتاد می شونم روی از که پیرهنی همون بود مشکی پیرهن یه زیرش کردم باز رو پالتوم

 بودمش پوشیده بازی

 بودمش خریده که نبود زیاد ثانی در بپوشم چندبار لباسو یه که نبود مهم برام کال

 میکرد نگاههم عصبی خانم زهرا نشستم مبلو دسته روی گذاشتم و درواردم هم کالهمو

 دراوردید؟ رو پالتوتون چرا خانم مانیا -خانم زهرا

 بود گرمم خوب -من

 میکنم خواهش خانم زهرا -گفت کردو ایی خنده تک بابا
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 سواالشون و هاشون تعجب این نبود هضم قابل برام اصال بودم کرده تعجب خیلی

 بودن باحال خیلی ساسان سامانو گذشت خوش اونشب

 سامان -من

 جانم -گفت زدو کوشی دختر لبخند سامان

 بدی؟ شهر توی دور یه ببری فردا منو میشه -من

 بریم باهم دنبالت میام دوازده ساعت ولی دارم کاری ی جلسه یه که صبح فردا -گفت کردو فکر کمی سامان

 بیرون

 دارید؟ نوشیدنی اینجا بهنام -گفتم و بهنام کنار نشستم رفتم کردم ذوق کلی

 شد گرد مشون های چشم

 بخوره ها زهرماری این از میخواد...بده مرگم خدا - خانم زهرا

 !نیست شنگولی اینا ببخشید -من

 نداره مشکی اینا خانم زهرا....نداریم عزیزم نه -بابا

 میکنید؟ رو خودتون مرگ ارزوی همش شما چرا خانم زهرا ببخشید -من

 خنده زیر زدن همه

 همش؟ میخندید چرا نگفتم جوک من ببشخید -من

 رو خودشون مرگ ارزوی...میکنن استفاده استالح یه از فقط زهرا عمو زن عزیزم اخه -گفت خندیو ساسان

 نمیکنن

 درنمیارم سر چیزا این از من..چیه؟ منظورشون خوب.. اهان -من

 بدیه کاره کال یه بخوری چیزو اون نباید اینکه یعنی خوب..یعنی.. یعنی -داد جواب ساسان جای به سامان

 میکنید استفاده چیزا جور این از چرا نکن بگه همونجوری نمیشه خوب اهان -من

 نفهم زبون شدم..افتدما گیری عجب -گفتم فرانسوی به بعد

 ه؟ن سامانو و ساسان ولی فرانسوی بلده میدونستم که بابارو خنده زیر زدن بابا و ساسان و سامان تعجب کمال در

 میگم؟ چی میفهمید شما -گفتم فرانسوی به
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 شونم روی که موهام دادم تکیه مبل به و کشیدم عمیقی نفسه دادن تکون زمان هم رو سرشون ساسان و سامان

 سختیه خیلی کار زدن حرف فارسی راستش خوبه خیلی -گفتم و عقب دادم هل رو بود ریخته

 بزنی حرف فرانسوی ما با میتونی -ساسان

 بده مرگم خدا گفت خانم زهرا بازم که بوسیدم گونشو و پریدم جام از

 میکنی؟ بده خدامرگم بده مرگم خدا اینقدر چرا داره فرق ما با فرهنگش اون کن بس زهرا بابا ای -خان بهادر

 خدا به نیست درست میکنه بوس نامحرمو چطور نمیبینی مگه خوب -خانم زهرا

 بچه به نده گیر اینقدر دادش زن میگه راست -خان بحرام

 نیستم بچه من -من

 شد خندون چهرشون ساسان و سامان کرد نگاهم همه

 یه من -گفتم خونسردی باهمون نشستمو جام سر کردم نگاه میکرد نگاه بهم مغرور که نازنین به خونسردی با

 بگیرم تخصص روان و اعصاب رشته توی میخوام هم دیگه سال..هستم پزشک

 شد گرد چشماشون

 میگی؟ راست -بابا

 البته -گتم محکم و قاطع

 از البته چسبید بهم خیلی که بود سبزی قورمه غذا اسم خوردم ایرانی غذای گذشت خوش بهم خیلی شب اون

 بود تر خوشمزه خیلی کوبیده من نظر به بگذرم نتونستم هم کوبیدش کباب

 یمتشق گرون ماشین با(نمیرسه که من ی پا به البته)بود کرده خوشتیپ کلی که سامان با شب اون فردای صبح

 همه لپو سخاوتمندانه سامانم کردم خرید چقدر که میدونه خدا اییم درکه توی االنم رفتیم جا کلی بیرون رفتیم

 سوخت براش دلم بیچاره میکرد حساب چیزو

 خوشکله خیلی اینجا -من

 اینجا میام زیاد من -سامان

 دخترات دوس با -من

 بیرون میام تنها باهاش که هستی دختری اولین تو نه -کرد بهم خوشکلی نگاه

 نداری؟ دختر دوس یعنی...؟ واقعا -کردم تعجب
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 داری؟ پسر دوس چی تو.. نه -سامان

 ردک دعوا باهام فهمید وقتی مامان ولی بود فرانکی رایان اسمش بودم دوست دانشگاه پسر ترین پولدار با اره -من

 یلیخ کال بنزه پوست و بور موهای حیکلی ابی های چشم بود خوشکل خیلی.. باشم داشته رباطه باهاش نزاشت و

 یگهد دختر هیچ با من از بعد اون البته باشیم باهم بیشتر نشد خوب ولی میومد خوشم خیلی ازش داشتنی دوست

 داره دوسم چون نکرد برقرار رابطه ایی

 ...شده عاشقت که حالش به خوش-کرد چشمام به نگاهی سامان

 قشنگه خیلی..چشمات رنگ-داد ادامه زدم لبخند

 .میگن بهم همه اینو میدونم-خندیدم مستانه

 خورد زنگ تلفنش که زد لبخند هم سامان

 میام االن ببخشید -سامان

 همون شد زدن حرف مشغول و ایستاد درخت چندتا نزدیک تر اونطرف رفت و شد بلند کردم بدرقش نگاهم با

 سالم -گفت و تخت روی نشست اومد پسر یه موقع

 میومدم تر زود داره خوشتیپ پسرای اینقدر ایران میدونستم اگر خوشتیپ داشت خوبی چهره

 کنم؟ کمکتون میتونم..سالم -من

 بپرسم؟ رو اسمتون میتونم...البته اوه -پسر

 میخوره؟ دردتون چه به من اسم...چرا؟ -من

 باشم داشته رو زیبا خیلی خانم یه با اشنایی افتخار دارم دوست -پسر

 هستم فرهاد -گفت کردو دراز طرفم به دستشو شد تر رنگ پر لبخند

 بری میتونی فرهاد خوشبختم

 -تگف شدو بلند جاش از سریع کرد نگاه بود ایستاده سرش پشت هم تو های اخم با که سامان به و برگشت فرهاد

 ببخشید؟

 قدم با فرهاد تا میکردم نگاهشون مات همینجوری من باخت رنگ فرهاد که گفت فرهاد گوش زیر چیزی سامان

 داشت اخم هنوزم نشست سامان شد دور سریع های

 میگفت؟ چی -ساسمان
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 خوشکلم خیلی گفت فققط نگفت خاصی چیز -من

 ءاستفاده سو میخوان فقط ها خیلی اینجا شی کالم هم پسری هر با که نیست درست...مانیا ببین -سامان

 میگم؟ چی میشی متوجه..کنن

 نگفت چیزی اونم دادم تکون سرمو فهمیدن عالمت به چیه منظورش فهمیدم ولی بودم کرده تعجب اینکه با

 خوردم سامان با رو خوبی شام

 چیه؟ روی پیاده با نظرت -سامان

 موافقم -من

 میزدیم قدم داشتیم همینطوری شدیم بلند و کرد حساب رو غذا پول

 حالی؟ خوش ایرانی اینکه از -سامان

 بیام تحصیلم اتمام از بعد شاید میاد خوشم ازش من و قشنگیه جای ایران دارم خاصی حس ولی...نمیدونم-من

 باشه سخت خیلی ها ایرانی فرهنگ با اومدن کنار کنم فکر البته...بمونم و اینجا

 هخطرناک باشی خیابون توی شبم نه تا تنهایی نمیتونی ایران توی...اره هستی ازادی دختر که تو واسه -سامان

 چرا؟ -من

 بزنم؟ حرف راحت میتونم -کرد نگام عمیق سامان

 باش راحت اوهم -من

 که بش یه ممکنه مانیا سخته....کنی شک باید.. منو حتی نکن باور راحت نیستن اونجا مثله اینجا مردای -سامان

 نظورمم میفهمی بشی دزدیده ممکنه.. بشی ابرو بی ممکنه..بندازن گیرت خلوت کوچه یه توی خیابونی توی تنها

 چیه؟

 نفهمه که کیه.. اره خب -من

 بود نوشته کردم بازش مایک از دارم ایمیل دیدم شدم یاهو سایت وارد و اوردم در کیفم توی از رو تبلتم

 خوبی؟ عزیزم سالم»

 .بفرست برام بگیر عکسم برسون سالم بابا به خالیه خیلی جات

 باش خودت مواظب نگرانته خیلی مامان

 خوشکلم ابجی ندارم دوری طاقت که بشی موندی نری....راستی
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 «جذاب دختر لپ رو بوس عالمه یه

 

 بستم ایملو لبخند با

 بود؟ کی -سامان

 بفرستم براش بگیریم عکس یه بیا...مایک -من

 عمومون پسر اینم -گفتم و فرستادم براش و گرفتم عکس ایستادیم هم کنار سامان خودمو

 شیطونی رفتی بود نوشته اومد جوابش پشتش

 میخندی؟ هی تو که میگه چی -ساما

 بزنم مختو میخوام میکنه فکر -من

 

 برمیگشتم باید تحصیلم ادامه بخاطر گذشت زود خیلی که داشتم جدیدم خانواده کنار خوبی خیلی های روز

 خیلی سامان و ساسان خودشو میکرد تعریف و میداد ایمیل بهم روز هر ایران رفت من اومدن از بعد مایک پاریس

 کنیم چندادن دو رو شادیمون تونستیم باالخره که حالم خوش شدن جور باهم

 درس چجوری دوسال که نشدم متوجه حتی که بودم پردازی خیال مشغول و ایران به رفتن انتظار در اینقدر

 اشتهد شوق و هیجان اینقدر نیست شناخته برام که کشوری به رفتن برای روزی که نمیکردم فکرشم حتی خوندم

 مه کنار در رو بابا و مامان هم کمک با مایک منو گذشت هاش شیرینی تمام با گذشت دوسال شد تموم ولی باشم

 ون سال روز که دارم یاد به هنوزم بسازه نوع از بابارو و خودش زندگی باردیگه یه برای تا کرد قبول مامان و اوردیم

 سما وقتی زیباست خیلی شد جمع چشماش توی اشک داشت حالی چه بابا گفتم بهنام به بار اولین برای وقتی

 لذت عاواق میاوردمش زبون به احساسم تمام با من که بود چیزی بابا اسم بابا کلمه کنی بیان احساست با رو کسی

 قشو از بابا وقتی داشتم حسی چه که بگم درست نمیتونم باز کنم توصیفش سعی هم بار هزار اگر بود بخش

 هاگرچ ایران رفته مامان کردن ازدواج هم با دوباره مامان و بابا گرفت اغوش به محکم چطور منو بابا کلمه شنیدن

 خواهر زهره که فهمیدم ندادم اهمیت اصال ولی ناراضیه ازدواج این از گرامیم عموی زن خانم زهرا که شدم متوجه

 میکنه اذیت اونو این و سراغش نرفت هرگز بابا ولی بوده بابا عاشق خانم زهرا
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 بار یک فقط دوسال این توی زد چرخی و کرد بلندم بابا انداختم بابا اغوش به رو خودم نشدنی وصف شوق با

 از من ولی سختیه خیلی کار خوندن درس جهشی و فشرده بودم خوندن درس مشغول من بودیم دیده همدیگرو

 اومدم بر پسش

 بود شده تنگ براترفت دلم عزیزم مانیا -بابا

 یدیدم رو صحنه این بود بارش بابااولین بوسیدیم همو همیشگیمون عادت مثله مایک آغوشم به پریدم بابا از عد

 اشبر که نیست عجیب این ایرانیه یه اون البته مایکم کنار همیشه من میزنه برق رعدو وقتی نمیدونه بیچاره

 باشه اور شوک

 ولی کردم تقویت فارسیمو زبان کردم مطالعه ورسوم اداب و ایرانی فرهنگ راجب تونستم تا دوسال اون توی

 نمیفهمم رو استالحتشون و ها کنایه معنی و دارم مشکل زدن حرف خوب برای متاسفانه هنوزم

 ساسان دیدن با مصنوعی لبخند یه با خالی و خشک سالم یه هم محمد به کردم بغل هم رو بهادر و بحرام هام عمو

 کرد باز رو اغوشش لبخند با اونم بغلش پریدم

 شدیا خوشتیپ خیلی ساسان اوی -من

 زشتم؟ من بگی میخوای یعنی -سامان

 پوشیدید لباس که همم مثل همید کپیه که شما بابا برو -من

 شناختی؟ ازکجا مارو تو ولی -ساسان

 چشماتون حالت از خوب..که مخ نمیگن بهم الکی -من

 بودن کرده تعجب هردو کردن نگاه بهم سامان و ساسان

 هم رو مامان ساسان کدوم سامانید کدوم میفهمم چشماتون حالت از خوب ولی نمیدونم خودمم بریم بیخیال -من

 کرد دلتنگی ابراز همه از بیشتر مامان بگم باید. کردم بغل محکم

 هگرفت و سرد هوای توی همیشه من دلپزیره واقعا ایران هوای رفتیم خونه طرف به و ماشین سوار شوخی لبخند با

 زیباست واقعا تابستان زمستان پاییز بهار داره فصل چهار ایران ولی بودم

 اینجاست هم مامانم ایران اومدم که نمیشه باورم میومد خوابم خیلی افتادم تخت توی تمام خستگی با رو شب

 ندگیز خانوادت با بتونی که عالیه خیلی این واقعا رفتم خواب به تا کردم واقعی و شیرین های خیال و فکر اینقدر

 بابای کنار االن ولی نداشتم یاد به ایی چهره ازش هیچوقت میخوردم رو پدر داشتن حسرت همیشه من کنی

 ندارن همخوانی من فرهنگ با زیاد هرچند ایرانم عاشق من عالیه ایران هوای هستم داشتنیم دوست و مهربون

 مردمش
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 خفته زیبای پاشو

 دادم تنم به قوصی کشو و زدم جام توی چرخی بود نشسته سرم باالی مایک کردم باز چشمامو

 بخیر صبح سالم -من

 بخوریم ناهار میخوایم پاشو بخیر شما ظهر -مایک

 نشستم جام تو سیخ

 ناهار؟.....چی؟ -من

 میشه سرد غذا که باش زود خوشکله اره -خنده با مایک

 دسفی شلوارک یه با شرت تی یه کشیدم سشوار سریع موهامو گرفتم ایی دقیقه ده دوش یه و شدم بلند جام از

 مباور بود نیم و دوازده ساعت بودن نشسته مبل روی همه پایین رفتم بدو بدو پوشیدم بود زانوم باالی تا که

 هام عمو و عمه به دیدم رسیدم شب سه ساعت دیشب من نیست عجیب زیادم البته خوابیدم االن تا که نمیشه

 مثله که سامانم و ساسان یقش توی رفت سرش من وضع سرو دیدن با محمد معمول طبق دارن تشریف هم

 و جلو رفتم بودن مناسب و قیمت گرون البته و بودن شیک مارکو همه لباسام بودن ایستاده خنده خوش همیشه

 کردم سالم

 سالاااااام -من

 یکم فقط داشت اخم یکم بابا البته کردن نگاهم لبخند با همه

 بودی؟ خسته خیلی که میبینم خانمی سالم به به -عموبحرام

 سختیه کار چقدر لباس عالمه یه کردن جمع نمیدونید که مردا شما البته - من

 خندیدن همه

 دخترم میگی راست -بحرام-عمو

 نازی و محمد جز به کردم روبوسی همه با

 بزنم میگه شیطونه بود مغرور خیلی نازی این ولی بودن مهربون و خوب واقعا مینا و مریم عزیزم های عمه دختر

 کنم لهش

 جونی مانیا میکنه غلط شیطتونه

 خوبی؟ دکتر خانم خوب -سامان
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 ممرگ پای اگه حتی منو خود به خود این هستمو خانوادم کنار نمیشم بهترم این از عمو پسر خوبم که البته -من

 میکنه عالی باشم

 کردم لوس خودمو کرد بغل محکم منو و خندید مامان

 افسرده دیگه که البته صد و شده تر اخالق خوش و تر مهربون خیلی مامان کردن صلح مامان و بابا که وقتی از

 نیست

 نیست؟ سرد هوا جون مانیا -خانم زهرا

 ..گرمه هم خیلی اتفاقا -گفتم تمام خونسردی با و انداختم پا روی پا منم کرد اشاره لباسام به واظح خیلی به

 گفت و گپ باهم ساعتی یک ناهار از بعد میدادیم فحش بهم محترمانه داشتیم عموم زن زهرا منو مدت تمام

 بود کرده کردن شنا هوای دلم بدجور کردیم

 هستی؟ شنا پایه مایک -من

 البته -مایک

 هستیم سامانم منو -ساسان

 تماشا میام منم -نازی

 تماشا میایم ماهم -مینا و مریم

 شنا بریم بزن پس -من

 در به کردم شروع ایستادم استخر لبه بزاره حوله همه واسه گفتم خونه خدمتکار به حیاط توی رفتم لباسا همون با

 مینا و مریم دیدم بودم ایستاده زیر لباس با اومد جیغ صدای دیدم یهو همینطور هم مایک لباسام اوردن

 کردم تعجب خیلی گرفتن رو چشماشون

 گرفتین رو چشماتون چرا- مایک

 دراوردید؟ رو لباستون چرا خانم مانیا مایک اقا وای -مینا

 کنیم شنا چطوری خوب -من

 یدبایست زیر لباس با ما جلو نیست درست خانم مانیا -گفت زیر بود انداخته سرشو که حالی در خنده با سامان

 زدیممی قدم دریا کنار لباسا این با همینجوری هاوایی میرفتیم وقتی مانیا منو نداره عیبی ولی عجیب چه -مایک

 ایرانه اینجا مایک -ساسان
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 بیخیال -من

 اومدن هم ها بزرگتر دیدم پیوستن ما به هم ساسان و سامان میکردم شنا داشتم همینطوری اب توی پریدم

 شنا داشتم نیمی و ساعت یک نیومدم بیرون اب از اصال همین واسه کنن دعوام بخوان هم اینا عمو ترسیدم

 گزروندم دورشو یعنی نجاتم غریق من میکردم

 زیور -من

 کنارم زیوراومد

 خانم بله -زیور

 بیار منو حوله جون زیور -من

 خانم چشم -زیور

 با رزیو نشدن من متوجه و بودن زدن حرف گرفم بقیه خوشبختانه باال اومدم گرفتمو استخرو لبه اروم رفت زیور

 من به داد رو حوله اومدو شده گرد های چشم

 استخر؟ توی رفتید ساسان و سامان اقا جلو اینجوری چرا خانم -زیور

 میکنم شنا همینجوری من -من

 بدم پس جواب خونه خدمتکار به بود این کمم دیگه

 عادیه چیزا این که شدم بزرگ جایی بعدم نداره مشکلی من نظر از این و هستم مسیحی

 کردم خشک موهامو بازم و بیرون اومدم گرفتم دوش دوباره و اتاقم توی رفتم

 

 بگیرم یاد رو ها خیابون تونستم محمد هم گاهی و سامان و بابا کمک با گذشته ایران به من اومدن از ماه یک

 همشو نه ولی گرفتم یاد خوبی به رو استالحات شده خوب خیلی هم زدنم حرف فارسی بیرون برم میتونم راحت

 نمیفهمم چیزارو خیلی هنوزم

 ابی تنگ مانتوی بگزرونم خوش و برم دزدکی که ندارن انچنانی مهمونی اینجا خیابون به زدم بیکاری زور از

 روی ختماندا فقط که ابی مشکی شال یه و ابی کتون کفش یه و مشکی شلوار یه با رو رونمه تا بلندیش که روشنی

 جابه مدوش روی خوشکلمو مشکی کیف بود بهتر بودم ننداخته اصال کل به ریخته باسنم تا و بازه که موهامم سرم

 در کنارم از پسری هر میخوردم ادامس و میچرخوندم انگشتم توی رو ماشین سوئیچ همیشگیم عدات به کردم جا

 هستن جالبی ادمای چه ها ایرانی این افتاد می راه دنبالم میشد
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 تارهس یه بود شده چیده ویترین توی که میکردم نگاه مغازه توی ظریف های طال به ایستادم فروشی طال یه جلوی

 یدار کش نگاه فوشنده داخل رفتم داشتم پول کافی اندازه به گرفت رو چشمم داشت نگین ش روی که خوشکل

 کرد بهم

 سالم..بونژ -من

 میزنم حرف فرانسوی هی و زدن حرف فارسی به نکردم عادت هنوزم خدا وای دادم سوتی بازم

 خانم بفرمایید -گفت و کرد کشداری نگاهش مثل لبخند مرد

 میخوام قو اویزونه اونجا ظقیف زنجیق یه به که ایی ستاقه اون من -گفتم داشتم یکه ای بامزه ایی لحجه با

 میزنم حرف اینجوری کال

 داشت برش کردو نگاهش مرد

 داریم ماهشم نداره هم رو شما قابل - فروشنده

 ببینم؟ میشه..جدا؟ -من

 گردنم انداختم موقع همون و خریدمش بود تر قشنگ خیلی ماهش وای اوردش و رفت لبش روی مضحک لبخند با

 عیس فروشنده تاکید به کیفم توی گذاشتم شده تزیین خوشل جعبه یه توی و گرفتم مامان برای هم رو ستاره

 باشم کیفم مواظب خیلی کردم

 تهالب میخریدم رو میومد خوشم که چیزی هر افتادم راه به سفید جنسیز یه که ماشینمو که پارکینگی طرف به

 ها طال پول با کردم خرید نیم و میلیون یه کال نکردم ولخرجی زیادم

 ومدنا بیرون موقع شدم سوار و کردم باز رو ماشین در برداشتم کیفم توی از رو بود پارکینگ به مربوط که کاغذی

 بود هویدا اسمون توی خورشید سرخی هنوزم میشد تاریک داشت دیگه هوا دادم رو کاغذ

 میدادم قر خودم واسه همونجوری داشت تندی ریتم که گذاشتم لمبرت ادام از خارجی شاد اهنگ افتادم راه به

 بودن زیاد فاصلش اومد می فاصله با سرم پشت داشت که ماشین یه به افتاد چشمم میرفتم داشتم که همینطوری

 ماشین از شدم وارد من و شد از ریموت با خونه در خونه رسیدم یکیه مسیرش کنم فکر میومد میرفتم هرجا ولی

 کشیدم سرش به دستی لبخند با چرخید دور و طرفم به دوید دیدنم با سگم رکسی پایین پریدم

 خوشکلم پسر به سالم -من

 همتوج بزنه حرف ارانی باهاش کی هر همین واسه نیست است فرانسه اهل چون نمیفهمه فارسی رکسی کرد پارس

 رکسی از اوقات گاهی من البته نمیکنه گوش هم مایک حرف به حتی میکنه پیروی من از فقط اینجا و نمیشه

 ماهه سگ این که پس از میکنه گوش حرفمو میل کمال با اونم کنه گوش مایک حرف به که میخوام
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 فقط منه مناسبه فقط ماه زدم لبخند و کشیدم بهش دستی افتاد بندم گردن به یادم ماه گفتم

 که هم بابا بیمارستان بود رفته که مامان بده جواب که کیه ولی کردم باالی بلند سالم شدم خونه وارد

 روشنش و کردم باز تابمو لپ اتاقم توی رفتم داد جوابمو که بود زیرو فقط نبود که هم مایک بود سرکارخودش

 یرو و تخت روی پریدم کردم وضع سفید کوتاه پیرهن و شرتک یه به لباسامو شدنش روشن فاصله توی کردم

 اهنگ از بودم کرده مصرف انرژی کافی اندازه به گذاشتم مالیم اهنگ یه بعدم و زدم تابمو لپ رمز خوابیدم شکم

 کردم خاموش تابو لپ دوباره و شدم منصرف کردن گوش

 شدم هام ایمیل کردن چک مشغول و برداشتم رو تبلتم

 کردم بازش داشتم رایان از ایمیل یه

 سالم »

 ....ایرانی؟ دختر میگذره خوش ایران...خوشکله خانم نیمزنی ایمیل بهم شدی معرفت بی

 مانیا؟ کنم خوش چی به دلمو نیستی اینجا که حاال بود خوش دیدنت دور از به دلم من رفتی معرفت بی

 «بده جواب دفعه این میکنم خواهش.. حرفامو نزار جواب بی بده جواب بهم

 یشرتبند بخاطر فقط موقع اون من...باشه عاشقم که نمیشه باورم هنوزم.. فوقالدست مرد واقعا رایان کردم پوفی

 شد عاشقم چرا نمیدونم ندارم بهش ایی عالقه هیچ و شدم دوست باهاش دوستام با

 قدیمی های ایمل همه نبود کسی دیگه ولی کردم چک هم هامو ایمیل ی بقیه گذاشتم جوواب بی بازم ایملشو

 بود اومده ایران که زمانی واسه بود مایک از هم دیگه چندتای همشون یعنی بودن رایان از بیشترم

 بخوابم دادم ترجیح

 مداشت درد خیلی کشیدم هم توی اخمام پیچید هام کتف توی شدیدی درد که بودم خوابیده که بود ساعتی نیم

 اصلی دردای تا مونده هنوز کوچیکه درد یه فقط این ولی بود سخت برام خوردن تکون

 کمی تا رفتم فرو اب عمق توی اروم کردم گرم گرم اب پر رو اب وان رفتمو اتاقم توی حمام به شدم بلند جام از

 بودم اب توی تمام ساعت یک بشه کمتر دردم

 و پوشیدم لباسامو بیرون اومدم شد اروم که دردم باالخره نشه سرد وان توی اب که میکردم باز هی رو گرم اب

 سالم لبخند با شد وارد اونا از فاصله با هم مایک شدن وارد بابا و مامان و شد باز خونه در موقه همون پایین رفتم

 میشه تموم و امشبه همین فقط ولی میداد ازارم بازم من درد و رفتن اتاقشون به کدوم هر کردم

 ایدنب نمیشد بدم بروز نمیتونستم ولی میکشیدم درد داشتم بودیم نشسته هم دور صمیمون خانودگی جممع

 بفهمه کسی
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 رد اوردم درا تنم از لباسامو رفتم اتاقم به کردیم نگاه هم اصلی زبان سینمایی فیلم یه خوردیم هم درو رو شام

 ستمد توی ایی اینه دادم فشار و بستم چشمامو ایستادم اینه به پشت نشه اتاقم وارد کسی که کردم قفل رو اتاق

 نگاه ایینه به و گفتم رو جادویی کلمه ببینم رو کمرم سرم پشت اینه توی از بتونم اون توی کردن نگاه با تا گرفتم

 بزرگ بال دوتا کردم باز هامو بال نکردم استفاده هام بال از که ماهه یک بست نقش هام لب روی لبخند کردم

 وتاد دارم بال من ولی بیاد عجیب شاید عاشقشونم من خوشکلن خیلی داشت بینش هم مشکی های پر که سفید

 اب معشوقشون با ها بعضی میشن خیره بهش عاشق هزاران ها شب که ماهی ماه نگهبان میگن من به قشنگ بال

 میکنه نگاه ماه به داره همزمان دارن دوسش که کسی اینکه امید به هم ها بعضی هم

 زود دش خوب تخت توی پریدم ذوق با زانوم باالی تا بود کوتاه بود ازاد پشت یقه که لباس یه پوشیدم هامو لباس

 یدبا چون میشن خسته هام بال دهنده ازار و شدید دردای میکشیدم درد صبح تا باید وگرنه کردم باز هامو بال تر

 وقتی لیو هستم عادی انسان یه مثله من و ببینتش نمیتونه کسی هیچ میشن غیب وقتی بگیرن قرار پوستم توی

 بیا رنگ با قشنگی خیلی شکل به نقش پیشونیمیه یروی نمیشه اضافه بهم بال دوتا فقط میکنم بازشون

  باشی ریخته روش براق اکلیل کلی اینکه مثله درست میدرخشه که میشه نمایان خوشرنگی

 یه از زمان کمترین توی میتونم دارم زیادی های قدرت من.. شبه دوازده ساعت تازه بخوابن همه تا شدم منتظر

 نمایانن هام بال و هستم پری جلد توی که وقتی البته برم دیگه جای یه به جایی

 اندازه ره به علفی و گیاه هر بشه سبز علف زمین از من اشاره با یعنی بیارم بیرون گیاه و گل زمین توی از میتونم

 بخوام که ایی

 بارون موناس از میتونم بدم فرمان باد به میتونم کنم درست دستام بین اتش میتونم.. کنم توفانی دریارو میتونم

 یه باشم نگهبان پری یه من که خواسته خدا گذاشته من وجود توی بزرگ خدای هارو قدرت این همه ببارونم

 نهتو نمی ولی داره من مثله هایی قدرت هم اون جنگل نگهبان ولی نگهبانه من مثله اونم لوک اسم به دارم دوست

 ؟ نیست عالی این بیاد بیرون اتش دهانم از و کنم فوت میتونم من کنه درست اتش

 که منم فقط پریدم و زدم بال بار چند کردم نگاه پایین به ذوق با ایستادم پنجره لبه اروم شد شب دو ساعت

 ماه توی از ماه روی به رو درست نشستم بوم پشت روی و زدم بال زدمو بال داره حالی چه کردن پرواز میدونم

 میورزند عشق هم به و نشستند ماه مهتابی نور زیر وجودشون تمام با که هایی ادم میبینم رو عاشق چهره هزار

 ستودنیه و زیبا واقعا این

 نمیشه باورم خودمم حتی..نگهبانه؟ پری یه شیطون دختر این ظهر زیر میکنه باور کی

 میزنم لبخند

 سالم

 لوک من خدای برگشتم
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 لوک -من

 و بیا های چشم با پسر یه هستیم صمیمی باهم خیلی منه دوست بهترین لوک کردیم بغل همدیگرو و شدم بلند

 بشه وکیل میخواد و سالشه سه و بیست مهربون فوقالده و مشکی موهای

 اینجایی تو رسوند خبر بهم باد -لوک

 ایرانیه بابام که میدنی اره -من

 باد از ممنونم..کنم پیدات اینجا نمیکردم فکر بود شده تنگ برات دلم -لوک

 بوسیدم گونشو لبخند با

 انا؟ از خبر چه -من

 رسوند سالم -لوک

 سختت؟ وظایف با میکنی چیکار نگهبانی؟ یه که نگفتی بهش هنوزم -من

 نیست تر سخت که تو از وظیفم... نه -لوک

 نیست سختی کار ماه اسرار پوشندن -من

 زا سراغتو چی هی که بود وقت خیلی نیست سختی و شاخ خیلی کار جنگلم داشتن نگه زنده سر ولی اره -لوک

 کنن پیدات نتونستن گرفتم اب و باد

 گرفتن درد امشب هام بال بیرون بودم نیومده بود وقت خیلی اره -من

 شده هک هم دقیقه پنج واسه کن سعی بمونن پنهون زیاد نباید بگیرن درد باالت که بده خیلی که میدونی -لوک

 بزنی بال و کنی بازشون

 نگهبان چشم -من

 نه؟ خوبیه جای ایران -لوک

 خوبه اره -من

 نیست؟ سخت فارسی -لوک

 دارن استالح کلی که مخصوصا خیلی -من

 بگیرم یاد دارم دوست جالب چه -لوک

 جالبیه و شیرین زبان بکنی اینکارو حتما که میکنم پیشهناد بهت -من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

25 

 

 حتما -گفت خندیدو لوک

 بخوره هاشو بچه میخواد مار یه و خطره پرنده یه که داد پیغام وزید باد

 برم باید من خوب -لوک

 برو باشه -من

 نه.کنم؟ هنگا ماه به و بشینم باید فقط هستم ماه نگهبان چون کنید فکر شما شاید بده نجات رو پرنده تا رفت لوک

 ات میکنه پیروی من از بیشتر باد باد روای فرمان و اتش و اب نگهبان هم هستم ماه نگهبان هم من نیست اینطور

 ها پری همه از من بگم بهتر ندارند ایی اجازه همچین یه بقیه کنه کمک لوک به که دادم اجازه باد به من بقیه

 .. دارم بیشتری های قدرت

 به که کسایی تک تک چهره ماه دور پروازمیکردم خودم برای کردم پرواز و م زد بال اروم کنم پرواز میخواد دلم

 ببینم دارم اجازه من فقط ولی میدید هم شما نبودم من اگر شاید میبینم من فقط میبینم رو میشدن خیره ماه

 بودم گزار و گشت حال در خودم واسه نمیه تا شب اون

 که هرجا ماشین یه روز هر که بود شده ایی هفته یه میکرد اذیتم سخت موضعی یه ولی شبم هر کار شد این

 به دارم یمتصم کنن گمم تا کردم رانندگی سرعت با چندبارم میترسیدم کم کم داشتم دیگه میومد دنبالم میرفتم

 بگم درموردش بابا

 مانیا -مامان

 بله؟ -من

 خودتی تو چقدر -مامان

 شدی ساکت خیلی خودتی توی اره - بابا

 شدی؟ عاشق نکنه -مایک

 بگم بهتون چیزی یه باید بابا راستش -من

 شده؟ چی -بابا

 ینماش یه با روز هر ولی نباشه توهم وقت یه که کردم امتحان میکنه تعقیبم نفر یه که هست ایی هفته دو -من

 میترسم دنبالم میاد میرم که هرجا جدید

 مطمعنی؟...میگی؟ داری چی... چی؟ -پرید رنگش بابا

 دادم تکون اره عالمت با سرمو
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 نمیکنه تعقیب رو کسی الکی که کسی..نمیکنی؟ که شوخی -مایک

 لعنتی -بابا

 شده؟ چی -مامان

 خودشونه کار -بابا

 میشناسیشون؟ تو..؟ کیه کار..شده؟ چی بهنام میکنی نگرانم داری -مامان

 یدمتهد بشه شریک باهاشون میخواسته که قبلی شرکای از یکی کردم شرکات قطر تو شرکت یه با تازه -بابا

 باشه جدی نمیکردم فکر میکرد

 کن کمکم خودت مسیح یا وحشتناکه واقعا این بزنن اسیب بهم بود ممکن بودم ترسیده

 مایک و مادرت برای هم تو برای هم بگیرم محافظ برات باید -بابا

 محافظ؟ -من

 بگیرم نگهبان و محافظ خودم واسه باید ماه و اتش و اب نگهبان من جالب چقدر خدا وای

 میکنه ریست و راست کارارو خودش اون میزنم حرف وکیلم با فردا اره-بابا

 شد؟ چی بودید گرفته نظر در برام کاریکه اون سرکار برم میتونم کی من بابا -من

 استخدام برو پروندت با هشت ساعت صبح فردا که گفت دهقانی اقای... بگم میخواستم االن همین هان -بابا

 میشی

 بوسیدم رو بابا ی گونه و پریدم کردم ذوق کلی

 مایک هب کسی نه چون بودم تر مهم من فعال بفرستند محافظ برام صبح شد قرار و زد حرف وکیلش با بابا شب اون

 بودن من دنبال فقط بابا و مامان با نه داشت کاری

 براش بود شلوغ سرش هم لوک کردم پرواز شهر اسمون زیر خودم برای و کردم باز هامو بال معمول طبق شبم اون

 و بود التتعطی بود شلوغ سرش حسابی باشه برت پیغام باد که خوبه خیلی داد جوابمو اونم فرستادم باد با پیغامی

 درختا هم باشه حیوانات مواظب باید هم اون بودن ریخته ها جنگل و پارک توی مردم

 نمیشه تکراری ادم برای دیدنش وقت هیچ زیباست واقعا ماه میکردم نگاه ماه به خودم برای

 چون کردم باز هم رو اتاقم در تخت روی افتادم بود تنم که زیری لباس همون با و کردم جمع هامو بال خستگی با

 رفتم فرو عمیقی خواب به و کردم کوک شش روی رو ساعتم بود قفل
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 ریدینگ دریی درینگ دریی

 دادم قوصی و کش تنم به صبح روز هر مثله تخت روی کردم باز چشمامو کن خورد اعصاب ساعت صدای با

 موموها زدم صورتم دستو به ابی صبحه شش ساعت ایستادم ایینه جلوی زدم کنار صورتم توی از موهامو نشستم

 انگشتی ال دمبایی بود باسنم روی تا بلندیش کردم تنم سفید گشاد پیرهن یه بستم اسبی دم موهامو کردم شونه

 بیرون اومدم اتاق از کردم پام هم رو سفیدم

 رفتم اشپزخونه سمت به و پایین اومدم ها پله از

 مانیا

 ودب هم توی اخماش هم بابا کرد نگاه من به مرده بود نشسته مبل روی اخمو حیکل قوی مرد یه بابا پرخوندم سرمو

 ندیدمتون سالم -من

 نپوشیدی؟ شلوار چرا..کردی؟ تنت چیه این -بابا

 کیه؟ اقا این.. نداشتم حوصله شلوارم دیگه لباسه -من

 کنم اشنات ملکی اقای با تا بیا بپوش درست لباس برو -کشید عصبی نفسه بابا

 نپایی اومدم بود براق و چسبون که کردم پام مشکی شلوار یه و باال رفتم شنیدم رو بابا جدی لحن و اخم وقتی

 خوبه -من

 بشینم کنارش کرد اشاره و داد تکون سری بابا

 کنن محافظت شما از قرار هستن ملکی سرگرد اقای ایشون عزیزم خوب -بابا

 چی؟ یعنی سرگرد -من

 میکرد نگاهم متعجب ملکی زد لبخندی بابا

 مانیاست دخترم که اینم -گفت ملکی به رو پلیس یعنی -بابا

 - کرد سالم هم تو های اخم همون با و داد تکون سری ملکی

 سالم- ملکی

 قسم مسیح به رزید تنم یکی من بود محکم و مقتدر صداش

 دادم دست باهاش

 گفتی که همونجا برم بشم اماده و بخورم صبحانه یه برم من بهنام -من
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 میکنن همراهیت سرگرد جناب نشه دیرت باشه -بابا

 همش یعنی کرده ترش اخمو که دار حالت و پهن های ابرو مشکی های مژه با و داره عسلی چشمای سرگرد این

 غونجست یکم خودش لباشم اخموهه خودشم البته کره اخم انگار

 که حیف ولی میاد خوشم ازش جذابه خیلی داره خوبی خیلی قیافه میکنن جمع یکم لباشونم اخمشون با اقا

 اخموهه

 لوارش و شال یه با رو چسبونی مشکی مانتوی کردم باز رو کمدم در و اتاقم توی باال رفتم خوردم مفصلی صبحانه

 یب بود اسبی دم که هم موهامم کردم پام بود مانتوم رنگ ابی بنداش که مشکی استار ال های کفش پوشیدم ابی

 ممچش توی مدادم یکم باریک چشم خط یه.. پودر کرم یکم کردم ارایش و توالتم میز جلوی نشستم شدم خیالش

 کیف کرد زیبا فوقالده و برجسته و براق لبامو که لب برق عالمه یه و صورتی روژ و صورتی روژگونه کشیدم

 و مگرفت هم عطر دوش یه برداشتم رو ماشینم سویئچ توش انداختم رو تبلتم رو پولم کیف برداشتم مشکیمو

 دش بلند بعدم انداخت پام سرتا به نگاهی یه دید منو تا نشسته مبل سرگردروی اقای بله دیدم بیرون اومدم

 بغلش توی اناختم خودمو ها کوچلو دختر مثه رفتم بابا طرف به

 میشم روژلبی نکنیا بوسم -بابا

 قهرم مثال برم که اومدم بیرون بغلش از اومدم و کردم جمع لبامو

 کنه قهر دکتر خانم این نبینم اینجا بیا -بابا

 زدم قهری به خودمو بیشتر بابا حرف این با

 پیشکشت بوس نازم کوچلوی دختر بیا -بابا

 است خوشمزه بابا چقدر اوفیش کردم پاکش دست با موند گونش روی لبام جای بوسیدمش محکم و بابا بغل پریدم

 بشم گلم بابای فدای

 نداریما بازی پارتی میخوام بوس منم هی هی

 برگشتم مایک طرف لبخند با

 میخوام معروف بوسای اون از من -گفت کردو ای اشاره مایک

 نمیکنم بوس رو کسی من کن کم روتو پسرک هی -من

 داداشتم من ببینم اینجا بیا بدو -مایک

 نداری؟ کاری برم باید ببین نیست مهم -من
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 کاردارم خلیم - مایک

 قتیو اونم مایک لب گوشه فقط نبوسیدم رو کسی لب حاال تا من میکنه شوخی فقط مایک میدونست بابا دیگه

 ...هستیم همدیگه دلتنگ خیلی

 بره باید خواهرت پسر نکن شیطونی -بابا

 بوسیدم گونشو و کردم بغلش رفتم مایک طرف به

 کوچلو خانم باشی موفق -مایک

 بود پیشونیش روی عمیقی اخم هنوزم میکرد نگاهشمون داشت کردم نگاه ملکی به و زدم چشمکی

 بریم؟ ملکی اقای -من

 داد تکون سری

 کن خداحافظیم و بغل مامانو من جای بابا...بای رفتم دیگه من مایک جون بابا خوب -من

 خندیدم

 پاره اتیش نسوزون اتیش اینقدر -بابا

 یاب پیرهن نشست شاگرد دست جلو اومدو هم ملکی نشستم و رفتم ماشینم طرف به شدم خارج خونه از خنده با

 نامرد این حیکله خوش عجیب بود پوشیده مشکی جین شلوار یه و تیره

 چیه؟ شما کوپیک اسم ملکی اقای خوب -من

 نکن اذیت خودتو -گفتم پرویی با میزد حدس رنگشو داشت شد فقل چشمام توی نگاهش کرد بهم نگاهی

 رنگیه چه بگش نمیتونی

 هستم تیرداد...میگی راست اره-باال رفت هاش ابرو

 یدکن لطف پس نمیسازم اخمو های ادم با من راستی...نکنیم اذیت همدیگرو امیوارم هستم مانیا که منم خوبه-من

 کنید باز خمارو اونا و

 چون نکردم زیاد صداشو گذاشتم رو انریکه مالیم اهنگ و کردم وصل ماشین بخش به تبلتمو کرد تعجب

 بسته وار اتوماتیک در شدم خارج و کردم باز ریموت با درو کردم حرکت در و زدم جا رو دنده نداشتم حوصلشو

 افتادیم راه به شد

 الله که میکنه حس ادم سرگرد این بود جوری یه
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 دبو فرانسه از شمارش پیش کردم نگاه شماره به خورد زنگ گوشیم که میکردم رانندگی داشتم که بود مدتی

 قراربر تماس و کردم لمس رو تماس برقراری دکمه کردم نگاه میخورد زنگ داشت که گوشیم به و کنار زدم ماشینو

 مانیا -گفت فرانسوی به سیم طرف اون مردی شد

 رایان صدای بود اشنایی صدای صدا

 تویی؟ رایان..سالم -من

 خودتی؟..؟ مانیا خوبی..منم اره -رایان

 خودمم که البته -من

 نمیدی؟ هامو ایمیل جواب چرا شده تنگ برات دلم خیلی مانیا وفایی خیلی..معرفت؟ بی خوبه حالت-رایان

 داره ربط خودم به این....بدم جواب ندارم دوست چون -من

 دارم؟ دوست چقدر من که میدونی مانیا بدی خیلی -رایان

 یکس با نمیخوام من...بفهم نمیخورم دردت به من هستن تو واسه زیادی دخترای نکن تلف خودتو وقت رایان -من

 بگم چندبار باشم داشته رابطه

 کردم؟ چیکار من مگه..؟ میخوای چرا..؟ چرا -رایان

 کنم قطع باید ولی ببخشید دارم کار من رایان -من

 بزنیم حرف باید مانیا نه -رایان

 نیست؟ بردار دست چرا بودم شده عصبی کردم قطع رو تماس

 کردم تماس رد خورد زنگ دوباره گوشیم

 ماشین داشبرد توی کردم پرت و کردم خاموش گوشیمو عصبی زد زنگ دوباره

 اللی؟ تو-توپیدم بهش عصبی نمیزد حرف و بود ساکت مدت تمام تیرداد

 بود؟ شده شوکه شد گرد چشماش

 چی؟ -تیرداد

 متنفرم سکوت از من..ساکتی؟ همش چرا -من

 بگم؟ چی خوب -تیرداد

 بشین ساکت همون اصال بیخیال.. میدونم چه -من
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 میومد نظر به جالبی جای چه کردم ساختمان به نگاهی تمیارستان اون به رسیدم انداخت باال هاشو شون

 المدنب ساکت فقط بود من دم انگار که تیردادم میکردن نگاه بهم دختر و زن و بود مرد پرستار چی هر شدیم وارد

 میومد

 شد صادر اسایشگاه ریس اتاق به ورود اجازه شد انجا کارام وقتی ایستادم پرستاری اسیتگاههای از یکی جلوی

 تبس نقش لبم روی محوی لبخند میداد ارامش ادم به مالیمش سبز و سفید دکور شدم اسایشگاه ریس اتاق وارد

 سالم -من

 دادم دست باهاش و جلو رفتم عادت به شد بلند میز پشت از داشت سفید دست یه موهای که مرد

 اومدم استخدام واسه هستم افشار مانیا -من

 بشینید بفرمایید..هستم دهقانی که منم -گفت دادو تکون سری بود دهقانی هم فایملیش که مردی

 نشستیم تیرداد هم و من هم

 اومدن؟ استخدادم برای هم ایشون -دهقانی

 هستم اینجا افشار خانم از محافظت برای من نه -جوابداد خودش که کردم تیرداد به نگاهی

 بگیرید محافظ بخواین که نیست بد وضعشون اونقدر ها بیمار کنید باور -گفت و خندید دهقانی

 هستن اینجا ای دیگه مسئله برای ایشون دکتر اقای نه -خندیدم

 هنمر همچین من مثله کسی کمتر کرد تعجب کلی دید رو نمراتم وقتی کردم صحبت مدرکم مورد در دهقانی با

 داشت یی باال های

 مه گذاشته شما وجود در باهم همچیزو خدا کنم فکر هستید نخبه یه شما.. میگم تبریک بهتون واقعا -دهقانی

 فراوان هوش هم زیبایی

 کردم تشکر لبخند با

 کنم شروع رو کارم فردا شد قرار

 ها ایرانی قول به بود گرفته سکوت روزه اینگار که تیردادم بودم نشسته ماشین توی

 سختیه؟ کارخیلی نداره هارو ایرانی فرهنگ که من مثله دختر یه با بودن-کردم بهش نگاهش

 نیست مهم زیاد برام -کرد نگاه بهم تفاوت بی

 خوبه -من
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 گرفتم رو ساسان شماره میکردم رانندگی که همونطور کردم روشن دوباره رو گوشیم

 دنیا عموی دختر ترین زیبا به سالم -ساسان

 کنه جریمم پلیس بود ممکن چون بلندگو رو گذاشتم رو صداش

 کجایی؟.. عمو پسر سالم علیک -من

 میخورم خاک شرکت تو دارم بیکار -ساسان

 من مهمون ناهار بیرون بریم بزن زنگ قولت به عمو پسر خوب -خندیدم

 خانمی کنی جیبت تو دست بزارم عمرا ولی میام من...واقعا؟ -ساسان

 ها؟ خوشزمه نوشدنی اون از ندارید خونتون شما راستی..بندازمت خرج تو کلی میخوام که نکن اینجوری...وا -من

 چیکار؟ میخوای داره دوستام از یکی ولی نه خونمون -اسان

 کردم هوس خوردم وقته خیلی دیگه بخورم بیار خوب..بکشم ادم باهاش میخوام -من

 بخوری ندارم دوس..نیست خوب.. نمیارم -ساسان

 خسیس خوببیار -من

 میارم ابجو باشه -ساسان

 منتظرتونم دربند من اوکی -من

 میفتیم راه دیگه دقیقه ده تا ماهم باشه -ساسان

 بیاید زود خوبه -من

 مانیا راستی.. فدات - ساسان

 هوم -من

 ور همه میزنم میکنم قاطی باشنا برت دورت پسرا بیرون رفتیم که دفعه اون مثله ببینم اونجا نیام -ساسان

 میکشم

 وت نره سرت میبنی شنا لباس با منو که باش خودت مواظب شما..دیدم زیاد پسر من خیال بی غیرت اخر بابا -من

 یقت

 نمیسازه بهمون ببینیم لباسا اینجور با دخترارو نداریم عادت ما بیخیال -گفت و خندید ساسان
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 بابا برو -من

 نیستم بابات که من -ساسان

 رد هم کلیموتریم صد تا پسرا که هست هواسم چشم.. بیا شو اماده زودی زدن حرف بجای..نزن بیخود حرف -من

 خوبه؟ نشن

 بیایم سامان با که برم من پس عاقل دختر تو فدای -ساسان

 بای اوکی -من

 شد قطع تماس

 ینداری؟ کار که شما -من

 ندارم همراهی جز راهی دیگه میزاری قرارتو وقتی شد کنسل داشتمم -تیرداد

 مغروره بشر ای چقدر که اخ انداختم بهش سری سر نگاهی

 ندارم مشورت به عادت من..خوبه -من

 هب نیاز مسائل اینجور ولی میکنم و میکردم مشورت مایک با کارام همه واسه میگم دروغ که میدونم خوب خودمم

 نداره مشورت

 بود عالی هوا رفتم دربند طرف به بیخیال

 بهشون که چیزایی یه مردم نشستم تخت روی خونه قهوه یه توی باال رفتیم و کردم پارک خوب جای یه ماشینو

 یگنم بهش داره خوبی بوی بود عجیب برام چقدر دیدم که اولی بار میدونه خدا میکشیدن داشتن قلیون میگفتن

 خوبه بوش فقط نیمود خوشم زیاد ولی کشیدم یکی من ایی میوه قلیون

 نمیکشید؟ که قلیون احیانا -تیرداد

 نیومد خوشم ولی کشیدم بار یه -من

 نیومد خشتون شکر خدارو بازم -زد پوزخندی

 میاد خوش چیزا خیلی از اصوال -من

 ساسان ی گفته به اومد می ابرو و چشم هی نشست تخت یه روی روم به رو اومد پسر یه که بود ها موقع همون

 دعوا عشق که منم کرد سرویس طرفو دهن باید مواقعی همچین در شه دوست میخواد یعنی
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 عمیق اخمه دید اخممو وقتی میکرد نگاه بهم داشت تیرداد به افتاد نگاهم که برگردوندم رومو و کردم اخم بهش

 بازشد پیشونیش

 شدم امیدوار بابا نه -تیرداد

 چی؟ به -من

 هست بهت امیدی اینکه -تیرداد

 خندیدم

 هات خنده فدای

 بدم یا کشیدم عمیقی نفسه بود نشسته کناریم تخت رو بود اومده پسره همون کردم نگاه سرمو پشت برگشتم

 سیریش ادمای این از میاد

 بود پام کفشام و بود کرده اویزون تخت از پاهامو ندارم دوست رو نشستن زانو چهار که ایستادم و شدم بلند

 بشینه کردم اشاره که شه بلند میخواست تیرداد

 میکرد نگاهم زنی بهم حال لبخند به ایستادم پسره جلوی

 بشینه اخمو اون کنار که نیست خوشکل تو حیف..خانمی سالم -پسر

 رممیگی ایرانی خوی دارم کم کم که میرسم نتیجه این به دارم بشکونم گردنشو میخواد دلم ای کردم کج سرمو

 زد لبخند منم شد تر رنگ پر لبخندش و کرد دستام به نگاهش گذاشتم هاش شونه روی دستمامو و شدم خم

 نرم ولی گرفتم گرنش به دستمو

 نرمی دستای چه وای -پسر

 شستمن و تکوندم ایی بامزه حالت با دستامو تخت روی افتاد دادم هلش شد بیهوش پیچوندم کردنشو حرکت یه با

 بود کرده هنگ بدبخت تیرداد

 کردم نگاهش و کردم کج سرمو

 کردی؟ چیکارش -تیرداد

 میزد مفت حرف میکردو چرونی چشم زیادی داشت.. کردم بیهوشش -من

 بود گرفته خندش

 داده؟ یاد بهت کی -تیرداد
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 ور کاراته..کنگفو.. جودو گری مربی مدرک نشسته جلوت که لوسی کوچلوی دختر -گفتم غرور با و دادم تکیه

 هستم هم غریق نجات من البته داره

 بود ایی بامزه شوخی -گفت دادو تون سری

 نیست مهم برام..نکنی باور میتونی -کردم نگاهش خونسرد

 پرید داشتم بهت که هم امیدی ذره یه همون -طعنه با خورد گره توهم دوباره شدش باز اخمای

 درار حرص های خنده اون از خنده زیر زدم

 شادی به همیشه

 میکردن نگاه تیرداد منو به کنجکاو که بودن ساسان و سامان برگشتم

 بوسیدم و کردم بغل رو ساسان و سامان و شدم بلند

 خودم گل های عمو پسر به سالم علیک -من

 داریم مهمون نمیدونستم -سامان

 کنه محافظت من از قراره و سرگرده تیرداد -خندیدم

 مانیا پسرعموی افشار سامان منم خوشبختم -گفت میداد دست تیرداد به که حالی در سامان

 ساسان و سامان شد اشنا و داد دست باهاشون جدی خیلی ولی لبخند با تیرداد داد دست باهاش هم ساسان

 نشستن و تخت روی پریدن

 رمدی استخدام واسه رفتم امروز وای -گفتم خوردم یهو همشو گرفتم ازش رو ابجو و نشستمو ساسان کنار زوق با

 مدرکم از بود کرده ذوق کلی اسایشگاهه

 کرده ذوق اون واسه فقط مطمعنی -گفت اخم با سامان

 گردنش پس زدم و شدم خم

 بابازرگمونه سن هم دیونه -من

 ..هرچی -گفت اخم با هم ساسان

 کردین شروع باز بابا ای -من

 رقصمب بندری قبرت باالی بیام بمیری الهی گردنم وای... پرو دختر کنه لعنتت خدا الهی بمیری الهی گردنم اخ..وای

 میمالید گرنشو داشت نشست شد بلند بودم کرده بیهوش که بود پسری همون بود گرفته خندم
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 دیگه بودی با -من

 اورد حجوم طرفم به دید منو تا

 کشیدم عقب خودمو

 وحشی؟ چته -من

 عوضی میکنی اینکارو چرا شی دوست نمیخوای تو یا وحشیم من -پسره

 ندارم حال بابا برو -من

 بودنم ایی حرفه اخر من یعنی شکمش توی زدن لگد یه و کردم بلند پامو که اورد حجوم طرفم به بازم

 من بشم تو فدای عمو دختر ایول- سامان

 االن نمک فکر بود کرده تعجب میداد نشون اینجوری خودشو البته میکرد نگاهم خونسرد تیرداد نشستم لبخند با

 شده باورش حرفم

 ها داره گناه خیلی -سامان

 میکشه چی میدونم من -ساسان

 ماش کوبیدش گرفت نکرد نامردی هم مانیا کرد اذیت رو مانیا بار یه خان تیرداد -گفت تیرداد به رو خندید سامان

 شناگری.. .کاراته... کنگفو.. جدود میاری در شاخ ببینی مدالشو اگر باشه داشته زور اینقدر فصقلی این میکنی باور

 کامله کامله دختر این بدنی امادگی..سریع دو...ژیمناستیک.... باله رقص..

 چهارده شب ماه مثله درست -من

 هچ کنار که میدونستند هم اینا کاش کاملم ماه یه واقعا میدونم که خودمم فقط خندیدن قهقه به سامان و ساسان

 بدونن نباید باشه راز باید این ولی نشستند ایی مرتبه باال ادم

 گردو داد تکون انگشتمو اروم زد بدجنسی لبخند خورد گردو به چشمم کردم نگاه سرم باالی گردوی درخت به

 میالید سرشو و هوا پرید متر سه بیچاره که سرش توی کوبیدمش چنان شد قطع خندش سامان سر روی افتاد

 بود؟ چی -سامان

 بود گردو من -کردم اشاره گردو به

 بود سنگ انگار اوف -سامان
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 خیلی شدیم خوردن غذا مشغول هم دور رستوران توی ناهار وقت تا گشتیم هم یکم بودیم اونجا ساعت یک تا

 چسبید

 مانی میگم -سامان

 هوم -من

 نمیشی؟ صمیمی مینا و مریم و نازی با چرا تو -سامان

 هب.. که هم مینا و مریم.. مغرور و ایی افاده نازی... نمیخونن بامن هم اونا نیست خوب زیاد دخترا با رابطم کال -من

 بده مرگم خدا وای..خانم زهرا قول

 خندیدیم همه

 درک به ما حاال پوشه نمی باز لباس که ندیده مهتاب افتاب دختر جلو ادم..دیگه..داری بیجا توقع خوب -سامان

 اینقدر بخیر یادش اخی بپوشم لباس آزاد کنم شنا میخوام وقتی دارم عادت من کنم چیکار خوب من -خندیدم

 نگو که میده حال دریا لب گرفتن افتاب

 میکشیدی؟ داراز اونجوری ادم همه اون بین دریا لب اونجوری نمیکشیدی خجالت تو موندم من -ساسان

 یقش تو بود رفته سرش بیچراه بود دیدنی محمد قیافه شنا موقع روز اون میدونی...اینجورین همه خوب.. نه -من

 خندیدیم همه

 درست پوشیدنتم لباس اینجوری حتی نیست هاوایی یا فرانسه اینجا جان عمو دختر شوخی از دور به -سامان

 بگیردنتن ارشاد گشت ممکنه نیست

 لولوئه؟...چیه؟ ارشاد گشت -من

 نمیدونی؟ -تیرداد

 نگفتن؟ بهتون -سامان

 چیو؟-تیرداد

 پاریس توی فرانسه زندگیشو ودوسال بیست تمام اون..؟..اومده فرانسه از که دوماهه از تازه مانیا اینکه -سامان

 بوده

 واقعا؟ -کرد بهم نگاهی تیرداد
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 تفاقیا از البته مکشیدمش بیرون رقص میدون از زور به میگه مایک توترکه االن فسقلیو این نبین...اره -ساسان

 بگذریم بشه کار رزمی شد باعث که

 هم توی رفت اخمام خاطره اون اوری یاد با

 عوضی اشغال -من

 مانیا -سامان

 بود شده جمع چشمام توی اشک کردم بلندت سرمو

 کنه ناراحتت نمیخواست ساسان بخدا -گرفت دستمو سامان

 میگه راست -ساسان

 زدم لبخند کردم پا نریخته هنوز اشکمو و زدم لبخند

 کرد رایان مدیون عمر یه منو که بود چیزی تنها این گذشته ها گذشته..نیست مهم -من

 طاقت که ها دوقلو ما کنیم چه ولی میشی تر خوشکل خیلی میکنی گریه وقتی میدونی خانمی خوبه -سامان

 نداریم رو خانمی تو اشک

 پسر بیخیال -خندیدم

 هک شدم متوجه خونه رفتیم تیرداد با منم داشتن کار چون رفتن ساسان و سامان ناهار از بعد بود دلچسبی ناهار

 کنه خدا من دارم شانسی عجب مشترکه هم اتاقمون تراس حتی..  همیم کنار منه دیوار به دیوار اتاق تیرداد اتاق

 کنم پرواز یکم برمو بتونم من تا باشه سنگین خوابش

 تاقا از باز موهامم کردم عوض کمرنگ بنفش شلوار بلوز یه با لباسامو اتاقم توی رفتم بدو بدو خونه رسیدم تا

 یه اطحی توی رفتم بهش تفاوت بی انداخت پام سرتا به نگاهی اتاقش توی بره میاد داره تازه اقا دیدم بیرون اومدم

 بهم خودشو سه بشمار زدم صدا رو رکسی حیاط توی رفتم کنم بازی رکس با تا بودم برداشته بال بیس توپ

 سک هیچ سیاه البته و بود ترسناک و بزرگ خیلی میترسید رکس از بود من جای ایی دیگه کس هر شاید رسوند

 کردم بزرگش بود توله وقتی خودم منه دوست بهترین رکسی که نمیکنه باور

 که نمیاد خوشم من بزنه لیسم داشت سعی زمین روی افتادم که ذوق از پرید طرفم به چنان ااومد طرفم به رکسیه

 اومد نازکش زوزهش صدای بعدم شد محو رکسی دیدم یهو میزدم کنارش هی بزنه لیسم سگ

 اونطرف کرده پرتش تیرداد دیدم شدم بلند

 میکنی؟ چیکار -من
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 ایستاد سرم پشت اومد کردم اشاره رکسی به بود هم تو اخماش

 زدیش؟ چرا -من

 داشت.اون -تیرداد

 میسازه من با فقط چون نشی نزدیک بهش کن سعی منه سگه رکسی..میکرد بازی داشت اون -من

 لوس خودشو هی اونم کردم نازش و بوسیدم سرشو و کنارش نشستم میمالید من به خودشو هی بیچاره رکسی

 خوشتیپم رپس نیبنم اینجام میبینی پیشتم من عزیزم باش اروم -گفتم فرانسوی به نمیفهمید فارسی چون میکرد

 کنه اذیت خودشو

 کشید زوزه اروم و کشید صورتم به صورتشو

 میکرد نگاهم باال پریده های ابرو با متعجب هنوزم تیرداد شدم بلند و کشیدم سرش روی دستی لبخند با

 میسازی همینا با فقط -تیرداد

 الهم من شخصی زندگی که باشه یادت اینو ایی دیگه چیز تو وظیفه نداره ربطی هیچ تو به -زدم داد سرش اخم با

 محترم ظاهر به اقای خودمه

 بود دهنکر احترامی بی اینجوری بهم حاال تا کس هیچ بودم عصبی خیلی افتاد راه به دنبالم دادم عالمت رکسی به

 مدهاو که نبود مهم برام اصال استخر کنار پشتی حیاط سمت افتادم راه کنم خفش خودم دستای با میخواست دلم

 لمد یعنی شدم منصرف اینجاست اونم اینکه اوری یاد با ولی کنم شنا میخواست دلم ایستادم استخر کنار نه یا

 عوضی مرتیکه بیوفته تنم به چشمش نمیخواست

 رکسی میاد خوشم من میده حال خیلی کردن بازی رفت توپ دنبال به سریع رکسی اونطرف کردم پرت رو توپ

 ایییه بامزه خیلی سگ

 و کنارم اومد رکسی حیاط کف های چمن روی خوابیدم شدم خسته دیگه که میکردیم بازی ساعت ربع نزدیک

 پری وقتی منو که کسیه تنها لوک از بعد رکسی کردم نگاهش لبخند با دستاش دوتا روی گذاشت سرشو نشست

 دیده هستم

 هم با ریز ریز داشتن و بود مامان کمر دور دستش بابا بیرون اومدن اتاقشون از مامان و بابا شد شب زود خیلی

 دید نگامو تا میکرد نگاه بهم داشت تیرداد به افتاد نگاهم بود سامان داشتم برش خورد زنگ گوشیم میزدن حرف

 دادم جواب میزد زنگ داشت سامان اونطرف کرد روشو

 الو -من

 روی زیبا خانم بر سالم -سامان
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 من وفای با یار پسر سالم -من

 خبرا؟ چه خانمی شماست از وفایی با -سامان

 خبر؟ چه تو نیست خبری -من

 بپرسم حالی زدم زنگ هیچی -سامان

 رفتیم هم پیش از ناهار بعد تو منو اخه...نمیکنم باور که شدی من حال نگران کم فرصت این تو نگو -من

 گردنم دور انداخت دستشو و نشست کنارم مایک

 شام از بعد البته اونجا میام داریم ما بگم زدم زنگ نه هم همینجوری یعنی..زدم زنگ همینجوری بابا نه-سامان

 میگذشت خوش هم دور میکردیم درست شام میزدین زنگ خوب وا -من

 اونجا میام ما دیگه داره جلسه چون بیرونه شام بابا اخه نه -سامان

 چشم روی قدمتون خودتون قول به خوب -من

 میزنی حرف لحجه با ماه یک از بعد هنوزم میدونی -گفت خندیدو سامان

 نداری؟ کاری بیاید هم زود برس کارت به برو من لحجه بیخیال -من

 خداحافظ عزیزم نه -سامان

 شد قطع تماس

 بود؟ کی -مایک

 اینجا بیان شام از بعد قراره گفت سامان -من

 میکردیم درست شام میگفتن خوب وا -مامان

 گفتم؟ درست....نشینی شب واسه میان گفتن میاد دیر همین بخاطر سرکاره عمو گفت سامان ولی گفتم -من

 گفتی درست عزیزم اره -لبخند با بابا

 کرد اشاره کنارش به بابا زدم لبخند

 شده تنگ برات دلم ببینم اینجا بیا -بابا

 که نشسته بغلتون بشه تنگ باید براش دلتون که اونی -گفتم کردمو اشاره مامان به

 میشه تنگ دخترمم واسه دلم ولی...همینطوره ثانیه به ثانیه که اون -خندید بابا
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 نشستم بابا کنار

 پروووو مرتیکه میکردم تحمل تیردادم عبوس قیافه باید البته خوردیم صممیت در همیشه مثله بازم رو شام

 خوبیه زن خیلی دارم دوسش خیلی من و بود اخالقی خوش و مهربون فوقالده زن مهناز عمو زن اومدن اینا عمو

 خوب خیلی

 رامسر من دریای کنار ویالی بریم بزاریم ایی هفته یه قرار یه که بگیم اومدیم امشب خوب-بحرام عمو

 مایک به کردم رو... دریا وای -من

 گرفتن افتاب واسه میده جون -من

 بگیری افتاب راحت نمیتونی اینجا خواهرم -مایک

 چرا؟ - شدم پنچر

 سیک که وقتی یه بزاری باید بگیری افتاب راحت نمیتونی..کنی عادت باید نیست خارج که اینجا عزیزم -بابا

 نباشه

 نباشه؟ کسی-من

 هستن ایشونم که برم جا هر-کردم اشاره تیرداد به

 کسه ممکنه کردن قبول درخواستو این که کردن لطف خیلی ملکی اقای خوب -گفت کردو ایی خنده تک عمو

 کردن تاییدش همه و لیاقتیه با شخص مکلی اقای بود ایی دیگه

 داره لیاقت کجاش این اخه ببرن شورشو مرده ای..تیرداد مرامتم این مرده کشته یعنی

 و دش گذاشته هفته اخر واسه ها قرار نگفتم چیزی و دادم تکیه مبل پشتی به اخمو صورتی با هم توی رفت اخمام

 من ایول شمال بریم بزنیم خاوادگی همگی( باران عمه شوهر)خان فرهاد و اینا بحرام عمو و بهادر عمو ما قراره

 باشه دیدنی باید ایران ی دریا ولی دیدم زیاد دریا البته ندیدم رو شمال هنوز

 صدای با و افتاد میز روی از عطر شیشه به خورد دستم که کنم باز میخواستم هامو بال اروم اتاقمم توی و شبه

 تاقا توی پرید تیرداد شد باز اتاق در یهو که بود لحظه همین هوا پریدم متر سه ترس از کرد برخورد زمین با بدی

 شده؟ چی -تیرداد

 لیخی بود دیده منو اگر وگرنه بودم نکرده باز باالمو هنوز شد خوب شدم گذارش سپاس چقدر که میدونه خدا فقط

 نمیگم چیزی کسی به که همینه واسه باشم داشته فرقی بقیه با ندارم دوست اصال میشد بد

 افتاد و عطر شیشه به خورد دستم..هیچی هی-من
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 بیرون داد نفسشو

 نیستی؟ مواظب چرا -تیرداد

 من؟ اتاق توی اومدی چی واسه تو اصال...نبود عمد از -من

 نه؟ باشم مواظبت و کنم مرابقت ازت باید من که نیست هواست اینکه مثله -تیرداد

 بود منطقی جوابش

 بری میتونی نیست چیزی حاال باشه -من

 در پشت تیرداد خورد در به ایی ضربه که کردم قفل درو سرش پشت منم بیرون رفت اتاق از کرد نگاهم اخم با

 نکن قفل درو -گفت

 چرا؟ -من

 بد کنیمی قفل درو این دیگه باشم هوشیار باید صبح تا همینجوری مسئولم من بیوفته برات اتفاقی اگر -تیرداد

 تره

 برو میکنم باز بعد دارم کار فعال...ندارم دوست نمیشه -من

 بدم حرصش میخواست دلم اینقدر چرا نمیدونم شنیدم رو کشید در پشت که عصبی نفس صدای

 کنم پرواز میتونم هم همینجوری بیخیال انداختم لباسم به نگاهی ایستادم

 باالرو این شب هر من که ساله دوازده االن شد باز خوشکلم باالی کشیدم که عمیقی نفسه با بستم چشمامو

 قدرت ارهز من خوبه خیلی کرده زیباترم خیلی پیشونیم روی درخشنان ابی نقش زیباست برام هنوزم ولی میبینم

 همون به زانوم تا پام مچ از نقشی کردم نگاه برهنم پاهای به شد سرد پاهام وزید خنکی نسیم دارم خاص

 هک کردم بیرون نگاهی کردم باز رو اتاقم تراس در میزد برق زیبا خیلی بود پیشونیم روی طرح رنگ و درخشانی

 شهمی کامل شب فردا ماه کردم پرواز خودم برای شب هر مثله رفتم بیرون اروم نباشه تراس توی تیرداد موقعی یه

 پسر و دختر پری تا هزار حدود یعنی پرها تمام میگم ها پری تمام مخصوص مهانی..برم مهمانی به حتما باید من و

 اسهو نگهبان هزاران نیست نگهبان یه فقط هستند ماه نگهبان من مثله هاشون خیلی دارن خاص ها مسئولیت که

 وجود اب یه فقط نداره وجود نسیم یه فقط دارن منو هایی قدرت که کسایی هست ها کشور و ها شهر جای جای

 نمیشه دارن هم با هایی فرق یه بازم ولی باشن جنس یه از همه شاید نداره وجود اتش یه و خاک یه فقط نداره

 لمد خیلی شمال برم نمیتونم ن که شد حیف میرفتم طرفش به و میزدم بال ماه روبه داد توضیح یا کرد توصیف

 باشم اونجا خانوادم با دارم دوست ولی اونجا برم االن باشممیتونم اونجا خانوادم با میخواد
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 یمنس با باشه مواظبشون شما میرن خانوادم وقتی که دادم دستور دریا به چرخیدم کردمو پراوز شب نمیه یک تا

 گفتم ها گیاه و درختا به نشه لغزنده که گفتم خاک به کنن تصادف خانوادم و بگیره بارون که نیاره هارو ابرو گفتم

 بشن سرشون باالی سایه که

 ترن باال ایی فرشته هر از من برای اونا خانوادمم عاشق من گفتم من اره

 خوابیدم زیر لباس با عادت طبق شب هر مثله زکردم با اتاقو در بستم هامو بال رفتم اتاقم به خستگی با

 توی برد یاد از رو میکشید داد که مزخرفو ساعت صدای نمیشه البته شدم بیدار خواب از ها گنجشک صدای با

 ررنگپ لبخندم کاریمه روز اولین امروز که اینکه اوری یاد با زدم لبخند مهمانیه که امشب اوری یاد با نشستم جام

 خشکیده گالش ولی بود گل پر گلدون اینه جلوی اومدم گرفتم روز هر مثله دوش یه صبحه شش ساعت شد تر

 شدم مشغول موهام کردن خشک به لبخند با شدند طراوت با و تازه همه کشیدم ها گل به دستی اروم بودن

 ستمب اسبی دم موهامم البته پایین رفتیم و پوشیدم سفیدی شلوارک و تاپ نشوندم صورتم به زیبا و محو ارایش

 کرد المس دیدنم با زیور پایین رفتم و پوشیدم سفیدمم انگشتی ال دمپایی ریختم صورتم توی کج هم رو تیکه یه

 پام ات سر به نگاهش بود تیرداد برگردوندم سرمو شنیدم هم رو ایی دیگه کسه سالم صدای دادم جوابشو لبخند با

 اونم و نشست روم به رو تیرداد شدم صبحانه خوردن مشغول و میز پشت نشستم و کردم سردی سالم انداخت

 ؟تیمارستان میای من با امروز هم تو -گفتم میزدم هم که همینطور ریختم شکر و شیر قهوم توی کمی شد مشغول

 .میام منم بری بخوای که جا هر.. میام اره -خورد اش قهوه از کمی

 خوب بسیار - من

 میپوشی؟ لباس اینجوری همیشه-تیرداد

 باشن پوشیده لباسم مجبورم تو بخاطر نه -من

 فشسر وقتی کردم تماشا صورتشو شدن سرخ و صندلی به دادم تکیه کرد سرفه چندبار گلوش توی پرید چایی

 پوشیده؟ میگی لباسات این به االن -گفت اومد بند

 میخورم این از دتر آزاد لباس با رو صبحانه من اصوال -من

 خنده زیر زدم شد گرد چشماش

 کردی؟ باور خدا وای -من

 داد تکون اره عالمت به سرشو ارم

 دیدی منو تو و بیرون اومدم که روزی همون مثله میکردم تنم پیرهن یه بابا نه -گفتم خنده با

 نمیکشی؟ خجالت تو-داد تکون سرشو
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 چی؟ از -من

 بچرخی؟ اینجوری مرد یه جلوی اینکه -تیرداد

 ..نیست مهم برام..نه که البته -من

 سرکار برم که بشم اماده میرم من -شدم بلند میز پشت از

 سالم

 کردم بوسش روز هر مثله کردم بغلش بود مایک برگشتم

 عزیزم برادر سالم -من

 سرکار؟ بری میخوای کوچلو فرشته -کرد حلقه کمرم دستاشودور بوسید گونمو مایک

 البته -من

 خانمی مبارک شدنت شاغل -مایک

 بوسید منو دوباره

 بشم حاضر برم من کردی مالیم تف بسه دیگه خوب -من

 برو باشه -گفت و بازوم با زد اروم

 سفید مانتوی یه نشسته دلم به سفید رنگ اینقدر امروز چرا نمیدونم کردم هام مانتو به نگاهی رفتم باال ها پله از

 رو یمخاکستر کیف لب برق یکم و زدم خاکستری کمرنگ سایه یکم پوشیدم و برداشم خاکستری شلوار و شال با

 شدم رفتن اماده و توش ریختم وسایلمو برداشت هم

 امردن طرفم برگشت جذب مشکی جین شلوار با خاکستری پیرهن بود ایستاده اماده تیرداد پایین اومدم ها پله از

 نداره اخالق که حیف ولی خوشیپه چقدر

 ونما شدم سوار رفتم ماشینم طرف به گرفت نادیده تحسینامیزشو نگاه نمیشد ولی داد نشون توجه بی خودشو

 نشست سریع

 ارمد کاری محل عجب تیمارستان طرف به افتادم راه به گذاشتم اهنگ و پخش به کردم وصل تبلتمو روز هر مثله

 دارن روان و اعصاب مشکل نیستن دیونه اونا البته میده حال خیلی بزنم کله سرو ها دیونه با باید من

 بزرگ حیاط شدم تیمارستان ساختمان وارد و کردم پارک ماشینو رسیدم نظرم مورد محل به زود خیلی

 میکنه زدن بلخند به واردار ادمو دلچسبیه و سبز خیلی پارکه مثله تیمارستان
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 بودم شده اشنا حدود تا دیروز کارم محل به که اونجایی از میکرد بهم ایی خیره نگاه میشد رد کسی هر ورودم با

 تاقا سفید و مالیم ابی دکور شدم وارد و کردم باز درو کلید با رفتم بود شده داده اختصاص بهم که اتاقی طرف به

 ایسگاه طرف به پوشیدم سفیدمو روپوش و رفتم کنم عوض لباسمو میتونستم که بود جایی بود زیبا واقعا

 رفتم پرستاری

 کیه؟ بخش این نرس هد.. سالم من -من

 تیرداد سمت رفت نگاهش... جاللی...هستم من -گفت ناز با و انداخت بهم ای خسمانه نگاه اومد نزدیک دختری

 گرفت عقم که زد بزرگی و اوری چندش لبخند

 میخوام هارو بیمار های پرونده -من

 اقای با اول و برید باید میخواید رو بیماری پرونده اگر هستند کار های گزارش اینا -گفت و داد بهم ورقه چندتا

 بدهند چی واردا تازه به میدوند ایشون کنید صحبت دهقانی

 ابش چشمام میدونستم چشماش توی زدم زل همیشگیم خونسردی با بود وقیح دختر این چقدر کردم کج سرمو

 میکنه

 شد خیس دختر پای سرتا و شد باز کنارش کن ابسرد موقع همون بود بازی اول تازه این ولی کشیدم عمیقی نفسه

 کردم بهش ایی وقیحانه نگاه و خندیدم

 حتما -من

 وقاتا گاهی میتونه شیطون دختر این میدونست کی میکرد نگاه کن سرد اب به متعجب تیرداد شدم رد کنارش از

 باشه هم ترسناک

 دمش وارد لبخند با شد داده بفرماییید جمله با ورود اجازه ضربه چند از بد افتادم راه به اهقانی اقای اتاق طرف به

 دادم دست باهش شد بلند میزش پشت از زد لبخند دید منو تا

 دهقانی اقای سالم -من

 کردی؟ شورع کارتو سالمتی به... دخترم سالم -دهقانی

 هست مشکل یه فقط..بله -من

 مشکلی؟ چی -کرد نگاهم کنجکاو دهقانی

 باشم داشته نظر زیر هارو بیمار کدوم باید نمیدونم من -من

 نیست مشکلی که این -گفت و زد لبخدی
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 مردا با میکنم فکر که اونجایی از -گفت و کرد بهشون نگاهی و اورد در پرونده چندتا میزش کشوی از و شد خم

 دهافسر فقط ندارن هم جدی مشکل ولی نیست زیاد سنشون هست اقای دوتا پرونده این باشید نداشته مشکلی

 خوبه شروع و گرمی دست واسه هستن

 چی؟ یعنی گرمی دست ببخشید -من

 تر پیچده چیزای گرفتن امادگی یعنی -تیرداد

 کمکت از مرسی -کردم بهش قدرشناسی نگاه

 باشید داشته مشکل کمی زدن حرف فارسی واسه هنوزم کنم فکر -خندید دهقانی

 زیاد نه -من

 تاراپرس ایسگاه جلوی از میومد دنبالم سایه مثله تیردادم شدم خارج اتاق از تشکر از بعد و برداشتم هارو پرونده

 بهم بود زده زل جوری بد میبارید چشماش از اتیش کردم جاللی به و برگشتم شدم رد

 خانم؟ اومده پیش مشکلی -جاللی

 اسایشگاه این جدید پزشک افشار مانیا..هستم افشار -من

 اباب ای تتیرداد سمت رفت نگاهش بازم میخواست جنگ دلش اول لحظه همون از چرا نمیدونم کرد بهم بدی نگاه

 داری؟ چیکار تیرداد با داری جنگ من با تو

 اقا؟ دارید الزم چیزی شما -زد چندش و مزحک لبخند یه بازم

 خیر -گفت خوسرد تیردا

 هستید؟ اینجا چرا بپرسم میشه -گفت پرو بازم

 افشار خانم از محافظت برای -تیرداد

 ؟.چرا -شد گرد جاللی چشمای

 اوردید؟ بپا که میترسید روانی بیمارای از نکنه -داد ادامه زدو ایی مسخره لبخند

 ایشونه از محافظت من کار..هستن جرات دلو با هم خیلی ایشون خیر -تیرداد

 هستید؟ بادیگارد شما پس هه -جاللی

 ..خیر -گفت بیتفاوتی با و انداخت باال ایی شونه تیرداد
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 هارو روندهپ تا اتاقم توی رفتم افتاد راه دنبالم من تابع تیردادم افتادم راه به بپرسه چیزی دیگه نتونه اینکه برای

 اول من بودولی پرونده تا ده نزدیک گذاشتم میز روی هارو پرونده نشستم میزم پشت شدم اتاق وارد بخونم

 کردم باز رو پرونده اولین بخونم پسرو دوتا اون پرونده میخواستم

 بزرگینا ایمان

 72 -سن

 297 -قد

 بخاطر موقع اون از مونده زنده بینشون اون فقط و کردن تصادف خانوادش اینکه مثله خوندم رو عطالعاتش تمام

 بشه خوب تا تیمارستان اوردنش عصبی های فشار

 بود لبش روی ومحوی قشنگ لبخند که جذاب خیلی مشکی ابرو چشم پسر یه بود پرونده روی هم عکسش

 برداشتم هم زرو بعد پرونده

 ناظر فرزاد

 03 -سن

 293 -قد

 

 اختالل دچار میشکه عصبی اینقدر میکنن تجاوز داشته دوسش خیلی که نامزدش به چشمش جلوی یکی این

 میشه روانی

 بود 02 ایمان اتاق شماره شدم بلند بکشن عذاب اینجوری ادما که بده چقدر گرفتم باال سرمو

 بمون همینجا تو ببینمش نزدیک از و بزنم سر ایمان به برم میخوام من -من

 باشم میری جا هر باید من -هم توی رفت اخماش

 بیا باشه -کردم پوفی

 چند از بعد افتادم راه به 02 شمراه اتاق طرف به بیرون زدم تیرداد با اتاق از و کردم رها میز روی رو ایمان پرونده

 هب و برگشتم شدم وارد اروم شدم مواجه تاریکی اتاق با شدم وارد اروم و زدم در به ضربه چند رفتم اتاق به لحظه

 کردم نگاه داد تیر

 باش منتظرشم بیرون..نیا تو -من
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 لبغ پاهاشو و بود نشسته تخت روی که مردی تونستم کرد عادت تاریکی به چشمم بستم درو داد تکون سری

 ببینم رو بود کرده

 سالم -من

 برگشت طرفم به سرش

 تاریکه اینقدر اینجا چرا -من

 تمبرگش نبود بزرگی زیاد اتاق شد اتاق وارد نور زدم کنار رو پرده اروم ایمان به توجه بدونه رفتم پنجره طرف به

 میگن همه که صدایی با لبخند همون با کج سرمو یکمم کردم نگاهش لبخند با بود هم توی اخماش ایمان طرف

 پرسیدم سوالم البته.. کردما سالم -گفتم نشینه دل خیلی

 کرد نگاهم شد باز اروم اخماش

 بزنی؟ حرف باهام نمیخوای.. اینجا جدید پزشک هستم مانیا من.. ایمان اقا خوب -من

 از هک کیه ولی نمیزنه حرف که بودم خونده پرندش توی بود ساکت هنوزم اون ولی نشستم صندلی روی روش روبه

 بره رو

 ایمان -گفتم بامزم لحجه همون با زیر بود انداخته سرشو کردم نگاهش

 ساکتی؟ چرا -داد بهمن رو دادن ادامه فرست کرد بلند سرشو

 کرد نگاهم گنگ

 بزنیم؟ حرف میشه نمیاد خوشم سکوت از..حرفیم پر ادم من میدونی بده خیلی اوممم -من

 بود غمگین خیلی نگاهش

 بزنی حرف نمیخوای پس بابا ای -من

 رهشما اتاق رفتم فرزاد اتاق به کردم رفتن عزم دقیقه ده از بعد و کردم ضایع خودم و اتاق توی موندم دیگه یکم

 ودب خالی تخت به افتاد نگام خورد مشامم به بدی بوی بود تر روشن اتاق دفعه این زدم در به ضربه چند اروم 03

 بود نشسته زمین روی حیکل قوی مردی بود شده پاره پاره تخت روی مالفه

 میترسم میکردم حس ولی نمیدونم شدم اتاق وارد

 سالم -من

 بخونم رو عصبانیتش نگاهش ازتوی میتونتسم نشست یهو بود فزراد که مرد
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 و داغ های نفس ایستاد روم روبه نخوردم تکون ولی ریخت فرو سینم توی قلبم اومد طرفم به و شد بلند جاش از

 بود نزدیک بهم خیلی میشد پخش صورتم روی عصبیش

 بیرون برو-فرزاد

 انداخت تنم به لرزه عصبیش و محکم صدای

 ندارم تو اجزه به نیازی -ریختم صدام توی رو تحکمم تمام

 مبرگشت سینه به دست زدم کنار هارو پرده بود پوشنده پرده با هاشو پنجره اینم شدم رد تفاوت بی کنارش از

 دارن؟ تاریکی به عالقه همه چرا -گفتم اخم با طفش

 ببینم متعجبشو نگاه میتونستم

 میاد بدم تاریکی از خوب چیه-من

 هستی؟ کی تو -ایستاد جلوم عصبی اونم صندلی روی نشستم اقتدار با

 افشار مانیا هستم اینجا جدید پزشک من - زدم لبخند ببینمش تا گرفتم باال سرمو

 بری؟ میتونی خوبه.. خوب -فرزاد

 ناظر اقای بزاری احترام من به باید شما و هستم شما پزشک من نمیشه-لجبازه ادم این چقدر باال پرید ابروهام

 پاره پاره های مالفه با تخت روی انداخت خودشو کردم نگاهش

 کارتوئه؟ اینا -کردم اشاره ها ممالفه به

 بیرون برو االن همین شی اینا مثله نداری دوست اگه.. اره -زد پوزخند

 نیست مهم برام -بودم حرفا این از تر پرو من ولی بود عصبی خیلی

 کرد تعجب

 ادهایست در پشت تیرداد شدم خارج اتاق از برم نمیخواست دلش زیادم انگار رفتن موقع موندم کنارش دیگه کمی

 بود

 به خستگی با کرد راهنماییم یکم اونم زدم حرف فرزاد و ایمان دمورد یکم هم دهقانی با بود جالبی روزه روز اون

 به بتهال برن تنهایی شدن مجبور و شدم ناراحت همه شمال برم باهاشون نمیتونم اینکه اعالم از بعد برگشتم خونه

 من اصرار

 امشب مهمانی به برم که امادم و خوردم شاممو
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 کردم باز بالمو کردم تنم رو بازه کامال کمرش که خوشکلی ایی نقره لباس کردم ارایش کردم باز رو کمدم در

 ایستادم تراس توی اومده زانوم یاالی تا لباس چاک چون شده گذاشته نماش به پهام و داره چاک لباسم دوطرف

 ها پری میشه کامل ماه که موقعی همیشه که هست باز فضای یه افتادم راه به جنگل طرف به و زدم ربال چندبا

 م زد لبخند لوک دیدن با بودن اونجا همه رسیدم پرواز کمی از یعد جمعن همه همینطوره امشبم اونجا میشن جمع

 کردیم بغل همدیگرو رفتم طرفش به

 خوشکله خانم سالم -لوک

 اندامی خوش و زیبا و جوان مرد بود ایستاده باال ها پری پدر میگفتن بهش که ها پری همه بزرگ و فرمانده روبرت

 شد ها پری شاه راجرد پدرش از بعد اون ماست شاه ولی داره کمی سن میکرد نگاه لبخند با همه به بود

 ها پری ی همه به سالم -روبرت

 دادیم جوابشو همه

 قدرت یه ها پری ی همه به امشب قراره..دارم خوب خبر یه زیباست واقعا.. امشب داریم کامل ماه یه بازم -روبرت

 بدیم دیگه

 زدن لبخند همه

 زمین مادرهممون راه در کنید استفاده خوبی به قدرت این از امیدوارم -روبرت

 حیوانات با صحبت قدرت لوک به انجامید طول به ها قدرت دادن موقع دیر تا کردن تشویقش و زدن لبخند همه

 میاد خوشم خیلی ازش اومد طرفم به همیشگیش جذاب لبخند همون به روبرت رسید من به نوبت شد داده

 ماه نگهبان.مانیا سالم -روبرت

 جوان شاه سالم -گفتم لبخند با

 رو صاعقه قدرت عمرت اخر تا امشب از -گفت و گرفت سرم روی رو بود بهش الماسی که نورانیش عصای روبرت

 ماه نگهبان دستاته توی اسمان داری

 خیلی این دارم زیادی های قدرت من بود زیادی خیلی قدرت این شد پخش زیادی نور زد سرم به اروم رو عصا

 بود تر زیاد

 ایستاد کنارم روبرت

 ندیدمت که وقته خیل -روبرت

 نمیدن دیدن افتخار شاه خوب -من
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 دارم وقت تو واسه همیشه من.. مانیا حرفی چه این -خندید

 میگی؟ راست اوه -خندیدم

 نیستم دروغگو که میدونی خوب -روبرت

 نبرقص ها پری تا میزدن ساز تار با تعدای کردم نگاه میخوندن اواز دلنشینشون صدای با داشتن که های پری به

 میدی؟ افتخار -روبرت

 البته -گفتم و گرفتم دستشو

 سفید کامال های بال با فوقالده پسری روبرت و مشکی و سفید های بال با زیبا دخری من بودیم پری دوتا ما

 شدیم رقص مشغول

 کنارته؟ همیشه مردی که اورده خبر نسیم -روبرت

 بکنن؟ منو جاسوسیه که میزاری هارو نسیم حاال -من

 کیه؟ اون..شاید -خندید

 محافظم -من

 محافظت؟ -کرد تعجب

 خطره در جواری یه جونم اوهم -من

 .چطور؟ -کرد نگاهم نگران روبرت

 نیست نگرانی جای ولی..گذاشته برام اینو هم بابام کرده تهدید بابامو قرارداد یه بخاطر نفر یه نمیدونم-من

 خبر؟ چه خوب.. میدونم-داد تکون سرشو اروم

 بود کاریم روز اولین امروز سرکار رفتم تازه اومم..خبر؟ -من

 کامپیوتری بزرگ شرکت ریس هم باشم ها پری شاه بخوام هم که سخته خیلی برام میدونی..خوبه -روبرت

 باشم تو جای دارم ارزو -من

 باشی ملکه میتونی ولی نه من جای -خندید

 بعیده تو از حرفا این- بازوش به زدم اروم

 خندید
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 این همیشه شدم حال خوش بودم گرفته جدیدی قدرت اینکه از رقصیدم خیلی بود خوبی خیلی شب شب اون

 بده دستور شاه اینکه مگر اوفته نمی اتفاق

 کردم عوض لباسمو و بستم هامو بال زور به رفتم خواب رخت به خستگی به

 میخوره بهم ازش حالم اه جاللی بازم کار سر بازم شدم بلند جام از خستی با صبح

 

 قبع شمال سفر میگذره ماه یک رفته سر حوصلم یعنی ندارم حوصله تنهاییم خونه توی تیرداد و من که روزه سه

 شمال رفتن همه االن بودولی اومده پیش مشکلی بهادر عمو واسه بودچون افتاده

 تمرف و شدم بلند ازجام حوصلم بی میکنم حس کنارش بیشتر حرف کم فوقالده و اخالقیه بد ادم خیلی تیرداد

 نبینتم یکس تا برم باید فقط شبا کرد پروزا نمیشه که روزا قشنگه خیلی امشب اسون بزنم دوری یه برم اتاقم توی

 میک میده حال شب توی چرخیدن کمی کردم پرواز ماه سمت به زدم بال ایستادم تراس توی و کردم عوض لباسمو

 غج بلند شدم کشیده یهو میرفتم که همینطوری نبینه کسی که بستم باالمو اومدم فرود حیاط توی و زدم دور

 رفت تر طرف اون خونه هفت تا صداش کنم فکر زدم

 بازم ولی رمبخو تکون نمیتونستم که بود گرفته محکم اینقدر بودم ترسیده بود گگرفته پشت از منو محکم یکی

 برق رعدو برق میکرد غرش هم اسمون میزدم جیغ من که همونموع برنداشتم زدن جیغ و کردن تقال از دست

 اون وحشتناکه صدای بعدم و کرد رشن رو اسمون

 شو خفه

 میلرزوند رو تنم بود گرفته منو که مردی وحشتناک صدای

 تیرداد.تیرداد..کن ولم -من

 ردهم که میترسیدم زمین افتاد و گردنش توی زد چوب یه با محکم یکی موقع همون ولی بیرون اومد دو با تیرداد

 دهش بختی بد چه من خدای بیرون میکشوند حیاط از منو دیگه مرد اون شد گالویز مرد اون با شد بلند ولی باشه

 اینا

 موقع همون ماشین توی انداخت منو بودن کی اینا بود روان اشک چشمام از بود گرفته ازم رو کاری هر قدرت

 عدمب شد بیهوشش و گردنش از قسمتی توی زدن محکم شد گرفتار خودشم ولی بیرون بکشه منو که اومد تیرداد

 هیچ بعدم و پیچید بینیم توی که بدی بوی و شود گرفته من دهن روی که دستمالی

 ادتع تاریکی به چشمم بود مردونه میرسید گوشم به هایی ناله صدای بودم تاریک جای یه توی کردم باز چشمامو

 بود افتاده زخمی پای دستو با تیرداد کرد
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 تیرداد -من

 بله -گفت ناله با تیرداد

 کجاییم؟ -من

 خالفکار مشت یه دست تو -تیرداد

 واقعا؟ -ترسیدم

 .. کنم چیکار باید خدایا بودم ترسیده کردم تعجب خودمم که گفتم عاجزانه اینقدر

 نکن گریه..اره -تیرداد

 بود گرفته بارون..میزد برق رعدو گرفت شدت گریم حرفش این با

 مانیا باش اروم -تیرداد

 هک نمیزد صدام اصال کل در میکرد معرفی افشار خانم منو همش مینیدم زبونش از اسممو که بود باری اولین این

 بگه اسم به بخواد

 میترسم من -من

 میدونم -تیرداد

 بغلش توی کشید منو بود نشسته روم روبه تیرداد

 کنن اذیتمون بیشتر که دستشون بدی ضعف نقطه که نمیخوای دیگه باش اروم هیس -تیرداد

 کرد؟ فرار اینجا از نمیشه -من

 مجهزن خیلی سختیه کار..فرار؟ راه -تیرداد

 عنیی..نگه بده قول اگر..بفهمه تیرداد اگر ولی..کنم استفاده قدرتام از میتونستم قدرتمندم منم زد جرقه مغزم

 کرد اعتماد میشه

 شد باز بدی صدای با در کرد رها منو تیرداد اومد پایی صدای

 امشب بشه شبی چه اومده هوش به زیبا دتر به به

 بود؟ چی منظورش لرزوند رو بدنم خندش بلند صدای

 کنم پیکار خدایا گریه زیر زدم زدنش به کرد شروع و اتاق توی اومد یکی که بزنتش خواست تیرداد جلو اومد
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 چشمات فدای نازی اخی -گفت خندیدو زدم پس دستشو محکم گرفت دستش توی چونمو جلو اومد مرد

 بار یا حداقال نمیگزره ازت ریس کن ماده ا خودتو..باهات داریم کارا خیلی امشب....خوشکله

 عوضی شو خفه

 میخورد کتک سختی به داشت که بود تیرداد صدای

 بیار غذا براشون....دخترست با کارمون ما..کن ولش -مرد

 کنم چیکار خدایا.. میپیچید خودش به درد از و زمین روی بود افتاده تیرداد بیرون رفت اتاق از و

 کنارش رفتم گریه با

 ..تیرداد...تیرداد -من

 بله -تیرداد

 خوبه حالت -من

 خوبم اره...اره -تیرداد

 میکشه درد خیلی که بود معلوم صدای از میگفت دروغ

 نشبد.. همینه میگیرم اتش از که دستام گرمی خوبی این دادم بدنش به کمی گرمای گذاشتم کمرش روی دستمو

 شد کم دردش شد گرم

 کنیم فرار جوری یه باید مانیا -تیرداد

 داد حل و زمین گذاشت سینی میزد و تیردادر داشت که مردی همون شد باز دوباره اتاق در شد سرازیر اشکام

 بیرون رفت و جلمون

 بود؟ چی منظرشون..نمیفهمم؟ من.. کنن چکار باهام میخوام اونا...تیرداد -من

 بود نکگران کرد بهم ایی خسته نگاه تیرداد

 باهات میخوان -تیرداد

 بودم گیج هنوزم خورد حرفشو

 چی؟ -من

 خدایا کردم لرز فهمیدم معنیشو تا کردم تکرار ذهنم توی رو کلمه چندبر کنن استفاده ازت میخوان -تیرداد

 کنن ابروم بی میخوان..میخوان..کنم چیکار
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 کنن پخش و بگیرن فیلمم ازت.. ازت ممکنه-تیرداد

 میلرزیدم شدت به بود بد حالم

 کن کمکم خودت مسیح یا..چرا اخه خدایا.. کرد بغلم منو داشت که دردی همه با تیرداد بیچاره

 نبود کنمم غیر هرچند بایستم مقابلشون میتونستم باید..باشم ظعیف نمیخواست..بخورم غذا کرد مجبورم تیرداد

 رو گیمزند راز بزرگترین که بود سخت برام هنوزم زیاد خیلی..بودم ترسدیه..بودم گذاشته تیرداد سینه روی سرمو

 بود سخت خیلی...بگم کسی به

 لیو زدمش تونستم که جایی تا مبارزه ه کردمب شروع گرفت محکم منو بازوی که مردی و شد باز شدت با اتاق در

 به تیرداد ود شدهب خشک کمی بدنم و بود شده کم خیلی هام تمرین سال یک این...  سخت خیلی بود سخت

 شدن اضافه مرد دوتا اومد کمکم

 عصبی ترسیدم...اومد می خون پهلوش از زمین روی افتاد تیرداد زد خشکم... کرد پر رو اتاق گلوله شلیک صدای

 میداد فشار زخمش روی تیرداددستشو...خون؟..شدم

 میسوت و میزد فریاد اتش توی کردم پرتاب مرد اوم طرف به و کردم اتش پر دستامو نبود مهم برام کشیدم جیغ

 اسمون میکردم نگاه بهش خشم با نبود مهم برام ولی مکیرد نگاه من به شوکه تیرداد رفتن عقب مردا اون

 هب رو تیرداد کردم از هاموب ابل کردم اسیر کیاهان تنومند های شاخه بین مردارو اون خشم تمام با...من و..میغرید

 شردم بلند سختی

 بیمیره نباید اون کنن معالجه تیردادو میخواستم کنه خبر هارو پری تمام که کردم خبر رو نسیم

 بش اون اگر شد بد چقدر کنه بلند مردو این بتونه من ریزی به دختری سخته خیلی باورش میگذشتم ها راهرو از

 بودم گرفته محکم ولی دربیارم پا از مردو اون میتونستم بودم نکرده گم پامو دستو

 گلوله صدای بازم ولی کردم پیدا رو خروجی راه باالخره

 مدید رو دیگه های پری از چندتا و روبرت و لوک که بود نزدیکی اون کردم پرواز زدم بال ولی سوخت راستم شونه

 میرفت خون ازم شدت به بودم شده ناتوان گرفت روبرت رو خودم گرفتن تیردادو نداشتم جونی کمکم اومدن

 خوبی؟ مانیا -روبرت

 اون..تیرداد -من

 بزنم حرف نمیتونستم

 میکنن کمکش ها پری -روبرت
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 مکمک اومدن ها پری خوابوندنم ابریشمی تخت روی رنگ سفید درخشان نورانی قصر یه بردن روبرت قصر به مارو

 بود بد حالم

 خوبه؟ حالت -روبرت

 تیرداد..خوبم -من

 ندیده زیادی اسیب خورده پهلوش به تیر خوبه -کرد اخم روربت

 کشیدم راحتی نفس

 ببنمش میتونم -من

 نیست خوب حالت نه -روربت

 تهبس چشماشو رفتم تیرداد اتاق به لوک کمک و سختی با و نیاوردم طاقت که سوم روز تا بودیم قصر توی دوروز

 رفت اونم بره که کردم اشاره پری به کنارش رفتم بود خوابیده سفیدی تخت روی و بود

 خوردیم تیر درسته اومدیم بیرون اونجا از زنده هردمون ما من خدای بود معصوم مرد این چقدر نشستم تخت روی

 دارم رو ابروم من اییم زنده بازم ولی

 انداخته خطر به من بخاطر جونشو اون مهربونه چقدر..بود خواب توی تیرداد پریده رنگ چهره

 نباش نگرانش خوبه حالش -روبرت

 امیدوارم -من

 شد شروع تیرداد های سوال و خونه برگشتیم بود بهتر حالش تیرداد گذشت هم دیگه روزه یک

 هستی؟ پری یه تو یعنی - بود داده لم مبل روی که حالی در تیرداد

 دارم خاصی های قدرت نگهبانم پری یه من ولی شرحه قابل غیر ببین.. اره -من

 هایی؟ قدرت چه مثال -تیرداد

 یدمیچرخ پر تو حباب یه مثل درست بیرون اومد لیوان اب تما گرفتم جلو دستمو کردم اشاره جلوش اب لیوان به

 لیوان توی برگردوندمش

 انگیزه شگفت من خدای -تیرداد

 زدم لبخند

 ببینم؟ باالتو میشه.. هات بال -تیرداد
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 البته -من

 اروم بهش کردم پشتمو داشتم زیر لباس خوب ولی خورد جا تیرداد بیچاره اوردم در پیرهنمو شدم بلند جام از

 کردم باز باالمو

 مانیا محشری.. واقعا تو....تو -تیرداد

 دنش دستگیر بودن دزدیده مارو که کسایی دادم جوابشو لبخند با من و پیرسید سوال تیرداد شب تا زدم لبخند

 یخداحافظ یه از بعد البته رفت بشه معاینه زخمش تا بیمارستان به رفتن بعداز تیردادم شد راحت خیالم من و

 یعال فرزاد و ایمان روحی وظپضعیت کارمیکنم و تمیارستان میرم هنوزم من و گذشته جریان این از ها ماه طوالنی

 گرفتم فاصله ازش همین واسه میشه عالقمند بهم داره ایمان شدم متوجه ولی قبل از بهتر خیلی شده

 

 میده الح خیلی دانشگاه میرفتم موتور با بودم دانشجو وقتی کردم نگاه بود ایی مسابقه که قیمتم گرون موتور به

 اتاقم توی رفتم ذوق با

 بهم بزنی بود نزدیک دختر تر اروم -مامان

 مامانی ببخش -من

 

 جذب مچر مشکی جین شلوار یه و جذب مشکلی رنگ به باستم زیر تا بلند پیرهن یه با لباسامو اتاق توی بریدم

 زیبایی ارایش ریخته دورم و بودن باز اوقات بیشتر مثله که موهامم سرم روی انداختم هم ابی شال یه کردم عوض

 بدو و کردم پام رنگو ابی استار ال های کفش فشوردم دستم توی رو موتور سوئیچ زدم لب برق تن یه بازم و کردم

 هج اگر رفتم بیرون خداحافظی با و کرد باز درو خونه سرایدار متور روی پریدم رسیدم حیاط به پایین رفتم بدو

 گذاشتم امنیت واسه ولی اومد نمی خوشم کاسکت کاله از هیچوقت

 یادهپ ماشین از هم پلیس شدم پیاده متور از و کنار زدم دنبالمه پلیس به دیدم یهو که میرتم ویراژ خیابون توی

 دخترم که کرد تعجب کردم نگاهش حوصلگی بابی و برداشتم سرم از رو کاله انداخت پام سرتا به نگاهش شد

 کردم جا جابه دوشم روی رو بود رنگ ابی و داشت بلندی بند که کیفم

 بفرمایید -من

 کنید لطف رو. مدارک -گفت سردی با

 صورتش سیاه و سفید نیمه موهای با ساله چهل مرد یه کردم تیپش به نگاهش دادم بهش مدارکو کیفم توی از

 داره رو جونیش قوای هنوزم که میداد نشون
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 و باال انداختم هامو شون دستم کف گذاشت جریمه قبض یه و میشد جریمه این بخاطر بود زیاد سرعتتون -مرد

 بیخیال -گفتم

 سرعتم عشق یعنی شدم محو سوت سه در و کردم درست کالمو موتور رو پریدم و کیفم توی گذاشتم مدارکمو

 من

 خوش خیلی شمال رفتم سر یه خانوادم با من بگم رفت یادم اه میرسم زودی دارم من که سرعتی با شماله مقصدم

 خودم به گاهی شد گرفته حالم خیلی کرد شنا و پوشید مایو دریا لب نمیشه که فهمیدم بهتر اونجا گذشت

 میخندم

 تاقا دوتا و باال خواب اتاق تا سه که دوبلکس نقلی خوشکل ویالی یه خریدن با شد مصادف شمال به رفتنم این

 دهقانی اقای با بود که هم همونجا شیک و زیبا خیلی بود چوبی بیرونش و داخل نمای تمام داشت پایین خوابم

 انگار شدم واردش وقتی بچشینه خونمو برام که اوردم دیزاینر یه گرفتم مرخصی هم روزی چند کردمو صحبت

 های پرده با میرسید سقف نزدیک تا بلندیش که سرش سرتا بلند های پنجره زیبا خیلی بود زندگی از سرشار

 جا همه به خاصی جلوه کرم ایی قهوه های مبل بود شده پوشیده داشت روشن شکوالتی های گل که شیری حریر

 ماخر در و زدم سر اتاقا تک تک به بود زیبا واقعا بود گذاشته خونه گوشه گوشه که سقید های مجسمه بود داده

 داشتم مرخصی روز چهار بودم خسته خیلی برداشتم خودم برای رو داشت سفید و خاکستری دکور که اتاقی

 بگردم ویالرو خوب نشد وقت حتی رفتم خواب به زود خیلی و تخت روی پریدم

 فصل نزدیک میداد نوازش رو پوستم خنکی باد بازکردم چشمامو اروم چشمم پشتم روی ایی عشعه رو نو حس با

 تنم بیرون لباس هنوزم تفاوت یه با روز هرو مثله دادم تنم به قوصی کشو و نشستم جام توی بود پاییز رنگ هزار

 بود راهرو اخر که بهداشتی سرویس وارد و دراوردم لباسامو و شدم بلند جام از بود

 بودن ساخته جدا بهداشتی سرویس باال طبقه برای

 ودست بیشتر خیلیم از کردم خرج خیلی کنم فکر بودم خریده ویالم توی واسه تازه که لباسایی سراغ رفتم

 اتاقم توی رفتم و شستم صورتمو

 توی تا االب زدم تل یه با موهایبلندمو کردم تنم سفید شرت سویی یه با رو رنگ هم تاپ یه با کاربنی ابی شلوار یه

 کنم ورزش هم ببینم اطرافمو دورو هم تا بیرون رفتم پوشیدم سفیدمم اسپرت های کفش نریزه صورتم

 گذاشتم یگوشم تو هارو هنزفری و دادم جا جیبم توی گوشیمو داشت بزرگی حیاط ویالم بیرون زدم خونه از

 های رگه البته بود سبز جا همه میکردم نگاه اطرافم به همزمان منم کرد خوندن به شروع زیبایی فارسی اهنگ

 میچسبه واقعا کردن ورزش ساحل کنار دریا به رسیدم تا میرفتم همینطور درختا بودن گرفته رنگی نارنجی

 رسیدم جنگل به میرفتم که همینطور

 میکرد زمزمه گوشم توی خواننده
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 دارم دوست میگم چی هر

 یارم کمه میخوام هرچی

 نمیدی من دل به دل

 بیقرارم برات چی هر

 میرم نو عشق دنبال دیگه دنیای تو هرچی

 اسیرم عشقت به انگار تو اسم به میرسم بازم

 دارم دوست میگم هرچی

 دیونتم میگم هرچی

 حرفام به تو باز نمیدی گوش

 باهاتم رویام تو تنها

 دارم دوست میگم هرچی

 حرفام به تو باز نمیدی گوش

 باهاتم رویام تو تنها

 نریزم اشک میخوام چی هر

 میگیره بارون چشمامو

 نمیگیره سراغمو تفاوتت بی نگاه

 نمیخوام بارون تو از من

 نمیخوام گیرون چشماتو

 نکن گله این از بیشتر

 نمیخوام ستاره تو از

 میمونی کنارم بگو نگاه یک با بار یه فقط

 میومنی یادم به بگو
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 دارم دوست میگم چی هر

 دیونتم میگم هرچی

 حرفام به تو باز نمیدی گوش

 بهاتم رویام تو تنها

 نریزم اشک میخوام چی هر

 میگیره بارون چشمامو

 نمیگیره سراغمو تفاوتت بی نگاه

 نمیخوام بارون تو از من

 نمیخوام گیرون چشماتو

 نکن گله این از بیشتر

 نمیخوام ستاره تو از

 میمونی کنارم بگو نگاه یک با بار یه فقط

 میونی یادم به بگو

 دارم دوست میگم چی هر

 دیونتم میگم هرچی

 حرفام به تو باز نمیدی گوش

 بهاتم رویام تو تنها

 دارم دوست میگم چی هر

 دیونتم میگم هرچی

 حرفام به تو باز نمیدی گوش

 بهاتم رویام تو تنها
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 درست رو زیبایی فوقالده فضای نارنجی و سبز بلند درختای شدم میخکوب سرجام روم به رو صحنه دیدن یا

 عاواق..کنم؟ تصویف رو جلوم صحنه میتونم چطور ولی رفتم جلو اروم اروم بودم رسیده جنگل به من بودند کرده

 زیبا لیخی بود بکر زیبا واقعا میرسید عمیق پرتگاهی به داشت بلندی های چمن که زیبای و سبز فضای بود زیبا

 باشه تر زیبا باید شب اینجا من خدای دید دریارو میشد پرتگاه اون از بود

 

 من قطف من پاتوق نداره سهم توس ایی دیگه هیچکس و منه ماله فقط که ویالیی ویال رفتم زدن گشت یکم از بعد

 و خوردم ایی صبحانه بود ازاد که موهامم کردم عوض صورتی پیرهن و بنقش شلوارک یه با لباسامو دوش یه از بعد

 روی از و بیرون برم بعد تا کنم استراحت شبو گرفتم تصمیم اتاقم توی رفتم هام ظرف شستن و کردن جمع از بعد

 کنم تماشا رو ماه پرتگاه اون

 نمیشم سیر دیدنش از هیچوقت و عاشقشم من که چیزی ماه

 شکلخو خیلی پیانو و گیتار بتونم تا فروشگاه چندتا رفتم هم عصر خوردم و دادم سفارش پیتزا بیرون از ناهارم

 دیزایینر از اینو بده نظر برام کسی هام ساز خرید توی نداشتم دوست چون شد همینطورم که خریدم خودم واسه

 اینه یپیانو یه داشتم تصمیم ولی کنه جلوه تا باشه سفید رنگ به پیانوم که کرده پیشنهاد اون ولی نخواستم

 و براق یخیل که رنگ سفید زیبای پیانوی یه و شدم منصرف همین بخاطر نمیا گیر اینجا البته که بخرم شده کاری

 امش بیخیال بودم شده خسته بازم خونه اینکهاوردنش از بعد خریدم هم سفیدی گیتار البته خریدم رو بود زیبا

 کردم گوش اهنگ کمی اتاقم توی رفتم و شدم

 ات کوتاه و بود گرد اش یقه کردم تنم رو میخورد همرنگش سفید شبه نیمه دوازده ساعت بله دیدم اومدم خودم به

 اهپرتگ اون به رسیدم زدم بال و پریدم کردم انتخابش داشتنش تراس همین بخاطر صرفا که اتاقم تراس از زانو

 بود تر زیبا برابر صد شب توی واقعا

 ناو به کنه روشن رو اطرافمو تا میزاشتم معلق هوا توی و میکردم درست دستام بین که کوچکی اتش های گوله

 میکرد خودنمایی خورشان ی دریا نزدیک زیبایی به ماه که پرتگاه اون به کشیده فلک سربه درختار و جنگل

 نشدم و نیستم عاشق چون رومانتیک نمیگم بود ساخته رو دلنشنی و زیبا فضای

 اییزیب به نسیم بود ریخته دورم موهام میخوردم تکون اروم میوزید که ارومی نسیم توی مشکیم و سفید های بال

 بخشه ارامش چقدر میکرد نوازشم

 سقف زیر منم که میشه چی بشم عاشق عاشق ادم هزار این مثله منم کاش شدم خیره ماه به قبل شب هزار مثله

 بشم؟ خیره ماه به عشقم با اسمون
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 دادم جواب بود ریخته بهم اعصابمو موبایلم صدای

 بله

 دکتر خانم سالم

 بدم تشخیص رو جاللی ی خصمانه صدای تونستم راحتی به

 جاللی خانم بفرمایید -من

 برگردید تر زود که بگیرم تماس باهاتون گفتن دهقانی اقای دکتر خانم -جاللی

 اومده؟ پیش مشکلی مگه چطور -من

 ا 02 شماره اتاق بیمار دکتر خانم راستش -جاللی

 شده چش ایمان -من

 بودم نشسته جام توی سیخ

 دیشب چون برگردید باید هست امکانش اگر شده بد خیلی حالش شما رفتن از بعد خانم راستش -جاللی

 بکشه خودشو پنجره شیشه خورده با میخواست

 چطوره؟ حالش -گفتم ترس با ریخت قلبم

 برگردید تر زود بهتره گفتن دهقانی اقای...خوبه که فعال -گفت حوصلگی بی به جاللی

 هستم اونجا ظهر تا من خوب بسیار -من

 من ازمرخصی اینم گرفتم دوش شدم بلند جام از سریع

 کردم مالیمی ارایش کردم عوض سفید شلوار و شال با بنفش مانتوی یه با لباس و کردم خشک سریع موهام

 گاز و برق و اب چک و قفل از بعد و برداشتم رو موتورم سوئیچ برداشتم بزارمو اینجا نبود نیازی که مهمم وسایلم

 شدم خارج خونه از

 پارک رو موتورم سریع تیمارستان به رسیدم بخورم نکردم وقت هم ناهار کردم حرکت تهران طرف به سرعت با

 داخل رفتم ورود اجازه دریافت با زدم در به ایی تقه رسوندم دهقانی اقای اتاق به خودمو داخل رفتم و کردم

 سالم -من

 رو خودتون زود خیلی اینکه مثله..سالم -گفت کردو لباسام به نگاهی زد مهربونی لبخند دیدنم با دهقاین

 رسوندید؟
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 خوبه؟ ایمان حال دکتر ببخشید بله -من

 چرا؟ میدونی.. کنه خودکشتی میخواست متاسفانه ولی بله -گفت زدو لبخندی دهقانی

 کردم نگاهش گنگ

 افشار خانم بشینید لطفا-دهقانی

 روی و قفل هم توی دستاشو ژست با و شد خم میز سمت به کمی دادم تکیه و نشستم اتاقش توی چرم مبل روی

 گذاشت میز

 البته..میفهمید اینو نداره شمارو دوری طاقت دیگه اون.. شده وابسته شما به خیلی ایمان..افشار خانم -دهقانی

 بزنن حرف ایشون شد باعث شما رفتن

 بزنه حرف..چی؟ -من

 همینطوره بله -داد تکون سرشو

 االن؟ همین..ببینمش برم میشه-پریدم جام از

 هنش وابسته بهتون بیشتر که کنید کاری یه بهتره ولی بزنم که نیست ایی دیگه حرفه برو بله -دهقانی

 باشه -من

 و دمکشی عمیقی نفسه رسید ایمان اتاق به کنم عوض لباسمو که نکردم هم وقت حتی دیویدم ایمان اتاق طرف به

 ادهد تکیه تخت به زمین روی من به پشت ایمان بود ریخته بهم کردم نگاه اتاق به زدن در بدونه البته شدم وارد

 نشد وارد چون بود کردن فکر مشغول سخت میکنه نگاه بیرون به داره و کرده بغل زانوهاشو که بود معلوم بود

 نشد متوجه منو

 ایمان -من

 رامب کشیدن نفس کنم فکر که محکم اینقدر کرد بغل محکم منو و شد بلند جاش از سریع خورد شدیدی تکونه

 شد سخت

 مانیا؟ رفتی کجا -ایمان

 ایمان میکنی خفم داری -من

 نیستی که روزه سه بود شده تنگ برات دلم -ایمان

 ندارم استراحت به نیاز من -من
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 شد تنگ دلم من خوب..چی؟ یعنی -کرد جدا خودش از دلخوری با منو

 ...میشه؟ تنگ من واسه دلش کی.. نیست خوب حالت -کردم بهش ایی سهیفه اندر عاقل نگاه

 تو شدی چیزم همه که منی -گفت لرزونی صدای با چکید چشمش از اشکی قطره موقع همون زد مهربونی لبخند

 باره دومین این ندیدم بابامو بجز مردی ی گریه حاال تا من..میکرد؟ گریه داشت من خدای کردم بغض ناخواسته

 زدم حرفی نباید نه..خوبه؟ چیزش همه که اون...چرا؟...باشه داشته نباید....داره؟ دوست واقعا منو یعنی من خدای

 اون ودب بهتر ولی بشکنه قلبش که شد باعث اگرچه بشنوم راحتی به رو ایمان قلب شکستن صدای شد باعث که

 میشد عالقمند من به نباید

 باشه من کنار که داشت حق اون بودم نامزدم با من ایمان -من

 تکونم و گرفت دستاش توی محکم هامو بازو میکرد نگاه من به زده بهت بود شده شوکه رفت هم در ایمان چهره

 نه؟ مگه میکی دروغ -داد

 گرفت درد دستم ایمان میکنم خواهش -من

 میگی؟ دروغ بهم داری..بده؟ منو جواب -ایمان

 شکستمش؟ چرا زدم که بود حرفی چه این خدایا بود شده عصبانی خیلی

 نیست زندگیت توی مردی بگو دروغه بگو بهم...میکنم خواهش..مانیا -ایمان

 ایمان -من

 وختمد بهش غمگینمو نگاه شد جاری اشکم میکرد بلند دست روم کسی که بود باری اولین خورد صورتم به سیلی

 بین جدالی میکنه ذوبش داره چشمام اتش میدونستم که اینقدر بارش حسرت و عصبی چشمای توی زدم زل

 نداشت حد که بود چشمامون

 ناکام که عزیزام روح به..مانیا نداری نامزد تو.. نمیداد لوت چشمات کاش..نیستی خوبی دروغگوی اصال -ایمان

 نداری که میخورم قسم رفتن

 صدا واسمم که ایمان صدای به بیرون رفتم اتاق از بخورم سیلی که بود حقم دلشکستم من بدجور بود گرفته دلم

 شدم رد پرستاری ایسگاه جلوی از بیرون اومدم اتاق از نکردم گوش نرم ومیخواست میکرد

 شده؟ چی دکتر خانم وای

 کردم نگاه میومد طرفم به که خالقی برگشتم

 هان؟ -من
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 خونیه؟ لبتون -خالقی

 ...خون؟ ترسیدم..بود؟ خونی کشیدم لبم به دستمو

 هب روز اون از بود شده پاره یکم لبم نبود مهمی چیز ضدعفونی یکم فقط میکرد تمیز زخممو داشت طاهری دکتر

 هک گفت باهاش کردن کار ماه یک از بعد دکترش اگرچه کنه طی درماشو مراحل تا دیگه یکی به دادم رو ایمان بعد

 یه من بیاد کنار عادی غیر دختر یه با نمیتونست اون ولی براش میسوخت دلم خیلی.. اول روز همون مثله شده

 شوعشق ماه دارم وظیفه من نرم اصال که نمیتونم ولی نرم شب هر موقع اون شاید برم اسمون به شبا باید فرشتم

 نشدم عاشق حال به تا که ازمنی میگیره من از

 ها ایرانی وقول به میکندم وا باهاش سنگامو باید رفتم ایمان اتاق به و گذاشتم کنار رو ناراحتی باالخره

 تاریک اتاقی البته صد و اتاق گوشه به خیره بازم فکر توی بازم

 هب بود نشسته تختش روی میشکست رو اتاق سکوت ایمان های نفس صدای تنها شد تر تاریک اتاق بستم درو

 نو از روزی نو از روز من مریض از اینم خودش الک توی بود رفته اول روز مثله بازم رفتم ها پرده طرف

 قبر مثله شده اینجا کشیدی هارو پرده این که بازم -من

 خریدارانه میچرخید صورتم روی خیره نگاهش طرفش برگشتم اومد نمی در ایمان از صدایی بود دلخور صدام

 کنارش تخت روی نه ولی رفتم طرفش به نمیزد حرف هم کلمه یک ولی میکرد نگاهم

 نشستم اتاقش توی نفره یک مبل روی

 .ایمان؟ میکنی لجبازی چرا-کردم نگاه بهش و انداختم پا روی پا

 بهم خیرش نگاه و بود سکوت فقط جوابم ولی

 میرم من بزنی حرف نمیخوای اگر باشه-بیرون دادم حرص با نفسمو

 نرو..صبرکن -گفت که بد نرسیده دسگیره به دستم شدم بلند ازجام

 رستد نشستم مبل روی و برگشتم دوباره کردم نگاهش خونسردی با و کردم پنهان رضایتمندمو لبخند برگشتم

 هم روی روبه

 نیومدی؟ دیگه چرا..کردی؟ ول منو چرا -ایمان

 برسم همه به باید دارم زیادی بیمارای من -من

 نخواستی؟ یا نداشتی وقت من واسه -ایمان

 هردوش -من
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 چمه؟ من مگه...چرا؟ -کرد نگاهم دلخور

 کنم خیانت نامزدم به که میخوای ازم فقط..نیست چیزیت -من

 نداری میدونم چون نامزدم نامزدم نگو - شد خشمگین نگاهش بازم

 میدونی؟ کجا از -من

 الس دو فقط اینکه حتی داده بهم خانوادتو امار تمام وکیلم....هستم؟ کمی ادمه من کردی فکر -گفت قاطع ایمان

 نداشتی رابطه مردی هیچ با االنم تا و بودی دوست پسر یه با پیش

 بود اسونی کاره اینقدر امارم دراوردن یعنی میدونه ازکجا اوردم درمی شاخ داشتم تعجب از

 درست این..بشی وابسته من به نباید تو ببینم... فقط من....من -گفتم و خوردم تکون جام توی کمی

 .. نمیشه...نیست

 عالقمندم نیستم وابسته من بعدم..نمیشه چی یعنی-گفت دلخور ایمان

 کنم دورش خودم از باید بود خطر زنگ یه اعتارفش همین بشه عالمقند نباید لرزید دلم

 مکرد کارم همین بدم کامل اب چک یه و دکتور برم باید دارم کسالت حس بیشتر ندارم خوبی حس گذشت دوماه

 بیام جوابش برای باید فردا گرفتن خون ازم ازامایشگاه رفتم

 یک تا و برگشته زندگی به فرزاد فرزاد به هم گاهی میزنم سر ایمان به بار یه روزی چهار سه تیمارستان رفتم

 کرد تشکر ازم خیلی مادرش حالم خوش خیلی براش میره اینجا از دیگه هفته

 یکل شده تنگ براش دلم بزنم سر سامان به برم اونطرفم از بگیرم رو ازمایش جواب برم باید چرخیدم جام توی

 هستن شرکت توی کار مشغول سخت هردو ساسان همینطور بزنه من سربه یه نمیکنه وقت که شلوغه سرش

 مشترکشون شرکت

 طبق موهام مفصلم ارایش و دوش از بعد البته کردم عوض خاکی شلوار و شال یه و مشکی مانتوی یه با لباسمو

 رفتم ازمایشگاه سمت به و شدم ماشینم سوار بودم انداخته روش شال یه فقط و بود رها دورم باز معمول

 هوی کردم بازش میرفتم ماشینم طرف به که همینطور راحت بخونم میتونستم که خودم گرفتم رو ازمایش جواب

 می در اشکم داشت....چطوری؟ اخه.. نمیشه نه نیست ممکن.. نداشت امکان..خوندم هارو جواب دوباره زد خشکم

 باشم داشته ایدز من که بود محال..کنم معنی مغزم توی رو وی ای اچ کلمه نمیتونستم اومد

 طرف به شدم ماشین سوار لرزون زانوهای به بودم مبهوت بودم شوکه نداشتم حرکت توان بود شده شل هام زانو

 دکتر پیش برم تونستم وقت یه از بعد افتادم راه بیمارستان
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 وانمج اینقدر که من به نگاهی ساله پنج سی جوان دکتر میکنه نگاه ازمایش به داره دکتر نشستم صندلی روی

 کرد

 سالتونه؟ چند -موالیی دکتر

 77 -من

 نه؟ هستی دانشجو -داد تکون تاسف به سری

 خوندم درس فرانسه روانم و اعصاب متخصص من -بغض با

 -بود مونده ثابت صورتم روی نگاش کردم نگاه التماس با دکتر به و کردم بلند سمو ملغزید صورتم روی از اشکام

 دارم؟ ایدز واقعا من یعنی دکتر

 گرما حتی..نباش امید نا..بشی مطمعن تا بدی تکمیلی ازمایش یه باید باشه اشتباه ممکنه ازامایش این -دکتر

 میکنی جلوگیری پیشرفتش از و میکنی مصرف دارو و قرص بدی ادامه زندگیت به میتونی باشی داشته

 اومد اس ام اس کردم تماس رد بود سامان خورد زنگ گوشیم بود بریده رو امانم گریه

 «نمیدی؟ جواب ؟چرا کجایی»

 «بیام نمیتونم اومده پیش مشکلی یه تیمارستام» جوابدادم

 کردم دکترنگاه به و کردم بلند سرموب

 رابطه کسی با -دکترا معروف ژشت همون میزش روی شد خم و بیرون کرد فوت نفسو موالیی

 اشمب داشته رابطه باهاش بخوام که نیست زندگیم توی کسی ندارم رابطه مردی هیچ با من نداشتم بخدا نه نه -من

 کنه؟ برخورد کسی خون با که..شده زخم بدنت یعنی کسی خون با خونت -پایین انداخت سرشو

 خونی و زخمی هم من که چرا نداشت برخوردی هیچ اون خون با خونم خورد تیر تیرداد وقتی کردم فکر کمی

 بودیم هم برعکس و جلوش و پهلوش تیرداد و بود شده

 نه -من

 هاست راه این فقط..چی سرنگ -دکتر

 ... نمیدونم -دادم تکون عصبی سرمو

 برم باید من -شدم بلند جام از

 بیرون زدم اونجا از و گرفتم رو ازمایش جواب
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 ولی میرفتم حتما باید چه اگر نکردم شرکت هم کامل ماه مراسم توی حتی بود زندگیم شب بدترین شب اون

 یچارهب مامان کردم بهونه رو مریضیم بار هر اومدم بیرون اتاقم از نه زدم حرف کسی با نه کردم گریه صبح تا نرفتم

 شد نگران خیلی

 نمیکنه دوا ازمن دردی دادن ازمایش دوباره..برم باید گرفتم خودمو تصمیم میگذره گذایی عصر اون از روز سه

 ها ریپ شاه که دختری باشه داشته ایدز داشتن رو داشتنش ارزوی همه که من مثله دختر میکنه باور کی برم باید

 بیافته؟ اتفاق من برای باید چپرا..چرا؟ نشده عاشق هنوزم که دختری عالقمنده بهش

 عفااست تیمارستان از مدارکم تمام و پول یعنی وسایل میگم نوشتم خانوادم براای ایی نامه کردم جمع رو وسایلم

 هام بال ام شونه کردم باز هامو بال ایستادم تراس توی از چسبوندم ایینه به رو نامه خواب در همه و بود شب دادم

 نگاه بهش عاشقا همه که ماهی که نیست طوالنی زیاد عمرم اینکه شنیدن از بود درد از بود غم از بود خمیده

 رسف زمان توی بگم بهتر کردم پرواز خودم ویالی سمت به نکردم تجربه هم رو عشق حتی...  کنم نگاه میکنن

 داره اهمیتی چه ولی ثانیه سه توی شاید رسیدم میکنید فکر که اونی از زدوتر و کردم

 وشاغ به میرم اغوشش به نیست غریبه باهام خاکی میشم پسرده خاک به منم روزی اتاقم توی گذاشتم وسایلمو

 منه همجنس که خاکی

 بزنن اوندر درو این به من دنبال به فردا قراره ها ادم خیلی اینکه از غافل میکنم تصور رو تدفینم مراسم روز

 روی و زدم گره یهم تو صخاتمندانه دستامو که درحالی بزرگم مشکی سفیدو دوبال با سفیدی تابوت توی من

 وننش که انگشتری از خالی دستم دارم ایی نقره های زودی سنگ با سفید زیبای لباس..خوابیدم گذاشت شکمم

 عاشق هزار و میسوزه من تب در شب هر ماه ارزو هزار با میشم سپرده خاک تن به من..بستم عهد کسی با من بده

 تهبس دنیا این روی به چشماشو ماهشون نگهبان پری بدونن اینکه از غافل میکنن نگاه خودشون نور کم ماه به

 خانووادم از دوری طاقت من یعنی.. غمگین شایدم حاله خوش شاید میچرخه بهشتش توی داره دیگه دنیای درون

 ....دارم؟ رو

 فایده چه ولی بود حریر جنس از کردم تنم به رنگی اسمانی ابی لباس

 تلخی دلبخن زدم لبخند ماه به میشد دیده شکل ترین زیبا به ماه اون از که پرتگاهی رفتم دنیا جای ترین زیبا به

 میدونی؟ ندارم تماشات واسه وقت زیاد -کردم زمزمه اروم میداد پایان از نشون که

 کنن پیدام خوام نمی نیاوردم خودم با ارتباطی ی وسیله هیچ..زاری و گریه من کار شد شب هر

 برای روبرت کردم استفاده اش لحظه هر از گشتم ماه دور به پروانه مثله شب هر نشد بسته شب اون از هام بال

 سک هیچ که بود غوغایی دلم توی بس باشمو باید خودم تنهایی توی من نیاد دیگه خواستم ازش ولی اومد دیدنم

 اومد می بدم ازش همیشه که کاری میکردم وداع باید میکردمن ذوبم داشت که بود اتشی نداشت خبر
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 هر مثله....میگذره دارم ناعالج بیماری که میدونم من اینکه از هفته یک میگذره خونه از من رفتن از هفته یک

 نرم ادب وزیدن با طرفم در خمیدم های بال کرده باریدن به شروع تر زود پاییزی نم نم باران میکنم نگاه ماه به شب

 میخورن تکون اروم و

 دارم..کنم نگاه بهت هرشب که دارم زمان کی تا بگو تو -گفتم بلندی صدای با کردم دراز ماه طرف به دستمو

 میمره داره نگهبانت..میکنی؟ باور میمیرم

 ایه غصه با من غم با من های گریه با میکردم که بود کاری تنها کردن گریه میکردم گریه غرید اسمان من داد با

 نظرمن از شاید بود شده همیشه از دلگیرتر پاییز من

 چیزی میکردم حس همش که بود ایی هفته یک ایستادم و شدم بلند میکردم حس خودم روی رو چیزی سنگینی

 ویر انداختم خودمو تراس توی پریدم ها ابر پشت بود شده پنهان ماهم کردم پرواز و زدم باال میکنه سنگینی روم

 رفتم خواب به غمم پر های گریه با تخت

 کردم باز چشمامو سردرد با صبح

 رفتممی زور به دیگه کردم اماده صبحانه خودم برای شدم بلند جام از بخوابم بازم داشتم دوست بودم خسته خیلی

 اخه؟ امیدی چه به کنم ورزش

 میشم بدتر اینجوری برم باید که زدم نهیب خودم به بازم

 بود شده تنگ براشون دلم کردم نگاهشون دیورا پشت رفتم خانوادم دیدن به دزدکی ها بار هفته دو این توی

 زیاد خیلی

 دریا طرف به بیرون زدم ویال از دورم رها همیشه مثله موهامم کردم تنم مشکی شرت سویی یه با مشکی شلوار

 شغولم بودم حوصله بی بود پریده رنگم میکرد خودنمایی گردنم توی مشکیم توس گردن شال کردم سیاهی کاله

 کاله توی موهامکه برداشتم سرم از کالهمو برمیداشتم قدم اروم اروم دریا کنار ساعت نیم از بعد شدم نرم دو

 میشم اذیت باشه ازاد موهام اگر سرمه کال وقتی اخه شد ازاد بود شده جمع

 میبینم؟ رو زندگیم خورشید اخرین کی -کردم نگاه خورشید به کشیدم درزا سرد های شن روی

 سرده؟ هوا

 فایده؟ چه ولی خوشتیپ بلند قد کردم نگاه بود ایستاده سرم باالی که مردی به

 کشید موهام به دستی و نشستم

 هست؟ اجازه
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 بودم نشسته که منم بود بلند خیلی قدش کردم بلند سرمو

 مایلی؟ هرجور-باال انداختم هامو شونه

 گذاشتم روش چنمو و کردم بغل زانوهامو کنارم نشستم

 میکنی؟ زندگی اینجا -مرد

 داشت توش ایی سورمه های رگه که عسلی چشم برگردوندمدوتا طرفش به سرمو

 چطور؟..اره -من

 ندیدم شمارو ولی اینجا اومدم که است هفته دو من -گفت ایی بامزه لحجه با

 وشخ ایی وگونه بینی چهارشونه و خوشکل و خاص لبهای یکم بود پهن یکم چونش کردم نگاه صورتش بقیه به

 افتاب بخاطر بود پیشونشی روی اخم یه فرم

 میکنم روی پیاده و میام صبح روز هر من-من

 بپرسم؟ رو اسمتون میشه -مرد

 مانیا -من

 هستم ادریس منم -گرفت قرار جلوم دستی

 اینجایید؟ اهل -کردم نگاهش

 میمونیم چندماه و میایم موقع این هرسال میکنیم زندگی المان ولی هستند ایرانی پدرم و مادرم اره -ادریس

 .خوبه -من

 خوبه؟ حالتون -ادریس

 شاید - باال انداختم هامو شونه کردم نگاهش برگشتمو

 شدم بلند جام از

 کن صبر -ادریس

 شده؟ چیی -کردم نگاهش

 بگی؟ چیزی خودت درمورد نمخیوای تو -ادریس

 بگم؟ باید چرا -من
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 شاید خوب -ادریس

 گذشته ازمن -من

 گذشته؟ من از چی یعنی..میکردم فکر حرفم به داشت هنوزم شاید شدم رد کنارش از

 اخه؟ میری کجا کن صبر -ادریس

 خونم برم میخوام-تر بلند من از خیلی بود بلند قدش طرفش برگشتم

 میکنی؟ زندگی تنها -ادریس

 میپرسی؟ چرا -من

 شدم کنجکاو یعنی...بدونم دارم دوست خوب -ادریس

 نکن کنجکاوی زیاد من درمورد -کشیدم موهام به دستی

 خوشمزه ناهار یه خودم واسه باید اشپزخونه توی رفتم راست یه شدم وارد رسیدم خونه به رفتم و کشیدم راهمو

 بمیرم تر زود بخوام که نمیشه دلیلی این ولی بیمارام درسته میکردم درست

 تلوزیون جلوی ناهار صرف از بعد بودم عاشقش که کردم درست فرانسوی محلی خوشمزه غذای یه ناهارم واسه

 نشستم

 باشه پناه سر واسم تا خریدم رو ویال این که شد خوب

 و بودم نبسته هاشو دکمه که بافت مانتوی یه با رو تنگی ساپرت ندارم رو اونجا تا پرواز حوصله شده شب بازم

 خوب رو جلوم رسیدم جنگل به بود ازاد دورم همیشه مثله موهام افتادم راه به و کردم تنم بود مالیمی صورتی

 تر گبزر یکم که بود مشتم اندازه اتیش گوله یه کردم باز مشتمو اروم و جلو بردم و کردم مشت دستامو نمیدیدم

 غم ربا از هام شونه کشیدم اهی نشستم مینشستم شب هر که همونجایی جلو رفتم کرد تر روشن یکم اطرافو شد

 ناپدید رو اتش و کردم بغل زانوهامو بود خمیده

 هم اسمون من اه و اشک و های گریه با شب هر مثله شب هر مثله گرفته دلم لغزید گونم روی از اشکی قطره

 میکنه گریه و میغره

 میکردم ارزو روزی یه....عشق؟....عشقی هیچ بدونه تجربه هیچ بدونه بشه کوتا اینقدر عمرم باید من چرا..؟ چرا

 شد تموم دیگه نیست نه...هست؟ امیدی...چی االن ولی بشم خیره ماه به عشقم با شب یه منم که

 ردنک باز بدونه بازم من ولی گذشت هم دیگه شب چند.. دادم رفتن به رضایت باالخره خودم با کلنجار کلی از بعد

 میرفتم اونجا به هام بال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

72 

 

 میزدم قدم صبح روز هر مثله ساحل کنار

 مانیا مانیا

 کردم نگاهش بیفاوت بود ادریس برگشتم اشنا صدای سمت به

 سالم...س -کرد تازه نفسی و اومد نزدیکم ادریس

 میدویی؟ چرا....سالم -من

 بود زیاد فاصلم خوب -کرد بهم داری کش نگاهش ادریس

 میرفتیم راه هم شونه به شونه کنارم اومد اونم افتادم راه و برگردوندم رومو

 مانیا -ادریس

 هوم -کردم نگاهش

 غمگینی؟ البته و اروم و ساکت خیلی جورایی یه..خودتی؟ تو همیشه چرا - زد جذابی لبخند

 اوردی؟ کجا از رو اطالعات همه این -من

 داشتم نظرت زیر مدتی یه.. چیزه..خوب -ادریس

 نداشتی کاش -کردم زمزمه

 گفتی؟ چیزی -ادریس

 داری؟ کار باهام...نه -من

 چیه؟ نظرت باشیم دوست باهم دارم دوست اره خوب -ادریس

 ندارم رو کسی با دوستی قصد -من

 دوست فقط.. باشی دخترم دوست که نبود این منظورم -ادریس

 .....گفتن تو به من از.است بیفایده من با دوستی -من

 )...........(شرکت ریس ساله79هستم پارسا ادریس -کرد دراز طرفم به دستشو و زد لبخند

 روان و اعصاب متخصص ساله 77 افشار مانیا منم -دادم دست باهاش لبم روی گوچیکی و محو لبخند با

 درسخون بچه -باال انداخت ابروهاشو

 تیزهوش نه -من
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 کردن بسنده دیپلم به که باشی دخترایی این از میکردم فکر -ادریس

 داشتم عالقه خوندن درس به -من

 هستن؟ کجا خانوادت -داد تکون سری

 هستن اینجا از تر درو خیلی دارن فاصله من از -من

 فرانسه؟ -ادریس

 دارن فاصله من از ولی ایرانن توی نه... میگم ق و.. دارم مشکل گفتن ر واسه هنوزم -من

 پیشمون میای ناهار هستیم ویال اون توی هممون خانودم منو -ادریس

 اینم که سفید نمای با ویالیی من ویالی از فاصله با ویال یه کردم نگاه میداد نشون دستش با که مسیری به

 میدرخشید نکین مثله داشت یمرمری

 میدم ترجیح رو تنهایی نمیتونم متاسفم نه -من

 باشی راحت باهام میتونی -کرد نگاهم ادریس

 ادریس نیست این بحث -من

 بیای اگر میشم حال خوش ولی راحتی هرطور -ادریس

 میکنم زندگی ویاال اون توی منم راستی..متاسفم -من

 دادم نشون ویالمو دست با

 قشنگیه ویالی -ادریس

 شدم عاشقش دیدمش وقتی میدونم -من

 داری؟ مشکل باهاشون..نمیکنی؟ زندگی خانوادت با چرا -ادریس

 دمش جدا ازشون من..زمینن روی خانواده بهترین من خانواده -گفتم حسرت با بست نقس لبم روی تلخی لبخند

 کنم ناراحتت نمخواستم ببخشید -ادریس

 نیست مهم-کردم پاک نیومده رو بود شده جمع چشمم توی که اشکی

 اینجایی؟ وقته چند-ادریس

 میشه ایی هفته چند -من
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 میرم اینجا از دیگه ماه من -ادریس

 جدا؟ -من

 باشی ساله 77 نمیاد بهت ساته هجده هفده کردم فکر دیدمت وقتی راستی..اره -ادریس

 میرسه نظر به کوچیک که ظاهرم مثله کمه کوتاهه عمرم -کردم زمزمه اروم بود وقتی هر از تر تلخ لبخندم

 کوتاهه؟ عمرت -ادریس

 باشه شنیده که نمیکردم فکرشم

 هان؟ -من

 چرا؟ کوتاه عمرت گفتی -ادریس

 گفتم همینجوری -من

 بخوری؟ من با ناهارو داری دوست -ادریس

 درمیام هم تنهایی از تنهایی مدت همه این بخورم باهاش ناهار یه نیست بدم کردم فکر کمی

 باشه -من

 ایران؟ اومدی چندوقته -زد جذابی خیلی لبخند ادریس

 نرسیده سال به هنوز میشه چندماهیی نمیدونم -من

 تو...وممار خودارو خیلی البته..باشم ها ایرانی مثله نمیتونم ولی مسلمانم اینکه با من قشنگیه جای ایران -ادریس

 نیست؟ سخت برات..؟.چی

 یلیخ که بقیه بخاطر وقتا بعضی ناخواسته ولی نیست مهم بقیه نظر برام....مسیحیم.. نیستم مسلمان من -من

 .. خودمم درگل ولی..میشم حساس منم حساسن

 الهک میومد زانوم باالی تا که بافت لباس یه با مشکی چرمی کردم عوض لباسامو دوش یه از بعد ناهار وقت روز اون

 به بودن اونجا خانوادش با ادریس که ویالیی طرف به قرمزم عروسکی های کفش با گذاشتم سرم هم رو مشکیم

 اغب اون محو من و میکرد راهنمایی منو پیرشون باغبان بود باشکوه خیلی شدم ویال بزرگ حیاط وارد افتادم راه

 بودم زیبا بزرگو

 سالم
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 میخورد تاب داشت و بود نشسته تاب روی درخت زیر بود ها مانکن شبیه که زیبا دختری برگردوندم سرمو

 بود باز خیلی سرد هوای اون توی لباسش میخورد تکون اهنگ با داشت و بود گوشش روی هدفون نداشت روسری

 و زیبا خیلی که روشنش ایی قهوه های چشماه و بود کرده جذابش کوتاهش خرمایی موهای میومد بهش زرد رنگ

 میکنم حس اینجوری من شاید تره نافذ ادریس های چشم البته بود نافذ

 میخوای؟ چی -گفت غرور با کرد جو و جست رو پام نوک سرتا از نگاهش

 هستم ادریس مهمان -گفتم سردی با و انداختم باال ایی شونه

 نیست ویال ادریس -گفت عجله با کرد نگاهم دوباره و نشست جاش توی سیخ

 چی؟ -کردم تعجب

 تهران رفت اومد پیش براش کاری یه ادریس-دختر

 میزدم حرف باهاش داشتم پیش دقیقه چند همین چون کردم تعجب خیلی

 مانیا

 جوییدمی لباشو حرص با که کردم نگاه دختر به دوباره ادریس جز به نبود کسی صدای صدای برگشتم صدا طرف به

 زد بهش بود بدتر فحش صدتا از که مصنوعی لبخند

 باشی سریع و وقتشناسو اینقدر نمیکردم فکر.. اومدی خوش-اومد نزدیکم ادریس

 میکنه مجبور زدن لبخند به ادمو ناخواسته ادریس زدم لبخند

 ...ممنونم -من

 تهران رفتی کردم فکر -گفتم و انداختم دختر به نگاه

 تهران؟ برم چطوری زدم حرف باهات پیش دقیقه چند منکه..من؟ -کرد نگاهم متعجب ادریس

 گفتن خانم این -من

 میداد مزه. بدم حرصش میخواست دلم ولی نمیدونم

 عادتشه خانم این -گفت تعنه با کردو ایی خنده ادریس

 من صمیم دوست مانیا.. عموم دختر لوسی -داد ادامه خونسرد بعد

 داد دست میلی بی با لوسی البته دادم دست لوسی با
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 رو روبه بود ادریس شبیه خیلی نظرم به که پسر یک همراه دومرد و دوزن شدم خونه وارد ادریس شونه به شونه

 شدم

 مهمان همون ایشنون ادریس -گفت مهربونی با و کردو نگاهم لبخند با داشت رنگ مشکی های چشم که اولی زن

 هستن؟ ما پیدای کم همسایه و عزیز

 باشه خجالتی یکم کنم فکر بله -گفت دادو تکون سرشو لبخند با ادریس

 بودنه خجالتی باشم نمیتونستم من که چیزی تنها گرفت خندم حرف این با

 نیستم خجالتی من نه.. نه -من

 یدمم ترجیح رو تنهایی فقط من -بود چشمام توی که غمی با البته دادم ادامه کرد نگاهم تر پررنگ لبخند با زن

 -فشرد دستمو گرمی با و اورد دست به دوباره شدشو محو مهروبون لبخندی زن شد بدل ردو ادریس با زن نگاه

 داد نشون رو بود ادریس شبیه خلی گفتم که پسری همون الویس دست با هستم الویس و ادریس مادر اندرا من

 داد تکون سری الویس

 هستم مانیا منم -من

 ادرشم تا بود اون شبیه کال یا بیشتر ادریس کال بود ادریس چشمای رنگ چشماش که گرفت قرار زن کنار مرد یه

 هستن ارس پدرم ایشونم جان مانیا -ادریس

 گفت آمد خوش بهم گرمی با دادم دست پدرش با

 پدر بودو اخالق خوش و برخورد خوش فوقالده مرد بود اروند اسمش بود ایستاده پدرش کنار که ایی دیگه مردی

 ادریس عموی اروند همسر بود باربارا اسمش که بود هم ایی دیگه زن مکار البته و بود لوس واقعا که لوسی

 بود شده خیره بهم عجیب نگاهی با لوسی ادریس کنار درست بود نشسته ادریس گرم خانوده کنار

 خوبه خیلی...پاریسید؟ اهل شما پس -الویس

 گتن هم وفام با سگ رکسی با بازی برای دلم حتی بود شده تنگ خانوادم برای دلم زدم کوچیکی و محو لبخند

 شده

 مانیا -ادریس

 بله -گفتم داشتم پناهنش در سعی که بغضی با کردم بلند سرمو

 شده؟ چیزی -ادریس
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 چطور؟.. نه -من

 نیست خوب حالت کردم احساس -ادریس

 عالیم من -خندیدم

 بدجور خیلی خرابه حالم چقدر که میدونم کسی هر از بهتر خودمم

 دریا لب بریم باهم شب استراحت از بعد شد قرار خوردم کنارشون در رو ایی خوشمزه ناهار

 ادریس میشه تاریک داره هوا بودن گذاشته سرعت ی مسابقه میدویدند هم دنبال به ها ساعت گذشت زود خیلی

 کنار در دریا های موج صدای و هوا سردی از و بشینم اتیش دور باهم تا باشم ساحل کنار شش ساعت گفت

 ..ببریم لذت خانواده

 ...خوبه؟ یعنی حالشون مایک بابا مامان...خانواده؟

 نمیشدم مبتال بیماری این به کاش... کشیدم اهی

 نقره خاکستری براقم چشمای انداختم سرم رو سفیدی شال پوشیدم خاکستری جین شلوار یه با رو سفید پالتوی

 خواهر ماله میزدم فریاد خنده با منم..کیه؟ ماله دنیا چشمای ترین قشنگ میگفت بود مایک اگر بود شده ایی

 افشاره مایک

 شدم پرتاب غم چاه این ته با چطوری..؟ شد چی داشتم زیبایی زندگی چه

 زدم ازویال و پوشیدم رو رنگم خاکستری انگشتی ال دمپایی موهام روی انداختم شونم روی بود افتاده که رو شالمو

 سرشو ادریس بود نشسته اتیش دور هم کنار ادریس خانواده رسیدم ساحل به بهترکرد رو حالم سرد باد بیرون

 زد لبخند من دیدن با برگردوند

 اومدی دور یکم -ادریس

 االن مایک کاش بودن همه کاش بودن هم ساسان و سامان کاش بودن هم بابا و مایک و مامان کاش.. زدم لبخند

 شده گتن تیردادم برای دلم کنه تحسینم ولی بره غره چشم بهم که تیرداد و برقصم من و بزنه گیتار برام تا بود

 رینت زیبا صاحب دیگه مدت یه شاید که میدونه چه االن دارم رو دنیا برادر بهترین خالیه مایک جای بیشتر ولی

 بشه؟ خاک نسیب باید ها چشم

 زدنم گیتار عاشق منم میزد گیتار داشت الویس بود ادریس کنار که سنگی روی نشستم و دادم سالم همه به

 بزنی؟ گیتار بلدی مانیا -گفت شد تموم اهنگش که الویس

 رو گرفتم باد که رو اهنگی اولین میکردم ذوق چقدر میداد یاد زدن گیتار بهم مایک وقتی یادمه زدم ی لبخند

 نمیره یادم هرگز
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 باور یک بخونم اهنگ یه بود وقتش انداختم جمع به نگاه کردم کوک میخواستم که اهنگی روی اونو گرفتم گیتارو

 حتی نیست یادش شادم اهنگ یه حتی االن میاوردن بیرونش دیسکو توی از زور به که من مثله دختری مکنه

 چیه که میفهمم و کردم حس تازگی رو غم بودم شادی و خندیدن حال در همیشه بود ناراحت کی نمیاد یادم

 رو اهنگ ماهرانی و گیتارمیلغزید های سیم روی دستم کردم تکرار ذهنم توی رو میخواستم که رو اهنگی

 مینواختم

 خوندن به کردم شروع رو دارم دوسش که انگلیسی اهنگ بود خوندم وقت حاال

 

 

Little girl doesn’t have much 

 نداره زیادى چیز کوچولو دختر

 

She walks with a smile 

 میزنه لبخند همیشه

 

She’s so full of life 

 زندگیه از پر اون

 

But she cries in the night 

 کنه مى گریه شبا اون ولى

 

Just try to hold on 

 داره نگه اشکاشو کنه مى تالش

 

No one can hear her 

 شنوه نمى صداشو کس هیج
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She’s all alone 

 تنهاست خیلى اون

 

This little girl 

 کوچولو دختر این

 

Closes her eyes 

 بنده مى چشماشو

 

All that she wants 

 خواد مى که چیزى تموم

 

Is someone to love? 

 باشه؟ عاشقش که هست کسى

 

Someone to love 

 باشه عاشقش که کسى

 

 نداشتم نفس یعنی بخونم بیشتر نتونستم

 کردم باز رو بودم بسته که چشمامو شنیدم رو ادریس نگران صدای

 خوبی؟ -ادریس

 بمونم نمیتونم من ببخشید-ادریس دست دادم گیتارو بود کرده خیس صورتمو اشک
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 سرد هوای ندارم طاقت جنگل طرف به رفتم من ولی میخوان چی یا میگن چی که نبود مهم برام افتادم راه به

 برای دویدن برا نه قدرتی هیچ ندارم قدرتی افتاد درختی کنار روحم بی جسم میکردم تر سرد رو خیسم صورت

 خلوتم ویت مدت این تمام من کردن گریه بلند بلند به کردم شروع بلندی صدای با بکنم اینارو باید بغضم کرد رها

 کیسب احساس من و شد رها من ماه یک بغض بلند صدای با اونم کنم گریه میخوام االن ولی میکردم گریه صدا بی

 ولی ببینم رو هیچکس نمیخوام...نمیرم مهمانی به من ولی کامله امشب.. ماه میپیچه گوشم توی باد صدای میکنم

 اسمان عمق به و میشه باز کوچک دختر این قوی بزرگ های باال نقطه ترین باال به ها دست دور به میکنم پرواز

 رتیصو به نم نم بارون زیر سرده سرده که بزرگی سنگ تخت روی ماه به جا ترین نزدیک کو ترین بلد باال میره

 میشه تموم اره و میشه تموم داره زندگی اه شدم خیره ماه به اشک از خیس

 االب نرفتم من ولی برم باید گفت نسیم هرچند نکردم شکرت ماه هر درمهمانی من و گذشته شب نمیه از ساعت

 با مردی دیدم عجیب چیزی پرتگاه همان و جنگل همون رفتم همیگیم جای به و کردم باز رو غمم از خمیده های

 درست ساکت کردم نگاهش و نشستم درخت باالی گرفتم فاصله ازش بود نشسته من جای سر سیاهش های بال

 بود نشسته من مثله

 اصخ های قدرت من مثله اونم پس شد نمیاین مشتش بین اتشی گلوله بود شده مشت دستش اورد باال دستشو

 داره

 مهمانی به نرفه چرا است فرشته اگر ایی فایده چه

 برگشتم خونه به ندادم پرسیدن سوال بیشتر اجازه ذهنم به دیگه

 در به ولی پرسید هم ناراحتیم و کردن گریه درمورد سواالیی البته پرسید حالمو و اومد ادریس روز اون فردای

 نشنید جوابی و خورد بسته

 میاد خوشم ازش خوبیه مرد واقعا ادریس منه جای سر سیاه های بال با مرد اون شب چند هر و میگذره روز چهار

 خیلی

 

 بگم که نمیدونم دلیلی نزدم بهش حرفی افتاده برام که اتفاقی درمورد ولی هستم صمیمی باهاش خیلی

 دو شده تنگ براش خیلی دلم من و رفت ادریس رسید فرا زود خیلی ادریس رفتن روز ولی کنید تعجب شاید

 نکردم نگاه هم ماه به حتی رفتنش بخاطر من ولی رفته که روزه

 ریحری لباس به توجه بی کردم باز هامو باال افتاد چشمام توی ماه عکس شدم بلند جام از حال این با بودم خسته

 نیست مرد اون امشب شکر خدارو رسیدم پرتگاه همون به پریدم اتاق تراس از بود تنم که

 کردم نگاه ماه به
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 نیستم؟ انسان من...بودم شده عصبی

 پری نیمی انسان نیمی..هستم؟..نیستم نه

 بود گرفته بارون میکردم گریه....  شدن سرازیر اشکام

 ماه به نگاه من کار شد شب هر

 اچر میزنه بهم منو خلوت که بود کی این شدم درو اونجا از سریع توانم تمام با اومد مرد اون زدن بال صدای هم باز

 اینجا؟ میاد

 بکنم دل ماه از نمیخواد دلم نشستم درخت روی

 خانوادم دوری از من شبانه های گریه با دلتنگی با گذشت ماه یک

 قرار در پشت میوالیدم چشمامو بیرون اومدم اتاق از و شدم بلند جام از زور به بود کرده دیونم در زنگ صدای

 امممش به اشنایی عطر شدم فشرده محکم که بود نیفتاده در پشت فرد به چشمشم هنوزم کردم باز درو و گرفتم

 رسید

 عزیزم سالم

 ینجاا پس ایران میاد بار یه سالی فقط بود گفته اون.. ادریس فقط.. کیه ماله اشنا عطر این بفهمم تونستم تازه

 میکرد چیکار

 بودم ادریس اغوش توی هنوزم

 بدی؟ بهم سالممو جواب نمیخوای-ادریس

 میکنی؟ گریه چرا-کرد تعجب کردم نگاه بهم کردو جدا خودش از منو

 بودی؟ نرفته مگه..میکنی؟ چیکار اینجا تو...سالم..نیست مهم.. هیچی -من

 داخل؟ نمیکنی دعوتم..برگشتم خوب 3ادریس

 هک کشیدم صورتم روی دستمو بود پذیرایی اماده خدمتکار لطف به مرتبم همیشه ی خونه شد وارد رفتم کنار

 داره رو مایک حکم من برای ادریس بودم مایک دلتنگ چقدر بود اشک خیس

 میچسبید قهوه سرد هوای توی اوردم قهوه براش و اشپزخونه توی رفتم نشست مبل روی ادریس

 بود شده تنگ برات دلم خیلی -ادریس

 م وابسته مایک به خیلی من میزنه حرف مایک مثله یعنی کردم حس رو خاصی شیرینی دلم توی
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 ساکتی؟ چرا -ادریس

 بود شده تنگ مامانم و بابام داداشم های نگرانی برای دلم اورد حجوم چشمام به اشک بازم

 گرفت دستش توی دستامو زد زانو پام جلوی اومد نزدیکم ادریس

 ناراحتی؟ برگشتم اینکه از...میکنی؟ گریه چرا عزیزم..مانیا -ادریس

 دادم تکون منفی عالمت به سرمو

 شده؟ چی پس -ادریس

 برگشتی؟ چرا -من

 بود شده تنگ برات دلم خوب -کرد تعجب ادریس

 کردی؟ عادت بهم ماه یک توی زود اینقدر یعنی...جدا -من

 کنم فکر -ادریس

 شد سرد ت قهوه -من

 برداشت قهوهشو نشست مبل روی و شد بلند ادریس

 خوبی؟ -ادریس

 خبر؟ چه خانوادت از چطوری تو...بهترم..خوبم اره -من

 شده تنگ گیر گوشه و مرموز دختر این واسه دلشون.. خوبن هم اونا -دریس

 شده تنگ براشون دلم منم - زدم لبخند

 اون مایک..برادرم..خودم عزیز و مهربون مادر پدرو برای هم ادریس مهربون مادر و پدر برای هم شده تنگ دلم اره

 گذاشتی؟ وجودم توی دردو این چرا خدایا..<؟ چرا ولی همسانیم های دوقلوی مثله ما..منه وجود از ای تکه

 مانیا؟ خوبی -ادریس

 ایران؟ اومدی که شده چی نگفتی..خوبم -دادم تکون سرمو اروم

 بدم انجام که اومدم داشتم هم کاری یه..بود شده تنگ دلم که گفتم -ادریس

 نیومدی الکی گفتم..جدا؟ -من

 نمیزنم سر بهت ایران اومدم بعد به این از اگر از پس باشه -زد دلخوری لبخند ادریس
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 جنبه بی-زدم لبخند

 بود شده تنگ برام توهم دل که میدونم شیطون ای - خندید

 عمرا -خندیدم

 و میاورد بیرونم خودم فوالدی الک از میکرد شادم منو ادریس پریدم فنر مثله من و اورد حجوم طرفم به ادریس

 میکرد شادی از پر دنیای وارد منو

 میرسم حسابتو بگیرم..پرو دختره..دیگه نشده تنگ من واسه دلت ببینم وایسا -ادریس

 آخر.میکردم فرار و میخندیدم بلند من و میدوید دنبالم و میگفت ایی بامزه لحن و حرص با حرفارو این همه

 .بشی تنبیه کارت این واسه باید -گفت و کرد متوقفم و گرفت دستمو

 کنی؟ چیکار میخوای-گرفتم خودم به مظلومی قیافه

 میکنم؟ چیکار باهات میدونی -گفت مرموزانه و جدی و خشک لحن با

 چی؟ -من

 میکنم بوست -زد امیزی شیطنت لبخند

 بوسید محکم گونمو و

 تر تسخ برام رو کردنش ترک این میشدم وابسته بهش این از بیشتر نباید کشیدم بیرون ادریس بغل از خودمو

 بکنم دل همه از باید کنم اذیت خودمو بیشتر نباید میمیرم من میکرد

 بداخالق -ادریس

 زدم روش به مصنوعی لبخند

 میمونی؟ ناهار داخل بریم بیا بسه -من

 بدی بهم میشم ممنون رو صبحانه ولی برم باید نه -ادریس

 نخوردی؟ -من

 بخوریم باهم بریم بینم تورو داشتم عجله نه -ادریس

 در دهخن و شوخی با رو صبحانه چیدم مفصلی صبحانه میز شدیم اشپزخونه وارد استرس از پر لبخندی زدم لبخند

 خوردم ادریس کنار
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 بیوفته اتفاقی میترسم خیلی عصبیم خیلی زده سر بهم رو روز دو هر اون و میگذره ادریس ازاومدن روز دو

 نمیدونم. ندارم خوبی حس ولی نمیدونم میترسم

 هدار عزیزی مهمان امشب خودش ی گفته به برمیگرده شب تا ولی تهران رفته شرکتش کارای انجام واسه ادریس

 ممیزن ادریس بخشه ارامش های چشم واسه میزدم خودم دل واسه دستمه توی رنگم سفید گیتار نششتم دریا لب

 میشه مخلوت های سیم با که منه صدای بعدش دقیقه چند و میرقصه کگیتار های سیم روی دستم

 

Oh, nowhere left to go. 

 نمونده رفتن برا جایی ، اوه

 

Are we getting closer, closer? 

 ؟ تر نزدیک و نزیک ؟ میشیم نزیک داریم یعنی

 

No, all we know is “no”! 

 هست نه کلمه میدونیم که چیزی تمام ، نه

 

Nights are getting colder, colder. 

 میشه تر سرد و سرد همینطور هم شب و

 

Hey! 

 هـــی

 

Tears all fall the same. 

 میچکند هم مث دارند ها اشک
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We all feel the rain. 

 داریم بارون شبیه حسی هممون

 

We can’t change. 

 بدیم تغییرشم نمیتونیم

 

Everywhere we go 

 بریم که جایی هر

 

We’re lookin’ for the sun. 

 میگردیم خورشید دنبال همش

 

Nowhere to grow old. 

 نیست باستانی جایی هیچ

 

We’re always on the run. 

 خورشیدیم نور زیر همش ما

 

They say we’ll rot in Hell 

 میپوسیم هممون جهنم تو میگن اونا

 

But I don’t think we will. 
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 نمیکنم فکر اینطور من اما

 

They’ve branded us enough 

 زدن برچسب رومون اونا کافی اندازی 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

 

Far, we could go so far. 

 بریم ها دوردست به میتونیم … دست دور

 

With our minds wide open, open. 

 .بازمون تفکر با
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Tears all fall the same. 

 میچکند هم مث دارند ها اشک

 

We all feel the rain. 

 داریم بارون شبیه حسی هممون

 

We can’t change. 

 بدیم تغییرشم نمیتونیم

 

Everywhere we go 

 بریم که جایی هر

 

We’re lookin’ for the sun. 

 میگردیم خورشید دنبال همش

 

Nowhere to grow old. 

 نیست باستانی جایی هیچ

 

We’re always on the run. 

 خورشیدیم نور زیر همش ما

 

They say we’ll rot in Hell 

 میپوسیم هممون جهنم تو میگن اونا
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But I don’t think we will. 

 نمیکنم فکر اینطور من اما

 

They’ve branded us enough 

 گذاشتن اسم رومون کافی اندازه به اونا

 

Outlaws of love. 

 .عشق شکنان قانون

 

Everywhere we go 

 بریم که جایی هر

 

We’re lookin’ for the sun. 

 میگردیم خورشید دنبال همش

 

Nowhere to grow old. 

 

 نیست باستانی جایی هیچ

 

We’re always on the run. 

 خورشیدیم نور زیر همش ما
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They’ve branded us enough 

 گذاشتن اسم رومون کافی اندازه به اونا

 

Outlaws Of Love. 

 .عشق شکنان قانون

 

Outlaws Of Love. 

 عشق شکنان قانون

 

 نچشیده رو عشق طعم ایی ساله 77 دختر که بده چقدر نکردم تجربه رو عشق هنوزم من میچکه اشکم های قطره

 باشه

 نبودم؟ سرما عاشق من مگه ولی لرزونده حسابی رو دلم زمستانی سرد شب این

 هم منو دلنشینش و جذاب لبخند میاد طرفم به داره ادریس دیدم که شدم بلند جام از کشیدم دلم سوز از اهی

 داشتنیه دوست واقعا بشر این میکنه زدن لبخند به واردار

 میخونی؟ باهاشم تر مهم..میزینی؟ گیتار و دریا لب میای تنها تنها حاال-ادریس

 سالم-کردم پاک اشکامو سریع

 کردی؟ گریه باز..علیک -ادریس

 اومدی؟ کی - زیر انداختم سرمو

 بخور عزیزم مهمون منو با رو شام بریم بیا.. تازه -ادریس

 نمیشم مزاحمتون نه -من

 نیستی مزاحم که میدونی خوب خودت نگو پرت و چرت -ادریس

 اخه -من

 بریم بیا ندارم اخه -ادریس
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 بریم باشه -من

 مهمونش دیدن با میزدم حرف ادریس با که همینطور شدیم ویال وارد افتادم راه به ویالش طرف به ادریس با

 شسمت به خودم توانم تمام با بود شده خشک لبش روی لبخند میکرد نگاه من به و بود ایستاده اونم زد خشکم

 بود شده تنگ تیرداد برای دلم چقدر میکرد نگاه ما به زده بهت ادریس کردم پرت

 میکردم گریه گوشم توی زد محکم

 االن تا بود گوری کدوم..نیستی؟ که ماهه چند -تیرداد

 بود گرفته شدت گریم

 مانیا -تیرداد

 بزنه سیلی بهم نداشت حق اون نمیزدم حرف

 کرد بغل دوباره منو تیرداد

 قدرچ بابات داری خبر....گرفته؟ افسردگی مایک میدونی..نگرانتن؟ چقدر میدونی..داری؟ خانوادت از خبر -تیرداد

 ..رفتی؟ چی واسه اصال..؟ رفتی چرا...شده؟ شکسته

 ینکها بدونه شکسته چقدر بغلشه توی که قلبدختری بفهمه اینکه بدون میزد حرف تیرداد میکردم گریه فقط

 گرفتاره العالجی درد به کنارشه که دختری بدونه

 

 کرد جدا خودش از منو بودم تیرداد بغل توی هنوزم

 بزن حرف میکنم خواهش..مانیا بزن حرف -تیدراد

 داد تکون منو و گرفت هامو بازو

 تیرداد -من

 اون کو..شدی؟ شکلی این چرا..؟ شده چی بگو کوچلو فرشته شکستتو نبینم...دوسم بهترین چیه.. جانم -تیرداد

 زنده سر و شاد مانیای اون کو..میگرفتم سردرد دستش از من که مانیایی

 

 مانیا -زد زانو جلوش خودش نشوند مبل روی رو منو تیرداد

 کردم نگاهش
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 چی.. بودم خوبی دوستای که ما..میگفتی بهم چیزتو همه که بودم کنارت وقتی من....شده؟ چی -تیرداد

 عزیزم بگو..شده؟

 باشه کنارت اشنا یه که خوبه خیلی میکردم هق هق

 من تیرداد -من

 زندگیم روی زده چمبره لعنتی بیماری این که بگم نزاشت بغض بگو نتونستم

 بود هگرفت شدید افسردگی مایک بودم بهت توی هنوزم من گفت تیرداد البته گفتیم اشناییمون از ادریس برای

 نزاشتم من ولی بده خبر بهشون میخواست تیرداد

 تگف لبخند با اونم که ادریس از عذرخواهی بعداز البته بزنیم حرف باهم کم خواستم تیرداد از و خوردیم رو شام

 نداره مشکلی

 چطوره؟ کوچلو فرشته حال -تیرداد

 کنی فکر که اونی از بدتر.. بدم خیلی -زدم تلخی لبخند

 شده چی -تیرداد

 رفتنم دلیل و بیماریم از بود شده شکه کردم تعریف تیرداد برای جریانو

 کرد ول صندلی روی رو خودش تیرداد

 باشی شده مبتال تو که ممکنه چطوری اخه.. ممکنه غیر -تیرداد

 کشیدم اشکم خیس صورت به دستی

 نمیدونم -من

 بدی ازمایش باید -تیرداد

 همونه جواب بازم نمیخوام --من

 یگرهم پشرفتشو جلوی داره دارو داره قرص کنی زندگی عادی ادم یه مثله میتونی باشه اصال نکن بچگی -تیرداد

 گفتم که همین نمیخوام -لجاجت با

 اب میکنم خواهش لجبازی مهرنازخواهرم مثله تو مانیا....نگرانتن چقدر میدونی شدی جدا خانوادت از چرا -تیرداد

 میشه تر راحت برات اتفاق این تحمل باشن کنارت اونا باش مطمعن.. نکن اینکارو خانوادت

 واقعا -من
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 باش مطمعن -فشرد دستمو تیرداد

 بگیرم فاصله ادریس از باید گفت گفت عجیب چیز یه ولی زد حرف باهام تیرداد شدم حال خوش خیلی اونشب

 شدم بورمج برم نداشتم رو جایی ولی بکنم کارو همین گرفتم تصمیم منم نگفت بیشتری چیز خطرناکه اون گفت

 میرفت فردا ادریس البته بدم تغیر باهاش رو رفتارم

 

 دبای کردم بسنده خالی خشکو خداحافظی یه به من و رفت ادریس سرد خیلی بود شده تر سرد ادریس با رفتارم

 بوده اهو ضامن که دارن امام یه گفت کنم توکل خدا به خواست ازم تیرداد شب اوت بشه چی قراره که میفهمیدم

 یچه دست اون نداره مسلمون غیر مسلمون گفت اون ولی نیستم مسلمان من تیرداد گفتم بخوام کمک ازش گفت

 منم کنه کمکم که میخوام ازش اول مشهد برم میخوام رضا امام برم دارم قصد منم نمیگردونه بر خالی رو کس

 میدم قول..بدم شدنم مسلمون با رو معجزش این کمکش این جواب میدم قول

 

 تو بزارم پامو ندارم جرات میکنم نگاه میدرخشه افتاب نور زیر که رنگی طالیی گنبد به

 برنمیگردی جواب بی باش مطمعن تو برو کن صاف دلتو فقط نترس -تیرداد

 ممنونشم مهربونه خیلی کنارمه خوب خیلی دوست یه کردم نگاه تیرداد به...ممکنه؟ یعنی شد اشک پر چشمام

 که همین برگردم تا کنن صبر خواسته ازشون فقط سالمم و خوبه جام گفته البته نگفته چیزی خانوادم به که

 شونپیش برگردم نشدم خوبم اگر دادم قول برمیگردم ولی بیتابن که میدنم کافیه براشون خوبه حالم میدونن

 زشا کردم گریه بریزن بیرون اشکام طریق از میخواستن هام غم تمام انگار شدم وارد گرفتم محکم تیردادو دست

 ایبر دنیا این کنم زندگی دارم دوست.. دادم قول میشم مسلمون گفتم بده نجاتم خواستم کنه کمکم خواستم

 رماد میخوام...باشم داشته مشترک زندگی ایی دیگه ادم هر مثله..بشم عاشق...کنم زندگی میخوام من.. زندگیه

 میخوام زندگی من.....بشم

 

 کردم استراحت هتل توی رو شبش روز اون فردای البته شمال برگشتم زیارت بعداز یافت پایان هام گریه

 فتمر نیاوردم طاقت میاد دیگه ماه سه یا دوماه جوابش مطمعنم بدم ازمایش برم باید صبح فردا نشستم خونه توی

 برد خوابم سه بشمر کشیدم دراز تخت رو تیو

 

 مانیا.. مانیا
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 ثلهم من برای که ادریسی که نمیشه باور هنوزم میکرد نگاه بهم مهربونش نگاه با تیرداد کردم باز چشمامو اروم

 خالفکاره به بوده مایک

 ازمایشگاه بریم باید خابالو پاشو -تیرداد

 رفتیم ازمایشگاه سمت به تیرداد ماشین با کردم عوض لباسامو و شستم صورتمو دستو شدم بلند جام از

 داشتم استرس

 میلرزه؟ دستات چرا -تیرداد

 میترسم -کردم نگاهش

 میبرن و میگرن خون یکم که نداره ترس -فشرد دستمو زد مهربونی لبخند

 میترسم من ولی - من

 ناز فرشته نترس..کوچلو خانم نترس -تیرداد

 ادتیرد کردم کنترل خودمو ولی کنم گریه میخواست دلم زیاد خیلی گرفت دردم زد رگم توی رو سرنگ پرستار

 شهبا میگفت تخم اخمو با فقط پرستارم بشه الوده سرنگاشون باید باشم داشته ایدز ممکنه که کرد تاکید

 دنب بهمون تا میکشید طول دوماه جوابش یعنی بود دیگه دوماه واسه تکمیلی ازمایش میکردم فکر که همونطور

 همب بودنش نمیزاره تنهام و کنارمه بیش کمو تیرداد اینا مامان پیش نمیرم نیاد جواب تا کشیدم دراز ویال توی

 بشه پیدا واسش خوب دختر یه اومیدوارم خوبیه مرد اون میده ارامش

 توشه خروسم تخم تا مرغ شیر از ها ایرانی این قول به کردم باز یخچالو در گشنمه رفتم خونه اشپز سمت به

 کنم فکر.....گفتم؟ درست..

 روی اشتمگذ رو ماینوز سس و گوجه و کاهو بشه گرم تا فر توی گذاشتم تستم نون تکه دوتا برداشتم کالباس یکم

 میز

 دینگ

 شده گرم من های نون داد خبر که بود ماکروفر صدای این

 رداشتم هاروب نون و کردم باز رو ماکروفر در

 ارهدوب و دیگه کالباس تکه یه بعدم و گوجه کاهو دوباره مالیدم هم سس.. گوجه.....کالباس تکه یه....کاهو ورقه یه

 جلوی رفتم و گذاشتم بشقاب توی کردم اش تکه دو تیزی چاقو با روش گذاشتم هم رو دیگه نون تکه سس

 اواقع بفهمم من تا مونده شب یه فقط چون نیست دلم توی دل ومن میاد ازامایشم جواب هفته همین اخر تلوزیون
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 ینا خیلیه میشم مسلمان که همین....بیام؟ کنار میتونم من یعنی..بشم مسلمان باید نباشم اگر..نه یا بیمارم

 میتونم که جایی تا میکنم رو خودم سعی خوب ولی...که کنم عوض نمیتونم رو شیطونم شخصیت

 باشه منفی ها جواب منفی یعنی باشه میخوام که چیزی که کردم التماس خدا به صبح تا رو شب

 یردادت بگیرم برم خودم نمیداد یاری پاهام بگیرم رو ازمایش جواب تا رفتیم تیرداد با نزاشتم هم رو چشم صبح تا

 میکردم بازی انگشتام با استرس با رفت

 مانیا منفیه.... منفیه

 پیاده ماشین از چطوری نمیدونم میومد طرفم به خیس های چشم و خنده با تیرداد برگردوندم صدا طرف سرموبه

 منفی؟ -شدم

 نداری ایدز تو نیستی بیمار تو.. خوب دختر منفیه اره -تیرداد

 ازار رو بقیه رو خودم اینقدر کاش میدادم ازمایش اول همون از کاش انداختم تیرداد اغوش به خودم توانم تمام با

 نمیدادم

 میکردم گریه حالی خوش از

 نیستی بیمار میدونستم..خوب دختر بودم مطمعن من -تیرداد

 ..کاش بودی اومده تر زود کاش ممنونتم تیرداد- من

 بشی؟ مسلمون میخوای..کنی؟ عمل حرفت به میخوای-گفت ارومی صدای با-..عزیزم نشده دیر هم حاال -تیرداد

 بشم مسلمون میخوام..میگم قلبم ته از داد جوابمو امامتون داد جوابمو خدا... خدامه از البته -خندیدم

 خوشکله خانم برات حالم خوش -کرد بغلم تر محکم تیرداد

 میکردم تکرار من و میگفت رو ایاتی بود ایستاده جلوم عجیبی لباس با مردی رفتیم مسجد طرف به خنده با

 که فهمیدم من و شد سرازیر اشکم ناخاداگاه گفتم که رو جمله اخرین دادم ارامش دلم به ایات اون ولی نمیدونم

 تمانداخ گردنم داد هدیه بهم تیرداد که رو زنجیری جاش به دراوردم رو بود گرنم به که سلیبی مسلمانم یه دیگه

 انداختم گردنم حالی خوش با بود اویزون اهلل یه بهش که طال زنجیر یه

 

 شدم رو اون به رو این از بودم نکرده حسابی درستو ارایش که بود ها مدت کردم ارایش کردم تنم مناسبی لباس

 ودهب دلم ته از اینکه با نذاشته حجابم لباس توی تاثیری هیچ شدنم مسلمون که بگم باید شدم ماشین سوار

 بریم -تیرداد
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 برم -من

 واقعا چالوس جاده میده زندگی بوی چیز همه حاال ترند زیبا برام ها باغ این االن افتادیم راه به خونه طرف به

 ماه مثله قشنگه

 داد فشار رو زنگ لبخند با تیرداد ایستادم در جلوی خونه رسیدم کی نفهمیدم که داشتم شوق اونقدر

 کیه؟

 زیور بود خدمتکار صدای این

 اوردم رو مانیا...تیرداد منم کنید دروباز خانم زیور سالم -تیرداد

 شکر مرتبه هزار خدارو بفرمایید بفرمایید -شد شاد زیرو صدای

 ودب اشک خیس چشماش میاد طرفم به سرعت با که دیدم مامانو شدیم وارد تیرداد منو شد باز تیکی صدای با در

 خفه داشتم میدادن فشار خودشون به محکم منو هردوشون دیدم بابا و مامان اغوش توی خودمو بعد لحظه چند

 بودم دور محبتشون پر اغوش این از چندماهی بود بخش لذت برام ولی میشدم

 کشیدیم چی ما ماه چند این میدونی.. نگفتی هیچی چرا دیونه دختر اخه -بابا

 نبود ولی میگشتم مایک دنبال چشمام با

 کجاست مایک -من

 توی...بگیم بهش رفت یادمون پاک االنم شد افسرده نیست کردنت پیدا به امیدی گفتن که روی از -غم با مامان

 اتاقشه

 هی با رفتم باال ها ازپله کردم روباز خونه ورودی در دویدن به کردم شروع مایک تاق طرف به فقطه نگفتم چیزی

 حالی در هم کنار خودش منو بزرگ عسک روش روبه به بود خیره تختش روی مایک کردم درباز ناگهانی حرکت

 بود همدیگه کمر دور دستامون و بودیم زده لبخند به که

 مایک -من

 باشم من که نمیکرد باور انگار اورد طرفم به سرشو دیدم رو خورد که شدیدی تکون وظوح به

 خودتی؟ ماینا -مایک

 داداشی خودمم که معلومه -بغلش پریدم

 داداشت نگفتی...بودی؟ کجا بشم قشنگت چشمای فدای...عزیزم...خواهری - کرد بغلم محکم گریه زیر زد مایک

 گذاشتی؟ تنهامون چرا..رفتی؟ چرا رفتی کجا اخه..میکنه؟ دق تو بدونه
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 عزیزم باش اروم داداشی باش اروم -من

 

 اتفاقات همه این از االن و کردم مرور خودم واسه خاطراتمو تما بود من عمر روزای بهترین از یکی روز چند اون

 نشدم ها اون طعمه که حالم خوش من و شده دستگیر ادریس میگذره دوماه

 

 سه اون ولی بودیم صمیمی هم با خیلی ایرانیه که دانشگاهه خشکالی از یکی دیدم رو مهرسا من نمیشه باورم

 کردیم بغل همیدیگرو کشون جیغ خیابون وسط که بودیم خوشحال اینقدر ایران اومد پیش سال

 دیدنت از خوشحالم جونم مانیا مانی وای -مهرسا

 خوبی؟..بود شده تنگ برات دلم خیلی همینطورعزیزم منم -من

 بزاره دانشگاه درسو اگر بابا اره - مهرسا

 میخونی؟ درس هنوزم مگه -من

 نمیخونی؟ تو مگه اره -مهرسا

 گرفتم روان و اعصاب تخصص من - گرفتم خودم به مغروری قیافه

 شد متوجه کلی توضیح سری زیه بعدا ولی نداشت باور خنده زیر زد مهرسا

 زنگ مهرسا تااااا رفتیم بیرون هم ربا چندبا و تماسیم در باهم میگذره دیدم رو مهرسا من که روز اون از هفته یه

 زد

 خوشکله سالم -من

 بیکاری؟ امشب مانیا..عزیزم سالم -مهرسا

 چطور؟..کلی اره -من

 میای؟ داره مهمونی امشب که داره دوستی یه شایان پرسم دوست -مهرسا

 میام که معلومه -جیغ با

 بریم باهم دنبالت میام هشت ساعت خانمی اوکی -مهرسا

 باشه -من
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 رمزق جین شلوار یه لباسام بین کردم لخت لخت اتو با بعد و خشک موهامو گرفتم حسابی دوش حمام توی پریدم

 یشدم شل کمرش پشت پوشیدم بود شده دوخته مشکی ساتن پهن نوار یه با یقش روی که مشکی تاپ یه با سیر

 پوشیدم هم رو مشکیم اسپرت های کفش نه زیاد کم خیلی البته میشد برهنه کمرم و

 خوشکلیم و محو ارایش ایینه جلوی پریدم رسیده اپ میک موقع خوب.. ندارم عالقه دار پاشنه کفش به زیاد اخه

 دمز همیشگیمو یار و عشق که لبم برق تن یه..یکی این از غیر بود مالیم همش کردم تمام اتیشی قرمز روژ یه روبا

 2:07 بود شده تازه ساعت بودمشون بسته اسبی دم که موهامم پوشیدم مشکیم قرمز شال با رو مشکیم مانتو

 دقیقه

 پایین اومدم

 مامان -من

 بله -اشپزخونه توی از مامان

 بیرون میرم داارم من -من

 نیست؟ وقت دیرو کجا -مامان

 بیرون میرم مهرسا با نیستم تنها -من

 عزیزم باش خودت مواظب باشه -مامان

 چشم -من

 کرد لوس خودشو و بغلم پرید و زد جیغ دیدنم با مهرسا بیرون رفتم ذوق با زدن درو زنگ که بود موقع همون

 ودشخ مال که بلوند موهای برنز یکم پوستشم بود سبز های چشم با مانکن البته صد و بلند قد دختر یه مهرسا

 اوناست دختر تنها هم مهرسا و بودن ایرانی هردو پدرش مادرو بود

 شو اشنا مانیا با بیا عزیزم -مهرسا

 ابجذ خیلی کل در مشکی ابرو چشم و چهارشونه بلند قد بود مهرسا مناسب واقعا که گرفت قرار روم روبه پسری

 بود

 دوستم مانیا..پسرم دوست ارشیا -مهرسا

 دادم دست ارشیا با

 خوشبختم -من

 مانیا.. همینطور منم -ارشیا
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 کنی صدام اسم به نیست مشکلی یعنی زدم لبخند

 بود کرده کم صداشو بود گذاشته شای اهنگ ارشیا شدیم ماشین سوار

 دیگه؟ بودید دانشگاه یه توی شمادوتا -ارشیا

 اهوم -من

 لشو مانیا ولی بود شده مانیا عاشق دانشگاه پسر ترین پولدار.. میاوردیم پسرا سر هایی بال چه نمیدونی -مهرسا

 . نمیخواد پسر دوس گفت کردو

 پیشنهاد نفر چند.نشده دوست کسی با هنوزم گفت پرسیدم گابریال از -گفت ذوق با و برگشت من طرف به

 رقرارب رابطه کسی با شده کسی ماله نشم مطمعن که تاروزی باشم مانیا منتظر میخوام گفته اون ولی دادن دوستی

 نمیکنم

 میکنه اب پسرارو دل که ها خنده اون از خنده زیر زدم

 ندارم بهش ایی عالقه گفتم بهش من.دیونست رایان -من

 خر تو وقت اون دیونه دارن ارزوشو دخترا همه دانشگاهه پسر ترین خوشپیت و بهترین خلی که بس از -مهرسا

 خدا امان به کردی ولش

 نکن خراب شبمو مهرسا بیخیال -من

 اف اف و کرد قفل درارو ارشیا شدیم پیداه ماشین از ویال یه جلوی رسیدیم ساعت یک شایدم یا ساعت نیم از بعد

 شدیم وارد و شد باز در بود زیاد فاصلمون اخه نشنیدیم مهرسا منو که گفت چیزی یه زد رو

 یمشک من نقاب زد نقاب خودشم داد مهرسا و منو به نقاب دوتا ارشیا میشد تر بلند صدا میرفتیم تر جلو هرچی

 طبق بود گرفته قاب خوشرنگمو چشمای ها نقاب شدیم وارد باهم ابی مهرسا مال و خاکستری ارشیا ماله بود

 حال در بودن پر رنگی قرمز مواد با که هایی بودندجام خودشون های کاری کثافت مشغول پسرا دختر معمول

 منشست مانند ال مبل یه روی رفتم بسنجم فضارو یکم اول ولی برقصم میخواد دلم خیلی کردم حس بود پخش

 بود زده نقاب ما مثل که و خوشتیپ حیکل قوی مرد یه نشستم بود من برای جای ولی بودن نشسته ادم کلی

 دوخت رو روبه به نگاهشو و کردو بهم نگاهش کنارش نشستم فاصله حداقل یعنی فاصله کمی با بود نشسته کنارم

 بالیی ندارم دوست بدن دستم کار ممکنه چون نمیشدم دمخور زیاد مردا ما بود عادتم این نکردم توجهی منم

 بیاد سرم

 . داشتن االن همین از شایان و مهرسا
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 برداشتم هارو جام از یکی گرفت جلوم سینی مردی بخورتش میخواست دلش ادم که میمود عشوه چنان مهرسا

 این از حداقل نمیکنی رعایت حجابتو اگر شدی مسلمون دیگه تو گفت درونم از یکی ولی بخورم میخواستم

 باش عاقل یکمی حداقل نیست مهم مردا بودن برات اگر..نخور ها کوفتی

 بخیال....چی؟ بخاطر.. بخاطر فقط..نمیخرم باشه -من

 کردم خالی میز روی گلدون توی رو جام

 نخوردی؟ چرا

 نبود جلف اصال اون بودن جلف که همه برعکس بود پوشیده مشکی دست یه بود کناریم مرد همون

 میپرسی؟ چی واسه..نخور؟ گفت درونم از یکی اخه -من

 بود جالب برام -باال انداخت هاشو شونه

 مهرسا هب من)شده ذره یه مربیم رقصیدن واسه دلم کن باور..برقصی؟ برامو نمیای..جونم مانیا مانیییییییییییی

 (میدادم یاد رقصیدن

 میکنم کم و همهر روی میام خودم االن بزار..خانمی نیست حسش فعال -من

 چندسالته؟ -مرد بود گذاشته و اتاق یه توی بود برده شالمو و مانتو مهرسا

 سوالیه؟ بیست.. 77 -من

 نمینشستم میومدم اومد نمی خوشم ازش چون شدم بلند جام کرداز نگاهم خشک

 شاد و بود خارجی بود باحال خیلی که شد شورع جدید اهنگ یه موقع همون کشیدم کمرم به دستی

  شدم رقصیدن مشغول من و کردن خالی وسطتو جمعیت رقصیدن به کردم شروع و وسط رفتم

 متری سه فکرکنم ترسیدم کرد کمرم دور دستشو یکی یهو که اهنگ با میکردم حال کلی میرقصیدم داشتم

 اون از دراکوال خوده خوده..کیه؟ دیگه این خدا وای عقب رفتم کردمو باز کمرم دور رو مرد دست هوا پریدم

 ایی دقیقه چند بود بیفایده ولی کنم فرار دستش از داشتم سعی طرفم اومد بازم شد چندشم هیزش چشمای

 یه گوشش زیر اومد نفر یه یهو صدا سرو اون توی نمیرسید گوشش به که صدام میزدم سروکله باهاش داشتم

 لرزید تنم سراغم میاد گفت ولی رفت سریع اونم گفت چیزی

 االن همین برم که اینه کار ترین عقالنه بیاد سرم بالیی میترسم برم اونجا از زودتر هرچی میخواستم
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 توی فتمر یهو که برمیداشتم رو مانتوم داشتم اتاقه کدوم توی بود گفته مهرسا بردارم لباسامو تا باال طبقه رفتم

 مشمیزد لگد و مشت با داشتم بود دیگه مرد یه کردم اشتباه ولی باشه مرد همون میترسیدم زدم جیغ یکی بغل

 زور بدونه پا دستو بی دختر همون شدم شده خشک بدنم نکردم تمرین دوساله فایده چه ولی

 کن ولم اه عوضی کن ولم -من

 منی ماله امشب.... نزن پا دستو اینقدر کوچلو پیشی اخی -مرد

 اه کن ولم -من

 یچ بابارو جواب میومد سرم بالیی اگر بودم ترسیده بودم عصبی خیلی نداشت ایی فایده ولی کردم تقال بازم

 میرفت ابرومون میدادم

 لیو میکشید جیغ همش طرفم اومد بازم بدبختی اخر بود قفل ولی در سمت رفتم کرد ولم پاش بین زدم لگد یه

 ادم که جایی گردنم توی زد مشت با نامرد رفتم هوش از درد یه با بعدم که ترسیدم اینقدر نداشت ایی فایده

 میشه بیهوش

 

 ظرن به زیباتر اتاق چراغ مهتابی تور زیر مانیا مظلوم صورت. شد می نزدیک مانیا به اورش چندش لبخند با مرد

 ماله امشب-:گفت وار دیوانه و زد قهقهه و ایستاد مانیا صورت به صورت. بود زیبا خیلی خودش هرچند میرسید

 منی

 ودب انجا و کنه باز درو میخواست نفر یه پرندش جا از در دستگیره صدای اومد بیرون زدهنش ا فقط جمله این ولی

 با گرا تخت زیر داد هلش زمین انداخت و کرد بلند رو مانیا بود شده پالچه دست شنید رو پلیس پلیس فریاد که

 توی کسی میفهمیدن نباید اونا بشه باز میخواست در اخر لحظه در میکرد ازداح باید صد در صد مدیدنش اون

 فرارا مرد بود شده دیر ولی دید اونو در پشت فرد و شد باز در اخر لحظه در بیرون پرید و کرد باز رو پنجره اتاق

 کرد

 

 دش چشمام پر اشک میکرد درد شدت به کمرم ولی اومد سرم بالیی چه نمیدونم میکنم حس گردنم توی بدی درد

 کجام؟ من یعنی بود تاریک جا همه

 ...شدم ابرو بی نه وای شد بیشتر گریم بودم تخت یه روی

 چراغ نور بعدم و اومد دری شدن باز صدای میکردم گریه و بودم شده مچاله تخت روی گریه زیر زدم بلند صدای با

 الوخاب چهرش بود خوشتیپ و شونه چهار بلند قد مرد یه کردم بلند سرمو کردم جمع بغلم توی بیتشر زانوهامو

 میرید نظر به خسته
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 شده؟ چی

 درازی دست بهم نامرد بود کنارم مهمونی توی که بود مردی همون صدای صدا این خیلی بود اشنا خیلی صدای

 .کرده؟

 کجام؟ من.. من -من

 منی خونه -کرد اخمی مرد

 شدم؟ ابرو بی....اومده؟ سرم بالیی چه چ -من

 نکنم تحمل این از بیشتر رو ننگ این ولی بمیرم حاضرم کنم چیکار ابروییم بی با گرفت شدت گریم

 نشده چیزیت نکن گریه اینقدر -مرد

 مرد اون یعنی..نیومده؟ سرم بالیی میگفت داشت چی کردم نگاهش تعجب با

 نیاورده؟ سرم بالی اون.. مرد اون یعنی -من

 نیاورده نه -داد تکون سرشو قاطع مرد

 مکشید اینم از بدتر دردای من...شدم ابرو بی اگر بگو... دارم طاقت من بگو....میگی؟ راست - خندیدم گریه بین

 .بگو پس

 درمیاره دلم از خدا بخندم بار دو کاقیه-گرفت گریم بازم

 نشده چیزیت میگم باش اروم -مرد

 مهمونیی همچین توی اومدی نمی بود مهم برات اگر -گفت طعنه با

 هک هوسبازن اینقدر مرداش ایران توی نمیدونستم من..بزن حرف درست-غریدم میرفت یورتمه اعصابم رو داشت

 ...نیاوفتاد اتفاقی هیچ اونم افتاد برام اتفاقی همپین بار یه فقط فرانسه توی عمرم تمام بکنن کاری همچین

 خفه بهتره پس میکنم خوردت میام االن که میزد داد بدجوری چشماش خاکستری بود شده عصبی اونم انگار

 شدن؟ خفه منو محاله ولی..شی

 توشه؟ ادمایی همچین ایران بگه بهت نبود کس هیچ یعنی -مرد

 سیار الس صد...نمیرفتم میدونستم اگر..نمیدونستم بخدا....نگفت هیچکس نه -گفتم مظلومانه کردم بغض بازم

 نمیرفتم

 سیار؟...چی؟ چی -مرد
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 نیست؟ سیار مگه...دیگه اره -من

 سیاهه نیست سیار میگفت درست تیرداد نیسی بلد درست فارسی هنوزم تو من خدای-خنده زیر زد

 میشناسی؟ و تیرداد تو -گفتم ذوق با شنیدم تیردادو اسم تا

 ..همکارمه اون اره -تکونداد سرشو

 پلیسی؟ تو..چی؟ -من

 همکار هم دوست هم اره-بود مونده لبخند یه فقط االن زد که ایی قهقه اون از

 اینجاست؟ اون.. واقعا -من

 ماموریته اون نیست نه -مرد

 اومد یادم کمرم درد دوباره رفت در بادم

 اخ

 گذاشتم کمرم روی دستمو

 شد؟ چی - مرد

 میکنه درد خیلی کمرم -من

 بدم مسکن بهت بزار گرفته درد کمرت زمین انداختت کنم فکر -مرد

 اردو قرص بسته یه و اب لیوان یه با بعد دقیقه چند صبحه چهار افتاد دیواری ساعت به نگام بیرون رفت اتاق از

 بودم بسته چشمامو و بودم خوابیده تخت روی شد

 بخواب بعد بخور قرصو این شو بلند -مرد

 موقع کردم نگاه صورتم روی از موهامو نشستم منم نشست تخت لبه بود ایستاده کنارم کردم باز چشمامو اروم

 مزاحمت که ببخشید..ممنون-زدم کوچیک لبخند یله قدردانی برای ولی بود گرفته درد کمرم شدن بلند

 اومدم نمی هرگز میاوفته اتفاقی همچین امشب میدونستم اگر...شدم

 افلق نگاهم کردم بلند سرمو میکنه سنگینی زیادی نگاهش دیدم گرفتم دستش از رو قرص..داد تکون سرشو اروم

 نگاهم تو شد قفلم هیچ شد گیر

 میونی دوستت خونه شب گفتم..گفتم مامانت به -مرد
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 ونگاهم اوردمو کم من ساعتم اخر بود دوخته چشمام توی که کنجکاوشو نگاه نمیتونم ولی دادم تکون سرمو اروم

 سنگینه نگاهش بدجوری گرفتم ازش

 خونتون میبرمت صبح بخواب بگیر -زیر انداخت سرشو اونم

 رفتم فرو عمیقی خواب به و کشیدم دراز جام توی دادم تکون سرمو اروم

 

 

 شدم بلند جام از نبود درد کمر از خبری دیگه همیشگیم عادت مثله دادم تنم به قوصی کشو بازکردم چشمامو

 ستید نبود مشخص زیاد خیلی نه ولی بود کبود گردنم از یکم ایستادم اینه جلوی بود تنم دیشب لباسای هنوزم

 سسروی تیو صورتمو و دست اومدم بیرون اتاق از نیست بهداشتی سرویش اتاق توی دیدم کشیدم بازم موهای به

 خشک دستمال با صورتمو شناختم راحت میکرد فرق رنگش درا بقیه با درش چون شستم اتاق کنار بهداشتی

 کنارهمون مبل روی رفتم طرفش به ذوق با شنیدم رو بود تیرداد ماله که اشنایی صدای که بیرون اومدم و کردم

 .کردم حل آغوشش در خودمو اشکی چشمای با شد بلند دید منو تا بود نشسته نمیدونم اسمشو که مرده

 یرفت نکن شیطنت بودم گفته بهت..شدم نگرانت خیلی..نه؟ دیگه بدی دق مارو داری عادت همیشه تو -تیرداد

 کردی؟ نمایی هنر اونجا

 منگفت...کردی؟ گریه بازکه کوچلو پری -کرد پاک اشکمو تیرداد بود شده سرازیر اشکام شدم جدا از دلخوری با

 ..نکن گریه

 نجولپل بدجوری پیشی این نمکنم باور که خورده نگو...نخورده؟ موش که زبونتو.بشم فدات الهی -بوسید گونمو

 میندازه

 برات شد درس فقط.. نیافتاده اتفاقی دیگه نخور غصه -کرد بغلم بازم خندید که بازوش به زدم بود گرفته خندم

 من با مشورت و برنامه بدونه اونم جایی بری نشی بلند الکی که

 نه؟ نبود خوبی تجربه -مرد

 داشت لب به مزحکی پوزخند بازم برگردوندم طرفش به سرمو

 اصال نه -من

 نمیکنم فراموش هیچوقت...دادای نجات کسمو مهمترین تو..ممنونم ازت واقعا..جان معراج -تیرداد

 بودم چسبونده تیرداد به خودمو

 نیست درست کارات این.. مانیا کردی دیونم....کنم؟ چیکار تو ازدست من خدا ای.. اخه -تیرداد
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 کن نگاه منو مانیا-بوسید اروم و گرفت مشتش توی دستامو زد زانو جلوم و مبل روی نشوند منو

 بود اشک خیس صوتم کردم بلند سرمو

 اینجا ولی..میفهمم نیسی اصیل ایرانی تو بودی ازاد تو..داری دوست رو استقالل میدونم....مانیا نکن گریه -تیرداد

 نداری رابطه مردم یه با حتی که تو مانیا من خدای.. نمیتونی.. بیرون بری تنها نمیتونی تو ایرانه

 هستی؟ چی تو پس

 بود نشسته صاف مبل روی که درحالی میکرد نگاه مارو داشت توهم های اخم با که معراج طرف برگشت تیرداد

 دوست من منظور....؟.باشن داشه میتون ایی رابطه چه برادر خواهرو خواهرمه مثله...مثل مانیا که گفتم -تیرداد

 باشه داشته ازدواج قصد باهاش که هرکسی یا پسره

 بود سخت براش حرف این زدن انگاری

 تیرداد -من

 بکشه منو اقاهه این میترسم خونه ببری منو میشه -گفتم گریه با کرد نگاهم تیرداد

 خوبیه مرد رحمت سرگرد نترس کوچلو گربه -خنده زیر زد تیرداد

 خشنه و بداخالقه خیلی میترسم ازش من ولی -من

 میبرمت عزیزم باشه -تیرداد

 ادم تیرداد کال خندید معراج درمورد من های حرف به کلی تیرداد رفتیم اونجا از و کردیم خداحافظی معراج با

 و اخالق خوش ولی میومد نظر به جدی و بداخالق خیلی که بودمش دیده که اولی روزای برعکس شوخیه

 خودمونیه

 

 رنف یه دوباره ندارم دوست بهتره سرکار نرم اصال که میکنم فکر این به هم من و میگذره نحس روز اون از روز سه

 از البته بگذرونم خوش خودم واسه میدم ترجیح و کشیدم خط رو کردن کار دور همین واسه بشه عالقمند بهم

 کشیدم خط رو رفتن مهمونی دور.. خوبش نوع

 اومدنشون با کلی مریم و مینا البته اومدن هم دخترا بقیه و نازی زدن سر بهم سامان و ساسان روز سه این توی

 من که بود عجیب خیلی براشون البته شدن حال خوش واقعا شدم مسلمان فهمیدن وقتی کردن حالم خوش

 دارم رو قیافه و تیپ همون هنوزم
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 و حساس ماموریت خودش گفته به ماموریته چون نمیزنم حرف باهاش دوروزه ولی نشده قطع تیرداد با تماسم

 کنه محافظت ازش خدا امیدوارم خطرناکیه

 

 میخرم رو میخوره چشمم به که چیز هر سال عید واسه حسابی خرید یه اونم خریدم مشغول

 قبال البته اتاق رنگ و پرده تا گرفته خواب تخت از کنم عوض اتاقمو طراحی که اومدم امروز شدم مغازه یه وارد

 کردم عوض رو اتاقم رنگ

 تختی رو با طالیی تخت بخرم داره رنگی طالیی های نقش که سفید حریر های پرده میخوام اتاقمه رنگه سفید

 ندلیص یه با خریدم بود تکی که هم رنگی کرم روکس که طالیی مبل یه....طالیی کرم یا طایی پوش کف یه سفید

 من خوب سلیقه این با بشه زیبا باید واقعا اتاقم کالل اتاقم تراس توی برای ایی گهواره

 میکنه نگاهم داره کریهه لبخند یه با پسر یه دیدم برگتم زد تنه بهم محکم یکی که میزدم گشت رداشتم همینوط

 برگردوندم رومو و کردم اخم

 یعن نکردم گوش بشم دوس باهاش کنه متقاعدم داشت سعی همش که پسرم اون های وز وز به دادم ادامه راهم به

 وششگ توی زدم قدرتم تمام با و برگشتم دفعه یه میزد بهم حالمو اورش چندش قیافه میشنیدم ولی ینمیخواستم

 دارم زود هنوزم ولی نکردم تمرین درست دوساله درسته میکشیدم نفس عصبی و تند تند

 و دمش تر عصبی نیست خوبی پچیز بود معلوم که حرفش اون با ولی نفهمیدم معنیشو من که داد فحش یه پسره

 اشغال عوضی شد زمین پخش که صورتش توی زدم یکی پا با و هوا پریدم

 یرو افتاده بیهوش زدم نفرو یه که انگار نه انگار دادم ادامه راهم به کردمو صاف مانتومو و تکوندم بامزه دستامو

 زمین

 

 

 نمیزنم سفید و سیاه به دست کال که منم بچشندش و بیاد خودش دیزاینر که شد قرار کردم خیردمامو

 ناشناسه شماره که دیدم و اوردم درش گرمکنم جیب توی از خورد زنگ گوشیم که میرفتم راه حیاط توی داشتم

 دادم جوابشو وقت فوت بدونه

 بله؟-من

 افشار؟ ماینا خانم -شد بلند مردی بم صدای

 بفرمایید؟ بله -من
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 هستم شایان -مرد

 نمیارم؟ جا به -من

 ...مهرسا دوست -مرد

 بفرمایید اومد یادم بله بله اوه من-شد گرفته صداش

 بگم زدم زنگ راستش -رحمت

 بریده بریده البته بود عصبی نفساش کرد سکوت

 شده کشته تصادف یه توی بگممهرسا زدم زنگ -یگفت ای الوده غم صدای با

 شده کشته شده کشته...شده کشته شده کشته

 باهاش پیش دروز من میگید دارید چی -گریه زیر زدم...مرده؟ مهرسا.میپیچید ذهنم توی که بود صدایی این

 زدم حرف

 افتاد اتفاق این پریشب -شایان

 یدمپوش سیاه دست یه لباس اشک خیس صورتی با نبود خونه کس هیچ گرفتم ازش رو ادرس اومد نمی بند گریم

 مرده که نمیشد باورم میکردم گریه همش افتادم راه وبه شدم ماشینم سوار و

 با شدم وارد بود باز خونه در میومد زن چند شیون صدای بودن زده سیاه های پرچم درش رسیدم خونه یه به

 بود مهرسا شبیه خیلی که مرد یه میکرد گریه و بود نشسته مله روی زن یه خیس صورتی

 اومد طرفم به دیدم رو رحمت معراج بودن شده بدتر اشکام

 افشار خانم سالم-شایان

 نه یا دادم سامشو جواب نماد یادم حتی کردم نگاهش ودم کردهب سکوت درحالی اشکم چشمای با

 مرده؟ -من

 مبود من فقط بود شده قطع همه صدای زمین روی نشستم زانو با گریه زیر زدم بلند صدای با زیر انداخت سرشو

 میکردم گریه بلند صدای با که

 که نبود وقتش..سالشه؟ چند مگه جونه خیلی اون.زد حرف بامن خودش اون نمرده مهرسا میگید دورغ -من

 .میبینم اتاقتو که منم نفر اولین گفت شمال میریم گفت داد قول برمیگرده گفت.بمیره

 نمیداد امونم گریه
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 گرفت دستمو زد همون دادن قند اب بهم کرد م بلند گرفت بازومو و اومد زن یه

 

 یاخدا براقش پشمای مهربونش صورت بود زده گل عالمه یه وسط مهرسا عکس میگفت بغض با میکرد گریه زنم

 نبود وقتش..بمیره؟ االن باید چرا

 .. داشتم دوسش خواهرم عنوان به دلم ته از واقعا کسی بودم کسم بهترین شدن خاک شاهد من روز اون

 

 بودم نشسته تیرداد مادر بودکنار مایک خورد زنگ گوشیم

 مایک الو -گفتم ایی گرفته صدای با دادم جواب

 خوبه؟ حالت..خوتی؟..مانیا -گفت نگران مایک

 دارم ماشین من بیا تاکمسی با فقط)...........( ادرسش اینجا بیا نیستم خوب اصال مایک نه -من

 نیست بد زیاد حالم شد مطمعن اینکه از بعد البته گفت ایی باشه مایک

 مانیا

 مکرد بغل رو مایک شد جمع چشمام توی اشک افتاد مهرسا به یادم بازم بود مایک برگردوندم صدا طرف به سرمو

 شد ناراحت خیلی مرده مهرسا فهمید وقتی مایک

 بابا اب مامان اگر بودیم خونه مایک منو و تفریح واسه میامی بودن رفته بابا و مامان بود سخت خیلی برام شب اون

 میخوابم میک پیش میرم امشب ولی میخوابیدم بغلش توی و میرفتم بود نکرده ازدواج

 میکنه ارومنوازش موهامو گذاشتم مایک بازوی روی سرمو

 بود؟ خوبی دختر -مایک

 اهوم -من

 شدم..ناراحتم خیلی -مایک

 بمیره نبود حقش بیشتر برادرم یه از شاید بود تر عزیمز من برای دوستم یه از تیرداد کردم گریه صبح تا شب اون

 

 هنوزم که هستم ایی ساله سه و بیست دختر االن من و بود اتفاق از پر من برای که سالی یک گذشت سال یک

 از یکی با ازدواج قصد مایک رفت دنیا از نو سال به مانده روز یک توی دوستم بهترین نچشیده رو عشق طعم
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 همیشه برای و بشه جون بی هام بال که کنم پرواز اینقدر میخواد دلم گاهی تنهام هنوزم من و داره رو همکاراش

 میگیره دلم مهرسا اوری یاد با اگرچه شادم دختر همون هنوزم مندن قدرت نمیشه ولی بدم دستشون از

 

 مرده مهرسا که ساله یک االن رفته نو ازسال نیمی بخشه لذت برام همیشه بهار بوی میزنم قدم خلوت یخیابون تو

 دختر با کرده نامزد مایک شده اعدام ادریس که چندماهه ساله یک شده مرخص بیمارستان از ایمان که ساله یک

 و خوب دختر نظر ازهر اچتماعی و خوب مرد یه دختر فرهادیه رویا اسمش که نازی خیلی مشکی ابرو چشم

 محمد دوس با مریم و بود ییقش تو سرش همیشه که خان محمد با مینا کردند ازدواج هردو مریم و مینا مهربون

 من با بیشتر البته ازدواج فکر به هم سامان کرده ازدواج شرکتش منشی با هم ساسان...

 باشم اهم نگهبان نمیخوام دیگه گفتم روبرت به که اونقدر شده معنی بی عشق برام دیگه ولی نشه باورتون شاید

 شدم من و منه جای ایی دیگه کسه دیگه حاال ولی دارم هامو قدرت همه من کرد قبول ولی کرد دعوا خیلی روبرت

 دشای باشه من زندگی کلید ماه همین شاید میکنم نگاه ماه به مشتاقانه هنوزم ها این همه با مصرف بی پری یه

 مطمعنم نیست ولی

 

 

 بزنیم حرف هم با باید بشینید میشه مایک مانیا -بابا

 نعی خوشه ا ن حالوشن بگم چطوری یکم نظر به بودن نشسته هم کنار بابا و مامان کردیم هم به نگاه میک منو

 شدن بزنن مترسن ولی بزنن حرفی میخوان که کسایی

 ...بگم حتما باید که یمهمه خیل موضه یه ببینید -بابا

 بابا؟ افتاده اتفاقی -مایک

 بیاد خاستگار مانیا برای هفته این اخر قرار..بگم؟ چطوری -بابا

 کردم اخم کرد موزی خنده کردم مایک به متعجب نگهی باال پرید هام ابرو

 نیست عجیب اینکه -مایک

 تردخ میدونید که همونطور کنم عمل بهش من باید که داشته نامه وصیت یه..خدابیامرزم پدر..میکنه فرق -بابا

 کردن ازدواج دختراشون عموهات دارم من فق مجرد

 مجرده نازی -مایک

 مانیا میومنه فقط داده هم رو بله اومده خاستگار براش دیشب نازی -بابا
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 میشد بودار داشت قضیه

 بابا لیو زندس هنوز دوستش بشه تر صمیم باهم رابطشون کهمیخواسته یداشته دوست یه من بابای ببینید -بابا

 نبود دنیا این به عمرش خدابیامرزتش.. یمن

 خوب -مایک

 کنه ازدواج اونا پسر با باید مانیا -کشید عمیقی نفس بابا

 بودم شده شوکه سرم روی ریختن یخ اب سطل یه انگار

 چی؟-زمان هم مایک و من

 بابا؟ میکنی شوخی -من

 اینجا میان شب فردا پس نه شب فردا اونا میزنم حرف جدی دارم..دارم؟ شوخی باهات من مگه -گفت عصبی بابا

 نمیشناستش؟ اصال که ککسی اونم..کنه؟ ازدواج باهاش مانیا بزارید میخواید شما یعنی بابا -مایک

 میونه در خاندانم ابروی پای کنم چیکار خوب -بابا

 بابا که واقعام -من

 رود کنم دروباز خواستن و زدن در هرچی بستم درو و اتاقم تیو رفتم خیلی بودم عصبانی خیلی شدم بلند جام از

 احمق عوضی اه... خیریه؟ کدوم اصال نمیکنم ازدواج ادم اون با عمرا نکردم باز

 ا یول کردی وصل وزنه بهشون انگاری که میکردن حرکت ها عقربه کند اینقدر بگذره ساعت میخواستم اگر حاال

 زدیم حرف بابا با مایک منو هرچی بمیرم میخواد دلم خاستگاریه شب امشبم و گذشت دوشب این من زشانس

 منمیکد فکر هیچوقت.. نیست مهم برام ولی.. خرپوله خیلی پسره فهمیدم مامان های گفته از نداشت ایی فایده

 بیاد کرده قبول چرا نامرد اون...متنفرم ازشون اه..االن ولی..بشم اجباری ازدواج قربانی

 

 کردم ایینه یتوی نگاه یه خودم به

 افتادما گیری عجب خدا ای

 با دنبای گفت کردو دعوا باهام مایک ولی بپوشم مسخره لباس یه میخواستم کردم نگاه ایینه توی خودم به بازم

 بپوشم درست لباس یه شدم مجبور منم کنم بازی خانوادم ابروی

 ایه کفش نزدم لبم برق حتی کم خیلی کردم هم کمی خیلی ارایش دارم تن به شیکی رنگ شیری شلوار و کت

 نگاهم تحسین با مامان و بابا نشستم مبل رو حوصلگی بی با میده نشون تر بلند قدمو رنگم شیری بلند پشنه
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 عصبانیت با سامان..نداره ازمن کمی دست هم مایک شده جاری چشمام توی غم دنیا یه که انگار نه انگار میکنن

 هم نازی خوشحاله کهخیلی هم زهرا عمو زن انگار نه انگار هم باران عمه نشسته خیال بی ساسان زده زل بهم

 گرفته دلم که منم میشه مرگ ذوق داره کنه ازدواج مریخی موجود این با نیست قرار اینکه بخاطر

 مانیا -سامان

 بله -من

 بزنیم؟ حرف دقیقه یه میشه -سامان

 باشه -من

 خودشونن بله دیدم برگشتم اومد اف اف صدای حیاط توی بریم میخواستیم که همین شدم بلند جام از

 استقبال بریم باید اومدن که بیا عزیزم مانیا -مامان

 نیان سیاه سال صد میخوام -گفتم عصبانیت با

 هایستاد کنارم باشه داشته اجباری ازدواج یه نیست مجبور که خوشحال و خونسردی با نازی ایستادم مامان کنار

 دهش سفید یکم تازه که موهاش میومد بهش خیلی که دودی شلوار و کت شد وارد خوشتیپ خیلی مرد یه اول بود

 بود زده شونه باال روبه رو بود

 اومدید خوش خیلی بزرگنیا اقای سالم -بابا

 داد دست بابا با لبخند با بزرگنیاست فایملیش میدونستم که مرد

 داشتم رو دوبارتون دیدن سعادت که حالم خوش افشار اقای ممنون -بزرگنیا

 میدیدن همدیگرو قبال یعنی..چی؟

 عزیزم بود شده تنگ برات دلم خیلی جون الرا...خوبی؟ عزیزم سالم

 داشت تن به ایی تیره خیلی سبز بلند مانتوی که حالی در مویمد نظر به مادرم همسن زیبایی و جذاب زن برگشتم

 بود کرده بغل رو مامان

 بود شده تنگ برات دلم خیلی منم جون دالرام مرسی -مامان

 شیطون ای..شدیااا تر خوشکل خیلی قبلت از -دالرام

 کنن؟ برخورد رسمی نمیتونن اینا بود گرفته خندم
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 روشن خاکستری هایی چشم با روشن ایی قهوه موهای شد وارد جذابشون وفوق و جدی و اخمو پسر موقع همون

 خوشفرمش دهن لب و سفید پوست شد حاضر مشکی شلوار و کت دست یه توی میکرد کور ادمو برقش که ترش

 ایاخم ناخداگاه کنه محض جهنم زندگیمو قراره که جذابه دشمنه یه فقط من برای..من برای ولی میکنه دیونه ادمو

 هم توی رفت منم

 بده شانس خدا -نازی

 باشه من جای االن داشت دوست شاید میگرفت اتیش داشت کردم درمیومد چشماش داشت که نازی به نگاهی

 نشده دیر هنوزم-زدم بهش امزیز تمسخر لبخند

 کنه خفم میخواست دلش شاید لحظه این شد براق نگاهش

 منه اینده عروس این خدا وای

 دوختم میزد حرفو این داشت که دالرام گرفتمو ازنازی نگاهم

 خوشکلی خیلی تو عزیزم -دالرام

 کنید صدام مانیا...تعریفتون از مرسی...سالم -کردم نگاه بابا به زدم تلخی لبخند

 شدن غمگینم لحن متوجه همه که میدونم خوب..میاد بهم واقعا اسمم معنی اه

 هستش امید بزرگم پسر که ایشونم افشار اقای -بزرگنیا

 ونشگ روی زد کوچکی لبخند داد دست بابا با مینداشزه کسی یاد سخت منو و بود خوشتیپه پسر همون که امید

 کم خیلی ولی افتاد چال

 لیخی ندیدمت تر زود شد حیف عزیزم -گفت و داد دست باهام گرمی به اومد نزدیکم بود نادر اسمش که بزرگنیا

 باشم داشته رو دیدنت سعادت زودتر داشتم دوست

 بوده من از سعادتی کم دارید لطف شما -من

 اون با دختر این که شد متوجه تازه کنم فکر ولی شد حال خوش کمی من زدن حرف اروم همه این از بزرگنیا

 داره فرق اسمون تا زمین بودن کرده تعریف براش که دختری

 نمیخوام نمیزارم سربگیره ازدواج این نمیزارم شده هرجوری امشب من

 شستنن واسه رو بقیه داشت که استادم مامان کنار نشستن واسه تعرف بهونه به بعدم کردم لبی زیر سالم امید با

 میکرد دعوت

 وسطشون درست بودم نشسته ومامان مایک کنار من میکرد تعارف شربت داشت زیور بودن نشسته همه
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 نیستا بدکم میگم -مایک

 کرد تاییدش مایکم بود کم همینم کردم نگاهش عصبی

 ساکتی؟ اینقدر چرا عزیزم

 میپرسه ربط بی سوال هی دالرامم ایین...شما؟ به بگم چی اخه کردم بلند سرمو

 نیست گفتن برای حرفی-زدم مصنوعی لبخند

 به از فحر میاد یادم که اونجایی تا ساکته دخترت بودی نگفته جون الرا -گفت بابا روبه زدو ملوسی لبخند دالرام

 البته کنار به شیطنتاش بوده رزمی باشگاههای از کشیدنش بیرون زور

 نامردی خیلی مامان.. میداده بهش منو امار بدجنس مامان این.. بود گرفته خندم

 و اومد میون به سیاست و ها کشور بین وظعیت هوا و اب و اقتصاد درمورد زدن حف کلی از بعد اصلی حرف بالخره

 فحش دارم خودم به همینطورم بزنم حرف خان امید یعنی زهرمار برج این با تا اتاقمم به رفتن راه در االن منم

 نشست ارایشم میز صندلی روی رفت انداخت دیوار درو به نگاهی امید شدم اتاق وارد میدم

 قشنگیه اتاق -امید

 میکرد تر متنفر منو و نشست گوشم توی بهتر االن مردونش و بم صدای

 ممنون -من

 بودم شنید زیاد پرحرفیات حسن از.. حرف کم و بودی اروم امشب...شیطونی خیلی شنیدم -امید

 !کنم محوش زمین روی از بزنم میگه شیطونه میرفت راه اعصابم روی داشت دیگه این

 ...جدا؟ -زدم پوزخند

 نمیاد خوشم شیطون دخترای از من..هستی که خوشکل...نیستی؟ شیطون دیگه چرا نگفتی.....اوهم -امید

 خودشو میگره تحویلم چه هه.. هستم تو عاشق من نکه اوه -من

 گفتن راست گفتن هرچی..هستی دراز زبون اینکه مثله نه-امید

 زمین روی شی کتلت کنه لهت بزنه میخواد دلش طرف که هایی خنده این از خنده زیر زدم

 بخندی؟ اینجوری نمیاد خوشم کن بس -امید

 دادم تکیه شدم مشت دستای به چونمو و گذاشتم زانوهام روی ارنجامو

 نمیاد؟ خوشت چی از دیگه امید اقا خوب -گفتم درار حرص لبخند همون با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

113 

 

 هک دخترایی و....اوممم.. بگیرن رو زبونشون جلوی نمیتونن که دخترایی از -گفت مغرور و انداخت پا روی پاشو

 کنن بدنمایی حد از بیش

 اینجوریم من بد چه اوه -من

 نشدم متوجه که من -انداخت لباسام به نگاهی

 نرسیدیم نتیجه به که میگم میریم االن پس..ندارم ازدواج این به تمایلی هیچ من-شدم بلند جام از

 عصبانیت و گرفت صورتم جلوی انگشتشو عقب میرفتم قدم قدم هم من و میومد جلو قدم قدم شد بلند امید

 من کردی فکر کوچلو هی -گفت

 ایستاد جلوم اونم خوردم دریوار به من

 ...چشمو عاشق من کردی فکر -امید

 یرز زدم حرکتش این از من داد بیرون حرص با نفسشو..بود شده قفل چشمام توی نگاهم موند تموم نمیمه حرفش

 بزرگنیا امید اقای نیستم ابروت چشمو عاشق منم -گفتم کنارو زدمش میخورد حرص حسابی داشت خنده

 به ظرمنت که بقیه به توجه بی نزد حرفی ولی شد قدم هم باهام و کنارم اومد که رفتم پله دوتا بیرون اومدم اتاق از

 یکردمم فروکش رو عصبانیتم عمیق های نفس با ولی بودم عصبی نشستم مایک کنار رفتم بودن دوخته چشم ما

 باباش کنار نشست اومد ریلکس هم امید

 رسیدید؟ ایی نتیجه چه به عزیزانم خوب -امید بابای

 هالیود توی دارم حاضر درحال که گفتم خانم مانیا به من زدیم رو حرفامون ما راستش -کرد شورع زودتر امید

 مشکلی من که گفتن رو شرایطشون از سری یه ایشونم شرکتم و شغلم درمورد چیزا خیلی و میکنم زندگی

 رسیدیم مطلوب نتایج به کنم فکر..نداشتم

 تمیخواس بود لبش روی مرومزی لبخند میکرد نگاه بهش خشم با بود شده برافروخته و سرخ چهرم عصبانیت از

 خان امید میارم جا حالتو نمیشکنم غرورمو من خونده کور ولی چیز همه زیر بزنم که باشم من

 شده سرخ خجالت از که ماهم دختر این..درون سر از میدهد خبر رخسار رنگ

 نوم..من؟ اونم..خجالتم؟ پای گذاشتن منو عصبانیت روی از شدن سرخ اینا میگن دارن چی اینا میکردم دق داشتم

 خجالت؟

 کنم جدا تنش از سرشو میخواست دلم گفت دالرام رو المثل زب این

 باشه چقدر مهریت داری دوست...چیه؟ تو نظر دخترم
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 رچیه ندارم خاصی نظر من -گفتم پته تته با.... مهریه؟ بحث سر رفتن کی اینا کردم نگاه امید بابای به متعجب

 بگید خودتون

 توی رو دختری بشه نمیکردم فکر..کردی تربیت خوبی دختر که واقعا جون الرا مریزاد دست که واقعا -دالرام

 اورد بار ایرانی های خصلت با خوب اینقدر پاریس

 میدا با صبح فردا بود قرار نیستم عادیم حال توی من که میدونستن همشون داد لبخند یه با جوابشو فقط مامان

 نخورن بهم ازمایشا که اینه ارزوم تنها بود بدبختی نهایت دیگه این خون ازمایش برم

 که بگم بهش میشد کاش بست نقش لبم روی لبخند تیرداد اسم دیدن با خورد زنگ بود کنارم که گوشیم

 نخوره بهم تا کنه کاری دست ازمایشارو

 کشیدم اهی

 برمیگردم االن ببخشید -من

 حیاط توی رفتم شدمو بلند جام از

 دنیا محافظ بهترین به سالم -جوابدادم

 ها اسمون پری ترین خوشکل به سالم -تیرداد

 خوبی؟ -خندیدم

 عالی شدم بودم خوب شنیدم که تورو صدای -تیردد

 شد بهتر حالم منم ایول -من

 کرده؟ ناراحتت چی..شده؟ چیزی -تیرداد

 خوبی؟..چطوری؟ تو.. نیست خاصی چیز -من

 باشه نیافتاده برات اتفاقی ببینم زدم زنگ میزد شور دلم یکم.. خوبم اره -تیرداد

 بگم؟ بهت چطور زندگیمه شب بدترین امشب تلخ خننده یه خندیدم

 تیرداد -من

 میکنی؟ نگرانم داری خوبه حالت مانیا..جونم -تیرداد

 برم ایران از دیگه مدت یه شاید تیرداد...خوبم -من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

115 

 

 همون..گرفتی؟ اجازه کی از..بری نداری حق اصال..میشه تنگ برات دلم من..میکنی؟ شوخی داری...چی؟ -تیرداد

 میفهمی؟ مانیا بری نداری حق...بود بس کشیدم عذاب کلی نبودنت بخاطر که چندماهی

 برم باید نمیشه تیرداد نمیشه -من

 جلو دستمو شد بیشتر گریم میکرد نگاهم پنجره از داشت که امید دیدن با عقب به برگشتم شد سرازیر اشکام

 حیاط پشت سمت دویدم برگشتم و گرفتم دهنم

 شده؟ چی بگی بهم میشه عزیزم..مانیا -تیرداد

 میگم بهت بعدا تیرداد نمیشه نه -من

 بفهمم باید من چی یعنی -تیرداد

 خداحافظ بعد تا برم باید من فعال نمیشه -من

 زا شنیدم رو حیاط در صدای که بودم نشسته حیاط توی ایی دقیقه چند کردم خاموش رو تلفنم و قطع رو تماس

 باز صدای موقع همون دویدن به کرد شورع من دیدن با داخل میاد داره تیرداد دیدم که تو برم که بلندشدم جام

 شوکه و تیرداد اغوش توی من شدن حل و بود مصادف مایک دیدن ولی مایکه دیدم برگشتم شنیدم رو در شدن

 !مایک شدن

 لجباز دختر میکنی دیونه منو اخر تو - تیرداد

 تیرداد که بود مهم برام فقط بگه بعدش میخواد چی که نبود مهم برام اینجاست مایک که نبود مهم برام

 از رامب تیرداد..اومد برنمی مایک دست از االن که کاری..  بود کافی برام میکرد القا بهم که آرامشی فقط.اینجاست

 بود بهتر دوست یه از برادر یه از بود بهتر مایک

 میکنی؟ گریه چرا..مانیا؟ شده چی -کشید عقب منو تیرداد گریه زیر زدم

 اینجاست که هم ملکی سرگرد جناب اوه

 بود مایک صدای این

 اب محکم های قدم با تیرداد بود ما ی شده گره دستای روی مایک نگاه گرفت دستش توی محکم دستمو تیرداد

 هک واقعا همینطور مایکم داد دست لبخندباهاش هیچ بدون رفت مایک طرف به سالبتش پر همیشگی ژست همون

 بودم نشده متوجه من بوداا جدی خیلی

 ..سرگرد؟ جناب میکنید چیکار اینجا -مایک

 باید قبلش البته دارید مهمون اینکه مثله برم بهتره..شدم نگران بود جوری یه لحنش میزدم حرف مانیا با -تیرداد

 بزنم حرف مانیا با
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 کرد دست اون دستو این مایک

 اخه -مایک

 لحظه یه ببخشید -وگفتم گرفتم رو تیرداد دسته

 گرفتم دستام توی تیردادو بزرگ دستای ایستادیم االیچیق توی االچیق سمت کشیدم رو تیرداد

 خواهش قط..بگم رو چیز همه پیاز سیرتا از برات که میدم قول ببین..باشه؟ میزنیم حرف باهم بعدا تیرداد -من

 میزنیم حرف بعدا عزیزم باشه..درمیونه بابام ابروی پای..برو االن میکنم

 ستشد توی سرمو بوسید موهامو روی تیرداد گفتم سنگینی بغض با رو میزنیمش حرف بعدا عزیزم باشه-تیرداد

 بگیره قرار صورتم روی روبه صورتش تا شد خم و گرفت

 باشه یدمم قول..مانیا پشتتم بشه چی هر..بمیره باید کنه اذیت منو یدونه یکی..  منو پری بخواد که کسی -تیرداد

 زد بوسه آروم پیشنیمو

 تیرداد ممنونتم -من

 عروسی یه بعدی هفته اخر بود قرار داخل رفتم منم داخل رفت مایک کرد خداحافظی مایک با رفت تیرداد

 کارکنیم باید نور سرعت با البته بگیرم فشرده و کوچیک

 ! میگذره زود زمان چقدر روزا این! گذروندم خودم گفتنبه بیراه و وبد فکر هزار با تاصبح رو شب

 شکف جفت یه و مشکی شلوار و شال با کوتاه قرمز مانتوی خوبه امید دادن حرص واسه انداختم لباسام به نگاهی

 زدم لب برق تن یه بازم البته زدم تونستم تا قرمزم روژ قرمز عروسکی

 که بندازید راه کشتار کوشتو برید نمیخواید...خون ازمایش برید میخواید بابا -مایک

 ! خندیدم

 شدیا خوشکل خیلی -مایک

 یه با مشکی جین شلوار یه خوش انداخت پام سرتا به نگاهی زد خشکش من دیدن با شد بلند جاش از امید

 مشکی اسپرت کت یه و خاکستری پیرهن

 زدم بزرگ لبخند یه و کنارش رفتم

 حاضرم من -من

 بریم..خوبه امید
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 بچرخیم تا بچرخ امید اقا باشه.. نیاوردم خودم روی به ولی گرفتم اتیش که گفت ارامش با اینقدر

 ...امید خوشکل ماشین توی رفتیم

 کرد روشن حرفی هیچ بدونه ماشینو نشست امیدم

 

 صدای رو بنمون سوکت نزدم حرفی منم افتاد راه به ازمایشگاه طرف به حرف بدونه و گذاشت مالیمی اهنگ

 شکست خاننده

 

 

I wish I was strong enough to lift not one but both us 

 کنم بلند را دویمان هر بلکه یکی تنها نه که بودم نیرومند کافی قدر به که کردم می آرزو من

Someday I will be strong enough to lift not one but both of us 

 کنم بلند را دویمان هر بلکه یکی تنها نه که این برای شد خواهم نیرومند کافی قدر به من روزی

 

[B.o.B] 

Ever thought about losing it؟ 

 ای؟ کرده فکر این دادن دست از به حال به تا

When your money is all gone and you lose your whip 

 میدهی دست از را شالقت نیز و پولت ی همه وقتی که

You might lose your grip 

 بدهی دست از را قدرتت است ممکن

When the landlord tell you that you’re due for rent 

 هستی بدهکار ات خانه اجاره برای تو که گوید می ات خانه صاحب که وقتی

And the grass so green on the other side 

 است سرسبز بسیار اطراف در چمنزار و
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Make a nigga wanna run straight through the fence 

 کنی ایجاد حصاری کشیدن طریق از تاریکی و سیاهی یک خواهی می

Open up the fridge about 20 times 

 کنی می باز را یخچال در بار 73 حدود

But still can’t find no food in it 

 کنی نمی پیدا آن در غذایی هیچ ولی

That’s foolishness 

 است حماقت این

And sometimes I wonder 

 کنم می تعجب من اوقات گاهی و

All we care so much about the way we look 

 هستیم مراقب بسیار نگریم می آن به که مسیری ی درباره ما ی همه

And the way we talk, and the way we act 

 کنیم می رفتار که مسیری ، کنیم می صحبت دربارش که مسیری

And the clothes we bought, how much that cost? 

 است بهایشان قدر چه خریم می که هایی لباس و

Does it even really matter? 

 است؟ مهم واقعا این آیا

Cuz if life is an uphill battle, 

 است، سخت ی مبارزه یک زندگی اگر چون

We all try to climb on the same old ladder 

 برویم باال قدیمی های نردبان همان از که کنیم می سعی ما ی همه

In the same boat with the same old paddle 

 قدیمی های زدن پارو همان با قایق همان در

Why so shallow, I’m just asking 
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 .پرسم می فقط من هستی؟ سطحی قدر این چرا

What’s the pattern to the madness? 

 میدهی؟ قرار عصبانیت هنگام در مالکت را چیزی چه

Everybody in a #1 draft pick 

 

Most of us aint Hollywood actors 

 نیستیم هالیوود بازیگران ما بیشتر

But if it’s all for one, and one for all 

 باشند همه برای یکی و یکی برای همه اگر اما

Then maybe one day we all can ball 

 باشیم خوش بتوانیم ما ی همه روزی شاید سپس

Do it one time for the underdogs 

 دارد؟ وجود شکست برای فرصت یک آیا

Sincerely yours, from one of y’all 

 ها میش از یکی طرف از تو، به تقدیم

 

I wish I was strong enough to lift not one but both us 

 کنم بلند را دویمان هر بلکه یکی تنها نه که بودم نیرومند کافی قدر به که کردم می آرزو من

Someday I will be strong enough to lift not one but both of us 

 کنم بلند را دویمان هر بلکه یکی تنها نه که این برای شد خواهم نیرومند کافی قدر به من روزی

 

[B.o.B] 

I can feel your pain, 

 کنم احساس را تو درد توانم می من
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I can feel your struggle 

 کنم احساس را تو کردن مبارزه و کردن کوشش توانم می من

You just want to live 

 کنی زندگی خواهی می فقط تو

But everything so low, 

 است مبتذل و پست خیلی چیز همه ولی

That you can drown in the puddle 

 کنی چال گودال در را آن توانی می که طوری

That’s why I gotta hold us up 

 شوم دویمان هر جلودار مجبورم من که است دلیلی این و

Yeah hold us up 

 شوم دویمان هر جلودار بله

 

For all the times no one ever spoke for us 

 نکرد صحبت ما برای هیچکس که اوقاتی تمام برای

So every single time that they play this song 

 بخواند را آهنگ این ای خواننده که موقعی هر بنابراین

You can say that, “that’s what Bobby Ray wrote for us” 

 ”نوشت ما برای ری بابی که است چیزی این”  که بگویی توانی می تو

When his eyes get too high 

 (تعجب از) شد درشت بسیار چشمانش که زمانی

And the sea up underneath get so deep 

 شود می عمیق بسیار و اید می باال درختان زیر از دریا و

And you feel like you’re just another person 
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 هستی افراد سایر مانند که کنی می احساس تو و

Getting lost in the crowd 

 میشوی گم جمعیت میان در

Way up high in the nosebleeds (Uh) 

 رود می باال دماغ خون در را

Because we’ve both been there 

 ایم بوده آن در ما دوی هر چون

Yeah both of us 

 ما دوی هر بله

But we still stand tall 

 ایم ایستاده شاق هنوز ما ولی

With our shoulders up 

 باالست هایمان شانه که حالی در

And even though we always against the odds 

 داریم قرار شانس برابر در همیشه ما اگرچه و

These are the things that have molded us 

 ایم کرده ایجاد ما که است چیزهایی ها این

And if life hadn’t chosen us 

 بود نکرده انتخاب را ما زندگی اگر و

Sometimes I wonder 

 کنم می تعجب من اوقات گاهی

Where I would have wound up 

 کنم زخمی باید را جاک که

Cuz if it was up to me 

 بود من به اگر چون
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I would make a new blueprint 

 ساختم می جدیدی عکس من

Then build it from the ground up 

 بردم می باال زمین واسطه به را آن سپس

Hey, but if its all for one 

 یکی برای همه که باشد طور این اگر اما هی،

And One for all 

 همه برای یکی و

Then maybe one day 

 روزی شاید سپس

We all could ball 

 باشیم خوشحال توانستیم می ما همه

Do it one time for the underdogs 

 بده انجام خوردن شکست برای را این بار یک

From Bobby Ray to all of y’all 

 ها میش ی همه به ری بابی طرف از

 

[Taylor Swift - Chorus] 

I wish I was strong enough to lift not one but both us 

 کنم بلند را دویمان هر بلکه یکی تنها نه که بودم نیرومند کافی قدر به که کردم می آرزو من

Someday I will be strong enough to lift not one but both of u 

 کنم بلند را دویمان هر بلکه یکی تنها نه که این برای شد واهمخ نیرومند کافی قدر به من روزی

 

 ها میخونه هم خوبی اهنگاهی تیلورم این بودم گرفته حس اهنگ با خوب
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 رسیدیم شو پیاده

 شدیم ازمایشگاه وارد هم شونه به شونه و شدم پیداه ماشین از کردم نگاه امید به بیتفاوتی با

 پچ پچ هم گوش زیر و بودن ایستاده عاشقانه هم کنار که زوج همه اون بادیدن کردم بغض گرفت دلم

 متفاوتیم ها اون با امید و من چقدر..میکردن

 نشستم صندلی روی امید کنار

 بکشه طول کارمون کنم فکر -امید

 نیست مهم -انداختم باال هامو شونه

 کشیدم عصبی و عمیقی نفس میومد ابرو و چشم هی جلوم اومد پسر یه که نشستم ساعت نیم

 چشم مرتیکه نکنی چورنی چشم اینقدر تا درمیاوردم کاسه از چشماتو اون نبود جون بالی این االن اگر

 کنی کیف که دربیارم ازت پدری..چرون

 اشغال عوضی

 روزی به یادم گرفتن ازم که خون ایستاد من کنار و شد تموم زود کارش امید دادن خون واسه رفتم زدن صدامون

 یکک کاکائو شیر برام و رفت سریع امید افتاد فشارم شدم عصبی لحظه یه برای دارم ایدز میکردم فکر که افتاد

 شد بهتر حالم خوردم یکم اورد

 بشه بد حالم فکرنمیکردم بخشید..مرسی -من

 داشتی زیادی استرس...نداره اشکالی -امید

 برگردوند سرشو دید نگاهمو تا اون ولی کردم نگاهش

 باشه منفی جواب که میکم دعا دعا ببینیم جوابشو و بیایم دیگه ساعت یک بود قرار کشیدم عمیقی نفس

 امید -گفتم امید به نگهانی تصیمی یه توی افتاد هیز پسره اون به چشمم بیرون بیام خواستم که همین

 کرد نگاهم برگشت

 بله -امید

 میام االن من ماشین توی برو تو -من

 عقد غنچه و عروس لباس واسه بریم باید بیا زود فقط باشه -امید

 باشه -من
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 یه بردمش اومد دنبالم کردم اشاره پسره به بود شده باز بناگو تا نیشش حاال که پسره طرف رفت منم رفت امید

 پسرکش لبخند یه و کشیدم عمیق نفس یه شد خالی هیز پسره این زدن کتک با روزمو چد ای عقده خلوت جای

 .زدم

 میده جون پام جلو داره االن که یکیش

 ایی هرزه یه... تو -پیره

 ماشین توی امید طرف رفتم تکوندمو ایی بامزه ژست با بازم دستامو درومو اخش که شکمش توی زدم لگد یه

 بود نشسته

 میخندید داشت و بود زیر سرش..ماشین توی نشستم

 بود شده عمیق خیلی گونش چال

 میخندی؟ چی به -من

 گرفت خندم اومد یادم چیزی یه هیچی -امید

 شد دیر بریم باشه..اهان -من

 داری؟ عجله -امید

 اینه توی از البته انداختم سرم پشت به نگاهی

 بمون داری دوست نه -من

 بریم بهتره نه -کرد روشن ماشینو

 غیره و طالیی های گل و سبد با شیری سفره...کردیم انتخاب بود تر راحت که رو سفره اوال افتادیم راه به

 پرنسسی های عروس لباس بودم نکرده توجه عروس لباس به حاال تا افتادم راه به عروس لباس مزون طرف به

 بود پر جنس از که هایی لباس

 ایه نشه هاش لبه بود رنگ نباتی حریر از کامال دامنش افتاد زیبا خیلی دکلته عروس لباس یه به نگاهم ولی

 شادگ بقیش و تنگ باسنم روی تا بود شده سنگدوزی کمال لباس ی دکلته قسمت بود شده شنگدوزی و مروارید

 میرسید بلندیش عروس لباس دومتری ی دنباله تا و بود رنگ نباتی تورشم میشد

 اومده؟ خوشت ازش

 دادم تکون سرمو اروم بچه یه مثله
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 میپوشیدم لباسو این عشقم تمام با اونوقت بود عشق با ازدواجم کاش..خوشکله خیلی

 بیارید برام همسرم سایز لباس این میشه خانم

 ندارم ایی عاشقانه ازدواج که بده چقدر بود خونده خودش همسر منو که بود امید صدای این

 میارم براشون االن البته -کرد من اندام به نگاهی بود ایستاده که زنی کشیدم اهی

 ازاون نمک فکر -گفت میمد تلخ خیلی نظر به که لبخند با کرد دراز لباسی سمت به دستشو و کرد بهم نگاهی امید

 بود اومده خوشت لباس

 تلخ لبخند یه منم میکردم بهش داشتم که بود لباسی همون رفت میکرد اشاره بادستش که جایی سمت به نگاهم

 زدم

 کنم فکر -من

 اومد دست به لباس زن

 خانم عروس بفرمایید -زن

 ربهض های بند با لباس پشت پوشیدم عروسو لباس و دراوردم لباسامو پروف توی رفتم افتادم راه به زن دنبال به

 بستش برام و اومد زن همون میشد بسته دری

 بزارم برات تروم و تاج تا کن باز موهاتو عزیزم -زن

 باشه -من

 بهم خیلی کردم نگاه اینه توی خودمو گذاشت سرم روی تور همون با همراه خوشکی تاج یه کردم باز موهامو

 میومد

 ببینتت شوهرت تا بیرون بیا -زن

 زد بخندل برد ماتش من دیدن با امید بیرون برد منو و کشید دستمو چیه نظرم من ببینه بخواد اینکه به توجه بی

 میاد بهت خیلی -امید

 توئه دست از میگشم هرچی عوضی همیم عاشق انگار میگه لبخند با چنان گرفت حرصم

 اندازه بخواد که زنه همون نداشت بهش کاری بود اندازم اندازه چون خرید لباسو همون امید دراوردم تنم از لباسو

 خریدم کفش چطوری نفهمیدم حتی که بودم عصبی و ناراحت اینقدر بده تغیر هاشو

 گرفت انجام زود خیلی بود میلی بی با چون کارامون همه افتادیم راه به ازمایشگاه طرف به سکوت بام
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 امید خنده زیر زدم دیدنش با پسره همون شد شاد روحم نفر یه دیدن با ولی کردم پیدا ازمایشگاه جلوی خودمو

 کرد نگاه بهم متعجب

 شده چی -امید

 سرشو که حالی در شد پیاده ماشین از و نگفت چیزی ولی زد لبخند اونم پسر اون به رسید و گرفت نگاهمو رد

 کردم نگاهش برداشتمو سریع پام روی گذاشت رو ازمایشی جواب ماشین توی اومد بعد دقیقه ده میداد تکون

 کشیدم عمیقی نفس عصبی رفت بین از امیدمم اخرین بود مثبت

 شد تموم...ماینا نیست برگشتی راه دیگه -امید

 

 رو کسی تو اگر....باشم ناراحت بخاطرش بخوام که نیست زندگیم توی کسی...بسوزه دلم که نیستم عاشق -من

 سخت خیلی من برای موقع اون چون.. چون بری االن همین بهتره...باشم این از تر بدبخت نمیخوام چون..برو داری

 ..میشه

 میشه چی ببینم -امید

 نبود ولی باشه منفی ازمایش که بودیم این منتظر هردو کنم فکر نشد زده حرفی دیگه

 مثبته ازمایش گفتیم زدیم زنگ بخوریم ناهار که رستوران رفتیم امید با

 ویت بودم فکر توی سخت میکردم نگاه اب لیوان به داشتم و چونم زیر زدم دستمو هم روی روبه نشستیم سرمیز

 ..بگذرون بخیر خودت خدا اه...میشه؟ چی یعنی.. بیوفته برام اینده توی بود قرار که اتفاقاتی فکر

 میخوری؟ چی -امید

 میکرد نگاهم بیتفاوتی با مید کردم بلند سرمو

 شیلیگ-باال انداختم هامو شونه

 .نیس مهم بیارید دارید دوست هرچی.دوغ و نوشابه با..لطفا کوبیده پرس دوتا.....باشه -امید

 رفت رو داد تکون سری گارسون

 فکری تو -امید

 ها ودرد غم ین همه روی من ولی بفهمه دردامو ی همه نگهم توی از میتونه که بفهمم میتونستم کردم نگاه بهش

 گذاشتم خونسردی سرپوش
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 ازدواج بودم نکرده فکر زندگیم توی که چیزی تنها به میدونی.. میکنم ازدواج دارم که نمیشه باورم.. اره -من

 کردمن فکر بهش چرا اینکه یعنی..بگم بهت رو دلیلش نمیتونم....بار یه فقط شاید ولی اصال که نه البته..بود

 چیکارم؟ بدونی نمیخوای راستی...نداشتم رو وقتش کاریم مشغله بخاطر منم -امید

 میپرسیدم؟ باید...چطور؟ -من

 باشی داشته عالقه موصیقی به شاید گفتم -امید

 خوبه هم صدام البته..دارم مهارت هردوتاش توی...پیانو و گیتار..دارم عالقه اره -من

 سازم اهنگ من..کنیم کار باهم تونستیم شاید..بشنوم صداتو میشم حال خوش -امید

 باشم متنفر ازش باید من..کردم سرکوبش ولی داشتم ذوق خیلی کردم نگاهش

 شاید -من

 خونه برگشتیم..بعدم و خریدم لباس چنددست اونم از بعد خوردیم سکوت توی رو غذامون

 هم ور شام خونه توی رفتم کشیدم عمیقی نفس شد ناپدید و زد بوقی تک شد که دروتر ازم داد تکون دستی امید

 خوردیم رستوران توی

 دب سابقه یه نتونست کرد هرکاری گفتم تیرداد برای چیزو همه من و بودن عروسی تدارکات مشغول همه روزا اون

 از دمبو عصبانی خیلی نداشتم هم برگشتی راه حال عین در نمیخواستمش بود پاک پاک هیچی کنه پیدا امید از

 بودم نیاوفتاده لج دنده سر کاش دیونگیم این واسه خودم دست

 خبر ازش تیرداد جز کسی و بودم خریده که ویالیی همون شمال برم کردم هوس کشیدم دراز خوابم رخت توی

 رو مجردیم هفته اخرین میخوام.. برداشتم پول هفته یه واسه و کردم عوض لباسامو شدم بلند جام از نداشت

 بوده این تقدیر.. بیخیال باشم خوش

 دیگه هفته نوشتم در جلوی چسبوندم یاداشتمو مایک اتاق توی رفتم موتورم کلید با برداشتم رو وسایلم

 نباشید نگران برگردم میدم قول..بگذرونم خوش رفتم برمیگردم

 کردم حرکت شمال سمت به و شدم خارج حیاط از دادم گاز و شدم سوارموتور

 هی وریش مو که پیرمرد یه خونه قهوه یه جلوی یکم کنم استراحت تا کنار زدم بودم شده خسته بود دلپذیر هوا

 همیدمف دستش توی تسبیح از اینو میگفت ذکر بود نشسته تخت یه روی ایی بامزه لباس با داشت سفید دست

 سالم -من

 بود چشماش توی اشک از ایی هاله کرد طرفم به روشو مرد
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 دخترم سالم -پیرمرد

 ...زدم لبخند

 بدید؟ مسافر من به دارید چایی یه پدرجان -من

 بشین بفرما البته-شد تر عمیق لبخند پیرمرد

 میگفت ذکر و بود زیر سرش تخت روی نشست خودشم اورد چایی برام و رفت نشستم

 پدرجان -من

 اشک بازم کرد بلند سرشو

 داری؟ مشکلی -من

 دکتر ببرمش ندارم پول... کرده تصادف موتور با که دارم کوچیک دختر یه...بگم؟ چی..دخترم ای -پیرمرد

 تا یامب اینجا و بشم خسته من خواسته خدا..کننم کمک بهش باید..شکست دلم چیک پیرمرد چشم از اشکی قطره

 هستم دکترم تازه..ببینم رو پیرمرد این

 .کجاست؟ دخترت..جان پدر -من

 بستر توی خونه -پیرمرد

 میکنم کمک بهتون..دکترم من...ببینمش؟ که میبری منو -من

 واقعا؟ -کرد نگاهم حال خوش پیرمرد

 نیست هزینه به هم نیازی..بله -من

 بدم نشون بهت دخترمو تا بریم دخترم باشه -پیرمرد

 ... سالشه یازده فقط گفت بود رضا مش اسمش که پیرمرد که اینطور ببینم دخترو اون میخواست دلم خیلی

 ات اروم همین واسه بگیره منو نمیتوست هم میترسید هم بود گرفته خندم شد موتور سوار سختی به رضا مش

 میکردم حرکت اروم کال همینم واسه میداد ادرس اون البته روندم خونشون

 دمز رو موتور جک خونه توی رفتم موتور با زکرد با درو شد پیاده سختی با رضا مش ایستادیم چوبی در یه جلوی

 شدم پیاده و

 بانو گل..بانو گل-رضا مش

 بیرون اومد گلی گل سفید روسری با زن یه
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 رضا مش بله -البنو گل

 کردم سالم اروم افتاد من به نگاهش

 ببینه رو گلنسا میخواد دکتره خانم این بانو گل -رضا مش

 خانم اومدید خوش خیلی..؟..واقعا -بانو گل

 کنید صدام مانیا ممنونم -من

 چشم -زن

 ودب خوابیده خواب رخت توی مشکی مشکی موهای با سفید پوست با میزه ریزه دختر یه داخل رفتم زدم لبخند

 شصورت گرفتم دستشو اروم نشستم کنارش رفتم پیچی باند دستش یه کبود چشمش زیر و بود زخمی سرش

 همینطور سرشم میشد بخیه باید که داشت عمیقی زخم ولی بود نشکسته کردم باز دستشو باند شد جمع

 داشت کبودی فقط جاهاش بقیه بود نشکسته

 رضا مش -من

 دکتر خانم بله-رضا مش

 نداره؟ بهداری اینجا -من

 ولی داره خانم چرا -رضا مش

 ضد دستشو باید..میام میرمو خودم برم کجا از بگو شما..بگیرم ازشون دارمو نیاز که چیزا سری یه میخوام -من

 نباشید نگرانش نیست بد زیاد حالش خطرناکه..کنم عفونی

 بود بسته درش ولی بود روشن بهداری چراغ کردم پیدا اونجارو سختی با شدم موتورم سوار داد ادرسو رضا مش

 کردداشت باز درو پسر یه موقع همون اومد می پسر دوتا شوخی و خنده صدای...زدم ضربه چند در به اروم

 خانم... بفرمایید -گفت متعجب صورتی با خورد خندشو در پشت من دیدن با ولی میخندید

 گفت کرد وضعم سرو به نگاهی اینکه از بعد رو خانم کلمه

 دارم نیاز کمک به من ببخشید-گفتم مغروری و اروم صدای با

 چطور؟ -پسر

 شدم ادب بی چه من اوه...مرتیکه کنم سرویس دهنتو بزنم اخه..چطور میگه..هم توی رفت اخمام

 عفونی ضد وسایل و.. باند..دارم نیاز وسایل سری یه به-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

131 

 

 ارواین باید چرا خوب -گفت شد تموم حرفم وقتی میکرد گوش بهم دقت با اونم گفتم داشتمو نیاز که چیزی هر

 بدم؟ بهت

 و دارم مریض االن میکنم تقبل خودم من بشه هزینش چقدر هر محترم اقا.. افتادما گیری عجب بابا ای -من

 بخوام وسایل شما از شب موقعه این اومدم نمی وگرنه نبود دسترسم در وسایل

 دارید؟ مریض - پسر

 روان و اعصاب متخصص و دکترم میدد نشون که اوردم در کارتمو کردمو باز کیفمو در بابا ای

 میچرخید من ورت و کارت بین نگاهش انداخت کارتم به نگاهی دقت با پسر

 برم باید نیستم بیکار.. دارم الزم که چپیزایی اون بده دیگه بسه -من

 بدم بهتون تا تو بفرمایید..باشه -پسر

 باشه -من

 بود داخل هم دیگه پسر یه داخل رفتم

 کیه؟ فرشاد

 ازرایل -من

 نزد حرفی و خندید فقط شنید بود تیز گوشش چقدر پسره این نمیدونم که گفتم اروم اینو البته

 جان علی میخواد وسایل تا چند اومد دکتر خانم یه -گفت بود فرشاد اسمش که پسره همون

 کردن سرفه روی افتاد و گلوش توی پرید چایی من دیدن با میخورد چایی داشت بود داخل که پسره همون علی

 ایستاد سیخ عل کردم هم سری سر سالم و دادم تکون تاسف به سری

 خانم سالم -علی

 میز روی گذاشت و دار دسته پالستیک یه توی گذاشتشون داد بهم رو بود نیازم مورد که وسایلی فرشاد

 بدم؟ باید بهتون چقدر فرشاد اقا متشکرم خیلی -من

 تومان..........-.فرشاد

 برداشتم وسایلو دادم بهش و دراوردم تراول یه

 زیاده خیلی - فرشاد
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 شدم موتور سوار دید وقتی اومد دبنالم در دم تا فرشاد کمکتون بخاطر خودتون ماله بقیش نیست مهم -من

 رفتیم که دربرو و گذاشتم سرم کالمو شد چهارتا چشماش

 ور سروم زدم بخیه بعدم زخمش عفونی ضد به کردم شروع گلنسا کنار رفتم و شدم وارد رضا مش خونه به رسیدم

 دادم بهشون رو الزمه براش میدونستم که هم دارو سری یه و کردم وصل دستش به

 نشه فراموشتون مقوی غذای بدید بهش ساعت روی رو اینا -من

 باشید ما مهمون رو امشب خدا تورو خانم نکنه درد دستتون -رضا مش

 .نمیشم مزاحمتون رضا مش نه -من

 دادم زحمت کلی االنم همین تا. - رضا مش

 که چندماه ساله یه فقط من راستش بوده من خیر کار اولین این..دادم انجام بوده ام وظیفه حرفیه چه ین- من

 به رمماد با بودم مسیحی وقتی البته بود نیومده پیش برام کارخیری انجام موقعیت حال به تا ولی شدم مسلمان

 میکردیم کمک سرپرست بی های بچه از خیلی

 خانم مبارک اسالمم به تشرفتون..بده خیرتون خدا -رضا مش

 ...مرسی -من

 با نمم انداختن جا اتاق یه توی برام کردم قبول بودم خسته که منم کردن اسرار دوباره کلی که بشم بلند خواستم

 خیلی من واسه جالب تجربه بود باحال اومد خوشم خیلی ولی بود بارم اولین خوابیدم تشک اون روی میل کمال

 رفتم خواب به زود

 

 صدای ادم جوابد کنم باز چشمامو اینکه بدونه و داشتم برش نداد بهم رو خوابیدن بیتشر اجازه گوشیم صدای

 پیچید گوشم توی مایک نگران

 مانیا..الو -مایک

 سالم -من

 بودیم؟ نگرانت چقدر میدونی..مانیا کجایی -مایک

 تنهایی اونم ببرم لذت مجردیم اخر هفته یه از که اومدم فقط نیافتاده خاصی اتفاق...عزیزم نباش نگران -من

 نمیگی ادم مثله چرا..نداریم خوبی خاطره اولت نامه اون از هنوزم ما..بنویسی؟ نامه همش باید...چی؟ یعنی -مایک

 کجا؟ بری میخوای
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 راحتم هفته یه این توی میکنم خواهش..بگیرم ارامش یکم اومدم فقط..میخوام معذرت داداش ببخشید -من

 باشه؟ بزارید

 .بود نگرانت خیلی مامان..باشه -مایک

 برمیگردم هم زودی به خوبه خوبه حالم نباشه نگران بگو بهش -من

 باش خودت مواظب..باشه -مایک

 داداش چشم -من

 خداحافظ..خوب دختر افرین -مایک

 خداحافظ -من

 دمش بلند و چرخیدم جام توی بود بامزه واقعا مشرضا خونه نقلی و کوچیک اتاق کردم باز چشمامو شد قطع تماس

 میکشید تصویر به اونارو صفای با و کوچیک حیاط داشت مربعی های شیشه که چوبی کوجیک پنجره

 شلوار یه با لباسامو گوشه یه گذاشتم و زدم تا بودن اورده برام که توری همون رو خواب رخت شدم بلند جام از

 ایی قهوه چشمای بود شده بیدار گلنسا بیرون اومدم اتاق از و کردم عوض سفید شال و ابی مانتوی یه و سفید

 زد لبخند من دیدن با بود ناز خیلی روشنش

 ؟...شمایید خوشکل دکتر خانم اون پس -گفت ایی مزه با لحجه و ظریفی صدای با کلنسا

 -زدم لبخند

 باشم خودم کنم فکر..عزیزم سالم - من

 رفت یادم خانم ببخشید -گفت هول گلنسا

 عزیزم نداره اشکالی -خندیدم

 گرمی خداحافظی هاشون با بود مهربونی مرد خیلی رضا مش خوردم رضا مش خانواده کنار ایی خوشمزه صبحانه

 بزنم سر بازم بهشون تونستم اگر دادم قول کردمو

 میومدن روی پپیاده از داشتنم دیدم رو علی و فرشاد که میشدم رد بهداری جلوی از داشتم بیرون اومدم خونه از

 دادم تکون دست فقط منم زد لبخند من دیدن با فرشاد

 ایستادم منم باایستام کرد اشاره فرشاد

 دکتر خانم سالم -فرشاد
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 اقای سالم علیک -من

 رزمی علی هستن پرستار ایشونم..اسالمی دکتر -فرشاد

 دادم تکون سری

 هستم پزشک..افشار مانیا بدونید کنم فکر که منم -من

 ندید جواب میتونید البته بپرسم سوال یه میتونم -فرشاد

 میدم جواب بتونم اگر البته -من

 کردید ازدواج شما...چیزه -فرشد

 کردم اخم رفت هم توی چهرم

 کردم نگاه شدم ناراحت سوالش از میکرد فکر که فرشاد به و کردم بلند سرمو

 بشم عروس قرار چرا دیگه هفته اخر ولی نه هنوز -من

 پرسیدید؟ رو سوال این چرا.. بیخیال..عروسه یه...عروس.. عروس البته -گفتم ذوق با

 میگفتم بهتون بودید مجرد اگر یعنی..هیچی -فرشاد

 بود؟ همین فقط کارتون خوب.... اوهوم -من

 میشید؟ سوار موتور چرا شما بدونم میخواستم راستش نه -فرشاد

 دانشگاه میرفتم موتور با همیشه..دکتر اقای هستم سواری موتور عاشق من -من

 شد گرد چشماشون بازم

 ایران؟ توی اونم..موتور با -علی

 ..ایران اومدم که ساله یک فقط هستم فرانسه اهل من..رزمی اقای نه -من

 واقعانی؟ -علی

 البته -من

 میکنید فکر میگفت فرشاد این میکردید تلفظ ق رو ر یکم گفتم..جالب چه -علی

 بزنم حقف خوب که کقدم تمقین خوبه زدنم حقف فاقسی -من

 خندید من زدن حرف لحجه با از علی و فرشاد
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 راحت و..مردم زودی همین به شاید کنید دعا.. کنید دعا برام..شده دیروم کلی..برم باید من اقایون خوب -من

 شدم

 اون شد درگیر امید بخاطر ذهنم بازم..گرفتم فاصله ازشون زود خیلی بدن جواب نزاشتم و شدم موتورم سوار

 ندارم دوسش من ولی...ولی..عالیه شغلش..پولداره جذابه

 نمک فکر اینجا بودن اومده که بودم گرفته سرایدار یه ویالم واسه ها تازگی داخل بردم رو وسایلم ویالم به رسیدم

 بودن نشده من اومدن متوجه

 لب رفتم کرد جلب رو م توجه باغ توی از هایی صدا بودم کشیده دراز یکه همینطور خوابم تخت روی پریدم

 ونهخ سرایدار..داره مهمون پس...نشست لبم روی لبخند میکردن بازی داشتن حیاط توی دختر پسر چندتا پنجره

 خونه بار یه ایی هفته خانم زهرا بودن ایی سالخورده و پیری شوهر زن..رحیم و زهرا بود زنش همراه پیری مرد من

 شلوار یه و یاسی شرت تی یه با لباسامو میدم بهشون خوبی حقوق داره رو باغ کار هم رحیم اقا میکنه تمیز رو

 و کردم پام سفیدمم های دمپایی موهام توی زدم بنفش تل یه کردم رها دروم موهامم کردم عوض تیره بنقش

 بیرون اومدم

 همانا سرم توی توپ خوردن و همانا اومدن بیرون

 ...این به خورد خدا وای

 ...هستی؟ کی تو

 خوبه؟ حالتون خانم

 ندمز هنوز -گفتم خندده با برداشتم پیشونیم روی از دستمو کنارم بودن اومده که بود پسری و دختر صدای این

 بابا

 شمایید؟ خانم وای

 بود رحیم اقا صدای این

 ...خودمم بله..رحیم اقا سالم -گفتم رحیم اقا به رو مالیدم پیشونیمو

 نگفتم که خانم ببخشید -رحیم اقا

 کردم قطع حرفشو

 باید ماش باشمشم اگر حتی نباشم من وقتی خودنتونه خونه اینجا..نیست مهم.. یکی تا من.. نزنید حرفارو این -من

 دارم دوست خیلی رو صمیمیت من که میدونید..باشید راحت
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 نیما و نسیم و نگین....هستن فاطمه دخترم های بچه محمد و مریم...هستن هام نوه اینا -داد تکون سری رحیم اقا

 سهراب پسرم های بچه هم

 خوشوقتم..سالمتی به -من

 هم ازدخترا یکی باشن داشته سالی پنج و بیست میخورد بهشون پسرا گفتم پسرا دختر اون همه به رو اینو

 خوشقتم- گفتن بودن تر کوچیک من از هم بقیه.. کنم فکر نگین دختره اون همینطور

 هستم مانیا منم راستی -من

 سرت توی خورد توپ بده مرگم خدا..؟ خوبید..خانم سالم -خانم زهرا

 گرفتم بغلم توی رو خانم زهرا خنده با

 .نبود مهم چیز -من

 رفت در من دست از توپ اون ببخشید -محمد

 کال من ببخشید.. وای..کنید فراموش..من عزیز نزدی که عمد از رفت در میگی که خوبه..جون محمد بیخیال -من

 میشم صمیمی زود خیلی..هستم جوشی زود ادم

 بودن دادمادش و عروس و اقا رحیم های بچه بگم درست اگر که اومدن مرد و زن دوتا یه خندیدن همه

 سالتونه؟ چند شما جون مانیا -نگین

 عزیزم سه و بیست -من

 سالمه هجده من اخه..منی سن هم کردم فکر من وای -نسیم

 ..خندیدم خودم..باشه؟ کم سنم اینقدر میاد من به -کردم لوس خودمو

 زدم صدا رو رکسی

 بستمش میترسیدن ازش ها بچه خانم-رحیم اقا

 کنید بازش میشه اگر کنم بازی باهاش یکم میخوام من نداره اشکالی -من

 خانم چشم -رحیم اقا

 ..بال بی -من

 که سب زمین افتادیم هم با کردم بغلش بغلم پرید ذوق با طرفم اومد بدو بدو شد باز تا کرد باز رو رکسی رحیم اقا

 سبکم من
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 دلم عزیز سالم -من

 میزدم حرف فرانسوی باهاش

 مامان خوشکل خوبی -من

 سگ خوبی...کشیدم گوشاشو و کردم ناز سرشو..نشستم و زدم کنار خودم روی از رو رکسی کرد پارس رکسی

 خوشکلم

 ...نخورتت -نیما

 وحشتناکه چقدر وای -مریم

 غلمب توی رو رکسی سر... منه دوسته بهترین این..ملوسه چقدر میبینی..وحشتناک میگی من پسر به-خندیدم

 گرفتم

 میدونم من فقط..چی یعنی دوست بهترین نمیدونید هنوز -من

 عالی چه اوه -محمد

 بود تیرداد اوردم درش چیبم توی از اومد گوشیم صدای

 الو -من

 رفتی؟ گذاشتی کجا باز درد الو -تیرداد

 شمالم -من

 خانم؟ میدادی خبر نباید..؟..رفتی چرا -تیرداد

 راحت نفس یه ازدواجم از قبل هفته یه کامل معنای با..باشم راحت امید دست از اومدم.. خبری چه -من

 کاش ای...بکشم

 کردی لجبازی خودت تو..مانیا -تیرداد

 اجبار از میخوره بهم حالم اه....میشم اذیت دارم االنم همین من میکنم خواهش تیرداد کن بس -من

 مانیا شده چت بکنه کاریت به مجبور کسی که نبودی دختری تو -تیرداد

 کن ولش هیچی...راستی بزن سر یه داشتی دوست..شمالم االن من..نزن حالم ضد نکن اذیت...تیرداد -من

 بزن کامل حرفتو -تیرداد

 بیخیال نه -من
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 برمیگردم شنبه شیراز برم باید ماوریت میرم دارم منم باش خودت مواظب خداحافط..تو دست از -تیرداد

 برقصیااااااااا باید عروسیم واسه برگردی سالمت به -من

 بابا برو -تیرداد

 خنده زیر زدم

 شدم امید چل خل این عروس هالیود رفتم وقتی.. دارم قبولت که منه تقصیر بداخالق سرگرد جناب باشه -من

 داخلشه کره چقدر ماست من یه میفهمی.. میشه تنگ برام دلت اونوقت

 داره کره من چند داخلشه کره -خندید تیرداد

 ..بزنم حرف فارسی درست نمیتونم هنوزم من کن ول اه -من

 خداحافظ خانم اخمو باشه -تیرداد

 کردم قطع و عمته اخمو -من

 بود گرفته خندم خودم کار از

 رفت باال هم ها بچه خنده شلیک من خنده با

 عروسیته؟ دیگه هفته -محمد

 جمعه.. اره -من

 اینجایی؟ االن تو اونقت -مریم

 باشم؟ کجا باید..اوهم -من

 باشی شوهرت کنار باید -نگین

 میکنید بازی منم با.. عزیزانم بیخیال..عزیزم ندارم قبولش من.....شوهر؟ -گفتم خنده با

 نه که چرا -مریم

 ناهارم تازه باهاشون گذروندم خوش کلی شب تا میکردم بازی بود اولم بار که وسطی و والیبال باهاشون کلی

 دادم سفارش غذا کلی رستوران از کردم مهمونشون

 خوردم هم دور رو غذا و زمین روی بودن انداخته سفره بود خوب خیلی هوا حیاط توی بودیم نشسته هم دور

 چسبید خیلی

 دریا بریم موافقه کی(رحیم اقا پسر)سهراب دایی
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 ماااااا گفتن هم با همه

 روی پیاده یکم از بعد بزنم براشون تا برداشتم گیتارمو منم برداشتیم چیزارو اینجور و چایی میشد که وسایل

 بنم گیتار براش داره دوست کی -گفتم خنده با اونجا به رسیدیم

 من

 بد سرم پشت تیرداد برگشتم

 شیراز؟ بری نمیخواستی مگه - من

 کردم شوخی -تیرداد

 بوسید گونمو همیشه مثله تیرداد.  خندیدم

 بدجنس درغگوی -من

 هستن؟ شوهرتون -نیما

 هستن دوستم نه -من

 شد چهارتا چشماشون

 پسرته دوست دخترم وا -فاطمه عمه

 بودم محافظشون من...بگم چطوری یعنی..نه میکنید فکر شما که پسری دوست اون -خندید تیرداد

 داد تکون سری فاطمه عمه

 نه؟ یا بزنم برات میخوای حاال -من

 نمیبره خوابم که ساله یک...کردم عادت تو ساز صدای به که من -تیرداد

 بشم شما فدای من الهی..من عزیز سازه دردسر بد عادتای -من

 نزن حرف اینجوری باش من فکر دختر -تیرداد

 نیست نه ولی کنم قبولش میتونستم بود امید جای حداقل تیرداد کاش خندیدم

 ننک درست اتیش موندم منتظر میکردن درست اتیش داشتن ها بچه نشستم سنگی تخت روی کردم فوت نفسمو

 شماست؟ ماله ویال این.. خانم مانیا -سهراب دایی

 بله -من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

139 

 

 دیونه رو همه نزد حرفی ما به موندو اینجا اومد ماه چند دیونه دختر این...دارم خبر وجودش از من فقط -تیرداد

 هستن وابسته بهش خانوادش چقدر که نمیدیند شما..بود کرده خودش

 رفت هم توی چهرم تیرداد جمله این شنیدن با

 واقعا اگر -من

  خواستی خودت مانیا -تیرداد

 اخه؟ زود اینقدر چرا..بود لجبازی یه فقط -من

 میشه درست چیز همه نخور غم عروسی روز تا میکنم خواهش -تیرداد

 نمیشناسم اونو من..اون..بشم خوشبخت نکنم فکر نمیدونم. من -من

 مک کم هم تو میدم قول..میدم قول کنارتم همیشه من..بده قول..باشی داشته خوبی زندگی که بده قول -تیرداد

 بشناسی اونو

 گریه زیر زدم کردم بغلش محکم تیرداد بغل پریدم و زمین انداختم گیتارو شد جمع چشمام توی اشک

 ممنونتم.. خوبی خیلی..مشید چی نداشتمت اگر دنیایی حامی بهترین تو تیرداد مرسی -من

 کلخوش اهنگ یه برام بیا نکن گریه هم حاال..مهرنازی مثله برام تو که گفتم نمیزاره تنها دوستشو ادم -تیرداد

 بیاد جا حالم که بزن

 هگرفت انرژی پام روی گذاشتم و نشستم تکندم و برداشتم ساحل لب های ماسه روی از گیتارو نشستم خند با

 خوشکل خارجی اهنگ یه رسید و برسه ذهنم به خوب اهنگ یه کردن فکر به کردم شورع لبخند با بودم

 ندارم عالقه یعنی نمیخونم زیاد فارسی من اصوال

 

Is this the real life? 

 واقعیه زندگی یه این

Is this just fantasy? 

 رویاست یه فقط یا

Caught in a landslide 

 شده گرفتار ای پایه کوه در که

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

141 

 

No escape from reality 

 نداره وجود حقیقت از فرار برای راهی

Open your eyes 

 کن باز رو چشمات

Look up to the skies and see 

 ببین و کن نگاه آسمون به

I'm just a poor boy (poor boy), I need no sympathy 

 دارم نیاز همدردی به که هستم، ای بیچاره بچه یه فقط من که

Because I'm easy come, easy go 

 میبرتش باد که ایم بادآورده من چون

little high, little low 

 بلند کمی کوتاه، کمی

Anyway the wind blows, doesn't really matter to me, to me 

 نیست مهم برام ولی میوزه، باد حال هر به

 

Mama, just killed a man 

 کشتم رو نفر یک من مامان،

Put a gun against his head 

 کلش دم مگذاشت تفنگو

Pulled my trigger, now he's dead 

 مرده اون حاال و کشیدم رو ماشه

Mama, life had just begun 

 شده شروع تازه زندگیمون مامان

But now I've gone and thrown it all away 

 کردم فراموش رو همش و رفتم من االن اما
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Mama, ooo 

 مامان

Didn't mean to make you cry 

 بندازم گریت به نمیخوام

If I'm not back again this time tomorrow 

 برنگشتم، فردا اینبار، دیگه اگه

Carry on, carry on, as if nothing really matters 

 نیست مهم چیز هی انگار که بده، ادامه بده، ادامه

It's too late, my time has come 

 اومد هم من نوبت دیره، خیلی دیگه

Sends shivers down my spine 

 شده فقراتم ستون وارد چوبایی تیکه

Body's aching all the time 

 میکنه درد همش بدنم

Goodbye everybody - I've got to go 

 برم دیگه باید همگی، خداحافظ

Gotta leave you all behind and face the truth 

 بشم روبرو حقیقت با و کنم ترکت باید

Mama, ooo - (anyway the wind blows) 

 میوزد باد حال هر به مامان،

I don't want to die 

 بمیره نمیخواستم

I sometimes wish I'd never been born at all 

 نمیومدم بدنیا هیچوقت که کردم می آرزو گاهی
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I see a little silhouetto of a man 

 بینم می را مردی کوچک سایه

Scaramouche, scaramouche, will you do the fandango? 

 کنی بازی فانداگو تو میشه اسکاراموچه، اسکاراموچه،

Thunderbolts and lightning - very very frightening me 

Galileo, Galileo, 

Galileo, Galileo, 

Galileo Figaro - magnifico-o-o-o 

 

 

 

 

 گرفتی حالمو اه میکشت ادم داشت همش...زدی؟ بود چی این بزن رستد اهنگ یه گفتم -اخم با تیردا

 اومد ذهنم به همین فقط اخمو اقا ببخش -خندیدم

 دیونه گیتارو اون ببینم من به بده -تیرداد

 گفتی؟ چی -من

 نمیزنم حرف کال که من....من؟-تیردادد

 خندیدم

 میدونم خوب که اینو بله بله -من

 

 

 تیو خودمو من و گشذت بازم و گذشت زود خیلی گذشت و گذشته فقط بود شده برام زندگی گذشت روز سه

 بولق اونم باشه مالیم میخوام نمیخوام زیاد کارایش بودم گفته ارایشگر به اول از اینه جلوی کردم پیدا ارایشگاه

 الهدبن عروس لباس اومد میو بهم خیلی طالیی ایی نقره سایه بودن پیچده زیبایی طرز به بارم موهامو ود کردهب
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 چون نمیز برق چشمام..چشمام بود شده تر زیبا وقعا نباتی لباس اون با سفیدم پوست بود زیبا واقعا دارم

 و زیبا اجت بودم شده زیبا خیلی اومد می نظر به تر بلند قدم بلند پاشنه های کفش اون با نبودم نه نبودم خوشحال

 موهای بودبه قشنگه خیلی بود توت درخت های برگ شبیه راستم گوش نزدیک تا پپم گوش کنار از که کجی

 میداد جلوه اییم نسکافه

 عزیزم شدی خوشکل خیلی

 ارایشگاه بود اومده من با که بود شوهرم مادر دالرام این

 امید به داد برد و برداشت ارایشگاه کمد از رو وسایلم دالرام

 کردن باز درو انداختن سرم روی رو قنگی خیی توری نباتی شنل است اماده چیز همه بیرون برم باید من حاال

 مکن ازدواج نمخیوام نه....متنفرم ازش..نمیخواستم نه..بشه پسورایز امید نمیخواتم که من.. ننداختم زیر سرمو

 نمیخوام..

 ویر لبخندی بود ایستاده جلوم دست به گل دسته زیبایی و دوخت خوش مشکی شلوار کت با امید کردم باز در

 بست نقش لبش

 مانیا شدی خوشکل خیلی....خیلی -امید

 ؟ چیکار میخوام رو خوشکلی این اخه..زدم بهش غمیگینی لبخند

 ممنون -من

 ااشینم توی بشینم کرد کمکم رفتیم ماشین سمت به گرفت دستش توی دستمو امید گرفتم ازش رو گل دسته

 هک گرم دست یه گرفت دستمو و اومد دستی بودم کرده قالبشون هم توی و بودم گذاشته لباسم دامن رو دستامو

 نداشتم دوست گرماشو من

 روی دستمو بود شده دوخته جاده به احساسش بی رخ نیم کردم نگاهش بود گرفته دستش توی رو دستم امید

 میداد فشار منم دست میکرد عوض رو دنده که همینطور گذاشتم دنده

 میکنم ازدواج اجبار به دارم تو مثله منم...باشی احساس بی اینقدر نمیکردم فکر -امید

 میکنن ازدواج اجبار به که باشه ادمی برای نمیتونه.. لبخند این ولی زد لبخند کرد نگاهم

 کنم قبول نمیتونم من...داری فرق تو -من

 درومد اخم که داد فشار محکم دستمو کرد اخم شد محو لبخندش

 دستم -من
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 کنی قبولم راحت که باشه پاک اونقدر دلت رمیکردم ف -امید

 نیست پاک من دل -من

 فشارداد دستمو دوباره

 گرفت درد دستم -من

 باشه داشته دوسم زنم میخواد دلم من ولی-نکرد توجه

 باشم داشته دوست نمیتونم هرگز -من

 میاد خوشم ازت من....چرا؟ -امید

 دارم دوست نه میاد خوشم ازت نه من ولی -من

 پووووووووووف...نشه تر زهر این از باشه زهر فقط بزار..نزن حرف دیگه -امید

 خودم..خواستم خودم من چون نمیشه نه نمیشد ولی کنم ترک مجلسو این میخواست دلم نزدم حرفی دیگه

 نبودم اینجا االن میکردم رفتار ادم بچه مثل اگر کردم لجبازی

 تنمیرف و میدادن تکون دست برامون بعدم میکردن بوق بوق سرمون پشت ماشین چندتا افتاد حرکت به ماشین

 اومد لبم به لبخند

 حسی چه میزنن بوق براشون مردم ماشینن تو وقتی دومادا عروس ببینم بود جالب برام همیشه میدونی -من

 دارن

 زد لبخند دید که لبخندمو کرد نگاهم امید

 داری؟ حسی چه -امید

 میکنم فکر دارم مثال که چونم روی گذاشتم ایی مزه با حالت با دستمو

 است بامزه خیلی..اوممممممممم -من

 میاد خوشم..اره -امید

 .همینطور منم -من

 دادم تکیه در به و طرفش چرخیدم

 امید -من

 هوم -امید
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 بودی؟ کرده فکر باشه اجباری ازدواجت قراره اینکه به حاال تا تو -من

 بود سالم هشت من موقع اون...میدونستم هم اولش از من -گفت جدیت با کرد اخم امید

 بودی؟ دیده منو....واقعا؟ -من

 فضولی چقدر تو -خندید

 تونهب شاید..بگذرونم خوش باهاش میتونم بیخیال..بشم زنش بود قرار دیگه من میگه چه که نبود مهم برام اصال

 میکنم قبول رو سرنوشتم من..باشه زندگیم واسه خوبی مرد

 دیگه بگو بیخیال -من

 بودمت دیده چندباری... من..اره -امید

 دیوار به بکوبم سرتو میخواست دلم خواستگاری شب میدونی....خوبه -من

 خندید بلند امید

 چی؟ واسه -امید

 بودی اخمو بس از -من

 بودی بدتر من از که تو..بود باز بناگوش تا نیشت خودت نکه اوه -امید

 دیگه کردی منتقل بهم اخماتو دیدم تورو من خوب -من

 تو دست از -امید

 سمتق بیخیالش..بدنیست زیادم امید..بهشت یه به کنم تبدیک جهنم یه از خودم واسه رو شب اون گرفتم تصمیم

 بوده این

 بگیرم عکس بریم..خانم شو پیاده -امید

 سرپ این از مرده عکسا زن عکاس یه داشتیم مرد عکاس یه اتلیه داخل رفتیم..شدم پیاده ماشین از امید کمک با

 میزنن حرف دخترا مثل که بود

 بود نوید اسمش که مرد عکاس

 حالت به خوش چشمایی چه اندامی چه وای...ماهوو اندام این ببینم بزن چرخ یه ماهی چقدر تو عزیزم وای -نوید

 داریا دامادی عجب البته امید اقا

 بود هم تو اخماش امید
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 ببوسیش میخوای که انگار جان امید گردن دور بنداز دستتو عزیزم خوب-نوید

 بود گرفته خندش امیدم خنده زیر زدم که بود امید صورت دوسانتی صورتم بود گرفته خندم

 ایی مزه با زوج چه وای -نوید

 واقعا اره- من

 تکی عکس چندتا و دونفره عکس چندتا گرفتیم رو ژست همین دوباره

 که دار نگه دامتنو هم تو خانم عروس... خانم عروس گرن دور بنداز دستتو داماد اقا خوب -(زن عکاس) لیدا

 باشه مشخص پاهات میخوام نیوفته

 شدم خیره دروبین به و زدم نفسو به اعتماد)کشی امید لبخند انداختم پا را پارو

 شد گرفته عکس..چیک چیک

 باشم داشته میخوام بگیری من با عکس یه میشه عزیزم -نوید

 خودت؟ به بدمش میخوای اصال...؟.. نمیخوای دیگه چیزه -امید

 ومدها گیرم غیرتی شوهر کنه خیرش به خدا..میرفتم ریسه ازدرون داشتم منم میزد عصبانیت با حرفارو این امید

 میشم ممنونت وای -نوید

 بود اورده جوش دیگه امید

 شد دیر بریم -من

 یادب نوید که االنه همین میکرد انگارفکر گرفت محکم دستمو و سرم روی انداخت شنلو خواسته ازخدا که امیدم

 ببره منو

 باال انداخت هاشو ابرو میخندم دارم دید نشست امید خنده زیر زدم یماشین تو نشستم

 میخندی؟ چی به -امید

 چشمایی چه وای....داری اندامی چه عزیزم وای -گفتم دراوردمو رو نوید ادای

 دختره اون بخدا امید... امید -گفتم برید بریده خنده زیر زدم بازم

 مثال کردم کیف خیلی پیشوازمون اومدن ها مهمان از کلی باغ سمت به رفتم میخندید من ازخندیدن هم امید

 کردن دعوت مهمون همه این بود کوچیک عروسیمون
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 و میرقصیدن وسط عده یه شدیم باغ وارد و کردیم روبوسی امید و خودم ی بابا و مامان با شدیم پیاده ماشین از

 نشون خودش بزنم وستا اون دوری یه تا شدم بلند بشینم نتونستم نشستیم ن.جایگاهمو تو میزدن دست برامون

 رمیکنه؟ چیکا اینجا اون.....ولی... بودن وسط ادم کلی میرقصیدن همه رقص برای نه ولی شد همراهم امیدم بدم

 تو... ت....سالم...س

 هستن بزرگنیا ایمان من عموی پسر ایشون جان مانیا -امید

 نگاه فقط نمیزدم حرف همینطور منم میکرد نگاهم فقط نمیزد حرف بود شده قفل من چشم توی چشمم ایمان

 میکردم

 ایمان -امید

 بود شده غمگین چشماش کرد نگاه امید به عجز با اومد خودش به ایمان

 هستن ایشون مانیا.. پس -ایمان

 ندیدی؟ رو اسحاق تو میگم..جان ایمان اره -لبخند با امید

 نه -ایمان

 .میام االن باش داشته منو عروس لحظه یه -امید

 باشه -ایمان

 رفت کردو ول منو چرا شدم دلگیر امید از

 که من..گشتم؟ چقدردنبالت میدونی..مانیا؟ چرا اخه...؟.چرا...باشی عموم پسر عروس تو نمیکردم فکر -ایمان

 رفتی؟ چرا...دارم دوست گفتم صادقانه

 رفح من با فقط..نبودی خوبی وظعیت توی تو میخواستی منو محبت فقط تو..میکنم خواهش ایمان کن بس -من

 نیست عشق این میشد وابسته بهش بازم تو بود من جای ایی دیگه کس هر میزدی

 دوسش من وابستگیه اگر..قلبمه توی هنوزم..هست؟ بازم چندماه سال یه بعداز چرا وابستگیه این اگر -ایمان

 ..دارم

 باشه ایمان عموی پسر باید امید چرا اخه درمویود داشت اشکم

 زده تور منو داداش که کیه خوشبخت عروس این ببینم بزارید... سالم سالم سالم

 بود ایستاده امید کنار که بود امید شبیه پسر یه برگشتم
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 سالم -من

 داد دست باهام اسحاق

 وقار با و زیبا بودم شنیده که همونطور -اسحاق

 بود شده مشکوک امید زیر بود انداخته سرشو ایمان بود مصنوعی خنده ولی خندیدم

 کنیم؟ صحبت لحظه چند میشه امید -امیان

 باشم نگران که امیدم عاشق من مگه بگه اصال..بگه چیزی نباید نه..کردم نگاه بهش ترس با

 دنیا عروس ترین زیبا به سالم

 رمس پشت قشنگتر لبخند یه با قشنگ و شیک شلوار و کت با تیرداد برگشتم تیرداده صدای فقط صدا این

 بود ایستاده

 اومدی خوش...سالم -من

 نم داشت بغض انگاری کرد بغلم محکم درخشید چشماش توی اشک برق میکرد نگاه من به مهبوت مات تیرداد

 میکنم امنیت احساس اغوششم توی که االن ولی نداشتم تیرداد از کمی دسته

 باشه داشته رو زیباییی همه این لیاقت امید امیدوارم...مانیا شدی خوشکل خیلی -تیرداد

 تیرداد..امیدوارم -من

 شد جدا ازم تیرداد

 تیرداد -من

 جانم -تیرداد

 یادته؟ بودو بیمارم که پسره همون بزرگینا ایمان -من

 چطور؟ یادمه اره-داد تکون سرشو سریع تیرداد

 میترسم یکم ولی نمیدونم...میزنه حرف امید با داره..اینجاست امشب امیده عموی پسر اون -من

 بود رفته توهم تیرداد اخمای

 میکنم درستش خودم -تیرداد

 نباش نگران تو-فشرد دستمو و زد لبخند
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 نبودم هوا حالو اون توی من ولی میزدن حرف باهام و گرفتن درومو دخترا رفت تیرداد دادم تکون سرمو

 مانیا

 داشت اخم یکم بود امید برگردوندم سرمو

 بله-من

 بیا -امید

 بزنه لبخند میکرد سعی کشید خودش دنبال و گرفت دستمو

 شدیم عالقمند بهم واقعا.. واقعا دوتا ما که کنن فکر همه امشب میخوام..نمیخوری تکون کنارم از -امید

 ایمان.. مخصوصا...باشه

 باشه -من

 صدا سرو یا میکنم مخافلت االن میکرد فکر شاید میکرد نگاهم برگشت

 فشرد دستمو

 کن نگاه من به مانیا...میکنی گوش که ممنون -امید

 کردم بلند سرمو

 پسر عروسیش شب که سخته خیلی مرد یه برای...بدون اینو ولی باشه بوده اجباری ازدواجمون اگر حتی -امید

 که اونه بخاطر...میکشه نفس و زندست االن که اونه بخاطره و زنشه عاشقه بگه بهش برادرشه مثله که عموش

 میزنه قلبش

 گرفت دلم

 سرکارنمیرم دیگه که اونه بخاطر -من

 چیزو همه..بدونم میخوام..کن تعریف برام بعدا -امید

 باشه -من

 برب لذت زندگیمون..زندگیت شب بهترین از باشو بیخیال رو ایمان بودن کنی فرامشو کن سعی..خوبه -امید

 باشه-زدم لبخند

 کنم تحمل سرکشیاتو بتونم که بده قدرت که خدا با کردم نیاز رازو کلی...کن گوش حرف چه -امید

 بدجنس-خندیدم
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 شدم شکه بازم افتاد سامان با چشمم لحظه همون کرد حلقه کمرم دور دستشو خندید هم امید

 نزار..میکنم خواهش..توئه منو شبه امشب ببین منو فقط..نکن نگاه عاشقتن که کسایی به مانیا..خدا تورو -امید

 بفهم سخته برام..بشم اذیت

 کن بس....باشه -من

 شدم زنده مردمو بار هزار سی عاقد اومدن تا که بگم چطور

 دربیاورم؟ بزرگنیا امید اقای دائم عقد به معلومه مهریه با را شما وکیلم بنده ایا افشار مانیا خانم دوشیزه

 من خدایا..همیکن تغیر زندگیم تمام بله یه گفتن با..کشیدم عمیقی نفس بستم یدستمو تو قران بودن ساکت همه

 شیرین برام زندگی این تا کن کمک..کن کمکم تو ولی...نکردم رعایت چیزو همه میدونم...اوردم ایمان بهت

 ..منکن خطر احساس تا باش پشتم خودت..توئی امیدواریم مایه تنها تا االن...بشم خوشبخت تا کن کمکم..باشه

 بله...مجلس بزرگای همه و مادرم پدرو اجازه با -من

 و دلبخن با و بود ایستاده ایی گوشه مایک میریخت شوق اشک مامانم گرفت فرا رو باغ کل جمعیت هیاهوی صدای

 شوهرم پدر و شوهرم مادر میکرد نگاهم مردونه لبخند یه با هم بابا میزد دست برا بود اشک پر که براق چشمای

 صورتم روی از رو تور و کرد رها دستمو داد دستم به فشاری کردم حس دستم روی امید دست گرمی همینطور هم

 خر من ها باحاله کردنم ازدواج شیرین ولی ناخواسته لبخند یه زدم لبخند بوسید پیشنیمو برداشت

 گرفت منو اومد یکی شد خوب..نمیدونستم

 یلیخ گرنبنده امید کردم دستش رو بود اون برای که ایی حلقه منم کرد دستم امید رو قشنگی نگین تک حلقه

 بود ناز خیلی و داشت نگین کلی انداخت گردنم رو بود طاووس های پر شبیه مدلش که قشنگی

 لحظه اون بود بامزه خیلی برام انداخت هم رو هاش گوشراه و سرویس اون دستبند

 قشنگی ایرانی اهنگ رقص پیست وسط رفتم پسرا و دخترا بار حسرت چشم کلی بین از امید دست تو دست

 و نمک پیدا خوبشو رقص تونستم فقط نازی خاصیت بی وجود توی فقط سال یه اون توی من کرد خوندن به شروع

 کرد خوندن به شوع خواننده رقصیدن امید با هماهنگ کردم شروع بگیرم یاد ازش

 

 میخوامت من ایی دردونه ایی یکدونه که تو

 میخوامت من ایی دردونه ایی خونه گل تو

 نپری وقت یه که..میپامت رو تو

 سری سر نگیری عشقو دلم کنج از نری
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 گلم طنازی چه تو نازی و ماهی چقدر تو...گلم ماهی چقدر تو..گلم ماهی چقدر.. تو

 گلم ماهی چقدر تو..گلم ماهی چقدر تو

 دارم دوست دارمو دوست قلبتو صدای که من

 دارم دوست و دارم دوست نازتو چشمای که من

 یاال بگو میومنی من با بگو

 یاال بگو..یاال بگو میخونی من با بگو

 گلم طنازی چه تو نازی و ماهی چقدر تو...گلم ماهی چقدر تو..گلم ماهی چقدر.. تو

 گلم ماهی چقدر تو..گلم ماهی چقدر..تو

.... 

 

.. 

 میخوامت من ایی دردونه ایی یکدونه که تو

 میخوامت من ایی دردونه ایی خونه گل تو

 نپری وقت یه که..میپامت رو تو

 سری سر نگیری عشقو دلم کنج از نری

 گلم طنازی چه تو نازی و ماهی چقدر تو...گلم ماهی چقدر تو..گلم ماهی چقدر.. تو

 گلم ماهی چقدر تو..گلم ماهی چقدر تو

 شم تو ماله باشم تو با همیشه تا بشه که کاش

 شم تو چشمای مهمون اخرش تا بشه کاش

 یاال بگو میومنی بامن بگو

 یاال بگو... یاال بگو میخونی من با بگو
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 یه موقع همون انداخت کمرم دور دستشو و اومد نزدیک امید شد تموم اهنگ میکرد همراهی رو امید لبخند با

 منو رفت امیدم حتی کردن خلوت رو وسط همه برادرمه مایک درخواست به گفت جی دی گذاشتن خارجی اهنگ

 رقصامون همین واسه رقص کالس میرفتیم باهم زمانی یه اخه رقصیدن به کردیم شروع هردو مایک و مودنم

 بگم اگر میشد منفجر اشت مهمونا هورای جیغو صدای از سالن که رقصیدیم قشنگ اینقدر بود هم هماهنگ

 گذشت زود خیلی خدایی..گفتم دروغ گذشت زمان چطور که نفهمیدم

 بلند؟ پاشنه کفش به چه منو اصال گرفتم من بود چی کفشا این مردم پام وای -من

 زنمب حرف کلمه یه اگر گفتم که بودم عصبی اینقدر کردم تعجب خودمم خریدیش وقتی راستش-خنده با امید

 گرفتی جونمو

 میکردم کارو همین که باش نداشته شک -من

 قاتل -امید

 بود گرفته خندم

 میکنه درد کمرم -امید

 زیادیه استراحت بخاطر اخی -من

 میکردم درست رو رفتنمون کارای داشتم من شمال رفتی جناباالی..؟.من..کی؟ -امید

 رفتنمون؟ -من

 هالیود بریم داریم پرواز دیگه روز سه واسه..اره -امید

 خوبه.. ااهان -من

 سکوت بیشتر ما میکنن پچ پچ هم گوش زیر کلی که دامادا عروس همه برعکس نزدیم حرفی دیگه

 سنگینتریم نزنیم حرف...زدمون؟ زبون عالقه از یا..نداشتمون؟ عشق از..؟ میگفتیم چی خوب..میکردیم

 

 

 امید -من

 بله -امید

 شمال برم رو روز سه اون میخووام من -من
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 بری؟ میخوای دوباره..برگشتی دیروز همین....داری؟ چیکار شمال تو -امید

 برم میخوام صبح فردا...برم میخوام اره -من

 نمیزارم...صبح؟ فردا..چی؟-امید

 ندارم اجازت به نیازا -من

 نه یعنی نه میگم وقتی.. شوهرتم من مانیا -امید

 امنمی کوتاه و خونده گور ولی...میشکست گردنمو نبود عروسیمون شبه اگر یعنی میزد حرص با حرفارو این همه

 کش اصال ولی میونه پیشم شبو امید ما خونه میرم داریم هم حاال دادم انجام قشنگ ولی بیمیلی با رو کیک رقص

 ..بزارم محاله..نمیاوفته اتفاقی که نکنید

 خونه توی شدیم تنها امید منو و...بحرام عموی خونه رفتن مایک و بابا مامانو میکنن بوق بوق سرمون پشت ماشینا

 مانیا -امید

 بود استاده سال وسط بود دستش تو کتش برگشتم

 هوم -من

 دیگه؟ همونه اتاقت-امید

 باشم؟ کرده عوض تو بخاطر که نداشتی توقع..اوهم -من

 خیر نه-اخم با امید

 میام منم باال برو تو..خوبه -من

 باشه- امید

 ماشینمو کلید بود رفته امید کردم راهپله به نگاه یه کردیم پیداش خونه توی چرخوندم چشم باال رفت امید

 مشبا نمیخوام بیخیالش اصال نمیدونم.. نمیخواد دلم اصال شمال برم امشب همین که داشتم قصد اولم از برداشتم

 یدونمم اگرچه باشم کرده کمکی که بدم بهش ببرم تا ماشینم توی بودم گذاشته رضا مش واسه پول بمونم اینجا

 میکشه خجالت که

 ماشین توی کنم جمع لباسمو تنها خودم بود سخت چقدر میدونه خدا شدم سوارماشینم برداشتم موبایلمو اروم

 نمیخورد فنر زیرش شکر خدارو بازم

 کرد باز نیشمو عصبانیش صدای جوابدادم بود امید شماره خورد زنگ گوشیم بیرون زدم و گرفتم گازشو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

154 

 

 عروسمونه شب مثال..زد داد....رفتی؟ کردی ول شب موقع این نمیکشی خجالت...مانیا؟ رفتی کجا -امید

 من نه توئه عروسیه شب -من

 ملکی؟ تیرداد سرگرد شایدم..سامان؟ یا ایمانه بخاطر-شد تر عصبانی امید

 بزنی حرف بد تیرداد راجب نداری حق ولی...نیست مهم برام..کن انتخاب رو میکشه عشقت که هرکدومش -من

 داری؟ قرارا باهاش شمال.. اره اوه-امید

 اوکی؟..باشم ادم مثله بزار..بزرگنیا اقای میام سرت بالیی بد کنی عصبانیم اگر چون... شی خفه بهتره -من

 !خیابونی..کمشو برو اصال -امید

 جد هفت هرزه..هرزه گفت من به حقی چه به اون..کردم قطع رو گوشی عصبانیت با زد اتیشم اخر کلمه همین

 اشغال عوضی مرتیکه ابادته

 یاینه تو از نگاهی میاد خوابم شدت به رسیدم که بود زده افتاب روندم چطوری رضا مش روستای تا میدونه خدا

 همین انگار اصال نخورده تکون ارایشش که صورتم این زده چی ارایشگر این موندم..انداختم چشمام به ماشین

 االن کنم چیکار پووووووووووووف..بیرون اودم ارایشگاه از االن

 که کسی اون شور مرده همان پام خوردن پیچ و همانا شدن پیاده ولی..شدم پیاده ماشین از صبحه شش ساعت

 اشکم نماشی تو نشستم دوباره..کرد ورم...اومد؟ نازنیم پای سر بالیی چه ببین..ببرن کرد خلق رو دار پاشنه کفش

 داریبه به رسوندم رو خودمو سختی با نتونستم ولی دربیارم میخواستم درد و ناله و اه هزار با کفشمو بود درومده

 ینا با اون از بدتر برم راه تنهایی خودم نمیتونستم شد ظاهر در توی باالخره فرشاد اقا قامت تا زدم بوق بار چند

 بود بهتر بودمش نپوشیده اصال که خورده لباسم روی حریر کت یه فقط وظعم سرو

 زد خشکش دید تامنو طرفم بیاد کردم اشاره دست با بود ایستاده جا همون فرشاد کردم باز رو ماشین در

 دکتر اقای سالم علیک -من

 وضعیه؟ سرو چه این..سالم..س -فرشاد

 ...مبینی؟ فراری عروس اولته با مگه -من

 ..فراری؟..چی؟ -فرشاد

 کنب بهش نگاهی یه رفته در کنم فکر خورده پیچ لعنتی کفش این بخاطر پام پایین بیام کن کمکم اره- من
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 فتهگر سرشو کرد بغلم و پاهام زیر انداخت دستشو بیام راه نتونستم کردم هرکاری بود شده هول فرشاد بیچاره

 قیافم نبود زیاد ارایشم خوب زد خشکش شوتم علی اون تو برد که منو نمیکرد نگاه پایین به وجه هیچ به باال بود

  میشد داده تشخیص راحت

 اوردی؟ کجا از اینو زمان امام یا -علی

 .. هستن خانم مانیا -فرشاد

 اینجا..چی؟ -علی

 کار یه.. بپرس سوال بعد بکن نگاه یه رو بدبخت منه پای این بزارید خواهشا میکنه درد پام االن یمن عل اقا -من

 بزنه زنگ بهم کسی ممکنه.. بیارید ماشینم توی از منو موبایل برید میکنم خواهش..بکن هم دیگه

 االن همین چشم-علی

 باال زد ببینه پامو مچ فقط که جایی تا رو لباسم ازدامن یکم فرشاد رفت بدو اونم دادم بهش رو سوئچ

 کردی؟ پات کفشو این چطور...رفته در پات -فرشاد

 مبود عصبانی خیلی..کردم انتخابش چطوری نمیاد یادم اصال... رقصیدم این با چطوری دیشب موندم خودمم -من

 کردن خرید موقع

 کردی؟ ول عروسیتو چرا -فرشاد

 کردم ول خونه شب داماد..نکردم ول عروسیمو -من

 زیر انداخت سرشو دوباره کرد مکس یکم صورتم روی افتاد نگاش باال اورد یهو سرشو

 چرا؟-فرشاد

 من...کرده؟ وصیت پدربزرگت چون..کنی ازدواج نمیشناسیش اصال که ادمی با مجبوری گفتن بهت تاحاال -من

 راضی من که بمونه یادش عمرش اخر تا باید خوشبگذره بهش اقا بزارم بود محال ولی کردم قبول ازدواجمو

 شد که میشد زهرش عروسیش شب باید..نبودم

 میخوره زنگ گوشیتون خانم

 تماس رد زدبازم زنگ بازم کردم تماس رد شدم قرمز عصبانیت از بود امید گرفتم گوشیو بود علی

 بده جوابشو - فرشاد

 احمق..عوضیه خیلی..اون -من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

156 

 

 شده کنترل اینبار ولی.. عصبی صدای بازم دادم جواب

 خونه؟ برگردی نمیخوای -امید

 برگردم؟ چرا -من

 رفت؟ کرد ولم بود عروسیمون شب که دیشب دخترتون بگم..بگم؟ بهشون چی..میان اینا مامانت االن -امید

 کردمو ول خانوادمو ماه پنج واسه بار یه من که برسونم حضورت به باید..دارن عادت من اذیتای به اونا -من

 فتنمیگ اگر اونوقت..بودم بزرگ خالفکار پاراسا ادریس زن االن بود نکرده پیدام تیرداد اگر شاید میدونی..رفتم

 میدونی..اوم...خالص و..میکردم حرمت گوله یه میکرد منو مالکیت ادعای و میومدی تو و..میکردم ازدواج باتو باید

 پریشون ادمارو روان میکنه اروم ادمارو روان راونپزشک یه از بیتشر من..میدونی..دارم دوست ادمارو دادن ازار من

 ریدخ یه روز یه که نره یادت هرگز که..بزرگنیا امید..میارم سرت به بالیی..دارم قصدو همین هم تو درمورد..میکنم

 نره یادت هرگز...کرده تباه زندگیتو که بوده مانیا اسم به

 گفت رو چیزا خیلی نمیشه که حیف..مانیا حیف..حیف...یعنی -امید

 قعتو نباید.خیابونی میگه عروسش به عروسیش شب مرد یه وقتی..زدی دیشب رو میزدی باید که رو حرفی -من

 وت..باشم خوب کردم سعی من....کنه گوش دروغینش های زمزمه به صبح تا و بشینه عروس همون که باشه داشته

 کافیه فقط..قدمه یه مرگ تا من فاصله..برنگشتم و رفتم همیشه واسه شاید..دیدی چه خدارو....نخواستی

 به زما بیا..خیابونیم یه من میگی درست تو...بودم کما توی ماه پنج بار یه حتی..رفتم مرگ مرز تا قبال من..بخوام

 محاظر..کنم زندگی باهات سقف یه زیر هم لحظه یه حتی نیستم حاظر من چون کن شکایت بودنم خیابونی جرم

 مانیا -امید

 اخ....حرفم وسط میپری چرا...بگم بزار -من

 کرد بدترش اینم بود شده سرازیر خودش که اشکم...اندخت جا پامو فرشاد

 دهش مسلمان عقایدش تمام با که هستم کسی باشم هرچی...نمیبخشمت هرگز...نامردی خیلی..امید میدونی -من

 فرانسه و دانشگاه پسر ترین پولدار که منی بود ها پارتی و ها مهمونی تو جام و هرزم یه تو قول به که منی..

 حقم..خاستگاردارم تا هزار که منی....عاشقمه خودت عموی پسر.. خودم عموی پسر که منی..هست و بود عاشقم

 تفاوتم نبود حقم..نبود حقم حتی..میفهمی....باشم داشته اجباری ازدواج یه که نبود حقم..تو زن بشم که نبود این

 ...باشم

 میزد جرقه دستم که بودم عصبی اینقد

 ماینا
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 داشت؟ خبر ازکجا اون یمن خدا..بود تیرداد کردم بلند سرمو

 اینجام؟ من گفتی تیرداد به تو -من

 برگردونتت و کنه پیدات میتونست اون فقط...اره -امید

 شدن وارد تیرداد و امید شد قطع تماس

 زدم پسش کرد بغلم محکم تیرداد

 یایب گفته تو به کی..باشم راحت بزارید کنید ولم..میاد بدم همتون از...بگیرید فاصله ازم..نزنید دست بهم -من

 اینچا

 ماینا -تیرداد

 بره بفرستمش زنده نمیکنم تضمین چون...ببر هم رو دوستت این برو االن همین..نگو هیچی -من

 یوقت دادن بهم رو صاعفه قدرت وقتی از کشید عقب گرفتش که برقی با ولی بگیره دستمو میخواست تیرداد

 برق بزنه دست بهم کسی اگر که جوری میشه الکتریسته جریان از سرشار بدنم تمام میشم عصبانی خیلی

 میگیرتش

 بیوفته کسی برای اتفاقی نمیخوای که تو..باش اروم مانیا -تیرداد

 قاپید خوا توی ابو تیردا که بریزم اب خودم روی خواستم میخوام اتفاقا چرا -من

 بدی؟ بکشتن خودتو میخوای..مانیا؟ شدی دیونه- تیرداد

 اب؟ با -تمسخر با امید

 نمیشناسی رو مانیا هم هنوز تو..باشه جونش دشمن میتونه اب همین.. نگو هیچی -تیرداد

 کنم زندگی باهاش نیستم حاضر من بشناسه باید چرا -من

 میردن نگاه ما به و بودن ایستاده ساکت علی و فرشاد

 میدم قول برسونه اسیب بهت کسی نمیزارم..اینجام من ببین.. باش اروم....عزیزم مانیا -تیرداد

 ولق تو..اینجا میام من که نمیگفتی هیچکس به بودی قولت سر خیلی اکر تو..نمیخوام تورو قول نمیخوام -من

 رممتنف هم دوستمی بهترین که تو از حتی..همشون از..میفهمی.متنفرم مردا همه از..ندارم قبولت دیگه..بودی داده

 تیرداد
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 دیگه هرکس شاید..بزنم حرف اینجوری باهاش دارم جرات که هستم کسی تنها من کرد نگاهم ناراحتی با تیرداد

 بود خون پر دهنش االن بود من جای ایی

 من؟ از -تیرداد

 برگردیم بیا مانیا -امید

 عمرا -من

 امید نکن عصبانیش -تیرداد

 صمیمی چه اوه -من

 مانیا میکنم خواهش -تیرداد

 نمیخوام...نه -من

 میخوام خیرتو من....مانیا -تیرداد

 گرفتنه طالق توی فقط من خیر..خیر؟ -من

 نمیدم طالقت.. محاله -امید

 میدی؟ -من

 نه -امید

 بدی که یمکنم کار..باشه..نه؟ -من

 باش خیال همین به -امید

 دمکر جمع لباسمو دنباله بزنه دست بهم نداشت جرات تیرداد افتادم راه داوردمو کفاشمو کردم فراموش پامو درد

 زدم جیغ درد از و گرفت درد شدت به پام ولی افتادم راه و

 ودب واقعایت انگار دیدم منم که بود خوابی چه این میزد شدت به قلبم بود عرق خیس بدنم تمام..پریدم خواب از

 نبود مجحول چیزای از نشونی هیچ

 بود خواب یه فقط هیس

 اه هالیود بریم باید فردا گذشته عروسیمون از روز یه کردم نگاه بود کنارم که امید به

 دیدی؟ خوابی چه -امید

 نیست مهم -من
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 یول کنم فرار میخواستم واقعا من عجیبه برام ولی نیاوفتاده امید منو بین اتفاقی هیچ مانیام همون هنوزم من

 کنه بخیر خدا پووووووووووووووف...کردم فکر که بس از شمال نرفتم عروسیم شب یعنی..نکردم اینکارو

 میبینی؟ بد خواب همیشه -امید

 نیست مهم چیز بود مشغول یکم فکر..نه -من

 باشه -امید

 شد پهلو به من مثله بود کشیده باال شکمش تا رو پتو بود تنش سفید رکابی یه خوابیدم امید طرف پهلو به

 ؟ شده چی -امید

 هیچی -من

 دیگه؟ میکنی نگاه اینجوری داری هیچی بخاطر -امید

 اوهم -من

 نگرفتم اعتراف ازت زور به تا بگو خودت..هست چیزی یه میدونم ولی.. نمیدونم -امید

 دلم گاهی..باشم متنفر ازش اکه نیست موجودی بود باحالی ادم میداد نشون که چیزی عکس بر امید..خندیدم

 لیو مهربونه امید..میترسم رفتنش از جدیدا..چی؟ بره اگر نمیشه ولی دارم تفاوت همه با من که بگم بهش میخواد

 نمیده نشون

 شد کشدیه موهام روی دستش

 بستم چشمامو و گذاشتم بازوشن روی سرمو جلو کشیدم خودمو فکرنکن اینقدرم..بخواب بگیر -امید

 خوبه؟ جات-امید

 میکنم دوری ازش همش من اخه بود گرفته خندم

 اوهم -من

 بخواب پس..خوبه -امید

 وامنمیخ باشه تر نزدیک رابطمون که سخته برام هنوزم ولی...ولی بودم راحت کنارش عجیب برد خوابم زود خیلی

 ندارم امادگیشو هنوز

 نمیرسیما پروازمون به خانم تنبل بیدارشو

 بوده حمام میکرد خشک موهاشو داشت و بود ایستاده اینه جلوی امید پریدم جام از
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 چنده؟ ساعت -من

 صبحه نیم نه -امید

 داریم پرواز دوازده ساعت وای جدا-من

 باشیم نداشته کاری دیگه که کن چک وسایلتو...میدونم -امید

 باشه-من

 تمام عوض لباسامو و بودم کرده خوشک موهامو ده بود شده ساعت گرفتم گرمی اب دوش شدم بلند جام از

 کردم چک هم رو وسایلم

 شد یازده ساعت نشد تموم کارت -امید

 شد تموم چرا.. چرا -من

 شگرفت ازم اومد داد تکون تاسف به سری دستم توی چمدون دیدن با امید بود سنگین ولی برداشتم رو چمدونم

 مرسی -من

 میکنی جبران...خواهش -امید

 خندیدم بدجنسش و مرموز لحن از

 موزی -من

 خودتی -امید

 یهبق تیرداد دیدن با بود هم تیرداد میزدن حرف باهم داشتن ایمان و اسحاق پایین امیدیم خنده با خندیدم بازم

 کنارش رفتم سرعت با و کردم فراموش رو

 اومدی؟ توهم تیرداد -من

 ..اومدم بله -تیرداد

 من ولی ناراحته امید که میکرد اشاره هی مایکم بود شده اتیشی چشماش البته بود توهم یکمی اخماش امید

 نشستم مبل روی تیرداد کنار نمیکردم ی توجه

 میشه دیرتون که بیاوفتیم راه دیگه بهتره -امید بابای

 بریم بهترره بله- امید

 میشد تنگ برام دلش میریخت اشک اولش از مامان فرودگاه سمت افتادیم راه و شدیم بلند جامون از همه
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 هلحظ بدترین حاال و کشید طول زیادی یکم وسایالمون دادن کارای البته...رفت حدر وقتمون فرودگاه توی کلی

 خداحافظی لحظه.. ممکنه

 میکنم گریه دارم مامان اغوش توی

 عزیزم میشه تنگ برات دلم.. باش خودت مواظب دخترکم -مامان

 میزنم زنگ بهتون..همینطور منم -من

 خواهری -مایک

 میشه تنگ مایکم برای دم کردم بغل رو مایک بیرونو اومدم مامان اغوش از

 داداشی -من

 داره گناه...کنیا دیونه امیدو نزنی..عزیزم -مایک

 میکنه گوشزد بهم فضولم که بس از خندیدم گریه بین

 مهه بقیه ولی بود نیومده اصال که سامان شدم له بغلشون توی البته کردم خداحافظی هم عموهام زن و هام عمو با

 کردم بغلش محکم تیرداد به شد نوبت کردم خداحافظی هم مایک اینده نامزد با بودن اومده

 میشه ذره یه برات دلم عزیزم -تیرداد

 همینطور منم -من

 ..دارم ازت خواهش یه مانیا -تیرداد

 چی؟ -من

 باشه؟..نیست خنده پر همیشه زندگی..بزنی اسیب کسی به نمیخوام..نشو عصبانی -تیرداد

 میکنم سعی -من

 بکنی اینکارو بده قول -تیردد

 بتونم که جایی تا..باشه -من

 لجباز دنده یه -تیرداد

 خودتی -من

 تا هزار من حاال و کردیم خداحافظی اسحاق و ایمان البته و تیرداد بابای و مامان از شد اعالم پروازمون شماره

 رایب نمیزد حرف اصال که امید کردم محوش دستم با چکید چشمام از اشک نشستم امید کنار هواپیما تو دلتنگی
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 بودیم خسته خیلی هالیوود به برسیم تونستیم پرواز دوتا با کرده جدا خانودام از منو که شدم متنفر ازش لحظه یه

 اومد می خوابمون حسابی هردومون

 بود قشنگ خیلی که سیاه رنگ به ایی فرفوژه بزرگ در یه ایستادیم بزرگ خونه روییه روبه

 قشنگه چه -من

 اوهم -امید

 اوهم میگیم همش امید هم من هم خندیدم

 کن حرکت-امید

 ادتع حاال خسته حسابی من و بود صبح تازه دنبالمون فرودگاه بود اومیده که میزد ایی راننده به داشت حرفو این

 خواب ها صبح و بیدار شب خفاش مثله میشیم کنم تحمل باید هم زمان تفاوت به

 یکوتاه خیل من ولی کردن علیکی سالم باهامون خدمتکار چندتا قشنگ خیلی بود زیبا بزرگو خونه حیاط

 باور کنم عوض لباسمو نداشتم جون حتی بگم اگر ولی اتاق توی اوردن رو وسایلمون میدادم رو جوابشون

 کرده عوض لباساشو اون البته خوابید اومد امیدم ال ال و تخت توی پریدم و کردم عوض دلباسامو لباسامو میکنید؟

 برد خوابم امید اغوش توی زود خیلی بود

 های چشم اروم خاکستری..کردم باز چشمامو اروم.. میداد نوازش پوستمو و میخورد صورتم به گرمی اروم نسیم

 بود تاریک نیمه اتاق زدم لبخند بود جلوم امید

 بخیر شبت -امید

 بخیر توهم شب -من

 خوابیدی؟ خوب -امید

 یدمنکش خجالت نبود تنم پوشیده های لباس اینکه از داد تنم به قوصی کشو بودم دستش حصار تو که همونطور

 نیست مهم اصال این و گشتم خیلیها جلوی اینجوری من درضمن شوهرمه اون

 امید گردن درو انداختم دستمو

 عالی عالی -من

 بخواب -امید

 چطور؟ -من

 صبحه پنج ساعت تازه.. میشه صبح االن -امید
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 چی؟ -من

 خوابیدی رو االن تا دیروز تمام بودی خسته خیلی -امید

 کردم ضعف احساس شدت به

 گرسنمه -من

 نخوردی هیچی االن تا صبح دیروز از-خندید امید

 ..اوهم -من

 گرسنم منم بخوریم چیزی یه پایی بریم تا بپوش لباستو شو بلند-بوسید گونمو امید

 نخوردی؟ چیزی هم تو -من

 خوابیدم منم نه -امید

 نطرفاو طرفو این یکم کشیدم سرمو باالی بردم و کردم قالب هم توی دستامو نشستم تخت لبه شدم بلند جام از

 کمد توی بچیننشون برام بیان خدمتکارا بگم باید کردم باز رو چمدون در شدم بلند جام از و شدم

 فیدس درشت های خال از بود نازپر خیلی و پلیسه چین میرسید رونم تا زور به که برداشتم مشکی کوتاه دامن یه

 کردم تنم هم سفید دوبندی تاپ یه

 پایین بیای اینجوری میخوای -امید

 بودن برهنه هم پاهام و برهنه هام شونه کردم لباسام به نگاهی

 اوهم -من

 دارم مرد خدمتکار کلی-من-امید

 خوب -من

 بپوش دیگه چیز یه -امید

 کردم بلندش تخت روی از زور به و گرفتم دستشو

 گرسنم خیلی که بریم پاشو بیخیال -من

 و بود نشسته تخت روی سینه به دست اومد زدم شونه موهامو و شستم صورتمو دستو شد بلند اخم با امید

 بود شده تخس های بچه مثله بود هم توی اخماش

 چیه؟ -من
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 دامنتو حداقل..کن عوض لباستو -امید

 بود ساده و مشکی بود زانوم تا که دراوردم شلوارک یه جمدونم توی از و دراوردم دامنمو حرص با کردم کج سرمو

 خوبه؟ -من

 خوبه اره -شد بلند جاش از زد لبخند امید

 تر جالب دادانش حرص ولی..جالبه برام اینکاراش خیلی که اینجاست جالب کمرم دور انداخت دستشو

 سمت پریدم بود زیبایی و دنج و بزرگ اشپزخونه شدیم اشپزخونه راهی پایین اومدیم خونه طویل های پله از

 برداشتم مرغ تخم و شیر و ابمیوه.. یخچال توی شدم خم کمر تا و کردم باز درشو یخچال

 میخوری؟ مرغ تخم هم تو -من

 میخورم اره -امید

 همیش خوشمزه خیلی کنم درست کره با حتما رو نیمرو که بود همیشگیم عادت این برداشتم هم رو کره و پنیر

 میکرد قاچ کوجه چندتا و میز پشت بود نشسته امید کردم پیدا مایتابه یه کابینتا توی از

 بشه نمیر تا توی ریختم هارو مرغ تخم شد اب وقتی بشه اب تا مایتابه توی ریختم کره

 کرد نمیرو به نگاهی لبخند با امید بود میز روی حاظر نمیره دقیقه چند از بعد

 شد انگیز خاطره..دونفریمون صبحانه اولین -امید

 خندیدم

 میده مزه که بخور پس -من

 فرق اسمون تا زمین دیدم اول روز که چیزی با گرمه خون خیلی امید چسبید بهم واقعا...خوردیم رو صبحانمون

 راحتم خیلی باهاش جورایی یه..احساسیه و مهربون خیلی داره

 نوازش موهامو مهربون اونم بودم گذاشته امید پای روی سرمو بودیم داده لم مبل روی هم کنار نمیبرد خوابمون

 تهش ساعت میکرد نگاه رو رقص مسابقه یه تکرار داشتیم کردیم اونطرف طرفو این رو ماهواره های شبگه میکرد

 بودن کاراشون انجام مشغول خدمه بود شده صبح

 اومدی؟ کی تو..عزیزم
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 باسل با موبور ابی چشم دختر یه شدم بلند امید پای روی از میرسید گوش به که بود ایی زنانه ظریف صدای این

 و امید بغل پرید دختره شد بلند امید بود زیبا واقعا شدم مات چهرش دیدن با حتی طرفمون اومدی جلفی و باز

 ؟...

 عصبانی بودم کرده مشت دستامو بود سنگین برام.....شوهرم با چشمم جلوی داشت دختر یه بودم شده شوکه

 متوجه تازه دختره انگار کرد جدا خودش از رو دختره امید میکردم حس تنم توی خوبی به رو برق جریان...بودم

 بود شده من حضور

 نمیکنی؟ معرفی...برگشتی؟ کی...خوبی؟..عزیزم -دختر

 کرد نگاه بهم دستپاچه امید

 هستن.مانیا...ایشون..ممنون -امید

 نداشت ادامه حرفش اصال شایدم یا بده ادامه حرفشو امید نزاشت دختره

 منه عشق امید...هستم امید دختر دوست لیلیان منم.. مانیا خوشبختم-دختر

 یمزندگ موجود ترین وحشتناک شد خوبه خیلی که میگم داشتم االن همین تا که مردی گرفت تنفر رنگ نگاهم

 به تا هک خشکی سردو حالتی با دادم دست باهاش بشه گرفته برق لیلیان نمیخواستم کشیدم عمیق نفس چندتا

 دیدن همدیگرو وقته خیلی اینکه مثله..خوشبختم منم جان لیلیان-گفتم نداشتم سراغ خودم از حدشو این حال

 نمیشم مزاحمتون..من

 امید زمنو ا غیر کس هیچ چون گفتم بهش فارسی به جمله یه فقط ندادم اجازه ولی بزنه حرفی میخواست امید

 نبود بلد فارسی خونه توی

 باشه یادت همیشه اینو متنفرم ازت..نگفتی ولی..بگو هست زندگیت توی کسی اگر گفتم بهت -من

 باال تمرف ها پله از میکرد تماشا رو رفتم امید دارم نیاز بهش االن برداشتم نوشیدنی شیشه یه راه سر افتادم راه به

 زارمن کرد کاری که ممنونم خدا از االن فقط نپرسید که نپرسید اصال.. نپرسید من درمورد سوالم یه حتی لیلیان

 ماست مشترک اتاق این گرفت خندم کردم اتاق به نگاهی اتاقمون توی رفتم بیاوفته بینمون اتفاقی

 و کردم قفل در تخت روی ریختم رو همه کناری اتاق توی بردم و کردم جمع لباسامو تمام دقیقه پنچ عرض در

 سیک اگر گفتم بهش که من..نبود حقم بود گرفته دلم کردم باز رو محبوبم نویدنی شیشه در تخت روی پریدم

 متنفرم ازش...میاد بدم ازش...نگفت؟ چرا..بگو هست

 این از نمیاورد پیش من واسه مشکلی ولی بود باال یکم الکلش درصد میخوردم وکوفت میزدم حرف دلم تو هی

 رهندا ایی فایده دیدم خوردم ازش شیشه یه...داشتم خوردنش به عادت چون نمیکنه مستم باال درصد با کوفتیا

 تنم شل یقه پیرهن یه با و برداشتم نارنجی جذب جین شلوار یه لباسا توی از کردم لباسا به نگاهی شدم بلند
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 یدسف تل یه کردم زیبایی و محو ارایش گذاشتم باز هم موهامو پوشیدم معمول طبق اسپرتم های کفش کردمشون

 هب شونم روی اندختم رو بود رنگ طالیی بندش و بود سفید که کیف یه کردم بیشتر لبمو برق موهام توی زدم

 پله از و کیفم توی گذاشتم کلیدو کردم قفل دوباره درو و بیرون اومدم اتاق از توش انداختم هم موبایلمو کج شکل

 بیرون برم بخوام نمیکرد فکر شاید شد شوکه من دیدن با امید بود نشسته امید بغل توی لیلیان پایین اومدم ها

 ببخشید -من

 کرد نگاه سرتاپامو طرفم برگشت لبخند با لیلیان

 بله -لیلیان

 بدم خبر گفتم..بیرون میرم دارم من -من

 باشه -لیلیان

 کجا؟-امید

 گفتم لیلیان به نداره ربطی تو به -من

 میگیم چی ما نمیفهمید اون کردم نگاه لیلیان به لبخند با

 نزنی؟ حرف فارسی میشه عزیزم امید -لیلیان

 میکردم تعریف زیبایت از داشتم ببخشید -من

 میری؟ کجا گفتم - امید

 و اومدن پس.. ندارم دوست امیدو من بیاد که نبود مهم برام.. دنبالم نیومد امیدم کردم خداحافظی خونسردی با

 همینطوری بود صبح اول تازه میزدم دور ها خیابون توی هدف بی بیرون زدم خونه از نداره فرقی برام نیومدنش

 دنکر تیز گوش و توجه یکم از بعد بود ریخته دورش دختر کلی دیدم خوشتیپو پسر یه که میچرخیدم داشتم

 شدم بیخیال ولی کنم تجربه رو یخ روی رقص میخوواست دلم همچین یخه روی رقص مربی که شدم متوجه

 رنگی ابی چشمای شد قفل یچشماش تو چشمم کردم بلند سرمو لحظه یه میشدم رد مرده همون زجلوی ا داشتم

 استایل خوش و خوشتیپ بود لبش روی جذابی بلند داشت

 شیک رستوران یه توی تونستم زمردم ا گرفتن کمک و جو پرسو کلی با داد ادامه راهم به و گرفتم ازش نگاهمو

 جا چشمام جلوی رقص مسابقات پوستر اون همش ولی کردم فکر کلی داد مزه بهم خیلی که بخورم ناهار

 هم دبو قرار توش که ساختمانی جلوی رسیدم کنم نام ثبت تا بیرون زدم زستوران از دریا به زدم دلمو یمیگرفت

 تساع نیم از بعد کردم پرش و گرفتم فرم یه بودن اونجا زیادی افراد شدم وارد ها تمرین هم بشه برزگار مسابقه
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 صبحی که مرده همون بودن هم تیپ هم مردا همه بودن اونجا زن چهارتا و مرد تا چهار شدم وارد شد من نوبت

 موند ثابت صورتم روی نگاهشون و انداختن اپاپامسرت به انگاهی بود هم دیدمش

 هستم افشار مانیا سالم -من

 ..گنزالز لوک-گفت بودمش دیده قبال که مردی همون اول که ترتیب به ها مرد

 ...برون مارشال-بعدی نفر

 لویس مارکی -مرد اخرین و سایمون نیک-بعدی و

 فرانک لیزا -گفت یداشت خوب و ورزشی اندام که زن اولین

 بلک جسی و..فان انا...فرانکیشتین اندریا -ترتیب وبه

 ..خوشبختم -من

 دیدم صبح رو شما -لوک

 .درسته بله -من

 کردی؟ کار قبال-نیک

 نکردم تمرین زیاد هست هم مدتی یه که میدادم انجام رزمی های ورزش بیشتر من خیر -من

 چیه؟ اینجا به اومدن از هدفت..داری؟ عالقه کار این به چقدر....ببینی اموزش باید پس -اندریا

 موفقیت..همه مثله -من

 بدن رو رایشون تا رکنم صب باید گفتن مصابحه بعد

 دادم جواب بود امید خورد زنگ گوشیم بودم داورا رای منتظر و بودم داده لم صندلی روی بیکار سالن توی

 بله -من

 کجایی؟ -امید

 ندارم گفتنش برای دلیلی -من

 وگرنه خونه میای االن هستی جهنمی هر..مانیا ینکن باز من اعصاب با -امید

 سر حوصلت اخی..رفته؟ عزیز لیلیان چیه..میکنی؟ اضافه دخترات دوست به دیگه دختر دوست یه وگرنه -من

 ...کوچلو؟ رفته
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 میکنم میخواد دلم کاری هر من -حرص با امید

 همینطور منم -من

 خونه میای االن همین -زد داد امید

 بای بای..محاله -خندیدم

 ندادم جواب ولی گرفت تماس ها بار کردم قطع گوشیرو

 فردی به رپسر دخت کلی میشه بخش تلوزیون از مسابقه این بودم گرفته استرس رسید انتخاب زمان باالخره

 میشدن انتخاب نفر هشت همه این بین از باید بود زیاد تعدادمون بودیم ایستاده

 کرد شروع انا

 قطف شما بین از باید ما ولی زدید خوبی حرفای شما ی همه بگم باید کردیم مصاحبه شما با ما..عزیزانم خوب -انا

 منظورش) میکنم انتخاب رخودم یا عنوان به رو اومد بهتر نظرم به که رو کسی من..بکنیم انتخا رو نفر هشت

 میدم وزشام رو رقصیدن بهش من و منه رقصه همراه اون( خودش رقص همراه

 دادن تکون رو سرشون همه

 رویی جوزف........من انتخاب -انا

-مارشال به شد نوبت ایستاد کنارش و کرد بغل رو انا جلو اومد خوشتیپ ایی قهوه مو پسر یه کشیدن جیغ همه

 بود بدجنس بس از باشه من رقص همراه نزاشت نفر یه ولی بکرم انتخا خوشکلو دختر یه منم خوب

 خندیدن همه

 یانگ لینزی..........من انتخاب و خوب -گفت خندون های لب و ایی بامزه قیافه با مارشال

 ویت انداخت خودشو پرش یه به بعدم و میپرید پایین و باال بیرون اومد ایی قهوه های چشم با مشکی مو دختر یه

 مارشال بغل

 ولوک جسی..کنه انتخاب که بود مونده دونفر فقط بود کرده انتخاب رو خودش یار کس هر

 ویق میتنه من نظر به که دختر یه بمنم انتخا.. ببودید خو شما همه البته کردم خوب انتخاب یه منم خوب -لوک

 افشار مانیا....جز نیست کسی اون و.... من برای خوب یار و باشه

 خدا وای....شدم؟ انتخاب یعنی..بودم شده شوکه من ولی میکرد نگاهم لبخند یه با کرد انتخاب منو بود برده ماتم

 لوک بغل پریدم لبخند به

 مرسی لوک مرسی -من
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 نداشت قابلی -لوک

 شدم انتخاب من همه اون بین از که میکردم غرور احساس..بودم خوشحال کلی..ایستادم لوک کنار

 جانسو ماساری......منم انتخاب.. منه نوبت باشه نوبیتم -جسی

 هک داورا میزد موج صورتش توی حالی خوش البته کرد بغل رو جسی طمیمانه با اومد خوشتیپ ابی چشم پسر یه

 هامون مربی و موندیم ما مفقط و کردن تشکر همه از بودن ها مربی و ها رقصنده خود

 و میشه یاغاز زود به ها تمرین...نیست سخت زیاد کار این..پسر و دخترا خوب -گفت نفر هشت ما جمع به رو لوک

 این توی میخوام..میده نشون شمارو شدن انتخاب که برداریه فیلم روز فردا..کنید اماده رو خودتون باید شما

 باشن بهترین همه مسابقه

 کردیم تایید همه

 تق تمرین واسه دوهفته فقط کل در ولی بشید ایی حرفه تا میبره نزیادی زما..هستن فشرده ها تمرین -نیکوال

 با تا میدن بهمون رو خاصی اهنگ مرحله حر برای که داره مرحله چهار مسابقه این.. شروع برای البته..هست

 تمام باید...برسه بهتون بیتشری نمره تا باشن خوب البته و زیبا های حرکت ز پر باید ها رقص..کنیم تمرین یارمون

 متشکرم..میشه شروع باشه دیگه دوروز که دوشنبه از ها تمرین بکنید رو تالشتون

 تند بو بود خاموش ها چراغ کردم باز رو در.. خونه برگشتم و کردم خداحافظی ها ومربی ها بچه از حالی خوش با

 مانداخت رو کلید اروم اتاقم به رسیدم باال رفتم ها زپله ا اروم...بیداره امید که مطمعنم بستم درو میومد سیگار

 ایطرفه اتاقمون-شنیدم رو امید صدای تو برم خواستم که همین زکردم با درو و روش

 بخوره بهم سرانگشتشم نمیخواد دلم اتاق توی پریدم و ترسیدم

 میزد ضربه در به و بود در پشت امید کردم قفل داخل از سریع در

 زکن با رو لعنتی در این -امید

 بشه؟ چی که-من

 بشه؟ چی که اتاق اون توی رفتی..بخوابی من پیش باید منی زن تو..زکن با گفتم -امید

 پیشت بیا بگو عزیزن لیلیان به -من

 در توی زد عصبانی امید

 عوضی دختر..کردی نابود زندگیمو.. توئه تقصیر -امید

 میگی تو که هستم هممونی یه من اره- بلند خندیدم
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  نبوده ربط بی خوابم که میفهمم حاال

 کردم تنم تاپ یه و دراوردم تنم از لباسامو در به کوبیدنش مشت با و امید های صدای سرو به توجه بدونه

 تیح که بودم خسته اینقدر رفتم خواب به و بستم چشمامو بود ازلباس پر هنوزم که تخت روی پریدم همونجوری

 نخوردم هم شام

 

 طعم مشترکش زندگی روز دومین توی که زن یه ومن... تخت روی لباسای..جدید اتاق کردم باز اروم رو چشمام

 خیانتش پس..ندارم دوست رو امید..همیشگی مانیا همون مانیام همون هنوزم نیستم زن من البته..چشد رو خیانت

 اعثب که متنفرم خانوادم از..بده بازیم نداشت حق اون میگفت بهم باید..متنفرم ازش االن فقط..نیست مهم برام

 باشم داشته ازدواجی همچین شدن

 

 باشم اونجا برداری فیلم واسه ده ساعت باید وای.. بود صبح نه ساعت کردم عوض لباسامو

 ریخت دورم صاف خودش و کردم خشک موهامو بیرون اومدم گرفتم سریع ولی خشکل دوش یه حمام توی پریدم

 با ییا پلیسه پین مشکی کوتاه دامن کردم ازخودم بودم ندیده حاال تا که زیبایی ارایش بود قشنگ حالتش خیلی

 های رابجو قبلش البته نمیره یادم اصال که هم شیکم اسپرتم های کفش کردم تنم ابی ربع سه استین پیرهن یه

 باز رو اتاق در کردم رها دورم ازادانه موهامو بیاد نظر به تر براق پاهام که پوشیدم هم رو اییم شیشه پای رنگ

 ردممیک نگاه ساعتم به داشتم که همینطور بیرون اومدم اتاق از بدو بدو کیفم توی گذاشتم هم رو کلید و کردم

 چیزی به خوردم محکم

 ناو دیدن از....ولی کردم بلند سرمو میدادم فحش بهش خوردم که چیزی به داشتم که همینطور کردم بلند سرمو

 تر زود باید نرفته هنوز چرا ولی بود سرکار به رفتن اماده شلوار و کت با امید زد خشکم عصبانی های چشم

 سرکارش میره هشت ساعت همیشه اون که بودم شنیده خدمتکار از اینو میرفت

 شدن بیدار خانم باالخره به به -امید

 برم عبدی خواب میخواستی -من

 بودن شده مشت ستاش شد براق

 کردی؟ جدا اتاقتو جراتی چه به.....اتاق؟ اون بردی وسایلتو چرا -امید

 خواست دلم -من

 خواسته که دلت کرده بیجا....خواست؟ دلت -امید
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 شدم رد کنارش از و خندیدم مستانه

 ..خواسته که فعال -من

 که ردیم نمیتونم...کنم تحملش هم لحظه یه نمیتونم حتی بدم طالق درخواست یه و برم برداری فیلم از بعد باید

 هرگز کنم تحمل رو میکنه خیانت بهم

 رمیگ به جلو رفتم شد تر پررنگ لیلیان دیدن با بود لبم رو که لبخند اومد دنبالم امید اومدم پایین ها ازپله

 بود مونده مهبوت و مات وسط اون امید همینطور هم لیلیان دادم دست باهاش

 اینجایی؟ که میبینم جان لیلیان -من

 بودم امید پیش دیشب بله اوه -لیلیان

 میخواست نبود اگر رفتی چرا میزنه داد سرمن اینجوری بوده کنارش یکی خوبه شد تر پررنگ بم روی لبخند

 کنه چیکار

 خندیدم داد قورت دهنشو اب انداختم امید به نگاهی

 ندارم کارارو این فنگ و دنگ حوصله من..باشیم داشته تواقفی طالق یه بهتره -من

 اما -امید

 بشنوم چیزی نمیخوام -من

 نمیفهمید فارسی که بود این لیلیان خوبی

 ببینمت بازم میشم حال خوش.. برم باید من عزیزم -من

 نممیک خطر احساس تو بودن از راستش.. زیبایی خیلی اقعا که گفتم امید به دیشب...زیبا خانم حتما -لیلیان

 خندیدم

 دورو..گفتم فارسی به...و اخمو ادامی از من.. نکن فکر همیچین- من

 میاد بدم -دادم ادامه

 نیست بداخالق وجه هیچ به امید ولی همینطور منم -لیلیان

 هست که من واسه -من

 احمق و ابله مرتیکه نکردم عصبانیتش و امید به هم توجهی کردم خداحافظی لیلیان با
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 فلم محل هب تر زود تا گرفتم تاکسی یه میرفتم راه خیابون توی میخوردنم چشم با داشتن که پسرایی به تفاوت بی

 کشی ورزشی ساک یه توی هم داشتم الزم برداری فیلم و تمرین برای که ورزشی های لباس البته برسم برداری

 کنه اذیتم و بشه اب ورزش با که نبود جوری ارایشم..ودم اوردهب کوچیک

 دادم ادامه راهم به و زدم لبخند برگشت طرفم به ها سر همه وردوم با شدم پیاده و دادم رو تاکسی راننده پول

 دستبند و گوشواره میکرد توجه جلب خیلی میرسید شکمم روی تا بلندیش و بود گردنم به که رنگی طالیی زنجیر

 رفتم گروه های بچه سمت به و برداشتم چشمم روی از افتابیمو عینک بودم انداخته شم

 اومد گروه دختر ترین زیبا اوه اوه -گفت زدو کشی دختر لبخند گروه های بچه از یکی جوزف

 کردم تعظیم براش لبخند با

-La miséricorde de Joseph(عزیز جوزف مرسی)گفتم فرانسوی به 

 بانو میکنم خواهش -خندید جوزف

 ..شدم اشنا باهاشون بیشتر االن ولی میدونستم رو اسماشون یعنی بودم اشنا گروه ها بچه بقیه با

 مانیا- میشا

 بله -من

 کردی؟ ازدواج تو-میشا

 بود دستم حلقه دستم سمت رفت نگاهم

 میگی؟ این بخاطر -خندیدم

 دستته حلقه اره -میشا

 کرد صورتم به نگاهی و عقب رفت گریمر

 مانیا شدی عالی -گفت بود استغفان اسمش که گریمر

 مرسی -من

 نگفتی -میشا

 میشم جدا دارم -من

 چرا؟..متاسفم اوه -میشا

 کنم صحبت درموردش ندارم دوست -من
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 خودش یار کنار کسی هر بود نیاز که ورزشی های لباس با بودن اماده همه بعد دقیقه چند شد تموم من گریم کار

 بودم ایستاده لوک کنار منم بود ایستاده

 نیستی؟ سرحال امروز -لوک

 ؟یانه سرحالم یمدنی کجا از دیدی منو دوبار فقط که تو بعدم..قبراقم خوشحالو همیشه مثله -گفتم انرژی با

 زدم حدس -لوک

 بود اشتباه حدست متاسفانه -من

 بگشم نفس تازه میتونم انگار..میکردم ازادی احساس االن بودم دراورده حلقمو دستم به افتاد نگام

 بچها کردن تلف وقت از میشد نیم و دوساعت گریممون کار با کال کشید طول برداری فیلم کارای ساعت یک

 بکشه طول انیقدر نمیکردم فکر ها کار کردن هماهنگ تا و گرفته

 کنیم شورع هارو تمرین باید فردا

 بینهب امید خوبه خیلی میشه پخش تلوزیون از برنامه امشب بیرون زدم برداری فیلم محل از و کردم عوض لباسامو

 میکنه سادت کلی حتما خوشتیپه و جذابه خیلی که لوک این با اونم میشه شوکه

 بود مکدونالد الیس اسمش کنم صحبت وکیل یه با و برم تونستم ادرس چندتا گرفتن با

 یه خونم توی چشمم جلوی که دیدم صبح دیروز من الن ولی..کردیم ازدواج ایران توی ما دونالد مک خانم -من

 همون..نبودم راضی اولم از من و...بوده اجباری کامال ما یازدواج ول نمیگم دروغ شما به..بوسید همسرمو و اومد زن

 دارم هعالق امید به نمیگم..سخته برام واقعا این..خوابیده اون با کناریم اتاق توی دیشب لیلیانه اسمش که دختر

 نمیخوام ایمن جز ایی دیگه چیز هیچ..میخوام طالق فقط من..نیست اینطور چون

 سرو بی خواستی که همنطور کارش محل به میفرستم براش رو طالق درخواست من باش اروم.عزیزم خوب -اوکیل

 یمتقس و نمخیوای اوالی هیچ هم تو تازه که ماه یک توی باشه توافقی طالق یه موافق همینطور اونم اگر فقط صدا

 بکشه طول دوهفته شاید..میشه انجام نمیگیره صورت هم اموال

 زدم خندلب دلم ته ته از بزاری تنهاش و بری میتونی بگن بهم که زندگیمه لحظه بهترین این..زدم لبخند دلم ازته

 کمکتون از ممنون -من

 دادم دست وکیلم با شدم بلند جام از

 بشه تموم چیز همه زودی همین که امیدوارم منه وظیفه ایمن میکنم خواهش -وکیل

 امیدوارم -من
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 سرکارشه حتما نبود خونه امید..شدم خونه راهی خانوادمه با زدن حرف دومم قدم بیرون اومدم وکیلم دفتر از

 تنگرف به کردم شروع تلفن سراغ رفتم...خوبه بود شده چیده کمد توی مرتب لباسا و باز درش اتاقم توی رفتم

 ورچط..پیچید گوشی توی مامان صدای لحظه چند از بعد شده برقرار تماس که فهموند بهم بوق صدای ایران شماره

 ...دارم کم چیزی یه میکنم حس همش ولی...ندارم حسی هیچ...نکردم دلتنگی احساس اصال که بگم

 الو -مامان

 مامان -من

 خوبه؟ امید..؟..عزیزم خوبی..تویی؟ مانیا -مامان

 میکنی؟ چیکارا..عزیزم خوبم -مامان...چطورید؟ شما...خوبم بله -من

 نمیدم انجام خاصی کار -من

 بزنه حرف باهات میخواد اینجاست بابات..باشیاا خودت مواظب عزیزم -مامان

 بدید بهش گوشیو پس جدا -من

 خداحافظ من از عزیزم باشه -مامان

 عزیزم خداحافظ -من

 دخترم سالم..الو-بابا

 شد جمع گلوم توی دلگیریم تمام

 سالم -من

 شده سکت خیلی خونه رفتی که روزی از..شده تنگ برات دلم.دخترمم خوبی -بابا

 برگردم قراره نترسید -من

 نیست؟ زود خیلی....ایران؟ بیاید امید با میخواید جدا -بابا

 میشم جدا امید از دارم من بابا -من

 اومد متعجبش صدای لحظه چند از بعد شد ساکت بابا

 گفتی؟ چی -بابا

 کنم تحملش نمیتونم دیگه..میشم جدا امید از دارم -من

 چطوری؟ اخه..کردین ازدواج که روزه چند هفته یه فقط شما مانیا -بابا
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 داماد که فهمیدم روز چند و هفته یه همین توی ولی کنم ازدواج باهاسش که روزه چند و هفته یه فقط اره -من

 ینا بانی و باعث شما نمیبخشمتون هیچوقت..کنید؟ مجبورم اومد دلتون چطور..داره رابطه دیگه زن یه با عزیزت

 رو مایک نبودید من برای خوبی مادرای پدر هرگز مامان نه تو نه.. دادید قرارا هم راه سر مارو شما.. بودید ازدواج

 امید از فقط من که نیست این معنی به طالق این..میگیرم طالق من بگم زدم زنگ امروز..مرده یه اون..نمیدونم

 من...نیستید من خانواده دیگه شما بشم جدا من که روز از..میشم جدا همه از من طالق این با بلکه..میشم جدا

 خداحافظ.. بشید نزدیک بهم نکنید سعی پس..برنمیگردم شمات پیش هرگز دیگه

 شد بلند بابا گرفته غم صدای

 که نمیدونستیم مادرت نه من نه کن باور..متاسفم..من...مانیا -بابا

 شدم مشعوف شما با صحبت از برسونید سالم هم همسرتون به..افشار اقای خداحافظ..نیست مهم برام -من

 ولی بود سخت براش واقعا زدم حرف باهاش رسمی و..زدم صدا فامیلی به بابامو اینکه میدونم..کردم قطع تماسو

 بگیرن تصمیم پیش از ما برای نداشتن حق اونا.. میشنید باید

 کردی؟ تمومش پس

 ایستادم و شدم بلند بود ایستاده در چهارچوب توی امید برگشتم

 شد تموم..بزرگنیا اقای شد تموم نشده شروع....میشد؟ شروع باید -من

 کاش -امید

 ..نمیشدیم انتخاب کذایی ازدواج این برای هرگز کاش- کردم قطع حرفشو

 من..مانیا -امید

 همدیگه از مشکلی هیچ بدونه میخوام..میاد طالق درخواست برات دیگه روزه چند..بشنوم چیزی نمیخوام -من

 توافقی ازدواج یه میخوام فقط..نمیخوام هیچی ازت من..بشیم جدا

 اینه؟ تصیمیت واقعا یعنی -امید

 ایی هدیگ کسه عاشق ممکنه که زنی یا..کنی؟ زندگی بخوابه کنارت نیست اضرح حتی که کسی با میتونی -من

 ....کنی؟ زندگی بشه

 لیلیان ولی..بگم چی نمیدونم -..کشید عمیقی نفسه

 ونهخ زاین ا لباسام جز به ایی دیگه چیزه هیچ میخوام طالق فقط که گفتم..برم میخوام فقط من..نیست مهم -من

 خودم با البته.نمیره بیرون
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 بهش من و...شدیم بزرگ باهم ما..بود من نوجوانی دوران عشق لیلیان...میگفتم باید..مانیا متاسفم من -امید

 ا یدپ زندگیتون توی من مثله کسی کله سرو دیگه هرگز و..بیاوفته براتون خوب اتفقیای همیشه امیدوارم-من

 نشه

 نداشت عالقه شوهرش به اینکه با بود هم ایی دیگه هرکس شاید..بگم بهت چی نمیدونم...مانیا-امید

 دارم فرق همه با من...نره یادت هیچوقت اینو....خودمم من..نیستم هرکسی من -من

 گرسنم خیلی من..بریم بهتره -من

 باشه -امید

 داج بخوام اینجوری روز یه نمیکردم فکر حتی خوردیم خنده با رو شام پایین رفتم امید با کردم عوض لباسامو

 غولمش نظر به ذهنش اینکه با میز سر ولی بشه ناراحت بشیم جدا میخوام میگم بهش وقتی که مردی از اون.بشم

 بخوره غذا و بخنده من با و بشینه میاد

 بتنو هنوز میکرد معرفی هارو گروه داشت موقع همون دقیقا نشستیم تلوزیون پای رفتیم شد تموم که شاممون

 نبود من

 ببینیم همینو بزار- من

 باشه -امید

 الکس و لیزا

 لوکاس و اندریا

 لویزا و نیک

 جوزف و انا

 لینزی و مارشال

 انجلینا و..مارکی

 مانیا و لوک

 ماساری و جسی

 من زد خوشکش امید میکردم نگاه دوربین به ایی مزه با ژست و لبخند با لوک منو شد اعالم لوک و من اسم وقتی

 میخندید بهش غش غش میدید قیافشو بودینو اگه میخندیدم ریز ریز داشتم
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 برگشت من طرف به شده گرد چشمای با امید

 بدی؟ انجام یخ روی یرقص میخوا. تو..تو -امید

 اوهم -من

 خطرناکه خیلی دختر -امید

 نیست مهم-من

 خطرناکه میشکنه پات یا دستت بیافتی اگر -امید

 میگیرم یاد..نیست مهم -من

 در من زدن حرف روان همه این از امید و..میزدم حرف انگلیسی خوبی به من کرد نگاه رو برناممه بقیه ذوق با امید

 اب هم یخونه تو میزدم حرف فارسی بیشتر کل من چون بزنم حرف خوب اینقدر که فکرنمیکرد بود مونده عجب

 بگم چیزی انگلیسی بخوام که نبودم دمخور خدمتکارا

 محشری تو دختر هی -امید

 میدوم خودم -من

 

 

 میوفتم االن وایییی

 .. کمرم دور انداخت دستاشو لوک

 باشه بده انجام میگم که رو هایی حرکت من شمارش با..اروم میکنی عجله خیلی خوب -لوک

 چیز به بیشتر دقت با دفعه ین

 ....دو.. یک..بده انجام دوباره خوبه..دو یک...دو.. یک.. من شمارش با خحاال..اوکی -لوک

 سریع و رقص حرکت انجام خوب ولی..زیادا نه البته..سخته خیلی واقعا میکنم تمرین دارم االن تا صبح از ای.و

 سخته واقعا لیز سطح یه روی

 نیافتی بپا دختر هی -اندریا

 خندیدم

 میکنم سعی -من
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 داشت نگهم دستی بیافتم اینکه از قلب خوردم لیز یهو

 بانو نباش هوا سربه -جوزف

 بیرون اومدم بغلش از زدمو چشمکی

 میکنم سعی -من

 جمع این نمک شدم من االن تا صبح از خندیدنم همه

 بخوریم ناهار بریم نیست بهتر -انا

 میشم بیهوش دارم گرسنگی از شخصه به من..جون انا گفتی گل وای -من

 شکمویی که بس از -زد داد طرف اون از مارشال

 خندیدم

 نای از میاد خوشم خیلی اینکه تر مهم همه از..داشتم پیشرفت واقعا من کارمیکنیم داریم که است هفته یه االن

 بهتر واممیخ من چون کنم کار بیشتر باید ولی..گفتم دروغ نیستم بهتر همه از بگم اگر داریم شادی گروه ها برنامه

 باشم بهترین.. باشم عالی میخوام..باشم

 نگاه بدونه کشیدم خوردن غذا از دست خورد زنگ گوشیم بهخند بگو مشغول نشستم میز پشت هم دور همه

 دادم جواب شماره ه کردنب

 بله -من

 بود خط پشت کیلم.و شدن ساکت ها بچه همه

 ..افشار خانم..سالم -الیس

 بفرمایید..سالم اوه -من

 دیگه ماه اخر واسه افتاده دادگاه جلسه که بگم زدم زنگ -الیس

 دیر؟ اینقدر چرا -من

 شرکت وشت که ایی مسابقه فینال بعداز میافته راستی..کنی صبر بهتره..خواسته اینو دادگاه ولی..نمیدونم -الیس

 نمیشه سازم خبر واست کردی

 باهم باید بگو بهم قبلش روز یه میکنم فراموش من چون باشه یادت خودت راستی... میگی راست..خوبه -من

 باشه کنیم صحبت
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 نداری؟ کاری باشه -الیس

 خداحافظ..خبرت واسه مرسی نه -من

 ینا انگار..میگیرم طالق دارم که نمیشه باورم گذاشتم صورتم روی دستامو کشید عمیقی نفس شد قطع تماس

 بده پس امتحان همش باید ادم و سخته اینقدر بودن مسلمان میدونستم اگر..بوده کم کشیدم که تلخی همه

 باشه خداتتم از زدنت حرف این با هم تو مانیا بده مرگت خدا..نمیشدم مسلمان

 لعنت برمنکرش

 بود گرفته خندم

 اومدهه پیش مشکلی

 برداشتم صورتم روی از دستمو میخندیدم که همونطور

 هان؟ -من

 خندیدن همه

 میخنده دار خانم.. ناراحتی تو االن گفتم باش مارو -نیک

 شادم همیشه من بیخیال من -خندیدم

 خستگی با من بعد و کردیم تمرین ساعت سه بازم خوردم چی که نشدم متوجه اصال خوردیم غذا شوخی با بازم

 خونه رفتم

 نداشت درد زیاد ولی بود شده کبود خوردن زمین بخاطر بدنم جای چند حمام توی رفتم کردمو عوض لباسامو

 میداد بهم خوبی حس اب گرمای کشیدم دراز گرم اب وان توی

 بد خوابم اب وان توی که شد چطوری میدونم

 موهام شدم بلند جتم از سختی به...میلرزیدم داشتم بود شده سرد اب وان زکردم با چشمامو چیزی سردی با

 رمگ اب پر وانو دوباره..میلرزیدم بید مثله داشتم یکردم خال ابو وان بودم یخ مثله تنم بقیه ولی بود خشک

 دورم رو حوله بیرون اومدم وان از نکردم خیس موهامو اورد جا حالمو اب گرمای کشیدم دراز توش..کردم

 و رفتمگ رو تنم اب یکم نداشتم پوشیدن لباس حال که میومد خوابم و بودم رخسته اینقد بیرون اومدم و..پیچیدم

 برد خوابم سه بشمار و خواب رخت توی پریدم

 

 خانم..خانم
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 بود خونه جوان خدمتکار سیدنی کردم باز چشمامو

 بله -من

 میشه دیرتون.. ندارید تمرین امروز مگه خانم -سیدینی

 به هبیتوج من ولی بود زده خشکش بیچاره سیدنی نسیست تنم هیچی که کردم فراموش نشستم جام توی سیخ

 سیدنی دش باز اتاق در که پوشیدم لباسامو زدم صورت دستو به ابی و دستشویی تیو رفتم بریون پریدم برهنه اون

 شد وارد غذا سینی با

 ممنونم -من

 خانم؟ ندارید ایی دیگه کار -سیدنی

 اینجا بیا -من

 کرده بیدارم که دادم بهش حسابی انعام یه

 خانم؟ چیه برای این-سیندی

 نمیرسیدم تمرنم به بودی نکرده بیدارم اگر -من

 بود ام وظیفه..خانم ممنون-زد لبخند سیندی

 بری میتونی مرسی -من

 خوردم صبحانه لقمه چند نور سرعت با من و رفت سیندی

 بوسیدم رو امید و لیلیان گونه و رفتم تلوزیون پای بودن نشسته امید و لیلیان بیرون امودم بدو بدو

 رفتم نبیومده من دیکه خوب -من

 معروف خانم باشه -لیلیان

 خیلی و خونگرم بامزه دختر اون اتفاقا نداشتم لیلیان درمورد بدی احساس اصال رفتم و دادم تکون دستی

 میاد خوشم ازش..نیست جلف اصالنم..مهربونیه

 رتصو به دستامو میکرد نگاهم رفته باال های ابرو با سینه به دست لوک باشگاه توی رسیدم زنان نفس نفس

 بردم باال ببخشید و تسلیم

 برد خوابم اب وان توی دیشب که بدم خسته اینقدر بخدا -من

 خندیدن ها بچه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

181 

 

 بودی؟ خسته اینقدر -جوزف

 بابا اره -من

 خوبه یادگیریت چون.میگیرم نادیده رو دفعه این -لوک

 بشکن یه و هوا پریدم ذوق با

 بوسیدم گونشو و لوک بغل پریدم بعدم زدم

 کرد جدا خوش از منو لوک

 لوسی تو چقدر اه-لوک

 است فرانسه اهل هم جوزف راستی..بوسیدم کونشو و جوزف بغل پریدم

 بهتره خودمون جوزف اصال -من

 زیبا بانوی دارید اختیار -جوزه

 کردم تعظیم براش

 تمرین واسه بریم بدوید بسه بازی مسخره -لوک

 بود باهامون رقصم طرا یه کارمیکردیم رقصمون و اهنگ روی باید ترکیبی تمرین اونم داشتم تمرین مشغول

 بود ساندارمری الینا رقصمون طراح اسم

 کن حفظ رو تعادلت بگیر محکم دستاشو طوری همین..خوب دختر افرین -الینا

 میترسیدم یکم بود نشسته پیشونیم به سرد عرق

 اورد منو اروم لوک سرعت با ولی میخورخیدیم هم با کرد بلند منو و گرفت محکم کمرمو لوک بود وقتش حاال

 مراهه من با هم لوک رفتم تر اونطرف یکم زدم سریع چرخ یه و گرفتم فاطله ازش رسید زمیمین به پام تا پایین

 بود قرینه حرکات وقت االن شد

 

 اهنگ با بود قرار

 if i had you برقصیم لمبرت ادام از برقصیم

 بودم حفظ رو اهنگ کال و داشتم دوش خیلی من که
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 یهوووووووووووو

 هبیار گیتار یه بره یکی بپره خستگیتون بزنم براتون خودم رو رقصمون اهنگ میخوام من..خوندنه وقت االن

 

 

So I got my boots on, Got the right amount of leather 

 کردم تنم چرمی لباسهای هم کافی ی اندازه به و پوشیدم هامو چکمه خب

And I'm doing me up with a black color liner 

 میکشم مشکی چشم خط دارم و

And I'm workin' my strut but I know it don't matter 

 نیست مهم اصال میدونم که میکنم کار رفتنم راه اشوه و ناز با روی و

All we need in this world is some love 

 عشقه داریم الزم دنیا این تو که چیزی ی همه

There's a thin line 'tween the dark side and the light side baby tonight 

 روشنه و تاریک ی نیمه بین باریک مرز یه فقط امشب عزیزم

It's a struggle gotta rumble trying to find it 

 میگردم راهش دنبال دارم و شه کشف باید که جداله یه این

But if I had you, that would be the only thing I'd ever need 

 داشتم الزمش دنیا این تو همیشه تا که بود چیزی تنها داشتم رو تو اگه که

Yeah if I had you, then money fame and fortune never could compete 

 نداشتند رو تو داشتن با کردن رقابت توانایی هرگز شانس و شهرت و ثروت ،اونوقت بودی من مال تو اگه...آره

If I had you, life would be a party it'd be ecstasy 

 بود...  قرص ،مثل بود مهمانی یه مثل داشتم،زندگی رو تو اگه

Yeah, if I had you 

 بودی من مال تو اگه...آره

You-y-y-y-y-you 
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You-y-y-y-y-you 

You-y-y-y-y-you 

If I had you 

 تو-و-و-و-و-و-تو

 تو-و-و-و-و-و-تو

 تو-و-و-و-و-و-تو

 بودی خودم مال تو اگه

From New York to LA getting high rock n' rollin 

 میزنن رول اند راک حسابی آنجلس لس تا نیویورک از

Get a room trash it up 'til it's ten in the morning 

 بریز بهمش و اتاق یه به بزن ند*گ صبح23 ساعت تا

Girls in stripper heels, boys rolling in Maseratis 

 میرونند مازارتی دارن هم پاشونه،پسرا باریک و بلند پاشنه کفشای دخترا

What they need in this world is some love 

 عشقه کم یه دارن الزم دنیا این توی که چیزی

There's a thin line tween a wild time and a flat line baby tonight 

 باریکه خط یه گرفتن آروم و بازی وحشی بین امشب عزیزم

It's a struggle, gotta rumble tryin' to find it 

 میگردم راهش دنبال دارم و شه کشف باید که جداله یه این

But if I had you, that would be the only thing I'd ever need 

 داشتم الزمش دنیا این تو همیشه تا که بود چیزی تنها داشتم رو تو اگه که

Yeah if I had you, then money fame and fortune never could compete 

 نداشتند رو تو داشتن با کردن رقابت توانایی هرگز شانس و شهرت و ثروت ،اونوقت بودی من مال تو اگه...آره

If I had you, life would be a party it'd be ecstasy 

 بود...  قرص ،مثل بود مهمانی یه مثل داشتم،زندگی رو تو اگه
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Yeah, if I had you 

You-y-y-y-y-you 

You-y-y-y-y-you 

You-y-y-y-y-you 

If I had 

 تو-و-و-و-و-و-تو

 تو-و-و-و-و-و-تو

 تو-و-و-و-و-و-تو

 اگه

The flashing of the lights 

 نور رقص

It might feel so good 

 بده ل*حا بهم شاید

But I've got you stuck on my mind, yeah! 

 آره..نمیره بیرون هم لحظه یه سرم از تو خیال و فکر اما

 (کردم مخم سیریش فکرتو)

The fashion and the stage It might get me high 

 اینا ممکنه(است خودمان استیج همان یا تئاتر یا مد سالن ی حنه*ص همان منظور) سن و...(و موهام و لباسام) مد

 باال ببره رو کالسم و بده قدرت و غرور احساس بهم

But it don't mean a thing tonight 

 نیستند مهم اصال و اند معنی بی امشب اینا ولی

That would be the only thing I'd ever need 

 است معشوقه منظور - میخوامش همیشه تا که چیزیه تنها اون

Yeah, if I had you, the money fame and fortune never could compete 

 نداشتند رو تو داشتن با کردن رقابت توانایی هرگز شانس و شهرت و ثروت ،اونوقت بودی من مال تو اگه...آره
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If I had you, life would be a party it'd be ecstasy 

 بودی من مال تو بود،اگه...  قرص ،مثل بود مهمانی یه مثل زندگی

Yeah, if I had you 

You-y-y-y-y-you 

You-y-y-y-y-you 

You-y-y-y-y-you 

If I had you 

 بودی خودم مال تو اگه.. آره

 تو-و-و-و-و-و-تو

 تو-و-و-و-و-و-تو

 تو-و-و-و-و-و-تو

 داشتم رو تو اگه

That would be the only thing I'd ever need 

 دارم نیاز بهش و میخوامش همیشه تا که چیزیه تنها اون

Yeah, if I had you, then money fame and fortune never could compete (never could 

compete with you) 

 نداشتن رو باتو رقابت قدرت هرگز شانس و شهرت و ثروت اونوقت داشتمت رو تو اگه آره

If I had you, life would be a party it'd be ecstasy (it'd be ecstasy with you) 

 بود...  قرص ،مثل بود مهمانی یه مثل تو با داشتم،زندگی رو تو اگه

Yeah, if I had you 

You-y-y-y-y-you 

You-y-y-y-y-you 

You-y-y-y-y-you 

If I had you, you, you 

 بودی خودم مال تو اگه.. آره
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 تو-و-و-و-و-و-تو

 تو-و-و-و-و-و-تو

 تو-و-و-و-و-و-تو

 رو،تو،تو داشتم،تو رو تو اگه

 

 خوندم عالی واقعا کشیدن جیغ بچه همه

 میزدن دست برام هم ها مربی

 یوهوووووووووووووووو.. داریم ستاره یه ما ها بچه -مارشال

 میخندیدن همه

 شدم خفه وای..مردم وای -من

 باشه؟.. مانیا باشی عالی میخوام..مونده مسابقه تا روز یه فقط -لوک

 میکنم رو سعیم تما -من

 عالیه -لوک

 خداحافظ خوب -من

 دختر کاشتی گل امروز..خداحافظ -لوک

 نمیای؟ تو دیسکو برن میخوان ها بچه -من

 ندارم رو برن بابال رو سروکولم از که دخترایی حوصله بابا نه -لوک

 خداحافظ پس..خوبه -من

 بای -لوک

 خودش هم.باشم راحت من میخواست لیلیان خونه بود رفته اخه میدیدم همدیگرو کم اصال..نبود امید خونه رفتم

 بده خیلی..کنیم تمرین باید هم فردا نداشتم حوصله اصال

 یای نقره لباس یه عالیه خدششه طراحی و گرفته هردومون برای لوک که لباسی کردیم تمیرین حسابی دیروز

 نفشمب رنگ بینش که برق زرقو پر ایی نقره لباس کردم پام رو رنگی کرم والری=شم جوراب است فوقلده که رنگ
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 دلم موهامو گریمر اینکه از بعد نشست تنم به واقعا بود بنقش و ایی نره های ریشه فقط دامنش و بود شده کگار

 ایستادم لوک کنار اماده کرد ارایشم و داد

 شدی جذذاب چقدر خدا اوه -لوک

 مقسی -من

 خندید لوک

 ها شهر عروس دختر باشه -لوک

 طوس رفتن شد پخش به شوع شون اهنگ بودن جوزف و انا اولین...داشتم استرس شدت به شد انجام برداری فیلم

 و زدم دست کلی براشون یکی من بود زیبا واقعا وشون پیچیده حرکات میرقصیدن جالب و هماهنگ هردو

 ودب خوابیده رو لوک میشد شورع خواب تخت یه به ما کار بودیم ما نفر سومین..نبودم بند پا رو کردم تشیقشون

 ودب رفته لوک نشستم میز به رسیدم کردمو اسکی طحنه وسط میاوردن رو اینا بودم نشسته ارایش یمیز پا منم

 کردن ارایش الکی ه کردمب شروع ایی بامزه شکل با شد شورع اهنگ بود کشیده رو کامال رو پتو و تخت روی

 نشست سیخ لوک کشیدم لوک روی از رو پاو زدم دور یه تخت رو رفتم شد توم کارم وقتی رقص حالت به البته

 مه سروکله توی میزدیم و میرقصیدیم دذعاو حالت به برون پرید لوک انداخت باال هاخمو ابرو لبخند با جاش سر

 بود تهریخ استرسم میرقصیدم بازمه خیلی عقب رفتم پاهاش بین از باال کشید منو گرفتم دستاشو داد هلم لوک

 هدرج هشتاد صدو پامو باال برد گرفتو کمرمو لوک و لوک بغل پریدم چرخشی حرکت یه توی بود رقصمون اخرای

 داشتم حالتو همون هنوزم من و چرخید دوباره زمین گذاشت منو لوک میچرخیدم لوک با همراه و کردم باز

 دنز حرف مشغول دورارا شدیم تشویق بیشتر بقیه از بگم بهتر زدن دست برامو جمعیت کلی شد تمام رقصمون

 گوشه رفتیم بودیم صدر االن و گرفتیم رو هجده نمره ما باالخره..میگفتن نظرشونرو و انتقاد کدوم هر و شدن

 ایستادیم بقیه پیش صحنه

 لینزی و مارشال همینطور کردن بغلمون انا و جوزف

 گفتن تبریک بهمون و

 کردهب حبس رو مون ها نفس همه میشد حذف یکی باید و بود اول مرحله این دادن انجام رو رقصشون هم بقیه

 بود راحت خیالمون و بودیم صدر ما البته..ویدم

 بخاطر اونم داشتن مشکل و نبود خوب زیاد کارشون انجلینا مارکی و لویزا و نیک اونا بین فقط

 میشد حذف یکیشون باید االن و بود هم اندازه هم امتیازشون..یاراشون

 با سرشو مارکی..کنه هماهنگ باهات خودشو نتونست انجلینا یارت ولی بود هالی واقعا تو کار مارکی -اول داور

 داد تکون مثبت عالمت
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 دوم داور

 کنی کار بدید انجام ترکیبی میخواید که حرکاتی روی باید انجلینا-

 بهتر ولویزا نیک کار که رسیدیم اینجا به و رکدیم فکر هموتن مرود در با خوب-بود هم اخری که سوم دوار

 انجلینا و مارکی.متاسفیم..بوده

 کردیم خداحافظی ازشو بودن شده ناراخت انجلینا و مارکی

 

 میکردحاال تالش اونم خوب ولی بود مغروری البته و سردی و خوش دختر انجلینا اینکه با شدم ناحت براشون

 بودیم شده گروه تا هفت

 بترکونید اینجارو امیداروم..ها بچه میبینمتون بعدی مسابقه برای خوب -اول داور

 کشیدن هورا و جیغ تماشاچیا جمعیت همه

 شروع همه شد گداشته مخصوصمون اهنگ بود گروهیمون رقص انجام وقط حاال وسط میرفتن یاراشون با همه

 ..بود شده کار قبل از رقصص یه رقسیدن به کردیم

 دارم تمرین امروز من و است دیگه روز سه بعد مسابقه

 بودن شده سخت. و جدید حرکات بودم لوک با کار مشغول

 اخ

 میکرد درد شدت و بود مونده تنم زیر دستم زمین افتادم محکم

 پیچید دستم توی وحشتناکی درد گرفت دستمو زمین زد زاو و نزدیک اومد سریع لوک

 بزنید صدا دکترو -لوک

 بود دردناک خیلی واقعا میکردم گریه درد از ولی میکردم کنترل خودمو حدی تا گرفت دستمو یکی اون

 میکرد درد خیلی کرد معاینه دکتر دستمو...معاینه برای بردنم

 بگیرن عکس دستش از تا ببریم باید شکسته کنم فکر -دکتر

 واقعا؟..چی؟ -لوک

 بده ادامه میتونه بدهن خیلی هم شکستگی بله -دکتر

 شد اب بد نقش ارزوهام همه..دستم شکستن با ولی بدم ادامه داشتم دوست شدم ناراحات خیلی
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 بود شده عصبانی لوک

 برمیگردم االن -لوک

 به ستنشک بخاطر دستم...بیمارستان شدم منتقل باشگاه از....من جای میاد دیگه یکی حاال..کشیدم عمیقی نفسه

 داشت نیاز کوچیک عمل یه

 تهگرف گچ دستم...نمیکردم حس رو درد بیحسی بخاطر بیرون اوردنم ساعته نیم عمل یه از بعد عمل اتاق بردنم

 نمیتونم من که شد اعالم شب همون کنم کار نمیتونستم و بود دیده ضرب پامم چون شدم نشین خونه من و شد

 اومد میزد صدا منو که امید صدای و سشد باز خونه در که بود نشده خبر این اعالم از دقیقه ده هنوز...بیام

 مانیا..مانیا -امید

 بله؟ -من

 کرد نگاه پکرم قیافه با سرم ی باال اومد امید بردم باال رو سالمم دست

 خوبی؟ -امید

 ..عالیم نه -من

 بدم ادامه رو مسابقه نمیتونم دیگه -کفتم بغض با

 هم االح شکستی رو دستت زدی ببین..خطرناکه که نگفتم بهت مگه..نمیتونی که درک به..سرت فدای خوب -امید

 ایی مسابقه فکر به

 ندارم حوصله امید-من

 دیگه.نمیشد ولی..بدم مسابقه میخواست دلم شد سرازیر اشکم

 

 

 هم دختر...بودم بهتر من که کرد اعالم لوک ولی من جای اومده النا اسم به دختر یه است مسابقه مرحله اخرین

 میکنه رو سعیش تمام داره چون نیست مهم زیاد براش و لوکه نظر این که گفت

 هک ی روز از..است مسابقه فینال که امشبم..دارم دادگاه فردا کردم باز دستمو گچ من میرن دارن لینزی و مارشال

 امید مادر دالرام با فقط نکردم قبول بزنن حرف باهام تا زدن زنگ هرچی..بشم جدا امید از میخوام گفتم بابا به

 تحمل نمیتونم من نیست مهم برام ولی. نیستن طالق این به راضی اصال اگرچه کردم قانعش زدمو حرف

 میدا..بگیرم قرار هستن هم عاشق که دونفر ین نمیخوامب..نمیکنم جهنم رو خودم زندگی اونا خوشیه بخاطر..کنم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

191 

 

 بازم النا ولی کرد قهر مید ا با هم هفته یه البته..شده سرسنگین باهام یکم لیلیان و گفت لیلیان برای رو چیز همه

 دادم شرح براش تر واظح رو قضیه و زدم حرف باهاش چون هستن سابق مثله

 ارای از بودالبته نتایج اعالم زمان حاال و بود بهتر همه از کارشون لینزی و مارشال گرفت رو امتیازش کس هر

 بزرگی صفحه روی ها بچه اسم..مردومه طرف از اصلی رای جون..میکردن استفاده رایشون اعالم برای مردمم

 زمان و داشتن ای بیتشر همه از لوک و ماراشال میداد نشون رو مردم رای داشت ختکار طور به و بود شده نوشته

 از یکی منم چون سن روی برم تا شد دعوت منم از زدم دست براشون کلی شد برنده ماراشل شد تموم ارا جمع

 رفتم کنار شدنم مجروح بخاطر و..بودم مسابقه این توی که بودم کسایی

 کشیدم دراغوش هم رو مارشال بود شده دوم لوک کردم بغل رو لوک

 خوشحالم براتون -من

 میگرفتی رو جایزه این ما جای االن تو وگرنه..نمیشد اونطوری کاش..مانیا ممنون -مارشال

 باشم اول همیشه من که نیست قرارا -خندیدم

 یه من برای مسابقه دیدن گذشت خوش خیلی بود زیبایی و جذاب صحنه واقعا دادن انجام رو رقص ها بچه

 براشون ولی کردن تعجب خیلی اوردم رو ایران اسم وقتی ایران برگردم قراره که گفتم ها بچه به بود امیدواری

 .ایرانیه پدرم که دادم توضیح

 ونچ رفتم کنار مسابقه از که میکنم شکر خدارو...هستم منم هستن دادگاه توی امید و لیلیان دادگاه روز باالخره

 درمیاوردن پدرمو بودم مسابقه توی یا بودم شده اول اگر اومد بردار فیلم کلی مسابقه توی بودن بدونه

 گیرهب انجام توافقی طالق یه میخوایم ندارمیم همدیگرو تحمل توان..کنیم زندگی باهم نمیتونیم ما قاضی اقا -من

 وسایلم... مطلقه زن یه شدم من یافت پایان من نیمه ماه یک زندگی که بود اینجا و کرد تایید منو حرف هم امید

 ایستادن گرفته ایی قیافه با امید و لبخند با لیلیان...دارم پرواز امشب برای...کردم جمع رو

 کردم بغل رو لیلیان داشتم نگاه پام کنار رو چمدونم

 بودم بینتون که مدتی این بخاطر ببخش منو -من

 ..داره دوست خیلی منو امید که بفهمم من تا بودی راه یه فقط نبودی بینمون -لیلیان

 نمیرفتی کاش -امید

 خوشی و خوب زندگی..عذابه مایه فقط من بودن..؟..داشتنت دوست اینه-گفتم فارسی به خودش مثل و خندیدم

 ارزومندم برات رو
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 من و شدن گم جمعیت بین لیلیان و امید..بشم هواپیما سوار تا رفتم و...برداشتم رو چمدونم کرد بهم نگاهی امید

 پیش برگردم نمیخوام...داره تعلق بهش من از نیمی که جایی به..ایران به...برمیگردم دارم و نشستم اینجا..

 هواپیما توی شدم پشیمون ولی گوشیم روی انداختم....اوردم خودم با رو بود ایران برای که سیمکارتم..خانوادم

 مناسب اهنگ یه دنبال و گذاشتم گوشم تیو هامو هنذفری کردم روشن گوشیمو و دراوردم کارتو سیم نمیشه

 وقت من ولی ود اوردهب برام تیرداد اینو امیری خواجه احسان اهنگ البوم با خورد چشمم که کنم گوش تا گشتم

 بخونه تا گذاشتم رو ازش اهنگ یه کردمو بازش کنم گوشش نکردم

 میکردم گوشش تر زود میدونستم اگر..داره صدایی عجب هم امیری خواحه این یبود قشنگ خیلی اهنگ

 یادز خیلی بودم دلگیر خانوادم از..کردم فکر است دیگه نفر یه با جلوم امید دیدم که روزایی به بستم چشمامو

 هک همینطور....شدم بلند جام از کردم باز چشمامو مهماندار صدای با...ایران رسیدم کی که نفهمیدم خوابیدنم با

 یه هاینک با کشید طول خیلی چمدونام گرفتن.....کردم روشنش و گوشیم روی انداختم هم کارتم سیم میرفتم راه

 کنم پیداش تا کشید طول خوب ولی نبود بیشتر بزرگ جمدون

 من و بود شب سه ساعت نزدیک...بود هواتاریک..شدم بیرون راهی و...میکشیدم خودم دنبال رو سنگینم چمدون

 پول هالبت شمال ببره منو تا کردم دربست ماشین یه نمیدن اتاق تنها دختر یه به ایران توی چون شمال برم باید

 و شبزرگی همه با هالیوود.بودم اینجا دلتنگ چقدر که میکردم فکر این به داشتم یماشین تو بهش..دادم هم زیادی

 ...نیست فرانسه یا ایران شمال از تکه یه با مقایسه قابل حتی من برای زیبایش

 راننده شدم چپیاده ماشین از مقصد به رسیدم بودم کردن فکر مشغول سخت من که ساعت چند گذشت از بعد

 با ور ویال در رفت و کرد تشکر اونم دادمم بهش رو پول و کردم تشکر اورد بیرون برام رو چمدونم بود پیرمردی که

 دهش فرش سنگ باریک مسیر از بود شده روشن کیم بلندی پیاه های چراغ با حیاط شدم وارد و بازکردم کیلیدام

 خبرازکسی شدم وارد اروم بازه ویال در که دیدم متعجب بود خوفناک ویال تاریکی بازکردم هم رو ویال در گذشتم

 رعط این به نسبت دلتنگی احساس..کشیدم هام ریه با عطرو این وجودم تمام با میومد اشنایی عطر بوی نبود

 اروم میکنم دلتنگی حس بیتشر االن نداشت حد که داشتم

 بعد....بود تاریک اتاق...کردم باز رو اتاق در اروم....اتاقم به رسیدم میشد تر نزدیک بو پله هر با رفتم باال هارو پله

 یوارد رفتم نزدیک اروم خوابیده تختم روی نفر یه شدم متوجه کرد عادت تاریکی به چشمام ثانیه چند گذشت از

 بود کرده رنگ ایی سورمه رو اسمون کمی تازه افتاب بود تاریک هوا هنوزم...کردم روشن رو اتاق کوب

 روی و دبو بلند یکم موهاش بود من به پشتش و بود تنش جذبی سفید رکابی حیکل درشت بود مرد تر جلو رفتم

 کشیدن دست وسوه بود شده تنگ داشتنی دوست موجود این برای دلم چقدر زدم دور رو تخت بود ریخته بالش

 کارچی االن دوستش این نگفت..نزد زنگ برام بارم یه حتی..بدجنسه واقعا تیرداد..بود افتاده دلم به موهاش توی

 میکنه؟
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 ویت دستمو نتونستم کردم کاری هر نشستم تخت لبه...میکنه؟ چیکار اینجا اصال..من؟ اتاق توی اومده چرا حاال

 دادتیر بود شده دیر ولی بکشم دستمو میخواستم لرزید پلکاش میداد خوبی بوی بود نرم موهاش..نکشم وهاش

 زد پلک چندبار..کرد باز چشماشو

 مانیا -تیرداد

 سالم -من

 بزار راحتم برو...میبینم خواب دارم بازم -تیرداد

 بزارم؟ راحتش برم...میبینه؟ خواب داره بازم..مگیه؟ داره چی این.کردم تعجب

 تیرداد -من

 راحتم خوابم تو فکرتم به هممش که بیداری تو..مانیا نمیزاری راحتم چرا..نبات..قند تیردادو -تیرداد

 کنم؟ تحمل چطوری..اینطرف من دنیا ور اون تو.. تو...بخدا.شدم خسته..نمیزاری؟

 کنن شوکه منو میخوان همه روزا این کال..بودم شده شوکه

 تیرداد -من

 .نزن رصدام اینقد تیرداد

 انگار نیست خوب حالش دادم تکونش

 میفهمی؟..کنارتم االن من نیستی خواب شو بیدار تیرداد...تیرداد-من

 صورتم روی کشید دستشو کرد نگاه من به خوب جاش توی نشست تیرداد

 واقعی چه -تیرداد

 میگم منم نیست خوب حالت تیرداد -من

 میکنه درست کارشو برق جریان مقدار یه..بدم شک بهش باید حتم نداره فایده دیدم

 کشید داد که بازوش به زدم اشارمو انگشت نوک

 خنده یر زدم

 بیداری میگم دیونه -من

 میکنی؟ چیکار اینجا تو..تو -تیرداد

 میرفتم باید کجا...خونم اومدم -من
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 ناراحتی با تیرداد

 اومدی؟ امید با-تیرداد

 !اومدم تنها نه -من

 .گرفت فاصله ازم که رفتم سمتش به

 تیرداد -من

 نکن بغلم -تیرداد

 ...ایرانم من که نمیدونن بابامم مامان حتی حرفه این به اگر..ناراحتی؟ اومدم خبر بی اینکه از...شده؟ چت -من

 چرا؟ -تیرداد

 کنم زندگی باهاشون نیمخوام دیگه که گفتم چون -من

 چی؟ -تیرداد

 نداری؟ خبر نگو -من

 رو؟ چی خبر -تیرداد

 بیچاره خوابه هنگه هنوزم

 گرفتنمو طالق -من

 خورد شدیدی تکون

 طالق؟..چی؟..چ -تیرداد

 خبرنداشتی؟..گرفتم طالق اره -من

 کی؟...نه -تیرداد

 دیروز -من

 چرا؟ -تیرداد

 داره دوست رو ایی دیگه کسه اونم..نداشتم دوسش -من

 .تو ولی -تیرداد

 باشه بد براش که ندارم هم بچه درضمن..باشم مطلقه که نیست مهم برام من..تیرداد بیخیال-من.
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 بچه؟ -تیرداد

 خونه رفت اون دادم طالق درخواست من وقتی تازه..بودیم همخونه دوتا مثله..نداشتم رابطه باهم اصال ما -من

 دخترش دوست

 تمام االن بودم چیزی پرتقالی اگر..میکنه له دارهمنو که االن نکن بغلم میگه میزنه پس ادمو یهو این شدم له یهو

 بود شده گرفته ابم

 شدم خفه...تیرداد -من

 نگفت من به هیشکی چرا -تیرداد

 کنم؟ چیکار..دیگه نگفتن خوب -من

 بوسید موهامو روی محکم تیرداد

 بود؟ شده تنگ برات دلم چقدر میدونی -تیرداد

 شدم متوجه االن بله من

 میکشمش -تیرداد

 کیو؟ -من

 اشغالو امید اون -تیرداد

 چرا؟ -من

 نمیزارم زنده کنه اذیت تورو یعنی....عشقمو که کسی هر گفتم بهش -تیرداد

 عشقتو؟..گفتی؟ چی -من

 رفت در دهنم از مانیا کن ول-دستپاجه تیرداد

 مشکوکی تیرداد -من

 فعر دلتنگیم کنم بغلت همینطوری هم فردا تا اگر که شده تنگ برات دلم اینقدر نگو هیچی من جون -تیرداد

 نمیشه

 ..میگم..شدم له بابا ای -من

 کرد شل دستاشو حلقه تیرداد

 میاد خوابم کن ولم -من
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 تخت توی خوابید همونطری

 راحتی؟ -من

 راحتم خیلی اره -تیرداد

 بخدا شدم خفه کن شل دستتو یکم حداقل -من

 شد تر شل دستاش حلقه

 میکنی؟ چیکار اینجا ببینم بگو خوب -من

 بشه ازاد ذهنم یکم که.بودم اومده..بودم اومده -تیرداد

 میکنی؟ چیکارا خوب..اهان -من

 بشی؟ جدا خواستی که شد چی راستی..هیچی؟ -تیرداد

 چشمم جلو شد اویزون گردنش از اومد دختر یه یهو بودیم مشترکمون خونه توی که دومی صبح دقیقا -من

 انلیلی که گفت خودش ولی..میاد بدم ازش..نامرده خیلی...نبود ناراحت اصال امید که اینجاست جالب...بوسیدش

 خورد گردنشو میخواست دلم...نرو میگفت برم میخواساتم که موقعی عوضی مرتیکه و نوجوانیشه دوران عشق

 دیگه یکی با روز بعد..بود من پیش شب...کنم

 فهمیدم بود دستش توی که بازوم با که فشاری از اینو بود شده مشت دیرداد دستای

 تیرداد -من

 که نبود ربیشت هفته یه دستمو اینکه بخاطر تر بد..میکشیدم درد داشتم بیشترمیشد دستش فشار لحظه هر ولی

 تیرداد -گفتم لرزونی صدا با بود درمورده اشکم میگرفت درد بودم اورده بیرون گچ از

 اومد خودش به سینش به زدم دستام یکی اون با نبود متوجه اصال ولی

 دستم -من

 جاش توی نشست کرد ول دستمو تیرداد

 خوبی؟ -تیرداد

 میکردم گریه داشتم

 مانیا -تیرداد
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 خانوادم دیگه خانوادم..دارم من االن که کسیه تنها اون..داشتم نیاز بهش واقعا. کردم حل آغوش تو خودمو

 ودب اونا تقصیر..باشم مطلقه زن یه االن من شدن باعث که متنفرم ازشون..وجه هیچ به نیخوامشون من..نیستن

 دوست امیدو...باشم مطلقه زن یه االن من شدن باعث اونا..متنفرم همشون از...بده خیلی حالم..تیرداد -من

 دختر دوست با که بود سخت برام. دیگه جای اون و باشم خونه توی من که بود سخت خیلی برام ولی..ندارم

 بوده شوهرم با دیشب بگه بهم نفر یه که بود سخت..بود سخت خیلی..بگیرم گرم شوهرم

 تو اومد نفر یه شد باز اتاق در که..کردم می گریه.

 ..ش چی تیرداد-

 بودم کرده مخفی تیرداد پشت توی خودمو

 میکنم خواهش..بیرون بری میشه جان معراج -تیرداد

 باشه باشه -معراج

 میده پس کاراشو تقاص -تیرداد

 سخت برام ممکنه نگفت کس هیچ..نبود پشتم کس هیچ..بریدم همه از..تیرداد..باشم تنها میخوام فقط -من

 تیرداد..ندارم دوسش من..نشدم عاشقش من...میاد؟ وجود به عشق شدن همخونه با میکنن فکر همه چرا..باشه

 ..کس همه از چیز همه از...ام خسته خیلی..ام خسته

 ...باش اروم..میدونم -داد نوازش موهامو تیرداد

 ادنی جای همه از برام اغوشش که کسی.تیرداد اغوش توی برد خوابم تا کردم گریه اینقدر..باشم اروم چطوری ولی

 داشتم رو ارزوش مدت این تمام توی که خوابی راحت خواب یه بود بیشتر امنیتش

 

 شد قفل عسلی تیله یدوجفت تو چشمام.کردم باز چشمامو الی اروم

 خفته زیبای سالم-تیرداد

 سالم -زدم لبخنند

 چنده؟ ساعت میدونی -تیرداد

 نه -من

 صبحه یازده-تیرداد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

197 

 

 چرخیدم بودم تیرداد بغل توی که طور همون

 نداره اشکالی -من

 شدم بلند جام از کشیدمو باال طرف به دستامو شدم بلند جام از و برداشتم دورم از رو تیرداد دستای

 کرسنمه خیلی -من

 باشه مناسب لباست پاینه دوستم معراج..راستی..کنم درست عالی صبحانه یه میرم من -تیرداد

 باشه -من

 یتو تیرداد بیرون اومدم اتاق از مناسب لباس پوشیدن و صورتم دستو شستن از بعد من و بیرون رفت تیرداد

 میکنه مطالعه داره و نشسته مبل روی اشناست چهرش که نفر یه دیدم سالن به رسیدم وقتی بود اشپزخونه

 سالم -من

 خونش بود اورده پارتی از منو که است پسر همون این اهن..کرد بلند سرشو

 سالم -معراج

 اورده خاطر به رو چیزایی یه اونم که میداد نشون کنجکاوش نگاه

 حاظرکردم صبحانه برات..عزیزم بیا -تیرداد

 مرسی-زدم لبخند

 اشپزخونه توی رفتم

 بود چیده کامل میز یه میاد خوشم.. خوردیم صبحانه باهم تیرداد خودمو

 شنیدم رو خانم زهرا صدای موقع همون

 اومیدد؟ کی شما..خانم وای

 زدم لبخند

 خانم زهرا سالم

 کرد بغلم خانم زهرا

 بیایا بیخبر داری عادت همیشه..اومدی؟ کی دخترم....سالم.. رفت یادم خدا وای-خانم زهرا

 ببخشید خودتون بزرگی به شما من -خندیدم
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 خانم زهرا سالم -تیرداد

 ..پسرم سالم علیک -خانم زهرا

 اشپزخونه توی اومد معراجم

 کنم درست براتون میخواستم ناهار -خانم زهار

 نداره حرف که شما دستپخت به به -من

 مادر جانت نوش -کرد نمکینی خنده خانم زهرا

 میز پشت نشست هم معراج

 ببینمتون دیگه نمیکردم فکر-معراج

 بوده اشتباه فکرتون اینکه مثله بله -من

 زد موهام روی بوسه گردنم دور انداخت دستشو تیرداد

 میکردم فکر همین منم -تیرداد

 میام زود من..کنی صدا اسممو کافیه ببینیم خواستی وقت هر بعد به این از-خندیدم

 یتوننم بخوام من که کسایی فقط البته میکنن خبر ها نسیم میدونست..بود شده منظورم متوجه خوب که تیرداد

 کنن صدام اینطوری

 باشه-تیردد

 هستید هالیوود بود گفته تیرداد-معراج

 ایران اومدم ولی..بودم دیشب تا -من

 کردید؟ ازدواج شنیدم اخه..اومدید؟ گذار و گشت واسه-باال انداخت ابروهاشو معراج

 گرفتم طالق..بمونم اومدم نه -من

 زد لبخند تیرداد حرف این گفتن با

 نداره رو کوچلو پری این لیاقت کس هیچ -تیرداد

 گرفتین؟ طالق بده مرگم خدا-صورتش توی زد خانم زهرا
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 رو خرمن سر لولوی نقش منم..داشت دوست رو ایی دیگه کسه اون..باشیم باهم نتونستم...خانم زهرا بله -من

 داشتم

 لیاقت بی- تیرداد

 بیخیال-من

 متاسفم-معراج

 ..شدم ازاد االن من چون..بگید تبریک بهم باید شما -من

 میگم تبریک پس -معراح

 خندیدم

 دریا بریم تیری هی -من

 میبرمت جا همه من کن امر شما -تیرداد

 کشیدم هام ریه به رو پاک هوا دریا رفتیم هم با و شدم اماده وشوخی خنده با

 بده خبر اوردی کم نفس -تیرداد

 میکرد نگاهمون متعجب االن ولی بود ساکت بیشتر معراج خندیدم

 بدی؟ مصنوعی نفس میخوای -من

 تو از بهتر کی -تیرداد

 نیست خودمم از بهتر ولی...نمیدونم -من

 خنیدیم تیرداد خودمو

 کشیدم دراز بعدم و نشستم ها شن روی

 زشته مانیا شو بلند -تیرداد

 باشم راحت بزار تیرداد بیخیال -من

 . نشست تیرداد

 رو؟ بودی کرده پیدام وقتی یادته -من
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 تو میندازی خودتو همیشه..خوردم حرص دستت از چقدر اره -گفت میکرد نوازش موهامو همینطورکه تیرداد

 شده عالقمند بهت گفت ادریس وقتی شدم عصبی چقدر....هوا به سر..دردسر

 نه امید با ولی کنم ازدواج ادریس با بودم حاضر -من

 کرد نوازش تر مهربون موهامو تیرداد

 کنی؟ ازدواج قاتل اون با میخواستی که بودم چغندر برگ من -تیرداد

 منم تیردا -من

 مرد من اتش گوله با که هستم ادمی همون با که شد متوجه تیرداد

 کردی دفاع خودت منو از فقط تو -تیرداد

 نشستم

 دفاع-معراج

 داره خودشو روش هم کوچلو خانم این..دفاع اره -شد خیره من به لبخند با تیرداد

 بود شکسته دستمم راستی..کارنکردم که وقته خیلی -من

 نیستی؟ مواظب چرا..چطوری؟..؟ کی.؟ دستت کدوم -کرد اخم تیرداد

 ینبود اوه..شکست دستم خوردمو لیز میکردم تمرین لوک با یخ روی رقص مسابقه واسه داشتم وقتی-خندیدم

 میشد کبود خوردن زمین بخاطر بدنم تمام اول روزای

 هات شیطونی و. تو دست از -داد تکون تاسف به سری تیرداد

 اخمو سرگرد..نبودم جنابالی دل عزیز دیگه که بود شیطون اینقدر اگر -من

 .کرد تر نزدیک خودش به منو لبخند با تیرداد

 تیرداد-معراج

 کرد نگاهش تیرداد

 شدی؟ رو اون به رو این از یهو چطوری..بزنم حرف باهات نداشتم جرات بود بد حالت دیشب تو میگم- معراج

 اومد دردم دوای چون -تیرداد

 ..بود شده تنگ برات دلم خیلی -من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

211 

 

 منم -تیرداد

 بشم رو به رو دیشب مثله ناگوار صحنه یه با میترسم که برم پاشم -معراج

 یمراحت ما..نرو هم جایی بشین....بود کرده بغلم تیرداد میکردم گریه داشتم من..نبود گوار نا صحنه دیشب -من

 باشه -نشست معراج

 نکردی؟ ازدواج شما معراج اقا -من

 چیکار؟ میخوام زن بابا نه -معراج

 ببر لذت دیدنش از دکور تو بزار -من

 همینطور منم خندیدن ومعراج تیرداد

 بودیم نخورده صبحانه زیاد چون بخوریم ناهار تا رفتیم بعدم بودیم کناردریا دوزاده ساعت تا

 میخوردم غذا اشتها با داشتم میز سر بازم

 من خوردن غذا محو تیردادم

 شد گیر غافل شدمو بلند سرمو

 سرگرد جناب شد تموم زدنت دید -من

 اونم با کرده فکر بیچاره سرگرده اونم ای گلوش توی پرید غذا معراج

 من؟ -مراج

 منه؟ با نه -تیرداد

 نکردم نگاه من بخدا -معراج

 منه با که میگم -تیرداد

 تعجب از بود درمورده چشماش معراج بیچاره بودم رفته ریسه وسط اون من

 تیردادم.. با -من

 کردم نگاهش کی من گفتم شدم شوکه بابا ای-کشید ایی اسوده نفس معراج

 زدن در بدونه شد وارد تیرداد که بودم نشسته اتاق توی ناهار از بعد روز اون از بعد هفته یه

 بیکاری؟ -تیرداد
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 اوهم -من

 ببینمتت یمیخواد یک -تیرداد

 کی؟ -من

 کردم نگاه تیرداد به عصبی شد وارد بابا

 بود مهم برام تیردا بودن فقط االن..نیاورد رحم به منو دل ولی بود شده اشک پر چشماش نزدیک اومد بابا

 عالقمندم بهش بودم فهمیده که االن مخصوصا..

 دخترم -بابا

 افشار اقای اینجا اومدید چرا -من

 مانیا -بابا

 خراب زندیگمو..ندارید؟ مانیا اسم به دختر دیگه گفتم که من..نمیازید؟ راحتم چرا..نمکنید؟ فراموشم چرا-من

 بکشم راحت نفس یه بزاردی...نبود؟ بس کردید

 دخترم ببخش -بابا

 بشه چی که ببخشم..نمیبخشم -من

 مانیا -تیرداد

 هیسسسسسسسسسس تیرداد..هیسسسس -من

 شد ساکت تیرداد

 نندازیم زمین رو پدارمون حرف میخواستم فقط ما کن باور دخترم.. مانیا -بابا

 م مطلقه زن یه االن من جنابالی پدر حرف بخاطر... بفرمایید شد تموم.. نیافتاد زمین پدریتون حرف...خوب -من

 خودخواهید خیلی..میفهمی؟

 اییه دیگه کسه عاشقه اون نمدوستیم ما کن باور...دخترم -بابا

 هستید؟ متوجه دارم خودمو جدای زندگی..دشم جدا ازش االن من..هست که درک به خوب -من

 مادرت بخاطر ولی میدونم..دخترم باشه -بابا

 خدا امان به برو گفت و گذشت راحت خیلی.بودم سربارش من انگار که اون....مادرم؟ -من

 .دخترم -بابا
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 شدید؟ متوجه..نیستم تو دختر دیگه من..دخترم نگو اینقدر -من

 رگته تو من خون...منی تن پاره...منی دختر...هستی -بابا

 کنم ازدواج نمیشناسمش اصال که ادمی با نمیزاشتید راحت اینقدر بود اگر -من

 دخترم -بابا

 بزارید راحتم...نگو هیچی -من

 دش مشت های دست یا نشسته خون به های چشم با....من و..بود زیر سرش تیرداد دوخت بهم غمگینشو نگاه بابا

 میزنه جرقه که ایی

 بود کافی برخورد یه فط..ولی کنه بغلم که اومد نزدیکم بابا

 نیا نه-من

 برق و کرد بغل و م بابا برسه بابا به خواست تا ولی شد متوجه تیرداد

 فاقیات اگر..میگرفتش؟ برق اگر...میکرد؟ بغلم اکر کمشیدش عقب به محکم تیرداد خورد بهم دستش فقط بابا

 خدا وای..افتاد؟ می براش

 ببرش تیرداد..ببرش -من

 داره درد شدت به که میدونم خوب.. میمالید داشت دستشو بابا

 

 ایه بحث صدای به فقط و د.بو نشسته بیرون ساکت که مایک درمورد مامان درمورد کردم فکر بابا مورد در خیلی

 بود عصبانی دستم از تیرداد بیرون اومدم اتاق از رکردم فک میخورد تاسف خواهرش حال به و میشنید مارو

 بابا -من

 کرد بلند سرشو بابا

 نزدیک اومد می نباید..منه تقصیر مگه -گفتم عصبی کرد نگاهم براق تیرداد

 اومد می سرش بالیی نمیگی..کنی؟ کنترل خودتو نمیتونی -تیرداد

 تیرداد کن بس -من

 خبره؟ چه اینجا بگید میشه -مایک

 نیست خاصی خبر -من
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 مانیا بزنیم حرف باید -تیرداد

 بگم من اول بهتره -مایک

 کرد نگاه مایک به تیرداد

 بگم خودم باید نه -تیرداد

 بهتره؟ رمیکنی فک -مایک

 اره -تیرداد

 باشه افتاده مامانم برای اتفاقی که ترسیدم..ترسیدم ولی نمیدونم

 بیا دنبالم-تیرداد

 توی رفت دادم قورت رو دهنم اب میرفت راه جلوم داشت ورزیده اندام اون با افتادم راه دنبالش حرفی بدون

 رفتم دنبالش منم تاب روی نشست رفتم تاب طرف به حیاط

 هردمون مرگ با بود مساوی عصبانیتی هر بود اهنی تاب نشست کنارش کرد اشاره تایب به تیرداد

 کنی کنترل رو عصبانیتت تا اینجا نشوندمت -تیرداد

 باشه -کردم نگاهش

 میشه شوکه میگه بهش که بابات..گرفتی طالق تو که نمیدونسته اون..ایران اومدی فهمیده مادرت -تیرداد

 داره قلبی ناراحتی مادرت که میدونی..

 اومد می و میرفت زور به نفسم...ددم تکون سرمو اروم

 هم طالقت بخاطر هم.. میشه بزرگی شوک دچار مادرت پیششون برنمیگردی دیگه که گفته پدرت وقتی -تیرداد

 یستین دخترشون دیگه گفتی اینکه..بوده فهمیده زدی حرف بابات با تلفن با که روزی..برنمیگردی اینکه بخطر

 بوده سنگین خیلی مادرت برای

 شدم لندب تاب روی از میشدم خفه داشتم.. بسکتبال توپ یه اندازه به بود گلوم توی سنگینی بغض گریه زیر زدم

 حیاط توی اومد بدو بدو مایک...برام بود پدر جای سال بیست که کسی..میخواستم رو مامانم.. زمین روی زدم زانو

 کرد بغل رو مایک زد زانو جلوم

 میشه خوب..عزیزم باش اروم..خواهرم -مایک
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 مطلقه...میبارید برام بدبختی دیوار درو از..بودم ناراحت..بود گرفته دلم..نبود پذیر پایان من های گریه ولی

 داشتم..داره دوست خواهرش عنوان به منو تیرداد ولی...بودم کرده پیدا تیرداد به که ایی عالقه...مادرم...شدنم

 شد گیرم دامن محال عشق یه ولی شدم عاشق من...میکشیدم عذاب

 داداشی -من

 داداش جانه -مایک

 نمشخوام مامامنو -من

 میبرمت خودم..مبیبرمت.. شم فدات باشه..عزیزم باشه -مایک

 ..بدم؟ دست از مامانمو نکنه..میده مامانو بوی...بودم چسبونده مایک به محکم خودمو

 بریم کن عوض لباستو برو -مایک

 شلوار ردمک تنم رو بود کاربنی ابی کوتاه مانتوی یه که دستم توی اومد که مانتویی یاولین اتاق توی رفتم بدو و بد

 هم رو بپوشیش میشد سریع اینکه بخاطر هم عروسکیم های کفش..برداشتم هم ابی شال یه و مشکی جین

 بدو دوب شدم بیخالش بود باز همینطوری که موهامم توش گذاشتم رو وسایلم موبایلو برداشتم رو کیفم.. پوشیدم

 میکرد نگاهم نگران تیرداد پایین اومدم ها پله از

 بریم -مایک

 ساکت خوب های بچه عین اونجا بودم مونده بیچاره معراج..دادم تکون سرمو تند تند

 بیام منم -تیرداد

 ....نبودم خواهرت مثله کاش..بود نگرانم واقعا کردم نگاه تیرداد به

 بیا-من

 باشه -زد محوی لبخند

 

 داشت گهن بیمارستان جلوی....میکنم بیتابی خیلی من چون میکنه رانندگی سرعت به مایک نشستم ماشین توی.

 همینطور هم بابا و مایک میدوید نبالم تیرداد بیرون پریدم ماشین از نور سرعت با

 مانیا دمنبالم بیا -مایک

 میرفت اسانسور طرف به داشت کردم نگاه مایک به
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 همینطور هم تیرداد و مایک بود نگران بابا شدیم اسانسور وارد دنبالش رفتم

 میشد بیشتر منم استرس میشدیم نزدیکتر بود توش مامان که اتاقی به هرچی انگار ایستاد اسانسور

 بود افتاه تخت روی بیحالش و جون بی جسم...کبود های لب..پردیده رنگ صورت..دیدمش..تا

 مامان -من

 کرد باز اروم چشماشو

 من مانیای -مامان

 گرفتم اغوش در رو مامان شد سرازیر اشکام

 ...کردم دیوانگی..ببخشید.مامانی ببخشید -من

 کنیم خراب زندگیتو نداشتیم حق ما ببخش تو -ممان

 بود شده تنگ برات دلم....مامانی -من

 .....دارم مانیا چندتا من مگه..عزیزکم منم -مامان

 

 

 منو با بازم بزنن حرف هامون با میخوان بازم...بازم و خونه برگشتم من شده مرخص بیمارستان از مامان

 نشسته بابا کنار مامانم داده گره هم توی دستاشو بابا.....مایک

 بپرسم هردوتون از سوالی یه باید -مامان

 مخوردی؟ چه در -من

 کرد دست دست کمی مامان

 دارید؟ بال کدومتون شما -مامان-

 چی؟-شدم شوکه

 دارید؟ بال کدومتون -بابا

 کردیم نگاه هم به همزمان مایک منو

 میپرسید؟ چرا -مایک
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 نکرده تعجب زیادم مایک انگاری

 مایک؟ داری بال تو -بابا

 من شد ظاهر سرش پشت سیاه سیاه بال دوتا یهو شد چهارتا چشمام دراورد پیرهنشو کشید عمیقی نفس مایک

 نفهمیدم؟ من چرا..داشته؟ بال مایک..بودم شوکه هنوزم

 دری؟ بال تو -من

 دارم؟ اره -زد لبخند مایک

 بابا های بال و سفید سفید مامان های بال دارن بال هم مامان و بابا بله دیدم برگردوندم چطوری؟سرمو اخه -من

 بود مایک های بال مثله سیاه

 نداری؟ تو -بابا

 زدن لبخند بابا و مامان شدن باز مشکیم سفید های بال بستم چشمامو کشیدم عمیقی نفس

 هستن پری خودمون مثله هم بچمون هردوتا.خانم دیدی -بابا

 نگفتید؟ بهمون چیزی چرا -من

 نبود وقتش چون-بابا

 چرا؟ -من

 تولدتون روز..بگم امروزبهتون بود قرار خاصیه روز امروز چون-بابا

 بزرگتره من از مایک البته اومیدم دنیا به روز یه توی مایک و -من

 دارید هایی قدرت چه ببینم بگید خوب -من

 اتشم- من -مایک

 ابم من -بابا

 باد-مامان

 بگذریم باد گیاه و برق از البته..اتش هم ابم هم من چون بد چقدر -من

 کردن نگاه هم به نگران مامان و بابا

 داد قورت دهنشو اب مامان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

218 

 

 تو چون چون -مامان

 شدم نگران

 چی؟ چون -من

 هستی؟ ارتیمیس شاهزاده خواهر تو چون-مامان

 چی؟ -من

 میشی هم شاهزاده خواهر ولی هستی مادرت و من دختر تو -بابا

 چطوری؟ -من

 ولی داری هارو قدرت این هستی ملکه و من بچه اینکه بخاطر تو..کرده ازدواج من با و بوده ملکه مادرت چون -بابا

 مایک

 اون یعنی بزرگتره من از اون ایک به افتاد نگاهم

 بودم ساده پری یه فقط من که وقتی...منه قبلیه همسر پسر مایک-بابا

 میدونسته یعنی..زد لبخند مایک

 زد مایک شونه به بابا

 نیست؟ من واقعی برادر مایک یعنی -من

 مادر یه از نه ولی هست چرا -بابا

 بفهمم؟ چیزارو این باید االن من بدجنسا -من

 ایی پاره اتیش بس از خوب -بابا

 که واقعانم -من

 نداره؟ خبر موضوع این از که کسی -بابا

 راه اون به زدم خودمو

 نه -من

 نگفتم چیزی کسی به منم مایک

 نگید که بهتره -بابا
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 هان؟ زدی بابامو قاب چطور عزیز ملکه خوب -من

 داشت خودشو روش راه..دیگه خوب -خندید مامان

 نمیشه سرش میا حیا که مامان از میاد خوشم ای یعنی خندیدم همه

 باهاش پارک برم خواست ازم تیرداد که بود اینجا جالبش ولی گفتم براش چیز همه زدم حرف تیرداد با شب اون

 کردم قبول منم بزنه حرف هام با باید گفت

 حسابی برد دلمو اسپرتش تیپ اومده تیرداد...کردم انتخاب لباسامو وسواس با نشستم پارک توی حاال من و

 نشستم منم نیمکت روی نشست دادیم دست باهم و زدم لبخند

 خوبی؟ -تیرداد

 شما های پرسی احوال از ای -من

 ..شیطون تو دست از -تیرداد

 بزنم حرف باهات موضعی یه درمرورد تا بیای زدم زنگ راستش-شد جدی

 میکردحاال تالش اونم خوب ولی بود مغروری البته و سردی و خوش دختر انجلینا اینکه با شدم ناحت براشون

 بودیم شده گروه تا هفت

 بترکونید اینجارو امیداروم..ها بچه میبینمتون بعدی مسابقه برای خوب -اول داور

 کشیدن هورا و جیغ تماشاچیا جمعیت همه

 شروع همه شد گداشته مخصوصمون اهنگ بود گروهیمون رقص انجام وقط حاال وسط میرفتن یاراشون با همه

 ..بود شده کار قبل از رقصص یه رقسیدن به کردیم

 دارم تمرین امروز من و است دیگه روز سه بعد مسابقه

 بودن شده سخت. و جدید حرکات بودم لوک با کار مشغول

 اخ

 میکرد درد شدت و بود مونده تنم زیر دستم زمین افتادم محکم

 پیچید دستم توی وحشتناکی درد گرفت دستمو زمین زد زاو و نزدیک اومد سریع لوک

 بزنید صدا دکترو -لوک

 بود دردناک خیلی واقعا میکردم گریه درد از ولی میکردم کنترل خودمو حدی تا گرفت دستمو یکی اون
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 میکرد درد خیلی کرد معاینه دکتر دستمو...معاینه برای بردنم

 بگیرن عکس دستش از تا ببریم باید شکسته کنم فکر -دکتر

 واقعا؟..چی؟ -لوک

 بده ادامه میتونه بدهن خیلی هم شکستگی بله -دکتر

 شد اب بد نقش ارزوهام همه..دستم شکستن با ولی بدم ادامه داشتم دوست شدم ناراحات خیلی

 بود شده عصبانی لوک

 برمیگردم االن -لوک

 به ستنشک بخاطر دستم...بیمارستان شدم منتقل باشگاه از....من جای میاد دیگه یکی حاال..کشیدم عمیقی نفسه

 داشت نیاز کوچیک عمل یه

 تهگرف گچ دستم...نمیکردم حس رو درد بیحسی بخاطر بیرون اوردنم ساعته نیم عمل یه از بعد عمل اتاق بردنم

 نمیتونم من که شد اعالم شب همون کنم کار نمیتونستم و بود دیده ضرب پامم چون شدم نشین خونه من و شد

 اومد میزد صدا منو که امید صدای و سشد باز خونه در که بود نشده خبر این اعالم از دقیقه ده هنوز...بیام

 مانیا..مانیا -امید

 بله؟ -من

 کرد نگاه پکرم قیافه با سرم ی باال اومد امید بردم باال رو سالمم دست

 خوبی؟ -امید

 ..عالیم نه -من

 بدم ادامه رو مسابقه نمیتونم دیگه -کفتم بغض با

 هم االح شکستی رو دستت زدی ببین..خطرناکه که نگفتم بهت مگه..نمیتونی که درک به..سرت فدای خوب -امید

 ایی مسابقه فکر به

 ندارم حوصله امید-من

 دیگه.نمیشد ولی..بدم مسابقه میخواست دلم شد سرازیر اشکم
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 هم دختر...بودم بهتر من که کرد اعالم لوک ولی من جای اومده النا اسم به دختر یه است مسابقه مرحله اخرین

 میکنه رو سعیش تمام داره چون نیست مهم زیاد براش و لوکه نظر این که گفت

 هک ی روز از..است مسابقه فینال که امشبم..دارم دادگاه فردا کردم باز دستمو گچ من میرن دارن لینزی و مارشال

 امید مادر دالرام با فقط نکردم قبول بزنن حرف باهام تا زدن زنگ هرچی..بشم جدا امید از میخوام گفتم بابا به

 تحمل نمیتونم من نیست مهم برام ولی. نیستن طالق این به راضی اصال اگرچه کردم قانعش زدمو حرف

 میدا..بگیرم قرار هستن هم عاشق که دونفر ین نمیخوامب..نمیکنم جهنم رو خودم زندگی اونا خوشیه بخاطر..کنم

 بازم النا ولی کرد قهر مید ا با هم هفته یه البته..شده سرسنگین باهام یکم لیلیان و گفت لیلیان برای رو چیز همه

 دادم شرح براش تر واظح رو قضیه و زدم حرف باهاش چون هستن سابق مثله

 ارای از بودالبته نتایج اعالم زمان حاال و بود بهتر همه از کارشون لینزی و مارشال گرفت رو امتیازش کس هر

 بزرگی صفحه روی ها بچه اسم..مردومه طرف از اصلی رای جون..میکردن استفاده رایشون اعالم برای مردمم

 زمان و داشتن ای بیتشر همه از لوک و ماراشال میداد نشون رو مردم رای داشت ختکار طور به و بود شده نوشته

 از یکی منم چون سن روی برم تا شد دعوت منم از زدم دست براشون کلی شد برنده ماراشل شد تموم ارا جمع

 رفتم کنار شدنم مجروح بخاطر و..بودم مسابقه این توی که بودم کسایی

 کشیدم دراغوش هم رو مارشال بود شده دوم لوک کردم بغل رو لوک

 خوشحالم براتون -من

 میگرفتی رو جایزه این ما جای االن تو وگرنه..نمیشد اونطوری کاش..مانیا ممنون -مارشال

 باشم اول همیشه من که نیست قرارا -خندیدم

 یه من برای مسابقه دیدن گذشت خوش خیلی بود زیبایی و جذاب صحنه واقعا دادن انجام رو رقص ها بچه

 براشون ولی کردن تعجب خیلی اوردم رو ایران اسم وقتی ایران برگردم قراره که گفتم ها بچه به بود امیدواری

 .ایرانیه پدرم که دادم توضیح

 ونچ رفتم کنار مسابقه از که میکنم شکر خدارو...هستم منم هستن دادگاه توی امید و لیلیان دادگاه روز باالخره

 درمیاوردن پدرمو بودم مسابقه توی یا بودم شده اول اگر اومد بردار فیلم کلی مسابقه توی بودن بدونه

 گیرهب انجام توافقی طالق یه میخوایم ندارمیم همدیگرو تحمل توان..کنیم زندگی باهم نمیتونیم ما قاضی اقا -من

 وسایلم... مطلقه زن یه شدم من یافت پایان من نیمه ماه یک زندگی که بود اینجا و کرد تایید منو حرف هم امید

 ایستادن گرفته ایی قیافه با امید و لبخند با لیلیان...دارم پرواز امشب برای...کردم جمع رو

 کردم بغل رو لیلیان داشتم نگاه پام کنار رو چمدونم

 بودم بینتون که مدتی این بخاطر ببخش منو -من
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 ..داره دوست خیلی منو امید که بفهمم من تا بودی راه یه فقط نبودی بینمون -لیلیان

 نمیرفتی کاش -امید

 خوشی و خوب زندگی..عذابه مایه فقط من بودن..؟..داشتنت دوست اینه-گفتم فارسی به خودش مثل و خندیدم

 ارزومندم برات رو

 من و شدن گم جمعیت بین لیلیان و امید..بشم هواپیما سوار تا رفتم و...برداشتم رو چمدونم کرد بهم نگاهی امید

 پیش برگردم نمیخوام...داره تعلق بهش من از نیمی که جایی به..ایران به...برمیگردم دارم و نشستم اینجا..

 هواپیما توی شدم پشیمون ولی گوشیم روی انداختم....اوردم خودم با رو بود ایران برای که سیمکارتم..خانوادم

 مناسب اهنگ یه دنبال و گذاشتم گوشم تیو هامو هنذفری کردم روشن گوشیمو و دراوردم کارتو سیم نمیشه

 وقت من ولی ود اوردهب برام تیرداد اینو امیری خواجه احسان اهنگ البوم با خورد چشمم که کنم گوش تا گشتم

 بخونه تا گذاشتم رو ازش اهنگ یه کردمو بازش کنم گوشش نکردم

 میکردم گوشش تر زود میدونستم اگر..داره صدایی عجب هم امیری خواحه این یبود قشنگ خیلی اهنگ

 یادز خیلی بودم دلگیر خانوادم از..کردم فکر است دیگه نفر یه با جلوم امید دیدم که روزایی به بستم چشمامو

 هک همینطور....شدم بلند جام از کردم باز چشمامو مهماندار صدای با...ایران رسیدم کی که نفهمیدم خوابیدنم با

 یه هاینک با کشید طول خیلی چمدونام گرفتن.....کردم روشنش و گوشیم روی انداختم هم کارتم سیم میرفتم راه

 کنم پیداش تا کشید طول خوب ولی نبود بیشتر بزرگ جمدون

 من و بود شب سه ساعت نزدیک...بود هواتاریک..شدم بیرون راهی و...میکشیدم خودم دنبال رو سنگینم چمدون

 پول هالبت شمال ببره منو تا کردم دربست ماشین یه نمیدن اتاق تنها دختر یه به ایران توی چون شمال برم باید

 و شبزرگی همه با هالیوود.بودم اینجا دلتنگ چقدر که میکردم فکر این به داشتم یماشین تو بهش..دادم هم زیادی

 ...نیست فرانسه یا ایران شمال از تکه یه با مقایسه قابل حتی من برای زیبایش

 راننده شدم چپیاده ماشین از مقصد به رسیدم بودم کردن فکر مشغول سخت من که ساعت چند گذشت از بعد

 با ور ویال در رفت و کرد تشکر اونم دادمم بهش رو پول و کردم تشکر اورد بیرون برام رو چمدونم بود پیرمردی که

 دهش فرش سنگ باریک مسیر از بود شده روشن کیم بلندی پیاه های چراغ با حیاط شدم وارد و بازکردم کیلیدام

 خبرازکسی شدم وارد اروم بازه ویال در که دیدم متعجب بود خوفناک ویال تاریکی بازکردم هم رو ویال در گذشتم

 رعط این به نسبت دلتنگی احساس..کشیدم هام ریه با عطرو این وجودم تمام با میومد اشنایی عطر بوی نبود

 اروم میکنم دلتنگی حس بیتشر االن نداشت حد که داشتم

 بعد....بود تاریک اتاق...کردم باز رو اتاق در اروم....اتاقم به رسیدم میشد تر نزدیک بو پله هر با رفتم باال هارو پله

 یوارد رفتم نزدیک اروم خوابیده تختم روی نفر یه شدم متوجه کرد عادت تاریکی به چشمام ثانیه چند گذشت از

 بود کرده رنگ ایی سورمه رو اسمون کمی تازه افتاب بود تاریک هوا هنوزم...کردم روشن رو اتاق کوب
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 روی و دبو بلند یکم موهاش بود من به پشتش و بود تنش جذبی سفید رکابی حیکل درشت بود مرد تر جلو رفتم

 کشیدن دست وسوه بود شده تنگ داشتنی دوست موجود این برای دلم چقدر زدم دور رو تخت بود ریخته بالش

 کارچی االن دوستش این نگفت..نزد زنگ برام بارم یه حتی..بدجنسه واقعا تیرداد..بود افتاده دلم به موهاش توی

 میکنه؟

 ویت دستمو نتونستم کردم کاری هر نشستم تخت لبه...میکنه؟ چیکار اینجا اصال..من؟ اتاق توی اومده چرا حاال

 دادتیر بود شده دیر ولی بکشم دستمو میخواستم لرزید پلکاش میداد خوبی بوی بود نرم موهاش..نکشم وهاش

 زد پلک چندبار..کرد باز چشماشو

 مانیا -تیرداد

 سالم -من

 بزار راحتم برو...میبینم خواب دارم بازم -تیرداد

 بزارم؟ راحتش برم...میبینه؟ خواب داره بازم..مگیه؟ داره چی این.کردم تعجب

 تیرداد -من

 راحتم خوابم تو فکرتم به هممش که بیداری تو..مانیا نمیزاری راحتم چرا..نبات..قند تیردادو -تیرداد

 کنم؟ تحمل چطوری..اینطرف من دنیا ور اون تو.. تو...بخدا.شدم خسته..نمیزاری؟

 کنن شوکه منو میخوان همه روزا این کال..بودم شده شوکه

 تیرداد -من

 .نزن رصدام اینقد تیرداد

 انگار نیست خوب حالش دادم تکونش

 میفهمی؟..کنارتم االن من نیستی خواب شو بیدار تیرداد...تیرداد-من

 صورتم روی کشید دستشو کرد نگاه من به خوب جاش توی نشست تیرداد

 واقعی چه -تیرداد

 میگم منم نیست خوب حالت تیرداد -من

 میکنه درست کارشو برق جریان مقدار یه..بدم شک بهش باید حتم نداره فایده دیدم

 کشید داد که بازوش به زدم اشارمو انگشت نوک
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 خنده یر زدم

 بیداری میگم دیونه -من

 میکنی؟ چیکار اینجا تو..تو -تیرداد

 میرفتم باید کجا...خونم اومدم -من

 ناراحتی با تیرداد

 اومدی؟ امید با-تیرداد

 تنها نه -من

 زد پس تعجب کمال در ولی کردم وبغل تیرداد

 تیرداد -من

 نکن بغلم -تیرداد

 ...ایرانم من که نمیدونن بابامم مامان حتی حرفه این به اگر..ناراحتی؟ اومدم خبر بی اینکه از...شده؟ چت -من

 چرا؟ -تیرداد

 کنم زندگی باهاشون نیمخوام دیگه که گفتم چون -من

 چی؟ -تیرداد

 نداری؟ خبر نگو -من

 رو؟ چی خبر -تیرداد

 بیچاره خوابه هنگه هنوزم

 گرفتنمو طالق -من

 خورد شدیدی تکون

 طالق؟..چی؟..چ -تیرداد

 خبرنداشتی؟..گرفتم طالق اره -من

 کی؟...نه -تیرداد

 دیروز -من
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 چرا؟ -تیرداد

 داره دوست رو ایی دیگه کسه اونم..نداشتم دوسش -من

 .تو ولی -تیرداد

 باشه بد براش که ندارم هم بچه درضمن..باشم مطلقه که نیست مهم برام من..تیرداد بیخیال-من.

 بچه؟ -تیرداد

 خونه رفت اون دادم طالق درخواست من وقتی تازه..بودیم همخونه دوتا مثله..نداشتم رابطه باهم اصال ما -من

 دخترش دوست

 االن ودمب چیزی پرتقالی اگر..میکنه له بغلش تو منو داره االن نکن بغلم میگه میزنه پس ادمو یهو این شدم له یهو

 بود شده گرفته ابم تمام

 شدم خفه...تیرداد -من

 نگفت من به هیشکی چرا -تیرداد

 کنم؟ چیکار..دیگه نگفتن خوب -من

 بوسید موهامو روی محکم تیرداد

 بود؟ شده تنگ برات دلم چقدر میدونی -تیرداد

 شدم متوجه االن بله من

 میکشمش -تیرداد

 کیو؟ -من

 اشغالو امید اون -تیرداد

 چرا؟ -من

 نمیزارم زنده کنه اذیت تورو یعنی....عشقمو که کسی هر گفتم بهش -تیرداد

 عشقتو؟..گفتی؟ چی -من

 رفت در دهنم از مانیا کن ول-دستپاجه تیرداد

 مشکوکی تیرداد -من
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 فعر دلتنگیم کنم بغلت همینطوری هم فردا تا اگر که شده تنگ برات دلم اینقدر نگو هیچی من جون -تیرداد

 نمیشه

 ..میگم..شدم له بابا ای -من

 کرد شل دستاشو حلقه تیرداد

 میاد خوابم کن ولم -من

 تخت توی خوابید همونطری

 راحتی؟ -من

 راحتم خیلی اره -تیرداد

 بخدا شدم خفه کن شل دستتو یکم حداقل -من

 شد تر شل دستاش حلقه

 میکنی؟ چیکار اینجا ببینم بگو خوب -من

 بشه ازاد ذهنم یکم که.بودم اومده..بودم اومده -تیرداد

 میکنی؟ چیکارا خوب..اهان -من

 بشی؟ جدا خواستی که شد چی راستی..هیچی؟ -تیرداد

 چشمم جلو شد اویزون گردنش از اومد دختر یه یهو بودیم مشترکمون خونه توی که دومی صبح دقیقا -من

 انلیلی که گفت خودش ولی..میاد بدم ازش..نامرده خیلی...نبود ناراحت اصال امید که اینجاست جالب...بوسیدش

 خورد گردنشو میخواست دلم...نرو میگفت برم میخواساتم که موقعی عوضی مرتیکه و نوجوانیشه دوران عشق

 دیگه یکی با روز بعد..بود من پیش شب...کنم

 فهمیدم بود دستش توی که بازوم با که فشاری از اینو بود شده مشت دیرداد دستای

 تیرداد -من

 که نبود ربیشت هفته یه دستمو اینکه بخاطر تر بد..میکشیدم درد داشتم بیشترمیشد دستش فشار لحظه هر ولی

 تیرداد -گفتم لرزونی صدا با بود درمورده اشکم میگرفت درد بودم اورده بیرون گچ از

 اومد خودش به سینش به زدم دستام یکی اون با نبود متوجه اصال ولی

 دستم -من
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 جاش توی نشست کرد ول دستمو تیرداد

 خوبی؟ -تیرداد

 میکردم گریه داشتم

 مانیا -تیرداد

 خانوادم دیگه خانوادم..دارم من االن که کسیه تنها اون..داشتم نیاز بهش واقعا اغوشش توی انداختم خودمو

 ودب اونا تقصیر..باشم مطلقه زن یه االن من شدن باعث که متنفرم ازشون..وجه هیچ به نیخوامشون من..نیستن

 دوست امیدو...باشم مطلقه زن یه االن من شدن باعث اونا..متنفرم همشون از...بده خیلی حالم..تیرداد -من

 دختر دوست با که بود سخت برام. دیگه جای اون و باشم خونه توی من که بود سخت خیلی برام ولی..ندارم

 بوده شوهرم با دیشب بگه بهم نفر یه که بود سخت..بود سخت خیلی..بگیرم گرم شوهرم

 تو اومد نفر یه شد باز اتاق در که..میکردم گریه.. بود شده حلقه دورم تیرداد دستای

 ش چی تیرداد

 بودم کرده مخفی تیرداد اغوش توی خودمو من

 میکنم خواهش..بیرون بری میشه جان معراج -تیرداد

 باشه باشه -معراج

 میده پس کاراشو تقاص -تیرداد

 سخت برام ممکنه نگفت کس هیچ..نبود پشتم کس هیچ..بریدم همه از..تیرداد..باشم تنها میخوام فقط -من

 تیرداد..ندارم دوسش من..نشدم عاشقش من...میاد؟ وجود به عشق شدن همخونه با میکنن فکر همه چرا..باشه

 ..کس همه از چیز همه از...ام خسته خیلی..ام خسته

 ...باش اروم..میدونم -داد نوازش موهامو تیرداد

 ادنی جای همه از برام اغوشش که کسی.تیرداد اغوش توی برد خوابم تا کردم گریه اینقدر..باشم اروم چطوری ولی

 داشتم رو ارزوش مدت این تمام توی که خوابی راحت خواب یه بود بیشتر امنیتش

 

 شد قفل عسلی تیله یدوجفت تو چشمام.کردم باز چشمامو الی اروم

 خفته زیبای سالم-تیرداد
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 سالم -زدم لبخنند

 چنده؟ ساعت میدونی -تیرداد

 نه -من

 صبحه یازده-تیرداد

 چرخیدم بودم تیرداد بغل توی که طور همون

 نداره اشکالی -من

 شدم بلند جام از کشیدمو باال طرف به دستامو شدم بلند جام از و برداشتم دورم از رو تیرداد دستای

 کرسنمه خیلی -من

 باشه مناسب لباست پاینه دوستم معراج..راستی..کنم درست عالی صبحانه یه میرم من -تیرداد

 باشه -من

 یتو تیرداد بیرون اومدم اتاق از مناسب لباس پوشیدن و صورتم دستو شستن از بعد من و بیرون رفت تیرداد

 میکنه مطالعه داره و نشسته مبل روی اشناست چهرش که نفر یه دیدم سالن به رسیدم وقتی بود اشپزخونه

 سالم -من

 خونش بود اورده پارتی از منو که است پسر همون این اهن..کرد بلند سرشو

 سالم -معراجج

 اورده خاطر به رو چیزایی یه اونم که میداد نشون کنجکاوش نگاه

 حاظرکردم صبحانه برات..عزیزم بیا -تیرداد

 مرسی-زدم لبخند

 اشپزخونه توی رفتم

 بود چیده کامل میز یه میاد خوشم.. خوردیم صبحانه باهم تیرداد خودمو

 شنیدم رو خانم زهرا صدای موقع همون

 اومیدد؟ کی شما..خانم وای

 زدم لبخند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

219 

 

 خانم زهرا سالم

 کرد بغلم خانم زهرا

 بیایا بیخبر داری عادت همیشه..اومدی؟ کی دخترم....سالم.. رفت یادم خدا وای-خانم زهرا

 ببخشید خودتون بزرگی به شما من -خندیدم

 خانم زهرا سالم -تیرداد

 ..پسرم سالم علیک -خانم زهرا

 اشپزخونه توی اومد معراجم

 کنم درست براتون میخواستم ناهار -خانم زهار

 نداره حرف که شما دستپخت به به -من

 مادر جانت نوش -کرد نمکینی خنده خانم زهرا

 میز پشت نشست هم معراج

 ببینمتون دیگه نمیکردم فکر-معراج

 بوده اشتباه فکرتون اینکه مثله بله -من

 زد موهام روی بوسه گردنم دور انداخت دستشو تیرداد

 میکردم فکر همین منم -تیرداد

 میام زود من..کنی صدا اسممو کافیه ببینیم خواستی وقت هر بعد به این از-خندیدم

 یتوننم بخوام من که کسایی فقط البته میکنن خبر ها نسیم میدونست..بود شده منظورم متوجه خوب که تیرداد

 کنن صدام اینطوری

 باشه-تیردد

 هستید هالیوود بود گفته تیرداد-معراج

 ایران اومدم ولی..بودم دیشب تا -من

 کردید؟ ازدواج شنیدم اخه..اومدید؟ گذار و گشت واسه-باال انداخت ابروهاشو معراج

 گرفتم طالق..بمونم اومدم نه -من
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 زد لبخند تیرداد حرف این گفتن با

 نداره رو کوچلو پری این لیاقت کس هیچ -تیرداد

 گرفتین؟ طالق بده مرگم خدا-صورتش توی زد خانم زهرا

 رو خرمن سر لولوی نقش منم..داشت دوست رو ایی دیگه کسه اون..باشیم باهم نتونستم...خانم زهرا بله -من

 داشتم

 لیاقت بی- تیرداد

 بیخیال-من

 متاسفم-معراج

 ..شدم ازاد االن من چون..بگید تبریک بهم باید شما -من

 میگم تبریک پس -معراح

 خندیدم

 دریا بریم تیری هی -من

 میبرمت جا همه من کن امر شما -تیرداد

 کشیدم هام ریه به رو پاک هوا دریا رفتیم هم با و شدم اماده وشوخی خنده با

 بده خبر اوردی کم نفس -تیرداد

 میکرد نگاهمون متعجب االن ولی بود ساکت بیشتر معراج خندیدم

 بدی؟ مصنوعی نفس میخوای -من

 تو از بهتر کی -تیرداد

 نیست خودمم از بهتر ولی...نمیدونم -من

 خنیدیم تیرداد خودمو

 کشیدم دراز بعدم و نشستم ها شن روی

 زشته مانیا شو بلند -تیرداد

 باشم راحت بزار تیرداد بیخیال -من
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 پاش ی رو گذاشتم سرمو کنار نشست تیرداد

 رو بودی کرده پیدام وقتی یادته -من

 تو میندازی خودتو همیشه..خوردم حرص دستت از چقدر اره -گفت میکرد نوازش موهامو همینطورکه تیرداد

 شده عالقمند بهت گفت ادریس وقتی شدم عصبی چقدر....هوا به سر..دردسر

 نه امید با ولی کنم ازدواج ادریس با بودم حاضر -من

 کرد نوازش تر مهربون موهامو تیرداد

 کنی؟ ازدواج قاتل اون با میخواستی که بودم چغندر برگ من -تیرداد

 منم تیردا -من

 مرد من اتش گوله با که هستم ادمی همون با که شد متوجه تیرداد

 کردی دفاع خودت منو از فقط تو -تیرداد

 نشستم

 دفاع-معراج

 داره خودشو روش هم کوچلو خانم این..دفاع اره -شد خیره من به لبخند با تیرداد

 بود شکسته دستمم راستی..کارنکردم که وقته خیلی -من

 نیستی؟ مواظب چرا..چطوری؟..؟ کی.؟ دستت کدوم -کرد اخم تیرداد

 ینبود اوه..شکست دستم خوردمو لیز میکردم تمرین لوک با یخ روی رقص مسابقه واسه داشتم وقتی-خندیدم

 میشد کبود خوردن زمین بخاطر بدنم تمام اول روزای

 هات شیطونی و. تو دست از -داد تکون تاسف به سری تیرداد

 اخمو سرگرد..نبودم جنابالی دل عزیز دیگه که بود شیطون اینقدر اگر -من

 پاش رو نشوند منو لبخند با تیرداد

 تیرداد-معراج

 کرد نگاهش تیرداد

 شدی؟ رو اون به رو این از یهو چطوری..بزنم حرف باهات نداشتم جرات بود بد حالت دیشب تو میگم- معراج
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 اومد دردم دوای چون -تیرداد

 ..بود شده تنگ برات دلم خیلی -من

 منم -تیرداد

 بشم رو به رو دیشب مثله ناگوار صحنه یه با میترسم که برم پاشم -معراج

 یمراحت ما..نرو هم جایی بشین....بود کرده بغلم تیرداد میکردم گریه داشتم من..نبود گوار نا صحنه دیشب -من

 باشه -نشست معراج

 نکردی؟ ازدواج شما معراج اقا -من

 چیکار؟ میخوام زن بابا نه -معراج

 ببر لذت دیدنش از دکور تو بزار -من

 همینطور منم خندیدن ومعراج تیرداد

 بودیم نخورده صبحانه زیاد چون بخوریم ناهار تا رفتیم بعدم بودیم کناردریا دوزاده ساعت تا

 میخوردم غذا اشتها با داشتم میز سر بازم

 من خوردن غذا محو تیردادم

 شد گیر غافل شدمو بلند سرمو

 سرگرد جناب شد تموم زدنت دید -من

 اونم با کرده فکر بیچاره سرگرده اونم ای گلوش توی پرید غذا معراج

 من؟ -مراج

 منه؟ با نه -تیرداد

 نکردم نگاه من بخدا -معراج

 منه با که میگم -تیرداد

 تعجب از بود درمورده چشماش معراج بیچاره بودم رفته ریسه وسط اون من

 تیردادم.. با -من

 کردم نگاهش کی من گفتم شدم شوکه بابا ای-کشید ایی اسوده نفس معراج
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 زدن در بدونه شد وارد تیرداد که بودم نشسته اتاق توی ناهار از بعد روز اون از بعد هفته یه

 بیکاری؟ -تیرداد

 اوهم -من

 ببینمتت یمیخواد یک -تیرداد

 کی؟ -من

 کردم نگاه تیرداد به عصبی شد وارد بابا

 بود مهم برام تیردا بودن فقط االن..نیاورد رحم به منو دل ولی بود شده اشک پر چشماش نزدیک اومد بابا

 عالقمندم بهش بودم فهمیده که االن مخصوصا..

 دخترم -بابا

 افشار اقای اینجا اومدید چرا -من

 مانیا -بابا

 خراب زندیگمو..ندارید؟ مانیا اسم به دختر دیگه گفتم که من..نمیازید؟ راحتم چرا..نمکنید؟ فراموشم چرا-من

 بکشم راحت نفس یه بزاردی...نبود؟ بس کردید

 دخترم ببخش -بابا

 بشه چی که ببخشم..نمیبخشم -من

 مانیا -تیرداد

 هیسسسسسسسسسس تیرداد..هیسسسس -من

 شد ساکت تیرداد

 نندازیم زمین رو پدارمون حرف میخواستم فقط ما کن باور دخترم.. مانیا -بابا

 م مطلقه زن یه االن من جنابالی پدر حرف بخاطر... بفرمایید شد تموم.. نیافتاد زمین پدریتون حرف...خوب -من

 خودخواهید خیلی..میفهمی؟

 اییه دیگه کسه عاشقه اون نمدوستیم ما کن باور...دخترم -بابا

 هستید؟ متوجه دارم خودمو جدای زندگی..دشم جدا ازش االن من..هست که درک به خوب -من

 مادرت بخاطر ولی میدونم..دخترم باشه -بابا
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 خدا امان به برو گفت و گذشت راحت خیلی.بودم سربارش من انگار که اون....مادرم؟ -من

 .دخترم -بابا

 شدید؟ متوجه..نیستم تو دختر دیگه من..دخترم نگو اینقدر -من

 رگته تو من خون...منی تن پاره...منی دختر...هستی -بابا

 کنم ازدواج نمیشناسمش اصال که ادمی با نمیزاشتید راحت اینقدر بود اگر -من

 دخترم -بابا

 بزارید راحتم...نگو هیچی -من

 دش مشت های دست یا نشسته خون به های چشم با....من و..بود زیر سرش تیرداد دوخت بهم غمگینشو نگاه بابا

 میزنه جرقه که ایی

 بود کافی برخورد یه فط..ولی کنه بغلم که اومد نزدیکم بابا

 نیا نه-من

 برق و کرد بغل و م بابا برسه بابا به خواست تا ولی شد متوجه تیرداد

 فاقیات اگر..میگرفتش؟ برق اگر...میکرد؟ بغلم اکر کمشیدش عقب به محکم تیرداد خورد بهم دستش فقط بابا

 خدا وای..افتاد؟ می براش

 ببرش تیرداد..ببرش -من

 داره درد شدت به که میدونم خوب.. میمالید داشت دستشو بابا

 

 ایه بحث صدای به فقط و د.بو نشسته بیرون ساکت که مایک درمورد مامان درمورد کردم فکر بابا مورد در خیلی

 بود عصبانی دستم از تیرداد بیرون اومدم اتاق از رکردم فک میخورد تاسف خواهرش حال به و میشنید مارو

 بابا -من

 کرد بلند سرشو بابا

 نزدیک اومد می نباید..منه تقصیر مگه -گفتم عصبی کرد نگاهم براق تیرداد

 اومد می سرش بالیی نمیگی..کنی؟ کنترل خودتو نمیتونی -تیرداد

 تیرداد کن بس -من
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 خبره؟ چه اینجا بگید میشه -مایک

 نیست خاصی خبر -من

 مانیا بزنیم حرف باید -تیرداد

 بگم من اول بهتره -مایک

 کرد نگاه مایک به تیرداد

 بگم خودم باید نه -تیرداد

 بهتره؟ رمیکنی فک -مایک

 اره -تیرداد

 باشه افتاده مامانم برای اتفاقی که ترسیدم..ترسیدم ولی نمیدونم

 بیا دنبالم-تیرداد

 توی رفت دادم قورت رو دهنم اب میرفت راه جلوم داشت ورزیده اندام اون با افتادم راه دنبالش حرفی بدون

 رفتم دنبالش منم تاب روی نشست رفتم تاب طرف به حیاط

 هردمون مرگ با بود مساوی عصبانیتی هر بود اهنی تاب نشست کنارش کرد اشاره تایب به تیرداد

 کنی کنترل رو عصبانیتت تا اینجا نشوندمت -تیرداد

 باشه -کردم نگاهش

 میشه شوکه میگه بهش که بابات..گرفتی طالق تو که نمیدونسته اون..ایران اومدی فهمیده مادرت -تیرداد

 داره قلبی ناراحتی مادرت که میدونی..

 اومد می و میرفت زور به نفسم...ددم تکون سرمو اروم

 هم طالقت بخاطر هم.. میشه بزرگی شوک دچار مادرت پیششون برنمیگردی دیگه که گفته پدرت وقتی -تیرداد

 یستین دخترشون دیگه گفتی اینکه..بوده فهمیده زدی حرف بابات با تلفن با که روزی..برنمیگردی اینکه بخطر

 بوده سنگین خیلی مادرت برای

 شدم لندب تاب روی از میشدم خفه داشتم.. بسکتبال توپ یه اندازه به بود گلوم توی سنگینی بغض گریه زیر زدم

 حیاط توی اومد بدو بدو مایک...برام بود پدر جای سال بیست که کسی..میخواستم رو مامانم.. زمین روی زدم زانو

 کرد بغل رو مایک زد زانو جلوم
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 میشه خوب..عزیزم باش اروم..خواهرم -مایک

 مطلقه...میبارید برام بدبختی دیوار درو از..بودم ناراحت..بود گرفته دلم..نبود پذیر پایان من های گریه ولی

 داشتم..داره دوست خواهرش عنوان به منو تیرداد ولی...بودم کرده پیدا تیرداد به که ایی عالقه...مادرم...شدنم

 شد گیرم دامن محال عشق یه ولی شدم عاشق من...میکشیدم عذاب

 داداشی -من

 داداش جانه -مایک

 نمشخوام مامامنو -من

 میبرمت خودم..مبیبرمت.. شم فدات باشه..عزیزم باشه -مایک

 ..بدم؟ دست از مامانمو نکنه..میده مامانو بوی...بودم چسبونده مایک به محکم خودمو

 بریم کن عوض لباستو برو -مایک

 شلوار ردمک تنم رو بود کاربنی ابی کوتاه مانتوی یه که دستم توی اومد که مانتویی یاولین اتاق توی رفتم بدو و بد

 هم رو بپوشیش میشد سریع اینکه بخاطر هم عروسکیم های کفش..برداشتم هم ابی شال یه و مشکی جین

 بدو دوب شدم بیخالش بود باز همینطوری که موهامم توش گذاشتم رو وسایلم موبایلو برداشتم رو کیفم.. پوشیدم

 میکرد نگاهم نگران تیرداد پایین اومدم ها پله از

 بریم -مایک

 ساکت خوب های بچه عین اونجا بودم مونده بیچاره معراج..دادم تکون سرمو تند تند

 بیام منم -تیرداد

 ....نبودم خواهرت مثله کاش..بود نگرانم واقعا کردم نگاه تیرداد به

 بیا-من

 باشه -زد محوی لبخند

 

 داشت گهن بیمارستان جلوی....میکنم بیتابی خیلی من چون میکنه رانندگی سرعت به مایک نشستم ماشین توی.

 همینطور هم بابا و مایک میدوید نبالم تیرداد بیرون پریدم ماشین از نور سرعت با

 مانیا دمنبالم بیا -مایک
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 میرفت اسانسور طرف به داشت کردم نگاه مایک به

 همینطور هم تیرداد و مایک بود نگران بابا شدیم اسانسور وارد دنبالش رفتم

 میشد بیشتر منم استرس میشدیم نزدیکتر بود توش مامان که اتاقی به هرچی انگار ایستاد اسانسور

 بود افتاه تخت روی بیحالش و جون بی جسم...کبود های لب..پردیده رنگ صورت..دیدمش..تا

 مامان -من

 کرد باز اروم چشماشو

 من مانیای -مامان

 گرفتم اغوش در رو مامان شد سرازیر اشکام

 ...کردم دیوانگی..ببخشید.مامانی ببخشید -من

 کنیم خراب زندگیتو نداشتیم حق ما ببخش تو -ممان

 بود شده تنگ برات دلم....مامانی -من

 .....دارم مانیا چندتا من مگه..عزیزکم منم -مامان

 

 

 منو با بازم بزنن حرف هامون با میخوان بازم...بازم و خونه برگشتم من شده مرخص بیمارستان از مامان

 نشسته بابا کنار مامانم داده گره هم توی دستاشو بابا.....مایک

 بپرسم هردوتون از سوالی یه باید -مامان

 مخوردی؟ چه در -من

 کرد دست دست کمی مامان

 دارید؟ بال کدومتون شما -مامان-

 چی؟-شدم شوکه

 دارید؟ بال کدومتون -بابا

 کردیم نگاه هم به همزمان مایک منو
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 میپرسید؟ چرا -مایک

 نکرده تعجب زیادم مایک انگاری

 مایک؟ داری بال تو -بابا

 من شد ظاهر سرش پشت سیاه سیاه بال دوتا یهو شد چهارتا چشمام دراورد پیرهنشو کشید عمیقی نفس مایک

 نفهمیدم؟ من چرا..داشته؟ بال مایک..بودم شوکه هنوزم

 دری؟ بال تو -من

 دارم؟ اره -زد لبخند مایک

 بابا های بال و سفید سفید مامان های بال دارن بال هم مامان و بابا بله دیدم برگردوندم چطوری؟سرمو اخه -من

 بود مایک های بال مثله سیاه

 نداری؟ تو -بابا

 زدن لبخند بابا و مامان شدن باز مشکیم سفید های بال بستم چشمامو کشیدم عمیقی نفس

 هستن پری خودمون مثله هم بچمون هردوتا.خانم دیدی -بابا

 نگفتید؟ بهمون چیزی چرا -من

 نبود وقتش چون-بابا

 چرا؟ -من

 تولدتون روز..بگم امروزبهتون بود قرار خاصیه روز امروز چون-بابا

 بزرگتره من از مایک البته اومیدم دنیا به روز یه توی مایک و -من

 دارید هایی قدرت چه ببینم بگید خوب -من

 اتشم- من -مایک

 ابم من -بابا

 باد-مامان

 بگذریم باد گیاه و برق از البته..اتش هم ابم هم من چون بد چقدر -من

 کردن نگاه هم به نگران مامان و بابا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر noghre* | کن نگاه ماه به رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

229 

 

 داد قورت دهنشو اب مامان

 تو چون چون -مامان

 شدم نگران

 چی؟ چون -من

 هستی؟ ارتیمیس شاهزاده خواهر تو چون-مامان

 چی؟ -من

 میشی هم شاهزاده خواهر ولی هستی مادرت و من دختر تو -بابا

 چطوری؟ -من

 ولی داری هارو قدرت این هستی ملکه و من بچه اینکه بخاطر تو..کرده ازدواج من با و بوده ملکه مادرت چون -بابا

 مایک

 اون یعنی بزرگتره من از اون ایک به افتاد نگاهم

 بودم ساده پری یه فقط من که وقتی...منه قبلیه همسر پسر مایک-بابا

 میدونسته یعنی..زد لبخند مایک

 زد مایک شونه به بابا

 نیست؟ من واقعی برادر مایک یعنی -من

 مادر یه از نه ولی هست چرا -بابا

 بفهمم؟ چیزارو این باید االن من بدجنسا -من

 ایی پاره اتیش بس از خوب -بابا

 که واقعانم -من

 نداره؟ خبر موضوع این از که کسی -بابا

 راه اون به زدم خودمو

 نه -من

 نگفتم چیزی کسی به منم مایک
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 نگید که بهتره -بابا

 هان؟ زدی بابامو قاب چطور عزیز ملکه خوب -من

 داشت خودشو روش راه..دیگه خوب -خندید مامان

 نمیشه سرش میا حیا که مامان از میاد خوشم ای یعنی خندیدم همه

 باهاش پارک برم خواست ازم تیرداد که بود اینجا جالبش ولی گفتم براش چیز همه زدم حرف تیرداد با شب اون

 کردم قبول منم بزنه حرف هام با باید گفت

 حسابی برد دلمو اسپرتش تیپ اومده تیرداد...کردم انتخاب لباسامو وسواس با نشستم پارک توی حاال من و

 نشستم منم نیمکت روی نشست دادیم دست باهم و زدم لبخند

 خوبی؟ -تیرداد

 شما های پرسی احوال از ای -من

 ..شیطون تو دست از -تیرداد

  بزنم حرف باهات موضعی یه درمرورد تا بیای زدم زنگ راستش-شد جدی

 اومده؟ پیش مشکلی...موضوعی؟ چه -من

 کنی صحبت مادرم با میخواستم.. راستش -تیرداد

 مردی؟ درچه -من

 شدم عالقمند دختر یه به من..من مانیا..راحتم تو با فقط که میدونی..بگم چطوری -تیرداد

 بود شده مشت دستام کردم بغض شد اوار سرم روی دنیا

 داره فرق دیدم االن تا که دحترایی همه با.بگم چطوری....پاکه دلش خیلی..ومهربونیه زیبا دختر -تیرداد

 داد ادامه تیرداد..بودم اورده کم نفس..بود شده جمع چشمام توی اشک

 رامب ثانیه یه هر سخته خیلی برام درویش لحظه یه حتی کن باور..دارم دوسش خیلی..نازیه دختر خیلی-تیرداد

 میگذره سال هزار

 خوردتر لحظه هر که..شنیدم وظوح به قلبمو شدن شسکته صدای سرم ی تو بود پتکی مثله تیرداد جمله هر

 میکردم حس قلبم روی سنگینی بار..میشد

 خوب-من
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 میکنی؟ اینکارو -کرد نگاهم و کرد بلند سرشو تیرداد

 دیدن..زد لبخند تیرداد..شد روان اشکم کشیدم عمیقی نفس....بگم چی من خدایا....چطوری؟..نه؟ بگم چطوری

 بخشه لذت براش من اشک

 دارم دوست خیلی...مانیا نبوده بخش لذت حد این تا برام گریت هیچوقت -تیرداد

 ..بودم خورده رودست..گریه زیر زدم

 خیلی تیرداد نامدری خیلی-من

 خیلی..بخونم چشمات از بود سخت خیلی...بود همین خودم به حست فهمیدن راه تنها -تیرداد

 میزدم سیتش به اروم های مشت به

 میکردم دق داشتم..بدجنس نامرد- من

 بگم برات ماشین تو بریم بیا مانیا دیدیم من شنیدی فقط تو -تیرداد

 چیو؟ -من

 کشید خودش دنبال و کشید دستمو

 میگم بهت بیا -تیرداد

 داد فشار اروم و گرفت دستش توی دستمو تیرداد...شدیم ماشین سوار

 باز لباس اون توی تو و. خونتون به اومدم که روزی یادته -تیرداد

 اوهم -زدم لبخند

 باهام سردی با وقتی اومد بدم هم تو از اومد می بدم بندوبار بی دخترای از من..اومد بدم ازت روز اون -تیرداد

 انسهفر از تازه گفت که شنیدم بابات از من بخوری صبحتانه رفتی تو...نباختم خودمو ولی خوردم جا کردی رفتار

 وقتی روز اون... هستن یکی زن مردو برات و هستی راحتی دختر گفت نیستی سازگار ها ایرانی با هنوزم و اومدی

 تعجب نیست مهم برات من وجود از و نمیره لبت از لبخند که دیدم وقتی کار سر رفتی و پوشیدی لباس

 گاهن با پسر بدی اجازه که نیستی دختری که داد نشون بهم..کردی بیهوشش که پسر اون بیرون رفتم......کردم

 دمخور پسرا همه با که نبودی دختری بازم ولی بودی نشده بزرگ ایران توی اینکه با...بشه خیره بهت هرزش

 باشی

 کشید لپمو زدم لبخند
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 حسرت نفر چند که دیدم..دیدم رو ایمان نگاه..دیدم رو سامان عاشق نگاه بودم کنارت بودم باهات من -تیرداد

 اب کردم پیدا یقین...دیدم هاتو بال که وقتی دادی نجاتم که وقتی...نخوردم حسرت من ولی..میخورن تورو داشتن

 خودم با رو جمله یه شب هر ماهی نگهبان که دادای توضیح برام وقتی....شدی نجاتم فرشته تو..داری تفاوت همه

 نمیدونستم....شدم عاشقت که شد کی نفهمیدم...من ذهن ملکه شد جمله این...کن نگاه ماه به..میکردم تکرار

 حرف بدترین روز اون ولی..زدم حرف باهاش معاشرتیه پسر برادرت که میدونستم...کنم جذبت خودم به چطوری

 که فرن یه با باید چون نمیشی من ماله هرگز تو گفت..باشم باهات نمیتونم که گفت مایک..شنیدم رو زندیگم های

 یه توی بود پلیس من مثله خواهرم..ناز مهر..من خواهر شدی تو که شد این....کنی ازدواج شده معیین قبل از

 شد شهید ماموریت

 متاسفم -من

 غیبت تو و گذشت مدتی یه..نباشی ولی خواهرمی مثله بگم بهت که بود سخت برام خیلی..... ممنون- تیرداد

 من..ردیک دیونم نبودنت با...نفهمیدی تو..کرد عاشقترم بد منو رفتنت..نیمکرد ولم فکرت.. بودم عصبی خیلی..زد

 باهاش و کنی بلند کامل رو ضبط صدای مینشستی ماشین توی وقتی اینکه به..بودم کرده عادت هات شیطونی به

 نگرفت...بودم سخت ماموریت یه توی....میکردی زندگی خودت برای میگه چی کی که نباشه مهم برات و..برقصی

 تا ادریس صمیمی دوست بودم شده من..بود گفته بهم تو از ادریس..کردم پیدا ادریس خونه توی تورو.. ادریس

 عالقمند چشمات توی غم اون به ارامشت به بود گفته..دوستداره بود گفته ادریس..کنم دستگیرش بتونم

 گریه صبح تا شب اون من که نمیدنی تو..شد خراب من سر روی دنیا و داری ایدز گفتی من به تو شب اون..شده

 قبول توهم..بدی ازمایش بری که کردم راضیت شد هرجوری.. کردم مجبورت..بدم ازدستت که میترسیدم..کردم

 بیاد ادریس میترسیدم من و. بودی تنها تو...کشیدم چی من دوماه اون توی نمیدونی رفتی./..کردی

 من و اومد ازمایشت جواب که روزی..نبودی بیمار و بود خوب حالت تو..شد اعدام دستگیرو ادریس..سراغت

 نای بخاطر مادرم گاهی که گفتم مادرم به تو به عشقم از اینقدر...دادم شیرینی همکارام تمام به منفیه فهمیدم

 یکی کنار عروس لباس توی..تو..نبود عروسیت شب از بدتر دردی هیچ ولی..میکرد گریه من های غصه

 روسع لباس توی خواستم نمی..بود سخت برام..بمیرم که کردم ارزو شب اون..کردم بغلت.. مانیا شدم دیونه..دیگه

 ولی بودی غمگین تو..بودم امید جای به من کاش که داشتم ارزو من و دادی بله امید به تو شب اون..ببینمت

 راهتو خودت ولی..نداری دوستش میدونستم من که هرچند.. کنی ازدواج بودی مجبور بازم میکردی هم هرکاری

 نمی رفت منم وحود تمام انگاری ایران از رفتی تو که روزی از..غم دنیا یه با موندم من..رفتی..کردی انتخاب

 ومن حال کس هیچ..رفتنت از بعد درست کردم عصبی تب شب سه..میشدم بیخواب شبا..کنم تمرکز تونستم

 غصه و. دیدم خوابتو شب هر...تو تخت...تو اتاق..تو ویالی شد من ارامگاه..شدم دیونه من و رفتی تو...نفهمید

 و..کردی خودت دیونه منو اذیتات همه با تو مانیا..کردم فکر اره..خوابی میکردم فکر شبم همون..خودرم

 وشخ بیشتر..نمیشدم حال خوش اینقدر میدادن بهم هم رو دنیا..گرفتی طالق که گفتی من به تو شب اون....رفتی

 داروخ بار هزار..خندیدم دلم ته از نداری دوست رو امید گفتی وقتی..نبود انگیز غم لحنت که بود این بخاطر حالیم
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 مخونهه یه فقط امید با که گفتی بهم خجالتی هیچ بدونه تو..باشه من برای روز یه میتونه عشقت که شکرکردم

 مونهب بیکاله سرم ببرتت بیاد یکی میترسم راستش...کنی ازدواج من با. بخوام ازت تا.. اینجام من..حاال و... بودی

 کردم بغلش و خندیدم

 دارم دوست خیلی -من

 خانمی نوکرمتم -تیرداد

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

 

 

 نمیخوام اینو من نه

 که قشنگه خیلی -تیراد

 نمیاد خوشم ازش من ولی -من

 چطوره؟ اون خوب.... بابا ای -تیرداد

 خوشکل و سفید...بود پرنسسی مدلش..کردم نگاه عروس لباس به

 خوبه اون اره -من

 بپوش بریم -تیرداد

 اوردن برام رو لباس داخل رفتیم

 ببینم منم -تیرداد

 کنی صبر باید هنوز نه -من

 ببینه بزاری نمیخوای-فروشنده

 نه -من

 جونا شما دست از امان -خندید فرونشد

 شد گرد چشماش تیرداد پوشیدم رو خودم لباس خندیدم

 عروس لباس کو پس -تیرداد
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 اومد خوشم ازش بود خوب -من

 که ندیدم من ولی -تیرداد

 نمبینی خوب -من

 ببینم میخوام بپوش برو بدجنس -تیرداد

 میبینی عروسی شب عزیزم نچ -من

 برات دارم -تیرداد

 باش داشته -من

 ...نشم اذیت تا خریدم نباشه بلند زیاد اش پاشنه که کفشی دقت با فروشی کفش توی بیرون رفتیم هم با

 خوبه این -من

 خوبه اره -کرد نگاه دستم توی کفش به تیرداد

 میخوریمش پس -من

 بیرون فورشی کفش از رفتیم باهم کرد حساب رو پولش

 اینجا بیا- تیرداد

 کجا؟ -من

 فروشیه لباس این - تیرداد

 خندیدم موزی فروشیه خواب لباس..بله دیدم کردم نگاه

 بریم بیا نمیخوام -من

 بخری میخوام من ولی -تیدراد

 (داداشمه مایک زن رویا)خریدم اومدم رویا با خودم-من

 نمیومد در خونش میزدی تیر که تیرداد

 خانم مانیا میکنم کاراتو این همه تالفی-تیرداد

 دادم تکون هوا روی دستمو و خندیدم

 دلم عزیزم کن تالفی. کن تالفی -من
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 هدیگ مزه یه میلی بی و تخم اخمو با میده مزه یه کردن خرید عشق با...چی؟ یعنی عروسی خرید که میفهمم حاال

 تیردادم عاشق

 

 

 روز هر خورشیدو میکنی روشن تور

 میری ماه جلد توی شب هر تو

 نیوافتم تا محکم دستامو بگیر

 میری راه وقتی میلرزه زمین

 میشه گرم تو خنده با دلم

 باشه سرد دنیا که روزایی تو

 اینو میفهمم میکنم حس تورو

 باشه مرد گاهی میتونه زن یه

 باشه مرد گاهی میتونه زن یه

 

 میشیم پیر که این از نمیدترسم

 میره مکث زندگیبی اینکه از

 میشن تسلیم ها ساعت تمام

 میره برعکس زمان تو کنار

 اوفته می دنیا یک عکس چشمات تو

 شیشه مثله نازت چشمای اون تو

 نبندی پلکاتو باش مراقب

 میشه پرت چشمک یه با هواسم

 روز هر خورشیدو میکنی روشن تو
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 میری ماه جلد توی شبب هر تو

 نیوافتم تا محکم دستامو بگیر

 میری راه وقتی میلرزه زمین

 میشه گرم تو خنده با دلم

 باشه سرد دنیا که روزایی تو

 اینو میفهمم میکنم حس تورو

 باشه مرد گاهی میتونه زن یه

 باشه مرد گاهی میتونه زن یه

 

 خانمم ماهیی خود تو که بخدا -تیرداد

 ارامش که میدونم خوب نگفت هیچی و خندید فقط اونم رفتم در دستش از که ببوستم شد خم تیرداد خندیدم

 طوفانه قبل

 خونتون برید نمیخواید...عزیز داماد عروس دیگه خوب -بابا

 نمیاد خانم میخوایم ماکه واهلل -تیرداد

 مانیا -مایک

 زدم لبخند مایک سمت برگشتم

 بزنیم حرف میشه -مایک

 البته -من

 گرفت دستاش توی دستامو مایک ایستادیم گوشه یه رفتیم

 میبخشی؟ منو خوشکلم ابجی.. مانیا -مایک

 ببخشمت؟ باید که کردی چیکار -من

 افتاد نمی اتفاقا اون هرگز کنید ازدواج که میکردم کمک تیرداد و تو به من اگر -مایک

 مایک -من
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 کرد بلند سرشو مایک

 زدم لبخند

 کمش میکردم حس همیشه که چیزی اون که فهمیدم طالقم از بعد..نداشتم دوست تیردادو موقع اون من -من

 بلق از ما ازدواج تازه..بشه امید مثله سرنوشتم تیرداد با من بود ممکن نمیکردی کارو این تو اگر...تیرداده دارم

 بکنیم نمتونستیم کاری هیچ تو و من و بود شده تعیین

 زد لبخند مایک

 کنم پیدا عشقو شدی باعث که کنم تشکر از باید -من

 میکنی؟ پچ پچ چی شوهرم با داری..  مارموز شوهر خواهر -رویا

 میدم یادش تورو رسوندن قتل به روش راه دارم -من

 بازوم به زد رویا

 بدی شوهر خواهر چه -رویا

 خندیدم

 ببینم بدو نشو عزیزمم شوهر منو مزاحم پیشش برو بدو شدن دلتنگ شوهرتون -رویا

 شدم درو ازشون خنده با

 همه با من برای ویال این کردن تعجب دیدنش با همه که ویالیی..بود من ویاالی توی تیرداد و من عروسی مراسم

 اتفاقاهایی من واسه بده و خوب اتفاقای از پر ویال این..چشیدم رو شدن عاشق طعم اینجا من.. داره فرق دنیا جای

 دارم دوسشون که

 نشستم سپیدم عروس لباس با شن روی دریا کنار وتیرداد موندم من و رفتن همه

 تالفیه وقت خانمی خوب -تیرداد

 اینجا؟ -من

 کجا؟ پس -تیرداد

 ایستادم و دراوردم کفشامو شدم بلند جام از

 خوب -من
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 از ومن شد حلقه کمرم دور تیرداد دستای میخندیدم بلند و میدویدم دریا کنار عروس لباس با دنبالم افتاد تیدراد

 شدم کنده زمین

 نکن اذیت قدر این گفتم بهت خوب -تیرداد

 کردم؟ اذیت کی من..من؟ -من

 دیگه؟ نمیشناسی میکردو دلبری هی شب سر از که خوشکلی عروس اون تو بگی میخوای یعنی-تیرداد

 راه اون به زدم خودمو

 حاال؟ هست کی -من

 داره رنگ هزار چشمای که همونی-شیطنت با تیرداد

 کردم نگاهش بخند با

 شناختیش؟ کنم فکر -تیرداد

 چرا خوشتیپشو شوهر ولی نه خوشدو -من

 که ناب حس یه عشق با ایی بوسه من بوسه اولین بوسیدمش بگه نزاشتم ولی بگه چیزی میخواست خندید تیرداد

 و خودم به تیرداد اغوش توی و اونشب..داشتم دوسش وجودم تمام با من یکه حس تیرداده برای فقط و فقط

 باشم تیرداد ماله همیشه برای که دادم قول خودم خدای

 تیرداد -من

 جانم -تیرداد

 دارم دوست خیلی -من

 بیشتر من -تیرداد

 

 جلوم بود خندون خوشکل عسلی تیله تا دو دیدم که چیزی اولین کردم باز چشمامو

 سالم -من

 خانمم سالم علیک -تیرداد

 همان گرفت رو بدنم تمام که دردی و همانا شدن بلند ولی بشم بلند اومدم

 داری؟ درد..شد؟ چی-تیرداد
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 اره -من

 میام االن بخواب بگیر -تیرداد

 راحته خب منخنگم چقدر...باشه؟ چجوری باید سرت تو خاک..اینجوریه؟ چرا این وای شد بلند تیرداد

 انگار نه که جلوشانگار نشستم عادی همینجوری...! بله که دیدم کردم دنبال نگاهشو رد

 کرد محبتش گرم لبهامو آرومی به و کشید آغوشم به تیرداد

 

 میشه کمتر دردت بخور بیا- تیرداد

 نیست تنم هیچی منم بله که دیدم کردم دنبال نگاهشو رد میخنده داره تیرداد دیدم خوردم رو قرصا از یکی

 انگار نه که انگار جلوش نشستم عادی همینجوری

 کننم سر چادر جلوت میخواد دلت نکنه..میخندی؟ چی به -من

 بخواد دلم بکنم بیجا من -تیرداد

 بازوش به زدم اروم مشت با

 پرو -من

 زد قهقه تیرداد

 

 

 بعد سال یک

 بری؟ میخوای جدا -تیرداد

 تره راحت خیالم نیستم مجرد دیگه که االن فکرکنم اهم -من

 داره صاحب خودش چون بشه خانمم عاشق نمیتونه کسی که راحته خیالم منم اره -تیرداد

 بله که اون -من

 بزنم؟ حرف دهقانی با -تیرداد

 ..اره -من
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 میکنم خراب همه سر رو تیمارستانو اون میام که کنیا مهربونی زیادی اونجا نری-تیرداد

 کردم جا بغلش تو بیشتر خودمو و خندیدم

 راحت راحت خیالت هستم تو ماله فقط من -من

 لعنت منکرش بر -تیرداد

 خورد بهم حالم اه -من

 چی؟ از -تیرداد

 شدم مشکوک همچین میدونی...دهنم تو ریختن اهن براده انگار..میده اهن مزه دهنم همش -من

 کرد نگاهم تیرداد

 چی؟ به -تیرداد

 بشی بابا قراره اینکه به -من

 شد تا چهار تیرداد های چشم

 بشم بابا -خنده با تیرداد

 باشه باردار ممکنه یعنی کنه کسالت احساس و بده اهن مزه دهنش ادم وقتی میدونی..کنم فکر -من

 بوسید لبامو و کرد بغلم محکم تیرداد

 هی مامانش مثله بچمونم خداکنه../بود دنیا خبر بهترین خبر این طالقت خبر از بعد کوچلو مامان ایول -تیرداد

 کنم افتخار بهش من تا باشه واقعی فرشته

 

 کن راز باغ کوچه در گردشی کن باز چشمی زیباست زندگی

 شکست را خود بدبینی عینک بست نقش تماشا در عشقش که هر

 خداست اسرار اسطرالب عشق جداست علتها ز عاشق علت

 ام دیده درمان افکنده را درد ام دیده جان جسمها میان من

 یاسها شمیم در دل میتپد احساسها شاخه بر ام دیده

 خداست تماشای باغ زندگی هاست گنجشک موسیقی زندگی
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 شود زیبا هم زشت میتواند شود پیدا یقین نور را تو گر

 است مردم تمام عشق من حال است گم احساسم شهر در من حال

 آوازها لبخندها، صبحها، پروازها همین یعنی زندگی

 من جان جان جان جان تو ای من قرآن ات چهره خطوط ای

 میشود نو همه هایم مثنوی میشود تو از پر اشعارم تو با

 میدهد باران بوی هایم واژه میدهد جان را مرده حرفهایم

 میدهد را ماه ناب بوی که احساسی میدود هایم چشم در من عشق

 کن نگاه ماه به...میکنم زمزمه خود با شب هر من و

 

  پایان
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