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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 ...افتاد اتفاق شب نیمه

 ... بود شب نیمه شوم اتفاق اون آرے

 ...وحشت و ترس سراسر شبے نیمه

 ...جدید زندگے آغاز سر و

 ..بود اتفاق ناو فقط و فقط دلیلش که زندگے

 ..کنم نمی فراموش را شب نیمه اون وقت هیچ من

 ...ساخت را ترس برایم چون

 ...ساخت را درماندگی

 ...ساخت را پناهی بی

 ...مهمتر همه از و

 ..ساخت ممنوعه عشق یک برایم

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

 .کنم فرار شون دست از داشتم سعی و دویدم می تند تند

 .انداخت می تنم به لرزه ها سگ پارس صدای

 .کن رحم سحر به کنی نمی رحم من به حداقل خدایا

 .میاد چاره بی سحر سر بالیی چه بکشنم و بیوفتم اینا گیر من اگه

 .میشه نابود اون

 !شد می چی ایستادم می اگه اما بود بریده نفسم دیگه

 .میشدم گرسنشون های سگ و هیکل قوی های مرد اون اسیر

 .شدم میخکوب جام سر صدایی با یهو که کنم پیدا فرارم برای راهی و بدوم تر تند کردم سعی

 .کنم می حرومت گلوله یه برداری دیگه قدم یک_

 .بردم باال دستام و ایستادم جام سر ناچار به

 .رسید می دادم به یکی کاش

 .میداد نجات ها گرگ این دست از منو و بود اینجا االن یکی کاش

 .باشه درندش جنگل این توی تونه می االن کی اما

 .برگرد_

 .برگشتم و چرخیدم پام نوک روی آروم
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .بودن ایستاده روم روبه درست هیکل قوی مرد تا سه

 .بود شکاری سگ یک قالده کدوم هر دیگه دوتای دست و بود اسلحه شون یکی دست

 !کوچولو خانوم بری کجا داشتی قصد:گفت بود اسلحه دستش که مردی اون

 .رئیس به بدیم تحویلش بعدش بکنیم باهاش حالی یه بزار اردالن:گفت یکی اون

 .گرفت خودش به ترس از خفیفی لرزش بدنم

 .کن کمکم خودت خدایا

 .بیارینش:زد فریاد بلند بود اردالن اسمش که مردی

 .کرد می بد حالمو بخوره بهم ها عوضی اون دستای اینکه فکر حتی

 .اومد من سمت به و اردالن به داد سگش مردا اون از یکی

 .داشت لب به آوری چندش لبخند

 .کوچولو خانوم سالم_

 .هستم ناتوان موجود یک تشنه های گرگ این دربرابر کردم می احساس

 .بست پشت به طناب با دستام و ایستاد سرم پشت

 .گرفتم دندون به لبم که زد محکمی گره

 .خودمی مال بشه تموم باهات کارش که ارباب:گفت و گوشم نزدیک آورد سرش

 .داد سر تمسخر و خوشحالی روی از ای قهقهه بعد و

 .خورد می بهم ها آدم جور این از حالم

 !باشم اینجا باید چرا که فرستادم می لعنت خودم به فقط دلم توی

 !اومدم می مهمونی این به و میدادم گوش لعنتی تیلر اون حرف به باید چرا

 !میومد گیرم شام های بشقاب کردن تمیز از که بلناقا اسکناس چند برای فقط هم اون

 .کشه نمی کجاها به را انسان که فقر از امان

 .عزیزم بیفت راه:گفت و داد هلم جلو سمت به مرد

  به بال این و رفتم می زود بودن اومده که مهمونایی مثل منم کاش.رفتم می لعنتی عمارت اون سمت به و داشتم می بر قدم از قدم اجبار به

 .نمیومد سرم

 .بودم نیوفتاده آدما این گیر االن و دیدم نمی رو حادثه اون وقت هیچ بودم نرفته رئیس اتاق به پول گرفتن خاطر به اگه

 .برسه فریادم به تا زدم می صدا رو خدا فقط دلم توی

 .رسیدیم ویال به باالخره
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .افتادم ها کسرامی روی زانو با محکم که سالن توی کرد پرتم عوضی مردک همون

 .زانوم دادن مالش به کردم شروع و نالیدم درد از

 !اومد دردت کوچولو آخی:گفت و خنده زیر زد بلند

 .بزنم زل مشکیش چشمای به نفرت با و کنم بلند سرم تونستم فقط

 .وایسا صاف اومد آقا:گفت و اومد سمتش به اردالن

 . ها پله به زدن زل و ایستادن صاف سه هر هم بعد و

 .دادم تغییر بودن زده زل اونا که سمتی به نگاهم

 .بود مرد همون

 .خورد رقم چشمام جلوی حادثه اون باز

 .مرد اون

 .اسلحه اون

 .فِِدرال مامور اون شدن کشته و شلیک اون و

 .بود ایستاده من سر باالی درست دیگه حاال

 .کرد تمیز و کشید لباسم به مارکش کفش گوشه و زد پوزخندی

 .خورد می بهم ناتوانی همه این از اشتد حالم

 .کنم خفش خودم دستای با تونستم می کاش

 .بایست و شو بلند:گفت و زد چرخی دورم

 .ایستادم روش به رو درست و شدم بلند اجبار به

 ! آوردید در رو دختر این آمار:گفت و انداخت بهم آمیز تحقیر نگاهی

  یه دارای.ایران اهل مادرش و فرانسه اهل ساله،پدرش 23جاکسون قربان،سها بله:گفت داشت چشماش به بزرگی عینک که بلند قد مردی

  آغاز رو زندگیشون تا فرانسه به میان بعد و کنن می ازدواج و میشن آشنا باهم ایران توی پدرش و مادر.سحر اسم به ساله 19خواهر

  اثر بر که ساله چهار االن و کنه می انتخاب براشون ایرانی اسم بوده ایرانی مادرشون چون اما میان دنیا به فرانسه توی سحر و سها.کنن

 .کنن می زندگی تنها خواهر دوتا این و کردن فوت پدرش و مادر تصادف

 درسته؟!نمیگیره سراغشم حتی هیچکس بکشیم رو بود فدرال مامور اون مرگ شاهد که دختر این اگه یعنی:گفت و زد آوری چندش لبخند

 !بیارن در منو زندگی امار بودن تهتونس طور چه

  پدرشم کردن،خانواده رابطه قطع باهاشون وقته خیلی و کنن می زندگی ایران توی که مادرش خانواده:گفت عینکی مرد اون دوباره

 .کنه نمی دختر دوتا این از یادی اصال که میشه پیر عموی یه از فقط برگرفته



 

  

سل طاهریع  5 

 

ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .انداختم زیر سرم و کردم مشت سفت دستام

 .نبودم اینجا االن داشتم خانواده یه اگه

 !!چرا دونی می گزه نمی َککِشم کس هیچ بکشم رو درمونده خدمتکار یه اگه االن من!دختر کنی می فکر چی خودت_

 .بدبختــــی نداری،چون کس هیچ تو چون:گفت تر بلند بعد و

 .میشد حقم در داشت که مردی نا همه این از بود گرفته بغضم

 .زدم زل زد می ساله 43 تقریبا که انگیز نفرت مرد اون چشمای توی و آوردم باال سرم

  همیشه که هس یکی اما بده نجاتم شما مثل پستی و عوضی آدمای دست از که ندارم کسیو من آره:زدم داد و کردم جمع قدرتم تمام

 .هست و بوده افتاد شب نیمه این که اتفاقی شاهده و آفریده منو که ،کسی همراهمه

 .کنن تیکت تیکه تا سگا جلوی میندازمت:گفت و زد گوشم توی محکم مرتیکه اون شد تموم که حرفم

 .زدم زل بهش نفرت با و کشیدم  کرد می ولز و جلز داشت که گونم به دستی

 !بود این من سرنوشت یعنی

 !بشم ها سگ خوراک اینکه

 !میشه چی خواهرم بمیرم من اگه

 .منه به یدشام چشم که بیچارم خواهر

 !شده سونوشت بازی دچار که بدبخت منه به

 .بودم نیومده مهمونی این به کاش ای

 .بودم کرده گوش سحر حرف به کاش ای

 .نرم که گفت بهم چاره بی دختر

 .بیوفته برام بدی اتفاق که ترسه می و داره دلشوره که گفت

 .نبودم اتفاق اون شاهد و نمیومد سرم الب این االن رفتم می مهمونا همراه و گرفتم می پولم زود اگه

 .نندازه ها سگ جلوی منو کنم التماس اگه شاید

 . میوفتم پاش به و میزارم کنار غرورم

 .سحر خاطر به فقط

 .برات دارم بهتر فکر یه نه:گفت و زد لبخندی و شد باز درهمش ی چهره ناگهان که کنم التماس خواستم

 !میاد خوشش دختر این از َدنیل نظرت به:گفت و عینکی مرد اون به کرد رو

 .البته البته:گفت و زد لبخندی عینکی مرد

 .پدرت ازطرف هدیه یه بگو دنیل، پیش ببرش و کن هوشش بی دختر این اردالن_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 !!بود چی منظورشون

 !بدن هدیه کی به خواستن می منو

 .بیاد سرم به قراره مصیبتی چه خدایا

 .رفتم هوش از و گرفت رارق بینیم جلوی ای پارچه ناگهان

 "دنیل"

 .کشیدم می سیگار داشتم و بودم نشسته هال توی کاناپه روی

 .زد می وول بغلم توی داشت لذت با و بود نشسته پام روی هم ِهلن

 .نداشتم کردنش همراهی برای اشتیاقی هیچ

 .مونه می شده دهاستفا کاغذی دستمال یه مثل برام دیگه حاال اما میاورد وجد به منو هیکلش قبال

 .گرفتم دستاش دستم یه با که کنه بازشون تا لباسم های دکمه رفت دستش

 !کنی می جوری این چرا عزیزم دنی:گفت و کرد آویزون لوچش و لب

 .کردم خالی صورتش توی دودش و زدم سیگارم به پک اخرین

 .بود نرفته رو از هنوز ولی افتاد سرفه به

 .چسبوند بهم بیشتر خودشو هلن که بشم بلند خواستم و ردمک خاموش جاسیگاری توی سیگار

 .هلن شو بلند پام روی از:گفتم محکم خیلی

 .شد بلند پام روی از سریع و ترسید من لحن از

 .کردم پاش تا سر به نگاهی و ایستادم پاهام روی

 .بود کرده غرق آرایش همه اون زیر صورتش و بود پوشیده رنگی قرمز جیغ خواب لباس

 .بری تونی می ندارم حوصله امشب_

 ...دنی اما_

 .شنیدی که همین:گفتم و پریدم حرفش وسط

 .بگی تو چی هر باشه:گفت و کوبید زمین روی پاشو حرص با

 .بپوشتشون خوابش لباس روی تا رفت لباساش سمت هم بعد

 .شد عمارت وارد بابا خدمتکار اردالن شدم متوجه یهو که برداشتم قدمی

 .میومد بیهوش نظر به که بود خترید بغلش توی

 .بود کرده بلندش پر یک سبکی به و بود گذاشته کتفش زیر دیگری و دختر رون زیر دستاش از یکی اردالن

 .بود شده آویزون سرش از آبشار مثل دختر رنگ بلوطی موهای
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .بود خدمتکاری های لباس مثل نظر به که داشت تن به رنگی مشکی لباس

 .بود ایستاده من قدمی دو توی حاال که کردم اردالن چهره به نگاهی

 .اقا سالم:اردالن

 !دیگه کیه این:گفتم و کردم اشاره دختره به و دادم تکون سری

 .فرستاده شما برای هدیه عنوان به آقا بزرگ اینو_

 !هدیه:گفتم و دادم باال ابروم تای یه

 !نداری کاری عزیزم میرم دارم نم:گفت و اومد ما سمت به هلن که بگه چیزی خواست اردالن

 .بری تونی می نه_

 .داد تغییر دختره سمت به نگاهش و شد جمع پهنش لبخند

 !دیگه کیه این:گفت چندش حالت به

 .بری تونی می نداره ربطی تو به_

 .خدافظ:گفت و کرد نازک چشمی پشت

 .رفت عمارت خروجی سمت به قهر حالت به بعد و

 !خب:گفتم و دادم تغییر اردالن ی هچهر به هلن رفتن از نگاهم

 .دارید زیاد ها سوگولی این از اینکه مثل آقا،اما بزرگ طرف از شماست جدید سوگولی این:اردالن

 .میداد رو کنایه بوی سرتاسر حرفش این.بود هلن منظورش

 .بدم بهش حسابی درس یه باید و کنه می فوضولی من کارهای توی داره خیلی اردالن ها تازگی

 .گرفتم اردالن بغل توی از دختر اون و کردم دراز ستامد

 .بود سبک خیلی

 !چیه اسمش_

 .ُسها_

 .کن تشکر پدرمم از بری تونی می:گفتم جدی

 .رسوندم باال طبقه به خودمو و رفتم ها پله سمت به بدم بهش زدن حرف اجازه اینکه بدون هم بعد و

 .شدم اتاق وارد و کردم باز رو مهمان های اتاق از یکی در

 .ایستادم سرش باالی و گذاشتم اتاق نفره دو تخت روی رو سها

 .داشت معصومی چهره

 .خوبیه گزینه من تفریحات برای 
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .زیباست هم و هیکل خوش هم

 .کردم قفل سرم پشت اتاق ودر شدم خارج اتاق از

 "سها"

 .گشودم هم از چشمام آروم

 .شد بهتر دیدم اینکه تا زدم پلک بار چندین

 .بودم رنگ طالیی و سفید دکوراسیون با شیک خیلی اتاق یه یتو

 !کجام من یعنی

 .خورد رغم چشمام جلوی بشم بیهوش اینکه از قبل هایی اتفاق تموم

 !دنیل پیش اوردن االن منو یعنی

 .کردم لباسام به نگاهی وحشت با

 .بود تنم خدمتکاری های لباس همون خداروشکر

 .نشستم جام سر

 !دنیلم خونه توی من االن یعنی

 .اتاق در سمت شد کشیده نگاهم

 .رفتم در سمت به و اومدم پایین تخت از سریع

 .نمیشد باز اما کشیدم پایین بار چندین را در دستگیره

 .میشد اکو سرم توی بود شده مامور اون مرگ باعث که ای گلوله شلیک صدای مدام و کرد می رخنه جونم به داشت ترس کم کم

 .زدم کنار رنگ طالیی های پرده و رفتم اتاق پنجره هاتن سمت به

 !!!بود شده صبح من خدای

 !کنه می کار چی داره سحر االن یعنی

 .شده نگرانم قدر چه بیچاره دخترک

 بین از امیدمم کوچک نور همون بود شده کشیده پنجره پشت که حصاری بادیدن اما کنم فرار پنجره از بتونم شاید تا کردم باز اتاق پنجره

 .رفت

 .بدبختم من قدر این چرا که کنم صدا رو خدا و گریه زیر بزنم بلند خواستم می

 .افتادم جونش به مشت با و بردم هجوم در سمت به حرص با

 .ککم کمک:زدم داد میزدم مشت در به که همونطور و داد قورت گلوم بغض

 .شد ننمایا ساله 27 تقریبا پسری قامت و شد باز شدت به در ناگهان
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کرد می نگاهم اخم با و داشت لب گوشه سیگاری

 .برداشت جلو سمت به قدم یک اون که رفتم عقب قدم یک

 .داشت جذابی و جدی چهره

 کار به زبونم باالخره.کرد می خودش جذب رو دختری هر ورزشکاریش هیکل و مشکیش گیرای چشمای و رنگ خرمایی لخت موهای

 !جامک هستی؟من کی تو:گفتم و افتاد

 .کرد فوت هوا توی ای حلقه صورت به دودش و زد سیگارش به پکی

 !گذره می سرش توی چی یعنی خدایا

 .رفتم عقب هم باز من که برداشت سمتم به دیگه قدم یک

 !درسته سها اسمت:گفت و گرفت انگشت به سیگارش

 .آره یعنی که دادم تکون سرم

 . بدی انجام باید خوام می من که کاری هر منی،یعنی به متعلق بعد به این از تو_

 !میگید چی فهمم نمی:گفتم و زدم زل بهش منگ و گیج

 .منی های تفریح برای ای وسیله بعد به این از تو یعنی سادس_

 .آوردم جوش حسابی کردم احساس زد که حرفی با

  اون باشه مراقبم تا ندارم ای خانواده چون دیکر فکر نداره ورت خیاالت ببین:گفتم و سینش به زدم دستم کف با محکم و رفتم سمتش به

  خودم برای چون نخورده بهم کسی دست حاال دارم،تا دارم،آزادی استقالل خودم برای من نخیرم!تو به ببخشه منو تونه می مرتیکه

  که یکی سراغ برو ریخته تردخ کلی آقاجون شو ما خیال بی هم تو زارم نمی حراج به تنم بمیرم هم گرسنگی از اگه حتی و قائلم احترام

 باشه؟ زندگیم سر برم من بزار بدبخت منه نه اهلشه

  گفت،حتی بهم دیشب چی همه تو مورد در نتیجس،پدرم بی اما بود خوبی انیرنسخ:گفت که زدم زل مشکیش چشمای اون به التماس با

  پس هستم تو مثل پروایی بی و نخورده دست ختراید عاشق من بهتر چه دیگه ای نخورده کوچولوت،دست پناه بی آبجی اون مورد در

 .بیارم اون سر بالیی و آبجیت سراغ نرم تا بیای راه من با بهتره

 .کشید می سوت داشت مخم شنیدم که چیزایی از

 !کی تا بدبختی خدایا

 !کی تا پناهی بی

 !خواهرم سراغ بره خواد می

 !باشه پست تونه می قدر چه اخه

 .تره پست هم کهمرتی اون از حتی این
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 !باشه این من سرنوشت باید چرا

 !بسپارم این دست خودمو باید خواهرم نجات برای من

  رو این خوای می حاال دخترم که بود این ام دلخوشی پاکم،تمام که بود این ام دلخوشی تمام خدایا:گفتم دلم در و دادم فشار هم روی چشمام

 !بگیری من از هم

 .بیاد رحم به دلش بلکه تا زدم زل بهش تماسال با و کردم باز چشمام

 .بود نشسته چشمام توی اشک نم

 .شو من خیال بی کنم می خواهش:گفتم و کردم تر هام لب

 .کرد پر مون بین فاصله

 .بودم چسبیده بهش من درست حاال

 .کشیدم عقب سرم سریع که تر نزدیک و نزدیک آورد صورتش

 .باشی من با باید مونده که خواهرتم نجات برای:گفت و زد پوزخندی

 .رفت اتاق در طرف به و گرفت فاصله ازم بعد و

 .زدم زل رفتنش به ناباورانه

  یا باشی من با حاظری خواهرت نجات بکنی،برای فکرات تا میدم بهت وقت ناهار موقع تا:گفت و زد زل بهم و برگشت اخر لحظه

 .ندارم هم شوخی باهات خواهرت سراغ میرم نکنی قبول اگر ولی زندگیت سر بری کنم ولت کردن حال باهات بار سه دو از بعد شاید!نه

 .رفت و بست اتاق در بعد و

 .گریه زیر زدم بلند و ترکید بغضم رفتنش با

 .گذاشتم زانوهام روی سرم و کردم جمع بغلم توی زانوهام و نشستم دیوار گوشه

 .کن کمکم خودت خدایا

 !داره گناهی چه چارم بی خواهر

 !بودم اونجا من شوم شب نیمه اون اخه چرا خدایا

 .کشتم می بشه سیر منم از اگه حتی

 .بودم شاهد من چون

 .بودم شاهد شب نیمه اون توی

 .داد دست بهم منگی و گیجی احساس که کردم گریه قدر این

 .شهب دچار من سرنوشت به اون خوام نمی.مهمه برام خواهرم سرنوشت چون کنم می قبول من خدایا

 .گناه بی دختر اون تا بشم قربانی من بهتره.ببره لذت زندگیش از و کنه زندگی باید اون. داره گناه چاره بی اون
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .ندارم این جز راهی که ببخش.ببخش منو خدایا اما کنم می عمل اون خواسته به من

 .خواهرم سراغ میرن اونا بکشم خودمو اگرم

 .ندارم این جز ای چاره پس

 .بستم چشمام و شدم لوو زمین روی

 .نمیشد باز چشما این دیگه کاش ای

 ....برد خوابم تا کشید طول کمی

 .شدم رو روبه باشه دنیل کنم فکر که پسره اون نحس ی چهره با که کردم باز چشمام الی شدید های تکون تکون با

 !مردی کردم فکر:دنیل

 .بزنه حرف این ساده قدر این تونست می طور چه

 .دادم مالش چشمام دستام پشت وبا ستمنش جام سر

 !کردی فکرات شد چی_

 .آره:گفتم و کشیدم چشمام مالش از دست

 ؟!خب_

 !شرطی یک به اما کنم می قبول_

 شرطی؟ چه_

  می منو بودم مامور اون شدن کشته شاهد من اینکه خاطر به بکنی من از استفادت تو دونم می که من:گفتم و دادم قورت سختی به بغضم

  برای پول میشه اگه و کنه زندگی خودش برای ای گوشه و بده تحصیل ادامه نیار،بزار خواهرم سر بالیی کنم می خواهش ازت اما شیک

 .... حاال اما آوردم می در مون خرج و میکردم کار سختی به خودم قبال بده بهش زندگیش ادامه

 .زدم زل  چشماش به فقط و ندادم ادامه حرفم

 .بفرستن پول ماه هر خواهرت برای میدم دستور قبوله باشه:گفت و کشید لباش به دستی

 .محال و پوچ آرزو یه حرفا این شنیدن اما کشمت نمی اینکه حداقل یا و بری کنم می ولت بگه خواست می دلم

 .ناهار برای پایین بیا کن عوض هست،لباسات کمد توی لباس_

 .رفت و شد خارج اتاق از و شد بلند مینز روی از.کردم اکتفا سرم دادن تکون به فقط

 .رفتم داشت قرار اتاق توی که کمدی تنها سمت به و بلند نهادم از آه

 .زنونه های لباس از بود پر

 .پوشیدم و کردم انتخاب رنگ نیلی پوشیده لباس یه

 .رفتم داشت قرار سالن گوشه که خوری ناهار میز سمت به ها پله از اومدن پایین از بعد و شدم خارج اتاق از
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .دهنم توی بیاد که آن هر قلبم کردم می احساس داشتم برمی که قدم هر

 .بود خوردن سوپ حال در و بود نشسته میز صدر دنیل

 .خورد می غذا داشت تنها دنیل و بود نشسته میز سر ای دیگه هیچکس

 .سمتش به برم که کرد اشاره دید منو تا

 .بشین:گفت رسیدم بهش که همین

 .کرد اشاره بود کنارش که صندلی هب و

 .کردم می نگاه اون خوردن غذا به فقط اما نشستم صندلی روی

 .زد زل رنگم آبی براق چشمای به و آورد باال سرش

 !خوری نمی چرا_

 خوری؟ می غذا تنها همیشه تو_

 .اوقات بیشتر اره_

 چرا؟_

  غذا هم تنها مجبورم پس کنم می زندگی عمارت این توی تنها ون،چ اینجا منم و خورن می غذا آشپزخونه توی عمارت خدمتکارای_

 .بخورم

 !پدرته داد هدیه تو به خودش قول به منو که کسی اون_

 .اره_

 .باشه دنیل باید اسمتم پس_

 .بخور غذات:گفت که شد خسته من های پرسیدن سوال دست از کنم فکر

 .خوردن به کردم شروع و کشیدم خودم برای سوپ مقداری

 .ندارم باهات کاری امشب:دنیل

 .افتاد جونم به ترس بازم حرفش این با

  این توی تو بگن بهش که سپردم ها بچه به کنی مالقاتش یکبار ای هفته قراره دادم خواهرتم کنی،ترتیب استراحت امشب تونی می:دنیل

 فهمیدی؟؟ شلوغه خیلی سرت چون کنی مالقاتش تونی می یکبار ای هفته فقط و فرستی می براش پول و کنی می کار عمارت

 .اره_

 .نمیاد بر دستش از کاری چون نکنی ماجرا این درگیر خواهرت بهتره_

 .دونم می_

 .بخور غذات پس خوبه_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .شدم خوردن مشغول و کشیدم عمیقی نفس

 .دوختم چشم دنیل به منتظر و شدم بلند میز سر از ناهار خوردن از بعد

 .بزنیم قدم باغ توی بریم:گفت و شد بلند میز سر از و کرد پاک کاغذی دستمال با لباش

 .سحر سراغ میرم و کنم می فرار حتما بیاد پیش فرصتش روز یه اگه.بشم خودمونی باهاش نداشتم دوست اصال

 .ممنون نه_

 .بود دستور یه نبود دعوت یه این_

 .افتادم راه به سرش پشت و کردم مشت حرص از دستام

 .شدیم باغ وارد و شدیم خارج سالن ورودی در از

 .شد تا چهار چشمام باغ دیدن با

 .بودن کشیده آسمون به سر صنوبر و کاج های درخت و بود شده کشیده حصار باغ های گوشه

 .بود کرده رشد مجنون و بید درخت باالش که داشت قرار استخری تر طرف اون یکم

 .بودند شده کاشته توش گردون آفتاب و رنگارنگ رز های گل که بود شده ساخته شکل مستطیلی های باغچه ها درخت کنار

 .رویایی واو:گفتم و بگیرم زبونم جلوی نتونستم

 .رسه می آرامش به توش ادم اره_

 .آره:گفتم و کردم جور و جمع خودمو سریع

 .ایستادیم استخر باالی.استخر سمت رفتیم و داشتیم بر قدم ها فرش سنگ روی

 .میومد عمیق نظر به

 !کنی شنا خوای می:دنیل

 .اصال نه_

 .خوام می من اما_

 .کرد حلقه کمرم دور دستش بعد و

 .بود شده دیر اما نیستم بلد شنا بگم خواستم

 .شدم کشیده دنبالش هم من و استخر توی کرد پرت خودش

 .گرفت خفیفی لرزش تنم خورد بدنم به که آب

 .کرد نمی ول کمرم دور از دستش

 .بود فایده بی بکشم نفس تا برم آب باالی سمت به و کنه ولم تا کردم می سعی هرچی

 .کشید خودش دنبال منم و کرد شنا آب باال سمت به خودش باالخره که آوردم می کم نفس داشتم
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کشیدن عمیق های نفس به کردم شروع رسیدیم آب باالی به که همین

 .دیوونه:گفتم عصبانیت با

 .نیستم بلد شنا من:گفتم و بیدمچس بهش سریع که کنه ولم خواست

 .چه من به خب_

 .گردنش چالی توی کردم فرو سرم و کردم حلقه گردنش دور دستام سریع که کرد ولم

 .بود افتاده لرزه به بدنم

 .بود شده سرد حسابی هوا و بودیم (آذر)نوامبر ماه توی

 .لرزی می داری_

 .وت بریم خدا رو تو:گفتم شدم کلید های دندون میون از

 .باشه_

 .بیرون اومد استخر از و انداخت دوشش روی منو

 .بودم کاه پر یه سبکی به براش من

 .داد قرارم تخت روی آرومی به و رسوند بودم توش که اتاقی همون سمت به منو سرعت به

 .کنم می عوض خودم بیرون برو_ .کنی عوض لباسات باید_

 .کرد نگاهم خیره خیره

 .زدم زل ساملبا به و نشستم جام توی

 .بود کرده نمایان تنم و بدنم به بود چسبیده حسابی

 .کن عوض لباسام باید بیرون،منم میرم من باشه_

 .شدم اون های لباس متوجه تازه

 .بود بدتر که اون وضع

 .پکش سیکس باالتنه مخصوصا.بود شده معلوم هیکلش کل که تنش به بود چسبیده همچین لباساش

 .رفتم ها لباس کمد سمت به و کشیدم آسودگی روی از فسین شد خارج که اتاق از

 .بود فراهم چی همه خداروشکر

 .زنونه های زیر لباس حتی

 .باشه زنونه وسایل از پر اتاق این توی باید چرا اخه اما.بودن نو نو ها لباس بیشتر

 .....نکنه

 .باشه خراب دنیل وضع حد این در نکنم فکر نه
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .بپرسم ازش بعدا باید

 .نیست ایران که اینجا باشه درست فکرمم اگر حتی حال هر به

 .ننگ خانوادش و خودش برای قدر چه نباشه باکره زن یک اگه اونجا اینکه از.گفت می ایران از برام مامان همیشه

  دختر یه عنوان به باشن داشته رابطه پسراشون دوست با اگر و بشن زن شوهرهاشون دست به باید فقط ایران دخترای گفت می مامان

 .کنن می نگاه بهشون خراب

 .ببینم رو شده بزرگ توش مادرم که کشوری برم بتونم و کنه یاری عمرم روزی یک کاش اما ببینم ایران نتونستم وقت هیچ

 .انداختم داشت قرار اتاق داخل حموم توی که چرکا رخت سبد توی خیسم لباسای و کردم عوض لباسام

 .شد باز در یهو که کشیدم دراز تخت روی

 . نشستم جام سر سریع

 .کنم آشنات نفر یه با خوام می پایین بیا:دنیل

 هس؟ کی_

 .فهمی می بیا_

 .افتادم راه به دنبالش و شدم بلند تخت روی از

 .بود ایستاده سالن وسط که دیدم پسری ها پله باالی از

 .داد تشخیص نمیشد چهرش فاصله این از

 .ایستادیم پسره روی روبه تدرس و کردیم طی رو ها پله

 .ببینم خوبی به تونستم می چهرش حاال

 .زیبا سیمایی با هیکل خوش و بلند قد

 .بود بخشیده زیبایی نقش چهرش به رنگ عسلی درشت چشمای و برنزه رنگ،پوستی ای قهوه درشت فر موهای

 !رفیق طوری چه:گفت و داد دست باهاش و زد لبخندی دنیل دیدن با

 .گل آیهان اینجاس،آقا کی ببین به به:دنیل

 .باشه ایرانی اسم یه کنم فکر!آیهان

 ایران؟؟ اهل اون یعنی

 !کنه صحبت فرانسوی تونه می خوب قدر این طور چه پس

 دارم؟ کی با آشنایی افتخار:گفت و کرد تغییر من سمت به آیهان نگاه جهت

 .نامزدم سها کنم می معرفی:گفت و کرد دستی پیش سریع دنیل بگم چیزی خواستم تا

 .برگشتم عادی حالت به و کردم جور و جمع رو خودم سریع اما شده درشت حسابی تعجب حد از چشمام بودم مطمئن
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کرده معرفی طور این منو دنیل که داره دلیلی حتما

 نگفتی؟ من به چیزی چرا پس!کردید نامزد تازه:گفت و کرد تعجب کمی آیهان

 .میشه پیدات فردا و امروز خودت کردم؟گفتم می خبرت طوری چه بودی یرانا که پیش،تو هفته همین:دنیل

 . خوشبختم:گفت و کرد دراز من سمت به دستش و کرد ای مردونه خنده تک آیهان

 .خوره می ها ایرانی به اسمت:گفت و داد خفیفی فشار که گذاشتم مردونش دست توی دستمو

 .طور همین هم شما_

 .کشیدم عقب لهباالفاص که کرد رها دستم

 .هستم رگه دو من_

 !واقعا:گفتم خوشحالی با

 طور؟ چه اره_

 .رگم دو منم اخه_

 .خوب چه:گفت و زد ملیحی لبخند

 .دارم خصوصی های حرف آیهان با من سها اتاقت توی بری تونی می تو:گفت دنیل که بپرسم سوال ازش خواستم می بازم

 .داره خودش دنکر کنترل در سعی و عصبانی دنیل کردم احساس

 .شدم خوشحال شما با آشنایی از:گفتم و ندونستم جایز موندن پس

 .همچنین_

 .فعال اجازه با_

 .خانوم دارین اختیار_

 .رسوندم اتاقم به را خودم و رفتم ها پله سمت به و دادم عقب صورتم جلوی بود اومده که موهام از ای تره

 .دادم تکیه بهش و بستم اتاق در

 .بود گرفته اوج قلبم ضربان

 .اومده وجود به قلبم توی امیدی نور کردم می احساس

 ....کنه کمکم بتونه آیهان شاید

 .بدم نجات هم رو سحر و کنم فرار اینجا از آیهان کمک با بتونم شاید

 !کنم کار چی رو شب فردا اما

 .شدم ماهانه عادت بگم بهش بهتره

 .امانم در هفته یک تا طوری این
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کنه می کمکم حتما آفریده منو که خدایی.بزرگه خدا هم هفته یک اون بعد

 .کن کمکم خودت مسیح یا

 !زدم می صدا مسیح حضرت داشتم

 .میوفتادم مسیح حضرت فکر به کمتر بودم شده مسلمون که موقعی از

 .گفت مریم حضرت و مسیح حضرت از.گفت مسیح دین از شد سالم 8 وقتی مادرم

 .گفت برام خدا و الماس دین مورد در طور همین

 .کردم انتخاب را اسالم دین بود مسلمون مادرم چون اما کنم انتخاب رو دین کدوم دونستم نمی

 نمی انتخاب هیچکس من داشتن پسر دوست دوستام تموم وقتی و کرد می تنم پوشیده های لباس.کنم رعایت حجابم داشتم سعی همیشه

 .کردم

 .بودم مسلمون چون زدم می همشون سینه به رد دست من اما بودن خواهم خاطر زیادی پسرای زیباییم خاطر به

 نمی و نکردم فراموش هم رو مریم حضرت و مسیح حضرت هرگز اما بمونم باقی طور همین و بشم مسلمون من شد باعث که بود مادرم
 .کنم

 .کشیدن نقشه به کردم شروع و زدم قدم اتاقم توی یکم

 .کنم اجرا نقشم سراغم بیاد دنیل و بشه شام موقع که همین داشتم تصمیم

 .بشه باورش دنیل تا خواستم می کمک مسیح حضرت و خدا از

 .بود کرده غروب خورشید که اومدم خودم به وقتی

 .بشه پیداش دنیل که االناست

 .کشیدم دراز تخت روی و کردم مرور خودم با نقشم بار اخرین برای

 .مبست چشمام و گذاشتم دلم روی دستمو

 .شد باز اتاقم در که بود نگذشته هم ربع یک کنم فکر هنوز

 .کردم باز چشمام الی

 .بود خودش

 .وقتشه حاال

 .باز هوس ساله 27پسر یه توسط اونم میدم دست از دخترونگیم همیشه برای بیارم در بازی مصرف بی اگه

 .دارم درد دل بشه باورش تا پیچیدم می خودم توی مار مثل

 !کنه؟ می درد دلت!سها شده چی:گفت و نشست کنارم

 .آره:گفتم سختی به و دادم فشار دلم روی دستم

 !!نساخته بهت خوردی ظهر که سوپی شاید شدی؟یا مسموم شایدم یا!کرده سردیت_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .نیست اینا از کدوم هیچ نه:گفتم و دادم تکون راست و چپ به سرم.خنگه قدر چه این اه

 !چی پس:گفت و کرد نگاهم تعجب با

 .صفره حد در عمومیش اطالعات کنم فکر چاره بی

 ..کنم فکر_

 !چی کنی فکر_

 ..بابا ای

 .شدم عادت کنم فکر_

 .بخونمش تونستم نمی اصال من که نگاهی یه به شد تبدیل تعجبش

 !!میگم دروغ که کرده شک یعنی

 !واقعا_

 ...برام اینجا های خانوم از یکی از میشه!نمیبینی وضعیتم:گفتم و فشردم هم روی چشمام الکی دوباره

 .کردم مکث

 .باشی داشته مشکل تو اگه حتی میدم انجام بدم انجام بخوام که کاری من بیاری در رو ها بازی مسخره این نیست الزم_

 .بیرون زدن می داشتن تعجب حد از چشمام

 !کنم می بازی نقش دارم من فهمید کجا از این اخه اما

 بودم؟ تابلو قدر این یعنی

 .گذره می چی کوچیکت مغز اون توی بفهمم تونم می من:گفت و کشید گونم روی آروم دستش و زد خندیلب

 .باشه شده رو براش دستم آسونی این به نمیشد باورم

 !فهمید کجا از اخه اما

 گذاشتن؟؟ کار مخفی دوربین اتاق این توی نکنه

  که کن استراحت و بخواب پس سیری اینکه مثل اما کنم صدات شام یبرا بودم اومده:گفت و رفت در سمت به و شد بلند تخت روی از

 .داریم کار کلی فردا

 .شد خارج اتاق از و زد خبیثی لبخند

 .شکست را سکوت که بود اتاق در شدن قفل صدای تنها

 . بودم زده زل اتاق در به فقط ناباورانه طور همون

 .بود چیز یه درگیر فقط فکرم

 .باز هوس پسر این با مممعلو نا آینده هم اون
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .بخرم جون به تلخ سرنوشت این خواهرم نجات برای بودم مجبور من

 .کشیدم دراز جام توی و فشردم هم روی چشمام

 .بود نقشه کارهام این ی همه بفهمه تونست طور چه که بود سخت برام باورش

 !خونده چشمام توی از دروغ که هست امکانش

 ؟!طور چه اما

 .کردم می فکر فقط و فقط و بودم داربی شب نیمه تا

 .بود انفجار حال در مغزم دیگه

 !!میشد مگه اما کنم دور سرم توی از فکری گونه هر کردم سعی و گذاشتم هم روی چشمام

 ..طرف یک از فردا استرس

 .بیاید ام آشفته چشمان به خواب زاشتند نمی دیگر طرف یک از هم پیچیده درهم افکار

 .کنه می باز اتاق قفل داره کسی کردم احساس که میبرد مخواب داشت کم کم

 .نشستم جام توی وحشت با

 !سراغم بیاد خواد می امشب یعنی

 .شد کشیده پایین سمت به در دستیگره

 !!بده انجام تونه نمی کاری که بزنم خواب به خودمو اگه

 .بستم چشمام و کشیدم دراز جام توی سریع همین برای

 .شد باز ومیآر چیک با اتاق در

 .نخوردم تکون اصال اما میاد سمتم به داره که کردم می احساس شخصی های قدم

 .کشید دراز تخت روی فاصله با کنارم کسی

 .بود گرفته خود به خفیفی لرزش بدنم ترس از

 .کنم کار چی بودم مونده

 !بیداری_

 .بود دنیل صدای

 .ندارم باهات کاری که تمگف امشب بیداری،نترس که دونم می:گفت که نگفتم چیزی

 .خوابیده من به پشت پهلو به دیدم که کردم باز چشمام

 .اینجا اومدی چرا پس:گفتم و کشیدم لبام به دستی

 .نمیبرد خوابم_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 !بخوابونمت تونم می من اونوقت_

 .شاید_

 !چی شاید_

 . سمتم به برگشت

 .زد می برق تاریکی  توی مشکیش چشمای

 .شد مشخص گلوش سیب که گذاشت متکا ویر و باالتر آورد یکم سرش

 .بخوابونی منو بتونی شاید_

 !طور چه_

 .چشمات با_

 چشمام؟ با_

 .مونه می دریا مثل اره،چشمات:گفت و بست چشماش

 !نداری باهام کاری باشم مطمئن_

 .ندارم باهات کاری فعال_

 .وابمبخ و نیارم خودم روی به کردم سعی اما شد خالی دلم ته داد که جوابی با

 ......برد خوابم سریع خیلی بودم خسته چون خداروشکر

 .پریدم خواب از خورد می صورتم توی مستقیم که آفتاب نور با صبح

 .بودم منگ و گیج و میومد خوابم هنوزم

 .پریدم کجا از فنر مثل بود خوابیده من پیش دنیل دیشب اینکه یادآوری با یهو

 .نبود جاش توی

 .نبود اما زدم ددی اتاق کل چشمام با

 .شدم بلند تخت روی از و دادم بدنم به قوسی و کش

 .شستم صورتم و دست و رفتم داشت قرار اتاق توی که بهداشتی سرویس سمت به

 .رسوندم سالن به خودمو ها پله از گذشتن از بعد و شدم خارج اتاق از

 .داشتن قرار 12 روی درست سالن توی بزرگ ساعت های عقربه

 .خوابیدم قدر این شدنمی باورم

 .خانوم ببخشید:گفتم و رفتم سمتش به.کرد می تمیز رو سلطنتی های مبل های عسلی میز داشت خدمتکاری

 .داد سالم آروم و برگشت سمتم به
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 !رفتن کجا دنیل آقای یعنی دنیل_

 .پدرشون شرکت رفتن زود صبح ایشون_

 !نگفتن چیزی من مورد در_

 .بمونید منتظرشون ناهار وقت تا و بخورید تون حونهصب شدید بیدار که گفتن چرا_

 .ممنون اها_

 .زد صدام خدمتکار که برم آشپزخونه سمت به خواستم

 !خانوم_

 بله؟:گفتم و چرخیدم پام پاشنه روی

 .برید هم حموم گفتن آقا_

 .زدن شور به کرد شروع دوباره دلم

 .باشه_

 .رفتم بودن کرده آماده برام که حمامی به راخدمتکا از یکی راهنمایی با صبحانه خوردن از بعد

 .شدم حموم وارد

 .بود داده حموم به زیبایی ی جلوه  رنگ، آبی  های سرامیک

 .بود کرده آماده برام قبل از وان خدمتکار

 .نشستم وان توی و آوردم در لباسام

 کنم؟ کار چی روحم خستگی با اما کرد خارج تنم از رو جسم خستگی تموم ولرم آب

 !کنی نمی کمکم و نمیبینی منو چرا خدایا

 .کردم حس چشمام توی اشک جوشش

 .بشم نامرد روزگار این تسلیم نباید باشم قوی باید من:گفتم خودم با و پاچیدم صورتم به آب مشت یک

 !میشد حالیش حرفا این دلم مگر اما

 .شدن هام گونه روان اشکام هم باز

 .بود کرده سخت برام کشیدن نفس و بود گلوم حاکم بدی بغض

 "دنیل"

 !کن تکرار حرفت دیگه یکبار_

 .ببره رو تو دل تونه می که مطمئنم اندامی خوش و زیبا دختر کنی،اون ازدواج اَشلی با باید تو که گفتم پسرم ببین_

 کنم؟ ازدواج اون با باید من چرا اونوقت_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 ...خب..بتونیم ما اگه بزرگ شرکت یه دار سرمایه اشلی پدر_

 !درسته میشه تکمیل حسابی ِانِدرسون آقای با رابطتت  بدی جوش باهم دخترش و من رابطه بتونی تو اگه:گفتم و پریدم حرفش سطو

 .میاد خوشت ازش حسابی مطمئنم ببینی رو دختر تا میزارم قرار یه:گفت و گذاشت شونم روی دستش

 .کنم سکوت فقط و نگم هیچی دادم ترجیح

 .رپد دارم ها نامهبر برات منم موقعش به

 !کنی رامش تونستی!کردی کار چی دهاتی ی دختره اون با راستی:گفت دید که منو سکوت

 .امشب:گفتم سرد خیلی

 . کنه تموم چی همه تا اردالن به بده تحویلش شد تموم باهاش که کارت پسرم خوره می تو شب یک درد به فقط اون:گفت و خندید

 !چرا_

  اون طوریشم همین زاره می جریان در پلیس حتما بره کنیم ولش اگه بوده فِِدریک قتل شاهد دنیل،اون دونی می من از بهتر که خودت_

 .کشته کی فِِدریک که اینه گیر پی بازرس

 .کردی می آلوده خونش به دستات نباید تو_

 .داره هم رو ها برنامه همین بفهمی،سیاست رو چیزا این تو تا مونده خیلی_

 .بشم ها برنامه این قاطی نخواستم وقت هیچ من هک همینه برای_

 . من مثل درست قدرتی تشنه هم تو مطمئنم اینو میشی روزی یه:گفت و کشید جوگندمیش موهای به دستی

 !ام تو مثل من دونی می کجا از_

 .داره جریان تو های رگ توی من خون چون_

 .بکشمش یا کنم ول دختر اون ندارم قصد فعال_

 . دیدنت به میاد اَشلی فردا ضمن بعدا،در تا دار نگهش تخود پیش پس_

 .کردم اخم خواسته نا

 .کرد می استفاده باالتر های پله به رسیدن برای من از داشت پدرم اینکه خاطر به شاید

 .ببینم اشلی نخوام من شاید:گفتم و ایستادم سینه به دست

 .مجبوری:گفت و کرد عمیقی اخم

 ؟!چرا اونوقت_

 .تر مهم اهداف به رسیدن برای مهره مهره،یه یه اشلی پسر فهمی نمی چرا_

 .باشم بازی این توی خوام نمی من اما:وگفتم بردم باال صدام

 .بس و همین دیدنت به میاد اشلی بری،فردا تونی می مونه نمی حرفی هم باشی،دیگه باید_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .دمکوبی هم به محکم سرم پست در و شدم خارج کارش اتاق از عصبانیت با

 :کردم می زمزمه خودم با لب زیر

 .کنی کیف که بسازم برات بازی یه_

 .رفتم ماشینم سمت به و شدم خارج شرکت از زدم می حرف خودم با داشتم که طور همین

 "سها"

 .گرفتم دستام بین لباس

 .بود قشنگ حد از بیش یعنی.بود قشنگ

 .بود خورده تور بعد به انوز زیر از و بود زانوهام زیر تا که رنگی مشکی بلند لباس

 .داشت شکلی حریری های آسین و بود ساده اما باالتنش

 .نشستم اتاق توی آرایش میز صندلی روی و کردم تنم لباس

 .کردم شونه رنگم بلوطی لخت موهای باهاش و برداشتم رو بود آرایش میز روی که ای شونه

 !نزدم بهشون دست اصال اما بود شده چیده آرایش میز روی مختلفی آرایش لوازم

 کنم؟ خوشگل کی مال خودمو خواستم می

 !دنیل

 .شدم بلند آرایش میز صندلی روی از و زدم خندیزپو خودم فکر به

 .بود اسیر االن که دختری به.زدم زل خودم به آیینه توی

 .سرنوشت بازی اسیر

 .شد بلند نهادم از آه

 .میدم آزار خودمو فقط فکرا این با

 .شد اتاق وارد خدمتکاری و خورد در به ای تقه ناگهان

 .اومدن هم ،اقا حاظره ناهار_

 .میام االن باشه_

 .بود شده تنم مهمون دوباره ترس

 .آورد می در پای از منو داشت وحشتناکی استرس بدتر ترس از اما

 .شدم خارج اتاق از و ریختم پریشون دورم موهام

 .اون نه و زدم می حرفی من نه ناهار موقع

 .بود مشغول حسابی فکرش انگار
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .نکرد تعریفم ازم حتی دید منو وقتی

 .نشست لبم روی خندیزپو

 !!کنه تعریف ازت داری توقع

 .داری دفاع بی بره یه حکم فقط اون برای تو بدبخت

 .کردم جویدنش به شروع آروم و دادم قرار دهنم توی استیک از ای دیگه تیکه

 .انداختم بهش نگاهی چشمی زیر

 .بود دیگه جای یه فکرش و کرد می بازی غذاش با داشت طفق

 !شده چیزی:گفتم و انداختم کار به جرعتم تموم

 .نشد من کالم متوجه اصال انگار

 .وال_

 .دادم تکون چشماش جلوی دستم سپس و

 .اومد خودش به انگار یهو

 !گفتی چیزی:گفت و برگشت طرفم به

 ؟!شده چیزی گفتم اره_

 .نیست مربوط وت به:گفت سرد خیلی

 .گرفتم ازش روم قهر حالت به و کردم نازک براش چشمی پشت

 .میشم کالم هم تو با اصال که من حیف

 .نوشیدمش جرعه جرعه و ریختم خودم برای آب لیوانی

 .ببینه رو شما اومده کسی آقا:گفت رسید دنیل کنار درست وقتی و اومد ما سمت خدمتکاری

 .نداشتم قرار کسی با که من!کی:گفت و کرد ریز چشماش دنیل

 .کردن معرفی اشلی خودشونم هستن جوونی خانوم یه:خدمتکار

 .بودم نشنیده اسمش حاال اشلی؟؟؟تا

 هستم؟؟؟ من گفتی:گفت داد با خدمتکار به رو و پرید جا از برق مثل شنید اشلی اسم دنیل تا

 ..آقا..گفته ..بان..نگه:گفت لرز و ترس با خدمتکار

 بیاد بگو:گفت و کشید لختش موهای به دستی بار چندین عصبی

 .بود اجبار روی از کامال کالمش

 .گرفت دستاش میون سرش و نشست جاش سر دوباره
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .بشین:گفت که بشم بلند خواستم و شدم جا جابه جام توی

 .داری مهمون اما_

 .بشیـــــــن که گفتم_

 .نشستم جام سر اجبار به  و ترسیدم

 .اومد ما سمت به ای ساله 23 تقریبا دختری با خدمتکار بعد کمی

 .کرد می خودش جذب رو دلی هر رنگش آبی چشمای و داشت زیبایی چهره دختره

  شوت بلندش پاشنه های کفش اون با که داشت تعادلش کنترل در سعی داشت برمی که قدم هر و رفت می راه زیادی عشوه و لوندی با

 .زمین نشه

  تو دنی واو:گفت و دنیل بغل توی کرد پرت خودش دختره که بده دست باهاش خواست و شد بلند جاش سر از دنیل رسید ما به که همین

 !شدی بزرگ قدر چه

 .اشلی شدی بزرگ هم تو:گفت و کرد جدا خودش از رو دختره زور به دنیل

  برای ببینه رو تو تا مشتاق دنیل گفت و زد زنگ بهم پدرت پیش ساعت یک اما دیدنت به بیام فردا بود قرار:گفت و خندید ناز با اشلی

 .دیدنت به اومدم امروز همین منم همین

 !بیرون بریم دوستم با من قراره که نگفت بهت پدرم:گفت و کرد برنداز اشلی یکم دنیل

 .کرد اشاره من به بعد و

 .بود شده من متوجه تازه انگار اشلی

 .کردم سالم و شدم بلند میز سر از

 !دنی کنی نمی معرفی:گفت و داد سالمم جوابم زور به

 .سها من دوست:دنیل

 .بشه نمایان گونش طرف دو چال شد باعث که زد ملیحی لبخند بعد و

 .خوشبختم:گفتم و زدم لبخند اجبار به منم

 .بیام گردش به باهاتون تونم می منم خب:گفت و کرد باز گوشش بنا تا نیشش دوباره اشلی

 .بیای دیدنم به فردا تو بهتره پس دارم سها با واجب کار یه امروز من راستش:دنیل

 .زد خبیثی لبخند من به رو و

 !بره کنه دک اشلی خواست می همین برای پس

 !!برسه گذرونیش خوش به اینکه

 !سها نه مگه:دنیل
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .اره...اره:گفتم من و من با

 .یامم دیدنت به فردا من پس باشه:گفت همین برای نبازه خودشو کرد سعی اشلی

 . منتظرتم حتما،فردا:دنیل

 .دنی بای بای:گفت و  د*ی*س*و*ب دنیل گونه اشلی

 .شد خارج سالن از خدمتکارا از یکی راهنمایی با بعد و

 .اومد خوشت خیلی اینکه مثل:گفتم سریع که کشید گونش به دستی دنیل

 .نه_

 !چرا؟_

 .میاد خوشم بیشتر کنی بوسم تو اگه_

 .باش خیال همین به_

 .مجبوری حال هر به:گفت و شد نزدیک بهم

 .برم دنبالش کرد وادارام و گرفت دستم که بگم چیزی تا کردم باز لب

 .توش داد هل منو و کرد باز درش و رفت پایین طبقه اتاقای از یکی سمت به

 .زمین خوردم و کنم حفظ تعادلم نتونستم

 .میومدم دنبالت خودم فتیگ می!کنی می کار این چی برای:نالیدم و کشیدم پام به دستی

 .شو بلند_

 .شدم بلند زمین روی از

 .جوشید می سرکه و سیر مثل داشت دلم

 !!آخرشه دیگه اینجا یعنی

 .کرد باز کشوش در و رفت داشت قرار اتاق ی گوشه که رنگی مشکی ِدراور سمت به

 .اومد من سمت به و آورد در ِدراور کشو داخل از ای بسته

 .وجل بیار دستت:دنیل

 !چی برای_

 .گذاشت داخلش چیزی و گرفت دستم

 .کردم بسته به نگاهی

 !مرفین اینکه من خدای

 !چیه..برای...این_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .بخوریش اینکه برای_

 .کنم می پیدا اعتیاد بهش بخورم اگه اما_

 .خوام می همین منم خب_

 .خورم نمی زهرماری این من:گفتم و کردم پرت پاش جلوی مرفین بسته

 .مجبوری_

 تو؟!کنه مجبورم خواد می کی_

 . کنه می مجبورت بیوفته سحر برای قراره که نه،اتفاقی_

 !کشید وسط منو چاره بی خواهر پای بازم نه

 !بشه بازی این قاطی باید چرا گناه بی دختر اون

 !داری کار چی معصوم طفل اون با لعنتی:زدم داد

 .میوفته براش بدی اتفاق ندی انجام خوام می ازت که کاری اگه ولی کار هیچ فعال_

 .زدم زل بود افتاده دنیل پای جلوی که مرفین بسته به

 !کردم می کار چی باید

 !میشدم معتاد و خوردم می زهرماری این

 .زد حلقه چشمام توی اشک

 .باش زود:دنیل

 .کرد بازش و برداشتم زمین روی از مرفین بسته و شدم خم

 .بخور تمومش:دنیل

 .آب_

 !چی_

 .بخورم آب با باید_

 .بخورش نداره فرقی_

 .انداخت تنم به لرزه که بود جدی قدر این لحنش

 .دادم قورت سختی به و ریختم دهنم توی رو بسته محتوای تموم

 .داشت بدی خیلی مزه

 .بود زیاد چون مخصوصا

 !کردم پیدا اعتیاد مرفین به من بعد به حاال از یعنی
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 !معتادم یه دیگه من یعنی

 .شدن جاری هام گونه روی و نخورد سر اشکام

 .دیوار به چسبوندم و گرفت هام شونه دنیل

 .تر نزدیک و نزدیک آورد سرش

 .بودم زده زل چشماش به فقط ترس از

 !کنم کار چی خوام می دونی می:گفت و گوشم نزدیک برد سرش تصورم برخالف

  بیاری دستش به اینکه برای و داری اعتیاد مرفین به تو عدب به حاال بیای،از سمتم به خودت بزارم خوام می:گفت دید که منو سکوت

 .میدم مرفین بهت بسازی برام خوب شب یه و کنی همکاری باهام اینکه عوض در من و کنی التماس من به مجبوری

 .گرفت فاصله ازم و کرد ول هام شونه

 !یمیبر لذت من دادن زجر و دادن شکنجه از:گفتم آروم که بره در سمت به خواست

 !نه_

 !چی پس_

 .کن پاک اشکات_

 !میومد بند گریم مگه اما کردم پاک اشکام و کشیدم چشمام به دستی بودم خیره سقف به که طور همون

 .بودم شده ضعیف قدر این چرا

 .گرفتم دستش و رفتم سمتش به سریع که بیرون بره خواست و کرد باز اتاق در

 .ببینه نمشد شکسته و برگرده خواستم نمی منم.برنگشت

 .ندادی منو جواب:گفتم گرفتم صدای و گلوم توی بغض همون با

 .نه که گفتم_

 !!!لعنتی چیه برای کارات این پس_

 .شد خارج اتاق از و زد پس دستمو

 .گریه زیر زدم و نشستم زمین روی

 !!!!کنم تحمل عذاب و درد این و سختی زندگی،این این باید کجا تا!برم پیش باید کجا تا

 :زدم جیغ

 ...کردم انتخاب همه بین از رو تو من آوردم پناه تو به من!!کی تا اخدای

 .بدم ادامه دیگه نتونستم

 .بودم افتاده هق هق به
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 :کردم زمزمه

 !کنی می من با کار این خدایا چرا پس

 .شده مچاله قلبم کردم می احساس اما داد دست بهم شدن سبک احساس بعد یکم

 .بیرون رفتم و کردم پاک اشکام و کشیدم هام گونه و چشمام به دستی

 .بشینه روش تا رفت می ها کاناپه سمت به داشت که برخوردم آیهان با شدم سالن وارد که همین

 .داشتیم فاصله قدم دو فقط هم با

 .موند ثابت چشمام روی و چرخید صورتم اجزای توی نگاهش

 .کردم گریه که فهمید من قرمز و کرده پف چشمای از کنم فکر

 .سالم:گفتم و زدم لبخندی همین برای نیارم خودم روی به اصال کردم سعی

 . سها مادمازل به به:گفت و داد تکون سری

 بشینیم؟:گفت و کرد اشاره ها کاناپه سمت به

 .اره_

 .نشستم کناریش کاناپه درست ازش فاصله با منم.نشست ها کاناپه از یکی روی

 !یانه کنه می کمکم بگم بهش چی همه اگه که بودم فکر این توی

 !بگی من به خوای می چیزی:گفت که بودم انگشتام با بازی مشغول

 ...چیزه..راستش:گفتم و زدم زل بهش تعجب با

 .باش راحت بگو:آیهان

 ..دنیل دوست اون اما!کرد می کمکم گفتم می بهش اگه یعنی

 .دنیل دست کف بزاره چیز همه ممکنه

 .کنه می چارم بی دنیل که اونوقت

 .میشم تر بدبخت هستم که اینی از

 .بگم خواستم نمی چیزی نه_

 ؟!درسته نداری اعتماد من به:آیهان

 .ندارم اعتماد دنیا این توی کس هیچ به راستش آره ولی میگما رک خیلی که ببخشید_

 .هستیم رگه دو دومون هر ام نباشه چی هر کنی اعتماد من به تونی می اما کنم می درکت:گفت و کرد ای مردونه خنده تک

 کنم؟؟ باز آیهان پیش رو دلم سفره من تا بود خوبی دلیل این واقعا آیا

 .نداری من به اعتماد هنوز چون کنم می درکت نگو نگی خوای می اگر باشه:آیهان
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .دارم نیاز کمکم من نیست دل و درد فقط اما کنم دل و درد کسی با خوام می وقته خیلی راستش_

 !کمکی جور چه_

 .اهستید زدن حرف مشغول هم با دوتایی خوب_

 .نشست آیهان کنار و اومد ما سمت به دنیل

 !گفتید می داشتید چی: دنیل

 !بگه دنیل به منو حرفای آیهان نکنه وای

 .گفت می برام اون از دلتنگی و خواهرش مورد در داشت:آیهان

 !واقعا:گفت و زد زل من به تعجب با دنیل

 .اره_

 دارم؟ دیگم خواهر یه من دونه می کجا زا آیهان

 .باشه گفته بهش من راجب دنیل شاید

 !بزاری تنها رو ما نیست بهتر سها:دنیل

 . نداریم خصوصی حرف که ما باشه بزار:آیهان

 .خب بسیار:گفت حرص با دنیل

 .بگو خودت از یکم سها خب:آیهان

 !بگم چی_

 کردی؟ نامزد دنیل با که شد چی_

 ....راستش:دنیل

 .دنیل کنه تعریف برام خودش بزار:گفت و پرید حرفش وسط آیهان

 .کن تعریف:گفت و زد من به چشمکی هم بعد

 .کنه تعریف برات دنیل خود بزار_

 .بشنوم خودت زبون از  دارم دوست_

 زیرکیه مرد عجب

 .شدیم آشنا باهم ایفل برج دم... راستش_

 خب؟_

 .کردیم نامزد هم بعد دیگه همین خب_

 !عاواق_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .اره_

 !چی یعنی اسمت معنی نخورده گوشم به سها اسم حاال تا اما رگم دو خودم من اینکه با_

 .ها آرزو ستاره میگن بهش که سها اسم به هست ای ستاره یه_

 .داری زیبایی اسم_

 .ممنون:گفتم و زدم لبخندی

 .چرخید می آیهان و من بین نگاهش مدام عصبی دنیل زدیم می حرف هم با داشتیم آیهان و من که مدتی تموم

 .شده دگرگون حالم یکم کردم احساس

 .شدم بلند کاناپه روی از و کردم خواهی معذرت همین برای ریختم می شرعرق شر داشتم و بود شده گرمم خیلی

 یهو؟ شد چی:آیهان

 .نیست خوش حالم یکم اتاقم توی برم خوام می فقط هیچی_

 . برو پس آهان_

 .کردم خداحافظی و دادم دست آیهان با

 .اتاق توی پریدم و رسوندم باال طبقه به خودمو سریع

 .بود بد خیلی حالم

 .کردم باز آب شیر و رفتم اتاق بهداشتی سرویس سمت به

 .پاچیدم صورتم به آب از پر مشتی

 .شدم خیره پریدم رنگ چهره به آیینه توی

 ..خیلی خیلی.بود بد خیلی حالم

 .شدم خارج هداشتیب سرویس از و بستم آب شیر

 .شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روی

 .چرخه می سرم دور داره سقف کردم می احساس

 .بود داده دست بهم جنون حالت

 .بودم نشده جوری این حال به تا

 ...مرفین مصرف خاطر به حتما

 .رفتم خواب به بدی گیجه سر با و گذاشتم هم روی چشمام

****** 

 .نبودم مکان و زمین متوجه اول مکرد باز چشمام وقتی
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .افتاده برام اتفاقی چه و کجام دونستم نمی

 .اومد یادم چی همه مدتی بعد اما

 .بودم تخت روی اتاق توی هنوزم

 !بیهوشم جوری همین ساعته چند یعنی

 .نبود اتاق توی هیچکس

 .شدم بود چپم دست توی که سرمی متوجه که بشم بلند جام از خواستم

 .شده شب که شدم متوجه هوا تاریکی از

 !!!نیست بیرون اون کسی_

 .داخل اومد دنیل و شد باز در ناگهان

 !اومدی هوش به_

 .روحمه االن نه_

 .داد فشار و گذاشت روش ای پنبه و آورد در دستم توی از سرم آروم و اومد سمتم به

 !دکتری تو مگه:گفتم تعجب با

 .بلدم چیزایی یه_

 .نمیاد بهت_

 !میاد چی پس بهم:گفت و کرد اخمی

 .ای زنجیره روانی به اینکه گفتم دلم توی

 .دونم نمی:گفتم زدم دلم توی که حرفی برخالف اما

 .بخواب:گفت و زد پنبه روی چسبی

 .تونم نمی_

 ؟ چرا_

 .بده حالم_

 .بخواب بگیر فقط میشی خوب_

 .افتادم روز این به من االن که تو تقصیر_

 .لعنتی مرفین اون اثر:گفتم و کردم پاک پیشونیم روی عرق

 .بخواب:گفت محکم خیلی

 .شد خارج اتاق از و گرفت دست به سرم بعد و
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .نمیبرد خوابم چرا دونم نمی زدم وول قدر هرچه

 .دارم کم چیزی یه کردم می احساس

 .نبود خوب حالم

 .داشتم مرفین به نیاز کنم فکر

 .دیوار سینه کردم پرتش محکم و زدم متکا به چنگی

 ..برد خوابم و کرد اثر کم کم چون بود ریخته مسکن سرم توی کنم فکر

 "دنیل"

 .کنید صبر دارن جلسه ِادوارد اقای:منشی

 . شدم پدرم اتاق وارد منشی حرف به توجه بدون

 .باشم تنها پدرم با خوام می:گفتم جدی خیلی من اما کردن سالم دیدن منو تا بابا شرکای

 .میریم دیگه ما فردا برای باشه جلسه بقیه اِدوارد آقای:گفت بود سال میان زنی که بابا شرکای از یکی

 .شدن خارج اتاق از یکی ویکی شدن بلند میز سر از همه 

 .بست سرش پشت در شد خارج اتاق از که نفری اخرین

 .ایستادم سرش باالی و رفتم بابا میز سمت به

  بهم مهمم ی جلسه!اینجا میای یکسره که نداری زندگی و کار مگه تو!شده چی زبا:گفت زد می ورق رو ای پرونده داشت که طور همون

 ...زدی

 .زد زل چشمام توی و کرد بلند سرش که نگفتم هیچی

 .بزنی حرف اشلی مورد در باشی نیومده امیدوارم_

 .عوضیش پدر و اون راجب من حرفای تموم اتفاقا:گفتم حرص با

 .تر آروم هیس_

 .داشته دست ِدنِتا مرگ توی پدرش که کنم ازدواج کسی با من خوای می تو نمیشه باورم_

 .نداشته دست دنتا مرگ توی اون که بگم باید بار چند:گفت و داد مالش هاش شقیقه

 .دارم مدرک من اما:زدم داد

 .دهاتی دختر اون تو ،مشکل نیست اشلی تو مشکل:گفت و کرد بلند صداش اونم

 !یچ:گفتم و زدم زل بهش تعجب با

  دنتا جای بتونه شاید تا تو پیش فرستادمش همین برای.میندازه دنتا یاد رو تو اون!!اومده خوشت دختره اون از دونم نمی کردی فکر_

 ..کنه خراب منو های نقشه ی همه قراره دونستم نمی اما کنه پر برات
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 !داره دنتا به ربطی چه سها_

 .میندازه دنتا یاد رو تو اون دونم می که من راه اون به نزن خودت_

 .گفت می راست

 ...منه چاره بی خواهر شبیه خیلی قیافه هم و اخالق نظر از هم سها

 .خوردنه آب مثل برام که دونی می کشم می رو دختره اون قرارمون و قول زیر بزنی بخوای اگر دنیل کن گوش خوب_

 .بکشش بیا پس:گفتم ریلکس خیلی

 .کردم اضافه نیشخند با هم بعد

 .نیس مهم من برای دنیا این توی چیز هیچ_

 !نداشت ارزش من برای سها واقعا!بود طور این واقعا اما

 !ریخت می قلبم میدیدم آبیش براق چشمای وقت هر چرا پس

 ..افتادم دیشبش بد حال یاد یهو

 !!کنه می کار چی داره االن یعنی

 ...بیرون زدم اتاق  از سریع که بگه چیزی خواست دوباره

 .نبود سها روز و حال به حواسم اصال یوا

 کردم؟؟ کار چی باهاش من

 "سها"

 .زدم جیغ و زمین کوبوندم اتاق در دم درست دستم توی  گلدون

 ..کنید ا،بازه یلعنت کنید باز_

 .بزنه رنگ دنیل به یکی باالخره تا میدادن پاس همدیگر هی که میشنیدم رو نگهبانا و خدمتکارا صدای

 ..لعیا خودته ترسم،کار می اقا از زنم نمی زنگ نم:گفت شون یکی

 .اصال نه:گفت وحشت با لعیا

 .دیوار توی کوبوندمش محکم و رفتم بود تخت کنار که کریستالی مجسمه سمت به و شدم اونا گو و گفت خیال بی

 .بود کنترل قابل غیر کارام.بودم شده وحشی.بودم داغ

 .داشتم نیاز مرفین به

 .داد وحشتناکی صدای و شکست مجسمه سر

 .دختر بگیر آروم:زد داد بیرون از یکی

 :زدم داد لرزید می عصبانیت و بغض از که صدایی با
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .شنیدید کشممم می خودمو مسیح به نکنید باز_

 .شد بلند در پشت افراد پچ پچ صدای دوباره حرفم این با

 ها عوضی ،شنیدیددشنیدی:زدم عربده

 .کنه می بختبد رو ما آقا بکشه خودشو اگه_

 !کنیم باز دیوونه دختره این روی در میگی_

 ..کنید جمع زمین روی از جنازم بیاید باید نکردید باز در این میشمارم سه تا:زدم داد دوباره

 .شمارش به کردم شروع هم بعد

 ..یک_

 ..ترسم می آقا از من جک درو کن باز_

 ..دو_

 .شد قطع ها صدا ی همه یهو

 .شد نمایان در چهارچوب میون دنیل قامت و شد باز در هک بگم رو سه خواستم

 .گریه زیر زدم و ترکید بغضم دیدنش با

 .بزارید تنهامون:گفت همه به رو

 .شدن پراکنده سریع دنیل داد با که کردن می نگاش ها زده مسخ مثل اول همه

 .اومد سمتم به و برداشت قدم ها خورده شیشه روی کفشاش با

 .بده من به مرفین بسته اون فقط کنم می بگی کاری هر:گفتم آروم و نشستم زمین روی

 .نشست روم روبه درست زانوهاش دوتا روی

 .کردم بیان خواستم دوباره و چشماش توی زدم زل اشکی چشمای با

 .خواستم می لعنتی مرفین ی بسته اون فقط نبود مهم برام هیچی

 .کن پاک اشکات اول_

 !میدی بهم بسته اون کنم پاک اشکام:گفتم بغض با

 .کن پاک اشکات گفتم_

 . بده حالم باش زود بده:گفتم و کردم پاک اشکام دستم پشت با

 .کشید آغوشش توی منو یهویی و کرد باز دستاش

 .داشتم احتیاج آغوش یه به واقعا لحظه اون چرا دونم نمی

 .موندم آغوشش توی حرکت بی همین برای
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .ستمب چشمام و گذاشتم سینش روی سرم

 .بده من به بسته اون_

 .باش آروم هیس،فقط_

 میدی؟ بهم باشم آروم_

 .اره_

 .دادم گوش قلبش ضربان به و موندم بغلش توی آروم

 .شد بلند جاش از و آورد بیرون بغلش از منو یهویی

 .بده منو بسته میری کجا:گفتم و پریدم جا از ها زده برق مثل

 .داره شرط یه_

 .بده رو بسته اون فقط قبوله باشه هرچی_

 .کن قبول بعد کن گوش اول_

 ...من بده رو بسته اون قبوله قبوله:گفتم و بردم باال صدام

 .دستم توی گذاشت و آورد در مرفین بسته جیبش توی از

 .فهمی می بعدا شرطم_

 .شد خارج اتاق از بعد و

 .ریختم دهنم توی همشو و کردم باز رو بسته و نشستم تخت روی

 .کشیدم سر همش و برداشتم داشت قرار عسلی میز روی تخت کنار که آبی بطری بعد 

 .کردم پرت تخت روی کنارم و بستم بطری در

 .شدم ولو تخت روی و دادم مالش هام شقیقه

 .بودم شده حال بی خیلی ولی جاش سر اومد حالم کم کم

 .بود مرفین اثرات از

 .کنه می عمل اون شبیه تقریبا و میاد دست به مرفین از تریاک که بودم خونده دبیرستانم دوره در کتاب یه توی قبال

  ...وغیر پا و دست شدن حالی،سر عصبی،بی اختالل ایجاد باعث بشه مصرف حد از بیش اگر اما میشه استفاده درمان برای کمش خیلی 

 .میشه

 !برسی اینجا به کردی می فکر روز یه:گفتم خودم به دلم توی

 :دادم ودموخ جواب خودم بعد و

  همچین گیر که کنم کلفتی بشم مجبور بگذرونم سحر و خودم زندگی اینکه برای و بدم دست از پدرم و مادر کردم نمی فکر وقت هیچ_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 ....بیوفتم آدمایی

 .شد اتاق وارد لرز و ترس با خدمتکار یه که بودم افتاده تخت روی حرکت بی طور همین ساعتی نیم کنم فکر

 .بود انداز خاک دستش یکی اون توی و روجا دستش یه توی

 .ترسن می ازم چاره بی این که کردم کار چی من ببین

 .ناهار برای پایین برید که گفتن و کنم تمیز اتاق فرستادن منو اقا:گفت لرزونی صدای با

 .باشه_

 .گرفت فاصله ازم سریع که شدم رد کنارش از

 .کنه می بحث مرد یه با داره و ایستاده ودیور در دم دنیل دیدم که رسوندم سالن به خودمو

 .اردالن همون مرد اون دیدم شدم که تر نزدیک

 .افتاد جونم به ترس دوباره

 ..اومده خودش پای با  کوچولو موش اوناهاش:گفت و زد خبیثی لبخند و شد من متوجه اردالن اما دید نمی منو و بود من به پشتش دنیل

 .اومد من سمت به و زد پس دنیل ریعس اردالن که رفتم عقب قدم یه

 .بود زده خشکم طور همین ترس از

 ...گردوند برش خودش سمت و گرفت هاش شونه دنیل کنه دراز سمتم به دستش خواست اردالن که همین

 "دنیل"

 .شدم آشنایی صدای متوجه کنه صدا رو سها تا رفت خدمتکار که همین

 .دنیل آقا به به_

 .شدم رو به رو ناردال چهره با و برگشتم

 تو؟ میای پایین میندازی سرت تو که نداره چیزی نگهبانی شده صاحاب بی این:گفتم عصبانیت با

 .هستن آقا بزرگ فرمان به گوش نگهباناشم پس!عمارت این آقا؟حتی بزرگ از داری چی هر کردی فراموش_

 !اینجا اومدی که خوای می چی_

 .ببرم لوکوچو موش اون بیام که گفته آقا بزرگ_

 .بود ایستاده ورودی در دراگاه توی.رفتم سمتش به و کردم داغ یهو

 ..کن تکرار دیگه یکبار!خوردی گوهی چه:گفتم و زدم سینش به م اشاره انگشت با

 !میشی ناراحت بردنش از:گفت و کرد ریز چشماش

 .ریه هم حاال نیس اینجا اون:گفتم و کردم مشت سفت دستام

 !واقعا_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 ..اومده خودش پای با  کوچولو موش اوناهاش:گفت و زد خبیثی لبخند

 .شدم مواجه بود پریده رنگش ترس از که سها چهره با و برگشتم

 .رفت سها سمت به و زد پس منو سریع اردالن

 .داشتم نگهش و رفتم سمتش به که بگیره رو سها ی شونه خواست و کرد دراز دستش

 .بیرووون من عمارت از گمشو_

 .افتاد زمین روی زانو با که سها مخالف جهت طرف به کردم پرتش

 .کشید بود شده خاکی  هاش زانو سر که شلوارش به دستی و شد بلند جاش از

 .بشه انجام باید آقا بزرگ دستور:گفت و زد زل چشمام توی ای مسخره نیشخند با سپس

 .کرد حلقه کمرم دور دستش و گرفت پناه من پشت و اومد ترس با سها

 .میمیرم اینا دست زیر من ببره خودش با منو نزار:گفت که زدم زل بارونیش شمایچ به

 ..کنیم نمی اذیتت زیاد کوچولو موش نترس:اردالن

 .داد سر واری دیوانه قهقهه بعد و

 .کنم موافقت پدرم خواسته با نمایشی صورت به فعال که بود این سها نجات راه تنها

 .بیوفته خطر به جونش و بشه ماجرا این قاطی سها خواست نمی دلم هیچ

 .پدرم به زنم می زنگ خودم االن_

 .گرفتم رو بابا ی شماره و آوردم در جیبم توی از تلفنم

 .بشین سالن انتها مبل روی برو:گفتم بهش رو همین برای میشد من مکالمه متوجه سها نباید

 .بلرزه قلبم شد باعث که فشرد بهم بیشتر خودش

 .میداد دست بهم حس این که بود باری اولین

 .باشم پیشت بزار خدا رو تو نه:سها

 !کنی می حساب من قول ببرتت،رو نزارم میدم قول بشین برو:گفتم و کردم تر نزدیک صورتش به سرم

 .باشه:گفت و داد تکون سرش

 .نشست روش و رسوند سالن انتها مبل به خودشو و گرفت فاصله ازم بعد و

 .بود دوخته من به نگاهش و یدادم تکون پاشو اضطراب با

 .بزن زنگ:اردالن

 . زدم تماس دکمه

 .پیچید تلفن توی صداش بوق چندتا از بعد
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 !کنی موافقت پیشنهادم با خوای می_

 .دادم فشار هم روی عصبانیت از چشمام

 ..خوندی کور!!کنم می ازدواج خواهرم قاتل دختر با من که کردی خیال

 .دارم برات ها نقشه

 ...بود من دنیای و زندگی تموم اون اما نبود مهم تو برای نتاد شاید

 .بره اینجا از بگو اردالن به فقط اره_

  که خوای نمی بکشه دختر اون چشمات جلو اردالن میدم دستور بزنی قرارمون و قول و زیر بخوای اگر اما بود چشم زهر یه فقط این_

 !بشه ظاهر چشمات جلوی دوباره دنتا شدن کشته ی صحنه

 ...افتادم صحنه اون یاد دوباره

 ..استر از دنتا شدن پرت

 ...لعنتی اون توسط دادنش هل

 . بره بگو اردالن به:گفتم و کشیدم موهام به دستی بار چندین عصبی

 .بهش بده گوشی_

 .نشستم صندلی ترین نزدیک روی خودم و اردالن به دادم گوشی

 .میشد زنده برام داشت لعنتی خاطرات اون دوباره.گرفتم دستام میون سرم

 .شد قربانی کوچیک اشتباه یه سر من چاره بی خواهر

 ....اینکه سر

 .گوشیت بیا:اردالن

 .کردم بلند سرم و کشیدم دست افکارم از اردالن صدای با

 .بکشم نچشماتو جلوی دختر این و بیام نکردید عمل تون وعده به اگه گفت آقا:گفت که کشیدم بیرون دستش توی از گوشی

 .ونبیر وگمشو:زدم داد بلند

 .شد بلند مبل روی از ترس با سها زدم که دادی با

 .بدرود:گفت و زد نیشخندی اردالن

 .رفت عمارت خروجی سمت به بعد و

 !شدم راحت شرش از رفت؟یعنی:گفت رسید بهم وقتی و دوید طرفم به سها گذاشت بیرون عمارت از پاش اردالن تا

 .اره_

 .آیهان پیش بری وقتی چند خوام می:گفتم که کشید آسودگی روی از نفسی
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 !ناو به فروختی...منو تو..چی:گفت و کرد گرد چشماش

  اردالن این ُدم من تا آیهان پیش برو رو ای هفته یه همین برای نکنه تهدیدت خطری خوام می فقط اصال نه:گفتم و کشیدم موهام به دستی

 ...پدرمن های جاسوس همه اینا کنم عوض هم رو خدمتکارا و ها نگهبان بچینم،باید

 کنه؟؟ کنه،می نمی تهدید من خطری که تو وجود با خب_

 .بگم بهش چی همه بودم مجبور اما بزنم حرف این خواستم نمی

 .خطره در جونش که دونست می باید اون

  پیش بری وقتی چند باید تو.میشی راحت مدت یه منم شر از حتی رسونه نمی بهت آسیبی اعتماده مورد سها،آیهان نیستم اینجا همیشه من_

 ..کنم درست عمارت این اوضاع من تا آیهان

 ..رفت فرو فکر به

 آیهان؟ عمارت به برم باید باشه،کی:گفت اینکه تا بود فکر توی مدتی

 .کجاس ببینم زنم می زنگ بهش بهتر،االن زودتر چه هر_

 ..باشه_

  توی بریز وردار خوای می چی هر برو هست بخوای که ای وسیله هر داشتی،اونجا سکونت توش اول از که اتاقی همون توی برو_

 .زنم می سر بهت روز هر باشی،منم موندگار اونجا ای هفته دو کم دست شاید ساک

 .چشمام توی زد زل و برگشت استرس با یهو که برداشت ها پله سمت به قدمی و داد تکون سرش

 !!شد چی _

 !چی مرفین_

 .زدم پیشونیم به دستم کف با

 .آوردم چاره بی دختر این سر بالیی چه بود رفته یادم وای

 .سها:گفتم که کرد می بازی انگشتاش با و کرد می نگاهم داشت اضطراب با

 !اون به برسه چه کردم تعجب خودمم که بود مهربون قدری به لحنم

 !کنی می نگام جوری این چرا چیه:گفتم که کرد نگاه صورتم به تعجب با

 .کرد نمایان سفیدش و شده ردیف ها دندون که زد درد پر اما ملیح لبخندی

 .زدی می حرف باهام داد با همیشه بودی نکرده صدام مهربون قدر این حاال تا آخه_

 ...بشه پدیدار لبام روی لبخندی نیمچه شد باعث که آورد در ادام بعد و

 !کنی ترک تونی می_ 

 !جوری چه!چی:گفت و شد محو مآرو آروم لبخندش
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کنه کمکت تونه می اون شدم آشنا پزشکی دانشکده توی آیهانم بودم،با دکتر قبال بگم بهت طور ،چه من ببین_

 .دونه می مسیح که بود شده گشاد تعجب از قدری به سها چشمای بگم تونم می لحظه اون

 ....رفتارت نمیاد،این بهت اصال اما!دکتری تو_

  موفق دکتر داشتم،یه خوبی خیلی زندگی خودم برای بودم اروم قبال من مسیح دیوونم؟به من کنی می فکر:گفتم و پریدم حرفش وسط

 ....اما خوندم می جهشی ترمام که داشتم عالقه درس به قدر این بودم،حتی

 :کردم اضافه و کشیدم آه

 ...داد تغییرم خواهرم داد،مرگ تغییرم روزگار_

 ..میوفتادم گذشته یاد دوباره نباید نه

 .گفتم می دختر این به چیزی زندگیم مورد در نباید

 خواهرت؟_

 .سابق دنیل به برگشتم دوباره همین برای کنه کنجکاوی این از بیشتر ندادم اجازه

  می کمکت حتما میگم آیهان به موردت در منم کن جمع وسایلت برو میپاچه آدم زخم به نمک فقط گذشته آوری دیگه،یاد بسه:گفتم جدی

 .حسابی دکتر یه اون کنه

 ....اما_

 .وبر:گفتم تحکم با

 

  خوب تونه می آدمی هر بدون اینو اما افتاد اتفاقایی چه گذشتت توی دونم نمی من دنیل، بگم بهت چیزی یه بزار فقط میرم باشه باشه_

 ..کنه تغییر تونه می باشه،

 .رفت باال طبقه به و یددو ها پله سمت به حرفش این از بعد بالفاصله و

 بشم؟ خوب من خواست می اون یعنی.میشنیدم سها دهن از حرفی همچین نمیشد باورم

 !تونستم می واقعا

 .بره بیرون مغزم از مسخره افکار این تا دادم تکون سرم

 .گشتم آیهان اسم دنبال مخاطبام لیست اد توی و گرفتم دست به گوشیم

 .شد وصل تماس و زدم سبز دکمه.کردم پیداش آها

 .گفت چیزی نمیشدم متوجه من که زبانی به و داد جواب بوق تا چند از بعد

 .بود فارسی زبان کنم فکر

 !گفتی چی_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .معرفت بی اقای سالم گفتم_

 !معرفت بی میگی بعد تِلپی اینجا روز هر تو خوبه_

 !کردی ما از یادی چی برای بگو حاال ،خب دیگه میگم راست_

 !گرفتی کنی نصیحت منو نه بدی نظر خوام می نه کن گوش خوب میگم که زاییچی آیهان ببین_

 !چیه جریان ببینم بگو خب گرفتم اره اره خشن چه اوه اوه_

 .سها سر جریان_

 خب؟:گفت و کرد مکث کمی

  خیلی و نکرده مصرف ربیشت بار  دو اما کرده پیدا اعتیاد بهش االن و کنه مصرف مرفین  کردم مجبور رو سها کردم اشتباهی یه من_

 !فهمیدی بدی ترکش و داری نگهش خودت پیش هفته دو حداقل روزی چند یه خوام می ازت فقط نیست خطری

 .ببینم بگو قشنگ!!!کردی کار چی تو دنیل!یچـ_

 .بگم برات تا اینجا بیا_

 ...اما_

 !!!نه یا باشی اینجا دیگه دقیقه بیست تا تونی می_

 .باشه شده کر گوشاش نمک فکر که زدم داد همچین

 .بگو برام چی همه اونجا میام باشه باشه_

 .منتطرم باشه_

 ...کردم قطع خداحافظی بدون بعد و

 ...اربی برام آب لیوان مارگارت،مارگارت،یه:زدم عربده بلند

 

 ...میارم آقا،االن االن:گفت و اومد بیرون آشپزخونه توی از ترس با مارگارت

 .برگشت ونهآشپزخ به دوباره بعد و

 .نشستم بود بهم که مبلی ترین نزدیک روی

 .کردم دادنش تکون به شروع عصبی و انداختم چپم پای روی راستم پای

 .بودم مجبور

 .بدم توضیح آیهان برای چی همه بودم مجبور

 .کنه کمک بهم تونه می بدونه چیز همه اگه

 ...کنه درمان رو سها و کنه کمک تا بدونه دبای. ندارم ای چاره خب اما بدونه حقیقت آیهان ندارم دوست
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 "سها"

 .بردارم چی دونستم نمی

 .کردم می برنداز رو ها لباس بقیه داشتم و ساک تو بودم ریخته پوشیده لباس چندتا

 .بودم کرده عوض رنگی آبی تاب و ساده لی شلوار یه با تنمم لباس

 .بودم پوشیده کلفت تقریبا لی کاپشنش یه هم تاب روی

 ..بازه لباسا این ی همه لعنتی اه

 ..خوابه لباس بیشترش یا

 .ساک توی ریختم و کردم انتخاب هم  دیگه لباس چندتا و کردم رو و زیر رو ها لباس دیگه یکم

 .کردم پیداشون اتاق توی گشتن یکم با که داشتم نیاز شخصی لوازم هم مقدار یه

 .زدم زل خودم به آیینه توی

 .بود پریده هنوز رنگم

 .ترسیدم قدر چه دیدم اردالن وقتی دونه می خدا

 .اومده من کشتن برای کردم احساس

 .کردم پیدا دنیل به یهو که بود حسی تر عجیب اما

 .دارم گاه تکیه یه کردم احساس گرفت اردالن جلوی وقتی

 .باشه مراقبم که یکی

 دست از رو تو بتونه  تا کنی جلب آیهان اعتماد بتونی باید تو بدتره همه از سها،دنیل بیا خودت به:گفتم و گونم توی زدم چپم دست با آروم

 .بده نجات خوار خون های گرگ این بقیه و دنیل

 .کردم نگاه ساعت به

 !کنم می کار چی اینجا دارم ساعته نیم وای

 .پایین بردم کشون کشون خودم دنبال و بستم ساک زیپ

 .زنه می حرف دنیل با داره و اومده هم آیهان دیدم رسیدم پایین سالن به که همین

 .بود گرفته دوشون هر چهره

 .رفتم شون سمت به و گذاشتم زمین روی ساک

 .گفت گوشش در چیزی و بود من به پشتش که آیهان پهلو توی زد و شد من متوجه دنیل اول

 .برگشت من سمت به  آیهانم

 .بزنه لبخند کرد سعی دید منو تا
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 ..بودم ایستاده دنیل و آیهان روی روبه درست و ودمب رسیده بهشون دیگه حاال

 .باشی موندگار من پیش باید روزی چند اینکه مثل:آیهان

 .باشه مراقبت که داده قول آیهان:گفت دنیل که گرفتم دندون به پایینم لب

 !چی سحر:گفتم همین برای افتادم سحر یاد یهو

 .پیشتون بیاد سحرم نداره مشکلی آیهان اگه میدم اونم ترتیب:دنیل

 !!بیاد سحرم تونه می: گفتم شوق با آیهان به رو و گرفت جای لبام روی گشادی لبخند

 .ندارم خونم توی خانوم دوتا با مشکلی که من البته البته:گفت و کشید سرش پشت بار چند دستش آیهان

 .خندیدم دل ته از همین برای کنه می شوخی داره دونستم می

 ی؟کرد آماده ساکت:دنیل

 .اره:گفتم و بستم نیشم

 .بریم بزن پس خب:آیهان

 !!!میارید کی سحر_

 .بدن جوابم تا زدم زل دوتاشون به تعجب با

 .کوچیکم خواهر دیدن برای بود زده لک دلم

 !!کرده می کار چی مدت این توی یعنی

 .پیشت بیارن سحر میدم دستور کردی ترک وقتی:دنیل

 ..شد حاکم هام ابرو میون اخمی

 !کتر_

 .کن اطمینان بهم سها کنم می کمکت من:آیهان

 ..دادم تغییر آیهان به دنیل چهره از نگاهم

 .بودم زده زل چشماش توی ثانیه چند

 .بودم حقیقت کردن پیدا دنبال ای،عسلی قهوه چشمای اون توی انگار

 . تونی می مطمئنم کن اعتماد من به:آیهان

  هر پس بشم خوب خوام می اما....اما سخته قدر چه دونم می و بمونم باقی معتاد یه خوام نمی ،خودمم باشه:گفتم و فشردم هم روی چشمام

 .خرم می جون به سختی

 .هستی قوی دختر دونستم می اولم از آفرین:آیهان

 .برید باید دیگه که بیار رو سها ساک برو:گفت آیهان به رو دنیل
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .باشه:آیهان

 .رفت بودمش ذاشتهگ ها پله دم که من ساک سمت به بعد و

 .بود مزاحمش آیهان وجود که بگه من به چیزی یه خواست می دنیل انگار

 بگی؟ من به خوای می چیزی:گفتم و مشکیش چشمای توی زدم زل

 .آره...آ_

 خب؟_

 ..باش خودت مواظب فقط هیچی:گفت و کشید لبش به دستی بار چندین

 .کردی ترک اینکه از بعد اما میام دیدنت به:گفت و گذاشت شونم روی دستی

 .رفت آیهان سمت به و گرفت فاصله ازم هم بعد

 .زد لبخند آیهان که گفت گوشش در چیزی

 .زدم زل نفر دو اون به منتظر و دادم گوشم پشت رو بود صورتم جلوی که موهام از ای تره

 .کردم تحمل هم رو بیشتری های سختی من اما دارم رو پیشه سختی راه

 ....باشه سخت زیادم برام مرفین کردن کتر گفت نمیشه پس

 .رفت باال طبقه های پله سمت به و زد آیهان کمر پشت یکی و کشید زدن حرف از دست دنیل باالخره

 .نکرد هم خالی و خشک خداحافظی یه باهام حتی

 بود؟؟ چی باش خودت مواظب اون پس گفت دلم توی کسی

 .خداحافظی گفت نمیشه اون به:دادم خودمو جواب

 !پشتتم کوه مثل من عشقم برو بگه بعد و کنه بوست و ماچ که نداری توقع

 .گرفت جای هام لب روی لبخندی خودم فکر از

 خندی؟؟ می چی به_

 .هیچی:گفتم و اومدم خودم به آیهان صدای با

 .داریم کار کلی که بریم بیا:آیهان

******** 

 .زدم زل داشت قرار روم به رو درست که ویالیی به و شدم پیاده ماشین از

 .بود زیبا قدر چه واو

 ..اداری ویالیی عجب:گفتم و زدم سوتی

 .نداره قابل:آیهان
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .داره الزم صاحبش اما_

 .نگفت چیزی دیگه و خندید

 .شدیم ویال وارد هم با

 .بود رنگ طالیی های طراحی و سفید و نیلی رنگ به سالن دکوراسیون و داشت دلوازی و بزرگ سالن

 .بدم نشونت اتاقت خوام می بیا:آیهان

 .افتادم راه به دنبالش

 .کرد باز اتاقی در و رفت سالن گوشه سمت به

 پایین؟ طبقه اتاقم:گفتم تعجب با

 .باشه خودم اتاق بغل خوام می نداره، اشکالی اگه اره:گفت کشید می پایین سمت به رو در دستگیره که طور همین و کرد نگاهم آیهان

 .کرد اشاره یبغل اتاق به بعد و

 .باشه_

 .راخل رفت و کرد باز اتاق در

 .شدم اتاق وارد سرش پشت

 طوره؟؟ چه:گفت ، گذاشت می زمین روی ساکم که طور همین

 .بود کرده دلنوازش خیلی داشت بزرگی پنجره چون اما بود تر کوچیک یکم داشتم دنیل عمارت توی که اتاقی از

 ..قشنگه خیلی:گفتم و زدم ملیحی لبخند

 ...اومده خوشت که خوشحالم:آیهان

 !!بکنه کار چی خواد می ببینم تا دوختم چشم بهش منتظر

 کنی؟ استراحت خوای می:آیهان

 .نه_

 خوای؟ می چی پس_

 .کشیدم پیشونیم به دستی

 .ریختم می عرق شر شر داشتم

 خوبی؟:گفت و شد نزدیک بهم آیهان

 ..دادم تکون راست و چپ سمت به سرم

 .نیستم خوب نه_

  تو که هایی حالت همین دچار بدن و کنن کار خوب تونن نمی نرسه مرفین ها سوناپس به داره،وقتی نیاز مرفین به االن بدنت کنم فکر_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 !میشه داری

 .گرفت منو آیهان که زمین بیوفتم بود نزدیک و رفت گیج سرم یهو

 .بردم تخت سمت به آروم و کرد حلقه کمرم دور دستش

 ...میارم مسکن یه برات میرم :گفت آیهان که دمکشی دراز تخت روی

 .باشه یعنی که دادم تکون سرم

 خوردی؟ غذا:گفت و برگشت سمتم به یهو که بشه خارج خواست و رفت در سمت به

 .نه_

 .بیارم خوشمزه چیز یه برات تا کن صبر پس_

 .شد خارج اتاق از هم بعد

 .بستم چشمام و گذاشتم پیشونیم روی دستم

 .چرخه می سرم دور دنیا داره کردم می احساس

 .....دوباره و قبلی حالت همون دوباره

 ..خوام نمی نه نه

 .بشم دیوونه و بده دست بهم حالت اون دوباره خوام نمی

 .بشم خودم از دیگران ترس باعث و جنون حالت توی برم خوام نمی

 .آوردی سرم رو بال این که نکنه کارت چی بگم خدا دنیل

 .باشم افتاده فالکت این به هنمیش باورم

 .کشیده چی نیس معلوم من بدون خواهرم چاره بی

 ...بینه نمی وضعیت این توی منو خداروشکر

 ....شکنندس خیلی اون

 .شد اتاق وارد دست به سینی آیهان و شد باز اتاق در یهو که بودم فکرا همین توی

 .باش راحت:گفت که بشم بلند خواستم

 ..راحتم ممنون:تمگف و نشستم جام توی

 ...بشی تازه بزن بیا:گفت و گذاشت تخت روی سینی

 ..شدم متوجه من اما گفت فارسی به حرفش این

 ...دادم فارسی به جوابش

 ایرانی؟ غذای!کردی چه به به_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 !!!میشناسی هم رو ایرانی غذای بلدی؟حتی فارسی پس:گفت تعجب با

 .ریختم برنج روی سبزی قورمه رنگ خوش خورشت از یکم و دادم تکون سری

 .نخوردم ایرانی غذای وقته خیلی_

 .بخوری داروت باید اول کن صبر:گفت آیهان که ببرم دهنم سمت قاشق خواستم

 ...داد دستم به قرص یه همراه و برداشت سینی توی از آب لیوان بعد و

 .خوردم قرص آب با همراه و گرفتم دستش از آب لیوان و قرص

 .بخور غذات خب:آیهان

 .زده زل بهم طوری همین آیهان کردم احساس که شدم غذا خوردن مشغول

 .کردم برخورد خیرش نگاه با که آوردم باال سرم

 نمیاد؟ خوشت غذا شده؟از چیزی چیه:آیهان

 نزنی؟ زل بهم میشه_

 !چی_

 .بخورم غذا تونم نمی زدی زل بهم وقتی اخه_

 .ببخشید آها_

 .بگیره دمخن شد باعث که کرد بهم پشتش بعد و

 .بودا کرده ایرانی غذای هوس دلم قدر چه آخیش:گفتم و کشیدم شکمم به دستی و شدم ولو تخت روی خوردم که رو غذا

 !!مادمازل برگردم تونم می_

 .اره:گفتم و خندیدم

 .شد بلند جاش از دست به سینی و برگشت سمتم به

 ... بخوابی کن سعی هستم بغلی اتاق توی من جونت نوش:آیهان

 .بیرون رفت اتاق از که دادم تکون سرم

 .خوابیدم باز تاق و کشیدم خودم روی تخت پتو

 ..برد خوابم و شد سنگین چشمام کم کم

 "دنیل"

 .کنم تحمل دختر این باید طور چه دونستم نمی

 .ریخت می عشوه مدام و بود نشسته پام روی

 .کردن می نامزدی اولیه یها صحبت داشتن و بودن اینجا هم اشلی پدر و اردالن و بابا
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .بشه ریست و راست کارا تموم تا کردم می تحمل نچسب دختر این فعال باید

 ...شد مواجه من اخم با که زد لبخند و انداخت بهم نگاهی بابا

 .عشقممممم دنی:گفت و داد تکون پام روی خودشو یکم اشلی

 .عزیزم بله:گفتم و زدم لبخند زور به

 ببوسمت؟ میشه:گفت و کشید گونم به دستی

 .کشه نمی خجالت هم باباش جلوی.پرو دختر این قدر چه که وای

 .کشیدم عقب سرم که بزار لبام روی هاش لب خواست و آورد جلو سرش نمیگم هیچی دید وقتی

 !کنی می جوری این چرا دنی:گفت و کرد اخم

 :گفتم گوشش در

 .زشته اینا بابات جلوی من فرشته

 .بوسه می مامی من جلوی هم بابا نداره اشکال:اشلی

 .گذاشت لبام روی لباش ناگهانی حرکت یه توی و

 .نمیداد اجازه و بود چسبیده بهم سیریش مثل اما بکشم عقب سرم کردم سعی

 ..برگردوند روش و گرفت خودش به قهر حالت که کشیدم عقب سرم و زدم پس دستاش

 .لیاش زشته گفتم:گفتم و گذاشتم لختش ی شونه روی دستم

 .دنی نزن حرف من با:اشلی

 چرا؟_

 !نداری دوسم چون_

 .نیار در بازی بچه قدر این:گفتم حرص با

 .نشست باباش پیش رفت و شد بلند پام روی از

 .شدم شامپاینم جام خوردن مشغول خیال بی و شدم ولو کاناپه روی خواسته خدا از

 .بابا بریم پاشو:زد داد بلند اشلی که گفت چیزی یه دخترش گوش در اندرسون

 اشلی؟ شده چی:اندرسون

  مهربونی با اشلی به رو همین برای کنه درست چی همه کرد سعی بود من کارای بنداز مشغول اول از و بود قضیه کل شاهد که پدرم

 !دخترم شده چی:گفت

 !کنه می رفتار بد من با دنی:اشلی

 دنیل؟ شده چی:گفت من به رو اندرسون که گذاشتم میز روی خیالی با شامپاین جام
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کنیم می حلش خودمون هیچی:گفتم و کردم صاف کتم

 نه؟ مگه:گفتم اشلی به رو بعد و

 .نموند جا پدرم دید از که رفت من به ای غره چشم اشلی

 .برسید صحبتا بقیه به پاپا:گفت و شد جا به جا جاش توی یکم

 .نوشیدم جامم از دیگه ای جرعه و زدم نیشخندی

 .بندازه من به خودشو جوری یه داره سعی شده طور هر و سیریشه قعاوا دختر این

 ....رفت می ور گوشیش با و بود نشسته پاپاش خودش قول به کنار اشلی دفعه این و شدن صحبت مشغول اندرسون با دوباره بابا

 .کرد می چک گوشیش و بود ایستاده بابا سر باالی هم اردالن

 .میده انجام اونو شخصی کارای و میره دنبالش جا همه و بابا  محافظ اردالن

 .آوردم بیرونش جیبم توی از همین برای لرزید کتم جیب توی گوشیم کردم احساس

 .داشتم لیدیا طرف از پیامک یه

 :بود نوشته که کردم باز پیام

 .کردم پیدا اسناد_

 : نوشتم براش

 .مانی به بسپار بقیشم بیرون بیا عمارت اون خوبه،از_

 :فرستاد برام دوباره لیدیا که بود نگذشته پیامم فرستادن از ثانیه چند هنوز

 .نکنه کاری خراب وقت یه!کنه کار چی باید دونه می خودش مانی_

 :نوشتم

 ..نری لو باش مواظب و برس کارت به برو راحت،االنم خیالت نه_

 .زدم ارسال دکمه بعد و

 :دادم اس بهش دوباره همین برای افتادم چیزی یه یاد یهو

 .بیرون بزن عمارت اون از اسناد اون با همراه زودتر فقط تخت خیالت اینجاست اردالنم_

 .باشه_

 .جیبم توی گذاشتم دوباره و کردم خاموش گوشی

 .شدم مواجه اردالن نگاه با آوردم باال که سرم.کردم می حس خودم روی ای خیره نگاه

 ....مدار برات هایی نقشه چه بفهمی تا مونده هنوز

 .گرفتم چشماش از نگاهمو و زدم خندیزپو
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .بعد هفته برای افتاد نامزدی قراره جان دنیل خب:گفت و کرد من به رو اندرسون

 .ندارم مشکلی که من باشه:گفتم خیالی بی با

 !موافقی یعنی:گفت تعجب با بابا

 نباشم؟ چرا_

 .مبارکه:گفت و انداخت باال ای شونه

 .کرده تعجب که فهمید میشد اما

 .کنم مخالفت من که داشت انتظار

 موافقه؟ هم بابا دختر:گفت اشلی به کرد رو اندرسون

 .بابایی اره:گفت و آورد بیرون گوشیش توی از سرش اشلی

 .اندرسون به بودم زده زل فقط نفرت با

 ..بیزارم ازش قدر این که ادمی تنها

 .بده پس تقاص باید پس بود چاره بی دنتا مرگ باعث اون

 ...دخترش نابودی قیمت به

 ..اندرسون کشیدم برات زیادی های نقشه

 .باشی چارت بی دختر نابودی شاهد باید

 .میبره بین از اونو تو اشتباه طور چه باشی شاهد باید

 .اومدم بیرون فکر از اردالن مبایل زنگ صدای با

 .گذاشت گوشش در و داد بود،جواب دستش توی که موبایلش

 بله؟_

 .میشد تر جالب لحظه هر اردالن قیافه و کرد می تعریف چیزی یه براش تند تند گوشی پشت اشتد نفر یه

 افتاده؟؟ شده؟اتفاقی چی:گفت اردالن زده وحشت قیاقه دیدن با بابا

 جوری؟ چه...اخه اما...گرفته؟؟اما چی؟؟آتیش:گفت من من با اردالن

 "سها"

 .بست تخت به طناب با پام و دست

 ...حله چی همه کنی تحمل دیگه روز سه دو فهمیدی؟فقط باشی آروم کن سعی سها:آیهان

 .ببینم آیهان ی چهره نمیدادن اجازه چشمام توی اشک جوشش

 خوب؟ دختر کنی می گریه:آیهان
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .میمیرم آیهان،دارم نیس خوب حالم:گفتم و دادم قورت بغضم

 .فردا تا خوابی می تخت میگیری ریختم هوشی بی داروی سرمت یتو االن خدانکنه،ببین:گفت و گرفت  گاز داری خنده حالت به لبش

 .زدم زل سرمم به

 .میشد کم ازش و میچکید قطره قطره

 .بخوابی زودتر تا بیرون میرم من:آیهان

 ؟!بمونی پیشم میشه ببره خوابم تا:گفتم که بره در سمت به خواست

 .باشه:گفت و کرد فکر کمی

 .زد زل بود بسته طناب با که اهامپ و دست به و نشست تخت روی کنارم

 کنم؟ بازشون خوای می:آیهان

 .خواستم طور این خودم نه_

 !بدی ازادیت ترتیب تونی می نداره،خودت هم فرقی همچین حاال:گفت و کرد اشاره بود وصل سرم بهش که آزادم دست به آیهان

 .نشد ظاهر لبم روی نیشخند یه جز چیز اما بزنم لبخند کردم سعی

 .بیارم پیشت تونم می خواهرتم میشی،اونوقت خوب خوب کنی تحمل یکم:نآیها

 !گفته بهت چی همه دنیل پس_

 .جورایی یه اره_

 !بگیره اختیار در منو جسم داشته سعی اینکه حتی_

 .اره:گفت و داد تکون تاسف روی از سری

 ....اصال من_

 .حادثه اون اثر رفتارش اینسها، خواد نمی رو اینا قلبش ته از اون:گفت و پرید حرفم وسط

 ای؟ حادثه چه_

 !خواهرش مرگ_

 .خیلی نه اما دونم می چیزایی یه خواهرش درمورد_

 .خواهرشی شبیه خیلی تو_

 !واقعا؟_

 .چشمات مخصوصا اره_

 بگی؟ برام تونی شده؟می چی خواهرش_

 !بدونی خوای می چرا_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کنجکاوم اما دونم نمی_

  موضوع این دنیل اما پایین شده پرت تراس از تصادفی طور به پدرش دوستای از یکی دست به دنیل خواهر که بدون حد همین در_

 .دونه نمی حادثه یه و تصادفی

 !طوری کی؟چه دست به_

 .کوچولو خانوم بشنوی دنیل از بهتره دیگه بقیش:گفت و زد بینیم روی انگشتش سر با

 .دیگه بخوابی هترهب:گفت و زد کنار بود شده ریخته صورتم جلوی که موهام

 !بدونم تو راجب یکم خوام می دونی،منم می من مورد در چیز همه که تو:گفتم و زدم زل چشماش توی

 .نیستا خوبی کار فوضولی:گفت و زد چشمکی

 .اصال نگو:گفتم و کردم آویزون لوچم و لب

 .نکن جوری این لبات_

 چرا؟:گفتم بودم زده زل اتاق پنجره به که طور همین و برگردوندم سرم

 .داد دست از کنترلش یکی دیدی یهویی چون_

 !چی کنترل:گفتم و برگشتم سمتش به تعجب با

 .خیال بی هیچی_

 :داد ادامه سپس و کرد مکث

 !بدونی من راجب خوای می چی_

 ..الزمه چی هر دونم نمی:گفتم و داد قورت دهنم آب

 .کنه می اثر داره ارود کنم فکر:گفتم همین برای میشد سنگین حسابی داشت چشمام

 .کنم تعریف برات تا ببند چشمات:آیهان

 .باشه:گفتم و بستم چشمام

 نیست؟ که سردت:گفت و کشید باال هام شونه روی تا پتو

 ..کن تعریف خوبه،تو نه_

  اجبار روی از من و کرد مجبورم مادرم اما پزشکی رشته برم خواستم شدم،نمی بزرگ سرسخت و شیک خیلی خانواده یه توی من خب_

  یه خودم از غیر به من.بدی نجات مرگ از نفر یک بتونی که خوبیه شدم،حس مند عالقه پزشکی به گذشت که یکم اما شدم رشته این وارد

  از. خونده عکاسی هاشون گیری سخت و مادرم و پدر عقاید خالف بر اون.تره کوچیک ازم سال دو و آیسان اسمش که دارم خواهر

 .بود عکاسی شقعا بچگی همون

 ؟!خب:گفتم و کردم باز چشمام.کرد سکوت
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .بود همین ها گفتنی همین_

 !واقعا:گفتم و زدم زل چشماش توی

 .واقعا اوهوم_

 . بخواب:گفت و رفت اتاق در سمت به و شد بلند تخت روی از هم بعد

 ......برد بمخوا و شد گرم کم کم چشمام.نخوابیدم که صدسال کردم می احساس.فشردم هم روی چشمام

 "بعد هفته یه"

 "دنیل"

 اینجا پشتی عمارت بابام یعنی بزرگ بودم،خان کشیده من نقشش که بزرگ عمارت سوزی آتش از بعد.وقتشه حاال و گذشته هفته یک

 .کرده پیدا سکونت

 .کنم کاری هر به راضی پدرم تونم می همونا کمک به و آوردم دست به لعنتی مدارک اون

 .برم دیدنش به امروز شده طور هر دارم قصد اما بزنم سر سها به نتونستم بود شلوغ سرم بس از ههفت یه این توی

 .کردم نامزد اشلی با گذشت که هفته یه این توی

 ...اومدم سمتش به که انتقام برای فقط من دونه نمی اون

 .زدم در به ای تقه و فشردم دستام توی مدارک

 .تو بیا:شد بلند گرفتش صدای

 .شده تموم گرون براش خیلی عمارتش دادن دست از اینکه مثل

 .شدم اتاقش وارد و کردم باز در

 .کرد می مرور رو ها ورقه از سری یه داشت و بود نشسته میزش پشت

 .نبوده اتفاق یه سوزی آتش میده نشون که کرده پیدا مدارکی اردالن:گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون

 خب؟:گفتم خونسرد

 .چشمام توی زد زل

 !نکردی تعجب_

 .برداشتم سمتش به قدم دو

 .بخون:گفتم و میزش روی کردم بود،پرت رنگ مشکی پوشه یه توی که مدارک

 .کرد بازش و گرفت دستاش توی پوشه تعجب با

 . آورد بیرون یکی یکی رو ها کاغذ

 .میشد تر خشمگین لحظه هر قیافش
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .اومد سمتم به و شد بلند صندلیش روی از یهو

 !یتلعن آره!!!!!درسته بود تو کار:گفت و گرفت دستاش توی میق

 .نیست خوب برات سن این توی خوردن حرص:گفتم و کردم آزاد دستاش حصار از یقم

 .بوده تو کار بفهمم حالت به دنیل،وای حالت به وای:گفت و کشید گندمیش جو موهای میون دستی عصبی

 .بوده من کار آره:گفتم و زدم خندیزپو

 .نفهم زبون ی پسره نزاشتم کم تو برای که چرا؟من اخه!اچر:زد داد و کرد ریز شچشما

  اون باش مطمئن ندی انجام خوام می که کارایی ان،اگر اصلی مدارک از کپی همشون کاغذا اون:گفتم و بردم باال صدام خودش مثل

 .خواهانت بد تموم دست رسن می مدارک

 :کردم اضافه بعد و

 گه؟دی گفتم چی گرفتی

 !خوای می چی:گفت و کشید لباش به دستی

 .عوضی اندرسون اون مرگ چیزا،اولیشم خیلی_

 .شد برابر صد عصبانیتش حرفم این با

 .بود اتفاق یه خواهرت مرگ گفتم:گفت داشت کنترلش در سعی که صدایی با

  خواسته نا اون خواستی نمی اونو تو داشتین دوست رو دنتا مقصری،چون هم تو بود،حتی اون مقصرش ای دیگه چیز هر یا بود اتفاق_

 ....اومد دنیا به

 :دادم ادامه دوباره و گرفتم نفس

 ..شد دنتا اومدن دنیا به باعث اما... اما بود خوشگذرونی برای فقط که ای رابطه بود،یه سلنا با تو رابطه حاصل اون_

 .دونی نمی چیز همه تو اما گفته تبرا کی دونم نمی هم رو چرتا و چرت دنیل،این دونی نمی هیچی تو_

 بگوووو واقعیت بگو،تو برام پس:زدم داد

  نگه رو بچه تا کردم راضیش وعده هزار به نزاشتم من اما کنه سقط بچه خواست می ان؟سلناه اومد دنیا به دنتا طور چه کردی فکر_

  عوضی و کسافت ادم هر باشم که هم ادمی هر من نکردم بدی دنتا حق در ،من مادرت و تو پیش آوردمش اومد دنیا به دنتا هم ،وقتی داره

 .نکردم ظلم بچم حق در باشم که هم

 .کنم باور تونستم نمی حرفاش.نمیشد باورم

 !خواسته نمی رو دنتا بابا که بود گفته من به سلنا

 .شنوم می سلنا حرفای برعکس چیزی یه دارم حاال اما

 !کنم باور باید کجا از_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 یادته؟ داشتیم شمال توی که زمینی_

 .اره_

 ..بود مهم منم برای دنتا مسیح به!کنم سلنا نام به قیمت گرون زمین اون دلیلی چه به باید من_

 کردم؟ می باور باید

 !کردم؟؟ می باور حرفاش باید

  که خواست نمی اون.بود شنیده رو ما حرفای دنتا اما.اتاقش توی بره خواستم ازش رسید سر اندرسون و من ی معامله سر دنتا وقتی_

 .بشیم منصرف که خواست اون از و من از.اندرسون با بحث به کرد شروع همین برای بمیره کسی

  اما اتاقش توی بفرستمش و کنم آرومش کردم سعی من.بمیره کسی که نداره اینو ارزش اصال پول گفت می:گفت و کشید باال بینیش

 .برد هجوم سمتش به و کرد قاطی اندرسون یهویی.اندرسون هم بودم مست من مه شب اون.زد می خودشو حرف فقط اون..نشد

  اشک نم.بود ترسیده.نمیره یادم پرواییش بی هنوزم. تراس سمت رفت ترسش از. بود ترسیده خیلی دنتا چاره بی:گفت و زد زل چشمام به

  و داد هل دنتا بگیرم اندرسون جلوی خواستم تا!شد چی دونم نمی.میداد اندرسون حرفای جواب بازم اما بود شده جاری چشماش توی

 .پایین شد پرت

 .داشتم دوسش بود،منم دخترم اون:گفت و کرد شد،پاک جاری چشمش از که اشکی

 .دونستم مقصر اندرسون همیشه اما افتاد طور چه دیدم،دیدم دنتا افتادن صحنه در الی از:گفتم و کشیدم چشمام به دستی

 .نشست صندلیش روی و رفت میزش سمت به

 .داشتم دوسش قلبم ته اما نکردم محبت دنتا به وقت هیچ خودته،من با کردنش دنیل،باور گفتم بهت چیز همه من_

 .کرد مکث

 .باشم تنها خوام می بیرون برو_

 .شدم پشیمون که بگم چیزی خواستم

 .نبود وقتش االن

 .باشه_

 .....رفتم اتاق در سمت به و

 

 "سها"

 .کنم کار چی دونم دارم،نمی ذوق یلیخ آیهان وای_

 .بگوووو دیگه...بار...یه!!!میگی چی:گفت داشت می بر قدم تردمیل روی داشت که طور همین

 .درار گوشت توی از کوفتی اون:زدم داد و رفتم سمتش به
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .زد خاموشش دکمه و هدفونش سمت برد دستش

 !گفتی چی بگو خب_

 .تردمیل به حواسش همه دیدم که بزنم حرف اومدم

 .ایستاد حرکت از تردمیل که داد فشار تردمیل خاموش دکمه

 !کنی می جوری این چرا عه:گفت و کرد آویزون لباش آیهان

 .بده من به حواست تموم لحظه یه_

 .ایستاد روم روبه و پایین اومد تردمیل روی از

 .شما اختیار در کال بنده بفرمایید،حواس:گفت و چشمام توی زد زل

 .کنم نمی فراموش لطفت وقت هیچ کردی کمک بهم که آیهان،ممنونم دارم ذوق خیلی:گفتم و خندیدم

 .دختر نکردم کاری:گفت و کشید گونم روی شستشو انگشت وار نوازش

 .سخت خیلی خیلی بود سخت پاکم،خیلی االن نمیشه باورم:گفتم و گرفتم دستام دوتا میون دستش

 !نه گذشت،مگه بود چی هر اما_

 میاد؟ کی سحر:گفتم و دادم تکون حرفش تائید ایبر سرم

 .بیارنش ها بچه دیگه ساعت دو یکی کنم فکر:گفت و کرد ساعت به نگاهی

 .زیاد خیلی ممنونم:گفتم گوشش در و آیهان بغل پریدم حد از بیش ذوق از

 .برس کارت بقیه هب هم تو پایین رفتم من:گفتم و اومدم بیرون بغلش از همین ،برای زده خشکش طور همین دیدم

 ...برس کارات به برو هم تو باشه،باشه:گفت گیجی حالت با

 

 .ممنون بازم:میشدم،گفتم خارج اتاق از داشتم که طور همین و رفتم خروجی در سمت به

 .بیرون زدم اتاق از و نموندم جوابش منتظر

 .گذاشتم قلبم روی دستم و ایستادم در پشت

 ....یا استرس و یجانه از منظم نا تپش این دونم نمی

 ؟!چــی از یا

 ...شده ذره یه براش دلم خواهرمه،چون مجدد دیدن هیجان از دونم می:گفتم خودم با و زدم لبخند

 .رفتم پایین طبقه سمت به

 .زد می پرسه سرک آیهان اتاق در دم داشت که دیدم راِشل رسیدم ها پله آخر به که همین

 .بود نشده حظورم متوجه بود من به پشتش چون.رفتم سمتش به
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .برگشت سمتم به و کشید خفیفی جیغ که گذاشتم شونش روی دستم

 !!کنی می کار چی اینجا:گفتم و دهنش در گذاشتم دستم

 !کنید می..کار چی..اینجا شما ..خانوم ..عه:گفت و برداشت دهنش روی از دستمو

 .بده منو جواب_

 .کنم ...تمیز اقا ...اتاق برم خواستم...ومخان هیچی:گفت و کشید شرابیش موهای میون دستی

 .داره اضطراب و ترسیده چیزی یه از کردم احساس

 .بری تونی می باشه_

 .رفت آشپزخونه سمت به و گرفت فاصله ازم سریع

 .زنه می مشکوک جورایی یه

 .خواست می چی آیهان اتاق توی از دونم نمی

 .شدم داخل و دمکر باز بود، آیهان اتاق کنار درست که اتاقمو در

 .وزید می اتاق توی خنکی نسیم و بود باز اتاقم ی پنجره

 .کنم شون عوض لباسام این با تا کردم پرت تخت روی و کشیدم بیرون لی شلوار با رنگ مشکی حلقه آسین تونیک یه و کردم باز کمدم در

 .ختماندا بود اتاقم جداگانه حموم توی که چرکا رخت سبد توی و آوردم در لباسام

 .......و شد باز اتاق در یهو که بپوشمش تا رفتم شلوارم سمت به و اومدم بیرون حموم از

 .بخورم تکون جام از نتونستم حتی و شدم هول بود زده زل بهم زده مسخ طور همین که آیهان دیدن با

 .شد خارج اتاق از و انداخت زیر سرش و اومد خودش به یهویی

 .انداختم خودم به آیینه توی هینگا و پوشیدم لباسام سریع

 .بود انداخته گل حسابی لپام

 .بیرون زدم اتاق از و کشیدم بهشون دستی

 .داشت دهن به رنگی مشکی پیپ و بود نشسته کاناپه روی آیهان

 .نشستم روش روبه مبل روی درست و رفتم سمتش به

 .بود پیپش کشیدن مشغول من به توجه بدون

 .هانآی:گفتم و کردم صاف صدام

 .زد زل چشمام توی و برگشت

 .بگم بهش چی دونستم نمی

 .بودم کرده صداش ناخوداگاه
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 بله؟:گفت و آوردم بیرون دهنش توی از پیپش همین برای کنم می نگاهش دارم بر و بر طور همین دید

 .افتاد سالن گوشه بیلیارد میز به نگاهم یهو

 !کنم بازی بیلیارد میای:گفتم سریع

 .شرطی یه به:گفت و کشید اشموه میون دستی

 !شرطی چه_

 .میدم بهت بخوای چی هر عوضش در بردی تو اگه اما میگم بهت باختی وقتی_

 .کردم فکر کمی

 !!بخوام چی ازش ببرم اگه

  دست از منو میشه اگه و کنی جور برام خونه یه خوام می:گفتم و کوبیدم هم به دستام ذوق با بودم دنبالش همیشه که چیزی آوری یاد با

  با عادی زندگی یه خوام می.دنیل پیش برگردم خوام نمی دیگه برگردونم،من پس بهت پول و کنم کار خودم میدم بدی،قول نجات دنیل

 .کنم جبران میدم قول باشم داشته خواهرم

 ....باختی تو اگه ولی بشی خالص دنیل شر از کنم می کمکت و کنم می جور خونه یه برات من بردی تو قبوله،اگه:گفت و کرد فکر کمی

 :داد ادامه و کرد مکث

 .بپذیری منو شرط باید

 .باشه سختی چیز شرطش نباید

 .قبوله_

 .بریم بزن پس:گفت و شد بلند کاناپه روی از

 .ایستاد چپش سمت گوشه و رفت بیلیارد میز سمت به

 .ایستادم روش روبه درست میز طرف اون رفتم و شدم بلند جام از منم

 کنم؟ شروع من اول:گفتم و داشتمبر چوب

 .مادمازل بفرمایید_

 .زدم ضربه بهش محکم و کردم تنظیم رنگ سفید توپ سمت به چوب

 .شدن پخش سمت یه به کدوم هر و خورد دیگه توپای به توپ

 .رفت گل توی رنگ زرد توپای از یکی

 . نارنجی توپ به هبخور بره تا کردم تنظیم رنگ سفید توپ سمت به چوبم دوباره و زدم لبخند

 .توری توی افتاد رنگ نارنجی توپ به خورد اینکه از بعد  سفید توپ اما زدم ضربه

 .کنه می کار چی آیهان داش ببین حاال:گفت آیهان که شد آویزون لوچم و لب
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .بفرمایید:گفتم خودش مثل

 .بودیم شده مساوی تقریبا و بودیم رفته فرو بازی توی حسابی دو هر

 .کردم گیری نشونه رنگ زرد توپ سمت به سفید توپ

 .بشم برنده و گل توی بره رنگ زرد توپ تا کردم می خدا خدا مرتبه هزار دلم توی

 .توری توی افتاد و نخورد رنگ زرد توپ به متسفانه اما کردم دنبال توپ چشم با و زدم ضربه محکم

 .اه:گفتم و زدم ضربه زمین کف به پام با محکم

 .منه نوبته حاال:گفت و داد تکون دستش توی چوبش آیهان

 .زد محکمی ضربه و کرد تنظیم چوبش

 :گفتم می هی دلم تو

 گال تو نری خوشگل توپ خدا رو تو_

 باشه؟ گل تو نرو دارم دوست قدر این که من_

 ..کنم می خواهش نرو من جون_

 .توری توی شد شوت بود مونده باقی که آخری توپ و خورد رنگ زرد توپ به رنگ سفید توپ

 .نمیومد در خونم زدی می کاردم لحظه اون

 .کردم آیهان و بیلیارد بازی و چوب و توپ حوالی فوش هزارتا

 .مادمازل بردم من اینکه مثل خب:گفت و زد کمر به دستش آیهان

 .آوردی شانس:گفتم و ایستادم سینه به دست

 بشنوی؟؟ شرطم خوای می:گفت و کرد ای مردونه خنده تک

 .ییدبفرما_

 .کنید زندگی عمارت همین توی خواهرت با اینه شرطم_

 .شد چهارتا تعجب حد از چشمام

 .خواد می من از چیزی هچین آیهان نمیشد باورم

 !کنیم زندگی جا همین سحر و من خواست می چرا

 ؟!چـرا:گفتم و کردم تر لب

  از دست و کنن می پیدات دوباره پدرش یا دنیل حتما نیک زندگی دیگه جای یه بری بخوای کنم،اگه کمک بهت خوام می کن فکر وما_

 .هست خواهرت و تو به حواسم من باشی اینجا اگر اما دارن برنمی سرت

 !کنی می من حق در لطف این چرا و_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کنم کمک بهت خوام می فقط کن فکر:گفت و کشید موهاش توی دستی

 .هستم اصلی دلیل دنبال من اما_

  نداشته کارت دنیلم ندارم،تازه دنیل آزار و اذیت قبال در مسئولیتی دیگه اما کنم جور خونه یه برات تونم می!نه یا باشی اینجا خوای می_

 .نیست کنت ول پدرش باشه

 !گرفتم می تصمیمی چه باید

 .نیست من کن ول دنیل پدر.بود راست حرفاش

 .کردم سکوت راشل صدای اب که بده بهم کردن فکر برای بیشتری فرصت بخوام ازش تا کردم باز لب

 .دارید مهمون آقا:راشل

 کیه؟ مهمونم:آیهان

 .اومدن دنیل آقای دوستتون_

 .داخل بیاد کن راهنماییش:آیهان

 .چشم:راشل

 !اینجا اومده چی برای دنیل خدایا وای

 .آورد تشریف بفرما:گفت و من به کرد رو آیهان

 .دهنم توی میاد داره قلبم کردم می احساس

 .رفتیم دنیل استقبال به آیهان با همراه و کشیدم عمیقی نفس

 .میاد ما سمت به داره که دیدم دنیل رسیدیم ورودی در دم به که همین

 ...بود ثابت من روی فقط دنیل نگاه.بشه نمایان توش ورزشکاریش های عضله بود شده باعث که داشت تن به رنگی سفید جذب تیشرت

 .کرد سالم و داد دست آیهان با رسید ما به که همین

 داش؟؟ کردی گم راه!اینجاست کی ببین به به:آیهان

 .ببرم امانتیم اومدم:دنیل

 .جوشید می سرکه و سیر مثل داشت دلم

 !امانتی کدوم:آیهان

 .منه امانتی اون:گفت و کرد اشاره من به دنیل

 !!چی بیاد تو با نخواد خودش اگه ولی_

 .زد پس انآیه و کشید موهاش میون دستی عصبی دنیل

 .آیهان ندارم شوخی حوصله اصال:دنیل
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .بمونه اینجا خواد می پسر،سها ندارم شوخی اصال:گفت و گرفت جلوش آیهان که برداره خیز من سمت به خواست

 ....هستم اون صاحب من:گفت و ایستاد آیهان روی روبه درست دنیل

 .زد داد حرفش این تقریبا

 !!تویی مالکش نوشته سها نیپیشو روی شایدم داری؟یا سند:آیهان

 !!آیهان چیه قصدت:دنیل

 .بمونه جا همین سها خوام می فقط ندارم قصدی هیچ_

 !چرا اونوقت:گفت و زد خندیزپو دنیل

 .مربوطه خودم ب اونش:آیهان

 زارم؟ می من کردی فکر:دنیل

 .بکن تالشت:آیهان

 هم؟؟ توی بره کالهمون خوای می:وگفت گرفت مشتش توی آیهان یقه محکم دنیل

 .داشت نگه سفت دنیل یقه و نیاورد کم آیهانم

  دخوا نمی باشه تو پیش خواد نمی آوردی؟؟اون سرش بال کم!!!بشه جنسیت برده خوای می!!خوای می رو سها چی برای واقعا تو_

 .دنیل کارت رد برو پس

 .کنم جداشون هم از کردم سعی و رفتم سمتشون به سریع

 !کردن می دعوا طور نای من سر چی برای واقعا

 .کنیددد بس بسه_

 .شد ثابت من روی دوشون هر نگاه

 .همین فقط.باشم داشته خواهرم با آروم زندگی یه خوام می فقط من... من_

 .اومد من سمت و کرد ول آیهان یقه دنیل

 .کنید رهام خودم حال به که اینه بکنید تونید می من به که کمکی ترین کافیه،بزرگ:زدم داد که بگیره جلوش خواست آیهان

 .گرفت مردونش دست میون دستم و ایستاد من روی روبه درست دنیل

 .بود چشمام جذب فقط نگاهش

 .سها بیای باید من با تو:دنیل

 .دنیل بری تونی نیست؛می کار در بایدی_

 .سها منی مال تو:دنیل

 .وایخ می نیازت برای منو هم تو.نیستم کس هیچ مال من هه.ریخت فرو قلبم
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .نیستم کسی مال من_

 .انداختم زیر سرم هم بعد

 !!بمونی اینجا زارم می کردی فکر:دنیل

 .نمیدمت کسی به و منی مال ابد تا تو:گفت و زد خندیزپو

 .شد مانعش آیهان که بکشه در سمت به خودش دنبال منو خواست

 .بشه خراب رفاقتمون دنیل،نزار برو اینجت از و کن ول دستش:آیهان

 .ندارم حوصله آیهان؛اصال کنار برو:دنیل

 .امنمی جایی من:زدم داد و کشیدم بیرون دنیل مردونه دست توی از زور به دستم

 .زد زل بهم و برگشت دنیل

 .نداشته وجود سهایی اولم از کن برو؛فکر کنم می خواهش برو:گفتم و دادم تغییر دنیل جهت مخالف به نگاهم

 .گردم می بر بدون اینو ولی...ولی میرم:دنیل

 ...کرد ترک عمارت و رسوند در به خودشو محکم های قدم با و زد پس آیهان هم بعد

 .نشستم زمین روی و کشیدم عمیق نفسی

 خوبی؟:گفت و نشست زانو دو کنارم اومد آیهان

 .بدم تکون سرم تونستم فقط

 .کنه برخورد من با طور این دنیل روزی یه کردم نمی فکر_

 برگردی؟ پیشش خواد می دلت:گفت دید که منو سکوت

 .نه_

 واقعا؟_

 ..واقعا آره:گفتم و زدم زل عسلیش چشمای توی

 .بشه پیداش االناس خواهرت که  کن جمع خودت شو بلند پس_

 .گرفتم دستش که بشه بلند خواست

 .کرد نگاهم سوالی حالت به و برگشت

 بمونم؟؟؟ اینجا من خوای می چرا_

 .جوری همین:تگف و انداخت باال ای شونه

  باشه داشته دلیلی یه باید_

 .بیاد سرت بالیی خواد نمی دلم که باشه این دلیلش شاید_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 رسونه؟ می آسیبی من به دنیل یعنی_

 ..پدرش شایدم یا دونم؛دنیل نمی_

 .کنم ایجاد تو برای هم زحمتی خوام نمی من_

 .خودمی ابجی مثل نیست؛تو زحمتی هیچ:گفت و زد ملیحی لبخند

 !!گرفت غمم دونست می خودش خواهر مثل منو آیهان اینکه دونستن از چرا.گرفت غمم چرا دونم نمی

 ..ممنون:گفتم و زدم میداد،لبخند خبر داشت درونم غم از چهرم اینکه با

 .ایستادم پاهایم روی و شدم بلند زمین روی از

 .شد کشیده سالن در سمت نگاهم ناگهان

 ..دیدم می چی من خدای

 .نشست  چشمانم بر شوق اشک ناخوداگاه سحر خیس صورت دیدن با

 .گرفتمش آغوش در و دویدم سمتش به

 .نمیاوردیم زبان به حرفی هیچ و گریستیم می هم آغوش در

 .بودیم کرده فراموش یکدیگر آغوش در را زمان لحظه به لحظه گذر انگار

 ...عزیزم اجی...اجی:گفت لرزان صدایی با سحر که بود گذشته قدر چه دونم نمی

 .خواهر دل عزیز جانم...جانم:گفتم گرانه نجوا و فشردم هم روی لبام

 .دونی نمی...اجی کشیدم چی دونی نمی:سحر

 .زدم زل بود برده ارث به مادرم عمه از که بود زینتی که رنگش ای قهوه آلود اشک چشمان به و کردم خارجش آغوشم از

 .گذشته بهت چی و کردی می کار چی وقته چند این که بگی.دیب توضیح برام همش باید:گفتم مصمم خیلی

 .چشم..اجی چشم_

 .بودم شده سبز االن تا بودم شما جای که نشدید؟؟من خسته بابا_

 .رسید می گوش به که بود آیهان آمیز شیطنت صدای

 .زدم زل بود ایستاده کنارم در حاال که او به و برگشتم

 .بود شده ذره یک خواهرم برای دلم_

 .مشخصه بسیار بله بله:آیهان

 .جوان بانوی اومدید خوش:گفت و یحر به کرد رو هم بعد

 .نون...مم:گفت بود شده درشت حسابی چشمانش که حالی زده،در او به فارسی زبان به جملش این آیهان دید وقتی سحر

 !اجازه با عالکنم،ف رسیدگی افتادم عقب کارهای از یکسری به باید من میزارم تنهاتون خب:آیهان
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .آیهان:گفتم که بره خروجی در سمت به خواست

 .برنگشت اما ایستاد

 ..ممنون_

 .نکردم کاری:گفت بود من به پشتش که طور همون

 .شد خارج عمارت از تند تند بعد و

 کنیم؟؟ شروع کجا از خب:گفتم و برگشتم سحر سمت به اشتیاق با

 کیه؟ پسره این بدونم خوام می اول:گفت کرد می پاک اشکاش دستانش پشت با داشت که طور همان سحر

 !دلیل چه به_

 .میاد خوشت اون از تو نظرم به_

 .انداخته گل هام گونه کردم احساس سحر حرف این شنیدن با

 !!گفته کی نه:گفتم و انداختم زیر سرم

 .احساسم_

 .هستم اون مدیون فقط من_

 چی؟؟ برای مدیون_

  برام چیز همه باید تو اول اما میگم برات حاال:گفتم همین برای ببره افتاده برام وقت چند این که راهاییماج به پی سحر خواست نمی دلم

 .کنی تعریف

 .سها افتاده اتفاقی چه نمیشه باورت:گفت شادی با و کوبوند هم به شوق با دستاش باشه افتاده یادش چیزی انگار یهویی

 !!!اتفاقی چه:گفتم تعجب با

 ببینن رو ما خوان می که فرستادن برامون نامه یه مامان خانواده:سحر

 .شده درشت حسابی تعجب حد از چشمام داشتم حتم

 !!ببینن مارو خوان می مادر خانواده سها؟؟باالخره میشه باورت.رسید دستم به نامه دیروز:گفت و خندید من قیافه دیدن با سحر

 !!مطمئنی:گفتم و اومدم خودم به باالخره

 . داد تکون من حرف تائید برای سرش

 !کنم کار چی یا بگم چی دونستم نمی

 !غمگین یا باشم خوشحال باید االن

 نه؟؟ یا خوبیه اتفاق این آیا

 .کنم دیگه های چیز روی بر متمرکز رو فکرم و بیام بیرون افکار این از کردم سعی
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  اینجا چیز همه گفتن بیارم وسایلی خودم با نیست الزم گفتن ردنآو اینجا به منو که آقاهایی هستیم؟؟اون اینجا کی تا ما اجی خب:سحر

 .هست

 .کنم ای دیگه فکر یه من تا بمونیم اینجا وقتی چند تا قراره:گفتم و دادم تکون سرم

 :کردم اضافه هم بعد

 کردی؟؟ می کارا چی نبودم من که وقته چند این توی_

 کنم؟ تعریف باید ایستاده طور همین:سحر

 .من اتاق توی بریم بیا:گفتم و خندیدم

 .بودم مهربانم خواهر با گو و گفت گرم هایش عقربه و ساعت لحظه به لحظه گذر و اطرافم خیال بی من و بود گذشته ها ساعت

 .میدادم گوش من و گفت می و گفت می او

 .نداشتم او به گفتن برای چیزی من اما

 !گفتم می چی براش باید

 !!پدرش یا دنیل از

 ...تهدیدشون از هم دشای یا

 .کنم مقشوش رو فکرش و کنم تعریف اون برای رو ها چیز این من نداره امکان نه

 .دادم تغییر اش چهره به اتاق گوشه از را نگاهم سحر دهان از اسمم شدن خارج با

 اجی؟؟؟ گفتم چی شنیدی:سحر

 .بگو دوباره عزیزم چی؟نفهمیدم_

 .زنن می در اینکه مثل_

 .ایستادم در پشت و شدم ندبل تخت روی از

 کیه؟:پرسیدم همین برای کردم درنگ در کردن باز برای ای لحظه

 .براتون آوردم غذا مادرتون منم منم:گفت فارسی به بود کرده نازک صداش که حالی در آیهان

 .تو بفرمایید:گفتم و شد بلند قهقهم بود گرفته خودش به آیهان که ای بامزه لحن از

 .کردم باز در و

 .نخوردید که ناهارم گفت عزیز،خدمتکار بانوان شام بفرمایید:گفت و شد اتاق وارد آیهان

 .نشدم متوجه اصال!شده شب واو:گفتم و زدم زل ساعت به تعجب با

 .داشتید گفتن برای حرف خیلی البد:گفت و خندید آیهان

 .نگف برام چیزی اجی ولی آره من:سحر
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 ..شام برای بریم پاشو:گفتم و کردم ای سلفه تک

 .کوچولو خانوم بدو:گفت و زد سحر برای چشمکی آیهان

 ..ها سالمــه19 من:گفت و کرد اخم سحر

 .خانوم مادمازل بدو پس:آیهان

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

  می وابسته مهربان و طبع شوخ و مرموز مرد این به دارم کردم می احساس من رفت می جلوتر چی هر و میشد سپری هم پشت روزها

 ..مش

 .گذشت می کم دست ای هفته یک بودم دیده دنیل که باری آخرین از و بود ستامبر ماه اوایل

 .نبودم راضی چندان پیشامد این از من اما کردیم می زندگی او عمارت در سحر و من آیهان پیشنهاد به

 بشیم؟؟ قایم اینجا تونستیم می کی تا

 .ستادهای کنارم کسی کردم احساس که بودم فکرها همین توی

 .کیه فهمیدم بودم استشمامش عاشق همیشه که بویی خوش عطر بوی از

 کنی؟ می فکر چی به:گفت و گرفت من جلوی قهوه لیوانی

 .کنیم کم زحمت باید اینکه به:گفتم کردم،صادقانه می تماشا بیرون پنجره از که طور همین و گرفتم لیوان

 ید؟بر کجا خواید می چرا؟اصال:گفت جدی و سریع خیلی

  زحمت رفع باید آورده وجود به زحمت همه این تو برای که خواهری این زود یا دیر:گفتم کنایه با و دادم تغییر محزونش چهره به نگاهم

 .دیگه کنه

 دونم؟؟ می خواهرم جای رو تو من که ناراحتی این از_

 .شد من دار نیش جمله متوجه و بود زیرک چه

 .نیست طور نای نه نه:گفتم و کردم گرد چشمام

 .بود همین تو منظور ،دومن نکن جوری اون چشمات اولن:گفت و کشید حالتش خوش موهای میون دستی

  که نمیشم ناراحت هیچم کردی،من برداشت اشتباه منو منظور تو دومن خودمه چشمای دارم دوست اولن:گفتم و گرفتم گارد خودش مثل

 .دونی می خواهرت مثل منو تو

 ....... بتونم نمیدم قول من ولی داری اره که چشمات اختیار:گفت و تادایس سینه به دست

 .موند تمام نیمه کرد می صدا مرا اسم بلند بلند داشت که سحر صدای شدن بلند با حرفش

 .شنوم می حرفت ادامه میام بعدا:گفتم و دادم دستانش به قهوه

 .رفتم بود ایستاده ها پله راه در که سحر طرف به و
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  حالت با ایستادم که سحر روی روبه ..گرفته اوج قلبم ضربان و انداخته گل لپام حسابی کردم می احساس بود نکرده تمام جملش کهاین با

 .کردم نگاهش سوالی

 !گفت می بهت داشت چی:گفت و کرد درشت چشاش سحر

 کردی؟؟ صدا منو همین برای:گفتم و کردم جور و جمع خودمو ولی گرفت خندم فوضولیش از

 .تقریبا_

 .نکن دخالت ترت بزرگ خواهر کار تو:گفتم و کشیدم لپش

 .گرفته بدجور بگردیم،دلم بیرون بریم یکم بیا شدم خسته عمارت این توی من اجی:گفت و کوبید زمین روی محکم پاش

 .میگیره دلش رهن بیرون مدت یه وقتی باشه هم کسی هر اما بود دلنشین و بزرگ حسابی عمارت اینکه با.داشت حق چاره بی

 .میگه چی ببینم بزنم حرف آیهان با بزار_

 .خواد می خاطرت اونم نظرم ا،بهه حله بریزی عشوه یکم:گفت و زد چشمکی

 .اسحر میشم عصبانی دارم:گفتم و کردم مصنوعی اخم

 .ببخشید:گفت و انداخت زیر سرش سحر

 .نشه تکرار دیگه اما نیست مهم_

 .رفتم کرد می نظارت رو باغ فضای داشت و بود ایستاده پنجره پشت هنوز که آیهان سمت به هم بعد

 بپرسی؟ حرفم ادامه اومدی:گفت و برگشت سمتم به ایستادم که کنارش

 .نه_

 چی؟ پس_

 کنی؟ دعوت گردش یه به خواهرم و من میشه_

 .بزنیم گشتی یه بریم که بشید حاظر خانوما،برید خانوم نشه چرا:گفت و زد ملیحی لبخند

 .شهبا_

 .بیاد تا ایستادیم آیهان منتظر در دم شدیم آماده سحر و من که ربع یه بعد

 .شده سرد هوا قدر چه:گفت و کشید سرش روی پالتوش کاله سحر

 .آره:گفتم میبستم پالتوم زیپ داشتم که حالی در

 .اومدش:سحر

 .زدم زل میومد ما سمت به داشت که آیهان به و کردم بلند سر

 .بود شده گیر نفس حسابی بود زده که تیپی با

 .میومد حسابی آبیش جین شلوار اون با داشت، تن به که رنگی قرمز مردونه پلیور
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 .بود بخشیده اش چهره به زیبایی زینت و بود داده باال حالتش خوش موهای

 .منو نخوری:گفت گوشم در رسید بهمون وقتی

 .قشنگه هم کشیدنت خجالت:گفت که انداختم پایین سرم خجالت از

 .کرد بازش و رفت رنگش سفید B.M.W ماشین عقب در سمت به هم بعد

 .خانوم سحر شید سوار بفرمایید:آیهان

 .بست در و نشست ماشین توی عجله با بود سردش خیلی چون سحر

 بفرمایید هم شما:گفت و کرد باز برام جلو در آیهان

 .شد سوار و رسوند ماشین طرف اون به شخود بدو بدو و بست در سرم پست آیهان که شدم ماشین سوار

 .کرد حرکت عمارت خروجی سمت به و کرد روشن ماشین

 .کنه باز براش عمارت آهنی در تا زد نگهبان برای بوقی

 .شد خارج عمارت از و گرفت گازش آیهان که کرد باز در عجله با نگهبان

 بریم؟ کجا خب:آیهان

 .خرید بریم:گفت و کرد دستی پیش سحر

 .شیک پاساژ یه سوی به پیش پس:گفت و زد ملیحی لبخند آیهان

 .کرد روشن ماشین ضبط و کرد دراز دست هم بعد

 .گومز سلنا های آهنگ از یکی به رسید تا کرد جلو عقب رو ها آهنگ کمی

 .سپردم آهنگ به گوش و بستم چشمام همین برای.بودم سلنا صدای عاشق همیشه

Looking from a window above..... 

 ....کنم می نگاه باال به پنجره از دارم

It's like a story of love..... 

 ....ست عاشقانه داستان یه شبیه چیزی یه

Can you hear me? 

 .....شنوی؟ می صدام

Came back only yesterday.... 

 ....برگشتم که بود دیروز فقط این

I'm moving farther away.... 

 .....میشم دور هی دارم االن
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Want you nearme..... 

 ....باشی نزدیکم تو که خوام می و

All I needed was the love you gare..... 

 .....بود تو عشق داشتم نیاز بهش که چیزی اون تموم

All I needed for a nother day..... 

 .....بود نیازم دیگه روز یه واسه که اونچه تموم

And all i ever knew ..... 

 ....شناختم همیشه که اونچه مومت و

Only you     Only you 

 تو فقط    تو فقط

Sometimes when I think of hername.... 

 ....کنم می فکر اسمش به وقتی گاهی

When lt's only a game.... 

 ....کنم می بازی فقط دارم انگار وقتی

And I need you.... 

 ....دارم نیاز بهت وقتی

Lesten to the words that you say..... 

 .....دم می گوش حرفات به دارم و

It's getting harder to stay.... 

 ....میشه تر سخت برام داره هی موندن

When I see you..... 

 ....کنم می نگات دارم وقتی

All I needed was the love you gare..... 

 .....بود تو عشق داشتم نیاز بهش که چیزی اون تموم

All I needed for a nother day..... 

 .....بود نیازم دیگه روز یه واسه که اونچه تموم

And all i ever knew ..... 
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 ....شناختم همیشه که اونچه تموم و

Only you     Only you 

 تو فقط    تو فقط

This is going to take a long time... 

 ....بکشه طول خیلی قراره و درازه قصه این سر

And I wonder what mine..... 

 ....مونده واسم چی که حیرونم

Can't take on more.... 

 ....رسیده اینجام به دیگه

Wonder if you'll uanders tand.... 

 ....فهمی می باالخره که حیرونم

It's just the touch of your hand.... 

 ....توئه دستای لمس مثل این که

Behind aclosed door.... 

 ...بسته در یک پشت از

All I needed was the love you gare..... 

 .....بود تو عشق داشتم نیاز بهش که چیزی اون تموم

All I needed for a nother day..... 

 .....بود نیازم دیگه روز یه واسه که اونچه تموم

And all i ever knew ..... 

 ....شناختم همیشه که اونچه تموم و

Only you     Only you 

 تو فقط    تو فقط

 .برد فرو فکر به منو آهنگ معنای

 منه؟؟ با آیهان منظور یعنی

 داره؟ دوست منو آیهان یعنی

 .خورد تکون صورتم جلوی دستی ناگهان
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 :شد بلند آیهان صدای بعد و

 .خانوما؟رسیدیم خانوم کجایی_

 .شدیم اژپاس وارد و شدیم پیاده سه هر ماشین پارک از بعد

 .کردم می امیت احساس بابت این از و میومد من قدم به قدم آیهان

 .کنیم توقف شدیم مجبور هم ما و ایستاد بوتیک مغازه یه ویترین پشت سحر

 .کن نگاه رو رنگ مشکی سوییشرت اون آجی:سحر

 .قشنگه:گفتم و زدم زل کرد می اشاره بهش سحر که سوییشرتی به

 .میاد بهت خیلی دارم حتم:سحر

 .کنی امتحانش تا مغازه داخل بریم بهتره:گفت آیهان که بگم چیزی خواستم

 ...اما_

 .رفت مغازه داخل سرش پشت هم سحر و شد مغازه وارد من حرف به توجه بی آیهان

 .بیارن برام سوییشرت اون تا خواست فروشنده از آیهان. شدم مغازه وارد اونا از پیروی به منم

 .کن امتحانش برو:گفت و داد دستم به اونو آیهان آورد شرتسویی فروشنده وقتی

 .نیس الزم واقعا اما_

 .گفتم برو:گفت و کرد مصنوعی اخم

 .میاد بهم که گفتن هم اونا و زدم صدا سحر و آیهان.بود محشر تنم توی واقعا.کردم امتحانش و رفتم پرو اتاق سمت به ناچار به

 .خرید برام سوییشرت هانآی و اومدم بیرون لباس تعویض از بعد

 .بخریم خانوم سحر برای چیزی یه بریم حاال خب:گفت آیهان اومدیم بیرون که مغازه از

 .رفت بود جلوتر مغازه چند که فروشی پوتین مغازه یه سمت به و خندید سحر

 .ایستادم جا همون و شد مجلسی لباس یه جلب نگاهم من اما افتاد راه به دنبالش آیهانم

 .شدم کشیده پاساژ های ستون از یکی پشت به و شد کشیده عقب به شدت به دستم یهو که برم مغازه سمت به خواستم

 .پرید رخسارم از رنگ دنیل خشمگین چهره دیدن با که بدم فوش طرف به تا برگشتم

 کنی؟ می...کار...چی....اینجا..و...تـ:گفتم من من با

 .منی به متعلق تو که بودم گفته:دنیل

 باشم،گرفتی؟ داشته صاحاب یا باشم کسی مال که لباس و رخت نه ماشینم نه من:گفتم صبانیتع با

 !آوردی در زبون موندی آیهان پیشه وقت چند:گفت و کرد صورتش قاپ صورتم

 ؟!باشه مربوط تو به کنم نمی فکر:گفتم و زدم زل چشماش توی
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 .بیرون کنه می پرتت عمارتش از آشغال یه مثل آیهان هدیگ روز چند تا که کنم می ثابت بهت:گفت و کرد ریز چشماش

 ...آیهان چون کنه می عمل تو تصور خالف بر من مطمئنی؟اما:گفتم و زدم خندیزپو

 .کردم مکث ناگهان

 !داره چی؟دوست آیهان:دنیل

 .خنده زیر زد هم بعد

 .بردار من سر از دست و کن تمومش:گفتم و کردم اخم

 .شدم میخکوب جام سر زد که حرفی با که بگیرم فاصله ازش خواستم و دادم تنجا دستانش حصار از خودمو

 ...روشی هر به حاال میشه من مال حتما بیارم دستش به بخوام که رو چیزی سها،من کن باز گوشات خوب_

 .میشی من محتاج تو و کنه می فراموشت آیهان زود خیلی:داد ادامه و زد نیشخندی

 .گرفتم سمتش به تهدید حالت به اشارم انگشت و رخیدمچ طرفش به پام پاشنه روی

 .بشم تو مثل آدمی محتاج من که ببینی خواب توی باید:گفتم عصبانیت با

 .رسوندم بودن داخلش اینا سحر که ای مغازه همون به خودمو و گرفتم فاصله ازش سرعت به و

 .شدم مواجه آیهان با رسیدم مغازه در به که همین

 .پریده رنگت بودی؟چرا کجا:گفت و زد زل بهم تعجب با

 .کشیدم عمیقی نفس و فرستادم بیرون صدا با رو بازدمم

 بودی؟ کجا میگم!اهستم تو با:آیهان

 .میشد اکو سرم توی مدام دنیل جمله

 "بیرون کنه می پرتت عمارتش از آشغال یه مثل آیهان دیگه روز چند تا که کنم می ثابت بهت"

 کنه؟ می کار این من با آیهان یعنی

 .بکنه کاری همچین من با اون نداره نداره،امکان امکان:گفتم لب زیر و دادم تکون راست و چپ به محکم سرم

 خوبه؟ حالت!سها میگی چی:آیهان

 .شنوه می حرفام و داره وجود اینجا هم آیهانی شدم متوجه تازه

 .دنش ظاهر هام لب روی نیشخند یه جز چیزی اما بزنم لبخند کردم سعی

 .نیس چیزی_

 .داشت خفیفی لرزش صدام

 مطمئنی؟:آیهان

 کجاست؟ سحر:گفتم کنم عوض حرف اینکه برای
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .نکن عوض حرف:آیهان

 .خوبم آره:گفتم و خندیدم

 .مغازس شد،داخل حاال:آیهان

 .شدم مغازه وارد من و رفت کنار آیهان

 .کرد می امتحان رو رنگ شکالتی شیک پوتین یه داشت سحر

 !نشده تموم خریدت هنوز:گفتم و مرفت سمتش به

 .کنم انتخاب رو ها پوتین از یکی کدوم بگو ابجی،بیا اومدی شد خوب:گفت اشتیاق با و چرخید سمتم به

 .اکنی می عشق آیهان پوالی با داری خوب:گفتم شوخی به

 .بشیم فامیل هم با دیگه وقت چند قراره که نداره اشکالی:گفت و آورد گوشم نزدیک سرش

 .نزن دیگه رو حرفا این بودم گفته سحر!چـی_

 .دیگه میگم راست خب:گفت و انداخت پایین شرمندگی حالت به سرش

 .نشست پیشونیم روی غلیظی اخم

 .کنه بافی خیال خودش برای الکی سحر نداشتم دوست هیچ

 .کنه مقشوش ذهنش مسخره فکرای این با اون که داشت دلیلی چه

 .بیرون بیا زود و کن انتخاب پوتین یه خودت_

 .شدم خارج مغازه از سحر به توجه بی هم بعد

 .سحر نه با و زدم حرف آیهان با نه خرید آخر تا دیگه

 .بود دنیل حرفای درگیر ذهنم همش

 .عمارت به بریم تا داد انصراف سحر گشتن پاساژ توی ساعت یک از بعد باالخره

 .کنم استراحت کمی تا کشیدم دراز خواب رخت توی و دمرسون اتاقم به رو خودم راست یک عمارت، رسیدیم وقتی

 .انداخت می لرزه به رو دلم و میشد اکو ذهنم توی دنیل چرندیات خواب موقع مدام

 ..ترسیدم می

 .کنه خالی منو پشت هم آیهان که روزی اون از ترسیدم می

 ..دبو ماجرا اول این تازه و گشتیم می بر قبلی شده خراب همون به باید اونوقت

 ...بکنه رو جونم قصد حتما بار این و بیاد سراغم به دنیل پدر بازم ممکنه

 .برد خوابم و شد گرم چشمام که بودم فکرا همین توی

 "دنیل"
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 :کشیدم عربده و خوابوندم اشلی صورت توی محکم

 .لعنتی کن گم گورت اینجا از گفتم_

 .تگذاش من سیلی جای دستش و زد زل بهم آلودش اشک چشمای با

 !لدنی کردی کار این من با چرا!چرا:گفت شدش کلید های دندون میون از و شد نفرت به آغشته کم کم چشماش

 ...بوده خبره چه گذشتت توی بپرس،بگو ازش بپرسی،برو کسافتت پدر اون از چراش باید:گفتم و زدم خندیزپو

 :زدم داد

 .هدافتا تو از انتقام فکر به دنیل که بوده خبر چه بپرس_

 .کرد خورد بر دیوار با که رفت عقب به قدم چند ترس با

 :دادم ادامه و کشیدم موهام میون دستی عصبی

  با دیگشم نصفه اون خب و کنم کامل پدرت از انتقام ی دیگه ی نصفه تا کردم نامزد تو با فقط هیچی،من اشلی دونی نمی هیچی تو_

 .رسید انجام به پدرت شرکت نابودی

 .زد می سرخی به چشماش سفیدی و ریخت می اشک بهاری باران مثل درست

 !یکرد پدرم و من با کار این چرا بگو ،بهم لعنتی بگو بهم_

 .پدرت توسط خواهرم نابودی:گفتم و برداشتم جلو به قدم یک

 .برداشتم دوم قدم

 .عربستان در فروش برای ایرانی دختران از بسیاری گذاشتن حراج به_

 .برداشتم سوم قدم

 .ها مهمونی و ها پارتی در اکس قرص کلی کردن ردوا_

 .برداشتم چهارم قدم

 .داشتم فاصله باهاش متر سانتی یک درست حاال

 !نیستن کافی عوضیت پدر از انتقام برای من،اینا نابودی در سعی و_

 .نمیشینم ساکت من باش مطمئن بترسی من از باید تو دنیل،متنفـــر،حاال متنفرم ازت:گفت و انداخت صورتم توی محکمی تف

 .خنده زیر زدم بلند و کردم پاک صورتم

 .خندیدم می ها دیوانه مثل

 .من عمارت از بیرون گمشو:گفتم و کشیدم خندیدن از دست یهو

 .بیرون اتاق از کردم پرتش و کردم باز اتاق در.کشوندمش اتاقم خروجی سمت به و گرفتم هاش شونه

 .بود افتاده هق هق به
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کرد می نگاهم نفرت با بود افتاده زمین روی هک طور همون

 .خوشحال..خوشحالم بیارم درد به دشمنم دختر قلب تونستم اینکه از

 .نمیشه گرم آبی تو از دونم می اشلی،اما هستم منتظرت:گفتم و زدم لبخند

 .کن راهنمایی عمارت از بیرون به خانوم این بیا کتـــی،کتـــی:زدم داد هم بعد

 .نشستم پشتش و رفتم میزم سمت به و بستم اتاق در رسوند اشلی به شخود کتی تا

 .کردم روشن سیگاری و انداختم میز روی پاهام

 .خوشحال خیلی.بودم خوشحال

 .ببینم خودم چشمای با اشلی شکسته هم در چهره و کنم عملی نقشم بودم تونسته

 .دمکر خاموشش میزم روی سیگاری جا توی و زدم سیگار به محکمی پک

 .کردم روشن دوم سیگار

 .رسیده سها تصاحب به نوبت شده خلوت سرم که حاال

 .کشید بیرون افکارم از منو و خورد در به ای تقه

 .شد پدیدار لبام روی لبخند.دره پشت کسی چه دونستم می

 .فرستادم بیرون ای حلقه شکل به دودش و زدم سیگار به پکی

 .تو بیا_

 .شد نمایان در چهارچوب در آیهان قامت و شد باز در

 .شد اتاق وارد و بست سرش پشت در

 .بشینه داشت قرار روم روبه  درست که  چرمی مبل روی تا کردم اشاره دست با و نشستم جام سر صاف

 دنیل؟ داری کار چی من با:گفت و نشست مبل روی

 .عزیزم دوست دارم باهات مهمی های کار:گفتم دل در

 "سها"

 .زدم می قدم اتاقم توی استرس از مدام

 .بود برنگشته هنوزم و دنیل پیش بود رفته ظهر امروز آیهان

 !ببینه آیهان خواسته دنیل چی برای یعنی

 .بستم سرم باالی کش با موهام و ایستادم آیینه جلوی

 .کنه بیرون اینجا از رو ما تا کنه تحریک آیهان خواد می نکنه

 .....من خدای وای
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کردم قماتا توی ساعت به نگاه

 .بود رفته آیهان که میشد ساعتی دو

 .بشه آزاد فکرم و بخونم رمان کمی تا برداشتم تختم گوشه  کتاب و کشیدم دراز تخت روی

 .دیگه جای درگیره ذهنم اما بود کتاب توی کلمات به نگاهم.نداشت ای فایده هیچ اما

 .کنم تمرکز تا نمیداد اجازه مرزمم و حد بی قلب تپش حتی

 .گذاشتم جاش سر و بستم کتاب عصبی

 .بودم تنها من و بود رفته بیرون عمارت از دیبلمش گرفتن برای سحر که بود اینجا بدبختی

 .رفتم آشپزخونه سمت به و شدم خارج اتاق از

 .کردن می درست غذا شام برای داشتن خدمه از چندتا

 .کشیدن کار از دست همه من بادیدن

 .برسید کارتون به:گفتم و زدم استرسی پر لبخند

 .شدن کارشون ادامه مشغول و دادن تکون سری

  باغ توی یکم برم گرفتم تصمیم همین میشه،برای خورد بیشتر اعصابم داره و نداره ای فایده بازم دیدم و زدم پرسه آشپزخونه توی یکم

 .بزنم قدم

 .کرد می پارکش باغ وشهگ داشت که شدم آیهان ماشین متوجه رسوندم سالن خروجی به خودمو که همین

 .بشه پیاده ماشین از تا شدم منتظر و رسوندم آیهان به خودمو جت سرعت با

 .شد پیاده ماشین از و کرد باز ماشین در

 .میومد درهم کمی نظرم به چهرش

 !باشه افتاده ممکنه اتفاقی یعنی

 !کنی می کار چی اینجا:گفت من دیدن با

 .کنم خالی ساعتم چند این استرس بتونم تا مبود آیهان از حرف این منتظر انگار

 !کرد کنی؟تهدیدت بیرون اینجا از منو خواد زدید؟می حرف من مورد در!داشت کارت چی دنیل_

 .نبود تو مورد در موضوع اصال ،نترس خوب دختر یکی یکی:گفت زد می موج صداش در همیشه که آرامشی با و زد لبخند

 !واقعا_

 .اوهوم_

 .زدم زل چشماش عمق توی

 .نمیگه حقیقت کردم می احساس
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .دیگه داخل بریم بیا خب:گفت کنه عوض جو اینکه برای

 .کرد حرکت عمارت ورودی سمت به سریع و محکم های قدم با بعد و

 .بودم ایستاده جا همون زده مسخ من اما

 .پکره طور این آیهان که اومده پیش مشکلی مطمئنم

 .دیگه ایستادی؟بیا اونجا چرا_

 .زدم زل بود ایستاده ورودی دم که آیهان به و کردم بلند سر

 .اومدم_

 .کرد می بازی غذاش با فقط و بود خودش توی آیهان هم شام خوردن موقع

 .اومده پیش مشکلی حتما داشتم حتم دیگه حاال

 !خوبی آیهان:گفتم و کردم صاف صدام

 .زد لبخند و کرد بلند سرش

 .خوبم آره آره_

 .انداختم زیر سرم و شدم معذب همین برای زده زل من به طوری همین دیدم

 .منو نخوری خودت قول به_

 .نتونست اما بزنه لبخند کرد سعی

 .بود آور درد خیلی براش جملم انگار

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

 "بعد روز چهــار"

 .بود شده عجیب خیلی آیهان گذشته،رفتار روز چهار این توی

 .میومد دیر شبا و بود خونه از بیرون مدام

 .عمارت میاد مست شبا از بعضی آیهان که بودم شنیده نگهبان از اما  گرده برمی کی که نمیشدم متوجه خوابیدم می زود شبا چون من

 .بمونم بیدار وقت دیر تا امشب گرفتم تصمیم همین برای

 .نشستم آیهان منتظر سالن توی های مبل از یکی روی خودم و سپردم خواب آغوش به رو سحر

 .نبره خوابم که کردم می خدا خدا و بود ساعت های عقربه به مدام نگاهم

 .کردم باز رو خوابم از شده گرم های چشم سالن در صدای با که بود بامداد 1 ساعت حدود

 .شد بهتر دیدم تا زدم پلک بار چندین

 .رفت می اتاقش سمت به خوران تلو تلو داشت شب سیاهی اون توی که دیدم آیهان قامت
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .نمیشد من متوجه بود من به پشتش چون.رفتم سمتش به

 .برگشت سمتم به که کشیدم بلوزش

 .بود کرده روشن صورتش کمی سالن گوشه آباژور نور

 .زد می قرمزی به چشماش و بود ریخته صورتش توی آشفته موهاش

 .اتاقت توی ببرمت و کنم کمکت بزار:گفتم و کردم تر لبام

 .بره اتاقش به تا کردم کمکش و گرفتم بغلش زیر و انداختم شونم روی دستش که نگفت چیزی

 .ببرم اتاقش به اونو تونستم می راحت و بود من اتاق بغل اتاقش روشکر خدا

 .بردمش تخت سمت به خودش کمک با و کردم باز پام با اتاق در

 ....گرفت دستم که بشم خارج اتاق از خواستم.بست چشماش و کشید دراز تخت روی

 بمونی؟ پیشم میشه_

 .کرد پر اتاق فضای الکل تند بوی

 .بگیری دوش باید آیهان مستی تو_

 .کنم می باش،خواهش پیشم فقط نیستم مست نه:آیهان

 .چشماش توی زدم زل و نشستم تخت روی کنارش

 .شد من رنگ آبی نگاه در غرق اونم

 .ینمبب نزدیک از رنگ خوش چشمای این بار آخرین برای خوام می:آیهان

 :پرسیدم تعجب با

 بار؟ آخرین برای چرا_

 !سها باشی خودت مراقب میدی قول:گفت و فشرد سفت دستم

 آیهان؟ شده چت امشب تو_

 !میدی قول_

 .میدم قول آره_

 .شد راحت خیالم خوبه_

 .بست چشماش بعد و

 .کشیدم موهاش میون دستم ناخوداگاه

 .بودم حالتش خوش موهای عاشق

 .سها بیرون برو_
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 !بمونم پیشت که گفتی می االن تا:گفتم دلخوری اب

 .بیارم سرت بالیی ترسم می:گفت و خندید

 .بشم جیم چشمات جلو از زودتر بهتره من پس_

 .رفتم در سمت به و شدم بلند تخت روی از

 .کردم نگاش و برگشتم آخر لحظه

 .من رفتن به بود زده زل

 .میشه تنگ برات دلم:آیهان

 !جام همین که بشه؟من تنگ من برای دلت باید ا،چرانیست وشخ حالت اصال انگار_

 .بخیر شب:گفت و کرد بهم پشتش

 .رسوندم اتاقم به رو خودم باد و برق سرعت به و گفتم بخیری شب لب زیر

 .کردم جمع شکمم توی پاهام و نشستم تختم روی

 .چکیدن می چشمام از بارون مثل اشکام میوفتادم آیهان حرفای یاد وقتی

 .فهمم می حاال رهآ

 .دارم دوست مرد این من

 .بشم جدا ازش تونم نمی ای لحظه و دارم دوست طبع شوخ و مهربون مرد این من داره وجود دنیا توی که اونچه از بیشتر

 !زد می رو ها حرف این که کنه رها منو خواد می اون یعنی

 !نداره دوست منو نکنه

 .کردن فرو قلبم در عمیقی خنجر انگار فکر این با

 ...برم آیهان پیش از خوام نمی من.من خدای نه نه

 .زدم هق و کردم فرو بالش توی محکم سرم

 !کنم زندگی طرفه یک عشق یه با باید عمرم آخر تا من یعنی

 .نداره امکان این نه کنه؟نه ترکم خواد می اون یعنی

 .نمیزاره تنها منو اون

 .برد خوابم کی نفهمیدم که زدم هق و کردم گریه قدر این

 .شدم بیدار خواب از بدی درد سر با صبح

 .کشیدم آشفتم موهای به دستی و نشستم جام سر

 .شده صبح که میداد نشون این و بود کرده روشن اتاق خورشید نور
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .انداختم ساعت به نگاهی و مالیدم پلکام دستام پشت با

 .بود 12 راس ساعت

 .کنه بیدار منو نیومده کسی االن تا چرا که عجیبه

 .خوابیدم قدر این که طبیعی و بودم بیدار شب از پاسی تا دیشب

 .زدم صورتم و سر به آبی و رفتم اتاقم توی بهداشتی سرویس سمت به

 .کردم برنداز خودمو آیینه توی از

 .زد نمی قرمزی به زیاد خداروشکر اما بود کرده پف کمی چشمام زیر

 .بستم سرم باالی ساده همیشه مثل کش با و زدم موهام به ای نهشو و اومدم بیرون بهداشتی سرویس از

 .شدم میخکوب جام سر بود ایستاده من از اونورتر متر دو که کسی دیدن با گذاشتم سالن توی قدمی که همین اما شدم خارج اتاق از

 .بخورم تکون حتی تونستم نمی و بودم زده زل بهش زده مسخ

 !کرد می کار چی اینجا اون

 .ایستاد روم روبه درست و کرد پر مون بین لهفاص

 .نکرده روشن برات چیزایی یه جونت آیهان اینکه کردی؟مثل تعجب اینجا اونم دیدنم از چیه:گفت و زد خندیزپو

 !کنی..می..کار..چی..جا...اینـ...تو:گفتم من من با

 .ببرم اشیب تو که امانتیم اومدم معلومه خب!من:گفت تمسخر با و کرد اشاره خودش به

 ببری؟ منو!چی_

 :دادم ادامه و ایستادم سینه به دست

 .کرد روشن برات چیزایی یه آیهان اینجا اومدی که قبل دفعه کنم فکر_

 .انداخت باال ابروهاش

 .کرده روشن من برای چیزایی چه ببینیم بپرسیم خودش از بریم بیا میاد داره اوناهاش:دنیل

 .زدم زل بود اتاقش از وجخر حال در که آیهان به و برگشتم

 .بوده خواب االن تا اونم پس

 .بود زده زل ما به ناراحتی با و بود آشفته موهاش

 .کشیدم دستش و رفتم سمتش به

 .بره کن رد اینو بیا آیهان_

 .کردم اشاره دنیل به و

 !نه مگه میگه چرت ببره منو خواد می میگه:گفتم که نمیگه هیچی دیدم
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .زد زل چشمام توی

 چشماشه؟ توی اشک نم کردم می احساس اچر

 .بری باهاش باید:آیهان

 .بود غمگین و گرفته صداش طنین

 !برم اون با باید من آیهان؟چرا میگی داری چی_

 .کنم صداش میاد،میرم همراهت کنی،سحرم می زندگی دنیل پیش دیگه تو بعد به حاال از:گفت و کشید بیرون دستام میون از دستش

 .رفت باال طبقه های پله سمت به و گرفت صلهفا ازم هم بعد

 .داشت نگهم محکم دنیل که برم دنبالش خواستم

 .نکـ ولم لعنتی کن ولم_

 .چشمام توی زد زل و داشت نگهم تر محکم که زدم سینش به 

 !نه داری دوسش_

 دارم؟ دوست کیو!میگی داری چی_

 .بودی من الم اولم از تو برسی آیهان به تو نمیزارم من بدونی بهتره_

 .میومد در اشکم داشت دیگه

 .بخورم جوم تونستم نمی که بود داشته نگهم سفت قدر این

 .مبیا تو با خوام نمی من ـنک ولم_

 .دستش دادن مالش به کرد شروع و کرد ولم که گرفتم گاز دستش محکم

 .پایین میان دارن سحر و آیهان دیدم که رسوندم ها پله به خودمو بدو بدو

 !شده چی اجی اجی:گفت و آغوشم توی کرد پرت خودشو رسید بهم ات سحر

 .فهمیدم نمی هیچی و بودم آیهان نگاه غرق فقط

 !میدی دنیل تحویل دستی دو منو داری که نداری دوسم پس

 اره؟ بشی خالص شرم از خوای می

 .بود کرده تار دیدم اشک نم

 .نبینی منو دیگه تا میرم میرم باشه:گفتم دل در و فشردم هم روی چشمام

 .هستم تو با سها سها:سحر

 .خونه گردیم می بر ما:گفتم و کشیدم چشمام به دستی

 .گرفت جلوم دنیل که کشیدمش خروجی در سمت به گرفتمو دستش و
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .میای من با تو:دنیل

 .گرفت سفت دستم که بزنم پسش آزادم دست با خواستم

 :زد داد

 .میای من تو گفتم_

 .چسبوند مبه خودشو ترس با سحر

 .ببر خواهرش:گفت داشت چشم به دودی عینک و بود پوشیده رنگی مشکی رسمی اما ساده شلوار و کت که مردی به رو دنیل

 !ببرید خواید می منو کجا:سحر

 .کرد جداش من از و اومد سحر سمت به مرد

 .بودم شده زمین میخکوب من اما کرد می صدا منو اسم و زد می جیغ سحر

 .بخورم جوم جام از تونستم نمی و کرد ینم کار مغزم

 .کنم دفاع ازش نتونستم حتی من و شد خارج عمارت از مرد اون همراه سحر

 .من هستم بدی خواهر چه

 .انداخت کولش روی منو و اومد سمتم به دنیل

 .میای من با هم تو: دنیل

 .اومدم خودم به باالخره بود کرده من رفتن به پشتش که آیهان دیدن با

 .نداشت ای فایده اما کنه ولم خواستم می ازش و زدم می چنگ دنیل کمر به دستام با حکمم

 .انآیهان،آیه_

 .بود شده خشک بودم زده که جیغایی از گلوم

 .بود فایده بی اما خواستم کمک ازش و زدم ماشین توی کنه پرتم دنیل اینکه از قبل فریادم آخرین

 .نکرد بهم هم نگاهی نیم حتی

 .بود شده رحم بی قدر چه

 .بیفت راه: گفت و نشست راننده دیگه سمت و بست ماشین در محکم دنیل

 .اجی ترسم می من:گفت و چسبوند بهم خودشو بود ماشین عقب کنارم که سحر

 .ترسم می منم:گفتم لب زیر

 .کردم مخفی سحر آغوش توی سرم و

 .دیپرس یم ازم یزیچ و زد یم یحرف نه نیهم یبرا بود شده من بد حال متوجه سحرم

 .شد ینم اما زمینر اشکم یا قطره تا گرفتم یم خودمو یجلو و بودم غرق خودم درهم افکار ،تو نیماش توقف تا
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .خورد یم رغم چشمام یجلو مدام که بود مبهمم قلبم،سرنوشت از تر مهم اما.بود شکسته بدجور قلبم

 کردم؟ یم کار یچ دیبا من حاال

 .دیش ادهیپ:کرد خارج فکر از منو لیدن نیخشمگ یصدا

 .شد خارج نیماش از سرم پشت سحرم.شدم ادهیپ نیماش از و کردم پاک اشکام

 .بکنه یغلط چیه نتونست هم هانیآ اون!آوردم دستت به باالخره یدید:گفت و ستادیا کنارم لیدن

 .بزنم زل چشماش یتو نفرت با تونستم فقط

 .بودن ستادهیا صف به در دم الیو خدمه

 .نییپا طبقه اتاق دیببر کردم،خواهرشم مشخص که یاتاق همون به دیببر رو سها:گفت دخترا از یکی به رو لیند

 .بردش عمارت داخل سمت به زور به و اومد سمتش به خدمه از یکی که کنه اعتراض خواست سحر

 .دیایب دنبالم:گفت و ستادیا کنارم اومد دخترم اون

 .افتادم راه به دنبالش نیهم یبرا نداشتم رو نمک مخالفت باهاش نکهیا حس اصال

 .کردم یم نفس یتنگ احساس و دن یم قورتم دارن الیو نیا یواراید و در کردم یم احساس

 .میشد باال سالن وارد و میرفت باال ها پله از

 .کرد باز برام در و رفت اتاقا از یکی سمت به دختره

 . بست سرم پشت در شدم اتاق وارد که نیهم

 .انداختم اتاق به گذرا ینگاه

 .بود ریگ نفس و تنگ کیکوچ قفس هی مثل من یبرا اما بود دلواز و ساده اتاق هی

 .انداختم بود باخته زیچ همه که یدختر به ینگاه نهییآ یتو از

 .باختم هانیآ به اونم که داشتم قلب هی فقط

 .شدن روان هام گونه یرو و شدن یجار اشکام دوباره قرمزم یچشما دنید با

 .زدن زار به کردم شروع و کردم پرت تخت یرو خودمو

 .نکردم حس زمان گذر اصال که بودم شده خودم یایدن در غرق قدر نیا

 !نه مگه یدار دوسش یلیخ_

 .کردم پاک اشکام و کردم بلند سرم

 .زارم یم دلت به ارزوش یول:گفت و شد تر کینزد

 .گرفتم ازش نگاهم و گرفتم دندون به لبم

 .بفروشم یکی به خواهرت خوام یسها،م بکن خوب فکرات:لیدن

 !یچ:گفتم و زدم زل بهش وحشت با
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .منه با تو ازدواج کنه یم منصرف عمل نیا از منو که یراه تنها و بفروشم خواهرت خوام یم یدیشن که نیهم_

 .گرفتم مشتم یتو قشی و بردم هجوم سمتش به

 . یلیخ لیدن یپست یلیخ_

 .شد بلند تخت یرو از و کرد جدا قشی از دستام

 . بکن فکرات:گفت شدیم خارج اتاق از داشت که طور همون

 .بست در بعد و

 .شدمیم منفجر تیعصبان از داشتم

 .کنه استفاده سوء خواهرم از خواست یم یعوض اون

 .دادم فشار و گرفتم دستام یتو سفت تخت مالفه

 .گفتن پال و پرت و زدن غیج به کردم شروع تیعصبان از

 .شهیم پاره حنجرم داره کردم احساس که زدم غیج قدر نیا

 .بستم چشمام و گذاشتم بالش یرو سرم

 !دارم من که هیتلخ سرنوشت چه نیا ایخدا

 خدا کار یچ!بکنم تونم یم کار یچ من

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

 .کردم یم نگاه مهمونا به داشتم مخصوص گاهیجا یرو از

 .دمید یم مامچش با خودمو مرگ داشتم

 .کنم راحت خودمو و کنم یخودکش تونستم ینم یحت

 ...سحر خاطر به فقط

 .راحت التیخ پس آوردم خونه دیگفت یم بهش که یا شده خراب اون از قبال اد،مدارکتیم داره عاقد:گفت گوشم در لیدن

 .زمیعز:کرد اضافه هم بعد

 .یکن یم نابودم ذره ذره یدار:گفتم و زدم زل بهش بغض با

 .کرد پاک اشکام نم و دیکش چشمام به یدست

 چه بدم اون به رو تو و برم کنار خورم یم قسم برسونه خودشو هانیآ یبش من زن تو نکهیا قبل تا م،اگهیبزار یقرار هی بزار:لیدن

 !طوره

 .انداختم ریز سرم

 .ادیب هانیآ نداشت امکان

 .اومد عاقد:لیدن
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کرد شروع ییگو کیتبر و مدارک گرفتن از بعد و ستادیا فاصله با کنارمون عاقد

 .دادم فرصت هی بهش من:گفت و گرفت دستام لیدن

  یزندگ کنارش در عمر اخر تا عشق با و دیریپذ یم خود همسر عنوان به تمپلتون لیدن شما ایآ جاکسون سها خانوم زهیدوش:عاقد

 کرد؟ دیخواه

 .دیچرخ دیجو یم ناشناخو و بود ستادهیا سالن گوشه که سحر سمت به نگاهم

 د؟یریپذ یم ایآ:عاقد

 .رهیپذ ینم نه:زد داد و اومد رونیب جمع ونیم از یکی که بله بگم خواستم

 ....صداش

 .نظر مورد شخص به زدم زل

 .بود هانیآ نیا من یخدا

 .بود نزده هاشم شیر یحت.دیرس یم نظر به آشفته قدر چه

 .کرد خارج لیدن یدستا یتو از منو دست من و گاهیجا سمت اومد

 !آقا دیزن یم هم به مراسم چرا:عاقد

 ..خانومو نیا چون:هانیآ

 .چشمام یتو زد زل و کرد مکث

 .دارم دوست خانومو نیا من چون_

 .اوردمیم در شاخ داشتم دمیشنیم که یزیچ از

 آقا؟ دیگ یم دیدار یچ:عاقد

 .گفت یم یزیچ هی کس هر و بود شده اهویه از پر مجلس تموم

 .ساکت یهمگ:گفت بلند و دیندخ لیدن

 .شدن ساکت مجلس تموم

 .شو خوشبخت پس... پس هستم قولم یپا و دادم قول من:گفت و من به کرد رو لیدن

 .رفت نییپا گاهیجا از و انداخت ریز سرش هم بعد

 .رفتن رونیب مجلس از کردن یم پچ پچ باهم داشتن که یحال در و شدن پراکنده مجلس،همه از لیدن شدن خارج با

 .کرد یم نگاه رو ما و بود ستادهیا شوق اشک و لبخند با سالن ته که بود سحر فقط

 کنم؟ کار یچ دیبا من االن:عاقد

 .عاقد به داد یخوشحال با و آورد در شناسنامش هانیآ

 !دیهست مسلمون شما:گفت و کرد مطالعه شناسانامه عاقد
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ه شب اتفاق افتاد..نیم      
 .کرد دیتائ هانیآ

 .اما:عاقد

 .مسلمونم منم:فتمگ و دمیپر حرفش وسط

 .خوب اریبس:عاقد

 .گرفتم دستام ونیم دستش و ستادمیا هانیآ یرو روبه

 .دمیگنج ینم خودم پوست در و بودم شده رهیخ هانیآ به لبخند با خوند،من یم خطبه داشت عاقد که یمدت تموم

 .داشت لب به لبخند هم هانیآ

 م؟یوکل بنده ایآ:عاقد

 .بله_

 .بودم خوشحال اما بود سحر زد یم تدس که یکس تنها نکهیا با

 .رفت و گفت کیتبر عاقد گفت رو بله هانیآ نکهیا بعد

 .رمیبگ خودمو جلو امشب که نخواه ازم اما رمیبگ تپل یعروس هی برات بعدا دمیم قول:هانیآ

 .د*ی*س*و*ب و گذاشت میشونیپ یرو لباش هانیآ که زدم یحیمل لبخند

 من؟ عمارت میبر:گفت و کرد حلقه کمرم دور دستاش

 .یبد جواب سوالم هی به دیبا اول_

 ؟یچ_

 .دمیکش درد قدر چه یدون ی؟نمیفرستاد لیدن شیپ منو چرا_

  تو به میکن اجازدو تو و من اگه که خورد قسم لیدن نداشتم یا چاره اما دادم عذابت که زمیعز دیببخش:گفت و د*ی*س*و*ب دستم

  نتونستم دمیشن ازدواجت خبر یوقت اما بزنم دارمو تو به که یعشق دیق شدم مجبور نرسه یبیآس تو به نکهیا یبرا منم زنه یم صدمه

 .رمیبگ خودمو یجلو

 بشم خوشبخت ندارم دوسش که یکس با تونستم ینم من چون کرد کار نید،بهتریکش کنار لیدن که خوشحالم_

 خانومم؟ میبر حاال:گفت و دیخند هانیآ

 .....داشتم دوست رو هانیآ دهن از حرف نیا دنیشن قدر چه

 1396 مرداد:خیتار

 ایدن یها عاشق تموم به میتقد

 برای دانلود رمان های بیشتر به سایت

siah.ir-www.ghalam 

 مراجعه کنید.

http://www.ghalam-siah.ir/

