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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 نام رمان:حکم دل

 نویسنده:فلایر 

 

ي خوشگل خالصه رمان:داستان روایتگر دختري به اسم باران که باپدرش زندگي میکنه و زندگي معمولي داره ولي باران خیل

و ناز همینم باعث شده خیلي از پسرا دنبالش باشن و پدر باران قمار باز ولي سر همین قمار بازي همه چیزش رو از دست 

بوده از باختش عصبي درگیر میشه ... موقع میده...دوباره ریسک میکنه و قمار میکنه ولي پدرش بازم مي بازه پدرش هم که 

نمیاره تمام میکنه ...باران تنها تر از همیشه میشه ... صاحبخونه هم که میبینه پدرش مرده درگیري چاقو میخوره و دووم 

نمیتونه بزاره یه دختر تنها تو خونه باشه و بیرونش میکنه همون موقع یکي از طلبکارهاي باباش باران رو تهدید میکنه 

باد داده بوده و طلبکار پدرشم به باران پیشنهادي میده  پولش رو میخواد ولي باران چیزي نداشته تا بده پدرش همه چیز رو به

که باران مجبور به قبول کردنش میشه و میره خونه طلبکار پدرش و طي یه سري اتفاقات باران از اونجا فرستاده میشه به یه 

فته و........ خوبه دیگه جاي دیگه وارد زندگي دو برادري میشه که ازهم متنفرن شیانا و شنتیا و این بین اتفاقات جالبي میا

 ...... چقدر بگمم دوستش دارین خوشتون اومده ادامه اش رو بخونید

 ...ژانر رمان:عاشقانه..هیجاني ....کمي هم پلیسي

 :مقدمه رمان

شاه دل با دل حاکم میشود نه شمشیر از این رو شمشیر رو از پشت بسته....در زندگي حاکم بودن به دل است نه به زور و 

 ...زور اسباب

 ...وقتي که زندگي رو با دل شروع میکني لذت آن بیشتر از هر تک خالي به دل مي نشیند

 دم از حکم دل میزني

 ..پس به زبان قمار برایت میگویم
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 ...قمار زندگي را به کسي باختم که تک دل را باخشت برید

 ...باخت زیبایي بود

 ...یاد گرفتم به دل ، دل نبندم

 ...دل حکم نکنمیاد گرفتم از روي 

 ......دل را باید بر زد و جایش سنگ ریخت که با خشت تک بري نکنند

 ....امیداوارم خوشتون بیاد

 ...باران جان تسلیت میگم دخترم خدا بهت صبر بده انشاهلل غم آخرت باشه-

با چشاي خیس اشک درست همسایه ها و مردمي که بهم تسلیت میگفتن و بهم یاد آوري میکردن یتیم شدم دیگه بابام نیست 

کنار مزار بابا افتاده بودم و هق هق میکردم..با لباس هاي خاکي و وضعیت خیلي بد..میگفتن غم آخرت باشه دیگه غم از این 

باالتر هم هست غم از دست دادن پدرت از دست دادن تکیه گاهت و همه پشت و پناهت..غم بي کسي چي میتونه از همه اینا 

خداجونم...خدایا مگه ازت چیزي خواستم خدایا مگه گناهي کردم که تنها کسم بابام رو گرفتي..هق هق کردم بدتر باشه..هیچي 

باورم نمیشد..امروز هفت روز که دیگه بابایي نیست..باباجونم..هفت روز تو این گور سرد خوابیده..هفت روز دیگه نیست بیاد 

 ...خونه بگه بارانم کجایي بابا بیا

یست تا وقتي اومد خونه باران رو صدا بزنه دیگه نمیتونم بگم بابا..دیگه بابا ندارم نازم بده بگه دخترم...با دیگه هیچ کس ن

اشک جیغ زدم باورش واسم سخت بود خودم رو انداختم روي مزار بابا...خاک رو تو مشتم گرفتم مزار پدرم رو تو آغوش 

بابایي جونم...تو رو خدا پاشو بسه بیدار شو بگو دروغه بگو باران ات گرفتم بغل کردم قبرش رو و فریاد زدم با اشک:بابا..

رو تنها نذاشتي بگو..بازم میاي خونمون.بابا من از این به بعد تو خونمون چشم انتظار کي باشم..بابا..تو رو خدا تنهام 

ي چقدر دلم واست تنگ شده...خیلي نزار..بابا برگرد...من تنهام خیلي تنهام بابایي هفت روز تنهام گذاشتي بابایي نمیدون

 ...تنگ...آخ باباي خوبم

جیغ میزدم و مشت مشت خاک تو سر خودم میریختم همه رفته بودن هفتم بابا تمام شده بود و همه رفته بودن حاال فقط من 

ي بود و همیشه بودم...فقط هفت روز کنارم بودن...همون موقع یکي بغلم کرد عطیه خانوم بود همسایه امون که زن مهربون

هوام رو داشت..با گریه بغلم کرد و گفت:باران جان بسته دخترم...خودت رو کشتي تو این چند روز..پاشو عزیزم..پاشو..با 

 .....عذاب دادن خودت پدرتم عذاب میکشه...بیا دخترم قسمت و عمر بابات تا همین جا بود

 ...م رو کشتن بابام رو ازم گرفتن باباجونم روبا گریه هق هق گفتم:قسمت نبود..نبود عطیه خانوم..بابا

عطیه خانوم با گریه بدن بي جونم رو بلند کرد و وادارم کرد بهش تکیه بزنم ولي من نمیخواستم برم من دلم بابام رو 

خانوم منو میخواست...تو رو خدا منو نبرین بذارین کنار بابام باشم من تنهاش نمیذارم...هق هق میکردم به زور بردنم و عطیه 

سوار ماشین کرد حتي نمیدونستم ماشین کي؟و خود عطیه خانوم هم کنارم نشست و مجبورم کرد سرم رو به شونه هاش تکیه 

 ...بدم و رو شونه هاش زار زدم

که تا باالخره رسیدیم به خونمون..کمکم کرد پیاده شدم...کلید خونمون رو بهش دادم در رو باز کرد منو برد داخل خونه...آخ 

 ....این چقدر پا گذاشتن تو این خونه بدون پدرم سخت بود آخ خدا

عطیه خانوم منو برد توي خونه..کمکم کرد لباساي خاکي ام رو در آوردم و لباس تمیز پوشیدم و بعد به زور منو گذاشت روي 

 ...باشهتشک روم پتو کشید و گفت:استراحت کن دخترم تا من برم واست شام یه چیزي درست کنم بیارم 

فقط سر تکون دادم و بي جون ازش بابت زحماتش تو تمام این چند روز تشکر کردم و اونم سر تکون داد و رفت..من موندم و 

 .... این خونه تنگ و تاریک بدون پدرم ..و چقدر عذاب آور بود....خیلي عذاب آور

یم قرار بود چي بشه خداجونم چي...من که هیچ کس با اشک چشامو بستم...چقدر سخت بود تنهایي خدایا از این به بعد زندگ

رو نداشتم هه مادرم که از بابام طالق گرفته بود و خودش ازدواج کرده بود با کسي دیگه و خوش و خرم با بچه هاش از اون 

رمم که میکرد میومد خونه و با رفیقاش میگشت و ماد شوهرش زندگي میکرد پدرم رو دوست نداشت چون پدرم همیشه بد م

بدش میومد طالقش رو گرفت و رفت با اوني که دوسش داشت ازدواج کرد.... بابام وضع خوبي نداشت ولي بعد یه مدت یهو 
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وضع امون خوب شد جوري که یه خونه خوشگل تو یه جاي متوسط شهر خریدیم نه پایین شهر نه باالشهر و با بابام زندگي 

یشه با رفیقاش بود هیچ وقت دست روم بلند نکرد خیلي دوستم داشت و مواظبم بود...منم میکرد و هممیکردیم بابام با اینکه 

بابامو دوست داشتم واسم جاي سوال داشت چطور شد وضع امون یهویي این همه خوب شد و بعد فهمیدم بابام قمار بازي 

بازي...منم که میرفتم دانشگاه درسم شرط بندي و تا سگ  21میکنه و شانسش اومده و قمار میبره همه جور قماري میکرد 

رو میخوندم تا اینکه یهو سقوط کردیم و فهمیدم بابام سر قمار باخته....ولي پشت قمار هي قمار میکرده و کم کم همه چیزمون 

میدم رو به باد داد خونه همه چیز رو فروختیم مجبوري ...پول خونه رو داد به طلبکارها و قمارهایي که باخته بود..ولي نفه

پول از کجا آورد بازم که یه خونه اجاره اي همیني که االن هستم رو گرفت و اجاره نشین شدیم...بابام دیگه نمیخواست بره 

سمت قمار ولي بازم طمع کرد و رفت و قمار کرد ولي انگاري دیگه قرار نبود شانس با بابا یار باشه و بابا باخت ....بابا اون 

بوده .... مقصر از باخت دوباره اش.. با کسي که باهاش قمار زده بوده درگیر میشه طرف مقابلم بوده هم عصبي شب هم 

اصلي خود بابام بود چون با چاقو بهش حمله کرد هردو چاقو رو به سمت هم میکشن که متاسفانه سر چاقو برمیگرده و به 

میخوره و بابام خونریزي داخلي میکنه و فقط یه روز دووم  باباي من میخوره جراحتش خیلي خیلي عمیق بوده و به طهال بابام

میاره و بعدش میمیره و من نابود شدم چون مقصر اصلي دعوا بابام بوده قاتلش به چندسال حبس محکوم میشه منم کسي رو 

عدام شدن اون که نداشتم تا بخوام پیگیر بشم و اون عوضي رو پاي چوبه دار ببرم...همچین آدمي هم نبودم.... با کشتن و ا

باباي من زنده نمیشد فقط بچه هاي اونم مثل من یتیم میشدن...حاال من موندم و این خونه اجاره اي و بي پدري خدایا خودت 

کمکم کن..بتونم از پس این زندگي بربیام..خدایا صاحب خونه بیرونم نکنه بدبختم...من که پولي هم ندارم......باید قید درس و 

ساله بي کس و کار بي تجربه کي کار میداد....هووف...غم چي رو بخورم  21زنم و برم دنبال کار...به یه دختر دانشگاه رو ب

 .....من خدا پدري که از دستش دادم یا بي کسي بي پولي و فقر غم چي خداجونم

 چند روز بعد

یدا نمیشه کي به من دیپلم که هنوز لیسانسم پوف دیگه نمیکشم خدا هرجا دارم دنبال کار میگردم هیچ جا کار واسه من بدبخت پ

رو نگرفتم کار میده اونم بدون تجربه و سابقه کاري ..واقعا دم خودم گرم..پووف بي حوصله پاشدم و رفتم آشپزخونه سماور 

رو روشن کردم تا یه چایي بخورم خدایا مادرم که تو بچگي رفت پي عشق و زندگي بهترش دیگه چرا پدرم رو ازم 

 ..منتظر بودم چایي دم بکشه که صداي در خونه اومد..در میزدن وا کیه؟گرفتي

سریع به مانتو و شال برداشتم و پوشیدم و از خونه زدم بیرون حاال یارو دست از سر در هم بر نمیداشت گفتم:اومدم اي بابا 

 ...اومدم

من میدونم این واسه سالم احوال پرسي  رفتم سمت در و بازش کردم و با دیدن علي آقا رنگم پرید..واي صاحبخونه بود

 .....نیومده

 لبخندي زدم اونم لبخندي زد و گفت:سالم دخترم خوبي؟

 ...سالم ممنونم علي آقا بفرمایید داخل دم در بده-

 ..نه دخترم دیگه یه کار فوري داشتم باهات و اومدم بگم و برم-علي آقا

 ...بعله بفرمایید چه کاري در خدمتم-

عذب نگام کرد و یکم من من کرد و گفت:ببین دخترم باران جان توهم مثل دختر مني..به وهللا خودم راضي نیستم خدا عالي آقا م

بابات رو بیامرزه...خودت میدوني محله ما محله خوبي نیست همه منتظر یه چیز کوچیک هستن تا حرف درست کنن اینا....من 

 ...میخوام واسه خونه مستاجر جدید بیارم

دم یه سطل آب یخ روم ریختن داشتم پس میافتادم با بیحالي گفتم:آخه ..چرا علي آقا اگه مسئله اجاره خونس که عقب حس کر

افتاده بخدا من هرچي پول داشتم با کمک همسایه ها مراسم پدرم رو گرفتم و االنم دنبال کار دارم میگردم کار که پیدا کردم پول 

 ...ماهیانه اجاره عقب افتاده رو میدم

علي آقا دیگه رو در بایستي رو گذاشت کنار و گفت.:ببین دخترم...مسئله پول اجاره نیست کاش پول اجاره بود که اون موقع 

فداي سرت تا بحال پدرت بود و چون دوتایي باهم بودین من این خونه رو به شماها اجاره دادم ولي حاال که پدرت رفته خدا 

 ...بیامرزتش پدرت. رو

 ن شما رو هم بیامرزخدا رفتگا-
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ممنون حاال تو یه دختر تنهایي و همین االنم مردم حرف در آوردن واسم و منم نمیتونم بزارم یه دختر تنها اینجا باشه و به -

دختر تنها خونه اجاره بدم امیدوارم منو درکم کني و لطفا تا آخر هفته بعد خونه رو تخلیه کن که مستاجر جدید میاد..من دوهفته 

فرصت دادم تا یه جاي دیگه واسه خودت پیدا کني بازم ببخشید دخترم ولي چاره اي ندارم و نمیتونم بزارم منو هم درکم بهت 

 ...کن میدونم هنوز داغ داري

و علي آقا نگام کرد بي حال فقط تونستم سرم رو تکون بدم و آروم برگشتم در خونه رو بستم و همونجا پشت در سرخوردم 

م سرخورد و هق زدم خدایا من االن چه غلطي کنم تا بحال دردم بي پولي بود و کار پیدا کردن حاال بدون سر کف حیاط...اشکا

 پناه و خونه چه غلطي کنم آخه من بدون پول تا دو هفته دیگه چجوري خونه پیدا کنم آخ خداجونممم

 ....اشکام چکید..واي خداجونممم بابا چرا رفتي منو بدبختم کردي چراااا سرم روي پاهام گذاشتم و هق زدم و.

از قبرستون داشتم برمیگشتم سمت خونه واقعا نا امید بودم تا دوهفته ي دیگه آواره میشدم کارتون خواب هه...مگه پول داشتم 

ریه تا بخوام یه خونه اجاره کنم حتي پول اجاره یه سگ دوني پایین شهر رو هم نداشتم...اووف تا باحالم سر مزار بابا بودم گ

کردم و گفتم چرا..چرا قمار کردي بازم.... بابا تو قمار بازي نکردي تو سر زندگیمون قمار کردي و نابودش کردي...حتي به 

سرم زده بود برم کنار مادرم ازش کمک بخوام با اینکه اون االن شوهر خودش و بچه هاش رو داشت ولي نرفتم چون میدونم 

 ....د اصال منو یادشم نیست اینکه دختري به اسم باران دارهاون مادر اصال به یاد من نیست شای

میدونستم برم سمتش بهم کمک نمیکنه میدونستم با وجود اون شوهرش نمیشه..و نمیخواستم الکي غرور شکسته شده ام رو 

 بیشتر به پاي مادرم بشکونم البته زني که بشه اسمش رو مادر گذاشت..؟؟؟

نمون متعجب وایستادم...یه شاسي بلند غول پیکر دم در خونه بود و چند دوتا مرد هیکلي و سرکوچه بودم با دیدن دم در خو

یکي که از همه هیکلي تر بود افتاده بودن روي در خونه و محکم در خونه رو میزدن..اینا دیگه کي هستن ؟دم در خونه 

.خونه مال من نیست که هفته بعد باید تحویلش ...نگاه نگاه دارن دروازه رو از جا میکنن بهتر برم جلو تا در رو نکندن.

 :بدم...بدو رفتم سمتشون و رو بهشون فریاد زدم

 هوووي یابووو مگه سر آوردي یا در طویله است که اینجوري داري در میزني؟-

 ...اوني که از بقیه هیکلي تر بود نگام کرد و با صداي خشني گفت:کمتر از طویله هم نیست

 :وزخندي زدم و گفتمعوضي رو ببین دیگه پ

 طویله زندگي کردي که اینقدر خوب میدوني؟-

 ...عصبي نگام کرد و گفت: برو گمشو رد کارت

 .. هه نگاهش کردم و گفتم:فعال تو باید گمشي از جلوي در خونه من

 ...تو کي باشي-یارو

 کسي که اینجا زندگي میکنه تو اینجا چه غلطي میکني با کي کار داري؟-

 ...گام کرد و گفت:با ایرج عوضي کار دارمموشکافانه ن

 ...اووي مرتیکه درست صحبت کن اگه میخواي پیداش کني اینجا دنبالش نگرد قبرستون دیگه-

نگام کرد با خشم و اومد طرفم و چونه هام رو تو دستاش گرفت و سفت فشردشون اخمام از درد رفت توهم و فریاد زد:دختره 

 ..ي هستي اصال؟اون ایرج کجاست؟کثافت منو مسخره میکني..تو ک

با حرص نگاهش کردم و گفتم:من بارانم دختر ایرج ..هیچ مسخره بازي در کار نیست بابام مرده اگه دنبال بابام اومدي برو 

 ....قبرستون توي گور خوابیده پدرم

 متعجب نگام کرد و گفت:دروغ میگي یعني ایرج مرده؟

 ....د دروغ بگم بابام مرده کاش دروغ بودلعنتي ولم کن چونم رو شکستي چرا بای-
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یهو عوضي فریاد زد: د نه دیگه داري دروغ میگي بابات مرده اون ایرج شارالطان خودش رو قایم کرده تو رو فرستاده بگي 

 ...مرده

 ..و بعد محکم هولم داد و گفت:زود در خونه رو باز کن

دم آشغال تو اصال کي هستي از کدوم گوري پیدات شده ولم خفه شو عوضي باور نمیکني بریم قبرستون خودم نشونت ب-

 ...کن...بهت میگم

ولي به زور با دوتا بادیگارداش مجبورم کردن در خونه رو باز کنم و محکم پرتم کردن تو حیاط و خودشونم داخل شدن آي 

 ...اش شده خراب شده رو سر منتمام تنم از برخورد با زمین درد گرفته..خدایا این رواني دیگه کیه یهو از آسمون پید

لعنتي قیافه خشني داشت هیکلي بود کله بي مو...کال کچل بود و کنار ابروهاش هم یه خط داشت و همین باعث شده بود 

سال رو داشته باشه...واقعا ازش ترسیده بودم...رفتن داخل خونه با جیغ رفتم تو  43 40ترسناک به نظر بیاد و بهش میخورد 

 د زدم:هوي کثافت کجا میري با کفش تو خونه نرو..من اونجا زندگي میکنم..عوضي کثافت کي هستي تو؟خونه و فریا

 ...نگاهش به عکس بابا با ربان مشکي بود و بعد گفت:انگار واقعا ایرج مرده..هه...باالخره سقط شد خدا بیامرزتش

واسه خودش آتیش زد باحرص خواستم برم  و برگشت سمت من صندلي گوشه خونه رو برداشت و روش نشست و یه سیگار

سمتش که اون دوتاغول کنارش گرفتنم با حرص گفتم:حاال که باور کردي بابام مرده..از جونم چي میخواي لعنتي واسه چي 

 اینجایي دنبال چي هستي؟

باباجونت طلبکارم و همونطور که پک محکمي به سیگار تو دستاش میزد پا روي پا انداخت و زل زد تو صورتم و گفت: من از 

 ...تومن 50بابات به من بدهکار بود 

 ...تومن اومدي اینجا داد و فریاد راه انداختي مرتیکه رواني 50متعجب نگاهش کردم پوزخندي زدم و باحرص گفتم:واسه 

 ....میلیون تومن 50هزار تومن نه  50نگام کرد عصبي و گفت:دختره احمق 

 .....میلیون تومن پول ...واي خدایا باورم نمیشد 50مین واي..خدایا بابا تو چیکار کردي خشک شدم بي اختیار پرت شدم کف ز

میلیون واسه هرکسي پول نبود ولي واسه من واسه مني که کوفتم نداشتم واسه آدمایي مثل من این  50واي باورم نمیشد شاید 

از کجا واقعا این پول رو میاوردم...ازکجا با حرص  میلیون بدهکاري داشت و من باید 50پول یه زندگي بود...حاال بابام 

 ...میلیون تومن پول قرض کنه لعنتي چرااا 50نگاهش کردم و فریاد زدم:چرا باید باباي من از تو 

نگام کرد و همونطور که پک به سیگارش میزد گفت:اون موقع که بابات با قمار خورد زمین خونه و زندگیتون رو فروختین و 

د به طلبکارهاش دیگه پولي نداشت براي خریدن خونه جدید فکر کردي پول اجاره این خونتون و خورد و پولش رو دا

 ...خوراکتون رو از کجا آورد

واي خدایا یعني اون پولي که نفهمیدم چطور واسه اجاره خونه جور شده پول این مرتیکه بود باحرص نگاهش کردم و 

میلیون واسه اجاره اش داده باشه و از تو قرض کرده  50لیون مي ارزه که بابام می 50گفتم:عوضي کجاي این خونه فکستني 

 ...باشه بچه گول میزني

میلیون ولي خوب منم پولي که قرار بود بهش  30تومن قرض گرفت  30نگام کرد پوزخندي زد و گفت:بابات از من در اصل 

 50و شیش ماه بعد بهم بده نزولي..با سودش که میشد قرض بدم رو با سودش میخواستم..قرار شده بود پدرت این پول ر

 ...میلیون

 ...واي خدایا باورم نمیشد واي بابام داشت نزول میداد گیر یه عوضي نزول خوار افتاده بودم

 تومن ندارم چه برسه 50افتادم زمین نگام کرد همونطور دندون هام روي هم مي سابیدم گفتم:ولي من هیچي ندارم تا به تو بدم 

 ....میلیون تومن 50به 

نگام کرد هییي قیافش ترسناک شده بود با خشم فریاد زد:غلط کردي نداري غلط کرد اون پدرسگت..که وقتي نمیتونست 

 ...قرضش رو بده از من پول گرفت...دروغ میگي بچه ها کل خونه رو بگردین
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رو بگردي الکي همه جارو بهم بریزي رواني  جیغ زدم:هوووي عوضي چي میگي؟ میگم پول ندارم احمق چرا میخواي خونه

 ...نمیفهمي ن..د..ا..ر..م

نگام کرد بي توجه به من به بادیگارداش دستور داد که مثل وحشي ها افتادن به جون خونه و تمام وسایل و کل خونه رو 

 ....ودم هامیگشتن و تمام وسایل رو پرت میکردن اشکم داشت در میومد گیر عجب آدم زبون نفهمي افتاده ب

باحرص جیغ زدم:مرتیکه آشغال...نمیفهمي آخه من پولم کجا بود هوي عوضي به اونا دست نزن...واي خدااا....کثافت آخه من 

 ...گور ندارم تا کفن بعد پول داشته باشم

فته به من چه ولي اصال به من توجه نمیکردن..رفتم سمتش و یقه اش رو گرفتم و فریاد زدم:به من چه بابام از تو پول گر

آخههه اومدي داري زندگي جمهنمي منو جهنمي تر میکني...پول میخواي برو از بابام بخواه. بابایي که مرده..چي میخواي از 

 ...جونم...توي لعنتي

 نگام کرد با خشم و گفت:د دهنت رو ببند میگم من پولم رو میخوام میفهمي شده میرم قبر باباتو میکنم پولمو در میارم...از

 ...حلقومش

خونم به جوش اومد عوضي حق نداشت پشت سر باباي بیچاره ام که دستش از دنیا کوتاه همچین حرفي بزنه تف انداختم تو 

 ....صورتش و فریاد زدم:خفه شو مرتیکه آشغال...کثافت ح*ر*و*م ز*ا*د*ه

رو تو دهنم حس کردم اشک از  که با سیلي که تو دهنم خورد خفه شدم عوضي زده بودم پرت شدم کف زمین شوري خون

 ....چشام جاري شد..آروم آروم گریه کردم به حال بدبختي خودم...و فریاد زد:خفه شو م*در سگ

فحش فحش به پدر و مادرم واي خدااا چقدر بي پدر مادري سخته.. چقدر سخته به مادرت و پدرت فحش بدن و نتوني دم 

 ...بزني..چقدر آتیشت میزنه

 ...:رئیس چیزي پیدا نکردیم حتي پول خوردم نیستبادیگارداش گفتن

اون لعنتي عصبي نگام کرد...نگاهش کردم همونطور که رد خون رو از گوشه لبام پاک میکردم گفتم:چیه دیدي که چیزي 

 ...ندارم..چي میخواي

 ...فقط نگاهم میکرد و نگاهش عجیب بود خیلي عجیب...باحرص گفتم:هوي عوضي چشا درویش

رو لباش نشست و خندید و اومد سمت من نگام کرد و گفت:میدوني چیه واقعا تو دختر اون ایرجي پس چرا اینقدر  که لبخندي

 ...خوشگلي تو...اووف خدا تو خلقت تو هیچي کم نذاشته جیگر

 ...عصبي شدم این بي ناموس داشت چي بلغور میکرد با حرص گفتم:هووي کثافت خودت مگه ناموس نداري

 ...نچ ندارمخندید و گفت:

و بعد خودش به حرفش خندید دستام مشت شد چقدر دوست داشتم فک مکش رو بیارم پایین...و بعد ادامه داد:من یه پیشنهاد 

 ...برات دارم کوچولو

 نگاهش کردم نا مطمئن و گفتم:چه پیشنهادي؟

یروني..خوب تو به جاي پول به اندازه تو نمیتوني پول منو بدي و تا چند روز دیگه هم همونطور که خودت گفتي از اینجا ب-

میلیون تومن میاي و خونه من کار میکني تا چند سال...کار میکني مفت تا بدهي پدرت اینطوري به من پس داده بشه...تو  50

 ..خونه من یه جا واسه خوابم داري چطوره قبول میکني

 فقط نگاهش کردم بااخم گفتم:اونوقت چه کاري؟

 ....یفهمي حاال ... قول میدم کار بدي نباشه تو فقط قبولش کنتو قبول کن کارشم م-

نگاهش کردم..شک داشتم مگه میشد به همچین عوضي هایي هم اعتماد کرد از طرفي تا چند روز دیگه هم صاحبخونه بیرونم 

 میکرد باید میرفتم نگاهش کردم و گفتم:اگه قبول نکنم چي میشه؟
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 ...ول رو از حلقومت میکشم بیرونهیچي آتیشت میزنم هرطور شده اون پ-

 گفتم:میشه فکر کنم؟ باترس نگاهش کردم از این عوضي هیچي بعید نبود...واي خدایا حاال من چه غلطي کنم چه غلطي...آروم

نگام کرد و گفت:اوم فقط تافردا همین موقع میام و جواب درست میخوام اگه جوابت مثبت باشه که چه خوب ولي اگه قبول 

 ..نهادم رو واي به حالت میشه..جوجونکني پیش

و بعد بي توجه به من و خونه ام که نابودش کرده بودن رفتن...با گریه نشستم یه گوشه و پاهام رو تو شکمم جمع کردم 

پیشنهادش وسوسه انگیز بود مجبور بودم قبول کنم وگرنه از کجا پولش رو میاوردم از سر قبرم واال...واي خداااا مجبورم به 

ن عوضي اعتماد کنم پیشنهادش رو قبول کنم مجبورممم و چقدر از این کلمه مجبور و اجبار متنفرم...اجبار...اجباري که او

باعث میشه آدمایي مثل من تن به هرکاري بدن هه بدون اینکه بدونم کاري که قراره انجام بدم چیه قبول کرده بودم و چقدر 

 ....احمق بودم....چقدر

چشاي کامران...همون طلبکار عوضي آشغال که به تازگي فهمیده بودم اسمش کامران ، کچل بي ریخت زل زده بودم تو 

 ...ایکبیري حالم ازش بهم میخورد فرصتم یه روزم تمام شده بود و االن ازم جواب میخواست

 ...منم جوابم مشخص بود دیگه نبود ؟!هه

 :نگام کرد زل زد تو چشام و گفت

 چیه هوم؟ خوب باران جون جوابت-

 :نگاهش کردم اونم زل زده بود تو چشام با حرص گفتم

 ..من جونم تو نیستم-

خندید قهقه زد و نگام کرد و گفت:باشه جوجو..حاال نمیخواي جوابت رو بدي دختر من وقت الکي ندارم زودتر اون زبون 

 درازت رو وا کن ببینم قبول میکني یا نه؟

 :غریدمدوست داشتم خفش کنم واقعا، با حرص 

 ...باشه قبول میکنم-

 ..خندید بازم و گفت:آفرین به تو دختر میدونستم عاقلي

 نگاهش کردم که گفت:خوب دیگه پاشو بریم

 کجا؟-

 خونه من-

 ...االن من که آماده نیستم نمیشه فردا-

 ...زت میاري تمام زود باشنه خیر نمیشه همین االن قرار نیست کل زندگیت رو با خودت بیاري چند تیکه وسایلي که مورد نیا-

دستام مشت شد ولي حق هیچ اعتراضي رو نداشتم...رفتم سمت اتاقم و چمدون کوچیکم رو برداشتم و لباسام رو برداشتم 

 ...هرچي مورد نیازم بود..هه تمام سهم من از این زندگي همین بود

 ...راه بیافت آروم از اتاق رفتم بیرون مانتو و شلوار تنم بود نگام کرد و گفت:خوبه

منم دنبال سرش راه افتادم و از خونمون زدیم بیرون حتي نیازي به وسایل درب و داغون خونه هم دیگه نداشتم در خونه رو 

کلید کردم...بازوهام رو گرفت و منو کشید و برد سمت ماشینش همون شاسي بلند راننده اش هم دم ماشین وایستاده بود آروم 

 ...گفتم:وایستا

 سمتم با اخماي درهم نگام کرد و گفت:چرا؟برگشت 
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 ...پوفي کشیدم و گفتم:بزار کلید خونه رو بدم به صاحبخونه و بعد بریم

اونم سر تکون داد و ولم کرد راه افتادم سمت خونه علي آقا که ته کوچه بود ...رسیدم در زدم خانومش اومد دم در ازش تشکر 

ایل خونه رو هم نمیخوام و ازش خداحافظي کردم بي توجه به چشاي گشاد شده کردم و کلید رو بهشون پس دادم و گفتم وس

 ...زنش از تعجب

و راه افتادم سمت ماشین اون لندهور و سوار شدم اونم سوار شد و ماشین حرکت کرد..فقط خدا میدونست قراره از این به بعد 

ا قراره ختم بشه....ولي هیچ خبر از بازي هاي روزگار به کجا برم و زندگیم چي میشه و این راهي که دارم میرم تهش به کج

 ..... نداشتم

باالخره رسیدیم نگام رو دوختم متعجب به عمارتي که داخلش بودم یه باغ بزرگ که از یه راه سنگالخي ماشین عبور میکرد و 

باز کرد کامران باروهاي منو رسیدیم به جلوي عمارت ماشین نگه داشته شد و راننده سریع پیاده شد و در طرف کامران رو 

گرفت و همراه خودش کشید بیرون آخ بازوهام درد گرفته بود عوضي باحرص گفتم:بیشعور دست ، کش تنبون که نیست 

 میکشي...چته رم کردي؟

نگام کرد مثل سگ میموند و گفت:بهتر همین حاال خفه شي وگرنه قول نمیدم اون زبونت رو از جاش نبرم و نندازمش جلوي 

گام...قانون اول از دختراي زبون دراز به شدت متنفرم باران...فهمیدي بامن شوخي نکن و بهتره هرچي از دهنت بیرون س

 ...میاد به من نگي

 .... و بعد هلم داد به جلو و گفت:حاال راه بیافت

ید یه موقع هم موجي و مثل متعجب نگاش کردم گیر یه احمق سادیسمي به تمام معنا افتاده بودم که یه موقع خوب بود میخند

 ...سگ میشد

باهم داخل خونه بزرگش شدیم دو تا خدمتکاري که تو سالن خونه بودن سریع وایستادن و براش سرخم کردن..اون بیتوجه منو 

کشون کشون دنبال سر خودش کشید آخ بخدا بازوهام داشت از جاش کنده میشد یه حیوون به تمام معنا بود که انگاري 

 ...نمیفهمید

از پله ها منو برد باال سالن باال پر از اتاق بود رفت سمت یکي از اتاق ها درش رو باز کرد و پرتم کرد داخل...نزدیک بود 

بیافتم ولي خودم رو کنترل کردم باحرص برگشتم طرفش که نگام کرد و گفت:فعال این تو میموني..تا بعد بیام و باهم درباره کار 

زنیم خواستي سرویس جدا تو اتاق هست دوش بگیر..و یکمم به خودت برس خوشگل تر بشي تو ، تو این خونه حرف ب

 ..خوشگله

 : و چشمکي بهم زد و در اتاق رو بهم کوبید و رفت بیرون دستام مشت شد با حرص پا کوبیدم و جیغ زدم

 ...عوضیییییي کفتار-

 ....اه افتادم روي تخت تو اتاق مشت زدم روي تخت لعنتي

اقش بزرگ و خوب بود منم دیدم بي حوصله باشم واسه خودم رفتم یه دوش حسابي گرفتم که خیلي خوب بود خونه پووف ات

قشنگي داشت اون کامران الشخور پووف تو اتاق بیکار نشسته بودم که در اتاقم باز شد و خدمتکاري داخل شد متعجب نگاهش 

 .. کردم که گفت:خانوم آقا شما رو خواستن

کدوم خریه؟یکم با خودم فکر کردم آها به اون کامران خر میگن آقا...ایش چندش...بي حوصله بلند شدم و اون جلو  وا آقا دیگه

و منم به دنبالش...از پله ها پایین رفتیم و منو برد سمت یه سالن خوب که دقت کردم فهمیدم سالن پذیرایي..کامران مشغول 

کردم فهمیدم این عوضي داره نوشیدني الکلي کوفت میکنه..نگامون کرد و به کوفت کردن یه مایه زرد رنگ بود خوب که دقت 

 ...خدمتکار اشاره زد که رفت و رو به من گفت :بیا اینجا

رفتم و روي یکي از مبل ها نشستم نگام کرد خندید و گفت: هي جیگر میبینم خوشگل کردي آفرین همیشه همینقدر حرف گوش 

 ...کن باش

 ..گفتم:صدبار بهت گفتم به من نگو جیگرم و خوشگلم من هیچي تو نیستم کامران باحرص نگاهش کردم و
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 نگام کرد و گفت:قانون اول آقا کامران حاال تکرارش کن

 اه اه باحرص گفتم:آقا کامران

 ..آفرین-کامران

ون پول واست انجام کوفت و درد بگیري تو باحرص گفتم:باالخره میخواي بگي کارمن چیه یا نه ؛ قراره چه کاري در عوض ا

 بدم؟

نگام کرد و خندید موزیانه و گفت:خوب کارت زیاد سختم نیست خیلي راحت..من اکثر اوقات هر هفته و گاهي هم هر ماه 

مهموني میگیرم با دوستام و همشون رو دعوت میکنم خونم باهم خوش میگذرونیم یه دست قمار هم میزنیم خوب مهموني 

 ؟؟بدون نمایش که نمیشه میشه؟

 نگاهش کردم با چشاي ریز شده دستام مشت شد و گفتم:منظورت چیه؟

با خنده یه قلپ از اون کوفتیش خورد و گفت:منظورم مشخص عزیزم..تو ، تو شبایي که مهموني دارم لوند و جذاب میاي 

 ... واسمون میرقصي و مشروب سرو میکني و عشوه میریزي و جشنمون رو با حضورت قشنگ تر میکني

ردم منجمد شدم حس کردم مردم آره شایدم مردم...این..این مرتیکه داشت چي میگفت..من برقصم جلو یه مشت چشم حس ک

ه*زه..لوندي گري کنم..واي خدایا حس میکردم کل اون عمارت خراب شده اش دور سرم میچرخه من خر واسه چي پیشنهادش 

 ردم باخشم و گفتم:عوضیییي میفهمي چي میگي؟رو قبول کردم...واي خدایا چي داشت ازمن میخواست نگاهش ک

 ...معلومه که میفهمم چي میگم-

 :خونم به جوش اومده بود رفتم سمش با خشم محکم زدم تخت سینه اش و فریاد زدم

تو غلط کردي به من همچین پیشنهادي دادي فکر کردي من ه*زه ام یا چون بي کسم ازم هر سوء استفاده اي میتوني بکني -

مگه من دختر کاباره اي هستم که براتون برقصم و مشروب سرو کنم عوضي آشغال...از سنت خجالت بکش مرتیکه آرهههه 

 ......من هیچ وقت همچین غلطي نمیکنم حرومي

و باخشم خواستم برم که دستام رو محکم کشید و یه کشیده محکم خوابوند زیر گوشم جوري محکم که پرت شدم زمین و فریاد 

 : زد

 داري میري تولههه*سگگگگگ د کجا-

 ....آخ خون از گوشه لبام جاري شده بود خیلي دردم اومده بود و گوشه لبم گز گز میکرد...آخ

موهام رو کشید از درد ناله کردم و جیغ زدم آخ آي موهام خم شد روي صورتم و فریاد زد:بهت گفتم هرچي از اون دهنت در 

به من میگن کامران...همین حاال تنبیه این حرفات رو میبیني..دیگه تمام شده  اومد به من نگو...وگرنه زبونت رو میبرم

 ...کوچولو تو قبول کردي و مجبوري واسه من کار کني تا بدهي باباجونت رو بدي ...دیگه راه برگشتي نداري هیچ راه برگشتي

شید منو برد سمت اتاقي جیغ میزدم و هق اشک از چشام چکید باورم نمیشد اینقدر بدبخت شده بودم..همونطور موهام رو میک

هق میکردم ولي انگاري کسي نبود صداي منو بشنوه...معلوم نبود میخواست چه بالیي به سرم بیاره عوضي ...پرتم کرد تو 

 ..اتاق ..انگار تازه فهمیده بودم گیر یه آشغال سادیسمي موجي افتاده بودم

 ...ازت متنفرمممنگام کرد با اشک و نفرت نگاهش کردم و گفتم:

پوزخندي زد و گفت:هه بهت گفتم هر حرفي رو از دهنت نزار بیرون بیاد و به من نسبتش نده....من کامرانم و با کسي شوخي 

ندارم کاري باهات میکنم باران که خیلي خوب َدرست رو یاد بگیري و دیگه رو حرف من حرف نزني وقتي یکي از انگشتات 

 ..رو از دست بدي کوچولو

ا ترس نگاهش کردم جیغ زدم:نه کامران نه..تو رو بخدااا میخواي چیکار کني لعنتي...باشه باشه هرکار بگي میکنم ولي کاري ب

 ...باهام نداشته باش تو رو خدااا
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ولي اون اومد سمتم من جیغ میزدم ولي اون بیتوجه دستام رو گرفت و به زور گذاشت روي میز یه ساطور متوسط برداشت 

د باورم داشت میشد واقعا میخواست انگشتم رو بزنه...باترس نگاهش کردم که ساطور رو بردش باال و نشونه گرفت نگام کر

 :رو انگشت کوچیکم چشامو بستم داشتم مثل بید میلرزیدم و اون لعنتي رفت باال و داشت فرود میومد رو انگشتام جیغ زدمممم

 ....نهههههه خدایاااااااا نهههه غلط کردم کامران-

چشامو باز کردم و ساطور محکم فرو رفت تو میز چوبي فقط نیم سانت با انگشتم فاصله داشت باچشاي گشاد شده به ساطوري 

نگاه کردم که سردیش رو کنار انگشتم حس میکردم و لبخند مرموز کامران..یه قطره اشک از گوشه چشام چکید کامران رو 

 .....دیگه هیچي نفهمیدم تار دیدم و سرم گیج رفت و چشام سیاهي و

آخ چشامو که باز کردم روي تخت بودم و باالسرم کامران بود و نگام میکرد و داشت سیگار میکشید پک و پک با دیدن چشاي 

 ...بازم گفت:اوه مادمازل چشاتو باز کردي باالخره

 :و شروع کردم گریه کردن اشک از چشام ریخت همه چي یادم اومد انگشتم واي خدایا انگشتم رو قطع کرد جیغ زدم

 ..عوضي کثافت انگشتم رو قطع کردي حاال من چه غلطي کنم مامان من میخوام بمیرم انگشت نازم جیییغ کثافت-

کامران متعجب نگام کرد و بعد زد زیر خنده مثل سادیسمي هاي دیوونه قهقه میزد و میخندید و بعد اینکه خوب خندید 

 ...نترس انگشتت رو نزدم داریشون گفت:دختر احمق مگه یادت نمیاد؟

با گریه گفتم:دروغ میگي لعنتي داري عین سگ دروغ میگي میخواي من ببینم انگشتام رو ولي من نمیبینم چون سکته میزنم 

 ...لعنتي چطور تونستي چطور

 ..عصبي نگام کرد کامران و گفت: د تن لش میگم انگشتت رو نزدم

ا جیغ میزدم و گریه میکردم هق هق میکردم آخ خداجونمممم آخرش کامران عصبي شد ولي من باور نمیکردم مثل دیوونه ه

 :دستام رو آورد باال و نشونم داد و گفت

 ..توله نگاه کن داریش نزدمش ولي اگه یه جیغ دیگه بزني مطمئن باش ایندفعه میزنمش-

انگشت کوچیکم دست کشیدم واي خدایا شکرت اگه با ذوق به انگشتام نگاه کردم واي خدایا واي انگشتم بود واي با ذوق به 

 ...انگشتم رو میزد چي رواني خرررر بود خیلي

 ...نگام کرد و گفت:راستي کوچولو آماده باش تا چند شب دیگه یه مهموني توپ دارم میخوام بترکوني ها

 بانفرت نگاهش کردم و به دروغ گفتم:من رقص بلد نیستم

ا عیبي نداره خوب االن یه دور پس واسه من میرقصي اگه واقعا دیدم رقصت خوب نیست نگام کرد پوزخند زد و گفت:واقع

 . واست معلم رقص میگیرم یکم باهات کار کنه حرفه اي میشي هووم

 ...واییي خدااااا چشامو باحرص بستم که گفت:چیشد پاشو دیگه برقص ببینم

 عمراااااا باحرص غریدم :الزم نکرده واست برقصم بلدم

ندید و سرش خم شد طرفم نگام کرد و گفت: توله کوچولو پس بهتره بامن یکي به دو نکني و دروغ تحویل من ندي من که خ

خوب دخترایي مثل تو رو میشناسم در ضمن باران یکبار دیگه رو حرف من حرف بیاري و هرچي از دهنت بیرون اومد به من 

 فقط نمیترسونمت واقعا انگشتت رو از دست میديبگي ایندفعه دیگه بهت رحم نمیکنم و دلم نمیسوزه و 

و سرخوش از اتاق رفت بیرون قطره اي اشک از گوشه چشام ریخت باورم نمیشد باید مثل دختراي خراب جلو چند جفت چشم 

 ..ه*زه برقصم خداااا

******** 

 ...یکماه بعد
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وني داشتیم و چقدر زجر کشیدم وقتي جلو یه مشت یکماه تمام من تو این خونه لعنتي هستم هووف و تو این یکماه سه تا مهم

چشم هرز رقصیدم و عشوه ریختم لعنت بهت کامران لعنت و امشبم بازم مهموني داریم منم تو اتاقي هستم که تو این یه ماه به 

ش به عنوان اتاق من محسوب میشد قرار بود لباس امشب رو خود کامران بیاره هوووف نشسته بودم رو به روي میز آرای

خودم خیره بودم موهاي قهوه اي روشنم رو لخت شالقي کرده بودم و آرایش ملیحي داشتم و رنگ رژم رو میخواستم طبق 

لباسم انتخاب کنم که هنوز نیومده لباسم... دختر خوشگلي بودم جذاب و خوشگل چشاي درشت و کشیده سبز و آبي مثل چشاي 

قلوه اي و بیني کوچولو و اندامم فوق العاده بود هه ولي چه فایده که همه این  گربه پوست سفید و گونه هاي برجسته و لباس

 ..خوشگلي من داره به پاي چشاي نجس میره خداااا کاش منو از اینجا نجات بدي کاش

کر البته تنها چیز خوبي که از اینجا بودمم راضي بودم اونم امنیتم بود برام عجیب بود چرا کامران با اینکه هیز ولي خدا روش

بامن کاري نداره نه من باهیج دختري نبود بعد از خدمتکارها فهمیدم کامران مشکل ج*****ي داره بخاطر همینم هیچ کششي 

به جنس مخالف نداره و بخاطر همین مشکلش زنش هم ازش طالق گرفته واسه همین به اینجا بودن راضي بودم حداقل اون 

 ....یالم راحتکامران نمیتونه بالیي سرم بیاره و خ

پووف با صداي در اتاق به خودم اومدم یکي از خدمتکارها بود اسمش رویا بود میشناختمش یه جورایي باهم رفیق شده بودیم 

 :یه جعبه بزرگ دستش بود گرفت سمتم و گفت

 ..باران بگیر این لباسي که آقا گفته امشب بپوشي-

 ازش گرفتم و گفتم:رویا نمیموني

 ین امشب مهموني و کلي هم کار داریم دیگهنه باید برم پای-

سر تکون دادم که رفت ..جعبه رو گرفتم و بازش کردم لباس رو کشیدم بیرون با دیدن لباس حس کردم تمام صورتم از خجالت 

سرخ شد چییییییي این دیگه چیههه واال تو این یکماه من همه اش پوشیده ترین لباس رو میپوشیدم ولي این لباس دوتیکه 

پارچه بیشتر نداشت و مخصوص رقص عربي بود یه نیم تنه به رنگ قرمز رنگ بود با ریش ریش و سکه هاي طالیي رنگ 

 ..که ازش آویزوون بودن و یه دامن حریر بلند که بهش سکه آویزوون بود یه چاک هم کناره پاهام داشت

یرون و از پله ها پایین رفتم کامران مشغول آماده کردن لعنتي من این رو نمیپوشم خیلي بد بود وایییي باحرص از اتاق رفتم ب

 بساط قمارشون بود باحرص گفتم:کامران؟

 ...نگام کرد و گفت:واوووو چه خوشگل شدي دختر چرا لباستو نپوشیدي

 ...جیغ زدم: د مشکل همینه من این لباس رو نمیپوشم میفهمي دو تیکه پارچه بیشتر نیست نپوشمش که سنگین ترم

 ...بدون اینکه نگام کنه گفت:خوب نپوشش کامران

 چیییي من میگم نر تو میگي بدوش من اینو نمیپوشمم اصال امشب چه خبره؟شباي دیگه مهموني از این خبرا نبود؟-

 کامران اومد سمتم باخشم نگام کرد و گفت:د خفه شو دیگه باران نزار اون روي سگم باال بیاد که باال بیاد بد باال میاد..خودتم

میدوني لباس رو میپوشي امشب واسه من خیلي مهمه بهترین نمایشت رو اجرا میکني چون با کسي میخوام قمار بزنم که 

 ...قراره کلي بهم سود برسه شیانا خان

 نگاهش کردم و دست به سینه شدم و گفتم:شیانا خان دیگه کدوم خریه؟

و اون باباش کله گنده تر پیدا نمیشن..حاال هم زودتر برو حاضرشو  کامران با پوزخند نگام کرد و گفت:یه خر کله گنده که مثل

 ...زووود

تاخواستم بگم نه کامران جوري نگام کرد که واقعا ترسیدم یادم یه شب مهموني لج کردم و زدم مهمونیش رو خراب کردم واقعا 

ا دیگه از این گوه خوریا نکنم...چقدر تحمل این مهموني ها واسم سخت بود و کامران اون شب درست روي کمرم رو سوزوند ت

 بدبخت بودم که زور این عوضیا رو نداشتم به زور داخل اتاق شدم با چندش نگاهي به لباس کردم

 ....لعنتیییي دوست داشتم بمیرم خداااا افتادم روي تخت من امشب میمیرم
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مده بود و حاال نوبت من بود اول باید مشروب هووف مهموني شروع شده بود اون عوضي که قرار بود باهاش قمار بزنه هم او

 ..رو سرو میکردم لباس رو پوشیده بودم دلم میخواست بزنم زیر گریه واقعا

رو برداشتم باید طبق خواسته اندامم بدن و شکم تخت سفیدم به زیبایي خودش رو به رخ میکشید سیني که محتویات داخلش 

 ... اجرا میکردم وگرنه آخرشب حسابم با کریم الکاتبین بود کامران بهترین نمایشم رو

هیچ صندل به پانداشتم با پاهاي برهنه و انگشتاي الک زده قرمز رنگم آروم آروم با عشوه راه افتادم سمتشون خیلي آروم و 

مون ها و رفیق هاي نگام بهش افتاد ناباور نگاهش کردم من فکر نمیکردم اینقدر جوون باشه فکر میکردم مثل تمامي مه

باشه روي مبل سلطنتي رو به روي کامران  30یا  29کامران پیر و مسن و هم سن کامران ولي این پسره بهش میخورد 

نشسته بود کفش هاي چرم مشکي جین مشکي و پیراهن طوسي و پالتوي خز دار چرم مشکي به تن داشت حسابي شیک پوش 

تیره داشت یه جور سبز و عسلي...رنگ چشاش مشخص نبود و سگرمه هاش بود موهاي مواج مشکي و چشاي نافذ سبز 

توهم بود خوشگل نبود ولي عوضي جذاب بود...جذاب با اون اخماي توهمش از نگاهش خوشم نمیومد اونم نگام میکرد با 

 ...به منپوزخند اه نگاهش تیز بود و برنده حس میکردم سلول به سلول وجودم رو با نگاهش میبینه زل زده بود 

کامران هم با رضایت به من نگاه میکرد رسیدم بهشون با ناز خم شدم طرفش که موهاي بلند و لختم سر خورد روي صورتم 

فقط به چشام نگاه میکرد چشام جاذبه خاصي داشت و بدجور طرف مقابلم رو مجذوب خودم میکردم اونم خیره خیره نگام 

رو روي میز گذاشتم با لبخندي که همش از سر ناچاري بود با ناز گفتم:چیزي دیگه از  میکرد..آروم با ناز لیوان پایه بلند پر

 اي نمیخواید؟

 ..نگام کرد بازم اه پسره هیز بیشعور کثافت دوست داشتم اون چشاي خوشرنگش رو از کاسه دربیارم

 ...نگام کرد و دستاش رو باال آورد به معني نه

ندفعه سیني رو به طرف کامران گرفتم که راضي نگام میکرد و لیوان پایه بلند رو برداشت و منم با عشوه ازش دور شدم و ای

خندید و منم سیني خالي رو به رویا که کناري بود دادم کامران رو به پسره گفت:خوب شیانا خان اول نمایش میبینیم یا به کار 

 ...خودمون میرسیم

لبخند مرموزي لیوان مشروبش رو سر کشید و گفت:ترجیح میدم اول گرم  همون پسره که فهمیده بودم اسمش شیاناست..با

 ...بشم بعد بازي رو شروع کنیم پس نمایش

 :کامران خندید ..چندش عوضي و گفت

 دقیقا منم موافقم-

و به من اشاره زد چقدر دلم میخواست بمیرم آروم رفتم سمت ضبط و آهنگ رو گذاشتم آهنگ شاد عربي سعد المجرد مالو 

 ....حبیبي مالو

آهنگ آروم آروم شروع کرد به خوندن و منم آروم آروم به همراه آهنگ بدنم رو تکون میدادم و به زیبایي نرمي پاي خوش 

 ....تراشم روي پله ها گذاشتم با ناز و عشوه به نرمي بدنم رو لرزش میدادم و با مهارت دستام رو تکون میدادم

 ومال حبیبي مالو؟

 عشقم چش شده؟

 ولولي ویش جرالوق

 به من بگید چه بالیي سرش اومده؟

 البارح کان یبغیني

 دیروز که میگفت دوستم داره

 والیوم تغیر حالو

 و امروزه نظرش عوض شده
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 کان دیما فیا یسول

 همیشه دنبالم میگشت

 وغیابو علیا طول

 ولي مدت زیادیه که خودش غیبش زده

 الزم شي حد فبالو

 !(قلبشهحتما یکي دیگه تو فکرشه )

 وهللا علیه ما نعول

 به خدا اون غیر قابل اعتماده

 ومال حبیبي مالو؟

 عشقم چش شده؟

 قولولي ویش جرالو

 به من بگید چه بالیي سرش اومده؟

 البارح کان یبغیني

 دیروز که میگفت دوستم داره

 والیوم تغیر حالو

 و امروزه نظرش عوض شده

 کان دیما فیا یسول

 همیشه دنبالم میگشت

 ابو علیا طولوغی

 ولي مدت زیادیه که خودش غیبش زده

 الزم شي حد فبالو

 !(حتما یکي دیگه تو فکرشه )قلبشه

 وهللا علیه ما نعول

 به خدا اون غیر قابل اعتماده

به زیبایي آروم پاهاي راستم رو جلو و پاهاي چپم رو عقب تر و ب*سنم رو شروع کردم لرزش دادن و آروم آروم میچرخیدم 

م تا باال تنه ام رو به لرزش در میاوردم و هماهنگ با آهنگ ....نگاه سنگین کامران و اون پسره شیانا رو خودم حس از پاها

میکردم و حالم از خودم بهم میخورد دستام رو با مهارت بازي میدادم با چشام خیره تو چشاي شیانا بودم ماتم شده بود با 

وندم من این رقص رو فقط واسه بابام میکردم ولي حاال جلو یه مشت چشم عشوه لبخندي زدم و کمرم رو به زیبایي چرخ

 هرز...هه

 ... یادمه بابام همیشه میگفت دختر این کمر یا شاه فنر ...منم میخندیدم

با هر تکونم سکه هاي لباس به زیباي تکون میخوردند و حالت فوق العاده اي به رقصم داده بودن کم کم آهنگ به پایان 

آروم آروم همونطور که بدنم رو تکون میدادم به روي زمین نشستم دستام روي سینه هام گذاشتم و خم شدم و آهنگ میرسید 
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به اتمام رسید صداي بلند دست رو شنیدم آروم سرم رو باال آوردم موهام پخش صورتم شده بودن و نگام به کامران افتاد که 

 :د و لبخندي گوشه لباش بود و کامران گفتبرام دست میزد و اون عوضي هم با لذت نگام میکر

 ...باران دختر تو محشري-

 فقط لبخند زدم لبخندي که براش از صدتا فحش هم بدتر بود و آروم گوشه اي وایستادم

 اون دوتاهم خواستن قمارشون رو شروع کنن که اون شیانا گفت:کامران من یه پیشنهادي دارم

 چه پیشنهادي؟-کامران

 ...دختر قمار کنم امشب من هرطوري شده اون دختر رو میخوام ازت میخوام سر اون-

کامران نگاهي بهم کرد من با چشاي گشاد شده نگاهشون کردم جان این چي میگه واي خدایا نه واي من میدونم کامران قبول 

 ...نمیکنه من نمیخوام گیر اون پسره بیافتم که میدونم یه عوضي...عوضي تر از کامران

ا خنده گفت:نه شیانا خان اون نمیشه اون دختر واسه یه طلب واسه من کار میکنه واسم سود داره نه نمیشه اگه کامران ب

 ...میخواي دختراي خوشگل دارم براتون

شیانا بي توجه به من گفت:من اونو ازت میخوام اگه دنبال خوشگل هاي تو بودم خودم صدتا خوشگل ترشون رو دارم من اینو 

 ر قیمتي هم باشه ازت میخرمش هوم؟میخوام..به ه

کامران خیره به شیانا نگاه کرد منم با استرس نگاهشون کردم اصال مگه من کاال هستم یا کامران صاحب منه که بخواد منو 

 بفروشه کشتمش..دستام مشت شد و ناخن هام تو گوشت دستم فرو میرفت شیانا با لبخند فریاد زد:میالن

 ..بدو اومد سمتش و خم شد طرفش و گفت:بعله قربانکه همون موقع بادیگاردي 

 ...کیفم رو بیار-

 االن قربان-

و بعد چندي یه کیف سامسونت رو آورد و داد به دست شیانا که اونم گرفت و کیف رو انداخت روي میز و بازش کرد با دیدن 

 ...دالرهاي توي کیف فکم چسبید زمین اون همه پول واي خدایا

ود حتي فک کامران هم چسبید زمین کامران تا خواست دست به پول ها بزنه شیانا سریع کیف رو کشید باورش برام سخت ب

 :سمت خودش خندید و گفت

 پول زیادیه مگه نه؟-

 خیلي زیاده-کامران

یه پول من یه پیشنهاد دارم سر این دختر حاضرم باهات قمار بزنم اگه من بردم این دختر و نصف این پول مال خودم و بق-شیانا

 مال تو حتي نصف این پولم خیلي ولي اگه تو قمار رو بردي تمام این پول و خود دختره هم مال خودت چطوره؟

دیدم چشاي کامران برق زد پول کمي نبود خیلي زیاد بود خیلي...جتي اگه مي باخت هم نصف پول رو میبرد در عوض دادن من 

کامران طمع رو خوندم نگاهش به پول ها بود عوضي پول پرست واي و اگه مي برد که کال خوش شانس بود و تو چشاي 

 ...خدایا نه کامران قبول نکن نه تو رو خدا

 ...ولي کامران با لبخند گفت:قبول

 ...و شیانا خندید و گفت:میدونستم قبول میکني

استرس نگاهشون میکردم  پول رو ها رو گوشه اي گذاشتن شیانا کارت ها رو گرفت و ُبر زد بازیشون شروع شد و من با

خدایا تمام دعام این بود کامران ببره من اینجا امنیت داشتم حداقل اون کامران عوضي کاري باهام نداشت نمیتونست بالیي سرم 

 ...بیاره ولي اگه دست اون پسره میافتادم همین امشب بدبختم میکرد چي
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ون یه برگ بود کامران با لبخند و نگاه پیروز برگ انداخت واي زل زده بودم بهشون قلبم میزد دور آخر بود تو دست هرکدومش

 خدایا شاه دست کامران بود کامران خندید از حالت نگاه شیانا نمیشد چیزي فهمید کامران با لبخند

 ....گفت:شیانا بازي تمام شده برد بامن بود بنداز اون برگ رو شاه تو دستاي من بود

نداخت روي میز کامران با لبخند خیره شده به برگ ولي یهو لبخندش جمع شد اخماش رفت شیانا با لبخند مرموزي برگ رو ا

 ... تو هم و نگاهش عصبي شد متعجب نگاهشون کردم منم آروم نگاهي به میز کردم باورم نمیشد واي

 .....حکم تو دستاي شیانا بود تک دل حکم تو دستاي شینا بود و این یعني شینا برد

ده بود و این یعني بدبختي من ولي من نمیزارم من دنبال اون پسره عوضي عمرا جایي برم همون موقع خدایا شیانا بر

بادیگاردش جلو اومد کیف پر پول رو گرفت و پول ها رو شمرد و نصف پول رو به سمت کامران فرستاد چشاي کامران برق 

ودش نشدم ولي همینطوري هم کلي سود کرده بود اون زد ولي عصبي هم بود از اینکه نبرده بود و کل اون پول و من مال خ

همه پول کم پولي نبود نصف دیگه پول براي خود شیانا مونده بود کیف رو بادیگاردش برداشت کامران دستاش رو جلو برد با 

 :شیانا بهم دست دادن شیانا با لبخندي زد و گفت

 معامله خوبي بود کامران خان-

 ..شیانا خان خوشحال میشم بازم با شما از این معامله ها داشته باشم کامران خندید و گفت:صد در صد

و هردو خندیدن شیانا بلند شد از جاش نگام کرد با غرور حالم از نگاهش بهم میخورد کامران نگاهي بهم انداخت و گفت:باران 

 ..زود برو حاضر شو دیگه باید بري همراه شینا خان

مران و گفتم:من هیچ جا با این مرتیکه نمیرم فهمیدي کامران نه من کاال هستم نه تو نگاهشون کردم باخشم زل زدم به کا

 ..صاحب مني که منو به این عوضي فروختي من اینجام بخاطر طلب بابام فهمیدي هیچ گورستوني نمیرم

 م نبودکامران با خشم نگام کرد تو تمام مدت اون پسره پرو عوضي فقط با پوزخند نگام میکرد عین خیالش ه

 کامران نگام کرد اومد سمتم و گفت:نشنیده مي گیرم هر گوهي که تا بحال خوردي زود راه بیافت

 من هیچ جا نمیام-

که کامران با عصبانیت اومد سمتم و چنگ زد به موهام بلندم از دردش جیغ کشیدم سرم رو عقب برد و زل زد تو چشام و 

 ..بلبل زبون هم شديگفت:مگه با تو نیستم دختره آشغال واسه من 

 :اشک از چشام ریخته شد خدایا از کجا به کجا رسیدم من نمیخواستم فروخته شم نمیخواستم خداجونم با اشک گفتم

کامران نه کامران منو نفروش تو رو بخدا منو به اون لعنتي نده خواهش میکنم کامران یه عمر کنیزت میشم خواهش میکنم -

 التماست رو میکنم

 :با بي رحمي بیشتر موهام رو کشید که از دردش جیغ کشیدم و فریاد زد ولي کامران

 د خفه شو تولهههه*سگگگ راه بیافت ببینم-

و محکم پرتم کرد که پرت شدم درست جلو پاهاي شیانا روي چهار زانو...اشک هام ریخت روي گونه هام هق هق کردم اون 

مجبورم کرد سرم رو باال بیارم و زل بزنم به چشاش نگام کرد با عوضي پاهاش رو زیر چونم گذاشت و به زور با پاهاش 

پوزخند و بعد با کفش هاش صورتم رو یه ور کرد محکم که دردم اومد همون موقع کامران شال و مانتویي پرت کرد سمتم و به 

به زور بلندم کرد و راه  زور کاري کرد بپوشمشون شینا بي توجه به من راه افتاد همون بادیگاردش اومد سمتم جیغ زدم ولي

 افتاد منم فقط جیغ میزدم

 ..ولم کن عوضي آشغال حالم از همتون بهم میخوره کامران کثافت نمیبخشمت ولم کن سگ عوضي-

ولي به زور منو برد از خونه کامران بیرون متعجب زل زدم به لیموزین بزرگ مشکي تو حیاط و یه بادیگارد غول پیکر دیگه 

شین مثل مجسمه وایستاده بود و از این هدست ها هم تو گوشش بود و کت و شلوار پوشیده، غولي بود با که درست کنار ما
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دیدن شیانا سر خم کرد و شیانا با غرور و سرد حتي نگاهشم نکرد و اون براش در رو باز کرد و شیانا داخل ماشین نشست و 

عوضي تا خواستم جیغ بزنم در ماشین رو بهم کوبیدن و هردو تا اون بادیگارد به زور منو هم فرستاد داخل ماشین کنار اون 

 :بادیگارد جلو سوار شدن و راه افتادن شیانا نگام هم نمیکرد و با اخم مثل مجسمه زل زده بود به جلو باخشم بهش گفتم

 ... هوي کثافت عوضي چرا منو گرفتي بامن چیکار داري هان این همه دختر چرا من آشغال-

م نکرد انگار نه انگار داشتم خودمو اینجا ج*ر میدادم باخشم گفتم:هوي یابو احمق باتوام نکنه ایشاهلل الل و کر حتي نگام ه

 شدي

 :بازم هیچي نتونستم تحمل کنم باخشم گفتم

 عوضي حرومي بي پدر و مادر مگه باتو نیستم-

ردش آخ ..خون از بیني و لبام جاري شد و و برگشت سمتم با پشت دست جوري محکم زد تو صورتم که نفسم بند اومد از د

 :فریاد زد

خفه میشي یا خودم خفت کنم ت*م سگگگ...نشنیدم داشتي چه گوهي میخوردي یه دفعه دیگه ببینم از اون دهن نجست -

 ...هرچیزي بیرون بیاد میبرم اون زبون رو

وي صورتش بود و چشاي سبز و عسلیش و بعد یقه لباسم رو گرفت و محکم منو کشید سمتم خودش صورتم درست رو به ر

 برق میزد چشاش ترسناک بود خیلي

 ...باخشم تکونم داد و گفت:نشنیدم افتاد

وقتي دید حرفي نمیزنم یقه لباسم رو بیشتر تو مشتش فشرد جوري که یقه لباس دور گردنم محکم شده بود و داشت خفه ام 

 ...پرتت کنم بیرون میکرد و غرید:افتاد؟یا دلت میخواد همین جا از ماشین

 :باخشم زل زدم تو چشاش و تمام بزاق دهنم رو که باخون تو دهنم قاطي شده بود محکم تف کردم تو صورتش و فریاد زدم

 ...نه نیافتاد و هیچ وقت هم تو کتم نمیره سگ کي باشي آشغال-

 .میالنچشاش از خشم قرمز شده بود همونطور که با خشم زل زده بود تو چشام و فریاد زد:

که ماشین با صداي وحشتناکي وایستاد و ترمز کرد و اون عوضي دستام رو کشیدم در ماشین رو باز کرد و جیغ کشیدم و پرتم 

 کرد از ماشین بیرون و محکم پرت شدم روي زمین و قل خوردم

ام ریخت و ناله کردم آخ با صورت روي زمین افتادم و صورتم سابیده شد به آسفالت از درد بدنم و صورتم اشک از گونه ه

حس میکردم تمام تنم شکست آخ خداااا هق هق کردم اون عوضي هم نگام کرد با پوزخند و بعد ماشین با سرعت دور شد 

 :ترسیدم من اینجا تو این جاي خلوت بي کس و کار پرت کرده بود فریاد زدم با گریه

 ...عوضییي آشغال-

ورم ترسیده بودم خیلي به زور کف دستام رو به زمین گرفتم تا بلند شم ولي از درد و هق هق کردم از درد نمیتونستم تکون بخ

دستم جیغ کشیدم دست چپم خیلي درد داشت نمیتونستم تحملش کنم چنگ زدم به دستم و به زور سر جام نشستم گریه کردم 

م هم شده بود و درد طاقت فرسایي تمام لباسم پاره شده بود و خاکي صورتم خوني شده بود و سوزش میومد...دست چپم زخ

داشت خیلي..شونه هام میلرزید و گریه میکردم و هرچي نفرین بود به اون شیاناي عوضي میدادم یه رواني سادیسمي بود یکي 

بدتر و سگ تر از کامران هرکي به ما رسید دیوونه اس واال واقعا منو پرتم کرد از ماشین رفت نمیدونستم االن باید چه گوهي 

خورم خواستم به زور از جام پاشم که همون موقع ماشیني با سرعت نزدیکم شد نور چراغ ماشین به چشام میزد با سرعت ب

 :بهم نزدیک میشد هیني کشیدم جیغ کشیدم بلند

 نههههههههههه-

اشین بهم باخودم فکر میکردم االن له بشم زیر ماشین صداي جیغم قطع شد با صداي ترمز وحشتناک ماشین واي خدایا م

 .... نخورد
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باترس الي پلکام رو آروم باز کردم ماشین دقیقا رو به روي صورتم بود متعجب زل زدم به ماشین اینکه همون لیموزین شیانا 

 ..عوضي

در ماشین همون موقع بازشد و کفش هایي مشخص شد و بعد کل هیکلش پیاده شد از ماشین و با پوزخند نگام کرد خودش بود 

یه دیوونه بود که خودش منو از ماشین پرت کرده بود و بازم خودش اومده بود دنبالم اخم کرد اومد جلو خم شد خدایا این 

 :طرفم و گفت

 ..خوش گذشت بهت فکر نکنم دیگه از این به بعد دلت هوس پرواز از تو ماشین کنه-

 م:آي رواني وحشي دستمو بعد چنگ زد به بازوهام همون دستي که خیلي خیلي درد میکرد جیغ زدم و گفت

 :بي توجه کشیدم و بلندم کرد از روي زمین و پرتم کرد توي ماشین و خودشم سوار شد و گفت

 ..فکر نکن دلم برات سوخته حیف واست اون همه پول دادم فقط بخاطر اینکه پوالم حروم نشه اومدم گرفتمت-

 :دستم رو گرفته بودم با حرص زیر لب گفتمماشین بازم راه افتاد از درد دستم داشتم میمردم همونطور که 

 رواني سادیسمي وحشي-

 ...بدون اینکه نگام کنه گفت:شنیدم چي گفتي ها

 ...فکر نمیکردم گوش هاش اینقدر تیز باشه با پوزخند گفتم:خو منم گفتم بشنوي

 ...نگام کرد و گفت:زبونت خیلي دراز ولي نگران نباش خودم آدمت میکنم کوچولو

 ...از درد دستم داشتم میمردم وگرنه میدونستم چي جوابش رو بدمعوضي حیف 

 باالخره ماشین وایستاد نمیدونستم کجا؟

در ماشین رو راننده اش باز کرد و اون دوتا بادیگارداش کناري ایستادن که یکیشون هم میالن بود معلوم بود میالن دست 

 ...راستش

 :ادم کرد آخ بازم همون دستم رو گرفته بود با درد گفتمشیانا پیاده شد و دستام رو کشید و به زور پی

 احمق نمیفهمي دستم درد میکنه-

نگام کرد اخم کرده بود و بي توجه منو دنبال خودش کشید واي اینجا کجاست ؟ یه باغ خیلي بزرگ بود اووف آدم توش گم 

منو داخل عمارت برد داخل که شدیم خدمتکارها میشد و رو به رومون هم یه عمارت فوق العاده بود شیانا دستام رو کشید و 

 صف بستن جلوي در و براش سرخم کردن همشون به ترتیب پشت هم وایستاده بودن اووه جذبه اش رو عشقه

ولي شیانا بي توجه بهشون منو کشون کشون از پله ها برد باال و وارد سالن باال شدیم اونقدر در تو سالن بود که گم میشدي 

تاق ها رو باز کرد و برد منو داخل و پرتم کرد روي تخت آخ افتادم روي تخت نگام کرد منم نگاهش کردم باترس در یکي از ا

نگاهش کردم پالتوش رو از تنش کند و پرت کرد روي کاناپه گوشه اتاق اومد سمتم خواستم عقب برم که محکم منو تو چنگش 

روي صورتم بود نگام کرد خندید و گفت:میدونستي خیلي گرفت روي تخت و زل زد تو چشام و صورتش درست رو به 

 خوشگلي جوجو؟

نفس تو سینه هام حبس شده بود از ترس داشتم میمردم آروم دستاش رفت سمت دکمه هاي مانتوم و آروم آروم شروع کرد به 

 باز کردن دکمه هاي مانتوم چنگ.زدم به دستاش و گفتم:داري چه غلطي میکني عوضي بیشعور؟

رو پس زد و با یه حرکت مانتو رو از تنم کند و زل زد به بدنم هنوزم اون لباس چندش عربي به تنم بود دستي به بدنم دستام 

 ...کشید و گفت:هیچي میخوام از عروسکي که امشب گرفتمش استفاده کنم

زدم:کثافت عوضي ولم کن تمام بدنم حس کردم لرزید از چیزي که میترسیدم داشت سرم میومد ولي نذاشتم اشکام بریزن جیغ 

 بیشعور پدر سگ ولم کن حالم ازت بهم میخوره
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 :با گازي که از زیر گلوم گرفت از درد جیغ کشیدم نتونستم از درد اشک تو چشام جمع شد و اشکام ریخت با گریه گفتم

 ...ار لعنتيچیک ولم کن تو رو خدا باهام کاري نداشته باش خواهش میکنم اصال چرا منو اینجا آوردي منو میخواي-

نگام کرد خندید با لذت به چشاي اشکي و ترس تو چشام نگاه کرد و بعد محکم چونه هام رو تو دستاش گرفت و زل زد تو 

 :چشام و گفت

ببین چشم گربه اي این فقط واسه ترسوندنت بود یه تنبیه تا دیگه هر اراجیفي به زبونت اومد به من نگي افتاد و اما اینکه -

مت اوم خوب ازت خوشم اومده و شیانا از هرچي خوشش بیاد به دستش میاره توهم یه عروسکي که من خریدمش چرا گرفت

مال مني هر وقت دلم خواست باهات بازي میکنم ولي االن دلم نمیخواد میخوام نگه ات دارم عروسک دوست داشتني میخوام 

 چطوره؟ اول کلي باهات سرگرم بشم بعد یواش یواش همه چیزت رو بگیرم

باترس نگاهش کردم که اونم انگاري از ترس من خوشش اومده بود زد زیر خنده بلند بلند خندیده و بعد خم شد طرفم و محکم 

لپم رو گاز گرفت که جیغ زدم و بعد ولم کرد و پاشد ولي من از درد دستم داشتم میمردم حالم ازش بهم میخورد خدایا این چه 

 ....ال افتادم چرا خداجونمسرنوشتي چرا من گیر یه آشغ

 یهو دستم تیر میکشید اصال نمیتونستم تکونش بدم ناله کردم از دردش و اشکام ریخت شیانا نگام کرد و گفت:هوي چه مرگته؟

 باحرص غریدم:عوضي این همه جیغ زدم نمیفهمي دستم درد داره اونطور که پرتم کردي زدي دستم رو شکوندي

 کي آدم بشو نیستي زبون دراز پرونگام کرد بااخم و گفت:تو ی

اومد سمتم باترس نگاهش کردم فکر کردم بازم میخواد بال سرم بیاره از این دیوونه بعید نبود لعنت به این زبونم که نمیتونم 

جلوش رو بگیرم اومد سمتم دستام رو گرفت و نگاهي بهش انداخت دستام ورم کرده بود و بدجوري کبود شده بود معلوم بود 

 تم یه چیزي شده؟دس

 :بعد ولم کرد و گوشیش رو گرفت و شماره یکي رو گرفت و زنگ زد به یه نفر بعد چندي طرف جواب داد و گفت

 الو نیلو سالم-

-......... 

 خوبم بیا خونم کارت دارم-

-........ 

 آره همین االن بیا با وسایل پزشکیت-

-........ 

 کي بود دختر بود دکتري میخواست بیاره نگام کرد گفتم:چرا منو نبردي دکتر؟ قطع کرد حتي خداحافظي هم نکرد نیلو دیگه

 ...نگام کرد و گفت:فوضولیش به تو نیومده هه دکتر همینم دارم میارم باالسرت از سرتم زیادیه

 .....عوضي بیشعور میمون چشم وزقي کرم اسکاریس اه واي درد دستم داشتم میمردم اووف

 ... د یه دختر داخل شد نگاهش کردم ماشاهلل دافي بود واسه خودش دخترهباالخره در اتاق بازش

یه جین تنگ لي با مانتوي کوتاه و تنگ سفید رنگ به تن داشت و کفش هاي قرمز جیغ و شال قرمزش هم روي شونه هاش 

نم این اومده دست منو افتاده بود و موهاي بلوند رنگش روي شونه هاش ریخته شده بود و آرایش غلیظي هم داشت من نمیدو

معاینه کنه یا میخواد به شیانا سرویس بده چشمم آب نمیخوره بهش نده با این سر و شکلي که واسه خودش درست کرده 

 ...اومده واال

 :دختره با ذوق پرید سمت شیانا و مثل میمون ازش آویزون شد و با صداي جیغ جیغوش گفت
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 بود نمیدوني واسم زنگ زدي بیام چقدر خوشحال شدمواییي شیانا عجقم دلم واست یه ذره شده -

 اووق دوست داشتم باال بیارم دخترم اینقدر چندش شیانا نگاهش کرد و گفت:ممنون نیلو

که همون دختر اسمش نیلو بود خم شد طرفش و توبه توبه اهم اهم کردم تا دختره گاو منو هم ببینه تو اتاق ولي اصال انگار نه 

 :انا جدا شد و گفتانگار و بعد از شی

 چطوري عشقم خودت خوبي؟-

 ...شیانا با اخم گفت:خوبم فعال زنگ زدم بیاي به این برسي

 :باالخره نیلو خانوم لطف کردن یه نگاه به من هم انداخت ایش باحرص به شیانا نگاه کردم و گفتم

 این به درخت میگن اسم دارم اسمم هم خیلي خوشگل باران-

 ...اي بمیري تو اینقدر پوزخند نزني اي همونجوري بمونه فرم صورتت کج و کوله بشي شیانا فقط پوزخند زد

 نیلو نگام کرد با اخم جوري که انگار پدر بچش رو دزدیدم و بعد با ناز رو به شیانا گفت:شیانا این دختره کیه؟

نجا بهش برسي یه نگاه به دستش شیانا سرد نگاهش کرد و گفت:فکر نکنم به تو ربطي داشته باشه بهت زنگ زدم بیاي ای

 ..بنداز فکر کنم ضرب دیده زود باش

آخ جیگرم حال اومد یعني خیلي خفن رید تو قیافش و کل هیکلش نیلو اخم کرد که شیانا با تندي گفت :مگه با تو نیستم نیلو 

 چرا عین ماست وایستادي منو نگاه میکني

یفش رو کنارش گذاشت و بازش کرد دستم رو گرفت تو دستاش و معاینه اش نیلو با اخم و هزارتا ناز و غمزه اومد سمتم و ک

 :کرد جوري دستم رو محکم میفشرد باحرص که جیغم رفت هوا و با حرص گفتم

 اوي رواني دستم درد میکنه ها چرا مثل وحشي ها میگیري تو دکتري مثال-

 شیانا فقط نگاه میکرد و بعد گفت:چشه؟ نیلو باحرص نگام کرد بیشتر دستم رو فشرد که آخ از درد لب گزیدم

 نیلو با فیس و افاده به زور گفت:دستش در رفته باید جا بندازم

 خو بنداز دیگه -شیانا

نیلو سر تکون داد دستام رو گرفت حتي نگفت آماده باش و یهویي محکم جوري دستم رو کشید که صداي جیغم تا هفت آسمون 

 ..رفت آي دستم خدااا

جمع شد نفسم از درد بند اومده بود صورتم قرمز شده بود میدونستم کامال از روي غیض و عمد کرده بود بابا اشک تو چشام 

چرا هرکي به من میرسه اینجوري اي بابا دوست پسرت مال خودت من این چندش رو میخوام چیکار آرزوم از دستش نجات 

 پیدا کنم

 :حرص گفتمدستم خیلي درد اومده بود و از درد جیغ زدم و با 

 دختره احمق دست ، ِکش نیست که اینطوري میکشي واي دستم این چه طرزشه وحشي-

 شیانا باحرص گفت:چته باران چیکارش کردي نیلو؟

نیلو با مظلوم نمایي گفت:من کاریش نکردم خودت گفتي دستش رو جا بنداز جا انداختم جاي دست درد نکنه اش ببین چي میگه 

 هبهم شیانا این دیگه کی

 با اخم گفتم:گفت جا بنداز نگفت بیشتر جا به جاش کن که دستم رو داشتي میکندي

 نیلو گفت:واا خوب درد داره مگه بدون دردم میشه شیانا ببین چه زبون دراز

 شیانا با اخم نگام کرد و گفت:باران بهتره دیگه خفه شي زیادي زر نزني حق با نیلو ناز نکن واسم من نازکش نیستم
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ست چقدر بدبخت بودم چقدر دلم بابامو میخواست همون بابایي که خودش رفت و حاال باعث این همه بدبختي من شده قلبم شک

بود اینکه االن هرکي از راه رسید بخواد قلبم رو بشکونه و از روش رد بشه اینکه هرکي االن بهم میرسه راحت تحقیرم میکنه 

ه این عوضي مثل یه سگ شدم که هرکاري صاحبم بگه باید انجام بدم آخه اون و من نمیتونم حرفي بزنم اینکه االن صاحبم شد

 ...منو خریده منو قمار کرده و چقدر همه اینا درد داشت خیلي درد داشت

نیلو با اخم یه دست بند رو به دور دستام بست و بعد انداختش دور گردنم و گفت تا چند وقت باید همینطور باشه خودش کم کم 

 یه پماد هم نوشت تا یکي از بادیگاردها بخره و تمام شدخوب میشه 

و بعد نیلو دستاش رو دور گردن شیانا حلقه کرد و دوتایي بي توجه بهم از اتاق رفتن بیرون چشامو بستم بغض داشتم ولي من 

شیاناي عوضي مواظبت گریه نمیکنم نمیخوام که گریه کنم من نمیخوام ضعیف باشم من اینجا میمونم و از خودم در برابر اون 

میکنم مگه چاره ي دیگه اي هم دارم هیچ چاره اي ندارم یه مسکن بهم داده بود کمي درد دستم کمتر شده بود و باعث شده 

 ....بود راحت بخوابم خیلي خسته بودم خیلي

 شیانا

و کمي ازش خوردم  روي صندلي تو اتاقم خودم رو پرت کردم شیشه مشروبم رو برداشتم پر از مشروب مخصوصم کردم

نمیدونستم چرا امشب سر باران اون همه پول دادم و قمار کردم فقط میدونم ازش خوشم اومد حتي دلم نمیخواست مثل بقیه 

دخترا باهاش باشم یا اگه بخوام هم االن نه دلم میخواد کلي باهاش بازي کنم از زبون درازش خوشم میاد از حرص خوردنش 

سم باشه خیلي جالب یه عروسک خیلي خوشگل تابحال همچین عروسک خوشگلي نداشتم و بدمم سرگرمي جالبي میتونه وا

 ...نمیومد حاال که همچین عروسکي رو به دست آوردم کلي باهاش عشق کنم

همون موقع ناخناي الک زده اي دور شونه هاش حلقه شد و مشغول ماساژ دادنم شد نیلو بود لباساش رو عوض کرده بود یه 

ه خوشگل و جیغ سرخابي به تن داشت اندام قشنگي داشت ولي در برابر باران نیلو هیچ بود زیبایي و جذابیتي که باران نیم تن

 داشت تو هیچ دختري ندیده بودم مخصوصا اون چشاي مثل گربه اش که پنجول میکشید واست انگاري

و آروم آروم دکمه هاي پیراهنم رو باز کرد و بعد نیلو نشست روي پاهام با عشوه دستش به سمت دکمه هاي لباسم حرکت کرد 

از تنم کند و با چشاي خمارش و ناخناي کشیده اش روي بدنم بازي بازي میکرد همه اشون دیوونه و رامم میشدن باران 

 ..یارهسرسخت بود دلم میخواست اونو رام خودم کنم و بعد به دستش بیارم اینجوري بیشتر میچسبه اونم در برابر شیانا کم م

 ...نیلو خودش رو چسبوند بهم زل زد بهم و گفت:دلت واسم تنگ نشده بود

 ولي مثل اینکه دل تو بیشتر واسم تنگ شده بود-

 خیلي شیانا-نیلو

 ...خندیدم همیشه اونا بودن در برابرم کم میاوردن نه من هیچ وقت شیانا کم نمیاره

 باران

ن باید بیکار تو این خونه بچرخم که چي بشه تو همون اتاقه بودم داشتم از واي حوصلم بدجوري سر رفته بود اه یعني چي م

گشنگي هم تلف میشدم ولي هیچ کس حتي نگفت صبحونه میخوري نمیخوري؟یا شایدم من اینجا رو فکر کنم با خونه خالم 

 اشتباه گرفتم اون زنبور زشتم که خبري ازش نیست

 ...شبیه زنبور به نظرممنظورم از زنبور همون شیاناست آخه قیافش 

بیکار نشسته بودم روي تخت با یه دست چالق شدم که دور گردنم بسته شده بود اوم خوب خونه به این بزرگي چطوره یه 

 چرخي توش بزنم فوضولي کنم حداقل حوصلم سر نمیره و همین که با اینجا آشنا میشم

 ...باال شروع میکنم ماشاهللا مثل یه هتل چه خبر اتاق آخه از جام پاشدم و از اتاق رفتم بیرون خوب اول از همین طبقه

ته سالن هم یه بالکن بزرگ داشت اول رفتم سمت بالکن و درش رو باز کردم واوووو چقدر خوشگله بالکنش بزرگ بود خیلي 

خیلي بزرگ و قشنگ  و تمام باغ به اون بزرگي زیر پاهات بود واي دیشب نتونستم خوب ببینم ولي حاال داشتم باغ رو میدیدم

 ??!!بود خیلي تابحال توعمرم همچین باغي ندیدم بهشت که میگن همین جاست!!! بعید میدونم اینجا بهشت نباشه؟؟
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یه قسمت از باغ یه رود خونه داشت مثل یه چشمه کوچیک بود صداي شر شر آب میومد و یه حوض سنگي و تمام باغ درخت 

یه استخر بزرگ و خوشگل هم بود که کنار استخر کلي صندلي چیده بودن براي نشستن ، و گل بود آالچیقي هم گوشه باغ بود 

 ..آدم گم میشد اصال واي یه نفس عمیق کشیدم هواي اینجا عالي بود

بعد خوب دید زدن و لذت بردن از منظره از بالکن بیرون اومدم و رفتم فوضولي سمت اتاق ها و تک تک در اتاق ها رو باز 

ه بهم با ست و رنگ هاي مختلف دیزاین شده بودن معلوم بود اتاق مهمان هستن در یکي از اتاق ها هم قفل بود میکردم شبی

اوم تعجب کردم وقتي دیدم باز نمیشه دیگه بیخیالش شدم رفتم سمت در بعدي مثل بقیه اتاق ها بي هوا بازش کردم ولي کاش 

یه لحظه رفتم تو هنگ وایي اتاق شیانا بود و شینا ل*خت روي تخت و غلط میکردم بازش نمیکردم با دیدن صحنه رو به روم 

 ...تو بغلشم نیلو خواب بود با باز شدن در چشاي شیانا هم باز شد و متعجب زل زد به من که با دهن باز نگاهشون میکردم

بستم و به در تکیه دادم واي  تا مغزم موقعیتم رو پیش بیني کنه یکم طول کشید وقتي به خودم اومدم جیغ زدم و در رو محکم

 ...دستم رو قلبم گذاشتم اوه عجب گندي زدم واي شیانا منو تیکه تیکه میکنه

 :آروم آروم حرکت کردم برم سمت پله ها و قبل اینکه بیاد فرار کنم ولي در اتاقش باز شد و صداش اومد

 کجا؟-

یه جیغ زدم و چشامو بستم تا نبینم اونم اومد سمتم و محکم  وایي آروم برگشتم که با دیدن اینکه فقط یه شلوارک پاش دوباره

 چسبوند منو به دیوار ولي من همچنان چشام بسته بود و گفتم:ولم کن

 :صداش رو شنیدم از نزدیک

 هه ولت کنم ! کي بهت گفت بي اجازه داخل اتاق من بشي هان؟-

 باتوام جواب منو بده با اجازه کي داخل اتاقم شدي؟ وقتي دید جوابشو نمیدم محکم چونه هام رو تو دستش گرفت و گفت:

 آروم گفتم: من نمیدونستم اتاق توئه اونجا وگرنه عمرا پام رو اونجا میذاشتم

 چونه هام رو ول کرد و گفت:حاال چرا چشاتو بستي؟

 باحرص گفتم:بهت میگم ولم کن بزار برم

 اول بگو چرا چشاتو بستي؟-شیانا

 خجالتم نمیکشي اصالچون تو ل*ختي جلوي منو -

 :ولم کرد و صداي قهقه اش رو شنیدم مثل دیوونه ها میخندید حرصم گرفته بود خواستم برم که بازوهام رو گرفت و گفت

 تا چشاتو باز نکني نمیزارم بري-

 من چشامو باز نمیکنم که گناه کنم و اون هیکل بي ریخت تو رو ببینم-

 یدي هیچ پسري رو اینطوري که باورم نمیشههه گناه مسخرس نگو که تاحاال ند-شیانا

 معلومه که ندیدم مگه من مثل توام-

 داري دروغ میگي امکان نداره ندیده باشي بعدشم مگه من چطورم؟-شیانا

 :حرصم گرفت ازش بدم میومد بدم میومد گفتم

 تو یه پسر ه*سي ه*زه اي که فقط دنبال عشق و حالي-

اومد محکم هولم داده بود و کمرم به دیوار برخورد کرده بود از درد نتونستم و چشامو باز  نفهمیدم چیشد فقط از درد نفسم بند

کردم نگام کرد با پوزخند اخماش توهم بود خیلي درست مثل سگ شده بود از درد خم شده بودم که گردنم رو محکم گرفت 

 :باترس نگاهش کردم نگام کرد و گفت
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 و بشکنمحیف نیست این گردن سفید و خوشگلت ر-

 :با ترس نگاهش کردم که به گردنم دست کشید و بعد گفت

ولي من گردنت رو نمي شکونم به جاش یادگاري خوشگلي روش میزارم تا هروقت دیدیش یاد االن بیافتي و دیگه جرئت -

 نکني هر چي دلت خواست به من بگي کوچولو

از درد جیغ زدم ولي اون دندون هاش رو محکم فرو کرده بود تو گوشتم از درد جیغ زدم خم شدم سر خوردم ولي ول نمیکرد 

 :شونه هام ، رو چنگ زدم به بازوهاش با درد و چشاي پر اشک گفتم

 ...بسه لعنتي آي ولم کن تو رو خدا شیانا ولم کن آي-

تادم روي زمین از درد مثل مار به خودم مي پیچیدم...چنگ زده بودم به شونه هام جاي از درد داشتم میمردم که ولم کرد اف

 :ردیف تمام دندون هاش به خوبي روي شونه هام افتاده بود سریع کبود شده بود هق هق کردم که با پوزخند نگام کرد و گفت

 خیلي کیف داد توهم یادت باشه هر کي بامن در افتاد ور افتاد عزیزم-

ت تو اتاقش اشک از چشام چکید الهي بمیري عوضي خدایا یا اینو بکش یا منو تا راحت شم از دست همشون که بازیچه و رف

 شدم تو دستاشون خداجونم

ولي خودمم میدونستم من یه بي کس و بیچاره تنهام که هرکي هرجور دلش بخواد ازم سوء استفاده میکنه و من چاره اي جز 

 ...خفه خون گرفتن ندارم چون من هیچ کس رو ندارم پس همون بهتر خفه خون بگیرمسکوت ندارم چاره اي جز 

 گاهي سکوت مي کني

 چون اینقدر رنج کشیدي که نمي خواي حرف بزني ،

 گاهي سکوت مي کني چون واقعا حرفي براي گفتن نداري ،

 ...سکوت گاهي یک اعتراضه و گاهي هم انتظار

 اما

 کهبیشتر وقتها سکوت براي اینه 

 هیچ کلمه اي نمیتونه غمي رو که تو وجودت داري توصیف کنه ،

 !... و این یعني همون حس تنهایي

چند روزي میگذشت از اینجا اومدنم دیگه داشتم کفري عصبي میشدم بیکار تو خونه به این بزرگي فقط میچرخیدم و این 

قمار کرد پسره رواني...خودشم که روزا میرفت عصبیم میکرد من نمیدونم واسه چي این احمق منو خرید سرم این همه 

شرکتش اینم از خدمتکارهاي اینجا فهمیده بودم کارخونه هاي زنجیره اي دارن که چند جا از کشور هم هست و کارخونه 

ن اصلیشون تو همین تهران و کارشون تو وادرات و صادرات حاال دیگه نفهمیدم چیه..عجیبه اکثرن با بادیگارداش میرفت بیرو

 من نمیدونم این ننه بابا نداره ؟ خودش تنهاست باید در اولین فرصت از خدمتکارها بپرسم و بفهمم

االنم خونه است نشسته روي مبل و سرش تو لب تاپش منم رو به روش روي مبل نشستم دستم بهتر شده بود و دیگه اون 

 ات حرف دارمدست بند مسخره رو به دور گردنم نمینداختم نگاهش کردم و گفتم:باه

 همونطور که داشت قهوه اش رو کوفت میکرد نگام کرد و گفت:خوب میشنونم

 نگاهش کردم و گفتم:براي چي منو خریدي میخواي منو چیکار منو آوردي اینجا من بشینم تو منو نگام کني ؟

 :نگام کرد و فنجون قهوه اش رو گذاشت روي میز و بعد گفت

خوشم اومد خریدمت واسه من مثل یه عروسکي خوب عروسک ها هم کارشون یه جا نشستن یه بار دلیلش رو بهت گفتم ازت -

 دیگه
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 دستام مشت شد و گفت:من عروسک تو نیستم اینو بفهم

 نگام کرد و گفت:بسته بهتر خفه شي دیگه باران حوصله زر زراتو ندارم بیا این فنجون قهوه رو جمعش کن ببر

 من ببرم؟مگه من کلفتتم-

 :یکم و بعد دستاش رو زد به چونه هاش و گفتنگام کرد 

اوم بد فکري هم نیست ها کلفت بودن هم بهت میاد خیلي خوبه میتوني براي اینکه مثل عروسک نباشي بري با خدمتکارها -

 آشنا بشي و تو کارها بهشون کمک کني یا مثال بشي خدمتکار شخصي من خیلي خوبه بهترین کار براي توئه

 میزدم پوست لبامو دیگه داشتم از جاش میکندماز حرص نفس نفس 

 گفتم من کلفتت نیستم و نمیشم-

خندید و گفت:چرا میشي چون من میخوام چون من صاحب توام باران و هرکاري من بگم باید انجامش بدي مثال پارکت هاي 

 کف سالن خیلي کثیف حالم داره بهم میخوره میخوام خوب بسابي و پاکشون کني

 عدشم پارکت ها تمیز دارن برق میزننچیي عمرا ب-

 خوب آره ولي من میخوام مثل آینه بشه طوري که تصویر خودت رو ببیني هوم پس پاکشون کن زود؟-

 داري زور میگي اینجا تمیز و منم به عنوان خدمتکار اینجا نیومدم-

مت از موهام رو گرفت و دور انگشتش اخماش رفت توهم نگام کرد اومد طرفم باترس نگاهش کردم رو به روم وایستاد یه قس

پیچوند و کشید آي خیلي دردم اومده بود موهاي اون قسمت که گرفته بود تو دستاش انگار داشتن از ریشه کنده میشدن و 

 :سوزش وحشتناکي داشت با درد گفتم

 آي..آي لعنتي بسه دردم میاد-

 ...پس به حرفاي صاحبت همیشه گوش کن سگ کوچولوي من ببین من نمیخوام اذیتت کنم و دردت بیاد خودت وادارم میکني-

 حالم از این القابي که بهم میداد بهم میخورد با اشک گفتم:باشه باشه پاک میکنم تو رو خدا موهام رو ول کن کندي

 که موهام رو ول کرد و گفت:آفرین همیشه همینطور دختر خوبي باش

 ...داشت میرفت که برگشت و گفت:آها درضمن

سمت فنجون قهوه اش که هنوزم تهش قهوه بود و فنجون رو پرت کرد روي زمین که هزار تیکه شد و همه جا قهوه شد رفت 

 ...و گفت:دیگه تمیز نیست عزیزم حاال خوب بساب و تمیزش کن اومدم اینجا باید مثل آینه برق بزنه

 د کارتو شروع کن ببینمبا نفرت نگاهش کردم که گفت:چرا مثل ماست وایستادي منو نگاه میکني زو

 به زور از جام پاشدم شیانا با پوزخند نگام کرد با پیروزي و بعد فریاد زد:مهرانه

 ...که همون موقع مهرانه یکي از خدمتکارها بدو اومد بهش دستور داد یه سطل آب و کف و دستمال بیاره

فنجون شکسته رو جمع کردم و ریختم تو سطل  مهرانه هم سریع آورد و داد به دست من نشستم روي زمین و اول تکه هاي

 .....آشغال و بعد آروم آروم شروع کردم با دستمال کف پارکت ها رو سابیدن و اون کثافت هم رفته بود

داشتم هالک میشدم از بس سابیده بودم کف زمین رو حاال کف پارکت ها از تمیزي برق میزد جوري که شده بود مثل آینه و 

یدیدي آهي کشیدم از جام پاشدم سطل و دستمال ها رو جمع کردم ببرم آشپزخونه که نگام به شیانا افتاد تصویر خودت رو م

 :نگام کرد لبخند زد و بعد با لحن مسخره و چندشي گفت

 ماشاهللا و تبارک هللا چقدر کلفت بودن بهت میاد عزیزم-
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آب کثیفي که تو دستم بود رو محکم برعکس کردم و  حرصم گرفته بود بدجور و نمیتونستم حرصم رو خالي نکنم تمام سطل

ریختم روي تمام هیکلش قیافش خداي خنده شده بود و هر هر زدم زیر خنده خیلي باحال شده بود و اونم مات و مبهوت با 

 :.دستاي دو طرف باز شده نگام میکرد و آب از سر و صورتش میریخت با لبخند پا کوبیدم روي زمین و گفتم

 بهت گفتم من کلفت تو نیستم عزیزم تو هم نیستمیه بار -

 و بعد سر خم کردم و با خنده گفتم:روز خوش ارباب

و پشت کردم و با لبخند و ذوق رفتم سمت آشپزخونه واي آخیش حرصم خالي شده بود و خوب حالش رو گرفته بودم البته 

 :و ج*رم میداد صداش رو شنیدم از پشت سرمشانس آورده بودم حالش خوب بود وگرنه اگه از اون روزاي سگي بود من

 هي دختره بوزینه تاوانش رو بد پس میدي-

 با خنده فریاد زدم: شیانا خان در خواب بیند پنبه دانه

و داخل آشپزخونه شدم اصال خستگي سابیدن زمین از تنم در رفته بود واال اینجا هم بدجایي نبود حداقل کل کل با شیانا 

 ....تي حرصش میدادم ولي ازش بدم میومد خیلي آشغال بودسرگرمي خوبي بود وق

********** 

تو آشپزخونه کنار خدمتکار ها بودم با یکیشون که اسمش سمانه بود رفیق شده بودم دختر خیلي باحالي بود و همسن خودمم 

ا مادرش اینجا کار میکردن و سمانه بود االنم داشتم از زیر زبونش بیرون میکشیدم این شیانا ننه بابا داره یا نه آخه سمانه ب

 ... مادرش خیلي سال بود اینجا بود از وقت بدنیا اومدن شیانا و سمانه هم از موقع تولد همین جا بوده

 سمانه مشغول خورد کردن هویج بود و قارچ بود واسه سوپ گفتم:سمانه

 بعله باران-

 میگم شیانا خان مادر و پدر نداره خواهري برادري؟-

رد و گفت:مادرش مرده و پدرشم زندست سیروس خان االنم مسافرت ولي برمیگردن تا چند وقت دیگه خیلي بداخالق هم نگام ک

 هستن همه از سیروس خان میترسن و حساب میبرن حتي شیانا خان

 مادرش چرا مرده؟-

 نمیدونم از مادرمم پرسیدم هیچ وقت بهم نگفت نمیگه نم پس نمیده-سمانه

 هري؟تک فرزنده؟آها برادري خوا-

نه یه برادر داره اسمش شنتیاست البته برادر اصلیش نیست یعني پسر سیروس نیست کال داستان خانوادگیشون خیلي پیچیده -

 اس منم در همین حد میدونم

 عجیب بود واسم شنتیا چه اسم قشنگي دوباره پرسیدم

 برادرش شنتیا کجاست چرا نیست؟-

ندارن ازهم خوششون نمیاد و چند وقت پیش هم باهم دعوا افتادن و شیانا خان شنتیا خان  آقا از شنتیا خان دل خوشي-سمانه

 ...رو بیرون کردن از خونه شنتیا خان هم فعال خونه خودشون هستن ولي بازم برمیگردن

یج شدم پس آها سر تکون دادم اوووف چقدر داستان خانوادگیشون درهم پیچیده اس یعني شنتیا از یه مرد دیگه بود واي گ

چجوري سیروس بزرگش کرد بچه یکي دیگه رو اه واي مخم داغ کرد....تا خواستم بپرسم شنتیا بزرگ تره یا شینا تلفن 

آشپزخونه زنگ خورد خیلي کنجکاو شده بودم این شنتیا رو ببینم پووف رفتم سمت تلفن و جواب داد صداي شیانا تو گوشم 

 :پیچید

 الو سالم جیگرمن-
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سر خوش بود و معلوم بود بازم از اون کوفتي ها خورده و حالشم حسابي خوبه واسه گرفتن حال من باحرص صداش حسابي 

 :گفتم

 من جیگر تو عشق تو عزیز تو نیستم صدبار اینو بگم-

 صداي خنده اش اومد و بعد گفت:من استخرم تو نمیاي

 نه خیرم به خودت خوش بگذره-

 ره توهم بیانه دیگه جوجو بي تو خوش نمیگذ-شیانا 

 تا خواستم قطع کنم گفت:قطع نکن واسم حوله ام رو بیار استخر تو حیاطم

 به من چه مگه من کلفت توام میگم یکي از خدمتکارها بیاره-

باران جز خودت کس دیگه حوله ام رو بیاره ها دیگه حسابت با کرام الکاتبین افتاد گلم، منتظرتم میخواي توهم مایو بیار -شیانا

 ودت بدم نمیاد یه خاطره شنا باهم داشته باشیمواسه خ

باحرص جیغ کشیدم و تلفن رو قطع کردم پسره کثافت پرو عوضي لعنتي ...مشت زدم به کابینت میدونستم حوله اش رو واسش 

 ....نبرم حسابم با کرام الکاتبین قطعا منو میکشت باحرص راه افتادم برم تو اتاقش حولش رو بردارم

تو دستام داشتم و از عمارت زدم بیرون راه افتادم سمت استخر شلوار تنگ مشکي و بلوز آستین سه ربع آبي پووف حوله رو 

رنگي به تن داشتم تیپم معمولي بود و موهامم باز بود چون تو این خونه هیچ کس حق گذاشتن روسري نداشت مخصوصا من 

ي با دیدن وضعیت شیانا تو استخر خشک شدم معلوم بود خرشانس یکي از دستورات ایکبیري خان بود رسیدم به استخر ول

تابحال شنا میکرده و االن روي یه قایق بادي که تو استخر انداخته بود و روي آب شناور بود لم داده بود پا روي پا انداخته 

یکلش بود و عینکش هم روي چشاش بود و مشغول خوردن زهر ماري همیشگیش بود جز یه شورتک هیچي تنش نبود و ه

 :زیر نور آفتاب برق میزد و قطرات آب روي بدنش میدرخشیدن با دیدنم با خنده سوت زد واسم و دست تکون داد و گفت

 آي خوشگله بیا اینجا ببینم-

زهر مار و خوشگله تازه مخم شروع کرد به کار کردن این عوضي اینجوري جلوي من و منم دارم بهش زل میزنم 

 ـرا بنفـــــــش کشیدم جیـــــــــــغ هــــــــاجــــــــــــیـــــغ فــ

فقط میدونم حوله رو پرت کردم تو هوا حتي نمیدونم کجا افتاد بدو خواستم برم تو عمارت که باصداي عربده شیانا همونجور که 

 بهش پشت کرده بودم میخکوب شدم

 زارم و میدوني اینکار رو میکنمکجا؟زود برگرد ببینم یه قدم دیگه برداري باران قسم میخورم زندت نمی-

میدونستم میکنه وایستادم باحرص همونجور پشت کرده من عمرا برگردم بعد چند دقیقه صداش انگار نزدیک تر شده بود 

 گفت:برگرد

 برنمیگردم-

 چرا اونوقت ؟-

 خودت میدوني-

 ان گیرت میشهآها یه موقع برگردي منو ببیني میافتي جهنم آخي اون دنیا عذاب الهي گریب-شیانا

 داشت منو مسخره میکرد بیشعور دستام مشت شد دوباره صداش اومد:برگرد

 نمیخوام-

 میگم برگرد نترس حولم رو پوشیدم برگرد-شیانا

 دروغ میگي-
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 گفتم دروغ نمیگم یا باران برمیگردي یا برت میگردونم-شیانا

فته بود حوله اش افتاده بود تو استخر وقتي پرت کردم و باحرص آروم برگشتم دیدم از استخر بیرون اومده ولي کثافت دروغ گ

خیس شده بود و خودشم پشت سر من هنوز با همون وضعیت وایستاده بود جیغ زدم بازم و خواستم برگردم که بازوهام رو 

 :گرفت و کشید آي از درد جیغ زدم که گفت

 ستي کجا فرار کني آدمت میکنم بارانکجا ؟کجا؟ بیا ببینمت به چه حقي حوله رو پرت کردي تو استخر خوا-

 و به زور منو میکشید یا خدا باز دیوونه شده بود این عقل درست و حسابي نداره بخدا ، میخواست چه بالیي سرم بیاره

به زور کشون کشون بردم لب استخر جیغ زدم تا به خودم بیام محکم هولم داد که پرت شدم توي آب جیغ زدم اون عوضي 

 :یخندید من شنا بلد نبودم دست و پا میزدم تو آب عمق استخرش زیاد بود جیغ زدمباالي سرم م

عوضي کمکم کن...آي دوباره فرو رفتم تو آب دست و پا میزدم بیام روي آب اشکم داشت در میومد هر لحظه بیشتر فرو -

 میرفتم توي آب و االن بمیرم غرق بشم ولي اون با لبخند نگام میکرد

 و .....خدا....دارم...غرق...میشم...نجاتم...بدهشیانا تو...ر -

 آب رفته بود تو دهنم و کم کم رفتم کف استخر و سنگین تر میشدم و تمام آب رفت تو حلقم چشام بسته شد و هیچي نفهمیدم

.... 

 

ده بودم و شیانا باال با فشاري که به قفسه سینه ام اومد اووق زدم و محکم باال اوردم آب بود که باال میاوردم کف حیاط افتا

 :سرم بود و به قفسه سینه ام فشار میاورد تمام آب ها رو خالي کردم سرفه میکردم نگام کرد با خنده و گفت

 چطوري خوشگله شنا خوش گذشت؟من که بهت گفتم با مایو بیا-

شو عوضي تو یه  باحرص پسش زدم و به زور نشستم سر جام تمام تنم درد میکرد حالم خوب نبود باحرص گفتم:خفه

روانپریش دیوونه اي میفهمي خودت منو غرق میکني بعد نجاتم میدي حالت خوبه؟چیکار داري میکني؟ حالت چیه؟ مریضي 

 آره تو مریضي

و خواستم پاشم که باحرص محکم گرفت منو دوباره نشوند موهاي خیسم رو که به صورتم چسبیده بود زد کنار صورتم رو 

 :دستاش گرفت و گفت

 از که بلبل زبون شدي باید میذاشتم بمیري تا حاال واسه من اینجا بلبل نشيب-

 هه د برو کنار بزار باد بیاد-

 خواستم برم که صورتم رو بر گردوند سمت خودش و گفت:کجا من که هنوز دستمزد نجات دادنت رو نگرفتم

شیدم به صورتم با نفرت نگاهش کردم این عوضي نفهمیدم چیشد و باال آوردم روش اوق زدم شیانا با چندش عقب کشید دست ک

با چه جرئتي اصال خوب شد روش باال آوردم باخشم دستام رفت باال فرود بیاد روي صورتش که مچ دستام رو گرفت فشرد و 

 ...بعد خودش با دستاش یکي محکم خوابوند زیر گوشم آخ دستام رو گذاشتم روي صورتم شوري خون رو حس کردم تو دهنم

 :تم و دم نزدم و شیانا فریاد زدسوخ

 مشون بعد تو باال میاري نفرت انگیزي خیلي حالم بهم بخورد ازت حتي هم بلد نیستيب*و*سدختره احمق همه آرزشون من ب-

و با حرص نگاهش کردم شیانا هم با صورت قرمز و خشمگین نگام میکرد از جلوي نگاهش رد شدم و بدو رفتم سمت عمارت 

له ها رفتم باال تو اتاقم و داخل توالت شدم و شیر آب رو باز کردم مشت مشت آب به صورتم زدم و از آینه و داخل شدم از پ

ه لعنتي تو ذهنم اومد حالم داشت بد میشد باحرص آب پاشیدم به ب*و*سخیره به خودم شدم به لبام خیره شدم بازم صحنه اون 

 .....اک میکردم باید پاک میشد بایدلبام و تند تند لبام رو میشستم مثل دیوونه ها باید پ
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واییي جیبیغ با هیجان نشسته بودم روي کاناپه یه قسمتي از خونه یه سالن جدا بود که یه جورایي بهش سالن سینما میشد گفت 

احال ُبعدي خیلي بزرگ داشت و منم االن داشتم یه فیلم باحال تخیلي میدیدم عاشق فیلم تخیلي بودم خیلي ب 5چون یه تلوزیون 

 :بود محوش شده بودم از روي بیکاري داشتم میدیدم اوج هیجان بودم که با صداي سمانه برگشتم

 باران-

 :همونطور که نگاهم به فیلم بود گفتم

 بعله سمانه جونم-

 بپر بیا این آب میوه رو ببر واسه شیانا خان-

 واي سمانه جونم من خیلي عاشقتم خودت ببر جون من دارم فیلم میبینم -

 :با ذوق زل زدم به فیلم که سمانه گفت

 لوس نشو بیا خودت ببر باران، دستور داده تو واسش ببري جز توهم کسي ببره همه رو از دم قتل عام میکنه-

باحرص تلوزیون رو خاموش کردم اي بمیري شیانا اي بمیري کفنت کنم خودم عوضي خودم تو حلوات گردو بزارم خودم سر 

بیام عربي برقصم بیشعور ملکه عذاب مني باحرص پاشدم و آب پرتقال تو سیني که توش پر از یخ بود  قبرت با آهنگ نانسي

 :رو از دست سمانه گرفتم و گفتم

 حاال کدوم گوري هست واسش ببرم؟-

 :سمانه از حرص خوردنم خنده اش گرفته بود با خنده گفت

 طبقه همکف تو باشگاه اختصاصي خودش-

راه افتادم از عمارت زدم بیرون باید براي رفتن به طبقه همکف باشگاه از باغ میگذشتي همینجور تو سر تکون داد و باحرص 

باغ داشتم میرفتم سمت باشگاه سرم پایین بود و به شیانا اجداداش و ننه و باباش فحش میدادم پسره بوزینه فقط بلده امر و 

 ...طورن واال همه از دم خلن فکر کنمنهي کنه زنبور زشت واال خودش اینه بقیه خانوادش دیگه چ

همینطور غلیض مشغول به فحش کشیدنش بودم و اصال حواسم نبود و محکم رفتم تو یه جاي سفت هیییي تمام آب پرتقال 

برعکس شد و ریخت روي طرف واي با چشاي متعجب سرم رو باال آوردم و مات فرد رو به روم شدم که با قیافه جمع شده به 

ه پرتقالي شده بود زل زده بود و اونم سرش رو باال آورد و با دیدنم نگام کرد این دیگه بود واي چقدر لباسش که هم

جذاب....هم جذاب بود هم خوشگل خیلي خوشگل مات و مبهوت نگاهش میکردم موهاي لخت قهوه اي روشن چشاي سگ دار 

یني خوش لباي قلوه اي انگار خدا هیچي تو خلقتش عسلي روشن و توله سگ هیکلش رو وایي َدَدم اینا سیکس بک داره...ب

 ....کم نذاشته بود بدتر اینکه چقدر ته چهرش و قیافش شبیه شیانا بود

 :سریع به خودم اومدم خاک تو سرت باران خاک تو سر پسر ندیدت خوردي بدبخت رو اه من چم شده؟ سریع گفتم

 واي ببخشید از عمد نبود من اصال حواسم نبود-

 :د و یه تاي ابروهاي خوش فرمش رو انداخت باال با لحن بامزه اي گفتنگام کر

 بعله کامال مشخص بود حواستون نبوده اونطور که شما داشتین ابا و اجداد یکي رو غلیظ فحش میدادین-

ه بودم واي چه صداي بم و مردونه اي داشت ، پس فحش هام هم شنیده شرمنده نگاهش کردم نمیدونستم چرا اینقدر مودب شد

 :گفتم

 بازم متاسفم لباستون آخه کثیف شده-

 ایرادي نداره عوضش میکنم فقط بهتره دفعه هاي بعد بیشتر حواستون باشه چون همه همینطور راحت برخورد نمیکنن-

 چه راحت بود و خودموني تو فکر بودم که با صداش به خودم اومدم:شیانا کجاست؟
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 :ست بپرسم شما کي هستین ؟ فوضولیم بدجوري گل کرده بود گفتمنگاهش کردم واي این کي بود دلم میخوا

 طبقه همکف باشگاه اختصاصي-

سر تکون داد و بي توجه به من خواست بره که یهو وایساد و گفت:ببینم تو خدمتکار جدید اینجایي؟قبال ندیده بودمت اینجا 

 هرچند بهت نمیخوره خدمتکار اینجا باشي

 ن خدمتکار نیستم اینجامتعجب نگاهش کردم و گفتم:م

 نگام کرد و بااخم گفت:خوش سلیقه شده شیانا

و بعد بیتوجه بهم رفت وا یعني چي خوش سلیقه شده؟ اینم فکر کنم یه تخته اش کمه اصال کیه؟داشتم فوضولي کپک میزدم 

ز نگاهش غرور خاصي ولي هرچي بود انگاري بهتر از اون شیانا چندش بود و هیز نبود مثل شیانا بي چشم و رو نبود ا

 ....میبارید بااینکه خودموني بود

اه آب پرتقال که همه ریخته بود باید یکي درست میکردم میبردم وگرنه اون شیانا منو میکشت باحرص رفتم تو عمارت و 

سیني گذاشتم و  آشپزخونه از تو یخچال آب میوه طبیعي که سمانه گرفته بود برداشتم و با یخ تو لیوان پایه بلندي ریختم و تو

راه افتادم سمت باشگاه اینبار تو طول راه مواظب بودم رسیدم باشگاه در باز بود داخل باشگاه شدم ولي با صداي فریاد شیانا 

میخکوب شدم دم در واي شیانا یه شلوارک پاش بود و بازم طبق معمول با باال تنه برهنه و حوله ي دور گردنش عصبي 

ر مرموز و جذاب هم رو به روش بود حاال که از نزدیک میدیم چقدر شبیه هم بودن تنها فرقشون وایستاده بود و همون پس

موهاشون و چشاشون بود چشاي شیانا سبز و عسلي بود و اون پسره عسلي خالص و موهاي اون پسره قهوه اي روشن و 

 :شیانا مشکي و هیکل اون پسره خوش فرم تر بود....شیانا باحرص فریاد زد

 به تو گفت بیاي تو خونه من؟کي -

 ولي اون خونسرد بود دست به سینه با لباي یه وري کج شده گفت:اینجا خونه منم هست هرموقع دلم بخواد میام

 شیانا باخشم یقه اش رو گرفت و گفت:تو هیچ حقي تو زندگي ما نداري فهمیدي حاال گمشو بیرون

ي و شمرده شمرده جواب دادنش شیانا رو جري تر میکرد تو چشاي هم ولي اون بازم خونسرد وایستاده بود و همین خونسرد

 :زل زده بودن و گفت

 ولي خودتم میدوني من خیلي حق دارم توهم نمیتوني هیچ غلطي کنه حاال هم بکش کنار-

اسه باباي شیانا باخشم فریاد زد:تو هیچ حقي نداري تو هیچي من نیستي چون تو از خون سرمدي ها نیستي تو فقط یه پادو و

 ...مني آچار فرانسه این خونه اي نه هیچ چیز دیگه

با نشستن مشت محکمش روي صورت شیانا شیانا خفه شد و ولش کرد و دستش روي صورتش گذاشت از دماغش خون 

 :جاري شد و اون فریاد زد

دي خفه شو فقط حالم ازت بهم خفه شو شیانا با تحویل دادن این اراجیف به من نمیتوني کاري کني من از اینجا برم فهمی-

 میخوره

نگاه شیانا خورد به من تازه متوجه من شده بود و اون پسره هم تازه متوجه من شده بود نگام کردن هر دوتاشون آب پرتقال 

 :هنوزم تو دستام بود شیانا چشاش سرخ بود از خشم رو به من فریاد زد

 تو اینجا چه غلطي میکني؟-

خصوصا اینکه االن عصبي بود و میدونستم بد دلش میخواست حرص اون مشت رو سر من خالي خیلي وحشتناک شده بود م

 ... کنه آب پرتقال رو بردم جلو رو به روش و گفتم:خودت خواستي واست آب پرتقال بیارم

اه سیني و به اون فقط یه گوشه وایستاده بود و نگامون میکرد شیانا باخشم محکم زد زیر سیني و لیوان افتاد زمین به همر

 :صد تیکه تبدیل شد با ترس نگاهش کردم که فریاد زد
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 د کوفت و آبمیوه آوردم گمشو بیرون نبینمت باران وگرنه میکشمت-

 : نگاهش کردم که ایندفعه بلند تر فریاد زد

 گمشووووو بیروووون-

رون واي پسره دیوونه احمق حاال اگه میترسیدم االن حنجره اش جر بخوره با ترس عقب عقب رفتم و سریع از باشگاه زدم بی

اون آب میوه رو نمیبردم ها منو میکشت عوضي تعادل رواني نداره واي داشتم فوضولي کپک میزدم بفهمم اون کیه؟ از طرفي 

یه حسي بهم میگفت نکنه این همون شنتیاست... یعني ممکن داداشش همین باشه ؟ولي اونا چقدر ازهم متنفرن مخصوصا 

بهش زل میزد تو چشاش پر از تنفر و کینه نسبت بهش بود واي دلم میخواست زود همه چیز رو بفهمم یه عادت  شیانا وقتي

بدم این بود بدجوري فوضول بودم یعني چي از خون سرمدي ها نیست؟یادمه سمانه گفت از یه پدر نیستن یعني این پسره 

 ...همون داداش ناتنیش؟ فکر کنم تا بخوام بفهمم میمیرم

 سالن نشسته بودم میگم نکنه دوتایي هم رو کشتن؟ تو

واي اه کجان؟بزار شیانا بیاد خرش کنم ازش بپرسم این پسره کیه؟تحمل ندارم هووف یهو در بازشد و شیانا داخل شد و بعد 

نوز محکم در رو بهم کوبوند و عصبي بي توجه به من از کنارم رد شد و خودش رو پرت کرد روي مبل معلوم بود عصبي ه

نفس نفس میزد و باحرص دست کشید گوشه لبش که خوني بود و واسه همون مشت اون جذاب خوشگل بود...خوو چیکار کنم 

 ...اسمش رو که هنوز نمیدونم

 شیانا نگام کرد و بهم اشاره زد با دستاش سریع رفتم کنارش و گفتم:بعله آقا

 خیره رو به رو بود گفت:واسم نوشیدني بریز

از اون زهرماري ها کوفت کنه اه باحرص رفتم سمت میز گوشه سالن و شیشه مشروب رو برداشتم تو لیوان باز میخواست 

براش ریختم که همون موقع در خونه دوباره باز شد و اینبار خودش بود داخل سالن شد شیانا نگاهش نکرد منم براش 

 ماده و مرتب ؟نوشیدني رو بردم و دادم دستش نگاه کرد به شیانا و گفت:اتاق من آ

 :شیانا نگاهش کرد با پوزخند و تحقیر آمیز گفت

 ...آره اتاقت رو به خدمتکارها گفتم حاضر کنن اتاقت طبقه همکف زیر شیروني میتوني بري اونجا-

چقدر این شیانا پرو عوضي اصال این چه هیزم تري بهش فروخته باهاش اینطوري ؟ اصال من چرا اینقدر به این پسره توجه 

 :کنم نگاه کرد به شیانا و پوزخندي زد و گفتمی

 اوه زیرشیروني واسه خدمتکاراس نه یکي از ارباب هاي این عمارت-

 :و چشمکي به شیانا زد و از پله ها باال رفت شیانا دستاش مشت شد و باحرص گفت

 ...آتیش میکشونم عمارتي رو که تو بخواي اربابش باشي-

 :ید منم نگاهش کردم واي من باید بفهمم این کیه آروم گفتمو بعد یه نفس نوشیدنیش رو سر کش

 میتونم یه سوال بپرسم؟-

 حتي نگام هم نکرد انگار نه انگار با این قوزمیت بودم دوباره پرسیدم:نمیخواي جواب بدي؟

 نگام کرد چپ چپي و گفت:نه خیر نمیتوني سوال بپرسي گمشو از جلو چشام

 :ت بردار نیستم من بارانم پرو تر از خودش گفتمپرو رو ببین ولي من تا نفهمم دس

 این پسره کیه؟آشناتون واقعا ارباب اینجاست؟-

شیانا باخشم پاشد و قبل اینکه بفهمم چیشد محکم پرتم کرد روي مبل و و خودشم رو به روم چونه ام رو تو دستاش گرفت و 

 :فشرد و گفت
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این خونه نیست هیچي این خونه نیست اون توله سگ فهمیدي ؟ به د مگه بهت نمیگم خفه شو حرف نزن اون عوضي ارباب -

 تو ربطي نداره کیه ؟چیه؟ میفهمي

 و بلند تر تو صورتم فریاد زد: ببینم دور و بر اون آشغال بپلکي خونت حاللت زنده زنده تو همین باغ چالت میکنم

صدایي اومد خودش بود از پله ها مایین اومد  باترس نگاهش کردم واي این کیه ؟ یه رواني مگه من چي گفتم همون موقع

لباساش رو عوض کرده بود جین مشکي و تیشرت بنفش خوش رنگ و جیگري شده بود با لبخند مسخره اي که گوشه لباش 

 :بود گفت

 بزار من بهت بگم کي این احمق دیوونه هستم من داداششم شنتیا داداشش کوچیکترش-

ن همون شنتیاست داداشش چقدر اسمش برازنده اش بود یه جا خونده بودم شنتیا یکي از باورم نمیشد پس حدسم درست بود ای

اسم هاي حضرت علي )ع( بوده...شینا باحرص منو ولم کرد آي چونه ام حسابي درد گرفته بود و برگشت سمت شنتیا و باخشم 

 :گفت

ون داداش کوچیکه چون تو هیچ وقت ازما تو برادر من نیستي هیچ وقت هم نبودي هیچ وقت خودت رو از سرمدي ها ند-

 نیستي

شنتیا نگاهش کرد و پورخندي زد )منم چقدر خودموني شدم ها دو دقیقه نشده اسمش رو فهمیدم حاال شنتیا شنتیا میکنم..( 

 ...خوب چیکار کنم اسمش دیگه اه

 و بعد گفت:اوه دیگه داري زیاد اقرار میکني شیانا

 :و به شیانا گفتو بعد نگاهي به من انداخت و ر

 معرفي نمیکني کیه؟خدمتکارت که نیست-

 :و رو به من با لحن بامزه اي گفت

 اسمت چیه ؟-

 نیشم باز شد و گفتم:بارانم

 :شیانا باخشم نگاهمون میکرد و بعد با عصبانیت زد تخت سینه شنتیا و گفت

ش بشي خفت میکنم اون فقط مال منه چه تو اسمش باران ولي به تو ربطي نداره عروسکم خریدمش جزو محدوده منه نزدیک-

 شنتیا چه باران کافي کنارهم جیک تو جیک هم ببینمتون تا اونوقت بفهمین چه بالیي سرتون میارم

تهدید شیانا خیلي ترسناک بود واقعا ترسیدم و شنتیا باحرص دستاي شیانا رو پس زد و یهو محکم هولش داد که خورد به 

 :و تو دستاش گرفت و گفتدیوار و بعد یقه شیانا ر

 امروز هر چي دلت خواست بهم گفتي نزار صبرم لبریز بشه شیانا فهمیدي؟-

 ...شیانا نگاهش کرد و گفت:هه مثال میخواي چه غلطي کني اگه صبرت لبریز بشه داداش کوچولو

 شنتیا پورخندي زد و گفت:امتحان کن تا ببیني چجوري دهنت رو سرویس میکنم

 : نگاهي به من انداخت و رو به شیانا ادامه داد و بعد ولش کرد و

درضمن عروسکت هم ارزوني خودت،من مثل خودت کثیف نیستم و چیزي که تو روي اون چشم داشته باشي واسم هیچ -

 ارزشي نداره

م نگاه و بعد بي توجه به هردوتامون رفت این چي گفت پسره پرو به من گفت بي ارزش همه اش تقصیر این شیانا پرو با خش

به شیانا کردم که بي توجه بهم از پله ها رفت باال تو اتاقش یکي از یکي خل تر خودش کم بود داداشش هم اضافه شده گل بود 

 ....به سبزه نیز آراسته شد
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********** 

بود چقدر دلم  داشتم به سمانه کمک میکردم از بي حوصلگي که بهتر بود داشتیم تو سالن رو تمیز میکردیم شنتیا هم تو اتاقش

میخواست اتاقش رو ببینم ولي من حتي اجازه نداشتم از ده فرسخي اتاقش رد بشم نمیدونم این چه قانون مسخره اي بود که 

 ...شیانا گذاشته بود خود شیانا هم معلوم نبود تو اتاقش کدوم گوریه واال

بلندش که تق تق صداش مثل یورتمه اسب روي یهو در عمارت باز شد صداي جیغ جیغ دختري اومد که با کفش هاي پاشنه 

 :مخت میرفت اومد داخل و با ذوق گفت

 ...شیاناي من کو عشق منو کو شیاناااا سحر نازي اومده ها-

وا این خله دیگه کیه اوق شیانا عشق من حالم بهم خورد به به حتما یکي از لیست عاشق پیشه هاي شیاناست پشت اون دختره 

مد دست به کمر نگاهشون کردم اون دختره که خودش رو سحر ناز معرفي کرده بود طبق معمول مثل همه یه دختر دیگه هم او

عاشقاي شیانا داف بود چشاي طوسي رنگ داشت پوست برنزه و موهاي شکالتي روشن و بیني عملي و لباي پروتز کرده 

چشم ابرو مشکي بود و پوست سفید و بیني  داشت و اندامش هم خوب بود و دختره دیگه که نمیشناختمش خیلي خوشگل بود

 (عملي و لباي قلوه اي ناز بود ولي نه به نازي خودم)خودشیفتگیم ته حلقم

 :همون دختره خوشگله گفت

 اه سحرناز چندش بازیت بازم شروع شد-

 :سحرناز نگاهش کرد و گفت

 قربون تو آیسو خودت االن دلت له له نمیزنه واسه دیدن شنتیا-

 رخفه شو سح-

 اوه پس اسمش آیسو بود داستان داره جالب میشه خخ این دوتا عاشق اون دوتا منگلن واي خخخ...مسخرس

 نگاه سحر به من افتاد نگام کرد و گفت:ببینم تو کي هستي کلفت جدید اینجایي؟

 :ین میومددختره پرو رو ببین دیگه خواستم جوابش رو بدم که صداي شیانا اومد همونطور که داشت از پله ها پای

 به به ببین کي ها اینجان آتیش پاره هاي شهر-

سحر با نیش باز برگشت سمت شیانا و بعد با ذوق رفت سمتش و طبق معمول مثل همیشه اینم از شیانا آویزون شد و محکم 

 :کرد و گفت ب*و*سلپاش رو 

 یزنيچطوري شیانا عزیزم ، دلم قد یه نخود شده بود واست بي معرفت دیگه به ما سر نم-

 :ش کرد و گفتب*و*سشیانا با خنده 

 من که هستم تو بي وفا شدي سحر-

 :و بعد برگشت سمت آیسو و گفت

 ...به به ببین کي اینجاست دختر عمو عزیز خوش اومدي صفا آوردي-

 :آیسو با لبخند رفت سمت شیانا باهاش دست داد و گفت

 ...چطوري شیانا خوبي؟بسه کمتر زبون بریز-

 دوتاشون رو گرفت برد سمت سالن رو به من گفت:باران برامون وسایل پذیرایي رو بیارشیانا خندید و 

باحرص نگاهشون کردم و دستمال تو دستم فشردم رو به سمانه گفتم:آخ سمانه دلم بدجوري میخواد خفشون کنم مخصوصا 

 اون شیانا اون سحر کرگردن رو
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 ه پذیرایي رو بیاریمسمانه ریز خندید و گفت:بیخیال باران بیا بریم وسیل

 نگاه انگار من کلفت اینجام بهم هر دقیقه دستور میده اون شیانا بیشعور-

 حرص نخور به حرفش گوش کن تو که نمیتوني رو حرفش حرف بزني دختر بیا بریم-سمانه

 حاال واقعا این آیسو دختر عموشون-

تر برادر سیروس خان سیروس خان هم خیلي بهشون با سمانه راه افتادیم سمت آشپزخونه و سمانه همونطور گفت:آره دخ

عالقه داره حتما هم یا واسه شنتیا خان یا شیانا خان در نظر گرفتش و ِکي که آیسو خانوم عروس این خونه بشه دختر خوبي 

گ بهتر از اون سحرناز چندش سرش تو الک خودش ولي آیسو به شنتیا خان عالقه داره ولي شنتیا خان به هیچ کس محل س

 ...نمیده

نمیدونم چرا یه جوري شدم اینکه آیسو عاشق شنتیا و فکر اینکه اگه آیسو رو واسه شنتیا خوب کنن نمیدونم داشت اذیتم 

 :میکرد..دوباره رو به سمانه گفتم

 خوب این سحر کیه؟-

تراي فامیل و آشنا سحر دختر دوست خانوادگیشون کال اینا یه گروهن رفیقن و کارشون فقط خوش گذروني تمام دخ-سمانه

واسه شیانا و شنتیا خان خودکشي میکنن و بیشتر هم شنتیا خان ولي شنتیا خان برعکس شیانا خان به هیج کدوم نگاهي هم 

 ....نمیندازه

 ...سر تکون داد و سمانه وسایل پذیرایي رو داد بغلم و گفت:حاال بسه فوضولي بقیه اش واسه بعد اینا رو ببر

 باحرص گفتم:چشم

 انه چشمکي زد و گفت:بي بال گلمسم

و راه افتادم سمت سالن اي کوفتتون شه اه سحر تو بغل شیانا لم داده بود مانتوش رو هم کنده بود ولي آیسو روي یه مبل 

 ...دیگه نشسته بود و فقط شالش رو برداشته بود و موهاي لخت مشکیش ریخته بود روي شونه هاش

 :گفت وسایل پذیرایي رو گذاشتم که آیسو

 شیانا شنتیا کجاست دلم واسش تنگ شده خیلي-

 شیانا پوزخند زد و گفت: آیسو بزار راحت باشیم ترجیح میدم اون نباشه هوم؟

 شیانا اون داداشت-آیسو با اخم گفت

 خودتم میدوني اون داداش من نیست اون از خون ماها نیست اون از یه ت*م سگ دیگه است-شیانا 

 :ف تکون داد و گفتآیسو سري به معناي تاس

 ...واست متاسفم واقعا مگه تقصیر اونه که زن عمو-

 و بعد دیگه حرفش رو با اومدن شنتیا تو سالن ادامه نداد سحر گفت :چطوري شنتیا؟

 خوبم سحر نازي-

 و آیسو بلند شد و رفت سمت شنتیا بهش دست داد جوري با ذوق نگاهش میکرد که نگو اوم نمیدونم چرا یه حس عجیبي

 داشتم اه و بعد بغلش کرد و گفت:دلم واست تنگ شده بود شنتیا از ما خبر نگیري

 ..ولي شنتیا خیلي معمولي از بغل آیسو بیرون اومد لبخندي زد و گفت:خوبم خودت خوبي آیسو منو بي معرفتي اصال بهم میایم

گرفت سحر نگاهي به من کرد و رو به شیانا و بعد نشست روي مبل نگاه شنتیا یه لحظه روي من ثابت موند و بعد نگاهش رو 

 :گفت
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 شیانا این دختره رو اولین بار میبینم کلفت جدیدت؟-

 :شیانا نگام کرد زیر چشمي و لبخندي زد و گفت

 باران رو میگي نه خدمتکار نیست عروسک جدید منه کارهاي منو انجام میده-

هه من اگه جاي تو بودم اینو الیق کلفتي خونمم نمیدونستم این سحر جوري نگام کرد انگاري ارث باباشو خوردم و بعد گفت:

 ....بي کس و کار رو از کجا جمعش کردي از روي کارتونا

حس میکردم هر لحظه ناخنام گوشتاي دستم رو میدرن سوزش دستم رو حس کردم نتونستم تحمل کنم رفتم رو به روش و 

 :نگاهش کردم شیانا نگاهمون کرد باخشم گفتم

 :من گدا نبودم که این آقا و به شیانا اشاره زدم اوال-

منو جمع کرده باشه دوما شاید من بي کس و کار باشم ولي نمیذارم هر سگي از راه رسید بهم توهین کنه سومن شاید مثل تو -

 ...دختر پولدار باال شهر نباشم ولي فرهنگ و ادبم در حد تو نسیت تویي که گداي فرهنگي

رناز تو گوشم خفه شدم دستم رو گونه هام گذاشتم همه سکوت کرده بودن باورم نمیشد از این دختره و با سیلي محکم سح

 :کثافت سیلي خورده باشم و جیغ زد

 ....چي به من گفتي دختره پتیاره بي پدر و مادر-

و مادر جرمم چیه اینه  باورم نمیشد به من گفت بي پدر و مادر نه اون حق نداشت چرا من چرا هرکي به من رسید گفت بي پدر

که مادرم طالق گرفت و رفت با شوهر و زندگي جدیدیش و پدرم مرد و تمام بدبختي هاش مال من شد و شدم ایني که هستم 

دست به دست فروخته شدم من خودم خودم رو فروختم وقتي به پیشنهاد اون کامران عوضي بخاطر بدهکاري پدرم جواب مثبت 

ین دختره ه*زه تازه به دوران رسیده بهم همچین بگه بانفرت چشم دوختم به سحرناز و دستام محکم دادم آره ولي نمیزارم ا

رفت باال تا روي صورت سحرناز فرود بیاد که مچ دستام وسط راه گرفته شد و مچ دستام اسیر دستاي شیانا شد متعجب 

ي رحمانه مچ دستام رو میفشرد و من میسوختم نگاهش کردم که مچ دستام رو محکم میفشرد چشام پر اشک شد ولي شیانا ب

 ...زیر پوزخند و نگاه تحقیر آمیز سحرناز

هه خدایا دیگر نیازي به جهنمت نیست ما آدم ها بهتر همدیگر را میسوزانیم...خدایا سوختم و دم نزدم زیر نگاه چندتا بچه 

و تحقیرم کردن خدایا میشه یه روزي تاوان این پولدار بي درد و خوش گذرون که هرکدومشون به یه نحوي دلم رو شکوندن 

 دل شکسته ام رو ازشون بگیري میشه؟

 شیانا باحرص گفت:داري چه غلطي میکني باران هان؟

 :نگاهش کردم من آدم گریه نبودم نبودم آدم شکستن نبودم من دختري بودم که فقط تو تنهایي هام شکستم باحرص گفتم

 کردهمون غلطي که این عوضي داشت می-

شیانا باخشم نگام کرد مچ دستام رو بیشتر فشرد و بعد محکم دستام رو برگردوند و پیچوند جوري که از درد دستم جیغ زدم 

قشنگ به پشت برگشتم و شیانا منو چسبوند به خودش و دستام درست برعکس شده تو دستاش بود از درد اشک تو چشام 

دستم رو شنیدم و ناله کردم سحرناز با لذت دست به سینه نگاه میکرد چقدر جمع شده بود بیشتر دستم رو فشرد صداي تیرک 

دوست داشتم خفش کنم و نگام به نگاه آیسو افتاد نگام میکرد با دلسوزي و اما شنتیا اخم کرده بود نگاهش به من نبود 

 نگاهش با اخم و خشم به شیانا دوخته بود دستاش مشت شده بود آیسو گفت:شیانا ولش کن

 :انا حتي به آیسو توجه نکرد و زیر گوش هام زمزمه کردشی

 ...د گوه خوردي غلط اضافه کني اونم دست روي مهمون من بلند کني زیادي بهت رو دادم سگ کوچولوي من-

 :از درد دستام فقط ناله میکردم با درد زمزمه کردم

 ...بیشرف دستام رو ول کن آي-
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 کن مقصر اصلي سحرناز بود اون که گناهي ندارهصداي فریاد شنتیا اومد:شیانا بسه ولش 

و فریاد شیانا:تو خفه شو عوضي دهنت رو ببند وگرنه خودم خفت میکنم به تو هیچ ربطي نداره اون برده منه هرجور دلم 

 بخواد باهاش رفتار میکنم

لحظه آخر نگام خورد به و بعد محکم منو دنبال سر خودش کشوند اشکام ریخت روي گونه هام و زل زدم به چشاي شنتیا 

 ...نگاهش لحظه آخر نگاهش حس عجیبي داشت که ازش سر در نیاوردم نمیتونستم

محکم شیانا پرتم کرد توي اتاق درد دستم داشت جونم رو میگرفت ناله هاي یواش میکردم و دستي که پیچونده بود رو سفت 

گفتم:ازت متنفرم تو یه خودخواهي یه دیوونه یکي که میفشردم شیانا اومد سمتم چونم رو گرفت نگاهش کردم با اشک و 

 زورش فقط به بدبخت بیچاره هایي مثل من میچربه

بیشتر چونه ام رو فشرد و گفت:خفه شو خفه فهمیدي ؟ دیگه نبینم اینجور بلبل زبون بشي جلوي مهمون هاي من افتاد حتي 

من حتي حق نفس کشیدنم نداري یادت باشه باران یادت باشه بزننت هم تو حق حرف نداري تا من بهت اجازه ندادم بي اجازه 

توحق مني مال مني فقط من و هرکار دلم بخواد باهات میکنم ، االنم واسه تنبیه ات حق نداري از اتاقت بیرون بیاي تا فردا 

 ..همین تو میموني و حق خوردن هیج غذایي نداري باید تو قرنطینه باشي تا آدم شي هوم افتاد

 :کردم با نفرت نگاهم رو ازش گرفتم ولم کرد صدایي از پشت در اتاق اومد صداي اون دختره آشغال بود نگاهش

 ...شیانا عزیزم نمیخواي بیاي بیا دیگه بریم بچه ها منتظرن ها-

رفته نگام کرد با نگاهش تهدیدم کرد و از اتاق رفت بیرون اشکام ریخت چرا همش دستم چالق میشد اووف دستام رو محکم گ

بودم و میفشردم حق بیرون رفتنم نداشتم تا پمادي چیزي پیدا کنم و بزنم به دستم تا یکم دردش کمتر بشه نمیتونستم تکونش 

 بدم به تاج تخت تکیه دادم که در اتاقم زده شد متعجب گفتم:بفرمایید؟

 ا اینجا چیکار میکرد؟در اتاقم آروم باز شد و با دیدن فرد رو به روم متعجب بهش زل زدم شنتیا...شنتی

با درد همونطور که دستم رو نگه داشته بودم نشستم لبه تخت دستش یه پماد و یه لیوا آب و قرص بود نگام کرد و 

 گفت:خوبي؟

سرم رو به عالمت منفي تکون دادم یعني نه قرص و پماد رو گذاشت روي میز عسلي و آروم گفت:این پماد و قرص رو 

 بخوري دردت بهتر میشه

 خواست بره سمت در حرفي نزدم چرا اون؟چرا اومد واسم پماد و قرص آورد دلش واسم سوخت ؟ و

 :نه من نیازي به ترحمش نداشتم نگام کرد نگاهش به دستام افتاد و پرسید با صداي بم و مردونه اش

 خودت میتوني بزني-

 تونم پماد رو بزنم آروم گفتم:نهواقعا نمیتونستم دست راستم بود که درد میکرد و منم چپ دست نبودم تا ب

پماد رو گرفت و با فاصله کنارم روي تخت نشست بي توجه به من دستام رو گرفت تو دستش و بعد ژل یا همون پماد رو آروم 

کمي اش رو مالوند به دستام و ماساژ داد حس خاصي داشتم ازش خجالت میکشیدم اروم آروم روي دستام رو ماساژ میداد با 

 :اخم گفت

یه پیج خوردگي سادست این پماد دردش رو تسکین میده چند روز که بزني خوب میشه دستت و زیاد ازش کار نکش و اون -

 قرص هم آروم میکنه درد االنت رو

 آروم گفتم:چرا کمکم کردي چرا واسم پماد و قرص آوردي دلت سوخته واسم؟ممنونم ولي من احتیاجي به دلسوزي کسي ندارم

م روي دستام دست کشید و بعد گفت:منم نگفتم دلم واست سوخته من دلم واسه کسایي که بسوزه اینکار رو نگام کرد و نر

 نمیکنم

 پس چرا؟-باران
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نگام کرد و گفت:چون تو مني..توي تو خودم رو میبینم بدبختي هاي خودم رو روزهایي که زیر دست و پاي شیانا و سیروس 

 ي که شدمله شدم زجرهایي که کشیدم و تحقیر های

و بعد بلند شد چه دردي داشت که پشت نقاب بیخیالیش قایم میکرد شیانا و سیروسي که هنوز ندیدمش چه بالیي سرش آوردن 

 مگه؟

 آروم گفتم:ممنونم

 نیازي به تشکر نیست و خواست بره که گفتم:چطور اومدي اتاقم وقتي شیانا ممنوع کرده ، تو باهاشون نرفتي؟-

 :مت در اتاق گفتهمونطور که میرفت س

نه نرفتم در ضمن من هیچ ترسي از اون عوضي ندارم اگه نمیخوام نزدیکت بشم از اون نمیترسم نمیخوام تو رو بیگناه -

 زجرت بده به خاطر کینه اي که ازمن داره با نزدیک شدن من به تو

 لي کني و سرت تو الک خودت باشهدست گیري در اتاقم رو تو دستش گرفت و گفت:در ضمن زیادي فوضولي بهتر کمتر فوضو

و از اتاق رفت بیرون ولي بوي عطر تلخش هنوز توي اتاق بود اوم نفس عمیقي کشیدم و ریه هام پر شد از اون عطر احساس 

 ....خوبي داشتم ازش خوشم میومد از همه چیش همه چیش ایده آل بود یه جنتلمن فوق العاده بود

یدم و روي تخت دراز کشیدم چشامو با لبخند بستم نمیدونستم چرا همه اتفاقات چند دقیقه با لبخند قرص و لیوان آب رو سر کش

پیش فراموشم شده بود با بودنش کنارم نمیدونستم انگار منبع آرامش بود آرامش عجیبي داشت اه این چه حسي دارم بیخیال 

 این فکرها مهم اینه حالم بد خوبه االن

 ودم آسمون آبي هوا عالي هو عجب قافیه اي شد ها خخختو باغ داشتم قدم میزدم واسه خ

یهو نگام به بالکن اتاق شنتیا افتاد یه فکري تو سرم چرخید یعني داشتم کپک میزدم واسه اینکه یه بارم شده اتاقش رو ببینم 

یواشکي یه دیدي چجوري ولي اون شیانا بیشعور با اون قانون مسخرش نمیذاره ولي حاال که کسي نیست میتونم از بالکنش 

بزنم آخه اتاقش از اون بالکن هایي داشت که پله میخورد راحت میشد پشت باغ هم وارد اتاقش شد اتاقش از پشت هم میشد 

 کفت یه در دیگه داشت..جووون

ه هم به در آروم از پله ها باال رفتم و رسیدم به بالکن آروم در رو کشیدم ولي اه اه در بالکن قفل بود اي ریدم به شانسم پرد

شیشه اي بالکن زده بود واي خدایا یهو نگام به پنجره اتاقش خورد که باز بود پنجره اگه روي نرده هاي بالکن میرفتم 

 ..میتونستم آروم برم روي پنجره و داخل اتاق بشم ایول

م رو لبه پنجره گذاشتم باترس با ذوق رفتم سمت نرده ها و روي نرده هاي بالکن وایستادم یوهو دستم رو به پنجره گرفتم پاها

به پایین خیره شده باید میپریدم روي پنجره ولي اگه میافتادم چه باید برم نمي افتم با یه حرکت چشامو بستم و پریدم هووف 

 واي چشامو باز کردم حاال دقیق روي پنجره بودم آروم پرده که در اثر باد تکون میخورد رو کنار زدم ولي با دیدن شنتیا درست

روي کاناپه زیر پنجره نشسته بود و سرش تو لب تاپش بود خشک شدم واي عجب گندي این اینجا چه میکرد من فکر کردم 

اتاقش نیست متوجه من که باالسرش روي پنجره نشسته بودم نبود واي اتاقش رو چقدر خوشمله ست اتلقش سفید و فیروزه 

بردارم از اتاقش نگام به گوشیش روي میز کنار پنجره افتاد صحفه اش  اي بود در یک کلمه فوق العاده بود نمیتونستم چشم

روشن شد براش پیام اومده بود ولي شنتیا اینقدر غرق بود که متوجه من نشده بود چه برسه گوشي معلوم نبود داشت تو لب 

شد روي میز تا گوشیش رو  تاپش چه میکرد واییي فوضولي داشتم میمردم بفهمم کي براش پیامک زد آروم از روي پنجره خم

بردارم دستم رو دراز کردم ولي دستم نمیرسید لعنتي بیشتر خودم رو کشیدم ولي بازم نشد اه دوباره خودم رو کشیدم آخ جون 

دستم داشت میرسید و خواستم گوشي رو بگیرم ولي یهو کنترلم رو از دست دادم و محکم از پنجره پرت شدم جیغ زدم صداي 

یزي اومد چشامو بسته بودم محکم ولي یه جلي نرم فرود اومدم با ترس چشام رو باز کردم شنتیا با چشاي افتادن محکم چ

گشاد شده نگام میکرد قیافش معلوم بود بدجوري وحشت کرده لب تاپش پرت شده بود کف پارکت ها منم دقیق افتاده بودم روي 

 ...پاهاش یه جورایي تو بغلش واییي عجب گندي زدم

پلکم نمیزد معلوم منم بودم وحشت میکردم یهو از آسمون پرت شدم تو بغلش قیافش خنده دار شده بود اگه جرئت داشتم  بیچاره

 ...میخندیدم

 .. نگام کرد منم نگاهش کردم چشاي عسلیش برق خاصي داشت
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 :اخم کرد و با حرص گفت باالخره هردو به خودمون اومدیم ،سریع از بغلش بیرون اومدم وایستادم اونم وایستاد نگام کرد

 تو از کجا اومدي؟تو اتاق من چه غلطي میکني دقیقا؟-

 :نگاهش کردم یه لبخند مسخره کج و کوله زدم و گفتم

 من..من اتاق تو اوم خوب..خوب-

 :نگام کرد سرش رو جلو آورد درست رو به روي صورتم و گفت

 تو ؟ تو چي چرا جواب نمیدي-

و حالم رو دگرگون میکرد عطر تلخش مست کننده بود واي خدایا بي اختیار چشامو بستم  نفس هاي داغش پخش صورتم میشد

 212و بو کشیدم و ریه هام رو پر از اون عطر تلخ کردم اوم...با صداش چشامو باز کردم با پوزخند نگام کرد و آروم گفت:

 ؟212نگاهش کردم متعجب و گفتم:چي 

 اسم عطر 212خوش بو نه -

رفتار کردم واي گندت بزنن باران تا خواستم جوابش رو بدم یهو صداي در اومد یکي یه تقه زد به در و بعد  واي چقدر ضایع

 :صداي شیانا اومد

 شنتیا ؟شنتیا هستي-

واي باترس خیره به شنتیا شدم خدایا نه اگه شیانا منو میدید اینجا با شنتیا باهم با این فاصله نزدیک هردومون رو تو گور 

 تیا نگام کرد ترسي تو نگاهش نبود ولي نگران من بود که شیانا منو ببینه االن باید چه غلطي میکردیم ؟میکرد شن

 .....نگامو قفل دستگیره در شد که داشت باز میشد با استرس زل زدم تو چشاي شنتیا یه غلطي کنه

رو دهنم گذاشته بود از پشت کامال بهش  یهو شنتیا منو کشید با خودش و برد پشت در اتاق هردو چسبیدیم به دیوار دستاش

چسبیده بودم چشام گشاد شده بود نفس تو سینه هام حبس شده بود با یه دستش دهنم رو گرفته بود و با دست دیگش بغلم 

کرده بود با ترس زل زدم به در اتاق که باز شد بیشتر منو به خودش فشرد قشنگ داشتیم با دیوار یکي میشدیم هیکل شیانا رو 

که دیدم نزدیک بود غش کنم پشت به ما وایستاده بود و با نگاه تیزش دور تا دور اتاق رو نگاه میکرد واي لعنتي برو دیگه 

 ...اه

 ...یکمي وایستاد داشتم سکته میکردم یه موقع برنگرده پشت در رو نگاه نکنه

آروم ولم کرد از بغلش بیرون اومدم نگام کرد بعد آروم رفت بیرون در رو بست هردو تو همون حالت مونده بودیم که شنتیا 

 ..بیخیال این چرا اینقدر بیخیال انگار نه انگار چند دقیقه پیش ممکن بود شیانا مارو باهم ببینه

 ....نگاهش کردم و گفتم:واي نزدي

نگاهش کردم که شنتیا پرید سمتم و محکم دستاش رو دهنم گذاشت و یه دستش روي بیني اش گذاشت به معني هیس متعجب 

 ...وا شیانا دیگه نبود که دیدم اشاره به در اتاق میکنه

خیره دراتاق شدم نگام به دستگیره اتاق افتاد که آروم باال پایین میشد واي یعني شیانا پشت در اتاق بود عجب آدمي ها...واي 

 ...شنتیا از کجا متوجه در اتاق شد چه تیز

اق و آروم در رو باز کرد و خداروشکر رفته بود کسي پشت در اتاق نبود شنتیا بعد چندي شنتیا ولم کرد رفت سمت در ات

 :برگشت سمتم منم یه نیش گشاد تحویلش دادم و گفتم

 خوب دیگه من باید برم-

 :و خواستم برم سمت در اتاق که شنتیا جلوم رو گرفت و گفت
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 کجا کجا؟ نگفتي واسه چي اومدي اتاق من اونم از پنجره-

 با بیخیالي گفتم:خو دلم میخواست اتاقت رو ببینم اتاق قشنگي داري ها نگاهش کردم

 :متعجب به اون همه پرویي من نگاه کرد خندیدم همونطور که از جلوي چشاي متعحبش به سمت در اتاق میرفتم گفتم

 روز خوش جناب-

 :و از اتاقش زدم بیرون لحظه آخر صداش رو شنیدم

 دیوونه فوضول-

فتم تو اتاق خودم اوم واي قلبم نمیدونم چرا قلبم تند تند میزد وقتي تو بغلش بودم اه من چمه ولي وقتي ریز خندیدم بدو ر

کنارش بودم باهاش حرف میزدم یه حس خیلي خیلي خوب و قشنگي داشتم و دوست داشتم تا ابد کنارش باشم باهاش حرف 

 ...بزنم و کل کل کنم و دلیل این حالم رو نمیفهمیدم

 شنتیا

 ... لبخند زل زدم به در دختره دیوونه رفتم سمت لب تاپ گرفتمش نگاهي بهش انداختم میشد گفت تقریبا سالم بود با

باز یاد صحنه پرت شدنش تو بغلم افتادم وقتي سینه هاش با هیجان باال پایین میشد تو بغلم حس میکردم بامزه بود و یه 

ي بود که بهش توجه میکردم و ازش خوشم اومده بود ولي شیانا این حس فوضول کوچولو خرابکار نمیدونم شاید اولین دختر

مالکیتي که شیانا روش داشت اذیتم میکرد نمیذاشتم شیانا اذیتش کنه نمیذاشتم ازش سوء استفاده کنه و طعمه ه*و*س بازي 

 ... هاش بشه

 گوشیم رو برداشتم دوتا پیامک داشتم بازش کردم و خوندم

 وارد بازار شدنسیاه بازي جنس ها  -

 سیاه بازي کجایي؟-

 :لعنتي مشتام گره کردم زدم به میز باخشم عصبي پیامک زدم

 باشه بازي دراز-

و عصبي گوشي رو پرت کردم رفتم سمت در اتاق ازش بیرون زدم و رفتم سمت در اتاق شیانا با حرص در اتاقش رو باز کردم 

 :ود نگام کرد ابروهاش درهم شد و گفتروي کاناپه اش نشسته بود و سرش تو چندتا ورقه ب

 طویله نیست مثل گاو سرت رو انداختي اومدي تو-

 :با قدم هاي محکم رفتم سمتش یقه اش رو تو دستام گرفتم و بلندش کردم و با فریاد زدم

 چرا بدون اینکه به من چیزي بگي جنس ها رو وارد بازار کردي-

 :نگام کرد با پوزخند مسخره اي و گفت

 نم بپرسم تو چه کاره ي اون شرکت و کارخونه اي که ببا هماهنگي تو باید همه چي انجام بشممیتو-

 من مدیر اون شرکتم حق نصف اون شرکت مال منه واسش زحمت کشیدم اینو تو و بابا هم میدونید فهمیدي-

نه داداش مني نه بچه بابامي تو از  شیانا باخشم منو از خودش جدا کرد و هولم داد عقب و فریاد زد:نیستي تو هیچي نیستي تو

ت*م سگ معشوقه دنیایي مادر خیانتکار و کثافتم بابام به تو لطف کرد بزرگت کرد تو واسه من اندازه سگ این خونه هم 

ارزش نداري در حد یه سگم نیستي اون سیروس احمق نمیدونم واسه چي نگهت داشته ولي خودم یه روزي میکشمت تو 

 تي همه چیزم رومادرم رو ازم گرف
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چشام به خون نشسته بود خشم تو وجودم شعله میکشید سیروس منو بزرگم نکرد نکرد سیروس منو مثل برده خونش بزرگ 

 :کرد لعنت بهت مامان لعنت دنیا مشت محکمي زدم تو صورت شیانا اونم یه مشت زد تو صورتم فریاد زدم

 ه روز به عمرم باشه نابودت میکنمخفه شو خفه شو کثافت حالم ازت بهم میخوره عوضي ی-

ولش کردم نگاه کردیم بهم بانفرت و از اتاقش زدم بیرون خون گوشه لبم رو پاک کردم از خونه زدم بیرون و سوار ماشینم 

شدم و پام رو گاز گذاشتم و ماشین از جاش کنده شد با حرص میروندم نگام به ابروي شکسته ام افتاد یادگار سیروس بود 

ه بودم چشامو با درد بستم گناهم این بود رفته بود تو اتاق ممنوعه اتاقي که مردي داخلش بود فلج بود و روي تخت وقتي بچ

افتاده بود بعد ها فهمیدم اون مرد پدرم بود شیانا دید من به اون اتاق رفتم و به سیروس گفت سیروس با خشم گلدوني رو به 

روهام خورد خون جاري شد از درد به خودم میپچیدم اون روز سیروس در حد مرگ سمتم پرت کرد گلدون به پیشوني و کنار اب

کتکم زد وقتي به هوش اومدم یه دستم شکسته بود و پیشونیم کنار ابروهام شکسته بود این خط کنار ابرو شد یادگاري اون 

 :عوضي دستام دور فرمون ماشین فشردم فریاد زدم

 خدااااااااااااااا-

ي که از بچگي بهم نسبت دادن حرومي حروم*زاده..من حرومي نبودم لعنت بهت مامان هیچ وقت نمیبخشمت صدا ها فحش های

 ....هیچ وقت

 باران

زل زدم به خودم تو آینه واي چه جیگري شدم من امشب تولد شیانا بود و پارتي گرفته بودن بیا ببین ایش چندش به دلیل شیانا 

ا میرفت بهش چسبیده باشم البته به عنوان عروسکش بگیم بهتره،میخواستم چشاي خر من امشب باید مثل بادیگاردش هرج

اون سحر رو در بیارم یه لباس مجلسي کوتاه تا یه وجب باالي زانو قرمز رنگ به تن داشتم جنس لباسم کرپ باربي بود و به 

نگم تضاد فوق العاده اي ایجاد کرده خوبي تو تنم نشسته بود بهم میومد رنگ قرمز لباس با پوست سفیدم و موهاي مشکي ر

بود و چشاي مشکي رنگم رو با خط چشم وحشي تر کرده بودم)دوستاي گلم یه توضیح کوچولو بدم میدونم اوایل رمان رنگ 

چشاي باران رنگي بوده با موهاي قهوه اي روشن ولي از نظر خودم چشم ابرو مشکي ناز تره و تغییرش دادم امیدوارم 

 (باشه و مشکلي نداشته باشهخوشتون اومده 

و رژلب قرمزي هم به لبام زده بودم کال آسي شده بودم کفش هاي پاشنه بلند مشکي رنگ هم پام کرده بودم کمي عطر به خودم 

زدم این لباس رو از همین کمد جادویي اتاقم پیدا کردم با کفشش رو چرا میگم جادویي چون هرچي دلت بخواد توش پیدا میشه 

سه خودم زدم و از اتاق رفتم بیرون از پله ها پایین اوووه چه خبر بود صداي آهنگ تا ته زیاد بود دختر پسر چشمکي وا

 ریخته بودن اون وسط رفتم پایین شیانا که هنوز نیومده بود همینطور شنتیا

که توجمع نگام به یه منم بیخیال گوشه اي واسه خودم وایستادم میتونستم سنگیني نگاه هاي هیز روي خودم حس کنم واي 

نفري افتاد که دوست داشتم اوق بزنم واقعا فهمیدن کي رو میگم دیگه سحرناز چندش آرایش نسبتا غلیظي کرده بود و پیراهن 

کوتاه و خوشگل طالیي رنگي به تن داشت که برق میزد زیر نور اه این چه لباسي شبیه خورشید خانوم شده موهاشو هم به 

بود همه همینطور بودن برعکس من که موهام رو صاف و بخت دورم ریخته بودم اتفاقا خوشگل تر از  زیبایي شینیون کرده

 همه هم بود

خوبه من خودم رو نگیرم دیگه کي بگیره خخخ..ولي با این حال دروغ چرا سحرناز هم به دختر لوند بود و دلبري کردن رو 

و قیافه و لباسش هم کوتاه به رنگ مشکي بود خوشگل شده بود خوب بلد بود کنارش آیسو بود اون هم دقیقا همون تیپ 

 ...بانمک و تو دلبرو

بي حوصله واسه خودم سیبي پوست کندم تا بخورم که یهو به پسري اومد سمتم نگاهش کردم اوم خوب بود خوشتیپ بود 

 :م و گفتبیشتر نیششم باز بود اه متنفرم از پسرایي که نیششون باز نگام کرد و راحت نشست کنار

 سالم خوبي؟-

 :نگاهش کردم چقدر پروئه نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم

 سالم-

 اوه چه بداخالق-پسره
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 عادت ندارم با غریبه ها خوش اخالق باشم-

 پسره خندید و گفت:اوه نمیدونستم با سیندرال طرفم

 پس چي فکر کردي کمترم نیستم-

 با خنده زد به شونم و گفت:خیلي باحالي

 اهش کردم بخاطر حرکتش که بامزه دستاش رو باال برد و گفت:اوه متاسفم بانو این بنده حقیر را عفو فرماییدبا اخم نگ

 :خیلي بامزه بود زدم زیر خنده تا دید میخندم باز پرو شد و گفت

 به منم سیب میدي-

 نچ-

 ا چرا خوب-پسره

 خودت چالغ نیستي که پوست کن واسه خودت-

 ایش اصال نخواستم خسیس-

 دیوانه بود بخدا نگام کرد و گفت: خوشگله نگفتي اسمت چیه؟

 ابرو باال انداختم و گفتم:اسمم سیندرال

 نگام کرد و گفت:مگه میشه اسمت سیندرال باشه

 چشمک زدم بهش و گفتم :خوب تو فکر کن آره اسمم سیندرالست

 پیام با خنده گفت:باشه پس تا وقتي اسمت رو نفهمم سیندرال صدات میکنم اسم من

 خندیدم و گفتم:میدونستي اسمت خیلي مسخرس از این به بعد هرموقع دیدمت بهت میگم پیامک چطوره؟

 اخم کرد و گفت:غلط کردي

 قهقه زدم و گفتم:دوست دارم بگم خو هیچ کاري هم نمیتوني بکني

 خندید و گفت:من دیگه باید برم تا دیدار بعدي سیندرال

دها منم سیبم رو خوردم که یهو صداي دست جیغ اومد اووه متعجب برگشتم دخترا داشتن و رفت لبخندي زدم پسر باحالي بو

خودکشي میکردم نگام به باالي پله ها خورد شیانا با غرور از پله ها پایین میومد یه آهنگ خارجي خوشگل هم از ضبط پخش 

از پله ها پایین میومد با پوزخند نگاهش کرده بودن من بیخیال نگاهش میکردم واسه من مزخرف ترین آدمي بود که داشت 

 ...کردم هه

اومد از پله ها پایین گفتم االن دخترا مثل میمون ازش آویزوون میشن ولي خداروشکر همچین نشد نگاهش دور تا دور سالن 

از جام بلند شدم و چرخید تا رسید به من نگام کرد با یه تاي ابروهاي باال رفته و بعد با انگشتاش بهم اشاره زد پوفي کشیدم 

قدم برداشتم سمتش نگام کرد از باال تا پایین و لبخندي روي لباش نشست حالم از نگاه هیزش بهم میخورد دستام رو گرفت و 

 گفت:خیلي ناز شدي توله سگ فکر نمیکردم ایقدر خوشگل باشي

 :بااخم نگاهش کردم که زیر گوش هام آروم زمزمه کرد

 از کنارم جم بخوري خودم خفت میکنمامشب فقط کنار مني ببینم -

و راه افتاد و منم دنبالش واي ولي خدایي از یه چیز لذت بردم اونم قیافه از خشم قرمز شده سحر بود جیگرم حال اومد شیانا 

فقط به همه لبخند زد و خوش آمد گفت و خودشم رفت جاي مخصوصش درست باالي مجلس روي مبل نشست و منم کنارش 

 دم همه دخترا باحرص نگام میکردنوایستاده بو



                 
 

 

 فلایر|  حکم دل مانر

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

40 

 

اوه اوه امشب نقشه قتلم رو نریزن کمه باید حسابي مواظب خودم باشم بخدا حاال این چندش مگه چي داره اینا واسش 

 ...خودشون رو میکشن نمیدونم

اشه تابحال با کت و بعد چند دقیقه ایندفعه شنتیا وارد شد با دیدنش مات شدم خدایا مگه میشه این همه جذابیت تو یه آدم ب

شلوار ندیده بودمش کت و شلوار خیلي خیلي بهش میومد کت و شلوار سرمه اي سیر به تن داشت پیراهن مشکي و کروات 

 ...سفیدي هم زده بود و چشاي عسلیش برق میزد حتي از این فاصله

ست براي لحظه اي نگاهش روي من دخترا داشتن براش غش میرفتن ولي اون با اخم بي توجه به همه قسمت باالي مجلس نش

ثابت موند هردو بهم زل زدیم نگام کرد منم نگاهش کردم با پیچیدن دستي دور کمرم به خودم اومدم و شنتیا نگاه ازم گرفت 

 :دستاي شیانا بود که دور کمرم پیچیده بود و باخشم میفشرد و آروم زمزمه کرد

 خوشگلت رو از کاسه در میارم بهتر چشاتو کنترل کني هرز نره وگرنه اون چشاي-

باحرص لبام روي هم فشردم نگام کرد سرش رو نزدیک صورتم آورد درست کنار گوشم نفس هاي داغش کنار گوش هام پخش 

 :میشد زمزمه کرد

 نکن اونجوري با لبات حیف ، یه موقع دیدي لبات رو کندم و خوردم-

 حالم داشت بد میشد با حرص گفتم:خفه شو

 :ن موقع سحرناز رو دیدم که باحرص به طرف ما میومد با لبخند گفتمکه خندید همو

 از من بکش کنار سحر داره میاد یه موقع ناراحت میشه-

 منو بیشتر به خودش فشرد و گفت:به هیچ کس مربوط نیست من چیکار میکنم و میخوام با عروسکم باشم

یر داده به من اوف سحر رسید بهمون با لبخند مسخره اي زیر لب اه این چرا امشب بین این همه دختر لوند که اینجا ریخته، گ

 گفتم:خشم اژدها وارد میشود

 شیانا که حرفم رو شنید خنده اش گرفت و خندید سحر رسید به ما و با اخم گفت:شیانا

ید ب*و*سسحر رو شیانا آروم ولم کرد ولي جوري نگام کرد از کنارم جم نمیخوري و بعد کمر سحر رو گرفت و با لبخند گونه 

 و گفت:جوجوي من چرا ناراحت؟ کي ناراحتش کرده ؟

سحر با ناز گفت:معلومه خودت ناراحتم کردي اصال چرا با این عفریته هستي دوست دختر و عشقت منم ها همه میگن سحرناز 

 شیانا فراموشت کرده چسبیده به این ایکبیري

ش رو بدم با چشم غره شیانا ساکت شدم دلمم نمیخواست اتفاق اوندفعه باورم نمیشد تمام اینا رو به من گفت تا خواستم جواب

تکرار بشه ولي من اگه امشب حال تو یکي رو نگیرم حال این دختره بیشعور رو نگیرم که باران نیستم دختر بابام نیستم بخدا 

 که بد ضایعش میکنم

 شقمي پس حسودي نکن دیگه گلمشیانا با خنده گفت:باران فقط عروسک من عزیزم تو که خودت میدوني ع

سحر بااخم گفت:تو عروسک میخواي خوشگل تر از این واست پیدا میکنم ولي بیخیال این شو من از این متنفرم آخرشم با 

 عشوه هاش تو رو ازمن میگیره

ضرم شرط چقدر پرو من کي واسه این کره خر عشوه ریختم واال همش پاچه اش رو گرفتم چقدر حال بهم زنن واقعا هه حا

ببندم سحر عاشق شیانا نیست عاشق قیافه و پولش اگه شیانا زشت بود عمرا بهش نزدیک میشد عاشق شهرت شیاناست 

 باالخره پسر یکي از تاجر هاي بزرگ تهران و معروف آرزوي هر دختري ولي من ازش متنفرم

 ...حر رو داشت خر میکرد ههشیانا هولش داد به جلو و وسط پیست رقص تا باهم برقصن و یه جورایي کال س

نگام به آیسو افتاد که کنار شنتیا بود و باهاش مشغول حرف زدن بود شنتیا تنها با لبخندي محو جواب سواالش رو میداد 

نمیدونم چرا دلم یه جوري شد دستام مشت شد داشتم اذیت میشدم وقتي آیسو کنار شنتیا بود نگاه شنتیا به من خورد متعجب به 

حرص نگاهشون میکردم نگاه کرد نگام رو سریع گرفتم و با اخم از اونجا دور شدم رفتم و از عمارت زدم بیرون و من که با
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وارد باغ شدم اه من چه مرگمه واقعا چرا اینقدر به شنتیا توجه میکنم مگه اونم داداش همون عوضي نیست شیانا پس مثل 

 ...اصال نباشه باشه به من چه خوباونه..ولي نیست مثل شیانا نیست نمیتونه باشه خوب 

 ..دستام رو عصبي توي موهاي لختم کشیدم از صورتم کنار زدمشون ولي بازم سر خوردن اوف

با صدایي برگشتم متعجب شنتیا بود نگاهش کردم اون اینجا چیکار میکرد نگام کرد منم نگاهش کردم آروم اوند کنارم وایستاد 

 :و گفت

 چرا اومدي بیرون؟-

 کردم و گفتم:فضاي اونجا داشت خفه ام میکردنگاهش 

 زل زده بود به رو به روش آروم گفت:درست مثل من

 نگاهش کردم و گفتم: از داداشت متنفرم خیلي حال بهم زن دلم میخواد خرخره اش رو بجوام

 نگام کرد پوزخندي زد و با چشاي عسلیش خیره شد تو چشام و گفت:دقیقا منم موافقم

 :ه تفاهمي به هم خیره شدیم آروم گفتمخنده ام گرفت چ

 نترسیدي اومدي اینجا کنار من اگه شیانا بیاد و ببینه مارو چي نمیترسي ولي من میترسم و دیگه ترجیح میدم برم-

واقعا هم میترسیدم یه موقع سر برسه و ببینه خواستم برم که دستم به شدت کشیده شد از پشت باعث شد کنترلم رو از دست 

تم میافتادم که شنتیا برم گردوند و محکم پرت شدم توي بغلش واسه اینکه نیافتم چنگ زدم به کتش اونم چنگ زده بود بدم داش

به کمرم همه این اتفاقات رو چند دقیقه افتاده بود متعحب بهم خیره شدیم زل زدیم بهم دیگه قلبم حس میکردم میخواد سینه ام 

رتم بود بااخم نگام میکرد نگاهش از روي چشام سر خورد روي لبام سرش آروم رو بشکافه و بزنه بیرون نگاهش روي صو

نزدیک صورتم شد متعجب نگاهش کردم سرش نزدیک تر شد قلبم داشت از جاش کنده میشد میخواست چیکار کنه کتش رو تو 

دم میخواد چیکار کنه کنار چنگم فشردم که لباش رو به سمت گوش هام برد نفس حبس شده ام رو دادم بیرون منو باش فکر کر

 :گوشم باحرص غرید

 اینقدر از اون عوضي نترس ، هیچ غلطي نمیتونه بکنه هیچ غلطي یادت باشه-

و بعد آروم ولم کرد متعجب بهش زل زدم که بي توجه بهم داخل عمارت شد نفس عمیقي کشیدم ازش نترس دستم رو قلبم 

 تم:اروم لعنتي چته آروم باشگذاشتم تند تند میکدبید مشت زدم به قلبم و گف

کرده بود  م*ستو بعد سریع حرکت کردم و داخل عمارت شدم نگام به شنتیا افتاد گوشه اي وایستاده بود و شیانا هم حسابي 

طبق معمول وسط پیست رقص،داشت میرقصید با دختراي لوند و خوشگل حالم ازش بهم میخورد میخندید و دخترا تو بغلش 

قع شام وضعیت همین بود سرم واقعا درد گرفته بود سحرناز هم که یکسره بهش چسبیده بود آیسو هرچي وول میخوردن تا مد

 .. ناز شنتیا رو کشید واسه رقص شنتیا نرفت و چقدر لذت بردم اینکه شنتیا باهاش نرقصید و خودمم نمیدونستم چرا لذت بردم

آیسو میچرخید و به زور بردش وسط و باهاش رقصید مشکوک نگام تو جمع به همون پسره پیامک افتاد خخ پیامک که دور 

میزد این پیامک متوجه شد نگاهش میکنم واسم سر خم کرد و با خنده چشمکي برام زد که خندیدم و منم واسش چشمکي زدم 

 ... پسره دیوونه

تا شمع بود و  29ن که روش باالخره شام هم سرو شد و بعد شام روي یه میز یه کیک پنج طبقه فوق العاده خوشگل رو آورد

دختر پسرا هم جیغ میزدن و کلي فشفشه هوا کردن آخه مراسم تولد بعد شام تو باغ برگزار شده بود همه تو باغ بودن و مراسم 

 ...آتیش بازي هم داشتن با لبخند به آتیش بازي نگاه میکردم خیلي قشنگ بود پولداري و بي دردي دیگه هه

یکسره کنارش بودم موقع فوت کردن شمع ها شد و شیانا بدون آرزو کردن تمام شمع ها رو فوت کرد منم که به دستور شیانا 

و همه دست و جیغ زدن موقع بریدن کیک شد که سحرناز جیغ زد تقریبا با دو چاقو به دست داشت میومد که کیک رو با شیانا 

یز بودم یهو یه فکري زد به سرم بهترین موقعیت واسه باهم ببرن حاال خوبه مراسم نامزدیشون نیست واال منم که کنار م

گرفتن حال سحر..سحر ناز داشت با افاده از کنارم رد میشد که نا محسوس پاهام رو دراز کردم ندید و محکم پرت شد و چون 

 ...رو به روش میز کیک بود قشنگ از روي پاهام پرت شد و صاف رفت توي کیک با تمام هیکل
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ضحکي درست شده بود که همه زدن زیر خنده خودم که داشتم از وسط جر میرفتم از خنده واي خدایا قهقه یعني چنان صحنه م

 ...میزدم یعني همه میخندیدن حتي شیانا

سحر آروم سرش رو از کیک در آورد تمام صورتش و لباسش کیک شده بود با چشاي گشاد شده و دستاي دوطرف باز شده 

بیشتر زدن زیر خنده قشنگ ر*ده بود به کیک خداروشکر کسي نفهمید کار من بود که وگرنه  برگشت که با دیدن قیافش همه

 بیچاره بودم ولي دلم خنک شده بود جیگرم حال اومد آبروش قشنگ رفته بود و بدجوري هم ضایع شده بود

 سحرناز با حرص گفت:شیانا

نمیتونم بغلت کنم کیکي میشم بهتره بري خونتون تولدم  که شیانا به زور جلوي خنده اش رو گرفت و گفت:اوه عزیزم متاسفم

 که تمام شده

همه خندیدن سحرناز جوري باخشم به همه زل زده که خفه شدن معلوم بود نقشه ریخته بوده امشب کنلر شیانا باشه ولي نشد 

 ...آخي عجب خبیثي هستم من

ده کیک هم که خراب شده بود عمرا کسي دیگه اون باخشم و اون سر و شکل کیکي مسخره رفت همه دوباره پوکیدن از خن

کیک رو میخورد بردن کیک رو واي عجب کار خفني کردم جوون..و سیل کادو بود که به طرف شیانا سرازیر شد دخترایي که 

ن باعشوه کادوهاشون رو میدادن و شیانا هیچ کدوم رو باز نمیکرد میذاشت یه گوشه هه احمقانه بود خودکشي و دیوونه شد

 .. واسه همچین آدمي

باالخره تولد تمام شد و سمانه و خدمتکارها مشغول تمیزکاري و گندکاري بودن منم بدون اینکه لباسام رو عوض کنم مشغول 

کمک به سمانه شدم گناه داشت از صبح مشغول بودن شنتیا که رفته بود اتاقش شیانا هم اتاقش یهو از باال صداي شیانا 

 اومد:باران

و کشدار صدام میزد با خدا منو چیکار داره خدایا خودم رو سپردم به خودت دوباره صدام زد:باران کجایي بیا کارت  بود م*ست

 دارم

ترسیده بودم سمانه اشاره زد برم ببینم چیکارم داره با ترس از پله ها باال رفتم که صداي شنتیا تو گوشم پیچید:اینقدر از اون 

 کنهعوضي نترس هیچ غلطي نمیتونه ب

سعي کردم ترس رو از خودم دور کنم رفتم سمت اتاقش آروم در زدم و بعد داخل شدم روي تختش افتاده بود با داخل شدنم به 

 ....اتاق خمار نگام کرد از روي تخت و به زور بلند شد و روي تخت نشست نگام کرد منم نگاهش کردم

 :از جاش بلند شد نگاهش کردم و آروم گفتم م*ستخمار و 

 اهام چیکار داري؟ب-

 :بود و منم با این وضعیت رو به روش لبخند کشداري زد خندید و گفت م*ستترسیده بودم ازش اون 

 کاراي خوب خوب کوچولو-

یه قدم عقب رفتم و دستام رو دستگیره در گذاشتم خواستم سریع از اتاق فرار کنم ولي شیانا زودتر فهمید میخوام چیکار کنم 

 :بوندم به در نگاهش کردم و گفتممحکم هولم داد و چس

 داري چه غلطي میکني-

خندید محکم منو فشرد به در داشتم پرس میشدم و دستاش رو دستگیره در نشست و قفل کرد در ، رو با ترس نگاهش کردم تا 

یتونستم از بود زور زیادي داشت و نم م*ستخواستم جیغ بزنم محکم دهنم رو گرفت و خفم کرد برم گردوند لعنتي با اینکه 

 :پسش بر بیام چسبوند منو به دیوار دستاش هنوزم روي دهنم بود سرش رو توي گودي گردنم فرو برد و زمزمه کرد

 امشب میخوامت عروسک کوچولوي خوشگلم امشب باید مال مني شي شب تولدم نمیخواي بهم کادو بدي؟-

 :مزمه کردخودم رو تکون دادم ولي محکم نگهم داشت و گردنم رو بوکشید و ز
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 :حالم داشت بد میشد با دستام چنگ زدم به یقه لباسش ولم کنه ولي انگار نه انگار اشکم داشت در میومد با خنده گفت -

چیه عروسکم نمیخواي بهم کادو بدي ولي من بهترین کادوي امشبم رو از تو میخوام خودت رو میخوام باید خودت رو بهم -

 ...تقدیم کني عسلم

 فت:میخوام دستام رو بردارم جیغ بزني میزنمت باران پس خفه شونگام کرد و گ

مجبور بودم قبول کنم آروم تند تند سرم رو تکون دادم که دستاش رو گرفت نمیخواستم جیغ بزنم ولي باید خودم رو نجات 

نده به گورم میکرد قبل اینکه میدادم حتي اگه جیغ هم میزدم کسي نبود نجاتم بده حتي شنتیا چون در این اتاق قفل بود...شیانا ز

صداي جیغ هام به گوش کسي برسه..ولي من نمیخوام پاکیم رو از دست بدم نمیخوام..بزارم این عوضي بهم دست بزنه 

 لیواننمیخوام گناه کنم نمیخوام دشمنم ولي چیکار میتونستم بکنم دوست داشتم محکم پرتش کنم عقب لعنتي رو نگام به شیشه 

شاید فقط اون میتونست نجاتم بده فکري به سرم زد که اگه میتونستم عملیش کنم خیلي خوب میشد باید بیشتر روي میز افتاد 

ولي چاره ي دیگه اي نداشتم شه اونقدر که بیهوش بشه از ولي باید بیشتر ریسک به نظر بیاد ولي تا همین االنشم شیانا خیلي 

 :قش بازي میکردم که باهاش همراهي میکنم شیانا اشکام رو پاک کرد با دستاش و گفتباید ن

 هیس خوشگلم گریه نکن قول میدم زود تمام شه-

 آروم دست روي شونه هاش گذاشتم و گفتم:شیانا

 متعجب به من نگاه کرد و گفت:بعله

 و بعد حسابي خوش بگذره میخواي همینجوري بي حس باشه اول دلم میخواد کلي گرم کنیم باهم هوم-

 نگام کرد و روي کمرم دست کشید خندید و گفت:تو که میخواي من حرفي ندارم عروسک

ي عقلش رو پرونده بود آروم بلند شدم و رفتم سمت شیشه هاي مشروب گوشه اتاق برشون داشتم سر یکس م*ستخدا روشکر 

ودم بهم میخورد ولي براي محافظت از خودم فقط ، شیانا رو باز کردم که گازش ریخت روي هوا و خندیدم حالم داشت از خ

رو به لباش گرفتم و قلوم قلوپ بهش دادم اونم با لذت خندید و بلند شد از جاش منو رو دستاش بلند کرد با خنده خندیدم و 

 میخورد از بوي گند الکل داشتم خفه میشد 

واسه اینکه منم تالفي کرده باشم خم شدم سمت گردنش و گاز خیلي محمکي گرفتم خیلي محکم از درد ناله کرد ولي اونقدر 

چقدر مسخره بشه جلوي همه از فردا آخ ریز خندیدم  بود متوجه نبود آخ که این کبودي تا یک هفته میمونه رو گردنش *ستم

شه دستاش بي حال رفت سمت  م*ستآروم هولم داد روي تخت حرکاتش شل شده بود دیگه آره اینه ولي کمه هنوز باید بیشتر 

 زیپ پیراهنم که دستاش رو گرفتم و گفتم :نه دلم میخواد بیشتر گرم شیم

و لباي من پررنگ تر میشد شیشه مشروب رو به سمتش گرفتم و بازم قلپ قلپ بهش نگام کرد پلکاش داشت میافتاد و لبخند ر

 :دادم یهو عصبي شد بي حال شیشه مشروب رو از دستم گرفت پرت کرد زمین و گفت

 بسه دیگه گرم شدیم-

شل و ول روم خیمه زد با ترس نگاهش کردم این همه خورده چطور هنوز بهوش ، خدا نکنه بدبخت شم ترسیده بودم ولي 

بودنش خیالم رو راحت میکرد دستاش به سمت زیپ پیراهنم حرکت کرد ولي نمیتونست پایین بکشه جونش رو نداشت بیحال 

سرم رو کج کردم صداش شده بود عصبي شده بود نمیتونست پایین بکشه زیپ پیراهنم رو با خشم سرم رو تو دستاش گرفت و 

 اومد:خوابم میاد

 لبخندي زدم آروم دستم رو موهاش نشست نرم دست کشیدم و زمزمه کردم: خوب بخواب

چشاش بسته شد ولي هنوزم بیدار بود پاهام رو آوردم باال االن قشنگ کاري میکنم خواب به خواب بري آرزوي پدر شدن هم 

 م به جاي ح*اسشازت میگیرم محکم با پاهام لگد زد

 ...که ناله کرد به خودش پیچید با لبخند نشستم سر جام ناله هاي ریز میکرد اوخي خیلي دردش گرفت خخخ

بلند شدم از جام اگه نمیترسیدم بیدار شه حسابي میزدمش عوضي رو با حرص بالشت رو برداشتم با حرص محکم زدم تو 

 :خت با اشک هق زدمسرش مثل دیوونه ها با بالشت میزدمش اشکام میری
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 متنفرم ازت متنفر بمیري کاش بمیري شیانا سرمد-

افتادم روي زمین بالشت رو پرت کردم عمرا فردا بیدار میشد از دیشب چیزي یادش میومد به زور بلند شدم و رفتم سمت در 

ل سمت اتاقم داخل شدم کفش هاي کلید رو تو در چرخوندم و بازش کردم از اتاق رفتم بیرون اوف به خیر گذشت راه افتادم بیحا

پاشنه بلندم رو از پاهام کندم و یه گوشه پرت کردم لباسم زیپش رو پایین کشیدم و از تنم پرت شد کف زمین و از تو کمد یه 

شلوار و تیشرت عروسکي لباس خواب راحتي برداشتم و پوشیدم آرایشم رو پاک کردم و رفتم زیر پتو دست تو موهام کشیدم و 

یختمشون اگه امشب بالیي سرم میاورد باید چه غلطي میکردم امشب فرار کردم اگه بازم یه شب دیگه گیرش بیافتم چي بهم ر

ه هاي لعنتیش کاش پاک شن ب*و*سخدایا خودت کمکم کن تو خودم جمع شدم محکم دست کشیدم به گردن و صورتم جاي 

 :میون خواب و بیدار بودم اوم حس کردم یه صداي از بیرون اتاقم میاد یکي انگاري صدا میزدکاش خدایا دلم نمیخواست 

 باران..باران-

ا فریاد طرف به این باور رسیدم خواب نیست واقعیت مثل جت پریدم و این دیگه کیه سر صبحي داره منو صدا میزنه یهو ب

نشستم روي تخت صداي قدم هاش که هر لحظه به اتاق نزدیک تر میشد رو میشنیدم با ترس از روي تخت پایین اومدم وضعم 

مثل وحشي ها باز شد  افتضاح بود موهام روي هوا رفته بود و چشام پف کرده از خواب تا خواستم به خودم برسم در اتاقم

سیخ وایستادم و متعجب به شیانا که مثل گرازهاي وحشي شده بود نگاه کردم حس میکردم االن از دماغش دود بزنه بیرون 

مثل این گاو هاي گاو بازي شده بود بخدا یه پارچه قرمز فقط کم داشت با چشاي گشاد شده نگاهش کردم هنوزم لباساي دیشب 

کمه هاش باز بود و هیکل بي ریختش مشخص بود)حاال دروغ گفتم بچمون سیکس بک داره هیکلش تنش بود و پیراهنش د

 (توپ ها

 :آروم زمزمه کردم

 اوه اوه اول صبحي همه با ناز و نوازش عشقشون بیدار میشن ما با خشم اژدها-

،بدبخت شدم اگه از اتفاقاي دشیب شیانا باخشم اومد سمتم واي من چرا دارم مزخرف میگم نکنه اتفاقات دیشب یادشه واي نه

 یادش باشه منو بیچارم میکنه قشنگ اگه دیشب به **** نرفتم االن به **** میرم

 :محکم گردنم رو گرفت و منو چسبوند به دیوار با ترس نگاهش کردم داشت خفم میکرد باترس نگاهش کردم که فریاد زد

 یزي یادم نیست چرا چرادیشب چیشد چه بالیي سرم آوردي؟هان لعنتي چرا من چ-

اوف خیالم راحت شد پس چیزي یادش نمیومد خدایا شکرت آخ جون...ولي داشت خفم میکرد با دستام دستاش رو گرفتم 

 ملتمس تو چشاش زل زدم تا ولم کنه

 :که عصبي ولم کرد واي سرفه کردم و دست کشیدم به گلوم پسره قوزمیت رواني و بااخم فریاد زد

یزني یا باران یا من میدونم تو من دیشب فقط تا جایي یادم میاد که صدات زدم بیاي تو اتاقم تو اومدي ولي از د بگو یا حرف م-

 بعدش چیزي یادم نیست

 نگاهش کردم و گفتم:صبر کن باشه باشه میگم داشتي خفم میکردي دیوونه

 اگه زودتر اون زبونت رو وا نکني خفت میکنم مطمئن باش-

 :باال انداختم و با مارموزي گفتمنگاهش کردم و ابرو 

بودید بازم ازم خواستین براتون مشروب بیارم منم به خواسته خودتون آوردم و بعدش  م*ستشما صدام زدید دیشب خیلي -

 .اومدم اتاق خودم و خوابیدم شماهم بخاطر مصرف زیاد الکل یادتون نمیاد دیشب چه اتفاقي افتاده

 د دروغ میگي این کبودي زیر گردن من چیه هان کبودي به این گندگي واسه چیهنگام کرد مشکوک و بعد فریاد زد:

آخ بدجوري گازش گرفته بودم ها اوه خیلي ضایع و خنده دار بود هرکي میدید متوجه میشد آقا کاراي بد بد کرد خندیدم و 

ي م*ستز همونا باشه شماهم تو عالم گفتم:یادتون نمیاد دیشب با دوست دختراتون الو میترکوندین به نظرم باید کار یکي ا

 ...متوجه نبودین و یادتون نمیاد
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نگام کرد باخشم وقتي دید حرفام منطقي با چشاش برام خط و نشون کشید ایندفعه از دستم در رفتي و بعد از اتاقم رفت بیرون 

یشبم سرحال بودن با سرخوشي ترکیدم از خنده جوون چه دروغ هایي واسش گفتم آخ که چقدر امروز بخندم حسابي از کار د

 ...داخل حمام شدم و یه دوش حسابي گرفتم

به همراه شیانا و شنتیا سر میز صبحونه بودیم و مشغول صبحونه خوردن بودیم ولي اخماي شیانا بد توهم بود و هنوز عصبي 

که چرا اینجوري و بعد نگاهش بود عصبي لقمه هاش رو میجوید ولي من درکمال آرامش شنتیا نگاهي به شیانا انداخت متعجب 

متعجب به کبودي ضایع زیرگردن شیانا افتاد خنده ام گرفت شنتیا لبخند شیطوني زد و همونطور که قهوه اش رو مي نوشید 

 :گفت

 آخ آخ داداش بزرگه زیر گردنت چیشده؟-

ال انداختم و رو به شنتیا گفتم:فکر شیانا باخشم نگاهش کرد دستاش دور فنجون قفل شد و حرفي نزد و با شیطنت ابروهام رو با

 کنم پشه نیشش زدم از اون پشه هاي داف و خوشگل

شنتیا نگام کرد و بعد پق زد زیر خنده قهقه میزد منم خندیدم که با دیدن چشاي به خون نشسته شیانا خفه خون گرفتم و ولي 

 :شنتیا بي توجه به شیانا هنوز میخندید و با خنده گفت

 مواظب باش یه موقع پشه حامله نشه نمونه رو دستتاوخ اوخ داداش -

داشتم از خنده میترکیدم نتونستم و پوکیدم از خنده شیانا با خشم چنگالش رو کوبوند رو میز باترس نگاهش کردم فریاد زد:خفه 

 :شید هردوتاتون و به من زل زد و گفت

 تو آدمت میکنم -

 :میز پریدم فرار رو به قرار ترجیح دادم صداي فریادش تو گوشم پیچیدو خواست حمله بیاره سمتم که جیغ زدم و از پشت 

 د من که تو رو گیرت میارم جرئت داري وایستا-

زبونم رو براش در آوردم که جري تر شد افتاد دنبالم جیغ زدم با خنده دور تا دور عمارت دنبالم میکرد از عمارت زدم بیرون و 

ت سرم میدویید یعني اگه منو میگرفت فاتحه ام خونده بود رسیدم ته خط پشتم استخر بود شیانا با اون هیکل مثل ببر زخمي پش

و اونم با لبخند نزدیک میشد پاهام درست لبه استخر بود یه قدم دیگه به عقب پرت میشدم تو استخر و شیانا هم رو به روم بود 

 :خندید و گفت

 ي بلبل زبون شديگیرت آوردم موش کوچولو حاال واسه من جلوي اون عوض-

و پرید سمتم و منم با یه حرکت جاخالي دادم که یه راست رفت ته استخر خخخخ ترکیدم افتادم کف باغ و خندیدم شیانا باخشم 

 مشت زد تو آب که بیشتر خیس شد فریاد زد:بگیرمت کشمت

 با خنده گفتم:میترسم خودت رو به کشتن بدي روز خوش جناب شنا خوش بگذره

م و رفتم سمت عمارت تا داخل بشم که نگام به شنتیا افتاد که با لبخند نگام میکرد لبخندي زدم که با خنده چشمکي و راه افتاد

 واسم زد و گفت:ایول کارت حرف نداشت

خندیدم و با خنده گفتم:شرمنده میکنیو داخل عمارت شدم واییي عجب صبحي بود روزي که صبحش اینقدر بهت خوش بگذره تا 

کلي خوش بگذره حسابي حالم جا اومده بود با در آوردن حرص شیانا اوخ تالفي دیشب رو بدجوري سرش در  آخرش قراره

 آورده بود بدبخت بیچاره

 :توي سالن با شنتیا و شیانا نشسته بودیم شیانا باحرص نشست روي مبل و گفت

یدمش و اگه بفهمه واسه این اون همه پول رو دادم بابا داره برمیگرده مطمئنن اینو ببینه میگه از کجا اومده نمیتونم بگم خر-

 خفم میکنه شنتیا یه فکري کن

 نگاهش کردم باحرص و گفتم:این به درخت میگن اسم داره اسمم باران
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شیانا برو بابایي نثارم کرد پرو شنتیا بي خیال پا روي پا انداخت با خنده پرتقالي واسه خودش پوست کند و طرف شیانا 

 یخوري شیاناگرفت:پرتقال م

 نکشیانا باحرص نگاهش کرد و گفت:من بهت میگم واسه این یه فکري کن تو میگي پرتقال بخور خودت کوفت 

 با حرص گفتم:این به درخت میگن اسم دارم اسمم باران

نا باخشم شیانا با خشم نگام کرد و شنتیا با بي خیالي پرتقالش رو خورد یعني بي خیالیش شیانا رو بدجوري جري میکرد شیا

 گفت:شنتیا

که شنتیا گفت: چیه خودت گفتي پرتقالت رو کوفت کن در ضمن به من چه با این میخواي چیکار کني تو که منو آدمم حساب 

 نمیکني حاال کارت گیرم شده

 باحرص گفتم:این به درخت

 :اد زدکه شیانا باخشم پرید سمتم و چونه ام رو تو دستاش گرفت باترس نگاهش کردم که باخشم فری

د خفه میشي یا در دهنت رو گل بگیرم یکدفعه دیگه مثل طوطي این جمله رو تکرار کني کاري میکنم بي نام و نشون بشي و -

 اسمتم یادت نیاد

 و بعد با خشم ولم کرد بیا من میگم این مشکل رواني داره شما باور نمیکنید؟

 نمیاي واسه من حتي اندازه پشه هم ارزش نداريو رو به شنتیا گفت:هنوزم آدم حساب نمیکنم هیچي به حساب 

شنتیا نگاهش کرد پاشد ازجاش و رو به روي شیانا وایستاد هردو هیکلي و هم قد بودن ولي بازم هیکل شنتیا از شیانا بزرگ 

 :تر بود دست کشید به یقه لباسش و با پوزخند گفت

اداش بزرگه واسه اینکه سیروس هم نفهمه باران رو بهتر مواظب حرف زدنت باشي من همیشه اینقدر مهربون نیستم د-

 خریدي بگو خدمتکارم و باران هم باید نقش خدمتکار خونه رو بازي کنه تنها راهش همینه

 نگاهشون کردم و با پوزخند گفتم:هه تا بحالم واال کمتر از کلفتي نکردم اینجا

م بي توجه از سالن رفت بیرون و شیانا نگام کرد و گفت:پدرم شیانا باخشم دستاي شنتیا رو از دور یقه اش ول کرد و شنتیا ه

 فردا میاد از فردا میشي خدمتکار خونه فهمیدي ؟ درضمن لباس فرم خدمتکار ها رو هم میپوشي

 :جیغ زدم

 چییییي لباس فرم هه عمرا من لباس فرم خدمتکارها رو بپوشم فهمیدي-

 :شیانا باخشم نگام کرد چونه ام رو گرفت و گفت

 جرئت داري نپوش-

 میبیني حاال من نمیپوشم من همینجوري که هستم-

با اخم نگام کرد ولي همون موقع تلفنش زنگ خورد و مجبور شد بره اووف خداروشکر منو ولم کرد خدا پدر مادر اوني که 

 ...ببینمزنگ زد رو بیامرزه خدمتکار نشده بودیم که شدیم اه از طرفي خیلي مشتاق بودم این سیروس خان رو 

 ....یعني کلفتم نشدم که شدم اي بمیري شیانا هم تو هم اون پدر بیشعورت

ولي من عمرا لباس فرم بپوشم واال االنم یه جین تنگ سفید و یه بافت آستین بلند سفید جذب پوشیدم خیلي بهم میومد و پوشیده 

خره رو من بپوشم یه پیراهن سرمه اي تا روي هم بود موهامم محکم باالي سرم جمع کرده بودم واي فکر کن اون لباس مس

 ...زانو با پیش بند سفید و یه دستمال سر سفید که نذاري سنگین تري بازم تمام موهات بیرون

یهو صداي سمانه اومد که خوش آمد میگفت متعجب از آشپزخونه بیرون رفتم سمانه رو به مرد شیک پوشي سرخم کرده بود 

 :و میگفت
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 مدین بفرمایید داخل االن شیانا خان و شنتیا خان خبر میدم که برگشتینآقا خیلي خوش او-

متعجب نگاهش کردم یعني سیروس اینه پدر شیانا و پدر خونده شنتیا واي این چرا اینقدر جوون انگار داداششون اصال هم 

بي بسته بود کت و شلوار شبیه شیانا نیست هیکلي بود و رو فرم موهاي بلند جوگندمي داشت که محکم باالي سرش دم اس

اسپرتي به تن داشت و یقه پیراهنش باز بود گردنبند نقره اش تو گردنش برق میزد و چشاي سبز خالصش مثل زمرد تو 

چشاش بود پس رگه هاي سبز چشاي شیانا به پدرش رفته بود پوست برنزه بود قیافه تقریبا خشني داشت ولي عجب باباي 

 ...جوون و باحالي خخخ

به من افتاد نگام کرد سر تاپام رو جوري نگام میکرد حس میکردم ل*خ*ت جلوش وایستادم نگاه هیزش داشت حالم  نگاهش

 رو بهم میزد این که از پسرشم بیشعور تر اه خدایا کم بودن یکي دیگه هم اضافه شد

 خوش گذشتتا خواست حرفي بزني شیانا از پله ها پایین اومد و گفت:به به پدر جان برگشتن از سفر 

 :سیروس شیانا رو تو بغل گرفت و گفت

 آره خوش گذشت توله-

 و بعد گفت:شنتیا کو پس نمیبینمش

 شیانا پوزخندي زد و گفت:نگران نباش االن میاد

 همون موقع شنتیا از پله ها پایین اومد و گفت:من اینجام

کشیدنش نشون نداد و هرسه به سالن رفتن و و برعکس شیانا تنها با سیروس دست داد سیروس هم هیچ رغبتي به در آغوش 

 : شیانا رو بهم اشاره زد و گفت

 باران عین ماست اونجا نباش زود بدو یه چیزي بیار-

 دلم میخواست دوتا لیچارد بارش کنم ولي من االن نقش خدمتکار رو دارم سر تکون دادم و به زور گفتم:چشم آقا

آماده کردم گذاشتم تو سیني و از آشپزخونه رفتم بیرون داخل سالن شدم قهوه و حرکت کردم سمت آشپزخونه و براشون قهوه 

 :هاشون رو بهشون دادم که سیروس گفت

 راستي با جنس ها چیکار کردین به خوبي وارد بازار شدن-

 شیانا سر تکون داد و گفت:نگران نباش خودم حلش کردم

 ..ي بامنشنتیا پوزخندي زد و گفت:آره خودش حل کرده بدون هماهنگ

 سیروس نگاهشون کرد خنده اي کرد و گفت:شنتیا ناراحت نباش شیانا کارش رو بلده

دستاي مشت شده شنتیا رو دور دسته مبل دیدم یعني یه هماهنگي نکردن اینقدر حرص داشت چي اینقدر اونو عصباني میکرد 

 ....و کالفه

 :گام کرد اشاره زد بهم و گفتشونه باال انداختم و خواستم از سالن برم بیرون که سیروس ن

 ...بیا اینجا ببینمت دختر-

 :متعجب نگاه کردم با چشم غره شیانا به زور به سمت سیروس حرکت کردم کنارش وایستادم و گفتم

 بله آقا-

که سیروس دستام رو کشید و منو کنار خودش نشوند دستاش رو دور شونه هام انداخت یکمي خودم رو جمع کردم عجب 

 :دم آروم دستاش رو سمت گونه هام آورد ناز کرد و گفتگیري کر

 تو چه ناز و خوشگلي جوجو-
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حالم داشت بد میشد اگه ازش نمیترسیدم یه سیلي میزدم تو گوشش درسته آروم و رام حرف میزد سیروس ولي یکي بود بدتر 

 :از شیانا خیلي بدتر دوباره گفت

 اینجا چیکار میکني؟-

 جدید استخدامش کردم شیانا سریع گفت: خدمتکار

 :نگام کرد دستاش رو روي گردنم کشید آروم داشت اذیتم میشد مور مورم میشد لعنتي و آروم گفت

 مامان بابات کجان؟-

 :دوباره شیانا جاي من جواب داد

 پدر مادر نداره مردن-

 سیروس با اخم برگشت سمت شیانا و گفت:شیانا فکر کنم خودش زبون داشته باشه

 ت چي بود خوشگله.؟راستي اسم-

 نگاهش کردم و گفتم:باران

 اسمتم مثل خودت خوشگله پس خدمتکار شیانایي-سیروس

 :آروم سرم رو تکون دادم که گفت

 خوب میتوني خدمتکار منم باشي هوم-

 :متعجب نگاهش کردم نه من حاضرم همون خدمتکار شیانا باشم ولي سیروس نه شیانا گفت

 بابا داري بهش چي میگي؟-

 :وس نگاهش کرد و گفتسیر

 هیچي ازش خوشم اومده منم که فعال خدمتکار ندارم میخواستم خدمتکار خودم باشه-

شیانا نگاهش کرد و گفت:اصال فکرشم نکن باران رو خودم پیدا کردم مال خودم این همه خدمتکار و یهویي دیگه خدمتکار 

 ...لت خواست بردار ولي باران نهنداري خدمتکارات پر شدن این همه خرمتکار تو خونس هرکدوم د

سیروس آروم سرش رو نزدیکم آورد باترس نگاهش کردم داشت چه غلطي میکرد که همون موقع شیانا دستام رو کشید سمت 

 :خودش و منو برد کنار خودش و گفت

 بابا چیکار میکني باران نه اون مثل زن هاي دور و برت نیست-

 دي به من هر چیزي بخواي بهت میدم شیاناسیروس خندید و گفت :اگه باران رو ب

 ...شیانا پوزخندي زد و گفت:من به هیچي نیاز ندارم هرچیزي رو که بخوام خودم دارم

 شنتیا که تا به حال سکوت کرده بود گفت:دقیقا یه حرف درست زدي همین بود شیانا

 شیانا نگاهش کرد و گفت:تو خفه

 شنتیا باحرص گفت:با من بودي

 دي زد و گفت:پس نه با عمم بودمشیانا پوزخن

 :شنتیا با حرص خواست بره سمت شیانا و بازم بهم دیگه بپرن که سیروس فریاد زد
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 ....بسه دیگه بازم میخوان مثل سگ و گربه به جون هم بیافتن-

ه گوشه و هردوشون ساکت شدن و باخشم بهم خیره شدن و شیانا نگام کرد منو گرفت دنبال خودش از سالن برد بیرون و ی

 :گفت

حواست به خودت هست باران ببینم راهت رو کج بري من میدونم و تو زیاد کنار سیروس نیستي فهمیدي اون مثل یه مار به -

این رفتار خوبش نگاه نکن همیشه همینطور اول به طعمه اش حس امنیت میده و درست لحظه اي که طعمه فکرشم نمیکنه 

نداره چون میدونه مال مني ولي بازم حواست به خودت هست در ضمن فکر نکن حواسم  اونو میبلعه پس حواست باشه کاریت

نیست جدیدا زیادي داري با شنتیا گاهي گرم میگیري بهتر مواظب خودت باشي عزیزم یه بار دیگه ببینم باهاش گرم گرفتي 

 ...خودم میکشمت یادت باشه من همیشه همه جا حواسم بهت هست

ت متعجب زل زدم بهش به پدر خودش میگفت مار آره حق باها شیانا بود مثل یه مار خوش خط و خال و محکم ولم کرد و رف

 ......بود..هه...خودشم مثل باباش بود دیگه تره به تخمش میره حسني به باباش

 شنتیا

ه ها داخلش ماشین رو پارک کردم میدونستم دایي حسابي عصبي پوف با قدم هاي محکم حرکت کردم سمت خونه اي که بچ

 :بودن زنگ رو فشردم صداي یکي از بچه ها اومد

 بعله؟-

 سیاه بازي-

در با تیکي باز شد داخل ساختمون شدم و خونه همه بچه ها بودن واسم احترام گذاشتن که سر تکون دادم از دور پویان رو 

 ون اومدهدیدم اومد طرفم و گفت:به به ببینین کي اومده باد اومد و بوي عنبر آورد شنتیا ج

 زدم پس گردنش و گفتم:تو هنوز آدم نشدي پویان

 پویان نگام کرد و با خنده گفت:هر موقع تو آدم شي منم میشم

 گمشو عوضي راستي سرهنگ کجاست؟-

 دایي جانتون تو اتاق تشریف دارن منتظرتون هستن آتیشي-پویان

کوبیدم محکم و احترام گذاشتم که دایي نگام کرد و گفت:آزاد باهم حرکت کردیم و داخل اتاق شدیم دایي کنار پنجره بود سریع پا 

 باش شنتیا خوش اومدي

 رفتم سمتش باهم دست دادیم و هم رو بغل کردیم نگام کرد و گفت:خیلي وقت بود ندیده بودمت

 منم دایي-

که باعث اثبات جرمشون  باهم نشستیم دایي نگام کرد و گفت:شنتیا دیگه نمیکشم چندسال هنوزم نتونستیم اون مدارک لعنتي

 میشه رو بگیریم

نگاهش به دایي کردم و گفتم:دایي این بازي سر دراز داره فکر کردي به همین راحتي انداختن سیروس و شیانا سرمد تو زندان 

ر آره دایي اونم کله گنده هایي مثل اونا که همه رو میخرن حتي آدماي خودمون هم خودت بهتر از من میدوني خریدنشون فک

کردي چرا و واسه چي سردار قبلي نمیذاشت این پرونده دست شما باشه دایي ؟اونم آدم اون سیروس بود ما جاسوس زیاد 

 داریم اینجا براي نابودیشون باید اون مدارک رو پیدا کنیم ولي چجوري دایي؟اون مدارک باید یه جایي تو همون خونه باشه

ن بود ولي بازم جنس ها رو وارد بازار کردن بدون اینکه ما بفهمیم حتي توهم دایي سر تکون داد و گفت :اون همه حواسمو

 نفهمیدي

سر تکون دادم و پوزخندي زدم و گفتم:دایي خودتم بهتر میدوني من اونجا هیچي نیستم اونا به من هیچ اعتمادي ندارن هیچي 

 ...فقط کاراي احمقانه رو اون سیروس میده به دست من
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 س بهت اعتماد داره ولي شیانا نداره و هیچ وقتم نداره چون کال تو رو آدمم حساب نمیکنهپویان گفت:نه سیرو

و خندید با خشم جعبه دستمال کاغذي روي میز رو به سمتش پرت کردم که جاخالي داد پووف عصبي دستي به صورتم کشیدم 

 ...و میگیرملعنتي آروم گفتم:دایي دارم دیوونه میشم پس کي تمام میشه کي من انتقامم ر

 دایي نگام کرد و گفت:میگیري نگران نباش مدارکي که ما میخوایم یه جاي امن خیلي امن شنتیا باید پیداش کنیم

 سر تکون دادم پیداشون میکنم حتما ،پوزخندي زدم

 ***باران***

ین تنگ مشکي پاره پاره درجه خلیم زده بود باال بدجوري تو آینه نگاه به تیپ خودم کردم لبخند گشادي زدم یه شلوار ج

پوشیده بودم به تیشرت سبز یشمي لش که روش عکس یه اسکلت بود و کتوني هاي سفید مشکي هم پام بود و موهاي مشکیم 

رو که تازه از حمام در اومده بودم ژل زده بودم تا همینطور فر و حالت دار بمونن موهاي حالت دار بدجوري خاستني ترم کرده 

به لبام زده بودم یوهو چون نه شیانا خونه بود نه شنتیا نه سیروس میخواستم واسه خودم بترکونم دلم بود رژ لب جیگري 

واسه رقص تنگ شده بود اونم رقص خاصم آخه یه رقصي رو بلد بودم اونم از تو اینترنت یاد گرفتم همه نوع رقص رو تو این 

و تمام حرکاتم طبق آهنگ بود از پله ها پایین رفتم بیکاري گرفته رقص انجام میدادم تکنو ، بریک و رقص پا و لرزوندن بدنم 

بودم دیگه سمانه با خنده نگام کرد هرچي سمانه گفت بیخیال شو یهو دیدي یکیشون پیداشون میشه ولي من دست بردار نبودم 

نگ مسعود صادقلو رو من دلم هوس رقص کرده خوو دوربین رو دادم دست سمانه و خودمم رو به روش وایستادم ریمیکس آه

گذاشتم و شروع کردم به رقصیدن)دوستاي گلم یه توضیحي بدم دوستایي که دوست دارن رقص باران رو ببینن تو اینستا و 

کانال تلگرام و حتي گوگل هم سرچ کنید میتونید ببینید بزنید رقص شاداب با آهنگ رفت مسعود صادقلو که یه خانوم رقاص 

راتون این رقصش رو که باران درست همین رقص رو داره انجام میده پیشنهاد میکنم حتما تونستین دنسر هستن باال میاره ب

 (... ببینید رقصش رو فوق العاده اس من به شخصه عاشق این رقصم

 رفت دل من رفت مگه از دست نگاهت میشه در رفت

فتم و سرم رو تکون دادم به معني مگه میشه از پاهام رو تند ورست مثل ربات عقب جلو بردم و بعد دستام رو جلوي چشام گر

 ....دست نگاهت در رفت

 هست یه نفر هست که میترسه تو رو اخر بده از دست

 پاهام رو باز و بسته میکردم و تکنو میرفتم و دستام رو به نشونه ترس از دست دادن باال پایین کردم. همراه متن آهنگ

 ني پیش منبارونه با تو ارومه دل دیوونه بگو میمو

 ... به معني بارون دستام رو دو طرفم شکل بارون باال پایین کردم و رو به دوربین عشوه اومدم

 اخه دوست دارم عاشقتم رفتي تو قلبم

 ...دستام رو کنار قلبم شکل قلب درست کردم و نشون دادم و زمزمه کردم تو همون نیمه گمشدمي و چشمکي زدم

 واسم تو همون نیمه گم شدمي تو بمون

 همه میدونن عشق مني رو تو حساسم

 پس بمون واسم

 .....چند دور با پاهام حرکت بریک زدم و تکنو چرخیدم لبامو غنچه کردم و خندیدم

 دوست دارم یکمي درکم کني یه موقع نکني ترکم

 کني اخه من عاشق چشماتم اي کاش واسم ناز کم کني

 تو شدي نیمه گم شدم وسط عشق تو گم شدم

 ارم بموني واسه من همیشه از وقتي دیدمت حول شدمدوست د
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 تو همون نیمه گم شدمي تو بمون واسم

 همه میدونن عشق مني رو تو حساسم

 پس بمون واسم

 عشق یعني چشمات یعني حسي که نگاه تو به قلبم داد

 اي همه دنیام اون نگاه تو اخه بد کاري دستم داد

 پیش من بارونه با تو ارومه دل دیوونه بگو میموني

کمرم رو با باس*نم به زیبایي لرزوندم و بعد به قلبم اشاره کردم و سرم رو محکم چرخوندم به معني با تو آرومه دل دیوونه و 

 چنگ زدم تو موهاي مواجم ...بیشتر رقصن با پاهام بود

 اخه دوست دارم عاشقتم رفتي تو قلبم

 تو همون نیمه گم شدمي تو بمون واسم

 مني رو تو حساسمهمه میدونن عشق 

 پس بمون واسم

 .... آهنگ رفت مسعود صادقلو و مهدي حسیني...ریمیکس آهنگ و خود آهنگ آروم

 ....دوباره چرخیدم و تکنو رفتم و رقص رو تمام کردم سر خم کردم و برگشتم و گفتم:سمانه رقصم چط

م از یهویي دیدنش تعادلم رو از دست دادن و جیغ که صاف رفتم تو بغل یکي شنتیا بود با چشاي گشاد شده خیره من بود ترسید

زدم داشتم میافتادم و شمتیا هنوز تو شوک بود حتي حاضرم قسم بخورم متوجه هم نشده رقصم تمام شده براي اینکه نیافتم 

ن ولي محکم چنگ زدم به یقه شنتیا ولي برعکس اونم همراهم کشیده شد و دوتایي پرت شدیم روي زمین و اونم افتاد روي م

سریع به خودش اومد و مواظب بود تمام هیکلش روم قرار نگیره اگه قرار میگرفت من که پرس میشدم اون زیر ...هردومون 

 ...تو شوک رفتیم تمام این اتفاقات تو چند ثانیه افتاده بود و نمیدونستم اون سمانه گور به گوري کجا رفته

اون قلبم انگاري میخواست از سینم بزنه بیرون در بیاد دستام روي سینه هردو تفس نفس میزدیم خیره نگام میکرد منم به 

 :هاش بود و ضربان محکم قلب شنتیا رو هم زیر دستام حس میکردم نگام کرد و آروم زمزمه کرد

 تو فوق العاده اي رقصت محشر بود خیلي قشنگ میرقصي تا حاال اینو کسي بهت گفته؟-

متعجب نگاهش کردم خیلي ها بهم گفته بودن مثال داداش عوضیت یکیشون بود اولین  جانممم انگاري تو حال خودش نبود

کسي که رقص منو دید و منو خرید هه...ولي تعریف شنتیا آخ که دلم قیلي ویلي رفت بدجور سرش نزدیک سرم شد و نگاهش 

تر میرفت تا جایي که پیشونیش به  به لباي جیگریم بود منم نگاهش کردم با هرلحظه نزدیک تر شدن سرش ضربان قلبم باال

 ....پیشونیم برخورد نمیدونستم چرا یه سیلي نمي خوابوندم زیر گوشش انگاري خودمم دلم میخواست واي چم شده خدا

پاشد واي داشتم از خجالت آب میشدم پشتش رو به من کرد و گفت:من..من متاسفم باران نفهمیدم چیشد یه  تند ازم جدا شد و

 ...لحظه

سریع نشستم شرم داشتم مطمئن بودم از خجالت صورتم گل انداخته نمیدونم چم بود قبل شنتیا تند از سالن زدم بیرون واي 

اون وضعیت میدیدن فاتحه امون خونده بود بدو از پله ها باال رفتم و رفتم شانس آوردم شیانا یا سیروس نرسیدن اگه مارو تو 

تو اتاق و روي تخت واي زدم تو سر خودم دختر احمق خاک تو سرت نونت کم بود آبت کم بود یهو فاز رقص گرفتنت دیگه 

 ...چي بود

..آها اصال سمانه مگه ازم فیلم بازم زدم تو سر خودم کاش به حرف سمانه گوش میکردم گفت یکیشون میاد ها اووف.

ید واي ب*و*سي چند دقیقه پیشش شنتیا منو نمیگرفت کجا رفت واي بگیرمش اون مارموز رو میدونم چیکارش کنم بي 

دم قهقه زدم واییي خندیدم خیلي بي حیا شده بودم ولي به پشت خودم رو پرت کردم روي تخت دروغ چرا بدم نیومده بود خندی

 ...جیغ خفه کشیدم مثل دیوونه ها
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 ***شنتیا***

نمیدونم چه حسي بود نمیدونم ولي واي پسر چه گندي زدي داشتي چه غلطي میکردي تو آخه اووف من شنتیا یه دختر 

ه یه دختر خاص باران که تو بیاختیار بود این دختر انگار جاذبه داره منو سمت خودش میکشونه یه دختر دیوونه فوق العاد

عمرم ندیدمش یه دختر که با تمام سختي ها و خرید و فروش شدنش توسط همه بازم کم نمیاره و شاده و درداش رو پنهون 

 ...میکنه

با لبخند خواستم از سالن برم بیرون که نگام به دوربین افتاد که روي زمین افتاده بود یادم سمانه داشت با این دوربین ازش 

فیلم میگرفت با دیدن من رفت دوربین رو هم انداخت دوربین رو گرفتم همراه خودم بردم تو اتاقم نشستم روي تخت رفتم تو 

لیست فیلم ها فیلم رقصش بود پلي کردم شروع شد نگاه کردم رقص فوق العاده اي داشت مخصوصا با این آهنگ با خودم 

 :زمزمه کردم

 ...ه چیز خاصي خاص واسه منتو فوق العاده اي باران ..تو ی-

ه وقتي خجالت کشید رفت طعم لباش اوف ب*و*سخندیدم صدباره فیلم نیمه کاره رقصش رو دیدم و نیشم باز شد بایاد اون 

 ....پسره بیا اصال یادش نیافتیم با لبخند خیره شدم به سقف من نمیزارم باران مال شیانا بشه نمیذارم بدبختش کنه نمیزارم

 ***باران***

تو آشپزخونه بیکار بودم وایي اووف حوصلم خفن سر رفته بود اوم از آشپزخونه زدم بیرون شیانا جکوزي اختصاصیش بود 

 این بشر کاري جز خوش گذروني بلد نبود سیروس هم نبود که من بخوام نقش خدمتکار رو بازي کنم معلوم هم نبود کجاست؟

یار صدایي از اتاق شنتیا نظرم رو جلب کرد آروم حرکت کردم سمت اتاقش بازم به از پله ها باال رفتم برم سمت اتاقم که بي اخت

 ...شدت فوضولیم تحریک شده بود و منم به شدت فوضول نمیتونم جلوي خودم رو بگیرم عمرا

تگزیه الي در اتاقش کمي باز مونده بود انگاري فراموش کرده بود ببنده گوشم رو محکم چسبوندم به در اتاق دستم روي دس

 :در بود آروم داشت با گوشیش صحبت میکرد با چیزایي که شنیدم نزدیک بود سکته کنم مات شدم

فکر کنم بدونم اون مدارک کجاست سرهنگ البته شک دارم ولي احتمال اینکه اون مدارک تو همون اتاق باشن خیلي -شنتیا

 زیاد حتي جاش هم پیدا کردم

-............ 

تنهایي برم تو اون اتاق اون یه بارم خیلي سریع انجامش دادم ولي اینبار براي گرفتن اون مدترک نیاز  ولي خودم نمیتونم به-

 دارم یکي بیرون کشیک بده که جز خودم کسي نیست

-.......... 

 ....حتما واسش یه فکري میکنم سرهنگ نگران نباشین-شنتیا

یه سرهنگ صحیت میکرد یعني...یعني شنتیا پلیس واي آخه  اه دیگه صدایي نیومد هییییي باورم نمیشد سرهنگ داشت با

چطور ممکنه مگه از این خانواده نیست اصال چرا پلیس اینجا دنبال چیه؟واي اینجا چه خبر من وارد چه ماجرا و خانواده اي 

 ...شدم جنایي ان فکر کنم..اوه اوه قضیه بو دار شده بدجور

در نمیاوردم سرم رو بیشتر و محکم تر به در چسبوندم تا بشنوم مثل چسب دوقلو گیج در گیج شده بودم واقعا از هیچي سر 

 چسبیدم به در اه چرا دیگه صدایي نمیاد.؟

که یهو در کشیده شد و منم همراهش و پرت شدم تو اتاق وایي به زور خودم رو کنترل کردم پهن زمین نشم با ترس سرم رو 

 نید دشوري کجاست؟باال آوردم که تو خودم شاشیدم شما میدو

شنتیا بااخم و چشاي به خون نشسته نگام میکرد داشتم به غلط کردن میافتادم هیچ وقت اینقدر عصبي ندیده بودمش فکر 

نمیکردم اونم وقتي عصبي بشه اینقدر ترسناک میشه چشاي عسلیش رو هاله ي قرمز رنگي پوشونده بود با خشم اومد سمتم 

 : راهنم رو گرفت تکونم داد و فریاد زد تقریبابا ترس نگاهش کردم که یقه پی
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 تو دم در اتاق من چه غلطي میکردي؟فالگوش وایستاده بودي؟-

 نگاهش کردم با من من گفتم:نه..نه من فالگوش واینستاده بودم به جان مادرم

 يمحکم تکونم دادم و باخشم گفت:آها حتما واسه هواخوري داشتي رد میشدي دروغ نگو چي شنیدي لعنت

 وایي چشامو محکم بستم و گفتم:هیچي نشنیدم ولم کن بابا

 باخشم نگام کرد و گفت:دروغ نگو هرچي شنیدي رو بگو تو از اولش اینجا وایستاده بودي ؟

واي واي عصبي دستاش رو تو موهاش کشید بازم باخشم برگشت طرفم میخواست حمله بیاره سمتم که سریع عقب رفتم و از 

ست اونم بیاد یهو صدایي از طبقه پایین اومد صداي شیانا بود بهم نگاه کردیم براي اولین بار کلي شیانا رو اتاق بیرون تا خوا

دعا کردم پیداش شده اگه مارو میدید اینطوري غوغا میکرد شنتیا خصمانه نگام کرد و با چشاش برام خط و نشون کشید بعدا 

سریع جیم زدم تو اتاقم تا شیانا نرسیده طبقه باال اووف پشت در اتاق  به حسابت میرسم و داخل اتاقش شد و در رو بست منم

تکیه دادم بخیر گذشت ها ولي مطمئن بودم شنتیا ول کنم نیست وایي هنوز تو کف تمام چیزایي که شنیدم بودم واي شنتیا تو 

گرفته هیچي رو نمیفهمیدم تا یه کدوم اتاق؟دنبال چي بود آخه...اصال مگه ممکن پلیس باشه واي اینجا چه خبره سرم درد 

چیزي رو بهم ربط میدادم یه چیز خراب در میومد کاش میتونستم بفهمم امیدوارم بتونم ولي عمرا هه...االن باید به جاي فکر 

 ....کردن به این مزخرفات براي خودم دعا کنم شنتیا تیکه پارم نکنه خدایا خودت نگهدارم باش

تیکه هاي شیانا و حمالي من واسشون در نقش خدمتکار ...و زیادم سعي کردم جلو شنتیا آفتابي تاشب اتفاق خاصي نیافتاد جز 

 ..نشم

موقع خواب شد منم داخل اتاق خودم شدم یهو هوس کردم و یکي از اون لباس خواب خوشگل هاي تو کمد رو پوشیدم اووف 

 ...وابچقدر بهم میومد ها و بعد با خیال راحت پریدم روي تخت و گرفتم بخ

نمیدونم یکساعت شاید از وقتي خوابیده بودم میگذشت میون خواب و بیداري بودم خواب سبکي داشتم و سایه اي رو باالي 

سرم حس کردم آروم چشامو باز کردم و دیدم حس نبود وتقعیت داشت یه نفر باال سرم بود با ترس نگاهش کرد واي خدایا این 

رمان جیغ رو صادر کرد و منم دهنم رو باز کردم تا با تمام توانم جیغ بزنم که با دستاش کیه ؟ قاتل دزد چیه؟و مغزم سریع ف

محکم جلوي دهنم رو گرفت با ترس خیره شده بودم بهش تو تاریکي چهره اش مشخص نبود یهو دیدم رو هوام همونطور که 

یه داره منو کجا میبره داشتم سکته جلوي دهنم رو داشت منو انداخت تو رو کولش دست و پا میزدم واي این هرکول ک

 ..... میکردم؟به زور دست و پام رو نگه داشت دست و پا نزنم

وقتي به خودم اومدم منو برد تو انباري عمارت و بعد گذاشتم زپین و برق انبار رو روشن کرد نور چشامو زد چند بار چشامو 

ا که دست به سینه نگام میکرد این دیوونه نصفه شب واسه چي باز و بسته کردم تا چشام عادت کرد و متعجب زل زدم به شنتی

 منو آورده تو انباري واي نه؟

نکنه میخواد تالفي امروز رو سرم در بیاره واي ننه غلط کردم اومد سمتم منم یه قدم رفتم عقب اون میومد جلو من میرفتم 

م میشد و مور مورم میشد اونقدر رفتم عقب تا رسیدم عقب و پاهاي برهنه ام که روي زمین سرد انبار بود باعث لرزش بیشتر

به ته خط و محکم برخوردم به دیوار و شنتیا هم رو به روم نگاهش کردم اونم نگام کرد و باالخره خودم سکوت رو شکوندم و 

 :تقریبا با جیغ گفتم

 واسه چي منو آوردي اینجا دیوونه-

 :د منم نگاهش کردم فاصله امون خیلي کم بود و باحرص گفتکه پرید سمتم و سریع جلوي دهنم رو گرفت نگام کر

 خفه میشي یا خفت کنم-

با ترس نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم که دستاش رو برداشت و محکم بازوهاي برهنه ام رو تو دستاش گرفت جلوش با 

نکنم خو من چه میدونستم  اون لباس خواب حریر مشکي معذب بودم خاک تو سرم کنن که دیگه هوس پوشیدن لباس خواب

 :این بیشعور نصف شب منو از تختم بلند میکنه میاره انبار نگام کرد بازوهام رو فشرد و گفت

 ازت یه چیزي میپرسم راستش رو میگي قول میدم عصباني نشم خوب-
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 :نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم که گفت

ن؟نکنه تو از طرف شیانایي هان اصال ازش بدت نمیاد و همه اش واسه چي امروز پشت در اتاقم فالگوش وایستاده بودي ها-

 ..فیلمت جلوي من اون عوضي فرستادت از کار من سر در بیاري

 :نگاهش کردم واي این چي میگفت اوه تا کجاها فکر کرده درباره ي من سریع گفتم

 ... نه نه بخدا من شیانا متنفرم-

 : شام به راستي حرفام پي ببرهو زل زدم تو چشاش و ادامه دادم و تا از چ

حالم از اون عوضي بهم میخوره حاال بیام جاسوس اونم بشم هه احمقانه اس ، من امروز راستش داشتم از کنار اتاقت رو -

میشدم و در اتاقتم کمي باز بود و بي اختیار صداتو شنیدم و حس فوضولیم گل کرد و حرفات رو شنیدم همین من جاسوس کسي 

 نیستم

کرد اخمو و بعد ولم کرد عصبي دستي توموهاش کشید و گفت:حاال من چه غلطي کنم تو چیزي رو شنیدي و فهمیدي که  نگام

 نباید میفهمیدي

 :نگام کرد باخشم اومد طرفم و بازوهام رو گرفت و گفت

ه و به کسي چیزي بگه باران دارم به شرفم قسم میخورم اگه حرفایي که امروز شنیدي رو کسي بفهمه اگه اون زبونت وا بش-

 خودم زبونت رو میبرم فهمیدي؟

 نگاهش کردم و تند تند گفتم:آره آره فهمیدم اصال به من چه غلط بکنم به کسي بگم

سرش رو تکون داد به معني خوبه نگاهش کردم نگام کرد و گفت:بهت گفتم بهتر دیگه فوضولي نکني ولي خیلي فوضولي تو 

 خیلي

 :انداختم و گفتملبخندي زدم و ابرو باال 

 اگه فوضولي نمیکردم که نمیفهمیدم-

نیشم رو باز کردم و گفتم:من نمیفهمم مگه شیانا داداشت نیست سیروس پدر خوندت چرا جاسوس پلیسي مگه اونا چیکار 

 میکنن

 با اخم گفت:فوضولیش به تو نیومده

شنیدي تو هیچي نشنیدي و نفهمیدي امروز من قشنگ ضایعم کرد اومد سمتم و گفت:پس چیزي از موضوع امروز نمیدوني و ن

 همون شنتیایي هستم که میشناختي

سر تکون دادم با شیطنت گفتم:مگه قرار بود شنتیاي دیگه اي باشي مگه امروز اتفاقي افتاده من خبر ندارم من که چیزي یادم 

 نمیاد تو یادت میاد؟

 لبخندي زد و گفت:میبینم کارت رو خوب بلدي آفرین

اخنده گفت:بهتره دیگه بري اتاقت اگه اینجا آوردمت واسه این بود کسي متوجه حرفامون نشه با اینکه همه خوابن ولي و بعد ب

 احتیاط شرط عقل

 لبخندي زدم و گفتم:حاال جوون من تو پلیسي؟میشه بپرسم چي هستي؟

 با خنده گفت:خیلي فوضولي فوضول کوچولو

 :فوضول کوچولونمیدونم چرا دلم قیلي ویلي رفت وقتي گفت

 مناظر نگاهش کرد و گفت:فقط به این سوالت جواب میدم سرگردم
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 واییي با چشاي گشاد شده نگاهش کردم هیجان زده شدم جیغ کشیدم و گفتم:واییي جونممم سرگرد اولللل پسر دمت گرم

ي میخوابي از اون لباسا برام سر تاسف تکون داد و گفت:هیس همه فهمیدن احمق بیا برو اتاقت در ضمن دیگه بهتره وقت

 نپوشي همه مثل من باجنبه نیستن

و چشمکي زد و رفت واییي گونه هام گل انداخت داشتم از خجالت آتیش میگرفتم اووف بیشعور آخر زهرش رو ریخت رفت 

دم و رفتم تو وایي دستي به گونه هام کشیدم و لبخندي زدم و بعد بدو از انبار زدم بیرون و پاورچین پاورچین داخل عمارت ش

اتاقم و روي تخت افتادم نیشم اندازه عرض صورتم باز شد پتو رو دور خودم پیچیدم و سرم رو تو بالشت فرو کردم و تند تند 

نفس کشیدم دلم میخواست جیغ بکشم همیشه نزدیکم بود بي اختیار هیجانم میزد باال و دلم میخواست این هیجان رو با جیغ 

 .....زدن خالي کنم

داي فریاد سیروس همه از ترس بهم چسبیدیم و با خدمتکارها با فوضولي بیرون از آشپزخونه سرک کشیدیم سیروس با ص

عصبي بود و داشت با شنتیا دعوا میکرد موقع شام هم بود و باید میز شام رو آماده میکردیم سریع دیس برنج رو از سمانه 

ه رفتم سمت سالن آروم آروم شیانا بیشعور بیخیال روي مبل نشسته بود گرفتم تا هم برم فوضولي هم بفهمم قضیه از چه قرار

 :و سیبش رو گاز میزد و میخورد سیروس رو به شیانا فریاد زد

احمق من اون محموله رو دست تو سپردم تو باهاشون چه غلطي کردي ؟گذاشتي اون عوضي ها فرار کنن از پس چندتا دختر -

 بر نیومدي دست و پا چلفتي

 :شنتیا به شدت تو هم بود شقیقه هاش میزد عرق هاي درشت رو روي پیشونیش میدیم شنتیا بااخم گفت اخماي

 بابا گفتم من اون محموله رو خراب نکردم و اون دخترا رو فراري ندادم مقصر اصلي حشمت بود-

صورت شنتیا یه ور شد و دیس برنج رو روي میز گذاشتم با سیلي که سیروس تو گوش شنتیا زد حس کردم قلبم وایستاد 

 :سیروس فریاد زد

 ...خفه شو تو*له سگ عوضي من اون محموله رو به تو سپرده بودم-

باورم نمیشد دیدم شکستن غرور شنتیا رو جلوي چشام دیدم از گوشه لباش خون جاري شد چشاشو فشرد روهم هم با درد از 

 ...ي شیانا جلوي خدمتکارهادرد غرور خورد شدش دستاش مشت شد غرورش شکست جلوي من جلو

 :شیانا پا روي پا انداخت و گفت

 ...بابا من که بهت گفتم این احمق عرضه هیچ کاري رو نداره بهش اعتماد نکن اون محموله رو نده دستش-

یشه حالم ازش بهم میخورد آخه به اونم میشد گفت برادر...دلم واسه شنتیا سوخت حس میکردم قلبم داره واسش از جا کنده م

هجوم اشک رو تو چشام حس کردم و و سیروس یه لگد به پهلوهاي شنتیا زد زانوهاش خم شد ولي خودش رو کنترل میکرد 

نخوره زمین چرا کاري نمیکرد چرا فریاد نمیزد چرا از خودش دفاع نمیکرد چرا در برابر این دوتا بیشعور ساکت بود و 

تک بزنه ولي شنتیا رو نه نمیدونم چه حالي بود نمیخواستم بیشتر از این سکوت میکرد دلم میخواست برم جلو سیروس منو ک

 ...خورد شدنش رو ببینم میدیدم چقدر داغون

 و سیروس فریاد زد:گمشو از جلو چشام زود

 شنتیا خون گوشه لبش رو پاک کرد به زور بلند شد وایستاد زل زد به سیروس و بعد به شیانا و راه افتاد از سالن زد بیرون

 ...نگاهش کردم بي توجه از خونه زد بیرون و من نگرانش بودم خودمم نمیدونستم چرا انگاري با رفتنش قلب منم رفت

 ..اون دوتا آشغال هم نشستن سر میز شام براشون غذا کشیدم چقدر دلم میخواست این غذا زهرشون بشه

 .. دیگه رو بزرگ کرد که حاال اینطور میکردچرا آخه با شنتیا همچین رفتاري داشت سیروس اصال چرا بچه یه مرد 

بعد کوفت کردنشون و جمع کردن میز شام من رفتم تو اتاقم دلم شور میزد شنتیا کجا بود نکنه حالش بد بود بالیي سرش اومده 

 ..باشه واي خدایا

 ..یکرد همه روچه محموله اي رو خراب کرده بود یعني کار پلیس بود نه اگه پلیس بود سیروس میفهمید نابود م
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یکساعت شد ولي خبري از شنتیا نبود نگرانش بودم خیلي از پنجره اتاقم بیرون کشیک میدادم ولي خبري نبود عمارت هم تو 

 ...سکوت فرو رفته بود همه خواب بودن

خیره  واي دوساعت شد ولي خبري نشد دیگه خودمم داشت خوابم میگرفت که باحس نور ماشیني پریدم از پنجره به بیرون

شدم ماشین شنتیا بود اومده بود سریع از اتاق رفتم بیرون آروم آروم از پله ها پایین که دیدم در عمارت باز شد و داخل شد 

 :نگاهش کردم حالش انگاري خوب نبود به زور خودش رو میکشید ترسیدم سریع رفتم سمتش و آروم گفتم

 شنتیا ..شنتیا حالت خوبه این چه وضعیه-

مارش نگام کرد چشاش قرمز بود سرخ بود و پر از خشم ، نفرت، کینه ، انتقام پر از درد بود پر از غم به زور با چشاي خ

خودش رو کشید اومد سمتم و یهو ول شد تو بغلم نزدیک بود از ترس جیغ بکشم ولي جلوي خودم رو گرفتم واي به خیر 

اصال خوب نبود زیر بغلش رو گرفتم سنگین هم خیلي بود  بود حالش م*ستگذشت داشت میافتاد ولي گرفتمش شل و ول بود 

 لعنتي آروم گفتم:شنتیا تو رو خدا تمام وزنت رو روي من ننداز کمک کن ببرمت باال

انگاري شنید واي تازه تونستم نفس بکشم و به زور اروم آروم از پله ها بردمش باال و دم در اتاقش و داخل اتاقش شدیم در 

اشتمش روي تخت نگاهش کردم حالش خیلي بد بود حس میکردم جیگرم با دیدن این حالش داره میسوزه اتاق رو بستم و گذ

نمیدونم اولین پسري بود که نسبت بهش این حس رو داشتم نگام به کبودي گوشه لباش افتاد آروم دست کشیدم که اخماش 

تم آشپزخونه و یه تیکه یخ برداشتم و گذاشتم تو رفت توهم درد داشت عوضي چقدر محکم زده بود سریع بلند شدم یواشکي رف

یه کیسه و بردم اتاقش و گذاشتم گوشه لبش پیشونیش هم زخم و کبود بود ولي سیروس که به پیشونیش نزد حتما خودش یه 

بالیي سر خودش آورده چقدر حالش بد بوده یخ رو روي پیشونیش هم گذاشتم انگار داشت یه چیزي میگفت سرم رو نزدیک 

ردم داشت هزیون میگفت با خودش میگفت از همشون متنفرم همشون عوضي ان نابودشون میکنم...از مادرمم متنفرم مقصر ب

 اون ، نباید خیانت میکرد نباید منو به دنیا میاورد

رو چقدر درد داشت اشک تو چشام جمع شد کاش میفهمیدم اینا چطور عذابت دادن که تو اینقدر درد میکشي...آروم صورتش 

نوازش کردم خواستم بلند شم برم تا راحت بخوابه که چشاشو باز کرد خمار نگام کرد دستام رو گرفت و گفت:نرو تنهام نزار 

 ...خواهش میکنم

 :متعجب نگاهش کردم و آروم گفتم

 نمیشه باید برم اگه کسي بفهمه اگه شیانا بفهمه من تو اتاقت کنارت بودم روزگارمون رو سیاه میکنه-

 :استم برم که محکم دستام رو کشید و پرت شدم روي تخت و محکم بغلم کرد و با حرص گفتو خو

 ..هیچ گوهي نمیتونه بخوره باران تو مال اون عوضي نیستي اون صاحب تو نیست خودم گردنش رو خورد میکنم-

 ي نمیفهمي داري چیکار میکني بزار برمم*ستآروم گفتم:شنتیا تو 

شم و مثل یه حیوون شم من  م*ستنیستم من هیچ وقت اونقدري نمیخورم که  م*ستد و گفت:من محکم تر منو به خودش فشر

عوضي نیستم مثل اون شیانا بغلم کن فقط آرومم کن نیاز دارم یکي آرومم کنه اگه آروم نشم همشون رو نابود میکنم همین حاال 

 مم کنيو گند میزنم به همه چي امشب اصال حالم خوب نیست فقط تو میتوني آرو

خودمم بدم نمیومد آغوش گرمش حس خوبي رو بهم میداد دستام دور شونه هاش نشست و بغلش کردم محکم و دستام الي 

 موهاي قهوه اي روشنش لغزید و آروم نوازششون کردم

ه ید یب*و*ساونم دستاش رو کشیدم تو موهام سرم رو به شونه هاش چسبوند هردو تو بغل هم بودیم آروم روي موهام رو 

 ...حس خیلي خوبي داشتم خیلي خوب اصال نمیتونستم توصیفش کنم واي

 قلبم تند تند میزد تو آغوشش آروم زمزمه کرد:امشب کنارم بمون تو رو خدا بزار آروم بشم باران

حرفي نزدم که سرم رو روي سینه هاش گذاشت صداي ضربان قلبش قشنگ تریم موسیقي بي کالمي بود که تو عمرم شنیدم 

فهمیدم چرا مخالفت نکردم من باران که هیچ وقت دستم به پسري نخورد حاال راحت به شنتیا اجازه بغل کردنم رو میدادم و نمی

 ....دلیل اینکه جلوش کم میاوردم رو نمیفهمیدم



                 
 

 

 فلایر|  حکم دل مانر

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

57 

 

 .....نفهمیدم کي با صداي ضربان قلبش خوابم برد

حالي میده..ولي صبر کن ببینم تا اونجایي که یادمه بالشت اوم الي پلکام رو باز کردم واي عجب جاي نرمي اووف واییي چه 

 ...من اینقدر نرم نیست

نگام به دستایي افتاد که دور کمرم بود سرم رو باال آورد سرم رو سینه هاي شنتیا بود و سرم رو باال تر بردم نگام به چشاي 

دیشب تا صبح تو بغل این خوابیدم جیغ زدم و پریدم  باز شنتیا افتاد که متعجب نگام میکرد منم به اون واي خاک تو گورم من

هردو خشک شدیم و متعجب بهم که شنتیا هم پرید ولي از هل محکم دوباره بهم برخورد کردیم پیشونیم خورد به پیشونیش و 

 ...نگاه کردیم و بعد لبامون که روي هم قرار گرفته بود

لباي گرمش رو لباي گرمم بود و این حس عجیبي که همراهش لذت هم داشت بهم تزریق میکرد  قلبم صد و هشتاد درجه میزد

ولي هردو به خودمون اومدیم تند از هم جدا شدیم و منم با خجالت پشتم رو بهش کردم روي تخت نشستم اونم طرف دیگه تخت 

ین موقعیتي قرار میگرفتیم..با صداي شنتیا به با خجالت پشت به من نشست واییي عجب گندي ..این دومین باري بود تو همچ

 :خودم اومدم سرش رو گرفته بود و گفت

باران متاسفم ولي من چیزي یادم نمیاد از دیشب تو چرا تو اتاق من روي تخت من خوابیدي چه اتفاقي افتاده هیچي یادم -

 ...نیست

بودم توهم از خدا  م*ستبگم نمیگه من گفتم بمون متعجب نگاهش کردم وایي خدا االن من چجوري واسش توضیح بدم موندم 

 ....خواسته موندي واییي

نگاهش کردم که چطور گیج بود یهو هوس شیطنت کردم و روي لبام لبخند شیطاني نشست جوون چه بخندیم امروز کال من 

 ...باران شروراستادم تو اسکل کردم این دوتا داداش اوندفعه شیانا ایندفعه شنتیا چه حالي بده به من میگن 

 :سعي کردم حالت غمگیني به خودم بگیرم و بعد با صدایي که مثال از بغض میلرزید گفتم

یعني تو چیزي یادت نمیاد از دیشب،یادت نمیاد دیشب چطور بدبختم کردي هان لعنتي خیلي آشغالي همه چیزم رو ازم گرفتي و -

 ....یادت نمیاد آره دیگه عشق و حالت رو کردي دیگه

 :یا تند برگشت و درست مثل آدمایي که یه سکته رو رد کردن فریاد زدشنت

 چییي گفتي تو؟ما یعني من و تو دیشب باهم بودیم-

با گریه الکي همونطور که با دستام صورتم رو پوشونده بودم تند تند سرم رو تکون دادم شنتیا بلند شد سرش رو تو دستاش 

 :گرفت رنگش پریده بود عصبي گفت

 ..ني دیشب ما باهم..چرا من چیزي یادم نمیاد لعنتي آخه چطور ممکنهواي یع-

بودي گند زدي به زندگي و آینده ي  م*ستمنم که قشنگ تو حس رفته بودم خخ عجب فیلمي هستم من گفتم: چون توي احمق 

 ...من

 کاري نکردي باران واي بودم تو چرا جلوم رو نگرفتي م*ستنکردم چیزي یادم نیاد من  م*ستنگام کرد و گفت:من اونقدر 

برمیام  م*ستمثل بدبخت ها نشست روي زمین با داشتم میپوکیدم از خنده با گریه الکي گفتم:من چطور میتونستم از پس توي 

 ...هان حاال چطور زندگي منو بهم برمیگردوني آخه

 : کنه و بعد با دستم صورتم رو پوشوندم شنتیا اومد کنارم صورتم رو تو دستاش گرفت تا آرومم

 باران تو رو خدا آروم باش گریه نکن باشه بخدا نفهمیدم گوه خوردم غلط کردم خودم درستش میکنم-

شونه هام از زور خنده میلرزید خدایا این شادي ها را از ما نگیر عجب اسکولیه باور کرده واي شنتیا فکر کرد شونه هام از 

ز خنده شونه هام رو گرفت و دستم رو از روي صورتم برداشت و متعجب زور گریه میلرزه در حالي که من داشتم جر میرفتم ا

 :به من زل زد که از خنده سرخ شده بود و میخندیدم با تعجب گفت
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 چرا میخندي باران خنده داره واي دیوونه شده-

 :شدت خنده ام بیشتر شد محکم تکونم داد و با حرص گفت

 میگم چرا میخندي؟-

 یکي رو اسکل کردمبا خنده به زور گفتم:چون 

 متعجب نگام کرد و گفت:چي یعني چي؟

 با خنده گفتم:اسکل شدي برادر سرکاري

 :نگام کرد همونطور که داشتم از خنده جر میدفتم گفتم

واي شني خیلي بامزه اي آخه من و تو دیشب باهم بودیم و بعد چرا تو لباس تنت من چرا لباس تنم تخت هم که مرتب دیوونه -

 ري از خرابکاري میبیني اینجاتو هیچ آثا

دوباره ترکیدم واي بعد اینکه خوب خندیدم دیدم وا صدایي از طرف نمیاد چشامو باز کردم دیدم شنتیا مثل گراز وحشي داره باال 

 :سرم نفس میکشه و باحرص فریاد زد

 ...میکشمت باران-

دنبال سرم میخندیدم و شنتیا تهدیدم میکرد با خنده از پله  منم فرار رو به قرار ترجیح دادم و پریدم از اتاق بیرون و شنتیا هم

 ... ها پایین رفتم انگاري یادمون رفته بود کجاییم

که یهو صاف رفتم تو بغل یکي از ترس هیني کشیدم و رفتم عقب و با ترس خیره یقه بلوز طوسي رنگش شدم و آروم سرم رو 

ه حاال با رگه هاي قرمز رنگي مخلوط شده و تازه عمق فاجعه رو درک کردم باال آوردم که نگام به نگاه سبز و عسلي افتاد ک

 ...چه گندي زدم شیانا باخشم نگام میکرد و پره هاي بینیش با عصبانیت باز و بسته میشد

رم در امیدي هم به زنده بودنم نداشتم بارها هشدار گرفته بودم و ازش و حاال من با باوز شلوار خرسي خواب و شنتیا دنبال س

 ....حال جیغ و خنده چه تنبیهي داشت جز مرگ زنده زنده دفنم میکرد

شیانا فقط نگام میکرد باترس نگاهش کردم قلبم تند تند میزد هجوم اشک رو تو چشام حس کردم داشتم مثل بید میلرزیدم اومد 

بزنم که با سیلي که شیانا تو صورتم  سمتم و محکم بازوهام رو گرفت جوري بازوهام رو فشرد که از دردشون فقط تونستم جیغ

 :زد صدام خفه شد و فریاد زد

 خفه شو-

 شنتیا بدو از پله ها اومد پایین و گفت:شیانا باهاش کاري نداشته باش اون مقصر نیست

 که شیانا فریاد زد:تو یکي خفه خون بگیر که حسابم باتوي عوضي جداست

م میدونستم امروز میمیرم بالیي که شیانا میخواست به سرم بیاره رو و دستم رو کشید شوري خون رو تو دهنم حس میکرد

 :فقط خدا میدونست شنتیا اومد دنبالمون که شیانا باخشم برگشت و محکم هولش داد و گفت

 نیا اگه دخالت کني میکشمش واسم فرقي نمیکنه پس نیا جلو-

سته کرد خودم نجاتت میدم از دستش شیانا محکم پرتم و کشون کشون منو برد تو چشاي شنتیا زل زدم چشاشو آروم باز و ب

کرد تو انباري این یه انباري دیگه بود تا حاال ندیده بودمش خیلي ترسناک بود حتي چراغ هم نداشت و االنم با نور کمي از 

 :که فریاد زد روشنایي روز از پنجره کوچیک میومد روشن بود و من به شدت از تاریکي میترسیدم با ترس به شیانا زل زدم

باران کاري میکنم بشي عبرت همه مگه بهت نگفتم نمیخوام ده فرسخي اون کثافت رد بشي حاال باهاش میخندي و میگردي -

 چه توضیحي واسه کارت داري هان؟

 ...با ترس نگاهش کردم اشکام چکید روي گونه هام با اشک گفتم:شي..شیانا باور کن من...من کاري
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تم کرد اوتقدر شدتش زیاد بود که خون از بیني و لبام جاري شد هق هق کردم از درد که موهام رو تو که یه مشت نثار صور

 :دستاش گرفت و کشید و محکم سرم رو به طرف خودش برگردوند و تو صورتم با عصبانیت غرید

سوب میشي و من خیلي رو چرا نمیخواي بفهمي باران تو مال مني صاحبت منم من ، تو رو خریدم تو یکي از اموال من مح-

اموال شخصي خودم حساسم و متاسفانه تو داري هرز میپري و من دم آدمایي که هرز بپرن رو مي چینم من حالم از شنتیا بهم 

میخوره و حاال اموال شخصي من با اون میگرده محکم تکونم داد از درد موهام اشکام ریخت و جیغ زدم خون از بیني ام 

 ...ت کوبیده بود تو صورتم حس میکردم نصف صورتم رفتهمیچکید لعنتي با مش

و بعد پرتم کرد روي زمین که سرم خورد به میز شکسته گوشه انبار و پیشونیم زخم شد و درد بدي تو سرم پیچید و رو بهم 

لي گوش گفت:وقتي یک هفته بدون آب و غذا اینجا باشي یک هفته اینجا نگهت دارم آدم میشي بارها بهت هشدار دادم و

 نکردي ولي ایندفعه و بالیي که به سرت آوردم برات عبرت خوبي میشه

باترس نگاهش کردم یک هفته من تو این انباري میمردم بخدا میمردم با گریه گفتم:.نه شیانا..تو رو خدا نرو تنهام نزار اینجا 

 منو اینجا ولم نکن من میمیرم

و قفل شدنش اشکام چوید از درد بدنم که افتاده بودم زمین ناله کردم دستام  ولي جوابم فقط محکم کوبیده شدن در انباري بود

رو جلوي بیني و لبام گرفت خون بود زار زدم به حال و بدبختي خودم چقدر بدبخت بودم من فضا تاریک بود و حس میکردم 

 ...دارم خفه میشم من میترسیدم به شدت از تاریکي من این تو میمردم

کشوندم به سمت در انبار با جیغ و گریه زدن به در میترسیدم شنتیا رو صدا بزنم با جیغ به شیانا التماس به زور خودم رو 

 ....میکردم در رو باز کنه ولي هیچ خبري نبود

 :محکم به در میکوبیدم فریاد زدم

 ...شیانا غلط کردم تو رو به خدا در رو باز کن خواهش میکنم شیانا-

 .... همونجا کنار در و زار زار زدیم زیر گریه ولي بازم هیچي سر خوردم

 ....دو روز بعد....

تو تمام این دور روز صداي داد و فریاد شیانا و شنتیا رو میشنیدم دعواشون سر من بود ولي شنتیا نمیتونست راضیش کنه در 

د تشنه ام بود خیلي ...تو این دو این لعنتي رو باز کنه بدنم ضعف میرفت حالم اصال خوب نبود لبام خشک و ترک برداشته بو

روز بارها بي هوش شدم و باز بهوش اومدم خودم حتي چشمه اشکم هم خشک شده بود بازم صداي دعواشون میومد بي 

 توجه آروم سر خوردم روي زمین افتادم اشکام جوشید حالم خوب نبود من میمیرم...میمیرم

تو انباري یه روز کامل حالم بد شد و به بیمارستان کشید االنم حالم بد بود خاطرات کودکي یه بار مادرم تو بچگي انداخت منو 

داشتم نفس کم میاوردم عرق روي پیشونیم میریخت بدنم میلرزید داشتم خفه میشدم من از تاریکي میترسم خیلي میترسم هق 

 :هق کردم فریاد شنتیا تو گوشم پیچید

 احمق من خودم اون در لعنتي رو میشکونم کثافت آشغال دو روز انداختیش اون تو میمیره-

 :لبخند تلخي زدم صداي فریاد شیانا

 غلط میکني نزدیک اون در بشي خودم روزگارت رو جهنم میکني-

 هیچ گوهي نمیتوني بخوري-شنتیا

 :و بازم صداي کتک کاریشون و فحش هایي که بهم میدادن و بعد صداي فریاد شنتیا

انباري بگیرمش به سیروس میگم خدمتکارت نیست و خریدیش بخاطرش تومن نه و دالرها اگه نذاري نجاتش بدم برم تو -

 دادي اونوقت که من نه سیروس میکشتت شیانا

صدایي نیومد چشام داشت میرفت روي هم امکان نداشت شیانا بزاره همون موقع در انبار باز شد و نوري داخل اومد واي حالم 

رو  212ردم و بعد نشستنش کنارم و فرو رفتم تو آغوشي این آغوش رو میشناختم عطر خوب نبود صداي قدم هایي رو حس ک
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مگه میشه نشناسم لبخند تلخي زدم الي پلکام به زور باز شد خودش بود ناجي من بهم قول داد نجاتم میده نگام کرد صورتم رو 

 :تو دستاش گرفت و با نگراني گفت

 ...ده بمون چشاتو بازکن تمام شد تمام شدهباران...باران حالت خوبه تو رو خدا زن-

 :ولي چشام روي هم رفت و لحظه آخر فقط تونستم بگم

 ...چقدر دیر اومدي-

 ....و دیگه هیچي نفهمیدم

چشامو باز کردم روي تخت تو اتاقم بودم به دستام سرم وصل بود گوشه پیشونیم پانسمان بود انگاري باال سرم دکتر آورده 

اورم نمیشد بازم دارم نور رو میبینم زل زدم به نوري که از پنجره اتاق میتابید و بعد نگام خیره دوتا جفت بودن واي خدایا ب

 ...چشم عسلي شد که نگام میکرد با لبخند قشنگي

 : خیلي تشنم بود آروم زمزمه کردم

 آب-

اي خدایا بعد سرم روي بالشت گذاشتم از روي میز عسلي تو لیوان برام آب ریخت و کمکم کرد و آروم کمي از آب رو خوردم و

 ..دوباره متعجب بودم شیانا کجاست که شنتیا باال سرم

آروم دستام رو گرفت تو دستاي گرمش متعجب زل زدم به دستام که میون دستاي کشیده مردونش گم شده بود آروم انگشتاش 

 :ه کردرو لمس کردم یه حس قشنگي داشتم بي اختیار لبخندي زدم شنتیا آروم زمزم

 خوبي؟-

نگاهش کردم بازم ضربان قلبم رفته بود باال آروم سرم رو به معني مثبت تکون دادم که خوبم دستاش به سمت گونه هام اومد 

 :و نازشون کرد نگاهش کردم و آروم گفتم

 چطور اینجایي تو شیانا خبر داره نمیترسي شنتیا ولي من میترسم بازم میخواي بدبختم کني؟-

گفت:یه بارم بهت گفتم من ازش نمیترسم اگه جلوش بهت نزدیک نمیشم بخاطر تو نمیخوام بخاطر کینه اي که ازمن  نگام کرد و

 داره با نزدیک شدن من بهت تو رو زجرت بده

طعا آروم گفتم:اگه بخاطر خودم نزدیکم نمیشي تا بخاطر تو منو بیگناه عذاب نده پس چرا حاال اینجایي بازم ببینه مارو ایندفعه ق

 منو میکشه

 نگام کرد اخماش رفت توهم و گفت:هیچ غلطي نمیتونه بکنه و بالیي سرت بیاره االنم نگران نباش خودش میدونه من اینجا

 چشام گشاد شد و گفتم:چي آخه چجوري؟

 خندید چشمکي نثارم کرد و گفت:منو دست کم نگیر منم میتونم به اندازه خودش ترسناک باشم مخصوصا براي خودش

 ...اورم نمیشد یعني شیانا از شنتیا حسابم میبرد واي اصال نمیتونم باورش کنمب

همون موقع در اتاق باز شد هه حالل زاده هم هست عزرائیل جونم وارد شد اخم کرده بود بااخم دست به سینه دم در اتاق 

 :وایستاد و گفت

 فکر کنم وقت مالقاتت تمام شده گمشو بیرون حاال-

لبخندي بهم زد دستام رو که هنوز تو دستاش بود نرم فشرد و یه حس خیلي خوب همه وجودم رو گرفت از  شنتیا نگام کرد

جاش پاشد و برگشت سمت شیانا نگاهش کرد بعد با پوزخند از کنارش رد شد ولي دوباره عقب برگشت سمت شیانا و نمیدونم 

 :با خشم غرید کنار گوشش چي زمزمه کرد که اخماي شیانا صد برابر درهم رفت و
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 به تو هیچ ربطي نداره هرغلطي دلم میخواد باهاش میکنم-

ولي شنتیا تنها پوزخندش عمیق تر شد و از اتاق رفت بیرون و شیانا در رو بست با ترس نگاهش کردم اومد نزدیکم آروم 

ع شدم آروم دست کشید به آروم از این آروم بودنش بیشتر میترسیدم رسید درست کنارم و نشست روي تخت کمي تو خودم جم

 :گونه هام و خم شد طرفم کنار گوش هام زمزمه کرد

 از من میترسي؟-

حرفي نزدم نفس هاش که به پوست گردنم میخورد داشت حالم رو بد میکرد آروم موهام رو ناز کرد و از روي گردنم زد کنار و 

 :بیشتر خم شد طرفم دقیقا روي گردنم بود سرش و ادامه داد

من نترس ،من هیچ وقت نمیخوام بترسونمت باران..اگه اذیتم نکني منم اذیتت نمیکنم من که دلم نمیخواد بالیي سرت  ولي از-

بیارم من که دلم نمیخواست اینطور بشه خودت عصبیم کردي اگه دختر حرف گوش کني باشي من هیج وقت اذیتت نمیکنم 

 ...گلم

اش محکم خواستم پسش بزنم که دوتا بازوهام رو تو دستاش گرفت و محکم متنفر بودم ازش تنها حس انزجار داشتم از حرف

 :نگهشون داشت و گفت

اگه دختر خوبي باشي و دیگه با اون آشغال نگردي و نزدیکش نشي منم قول میدم اذیتت نکنم باران تو مال مني تو عروسک -

 ..ملکه شیانا سرمد عزیزمقشنگ مني اگه بتوني اوني که من میخوام بشي ملکه این قصر قشنگ میشي 

بعد اون همه گمشو من هیچ وقت مال تو نمیشم حالم ازت بهم میخوره شیانا میفهمي تو یه موجود نفرت انگیزي خیلي پرویي -

 ...بالیي که سرم آوردي میاي جلوم همچین حرف هایي میزني

 نگام کرد لبخند چندشي زدم و دستي به گونه اش کشید و گفت:یعني اینقدر نفرت انگیزم؟

 با نفرت نگاهش کردم و گفتم:بیشتر از اینقدر ازت متنفرم خیلي هم متنفرم شیانا

رفته بودن دستاش رو نرم فرو کرد تو موهام و یهو تو چنگشون گرفت از درد نگام کرد چشاش حالت ترسناکي به خودشون گ

ناله کردم موهام رو کشید سرم رو باال آورد و تو چشام نگاه کرد چشاي سبز و عسلیش حالت عجیبي به خودشون گرفته بودن 

 :گفت تو چشاش رو تو حدقه گردوند و بعد دوباره به حالت اولیش برگردوند و با لبخند یه وري

رامم میشي گربه وحشي تو مال مني و مال منم میموني من هیج وقت از حق خودم نمیگذرم باران اینو یادت باشه واست اون -

همه پول ندادم که حاله راحت تو رو بدمت به یکي دیگه باالخره رامت میکنم و بعد مال خودم هیچ وقت خواسته رابطه یه نفره 

 ....نبودم

 :جودم رو گرفت و بعد محکم موهام رو ول کرد پاشد نگام کرد و ادامه دادبا حرفش ترس تمام و

 مواظب خودت باش جوجو-

از اتاق رفت بیرون عوضي آشغال متنفرم ازش به همین خیال باش من مال تو بشم تو خودم جمع شدم و زل زدم از پنجره به 

تیا گرفت قلبم فقط اونو صدا میزد چرا دلیلش چي بود؟خودمم بیرون دستم رو قلبم گذاشتم بازم شیانا از ذهنم پر زد و جاشو شن

خوب میدونستم خودم رو که نمیتونستم گول بزنم میشد ؟ نه نمیشد حسي رو به شنتیا داشتم که به هیچ پسري نداشتم وقتي 

شق نبود عشق کنارش بودم زمان و مکان رو فراموش میکردم من میشدم و شنتیایي که رو به روم بود همه اینا چي بود؟ع

بود دیگه من عاشق شدم من باران عاشق شنتیا شدم چیزي که شیانا اگه میفهمید گردنم رو میشکوند ولي شنتیا چي منو 

 .دوستم داشت؟

نمیدونم حس میکنم اونم نسبت به من بي میل نیست این محبت هاش امکان نداره از روي دلسوزي و ترحم باشه چشامو با 

دوماه عاشق شنتیا شدم قلبم به نامش سند خورد عشق زمان و مکان نمیشناسه و یهویي میاد و  لبخند بستم فقط در عرض

درست زماني که فکرشم نمیکردم عاشق شدم ولي من نمیتونستم به شنتیا برسم با وجود شیانا و سیروس... اصال شاید شنتیا 

ست. مهم اینه من دوستش دارم چشامو محکم روي هم دوستم نداشته باشه دارم واسه خودم خیال پردازي میکنم ، ولي مهم نی

فشردم چه سرنوشت عجیبي دارم من گیر دوتا برادري افتادم که هردوتاشون سرم میجنگن شیانا منو براي خواسته هاش 

 میخواد و شنتیا براي چي؟هنوزم نفهمیدم براي چي؟
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مرگ ازش متنفرم از شیانا سرمد متنفرم و من  اسیر دو مردي شدم که یکیش عشقمه و دوستش دارم و یکي دیگه تا سرحد

میجنگم دربرابر شیانا و شنتیا رو هم به دست میارم من باران دختري نیستم که کم بیارم و عقب بکشم اون چیزي رو که بخوام 

 ..... حتما به دستش میارم

 همه نشستیم سر یه میز

 سرمیز قمار همه امون محو بازي هستیم

 این بازي سر زندگیمونو نمیدونیم این قمار 

 کي برنده بازي میشه ؟

 حکم دل دست کدوممون میتونه باشه؟

 :نمیدونم فقط میدونم این یه بازي و قانونشم اینه

 ....اون که دل داره بازي رو نمیبره

م دوباره حالم بهتر شده بود سیروس که کال واسش مهم نبود واسه چي و چرا شیانا همچین بالیي رو سرم آورده بود هووف من

 ...کار خودم رو مشغول بودم کلفتي طبق معمول

تو این چند وقت سعي میکردم جلو شیانا اصال نزدیک به شنتیا نشم ولي فقط خدا میدونست چقدر براي نزدیک بودن بهش بال 

و ظرف ها رو بال میزدم آه کشیدم االنم شام خوردن و با کمک سمانه و نرگس یکي دیگه از خدمتکارها میز رو جمع کردیم 

شستیم بعد شستن ظرف ها از آشپزخونه زدم بیرون همه تو سالن بودن براشون طبق سفارش سیروس قهوه بردیم تو سالن 

گوشه اي وایستاده بود بي اختیار سنگیني نگاهي رو حس کردم آروم سرم رو باال آوردم و نگام خیره شنتیا شد که نگام میکرد 

 ...ي برام زد منم خیره شده بهش ولي از ترس شیانا سریع نگاهم رو گرفتمتا دید نگاهش میکنم لبخند محو

موهام بلندم رو از صورتم کنار زدم که باز سر خوردن اووف یهو صداي جیغي اومد برگشتم آروم واي خدایا چند وقت بود از 

ه عوضي رو نگاه دیگه بالیي که دیدن قیافش راحت بودم سحرناز بود نگاهش به افتاد محکم بهم تنه زد و داخل سالن دختر

 ...اوندفعه سرش آوردم آدمش نکرده بود واال

 :با ذوق رفت سمت سیروس و بغلش کرد و گفت

 سالم بر عمو سیروس خودم دلم واستون قد نخود شده بود-

 :سیروس خندید و گفت

 ببین کي اومده چطوري آتیش پاره بازم اومدي آتیش بسوزوني هان؟-

 ..ز خخخ چه باحال سحرناز خحدید باناز عجب قافیه اي شدسحرناز خندید بانا

حالم داشت بهم میخورد شیانا هم چشمکي بهش زد و درست کنار خودش تو بغلش و بعد رفت سمت شیانا بغلش کرد و 

 ...نشوندش سحرناز با شنتیا هم سالم و احوال پرسي کرد

 .. ني قشنگ شب قشنگم با دیدن این دختره خراب شده بود شنتیا سرش تو گوشیش بوداخمام توهم رفته بود یع

 سیروس بهم اشاره زد و گفت:باران تو دیگه میتوني بري

واي خدا خیرت بده خشک شدم اینجا خواستم برم که نگام خشک نگاه خیره شیانا شد که بااخم نگام میکرد با ترس نگاهش 

ه من بهت گفتم برو که داري میري ازترسش وایستادم سیروس متعجب نگام کرد و وقتي نگاه کردم با نگاهش بهم میگفت مگ

 ...شیانا رو دید دلیل نرفتنم رو فهمید شیانا بعد مکثي با دستاش اشاره زد حاال میتوني بري

 ...نصف شد که واال عوضي مشکل رواني داره بخدا سریع از سالن بیرون رفتم و از پله ها با خستگي باال رفتم اووف کمرم
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در اتاق رو باز کردم و داخل اتاقم شدم خواستم برم سمت تختم که زیر پام چیزي رو حس کردم متعجب برگشتم و به پایین پاهام 

نگاه کردم نگام به یه تیکه کاغذ افتاد خم شدم روي زمین کاغذ رو گرفتم رفتم سمت تخت نشستم روش کاغذ تا خورده رو باز 

 :کردم به خوندن نوشته داخلشکردم و شروع 

 ...نیمه شب وقتي همه خوابیدن بیا انباري بدون اینکه کسي متوجه بشه

 ...شنتیا

متعجب به کاغذ نگاه کردم یعني شنتیا بامن چیکار داشت آخه امشب وقتي همه خوابیدن زل زدم به کاغذ لبخندي رو لبام نقش 

پشت پرت کردم روي تخت واي خیلي منتظر آخرشبم هم اینکه براي  بست واي امشب میدیدمش قشنگ با لبخند خودم رو از

 چند لحظه با شنتیا تنهام همینکه بفهمم چه کاري آخه باهام داره؟

صبر کردم واي بعد دوساعت که مطمئن شدم همه خوابیدن از جام پاشدم نگام به خودم افتادم اوم یه جین سفید تنگ که پاره 

هم  My love تیشرت لش خوشگل مشکي رنگ که روي تیشرت شکل دوتا قلب قرمز داشت یهپاره بود پوشیده بودم با یه 

 ...نوشته بود روي تیشرت

موهامو محکم باالي سرم دم اسبي بسته بودم یه رژلب خوش رنگ قرمز مات هم به لبام زده بودم خندم گرفته بود واسه شیک 

ار تو انباري چیکار کنم میخواستم برم دیدن شنتیا و همین واسه ک پیک کرده بودم انگار باهاش قرار شام داشتم خوبه قر

دیوونه شدن من کافي بود آروم از اتاق رفتم بیرون و رفتم سمت پله ها یواش که از اتاق شیانا صدا شنیدم ترسیدم واي نکنه 

اه چندش ها بي توجه یواش از پله ها رفتم پایین بفهمه بي اختیار یه دید زدم تو اتاق ولي با دیدن صحنه رو به روم پوزخند 

بدون سر و صدایي امشب شیانا اینقدر مشغول بود که عمرا متوجه چیزي میشد از عمارت زدم بیرون و یواشکي راه افتادم 

آروم در رو باز کردم و داخل شدم و در رو پشت سرم بستم  سمت انبار ته باغ چرا غ انبار با نور کمي روشن بود درش باز بود

شنتیا که وسط انبار وایستاده بود با دیدنم برگشت نگام کرد منم نگاهش کردم اومد سمتم منم رفتم سمتش رو به روي هم 

رلم دست وایستادیم بازم با عطر همیشگیش دوش گرفته بود عطري که وقتي بوش رو میشنیدم از خود بي خود میشدم کنت

 :خودم نبود نگام کرد و گفت

 فکر نمیکردم بیاي-

 :لبخند مرموزي زدم دست به سینه شدم و گفتم

 خوب چرا نیام؟-

با این حرفم لبخندي زد دستام رو کشید و منو برد یه صندلي برداشت من و روش نشوند و خودشم رو یه صندلي رو به روي 

 :من نشست نگاهش کردم منتظر و گفتم

 ارم داشتي؟خوب چیک-

 :نگام کرد ابروهاش رو انداخت باال و گفت

 میخوام کمکم کني تو یه کاري؟-

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 من کمکت کنم این چه کاریه که من باید بهت کمک کنم-

 :پا روي پا انداخت و گفت

و تو کدوم اتاق یعني پیداشون کردم ولي نکته خوبیه من دنبال یه سري مدارکم تو این خونه هستم دقیقا هم میدونم کجا هستن -

براي گرفتنشون نیاز به یه نفر دارم تا باهم انجامش بدیم یعني وقتي من دارم از اون مدارک کپي میگیرم یه نفر باید کشیک بده 

 ...و مواظب باش سیروس یا شیانا سر نرسن

 انجام بدیم نگاهش کردم وایي با ذوق گفتم:جوونم یعني یه کار یواشکي پر هیجان رو

 :لبخندي به نیش بازم زد و سر تکون داد بعد گفتم
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 خوب چطور پیداشون کردي میتوني خودت از اون مدارک کپي بگیري؟-

 :نگام کرد منم نگاهش کردم خم شد طرفم و گفت

ین یه پیدا کردن جاش راحت بود ولي گرفتنش سخت درضمن من خیلي هم مطمئن نیستم اون مدارک اونجا باشن حتما و ا-

ریسک و نمیتونم تنهایي انجامش بدم باید یه نفر باشه کمکم کنه و کسي رو که نمیتونستم تو این عمارت بیارم تنها کسي که 

 میتونم بهش اعتماد کنم تویي باران...اونم چون تو میدوني من پلیسم

 :نگاهش کردم پا روي پا انداختم و گفتم

خودت رو به آب و آتیش میزني اصال دلیل تنفرت از سیروس و شیانا چیه که اونا مگه چه مدارکي هستن که تو براشون -

 میخواي نابودشون کني مگه سیروس و شیانا خالفکارن؟

 :شنتیا نگام کرد با چشایي که برق میزد و گفت

 نه؟فوضول کوچولو این فوضولي ها به تو نیومده هر چي که باید میدونستي رو بهت گفتم حاال بهم کمک میکني یا -

نگاهش کردم حرصم گرفت ضایعم کرد بیشعور با حرص پاشدم و گفتم:باشه حاال که فوضولیش به من نیومده نیازي هم به 

 کمک من نداري

و خواستم حرکت کنم سمت انباري که محکم دستم رو کشیدم جوري که باعث شد پرت شم توي بغلش متعجب نگاهش کردم 

 :صورتم نازم کرد و گفت اونم نگام کرد آروم دستش رو کشید روي

من نمیدونستم فوضول کوچولو ها ناراحت هم میشن االن نه باران من نمیخوام تو رو وارد این بازي کنم ولي بهت قول میدم -

 یه روزي به وقتش همه چي رو بفهمي باشه

 :آروم سرم رو تکون دادم مگه میتونستم در برابرش مخالفت کنم دوباره گفت

 حاال کمکم میکني؟-

 :سرم رو تکون دادم به معني باشه زمزمه کرد

 چیشده زبونت رو موش خورده؟-

نگاهش کردم چرا نمیفهمید وقتي اینطور بغلم کرده من الل میشم من دیوونش میشم نمیتونم در برابرش حرف بزنم..قلبم تند تند 

 :میزد آروم کنار گوش هام گفت

 هنوز نبخشیدیم-

معني نه تکون دادم که خم شد سمتم لباش رو لبام قرار گرفت خشک شدم مات و مبهوت  نگاهش کردم کرمم گرفت سرم رو به

ولي خودم که بدم نیومده بود خوشمم اومده بود چنگ زدم به واي این داره چه غلطي میکنه من گفتم نبخشیدمت چرا داره منو 

ومدم داشتم چه غلطي میکردم داشتم خودمو وا میدادم یقه پیراهنش بي اختیار منم آروم همراهیش کردم ولي سریع به خودم ا

 :سریع ازش جدا شدم و نگام کرد با حرص گفتم

 ...داري چه غلطي میکني؟جدیدا خیلي-

 ي نگام کرد خندید و گفت:خوب این روش من واسه عذر خواهيب*و*سنتونستم بگم ادامش رو که جدیدا خیلي راحت منو می

 ر عذر خواهي میکنهنگاهش کردم و گفتم:از همه همینطو

 نه فقط از خانومم-

 :خشک شدم مات نگاهش کردم که چشمکي زد به من که مات و مبهوت نگاهش میکردم و گفت

 فکر کنم روشم اثر کرد بخشیدي منو-
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 :سریع به خودم اومدم خیلي بیشعور باحرص گفتم

 شنتیا میکشمت بیشعور-

وجه بشه پس فردا بهترین موقعیت چون پس فردا درست بعدازظهر خندید و گفت:دیگه باید بریم ممکنه یه موقع کسي مت

سیروس میره شرکت و شیانا هم همیشه بعدازظهرها دوساعت تمام میره باشگاه اختصاصي تو این دوساعت ماهم میتونیم 

 بعدازظهر باهم میریم تو اون اتاق فعال توهم برو زود تو اتاقت 3کارمون رو انجام بدیم پس فردا 

ردم که رفت افتادم روي صندلي بي اختیار لبخندي رو لبم نشست باورم نمیشد شنتیا اینقدر بهم اعتماد داشت واي نگاهش ک

اگه دوستم داشت واي وقتي گفت نه فقط از خانومم واي دستم رو به صورتم کشیدم بعد روي یدم امکان نداشت ب*و*سوقتي 

اونم حسي بهم داره چرا نمیگفت شاید اونم فکر میکنه من حسي بهش ندارم ولي من که نمیتونم بگم اونه که باید بگه وایي 

 ...نیشم باز شد خندیدم

تیا و بعدازظهر بود به همراه شنتیا رو به روي همون اتاق بودیم،همون اتاقي که درش همیشه قفل بود زل زدم به شن 3ساعت 

 گفتم:خوب در اتاق که قفله چجور میخواي بازش کني؟

 که کلیدي رو آورد باال و گفت:با کلیدش

 :با چشاي گشاد شده نگاهش کردم و گفتم

 هییي چطور کلید اتاق دست توئه-

 نگام کرد و گفت:منو دست کم نگیر این کلید یدک اتاق حاال بهتر کمتر فوضولي کني و زودتر به کارمون برسیم

 :سریع کلید رو تو در انداخت نگاهش کردم یهو یه چیزي به ذهنم رسید و سریع گفتم و

 واي اگه تو اتاق دوربین باشه چي.؟-

شنتیا کلید رو تو در انداخت و در با تیکي بازشد و همونطور گفت:خوب دوربین تو اتاق هست نه اینجا بعضي از قسمت هاي 

،اتاق کار سیروس و همینطور باغ بقیه اتاق ها و سالن ها و آشپزخونه و انبار و  خونه دوربین مثل سالن پذیرایي این اتاق

 جاهاي دیگه خونه دوربین نیست

 متعجب نگاهش کردم و گفتم:چیي تو اتاق دوربین اونوقت میخوایم بریم داخل

براي دوساعت از کار  بي توجه به من دستم رو کشید و منو برد داخل اتاق و در رو بست و گفت:نگران نباش دوربین رو

 انداختم

 دست به سینه شدم و گفتم:آقاي زرنگ دوربین رو از کار انداختي وقتي فیلم نگیره متوجه میشن

نگام کرد خم شد تو صورتم و گفت:خانوم فوضول من دوربین رو کامل از کار ننداختم فقط فیلم اتاق رو میگیره در حالي که 

 ده حتي از جلوش رد بشيوقتي ما تو اتاق هستیم رو نشون نمی

واي عجب مخي بود لبخند محوي رو لبام نشست نگاهي به اتاق کردم یه اتاق با یه تخت دونفره کتابخونه هم یه گوشه اش و 

کال اتاق ساده اي بود مورد مشکوکي توش نبود آروم گفتم:عجیب مشکوک نیست اتاقش ها آخه چطور ممکنه تو این اتاق 

 وني؟مدارکي باشه که دنبالش

 :نگام کرد شنتیا پوزخندي زد و گفت

 همه مدرک ها میون ساده ترین چیز هاس جاهایي که فکرشم نمیکني-

و بعد فرش روي زمین رو کنار زد و نشست روي زمین بهم اشاره زد منم کنارش نشستم درست زیر فرش یه در مخفي بود که 

ز همچین چیزي رو ببینم درست مثل فیلم ها بود شنتیا در رو به زیر زمین میخورد واي عجب چیزي بود فکر نمیکردم یه رو

باز کرد یه نرده چوبي بود که ازش پایین میرفتن رو به من گفت:من میرم پایین تو همین باال کشیک میدي کسي نیاد هرموقع 

 حس کردي کسي داره میاد بهم بگو باشه االنم
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 سرم رو تند تند تکون دادم و گفتم:باشه برو

منم با استرس نگاهش کردم از همین حاال استرس داشتم آروم رفت پایین و دیگه ندیدمش و پاشدم و تو اتاق آروم  نگام کرد

رژه میرفتم و سعي میکردم تمام فکرم رو متمرکز کنم گوش هام رو تیز کردم واسه شنیدم هرصدایي حس میکردم قلبم داره 

 ...ن سر برسنمیاد تو دهنم وتقعا ترس داشت فکر اینکه یک کدومشو

نزدیک به بیست دقیقه بود شنتیا رفته بود پایین و خبري ازش نبود که صدایي رو حس کردم با ترس بلند شدم آروم نزدیک در 

رفتم با صدایي که شنیدم حس کردم فلج شدم روح ازتنم جداشد صداي عزرائیل بود شیانا وایي چشامو بستم و سفت فشردم تا 

گیره در اتاق پایین کشیده شد و باز شد خشک شدم واي نه ،قدرت انجام هیچ حرکتي رو نداشتم گفتم خواستم به خودم بیام دست

االن میاد داخل واي چرا در اتاق رو قفل نکردیم باز خاک تو سرمون ولي داخل نشد صداش اومد که یکي از خدمتکارها رو 

 صدا میزد و بعد فریادش که میگفت:چرا در این اتاق باز؟

 :م االن میاد داخل سریع رفتم سمت در مخفي سرم رو خم کردم و آروم صدا زدممیدونست

 شنتیا...شنتیا بیا،تو رو خدا بدبخت شدیم صدامو میشنوي-

ولي دریغ از یه صدا واي زدم تو سرم وقت نداشتم برم پایین صداش کنم هرلحظه هم شیانا ممکن بود بیاد داخل اتاق سریع در 

 و فرش رو هم انداختم روش حاال خودم کدوم گوري برم؟مخفي رو گذاشتم سرجاش 

صداي قدم هاي شیانا رو پشت در حس میکردم داشت نزدیک میشد نگام به تخت افتاد سریع قل خوردم و رفتم زیر تخت 

بودم  خداروشکر شاسي تخت بلند بود همون موقع در اتاق باز شد و پاهاي شیانا رو از زیر تخت دیدم دستم روي دهنم گذاشته

داشتم سکته میکردم نگراني همه وجودم رو گرفته بود ترسم این بود فقط االن شنتیا نیاد باال کارش تمام نشده باشه و نیاد باال 

 ...که اونوقت بدبختیم

شیانا تو اتاق رژه میرفت و من اینجا تا دم سکته میرفتم حس میکردم صداي ضربان قلبم داره گوشم رو کر میکنه نفس هم 

 کشیدم انگاري از ترسنمی

نگام به فرش خورد که یه قستمش تا خورده مونده بود واي صورتم جمع شد شیانا نشست درست همونجا انگاري مشکوک زل 

زده بود به فرش دستاش رو میدیدم که فرش رو عقب زد و دستش حرکت کرد سمت در مخفي واي نه شنتیا اون پایین بود و 

 :مو بستم و تو دلم ناله کردمشیانا میخواست بره پایین چشا

 ...شنتیا نه-

 شنتیا

دستگاه رو نصب کرده بودم به گاوصندوق زل زده بودم به شماره ها که تند تند پشت سرهم تیک میخوردن و سبز میشدن 

78...79...80.. 

 برو برو اه

 عصبي دستي تو موهام کشیدم

94...95...96... 

در گاوصندوق با تیکي باز شد لبخند رو لبام نشست سریع در گاو صندوق رو باز  و 100شو دیگه و باالخره  100زل زدم بدو 

کردم پر تراول و پوشه اسناد بود ولي هرچي گشتم میونشون خبري از مموري نبود همون مموري که پر ازالعات بود نبود 

 ...لعنتي

دستي به صورتم کشیدم وقت نداشتم سریع واي دستام از حرص مشت شد محکم زد به گاو صندوق تمام اطالعات تو اون بود 

از اون پرونده ها عکس گرفتم از هر برگشون شاید به درد خوردن ولي باورم نمیشد این همه زحمت و ریسک کردن الکي بود 

باورم نمیشد الکي خطر کردم حالم خوب نبود دوست داشتم تمام این خونه رو روي سر شیانا و سیروس خراب کنم عوضي 

سریع پرونده ها رو گذاشتم داخل و در گاوصندوق رو قفل کردم بازم و بلند شدم همه چیز مرتب بود رفتم سمت  هاي کثافت
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نرده خواستم برم باال متوجه شدم در مخفي بستس واسه چي؟من به باران نگفتم ببنده قرار بود باز باشه تا من بیام شک کردم 

 نکنه کسي اومده باشه؟

ش چي خواستم برم باال نرده در مخفي رو باز کنم که همون موقع از پایین دیدم در باز شد سریع خودم واي باران،اگه دیده باشن

رو عقب کشیدم گوشه دیوار زل زدم به پاهایي که روي نرده قرار گرفت پاهاي یه مرد بود و حدس زدن اینکه اون شیاناست 

 ...کار سختي نبود

بیشتر خودم رو کشیدم کنار دیوار اگه میومد پایین منو میدید هیچ راه فراري نداشتم اون اینجا چیکار میکرد باران باال بود...

حتي جا واسه پنهون شدن این یعني ته بدبختي و از طرفي نگران این بودم باران چه غلطي کرده؟کجاست اگه شیانا گیرش 

 ..انداخته باشه چي

آماده کرده بودم که همونجا وایستاد و بعد پووف عصبي کشید و از یه قدم دیگه از نرده ها اومد پایین خودم رو واسه هرچیزي 

نرده رفت باال و در مخفي رو گذاشت سرجاش نفسم رو فوت کردم بیرون کمي صبر کردم و وقتي مطمئن شدم خبري نیست از 

 :نرده رفتم باال و آروم زدم به در مخفي و صدا زدم

 باران..باران اونجایي در رو باز کن-

 باران

ترس خیره شدم به شیانا رفت پایین نه من نمیتونستم بزارم شنتیا رو ببینه اگه بالیي سرش میاورد چي واي نه بي اختیار با

بدون فکر خواستم از تخت برم بیرون و خودم رو نشون بدم تا همه حواسش به من بشه که یهو صداي خدمتکار باعث شد 

 :یین نرفته برگشت باال نفسم رو فوت کردم شیانا گفتسریع دوباره عقب بکشم برم زیر تخت و شیانا پا

 (بعله حوریا)خدمتکار-

 آقا سیروس خان اومدن میخوان ببیننتون همین حاال باهاتون کار خصوصي دارن-حوریا

د شیانا سر تکون داد و نگاهش رو دور تا دور اتاق انداخت و بعد رفت از اتاق بیرون در رو هم قفل کرد باز واي باورم نمیش

 ..به خیر گذشت حس میکردم از ترس ضعف رفتم و فشارم افتاده یهو حس کردم یکي به در مخفي میزنه واي شنتیا

بدو از تخت اومدم بیرون و فرش رو زدم کنار و در مخفي رو باز کردم نگام به شیانا افتاد که نگام میکرد مضطرب سریع اومد 

 :پریده شنتیا صورتم رو تو دستاش گرفت و گفتباال نگام کرد منم نگاهش کردم میدونستم رنگم 

 حالت خوبه؟چته باران ندید تو رو که؟-

 :سرم رو به عالمت منفي تکون دادم و گفتم

 نه ندید حالم خوب نیست شنتیا نیست-

 :اونقدر ترسیده بودم که اشکام ریخت صورتم رو با دستام پوشوندم و زدم زیر گریه شنتیا منو کشید تو بغلش و گفت

 آروم باش باران چیزي نشده که گریه براي چیه دختر خوب تمام شد گریه نکن االن باید بریم زود تا باز یکي دیگه نیومده-

 با اشک گفتم:خیلي ترسیدم اگه..اگه میفهمید چي واي شنتیا شک کرده من مطمئنم

 :گفت شنتیا منو از خودش جدا کرد اشکام رو پاک کرد زل زد تو چشام با چشاي خوشرنگش و

نگران نباش به هیچي شک نکرده فقط باید زود بریم از این اتاق االن مطمئنن دنبال ما میگرده و اگه نریم زودتر شک میکنه -

 پس پاشو

 سر تکون دادم ولي قبلش پرسیدم:راستي مدارک رو پیدا کردي

 :نگام کرد عصبي پوفي کشید و گفت

 ود اون مموري لعنتي تو اون گاوصندوق نبودنه بیخود این همه دردسر کشیدم اون اطالعات نب-
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باورم نمیشد با حرص گفتم:چییي یعني واسه هیچي ما داشتیم گیر میافتادیم میفهمي شنتیا واسه هیچي داشتیم سرمون رو به 

 باد میدادیم

 :شنتیا محکم در دهنم رو گرفت و گفت

ون شیانا رو میکشوني تو این اتاق االن وقتش نیست زود باش اگه تا حاال گیر نیافتادیم ها همین االن با این جیغ هات باز ا-

بریم و بعد دستم رو کشید و با کلید یدکش در اتاق رو آروم باز کرد هردو رفتیم بیرون در رو خودش دوباره قفل کرد با همون 

دیدم چقدر ناراحت و  کلید و هردو یواش جیم زدیم تو اتاقامون اووف افتادم روي تخت عجب روز گندي بود بیچاره شنتیا

عصبي بود منم بودم میشدم لعنتي دستي توموهاي بلندم کشیدم که همون موقع شیانا صدام زد اوه شانس آوردیم بودم سریع از 

اتاق رفتم بیرون و کنارش انگار با دیدنم خیالش راحت شد پس حدس شنتیا درست بود که همین حاال دنبالمون تا ببینه هستیم 

 ....هاتاقامون یا ن

 ...شنتیا

بسه دایي تا کي صبر این همه صبر کردم چیشد جلو چشمشون گند کاري میکنن ولي هیچ کس جلوشون رو نمیگیره جلوي -

اون عوضي رو همشون رو اون سیروس خریده آدم هاي خودمون رو دایي دیگه امید ندارم وقتي دستش تا جایي تو کار که 

 م اون لعنتي رو گیرش بندازیمآدم هاي خودمون رو میخره چطور میتونی

 :دایي نگام کرد دستاش رو شونه هام گذاشت و فشرد و گفت

شنتیا جان مهم اینه قاضي پرونده و سردار طرف ما هستن و نمیتونه اونا رو بخره نمیشه خریدشون و پرونده اشون به -

باید خیلي مواظب خودت باشي میفهمي صورت مخفي تو دست ماست و داریم روش کار میکنیم باالخره تمام میشه فقط تو 

شنتیا ما تو تمام این سالها هویت تو رو پنهون کردیم و نزاشتیم تو اداره هم کسي تو رو بشناسه مخفي هستي اگه هویتت قبل 

 انجام این ماموریت چندین ساله فاش بشه سیروس و شیانا میکشنت میفهمي

ون دختر مطمئني میفهمي شنتیا اون فهمیده تو کي هستي مطمئني ازش قابل همه اینا رو میدونستم دایي دوباره گفت: تو از ا

 اعتماد

 :سرم رو تکون دادم یعني آره نمیتونستم به باران شک کنم نمیشد یعني دستي به صورتم کشیدم و زمزمه کردم

 یروس و شیانا نابودم کنندایي فقط میخوام انتقامم رو بگیرم انتقام خودم پدرم رو من مثل پدرم نیستم ، من نمیزارم س-

دایي نگام کرد با غم حالم خوب نبود از اتاق دایي زدم بیرون و داخل پذیرایي شدم رفتم تو بالکن و لبه نرده ها وایستادم 

عصبي دستي تو موهام کشیدم دست تو جیبم کردم و پاکت سیگاري کشیدم بیرون اهل سیگار نبودم ولي حاال حالم خیلي بد بود 

کنج لبام گذاشتم و آتیش زدم و پک عمیقي بهش زدم و دود کردم تو هوا ، هوا سوز داشت و چشام میسوخت بازم  سیگارم رو

خاطرات کودکي شکنجه ها تحقیر ها پدرم صحنه مرگ پدرم چشامو محکم روي هم فشردم بعدي صحنه مرگ مادرم ،مادري که 

م رو دوست داشتم ولي سیروس هم مادرم رو گرفت هم پدرم رو ازش دلخور بودم شاید میگفتم متنفر ولي متنفر نبودم مادر

دلیل نفرت شیانا ازم مادرمون بود من حتي شیانا رو هم دوست داشتم وقتي بچه بودیم باهم بازي میکردیم ولي سیروس شیانا 

د از اون شکنجه رو از من متنفر کرد شیانا شد یکي دیگه شد سیروس نم اشک رو تو چشام حس کردم هنوزم بدنم درد میکر

ها دستي روي شونه هام نشست و برم گردوند پویان بود پسري که از داداش هم برام نزدیک تر بود هم برام برادر بود هم پسر 

 :دایي ام سیگار رو از دستم کشید و پرت کرد و گفت

 بازم فکر کردي با این کوفتي آروم میشي احمق کوچولو-

 :فتممحکم زدم پس گردنش تلخ خندیدم و گ

 گمشو بیشعور-

 :خندید هم رو بغل کردیم حالم خوب نبود بغض مثل گردوي سفت روي گلوم مونده بود پویان زمزمه کرد

 داداش چته آروم باش داداش خودم قول میدم شیانا و سیروسي که نابودت کردن رو نابودشون کنم-

 :.مه کردمدستام مشت شد دور شونه هاي پویان با صدایي که از بغض میلرزید زمز
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پویان راحت نیست جلوشون خودت رو بزني به بیخیالي پویان پر از بغضم پر از نفرت پر از کینه لعنتي میفهمي وقتي تازه -

دوسال اونم وقتي به پاي دایي افتادم بهم گفت پدرم برادر سیروس بود چقدر درد داره اینکه من از خونشونم خون سرمدي ها 

ل منو تحقیرم کردن به حرومي بودن اون شیاناي آشغال بارها بهم گفت از خونشون نیستم ولي و اون لعنتي ها سال هاي سا

اون لعنتي به غیر از اینکه داداش ناتنیم محسوب میشه پسرعموم هم میشه دارم میسوزم پویان آتیش میگیرم من حق پدرم رو 

راحت تر بود ولي حاال نه اون لعنتي برادر خودش میگیرم من نابودشون میکنم قبال درک اینکه سیروس پدرم رو کشت واسم 

 رو کشت دارم دیوونه میشم پویان

 :پویان به سرم دست کشید محکم فشردم و گفت

 آروم باش داداش قسم میخورم خودم تا تهش باهاتم و انتقامت رو باهم میگیریم تا تهش مطمئن باش-

 ....زمزمه کردم:مطمئنم که میگیریم مطمئن

 ***باران***

داي خنده هاشون کل خونه رو گرفته بود پووف خدا خودت بهم صبر بده نرم اون سحر رو خفه نکنم با شیانا رو یعني یه ص

 ...میز رو شخم زد کوفت کردن باز سیرموني نداشتن اه جا داشتن واقعا واسه دسر

رص زل زدم بهش بدجوري حرصم دسر رو بردم واسشون نگام به آیسو افتاد که رسما قشنگ داشت دیگه میرفت تو بغل باح

گرفته بود دستام مشت شد دختره پرو بیشعور واي داشتم از حسادت میترکیدم دوست داشتم موهاي شنتیا رو بکنم نمیتونست 

 ..بزنتش کنار بهش بگه مثل میمون ازش آویزون نشه

چسبیده بود با حرص دسر رو روي  هه عمرا شنتیا به دختر عموي عزیزش همچین حرفي بزنه اون سحر ایکبیري هم به شیانا

میز گذاشتم سیروس هم نشسته بود شیانا نگام کرد اشاره زد نرم وایستم باحرص گوشه اي وایستادم که سیروس مشغول 

 :کشیدن پیپش بود که سحرناز گفت

آیسو امشب واسه دادن راستي شیانا با بچه ها قرار گذاشتیم باهم بریم یه سفر شمال تو و شنتیا هم باید باشین اصال من و -

 همین خبر اومدیم اینجا فردا قراره حرکت کنیم

 و بعد خم شد سمت صورت شیانا و گفت:میاي دیگه عشقم مگه نه؟

 :اوق چندش ها شیانا لبخندي زد و صورتش رو ناز کرد و گفت

 معلومه که میام عشقم-

 :رد و گفتو صورتش نزدیک صورتش واي اینا حیا ندارن جلو همه که سیروس اخمي ک

 هوي توله حواست کجاست اینجا جاش نیست-

 شیانا عقب کشید از صورت سحرناز و خندید آیسو رو به شنتیا گفت:شنتیا تو هم میاي دیگه

شنتیا یه لحظه نگاهش روي من ثابت موند و بعدش روبه آیسو سر تکون داد به معني مثبت واي تحمل اون فضاي مزخرف رو 

 :ا گفتمنداشتم آروم رو به شیان

 آقا بااجازه اتون من برم-

 شیانا نگام کرد و گفت:میتوني بري

 خواستم حرکت کنم از سالن برم بیرون که شیانا دوباره گفت:راستي وسایلت رو جمع کن فردا توهم باما میاي

قت ریخت این سحرناز اه منو بگو گفتم یه چند وقت راحتم بدون دیدن ریخت نحسشون نگو این میخواد منم ببره بدتر باید چند و

 :رو هم تحمل کنم سحرناز گفت

 اا شیانا این کلفت و چه به سفر با ما بیاد-



                 
 

 

 فلایر|  حکم دل مانر

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

70 

 

 :شیانا نگام کرد سیروس هم تیز نگاهش میکرد چرا میخواست منو باخودش ببره که شیانا پا رو ما انداخت و بعد گفت

 واسه همون میبریمخوب اونجا نیاز به خدمتکار داریم کارهامون رو انجام بده باران رو -

 :دستام مشت شد سحرناز خندید و گفت

 آره عشقم حق باتوئه فکر همه جاش رو کردي حتما نیاز داریم به یه کلفت-

واي آخرش من این دختر رو نابودش میکنم حاال ببین کي گفتم اگه از سیروس و اون آشغال نمیترسیدم خودم جوابش رو 

م حس میکردم بي توجه از سالن رفتم بیرون و داخل اتاقم شدم دلم هواي گریه داشت میدادم سنگیني نگاه شنتیا رو روي خود

 ..ولي بغضم رو فرو دادم نمیخواستم گریه کنم اصال

 ......حوصله نداشتم وسایلم رو صبح جمع میکردم چه کاري بود خزیدم زیر پتو و اونقدر خسته بودم سه نشده خوابم برد

****** 

دوش گرفتم سرحال اومدم تو یه ساک کوچیک وسایلم رو جمع کردم و چند دست لباس و وسیله گرفتم  صبح زود پاشدم اول یه

و بعد از تو کمد گشتم میون لباس ها یه جین تنگ یخي برداشتم و مانتوي آبي خوشرنگ جلو باز و شال سفیدم هم سر کردم و 

پایین پله ها اوم انگاري هنوز بیدار نشده بودن بیخیال شونه صندل پام کردم و ساکم رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون و رفتم 

باال انداختم به من چه خودشون بیدار میشن رفتم آشپزخونه عشقم سمانه واسم صبحونه آماده کرده بود با لبخند نشستم پشت 

نم واال فقط تو فکر میز صبحونه و مشغول خوردن شدم که خیلي چسبید اونا کوفت بخورن من عمرا واسشون صبحونه آماده ک

 ......این بود تو این مسافرت هرجوري شده من حال این سحر رو میگیرم حاال میبینیم

بعد اینکه صبحونم رو خوردم نسترن هم واسه اونا صبحونه برد بعد صبحونه قرار بود بریم تنها خبر خوش این بود سیروس 

 ...نمیاد اووف خداروشکر

نفسم بند اومد آخه یه نفر یه بشر تا چه حد میتونه جیگر و قشنگ باشه تا چه حد خوشتیپ  وایي با دیدن شنتیا حس میکردنم

باشه جین تنگ سفیدي پوشیده بود با تیشرت آبي خوش رنگ و کالج هاي مشکي و عینکش هم روي موهاش بود و موهاش 

ماده بودن سحر که طبق معمول مثل خوشگل قهوه اي روشنش هم فشن کرده بود سحر و آیسو که دیشب همینجا مونده بودن آ

پانداها که به درخت میچسبن به شیانا چسبیده بود اه چندش تر از این بشر اصال آدم خلق نکرد نگاه به شنتیا هم نکردم تمام 

 مدت اخمام توهن بود از رفتار دیشبش حرصم گرفته بود با آیسو خوب رفتار کرده بود داشتم میترکیدم از حرص رفتیم تو حیاط

راننده ساک و چمدون ها رو تو ماشین گذاشت شیانا قرار بود آئودیش رو بیاره و شنتیا هم بوگاتي آبي متالیکش رو آیسو بازم 

خودش رو انداخت تو ماشین شنتیا و سحرناز هم شیانا فقط من مونده بودم اون وسط با کدومشون برم وایي داشتم از حرص 

بدجوري به آیسو رو میده حتي نمیتونه بهش چیزي بگه االنم اصال حرفي نمیزد شیانا نگام میترکیدم که شنتیا از دیشب تا حاال 

 کرد و گفت:باران واسه چي وایستادي سوار شو ببینم

 :نگاهش کردم خواستم برم که سحرناز گفت

 ...چي این با ما بیاد چرا سرخر میاري شیانا این میره تو ماشین شنتیا اینا-

 :ماشین رو نگه داشته بود گفت شنتیا همونطور که در

 باران بیا ماشین ما-

نگاهش کردم آیسو اخماش رفت توهم نگام کرد بعد با اخم رفت تو ماشین شنتیا و جلو نشست واي داشتم خفه میشدم از حرص 

 شیانا با اخم گفت:نه خیرم باران میاد تو ماشین ما باران بیا

 .ماشنتیا گفت:سحرناز مشکل داره پس میاد ماشین 

 :منم مثل ماست اون وسط میون دعواشون وایستاده بودم آیسو سرش رو آورد بیرون و گفت

 اینطور منم مشکل دارم باران کنار ماباشه-

 وایییي نگاه شنتیا کردم که بدون اینکه چیزي به آیسو بگه تنها گفت:آیسو نباید مشکلي داشته باشه
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 راره تو ماشین کنار من باشه باران بیا ماشین منو شیانا بااخم گفت:به سحرناز ربطي نداره کي ق

واي دیگه سرسام گرفتم اون وسط این میگفت بیا ماشین من اون یکي میگفت نه ماشین من سحرناز باحرص نگاهش کرد و 

 ..گفت:شیانا

 :شیانا چپ چپ نگاهش کرد که خفه شد تا شنتیا خواست حرفي بزنه مخالفت کنه با حرص جیغ زدم

 بسهههههه-

ه همه اشون خفه خون گرفتن اوف آخیش نگاهشون کردم همشون منتظر نگام کردن میرم تو ماشین کي زل زدم تو چشاي ک

شنتیا من یکي حال تو یکي رو میگیرم بدجور برو با آیسو خوش باش پوزخندي زدم و همونطور که تو چشاي شنتیا خیره 

 :بودم گفتم

 ز رئیسم دستور میگیرمبس کنید من میرم تو ماشین شیانا من فقط ا-

دقیق دیدم شنتیا آتیش گرفت پشتم رو بهش کردم و برگشتم رو پاشنه پا سحر داشت دقیق مثل اسپند رو آتیش شده بود بي 

توجه بهش رفتم طرف ماشین شیانا و قبلش یه تنه جانانه هم به سحر زدم که با خشم نگام کرد و کنار گوشش زمزمه 

 ر ضمن این اسم داره اسمم بارانکردم:بامن در نیفت سحرناز د

شیانا با لبخند نگام کرد و با لبخند پیروزي نشست تو ماشین منم در صندلي عقب رو باز کردم و نشستم داخل ماشین سحر 

 :باحرص نشست جلو و در رو محکم بهم کوبید شیانا نگاهش کرد و باخنده گفت

 عزیزم یواش تر حرص نخور شیرت خشک میشه-

 :اهش کرد که شیانا دوباره گفتسحر چپ چپ نگ

 نکن اینجوري چشاي چپت چپ تر میشه-

واي دیگه سحرناز شده بود رب گوجه فرنگي پق زدم زیر خنده بلند بلند میخندیدم بیشترش هم واسه حرص شنتیا بود که 

 درست کنار ماشین ما حرکت میکرد ...شیانا هم خندید و نگام کرد و گفت:جونم فداي خنده هات جوجو

پووف اینم امروز نیشش باز شده ها واي باز میخواد اذیت کنه عجب غلطي کردم اومدم تو این ماشین همون موقع نگام به 

 ...ماشین شنتیا افتاد که با سرعت از کنارمون گذشت لبخندي رو لبام نشست آها بخور بسوز

ه باهم حرکت کنیم سمت ویال تو شمالشون اووف قرار بود بریم جاده چالوس اونجا با رفیق هاي دیگشون قرار داشتن بعد هم

تازه از اتوبان کرج هم خارج نشده بودیم سرم رو به شیشه ماشین تکیه داده بودم سنگیني نگاه شیانا رو ، روي خودم 

 .... احساس میکردم ولي توجه اي نمیکردم سحرم که مثال قهر کرده ولي دلم خنک شده بود خوب حال سحر رو گرفتم

رسیدیم جاده چالوس و گوشه اي شیانا نگه داشت چندتا ماشین دیگه هم بودن اوهو چه خبرن قراره این همه بریم  باالخره

 7شمال همش رفیقاشونن از ماشین پیاده شدیم واییي عجب هوایي جوونم شمال رو عشقه آخرین باري که اومدم شمال فقط 

نمیکرد و با مادرم رابطه خوبي داشتن..حاال من نه مادري  م*ستبود و سالم بود اون موقعي که هنوز بابام تو کار قنار نزده 

دارم نه پدري یه بي کس بدبخت میون این جمعیتم دختر جیغ زدن با پیاده شدن شیانا و شنتیا و اکثرا واسه شنتیا خدایا خودت 

 ...بخیر کن من نزنم دندون هاي اینا رو نریزم تو دهنشون

 :گوشه نگاهشون میکردم دوتا پسر و سه تا دختر بودن یکي از دخترا گفتمثل ماست وایستاده بودم یه 

 ...بچه ها معرفي نمیکنید-

شیانا نگام کرد هم شنتیا هم آیسو هم سحرناز شنتیا با اخم نگاه ازم گرفت به درک که ازم ناراحتي اصال حقت بود واال زیادي 

في بزنه اون مارموست زشت سحرناز)توجه مارموست نوعي بهش رو دادم با اخم نگاه ازش گرفتم تا شیانا خواست حر

میمون..کوچک ترین میمون از انواع میمون و بدنش هم شبیه به مارمولک..( گفت: این باران خدمتکار شیاناست قراره به 

 عنوان خدمتکار همراهمون بیاد
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بهش که واسم پشت چشم نازک کرد  همشون تنها نگام کردن واي من اون مارموست رو خفش میکنم خفه باحرص چشم دوختم

 :همون دختره که انگار از همشون خوش اخالق تر بود اومد جلو و گفت

 واي عزیزم خوشبختم تو چه نازي اسم من مهناز-

 باهاش دست دادم دختر خوشگل و بامزه اي بود و گفتم:خوشبختم منم

و پریسا...و اون دوتا پسر هم قیافه معمولي ولي خوبي مهناز منو با بقیه آشنا کرد دوتا دختر دیگه خواهر هم بودن مهسا 

 :داشتن اسمشون امیرحسین و رامتین بود تنها سري تکون دادم که شیانا باحرص گفت

 ...طبق معمول باید عالف اون پیام بشیم هووف پسره خر کجاست-

 مهناز با خنده گفت:شیانا خودتم میدوني اون دلقک همیشه دقیقه نودي

باره کي میگن شونه باال انداختم و رفتم سمت ماشین از توش تنقالتي که آورده بودم رو گرفتم و واسه همه چاي نمیدونستم در

هم ریختم و به همشون دادم رسیدم به شنتیا نگام کرد باد موهاش رو پریشون کرده بود و بدجوري خواستني و جذاب شده بود 

لي داشتیم از هم فرار میکردیم بدجوري از هم دلخور بودیم مقصر هم چاي رو ازم گرفت و آروم تشکر کرد نمیدونم چرا و

خودمون نبودیم آیسو ، شیانا بودن آروم خواهش میکنمي گفتم و از کنارش رد شدم و چاي رو به روي سحرناز گرفتم که 

 :پوزخندي زد و گفت

 چه خوب شد تو رو آوردیمت وگرنه کي قرار بود به کارهامون برسه-

با خشم خواست چایي رو از دستم بگیره که برعکس کردم و تمام چاي داغ ریخت روي لباسش چنان جیغي زد نگاهش کردم 

 ...بیا ببین و هي باال پایین میپرید سوختم منم نیشم باز شده بود حقش بود دختره پرو مارموست زشت

اره و با اون مانتو پشت ماشین عوض شیانا اومد سمتش و مجبور شد بره از پشت صندوق تو چمدونش مانتوي دیگه اي برد

کنه ولي خوب حالش رو گرفته بودم بعد اینکه مانتوش رو عوض کرد اومد رو به روم و گفت:هي تو دست و پا چلفتي حواست 

 کجاست هان؟

 نگاهش کردم و گفتم : من چاي رو ریختم این خودت بودي که موقع گرفتن چاي دست و پا چلفتي بازي در آوردي

شده بود خواست حمله بیاره سمتم که شیانا مچ دستاش رو گرفت و نگاهش کرد با اخم که بیخیال شد البته شیانا به آخ قرمز 

من چپ چپ نگام کرد بعدا حسابت رو میرسم که آدمم حسابش نکردم همون موقع مهناز اومد کنارم و در گوشم گفت:ایول 

 ک خنک شددختر کارت حرف نداشت واي بد ضایعش کردي دلم اصال خن

 خندیدم و گفتم:توهم باهاش مشکل داري

چشمکي زد و گفت:همه باهاش مشکل دارن جز اون شیانا احمق و آیسو که باهاش خوبن و به شیانا که سرویس میده و آیسو 

 که هم جلد خودش کپي خودش

سفید رنگ با بوق بوق رسید کنار  سر تکون دادم شیانا دیگه عصبي شده بود این آقا پیام نیومده بود که همون موقع یه بي ام

 :ما و زد رو ترمز و بعد از ماشین پیاده شد و فریاد زد

 سالم بر جماعت خراااا جیگرتون اومد-

 مهناز با نیش باز گفت: سالم بر تو اي خرترین بین ما

سیندرال نیشم باز شد  واي نگاهش کردم این پسره چقدر آشناس یهو یادم اومد اونشب پارتي پیامک واي این همون پیام خخخ

 با دیدنش من با این پسره خیلي حال میکنم، با خنده گفت: باز توي ور پریده پیدات شد مهناز

 :و باهمه دست داد و شیانا هم پس گردني بهش زد که گفت

 ااا چرا میزني-

 کره خر این همه آدم رو معطل کردي نزنمت-شیانا
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 دیدن من چشاش گرد شد و گفت:واووو ببین کي اینجاست سیندرالاونم خندید و اومد کنار من و مهناز که با 

 یدن خم شد و گفت:سالم و درود بر سیندرالي زیباب*و*سو خم شد دستام رو گرفت و روي دستام به حالت 

 خندیدم غش غش و همه تعجب کردن با خنده گفتم:سالم بر جناب پیامک فکر نمیکردم اینجا ببینمت

 فتیم که مهناز گفت:اسمش بارانخندید ماهم جریانمون رو گ

 که پیام خندید و گفت:آخي بارون خخخ

 با حرص نگاهش کردم و گفتم:بارون عمته

 عمه ندارم-پیام 

 عموته-

 اونم ندارم-پیام

 داییته-

 بازم ندارم-پیام

 پس چي داري؟

 هیچي بي کس و کارم سیندرال-پیام

 درال باشه پیامزدم تو سرش که سحرناز گفت:آخه به کجاي این میخوره سین

 پیام نگام کرد و خندید و گفت:چرا خیلي هم بهش میخوره میدوني به تو چي میخوره سحرناز؟

 سحرناز با خنده گفت: چي میخوره؟

 پیام با نیش باز گفت:معلومه نامادري سیندرال آناستازیا

 ه دیگه راه بیافتیم بریم ویالهمه خندیدن من بیشتر سحرنازم با حرص نگامون کرد و بعد نشست تو ماشین و گفت:بست

همه نشستن تو ماشیناشون بازم تو ماشین شیانا اووف با حرص پاکوبیدم و خواستم سوار شم که یهو پیام سرش رو از 

 :ماشینش بیرون آورد و سوت زد و گفت

 سیندرالي من بیا پیش خودم-

یام و نشستم داخل و باهم دستامون رو بهم کوبیدیم و نیشم باز شد بي توجه به شیانا در ماشین رو بستم و رفتم سمت ماشین پ

 گفتم:واییي پیام دمت گرم

 که خندید و گفت:چاکر سیندرال

 خندیدم و گفتم:بابا اسمم رو که فهمیدي چرا بازم میگي سیندرال

 من باهمون سیندرال بیشتر حال میکنم-پیام

به سحرناز خورد باحرص گفتم:مارموست زشت ایکبیري  و ماشین رو راه انداخت ماشین شیانا از کنارمون گذشت نگام که

 متنفرم ازش

 پیام با خنده گفت:به کي اینقدر غلیظ فحش دادي مارموست کیه

 سحرناز-

 که پیام پوکید از خنده و بعد گفت:واي دختر خیلي باحالي مارموست
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 ....م قشنگه واالمنم خندیدم نگاهش کردم عوضي میخندید گونه هاش چال میافتاد مردم معلولیتشون ه

پیام صداي ضبط رو برد باال با آهنگي که از ضبط پخش شد جر رفتم از خنده و ویراژ میداد تو خیابون و همه متعجب به 

 ... دیوونه بازیامون نگاه میکردن

 پارتي کارا چطورین خیلي سریعو فوري خانوما به افتخار آقایون

 هورا هیپ هیپ هوراآقایون به افتخار خانوما دستو هورا هیپ هیپ 

 بغلي بگیر چیو بگیرم قر کمرو چیکارش کنم بده تو کمر بده بغلي

 بغلي بگیر چیو بگیرم قر کمرو چیکارش کنم بده تو کمر بده بغلي

 به اون دماغ عملي بده ماشین بغلي فقط بپا نمالي سریع ضربو العجلي

 تم تن همه رو باید برقصونيهمینجوري که میلرزوني و کمرتو هي میچرخوني آفرین حاال با ری

 خانوما نگا روسري نسر اي بال دور خاک به سر

 همش به فکر دوست پسر اینورش پسر اونورش پسر

 ولي به نظر منو صدا زد خوشش اومده بي دردسر

 واي منو از اون دورا پسندیده بگین هورا هیپ هیپ هورا

 میخوایین واستون قرش بدم آره پیچو تابه خوشگلش بدم آره

 اینور و اونورش بدم آره ماشین خاموشو هولش بدم آره

 بدجوري قر داره بدنم بیخیال االن حسش نیست

 صبح صبحونه با بیت میزنیم خیابونا رو ما دید میزنیم هر روز یه دا جدید میزنیم

 شب تو خونه یه شا میزنیم به یه بستني لیس میزنیم درست مثه یه نخ سوزنمیم

 خیلي متشخصالبته ما یه تکنسینیم 

 بغلي بگیر چیو بگیرم قر کمرو چیکارش کنم بده تو کمر بده بغلي

 بغلي بگیر چیو بگیرم قر کمرو چیکارش کنم بده تو کمر بده بغلي

 ...به اینجا که رسید هي اشاره میکرد به من و میگفت بغلي بگیر با خنده میگفتم چي رو بگیرم میگفت قر کمرو

 .....شت تا رسیدیم به ویال با پیام دیوانه اي بود الحق که دلقک بودولي خندیدیم ولي خیلي خوش گذ

باالخره رسیدیم به ویال واووو عجب ویالیي بود محو ویال شده بود فقط درخت هاي میوه و عطر بهار نارنج درخت هاي نارنج 

ي همون موقع جسي از ماشین پیام و پرتقال تمام باغ رو گرفته بود مثل یه بهشت کوچیک بود همه پیاده شدن وایي عجب هوای

پرید پایین آها یادم رفت بگم پیام سگشم باخودش آورده بود که اندازه گوریل بود و بزرگ پشمالو و قهوه اي بود من که تو این 

یه ساعت تو ماشین عاشقش شدم یکسره هم منو لیس میزد دیگه هم داشتم باال میاوردم خخخخ ولي خیلي باحال بود دوباره 

د کنارم و دورم چرخید دروغ نیست اگه بگم هم قد من سگش سگ بي آزاري بود ولي پیام میگفت از یکي بدش بیاد و اوم

 :اذیتش کنه اون نفر رو بیچاره میکنه مارموست با دیدن جسي قیافش رو جمع کرد و گفت

 ...پیااام نمیشد این غول بیابوني ات رو نمیاوردي-

سي خیلي هم پسر خوبي سحرناز اصال باهات کاري نداره کاري نکن بهش بگم کارت داشته پیام نگاهش کرد و گفت:نه خیر ج

 باشه
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 سحرناز با حرص گفت:واییي پیام نزدیکم بشه این چندش روزگار تو و سگ چندشت رو سیاه میکنم

 :پیام با مسخره بازي صداش رو نازک کرد مثل زنا و گفت

و چپ میکني من خودمو خیس میکنم به ناموس من توهین نکن به ناموست توهین وایي ددم اینا ترسیدم نانا نمیگي چشات ر-

 میکنم

و به شیانا اشاره زد همه امون پوکیدیم از خنده داشتم جر میرفتم ...شیانا با اخم زل زد به پیام که پیام جیغ زد و فرار کرد 

 سمت ویال و داد زد:واییي خشم اژدها

 :کردم سحرناز جیغ زدبا خنده به مسخره بازي هاش نگاه 

 متنفرم متنفرم ازش واي یعني کوفتمون قراره بشه باهاش این مسافرت-

 :همون موقع پیام از در ویال سرش رو بیرون آورد و گفت

 هي سیاه سوخته آفریقایي زیاد خودتو تحویل نگیر منم ازت متنفرم سوسک بالدار-

 ...واي خدایا مرسي مرسي پیام رو فرستادي نیشم باز شد واي این پسر عشقه چقدر قراره خوش بگذره

سحرناز از حرص قرمز شد که مهناز گفت:وقتي میدوني کم میاري در برابرش چرا خوب دهن به دهن پیام میزاري در ضمن 

 پیام نباشه گروه سوت و کور با اعصا قورت داده هایي مثل شما

رو گرفتم شنتیا هم رفت بي اختیار رابطمون سرد شده بود و این و با دخترا داخل ویال شدن و پسرا هم رفتن منم چمدون خودم 

آتیشم میزد خیلي خواستم داخل ویال بشم همه رفته بودن که یهو بازوم از پشت سر کشیده شد برگشتم شیانا بود با اخم نگام 

 میکرد ابروهام رو باال انداختم و گفتم:بعله کاري داشتي؟

فشرد از دردش ناله کردم با حرص گفتم:چته مثل سگ شدي بازم مگه چیکار کردم دیدي که  با اخم نگاه کرد بازوهام رو بیشتر

 نه نزدیک شنتیا شدم نه باهاش گرم گرفتم ده فرسخیش هم نرفتم باز دردت چیه؟

 :نگام کرد و زل زد تو صورتم خم شد طرفم و با اخم گفت

 باهاش راحت باشي منم حتي دلم نمیخواد زیاد نزدیک پیام باشيخوش ندارم با پسرا گرم بگیري فهمیدي تنها کسي که میتوني -

با حرص نگاهش کردم و طبق معمول جمله اي رو گفتم که همه دختر پسرا موقع دعوا تو همه رمان و فیلم هاي عاشقانه بهم 

 : میگن هرچند من قرار نیست عاشق این ایکبیري بشم

 داداشمي نامزدمي تو چي مني آخه.؟ به تو چه آخه من با کي میگردم ننه امي بابامي-

که محکم چسبوندم که ستون کنار در ویال آخ کمرم درد گرفته بود چونم رو تو دستاش گرفت با اون چشاي براقش زل زد تو 

 :چشام و غرید

ران تو اون بازم باید یاد آوري کنم کوچولو من صاحب توام تو مال مني تو همه چیزت به اسم شیانا سرمد اینو یادت باشه با-

 مغز فندقي ات حکش کن عزیزم

و بعد محکم ولم کرد و داخل ویال شد وحشي آمازوني با حرص دست کشیدم به چونم زل زدم به باغ و اشک تو چشام جمع شد 

مگه من عروسکم که تو صاحب مني...آره آره من عروسکشم عروسک خیمه شب بازي شیانا سرمد سر خوردم همونجا سرم 

شتم من خیلي بدبختم خیلي تو این دنیا نه کسي رو دارم دوستم داشته باشه یکي روهم دوست دارم دوستم نداره رو پاهام گذا

فقط به فکر انتقام خودش اصال به من فکرم نمیکنه...احمقانه اس عاشق پسري شدم که دشمن خوني شیاناست به قول خودش 

قورت دادم نذاشتم این بغض بشکنه این بغض نباید بشکنه  صاحب من عاشق دشمن صاحبم شدم بازم اشک نریختم بغضم رو

 ......باران محکم تر از این حرفاست خیلي محکم تر

امروز روز اولي که شمال هستیم اتفاق خاصي هم نیافتاده منم فعال مشغول حمالي واسشون هستم فقط با بودن پیام کلي میخندم 

 ...لي رفیق شدم همون سگ پیامدیوونس این پسره خیلي باحاله تازه با جسي هم ک
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به شنتیا نگاه هم نمیکنم همش اخم میکنم آدمم حسابش نمیکنم میبینم چقدر حرصش میگیره ولي دست خودم نیست وقتي اون 

آیسو چسبیده بهش دوست دارم هردوتاشون رو خفه کنم باهم هووف باالخره تمام شد ظرف ها رو از ظرفشویي برداشتم و 

گذاشتم و از آشپزخونه رفتم بیرون شیانا طبقه باال ویال تو اتاقش بود پیام و امیر حسین و رامیتن خشک کردم سرجاشون 

 ...مشغول بازي بودن داشتن تخته بازي میکردن

تو سالن پذیرایي مارموست هم تو اتاق بود و با یه موزیک الیت در حال استراحت بود و ماسک گذاشته بود روي صورتش 

 ...ترهاووق چندشي این دخ

مهناز و مهسا و پریسا هم تو اتاق بودن نمیدونم داشتن چیکار میکردن از آیسو و شنتیا خبر نداشتم از پله ها باال رفتم ولي با 

دیدن صحنه رو به روم خشک روي پله ها وایستادم آیسو رو به روي شنتیا وایستاده بود تو سالن باال و داشتن باهم حرف 

بازوهاي شنتیا گذاشته بود و صورتش رو به روي صورت شنتیا بود خونم به جوش اومده بود با میزدن و آیشو دستاش روي 

نمیخواستم....روي پله ها خشم نگاهشون میکردم داشتم میترکیدم از حسادت اصال نمیخواستم فکر کنم آیسو میخواد شنتیا رو 

 دقیقا رو به روشون وایستاده بودم

ین صحنه واسم سخت بود دستم روي قلبم گذاشتم که آیسو صورتش نزدیک تر شد خواست قلبم تند تند میزد تحمل ا

تش که تحمل نداشتم یه قطره اشک از چشام چکید شنتیا که انگار تو شوک بود به خودش اومده بود آیسو رو زد کنار ب*و*سب

 :با عصبانیت و فریاد زد

 آیسو داشتي چه غلطي میکردي-

ن افتاد که نگاهشون میکردم مني که داشتم میسوختم درسته شنتیا به خودش اومد ولي چطور همون موقع نگاه شنتیا به م

 ...یدنش پیش قدم بشه مگه گاو بره تو شوکب*و*سمیتونست حتي اجازش رو بده آیسو براي 

 ...اصال باران مگه شنتسا دوست داره اون یه مرد آزاد..نیست نیست چون من دوستش دارم

 ...اشک چشام خشک شدنگاه شنتیا رو قطره 

 :آیسو هنوز متوجه ام نبود و گفت

 کنم ب*و*سمگه چیکار کردم شنتیا میخواستم نامزدم رو -

داشتم میمیردم آیسو داشت چي میگفت نامزد نامزد...شنتیا عصبي گفت:کي گفته من و تو نامزد همیم آیسو میدوني من تو رو 

 نمیدم و باهات ازدواج نمیکنم پس بزار همون خواهرم باشي مثل خواهرم میدونم هیچ وقت هم به خواسته سیروس تن

 آیسو با حرص گفت:من نمیخوام خواهرت باشم

 با فریاد شنتیا خفه شد:خفه شو آیسو

 آیسو با گریه گفت:خیلي بیشعوري

 ...شدمو برگشت با دیدن من متعحب نگام کرد و بعد با نفرت یه تنه بهن زد و از پله ها رفت پایین منم خیره شنتیا 

 ...حالم بد بود...سیروس میخواست شنتیا با آیسو نامزد کنه نه من میمردم

 باخشم خواستم از کنار شنتیا برم که دستام اسیر دستاش شد نگاهش نکردم با اخم گفت:نگام کن

 بازم نگاهش کردم اومد رو به روم و گفت:باران تو چته چرا اینطور شدي آخه چرا رفتارت بامن اینطور شده

 ...با سردي گفتم:من چیزیم نشده من همون بارانم

 شنتیا باحرص گفت:د نیستي همون باران نیستي دروغ میگي از چي ناراحتي

 باخشم نگاهش کردم و گفتم:از هیچي برو کنار نمیخوام شیانا منو باتو ببینه واسم دردسر شه
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ش صورتم میشد و حالم رو بازم دگرگون میکرد شنتیا بازوهام رو فشرد صورتش نزدیک صورتم شد هرم نفس هاي داغش پخ

 :با خشم گفت

 صدبار گفتم اون عوضي نمیتونه بالیي به سرت بیاره تا وقتي من هستم-

 :خیره نگاهش شدم خیره اون دوتا گوي عسلیش و ادامه داد

نیست اون نامزد من اگه واسه آیسو ناراحتي بین من و آیسو چیزي نیست میفهمي هیچي آیسو واسه من مهم نیست باران -

 نیست از خودش در آورده با اون عموش میفهمي

نگاهش کردم حرفاش رو باور داشتم به صداقت چشاش ایمان داشتم ولي غرورم نمیذاشت..به سادگي باهاش خوب بشم با اخم 

 گفتم:که چي اینا رو به من بگي فکر نکنم به من مربوط باشه

 ...:همینوخواستم برم که بازوهام رو فشرد و گفت

 نگاهش کردم گستاخانه زل زدم تو چشاش و گفتم:همین

بازوهام رو ول کرد یه جور عجیبي نگام کرد و بعد از کنارم گذشت و رفت پایین به زور تکیه ام رو به نرده هاي پله دادم دلم 

 ....سوخت باهاش اینطور حرف زدم اون واسم توضیح داد و من

 ...زیدم خدایا امروز دیگه نهبا صدایي که پشت سرم شنیدم از لر

 آخي دل و قلوه دادنت با عشقتون تمام شد باران خانوم که ده فرسخي شنتیا هم رد نمیشي-

 :برگشتم شیانا خیلي وحشتناک نگام میکرد با ترس گفتم

 اون..اون...چیزي که تو فکر میکني نیست شیانا-

 :شاینا با خشم اومد جلو با ترس یه قدم رفتم عقب و گفت

 آها پس چیه خودم حرفاتون رو شنیدم فکر کردي من خرم آره نابود میکنم اوني که بخواد منو دور بزنه-

 با حرص یه قدم رفتم عقب و گفتم:من دورت نزدم لعنتي چیزي بین من و شنتیا نیست هیچي

 شیانا با اخم گفت:دروغ میگي باران دروغ خودم شنیدم حرفاتون رو

 ولي...زیر پام خالي شدباترس یه قدم رفتم عقب تر 

فقط پله ها رو دیدم پاهام لیز خورد روي پله ها و به پشت پرت شدم روي پله ها جیغ زدم و صداي جیغ هام با فریاد شیانا 

 :قاطي شد

 نه باران مواظب باش-

 ......رفتآخ سرم درد بدي تو تمام تنم و سرم پیچید خیسي رو زیر سرم حس کردم و دیگه هیچي نفهمیدم چشام سیاهي 

 شنتیا

رفتم سمت سالن کنار پسرا داشتم دیوونه میشدم از این رفتار باران اون آیسو هم به اندازه کافي دیوونم کرده بود یهو از طبقه 

باال صداي جر و بحث اومد صداي شیانا باران بود برگشتم پسرا هم متعجب به هم نگاه کردن همه برگشتیم خواستم برم سمت 

 : جیغ و بعد باران رو دیدم از روي پله ها قل خورد و پرت شد صداي جیغش و فریاد شیانا پله ها که صداي

 نه باران مواظب باش-

 :متعجب زل زدم به باران که بي هوش روي پله ها افتاده بود حس کردم قلبم وایستاد فریاد زدم

 بارااان-
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م میمردم چشاي قشنگش بسته بود محکم تکونش دادم و رفتم سمتش از پیشونیش خون میومد سرش رو تو دستام گرفتم داشت

 :و فریاد زدم

 باران..باران عزیزم تو رو خدا چشاتو باز کن صدامو میشنوي-

ولي دریغ از یه تکون کوچیک احمقانه بود که فکر میکردم چشاشو باز میکنه بچه ها همه جمع میشدن سرم رو باال آوردم 

روي پله ها و ناباور به باران چشم دوخته بود و سرش رو تو دستاش گرفت مثل ببر  نگام افتاد به شیانا که سر خورده بود

 :زخمي چشم دوختم بهش و قبل اینکه پیام جلوم رو بگیره پله ها رو دوتا سه تا باال رفتم و فریاد زدم

 میکشمت شیانا اگه چیزیش شده باشه ایندفعه نابودت میکنم-

به دیوار و مشتم رو فرود آوردم تو صورتش باخشم هردو تو چشاي هم زل زده  و محکم یقه اش رو گرفتم و چسبوندمش

 :بودیم شیانا با خشم یقه ام رو گرفت و فریاد زد

به تو ربطي نداره این منم که تو رو میکشم فهمیدي باران مال منه شنتیا مال من اینو بار اولم بهت گفتم باران محدوده منه و -

 لي گوش ندادي باعث حال االن باران هم تویي اگه چیزیش بشه این منم که تو رو میکشمبه محدوده من نزدیک نشو و

و محکم هولم داد ... حالم دست خودم نبود مثل گرگي شده بودم که قالده پاره کرده... وحشي سمتش حمله ور شدم بازم و یقه 

موقع پیام و بچه ها به زور ازم جداش کردن فریاد اش رو گرفتم و محکم با کلم کوبوندم تو کله اش شیانا ناله کرد و همون 

 :زدم

 گوه خوردي باران مال توئه من نمیذارم به این دختر آسیب برسوني و وارد کثافت کاري هاي خودت کني-

شیانا با خشم نگام کرد خواست حمله بیاره سمتم که امیرحسین گرفتش همون موقع در اتاق باز شد و سحرناز اومد بیرون یه 

س خواب به تنش بود و ربدوشامش هم پوشیده بود با اون ماسک روي صورتش خیلي مضحک شده موهاش رو تاپ داد و لبا

 :گفت

 اینجا چه خبر این همه سر و صدا ؟ چرا مثل سگ و گربه افتادین به جون هم واسه اون دختره نچسب عفریته آسایش ندارم-

 :مهناز همونطور که باال سر باران بود گفت

فه شو سحرناز خفههه شو بهتره بري سر و وضع خودت رو درست کني بجاي مزخرف گفتن شما دوتا بجاي دعوا کردن تو خ-

 سر باران نجاتش بدین مرد

 :زدمشون کنار و رفتم سمت باران گرفتمش تو بغلم که شیانا فریاد زد

 خونت رو میریزم شنتیا حق نداري باران رو جایي ببري اگه باهاش از این خونه بري بیرون خودم-

بي توجه به اراجیفش از خونه زدم بیرون شال و تونیک به تن داشت گذاشتمش توي ماشین و سریع سوار شدم و روندم سمت 

 : بیمارستان همین اطراف...نگاهش کردم گونه هاي رنگ پریده اش رو ناز کردم و زمزمه کردم

 ...تمام این عذاب ها تمام شه گلمطاقت بیار باران طاقت بیار فقط بهت قول میدم یه روز -

 ***باران***

آخ به زور الي پلکام رو باز کردم اولش همه چي تار بود ولي کم کم دیدم بهتر شد تو درمانگاه بودم و باال سرم شنتیا بود که 

ران خم شد نگام میکرد نگاهش کردم ولي سرم تیر کشید و صورتم از درد جمع شد آخ سرم خیلي خیلي درد میکرد شنتیا نگ

 :سمتم و گفت

 باران حالت خوبه درد داري؟-

 با درد گفتم:آره خیلي درد داره سرم حس میکنم داره منفجر میشه سرم

نگام کرد لبخند محوي زد دستام که بهش سرم وصل بود رو تو دستاش فشرد و گفت:بخاطر ضربه اي که به سرت خورده االن 

 شه میگم واست یه مسکن بزنن تا درد سرت بهتر



                 
 

 

 فلایر|  حکم دل مانر

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

79 

 

و از اتاق رفت بیرون و بعد چند لحظه با پرستاري اومد پرستار با لبخند اومد سمتم و یه مسکن بهم زد و رفت زل زدم به 

شنتیا فقط یادم میاد از پله ها پرت شدم و دیگه چیزي نفهمیدم باعثش هم شیانا بود چطور با وجود شیانا..شنتیا منو آورد 

 :باال سرم همونطور که دستم به سرم بود گفتمبیمارستان تنهایي و تا بحال هم 

 چطور منو آوردي بیمارستان با وجود شیانا-

نگام کرد نشست کنارم و گفت:باران متاسفم مواظبت نبودم مقصرش منم اون لعنتي تا چشم منو دور میبینه اذیتت میکنه ببخش 

م حساب نمیکنم با اینکه مثل اسپند رو آتیش بود خودم نتونستم مداقبت باشم و همش گند میزنم بدتر...تازه من گفتم اونو آد

 .آوردمت نترس کاریت نداره

 :تو حرفاش اطمینان موج میزد بهش اطمینان داشتم فقط تونستم یه لبخند بزنم و آروم گفتم

 ببخشید گند زدم به مسافرتتون-

 دستاش رو ، روي لبام گذاشت و گفت:هیش نگو این حرف رو

انگشتاش که روي لبام بود هردو زل زدیم بهم بازم قلبم رفته بود روي دور تند شنتیا سریع دستش رو  نگاهش کردم و بعد به

 عقب کشید و گفت:من برم کارهاي ترخیصت رو انجام بدم

 .... و از اتاق رفت بیرون دست کشیدم به لبام لبخندي رو لبام نشست

 :بعد یه مدت طوالني شنتیا داخل اتاق شد و با لبخند گفت

 خوب مرخصي سرمت هم که تمام شده بریم-

با لبخند سر تکون دادم خودش سرم رو از دستام کشید بیرون و چسبي روي بازوهام زد نشستم روي تخت پیشونیم باند پیجي 

بود به زور آروم از تخت پایین اومدم و حرکت کردم سمت در ولي سرم گیج رفت داشتم میافتادم که شنتیا سریع منو گرفت تو 

بغلش واي چشامو بستم به خاطر اثر مسکني که بهم زده بودن بود...شنتیا منو تو بغلش گرفت و آروم آروم کمکم کرد و باهم 

از درمونگاه زدیم بیرون رفتیم سمت ماشینش و سوار شدیم و اونم حرکت کرد تو طول راه هیچ کدوم حرفي نمیزدیم سرم رو 

 ....واب شدتکیه دادم به صندلي و کم کم چشام گرم خ

حس کردم در ماشین باز شد و صداي شنتیا رو میشنیدم که آروم صدام میزد ولي جون نداشتم چشامو باز کنم میون خواب و 

 ...بیداري بودم بدجوري خواب داشتم یهو دیدم رو هوام و فهمیدم شنتیا بغلم کرد داغ شدم واییي

ردم داخل ویال شدیم حاال که فکر کرده خوابم بزار همینطور خودمو سرم رو به سینه هاش فشردم من که بدم نیومده بود حس ک

 ...بزنم به خواب صداي بچه ها رو میشنیدم که میگفتن حالم خوبه چیزیم نشده که

 و شنتیا گفت:خداروشکر خوبه چیزي نده میبرمش تو اتاق

و بوي عطرش داشت دیوونم میکرد آروم  بود که استشمام میکردم 212تو تمام مدت تا اتاق تو بغلش بودم و فقط بوي عطر 

 ....گذاشتم روي تخت و مالفه رو روم کشید

ه اي که روي پیشونیم کاشت آتیش ب*و*سشالم رو از سرم گرفت دستام زیر مالفه مشت کرده بودم واي داشتم غش میکردم با 

و لبام نشست و با خیال راحت چشامو گرفتم و بعد از اتاق رفت بیرون آروم چشامو باز کردم واي خدا جونم لبخندي عمیق ر

 ....بستم حالم خیلي خوب بود با آرامش خوابیدم

 ***شیانا***

با خشم نگاه به شنتیا کردم که باران رو تو بغلش برد اتاق عوضي دستام مشت شد با حرص رفتم تو اتاقم لب پنجره وایستادم 

پنجره که در اتاق باز شد و بعد دستاي سحرناز که روي  و زل زدم به دریا که درست رو به روم بود دستام مشت شد روي

 :شونه هام نشست و از پشت بغلم کرد سرش رو به شونه هام چسبوند و زمزمه کرد

 شیانا عزیزم-
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حرفي نزدم فقط زل زده بودم بیرون آروم اومد روبه روم صورتم رو تو دستاش گرفت نگام کرد نگاهش کردم هیچ حسي بهش 

 ...وقتي باران تو زندگیم اومده بود دیگه دختراي دور و برم اون حسي رو که میخواستم بهم نمیدادننداشتم هیچي از 

 :سحرناز با عشوه خم شد طرفم و گفت

 شیانا دلم خیلي واست تنگ شده خیلي-

 شیانا تو چت شده-

 تم:هیچي برو بیرون تنهام بزاربا خشم گف

 :سحرناز با حرص جیغ کشید

 من هیچ جا نمیرم تو چته بامن اینطور رفتار میکني به خاطر اون دختره-

 باحرص گفتم:سحرناز گمشو برو بیرون تنهام بزار

 من هیچ جا نمیرم میخوام کنار عشقم باشم-سحرناز

با حرص کشون کشون بردمش سمت در اتاق و از اتاق پرتش کردم نه اینطوري نمیشد باحرص پاشدم بازوهاش رو گرفتم و 

 :بیرون و رو بهش که متعجب نگام میکرد با حرص غریدم

 سحرناز بهت گفتم برو بیرون گمشو تنهام بزار-

 ...و در اتاق رو بهم کوبیدم پووف عصبي دستي تو موهام کشیدم اه اه با حرص لگد زدم به میز عسلي

تم بیرون کسي سالن باال نبود همه پایین بودن آروم حرکت کردم سمت اتاقي که داخلش بود در اتاق رو نه نمیشد از اتاق رف

آروم باز کردم و داخل شدم زل زدم بهش که آروم خوابیده بود حرکت کردم سمتش زل زدم بهش آروم کنارش روي تخت 

و نوازش کردم غرق خواب بود تو خوابم قشنگ نشستم دستاش رو تو دستام گرفتم نرم سرش باند پیچي شده بود دستاش ر

 بود تو خواب دیگه اون دختر تخس لجباز نبود

 ...معصوم بود و منم عاشق گربه هاي معصوم

آروم گفتم:باران تو مال مني فقط من تو عروسک خوشگل مني..من تو رو به هیچ کس نمیدم من مثل سیروس احمق نیستم 

ن نمیذارم شنتیا تو رو ازم بگیره من نمیذارم گذشته ي پدرم دوباره تکرار بشه پدرم میدون میدون رو واسه رقیبم باز نمیذارم م

رو واسه پدرسگ شنتیا خالي گذاشت که دنیا مادرم رو مال خودش کرد ولي من میدون رو واسه شنتیا خالي نمیذارم که تو رو 

 ...ازم بگیره

 :ش زمزمه وار گفتمخم شد سمتش آروم موهاش رو نوازش کردم و کنار گوش ها

میدوني پدرم وقتي فهمید دنیا مادرم از سیروان حاملس چیکار کرد بردارش رو انداخت ته دره ولي سیروان سگ جون تر از -

این حرفا بود نمرد و از سر تا پا فلج شد پدرم سالها سیروان رو نگه داشت تو یه اتاق و گذاشت سیروان جلو چشاش عشقش 

ور با سیروس هم مادرم رو زجر کش کرد هم رقیبش رو ولي من اگه روزي بفهمم عاشقش شدي نفس مادرم رو ببینه که چط

هاي شنتیا رو میبرم اگه بفهم این نفس کشیدنت به عشق اون باشه خودم نفس هاي عشقت رو میبرم باران تو مال مني و مال 

 شیانا هم میموني تو فقط به عشق من باید نفس بکشي...عشقم

یدم که یه تکون کوچیک خورد سریع بلند ب*و*سهش لبخندي زدم گونه هاش رو ناز کردم و آروم گونه هاش رو و زل زدم ب

 ....شدم و قبل اینکه متوجه بشه از اتاق رفتم بیرون

 ***باران***

ز رفته چند روزي از اون ماجرا میگذشت خداروشکر شیانا دیگه کاریم نداشت روي سرم هنوز باند بود حالمم بهتر بود امرو

بودیم بازار و با بچه ها بیرون چرخیدیم خیلي خوش گذشت بعدم برگشتیم ویال و االنم قرار بود بریم دم ساحل و شب نشیني 

 ...کنیم



                 
 

 

 فلایر|  حکم دل مانر

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

81 

 

وایي منم سیب زمیني برداشتم تا روي آتیش سیب زمیني کباب کنیم و بخوریم تیپمم یه جین تنگ لي آبي پوشیده بودم که مدلش 

ه تونیک لش دخترونه سفید رنگ و موهامم جمع کرده بودم باالي سرم و کاله کپم رو روي سرم گذاشتم و پاره پاره بود با ی

دور گردنم هم شالي انداختم وایي فداي خودم روي لبام هم رژ مات زرشکي زدم پشت پلکام هم خط چشم نازي کشیدم و کاله 

بیرون بقیه هم حاضر بودن بدون حرفي همه راه افتادیم لب روسرم باعث شده بود باند پیشونیم مشخص نباشه از اتاق رفتم 

ساحل یه جاي توپ رو شن ها نشستیم که سحرناز نگام کرد با نفرت تو تمام این چند روز آیسو و سحرناز با تمام نفرتشون 

 نگام میکردن که واسم سر سوزني مهم نبود واال

 :مارموست زشت پشت چشم نازک کرد و گفت

 مگه نیومده همراه ما واسه کلفتي چرا هرجا ماهستیم باید باشه من نمیدونم این-

بازم داشت منو خوردم میکرد دستام مشت شد مهناز و پریسا گفتن:سحرناز این چه حرفیه باران هم االن جزوي از ماهاست 

 خجالت بکش

ادم اون روز بد از شیانا کتک بد به غرور بر خورده بود خیلي دلم میخواست جوابش رو بدم ولي یه بار وقتي جوابش رو د

 :خوردم و همینم باعث ترسم شده بود تحمل نداشتم باحرص بلند شدم از جام خواستم برم که صداي شنتیا میخکوبم کرد

 باران کجا بشین-

 نه حق با ایشون من کلفتم نباید که کنار شما بشینم-

 :شنتیا با اخم به سحرناز زل زد که سحرناز گفت

 ورچیه بیا منو بخ-

 :شنتیا خواست بپره سمت سحرناز که شیانا فریاد زد

 بشین سرجات و رو به من گفت:باران اگه براي گرفتن حال سحرنازم بود اینجا مینشست اینطوري فقط حق رو به اون داده-

اهش ازم نگاه به شیانا و شنتیا کردم بدجوري جدیدا سرمن دعوا میکردن پوفي کشیدم پوزخندي زدم و حتي پیام هم با نگ

میخواست براي ضایع شدن اون مارموست هم شده باشم ولي بي توجه رفتم لبخند روي لباي سحرناز حرصیم کرد من حال تو 

رو همین امشب میگیرم به من میگن باران من عملي انجام میدم نه به حرف و لبخند شیطوني زدم و با دیدن جسي که اون 

 م سمتشاطراف میچرخید لبخندم پر رنگ تر شد رفت

 جسي هم اومد کنارم نازش کردم و گفتم:چطوري پسر خوبي جسي

 ....و به سرش و بدنش دست میکشیدم پشمالو بود خیلي آخي

 رو به جسي گفتم:پسر واست یه کاري دارم برام انجامش میدي حال یکي رو بگیر که هم دشمن من هم دشمن خودت موافقي

داشتم با یه سگ کودن حرف میزدم که چیزي از حرفام نمیفهمید ولي جسي از جسي مثل منگل ها نگام کرد واي مثل احمقا 

اون سگاي زرنگ بود با لبخند اینبار با حرکت دستام بهش گفتم بره سمت سحرناز، سحرناز رو بهش نشون دادم و بعد با 

 دستام بهش گفتم دنبالش کن و بگیریش و اذیتش کن

دي بهت گوشت میدم بازم هیچي پووف یهو یه فکري زد به سرم سریع بدو رفتم نگام کرد با دستم بهش گفتم اگه انجامش ب

سمت ویال و داخل شدم و از یخچال یه تیکه گوشت در آوردم و رفتم تو ساحل گوشه اي که جسي بود تیکه گوشت رو نشونش 

م کرد مظلوم که با دست به سحرناز دادم که دویید طرفم و خواست بگیره که بهش اشاره زدم اول باید سحرناز رو دنبال کنه نگا

اشاره کردم یعني اول اون بعد گوشت که یکم نگام کرد و بعد رفت اون سمت کنار بچه ها با لبخند نگاهش کردم که رفت سمت 

سحرناز و افتاد روش نیشم باز شد سحرناز جیغي زد که صداش تا هفت آسمون رفت و جسي که هي لیسش میزد داشتم 

ه بچه ها هم فقط میخندیدن سحرناز بدو پا به فرار گذاشت و جسي هم دور ساحل دنبالش میکرد دراز کشیده میپوکیدم از خند

 ....بودم روي زمین میخندیدم



                 
 

 

 فلایر|  حکم دل مانر

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

82 

 

یهو جسي پرید سمتش و محکم مانتوش رو گاز گرفت که جیغ سحرناز رفت هوا و جسي پاچه مانتو و شلوارش رو هم جر داد 

ي تصورم کنید افتاده بودم روي شن هاي ساحل از خنده داشتم جر میرفتم نه من تمام کند که قشنگ شورتش مشخص شد یعن

 ... بچه ها داشتن میخندیدن

هیچ کس هم کمکش نمیرفت باالخره جسي ولش کرد واي خدا تمام لباسش رو از تنش کنده بود و پاره کرده بود موهاي 

ر و صورت کثیف لباساي پاره پاره که همه جاش مشخص بود با سحرناز عین برق گرفته ها رفته بود روي هوا از ترس با س

 ..گریه و خشم بلند شد اونقدر صحنش مضحک بود که فقط میخندیدم یعني دلم خنک خنک شده بودها اووف

 جسي بدو اومد سمتم که بغلش کردم و گفتم:آفرین پسر کارت حرف نداشت

و دوتا فحش بخاطر سگش بهش داد و اومد سمت ویال منم بهش  و تیکه گوشت رو دادم بهش سحرناز باخشم رفت سمت پیام

 :میخندیدم باخشم بهم زل زد که باخنده گفتم

 آخي چیشدي سحرناز جون سگ گازت گرفت-

با نفرت زل زد تو چشام محکم خواست بهم تنه بزنه که جاخالي دادم چون انتظارش رو نداشت کنترلش رو از دست داد و بوم 

قسمت از حیاط ویال هم چون آب جمع شده بود و گلي...تمام صورتش گل شد دوباره پق زدم زیر خنده که افتاد زمین و اون 

 باحرص مشت زد توي آب و جیغ زد:لعنتي

 :که بیشتر گلي شد به زور بلند شد و لنگون لنگون رفت تو ویال لبخند مرموزي زدم همون موقع صدایي اومد

 و تو فرستادي سر وقتشاي مارمولک فکر کردي نفهمیدم جسي ر-

 برگشتم پیام بود خندیدم و گفتم:حقش بود نبود؟

 ...نگام کرد پیام خندید و دستاش رو آورد باال که باهم زدیم بهم و گفت:چرا کارت حرف نداشت دمت چراغ نفتي

 ....به جسي نگاه کردیم که متعجب نگامون میکرد بهم نگاه کردیم و دوباره مثل دیوونه ها خندیدیم

عد شستن ظرف ها طبق خواسته بچه ها واسشون قهوه درست کردم و بردم واسشون سحرناز از اونشب بدتر ازم متنفر شده ب

بودم و منم که آدم حسابش نمیکردم میدونستم فقط نشسته تا زهرش رو بهم بریزه نمیدونستم بدجوري هم زهرش رو بهم 

 ...میریزه

 ...ز معلوم نبود کدوم گوري هستن ...این دوتا هم جدیدا بدجوري مشکوک میزنن هاقهوه رو بین بچه ها گردوندم پیام و مهنا

رسیدم به سحرناز فنجون رو گرفتم طرفش که نگام کرد موزي متعجب نگاهش کردم که از عمد قبل اینکه جلوش رو بگیرم زد 

پیراهن نازک به تن داشتم و قهوه داغ زیر فنجون و تمام فنجون قهوه برگشت سمتم و ریخت روي شکمم از درد ناله کردم یه 

 ...باعث شده بود پوستم بسوزه و آتیش بگیره همه متعجب نگامون کردم که سحرناز با مارموزي نگام میکرد

 :با دستم شکمم رو داشتم با خشم زل زدم تو چشاش همون موقع شنتیا اومد سمتم و گفت

 ببینمت خوبي تو-

 :شیانا حرصي زل زده بود به شنتیا که اومده بود کنارم سحرناز گفتنگاهش کردم ني ني چشاش نگراني بود 

 آخي سوختي واي حواسم نبود باران جون-

 داشتم جز میزدم چنگ زدم به قهوه روي میز گرفتمش با اینکه قهوه اش سرد شده بود و ولرم بود ولي بازم مي ارزید

 :تش و بعد گفتمحالت افتادن به خودم گرفتم و تمام قهوه رو ریختم روي صور

 واي دیدي چیشد سحرناز جون قهوه اي شدي که آخ ببخشید اصال حواسم نبود-

سحرناز با خشم نگام میکرد و همونطور که قهوه از سر و صورتش میچکید اومد سمتم نگام کرد دستاش رفت باال تا فرود بیاد 

 : روي صورتم که دستاش اسیر دستاي شنتیا شد و شنتیا با خشم غرید
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 اري چه غلطي میکني سحرنازد-

 :سحرناز باحزص دستاش رو از دستاي شنتیا کشید بیرون نگام کرد و محکم زد تخت سینه ام که رفتم عقب و فریاد زد

تو خفه شو شنتیا همین شما ها بودین به این دختره موزي رو دادین که االن وایستاده تو روي من هي تو فکر کردي کي -

مادر نکنه فکر کردي دختر شاهزاده مصري ..تو یه بدبخت بیچاره ي بي کس بودي که طلبکار بابات  هستي دختره ي بي پدر و

تو رو فروخت به شیانا اگه اینجایي و کنار ماها از صدقه سري شیاناست اون تو رو خرید به اینجا رسوند وگرنه کي بهت نگاه 

نا بخاطرت اون همه پول داد که اگه عمو سیروس بفهمه تو رو میکرد اندازه آشغالي هاي آشغال دوني هم نمي ارزیدي که شیا

 به خاک سیاه مي نشونه

چشام پر اشک شده بود تمام غرور و شخصیتم رو له کرده بود ولي نذاشتم اشکام بریزه دستام مشت شد شیانا میخواست 

بود و سحرناز با پیروزي نگام حرف بزنه ولي از ترس اینکه مبادا سحرناز به سیروس بگه منو خریده خفه خون گرفته 

 :میکرد شنتیا زل زد بهم و نگاهش به چشاي پر اشکم بود دستام میلرزید آوردم باال و گرفتم سمت سحرناز تکون دادم و گفتم

 سگ من شرف داره به توي عوضي که براي یه نگاه شیانا و امثالش خودتو به حراج میزاري-

زشت رو پشتم رو بهشون کردم و بدو رفتم سمت در ویال صداي شنتیا میومد که  و دیدم با حرفم آتیشش زدم اون مارموست

صدام میزد ولي بي توجه بدو از ویال زدم بیرون و تا خود ساحل دوییدم و و بعد بي حال همونجا روي شن هاي ساحل افتادم 

م پوشونده بودم و زار میزدم خسته باالخره این بغض لعنتي سرباز کرد و زدم زیر گریه هق هق میکردم صورتم رو با دستا

بودم از همه دنیا حالم از این زندگي نکبت بهم میخورد آره آره من یه بدبخت بي پدر و مادر بودم که یه عوضي به اسم شیانا 

منو خریده بود من هیچي نبودم من تو این دنیا هیچي نبودم و واسه هیچ کس مهم نبودم یه موجود بي مصرف بودم که فقط 

یژن حروم میکردم منم یه دختر بودم صبرم تا یه حدي بود مگه من چقدر تحمل دارم که باید درد بکشم و تمام این تحقیر اکس

 :هایي که میشم رو نادیده بگیرم فریاد زدم رو به آسمون

 ه دیگهآي خداااا مگه من چقدر تحمل دارم خداا منو هم میبیني آره خدا خسته شدم دیگه نمیکشم به این جام رسید-

و با دستام به لبم اشاره کردم و هق زدم شن هاي ساحل رو تو مشتم میفشردم به زور پاشدم از جام حالم اصال خوب نبود 

میگن هر آدمي یه صبري داره هر آدمي تا یه حدي تحمل درد و بدبختي رو داره منم تا یه حدي تحمل دارم مگه من آدم نیستم 

لبم شکسته زیر پاي همه ي اون لعنتي ها خستم از این زندگي خستم از این عشق..عشقي که مگه من از سنگم منم قلبم دارم ق

 ....هنوز مشخص نیست دوستم داره نداره ...و امشب تحمل منم به سر رسیده دیگه نمیتونم خدا جونم دیگه نمیکشم من

و باد موهام رو به بازي گرفته بود چشامو  آب دریا بهم حس خوبي رو میداد آب نه سرد بود نه گرم شالم از سرم افتاده بود

بستم و خودمو سپردم به دریا با هر قدمي که برمیداشتم بیشتر فرو میرفتم توي آب هر لحظه بیشتر فرو میرفتم آب تا روي 

 ...شونه هام رسیده بود

ر آب و دیگه هیچي که صداي فریادي رو از پشت سرم روي ساحل میشنیدم ولي پوزخندي زدم و چشامو بستم و رفتم زی

 .....نفهمیدم

 ... آخ با فشاري که به قفسه سینه ام وارد شد اووق زدم هر چي آب تو دهنم جمع شده بود باال آوردم و ریختم بیرون

آي سردم شده بود روي شن هاي ساحل افتاده بودم و شنتیا هم باال سرم بود و نگام میکرد نگران گلوم خس خس میکرد به 

 اال آوردم نگام کرد صورتم رو تو دستاش گرفت و گفت:خوبي حالت خوبهخاطر آبي که ب

 :به زور بلند شدم و نشستم سرجام زدمش کنار و گفتم

 خوبم ممنون-

 :نگام کرد اینبار نگاهش رنگ خشم گرفت و فریاد زد

ردي با مردن همه احمق داشتي چه غلطي میکردي بجاي اینکه وایستي بجنگي خواستي خودت رو بکشي که چي بشه فکر ک-

 چي درست میشه آره
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نگاهش کردم منم حرصم گرفت پاشدم زل زدم تو چشاش و گفتم:آره آره میخواستم خودمو بکشم تا راحت شم از دست این 

زندگي نکبتي که شدم بازیچه تو دستاي هرکسي چرا زنده بمونم وقتي یه آدم بي مصرفم وقتي هیچ کسي رو تو این دنیا ندارم 

هم باشم وقتي واسه کسي مهم نیستم چرا باشم چرا باشم تا بازیچه دست توي عوضي و داداشت بشم حالم از همتون که براش م

 بهم میخوره

 نگام کرد و فریاد زد:خفه شو باران کي گفته واسه کسي مهم نیستي تو واسه خیلي ها مهمي

بگو نکنه واسه اون برادر عوضیت یا تویي که  با حرص فریاد زدم:نه من واسه هیچ کس مهم نیستم واسه کي مهمم تو بهم

 ...ازمن واسه کارهات استفاده میکني یا نه حتما واسه اون سحرناز مهمم

 :شنتیا اومد رو به روم محکم بازوهام رو گرفت و تکونم داد و فریاد زد

 است میره بفهم اینود لعنتي مهمي ..تو خیلي مهمي واسه من مهمي من ازت سوء استفاده نکردم واسم مهمي دلم و-

 خشک شدم مات و مبهوت نگاهش کردم این..این االن چي گفت.؟

 آروم گفتم:تو..تو..االن چي گفتي؟

 لبخندي زد نگام کرد خندید صورتم رو تو دستاش گرفت و گفت:گفتم دل من واست میره گفتم واسه شنتیا مهمي تو

ولي یهو به خودم اومدم محکم پسش زدم شنتیا متعجب نگام کرد که یه سیلي خوابوندم زیر گوشش ناباور دستاش روي گونه 

 :اشت و نگام کرد غرور نمیذاشت به این زودي جلوش وا بدم با اینکه تو دلم عروسي بود ولي فریاد زدمهاش گذ

 اگه واست مهم بودم تو ویال وقتي سحرناز جلو همه منو شکست غرور و شخصیتم رو خورد کرد عین ماست نگاه نمیکردي-

 ....و بعد بدو از جلوي چشاي بهت زده اش دور شدم

فتم سمت ویال که نگام به آیسو افتاد که با نفرت و حرص نگاه و من و شنتیا میکرد پوزخندي زدم نگاهش به بدو داشتم میر

 :نگاهم افتاد با نفرت از کنارم گذشت و زمزمه کرد

 دختره آشغال-

 با پوزخند گفتم:به قیافه خودت بیشتر میخوره آشغال بودن

 ي چطورب*و*ساونو ب با حزص رفت شنتیا و جیغ زد:شنتیا تو چطور تونستي

 شنتیا نگاهش و بعد گفت:آیسو لطفا خفه شو نمیخوام چیزي بشنوم

و بعد پشه هم حسابش نکرد و راه افتاد سمت ماشینش لحظه اي نگاهش با نگاهم برخورد کرد و دلخوري رو از تو نگاهش 

به من که خیس بودم زل زدن بي توجه خوندم منم اخم کردم و راهم رو گرفتم و بدو رفتم سمت ویال و داخل شدم همه متعجب 

بهشون رفتم توي اتاق و در رو قفل کردم و همونجا پشت در سرخوردم و دیگه جاي اخم رو صورتم رو یه لبخند گل و گشاد 

 ...گرفت

واي واي گفت دلش واسه من میره گفت من واسش مهمم درسته نگفت دوستم داره ولي عاشقم همه اینکارا از عشق دیگه مثل 

وونه ها قهقه زدم دستام رو ، روي لبام کشیدم هنوزم گرماي لباش رو انگاري میتونستم حس کنم آخ این پسر منو دیوونه دی

 ...میکنه ولي خدایي اون سیلي حقش بود نباید که به راحتي مند به دست بیاره و خودمو جلوش وا بدم به من میگن باران

داره و اینبار خودمم اعتراف میکردم به زور از جام پاشدم واي من خیلي  فقط دعا میکردم یه بار دیگه بهم بگه دوستم

خوشحالم انگار روي ابرها سیر میکردم وایي مثل دیوونه ها پریدم باال و بعد از خودم حرکات مزون در میکردم و میخندیدم 

ه دیوونه کنندس بعد کلي رقصیدن نمیتونم حال اون لحظه ام رو توصیف کنم وقتي عشق بهت اعتراف کنه چه حالي داره آخ ک

و تخلیه انرژي...راه افتادم سمت حمام و یه دوش حسابي گرفتم و کلي هم تو حمام مسخره بازي در میاوردم یعني هر ده دقیقه 

ه و حرفش که میگفت دل من واست میره واسه شنتیا مهمي آخ که نیشم گوش تا ب*و*سوقتي یاد لب ساحل میافتادم اون 

 ..و میخواست جر بخوره گوش باز میشد

 ....و نمیدونم چطور اصال اونشب خوابم برد
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 ...زل زده بودم بهشون تو رو خدا نگاهشون کن

امشب آخرین شبي بود که شمال بودیم خوشي زده بود زیر دلشون واسه خودشون جشن گرفته بودن لب دریا بزن بکوب راه 

کرده بودن و مسخره بازي در میاوردن تو ساحل  م*ستن حسابي انداخته بودن و پسرا هم شامپاین و ویسکي آورده بود

 ... اختصاصي

نکرده بود بي خیال گوشه اي وایستاده بود منم یه گوشه وایستاده بودم و به  م*ستسرم دیگه درد گرفته بود واقعا ، فقط شنتیا 

 ...ن هاي ساحلمسخره بازیاشون نگاه میکردم دخترا و اون مارموست زشت هم با آهنگ میرقصیدن رو ش

زل زدم به شنتیا از اون شب زیاد به چشاي هم زل نمیزدیم و همش سعي میکردیم زیاد باهم برخورد نداشته باشیم انگار از 

روي هم خجالت میکشیدیم تازه حسابي هم آدم شده بود اصال آیسو رو تحویلم نمیگرفت آخ که جیگرم خنک شده بود فکر کنم 

 هاگربه رو دم حجله کشتم ها 

 یعو صداي جیغ اومد برگشتم با دیدن صحنه رو به روم زدم زیر خنده واي

بود افتاده بود روي سحرناز و چون کنار آب بودن سحرناز پرت شده بود داخل دریا و تمام لباساش خیس شده بود  م*ستپیام 

 ... و حاال هم داشت جیغ میکشید و پیام هم فقط میخندید

زل زدم رفت سمت ویال بي توجه به همه امون پووف عجیب شده بود انگار حالش خوش یهو شنتیا رفت وا متعجب بهش 

 ....نبود

 :صداي شیانا اومد نگام کرد و گفت

 باران بیا پیشم ببینم-

متعجب نگاهش کردم که یهو دیدم دستام رو کشید پرت شدم بغلش متعجب زل زدم بهش شیانا شروع کرد رقصیدن باهام واي 

میگرفتم و هرچي میخواستم عقب بکشم هم نمیتونستم بدجوري محکم گرفته بود باخشم نگاه شیانا کردم که  داشتم حالت تهوع

 خم شد سمت صورتم و گفت:چیشده جوجوي من اخم کرده

 زدم تخت سینه اش و غریدم:همین حاال منو ولم کن شیانا

یه منو به زور برد یه گوشه از ساحل درست پشت ولي به جاي اینکه ولم کنه غش غش خندید دستم رو کشید و بي توجه به بق

 .. ماشینش که تو ساحل پارک بود آخه ماشینا رو آورده بودن و از سیستم ماشین آهنگ زده بودن

 ... چسبوندم به ماشین کسي اصال متوجه امون نبود زل زد بهم لیوان مشروبش رو روي کاپوت ماشین گذاشت

 :از درد ناله کردم لعنتي محکم گرفته بودم با حرص گفتم محکم کمرم رو گرفت تو دستاش و فشرد

 لعنتي ولم کن شیانا ولم کن کثافت جیغ میزنم-

 ...که باخنده گفت:غلط میکني کوچولو جیغ بزني جیغم بزني کسي جرئت نداره بیاد اینجا کوچولو

 :سرش رو گودي گردنم میون موهام فرو کرد و گفت

تنفري لعنتي مگه من چیکارت کردم که نمیتوني عاشق من باشي...اون لعنتي چي داره که به چرا..چرا من کثافتم چرا ازمن م-

 من ترجیحش میدي باران چي داره که با اون بهتري

حسودي رو به خوبي میتونستم تو لحن شیانا حس کنم مات و مبهوت وایستاده بودم خشک شده بودم شیانا داشت از چي حرف 

 ا؟ شیانا از من میخواست عاشقش باشممیزد حسودي میکرد به شنتی

و سرش رو باال آورد نگام کرد با چشاي سلز و عسلیش تو چشام نگاه کرد منم نگاهش کردم ولي بي حس بدون هیچ احساسي 

 :رد و من هنوز مات و مبهوت نگاهش میکردم تو شوک بودم و ادامه دادو سرد ني ني چشاش میلرزید گونه هام رو نوازش ک

چرا عاشق من نیستي مگه من چي کمتر از اون دارم؟ همه میمیرن واسه یه نگاه من ولي تو حتي نمیخواي نگام کني لعنتي -

دست اون کامران عوضي من دوست دارم باران من میخوامت تو مال مني از اولش مال من بودي ...این من بودم تو رو از 
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نجات دادم من بودم پیدات کردم و گرفتمت تو عروس مني میفهمي باران چه تو منو بخواي چه نخواي مال مني من تو رو به 

 هیچ کس نمیدم اینو یادت باشه

س واي خداي من شیانا داشت چي میگفت عاشق منه احمقانه اس تو چشاش زل زدم من هیچ حسي به این چشا نداشتم جز ح

تنفر و نفرت از این نگاه هیز متنفر بودم از خودش متنفر بودم از وجودش هیچ وقتم نمیتونستم باور کنم شیانا عاشقم شده 

 ...باشه و منو دوستم داشته باشه این غیر قابل باور

تام از حرص مشت شد یهو به خودم اومدم و دیدم لباي شیانا با لبام فقط نیم سانت فاصله داره واي داشت چه غلطي میکردم دس

بود عقب رفت و متعجب نگام کرد هه فکر  م*ستدستام رو گذاشتم تخت سینه اش و محکم هولش دادم چون یهویي بود و اونم 

ه فکر کرده منم عاشقشم چنگ زدم به لیوان پر از ویسکي و همه اش رو ریختم روي سر و ب*و*سکرد اجازه میدم منو ب

 :که با نفرت دستام رو به ستمش گرفتم و گفتم صورت شیانا با دهن باز زل زد بهم

آرزوي اینو به گور میبري که من باران یه روزي عاشق توي عوضي بشم تو یه آشغال ه*و*س بازي یه عوضي به تمام معنا -

به حالم از تو و وجود منفورت بهم میخوره شیانا تو عاشق من نیستي تو منو واسه یه شب عشق و حال میخواي تو یه کثافت 

 تمام معنایي یکي که با دیدنش هم حالم بهم میخوره لعنت به من که اسیر توي لعنتي شدم

و تو چشاي شیانا خشم رو میخوندم با نفرت و حرص از کنارش گذشتم که دستام اسیر دستاش شد و محکم فشرد و از الي 

 :دندون هاي کلید شده اش غرید

ن تو مال مني اینو یادت باشه مثل یه سند به نامم زده شدي من نمیذارم مال مطئن باش از حرفاي امشبت پشیمون میشي بارا-

 کسي جزمن بشي من شیانا سرمد نمیذارم آویزه گوشت کن

با خشم دستام رو از دستاش کشیدم بیرون و بدو رفتم سمت ویال و داخل شدم از پله ها رفتم باال و داخل اتاق شدم در رو بهم 

جمع شد افتادم روي تخت عصبي شالم رو از سرم کندم و موهاي بلندم باز شده بودن به صورتم  کوبیدم محکم اشک تو چشام

شالق زدن که با حرص با دستام فرستادمشون عقب پووف به پشت خودمو پرت کردم روي تخت اشکام روي گونه هام چکید 

 ...صداي شیانا هي تو سرم میپیچید و حرفاش تهدید آخرش

میچرخید تو همین شمال هردوتاشون بهم گفتن دوستم دارن و من عاشق شنتیام نه شیانا اعتراف  اعتراف شنتیا تو سرم

شیانایي که میدونم عاشقم نیست و دروغ همش و شنتیایي که دوستم داره و منم دوستش دارم و یه سد بزرگ بینمون یه سد به 

واد میکنه و تهدیدش الکي نبود تنم میلرزید هنوز اسم شیانا یه طوفان بزرگ به اسم شیانا یه عوضي که هرکاري دلش بخ

تهدیدیش رو علني میکنه واي خدایا هق هق کردم اون نمیذازه اون لعنتي میدونم نمیذاره شیانا هیچ وقت نمیذاره من به شنتیا 

 ...برسم

تم دیوونه میشدم اه لعنت به من که اونشب اونجوري زدمش کاش منم بهش میگفتم واسم مهم بهش میگفتم همه وجودم داش

اشکام روي گونه هام سر میخورد و من نمیدونستم آخر این قصه قرار چجور تمام بشه و نمیدونستم بازي تازه شروع شده این 

 .....فقط نیمه اول بازي بود نیمه دوم هنوز مونده طوفان تو راه

ه بود خداروشکر خداروشکر بزنم به تخته یک هفته اي میگذشت از وقتي که برگشتیم تهران هي دلم واسه پیام خره تنگ شد

 ...چش نخوره این یک هفته خبري از مارموست و اون ایکبیري آیسو نبود و اینجا نیومدن

منم که تمام فکرم فقط کنار شنتیا شیانا رو فراموش کردم آدمم حسابش نمیکنم..ولي شنتیا کاش دوباره قدم جلو میذاشت دوباره 

من عاشقشم دوباره با هم خوب شدیم ولي هنوزم به روي هم اتفاق کنار ساحل تو شمال رو  برگشته به همون شنتیایي که

 ...نمیاریم هووف

تو آشپزخونه بودم کنار سمانه..آخ گفتم سمانه تا اومدیم تهران سمانه با چنان جیغ پرید بغلم که زارت افتادم زمین دختره 

دلم واسش تنگ شده بود و کلي تو بغل هم بودیم و منم واسه بهترین  دیوونه خل میگه دلم واست اندازه نخود شده بود منم

دوستم از همه اتفاقات گفتم دلم طاقت نمیاورد و واسه سمانه از همه چیز تعریف کردم عشقم به شنتیا اعرتاف شنتیا..اعتراف 

 ..مسخره شیانا

نا هم تا وقتي شنتیا کنارم باشه نمیتونه کاري و سمانه هم گفت مطمئن باشم یه بار دیگه شنتیا قدم به جلو میزاره و شیا

 ...کنه..هه شایدم اون موقع ها هنوز شیانا رو نشناخته بودم بهتره بگم هنوز اون روي سگ شیانا رو ندیده بودم
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تو آشپزخونه مشغول بودم که یهو شنتیا اومد داخل آشپزخونه متعجب نگاهش کردم که لبخندي بهم زد ابروهاش رو باال 

 :ت و گفتانداخ

 باران یه لیوان آب به من میدي-

وااا نگاهش کردم و رفتم سمت یخچال فقط من و سمانه تو آشپزخونه بودیم سمانه ریز خندید و ابرو باال انداخت و به شنتیا 

 :اشاره زد که لب زدم

 کوفت-

دادم که چرا باهاش تنهام گذاشته  که خندید و بعدم سریع از آشپزخونه رفت بیرون تنهامون گذاشت وایي دوتا فحش به سمانه

من خجالت میکشم لیوان آب رو به سمتش گرفتم که از دستم گرفت با لبخند و فقط یه لب ازش خورد و بعد لیوان آب رو 

 :گذاشت روي کابینت متعحب نگاهش کردم اا دیوونه چرا همچین کرد با حرص گفتم

 مگه آب نمیخواستي واسه چي نخوردي-

 یلم داد و گفت:آب بهونه بود باتو کار داشتمخندید چشمکي تحو

 :بازم با بودنش کنارم یه حس خوب داشتم لبخندي زدم ابرو باال انداختم دست به سینه شدم و گفتم

 خوب چه کاري با من داشتي؟-

 ...با لبخند گفت:اومدم دعوتت کنم به یه قرار با خودم ، باهم بیرون قرار بزاریم و هم رو ببینیم

 :یر خنده و آروم خندیدم و گفتمپق زدم ز

واي تو دیوونه اي شنتیا من اجازه بیرون رفتن از خونه رو ندارم اونم با وجود شیانا عمرا بتونم برم بیرون بعد تو با من -

 قرار میخواي بزاري؟ اصال چه قراري ما که هم رو میبینیم نمیشه کارت رو همینجا بگي؟

 :فتنگام کرد اخماش رفت توهم و بامزه گ

تو فکر کردي من نمیدونم همه اینا رو ..تو بسپرش به من کاري میکنم خود شیانا رضایت بده مجبور بشه به قبولش حاال چي -

 میگي در ضمن اینجا هم نمیشه بگم

ر خندیدم و گفتم:من چشام آب نمیخوره امکان نداره یعني واقعا چیکار میخواي کني که شیانا خودش رضایت بده این یه چیز غی

 ممکن باور نکردني

 خندید و باخنده گفت:تو فعال برو به فکر این باشي روزي که باهام قرار داري چه تیپي بزني

و رفت متعجب نگاهش کردم که از آشپزخونه رفت بیرون واقعا میخواست چیکار کنه شیانا رو راضي کنه اصال شیانا مگه 

 ...میشد خودش رضایت بده به بیرون رفتن ما دوتا

 ...اوم لبخندي رو لبام نشست نیشم باز شد داشتم فوضولي میمردم چجوري میخواد راضیش کنه

 :با صداي سمانه به خودم اومدم

 هي دختر نري تو افق محو شي بپر عصرونه ببر واسه شیانا خان و شنتیا خان تو سالن بیلیارد هستن-

سمت سالن بزرگ بیلیارد که یه طرفش میز بزرگ بیلیارد و سر تکون دادم تند عصرونه رو حاضر کردم و آروم راه افتادم 

 ...طرف دیگه کاناپه هاي راحتي بود یه طرف هم میز بازي واسه بازي تخته و قمار بود

داخل سالن شدم و عصرونه رو روي میز گذاشتم واسشون شیانا و شنتیا باهم مشغول بازي بیلیارد بودن بازیشون به بازي 

ه یه جنگ بود شیانا خم شده بود روي میز و به یکي از توپ ها نشونه گرفته بود و شنتیا چوب تو شبیه نبود بیشتر شبی

دستش بود و رو به روش وایستاده بود ..خواستم برم که شنتیا با دیدنم یه لبخند محو زد و اشاره زد نرم باشم..منم که خودم 

 ... کنجکاو بودم داشتن درباره چي حرف میزدن موندم
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 به شیانا گفت:داداش بزرگه میدوني چند وقت یه دست باهم قمار نزدیم؟شنتیا 

یعني اون داداش بزرگش قشنگ بوي تمسخر میداد شیانا بدون اینکه نگاهش کنه با جدیت با چوب زد به توپ سر خورد و 

 طبق هدفش رفت تو سوراخ

 ت نمیخوره بخواي با خداي قمار چهاربرگ بزنيو بعد شیانا سرش رو باال آورد زل زد تو چشاي شنتیا و گفت:توي جوجه به

شنتیا نگاهش کرد تو چشاي هم زل زدن شنتیا چوب بیلیارد رو میون انگشتاش چرخوند و گفت:تو فکر کن من میخوام واسه 

 یه بارم شده شانسم رو امتحان کنم و باهات یه دست چهار برگ بزنم

شما دوتا نیست دور و اطراف رو نگاه کردم...شیانا حرکت کرد سمت میز شیانا نگام کرد زیر چشمي منم مثال اصال حواسم به 

 :فنجون قهوه اي که واسشون آورده بودم رو برداشت تکیه داد به میز و کمي از قهوه اش خورد و رو به شنتیا گفت

 من با بچه قمار نمیزنم داداش کوچیکه-

که رو به روت ایستاده یکي که تو قمار زده روي دست خودت شنتیا نگاهش کرد خندید و گفت:هه بچه از کجا میدوني ایني 

 شیانا سرمد

 :شیانا چشاشو ریز کرد و زل زد به شنتیا نگاهش فنجون قهوه اش رو محکم کوبوند روي میز و گفت

 حاضرم یه دست باهات قمار بزنم هرچند میدونم برنده این بازي کیه-

 خر پاییز میشمارن اینو یادت باشهشنتیا هم متقابال پوزخندي زد و گفت:جوجه رو آ

و دوتایي نشستن سر میز بازي...هردو تو چشاي هم تیز نگاه میکردن داشتم میترسیدم یه حسي بهم میگفت این یه بازي 

 ...نیست شبیه یه دوئل بینشون

 شنتیا گفت:بازي قمار و شرطش دیگه؟

 :یزد گفتشیانا نگاهش کرد و همونطور که حرفه اي برگ هاي پاسور رو بر م

 معلومه قمار که شرطي نباشه نمیچسبه-

 .... شنتیا با لبخند موزي گفت:خوب من میخوام شرط بازي باران باشه

 شیانا ابروهاش رو انداخت باال و گفت:باران واسه چي باران؟

 :واي شنتیا داشت چیکار میکرد شنتیا پشتش رو به صندلي تکیه داد و گفت

 ي رو من بردم میخوام یه روز کامل باران در اختیار من باشه باید بدیش براي یه روز واسه منآره باران، مگه چشه اگه باز-

 :شیانا اخماش رفت توهم خم شد به طرف شنتیا و گفت

 ....داري زرنگ بازي در میاري شنتیا چیزي رو میخواي که اصال امکان نداره من انجامش بدم و اجازه اش رو بدم-

نا چیه جرئتش رو نداري سر باران باهام قمار بزني تویي که خیلي مطمئني از من میبري پس نگران چي این یه قمار شیا-شنتیا

 هستي؟

 : نگاهش کرد شیانا دستاش مشت شد روي میز ولي یهو اخماش باز شد لبخند موزي زد و گفت

 ه از این خونه بري حاضري؟به خودم که خیلي اطمینان دارم و برنده بازي منم ...اگه من بردم تو باید واسه همیش-

 :واي نه مات و مبهوت نگاهش کردم شنتیا متعجب چشم دوخت به شیانا و اخماش رفت توهم و گفت

 این منصفانه نیست-
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شیانا با موزماري گفت:این یه قمار داداش کوچیکه چیه جرئتش رو نداري تو که خیلي از خودت مطمئن بودي اگه تو بردي من 

 و به تو میدم اگه هم من بردم تو باید بري از اینجا باید بري خونه مجردي خودتیه روز کامل باران ر

واي نه این یه ریسک بود اگه شیانا میبرد و شنتیا میرفت نه نمیخواستم فکرشم بکنم تو رو خدا بیخیال شو شنتیا تو رو خدا 

 :ولي شنتیا گفت

 باشه قبول-

 ....کردم که شنتیا نگام نکرد باورم نمیشد قبول کرد با چشاي گشاد شده نگاهش

 ... شیانا دوباره از اول پاسور رو ُبر زد بازي بینشون شروع شد با جدیت بازي میکردن سه دست قرار بود بازي کنن

با استرس نگاه میکردم تو دلم فقط دعا میکردم و خدا خدا میکردم شنتیا برنده بازي بشه واي خداجونم دستام رو قفل کرده 

ونه هام زل زده بودم بهشون دو دست اول بازي هردو مساوي شده بودن و این استرسم رو بیشتر میکرد شنتیا بودم کنار چ

 ... تمام برگ ها رو به زیباي روي میز چید و بعد جمعشون کرد با دستش و بر زد و دست سوم شروع شد

 ... شیانا واسه خودش ویسکي ریخت و سر کشید دور اول تمام برگ ها رو شنتیا برد

 دور دوم شنتیا آس تو دستش داشت و رو کرد ولي شیانا با مارموزي تک دل رو با خشت برید

 ...واي نه دستام روي صورتم گذاشتم خدایا شنتیا خودش رو نباخت و اینبار دور آخر از دست سوم بود و یعني تمام

 ...تو دست شنتیا برگ هاشون رو مینداختن وسط حاال فقط یه برگ تو دست شیانا بود و یه برگ

شیانا با پیروزي شاه دل رو انداخت وسط و نگاه به شنتیا کرد شنتیا نگاهي به شاه دل کرد و خیره برگ خودش شد قیافه اش 

 :پکر شد و این باعث شد بفهمم تمام شد باختیم بي اختیار عقب رفتم واي شیانا لبخند روي لباش نشست و گفت

 میبري برنده بازي من بودم از اولم بهت گفتم آخي دلم واست تنگ میشه بخواي از اینجا بريبنداز شنتیا اون برگ رو هرگز ن-

شنتیا نگاهش کرد برگ رو به آرومي انداخت روي میز درست کنار شاه دل و با لبخند زل زد به شیانا..باورم نمیشد حکم تو 

 .... دستاي شنتیا بود واي حکم دل تو دستاي شنتیا بود

 :ند به شیانایي چشم دوخت که باخشم نگاهش میکرد و گفتشنتیا با لبخ

 بهت گفتم جوجه رو آخر پاییز میشمارن داداش ..فردا تمام روز باران بامنه خیالت راحت باشه مواظبشم-

و خندید و بلند شد از پشت میز شیانا با حرص مشت زد روي میز شنتیا نگام کرد منم نگاهش کردم که چشمکي بهم زد و اومد 

 :رست کنارم زل زد تو چشام منم بهش لبخند زدم که زمزمه کردد

 فردا حاضر باش-

و رفت نیشم باز شد ولي با دیدن اخماي شیانا نیشم بسته شد با خشم اومد سمت من با ترس نگاهش کردم که یقه ام رو تو 

 :ت غریددستاش گرفت بلندم کرد قشنگ پاهام از زمین جدا شده بود زل زد تو چشام و با عصبانی

اینکه فردا با اون عوضي میتوني بري بیرون دلیل نمیشه حواسم بهت نباشه باران فقط فردا تنها روز اولین و آخرین باري که -

قراره با اون آشغال باشي واي به حالت باران واي به حالت اگه فردا باهاش پا کج بزاري اگه از حدتون پافراتر بزارین خودم 

 اگه بفهمم بهش نزدیک شدي باران اتفاقي بینتون افتاد خودم نفساش رو میبرم کشتمتون میفهمي باران

 :و محکم تکونم داد چشامو محکم بستم و روي هم فشردم سرم رو تند تند تکون دادم و گفتم

 باشه...باشه-

 ....که محکم ولم کرد و با عصبانیت از اتاق رفت بیرون واي دستم رو قلبم گذاشتم وحشي آمازوني رواني
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نگاه به تیپ خودم کردم نیشم گشاد شد امروز قراره کل روز رو با شنتیا باشم و خوب خیلي استرس دارم اینکه چیکارم داره 

 ...آخه

 ....ون بود و هوا هم سرد بود خوبم*ستز

م با یه جین تنگ شکالتي پوشیده بودم و کفش هاي چکمه اي پشمي شیري رنگ و پالتوي کوتاه شکالتي رنگم پوشیده بود

 ... کاله بافت شیري رنگم و شال گردنش رو که دور گردنم رو پیچونده بودم خیلي بهم میومد

آرایش ملیحي کرده بود یه ریمل و خط چشم که چشاي مشکي رنگم بدجوري خودنمایي میکرد و برق لبي هم به لبام زده بودم 

 ... بود تو حیاط کیف دستي ام رو گرفتم و از اتاق رفتم بیرون شنتیا پایین منتظرم

داشتم از پله ها پایین میرفتم که نگام به شیانا افتاد که پله ها باال میومد نگام کرد اخماش توهم بود اومد رو به روم نگام کرد 

و گفت:حرفام یادت که نرفته پس حواست باشه باران من همه جا دنبالتم لحظه اي که فکرش رو حتي نمیکني من جایي ام که 

 ت باشه باران پس حواست به خودت باشه پا خطا نزاري با اون عوضيتوهستي یاد

 ...و از کنارم رد شد بازم با تهدید هاش حالم رو بد کرده بود پوفي کشیدم ولي با یاد شنتیا و قرارمون فراموش کردم

زد منم بهش لبخندي زدم  و از عمارت خارج شدم شنتیا به بوگاتیش تکیه داده بود و دستاش تو جیبش بود با دیدن من لبخندي

 ... و نگاهش کردم عجب تیپي زده بود توله

جین مشکي و پیراهن سرمه اي که یقه اش باز بود و آستین هاش هم زده بود باال بازوهاي خوش فرمش بیرون بود و پالتوي 

 تم کشته بدهمشکي رنگش هم دستش بود رسیدم کنارش که نگام کرد و گفت:سالم چه خوشگل شدي گفتم تیپ بزن نگف

 خندیدم آروم و گفتم:سالم خودتم کم از من نداري خوشتیپ شدي بعدم داري خرم میکني؟

 خندیدم و سوار ماشین شد و قبلش گفت:نه واال خر چیه وقتي مادر زادي خر بودي

شد و پنجره  جیغ زدم نشست تو ماشین پرو رو ببین دیگه با خنده خواستم سوار ماشین بشم که نگام لحظه اي خیره عمارت

اتاق شیانا ، دیدمش درست پشت پنجره با اخم مثل یه عقاب با خشم زل زده بود به ما تا دید متوجه اش شدم پرده رو انداخت و 

رفت از نگاهش از این فاصله هم میترسیدم واقعا باید از شیانا ترسید تا وقتي خوبه...خوبه ولي وقتي بد میشد باید ازش 

 ...میترسیدي

 :ماشین شنتیا هم ماشین رو به حرکت در آورد نگاهش به من افتاد که تو خودم رفته بودم آروم گفت نشستم تو

 باران چیزي شده؟-

 سرم رو تکون دادم و گفتم:نه چیزي نشده

 :نگام کرد با دستاش چونه ام رو تو دستاش گرفت تو چشام نگاه کرد و گفت

 مطمئن باشم چیزي نشده؟-

 :چشاش مثل عسل بود شیرین و دوست داشتني گفتم نگاهش کردم تو اون عسلي

 نه چیزي نشده حواست به رانندگیت باشه-

 ...اونم حواسش رو به جلو داد میدونستم باور نکرده واي از طرفي هم داشتم فوضولي میمردم میخواد منو آخه کجا ببره

سپردم به آهنگ واي آهنگ خیلي  یهو دستش رفت سمت ضبط ماشین و روشنش کرد و آهنگي از ظبط پخش شد منم گوش

 ....خوشگل بود

 تازگي داره

 قلبم واسه اون آمادگي داره

 زیبایي رو تو عین سادگي داره
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 مگه داریم مگه داریم

 خوبیش اینه که

 میدونم پاي دلم میشینه که

 ثابت کنه تو زندگیم همیشه یکه

 مگه داریم مگه داریم

 عشقُت تو قلبم بکوب

 نقد خوبمگه داریم مگه داریم ا

 نفس کي بودي تو کي بودي تو عشقم

 این همه دوري و فاصله رو بشکن

 انگاري رو دلم اسمُت نوشتن

 نفس کي بودي تو کي بودي تو جونم

 واسه همه عاقل و واسه تو دیوونه م

 من دوِست دارم بدون تو نمیتونم

 چشمات همونجوري که میگنه

 این چشما همه ي عشق منه

 قلبم بدون تو نمیزنه

 گه داریم مث تو زندگيم

 حرفات که صاف میشینه تو دلم

 من چه جوري از خوبیات بگم

 دوست دارم هر چي که دارم بدم

 نداریم انقد وابستگي

 نفس کي بودي تو کي بودي تو عشقم

 این همه دوري و فاصله رو بشکن

 انگاري رو دلم اسمُت نوشتن

 نفس کي بودي تو کي بودي تو جونم

 سه تو دیوونه مواسه همه عاقل و وا

 من دوِست دارم بدون تو نمیتونم

 ....علیرضا تلسچي....نفس کي بودي

 ...نیشم گشاد شده بود یه حسي بهم میگفت شنتیا با این آهنگ منظوري داره و منظورش هم منم

 :باالخره رسیدیم ماشین رو پارک کرد و شنتیا نگام کرد و گفت
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 خوب مادمازل رسیدیم پیاده شد-

 ...م دوتایي اوم پارک منو آورده بود پارک شونه باال انداختمپیاده شدی

دستام رو گرفت متعجب نگاهش کردم ولي بي اختیار نتونستم حرفي بزنم و باهم داخل پارک شدیم وایییي پارکش خیلي خوشگل 

 ...بود خیلي

اي قرمز و انواع گل بود شبیه بهشت گل با نیش باز زل زدم به داخل پارک جمعیت زیادي تو پارک نبودن تمام پارک پر از رز ه

 ....ها بود

 واییي خندیدم و گفتم:واي شنتیا اینجا محشره چقدر پارکش خوشگله شبیه بهشت

 خندید دستام میون دستاي گرمش گرم میشدن...یهو بشکني زد و گفت:میدوني االن چي میچسبه

 :با لبخند گفتم

 چي؟-

 ا وایستا برم بگیرم بیامنگام کرد و گفت:دوتا شیر قهوه گرم همینج

نگاهش کردم که رفت منم شونه باال انداختم و رفتم سمت تاپ دونفره اي که گوشه پارک بود نشستم و آروم آروم تام خوردم 

 ..منتظر شنتیا بودم بعد چندي اومد

 ...... با دوتا قهوه...قهوه گرفت سمتم گرفتم از دستش

 .... اي سرد خیلي چسبیده بودخوردیم داغ بود ولي خوب داغیش تو اون هو

 :دستام رو بهم مالیدم که نگام کرد عجیب نگام میکرد منم نگاهش میکردم آخر طاقت نیاوردم و گفتم

 نگاه داره ؟ واي شنتیا منو آوردي اینجا نگام کني خوب بگو چیکارم داشتي؟-

 :به خودش اومد خندید لپ هام رو کشید آروم و گفت

 ار دارم اونقدر وقت هست واسه تمام صحبت هامون راستي همینجا باش االن میامخوب حاال هنوز باهات ک-

 با حرص گفتم:یعني چي هي میري میگي باش میام

 خندید چشمکي زد و گفت:صبور باش دختر

و رفت اووف نشستم دوباره روي تاپ و تکون تکون خوردم....زل زدم به حوض پرندگان پارک به حوض خیلي بزرگ بود که 

 .... ار داشت و دورش حصار کشیده بودن و پرنده ها داخلش بودن خیلي قشنگ بود محوشون بودمآب ش

بي اختیار پاشدم رفتم سمتشون از پشت حصارهاي خار دار باهاشون حرف میزدم میخندیدم اوناهم مثل منگل ها نگام میکردن 

 :با حرص گفتم

 واي اووف پرنده این دیگه هیچي نمیفهمین من االن چه حالي دارم-

شنتیا هنوز نیومده بود اي بابا کجا رفته بود.. تو پارک قدم زدم و آخرشم نشستم روي تاب ولي بازم خبري از شنتیا نبود واي 

 ....داشتم به نقطه جوش میرسیدم که همون موقع یهو

و بعد شنتیا که اومد رو  از پشت سرم یه خرس گنده قرمز اومد رو به روي صورتم چون یهویي بود ترسیدم و یه جیغ کشیدم

 ...به روم متعجب به خرس گنده بامزه قرمز تو دستش خیره شدم با دسته گل رز هاي قرمز رنگ

 :متعجب زل زدم بهش که با لبخند نگاهم میکرد با هیجان گفتم

 واي شنتیا اینا چیه ؟ به چه مناسبت آخه...وایي چه خوشگلن-
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 :پ نشسته بودم و شنتیا هم درست کنار پاهام زانو زد زل زد تو چشام و گفتخندیدم درست کنار پاهام زانو زد روي تا

 ... فندق کوچولو امروز ولنتاین ..مناسبتشم واسه ولنتاین... ولنتاینت مبارک-

 :زل زدم تو چشاش نگاهش کردم خندیدم و خرس و دسته گل رو ازش گرفتم با ذوق نگاهشون کردم و گفتم

 ال نمیدونستم امروز ولنتاین...ولي ولنتاین که روز عاشقاست؟واي مرسي خیلي خوشگلن اص-

نگاهش کردم اونم نگام کرد چشاي عسلیش رو بامزه دوخت تو چشام غرق نگاهش شدم تبش قلبم رو حس میکردم دستام رو 

 :تو دستاش گرفت و فشرد سرش رو کنار گوشم آورد و زمزمه کرد

وز عاشقاست...امروز روز من و تو ..روز عشقمون باران روزي که میخوام نگو که قلب کوچولوت عشق رو حس نکرده ...ر-

 ...بگم باران خیلي وقته قلبم رو مال خودت کردي این دل خیلي وقته به عشقت میزنه دلم رو بردي دختر همه وجودم شدي

م داشتم غش میکردم چشامو واي قلبم افتاد تو پاچم واي من جنبه ندارم ولي اصال نمیتونستم جلوي نیش باز شدم رو بگیر

 ....رو به ریه هام میکشیدم و نیشم باز شده بود دستام از هیجان میلرزید 212بسته بودم و بوي عطر تلخ و خوشبو 

 :با صداش که کنار گوشم اومد به خودم اومدم

 خانومي رفتي تو هپروت من منتظرم ها-

 :سرم رو نزدیک صورتش بردم و گفتم خندیدم ریز چشامو باز کردم و غرق شدم بازم تو عسل چشاش

 ..منتظر چي هستي همه زندگیم منتظر چي هستي وقتي این قلب منم خیلي وقته سند خورده به نام تو شنتیا-

 : و دستام رو قلبم گذاشتم و ادامه دادم

 وقتي هر بار میزنه میگه الو الو الو عشقت رو صدا میزنه-

ک و دسته گل از دستم افتادم و خودم رو انداختم تو بغلش و شنتیا بغلم کرد محکم و شنتیا نگام کرد خندید منم خندیدم عروس

 روي هوا چرخوندم و گفت:عاشقتم باران دیوونم میکني دوست دارم عشقم

 قهقه میزدم گفتم: منم..عاشقتم رواني من ولنتاین مبارک عشقم

میخوام دوتایي خوش بگذرونیم و باهم از پارک زدیم بیرون  خندیدیم و بعد کلي تخلیه انرژي دستام رو گرفت و گفت:امروز فقط

 :و سوار ماشینش شدیم که برگشت سمتم یه چیز کادو پیچ شده گرفت سمتم با لبخند نگاهش کردم و گفتم

 وایي شنتیا این دیگه چیه حاال تو هي بهم کادو بده من که چیزي نخریدم واست-

 ري نکن دلم میره وجود خودت واسم کافیهلبامو ورچیدم که خندید و گفت:لباتو اونجو

با لبخند جعبه رو باز کردم واي باورم نمیشد جعبه موبایل بود بازش کردم یه موبایل گلکسي آخرین مدل بود با لبخند نگاهش 

موبایل  کردم و گفتم:واي شنتیا این چه کاریه موبایل واسم خریدي من احتیاجي بهش ندارم اونم با وجود شیانا مگه من میتونم

 داشته باشم

چشمکي بهم زد و گفت:قرارم نیست شیانا بفهمه این گوشي رو خودت نگهش میداري تا هرموقع دلم خواست صداتو بشنوم 

 موقع خواب هرموقعي بهش نیاز پیدا میکني

یکنه واییي یدم که دیدم شنتیا متعجب نگام مب*و*سنیشم گشاد شد یهو جو گرفتم و جیغ زدم محکم بغلش کردم گونه هاش رو 

 ....سرم رو انداختم پایین و مثال خجالت کشیدم که قهقه شنتیا رفت هوا

لپامو کشید و ماشین رو روشن کرد و راه افتاد واي که هرچي از اون روز بگم کم گفتم اووف خیلي خیلي خوش گذشت رفتیم 

هوله خوردیم و وحشي بازي در میاوردیم  بولینگ بازي کردیم شهر بازي دیوونه بازي در آوردیم بستني خوردیم کلي هله و

همه به عقلمون شک کرده بودن ولي امروز واسه ما یه روز خاص بود خیلي خاص روز عشقمون روزي که قرار نبود هیچ 

 ...وقت فراموش بشه
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 اگه میتوني خودتو برسون

 دارم نفس نمیکشم

 اما پامو پس نمیکشم

 من از تو دست نمیکشم

 مدستمو بگیر دارم میمیر

 دستاتو میخوام بگیرم

 دارم میفتم بگیرم, من دارم از دست میرم

 یه بار دیگه اشتباه کن

 دوباره به چشمام نگاه کن

 یادت باشه نگاهتو دوست داشتم

 اولین اشتباهتو دوست

 یادت باشه نگاهمو دوست داشتني

 آخرین اشتباهمو دوست داشتي

بمبئي که دوزبانه ایراني و هندي اجرا شده خیلي خوشگل آهنگش بنیامین بهادري آهنگ تیتراژ ابتدایي سلایر سالم )

 (....عاشقشم

واي بعد کلي عشق و حال ...هردوتامون جایي بودیم که تمام شهر زیر پاهامون بود و با لبخند زل زده بودیم به شهر زیر 

گوشه ترین جاي بام بودیم و دوتایي پاهامون اومده بودیم بام تهران هردو سکوت کرده بودیم...خیلي شلوغ بود بام ولي ما 

 ...کنار هم زیر درخت نشسته بودیم و ساکت زل زده بودیم به چراغ هاي شهر و مردمي که اومده بودن بام

 ......سکوت عجیبي بینمون بود که انگار هیچ کدوممون قصد شکستنش رو نداشتیم

 :شنتیاهمونطور که خیره شهر بودم باالخره سکوت رو شکستم و آروم گفتم

 با لبخند برگشت سمتم نگام کرد و گفت:جانم

 شنتیا من میترسم-

 :نگام کرد ایندفعه کامل برگشت سمت و تکیه اش رو از درخت برداشت زل زد تو چشام و گفت

 واسه چي میترسي؟-

 :نگاهش کرد مردمک چشام میلرزید اشک رو تو چشام حس میکردم با اشک گفتم

انا میترسم باید ازش ترسید ...اون یه سد بزرگ بین ما با وجودش هیچ وقت نمیذاره ما دوتا بهم میترسم شنتیا خیلي من از شی-

 برسیم هیچ وقت

اشکام ریخت روي گونه هام شنتیا با اخم نگام کرد یهو منو کشید بغلش و گفت:هیس تا منو داري هیچ وقت گریه نکن باران 

ش خودم پشتتم...باران همه چي یه روزي تمام میشه شیانا سیروس همشون شیانا هیچ وقت نمیتونه سد بین ما باشه مطمئن با

یه روز که دیر نیست تمام میشن من دارم تمام سعیم رو میکنم واسه پیدا کردن اون مدارک عزیزم باران توهمه زندگي مني 

 هیچي نمیتونه مارو ازهم جدا کنه

 :نگاهش کردم با اشک گفتم
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اون مثل یه مار خوش خط و خال شنتیا اون اگه بفهمه من و تو عاشق همیم اگه بفهمه تو منو ولي من از اون شیانا میترسم -

 دوستم داري شنتیا نابودت میکنه

 :صورتم رو تو دستاش گرفت نگام کرد با چشاش چشایي که بهشون خیلي اعتماد داشتم حتي بیشتر از خودم گفت

رابطه ي بین ما بفهمه گلم ..باران من میخوام تو نه قلبي که شرعي هم مال به من اعتماد کن باران قرار نیست شیانا چیزي از -

 من بشي

 متعجب نگاهش کردم و آروم گفتم:یعني چي؟

نگام کرد و گفت:یعني اینکه میخوام باهم محرم بشیم میخوام زن شرعي من بشي قبول میکني صیغه ام بشي و بعد تمام شدن ، 

 و ازدواج میکنیم تمام این ماجراها باهم عقد میکنیم

 ...نگاهش کردم من زن شرعي شنتیا بشم اونم یواشکي...هه یواشکي مگه من پدر و مادر دارم که واسم فرقي داشته باشه

 نگاهش کردم که گفت :میخوام مطمئن باشم مال خودمي میفهمي باران مال من

شتم مگه دوستش نداشتم خوب پس دردم چي بود من سرم رو انداختم پایین نا مطمئن بودم ولي مگه من به شنتیا اطمینان ندا

که جز اون کسي رو نداشتم حاال همه کس من شنتیا بود سرم رو باال آوردم زل زدم تو چشاش که منتظر نگام میکرد نفسي 

 گرفتم و گفتم:باشه قبول شنتیا

 ... مت پشیمون بشينگام کرد لبخندي زد و گفت:دوست دارم عشقم مطمئن باش هیچ وقت نمیذارم از این تصمی

لبخند پر استرسي زدم که دستام رو گرفت تو دستاش نگاهشو دوخت تو چشام و بعد شروع کرد به خوندن کلمات عربي و منم 

 :نگاهش میکردم محوش بودم که باالخره با صداش به خودم اومدم

 قبلت-

 بهم اشاره زد که با صداي لرزوني گفتم:قبلت

تیا شدم مال شنتیا ولي حال غریبي داشتم حالي که هر دختري هم جاي من بود داشت یهو زدم و تمام شد من شدم زن شرعي شن

 :زیر گریه شنتیا متعجب نگام کرد و بعد محکم منو کشید توي بغلش و گفت

 باران واسه چي گریه میکني قربونت بشم عزیزم چیزي نشده که-

 :مشت زدم به سینه اش و جیغ زدم

 ن شدم همین حاال منو طالقم بدهنمیخوام نمیخوام پشیمو-

 :شنتیا نگام کرد خنده اش گرفته بود گونه هام رو ناز کرد و لبامو که ورچیده بودم با دستاش درست کرد و گفت

دیوونه این یه صیغه موقت که خودش مدتش تمام میشه گلم عزیزم چیزي نشده که حاال فقط تو محرم من شدي زن شرعي من -

 هم شرعي اتفاقي نیافته نبینم خوشگلم گریه کنهشدي مال من هم قلبي 

نگاهش کردم که دست کرد تو جیب کتش و حلقه اي رو در آورد یه حلقه ظریف و خیلي خوشگل ...خیلي ناز بود دستام رو 

ه زد دستام رو میون دستاش قفل کردم زل زدم به ب*و*سگرفت و حلقه رو فرستاد میون انگشتام و آروم روي دستام رو 

 :و گفتمچشاش 

شنتیا من استرس دارم اگه شیانا بفهمه من صیغه ات شدم خودش تو رو میکشه خودش بهم گفت روزي عاشق تو بشم -

 ...نفساتو میبره شنتیا من خیلي میترسم ازش خیل

م اینقدر مزخرف تحویلش ندم قلبم رو آروم کرده بود شیانا از یادم و همین مهر تایید بر اینکه همیشه کنارم و اینکه خفه ش

ه امون به عنوان زن و شوهر...آره من حاال زن شنتیا بودم و ب*و*سرفت و فقط من بودم و شنتیا و عشق بینمون اولین 

هي میکردم و هر همین لبخند روي لبام آورد و منم همراهیش کردم و چنگ زدم تو موهاي خوش حالتش و آروم هم رو همرا

 ...لحظه بیشتر تو یه خلسه شیرین فرو میرفتم
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 نه شاهي براي حکم دارم

 نه شاهدي براي شهود

 … فقط دوستت دارم همین

باالخره رسیدیم به عمارت و شنتیا ماشین رو پارک کرد اینقدر لحظه هایي که کنارش بودم بهم خوش گذشته بود که واسم 

ز بودن کنارش سیر نشده بودم بازم با رسیدن به این خونه محدودیت هامون شروع شد بود خیلي سریع گذشته بود و هنوزم ا

 ...تا روزي که از اینجا دوتایي باهم خالص بشیم

لبخندي به شنتیا زدم اونم لبخندي بهم زد دستگیره رو گرفتم و خواستم پیاده شم از ماشین که بازوهام رو گرفت منو برم 

 ...دم بهش و لباش بود که روي پیشونیم نشست و منو سوزوندگردوند سمت خودش و چسبی

 ...چشامو بستم و دلم میخواست زمان بایسته من تا ابد تو این آغوش بمونم اصال همینجا بمیرم

 ...ه اي طوالني روي پیشونیم کاشت و آروم ازهم جدا شدیمب*و*س

پایین بعد چندي شنتیا هم پیاده شد و روي لبش لبخند  یدم و از ماشین پریدمب*و*سلبخندي بهم زدیم و منم تند گونه اش رو 

 ....خودنمایي میکرد

باهم داخل عمارت شدیم همه جا ساکت بود انگار همه خواب بودن شنتیا بهم لبخندي زد منم به اون و بعدم وسایلم رو بهم داد 

 ...تمام کادوهایي که واسم خریده بود و با لبخند ازهم جدا شدیم و داخل اتاقم شدم

با لبخند به خرس قرمز زل زدم و خندیدم سریع خرس و وسایل رو گذاشتم تو کمد قایم کردم و گوشي که واسم خریده بود فعال 

 ....گذاشتم تو کشو عسلي

نگاه به حلقه تو دستم کردم نمیخواستم شیانا حلقه رو ببینه اگه میدید بو میبرد از انگشتم درش آوردم و نگاهش کردم لبخندي 

یه گردنبند بدون پالک داشتم یه زنجیر بود از توي کشو میز آرایشم برش داشتم حلقه ام رو فرستادم تو گردنبند و گرونبند زدم 

 ....رو به گردنم بستم و گردنبند رو ، زیر لباس انداختم نذاشتم روي لباس باشه تا شیانا ببینه اینطوري بهتر شده بود

انگار خواب بودم و باور اتفاق هاي امروز واسم سخت بود اعتراف قشنگمون...صیغه لبخندي به خودم زدم توي آینه هنوزم 

 ...شدنمون شدم زن شرعي شنتیا وایي

یهو در اتاق باز شد با ترس برگشتم شیانا بود متعجب نگاهش کردم با اخم نگام میکرد اومد سمتم تا خواستم برم عقب بازوهام 

 :د منم نگاهش کردم بعد اخمام رو توهم کشیدم و گفتماسیر دستاش شد زل زد تو چشام نگام کر

 آي دستم رو کندي وحشي چیه چته؟نصف شبي عین عزرائیل اومدي تو اتاقم مشکلي داري؟-

 ...نگام کرد با اخم و گفت:امروز پا کج نذاشتي باران که اگه بفهمم

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 نزدیک هم نشدیم اینا رو از دیروز که قرار بود بریم بیرون داري میگي نخیر نذاشتم حد و حدودمون رو رعایت کردیم اصال-

خستم کردي شیانا میفهمي چي از جونم میخواي من که با شنتیا کاري ندارم چرا اذیتم میکني لعنتي چرا اینکار رو باهام 

 ...میکني

طور نرمش کرد و بویي نبرد خداروشکر نگام کرد به چشاي اشکیم واقعا خسته شده بودم از دستش ولي خدایي این اشکا چ

 :...نگام میکرد سرش رو نزدیک سرم آورد و گفت

همیشه همینقدر حرف گوش کن باش و به حرفام گوش کن باران کاریت ندارم من دلم نمیخواد اذیتت کنم...چون دوست دارم -

 ...روت حساسم چون نمیخوام اون تو رو ازمن بگیره

ا ولي من دوست ندارم و دوست داشتن تو رو هم باور ندارم میفهمي اینو یا نه من مال تو نیستم زل زدم به چشاش و گفتم:شیان

 و نخواهم شد
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 :نگام کرد سرش رو کنار گوشم آورد و زمزمه کرد

 ...نگران نباش عاشقم میشي خودم عاشقت میکنم عزیزم-

 :و بعد ازم جدا شد چشمکي واسم زد و گفت

 شب خوش عزیزم خوب بخوابي-

رفت...واي خودم رو پرت کردم روي تخت نمیدونستم تاکي قرار بود با این لعنتي بسازم تا کي قرار بود با شنتیا با عشقم  و

 همه زندگیم نقش بازي کنیم کي این بازي تمام میشد خدا جونم کي؟

 (یک ماه بعد)

ي شیانا خیلي بیشتر شده و حتي نتونستم تو یکماه گذشته از اعتراف و رابطه من و شنتیا ولي از اون روز به بعد حساسیت ها

 ...این یکماه خوب شنتیا رو ببینم و این براي هردوتامون عذاب آور بود خیلي

شیانا رسما منو نامزد خودش اعالم کرده بود جلوي همه واي که شنتیا چقدر عصبي شد و حرصي چقدر آتیش گرفت یادمه 

ر راضیش کردم ما مجبوریم شنتیا تحمل کن مهم اینه من اون لعنتي رو مجبور شدم اون شب یواشکي برم کنارش و به زو

دوستش ندارم و مهم اینه تمام قلبم مال تو عزیزم شنتیا آروم شد ولي وقتي میدید شیانا نزدیکم چقدر حرص میخورد و کاري 

 ...ازمون بر نمیومد

ارم و زجرم میده پس لعنت به این دوست داشتنش بیش تر از قبل از شیانا متنفرم مهم نیست دوستم داره وقتي دوستش ند

انگشتري که شیانا به دستام زد زل زدم بهش با اشک اگه از انگشتم روزي درش میاوردم شیانا منو میکشت و حلقه شنتیا تو 

 کردگردنم بود خدایا این چه سرنوشتي اشک گونه هام رو خیس کرد سیروس اصال ازم خوشش نمیومد بخاطر شیانا فقط قبول 
... 

 ...نذاشتم شیانا بهم نزدیک بشه نمیخواستم حتي نگام به نگاهش بیافته ازش متنفر بودم متنفر

عوضي به همه گفته بود باران عشق منه دختري که دوستش دارم و به زودي هم مال هم میشیم ولي من عمرا مال شیانا بشم 

 ...اگه روزي بخوام مال اون بشم خودمو میکشم

 ....و عوض کرده بود و قشنگ ترین اتاق عمارت رو واسم درست کرده بود و داد به منشیانا اتاقم ر

از پنجره بزرگ اتاق زل زده بودم به بیرون دلم واسه شنتیا پر میکشید چند وقت بود نتونستم از نزدیک ببینمش و لمسش کنم 

 ...لمس آغوشش عطر تنش

م و بهم ریختمشون واي تمام وجودم شنتیا رو میخواست دستم بي حوصله نشستم روي تخت دست توي موهاي بلندم کشید

 .. روي قلبم گذاشتم و فشردم قلبم با هر تپش فریادش رو میزد

 یه عطر، یه بالش، یه حرف یه خواهش

 یه قلب، گرفته، برس، به داِدش

 نمیتونم از فکرت َدرام ، ُپر شده از فکرت شبام

 برام آرزوي همه بودیم ولي حاال آرزو شده عشقت

داخل حمام شدم و لباسم رو از تنم کندم و آروم داخل وان شدم و رفتم زیر آب و فقط سرم بیرون بود حالم بد بود دلم بد هواي *

 ...شنتیا رو کرده بود و نمیتونستم کنارش باشم واسم بدترین عذاب بود از دور دیدنش

تا ازم دور شدي بودم پشت پلکام خاطراتم باهاش ردیف میشد  آروم نفس گرفتم و سرم رو زیر آب بردم چشام بسته بود زیر آب

 ، دستات هم سرد شد

 نفسم بند اومد قلبم ُپِر درد شد
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 تا ازم دور شدي ، دستات هم سرد شد

 نفسم بند اومد قلبم ُپِر درد شد

 ... روي آبحس کردم نفس هام بند اومده اومدم *

دست به صورتم کشیدم چشامو باز کردم که نگام خیره شنتیا شد نگام میکرد با لبخند متعجب نگاهش کردم اینجا چیکار میکرد 

اصال چطور ممکنه متعجب نگاهش کردم که دستاش روي بدنم نشستم و آروم نوازشم کرد پر از لذت شدم پر از یه حس ناب 

 :ردمزل زدم به چشاش و آروم زمزمه ک

 بي معرفت میدوني چند وقته ندیدمت دلم واست تنگ شده خیلي شنتیا چطور اومدي کنارم با وجود شیانا-

 من بي تو میمیرم ، میبیني دلگیرم

 باز نمیاي پیشم ، نمیتونم از فکرت َدرام

 میدونم میدوني ، تو هم نمیتوني

 بدون من بموني ، نمیتونم از فکرت درام

 منم دلم واست تنگ شده بود عزیزم-

 بعد تو دیگه هیچي خوب ني

 همه َبَدن واسم هیشکي خوب ني

 میدونم تو هم پشیموني

 کاش نمیرفتي و کاش میموندي

 حالم بده، این دنیا بده

 زمزمه کردم:نگفتي چطور اومدي؟*

 باران من تو خیالتم هرموقع بهم فکر کني من کنارتم عزیزم هرموقع که بخواي گلم دوست دارم عزیزم یادت نره-

 نیستي خونه طوفانیه ، عذابم نده

 نمیتونم از فکرت درام

 تا ازم دور شدي ، دستات هم سرد شد

 نفسم بند اومد قلبم ُپِر درد شد

 دور شدي ، دستات هم سرد شدتا ازم 

 نفسم بند اومد قلبم ُپِر درد شد

با وحشت چشامو باز کردم چیزي نبود شنتیایي وجود نداشت متعجب زل زدم به دور و اطرافم تو وان دست کشیدم به بدنم *

ت بستم اشکام گونه چقدر واقعي بود ...ولي تو خیالم بود همش خیال بود وقتي بهش فکر کردم حس کردم کنارمه چشامو با لذ

 ...هاي خیسم رو داغ کرد به کجا رسیدم از دلتنگیت

 :دستم روي قلبم گذاشتم صداش بازم توي گوشم پیچید

 باران من تو خیالتم هرموقع بهم فکر کني کنارتم عزیزم هرموقع که بخواي گلم یادت نره دوست دارم-

 ... و بازم بهش فکر کردم و بازم کنارم حسش کردم
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 بازم از تو دور شم ، صدات میپیچه باز توو گوشم تا میام

 میبینمت تووي آغوشم ، نمیتونم از فکرت درام

 احساسي که من به تو دارم ، همه وجودمو به تو دادم

 بدون تو من خراِب حالم ، نمیتونم از فکرت درام

 تا ازم دور شدي ، دستات هم سرد شد

 نفسم بند اومد قلبم ُپِر درد شد

 شدي ، دستات هم سرد شدتا ازم دور 

 نفسم بند اومد قلبم ُپِر درد شد

 تا ازم دور شدي ، دستات هم سرد شد

 ....تهي....تا ازم دور شدي

 .... باالخره دوش گرفتم و حولم رو دور خودم پیچیدم و از حمام بیرون اومدم قطرات آب از روي موهام چکه میکرد

ه هاي شنتیا لبخند روي لبم نشست و ب*و*سودم گونه هام رو نوازش کردم رو به روي میز آرایشم وایستادم زل زدم به خ

 زمزمه کردم : تو همه وجود مني هیچ کس نمیتونه تو رو از من جدا کنه شنتیا عزیزم

 ...و از توي کشوي میز آرایشم گردنبندم رو گرفتم حلقه اي که بهم داد رو لمس کردم و چسبوندمش به قلبم..دوست دارم شنتیا

موقع در اتاقم زده شد سریع گردنبند رو پرت کردم توي کشو در اتاقم باز شد قبل اینکه اجازه ورود بدم و شیانا بود که  همون

 ...... داخل شد متعجب نگاهش کردم

 ...متعجب زل زدم به شیانا که نگام میکرد یعني داشت قورتم میداد در اصل

 :زدم حوله ام رو بیشتر دور خودم پیچیدم و با حرص جیغ

 ...بیروووون شیانا زود-

که اومد سمتم و گفت:چرا مگه نامزد من نیستي چرا باید برم بیرون مگه مال من نیستي فکر کردي من تا کي میتونم تحمل کنم 

 تحمل این پس زدن هات رو

 : از خشم قرمز شدم و فریاد زدم

 ...ارم اینو بفهم لعنتي من مال تو نیستبرو گمشو بیرون شیانا هزار بار بهت گفتم من عاشقت نیستم دوست ند-

لرزید از تو لرزیدم حالم بد شد اشکام ریخت چهره شنتیا جلو چشام اومد و با خشم زدمش کنار و قبل اینکه به خودش بیاد با 

 ...حکم زدم در گوشش یه صورتش یه ور شد و صداي سیلي سکوت اتاق رو شکوندپشت دست جوري م

شیانا دستش روي گونه هاش گذاشت و پوزخندي زد و نگام کرد و دستش رو کنار لبش کشید که رد خون روش مونده بود و 

 :زل زد بهم اشکام میرخت هق هق میکردم جیغ زدم

 ....مي دوست ندارم ازت متنفرم متنفر لعنتيگمشو برو بیرون از اتاقم لعنتي چرا نمیفه-

که شیانا نگام کرد با دستش دستام رو گرفت به زور منو کشوند سمت خودش و چسبوند منو به خودش نفس تو سینه هام 

حبس شده بود از ترس با ترس چنگ زده بودم به حولم که نیوفته نگام کرد خم شد سمتم موهاي بلند و نم دارم رو از روي 

 :هام کنار زد سرش کنار گوشم اومد مثل یه مار انگار داشت دورم میپیچید و آروم زمزمه کرد شونه
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باران وحشي نشو...من بیشتر عاشقت میشم عاشق این وحشي بازیات عزیزم ...باران تو مال مني صبرم یه حدي داره اینقدر -

شه تو میخواي مال من باشي یا نه بي توجه به خواسته منو پس نزن نزار روزي برسه که تحملم تمام شه و دیگه واسم مهم نبا

 تو مال خودم کنم تو رو ..پایبند شیانا بشي پس نزار اون روز برسه و صبر من سر برسه

ید ب*و*سمات و مبهوت نگاهش کردم صداش آروم بود ولي بوي تهدید داشت...ازش میترسیدم آروم روي شونه هام رو 

 از درد لب گزیدم خندید و بعد ولم کرد م تر نگهم داشت و لرزیدم خواستم ازش جداشم که محک

 افتادم روي تخت با نفرت نگاهش کردم که گفت:لباساتو بپوش عزیزم دلم نمیخواد سرما بخوري

شتم اشکام چکید چنگ زدم به گردنم عصبي و رفت از اتاق بیرون در رو پشت سرش بست میلرزیدم دستام روي صورتم گذا

 ....ه لعنتیش پاک شه مثل دیوونه ها لبامو گاز میگرفتم و گریه میکردمب*و*سمحکم دست کشیدم تا 

*********** 

روي مبل وسط سالن بیکار نشسته بودم شنتیا تو اتاقش بود و شیانا خونه نبود از وقتي شیانا لعنتي منو مال خودش کرد 

 .... لش بد بود خیلي حتي انگاري از منم دلگیر بود دلم واسش یه ذره شده بود خدا جونمشنتیاي من حا

 :تو فکر بودم که متوجه کسي شدم تو سالن سرم رو باال آوردم سیروس بود سریع از روي مبل بلند شدم و گفتم

 سالم سیروس خان-

 ... ومد مثل یه مار کینه توزانه بهم چشم دوخته بودنگام کرد اشاره زد بشینم خودشم نشست نگام کرد از نگاهش خوشم نمی

 و بعد گفت:پسرم رو دوست داري مگه نه؟

 :متعجب نگاهش کردم نگام کرد حرفي نزدم معلومه دوست نداشتم از شیانا متنفر بودم وقتي دید جوابي نمیدم گفت

 قط بخاطر شیانا دارم تحملت میکنمهه نمیدونم اون شیانا احمق چي توي..تو دیده که عاشقت شده عاشق یه کلفت ف-

 ..غرورم بازم شکست ولي حرفي نزدم سخت بود برده باشي و باید مثل کبک سرت رو کني تو برف

بازم چیزي نگفتم نگام رو دوختم به زمین که سیروس اومد کنارم یقه لباسم رو گرفت تو مشتش کاري کرد سرم رو بیارم باال 

 :فتو زل بزنم تو چشاش نگام کرد و گ

اگه بفهمم پسرم رو دوست نداري اگه شیانا روزي بخاطر توي کثافت بشکنه اگه پسرم بخاطرت چیزیش بشه اون موقعس -

خودم میکشمت میفهمي جوري میکشمت که جنازتم نتونن پیدا کنن..اگه به پسرم خیانت کنتي خودم تو و اون لعنتي رو نابود 

 میکنم

 ...زید خیلي ازشون میترسیدم این پدر و پسر یه دیوونه تمام عیار بودنو محکم پرتم کرد روي مبل دستام میلر

 :هجوم اشک رو تو چشام حس میکردم با حرص از روي مبل پاشدم و گفتم

دوستم نداري منم دوستون ندارم به هر حال دوست داشتن زودي نیست سیروس خان ولي اجازه نمیدم باهام اینطور رفتار -

و بهتره به انتخابش احترام بزارید شما که نمیخواین شیانا یه موقع ازتون ناراحت بشه بخاطر رفتار کنین من انتخاب شیانام 

 بدتون بامن نچ نچ خیلي بد میشه اگه بفهمه امروز شما به من انگ ه*زهگي زدین

وء استفاده کنم سیروس باخشم نگام کرد درسته از همشون متنفر بودم ولي خوب از شیانا که میتونستم در برابر سیروس س

 سیروس با خشم لیوان ویسکي اش رو کوبوند روي میز پوزخندي زدم و گفتم:فعال سیروس خان

و روي پاشنه کفشم چرخیدم و از سالن زدم بیرون ولي تازه بغضم سرباز کرد لعنت به همتون از خودم متنفر بودم از اینکه 

 ....مجبود بودم مثل خودشون باشم

 ...رفتم نگام به اتاق شنتیا خورد اشکام بیشتر ریخت اون اتاق واسم شده بود اتاق ممنوعه باخشم از پله ها باال
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بدو رفتم سمت اتاق خودم که نکنه یه وقت برم اتاق شنتیا در اتاقم رو باز کردم داخل اتاقم شدم صورتم خیس اشک بود وقتي 

 ... اهش کردم اونم نگام کردسرم رو باال آوردم نگام خشک شنتیا شد که تو اتاقم بود متعجب نگ

 ...نگام به بالکن افتاد از بالکن اتاقم یواشکي اومده بود کنارم

اشکام ریخت بیشتر دلم اندازه حجم قفس واسش تنگ شده بود وستاش رو باز کرد که پر کشیدم سمتش و فرو رفتم تو 

 ...آغوشش آغوشي که همه زندگیم بود

ریه هام کشیدم هم رو سفت بغل کرده بودیم انگار سالها بود شایدم قرن ها بود هم رو مثل دیوونه ها عطر همیشگي اش رو به 

ندیده بودیم سرم تو گودي گردنش فرو کردم شنتیا همه وجودم بود همه زندگي باران مرد من..چطور براش زنانگي خرج 

 ...نکنم

ه میکرد و من بیشتر تو وجودش حل ب*و*سرو غرق ید و من گریه میکردم از ب*و*سید گونه هام رو ب*و*سروي موهام رو 

 :یدم و زمزمه کردمب*و*سمیشدم...صورتش رو تو دستام گرفتم گونه هاش رو 

 نامرد دلم خیلي واست تنگ شده بود بي معرفت چرا ازم خبر نمیگرفتي چرا جواب مسیج هام رو نمیدادي-

انومي ببخشید عزیزم باید با خودم کنار میومدم تحمل اینکه نگام کرد زل زدم تو چشام منو تو بغلش گرفت و گفت:من بیشتر خ

 تو مال مني و کنار اوني عذابم میداد زن مني و نامزد اون خونده شدي میخوام بمیرم

نگاهش کردم لبخندي زدم به عسل چشاش خیره شده و گفتم:هیش خدا نکنه من از اون متنفرم ما مجبوریم شنتیا مجبور عزیزم 

 اني عشقمتو همه وجود بار

اونم همراهیم کرد عقب عقب رفتیم و روي تخت نشستیم دستش دور کمرم سفت شد و کمرم رو نوازش میکرد و چنگ زدم تو 

 ..... موهاش خوش حالتش و همراهیش میکردم

هام رو از کنار صورتم کنار زد ازهم جدا شدیم با لبخند بهم زل زدیم شنتیا منو روي پاهام نشوند باعشق نگاهش کردم مو

 :ید و گفتب*و*سموهام رو بوکشید و 

 اومم باران عاشق موهاتم عاشق رنگ شب چشاتم-

 :با لبخند سرم روي سینه هاي ستبرش گذاشتم و آروم گفتم

 منم عاشق رنگ عسل چشاتم-

 :لبخندش رو میتونستم حس کنم آهي کشید و آروم گفتم

 ام بشه شنتیا دلم میخواد باهات فرار کنم برمخسته شدم شنتیا پس کي قراره تم-

 :همونطور که موهام رو ناز میکرد گفت

 خوب فرار میکنیم-

 :چشام گرد شد به رو به روم زل زدم و یهو پرید و جیغ زدم

 چیییي فرار کنیم میفهمي اصال چي میگي-

ریم از دستشون که گفتم مثال یه شبانه روز نگاهش کردم خنده اش گرفت صورتم رو تو دستاش گرفت و گفت:نگفتم فرار کنیم ب

باهم از این خونه بزنیم بیرون و کلي خوش بگذرونیم میخوام یه جاي قشنگ ببرمت یه جاي خیلي خوشگل جایي که واسه 

 خودم آرامش

چهار ساعت  نگاهش کردم و گفتم:دیوونه شدي حتما آخه چجوري با وجود شیانا ما میتونیم یه روز تمام باهم باشیم یه بیست و

 هه احمقانه اس...شنتیا اوندفعه هم مجبور شده بود

 :شنتیا نگام کرد و گفت
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 باید یه راهي باشه باران-

 زل زدم بهش نگاهش کردم و گفتم:چه راهي

 که شونه باال انداخت یعني خودشم نمیدونه

 :زدم به بازوش خندیدم و گفتم

 ...پس نمیدوني حرف نزن-

 :یهو یه فکري زد به سرم و یه لبخند شیطاني زدم شنتیا گفتنگام کرد منم نگاهش کردم 

 فکر کنم باید بیخیالش بشیم-

 با لبخند موزي گفتم:نه چرا بیخیال من یه نقشه دارم

 زل زدم بهم و گفت:چه نقشه اي؟

ند زل زدیم بهم با شیطنت خندیدم و سرم رو کنار گوشش بردم و نقشه ام بهش گفتم که لبخند رو لباي شنتیا هم نشست با لبخ

 ....دیگه

********** 

 ... اووق فقط اوووق میزدم تو دستشویي

 ... حالم خوب نبود دم در شنتیا و خدمتکارها داشت خودش رو جر میداد که چم شده

به زور سنگ دستشویي رو گرفتم و از دستشویي زدم بیرون واییي دستم رو به سرم گرفتم خدمتکارها هي خانوم خانوم 

 ...ه از وقتي شیانا معرفي کرده بود منو به عنوان عشقش شده بودم خانوم خونه مسخرسمیکرون ه

 شنتیا نگام کرد و گفت:باران باران حالت خوبه؟

نگاهش کردم یهو سرم گیج رفت داشتم میافتادم که شنتیا سریع منو تو بغلش گرفت زد تو صورتم ولي چشامو باز نکردم هي 

 ...صدام میزد

 :منو از اتاق برد بیرون همون لحظه صداي شیانا رو شنیدم و بعد حس کردم

 اینجا چه خبره باران چش شده تو بغل تو چه غلطي میکنه؟-

 :صداي عصبي شنتیا رو شنیدم

خفه شو شیانا برو کنار به جا این حرفا باید سریع برسونمش بیمارستان حالش اصال خوب نیست از امروز صبح تا حاال باال -

 ...میاره

 :ي عصبي شیانا اومدصدا

 هیچ جا نمیبریش صبر کني برم آماده شم باهم ببریمش-

 ...ولي شنتیا بي توجه به شیانا منو از خونه برد بیرون ناله میکردم

شنتیا منو سوار ماشین کرد و پاشو روي گاز گذاشت و ماشین از جاش کنده شد همون موقع صداي موبایلش در اومد جواب 

 :د و فریاد میزد چرا تنهایي داره منو میبره بیمارستان و شنتیا با حرص گفتداد شیانا پشت خط بو

 ...احمق نمیفهمي حالش بد بود نمیتونستم منتظر باشم تا جنابعالي لباس بپوشن و شیک و پیک بشن که-

 : انگاري شیانا راضي شد که قطع کرد همون موقع صداي شنتیا اومد که صدام میزد
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 ..باران ...باران-

 :اب ندادم که ماشین رو گوشه اي پارک کرد زد رو ترمز و خم شد روي صورتم و گفتجو

 باران...باران حالت خوبه؟-

 :بنگ چشامو باز کردم و زل زدم تو چشاش با دیدن چشاي بازم نفسش رو فوت کرد و گفت

 هووف فکر کردم واقعا چیزیت شده-

 :زیر خنده دستامون رو بهم کوبوندیم و گفتیم خندیدم زل زدم بهش نگاه کردیم همدیگه رو بلند زدیم

 ایولللل-

 و خندیدیم جیغ زدم:وایییي باورت میشه نقشمون گرفت

 ....شنتیا خندید و گفت:دم خودمون گرم حاال بزن بریم به سوي خوش گذروني

 ....با خنده گفتم:بزن بریم

اخم نشستم زل زدم از ماشین به بیرون که شنتیا  هرچي جیغ زدم کجا میخوایم بریم آخرش نم پس نداد منم حرصم گرفت با

 خندید و گفت:قربونت قهر نکن بابا میفهمي کجا میخوایم بریم آدم مگه سوپرایز رو میگه؟

 :پوفي کشیدم و نگاهش کردم که لپام رو کشید آي دستم رو گذاشتم روي لپم و گفتم

 ...آیي دستت رو بکش پسر مگه کش تنبون هي میکشي-

دي زد چیزي نگفت منم چیزي نگفتم زل زدم به بیرون با لبخند ولي قبلش دستم سمت ضبط حرکت کرد روشنش شنتیا لبخن

 :کردم آهنگي پخش شد با شنیدن آهنگ لبخند رو لبام نشست و دستاي شنتیا تو دستام قفل شد و گوش سپردم به آهنگ

 یه چیزي بگم بهت بیاد دوِست دارم زیاد

 منو نخواد میمیرم اگه نبینمت یا دلت

 چه هواي عاشقونه اي داره بارون میاد

 اگه بدوني به خاطرت حالم چه جوریه

 اینا همه تقصیر دله تقصیر دوریه

 اومدن تو قشنگ ترین مزد صبوریه

 بارون بارون دلمو ببر پیشش

 قلبم داره مي سوزه تو آتیشش

 بارون بارون تو که منو مي شناسي

 یه آدم دیوونه یه آدم احساسي

 و دلي که یه حالیه جات خیلي خالیهمنم 

 با تو حال دل عاشق من هر لحظه عالیه

 نگو اینا همه توهمه همه شون خیالیه

 منم و دلي که مي خواد تو رو حیفه بگي برو
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 بیا راحتم کن عشق من از این تصورو

 بدوِن تو من مي خوام چیکار دنیاي بي تو رو

 بارون بارون دلمو ببر پیشش

 وزه تو آتیششقلبم داره مي س

 بارون بارون تو که منو میشناسي

 یه آدم دیوونه یه آدم احساسي

 ....پویا بیاتي...هواي عاشقونه

باالخره داشتیم میرسیدیم البته گفته شنتیا از وسط یه جاده جنگلي عبور میکردیم که خیلي خیلي خوشگل بود محو اطراف و 

 ...جاي قشنگي بودجاده و جنگل شده بودم وایي انگار خواب بودم جه 

باالخره ماشین وایستاد شنتیا پیاده شد و رفت سمت دروازه بزرگ سرمه اي رو به رومون بود و بازش کرد و دوباره سوار 

ماشین شد و ماشین رو راه انداخت و داخل خونه برد و پارک کرد مات و مبهوت از ماشین پیاده شدم خیلي خوشگل بود یه 

 فوق العاده نبود.؟خونه ویالیي وسط یه جنگل 

 ...ون تمام شده بود و تو بهار بودیمم*ستبود خیلي قشنگ بود هوا عالي بود و جنگل قشنگ تر از همیشه بود آخه دیگه ز

 با لبخند زل زدم به شنتیا و گفتم:وایي شنتیا اینجا فوق العادس این خونه مال کیه؟

گم بود پدر مادرم بعد مرگش رسید به مادرم و بعد مرگ مادرم رسید نگام کرد و با لبخند گفت:این خونه این ملک واسه پدر بزر

 ...به من..هرموقع دلم گرفت اومدم اینجا...اینجا واسم منبع آرامش باران هرموقع دلم آرامش میخواد تنهایي میام اینجا

چي از گذشتش نگاهش کردم آهي کشید انگار یاد مادرش و گذشته ها افتاده بود دستي به صورتش کشید هنوزم هی

 ...نمیدونستم

همون موقع موبایلش زنگ خورد نگاهش به گوشیش کرد و رفت گوشه اي تا صحبت کنه منم زل زدم به خونه یه خونه ویالیي 

 ...با نماي سنگي و صندلي هاي چوبي که تو ایوونش میشد گفت چیده شده بودن فضا رو خیلي قشنگ کرده بودن

 و گفتم:کي بود؟ شنتیا باالخره اومد نگاهش کردم

 :دستش رو پشت کمرم انداخت و گفت

 شیانا بود-

 نگاهش کردم و گفتم:هییي چي میگفت وایي؟

نگام کرد خندید و گفت:گفت چیشدي تو بیمارستانین منم چي گفتم..گفتم آره بیمارستان هستیم مسمومیت غذایي بوده باران باید 

 فعال بستري باشه منم به عنوان همراه کنارشم

 ب گفتم:راحت کنار اومد با قضیهمتعج

 خندید و گفت:نه بابا پیچوندمش میخواست بیاد بیمارستان

 ولي عجیب شیانا و حرفي نزنه و راحت کنار بیاد خیلي عجیب شنتیا-

 :دستام رو گرفت و گفت

 نگران نباش باز فکرهاي منفي نکن بیا بریم داخل خونه-

رون داخل ویال نماش همه از چوب بود شبیه کلبه ولي خونه کلبه اي نبود سر تکون دادم باهم داخل ویال شدیم برعکس بی

 ...ویالیي بود
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 .....خیلي خوشگل بود همه چیز هم مرتب بود

شنتیا انگار براي یه روزمون مواد غذایي خریده بود چون از تو ماشین آورد و گذاشت تو یخچال تو خونه و منم کل خونه رو 

دوتا اتاق خواب داشت که مثل بیرون اتاق خواب ها هم طرح چوبي داشتن با پرده و مالفه هاي گشتم و دید زدم همه جا رو 

 ...سفید و آبي رنگ تضاد جالبي بود و آرامش بخش

 وقتي برگشتم دیدم شنتیا روي کاناپه چشاش بسته و خوابه حرصم گرفت این منو آورده اینجا بعد خودش بخوابه؟

رکت محکم خودم رو پرت کردم روش و نشستم روي شکمش که با ترس پرید و زل زد بهم با یکم نگاهش کردم و بعد در یه ح

 :دیدن قیافش زدم زیر خنده که شنتیا گفت

 میکشمت باران-

و منم پا به فرار گذاشتم اونم دنبالم دور خونه میدوییدیم تا اینکه توي ایوون خونه منو گرفت خندیدم شروع کرد قلقلک دادنم 

 ...قلقلکي قهقه میزدم وایي خدااامنم به شدت 

 باالخره ولم کرد هردو میخندیدیم تکیه دادم به نرده هاي چوبي و اومد کنارم و گفت:خوبي ؟

 با خنده سر تکون دادم و گفت:حاال چرا منو از چرت بیدار کردي؟

 ...شنتیا االن بریم بریم خوب منو آوردي اینجا بعد خودت بخوابي من دلم میخواد برم بیرون و جنگل دور بزنیم واي-

 باشه ولي اول بیا یه ناهار بزنیم تو رگ بعد خودم میبرمت و کل اینجا رو میگردیم نشونت میدم موافقي؟-شنتیا

 موافقم

باهم رفتیم تو خونه بسته گوشت آماده اي که شنتیا خریده بود رو گرفتم و پودر سوخاري رو هم برداشتم به گوشت مرغ زدم و 

ردن مواد مرغ هاي سوخاري شده رو سرخ کردم و ساالد هم سپردم به شنتیا نا درست کنه و طي درست کردن بعد آماده ک

 ...ناهار کلي مسخره بازي در آوردیم و میخندیدیم

موقع ناهار هم سر میز هي دهن هم غذا میذاشتیم کلي حال میکردیم واسه خودمون بعد کلي مسخره بازي ظرف ها رو هم باهم 

بته بیشتر جنگ کف بازي داشتیم رو سر و صورت هم کف میزدیم کال کرم بازیمون گل کرده بود خیلي خوش گذشته شستیم ال

 .....بود ناهار

 وایي بعد ناهار و کمي استراحت با شنتیا از خونه زدیم بیرون دیدم شنتیا گفت:همینجا باش االن میام

نداختم که دیدم بعد چندي صداي سوت اومدم برگشتم وایي با دیدن و رفت پشت خونه متعجب بهش نگاه کردم ولي شونه باال ا

چیزي که دیدم دوست داشتم از خوشحالي جیغ بزنم که زدم و خندیدم شنتیا سوار یه دوچرخه خیلي خوشگل واسم سوت میزد و 

 :گفت

 نمیاین باال سیندرال بریم دوچرخه سواري تو جنگل؟-

رفتم سمتش که شنتیا کمرم رو گرفت و منو جلو نشوند جوري که کامل تو بغلش بودم خندیدم و گفتم:معلومه که میام و بدوم 

پاهام کال یه طرف دوچرخه بود و شنتیا هم خودش پا میزد و راه انداخت دوچرخه رو یک حالي داشت که نگو چشامو بستم 

صداي جیک جیک گنجشک ها فضاي واییي و شنتیا هم تقریبا با سرعت پا میز و تو جاده جنگلي حرکت میکردیم درخت ها 

 :فوق العاده اي رو ایجاد کرده بود جیغ زدم

 واییي عالیه عالییي عشقم تند تندتر

 :شنتیا خندید و تند تر پا زد وویي دستام رو باز کردم و از ته دلم جیغ کشیدم

 خداجونم شکرت-
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شالم از سرم سر خورده بود و روي شونه  که صداي جیغم صداش توي سکوت جنگل پیچید اکو شد خندیدم و فقط جیغ میزدم

هام افتاده بود و موهام رو باد پریشونشون کرده بود چشامو با لذت بستم و سرم رو به سینه هاي ستبر شنتیا تکیه دادم قشنگ 

 ...ترین حس دنیا بود قشنگ ترین روز عمرم امروز بهترین حس اینه با عشقت بري دوچرخه سواري

و دور دور تو جنگل شنتیا یه جاي قشنگ نگه داشت دوچرخه رو و هردو پیاده شدیم خیلي خوشگل  بعد کلي دوچرخه سواري

بود یه پل چوبي که از زیر پل رود خونه بود و آب به سرعت میگذشت شنتیا دستم رو کشید برد هردو وایستادیم روي پل زل 

و گفت:کجا دیوونه یه موقع سرت گیج میره پرت زدم به رودخونه خیلي قشنگ بود خم شد که شنتیا سریع دستم رو کشید 

 میشي

خندیدم و بعد دوتایي روي پل نشستیم چهار زانو زل زدم بهش اونم زل زد به من نگام کرد چشاش غم داشت دستام رو گرفت 

 :ید گفتمب*و*ستو دستاش و روي دستام رو 

 شنتیا چیزي شدي عزیزم؟-

 :صداي بم و مردونه اش لرزش داشت آروم گفت

اران میخوام امروز باهات حرف بزنم میخوام بگم از همه چیز بگم میخوام بهت از یه زندگي بگم از داستان یه زندگي بگم که ب-

از واقعي هم واقعي تره میخوام به حرفام خوب گوش کني باشه عزیزم میخوام از داستان زندگي مادرم شروع کنم تا زندگي 

 خودم میخوام اول خوب گوش کني فقط

 :ب نگاهش کردم دستاش رو فشردم و گفتممتعج

 ...حتما بگو عزیزم میشنوم-

 : شنتیا نگام کرد آهي کشید زل زد به یه نقطه نا معلوم و بعد مکثي آروم شروع کرد به حرف زدن

 ...یکي بود یکي نبود ...دنیا همش با یکي بود هه کاش اول همه قصه یکي بود یکي نبود هیچوقت نبود-

ورد یه دختر بود یه دختر به اسم دنیا یه دختر که خیلي خوشگل بود یه دختر که عزیز دل باباش بود مثل همه داستانمون در م

 ...دخترا باباشم همه زندگي دنیا بود... دنیا جز خودش برادري هم به اسم داریوش داشت

 ...دختر قصه ما مثل هر داستاني عاشق شد عاشق پسر شریک باباش اسمش سیروان بود

وان و دنیا واسه هم میمردن ولي این دنیا به کي رحم کرد که به اونا رحم کنه سیروان یه برادر داشت به اسم سیروس سیر

..سیروس دوباري تو مهموني ها دنیا رو دیده بود و دل به دنیا بسته بود عاشق و شیفته اش شده بود به دنیا ابراز عالقه کرد 

 ...دولي دنیا پسش زد و گفت ازش خوشش نمیا

سیروس میدونست داداشش و دنیا همو میخوان ولي حریص بود و دنیا رو میخواست بایدم به دستش میاورد سیروس به 

 ...پدرش گفت دنیا رو میخواد

پدرشم گفت کي بهتر از دنیا رفتن خواستگاري ولي دنیا جواب منفي داد سیروان عصبي بود وقتي فهمید دنیا رو براي سیروس 

به پدرش گفت من عاشق دنیام اونو ازم نگیر ولي پدرشون یا بهتر بگم پدربزرگ من بین دوتا پسرش  خواستگاري کردن

عالقه شدیدش به سیروس بود وقتي دید دنیا و پدرش مخالفت میکنن با تمام نامردي به همراه سیروس پدر دنیا رو تهدید 

 ..شون ازش دارن اجرا میزارن و این یعني ته بدبختيکردن اگه دنیا سیروس ازدواج نکن تمام چک و سفته هایي که تو دست

پدر دنیا به دنیا گفت بخاطرش با سیروس ازدواج کنه ولي دنیا چطور میتونست قید عشقش رو بزنه ...ولي بخاطر پدرش 

 ...مجبور به ازدواج با کسي شد که ازش متنفر بود سیروس

ن مایع عذاب بود...بعد یکماه دنیا از سیروس باردار شد شیانا جلو چشاش هر روز سیروان رو میدید و این واسه هردوتاشو

 ...رو باردار شد

دنیا به تنها کسي که درد و دالش رو میگفت برادرش داریوش بود و داریوش هر روز بیشتر از سیروس متنفر میشد که 

 ...خواهرش رو عذاب میداد
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به دنیا اومدن پسرش سر از پا نمیشناخت وقتي شیانا به  سیروان روز به روز شکسته تر میشد زیر درد عشقش و سیروس از

 ...دنیا میاد پدربزرگم و سیروس هفت شبانه روز جشن گرفتن

خالصه بگم مادرم شیانا رو دوست نداشت چون از وجود سیروس بود ولي بازم بچش بود همش گریه میکرد آخرش سیروان و 

ه زد و باهم یواشکي رابطه داشتن دنیا با اینکه یه زن شوهر دار بود و مادرم طاقت نیاوردن و بازم عشق آتشین بینشون شعل

سیروان نامحرمش واسه هیچ کدومشون مهم نبود ولي یه شب کامال بي اختیار و ناخواسته رابطه اي بینشون شکل میگیره که 

 ...از اون رابطه من به وجود میام

 .....حتي پدر مادرماون موقع ها تازه پدربزرگم فوت کرده بود پدر...پدرم.

من شدم یه بچه حرومي یه عمر عذابش رو به دوش کشیدم و سیروس با فهمیدن حامله شدن دنیا عصبي میشه و میگه امکان 

نداره این بچه از من باشه چون ماه ها بود مادرم و سیروس باهم هیچ رابطه اي نداشتن یعني مادرم نمیخواست اون موقع ها 

 ...شیانا دوسالش بود

بر میکنن تا من به دنیا بیام سیروانم هیچي کاري نمیتونست کنه و همش از دور منو میدید هه به عنوان عمو بچه ولي پدر ص

 ..من اون بود نه سیروس بعد به دنیا اومدن آزمایش دي ان اي میدن و میفهمن من بچه سیروس نیستم

 ...که مادرم تا چند روز تو بیمارستان بستري میشه و سیروس خیلي راحت پي به خیانت مادرم میبره و اونقدر میزنتش

مادرم کسي رو نداشت چون سیروس پاي تمام خانواده مادرم رو از خونش قطع کرد داییم داریوش رو هم همینطور چون 

سیروس یه کله گنده عوضي بود که تو کار خالف بود ولي تمام کاراش رو زیر آبي میرفت و کسي متوجه اش نمیشد اونقدر 

کله خر و گنده بود که حتي بین آدماي خودمون پلیس هم آدم داشت بیشتر دلیل قطع رابطش با داییم این بود دایي من داریوش 

 ...برادر مادرم سرهنگ بود از همینم میترسید

روان مادرم که افتاد یه گوشه تو بیمارستان رفت سر وقت سیروان برادرش رو به قصد کشت از دره پرت کرد پایین ولي سی

 نمرد زنده موند میدوني بعدش چیکار کرد؟

اونو آورد خونه خودش ازش نگه داري کرد جلو چشاش با مادرم بود جلو چشاش بچش که من بودم رو بزرگ میکرد و 

سیروان که یه فلچ سر تا پا بود فقط روزا اشک میریخت و نابود میشد عشقش و ثمره عشقش رو میدید که زیر دست سیروس 

 ... یروس جلو چشاش منو کتکم میزد اون موقع ها نمیدونستم اون مرد سیروان پدرمهستن...س

منو و شیانا بزرگ شدیم من شیانا رو دوست داشتم اونم دوستم داشت همیشه مواظب هم بودیم حاال که به اون روزا فکر 

س شد..شد یه عوضي سیروس میکنم میگم کاش هیچوقت بزرگ نمیشدیم ولي هرچي شیانا بزرگ تر شد بیشتر شبیه سیرو

اونو مثل خودش کرد و کاري کرد از من متنفر شه شیانا...شد ازم متنفر شد هر روز تحقیر شدم زیر حرفاي شیانا سیروس هر 

روز بهم میگفتن ح*ر*و*م*ي...یه بچه ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه...بیشترین دلیل نفرت شیانا ازم مادرمون بود شیانا عالقه شدیدي به 

و مادرمون بیشتر به من محبت میکرد چون من ثمره عشقش بودم و وقتي هم فهمید مادرمون خیانتکار ازش متنفر دنیا داشت 

شد متنفر اینکه مادرم به پدرش خیانت کرد و من از دوتا خیانت کارم یه عمر بهم گفتن از خون اشون نیستم سرمدي 

 ... نیستم...هه

 ...جون کند سیروان طاقت نیاورد و باالخره رو همون تخت

و مادرمم بعد مرگ سیروان طاقت نیاورد اگه تا بحالم زنده مونده بود به عشق نفس کشیدن سیروان بود بعد مرگ پدرم یه روز 

 ...تو اتاق خودشو دار زد و کشت

ودم که تمام شدن ولي بدبختي هاي من تازه زیر دست سیروس و شیانا شروع شد تا اینکه وقتي بزرگ تر شدم یه جوون تنها ب

سالها بار تحقیر رو به دوش کشیده بود و تن و بدنش هنوزم از شکنجه هاي سیروس میسوخت با داییم رو به رو شدم دایي ام 

منو برد کنار خودش و از همه چیز واقعیت بهم گفت مثل االن که من بهت گفتم فهمیدم یه عمر بهم دروغ گفتن من ازخونشون 

 ...مادر میشد و همینطور پسرعموم و سیروس هم عمومبودم هه شیانا برادر نانتي از 

داییم منو یواشکي پیش خودش آورد منم که جوون و ریشه انتقام و کینه تو وجودم ازشون داشتم مخصوصا سیروس وارد 

وس و شیانا آگاهي شدم و با داییم و پسر داییم پویان..پسر داییم شد داداشم هویتم حتي تو اداره هم پنهان و مخفي موند تا سیر

نفهمن من یه پلیسم...سالهاست دنبال مدرک هستیم براي گیر انداختن سیروس و شیانا ولي اون لعنتي ها هیچ ردي از 
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خودشون بجا نمیذارن....هیچ وقت مرگ شیانا رو نخواستم هنوزم نمیخوام ولي میخوام برن جایي که حقشون زندان باید برن 

 ....یروس بگیرم انتقام تمام اون تحقیر ها تمام اون شکنجه هاباید انتقام مادرم و پدرم رو از س

 با اشک به شنتیا نگاه کردم چشام خیس شده بود عشقم چي کشیده بود ؟

سرش رو انداخته بود پایین آروم رفتم کنارش صورتش رو تو دستام گرفتم و آروم آوردم باال با دیدن چشاي قرمز و پر اشکش 

شک یه مرد خیلي سخته...خیلي...اگه اون مرد عشقت و همه زندگیت باشه سرش رو تو بغلم حس کردم کمرم شکست دیدن ا

 ...گرفتم و به خودم فشردمش

 :شنتیا سرش رو تو بغلم پنهون کردم و محکم بغلم کرد کمرش رو نوازش کردم با صدایي که میلرزید گفت

اشي من افتادم از مادرم متنفرم و هم دوستش دارم وقتي باران تا به حال شده میون حس نفرت و دوست داشتن گیر افتاده ب-

واقعیت رو فهمیدم درست مثل شیانا ازش متنفر شدم ولي دوستشم دارم..متنفرم چون مقصرش اون بود نباید خیانت میکرد 

سیروس شوهرش بود اگه اون خیانت نمیکرد با سیروان رابطه نداشت من به وجود نمیومدم گناه من چي بود باید 

 ...*ر*و*م*ز*ا*د*ه میشدم چي بود باران...یه عمر عذاب بکشم یه عمر بار ح*ر*و*م*ي بودن رو به دوش بکشمح

 :اشک تو چشام نشست با اشک گفتم

 بسته شنتیا تو ح*ر*و*م*ي نیستي بسته عزیزم خودتو عذاب نده-

 :شنتیا از بغلم بیرون اومد نگام کرد زل زد تو چشام و گفت

ر*و*م*ي نیستم هیچوقت واقعیت رو عوض نمیکنه باران میدونم خیلي دیر بهت گفتم از همه چي اگه گفتن اینکه من ح*-

 نمیخواي با یه حرو*مي باشي میتوني بري

نگاهش کردم متعجب نگاهش رو ازم گرفت داشت چي میگفت ..صورتش رو تو دستام گرفتم برش گردوندم روي گونه هاش یه 

 :و ازش جدا شدم دستاش رو قلبم گذاشتم و گفتمیدم و ب*و*سن قطره اشک رو قطره اشک بود خم شدم سمتش و او

شنتیا حسش میکني این ضربان تند قلبم رو میبینیش فقط بخاطر تو داره میزنه همه وجود باران تویي ...زندگي مني دیگه -

 .. وز مرگمهیچوقت این حرف رو نزن روي که بي تو باشم ر

... 

باهم روي پل وایستادیم و تو بغل هم بودیم که یهو یه چیزي انداخته شد به گردنم متعجب به گردنبند ظریفي که شنتیا به گردنم 

 ...د خیلي خوشگل بودانداخته بود زل زدم پالکش دوتا قلب توهم بو

 :گردنبند رو به گردنم بست متعجب نگاهش کردم که گفت

 شاید این گردنبند خیلي قیمتي نباشه ولي واسه من خیلي با ارزش باران اگه گمش کني خودم میکشمت-

 ...لبامو آویزون کردم و گفتم:.بخاطر یه گردنبند منو میکشي

 :گفت که خندید و پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و

 آخه این گردنبند منم هر موقع کنارت نبودم لمسش کن و به من فکر کن باران حتي کنارتم نباشم همیشه تو وجودتم من-

 با اخم نگاهش کردم و گفتم:غلط میکني اصال بخواي نباشي

خصه ولي پایانش که خندید ولي گفت: باران ما راه سختي رو در پیش داریم این بازي تازه میخواد شروع بشه...شروعش مش

 ...نه

 ...اون روز از حرف شنتیا گذشتم ولي بعدها فهمیدم چقدر قرار بود سختي بکشیم

 ..واي بعد کلي گردش دیگه شب شده بود که برگشتیم ویال
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ولي شنتیا هنوزم گرفته بود و این منو خیلي نگرانم میکرد اصال دوست نداشتم دپرس باشه هرکارم کردم ولي بازم تو خودش 

د شام هم کباب زدیم خوردیم تو ایوون بیرون تو حیاط بودیم باهم دیگه و شنتیا به نرده هاي چوبي تکیه داده هوا هم خراب بو

بود انگاري حال و هواي بارون داشت ..بي حوصله نگاهش کردم اه کاش به گذشته هاش برنمیگشت یهو یه فکري زد به سرم 

برداشتم شنتیا متعجب نگام کرد سوار ماشین شدم و روشنش کردم و بعد ضبط  نیشم گشاد شد خودشه رفتم سویئچ ماشین رو

رو روشن کردم و آهنگي که میخواستم رو پلي کردم و صداشو تا ته باال بردم جوري که ماشین انگاري میلرزید لبخندي زدم و 

 .... رو به روي شنتیا وایستادم و آروم آروم با آهنگ شروع کردم رقصیدن

 وِج اون نگات ، هر جا که خواسته ُبردَتمیه ُعمره م

 آخه چشات فهمیده که یه عمره کشته ُمردتم

 منو ِکشون ِکشون بَِبر ، میخوام بیام توو داِم تو

 فقط دلم مونده اون هم سند زدم به نام تو

 حرفامو میگم به تو که َمحرِم اسراِر مني

 فقط براي خودمي و بخواي نخواي یاِر مني

 .. کمرم رو چرخوندم چرخیدم موهام یه ور ریخت توي صورتم زل زدم تو چشاي شنتیا لبخندي زدم به نرمي شکم و*

و با عشوه بدنم رو تکون دادم و حرکت دست و پاهام به نرمي و زیبایي بود ...شنتیا مات و مبهوت نگام میکرد دست به 

 ....سینه

 واي از این وابستگي ، دلو سپردم دسِت کي

 با حرف ، میتوني که رامم کنيدسِت تو که فقط 

 راهشو میدونستي و ، آخر هم تونستي و

 فکر نمیکردي بشه که راحت منو خامم کني

 واي از این وابستگي ، دلو سپردم دسِت کي

 دسِت تو که فقط با حرف ، میتوني که رامم کني

 راهشو میدونستي و ، آخر هم تونستي و

 فکر نمیکردي بشه که راحت منو خامم کني

تم روي قلبم کشیدم و بعد با حرکت دست بهش نشون دادم که فقط تو میتوني رامم کني و بعد چرخیدم و به پشت اروم آروم دس

 ...کمرم و با*سنم رو میلرزوندم و میچرخوندم و چشمکي نثارش کردم

 غافل از ایني که چشات ، باز داره خوابم میکنه

 مگه چشات چي داره که خونه خرابم میکنه

 لتنگيِ من ُهلت نمیده سمِت مندیگه د

 تا چشام َتر نشده بیا و حرفاتو بزن

 میگم توو فکرتم همش ، میگي توو فکرت هستن و

 با اینکه مغروري ولي ، تجربه کن دلبستنو

 واي از این وابستگي ، دلو سپردم دسِت کي

 دسِت تو که فقط با حرف ، میتوني که رامم کني
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 تي وراهشو میدونستي و ، آخر هم تونس

 فکر نمیکردي بشه که راحت منو خامم کني

 *ریمیکس آهنگ وابستگي محسن یگانه*

 :تمام شد سرم رو خم کردم بلند کردم و نگاهش کردم رفتم رو به روش و گفتم

 خوب چطور بود؟-

 :نگام کرد منم نگاهش کردم دستاش و انداخت دور کمرم محکم منو به خودش فشرد و کنار گوشام زمزمه کرد

 ...فوق العاده اي باران دیوونم میکني دیوونه نمیتونم در برابرت خودم رو کنترل کنم باران تو-

نگاهش کردم منم زل زدم بهش و دستام رو دور گردنش حلقه کردم همون موقع آسمون جرقه زد و بارون گرفت نم نم و 

 ...خیسمون میکرد ولي ما دوتا اصال تو حال خودمون نبودیم

تو نگاه هم حال هیچ کدوممون خوش نبود دستاي شنتیا نشست روي گونه هام و نوازش کرد آروم موهاي غرق شده بودیم 

 ...خیسم رو نوازش کرد قلبم تند تند میزد نفس نفس میزدم انگار صدها کیلومتر راه رو دوییده بودم

 آروم عشق من آروم-

 ..باران تحمل ندارم باران متاسفم نمیتونم-

 ...نگاهش کردم منم نمیتونستم تو حال خودم نبودم فقط چشامو روي هم گذاشتم

اشکام ریخت روي  چه غلطي کردیم چشامو بستم حالم بد بود پشت پلکام فقط چهره غضبناک شیانا میومد از ترس لرزیدم و

گونه هام و هق هق کردم اشکام میچکید با صداي گریه من شنتیا هم بیدار شد و متعجب نگام کرد انگار اونم منگ بود متعجب 

 ...به خودم و خودش چشم دوخت و آثار اتفاقات دیشب واقعیت رو تو سر اونم مثل پتک میزد

 ... صبي چنگ زد تو موهاشنگاه به چشاي اشکي من کرد و دستش رو تو سرش گرفت ع

نگام کرد نگاهش شرمنده بود نگاهش پر از شرم بود انگار ازم خجالت میکشید از اشکاي چشام صداش انگار داشت تحلیل 

 : میرفت

 باران..من...من..نمیخواستم...یعني اصال نفهمیدم دیشب..چیشد ...باران...من-

خواستم این اتفاق االن بینمون بیافته نمیخواستم تا همه چي تمام نشده و زن که جیغ زدم کنترلم دست خودم نبود حالم بد بود نمی

قانونیش نشدم باهاش باشم نمیخواستم وقتي صیغه هستم باهاش باشم با اینکه میدونستم تو اتفاق دیشب خودمم کم مقصر 

 :نبودم از روي تخت پاشدم زیر شکم و کمرم تیر میکشید فریاد زدم

نمیدونستم نفهمیدم چیشد تو دخترونگي منو برنمیگردونه شنتیا بدبختمون کردي بدبخت شدم وایي خفه شو بسه خفه شو -

 ...خدا

 : اشک میریختم و زار میزدم شنتیا خودشم داشت اشکش در میومد پاشد اومد سمتم که جیع زدم

 ...نیا جلو به من دست نزن-

 کن بزار حلش کنیمشنتیا گفت:لعنتي حالت خوب نیست بزار کمکت کنم باران اج ن

 مگه حل هم میشه لعنتي چطور حلش کنیم-

با اشک چشایي که بخاطر پرده اشک تار میدیدن دنبال لباسام کف اتاق بودم ولي پیدا نمیکردم بلوزم رو گرفتم تو چنگم از درد 

به روم کف زمین ریخته کمرم چشامو بستم و لب گزیدم حالم اصال خوب نبود و گیج میزدم و همین باعث میشد لباسام که رو 

 ...شده بودن رو نمیدیدم
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 :شنتیا محکم منو گرفت تو بغلش فشرد جیغ زدم

 یچارهبولم کن ولم کن لعنتي حاال چه گوهي بخوریم اگه شیانا بفهمه هردومون رو دار میزنه بیچاره شدیم -

خت و کمرم رو نوازش میکرد من تو مشت میزدم به سینه هاش ولي شنتیا محکم منو نگه داشته بود و بعد گذاشتم روي ت

 ...بغلش هق میزدم ولي کم کم تو بغلش آروم شدم

 :ید و گفتب*و*سشنتیا کنار پاهام زانو زد دستام رو گرفت روي دستام رو 

باران گریه نکن اشک نریز اشکات داغونم میکنه عزیزم باران غلط کردم گوه خوردم باران نفهمیدم چیشد اصال هردوتامون -

م کاش تو جلوم رو میگرفتي منو ببخش بلخشید غلط اضافي خوردم باران گریه نکن گلم من و تو هیچ گناهي مرتکب نفهمیدی

نشدیم این رابطه حالل بود خداروشکر ، نمیذاریم شیانا بفهمه فقط آروم باش بهم بگو چیکار کنم آروم شي عزیزم بگو گل 

 ...من

 :ش گرفت زل زد تو چشام اشکام رو با بند انگشتاش پاک کرد و گفتبا اشک گریه کردم و شنتیا صورتم رو تو دستا

 قربون اشکات بشم نریز این مروارید ها رو بگو چیکار کنم واست-

 نگاهش کردم و گفتم:هیچ کار چیکار میخواي بکني مگه میشه این خرابکاري که به بار اومده رو درستش کرد نمیشه

هاي من بدتر میشد سرم رو تو بغلش پنهون کرد و اشکام سینه هاي ستبرش رو خیس  بازم زدم زیر گریه شنتیا حالش با گریه

 ...میکردن

 :با اشک زمزمه کردم

 هیچوقت تنهام نزار فقط کنارم باش شنتیا منو ولم نکن من میمیرم من بخاطر وجود تو نفس میکشم-

 :و زمزمه شنتیا کنار گوشم

روي که بخوام تو رو تنهات بزارم و ولت کنم خودمو میکشم ولي ولت نمیکنم هیچوقت تنهات نمیزارم باران هیچوقت عزیزم -

 ...ازت جدا نمیشم روزي که تو رو بخوان از من جدا کنن قلبم رو از سینه میشکافم

 ......آرامش گرفتم اشکام بند اومد وجود قشنگش عطر تنش همش شد تنها یه چیز آرامش

********* 

االخره رسیدیم به عمارت هردو زل زدیم به عمارت با استرس زل زدم به عمارت قلبم تند تند میزد بعد چند ساعت تو راه بودن ب

 ...یه حس بدي داشتم شیانا مثل سگ ازش میترسیدم

 :نگام به شنتیا افتاد یهو موبایلش زنگ خورد لبخندي بهم زد و گوشیش رو جواب داد

 الو جانم پویان بگو؟-

-......... 

 نم پویان االن نمیشه بیام چندساعت دیگه میامچي االن..نمیتو-

-............. 

 ...هرچقدرم مهم باشه نمیتونم بیام چرا نمیفهمي-

-.......... 

 منظورت چیه مطمئني تو؟-

-........... 
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 .....ولي پویان-

 :و زل زد به من با نگراني نمیدونم پویان پسرداییش بهش چي گفت که گفت

 ....باشه باشه میام لعنتي-

 :و گوشي رو قطع کرد نگام کرد منم نگاهش کردم شنتیا کالفه دستي تو موهاش کشید و گفت

 ...باران یه کاري واسم پیش اومده باید حتما برم خیلي مهمه در مورد ماموریتمون باران نمیخوام تنهات بزارم-

اد چشامو سفت روهم فشردم میدونستم دلش نگاهش کردم یعني تنهایي باید با شیانا رو به رو میشدم حس کردم قلبم وایست

نمیخواد بره اگه بگم نرو هم نمیره ولي کارش مهمه در مورد همین ماموریت و عملیات لعنتي پس باید بره شاید یه راهي 

 ...واسه رها شدنمون پیدا شده

 :فقط سر تکون دادم و بالبخند مصنوعي گفتم

نمیتونه کاري کنه اگه هم حرفي زد همون حرفایي که از قبل آماده کردم  مشکلي نیست برو تو من خودم میرم بعدشم شیانا-

 ....بهش میگم

نگام کرد شنتیا اصال دلش نمیخواست بره گفت:نه باران بزار اول باهم بریم داخل بعد اینکه مطمئن شدم اون لعنتي کاري باهات 

 ...نداره میریم پیاده شو بریم

 :واست بیاد ولي من احمق جلوش رو گرفتم و گفتمکاش میزاشتم دنبالم بیاد شنتیا میخ

 ...نه عزیزم برو کارت واجبه منتظرت هستن گفتم مشکلي پیش نمیاد-

و ازش جدا شدم و بعد با لبخند یدم و یه ب*و*سنگام کرد براي اطمینان بیشتر لبخند پر رنگي زدم و خم شدم گونه هاش رو 

 م:برو دیگه عشقم خداحافظازش جدا شدم و گفت

 ...و از ماشین پیاده شدم و نگاه نگران شنتیا تا لحظه آخر بدرقه راهم بود

حرکت کردم سمت عمارت باران اصال خودتو نباز هرچي گفت جوابش رو میدي اصال کم نمیاري هیچ کاري نکردي)آره ارواح 

 (عمه ام چقدرم هیچ کاري نکردیم

و سکوت فرو رفته بود انگاري هیچ کس نبود نه سیروس خبري بود نه شیانا نه خدمتکارها داخل عمارت شدم عمارت عجیب ت

 ....نکنه همشون مردن

واي رفتم قسمت اتاق خدمتکارها دید زدم که دیدم نه هستن همشون و مشغولن اوم حاال که شیانا نیست بهتر میرم تو اتاقم تا 

 ...اریم هم نداره لبخندي زدمشیانا بیاد و متوجه اومدنم بشه شنتیا برگشته ک

با لبخند از پله ها باال رفتم و سمت اتاقم رفتم دستگیره دستم رو تو دستام گرفتم و کشیدم و داخل اتاق شدم و بعد در رو بستم 

 ....و با لبخند برگشتم که خشک شدن از ترس هین بلندي کشیدم و مات و مبهوت نگاهش کردم

بود و ش...شیا...شیانا مثل یه مار زخمي روي کاناپه گوشه اتاق نشسته بود و پا روي پا تمام اتاق رو دود سیگار گرفته 

انداخته بود مشروب میخورد و سیگار میکشید و با چشاي سرخ از خشم چشم دوخته بود بهم لباساش سر تا پا مشکي بود و 

 ...همین باعث ترسناک تر شدنش میشد

شیشه مشروب رو خالي کرده بود و داشت سومي رو میخورد به سیگارش پک  دستام میلرزید و زل زده بودم بهش دوتا

عمیقي زد و صورتش توي دود گم شد زل زدم به من و بعد ته سیگارش رو پرت کرد زمین و کفشش رو روي ته سیگارش 

 ...گذاشت و فشرد و چرخوند

شامو ببندم و باز کنم سرش رو کج کرد نگام صداي سابیده شدن ته سیگار روي پارکت ها باعث شده بود از صداي مزخرفش چ

 :کرد با چشاي سبز و عسلیش و بعد گفت
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 عشق بازي خوش گذشت باران با عشقت؟-

 ....مات و مبهوت نگاهش کردم نه امکان نداره فهمیده باشه امکان نداره

 :چشامو سفت روي هم فشردم و باز کردم زل زدم بهش خودمو نباختم آروم و شمرده شمرده گفتم

داري اشتباه میکني شیانا متوجه منظورت نمیشم من تا بحال بیمارستان بستري بودم و مرخص شدم و شنتیا زحمت کشید منو -

 ...آورد

شیانا نگام کرد خندید حتي خنده هاشم وحشتناک بود شیشه الکلش رو گذاشت روي میز بلند شد اومد سمتم تو خودم جمع شدم 

 :و گفتبوي گند الکل میداد نگام کرد 

 حتما هم دکترت واسه بهتر شدن حالت دارو لباي شنتیا رو تجویز کرده-

چشام گرد شد که باخشم اومد سمتم و گردنم اسیر دستاش شد محکم فشرد گردنم رو داشت خفم میکرد با ترس نگاهش کردم 

 :که فریاد زد

بودي از دیروز تا حاال با اون عوضي؟خودم  فکر کردي من احمقم یا روي پیشوني من نوشته گاو پیشوني سفید هان...کجا-

 24تمام بیمارستان ها رو گشتم اثري از بیماري به نام باران رازقي نبود تو تمام االن دیدمتون از تو بالکن اتاق تو ماشین 

 ساعت رو با اون بودي با اون لعنتي باهاش چیکار میکردي هان؟

 ت خفم میکرد چنگ زدم به دستاش تا ولم کنه با چشام التماسش رو کردم هر لحظه بیشتر کبود میشدمنفسام بند اومده بود داش

.. 

که باالخره ولم کرد گلوم خس خس میکرد نفس نفس میزدم و با ولع هواي اطرافم رو مي بلعیدم که یقه لباسم کشیده و شد 

 :پشت کشید جیغ زدم فریاد زدپرتم کرد روي زمین از درد ناله کردم نگام کرد موهام رو از 

ساعت باهاش...مگه نگفتم حق نداري جز من به کسي فکر کني هان مگه نگفتم تو مال مني نفساي اوني که  24کجا بودي -

 عاشقت بشه رو میبرم باهاش رابطه داشتي آره باهاش بودي مگه نه

 :جیغ زدم اشکام ریخت فریاد زدم

 رابطه نداشتم شیانا ولم کن داري توهم محض میزنيبسه من نامزد تو نیستم لعنتي باهاش -

 :که یه سیلي زد تو صورتم و صدا تو گلوم خفه شد اشکام چکید فریاد زد

 خفه شو توهم رو جد آبادت میزنه عوضي باهاش رابطه داشتي میدونم-

 :فریاد زدممثل دیوونه ها تکونم میداد و فریاد میزد باهاش رابطه داشتي با اشک همونطور که میلرزیدم 

 ...ولم کن ولم کن کثافت باهاش رابطه نداشتم نداشتم-

 :نگام کرد محکم دستم رو کشید با یه حرکت بلندم کرد و پرتم کرد روي تخت با ترس نگاهش کردم و فریاد زد

مگه اون همه االن معلوم میشه باید زنم شي میفهمي دیگه وقتشه چرا ازت استفاده نکنم مگه نامزدم نیستي مگه نمیخوامت -

 پول بابت توي لعنتي ندادم چرا ازت استفاده نمیکنم االن ثابت میشه باهاش رابطه داشتي یا نه وقتي زنم بشي

 :جیغ زدم از ترس نه نه خودم رو میکشتم اگه دستش به من میخورد جیغ زدم با اشک گفتم

 خواهش میکنمنه شیانا التماست رو میکنم باهاش رابطه نداشتم ولم کن بهم دست نزن -

ولي دیوونه شده بود عقب عقب رفتم که پاهام رو تو دستاش گرفت و منو کشید سمت خودش روي تخت تیشرتش رو کند جیغ 

 ...زدم که افتاد روم دست و پا میزدم و فریاد میزدم ولي اون حیوون عوضي ولم نمیکرد

 :داشتم میمیردم فریاد زدم
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 خدااااا شنتیا کجایي نجاتم بدهههه-

 :سیلي شیانا خفم کرد و فریاد زد که

- 

 کاش زودتر میفهمیدم همچین لعبتي زیر دستام-

 ..شنتیا

تو راه بودم ولي حس عجیبي داشتم لعنتي نباید تنها میفرستادمش دستام دور فرمون مشت شد نه اینطوري نمیشد قلبم طاقت 

 ..نمیاورد سریع گوشي رو برداشتم شماره پویان رو گرفتم بعد دو بوق جواب داد

 ...جانم شنتیا-

 پویان من االن نمیتونم بیام-

 ...ي چي کهیعن-پویان

 ...گوشي رو قطع کردم و حتي نذاشتم حرفش رو بزنه دور برگردون زدم و برگشتم پام روي گاز فشردم سمت عمارت

 ...کالفه دست کشیدم تو موهام چشاي باران هي جلو چشام میومد و عذابم میداد

باال رفتم و داخل خونه رفتم و خواستم برم باالخره رسیدم سریع ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم از ماشین و بدو از پله ها 

سمت پله ها که صداي سر و صدا و جیغ هاي بلند باران باعث شده بود یه لحظه دم پله ها خشک بشم سریع به خودم اومدم و 

 ...از پله ها بدو باال رفتم صدا از اتاق باران بود ولي دیگه صداي جیغ نمیومد محکم در اتاق رو باز کردم و داخل شدم

با دیدن چیزي که دیدم مات و مبهوت دم اتاق خشک شدم باران روي زمین افتاده بود و سرش غرق خون بود چشاش بسته 

 ...بود و تو دستاش لباساش مچاله شده بود و بدنش نیمه برهنه بود

به باران زل زده  و شیانا مات و مبهوت باال سرش نشسته بود و دستاش تو سرش گرفته بود تو چشاش اشک جمع شده بود و

 ....بود

 .... هر لحظه رگ پیشونیم متورم تر میشد واي شیانا تو چه غلطي کردي چه گوهي خوردي عوضي

 :با خشم رفتم سمتش و فریاد زدم

 چه غلطي کردي شیانا میکشمت-

رو خواستم  نگام کرد چشاش سرخ شده بود مشتم رو فرود آوردم تو فکش صورتش یه ور شد دومین مشت رو هم زدم سومي

 : بزنم دستام رو گرفت یه مشت زد تو صورتم و افتادیم به جون هم فریاد زد

 خفه شو کثافت مقصرش تویي ، تولعنتي-

 :گردنش رو تو دستام گرفتم و محکم زدمش به دیوار و گردنش رو فشردم و گفتم

 م بشه کثافت حیوون ه*زهخودم خفت میکنم با همین دستام اگه بالیي سرش بیاد اگه یه تار مو از سرش ک-

 :ولش کردم افتاد پایین و گردنش رو گرفت و خس خس میکرد رفتم سمت باران گرفتمش تو بغلم سریع لباس تنش کردم و گفتم

 باران طاقت بیار گلم تو رو بخدا طاقت بیار عزیزم-

 :تو بغلم گرفتمش که اون عوضي بازوهام رو گرفت و گفت

 ...بفرستمش دست بهش نمیزني بدش به من کجا امکان نداره تنها باهاش-
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 زل زدیم تو چشاي هم نگاهش کردم و گفتم:شیانا رو اعصاب من راه نرو کاري نکن همینجا یه کار دست خودم و خودت بدم

و بعدم بدو از اتاق زدم بیرون و از پله ها رفتم پایین و باران رو گذاشتم تو ماشین و حرکت کردم دیدم پشت سرم شیانا هم 

 ....سوار ماشینش شد و راه افتاد

 :نگاه به باران کردم دستي به صورت خونیش کشیدم و گفتم

 ...فقط طاقت بیار گل من االن میرسیم منو ببخش گوه خوردم تنها فرستادمت-

 شیانا

یکنم عوضي رو با خشم دنبال ماشین شنتیا راه افتادم با حرص مشت زدم به فرمون لعنتي...لعنتي آشغال کثافت خودم حالیش م

فکر کردي به این آسوني ازت میگذرم شنتیا تاوان تمام کارهاي االنت رو میبیني شیانا ساکت نمیشینه هر غلطي دلت خواست 

 ....بکني

بودم عصبي بودم نفهمیدم چیشد  م*ستتمام نگرانیم باران بود لعنت به من دست کشیدم به گردنم نمیخواستم اینطور شه 

 ....سرش بیارمنمیخواستم بالیي به 

باالخره رسیدیم بیمارستان شنتیا بردش اورژانس و سریع بردنش تو یه اتاق و اجازه ندادن ما داخل اتاق بشیم کالفه به هم 

 نگاه کردیم گوشیم زنگ خورد برش داشتم بابا بود جواب دادم که گفت:الو شیانا چیشده خونه چه خبر شده شما کجایین؟

و دادم و قطع کردم زل زدم بهش مثل ببر زخمي و گفتم: اگه بالیي به سر باران بیاد شنتیا خودم فقط بهش آدرس بیمارستان ر

نابودت میکنم مقصر تمام این اتفاقات تویي امروز آخرین روزي که میخوام تو زندگیم ببینمت گورت رو گم کن از زندگي ما 

 بیرون فهمیدي

 وي کثافت تنهاش گذاشتم واسه همیشه بسمهنگام کرد پوزخندي زد و گفت: همین امروز که با ت

باخشم نگاهش کردم که گفت:میدوني تو خیلي حقیري شیانا حقیر تر از اوني که فکرش رو بکني حقیري دختري رو دوست 

داري که ازت متنفر و عاشقت نیست ولي اینقدر عقده اي و حقیري که اونو مجبور با بودن به خودت میکني من اگه جات بودم 

م یه گور واسه خودم میکندم و خودمو توش چال میکردم تا اینقدر حقیر و بي ارزش نباشم بفهم باران دوست نداره احمق میرفت

 ....اگه بهم بالیي سرش بیاد مطمئن باش خودم زنده زنده چالت میکنم

رو زد باخشم  مشتام رو گره کردم و زدم تو صورتش صورتش یه ور شد دستي گوشه لبش کشید و بازم پوزخند مسخرش

 گفتم:خفه شو آشغال فقط خفه شو

یقه اش رو گرفتم بازم افتاده بودیم به جون هم و مشت لگد بود بهم میزدیم و پرستارهاي بیمارستان و نگهبان ها که 

 :نمیتونستن جلومون رو بگیرن و باالخره دستي به زور جدامون کرد بابا بود فریاد زد

 . ه مثل سگ و گربه افتادین به جون همچتونه بسته دیگه واسه اون دختر-

 :با نفرت ازهم جدا شدیم بابا نگام کرد و گفت

 شیانا چیشده-

زل زدم تو چشاش و گفتم:هیچي آقاي سیروس سرمد گذشته دوباره تکرار شده دوباره دو بردار عاشق یه دختر شدن ولي من 

 ن مینویسم نه هیچ کس دیگهنمیزارم آخرش مثل گذشته ي لعنتي تو تمام شه آخر شاهنامه رو م

شنتیا نگام کرد و سر تاسف واسم تکون داد هر سه تامون گوشه اي وایستاده بودیم و بابا خیلي از دستمون عصبي بود 

 ...خیلي

 :باالخره باران رو آوردن سریع رفتیم سمت دکترش که گفت

 ...زش نرسیده باشهسرش بخیه خورده و میخوان ببرنش واسه سي تي اسکن تا آسبي به سرش و مغ-
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آوردنش بیرون دور گردنش رو گردنبند بسته بودن و سرش باند پیچي بود از همیشه رنگش پریده تر بود و روي تخت روون 

بردنش سمت اتاق سي تي اسکن دستام مشت شد با دیدن اون حالش دست کشیدم به صورتم وقتي اون طور غرق خون افتاد 

پدرم در حد مرگ کتکش زد و جلوي پام افتاده بود غرق خون منم با باران همین کار رو کرده  جلوي پام یاد مادرم افتادم وقتي

بودم دستام میلرزید منم زدمش ولي باران مثل مادرم نیست...مادر من یه آشغال خیانتکار بود...افتادم روي صندلي و شنتیا 

 .... خصمانه نگام کرد

 .... نشه وگرنه خودمو و اون شنتیا رو باهم آتیش میزدم امیدوار بودم بالیي سرش نیاد خدا...چیزیش

باالخره از سرش سي تي اسکن گرفتن و بردنش اتاق شخصي بابا رفته بود کار داشت فقط ما دوتا مونده بودیم رفتیم اتاق دکتر 

 :همونطور که مشغول دیدن عکس ها بود گفت

 خیلي شانس آورد خوب خداروشکر آسیب جدي به سرش نرسیده با اون شدت ضربه-

 شنتیا نگام کرد و رو به دکتر گفت:آقاي دکتر کي بهوش میاد؟

دکتر نگاهش کرد و گفت:مشخص نیست بس به وضعیت خود بیماره که فعال وضعش زیاد خوب نیست فکر نکنم به این زودي 

 ...بهوش بیان

ت دکتر زل زدم تو چشاش ترسیده بود ازم واي صورتم رو با دستام پوشوندم نگاه به دکتر کردم که نگام میکرد رفتم سم

 گفت:شیانا خان مشکلي پیش اومده؟

همه شیانا رو میشناختن شیانا سرمد رو زل زدم تو چشاش و گفتم:امیدوارم کارت رو درست انجام داده باشي آقاي دکتر اگه 

 یکنماتفاقي واسش افتاده باشه تمام این بیمارستان با دم و دستگاهش رو روي سرتون خراب م

 ..و از اتاق رفتم بیرون بي توجه بهشون

رفتم سمت اتاقش و داخل شدم بیهوش بود روي تخت زل زدم بهش رفتم سمتش آروم دستاش رو تو دستم گرفتم دستاش که 

 ...سرم وصل بود

 :شون کردم صورتش رو ناز کردم و گفتمب*و*سدستاش رو به لبام نزدیک کردم و 

جبران کنم ببخشید این بال رو سرت آوردم عزیزم باران اگه نمیکشمش اگه همین حاال نفس  باران تو فقط خوب شو قول میدم-

هاش رو نمیبرم فقط و فقط واسه ي تو نمیخوام تو از ایني که هست ازمن متنفر تر بشه ولي نمیذارم تو رو ازم بگیره باران از 

 ... میدون میندازمش بیرون مجبورش میکنم

 ي مطمئن باش باران شیانا ساکت نمیشینهکاري میکنم ازش متنفر ش

 ....دستاش روي صورتم گذاشتم زل زدم بهش لبخند روي لبام شکل گرفت شنتیا دارم برات داداش کوچولو

 ....یک هفته بعد

 شنتیا

ودم یک هفته بود باران هنوز بهوش نیومده بود دوست داشتم با دستاي خودم شیانا رو خفه کنم شب و روز یا من باال سرش ب

یا اون وقتي اون میرفت تو اتاقش انگار جونم رو داشتن میگرفتن وقتي هم من میرفتم انگار جون اونو میگرفتن واسم هیچي 

 ... مهم نبود

یدم و ب*و*سزل زدم بهش بغض داشتم مقصر من بودم اگه تنهاش نمیذاشتم اینطور نمیشد لعنت به من پیشونیش رو طوالني 

 :زمزمه کردم

شنگم چشاتو باز کن شنتیا دق کرد دارم دیوونه میشم عزیزم چشاي قشنگت رو باز کن فدات بشم من..ببخش بارانم عشق ق-

 ...منو باعث این حالتم دیگه هیچوقت هیچوقت تنهات نمیزارم فقط چشاي قشنگت رو باز کن دلم واسه رنگ شب چشات تنگه

 :لرزید لبخند رو لبام نشست زمزمه کردمدستاي کشیده اش رو تو دستام گرفتم زل زدم بهش که الي پلکاش 
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 ...باران عزیزم-

چشاش رو باز کرد نگام کرد ولي ناله کرد دستش رو به سرش گرفت و ناله میکرد از درد سریع پرستار رو خبر کردم که با 

 :دکتر اومدن باال سرش دکتر معاینه اش کرد و گفت

 ...خدا روشکر حالش خوبه و این درد هم طبیعیه-

 :مسکن زدن نگام میکرد رفتم سمتش دستاش رو آروم بلند کرد که دستاش رو تو دستام گرفتم بي جون زمزمه کرد و بهش

 شنتیا-

 ...جون شنتیا-

 :اشکاش ریخت غم عالم با دیدن گریه هاش تو دلم ریخت با بند انگشتام اشکاش رو پاک کردم و گفتم

 هیس گریه نکن عزیزم گریه نکن قربونت برم-

 :گفتبا اشک 

 ...شنتیا کاش نمیرفتي شنتیا خیلي بد بود خیلي ترسیدم میخواست-

 :گریه اش شدت گرفت آروم جوري که سرش درد نگیره بغلش کردم و گفتم

هیس عزیزم هیس قربونت برم تمام شد دیدي که نتونست هیچ غلطي کنه کنارتم گلم دیگه هیچوقت تنهات نمیزارم مطمئن -

 ....باش

 :دم با اشک گفتیب*و*سگونه هاش رو 

 چیزي از رابطه امون که نفهمید ...واي االن کجاس؟-

نگاهش کردم و گفتم:نفهمید نمیدونم بیمارستان بود معلوم نیست کجا رفته مطمئن باش نمیذارم کاریت داشته باشه خودشم 

 ..بعد باهم حرف میزنیم عذاب وجدان داشت کاریت نداره اگه کارم داره با من داره االن زیاد صحبت نکن واست خوب نیست

 ....چشاشو روي هم گذاشت منم گونه هاش رو ناز کردم و کم کم آروم شد و بخاطر مسکن ها زود خوابش برد

 :یدمش و بلند شدم و آروم از اتاقش رفتم بیرون که همون موقع شیانا اومد و گفتب*و*س

 کو کجاست بهوش اومده چرا بهم خبر ندادي؟-

سمت اتاق که جلوش رو گرفتم و گفتم:هیس تازه خوابش برده بهتره نري تو اتاق ممکن بیدار شه  نگاهش کردم میخواست بره

 ...نبودي بهت خبر بدم

نگام کرد خصمانه دستام رو پس زد بي توجه بهم یه دید تو اتاق زد وقتي دید خوابه داخل نرفت اومد بیرون رفت نگاهش کردم 

دم ولي میدونستم هنوزم دوستش داشتم چون برادرم بود دلم میخواست سزاي کاراش رو به اندازه تمام دنیا از شیانا متنفر بو

ببینه ولي هیچوقت مرگش رو نخواستم و نمیخوام نشستم روي صندلي کالفه بودم خیلي ته این داستان قرار بود به کجا برسه 

 .....خدایا به کجا

 شیانا

دستم رو با یه حرکت پوشیدم دستي توي موهام کشیدم و به خودم زل زدم روبه روي آینه قدي اتاقم وایستادم تیشرت مشکي تو 

 ...باران از بیمارستان مرخص شده بود و تو اتاقش بود حالش بهتر بود خوب بود حاال وقتش

از کشوي میزم پاکت سیگارم رو برداشتم و یه نخ ازش کشیدم بیرون با فندکم آتیش زدم و گذاشتم کنج لبام و چک عمیقي 

زدم و خودم رو پرت کردم روي کاناپه لب تاپم رو باز کردم عکس آیسو رو آوردم باال و با لبخند زل زدم بهش خندیدم و  بهش

 :گفتم
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 ...آخ آیسو یه عمر مدیونم میشي که قراره تو رو به شنتیا برسونم این بین قراره خیلي کیف کني که بهش میرسي-

 ...تاپ رو بستمدر اتاقم باز شد بابا بود زل زدم بهش لب 

 :بابا اومد داخل و رو به روم نشست منم نگاهش کردم پا روي پا انداختم گفت

 باز چه نقشه اي کشیدي شیانا؟-

 :پک عمیق دیگه اي به سیگارم زدم و گفتم

 میخوام شنتیا رو از سر راهم بردارم بابا-

میدوني حق نداري باهاش کاري داشته باشي بابا نگام کرد و گفت:چطور میخواي برش داري نکنه میخواي بکشیش خودت 

 ...اون واسه من سود زیادي داره

 :نگاهش کردم با لبخند مرموزي گفتم

بابا تو منو اینطوري شناختي یعني من اینقدر بدم بردارم رو بکشم فقط تو میتوني انجامش بدي و کاري کني شنتیا از سر راهم -

 بره کنار

 ؟من چیکار میتونم واست بکنم-سیروس

 ... مجبورش کني به ازدواج با آیسو شنتیا باید با آیسو ازدواج کنه-

 ...بابا نگام کرد یکم و بعد گفت:فکر کردي تن به ازدواج با آیسو میده اینقدر احمق

 اگه تو بخواي میتوني وادارش کني اینو خودتم بهتر از من میدوني-

کثافت اینقدر پر و بال میدي کور شدي از عشقش داري همه چي رو تو یه احمقي پسر متنفرم از اینکه به اون دختره -سیروس

 نابود میکني

 :با حرص برگشتم سمت بابا و گفتم

 بس کن بابا اگه ببینم کاري با باران داشته باشي یا اذیتش کني دیگه نه من نه تو من باران رو میخوام و دوستش دارم-

 ....داري خودتو به آب و آتیش میزني بخاطرش قید سحرناز رو زديغلط کردي دوستش داري اون دختر چي داره که -سیروس

 :خم شدم سمت بابا تو چشاش زل زدم چشایي که همیشه ازشون میترسیدم چشایي که هیچ رحمي ندارن و گفتم

درت رو هه سحرناز رو با باران مقایسه نکن بابا...دنیا چي داشت تو چرا واسه دنیا خودتو به آب و آتیش زدي بخاطرش برا-

 کشتي بابا...بخاطرش زمین رو به آسمون آوردي دنیا چي داشت هان اون لعنتي چي داشت؟

 :سیلي بابا نشست روي صورتم و صورتم یه ور شد با خشم چشم دوختم به بابا که گفت

 هیچوقت دنیا رو با اون دختره کلفت مقایسه نکن هیچوقت-

د اگه بهت خیانت نمیکرد دیگه چقدر ازش طرفداري میکردي دیدي که بعد با پوزخند گفتم:هه خوبه یه خیانتکار بیشتر نبو

 ...مرگ سیروان بخاطرش خودشو کشت

 :نگام کرد بابا پوزخندي زد و گفت

پاکي باران رو هم میبینم بیخود دلت رو به عشق این دختر خوش نکن اون دوست نداره همین حاال تمام فکرش کنار شنتیاست -

 ...نتیا رو مجبور به ازدواج با آیسو میکنمباشه تو میخواي من ش

 :دستام مشت شد و و بابا رفت بیرون با خشم میز عسلي رو برداشتم و پرت کردم وسط اتاق و فریاد زد
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لعنتي نمیذارم بهش فکر کني حق نداري....به اون فکر کني فکرش رو هم ازت میگیرم باران نابودش میکنم تو حق من بودي -

 و هستي

 ...... ي زمین و سرم رو میون دستام گرفتم چشامو محکم روي هم فشردمنشستم رو

 باران

یه جین تنگ سبز لجني پوشیده بودم و یه بافت سفید رنگ که جذب بود و خیلي بهم میومد حالم بهتر شده بود و بخیه هاي 

رو با گیره باال سرم جمع کرده بودم سرم رو باز کرده بودم ولي هنوزم یه پانسمان روي سرم بود تا جاي زخم خوب شه موهام 

و دو سه شاخه از تار موهام روي صورتم ریخته شده بود و تنها برق لبي زده بودم چشاي بي حس تر از همیشه بود بدون 

 شنتیا وجود منم یخ زده بود دلم واسه صداش عطر تنش واسه همه چیش تنگ شده بود

ود شیانا تنها وقتي که میدیدمش موقع صبحانه ناهار یا شام..و شبا که بهم رسما حتي حق نداشتیم از کنارهم رد بشیم با وج

 ...زنگ میزدیم و صداي هم رو میشنیدیم

دستي به صورتم کشیدم در اتاقم باز شد شیانا بود نکبت هنوز یاد نگرفته وقتي داخل اتاق من میشه در بزنه نگام کرد اومد تو 

ولي من بي احساس تر و یخ تر از همیشه بهش زل زدم گونه هام رو ناز کرد داشت  رو به روم وایستاد با لبخند زل زد بهم

 :چندشم میشد سریع صورتم رو برگردوندم نفس حرصیش رو حس کردم ولي گفت

 خیلي خوشگل شدي عزیزم-

 بازم حرفي نزدم دستام رو گرفت و گفت:نمیخوایم بریم شام عزیزم

منم مثل یه ربات دنبالش کشیده میشدم از اتاق رفتیم بیرون و از پله ها پایین و سالن و دستام رو کشید و منو دنبال خودش برد 

غذا خوري رفتیم سیروس و شنتیا سر میز شام نشسته بودن نگاه شنتیا هم به نگاهم برخورد دیدم با دیدن دستام که تو دستاي 

ودش نشوند و خدمتکارها برامون پیش غذا سوپ شیاناست چقدر عصبي شد مغموم نگاهم رو ازش گرفتم و شیانا منو کنار خ

میکشیدن سیروس با نفرت نگام میکرد همش نگاهش به من با تنفر بود آروم قاشقي از سوپم رو خوردم تحملش واسم سخت 

 ...بود شنتیا رو به روم باشه و خودمو بزنم به بي خیالي شیانا بهم میرسید آهي کشیدم

 :دوم غرق افکار خودش بود که سکوت بینمون رو سیروس شکست و گفتهممون تو سکوت مشغول بودیم و هرک

 شنتیا-

 :شنتیا متعجب سرش رو باال آورد زل زد به سیروس و گفت

 بعله بابا-

 :سیروس نگاهش کرد همونطور که با دستمالش دور لبش رو تمیز میکرد لیوان آبي خورد و گفت

 میخوام فردا با سیاوش صحبت کنم-

بودیم جز شیانا که با لبخند مشغول خوردن غذاش بود سیاوش پدر آیسو بود و بردار سیروس...سیاوش  هممون سکوت کرده

 ...از زن دوم پدر سیروس و سیروان بود از یه پدر و دو مادر بودن

 :شنتیا یه تاي ابروهاش رو انداخت باال و گفت

 در چه مورد؟-

دهن میذاشت گفت:به نظرم دیگه وقتش نامزدي تو و آیسو رسمي سیروس همونطور که بیخیال تکه کبابي رو با چنگال به 

بشه خیلي وقت گذشته از اولم گفتم آیسو مال توئه باید با سیاوش بگم و به شب به همه خبر نامزدیتون رو بدم و بعدم جشن 

 ... عروسي تو و شیانا رو باهم میگیریم

لم خوب نبود چشام گشاد شده بود اصال نمیتونستم خودمو مثل مجسمه خشک شدم حرفاي سیروس رو نمیتونستم هضم کنم حا

 ... کنترل کنم و بیخیال نشون بدم حالم بد بود
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شنتیا خندید زد زیر خنده سیروس متعجب نگاهش کرد منم نگاهش کردم کجاي این حرف خنده داشت به زور خنده اش رو 

 :قورت داد و بعد با خنده شروع کرد کف زدن و گفت

ن عجب داستان عاشقانه اي تحت تاثیر قرار گرفتم من با آیسو نامزد کنم و بعد عروسي دو بردار تو یه شب و واو سیروس خا-

 ...همه باهم تو این خونه به خوبي و خوشي زندگي کنیم نه قشنگ بود ولي من با آیسو نامزد نمیکنم اینو قبال هم بهتون گفتم

 :سیروس نگاهش کرد و گفت

 باهات شوخي نداشتم این نامزدي چه تو بخواي چه نخواي باید با آیسو نامزد کني چون من میگم منو مسخره نکن پسر من-

 :شنتیا اخماش رفت توهم مشتاش رو گره کرد و زد روي میز و گفت

 ...منم باهاتون شوخي نداشتم جدي بودم باهاتون منم میگم ازدواج نمیکنم با آیسو اون وصله تن من نیست-

 ت:داداش سخت نگیر کیس بهتر از آیسو پیدا نمیکنيشیانا خندید و گف

 شنتیا با نفرت زل زد به شیانا و گفت:تو یکي خفه شو فقط دهنت رو ببند

و بعد از سر میز پاشد و گفت : این حرف آخرمه سیروس من با آیسو ازدواج نمیکنم اینو یادتون باشه این پنبه رو از گوشتون 

 اش ازدواج نمیکنمدر بیارین منو زیر خاکم کنید باه

 :و با خشم از سالن رفت بیرون و سیروس با خونسردي ذاتیش بلند گفت

 حرف آخر منم اینه تو باهاش ازدواج میکني شنتیا بهتر خودتو آماده کني-

 ....و از میز پاشد و رفت حاال فقط من مونده بودم و شیانا دستام دور چاقو و چنگال از بس فشرده بودم قرمز شده بود

لم خوب نبود یه لحظه هم تحمل اون فضاي لعنتي رو نداشتم یا خودم و خفه میکردم یا شیانا عوضي رو با حرص قاشق و حا

 :چنگال رو انداختم و خواستم پاشم که دستام رو شیانا گرفت و گفت

 کجا عزیزم تو که شامت رو هنوز نخوردي-

 تم:میل ندارم خستم میخوام برم استراحت کنمنگاهش کردم با نفرت دستام رو از دستاش کشیدم بیرون و گف

 میخواي تا باال همراهت بیام-شیانا

 جوري نگاهش کردم که گفت:باشه هرجور خودت راحتي عشقم

صندلي رو عقب کشیدم و پاشدم لبخند رو لباش برق چشاش بهم ثابت میکرد تمام این آتیش ها از گور این لعنتي داره بلند 

محکم سرش رو فرو کنم تو ظرف سوپش زهرمارش کنم حیف جرئتش رو نداشتم با حرص از میشه..چقدر دلم میخواست 

 ...سالن بیرون گلوم میسوخت بغض به گلوم چنگ انداخته بود و داشتم نابود میشدم خداجونم

خودشون رو  حالم خیلي بد بود خیلي به زور از پله ها باال رفتم و خودم رو به اتاق رسوندم افتادم روي تخت و اشکام راه

گرفتن داشتم دیوونه میشدم فقط شنتیا میتونست آرومم کنه فقط اون میتونست به زور نشستم سرجام همونطور که از زور هق 

هق داشتم نفس کم میاوردم گوشي که واسم شنتیا خریده بود تو دستام گرفت خواستم شماره اش رو بگیرم که گوشیم خودش 

 ....نم مثل من به صدام احتیاج داشت به آرامش اونم به فکرم بود با اشک جواب دادمزنگ خورد خودش بود شنتیاي من او

 :صداي شنتیا تو گوشم پیچید

 باران عشقم-

 زدم زیر گریه با هق هق گفتم:شنتیا

 صداي قشنگش تو گوشم پیچید :جان دل شنتیا چرا گریه میکني

 نمیتونم نفس بکشمشنتیا اگه تو با اون...با اون ازدواج کني من میمیرم من -
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صداش تو گوشم پیچید: هیس عزیزم کي گفته من با اون ازدواج میکنم باران هیچوقت امکان نداره من با اون ازدواج کنم 

 ....روزي که به جز تو با کسي دیگه پیوند بخورم روز مرگ من گلم

 میکنه من میدونم با گریه گفتم:دروغ تو نمیتوني در برابرشون کاري کني اون سیروس لعنتي مجبورت

 باران آروم باش من امکان نداره زیر بار برم این زندگي من هیچوقت اون سیروس و شیانا نمیتونن باهام تماس بگیرن-شنتیا

 :ولي من فقط گریه میکردم حتي شنتیا هم نمیتونست آرومم کنه صداي شنتیا تو گوشم میپیچید که هي میگفت

 ...عزیزم باران...باران چرا جوابم رو نمیدي-

گوشي از دستام سر خورد قطعش کردم و پرت کردم توي میز عسلي حالم بد بود چند روزي بود حال خوبي نداشتم اصال حس 

میکروم معدم میسوزه قلبم میسوزه دست کشیدم به قلبم به زور از جام پاشدم و داخل حمام شدم با لباس حتي لباس هام هم در 

 ...ستادم آب روي درجه ولرم باز کردم و اشکام با آب قاطي شده بودنیاوردم و با لباس زیر دوش وای

هق هق میکردم سر خوردم روي زمین گوشه حمام تو خودم جمع شدم هر لحظه بیشتر خیس میشدم چشامو بستم زار زدن و 

 :از ته دلم صدا زدم

 ....شنتیا-

 ....باهاش جلو چشام میومدداشتم داغون میشدم چشامو بسته بودم و روي هم فشردم بازم خاطراتم 

I’m so lonely, broken angel 

I’m so lonely, listen to my heart 

 من خیلي تنهام ،یه فرشته ي شکسته)

 (من خیلي تنهام ، به قلبم گوش کن

 دوست دارم… من 

 گریه نده…به چشِم من 

 نه نمیتونم

 حالم بده… بدوِن تو 

I’m so lonely, broken angel 

I’m so lonely, listen to my heart 

 من خیلي تنهام ،یه فرشته ي شکسته)

 (من خیلي تنهام ، به قلبم گوش کن

One n’ only, broken angel 

Come n’ save me, before I fall apart 

 فقط یه نفرم ، فرشته ي شکسته)

 (بیا نجاتم بده ، قبل از اینکه به هم بریزم

 کنارتم…تو هر جا که باشي

 دیوونتم…تا آخرش
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 تو نمیدوني…تو

 برگرد پیشم….که جونمي

خاطرات اون شب تو ذهنم مرور میشد من شنتیا باهم کاش همیشه تا ابد تو آغوشش میموندم کاش باهم میرفتیم میتونستیم 

 ....فرار کنیم از دستشون صداي گرمش آغوشش و هق هق هاي بلند من تو حمام زیر دوش

I’m so lonely, broken angel 

I’m so lonely, listen to my heart 

 من خیلي تنهام ،یه فرشته ي شکسته)

 (من خیلي تنهام ، به قلبم گوش کن

One n’ only, broken angel 

Come n’ save, before I fall apart 

 فقط یه نفرم ، فرشته ي شکسته)

 (بیا نجاتم بده ، قبل از اینکه به هم بریزم

 الالالال ال….الال لیلي…الال لیلي

I’m so lonely, broken angel 

I’m so lonely, listen to my heart 

 من خیلي تنهام ،یه فرشته ي شکسته)

 (من خیلي تنهام ، به قلبم گوش کن

One n’ only, broken angel 

Come n’ save, before I fall apart 

 فقط یه نفرم ، فرشته ي شکسته)

 (بریزمبیا نجاتم بده ، قبل از اینکه به هم 

 ....آهنگش فوق العاده اس خودم عاشقشم....broken angel ....هلنا و آرش

تمام حمام رو مه گرفته بود مه آب گرم حس کردم حالم بده چشام روي هم رفت معده ام میسوخت نمیدونم چم شده بود انگار 

 .....میخواستم اوق بزنم ولي هیچي نفهمیدم زیر دوش فقط سیاهي بود

 شنتیا

زنگ میزدم باران جواب نمیداد نکنه اتفاقي واسش افتاده باشه داشتم کالفه میشدم واي با حرص زدم به میز و افتادم هرچي 

 ....روي تخت لعنت بهت سیروس

 ...بازم شماره باران رو گرفتم ولي فقط زنگ میخورد نه اینطوري نمیشد باید برم اتاقش بهش سر بزنم

 ردسر درست شه؟اگه شیانا متوجه بشه چي واسمون د

 ...به درک به گور سیاه فعال باران مهم اون عوضي االن راخت خوابیده آروم از اتاقم رفتم بیرون رفتم سمت اتاق باران یواش
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عمارت تو سکوت بود خداروشکر اتاق باران از اتاق شیانا خیلي فاصله داشت آروم دستگیره در اتاقش رو گرفتم و کشیدم 

 شدم تو اتاقش نبود و موبایلش روي تخت بود پس کجاس ؟ پایین در باز بود داخل

 :از حمام صداي شر شر آب میومد رفتم سمت حمام در زدم ولي کسي جواب نداد صداش زدم

 ...باران باران عزیزم-

ام رو ولي بازم هیچي نکنه اتفاقي واسش افتاده یا دست به کاري زده باشه خداروشکر در حمام رو قفل نکرده بود سریع در حم

باز کردم و داخل شدم حمام.بخار گرفته بود سریع دوش رو بستم و نگام به باران افتاد چشاش بسته بود و زیر دوش کف حمام 

مثل یه جنین تو خودش جمع شده بود با لباس بود زیر دوش سریع رفتم سمتش تو بغلم گرفتمش بي حال افتاد تو بغلم رنگش 

 :دمپریده بود زدم تو صورتش و صداش ز

 ...باران..باران گلم چشاتو باز کن باران تو رو خدا-

با همون لباساي خیس بلندش کردم و از حمام آوردمش بیرون چاره اي نداشتم گذاشتمش روي تخت نمیتونستم ببرمش 

 ...بیمارستان اگه همه خبر دار میشدن چطور توضیح میدادم من تو اتاقش چیکار میکردم لعنت به این بختمون

 ...رو گرفتم خوب میزد خداروشکر انگار بیهوش شده بود فقط باید لباساش رو عوض میکردم تا سرما نخورهنبضش 

سریع از تو کمد براش یه دست لباس آوردم و با لباساي قبلیش عوضشون کردم و حوله گرفتم و صورتش رو خشک کردم و 

پاشدم آروم از اتاق رفتم بیرون و رفتم آشپزخونه و حوله رو دور موهاش گذاشتم تا خشک شه دست کشیدم به صورتش سریع 

 ... آروم بدو سر و صدایي یه آب قند درست کردم و رفتم باال دوباره اتاقش کنارش روي تخت نشستم

آروم نازش کردم قبل اومدنم با آب قند کمي الکل گرفتم از تو آشپزخونه آروم زدم به بینیش تا بوي الکل رو حس کنه و صداش 

 :ومزدم آر

 .باران..باران-

 :کم کم پلکاش تکون خورد و به آرومي چشاشو باز کرد با لبخند نگاهش کردم بیحال نگام کرد و به زور گفت

 من چم شده شنتیا تو اینجا تو اتاق من چیکار میکني.؟-

گفتم چت شده بود که کمکش کردم بشینه و آب قند رو بهش دادم و به زور یکم بهش دادم و پس زد آروم براش تعریف کردم و 

 ...گفت:خودشم نمیدونه فکر میکنه فشارش افتاده بوده

نگام کرد منم نگاهش کردم بازم مردمک چشاش لرزید بازم با لرزیدن این چشا دل منم لرزید اشکاش گونه هاش رو خیس کرد 

 :بغلش کردم که سرش توي بغلم پنهون کرد گفتم

 ...آروم عزیزم آروم گلم-

 :صداش میلرزید

شنتیا قول بده هیچوقت هیچوقت تنهام نمیزاري قول بده کنارم میموني قسم بخور تن به ازدواج با آیسو نمیدي شنتیا اگه تو با -

 ...اون نامزد کني من...من

 :نمیتونست گریه مجال حرف زدن رو ازش گرفته بود نفس کم آورده بود صورتش رو تو دستام گرفتم و نگاهش کردم و گفتم

 اعتماد داري مگه نه باران؟ تو به من-

 نگام کرد و گفت:بیشتر از چشام

 ...پس مطمئن باش من هیچوقت تن به خواسته اشون نمیدم حاال هم بخواب-

و سرش رو به سینه هام فشردم و موهاش رو آروم ناز کردم چشاشو بسته بود و نفس هاي آروم میکشید خوب میدونستم تو 

جه بود تو بغلم لبخند محوي زدم کم کم ریتم نفس هاش منظم شد و فهمیدم خوابیدم آروم بغلم همیشه آروم میشه مثل یه جو
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یدم بعد روي ب*و*سبدون اینکه بیدار بشه سرش روي بالشت گذاشتم و مالفه رو به تنش کشیدم و خم شدم پیشونیش رو 

ند شدم و بدون سر و صدایي از اتاقش بیرون رفتم و داخل اتاق خودم و از جام بلچشاش و بعد گونه هاش رو و چونه اش رو 

 ..شدم

تیشرتم رو از تنم کندم و خودم رو پرت کردم روي تخت و چشم دوختم به سقف اتاق و سرم درد میکرد از این همه اتفاقات ضد 

 ....و نقیص این روزا نفسم رو پر حرص دادم بیرون برگشتم و چشامو بستم

 ....چند روز بعد

صبح که از خواب پاشدم دیدم خدمتکارها باال سرم هستن یه جیغ زدم پریدم نشستم روي تخت یه لحظه خیلي ترسیده بودم 

 باحرص گفتم:اینجا چه خبره؟

که یکي اشون سرخم کرد واسم و گفت:خانوم آقا شیانا دستور دادن هر موقع از خواب بیدار شدین بعد خوردن صبحونه 

 آماده شدن تو مهموني امشب کمکتون کنیم براي

 :متعجب نگاهشون کردم و گفتم

 چي مهموني چه مهموني؟-

 ...ولي هیچ کدوم جوابمو ندادن و میدونستم اینم دستور اون شیانا امشب چه مهموني مگه

ن در زدن باحرص از جام پاشدم و از اتاق رفتم بین یه لباس خواب عروسکي به تن داشتم و باخشم داخل اتاق شیانا شدم بدو

که دیدم روي تختش نشسته و چندتا دختر که نقش دستگاه ماساژور رو داشتن ماساژش میدادن چندشم شد آشغال عوضي 

باحرص نگاهش کردم که اون به اون دخترا اشاره کرد که سرخم کردن و رفتن با بدن برهنه که تنها شلوارک کوتاهي که 

 :بیشتر به شورتک میخورد نشست روي تختش و گفت

 صبح بخیر عزیزم اتفاقي افتاده-

دستام از حرص مشت شد و گفتم:این مسخره بازي ها یعني چي صبح پا میشم میبینم یه لشکر خدمتکار باالي سرم هستن شیانا 

 اینجا چه خبره چه مهموني؟

 :نگام کرد بلند شد و اومد رو به روم وایستادم چونه ام رو تو دستاش گرفت نوازش کرد و گفت

 م نگفتي صبح ها وقتي بلند میشي اینقدر خوردني میشيعزیز-

 با خشم دستاش رو پس زدم و گفتم:جواب من این نبود امشب چه مهموني واسه چي از صبح زود باید حاضر بشم من

شیانا نگام کرد لبخند مرموزي زد و گفت:امشب یه شب خیلي مهم واسه من واسه توهم مطمئنن خیلي مهم عشقم واي که چقدر 

راره سوپرایز بشي مطمئنم خیلي خوشحال میشي ..میخوام تو ستاره امشب باشي بدرخشي مثل یه نگین کنار من میخوام چشم ق

 همشون در بیاد که الماسي مثل تو مال منه

دوست داشتم اوق بزنم تا خواستم بازم جیغ بزنم منظورش از این مسخره بازیا چیه منو هل داد از اتاقش بیرون و سوتي زد 

که خدمتکار ها بازم همشون ردیف جمع شد منو هل داد به طرفشون و گفت:همون چیزایي که سفارش کردم هرجي هم جیغ و 

 فریاد زد به کارتون برسین

تا خواستم جیغ بزنم توسط اون لعنتي ها کشیده شدم اول به زور بردنم و بهم صبحونه دادن انگار خودم چالق بودم تو تمام 

 رو دیده بودم نه سیروس رو انگار همه غیب شده بودن....خدایا امشب چه شبي بود مگه؟ طول روز نه شنتیا

بعد به زور پرتم کردن تو یه اتاق که دوتا خانوم بودن متعجب نگاهشون کردم خواستم عقبي برم که گرفتنم و مجبورم کردن 

یه مایعي رو به بدنم زدن بقیه هم هس بدنم رو  لباسام رو در بیارم و روي تخت دراز بکشم نمیدونستم دارن چه غلطي میکنن

 :ماساژ میدادن از ته دلم جیغ میزدم و فریادم وقتي به هوا رفت که اون مایع رو مثل چسب کندن از پاها و بدنم و فریاد زدم

 آیییییییییي جیییییییییییییییغ مامان-

 ...غال کثافت حیوونتازه درد اپالسیون رو فهمیده بودم...فقط به شیانا فحش میدادم آش
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پرتم کردن حمام تا دوش بگیرم وان رو واسم آماده کردن یه دوش آب گرم گرفتم و از حمام اومدم بیرون لباس راحتي پوشیدم 

و مشغول خشک کردن موهام شدم و تازه نفس راحت کشیدم از دستشون خالص شدم که در اتاقم باز شد و یه خانوم جووني با 

 شد متعجب نگاهش کردم و گفتم:شما؟ کلي آرایش داخل اتاق

که خودش رو خانوم گرجي معرفي کرد به عنوان آرایشگرم واي زدم تو سرم خدایا من خودمو میکشم ولي مگه میتونستم 

حرف بزنم به زور منو نشوند روي صندلي هي با کله ام ور رفت هي اینطرف و اونطرفش میکرد و نگاه میکرد دیگه داشتم 

خواستم بزنم تو سرش بگم خانوم این سر اسباب بازي که نیست باالخره انگار با خودش کنار اومد چه مدل رواني میشدم می

موهایي و آرایشي بهم میاد و افتاد روي صورتم و مشغول شد یعني رسما کمرم خشک شد اووف دیگه فریادم داشت در میومد 

رتم تمام شد ولم کرد و بیخیالم شد و تازه ماجرا شروع شد مخصوصا اینکه حق تکون خوردنم نداشتم باالخره کار آرایش صو

رفت سراغ موهام با دیدن دستگاه ویف فهمیدم میخواد موهام رو فر کنه بدمم نمیومد یه بار با موهاي فر شده خودم رو ببینم 

 ...دروغ چرا یکمي هیجان داشتم بفهمم با موهاي فر چه شکلي میشم

 :رم برداشت و یه نگاه رضایتمندانه از سر تا پام کرد و گفتبعد چند ساعت باالخره دست از س

واي دختر عجب چیزي شدي هلو بودي هلو تر شدي فکر نمیکردم شیانا خان اینقدر تو انتخاب نامزدشون خوش سلیقه -

 ...باشن

 ...حرصم میگرفت منو براي شیانا میخوندم من براي شنتیا بودم نه هیچ کس

ا داخل اتاق شد و جعبه لباسي رو آورد که معلوم بود قراره امشب بپوشمش خانوم گرجي کمي بعد اون یکي از خدمتکار ه

عصبي شد که چقدر لباس دیر اومده و قبل مدل موهاش باید لباس رو میپوشید ولي به هر زوري بود بدون اینکه آسیبي به 

 ...و خودم تو آینه دیدم باورم نمیشد این من باشم مدل موهام بخوره لباس رو پوشیدم واي خیلي خوشگل بود باالخره اجازه داد

 ....شده بودم عین یه عروسک پوستم از همیشه سفید تر بود و برق میزد

موهام رو فر کرده بود کمي اش رو جمع کرده بود و بقیه رو رها کرده بود خیلي این مدل بهم میومد موهاي مشکي رنگم حاال 

یبایي خیره کننده اي داشت چشاي مشکي رنگم رو با خط چشم مشکي تر و وحشي تر فر شده صورتم رو قاب گرفته بود و ز

کرده بود آرایش ملیحي داشتم...که خیلي به صورتم میومد و لباس کوتاهم که چندسانت باالتر از زانو بود بهم خیلي میومد یه 

 ...لباس کوتاه به رنگ مشکي که طرح هاي طالیي رنگي داشت درکل خیلي بهم میومد

با لبخند به خودم خیره بودم واي از دیدن خودم سیر نمیشدم یهو حس کردم معده ام بازم میسوزه مثل همه این روزا یه لحظه 

حس کردم دارم پس میافتادم دست کشیدم به معده ام و روي صندلي نشستم اوف آخه این چه حالي واي کمي نشستم روي 

ره عجیبي داشتم و از طرفي حال جسمیم خوب نبود به زور کشوي دراور رو صندلي سعي کردم به چیزي فکر نکنم ولي دلشو

باز کردم گردنبند ظریفي رو برداشتم با ست گوشواره هاش گوشواره هاش رو به گوشم بستم و تا خواستم گردنبند رو به گردنم 

ر مات و مبهوت نگاهم کرد ولي من بي ببندم در اتاق باز شد و شیانا داخل اتاق شد طبق معمول بدون در زدن ولي همونجا دم د

 ...... احساس نگاش کردم

شیانا اومد جلو سمتم فقط خیره نگاهش کردم اومد رو به روم زل زد تو چشام آروم دستاش رو کشید به گونه هام و به من 

 :انگار برق سه فاز وصل میکردن چشاي خمارش رو دوخت تو چشام و گفت

 خیلي خوشگل شدي زیباي خفته من-

 ...قلبم تند تند تو سینم میکوبید از خشم نفرت

 موهام رو از روي شونه هام زد کنار و نفس عمیقي میون موهام کشید و گفت:داري دیوونم میکني تو منو دیوونه میکني

بانفرت چشامو رو هم فشردم نمیخواستم حس کنم جز شنتیا یکي دیگه کنار گوش هام نفس نفس میزنه گردنبند تو دستم رو 

ه که ب*و*سگرفت و انداخت دور گردنم و با طمانینه بست بند انگشتاش روي شونه هام کشید خم شد روي شونه هام رو ب

 سریع 

 اینو بفهمواسه کي منو پسم میزني واسه اون لعنتي؟ فکر کردي دوست داره آره باران اون دوست نداره -

 :زل زدم بهش و نگاهش کردم فقط و بعد با تمام نفرتم گفتم
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 خفه شو میفهمي شیانا نمیخوام دیگه به مزخرفاتت گوشش کنم-

 :تا خواستم برم سمت در دستام رو کشید و گفت

ریخت شیانا از اگه باورت نمیشه امشب با چشات خیانتش رو میبیني مات و مبهوت وایستادم حس کردم یه چیزي ته دلم فرو -

 :پشت بغلم کرد اونقدر حالم بد بود که حتي نتونستم مقاومت کنم و دستاش رو پس بزنم کنار گوش هام زمزمه کرد

امشب میفهمي عاشق واقعي تو منم باران اون دوست نداره اون فقط ازت میخواد استفاده کنه...اون از ت*م سگ دوتا -

 وست نداره اون فقط به فکر منافع خودشخیانتکار خیانت کردن تو وجودش ...اون د

لرزیدم نه نه شنتیا به من خیانت نمیکنه اون اینکار رو نمیکنه من به شنتیا شک نمیکنم ...این لعنتي میخواد منو نسبت به 

 ...شنتیا سرد کنه میخواد منو ازش دور کنه داره این مزخرفات رو میگه

 ببندي شیانا و این اراجیف رو به من تحویل نديبا حرص ازش جدا شدم و گفتم : بهتره دهنت رو 

 شیانا دستام رو گرفت و گفت: باشه امشب مشخص میشه کي اراجیف تحویل میده عزیزم

و دستام رو کشید و همراه خودش برد منو از اتاق بیرون از پله ها پایین رفتیم چه خبر بود انگار هرچي کله گنده تو تهران 

زن و مرد مختلط بودن زن ها همه با لباس هاي عیوني که نیم متر هم پارچه نبرده بود پوزخندي بود اینجا جمع شده بودن و 

زدم همه دخترا با دیدن من کنار شیانا با حرص نگام میکردن و من فقط پوزخندي به افکار احمقانشون میزدم میون جمعیت 

ه بود انگار پدر بچه هاش رو دزدیده بودم هرچند دوست نگام به مارموست افتاد مثل گوجه فرنگي شده بود خیلي بد بهم زل زد

 ....پسرش رو گرفتم شیانا رو اگه دست خودم بود دو دستي شیانا رو تقدیمش میکردم

نگام به آیسو افتاد که کنارش بود متعجب به آیسو چشم دوختم نیشش تا بناگوش باز بود و فقط میخندید یا لباس بلند سفید به 

 ...هم میومد موهاي مشکي اش رو به زیبایي شینیون کرده بودتن داشت که خیلي ب

 ...ولي خنده هاش خوشحالیش به من حس بدي رو میداد

شیانا منو فقط کنار خودش نگه داشته بود سیروس با کله گنده ها نشسته بود و قهقه اشون هوا بود کلي هم زن دورشون بود 

 ...نکه بدجوري بهشون سرویس میدادن همشون ه*رزه بود

با دیدنش نفس هام بند اومد فقط زل زده بودم بهش قلبم اونقدر تند تو سینه ام میزد که انگار میخواست سینه ام رو بشکافه 

 اونم مات و مبهوت نگام میکرد اونقدر جذاب شده بود میترسیدم...میترسیدم این دخترا اونو از من بدزدن نکنه دلش رو ببرن

.... 

شکي پوشیده بود و پیراهن سرمه اي خوش رنگي پوشیده بود که یقه اش باز بود و کروات شل کت و شلوار خوش دوخت م

 ...سفید رنگي هم دور گردنش انداخته بود

نگام میکرد منم به اون دیدم دستاش مشت شد و شربت تو دستاش رو کوبوند روي میز باخشم نگاهش رو دزدید میدونستم 

 ...کشیدوقتي شیانا رو کنارم میدید عذاب می

 ...با صدایي برگشتم وایي باورم نمیشد کي رو داشتم میدیدم دلم واسش یه ذره شده بود پیامک

کنارش مهناز بود در اصل تو بغلش بود خندیدم ناکس باالخره مخ مهناز رو زده بود پیام اومد سمتمون با مهناز خم شد طرفم و 

 :با خنده گفت

 خودم ببین کي رو دارم میبینم واي سیندرالي-

 باهم دست دادیم که با لوسي بغلم کرد ولي قبلش کتش رو مهناز کشید و گفت: کجا کجا؟

 که پیام و خندید و گفت:میبیني سیندرال آزادیم رو ازم گرفته حتي نمیذاره عشقمو بغل کنم

 مهناز گفت:عشقتون کي باشن

 پیام چشمکي زد و گفت:معلومه دیگه مهناز خوشگله
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ا خنده به خل بازیاشون نگاه کردم که پیام کنارم ایستاد و گفت:آخرشم شیانا تونست قاپ تو رو بدزده مهناز نیشش باز شد ب

 ناکس سیندرال رو ازمن گرفت

 :فقط لبخند تلخي به مسخره بازي هاي پیام زدم که دستام رو گرفت پیام زل زد تو چشام و گفت

باران بیخیال رو میخواد همون باران گستاخ رو میدونم شیانا رو  این چشا این غم تو چشات رو دوست ندارم باران دلم همون-

 دوست نداري میدونم عاشق کي هستي و مطمئنم اون تو رو از شیانا پس میگیره پس این غم تو چشات رو بنداز دور سیندرال

 :متعجب نگاهش کردم که چشمکي بهم زد و گفت

 فعال سیندرال-

 روي هم فشردمو رفت نفسم رو فوت کردم چشامو آروم 

تا موقع شام هیچي اتفاق خاصي نیافتاد جز اینکه من با کالفگي فقط باید تو بغل شیانا میبودم و اینکه یه بارم به زور مجبور 

 ...به رفص دو نفره باهاش شدم که چقدر عذاب کشیدم

 ..بعد شام بود همه بازم مشغول بودن ولي من سرم درد گرفته بود دلم میخواست فرار کنم

یهو دیدم سیروس تقریبا باالي مجلس وایستاده و شروع کرد صحبت کردن همه هم که متوجه شدن سیروس میخواد موضوع 

 :مهمي رو بگه ساکت شدن و سیروس با صداي رسایي گفت

خوب دوستان عزیز و مهمانان گرامي اول اینکه خیلي خوش آمدید و خوشحالمون کردین با حضور گرمتون تو جشن -

 ...سم امشب یه مناسبت خاصي داره اول از شنتیا پسر عزیزم میخوام بیاد کنارمما...مرا

متعجب نگاه کردم اینجا چه خبر بود شنتیا متعجب به سیروس زل زد ولي مجبوري لبخند مصنوعي زد و حرکت کرد سمت 

 ... سیروس و کنارش وایستاد

ا لیخند نظاره گر اون صحنه بود و بعد با لیخند مرموزي به من نگاهش کردم انگار اونم سردرگم بود نگاه به شیانا کردم که ب

خیره شد همون موقع سیروس آیسو رو صدا زد و آیسو هم با ذوق و چشایي که برق میزد رفت سمتش و با رفتین آیسو 

 ....کنارشون زنگ هاي خطر یکي یکي برام به صدا در میومد

 :و صداي نحس سیروس مثل پتک توي سرم فرود میومد

امشب همه ما اینجا جمع شدیم تا من خبر مهمي رو بهتون بدم و همتون تو این شادي با ما همراه باشید خبر نامزدي پسرم -

 شنتیا با برادر زاده عزیزم آیسو..و جشن نامزدیشون

وي شنتیا حس کردم مردم آره شایدم مردم و خودم خبر ندارم مات و مبهوت زل زده بودم به صحنه رو به روم چشام فقط ر

ثابت بود شنتیا رو دیدم که متعجب چشم دوخته بود به سیروس و آیسویي که از ته دلش لبخند میزد زل زدم به حلقه هایي که 

به سمتشون میاوردن لبخندهاي شیانا همه دور سرم میچرخید چشام حاال شنتیا رو تار میدید پرده اشک جلوي دیدم رو گرفته 

 ...گونه هام ریخت و نگاه شنتیا روي چشاي من ثابت موند روي اشکاي من بود ولي اولین قطره اشک روي

 :و صداش تو گوشم پیچید

 تو به من اعتماد داري مگه نه باران؟-)

 بیشتر از چشام-

 (...پس مطمئن باش من هیچوقت تن به خواسته اشون نمیدم-

خورد که داشت تو انگشتاشون فرو میرفت ولي قطرات اشک پس از دیگري روي گونه هام سر میخوردن نگاه به حلقه هایي 

 :نگاهش هنوزم روي من ثابت بود روي اشکاي من بازم صداش توي گوشم پیچید

 شنتیا اگه تو با اون...با اون ازدواج کني من میمیرم من نمیتونم نفس بکشم-)
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ازدواج کنم روزي که به جز تو با کسي هیس عزیزم کي گفته من با اون ازدواج میکنم باران هیچوقت امکان نداره من با اون -

 ....دیگه پیوند بخورم روز مرگ من گلم

 دروغ تو نمیتوني در برابرشون کاري کني اون سیروس لعنتي مجبورت میکنه من میدونم-

 (باران آروم باش من امکان نداره زیر بار برم این زندگي من هیچوقت اون سیروس و شیانا نمیتونن برام تصمیم بگیرن -

دروغ گفتي..تو بهم قول داده بودي ولي زدي زیر قولت شنتیا تو گفتي هیچوقت تن به خواسته اشون نمیدي ولي دادي تو 

 ...نابودم کردي شنتیا

اشکام ریخت چنگ زدم به قلبم حالم خوب نبود بازم معده ام میسوخت اشکام مثل ابر بهار میریخت و شیانا با بي رحمي به 

یشدم چشم دوخته بود....هیچ کس حواسش به من نبود جز اوني که داشت به یکي دیگه میوند میخورد مني که داشتم نابود م

اوني که عشق و مرد من بود ولي داشت میشد نانزد یکي دیگه نگاه غمگینش به من بود دوست داشتم فریاد بزنم به من 

 ....اینطور نگاه نکن ...تو قول دادي ولي زدي زیر قولت نامرد

 ...س شیانا تو گوشم میپیچید امشب خیانتش رو میبیني اون دوست ندارهصداي نح

نه نه دروغ حالم اصال خوب نبود شربت روي میز رو برداشتم تا بخورم تا کمي حالم جا بیاد ولي دستام لرزید و شربت از 

 ...دستام پرت شد روي زمین و به هزار تکه تبدیل شد همه نگاه ها چرخید سمت من

زم میسوخت بازم حالم بد شده بود سرم گیج رفت سرم رو تو دستام گرفتم همه چي برام تار شد پاهام شل شد پرت معده ام با

شدم کف زمین کنار خورده شیشه و صداي فریاد هاي شیانا رو میشنیدم سیلي هایي که میزد تو صورتم ولي کم کم صداها برام 

 ....گنگ تر شد و دیگه هیچي نفهمیدم

 (شنتیا)

ه بودم عصبي بودم متوجه نمیشدم من هیچ از این برنامه مسخره امشب خبر نداشتم اون سیروس عوضي داشت منو کالف

 ....میذاشت تو منگنه و داشتم آتیش میگرفتم

نگاه اشکي باران داغونم میکرد میدونستم االن به این فکر میکرد من سر قولم نموندم یهو صداي جیغ اومد و نگام به باران 

 .... ه پرت شد روي زمین و از حال رفت حس کردم منم فرو ریختمخورد ک

همه مهمونا جیغ میزدن و شیانا باالسرش بود و هي میزد تو صورتش و صداش میزد نتونستم تحمل کنم بي توجه به بقیه و 

ا دستام رو گرفت آیسویي که سعي داشت جلوم رو بگیره رفتم سمت باران با نگراني نشستم کنارش خواستم بگیرمش که شیان

 :و گفت

 داري چه غلطي میکني شنتیا؟-

 :زل زدم با نفرت به شیانا همه این مهموني نقشه این کثافت بود با خشم گفتم

 احمق مگه نمیبیني حالش بده باید برسونیمش بیمارستان-

 فکر نکنم به تو ربطي داشته باشه تو بهتره به جشن نامزدیت برسي-شیانا

 شیانا با من در نیافت فقط یه کلمه دیگه بگي تمام این عمارت رو تو سر تو و اون سیروس خراب میکنمبا خشم زمزمه کردم:

با نفرت بهم زل زده بودیم که با صداي پیام به خودمون اومدیم عصبي نگامون کرد با مهناز باران رو گرفتن و پیام با حرص 

 :گفت

 ...بدبخت جون کند و شما مثل سگ و گربه افتادین به جون همشما بهتره به دعواتون برسید خودمون میبریمش این -

 ...و باران رو بردن من و شیانا هم رفتیم دنبالشون و باهم بردیمش بیمارستان
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باران رو بستري کرده بودن و بهش سرم زده بودن میگفتن فشارش خیلي پایین بوده و ازش قرار بود چندتا آزمایش هم 

 ....عاینه اش کرده بودبگیرن به دستور دکتري که م

 ...ه رفتنهووف تو اتاف بستري بود و هنوز بهوش نیومده بود پیام و مهناز بعد مطمئن شدن از اینکه حالش خوب

من و شیانا هردو بهم مثل دوتا دشمن خوني زل زده بودیم که شیانا گفت:جواب بابا رو خودت میدي نابودت میکنه بخاطر ول 

 کردن مهموني

 :نا رو به روش وایستادم و گفتمرفتم سمت شیا

شیانا بهتره این بازي مسخره رو همین حاال تمامش کني میفهمي من با آیسو نامزد نمیکنم اگه امشبم حرفي نزدم فقط به -

 احترام بابا بود

 تو مجبوري به این نامزدي تن بدي شنتیا وگرنه سیروس نابودت میکنه-شیانا

 :و گفتمخم شدم سمت شیانا زل زدم توي چشاش 

توهم نمیخواي سیروس بفهمه که باران خدمتکارت نبوده اونو خریدي هان؟ واي اگه سیروس بفهمه تو براي باران اون همه -

 پول دادي و بعد دختري رو که خریدیش رو عاشقشي و نامزدت شده خیلي بد میشه سیروس آتیشت میزنه شیانا

 :شیانا نگام کرد با چشاي ریز شده و گفت

یدم نکن شنتیا تو جرئت اینکه بري به سیروس بگي رو نداري چون میدوني با گفتن این حرف براي باران خیلي بد منو تهد-

 میشه خیلي تو نمیگي تا بالیي سر باران نیاد پس اینقدر منو با این کلمه تهدید نکن

 .... دستام مشت شد زل زدم بهش که با پوزخند از کنارم رد شد نمیدونم کجا رفت

به صورتم کشیدم کالفه رفتم سمت اتاقي که باران داخلش بود و داخل شدم زل زدم بهش چشاي قشنگش بسته بود دستي 

 ...یدمب*و*سکنارش نشستم زل زدم بهش آروم گونه هاي سردش رو ناز کردم و بعد دستاش رو تو دستام گرفتم و 

کرد و زل زد بهم منم نگاهش کردم با لبخند  بعد چند دقیقه حس کردم تکون خورد سرم رو باال آورد چشاشو آروم باز

 گفتم:بارانم خوبي؟

 باران

 ید و گفت:بارانم خوبي ؟ب*و*سچشامو که باز کردم شنتیا باال سرم بود نگام کرد با لبخند دستام رو 

لش اشکام ریخت روي گونه هام خوب بودم نبودم من خوب نبودم سرم رو به عالمت منفي تکون دادم شنتیا سرم رو تو بغ

 :گرفت نازم کرد و گفت

هیس آروم عزیزم باران ببخشید گلم ببخشید باور کن من از برنامه امشب اصال خبر نداشتم به من هیچي نگفتن اگه میدونستم -

 همچین نقشه اي واسم کشیدن عمرا قبول میکردم

 ...با اشک گفتم:تو سر قولت نموندي شنتیا نموندي

م هستم هنوزم سر قولم هستم من هیچ پیوندي با آیسو نخوردم باران میزنم زیرش من محکم منو به خودش فشرد و گفت:عزیز

 ...زیر بار ازدواج با آیسو نمیرم و نخواهم رفت

 :اونقدر زیر گوشم برام زمزمه هاي عاشقانه گفت که کم کم تو بغلش آروم شدم و ازهم جدا شدیم بهش گفتم

 شیانا کجاست؟که راحت کنارمي-

فت:نمیدونم همین دور و بر فکر کنم سیروس براش زنگ زده و مشغول سر و کله زدن با اون و داره آرومش لبخندي زد و گ

 میکنه واسه اتفاق امشب

 :سرم رو تکون دادم که در اتاق باز شد و دکتر داخل شد رو بهمون لبخندي زد و رو به من گفت
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 خوب مامان خوشگلمون چطوره؟-

 تیا هم همینطور به زور لب باز کردم و گفتم:شما چي گفتین خانوم دکتر؟مات و مبهوت زل زدم به دکتر شن

نگام کرد و با لبخند گفت:خانومي شما داري مامان میشي تبریک میگم عزیزم آزمایشات نشون داده بارداري گلم باید خیلي 

 ...مواظب خودت باشي ها چون االن جز خودت یکي دیگه هم تو وجودت

 ن قضیه واسم سخت بود یعني چي من باردارم آخه چطور؟مات مونده بودم هضم ای

 ...چشامو بستم رفتم به همون شب به ویال من و شنتیا تو اون شب زیر بارون داخل ویال شدیم و رابطمون

 دستام رو به سرم گرفتم دکتر تنهامون گذاشت شنتیا اومد کنارم و گفت:باران

 ..شیانا و بقیه بفهمن واي با اشک گفتم:شنتیا واي شنتیا بیچاره شدیم اگه

 شنتیا دستام رو گرفت و گفت:هیس تو هیچ کس هیچي نمیفهمه عزیزم

 چطوري آخه هان چطوري هیج کس نمیفهمه تا کي پنهونش کنیم آخرش که رسوا میشم-

به اون چیزي که شنتیا نگام کرد و گفت:باران قبل اینکه کسي بفهمه من این بازي رو تمام میکنم عزیزم مطمئن باش گلم داریم 

 میخوایم میرسیم

نمیدونم من به شنتیا اعتماد داشتم و حرفاش رو قبول داشتم میخواستم به عشقم اعتماد کنم شنتیا دستش رو کشید به شکمم و 

 گفت:واي باران یعني االن این تو یه وروجک یه فنچک که از وجود من و تو آخ بابا قربون دختر خودش بره

 :د شده نگاهش کردم و گفتمبا لبخند و چشاي گشا

 اووه همین حاال جنسیتش هم مشخص کردي دختره-

نگام کرد و گفت:میدونم دختر...دختر باباش همیشه عاشق این بودم دختر داشته باشم یه دختر از وجود من و تو یه دختر 

 .....خوشگل شبیه تو دخترمون شبیه تو باید باشه ها

یوونه خودم بود عزیزم منم ذوق داشتم آره دخترمون دختر من و شنتیا....واي با حس اینکه با لبخند به ذوق شنتیا نگاه کردم د

دارم مامان میشم اصال یه حس خیلي خوبي داشتم اونقدر خوب که هردوتامون همه چي رو فراموش کرده بودیم همه چي شیانا 

 ...ون دختر باباشسیروس حاال فقط خودمون بودیم من شنتیا و بچمون که به قول شنتیا دخترم

********** 

باالخره از بیمارستان مرخص شدم هیچ کس قرار نبود چیزي بفهمه با شیانا و شنتیا برگشتم خونه شیانا یه جوري شده بود 

اونقدر تو فکر بود که حتي واسش مهم نبود شنتیا منو برد تو اتاقم منتظر طوفان سیروس بودیم ولي حتي خبري از سیروس 

کپه اش رو گذاشته بود ولي فردا حتما یه دعواي حسابي بود دلشوره داشتم واسه رفتار شیانا اخماش توهم بود  نبود انگاري

 ...خیلي بي توجه به ما داخل اتاقش شده بود مثل سگ شده بود انگاري

بت کنه هر وقت هر ولي شنتیا آرومم کرد چیزي نیست این همیشه همینطوره..شنتیا گفت میخواد نسترن رو بزاره تا ازم مواظ

اتفاقي در نبود شنتیا افتاد یه چیز مشکوک دید به شنتیا خبر بده و مواظب من باشه نسترن...نسترن قابل اعتماد بود و همینکه 

دوست خودم بود و از طرفي هم میخواست یکي از آدماي خودش رو که مورد اعتمادش بود بزاره به پاي شیانا تا هرجا میره 

 ...میشه شیانا رو تعقیب کنهبهش خبر بده و ه

 ...میگفت خیلي باید مواظب تو و جیگرم باشم من خوشگلم

به زور ازم دل کند رفت از اتاقش بیرون دستام روي شکمم کشیدم و بازم بافکر به اینکه وروجکم این تو غرق لذت شدم و 

 لبخند زدم و زمزمه کردم:مامان فدات بشه عشقم

 .....دو با کلي خیال بافي خوابم بر
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 شیانا

 ... داخل اتاق شدم با حرص در رو بهم کوبیدم

کتم رو از تنم کندم حس میکردم کرواتم داره خفم میکنه بازش کردم کرواتم دکمه هاي بلوزم رو باز کردم با یه حرکت از تنم 

رش داشتم و کمي کندم یه رکابي مشکي زیر بلوزم داشتم دستي میون موهاي مشکي رنگم کشیدم رفتم سمت شیشه ویسکي ب

 ... تو لیوان براي خودم ریختم

 ... و خودم روي کاناپه گوشه اتاقم پرت کردم و یه نفس یه لیوان رو دادم باال

دوباره لیوان رو پر کردم و یه نخ سیگار هم برداشتم و آتیش زدم گذاشتم کنج لبام و مشغول کشیدن شدن سرم رو پشتي کاناپه 

 :سیگار میکشیدم چشام رو بستم بي احتیار ذهنم رفت به چند ساعت پیش تو بیمارستان تکیه دادم همونطور که پک پک

گوشیم زنگ خورد بابا بود رفتم یه گوشه و مشغول صحبت با بابا شدم فقط فریاد میزد تو و شنتیا و اون دختره رو خودم با 

 .. دستام میکشم میفهمي چیکار کردي آبروم جلو سیاوش و تمام مهمونا رفت

 ...ن سیروس سرمد امشب سکه یه پول شدم جلو تمام کله گنده هام

به زور آرومش کردم هوووف بعد گوشي رو قطع کردم رفتم سمت اتاقي که باران توش بود ولي با حرفي که شنیدم همونجا 

 :پشت در موندم صداي دکتر هنوزم تو گوشم بود

ت نشون داده بارداري گلم باید خیلي مواظب خودت باشي ها چون خانومي شما داري مامان میشي تبریک میگم عزیزم آزمایشا-

 ...االن جز خودت یکي دیگه هم تو وجودت

دستام مشت باورش سخت بود دیگه چیزي نشنیدم باران بهم دروغ گفتي...گفتي باهاش رابطه نداشتي ولي توي لعنتي ازش 

یشم میزد آتیش انتقام و نفرتم از شنتیا بیشتر شد قبل اینکه بفهمن بارداري باران از شنتیا باردار بود و این داشت منو از تو آت

 ...حرفاشون رو شنیدم از اتاق دور شدم و خودمو زدم به اون راه که حرفاشون رو نشنیدم

با خشم لیوان ویسکي رو تو مشتم فشردم دوباره یه ضرب خوردمش به من میگن شیانا..هه فکر کردي باران که ازش باردار 

 ...از دست من خالص شین و خوشبخت با بچتون باشین نچ نچ اشتباه فکر میکني گلم باشي و

هنوز اون روي سگ منو ندیدي عزیزم زیادي باهات مدارا کردم فکر کردي من میذارم یه توله * سگ از وجود اون آشغال رو 

 ...به دنیا بیاري نابود میکنم اون توله تو شکمت رو باران منتظرم باش گلم

بخند مرموزي ته سیگار رو انداختم زیر پاهام و محکم چرخوندمش و لهش کردم گوشیم رو برداشتم رفتم تو لیست مخاطبام با ل

 ...و زدم روي اسم نیلو

عزیزم دلم براش خیلي تنگ شده بود خوب میدونستم نیلو هم خیلي دلش واسم تنگ شده اسمش رو فشردم منتظر موندم جواب 

 : داد و صداي پر عشوش تو گوشم پیچیدبده بعد چند بوق جواب 

 سالم واي شیانا عشقم خودتي میدوني چند وقت خبري ازت نیست نامرد خوبي؟-

 سالم نیلویي عزیزم فدات عشقم وقتي صداي تو رو میشنوم مگه میشه خوب نباشم-

 که خندید با ناز و گفت:قربونت ولي خودمونیم چیشده یاد ما افتادي؟

 وشگله رو فراموش کنم همینطوري گفتم بهت زنگ بزنممگه میشه من نیلو خ-

کمتر دروغ بهم بباف تو عمرا کارت گیر من نباشه بهم زنگ بزني بگو ببینم باز کدوم دختري رو بدبخت کردي که من باید -نیلو

 گند کاریت رو درست کنم یا شایدم شکم یکیشون رو آوردي باال میخواي از شر گندي که زدي خالص شي

 ...و گفتم:خوشم میاد زرنگي ولي ایندفعه وضعیت فرق دارهخندیدم 

و براش موضوع و نقشم رو گفتم اونم با کمال میل مثل همیشه قبول کرد ولي به یه شرط اونم اینکه جز پولي که قراره بگیره 

وشیم رو به چونه ام ازم یه شب رو باهم باشیم و خوش بگذرونیم خوب کیه که بدش میاد منم قبول کردم و بعد قطع کردم و گ
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چسبوندم و حالت متفکري رو به خودم گرفتم خیلي وقت بود با دختري نبودم بدمم نمیومد همشم بخاطر باران بود فعال که 

نمیخواستم بدستش بیارم بزار عشق و حال خودمو بکنم خندیدم به من میگن شیانا..اون باران و شنتیا احمق خیلي منو دست 

 ....کم گرفتن

في شاپ شدم همه اینجا منو میشناختن و برام احترام خاصي قائل میشدن کمتر کسي بود شیانا سرمد رو نشناسه از پله داخل کا

ها باال رفتن و طبقه دوم کافي شاپ رفتم که کسي نبود کل صندلي هاي باال رو رزرو کرده بودم تا با نیلو تنها باشم روي میز 

خند زد و بلند شد از جاش با عشوه بغلم کرد منم محکم بغلش کردم و گونه هام رو نشسته بود رفتم سمتش اونم با دیدنم لب

 :ید و گفتب*و*س

 چطوري عشقم؟-

 خوبم تو چطوري گلي-

 خندید و گفت:حاال که تو کنارمي عالي

م روي باهم نشستیم رو به روي هم گارسون اومد و سفارش خواست و رفت تکیه ام رو به صندلي دادم همونطور که با انگشتا

 :میز ضرب گرفته بودم گفتم

 خوب برام آوردیش؟-

 با لبخند مرموزي دست تو کیفش کرد و دارو رو گذاشت روي میز و گفت:بفرما هموني که خواسته بودي

 :لبخند روي لبام نشست و گفتم

 خطري براش نداره که مطمئن باشم-

کارمون رو انجام بدیم و اون توله تو شکمش رو نابود نگام کرد و گفت:نه بابا فقط بیهوشش میکنه واسه چندساعت که ما 

 کنیم

 :با لبخند خواستم دارو رو بگیرم که نیلو مانع شد و گفت

 آآآ اشتباه نکن اول دست مزد من-

 :خندیدم همون موقع گارسون اومد قهوه ترک هایي که سفارش داده بودیم رو آورد رو به گارسون گفتم

 ..مدن نداره کسيدیگه تا صدا نزدم حق باال او-

 :اونم سر تکون داد و رفت رفتم کنارش نشستم زل زد بهم با شیطنت آروم گونه هاش رو نوازش کردم و گفتم

 تو که میدوني چقدر میخوامت شیطون بال-

********** 

 باران

کشیدم و لبخندي روي لبام نشست اووف شنتیا خیلي خیلي مواظبم بود و چقدر ذوق داشت لبخندي روي لبام  دستي به شکمم

 ...نشست

واي هنوزم باورم نمیشد تو وجودم یه موجود کوچولو که از وجود خودم و عشقم دخترمون هردومون باورمون شده بود 

 ...دخترمون حسش میکردم دختر

 د یه دختر شبیه مامانش که قراره بشه دنیاي باباشصداي شنتیا تو گوشم میپیچی

چشامو با لذت بستم شنتیا خونه نبود سیروسم کارخونه بود تنها کسي که خونه بود شیانا بود..منم وسط سالن روي کاناپه 

 ..نشسته بودم و مشغول دیدن تي وي بود که حس کردم کسي کنارم نشست
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 :تش دوتا شربت خنک آلبالو بود یکیش رو گرفت به طرفم و گفتبرگشتم شیانا بود با لبخند نگاهم کرد دس

 بیا عزیزم خنک مخصوص خودم و خودت درستش کردم-

متعجب نگاهش کردم یعني واقعا شیاناست عمرا از اینکارا میکرد ولي خوب قیافه شربت خیلي وسوسه انگیز بود منم که 

 :خند نگام کرد و آروم گفتباردار با بیخیالي از دستش گرفتم و خوردمش اونم با لب

 باید تقویت شي عزیزم-

 :قلبم وایستاد منظورش از این حرف چي بود موشکافانه نگاهش کردم که گفت

آخه خیلي ضعیف شدي این روزا منو کشید تو بغلش خواستم از بغلش بیام بیرون ولي یه چیزي جلوم رو میگرفت از گرماي -

ابم میومد انگاري و گرماي آغوشش بدتر وسوسه ام میکرد همونجا بمونم ساکت آغوشش خوشم میومد نمیدونستم چم بود خو

ه اي روي ب*و*سو آروم تو بغلش بودم و شیانا هم آروم آروم چنگ میزد میون موهاي باز و لختم و نوازششون میکرد 

 :موهام نشوند و گفت

 خوابت میاد گلم؟-

 :چشام خمار شده بود آروم زمزمه کردم

 بم میاداوهوم خیلي خوا-

 دستي به گونه هام کشید و گفت:پس بخواب تو بغلم عزیزم

 ....چشام رفت روهم و دیگه چیزي حس نکردم

 شیانا

زل زدم بهش که چطور تو بغلم به خواب عمیقي فرو رفته بود لبخندي زدم آروم موهام از صورتش زدم کنارم زیر پاهاش رو 

تو بغلم پنهون کردم و راه افتادم سمت در خونه نگام به نسترن افتاد  گرفتم همینطور سرش رو تو بغلم گرفتمش و سرش رو

 :یکي از خدمتکارها با چشاي گرد شده به باران نگاه میکرد با اخم گفتم

 مشکلي پیش اومده؟-

 سریع گفت:نه..نه آقا

شدم و حرکت کردم سمت و از جلو چشام دور شد از خونه زدم بیرون و باران رو تو ماشین خوابوندم و خودمم سوار ماشین 

 :معطب نیلو گوشیم زنگ خورد نیلو بود جواب دادم

 الو شیانا کجایي تو؟-

 جانم نیلو دارم میام نگران نباش-

 بیا همه چي رو آماده کردم-نیلو

 باشه منم باران رو آماده کردم دارم میام فعال میبینمت-

 فعال عشقم-نیلو

 :دم دستي به شکمش کشیدم و گفتمگوشي رو قطع کردم آروم گونه هاش رو ناز کر

 ...متاسفم ولي مجبورم این توله رو بکشم عزیزم امیدوارم منو ببخشي-

 .....راه افتادم

 ....شنتیا
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تمام بچه ها جمع شده بودیم تو خونه و مشغول بررسي پرونده بودیم داشتیم به اون چیزي که میخواستیم میرسیدیم اون 

تو یه خونه بود یه خونه تو قسمت شرق تهران و جاي امني پنهون میکردن گند کاري هاشون  مدارک لعنتي رو پیدا کرده بودیم

 ...رو هه

قرار بود یه روز با بچه ها بریم و اون مدارک رو بگیریم و بعدشم به راحتي تو به شب سیروس و شیانا رو با اون مدارک 

 ....بفرستیم ته زندان

لم تو این چندساعت واسه باران تنگ شده بود همون موقع گوشیم زنگ خورد متعجب مشغول بودیم با پویان و دایي ..چقدر د

 :گوشیم رو برداشتم نسترن بود سریع بي توجه به بقیه از اتاق زدم بیرون و جواب نسترن رو دادم و گفتم

 الو نسترن چیزي شده؟-

 آقا ، باران-نسترن

 نسترن بگو ببینم؟حس کردم قلبم وایستاد دستام مشت شد و گفتم:باران چي 

 آقا شیانا خان به باران خانوم داردي خواب آور دادن خودم دیدم بیهوش خانوم رو بردن از خونه بیرون-

 :حس کردم دارم از خشم میلرزیم با خشم گفتم

 یعني چي بیهوشش کرده کجا بردتش-

 نمیدونم آقا فقط پیداشون معلوم نیست چه بالیي قراره سر باران خانوم بیاره-

 شامو رو هم فشردم و گوشي رو قطع کردم مشتم رو زدم به دیوار لعنتي باران تو کجایي شیانا داري چه غلطي میکني؟چ

 قادر آره قادر االن باید دنبال شیانا باشه واسه تعقیب شیانا گذاشته بودمش سریع شماره قادر رو گرفتم که جواب داد

 بله رئیس-

 قادر االن دنبال شیانایي درسته؟-

 له قربانب-

 سریع آدرس اونجایي که شیانا داره میره رو برام بفرست-

 چشم رئیس-

 و قطع کردم چنگ زدم سوئیچ ماشینم رو گرفتم که پویان گفت:شنتیا داري کجا میري؟

 باید برم پویان بقیه کارها با خودتون یه مشکلي پیش اومده-

 چه مشکلي دیوونه شدي شنتیا-پویان

 باران تو خطره ولم کن پویان باید برم-

و سریع از خونه زدم بیرون سوار ماشین شدم پام رو گاز فشردم و حرکت کردم صداي مسیج گوشیم در اومد بازش کردم با 

 ...خوندن آدرس حس کردم سرم گیج رفت یه معطب سقط جنین بود

م میکشمت بارانم واي باران میام فهمیده بود شیانا فهمیده بود و داشت پنهوني بچه منو میکشت غلط کردي شیانا امروز خود

 ....خودم نجاتت میدم تحمل کن واي شیانا خدا کنه غلطي نکرده باشي

 .....پام و رو بیشتر روي پدال گاز فشردم انگار ماشین داشت از جاش کنده میشد

 شیانا

 ... وارد معطب نیلو شدم کسي نبود کار خودش بود تمام بیمارهاي امروزش رو لغو کرده بود
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ها منشیش بود که بهش دستور داد حق نداره هیچ کس رو بفرسته داخل به من اشاره زد رفتم سمت اتاقش در رو باز کرد تن

 :باران که تو بغلم بود رو بردم داخل رو به من گفت

 بزارش روي اون تخت-

 :کشیدم و گفتمسرم رو تکون دادم باران رو گذاشتم روي تخت نگاهش کردم حس کردم رنگش پریده دست به صورتش 

 نکنه اون دارو اذیتش کنه نیلو رنگش پریده-

 :نیلو همونطور که داشت وسایلش رو آماده میکرد گفت

 ...نترس چیزي نیست عادیه-

نیلو دست کش رو دستش کرد و ماسک به صورتش گذاشت و تمام وسایل مورد نیازش رو کنار تخت باران گذاشت و رو به 

 شي من ترجیح میدم بیرون باشي موقع انجام کارممن گفت:تو میخواي همینجا با

 اخمام رو توهم کردم و گفتم:تنهاش نمیزارم میخوام تا لحظه آخر باشم کارت رو درست انجام بدي بالیي سرش نیاري

نگام کرد و پوزخندي زد و گفت:نه بابا هه نترس نمیخورمش باشه بمون...فقط جنین دوماهه رو میکشم بیرون میترسم غش 

 کني

 باحرص گفتم:تو نگران نباش کارت رو انجام بده

نیلو با اخم مشغول شد منم زل زدم بهش لباس باران رو گرفت روي پاهاش یه پارچه مخصوص گذاشت دلم نمیخواست ببینم 

 ...بي حسي بهش زد نگام رو گرفتم منو ببخش باران متاسفم

 ...کنه نیلو با دقت سوزن رو گرفت تو دستاش تا به قلب جنین تزریق

و همون موقع صداي فریادي از بیرون اومد هردو زل زدیم به در خواستم برم سمت در که در اتاق با لگد محکمي باز شد و 

نگام به شنتیا افتاد که از خشم سرخ شده بود و چشاش شده بود دوتا کاسه خون اعتراف میکردم تو عمرم اینقدر وحشي و 

 :پرت شد کف زمین و نیلو رفت جلو و باخشم گفتعصبي ندیده بودم سوزن از دست نیلو 

 هي یارو فکر کردي طویله است سرتو انداختي اومدي تو؟-

چنان سیلي درگوش نیلو زد که نیلو محکم پرت شد روي زمین و اونقدر شدت سیلیش زیاد بود نیلو بي حال شد و خون از 

 :دماغش فواره زد و شنتیا فریاد زد

 یي توش نمیکردیند طویله نبود همچین غلطا-

 و اومد سمتم با خشم گفت:بد کردي شیانا بد خودم امروز میکشمت

 :تا خواستم جلوش رو بگیرم اومد سمتم یقه ام رو گرفت و محکم کوبوندم به دیوار و مشت زد تو فکم فریاد زد

 ...ه باشه کثافت عوضيعوضي این بود عشقت بهش که همچین بالیي سرش بیاري آره کثافت میکشمت اگه بالیي سرش اومد-

و محکم زد زیر دلم از درد خم شدم اونقدر وحشي شده بود نمیتونستم از پسش بر بیام با خشم هلش دادم عقب و مشت زدم به 

 :قفسه سینش رفت عقب داد زدم

باهاتون  لعنتي خیلي خوب داشتم میکردم توله ات رو میکشتم فهمیدي ولي با این کارت گند زدي به همه چي شنتیا کاري-

 میکنم مرغ هاي آسمون هم به حالت گریه کنن

 :مشت شنتیا بود که فرود میومد رو صورتم و فریادش

 غلط کردي گوه خوردي فکر کردي میزارم عوضي آره فکر کردي کثافت-
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م داد که لعنتي وحشي شده بود هم من میزدم هم اون ولي بیشتر اون کثافت خون از دماغ هردوتامون جاري شده بود محکم هل

 :پرت شدم روي میز تو معطب و با خشم زد تمام وسایل تو معطب رو شکوند و فریاد میزد

 :کثافت هاي عوضي آتیش اتون میزنم و رو به نیلو فریاد زد-

 هي تو فردا در دفترت پلمپ که شد میفهمي آشغال-

 نمیمونه نیلو با ترس نگاهش کرد با خشم گفتم:شنتیا بهم میرسیم کار امروزت بي جواب

 پوزخندي بهم زد و گفت:میبینیم شیانا سرمد

 :رفت سمت باران لباساش رو تنش کرد و گرفتش تو بغلش و از معطب زد بیرون با خشم رو به نیلو گفتم

 احمق گند زدي به همه چي نمیتونستي اون سوزن لعنتي رو زودتر تزریقش کني-

 ه معطبم پلمپ شه بیچارم شیانا آشغالبا خشم نگام کرد نیلو و گفت:کثافت تهدیدن کرده اگ

با خشم پاشدم از جام خونه روي صورتم رو پاک کردم اومد سمتم نیلو به زور و گفت:بیشعور باتوام لعنتي باید جلوي داداشت 

 رو بگیري کاري باهام نداشته باشه

 هعصبي بودم اینم داشت رو مخم رژه میرفت یه سیلي زدم در گوشش و گفتم:خفه شو بي عرض

 ... و از معطب زدم بیرون بیرون اتاق هم به گند کشیده بود و منشي غش کرده بود

 ....از معطب زدم بیرون لعنتي رفته بودن سوار ماشین شدم با خشم زدم روي فرمون لعنتي لعنتي

 شنتیا

 :محکم باران رو تو بغلم فشردم صورتش رو تو دستام گرفتم صورتش رو ناز کردم و گفتم

 زم چشاتو بازکن خوشگل من خواهش میکنمباران عزی-

یدم ولي بهوش نمیومد لعنتي لعنتي..خواهش میکنم تحمل کن ب*و*سداشتم دیوونه میشدم موهاش رو ناز کردم دستاش رو 

 باران

حرکت کردم سمت نزدیک ترین بیمارستان با سرعت میروندم شیانا کثافت لعنت بهت تو چه موجودي هستي آخه عوضي یه 

 ....ونحیووني حیو

باالخره رسیدم به بیمارستان باران رو محکم تو بغلم گرفتم و بردمش اورژانس بهم گفتن ببرمش تو اتاق بردمش و گذاشتمش 

 ... روي تخت سریع دکتر اومد باالي سرش ازم پرسیدن چشه مجبور شدم بهشون تقریبا چیشده

از جیبم در آوردم شماره اي که میخواستم رو گرفتم و  منو از اتاق بیرون کردن هووف نگران بیرون اتاق بودم گوشیم رو

 ...گزارش مطب نیلو رو دادم که سقط جنین غیر قانوني انجام میشه حداکثر تا فردا در اون مطب پلمپ شدس پوزخندي زدم

 کالفه دستي میون موهام کشیدم که باالخره دکتر اومد بیرون رفتم سمتش و گفتم:حالش چطوره خانوم دکتر؟

 دي بهم زد و گفت:نگران نباشید بخاطر اثر دارو ها هنوز بیهوش هستن به زودي بهوش میان هم حال مادر خوبه هم بچهلبخن

 ...لبخند روي لبام نشست و زمزمه کردم خدایا شکرت

 میتونم ببینمش-

 البته-

و تو دستام گرفتم یه دستم رو با لبخند از دکتر تشکر کردم و داخل اتاق شدم چشاي قشنگش بسته بود نشستم کنارش دستاش ر

 :روي شکمش گذاشتم زمزمه کردم
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عزیزم قربون خودت و دختر کوچولوم آخ باران میدونم این بچه دختره دختر باباش از بچگي عاشق دختر بودم یه دختر که 

ان همه چیز داره تمام قراره بشه شبیه تو شبیه عشقم تا همیشه با دیدنش یاد مامانش بیافتم بشه زندگي بابا جیگر باباش بار

 ...میشه نزدیکه خیلي نزدیک عزیزم بهت قول میدم اونوقت خودمون میمونیم و ثمره زندگیمون باران خوشبختت میکنم گل من

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

 باران

یا برام گفت چه اتفاقي افتاده باورم نمیشد شیانا کثافت عوضي داشت چه بالیي سرم میاورد بچم حالم وقتي بهوش اومدم و شنت

ازش بهم میخوره عوضي لعنتي تا کي باید نقش بازي کنیم دیگه خسته شدم از این نقش بازي کردن شنتیا میگه همه چي تمام 

 ....میشه امیدوارم تمام شه هووف

بودم میترسیدم تو این خونه لعنتي غذا بخورم مبادا چیزي توش ریخته باشن لعنت به تو شیانا  چشامو بستم اونقدر ترسیده

 ....لعنت

شنتیا تا بحال کنارم بود و رفت خیلي خسته بودم امروز خسته کننده بود برام با اون همه اتفاقات هرچند من تو بیهوشي بودم و 

سرم بود و بدجوري االن خوابم میومد تو خودم جمع شدم و همونطور که چیزي نفهمیدم ولي اثر اون داروي لعنتي هنوز تو 

 ....دستم روي شکمم بود چشامو بستم و خوابیدم آروم

دستي روي شکمم نشست یه حس بدي داشتم حس ترس همون موقع جسمي روم خم شد و نفس هاي گرمش به پوست گردنم 

 :م شنیدممیخورد و مور مورم میشد صدایي تهدید آمیز کنار گوشا

عزیزم متاسفم باران امروز همه چي خراب شد اوني که من خواستم نشد نشد اون بچه نابود شه باشه من کاري به اون بچه -

ندارم ولي زهرم رو به پدر سگش میریزم مطمئن باش باران مطمئن کاري میکنم به عزاي شنتیا بشیني و بعدم با من ازدواج 

 ...ره گذشته تکرارشه بازم یکي میمیرهمیکني من میشم پدر بچت بازم قرا

 ....شیانا بود خودش بود صداش تو ذهنم تکرار میشد بازم قراره گذشته تکرار شه بازم یکي میمیره

تکرار و تکرار میشد تو سرم جیغ خفیفي زدم و چشامو باز کردم زل زدم به اطرافم نبود نبود شیانایي وجود نداشت ولي خودم 

 وحشتناک بود؟ ب*و*سه کاحسش کردم یعني فقط ی

نبود مطمئنم واقعي بود خیلي واقعي من حسش کردم هنوزم بدنم مور مور میشد از حس نفس هاي گرمش اگه خواب نبود پس 

 ...چرا کسي اینجا نیست پس خواب بود

رار میشد و سعي میکردم خودمو راضي کنم فقط یه خواب بود ولي خودمم باور نداشتم صدا و حرفاي لعنتیش هي تو ذهنم تک

 ...داشت عذابم میداد خداجونم

 ....دیگه نتونستم بخوابم حالم خیلي بد بود از جام بلند شدم تا یه دوش بگیرم تا حالم شاید کمي بهتر بشه

 ..شیانا

 ......پوزخندي زدم در اتاق رو بستم و از اتاقش دور شدم باران من تهدیدم رو عملي میکنم مطمئن باش

 ...باران

آشپزخونه بودم پیش نسترن نسترن هم هي قربون صدقه من و بچه تو شکمم میرفت آخه نسترن هم میدونست حاملم وایي تو 

 ...و هي به خیکم غذا میبست دیگه داشتم میترکیدم دختره دیوونه اس

لوم نبود کجایت بقیه خدمتکار ها نبودن فقط خودمون دوتا تو آشپزخونه بودیم هوف این روزا کمتر شنتیا رو میدیدم اصال مع

 ...چیکار میکنه

فقط میگفت سرم شلوغه و داریم با گروه ماموریت رو برسي میکنیم و آماده میشیم هرچند من که چیزي سر در نمیاوردم ولي 

 ... میدونستم هرچي هست اتفاقات خوبي تو راهه خالصي امون از اینجا از شیانا از سیروس
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 :با حرفي که نسترن زد تمام آب پرتقال از دهنم ریختم بیرون از هل با لبخند آب پرتقالم رو داشتم میخوردم

 راستي آماده باش فردا بازم مهموني تو عمارت-

 نسترن با ترس کنارم اومد و یه دستمال داد بهم دور لبم رو پاک کردم گفت:خوبي تو چته یواش

 که خبر ندارم با حرص گفتم:آدم یهویي میگه صبر کن ببینم اصال منظورت چیه چه مهموني

نسترن کنارم نشست و گفت:نمیدونم واال به ما دستور دادن از فردا صبح باید عین خر حمالي کنیم خونه رو برق بندازیم 

 بهترین سرویس غذا رو بدیم

تو فکر رفتم چرا شنتیا بهم چیزي نگفت یعني از این مهموني خبر داره شیانا هم این روزا بد مشکوک میزنه هوف با صداي 

 :نسترن به خودم اومدم

ولي این مهموني یه جورایي مشکوک چون خیلي واسه سیروس خان مهمه باران خیلي ها معلوم نیست باز قراره چه گندي -

 ..باال بیارن با کله گنده ها

 ...ا نهاخمام رفت توهم این مهموني یه چیزي هست باید شنتیا رو ببینم و بهش بگم در مورد مهموني فرداشب چیزي میدونه ی

 رو به نسترن گفتم:منظورت چه گندي؟

نسترن با پوزخند گفت:من که میدونم این همه سرمایه رو که باد هوا نمیاره ضایعس اهل خالف هستن باران اینو خودتم 

 میدوني اونم خالف ناجور که اگه گیر بیافتن حکم سنگیني داره در سال خیلي کم از این مهموني هاست...که تو این مهموني

 خیلي ها زیر آبي یه کارایي میکنن

همشون رو میدونستم نسترن بلند شد و مشغول درست کردن غذا شد دستي میون موهام کشیدم یه حس بدي داشتم نسبت به 

 .....مهموني فرداشب خدا خودش آخر و عاقبتش رو بخیر کنه

 ...ندیدمش تو اتاق بودم نتوسته بودم شنتیا رو ببینم امروز و این عصبیم میکرد کال

 ...از پنجره اتاق زل زده بودم به بیرون خبري نبود به آسمون شب چقدر دلم میخواست بیاد کنارم

ولي میدونستم نمیاد چشامو بستم و سرم رو به پنجره تکیه دادم نگران فردا بودم آهي کشیدم غرق افکارم بودم یه صدایي رو 

با ترس نگاهش کردم و دهنم رو باز کردم تا جیغ برنم که پرید سمتم جلو  حس کردم با ترس برگشتم که یه جسم تو بالکن دیدم

 :دهن باز شده ام رو گرفت و گفت

 ..هیس منم باران-

متعجب زل زدم به چشاي عسلیش که تو تاریکي اتاق برق میزدن دستش رو از جلو دهنم برداشت نفسم رو فوت کردم و 

 گفتم:دیوونه نمیگي میترسم اینطوري میاي

 م کرد و گفت:ببخشید ترسوندمتبغل

 آروم گفتم:ایرادي نداره

 زل زدیم بهم و گفتم:خیلي منتظرت بودم امروز کجا بودي؟

 با لبخند گفت:ببخشید کاري واسم پیش اومده بود نبودم حاال حال خودت و عشق بابایي خوبه

 با لبخند گفتم:تو که خوب باشي ماهم خوبیم

 ...هم تو نگاه هم غرق شدیم آروم گفتم:شنتیا قضیه مهموني فرداشب چیهلبخند عمیق رو لباش نشست زل زد ب

 :همونطور که زل زده بود تو چشام گفت
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فرداشب قراره سیروس تو مهموني یه معامله کالن رو انجان بده ولي فرداشب ما قراره دست به کار بشیم و درست لحظه اي -

اینجا و بگیرنشون و با اون مدارکي هم که داریم به راحتي پاشو تو  که فکر نمیکنه قراره پلیس ها مثل مور و ملخ بریزن

 ...دادگاه باز میکنیم

 واي باورم نمیشد با لبخند گفتم:یعني همه چیز فرداشب تمام میشه شنتیا

 ..با لبخند گفت:اگه خدا بخواد آره همه چیز تمام میشه عزیزم

 چیه؟ لبخند رو لبام نشست و گفتم:وقتي گرفتنشون حکم سیروس

 شنتیا:بخاطر پرونده درخشانش حکمش قصاص

 اونوقت حکم شیانا-

نگام کرد و گفت:شیانا فقط یه بازیچه بود واسه کثیف بازي هاي سیروس اون احمق هنوز خودشم نمیدونه سیروس ازش سوء 

 استفاده میکرده و تمام گند کاریاش رو به اسمش میزده بخاطر همین حکمش حبس ابد به احتمال زیاد

 سرم رو تکون دادم سرم روي شونه هام شنتیا گذاشتم و گفتم:تو دوست داري شیانا هم مثل سیروس حکمش قصاص باشه؟

نگام کرد مردمک عسلي چشاش لرزید و گفت:حبس ابد یا هرچند سال حبسي که بخوره بازم با مردن براش هیچ فرقي نداره از 

نخواستم و نمیخوام باران اون لعنتي همخون منه میگن خون خون  شیانا هیچ وقت دل خوشي نداشم ولي هیچوقت مرگش رو

 ...رو میکشه اینو یادت باشه

ید ب*و*سچشامو بستن با لذت سر شونه هام رو رو به ریه هام کشیدم شنتیا  212آهي کشیدم و با تمام وجود عطر همیشگي 

 آروم زمزمه کرد:عاشقتم باران و نفس عمیقي میون گردنم کشید داشتم کم میاوردم

 زمزمه کردم:من بیشتر زندگي من

آروم برم گردوند و چیزي رو به گردنم انداخت متعجب به گردنبندي که تو گردنم انداخت زل زدم به گردنم بست گردنبند رو و 

 وم گفتم:این گردنبند براي چیه شنتیا؟آر

برگشتم سمتش پیشونیش به پیشونیم چسبید و گفت:به این گردنبند ردیاب وصل از خودت جداش نکن مخصوصا فرداشب باید 

خودت رو براي هر اتفاقي آماده کني یادت نره باران این محافظ تو هرجا هم بري به راحتي پیدات میکنم میخوام همراهت باشم 

 نگراني نداشته باشمتا 

بم داشت از سینه میزد بیرون و شیانا هم که امشب هوف داشتم کالفه میشدم یکساعتي میشد مهموني شروع شده بود و یعني قل

 ...مثل کنه چسبیده بود به من

شنتیا اکثرا کنار سیروس بود یا همین دور و اطراف اونقدر خوشتیپ شده بود نمیتونستم چشم ازش بردارم کت و شلوار فیت 

بود و نگاه من به اون لعنت بهت  تن مشکي به تن داشت و پیراهن سفید رنگ خیلي خوشتیپ شده بود و نگاهش هم به من

 ...شیانا که امشب مثل چسب دوقلو چسبیدي به من هووف

 :متوجه نگاهم به شنتیا شد دستاش دور کمرم قفل شد و محکم فشرد از درد لب گزیدم کنار گوش هام گفت

 مواظب نگاهت باش گلم ه*رز نره-

 ... بگم نفسم رو فوت کردم با حرص و چیزي نگفتم مگه میتونستم چیزي

نگام بین مهمونا میگشت آیسو و سحرناز هم بود جالب تر از همه این بود سحرناز نامزد کرده بود اونم با پسر شریک باباش 

االنم با نامزدش اینجا بود و داشت میرفت تو دهن نامزدش هنوزم چندش بازیاش رو داشت ولي از وقتي نامزد کرده بود تغییر 

خالق تر شده بود همچین اول مهموني بغلم کرد یه لحظه فکر کردم نکنه توهم زدم مگه ممکنه کرده بود خیلي یکمي خوش ا

 ...سحرناز با من خوب شه من باران اصال غیر قابل باور بود بخدا

ولي خوب انگاري واقعا خوب شده بود آیسو هم از وقتي شنتیا بهش گفته بود عالقه اي بهت ندارم واقعا و مثل خواهرمي 

 ....بیخیال شده بود و االنم تو مهموني مشغول تور کردن یه کیس خوب واسه خودش بود هه انگاري
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 ...پیام هم که با عشقش مهناز بود همه خوشبخت شدن جز من بدبخت هنوز دارم تو این همه منجالب دست و پا میزنم

 :یانا کنار گوش هام اومدسرم داشت از اون همه سر و صدا منفجر میشد دستي به سرم کشیدم و که صداي نحس ش

 عزیزم حالت خوبه سرت درد میکنه؟-

 با نفرت نگاهش کردم و گفتم:همین که تو رو جلوي روم نبینم حالم خوب میشه

دستاش رو دور انداخت بغلم کرد و گفت:گلم اینو ازم نخواه من هیچوقت نمیتونم ازت جدا شم بعدم حرص نخور واست خوب 

 نیست

 ا حاال منو بچم واسش مهم شده بودیم رو نمیدونستم باز چه نقشه اي تو سر داري شیانا ؟دستام مشت شد از کي ت

زل زدم به شنتیا که با حرص چشم دوخته بود به شیانا که دستاش دور کمرم بود لیوان شربتش رو کوبوند روي میز آه کشیدم 

 ...شه دیگه امشبو نگاهم رو ازش گرفتم تا نبینم زجر کشیدنش رو تحمل کن شنتیا تمام می

یه پیراهن بلند آبي کاربني به تن داشتم که خیلي بهم میومد و موهام هم باالي سرم جمع کرده بودم و چند شاخه اش هم روي 

 ... صورتم ریخته بودم

 ...سیروس هم که با کله گنده ها نشسته بود و سخت مشغول بگو و بخند بودن باهم یه دست قمار هم داشتن میزدن

 ...ه یه لیوان شربت روي میز رو تو دستام گرفتم و سر کشیدم و خوردمبي حوصل

یهو دستام توسط شیانا کشیده شد منو برد وسط پیست رقص و دستاش دور کمرم قفل شد و دستام روي شونه هاش قرار داد و 

حالم از خودم بهم زل زد بهم مثل مجسمه نگاهش کردم و آروم با آهنگ مالیمي که پخش میشد تو بغلش تکون میخورد 

 ....میخورد که مجبور بودم تو بغلش باشم همه زوج ها وسط اومده بودن

 ....نگام میکرد زیر نگاهش داشتم میسوختم چشه این دیوونه

 :سرش نزدیک صورتم شد با چشاي سبز و عسلیش زل زد تو مشکي چشام و زمزمه کرد

 خیلي میخوامت جوجوي من-

 تمصدبار گفتم من جوجوي تو نیس-

نچ تو فقط جوجوي مني باران روزي که تو واسه اون بشي من میمیرم لعنتي میفهمي میمیرم هیچ وقت تو رو بهش نمیدم -

 شي لعنتي با من چه کردي با وجود من چه کردي توحتي اگه مجبور بشم اونو بکشم میکشم تا تو مال اون ن

چشامو با درد بستم از ترس لرزیدم داشت چي میگفت بخاطر من حاضر بود شنتیا رو بکشه و صداي شنتیا تو گوشم میپیچید 

 ...اون لعنتي خون من هیچوقت مرگ شیانا رو نمیخوام

 :چه راحت از مرگش حرف میزد آروم زمزمه کردم

 در اصل منو کشتي شیانا من هیچوقت مال تو نمیشم اگه اونو بکشي منم میمیرم اگه اونو بکشي-

بیشتر منو به خودش فشرد و گفت:خفه شو خفه شو جلو من از عشقش بهش نگو میفهمي اونو میکشم ولي نمیزارم تو خودتو 

 بکشي مثل مادرم نمیزارم اونقدر به پات عشق میریزم که عاشقم بشي

ت عاشق قاتل روح و قلبم نمیشم شیانا بسه به این بازي خاتمه بده تو میتوني عاشق دختري باشه که اشتباه میکني هیچوق-

 دوست داره

 دختري که من عاشقشم تو بغلم-شیانا

 ...اشک تو چشام جمع شد لحظه اي فقط لحظه اي دلم به حال بدبختیش سوخت چقدر بدبخت بود قلبم به حالش ترحم کرد

 چشام و گفت:باران واست هرکاري میکنم تو فقط با من باشازم جدا شد زل زد تو 
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 و دست گذاشت روي شکمم و گفت:اگه تو باهام باشي حتي این بچه رو هم میزارم به دنیا بیاري و خودم بزرگش میکنم

 با خشم گفتم:این بچه خودش بابا داره

ود آروم دستام رو گرفت و منو چرخوند و بازم نگاهش خشمگین شد بازم همون پسر بچه معصوم جاش رو یه عوضي داده ب

 :حاال پشتم بهش بود کنار گوشم زمزمه کرد

 باباي اون بچه فقط یه نفر میتونه باشه من باران جزمن هرکي باشه نابودش میکنم-

ا ترسیدم از تهدیدش خیلي ترسیدم دوباره با یه حرکت منو برگردوند سمت خودش و چرخیدیم و حاال پارتنر ها عوض شدن ب

 :صدایي سرم رو باال آوردم

 سالم سیندرال چطوري نبینم غمتو-

پارتنرم پیام بود لبخندي زدم و به آرومي باهاش مشغول رقص شدم و گفتم: سالم پیامک جونم هي پسر غم با من رفیق شفیق 

 شده

گ دختر مگه همون دختري خندید و گفت:ببین عاشقي چه بالیي سر جوونامون آورده باران کجا و این جمالت غمگین کجا بجن

 ....نبودي که هیچ وقت کم نیاوردي

 خندیدم عاشقش بودم مثل برادر بود برام پیام با لبخند گفتم:حاال بیخیال مهناز میدونه داري باهام میرقصي؟

قصه منم با خنده که چال لپاش رو به نمایش میذاشت گفت:ما یه سیندرال که بیشتر نداریم در ضمن عشقت داره با مهناز میر

 عشقش رو دزدیدم خو

چشمکي بهم زد برگشتم نگام به شنتیا افتاد که پارتنرش مهناز بود لبخندي زدم و برگشتم سمت پیام که با لبخند نگام میکرد 

 ...کثافت چه تیپي زده بود خیلي خوشتیپ شده بود

شد مگه میشد این عطر رو نشناسم سرم به باهم چرخیدیم و بازم پاتنر ها عوض شدم افتادم تو بغلي دستاش دور کمرم محکم 

 :سینه هاش فشردم و دستام دور شونه هاش خلقه شد صورتش به صورتم چسبید و گفت

 داشت چي در گوشت وز وز میکرد که اخمات توهم رفته بود-

 : تمیدم آروم و گفب*و*سمنظورش به شیانا بود پس حواسش کامال به خودم بود نمیخواستم عصبیش کنم گونه هاش رو 

 هیچي طبق معمول مزخرفات همیشگیش-

 لبخندي زد و گفت:دروغ گوي خوبي نیست باشه نگو

 لبخند تلخي زدم و گفتم:همه چي خوب پیش رفته؟

آره داره خوب پیش میره همه چي بعد از شام قراره بچه ها بریزن اینجا درست موقعي که سیروس مشغول معامله -شنتیا

 ....است

تم:شنتیا بهم قول بده همیشه مواظب خودت باشي بهم قول بده باشه من خیلي میترسم..میترسم شیانا یا سر تکون دادم آروم گف

 ...سیروس آسیبي بهت بزنن و زهرشون رو بهت بریزن

 کنار گوشام زمزمه کرد:نترس هیچ غلطي نمیتونن بکنن تو فقط مواظب خودت و ثمره زندگیمون باش که تو وجودت

ه اي روي پیشونیم کاشت و با به پایان رسیدن آهنگ برق ها روشن شد و ازهم جدا شدیم و ب*و*س فقط سرم رو تکون دادم

 ..... بازم به اجبار برگشتم کنار ملکه عذابم شیانا

 ....شیانا

بعد شام بود هممون دور یه میز جمع بودیم و بابا هم سخت مشغول معامله بود شنتیا رو به روم نشسته بود هردومون ساکت 

 ...م و تمام حرف ها رو خود بابا میزدبودی
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قرار بود پنج میلیارد جنس رو بابا آب کنه همش هم شیشه کراک و هرویئن بودن و قاچاق کنه اینبار برعکس همیشه به طرف 

 ...مقابل که یه خارجي بود بفروشه

 :با صداي خریدار به خودم اومدم

 خان؟سیروس خان پسراتون نظري ندارن شما چي میگین شیانا -

زل زدم به خریدار تا خواستم جوابش رو بدم گوشیم زنگ خورد برش داشتم زل زدم به صفحه گوشي میالن اون االن چیکار 

داشت من اونو گذاشته بودم امشب بیرون یواشکي دید بزنه مواظب همه چي باشه هر موقع که همچین مهموني هایي داشتیم 

 ...عمارت باشه تا اگه پلیسي چیزي تهدیدمون کرد خبرم کنه میالن رو میفرستادم از دور نامحسوس مراقب

 ..یه با اجازه گفتم و از جام پاشدم و از اونجا دور شدم و شنتیا بجاي من مشغول صحبت کردن شد

 رفتم یه گوشه و جواب میالن رو دادم

 الو میالن چیشده؟-

 شیانا خان پلیسا تمام عمارت رو محاصره کردن-میالن

 میفهمي چي میگي؟پلیسا اینجا چه غلطي میکنن امکان ندارهآروم گفتم:چي 

آقا من نمیدونم ولي خودم با چشاي خودم دیدم االن همشون بریزن مثل مور و ملخ اون تو پیشنهاد میکنم همطن حاال از -میالن

 اون مهموني بیان بیرون جون خودتون رو نجات بدین میفهمین چي میگم

 نه باشه چطور ممکنه؟باحرص گفتم:لعنتي کار کي میتو

فعال مشخص نیست فعال بدون اینکه به کسي خبر بدین خودتون آروم بدون سر و صدایي از عمارت بزنید بیرون حتي -میالن

 بهتره به پدرتون هم چیزي نگید فقط خودتون میتونید فرار کنید

 :اخمام رفت توهم زل زدم به جایي که بابا و بقیه داشتن معامله میکردن گفتم

 میالن گوش کن چي میگم برو پش در مخفي عمارت وایستا با ماشین تا من بیام فهمیدي چي گفتم-

 بله قربان-میالن

 خوبه-

تلفن رو قطع کردم نگام دور تا دور مهموني چرخید باالخره دیدمش باران رو گوشه اي بود از باران نمیگذشتم نمیزارم مال 

 .. شنتیا شه اونم با خودم میبرم

 .....باران رفتم سمت

 باران

گوشه اي وایستاده بودم واي خداجونم با استرس پاهام رو تکون میدادم پس این پلیس هاي لعنتي کي میریزن اینجا واي خدا 

 ...جونم

 :همون موقع دستم کشیده شد متعجب برگشتم و زل زدم به شیانا که منو دنبال خودش میکشید جیغ زدم

 ت عوضيداري منو کجا میبري ولم کن کثاف-

منو محکم کشید تو بغلش جلو دهنم رو گرفت و کامال خفم کرد و بعد دنبال خودش برد هرچي دست و پا میزدم نمیتونستم از 

 ...بغلش بیام بیرون خدایا داشت منو کجا میبرد هیچ کس حواسش به شیانا نبود شنتیا

 ...این لعنتي داره کجا میره چه خبره اینجا نکنه فهمیده
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ا بود ولي از یه سالن تنگ و تاریک که تا به حال تو عمرم هم ندیدم داشتیم رد میشد اینجا کجاست دیگه که تو نمیدونم کج

 .....عمارت تا حاال ندیدم

نه نمیتونستم بزارم منو ببره محکم دستاش رو گاز گرفتم جوري که دندون هام گوشت دستش رو حس کردن از درد ناله کرد و 

م کشید یه چیزي پرت شد زمین تو اون تاریکي دست کشیدم به گردنم واي نه گردنبندم پاره شده بود چنگ زد به گردنم و محک

 ...و افتاده بود اون گردنبند همه امیدم بود

 :تا خواستم خم شم روي زمین تا پیداش کنم شیانا با خشم دستام رو کشید و گفت

 کجا راه بیافت بریم-

 :ش و هي چنگ میزدم به گردنش و صورتشجیغ زدم مثل وحشي ها افتادم به جون

 کثافت کجا بریم داري منو کدوم گورستوني میبري ولم کن-

هر چي شیانا میخواست جلوم رو بگیره نمیتونست مثل وحشي ها میزدمش و جیغ میزدم تا یکي صدام رو بشنوه ولي کي صدام 

 ...رو تو این زیر زمیني که اصال معلوم نبود کجاست میشنید

 یانا نگهم داشت و با حرص گفت :نمیخواستم این کارو کنم خودت مجبورم میکني عزیزمباخشم ش

نفهمیدم منظورش رو تا خواستم جیغ بزنم با ضربه اي که به پس گردنم وارد شد چشام تار دید و ناله کردم و شیانا انداخت منو 

 ....تو بغلش و راه افتاد گیج میزدم چشام نیمه باز بود

 ....کار کرده بودعوضي باهام چی

هیچي نفهمیدم فقط یه لحظه چشام رو باز کردم دیدم تو یه ماشین هستیم و تو بغل شیانام ولي اونقدر گیج میزدم که چشام رفت 

 .......روهم بخاطر ضربه اي که به پس گردنم زده بود

 شنتیا

 ....یک ساعت بعد

درست یکساعت قبل همه بچه ها ریختن داخل و همه رو با  تمام اون عوضي ها رو گرفته بودن همه چي تمام شده بود همه

 :حکمي که داشتیم گرفتیم دست بند به دست داشتن همه رو میبردن نگام به سیروس افتاد پوزخندي زدم بهش فریاد زد

 هه فکر کردین میتونین پاي منو به دادگاه بکشونید من سیروس سرمد اجازه نمیدم من میدونم هیچ کاري نکردم-

 : م رو به روش زل زدم تو چشاش نگام کرد با نفرت دایي هم کنارم وایستاد سیروس زل زد به دایي و با حرص غریدرفت

 تو داریوش ؟-

 دایي خندید و گفت:آره من داریوش بردار دنیا

ن در سیروس پوزخندي زد و دستاي دستبند زدش رو آورد باال و گفت:تو فکر کردي با این توله سگ االن منو زمین زدی

 اشتباهي داریوش اشتباه

دایي خندید و گفت:همه چیز تو میز بازجویي مشخص میشه اونقدري ازت مدرک دارم که برسونمت پاي چوبه دار سیروس 

 صداي ضبط شده امشبت کافي تا نابود شي

 رورش دادمسیروس متعجب نگام کرد که صداي ضبط شده اش رو باال آوردم با خشم گفت:آشغال عوضي مار تو آستینم پ

 :با نیش خند با نفرت زل زدم تو چشاش و گفتم

 دیگه تاریخ انقضات به سر رسیده عمو جون-

 :سیروس زل زد تو چشام محکم پرید سمتم و فریاد زد و گفت
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 اشتباه محض بود بزرگ کردن توله سگ سیروان بزرگترین اشتباه عمرم-

 ...رون سمت ون هاخواست سمتم حمله کنه که گرفتنش و کشون کشون بردنش بی

 ..دایي با لبخند نگام کرد و گفت:تموم شده شنتیا باالخره تمام شد انتقامت

 :چشامو با درد بستم دستام مشت شد و باحرص گفتم

هیچي تمام نشده هیچي دایي شیانا فرار کرده اونم با باران میفهمي یعني چي دایي دارم داغون میشم اگه بالیي سر باران و -

 بچم بیاد

 یان اومد سمتمون و گفت:آروم باش شنتیا آروم پیداشون میکنیمپو

 ...چحوري چجوري پیداشون میکنید هان ردیابي که بهش وصل بود چیزي رو نشون نمیده لعنتي-

پویان خواست دستام رو بگیره که باحرص پسش زدم و از خونه زدم بیرون بچه ها مشغول بازرسي کل عمارت بودن سوار 

 ...رص مشتام رو کوبیدم روي فرمون بارانم کجایيماشین شدم با ح

آخه چرا من عوضي یه لحظه ازت غافل شدم چرا حواسم بهت نبود شیانا میکشمت فقط پیدات کنم خودم با همین دوتا دستام 

 ...نابودت میکنم کثافت حرومي

پیدات کنم من دست کشیدم به چشام پام رو پدال گاز گذاشتم و ماشین از جاش کنده شد چشام میسوخت کجاي این شهر بزرگ 

نمیدونستم کجا میخوام برم هیچ مقصدي نداشتم فقط مثل دیوونه ها میروندم تو جاده دستام هر لحظه دور فرمون بیشتر فشرده 

 میشد طوري که بند بند انگشتام سفید شده بودن فریاد زدم از ته وجودم

 جــــایــــــي؟خــــــــــــــــــــدا بـــــارانـــــم کـــــ-

 شیانا

 ...عصبي دستي تو موهام کشیدم خیلي عصبي بودم اینکه االن مثل فراري ها تو این لونه موش قایم شدم

 ...هي عصبي از اینطرف اتاق به اون طرف میرفتم دستام رو مشت کردم لعنتي لعنتي زدم تو دیوار

 :میالن جدي بي حرکت رو به روم وایستاده بود باحرص گفتم

 و مطمئني همش کار اون لجن بودت-

میالن با همون اخماي درهم گفت:بله قربان مطمئنم خودم بعد اینکه شما رو رسوندم به اینجا رفتم اطراف عمارت سر و گوش 

آب دادم با کلي رشوه دادن به یکي از خدمتکارهاي خونه فهمیدم همش زیر سر شنتیا بوده برادرتون یکي از اعضاي پلیس 

 کمک داییتون داریوش اصالني مخفي بوده هویتشبودن و به 

اخمام صد برابر توهم رفت شنتیا از اولشم میدونستم یه خیانتکاري آشغال کینه و نفرتم به حدي بیشتر شده بود که داشتم به 

شکمش از  مرز انفجار میرسیدم من انتقام حال االنم رو ازت میگیرم زهرم رو بهت میریزم و بعد به همراه باران و بچه تو

 ....اینجا میرم

 نشستم روي کاناپه و گفتم:پدرم چي اون چیشد؟

متاسفانه تمام آدماي مهموني همه کله گنده ها دستگیر شدن همینطور هم پدرتون اینبار هیچ راه فراري نیست براي پدرتون -

 حکمشون هم فقط قصاص

 :سرم رو تو دستام گرفتم و میالن ادامه داد

تون داره میگرده به تمام قسمت هاي مرزي همه جا عکس باران و شما رو پخش کرده و شما االن ممنوع شنتیا همه جا دنبال-

 الخروج از کشور هستین حاال میخواین چیکار کنین
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زل زدم به میالن حالم خراب بود سیگارم رو از پاکتش کشیدم بیرون یه نخ گذاشتم کنج لبام و با فندک روشنش کردم پک 

 :و گفتممحکمي بهش زدم 

 ...با یه تغییر چهره و شناسنامه هاي جعلي راحت سوار هواپیما میشیم و میریم سمت ترکیه و از ترکیه هم میریم سمت لندن-

 ... میالن سر تکون داد و گفت:بعله قربان از فردا دنبال شناسنامه هاي جعلي میرم

 ....که باید انجامش بدمسرم رو تکون دادم و گفتم:ولي قبل رفتنم یه کار نیمه تموم دارم 

 .....با نیش خند زل زدم به میالن که جدي نگام میکرد

********** 

 باران

چشامو که باز کردم تو یه اتاق بودم روي تخت یه اتاق با یه تخت و کمد ساده بود و جمع و جور با ترس سر جام نشستم آخ 

 ... سرم خیلي درد میکرد دست کشیدم به سرم

 ...گرفتم و محکم فشردم اخمام توهم رفت شیانا کثافت منو کجا آورديسرم رو تو دستام 

 ..با یاد آوري همه چي اشکام روي گونه هام ریخت خداي من

 ....شنتیا تو االن کجایي ..حتما فهمیده نیستم حتما فهمیده شیانا منو گرفته چقدر االن نگرانم خداجونم

ع در اتاق باز شد زل زدم به در شیانا بود که داخل شد و دستش سیني غذا شونه هام لرزید از اشک و هق هق کردم همون موق

 :بود اومد کنارم روي تخت نشست سیني غذا رو ، روي میز کنار تخت گذاشت و گفت

 خوبي عزیزم ؟-

 زل زدم بهش با نفرت دستاش اومد سمت موهام و موهاي صورتم رو کنار زد و آروم گونه هام رو نوازش کرد خیلي عصبي

 :بودم خیلي یه سیلي خوابوندم در گوشش صورتش یه ور شد با حرص گفتم

 ...کثافت حالم ازت بهم میخوره میفهمي حق نداري بهم دست بزني عوضي حرو*مي آشغال-

دست کشید به گوشه لباش آروم برگشت نگام کرد چشاش سرخ شده از خشم بود نگام کرد و ایندفعه نوبت اون بود یه سیلي 

وند در گوشم که باعث شد به حالت دراز کش بشم روي تخت دستم رو گونه هام بود که میسوخت و شوري خون رو محکم خواب

 :تو دهنم حس کردم با خشم دستام رو کشید و برم گردوند سمت خودش چونه هام رو تو دستاش گرفت و تو صورتم غرید

م تویه کثافت از همه چي خبر داشتي این که اون حرو*مي زیادي به روت خندیدم که بازم پرو شدي باران فکر کردي نمیدون-

پلیس هان انتقام حال االنم رو ازش میگیرم تو رو هم ازش میگیرم شیانا به این سادگي نمیگذره پس حاال بشین عین بچه آدم 

ي نزار باهات غذات رو کوفت کن واسه من جیغ داد و نق و نوق نکن که سگي بشم بد سگي میشم باران اونوقت پشیمون میش

 ....بدتا کنم

و چونه هام رو ول کرد و از جاش بلند شد و از اتاق رفت بیرون مگه غذا هم از گلوم پایین میرفت اشکام روي گونه هام سر 

 :خورد و زمزمه کردم

 ...شنتیا-

زودتر پیدام کني و هق هق کردم ولي واسه بچم هم که شده باید اون غذا رو میخوردم واسه زنده موندن ثمره عشقم کاش 

 .....شنتیا کاش منو از دست این حیوون نجات بدي

 ...شیانا

 .... میالن داشت شناسنامه هاي جعلي من و باران رو حاضر میکرد
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 ...باران تو اتاق بود گوشیم رو از روي میز برداشتم یه سیم جدید انداختم تو گوشي تا باهاش به شنتیا زنگ بزنم

م تو گوشیم گوشي رو میون انگشتام چرخوندم و شمارش رو گرفتم و منتظر موندم بعد چند بوق جواب بعد اینکه سیم رو انداخت

 :داد

 الو-

 الو سالم چطوري داداش کوچیکه-

 :صداي فریادش تو گوشم پیچید

 شیانا عوضي حر*ومي کجایي لعنتي باران کجاست چه بالیي سرش آوردي خودم میکشمت-

 :پوزخندي زدم و گفتم

 وچیکه نیاز نیست اینقدر جوش بزني میترسم پوستت خراب شهداداش ک-

باحرص فریاد زد:لعنتي خفه شو واسه یه بارم تو عمرت شده جدي باش فکر کردي با فرار همه چي درست میشه احمق هرجا 

 باشي پیدات میکنن

آیه یاس نخون و پلیس بازي  بهتره خودت دهنت رو بلندي بزار تا خوب هستم خوب باشم منو وحشي نکن شنتیا واسه من هم-

 در نیارن

 ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه حیوون-شنتیا

قرار نشد توهین کني میتونیم باهم آرومم حرف بزنیم در ضمن باید یاد آوري کنم ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه واقعي تویي نه من از یه -

 ...رابطه نامشروع نچ نچ

 ...ش مثل وجود خود نحسشساکت شد لبخند رو لبام عمیق شدم بازم سوروندمش با گذشته نحس

 دوباره گفتم:فکر کنم میتونم باهم کنار بیایم باران رو میخواي یا نه؟

 :صداش اینبار جدي و آروم اومد

 معلومه که میخوامش واي به حالت یه تار مو از سرش کم شده باشه-

یي که برات اس میکنم بدون سر خر باز داري که تهدیدم میکني نزار پشیمون بشم اگه میخوایش فردا این ساعت میاي به جا-

متوجه میشي چي میگم بي سرخر تنها میاي دارم بهت خوبي میکنم خودم میخوام از کشور برم ولي باران رو میخوان بهت بدم 

چون میدونم نمیتونم ازش به خوبي تو مواظبت کنم حاال که دارم همچین خوبي میکنم بدن اینکه پلیس بازي کني کسي رو 

 ...این کار رو که میتوني در حق برادر بزرگت انجام بدي بیاري میاي

 صداش اومد:فقط بخاطر باران باشه تنها میام آدرس رو بفرست

شنتیا باور کن اگه کسي همراهیت بیاد قید همه چي رو میزنم و جلو چشات باران رو مثل گوسفند قربوني میکنم پس بي -

 سرخر

دتم میدوني یه حرفي بزنم پاش وایمیستم اینو بدون هیچ وقت به برادرم خنجر باحرص گفت:عوضي گفتم باشه تنها میام خو

 نمیزنم حتي شده واسه بار آخر

 ...آروم زمزمه کردم آره خر تر از تو پیدا نمیشه تو خیلي ساده اي شنتیا متاسفم داداش کوچولو...هه

 و گفتم : ولي به پدرم خنجر زدي به سیروس

 واسم پدري نکرد اون عوضي قاتل پدر و مادرم بود میفهميشنتیا:اون فرق داشت هیچوقت 

 باشه دیگه زیاد حرف زدي پس تا فردا میبینمت باي-
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 منتظرتم فردا باي-شنتیا

و قطع کردم گوشي رو آدرس رو براش فرستادم و بعد اینکه مطمئن شدم آدرس رو گرفته سیم رو از گوشیم در آوردم و خط 

 ...وشیم جا گذاشتمرو شکوندم و سیم قبلي رو تو گ

چشامو بستم پشت پلکام خاطرات بچگیمون ردیف شدن به کجا رسیدیم دشمنت بودم ولي هیچوقت مرگت رو نخواستم شنتیا 

 .....هیچوقت ولي حاال

 یک روز بعد

آینه  حاال وقتش بود از جام پاشدم جین مشکي به پا داشتم و پیراهن مشکي رنگم رو تو چنگم گرفتم و پوشیدمش رو به روي

 ...وایستادم و دکمه هاي بلوزم رو بستم زل زدم به تیپ سر تا پا مشکیم

 ...مشکي امروز خوب بود میخوام به عزاي داداشم بشینم پس مشکي خوب بود چشام سرخ شده بود

نه به دست کشیدم به چشام کشوي میز آرایش رو کشیدم اسلحه ام رو کشیدم بیرون خشاب رو باز کردم و تمام تیر هارو دو

 ...دونه خالي کردم و ریختم روي زمین تنها دوتا تیر رو گذاشتم بمونه

و بعد گذاشتن همون دوتا تیر و پر کردن خشاب اسلحه گذاشتمش پشتم و گوشي و سوئیچ رو گرفتم و از اتاق رفتم بیرون و 

 :مداخل اتاق باران شدم روي تخت بود متعجب نگام کرد رفتم سمتش دستاش رو کشیدم و گفت

 زود باش راه بیافت-

 جیغ زد:منو داري کجا میبري من قبرستون هم باهات نمیام

 :باخشم برگشتم سمتش و فریاد زدم

خفه شو باران حوصله زر زراتو ندارم یا خفه میشي یا خفت کنم فکر نکنم دوست داشته باشي دست و پاهات رو ببندم -

 سرسام بگیرم همینطور اون دهنت رو تا کمتر جیغ بزني و منم کمتر

 :ترسیده نگام کرد و ساکت شد زمزمه کردم

 آفرین-

و دنبال خودم کشوندمش وارد حیاط خونه اي که تو این مدت توش بودیم شدیم سوار ماشینش کردم و خودمم سوار شدم و 

 ...حرکت کردم سمت محل قرار

 ینجا کجاست واسه چي منو اینجا آوردي کثافتباالخره رسیدیم زل زدم به خرابه باران متعجب اطراف رو نگاه کرد و گفت:ا

با اخم نگاهش کردم و گفتم:مگه نگفتم گنده تر از دهنت حرف نزن همین تو میموني باران من اون تو کار دارم برمیگردم تا 

ه تو برگردم داخل ماشین هستي و بیرونم نمیاي ولي به حالت اگه بیاي اونجا واي به حالت اونوقت هم تو رو میکشم هم بچ

 شکمت رو

 اخماش رفت توهم و حرفي نزد و آروم گفت:باشه

 خوبه-

 .....و از ماشین پیاده شدم و حرکت کردم سمت انباري

 .....شنتیا

شنتیا داري چه غلطي میکني خودتم میدوني داري میري تو دهن شیر احمق فکر کردي اون عوضي واقعا باران رو بهت -پویان

 میده

 :که از صبح داشت در گوشم میخوند لباس پوشیدم و آماده بودم گفتمبي توجه به حرفاي پویان 
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 واسم فرقي نمیکنه من میدونم امروز شیانا باران رو میاره منم تنها میرم سر اون قرار میفهمي چون قول دادم-

اون آشغال دادي داشتم میرفتم سمت در خونه که پویان جلوم رو گرفت و گفت:داري چیکار میکني با خودت واسه قولي که به 

 میخواي تنها بري لعنتي من نگرانتم

 :زل زدم تو چشاي پویان محکم بغلش کردم و گفتم

نگران نباش پویان مجبورم بخاطر باران میفهمي اگه تنها نرم اونو به خطر میندازم درکم کن بعدم قرار شد اگه خبري ازم نشد -

 ...نجاخودت که آدرس رو میدوني بهت دادم با بچه ها بیاي او

 ولي تو میخواي بزاري شیانا بره و فرار کنه ما راحت میتونیم بگیریمش-پویان

 :زل زدم تو چشاش پویان و زمزمه کردم

 ...پویان اون برادرم نمیخوام تمام زندگیش بیافته ته اون زندان لعنتي میزارم بره هرکجاي دنیا که میخواد-

 ون شیانا فراموش نکن پسر سیروسخیلي کله شقي اگه بالیي سرت بیاره چي ا-پویان

با لبخند گفتم:مهم نیست پسر سیروس اون برادر منم هست اگه دوتا هم خون گوشت و پوست همو بخورن هیچوقت استخون 

هم رو دور نمیندازن پویان بزار برم اینقدرم اداي مادراي نگران رو در نیار در ضمن از پس شیانا که بر میام بخواد بالیي سرم 

 بیاره

لجباز برو ولي خبري نشد من میام اونجا با بچه ها مطمئن باش ولي شنتیا مواظب باش من میدونم یه کاسه اي زیر نیم -پویان

 کاسه اون عوضي

 هیچي نیست بیخودي نگراني خداحافظ-

 :و از در زدم بیرون که صداي پویان رو شنیدم

 اوني که تو میبیني نیست شنتیاکاش میفهمیدي همیشه یه کاسه اي زیر نیم کاسه هست همه چي -

 ....بي توجه به حرفش سوار ماشین شدم و راه افتادم حاال فقط واسم مهم باران بود

بعد راه طوالني رسیدم به اون خرابه زل زدم به اون انبار ماشین رو خاموش کردم در داشبورت رو باز کردم زل زدم به اسلحه 

 ...اسلحه رو پرت کردم توي داشبورت و پیاده شدم راه افتادم سمت انبارام تو دستام گرفتمش نگاهش کردم ولي بعد 

داخل شدم یه انبار متروک خرابه که پر از کارتون و خرت و پرت بود بعد رد شدن از اون کارتون ها نگام به شیانا افتاد که 

 :یم باالخره سکوت رو شیانا شکستوسط انبار منتظرم بود و جدي زل زده بود بهم رو به روش وایستادم تو چشاي هم زل زد

 سالم داداش کوچیکه یا شایدم پسرعمو به نظرت کدوم بهتره-

 پوزخندي زدم و گفتم:باران کجاست چرا تنهایي؟

 نگام کرد و گفت:نمیخواي حال داداشت رو بپرسي عشق چشاتو کور کرده که فراموشم کردي داداش

 ...داداش کلمه غریبي برام داداش هه-

اخماش رفت توهم و گفت:اینطور نگو درسته همش ازهم بدمون اومد ولي تو بازم برادرم بودي شنتیا من دوست  زل زد بهم

 دارم هم خونمي

 نگاهش کردم و گفتم:بهت نمیاد مهربون باشي این حرفا اصال بهت نمیاد گفتم باران کو؟

 خبر نداره قراره به تو پسش بدم نگام کرد و گفت:خیلي نگراني ، نگران نباش آوردمش تو ماشین البته خودش

 میخوام ببینمش چرا قضیه رو کشش میدي-



                 
 

 

 فلایر|  حکم دل مانر

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

149 

 

 اومد نزدیکم و گفت:از چي میترسي شنتیا از من؟ یه بار گفتم نگران نباش باران رو میخوام بهت بدم

 من هیچوقت از تو نمیترسم شیانا نمیتوني کاري کني بامن چون من خونتم-

 :و گفت با چشاي سبز و عسلیش تیز نگام کرد

درسته حق باتو خونمي آدم که نمیتونه بالیي سر برادرش بیاره هرچقدرم ازش متنفر باشه دارم واسه همیشه میرم حتي تحمل -

 اینم نداري کمي باهم باشیم و واسه آخرین بار همو ببینیم

 همینکه دارم میزارم بري خودش کلیه شیانا زیادي امروز محبتت گل کرده-

 ا تنگ شده واسه بچگیامون یادته همیشه هواتو داشتم و تو صدام میزدي داداش شیانادلم واسه گذشته ه-

 :لعنتي چرا داشت مزخرف تحویلم میداد با پوزخند گفتم

 آره یادمه ولي فکر نکنم دیگه گذشته به دردمون بخوره در ضمن نکنه قراره بري اون دنیا اینجوري حرف میزني-

هایي که سالي یه بار میشد دید و گفت: نمیدونم فقط شنتیا قبل اینکه برم دلم میخواد واسه بار خندید شیانا خندید از اون خنده 

 آخر بغلت کنم همین به یاد گذشته ها

 :و قبل اینکه چیزي بگم محکم بغلم کرد خشک شدم مات و مبهوت سرش رو به شونه هام فشرد و زمزمه کرد

 دوست دارم شنتیا-

 ...یانا همیشگي نبود واقعا تغییر کرده نمیشد باور کرد نمیشدیه چیزیش میشد امروز آره ش

بي اختیار دستام دور شونه هاش حلقه کردم چشامو بستم یاد گذشته ها افتاده بودم بچگي هامون تنها خاطرات خوب ما فقط تو 

 ..بچگي بود

 با صداش به خودم اومدم:متاسفم داداش

اسلحه رو روي شکمم حس کردم تا خواستم حرکتي کنم صداي بلند و ناقوس  و قبل اینکه حرفش رو بتونم حالجي کنم سردي

 مانند شلیک تو کل انبار پیچید و درد تو بدنم پیچید از درد ناله کردم باورم نمیشد به همین سادگي باخته باشم

خورد به زور از الي زل زدم تو چشاي شیانا که نگام میکرد از درد چنگ زدم به یقه لباسش و قطره اي اشک از چشام سر 

 :دندون هام زمزمه کردم

 شي...شیا...نا-

نگام کرد لبخند تلخ مثل زهر کم کم روي لبام نشست شیانا هنوزم محکم منو تو بغلش داشت چنگ زدم به زخمم که ازش خون 

 :فواره میزد تلخ خندیدم و گفتم

و باید باور میداشتم... ولي نداشتم بهت خنجر نزدم سر باختم آره ساده باختم همیشه یه کاسه اي زیر نیم کاسه هست..... ر-

قولم موندم تنها اومدم به تو چون برادرم بودي پشت نکردم ولي یادم رفته بود خنجر رو 

هم...یشه..از...او...ني...که....فک....رش...رو....نمي....کني ..میخوري....تي...ري که ...زد...ي...در...د 

 خ...م...و....خنج....ر...ي...که....از...پشت.....به...م ....ن.....زدي....در....د....دا....ش...ت...ند...ا...ش...ت...ز...

 :محکم پس گردنم رو گرفت و زمزمه کرد

 یادته یه روري بهت گفتم تو خیلي ساده اي شنتیا و واسه همین سادگي همیشه باختي...اینم نتیجش متاسفم ولي مجبورم

باره پیچید ناله کردم بازم یه تیر دیگه اینبار همونطور که چنگ زده بودم به یقه اش زانوهام شل زد و و درد تو تمام بدنم دو

 :زانو زدم چشاي خیس شیانا رو دیدم نگام کرد و گفت

 قول میدم مواظب باران و بچت باشم بین ما باید یکي میمرد تا باران مال اون یکي میشد-
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 :زمزمه کردم

 خفه...شو-

 .....ه شد خیسي خون رو گوشه لبام حس کردم و پرت شدم روي زمینو چشام بست

 باران

دلم آروم نمیگرفت انگار تو دلم رخت بود که میشستن و هي چنگ میزدن دلشوره امونم رو بریده بود باید میرفتم تو اون 

 ...انباري تا ببینم چه خبره

داشتم تو اون خرابه همون موقع با صداي بلند شلیک گلوله از ماشین پیاده شدم آروم حرکت کردم سمت انباري و قدم بر می

سرجام مات و مبهوت وایستادم حس کردم یه چیزي ته قلبم فرو ریخت صداي شلیک گلوله پشت هم اومد چنگ.زدم به قلبم و 

 ....بي اختیار زمزمه کردم :شنتیا

ولي با دیدن صحنه رو به روم حس کردم مردم  به زور به قدم هاي بي جونم سرعت بخشیدم و وارد اون انباري لعنتي شدم

 ...حس کردم جون از تنم رفته شایدم مردم خودم نفهمیدم خداجونم

شنتیاي من غرق خون تو بغل شیانا بود و شیانا محکم بغلش کرده بود دروغه دروغ خدایا بگو این چشا دارن بهم دروغ میگن 

م گرفتم زانوهام خم شد روي زمین پرت شدم روي زمین دستم روي قلبم اوني که اونجاست شنتیاي من نیست دستم رو به موها

 :گذاشتم که داشت از جاش کنده میشد و فریاد زدم

 نـــــــــــــــــه شــــــــــــنــــــــتـــــــــــــــــیــــــــــا-

 جا مونده دوباره عطر تو روي پیرهنم دارم با عکساي تو حرف میزنم

 ويِ قلبم نمیره فکر تو دیگه از سرم شدم عاشقت نمیشه باورمچه آشوبي شده ت

 باور کن یهو اومدي شدي همه کسم به تو دیگه بسته شده نفسم

 بدوِن تو چطوري بمونم تو رو میخوام فقط واسه ي خودم تو رو میبینم از خودم بي خودم

 .شنتیا-باران*

 جون دل شنتیا-شنتیا

قربون خانوم نازک دلم مگه قراره شنتیا بمیره که تو -فس کشیدنم بي تو سخته شنتیاعاشقتم شنتیا بي تو میمیرم ن-باران

 اینجوري میگي شنتیا تا ابد کنارت

 ولي من میترسم خیلي هم میترسم شنتیا-باران

 چرا؟-شنتیا

 چون از ته دلم خوشحالم و اینجور خوشحالي ترسناک-

 آخه چرا قربونت برم من-شنتیا

حال باشي سرنوشت آماده تا چیزي رو از آدم بگیره میترسم این سرنوشت بي رحم تو رو هم مثل وقتي اینجور خوش-باران

 ...خانوادم ازم بگیره شنتیا

 ...قربونت برم خانومم قول میدم هیچوقت تنهات نزارم کنارت باشم تا منم از چیزي نترس-شنتیا

ترسم خیلي میترسم دیگه نیستي چرا چشاتو روم بستي زدي زیر قولت نامرد رفتي ازم گرفتت این سرنوشت نامرد شنتیا می

 ....زندگي من چرا حرف نمیزني بازم نمیگي تنهات نمیزارم من میترسم بي تو پاشو تو رو خدا

** 
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 دوباره به یاد تو من تو این هوا زیر نم نمه بارونم

 میام پشِت پنجره ي تو کوچتون آخه من دیگه دیوونم

 ا اینکه باروِن پاییزهنمیدونم رو گونه هام اشکه ی

 نم نم داره از اون چشام این حِس تازه انگاري میریزه

 آخه به تو وابستم فکرشو هم نمیکني که چه کاري کردي تو با احساسم

 ببین تو رو میخوامت دسِت خودم دیگه نیست اگه که میبیني رو تو حساسم

 دلم گیر چشماته زل بزن تويِ چشماي من بگو که با تو آرومم

 ه به تو وابستم فکرشو هم نمیکني که چه کاري کردي تو با احساسمآخ

 ببین تو رو میخوامت دسِت خودم دیگه نیست اگه که میبیني رو تو حساسم

 دلم گیر چشماته زل بزن تويِ چشماي من بگو که با تو آرومم

 دیوونه اگه نباشي بدجوري سردمه دوست دارم اینو میگم به همه

 گارم نباشي یه چیزي انگاري کمه روي گونه هام باروِن نم نمهبي تو ابري میشه روز

 پاییزم دونه دونه بدوِن تو میریزم آخه وجود من تویي عزیزم

 یه حِس عجیبي به تو دارم میخوام همش پیشم باشي شدیدا چه حِس خوبیه به تو رسیدن

 دوباره به یاد تو من تو این هوا زیر نم نمه بارونم

 تو کوچتون آخه من دیگه دیوونممیام پشِت پنجره ي 

 نمیدونم رو گونه هام اشکه یا اینکه باروِن پاییزه

 نم نم داره از اون چشام این حِس تازه انگاري میریزه

 آخه به تو وابستم فکرشو هم نمیکني که چه کاري کردي تو با احساسم

 ببین تو رو میخوامت دسِت خودم دیگه نیست اگه که میبیني رو تو حساسم

 م گیر چشماته زل بزن تويِ چشماي من بگو که با تو آروممدل

 آخه به تو وابستم فکرشو هم نمیکني که چه کاري کردي تو با احساسم

 ببین تو رو میخوامت دسِت خودم دیگه نیست اگه که میبیني رو تو حساسم

 دلم گیر چشماته زل بزن تويِ چشماي من بگو که با تو آرومم

 ....اویندلم گیر چشماته....آرش

هق هق میکردم به زور از جام پاشدم رفتم سمتش شیانا محکم تو بغلش گرفته بود و اشکاش میریخت محکم شیانا رو پس 

 :زدم و فریاد زدم

 کثافت چیکار کردي عوضي کشتیش شنتیا-

 :محکم سرش رو تو بغلم گرفتم دستام از خونش رنگي شد سرم روي سینه هاش گذاشتم و زار زدم

 ...و رو خدا چشاتو باز کن شنتیا من بي تو میمیرم شني منشنتیا ت-
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 :سرم رو باال گرفتم و فریاد زدم

آي خدا ازم نگیریش بابامو گرفتي تو زندگي مادري نداشتم تا برام مادري کنه همه کسم رو گرفتي ولي شنتیا نه طاقت اینو -

 دیگه

 ندارم ازم نگیریش

ه ب*و*سمیدادم و التماسش میکردم چشاشو باز کنه تمام صورتش رو غرق  بدنش سرد بود گریه میکردم و محکم تکونش

میکردم شنتیاي من دلیل زندگیم چشاتو بازکن میمیرم شنتیا بدون تو چجوري زنده بمونم پس دخترمون چي میشه پاشو دیگه 

 ....چشاتو بازکن مگه نمیبیني دارم التماست رو میکنم پاشو دیگه

 ...ي گونه هاماشکام مثل ابر بهار ریخت رو

 ... معروفي که دیوونم میکرد 212محکم تو بغلم میفشردمش بوش میکردم بازم بوي عطر همیشگیش رو میداد همون 

 همون موقع دستام از پشت کشیده شد و صداي فریاد شیانا

 بسه پاشو بریم-

شنتیاي من نمیمیره چیکار کردي  جیغ زدم:ولم کن رواني کثافت ولم کن من باهات هیچ جا نمیام باید ببریمش بیمارستان

 حیوون چطور تونستي اون داداشت بود

 محکم شنتیا رو تو بغلم میفشردم نمیخواستم ازش جدا شم ولي شیانا به زور منو ازش جدا کرد و کشون کشون برد

منم بکش ولم کن عوضي بزار کنارش بمونم تنهاس سردش میشه ولم کن کجا بریم ولش کنیم منو ازش جدا نکن لعنتي -

 کنارش نذار زنده بمونم بزار کنارش منم بمیرم

 خفه شو بیا بریم بسه هرچي گریه کردي واسش راه بیافت-شیانا

چنگ زدم بهش مشت میزدم بهش ولي زور من کجا و اون آشغال کجا به زور از انباري منو برد بیرون و پرتم کرد تو ماشین 

دمش و مشت میزدمش قلبم داشت از سینم در میومد داشتم میمیردم کم کم و خودم سوار شد ولي من مثل وحشي ها همش میز

بیحال شدم و صداي فریاد شیانا میومد که هي صدام میزد ولي چشام روي هم رفت کاش بمیرم و دیگه چشامو باز نکنم این دنیا 

 ........رو بدون شنتیام نمیخوام خداااا

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

ودم بازم تو همون اتاق لعنتي اشکام چکید رو گونه هام شنتیاي من چیشده یعني هنوزم وقتي چشامو باز کردم روي تخت ب

 ...همونجا افتاده اگه کسي نجاتش نده چي واي چه بالیي سرش میاد خداجونم

یعني باور کنم دیگه شنتیام نیست چطور خدا جونم چطوري طاقت آوردم و هنوز دارم نفس میکشم خدایا جون منو هم بکش 

 ...واسم بدون اون تیره و تار آخ خداااادنیا 

 ...در اتاق باز شد نگام به شیانا افتاد زل زد بهم چشاش سرخ از گریه بود گریه میکرد عوضي کشته بودش و گریه میکرد

 :با خشم رفتم سمتش فقط وایستاده بود نگام میکرد مشت زدم به سینه هاش فریاد زدم

 ت تو کشتیش آشغال چطور تونستي چجوري دلت اومد عوضيعوضي عشقم مرد شنتیام رو کشتي کثاف-

 :هیچ کاري نمیکرد جیغ زدم چنگ زدم بهش و فریاد زدم

تو کشتیش توي لعنتي ازت متنفرم متنفر تو اونو نکشتي تو منو کشتي شیانا تو منو کشتي آشغال منو ببر پیشش کسي اونجا -

 و نکشتي پس چرا وایستادي منم بکش دیگهنیست نجاتش بده شنتیام مرده لعنتي منم بکش مگه اون

 :افتادم زمین دیگه جون نداشتم چشام از زور گریه متورم و سرخ شده بود شیانا دستام رو گرفت و گفت
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بسه به فکر اون بچه باش اینقدر خودتو عذاب نده دیگه بسه من بحاطر تو کشتمش حاال ازم میخواي خودتو بکشم میفهمي -

 ...چي میگي

 :خوابوندم در گوشش تا به خودش بیاد یکي دیگه هم خوابوندم در گوشش و جیغ زدممحکم یکي 

 کاش منو میکشتي خدایا کاش من میمیردم تا شنتیام بخاطر من نمیره-

دیوونه شده بودم مگه کم بود بایدم دیوونه میشدم نگام به چاقو میوه خوري روي میز افتاد قبل اینکه شیانا بفهمه گرفتمش و 

 :ني ها حمله کردم سمتش و فریاد زدممثل روا

 باید بمیري خودم میکشمش زندگیم رو ازم گرفتي بمیر لعنتي چرا تو نمیمیري چراااا-

چاقو رو به سمت قلبش گرفتم ولي شیانا به زور دستام رو گرفت من میکشیدم اون میکشید و آخرم محکم دستام رو پیچوند که 

زمین و بي حال افتادم از درد دستم ناله کردم اشک ریختم شیانا محکم منو گرفت تو از درد ناله کردم و چاقو پرت شد روي 

بغلش دلم میخواست خفش کنم ولي جوني تو تنم نمونده بود تا اوني که قاتل روح و قلبم بود رو بکشم منو تو بغلش بلند کرد و 

 :دوباره گذاشت روي تخت موهام رو ناز کرد و زمزمه کرد

 فکر کردي واسه من آسون بود برادرم رو بکشم بخاطر تو لعنتي میفهمي باران قول میدم فراموش کني منو ببخش لعنتي-

 :بازم گونه هام خیس شد و گفتم

اگه واست آسون نبود اونقدر بي رحمانه ازم نمیگرفتیش هیچي فراموش نمیشه منم میمیرم مگه آدم بي نفسش چقدر میتونه -

ود مثل خون تو وجودم جریان داشت قلبم بود زندگي من بود ولي تو اونو از من میگیري زنده باشه میفهمي شنتیا نفسم ب

خودمو میکشم میرم کنارش و هیچوقت به آرزوت که داشتن منه نمیرسي مطمئن باش خودمو میکشم جلو چشات شیانا داغم 

کاش منم میمیردم تو همون انبار کنارش خدا رو دلت میزارم بعد شنتیا نمیخوام زنده باشم و زندگي کنم بعد اون میخوام بمیرم 

چرا من هنوز نفس میکشم چرا جونمو نمیگیري خداجونم چرا شیانا التماست رو میکنم منم بکش خواهش میکنم بکش منو 

 ..راحتم کن

 نگام کرد و زمزمه کرد:خفه شو دهنت رو ببند باران

بم تو دستات بود دیگه نیستي حاال چجوري زندم بدون قلبم حتي از و از اتاق رفت قلبم نبود وجودم شنتیا قلبم رو بهت دادم قل

حالت خبري ندارم یعني کسي به دادت رسیده کاش یکي نجاتت داده باشه خداجونم کاش...بازم اشک گونه هام رو خیس کردم و 

 ....فقط تنها اسمي که صدا میزدم و هزیون میگفتم شنتیا بود

افسرده من مرده بودم وقتي دیگه شنتیام نبود منم مردم نابود شدم باران مرد تبدیل به یه  روي تخت تو خودم جمع شده بودم یه

 ...مرده متحرک شد شدم یه عروسک مومیایي شده تو دستاي شیانا بازم اشک از چشام ریخت و هق هق کردم

وزم امید دارم زنده اي شنتیا کاش میدونستم زندگي من هنوزم نفس میکشي یا نه کاش تو این بیخبري دست و پا نمیزدم هن

 ... هنوزم امید دارم یکي تو اون خرابه نجاتت داد

دستمم رو به شکمم کشیدم و گونه هام تر شد شنتیاي من حتي دیگه بي تو این بچه رو هم نمیخوام کاش مرگم زودتر برسه و 

 ... منم بیام کنارت کاش

فقط شکنجه گاه همیشگي این روزام مرور خاطراتم باهاش خاطراتي  هق هق کردم سرم روي زانوهام گذاشتم چشامو بستم بازم

 ....که حاال برام مثل شالقي شده بودن که هر روز و شب عذابم میدادن چشامو بستم بازم غرقش شدم

Helena:] 

Lal la lal la la la la la 

Lal la lal la ra ra ra ra 

Lal la lal la ra la la ra 
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I can see moon in light. 

 میتونم ماه رو تو روشنایي ببینم

[Arash:] 

 صبوري کن و دور بشو از غم

Be patient and stay away from sarrow 

 به فردا امیدوارم

I hope in tommorow 

 هواتو هنوز از دور دارم

From the distance I reach out for you 

ش حس نفس هاي گرمش حتي حاال هم حسش میکردم انگاري چشاي قشنگ عسلیش وقتي نگام میکرد و میخندید ...خنده ها*

آغوش گرمش لعنتي بدجوري منو به خودت وابسته کردي حاال داري کجا میري شنتیا کجایي من تو رو میخوام شنتیا بیا بگو 

 هستي؟

 *....مشنتیا شیانا میخواد منو از کشور خارج کنه شنتیا من نرسیده به لندن جون میدم و میمیر

[Helena:] 

One day I’m gonna fly away 

 یه روز میپرم و میرم

One day when heaven calls my name 

 یه روز که بهشت اسمم رو صدا کرد

I lay down I close my eyes at night 

 دراز میکشم و در شب چشمام رو میبندم

I can see moon in Light 

 میتونم ماه رو در روشنایي ببینم

One day I’m gonna fly away 

 یه روز میپرم و میرم

One day I’ll see your eyes again 

 یک روز باز چشماي تورو خواهم دید

I lay down I close my eyes at night 

 دراز میکشم و در شب چشمام رو میبندم

I can see moon in Light 

 میتونم ماه رو در روشنایي ببینم
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Moon in light. 

 در روشنایيماه 

 :حس میکردمش صداش تو گوشم پیچید*

 بارانم-

 با هق هق زمزمه کردم:جان دل باران

 ...بازم صداش:من همیشه کنارتم من تو قلبتم حتي اگه وقتي نباشم

ش دادم همه وجودم به امید این زنده ام بازم میبینمت تو نمردي تو هنوزم ب*و*سدست کشیدم به قلبم زل زدم به حلقه اش 

 ***...یکشينفس م

[Arash: 

 دل من هنوزم پیشت گیره

I still love you 

 نگو که خیلي دیره

Don’t say it’s too late 

 جدایي یه روز از بین میره

This separation will finish one day 

[Helena:] 

One day I’m gonna fly away 

 یه روز میپرم و میرم

One day when heaven calls my name 

 ز که بهشت اسمم رو صدا کردیه رو

I lay down I close my eyes at night 

 دراز میکشم و در شب چشمام رو میبندم

I can see moon in Light 

 میتونم ماه رو در روشنایي ببینم

One day I’m gonna fly away 

 یه روز میپرم و میرم

One day I’ll see your eyes again 

 اهم دیدیک روز باز چشماي تورو خو

I lay down I close my eyes at night 

 دراز میکشم و در شب چشمام رو میبندم
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I can see moon in Light 

 میتونم ماه رو در روشنایي ببینم

[Arash:] 

 بیتاب بیتابم

I’m so restless 

 بي تو

Without you 

 بیتاب بیتابم

I’m so restless 

 بي تو

Without you 

 هرجا که باشم بازم

 ن دوستت دارمم

Where ever I am, I still love you 

 هرجا که هستم، هنوزم دوست دارم

[Helena:] 

One day I’m gonna fly away 

 یه روز میپرم و میرم

One day when heaven calls my name 

 یه روز که بهشت اسمم رو صدا کرد

I lay down I close my eyes at night 

 مام رو میبندمدراز میکشم و در شب چش

I can see moon in Light 

 میتونم ماه رو در روشنایي ببینم

One day I’m gonna fly away 

 یه روز میپرم و میرم

One day I’ll see your eyes again 

 یک روز باز چشماي تورو خواهم دید

I lay down I close my eyes at night 

 دراز میکشم و در شب چشمام رو میبندم
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I can see moon in Light 

 میتونم ماه رو در روشنایي ببینم

 .....On Day....آرش و هلنا

در اتاق باز شد تو خودم جمع شد مثل همه این روزا ساکت و مغموم زل زدم به رو به روم شیانا بود زل زد بهم اومد سمتم و 

 گفت:باران

 بري تو یه اتاق دیگهجوابش رو ندادم پوفي کشید و دستام رو گرفت و گفت:پاشو باید 

حرفي نزدم از جام پاشدم مثل یه عروسک مرده پشت سرش حرکت کردم منو برد سمت اتاق دیگه اون خونه لعنتي و داخل 

 :شدیم نگام به یه زن جوون داف خورد پوزخندي زدم نگام کرد و گفت

 شیانا جون اوني که گفتي ایشون-

ش کني کارت هم تر و تمیز انجام بده میخوام از این رو به اون رو بشه میفهمي شیانا نگام کرد و گفت:آره پریماه نبینم اذیت

 جوري تغییرش میدي که اصال شبیه قبل خودش نباشه

پوزخندي زدم هیچي دیگه واسم مهم نبود اومد سمتم زنه و دستام رو گرفت منو نشوند روي صندلي رو به روي آینه زل زد 

 ...بهم کشت موهام رو باز کرد

 :ي لخت مشکي رنگم دورم ریخته شدن با اشک زل زدم به موهام موهام رو باال پایین کرد و گفتموها

 ....اصال نگران نباش یه چیزي درستش کنم خودتم نشناسیش شیانا جون-

 ...شیانا سر تکون داد و گفت:خوبه پس من رفتم برگشتم میخوام یکي دیگه رو به روم باشه

دید من مثل افسرده هام کال حرفي نزد و مشغول کارش شد نگام به مایع رنگي شد که داشت و از اتاق رفت بیرون زنه هم 

 :آماده میکرد تا بریزه روي سرم زل زدم به موهاي مشکي رنگم چشامو با درد بستم و صداي شنتیام تو گوشم پیچید

رنگشون کني وگرنه خودم طالقت میدم  باران عاشق رنگ مشکي موهاتم میدوني ازدواج که کردیم هیچ وقت بهت اجازه نمیدم-

 موهاتو رنگ کني

 دیوونه فقط واسه موهام طالقم میدي-

 ...تو که نمیدوني من دیوونه این موهاتم دیوونه این چشاي خوش رنگم عزیزکم-شنتیا

ه شیانا باهام قلبم به درد اومد اشکام از الي پلکام میریخت و اون زنیکه رنگ رو روي موهام میریخت خدایا ازمن چي موند

 چیکار کردي؟

 ...لعنت به دوست داشتنت کثافت لعنت

اون رنگ میریخت و من هق میزدم اون رنگ میریخت داشت یه باران دیگه میساخت و من میمردم و جون میدادم میسوختم و 

انا نابودم کردي کاش جز میزدم آتیش میگرفتم هر ثانیه که میگذشت برام مثل این بود همش میممیرم و دوباره زنده میشم شی

هیچوقت هیچوقت پام به اون عمارت باز نمیشد کاش فرار نمیکردم و بخاطر طلب بابام براي کامران کار نمیکردم تا تو شیانا از 

 ....من خوشت بیاد و قمار کني سرم و منو از کامران بخري کاش وجود نحست رو نمیدیدم کاش

و آینه من بودم دیگه هیچ شباهتي به باران قبلي نداشتم چشام خیس اشک شد موهام تمام شد زل زدم به خودم واقعا این دختر ت

که دکلره ریخته بود بلوند رنگ شده بود و لنز هاي آبي رنگي که چشاي مشکي رنگم رو قایم کرده بودن...و باکلي کرم گریم 

 ....دمبرنزه ام کرده بود چقدر تغییر کردم ولي واسم هیچي مهم نبود تنها پوزخندي ز

 :همون موقع در باز شد متعجب زل زدم به پسري که داخل شد پریماه رو بهش گفت

 به شیانا جون چه تغییر کردي-
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باورم نمیشد شیانا باشه هه ته ریش مشکي که واسه خودش کار گذاشته بود و جاي اون چشاي سبز و عسلي حاال لنز مشکي 

 ...گرفته بود

 ...اصال شبیه قبلش نیست حاال شبیه مهسا مرادينگام کرد و گفت:دستت طال پریماه 

 مهسا مرادي دیگه کي بود؟

شیانا نذاشت زیاد فکر کنم و گفت:اسم جدیدت مهساست تو پاسپورت فعال دیگه قرار نیست باران باشي منم حسام محمودي 

 شوهرتم

ق قبلي رو به روم وایستاد زل زد تو چشام پوزخندي زدم دستام رو گرفت و بي توجه از اون اتاق زدیم بیرون و منو برد تو اتا

 :دستاش گونه هاي سرد و بي روحم رو لمس کرد و گفت

باران میدونم چقدر سخته برات میدونم تحمل من واست از جون کندن هم سخت تر ولي باید تحملم کني من دوست دارم لعنتي -

ق بریزم تا همه چي رو فراموش کني باشه گلم باران گناه من چیه که عاشقت شدم هان؟ باران قول میدم اونقدر به پات عش

 خودتو عذاب نده اون دیگه برنمیگرده باران شنتیا مرده میفهمي اینو

 :اشکام ریخت زل زدم تو چشاش و گفتم

میتوني از نفس کشیدن دست بکشي شنتیا واسم مثل تفس بود هیچ وقت فراموش نمیشه هرچي هم عشق به پام بریزي من -

 ...شم شیانا این قلبمال تو نمی

 :مشت زدم به قلبم و با اشک ادامه دادم

فقط به اسم شنتیاست عشقم و وجودم اونه بفهم اینو شیانا چرا نفهمیدي چطور تونستي داداشت رو بکشي چطور دلت اومد -

 ....اونجوري بي رحمانه و با نامردي اون کار رو با شنتیام کني

 :م سر خورد و زمزمه کردشیانا نگام کرد دستاش از کنار صورت

 بي لیاقت خیلي بي لیاقتي باران لعنت به من که تو رو دوست دارم واسه توي کثافت داداشمو کشتم-

دستاش لرزید اشک تو چشاش جمع شد منم اشک تو چشام جمع شد حاال پشمونیش چه به دردمون میخورد عشق من و برادر 

 ...خودش رو کشته بود حاال پشیمون بود

 :روي شونه هاش گذاشتم و با چشاي اشکي گفتمدستام 

شیانا همون روزي که شنتیام رو گرفتي منم مردم اون روز منم مردم من فقط یه مرده متحرکم حاال از من انتظاري نداشته -

 ....باش میفهمي تو منم همون روز کنار شنتیا کشتي و خاکسترم کردي

 :اشکاش رو پاک کرد نگام کرد و گفت

از اینجا بریم لندن اونوقت که خودم تو رو از تمام این حرفات پشیمون میکنم حاال هم راه بیافت باید بریم واي به فقط بزار -

حالت باران اگه تو فرودگاه ببینم ننه غریبم بازي در بیاري یا کاري کني کسي چیزي بفهمه خودم کشتمت همونجا فهمیدي چي 

 میگم یا نه؟

 :ي میترسوند مني که دیگه چیزي واسه از دست دادن نداشتم آروم گفتمنگاهش کردم هه داشت منو از چ

 باشه-

 ...که گفت:خوبه عین بچه آدم کنار من راه میافتي حاال راه بیافت

و کشون کشون منو سوار ماشین کرد و میالن و یه مرد غول پیکر دیگه هم قرار بود همراه ما بیان آه کشیدم پوزخندي زدن 

یخوام پیش خودم شرمنده باشم که کاري نکردم هر طور شده هرکاري میکنم تا از ایران خارج نشیم فقط تصمیم رو گرفتم نم

 ...بشین و تماشا کن شیانا حتي اگه به قیمت جونم تمام شه
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وارد فرودگاه شدیم پرواز واسه ترکیه خلوت بود و زیاد تو صف معطل نشدیم و باالخره نوبت من شد من جلو و شیانا پشت 

 ...بود آب دهنم رو قورت دادم مرده مشغول بازرسي پاسپورتم شد تا مهرش کنه سرم

زل زدم تو چشاش مرده متعحب نگام کرد تو چشام التماس ریختم جوري که اشک تو چشام جمع شد مرده هم خیره نگام کرد 

 :همون موقع شیانا اومد جلو مشکوک نگامون کرد و گفت

 مشکلي پیش اومده عزیزم؟-

 ....ه گفت:بعله انگار پاسپورتشون مشکلي داره باید رسیدگي بشهاون مرد

و رفت سمت یه اتاق واي باورم نمیشد فهمید یه خبریه و این خیلي خوب بود همون موقع تیزي چاقو رو روي کمرم حس کردم 

 :از در لب گزیدم قشار نامحسوسي شیانا با اون چاقو به کمرم وارد کرد و گفت

 بم بازي در نمیاري باران...باران کاري نکن مثل سگ هار بشم اونوقت خودم میکشمتمگه نگفتم ننه غری-

 فقط باترس ساختگي گفتم:باشه

چاقو رو برداشت از روي کمرم همون موقع اون مرده اومد نگاهش بین من و شیانا رد و بدل کرد بازم با همون نگاه نکاهش 

 ...م نبودکردم التماس ولي چون شیانا پشت سرم بود متوجه ا

 ...مرده گفت:خانوم شما بفرمایید تو اون اتاق

 :باورم نمیشد برق خوشحالي تو چشام به اون مرد فهموند که شکش بي دلیل نبوده شیانا با ترس و خشم گفت

 کجا زنم باید کجا بره؟-

 ...مرده گفت:مشکي تو پاسپورتشون باید برن تو اون اتاق خانوم بفرما

که همون موقع موهام روي شال از پشت کشیده شد از درد جیغ کشیدم شیانا محکم گرفتم و تیزي  با خوشحالي خواستم برم

 :چاقو که روي گلوم حس کردم و فریاد شیانا

من همین امروز باید با زنم از کشور خارج شم کسي بخواد حرکتي کنه یا جلوم رو بگیره ، شاهرگش رو میزنم شوخي ندارم -

 ...واقعا میکشمش جلو همتون

 ... لبخند تلخي زدم تمام آرزوم این بود شنتیا بزنه شاهرگم رو تمامش کنه این زندگي رو زنده بمونم که چي بشه

 :تمام مامور هاي امنیتي رومون اسلحه کشیدن و شیانا رو به سرگرد فریاد زد

 ..نش رو بریزممن همین امروز از این مرز خارج میشم پس سریع اون پاسپورت ها بدین اگه نمیخواین خو-

 ..سرگرد با اخم نگاه کرد اون مرده نامطمئن زل زد به سرگرد که سرگرد با چشاش بهش گفت بزار برن

متعجب زل زدم به پاسپور اون مرده پاسپورت رو داد به شیانا و شیانا گرفتش منو تو بغلش محکم فشرد و تیزي چاقو رو 

 .... بیشتر زیر گلوم حس میکردم

 :چشام ریخت اون لعنتي ها هم در برابر این عوضي کم آوردن و به همین سادگي بازم باختم زمزمه کردمقطره اي اشک از 

 کاش منو بکشي شیانا کاش تمامش کني همه چیز رو-

 :شیانا کنار گوشم زمزمه کرد

 ...دهنت رو ببند عشقم بعدا به حسابت میرسم بخاطر کاري که کردي-

گمرک رد بشه که همون موقع صداي پشت سر هم شلیک گلوله اومد جیغ کشیدم و این و محکم منو هل داد جلو خواست از 

 ....دستاي شیانا بود که از دور گردنم رها شد و صداي فریاد ناله اش
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باترس برگشتم دوتا تیر به پاهاش خورده بود زانوهاش خم شد چاقو از دستش افتاد چنگ زد به پاهاش و افتاد زمین و از درد 

متعجب به سرگرد خیره شدم که بهش زده بود سریع شیانا رو محاصره کردن اشک تو چشام جمع شد زل زد تو چشام  ناله کرد

 ... با غم شیانا و سرگرد گفت:تسلیم شو تحت محاصره اي اگه حرکتي کني واسه خودت بد میشه

 ...دید و چیزي نگفتشیانا زانو زده دستاش رو برد پس گردنش به حالت تسلیم غمگین نگام کرد و تلخ خن

باورم نمیشد همه چي تمام شد سریع به دستاي شیانا دستبند زدن با همون پاهاي تیر خورده بلندش کردن نمیتونست راه بره و 

 ....ناله میکرد

 :همون موقع اومدن سمتم دوتا زن و دستاي منو هم گرفتن و سرگرد گفت

ره هم پسره رو بفرستین مرکز واسه بازجویي که کي هستن و جریان پسره رو ببرین درمونگاه واسه پاهاش و بعد هم دخت-

 چیه؟

و به زور اون دوتا پلیس زن به حرکت درم آوردن سوار ماشینم کردن نمیدونستم شیانا رو کجا میبردن ولي فکر کنم بردنش 

 ....در مانگاه اول

 ....انگشتام توهم قفل کردم حالم اصال خوب نبود خیلي افتضاح بودم خداجونم

 ...رسیدیم مرکز یا همون اداره پلیس ازم بازجویي کردن و با اشک مو به مو همه چیز رو توضیح دادم و اشک ریختم

براي صحت حرفام گریم صورتم رو شستم و پاک کردم و لنزم هم در آوردم دوباره شده بودم همون باران فقط رنگ موهاي 

 ...لعنتیم عصبیم میکرد

کرد همون موقع در اتاق زده شد سربازي داخل شد و احترام نظامي گذاشت و بي توجه به من چیزي سرگرد زل زد بهم نگام 

 ...رو به سرگرد داد سرگرد زل زد بهش و بعد به من زل زد دوباره به اون و بعد به من

 و در آخر گفت:سلیمي این دختره خودشه پسره هم همونه

 نا سرمد که دنبالش بودنسر تکون داد و گفت:بعله قربان همون یارو شیا

 :باورم نمیشد واي خدایا شناخته بودنمون سرگرد نگام کرد جدي و یخ و گفت

پسره رو بازداشتگاه نگه دارین دختره رو بفرست اتاق سروان محمدي حال این خانوم خوب نیست زیاد و زنگ بزن و خبر -

 ...لش بودن هم گرفتیم بیان ببرنشبده دستگیر کردیم کسي که دنبالش بودن رو بگو دختري هم که دنبا

 :سرباز سریع احترام گذاشت و گفت

 چشم قربان-

منم آروم از جام پاشدم و به همراه سرباز از اتاق خارج شدم همون موقع نگام به شیانا افتاد گریم چهره اش رو برداشته بودن 

 ...اشتن میبردنش بازداشتگاهزل زد بهم پاهاش پانسمان بود انگاري تازه از درمانگاه آورده بودنش و د

 ...نگام میکرد با درد نگاه ازش گرفتم و سرباز منو برد به سمت اتاقي و گفت منتظر باشم

 ...نشستم تو اتاق نمیدونستم کي قراره دنبالم بیاد خداجونم

 ...خوره شنتیام مردههوف میترسیدم یکي بیاد منو ببره برم و ببینم شنتیام نیست واي نه برم ببینم واقعیت تو سرم پتک ب

اشکام چکید همون موقع در اتاق باز شد خانومي داخل شد با دیدن درجه هاش فهمیدم سروان با لبخند اومد سمتم لیوان آبي 

 :رو به سمتم گرفت و گفت

 خوبي عزیزم-

 ...به زور لبخند مصنوعي بهش زدم و با دستاي لرزون لیوان آب رو گرفتم و سرکشیدم
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 ونمو آروم گفتم:ممن

 اونم با لبخند گفت:خواهش میکنم

 ... و دیگه هردو سکوت کردیم و من غرق افکار خودم خداجونم این چه عذابیه

بي اختیار آروم دستام روي شکمم نشست آروم زمزمه عشق مامان ببخشید خیلي اذیت شدي عشق مامان کاش بابایي خوب 

 ...باشه کاش اگرنه ماماني میمیره

 جا نشستن و کالفگي من باالخره گفتن اومدن دنبالم ولي کي اومده بود؟بعد حدود دوساعت اون

 ...اصال مهم نبود مهم این بود تمام فکرم فقط به سمت شنتیا بود حتي اسمش هم اشک به چشام مي نشست

 ...سروان تنهام گذاشت و بعد چند دقیقه در اتاق باز شد آروم برگشتم متعجب زل زدم بهش نگاهش کردم نگام کرد

 پویان بود پسردایي شنتیا قطره اي اشک از چشام ریخت اومد جلو و گفت:باران خانوم خوبي؟

ولي نگاه من خشک پیراهن مشکي تنش بود نه نه امکان نداره...این ممکن نیست نه اون بلوز مشکي واسه خاطر شنتیام 

 ..نیست

ان به موقع نمیگرفت منو افتاده بودم زمین و سریع پاهام جون نداشتن داشتم پرت میشدم روي زمین سقوط میکردم اگه پوی

 :کمکم کرد نشستم روي مبل و با نگراني گفت

 باران حالت خوبه چت شده؟-

نگاهش کردم بازم اشکاي داغم سرخورد روي گونه هام به زور گفتم:همه چي تمام شد پویان بگو بدبخت نشدم تو رو به علي 

 میکنم قسم بگو زندست بگو هنوزم کنارمه خواهش

 :هق هق کردم پویان خیلي زود منظورم رو گرفت و گفت

 ...مگه قرار بود بمیره باران شنتیا زندست چته چرا اینطور میکني-

 سرم رو باال آوردم و گفتم:بگو شوخي نمیکني بگو داري واقعیت رو بهم میگي

 :اشک گفتم باورم نمیشد شنتیام زنده بود خدایا شکرت اشک از چشام ریخت ولي اشک شوق با

 حالش خوبه کجاست؟-

 :پویان دستاش مشت شد سرش رو تکون داد و گفت

حالش خوب نیست دیر رسیدیم اون روز به اون انباري لعنتي خون زیادي ازش رفت وضعش خوب نیست روي تخت افتاده -

 داره مرگ دست و پنجه نرم میکنه بهوش نیومده

 ویان تو رو بخدا همین حاال منو ببر کنارش خواهش میکنمزدم زیر گریه با هق هق گفتم:میخوام ببینمش پ

پویان نگام کرد و گفت:باشه باشه میریم باران تو رو خدا آروم باش فعال من باید برم کاراي انتقال شیانا رو انجام بدم از اینجا 

 ...بعدشم باید فرستاده بشه زندان تا روز دادگاه

 ...ام بدم پروندش تو دستاي من باهم میریمبزار برم کاراي انتقالش از اینجا رو انج

طاقت نداشتم ولي مجبور بودم تحمل کنم تا اون موقع شنتیام داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد آخ خداجونم دلم اصال 

 ...طاقت نمیاورد قلبم درد میکرد خیلي خدایا ازم نگیرش خدایا بزار زنده بمونه نزار بچم بي پدر باشه خدایا نزار بمیرم

 ....جون گرفتم با حس اینکه هنوزم دلیل زندگیم داره نفس میکشه

 ...باالخره کار پویان تمام شد از شیانا پرسیدم که گفت فرستادنش از اینجا و دارن میبرنش فعال زندان تا روز دادگاه
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 ...از سیروس پرسیدم که گفت دادگاهش تشکیل شد و حکمش قصاص و دو هفته دیگه اعدام میشه

 .... ه حرفي بین من و پویا رد و بدل نشد سرم رو به پنجره تکیه دادم و چشامو بستمدیگ

 :نمیدونم چقدر بود ولي بعد یکساعت یا بیشتر پویان گفت

 باران پیاده شو رسیدیم-

و اون چشامو باز کردم و زل زدم به رو به روم بیمارستان بودیم دست و پاهام میلرزید خیلي..میترسیدم طاقت دیدنش رو ت

وضعیت نداشتم همراه پویان داخل بیمارستان شدیم و رفتیم بخش مراقبت هاي ویژه پویا بعد کلي صحبت کردن باهاشون و 

 ...پارتي بازي اجازه دادن بتونم شنتیا رو ببینم

 Icu لباس مخصوص پوشیدم زل زدم به در بزرگ که روش نوشته شده بود

ن افتاد رفتم سمت ته سالن از پشت شیشه ها نگام به جسمي افتاد که روي تخت بود در رو باز کردم و داخل شدم نگام به سال

رفتم سمت در اتاق گونه هام بازم تر شدن آروم در اتاق رو باز کردم و داخل شدم با دیدنش طاقت نیاوردم همونجا تکیه دادم به 

 ...هاي بي جونم رو حرکت دادم و رفتم سمتشدر و زدم زیر گریه و هق هق میکردم و فقط اسمش رو صدا میزدم به زور پا

 ...باال تنه اش برهنه بود و باند پیچي بود چقدر الغر شده بود چشاي قشنگش بسته بود و زیر چشاش کبود بود خیلي

همونجا کنارش روي صندلي افتادم به زور دستاي سردش رو تو دستام گرفتم که سوراخ سوراخش کرده بودن اشکام چکید با 

 :تمدرد گف

شنتیام چي کشیدي عشقم شنتیاي من شنتیا تو رو بخدا چشاتو باز کن تحمل ندارم ببین برگشتم قول میدم هیچوقت تنهات نزارم -

 ...شنتیا شیانا رو گرفتن همه چي تمام شده برگرد حاال که همه چي تمام شد

 :و هق هق کردم سرم روي دستاش گذاشتم و زار زدم

میکشم دارم جون میدم شنتیا...شنتیا تو دیگه نه تو تنهام نزار اگه چیزیت بشه منم میمیرم چشم لعنتي پاشو ببین دارم چي -

 ...عسلي من...زندگي باران تو رو بخدا پاشو از روي این تخت من چجور طاقت بیارم آخه

لت طاقت نمیاره واسه با اشک گفتم:همه ما قرباني عشق شدیم شني...بیچاره شیانا شنتیا دلم واسش میسوزه میدونم توهم د

برادرت با اینکه دلیل اینجا بودن تو دلیل این همه بدبختي ما اون بود ولي تو دوستش داري چون برادرت چون هم خونت شنتیا 

نمیدوني چقدر لحظه آخر تو چشاش پشیموني بود شنتیا دلم میخواست بزنم زیر گریه کاش بازم بغلم کني و آرومم کني..بشي 

رد مندم دارم داغون میشم شنتیا کاش زودتر بلند شي میترسم حکم شیانا قصاص باشه یادته گفتي اگه حکم همدرد این دل د

 ...برادرم قصاص باشه نمیتونم تحمل کنم نمیزارم همچین اتفاقي بیافته شني پاشو نزار دیگه پاشو

 ...دیگه اشک نمیذاشت ادامه بدم شونه هام میلرزید دیگه تحمل نداشتم خدا

 :یدم و زمزمه کردمب*و*سخم شدم و گونه هاي کبود و سردش رو آروم 

برگرد شنتیا بخاطر من بخاطر بچه امون برگرد حداقل بخاطر داداشت برگرد تو فقط از اون مدارک خبر داري تا بگي شیانا -

 ...اعدام بشهگناهي نداشته و فقط پاسوز گناه ها و کثیف بازي هاي سیروس بوده و از قصاص نجاتش بدي نزاري حداقل 

منم مثل شنتیا مرگ شیانا رو نمیخواستم شیانا هم سوخت همه ما تو این بازي قرباني شدیم قرباني چیزي به نام عشق قرباني 

 ...دالمون

ازش جدا شدم دلم نمیخواست ازش جدا شم ولي مجبور بودم وقتم تمام شده بود از اتاق رفتم بیرون حالم بد بود به زور از آي 

ن رفتم پویان اومد سمتم بوي بد بیمارستان و این هنه فشاري که روم بود همه باعث شد که حس حالت تهوع بهم سیو بیرو

دست بده پویان رو زدم کنار و رفتم سمت توالت بیمارستان و همونجا باال آوردم و اوق زدم هیچي جز مایع سفید رنگ نبود دلم 

 ...درد میکرد نمیدونم چه مرگم بود
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اتاق خارج شد نمیدونم قیافم چجور بود که پرستار و پویان سریع اومدن سمتم و به زور منو بردن تو یه اتاق حالم به زور از 

اصال درست نبود و مشغول معاینه ام شد یه حال عجیب غریبي داشتم هرچي بود واسه بارداري بود واسه بچم بمیرم چقدر 

 ...اذیت شده بچم

تیا هنوزم همون بود که بود با اینکه حالم بد بود بخاطر بارداریم و بچم خیلي اذیت میکرد یک هفته گذشته بود ولي وضعیت شن

همش باال میاوردم و زیاد حالم خوب نبود خیلي حال مزخرفي بود دکتر میگفت عادیه بخاطر بارداري..ولي اگه یه روز باال سر 

بق معمول باال سرش بودم و دستاش تو دستام بود و از شنتیا نبودم و التماسش رو نمیکردم بیدار شه که روز شب نمیشد ط

 ...رویاهام میگفتم واسش

 :یدم قطره اشکي از چشام چکید دستاش رو روي شکمم گذاشتم و گفتمب*و*سآروم خم شدم روي دستاش رو 

تو که نیستي حسش میکني شنتیا..شنتیا همش میگفتي دخترمون یادته واسه دخترمون پاشو یه حس خاصي دارم شنتیا میبیني -

چقدر دخترمون بیقراري باباش رو میکنه اونم حس میکنه نگراني هاي منو و اذیتم میکنه شنتیا بخاطر اون بیدارشو اونم به 

 ...تو احتیاج داره عزیز من

 :هق هق کردم لبخند تلخي زدم و آروم گفتم

 میدوني شنتیا دختر دار که شدیم-

 شبیه خودمه

 با چشمهایي که

 ز پشتش دیده مي شههمه دنیایش ا

 خودم فداي صورت ماهش میشم شنتیا

 اما کاش روحش به باباش بره درست مثل تو بشه

 مثل مردها بشه

 و همیشه از پس هر زمین خوردني برخیزه

 مهرباني رو یادش میدم

 اعتماد رو هم یادش میدم

 همه دنیاش رو با مادرش تقسیم کنه

 حتي خطاهاش رو

 ونهاون وقت هیچ وقت تنها نمیم

 نمي گم دخترم بترس از مردها

 مي گویم بترس از گرگها

 مردها که گرگ نیستند

 باباش همون

 فرشته اي

 که روزي روح تنهاي مرا لمس کرد

 و خواستم راه رو
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 تنها نرم

 دختر دار که شدیم

 شبیه خودمه

 اما بسیار قوي تر

 بسیار بخشنده تر

 بسیار مهربان تر

 ...مانشدرست شبیه باباش که همه زندگي ما

 :سرم روي دستاش گذاشتم و گفتم

لعنتي چطور دلت میاد حالم رو ببیني و چشات رو باز نکني شنتیا برگرد کنارم شنتیا من بي تو میمیرم خواهش میکنم همه -

زندگي من شنتیا االن همه بهت احتیاج دارن من...بچمون حتي شیانا پاشو نذار اعدامش کنن جلوي اعدامش رو بگیر تو رو 

 ...داخ

دیگه اشکام مجال نداد همونطور گریه میکردم همون موقع صدایي مثل ناقوس مرگ منو خشک کرد سرم رو با ترس باال 

آوردم نگام خشک دستگاه شد خشک خط هاي صاف روي مانیتور نه ایست قلبي نه جیغ زدم و صدام میون جیغ دستگاه گم 

 .....شده بود

 ...ر باترس ریختن تو اتاق با دستگاه شوکبا صداي جیغ من پرستارها تند و دکت

گوشه اتاق ایستاده بودم و هق میزدم و فقط جیغ میزدم شنتیا و دستگاه شوک بود که به سرعت ژل میزدن و به قفسه سینه 

 ...شنتیام میزد و قلبم داشت وایمیستاد و جیغ هام که لعنتي ها شکسته شین شنتیا برگرد شنتیا تو رو خداا

 ...ه درجه شوک رو بیشتر میکرد و قلب منم داشت اینجا وایمیستاددکتر هر لحظ

 ...ولي هر چي دکتر میزد هیچ اتفاقي نمي افتاد خداجونم

 ....شنتیا برگرد شنتیا بي تو میمیرم شنتیا منو نکش چرا تنهام نزار خداااااا نگیرش شنتیا رو از من

 ...چیکار میکرد چي میگفت همه چي تمام شد نه تمام نشده جیغ زدمهمون موقع دکتر نگام کرد دستگاه رو گذاشت کنار داشت 

 :بدو رفتم سمت شنتیا تو بغلم گرفتمش جیغ زدم

نههههه نمیزارم نمیزارم دستگاه رو جدا کنین شنتیاي من نمرده شنتیا پاشوو لعنتي پاشو تو رو خدااا تو حق نداري بري منو .-

 تنها بزاري پاشو چطور دلت میاد؟پاشوووو

 :اشک از چشام ریخت و جیغ زدم از تمام وجودم از ته قلبممم صدا زدم

ــــــه بــــزرگـــــــیـــــــــت خــــــــــــــــــــــــدا بــــــــــــهم رحــــــــــــــم کــــــــــن ازم نگیــــــــــــــرش خــــــــــــــــــدا بـــ-

 ....قســــــــم

نم منو از روي شنتیا کشیدن و صداي جیغ و صحبت هاي بلند دکتر و پرستارها رو میشنیدم ولي چشام بسته نمیدونم فقط میدو

 ....شد چیزي نفهمیدم دیگه جز فقط یه چیز معجزه شده

 معجزه چیشده یعني خدا دلش به حالم رحم اومده بود ازم نگرفتش؟؟؟؟

 ه که میپوشمهصداي خنده هات هنوز توي گوشمه عطري که میزني رو لباسی

 دیگه بدون من یه قدمم برندار یه چیزي بت میگم این دفعه رو نه نیار
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 هر بار این درو محکم نبند نرو این چشماي ترو نکن تو بدترو

 نفسم میبره دل من دلخوره بي تو از دلهره هر دقیقه اش پره

 هر بار این درو محکم نبند نرو این چشماي ترو نکن تو بدترو

 ل من دلخوره بي تو از دلهره هر دقیقه اش پرهنفسم میبره د

 بدون تو بدون از این زندگي سیرم به جون هردومون نباشي از دست میرم

 درارو وا نکن و حرف رفتنو نزن نه دیگه تا نکن به هر دلیلي بد با من

 هر بار این درو محکم نبند نرو این چشماي ترو نکن تو بدترو

 و از دلهره هر دقیقه اش پرهنفسم میبره دل من دلخوره بي ت

 هر بار این درو محکم نبند نرو این چشماي ترو نکن تو بدترو

 نفسم میبره دل من دلخوره بي تو از دلهره هر دقیقه اش پره

 .....ماکان بند...هربار این درو

 .....یکماه بعد....

 ...یکماه بعد...

به شکم برآمده ام انداختم عجیب بود تو ماه سوم بارداري شکمم تقریبا با پویان کنار اتاق دادگاه وایستاده بودیم منتظر نگاه 

 ...برآمده شده بود قرار بود چند وقت دیگه برم سونوگرافي هووف البته وقتي حال شنتیا کامل بهبود یافت

مه زندگي من اون روز معجزه شد شنتیاي من برگشت خدا اونو بهم برگردوند و بازم قلبش زد و بعد یک هفته بهوش اومد ه

ولي اصال حالش مساعد نبود تا توي دادگاه حضور داشته باشه وقتي از همه چي شنید خیلي داغون شد واسه شیانا با اینکه 

 ...ازش دلگیر بود و حرفي نزد ازش ولي میدونستم چقدر چشاش غم تنها برادرش رو میکشه

تش نزار اعدامش کنن قبول نکرد کاري که شیانا باهاش کرده امروز حکم شیانا رو میدادن هرچي زار زدم به پاي شنتیا ببخش

 ..بود دلش رو باهاش صاف نمیکرد و اون مدارکي که اونو از قصاص نجات میداد رو ، رو نمیکرد

آهي کشیدم همون موقع نوبت ما شده بود وارد اتاق شدیم با پویان و روي صندلي ها نشستیم کلي عکاس و خبرنگار گوشه 

لم طاقت دیدن شیانا رو تو اون وضعیت رو نداشت با اینکه خیلي اذیتم کرده بود ولي دل من به حالش میسوخت کنار بودن د

گناهش فقط عاشقي بود اونم هرچقدر گناهکار بود بیگناهم بود حقش اعدام نبود حداقل به این زودي بمیره حتي حبس ابد 

 ...میگرفت بهتر از قصاص بود که

ولي میدونم چقدر غرورت نمیزاره و از طرفي هم حالش خوب نبود هنوز زخماش اذیتش میکرد تو شنتیا کاش میومدي کاش 

 ...خونه بود ولي من اومدم گفتم تو نیاي من میرم

نشسته بودیم روي صندلي که در اتاق باز شد دوتا سرباز شیانا رو دست بند به دست آوردن با دیدن حال و روزش تو لباس 

مع شد اونم میون جمعیت نگاهش به من افتاد چشاش پر از حس هاي منفي و غم بود با درد نگاهش زندان اشک تو چشام ج

 ...رو ازم گرفت بردنش سمت جایگاه قاضي وایستاد وکیل گرفته بودیم ولي چه به درد میخورد وقتي مدارک نیست

 .. اه رسمي و سکوت رو رعایت کنیدقاضي با ابهت تق تق با اون مهر بزرگش زد روي میز و با بسم هللا و گفتن دادگ

شروع کرد همه مدارک بر علیه شیانا بود ....لعنت بهت سیروس لعنت کثافت چطور تونستي با بچت همچین کاري کني..حقت 

 ... بود قصاص سیروس درست یک هفته پیش جلوي همه اعدام شده بود

 ...ستار مرگش بودندرتمام طول مدت سر شیانا پایین بود تمام حاضرین تو دادگاه خوا
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عرق روي پیشونیش و غروري که ازش شکسته بود قلبم رو به درد میاورد دیگه هیچ شباهتي به اون شیانا نداشت اوني که 

 ...هیچوقت فکر نمیکردم این روزگار خمش کنه

 اونقدر فکرم مشغول بود و غرق افکار در هم برهم بودم که

دم اومدم که بازم زدن اون چوبه لعنتي روي میز و صداي قاضي که داشت حکم حتي متوجه گذر زمان نشدم فقط وقتي به خو

 ... رو اعالم میکرد نمیخواستم بشنوم دیگه نتونستم بغضم سرباز کرد و زدم زیر گریه

 :هق هق کردم پویان که کنارم نشسته بود محکم دستام رو گرفت و فشرد و زمزمه کرد

 گاهباران تو رو خدا آروم باش اینجا داد-

 :ولي نمیتونستم اشکام رو به زور پاک کردم حکم داشت اعالم میشد که همون موقع سربازي داخل اتاق شد و گفت

 صبر کنید جناب قاضي کسي اجازه ورود میخواد و میگه مدارکي داره که باید نشون داده بشه-

 متعجب با پویان برگشتیم یعني چي چه مدارکي؟

 ...کي میخواد بیاد

 :ا برگشت سمت قاضي شیانا متعجب سرش رو باال آورد قاضي نگاهي که همه کرد و بعد گفتهمه نگاه ه

 بفرستین بیاد تو-

همون موقع سرباز اسمش رو صدا زد با شنیدن اسمش باورم نمیشد چشامو دوختم به در پویان هم با تعجب برگشت شیانا 

 ...شدخشک شده به در دادگاه نگاه کرد که در باز شد و قامتش مشخص 

 :نگامو بهش دوختم که از در داخل شد لبخند روي لبام نشست و زمزمه کردم

 میدونستم میاي عزیز دلم میدونستم دلت طاقت نمیاره و میاي-

یه تیپ رسمي مشکي زده بود نگاهش به من افتاد لبخندي زدم ولي اون اخماش توهم بود الهي باران قربونت شه قربون 

 ...غرورت

 ...اه رفتن آروم آروم حرکت کرد سمت جایگاه و دستش روي زخمش بودسختش بود توي ر

 ...نگاه شیانا خشک شنتیا بود و شنتیا حتي نگاهشم نمیکرد

 ...رسید به جایگاه با پویان زل زدیم بهم و لبخند رو لباي هردومون نشست

 ..قاضي از شنتیا خواست مدارکي رو که ادعاشون رو کرد رو کنه

رکي و فیلم هایي که از سیروس همون موقع تو اون خونه به همراه مدارک دیگه پیدا کرده بود رو ، رو کرد و شنتیا تمام مدا

فیلمي که نشون میداد قتل هایي که میکرد به گردن شیانا مینداخت و شیانا ساده چه ساده لوحانه بعضي هارو به دستور 

 ...سیروس میکشت

 ...دقیقه تنفس کرد و همه از اتاق دادگاه خارج شدیم قاضي بعد دیدن مدارک و همه چیز اعالم ده

 ...ده دقیقه طاقت فرسا هم تمام شد و دوباره وارد دادگاه شدیم قاضي اون چوبه رو زد روي میز و بعد چندي حکم رو خوند

 ....پایان دادگاه حکم صادره دادگاه طبق ماده و قانون......با تخفیف شیانا سرمد محکوم به حبس ابد شد حکم صادر و اعالم-

 ..بازم اشک تو چشام جمع شد ولي خوب بود هرچي که بود خیلي خوب بود بهتر از قصاص بود خیلي بهتر

 ...کاري بیشتر از این از کسي برنمیومد
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قطره اشکم رو پاک کردم و از اتاق بیرون رفتیم زل زدم به شنتیا که سرش پایین بود میدیدم چقدر حالش بده حبس ابد هم 

 ...چین خوب نبود یه عمر تمام تو زندان بودنهم

آه کشیدم رفتم سمتش دستاش رو گرفتم نگام کرد زل زدیم تو چشاي هم لبخندي زد منم لبخندي زدم که آروم بند انگشتام رو 

 :ید و گفتب*و*س

 خوبي خانومم؟-

 :زل زدم تو چشاش و زمزمه کردم

 ي میدونستم دلت طاقتش رو ندارهخوبم خیلي خوبم از اینکه اومدي خوبم میدونستم میا-

 :ید و گفتب*و*سلبخند تلخي زد آروم پیشونیم رو 

 ...مرسي که هستي بارانم تو بدترین روزاي زندگیم فقط تو و اون بچه منو سر پا نگه میدارین-

 ..لبخند زدم همون موقع در اتاق باز شد شیانا رو دست بند به دست داشتن میبردن میخواستن ببرنش زندان

 ...زدم بهش شیانا وایستاد زل زد به شنتیا دوتا سرباز نگهش داشته بودن زل

هردو تو چشاي هم زل زده بودن شنتیا سرد نگاهش میکرد اخماش توهم رفته بود ولي چشاي شیانا غم داشت آروم خواست 

 :حرکت کنه سمت شنتیا که سرباز با جدیت گفت

 کجا راه بیافت باید بریم-

 خوام فرار کنم میخوام دو کلمه با داداشم حرف بزنم همینشیانا حرصي گفت:نمی

 سرباز با اخم گفت:راه بیافت نمیشه اگه میخواي باهاش حرف بزني میاد مالقاتت تو زندان زود راه بیافت

 :شیانا حرکت نمیکرد و سربازها داشتن به زور میبردنش و چقدر دیدن این صحنه زجرآور بود که همون موقع شنتیا گفت

 ر کنینصب-

 :و رو به مرد اخمویي که اشاره میزد سربازها ببرنش گفت

 ستوان لطفا فقط دو دقیقه-

 ...ستوان زل زد به چشاي شنتیا و بعد اشاره زد بذارن شیانا حرفش رو به شنتیا بزنه

 :آروم گفت شیانا رو به روي شنتیا وایستاد ولي شنتیا همچنان تو سکوت نگاهش میکرد شیانا سرش رو انداخت پایین و

م شبا بود که تنها برادرم رو کشتم شنتیا خیلي عذاب کشیدم ولي حاال امروز وقتي دیدمت شنتیا فقط ب*و*سداشتم میمردم کا-

میتونم بگم خوشحالم زنده اي خوشحالم نمردي اون روز من خودمم اون روز کنارت مردم شنتیا واسم آسون نبود نمیخواستم 

 داداش اینطور شه خوشحالم حالت خوبه

شنتیا بازم فقط تو سکوت نگاهش کرد شیانا دستاش دستبند زدش رو باال آورد نگران نگاهشون کردم کاش شنتیا یه کاري 

 ...میکرد تا شیانا عذاب نکشه حرفي نمي زد هیچي فقط سکوت

ونه هاش گذاشت و شیانا حلقه دستاش که دستبند زده شده بود انداخت دور گردن شنتیا و محکم بغلش کرد سرش رو روي ش

 :زمزمه کرد

منو ببخش شنتیا خواهش میکنم تو امروز در حقم کاري کردي که باعث شد بیشتر از وجود خودم متنفر بشم من خواستم تو -

رو بکشم و تو منو از قصاص نجات دادي مردونگي در حقم کردي که باعث شد من پست جلوت خودمو پست تر بدونم شنتیا 

ي اشتباه ها کردم خیلي هم تو رو عذابت دادم هم باران رو الیق باران تویي نه حیووني مثل من منو منو ببخش میدونم خیل

 ..ببخش حاللم کن فقط همین
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طاقت نداشتم طاقت دیدن این صحنه اشکام ریخت شیانا سرش رو روي شونه هاي شنتیا فشرد و اشکاش ریخت شونه هاش 

 :میلرزید و بازم صداي شیانا

في بزن بگو منو میبخشي بازم در حقم مردونگي رو تمام کن داداش کوچیکه در حق داداش بزرگه آشغالت تمام لعنتي یه حر-

 کن بیشتر شرمنده ام کن

قطره اشکي از چشاي شنتیا سر خورد روي گونه هاش دستاش آروم روي شونه هاي شیانا نشست و شیانا رو به خودش 

 :فشرد و زمزمه کرد

 ندفعه که یه چاقو فرو نمیکني تو قلبمداداش بزرگه نامرد ای-

 ...شونه هاي شیانا بیشتر لرزید و گفت:بیشرف نابودم نکن با حرفات

 :شنتیا چنگ زد تو موهاي شیانا و زمزمه کرد

 بیشرف عمته نگران نباش بخشیدم پدرسگ-

 :شیانا خندید تلخ خندید شنتیا هم همراهش تلخ خندید و شیانا گفت

 مق ما عمه نداریممیگم خري میگي نه اح-

 شیانا از بغلش بیرون اومد و گفت:بسه دیگه زیاد فیلم هندي شده به ما دوتا نمیاد اینطور باهم بسازیم

 همون موقع سرباز گرفتش و گفت:بسه دیگه زیادي حرف زدین راه بیافت

 :و به زور داشت میبردتش لحظه آخر زل زد تو چشام و گفت

 میبخشي-

لب زدم بخشیدم و رفت بردنش داشتم میافتادم که شنتیا منو تو بغلش گرفت و تو بغلش هق هق  از زور اشک نفسم نمیومد

 ...کردم و سرم رو تو بغلش پنهون کردم

 شیانا

 دوماه بعد

دستام روي ساعدم گذاشتم تحمل اینجا واسم از جون دادنم سخت تر بود یه عمر قرار بود مثل یه پرنده تو یه قفس زندگي کنم و 

اب آور ترین عذاب بود ...شنتیا و هر روز مالقات بهم سر میزد و گاهي هم باران شکم باران برآمده شده بود لبخند این عذ

تلخي رو لبام نشست جلوش نقش بازي کردن اینکه فراموش کردم و برام حاال زن داداشم سخت بود خیلي مگه میشد دختري 

روي هم فشردم چقدر خوشبخت بودن خوشبختي حقشون بود هم حق که همه چیزم بود رو فراموش کنم چشامو بستم محکم 

 ...شنتیا هم حق باران

ولي حق من نبود خوشبختي هه از اولم نفرین شده بودم سیاه بود همون روزي که دنیا اومدم وقتي حتي مادرم هم نگام نکرد 

نمیتونم هرلحظه حس میکنم خفه میشم این منو بچش رو دوستم نداشت چون از وجود سیروس بودم حاال دوماه من اینجام ولي 

 ...تو ، تو این قفس لعنتي چشامو محکم روي هم فشردم سرم درد گرفته بود مثل هر روز با این همه فکر

 ...تو بند خودم بودم صداي یکي از هم بندي ها بدجوري تو مخم بود روي اعصابم داشت میرفت

 ..ندن تو بند با اون صداي مزخرفشونانگار عروسي ننشون بود هر روز ساز میزدن میخو

 :نه نمیشد ساعدم رو از چشام برداشتم با اخم زل زدم به مرتیکه خیکي یاور و گفتم

 ... میشه دهنت رو ببندین و اینقدر هر روز زر زر زر نکنین واسه آدم-

 :میترسیدن گفتیاور نگام کرد با اخم همونطور که رو صندلیش لم داده بود با اون هیکل مزخرفش همه ازش 
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 هي جوجه فوکولي چه زري زدي تو؟-

باحرص از روي تختم که طبقه باال بود پریدم پایین رو به روش وایستادم و گفتم:همون زري که شنیدي مثال میخواي چیکار 

 کني؟

 تسبیحش رو چرخوند و گفت: تویه علف کي باشي که واسه یاور بلبل زبوني کني بچه سوسول

 گفتم:هنوز شیانا رو نشناختي حرف دهنت رو بفهم عوضي گردنم رو کج کردم و

 :یاور بلند شد هیکلش دوبرابر من بود با اخم گفت

 عوضي قیافت بچه پرو از تو گنده ترش نتونستن تو روي یاور بایستن-

 :یقه لباسم رو تو دستاش گرفت با اخم گفتم

 دستت رو بردار وگرنه پشیمونت میکنم-

 کني کوچولو؟اگه برندارم چه غلطي می-

یقه لباسش رو تو دستام گرفتم محکم با کله ام زدم تو کله اش ناله کرد و سرش رو گرفت یه لگد زدم وسط پاهاش پهلون پنبه 

 ...کودن

محکم گردنش رو گرفتم و چسبوندمش به دیوار داشتم خفش میکردم قرمز شده بود و داشت رو به کبودي میرفت و التماس 

 ...بود دیوونه اي شده بودم که تو زندگیش هیچي واسه از دست دادن نداشتمیکرد ولي من حالیم ن

 ...هم بندي هام هم نمیتونستن منو ازش جدا کنن

 .... با صداي در زندان و باالخره به زور بچه ها جدام کردن

رد پورخندي زدم و رفتم افتاد پایین و همونطور که خس خس میکرد و هیکل چاق و بیریختش باال پایین میشد با ترس نگام میک

 :روي تختم نشستم همه بچه ها نگام میکردن همون موقع در بند ما زده شد سربازي در رو باز کرد و فریاد زد

 شیانا سرمد پاشو بیا مالقاتي داري-

 متعجب پاشدم مالقات یعني کي بود؟

ن و همراه سرباز راه افتادم رفتیم سمت اتاق مطمئن بودم شنتیا و باران نیستن لباس تنم رو مرتب کردم و از بند زدم بیرو

 ...مالقات کننده ها

 ..تو اتاق پر از زنداني ها و مالقاتي ها بود که روي میز نشسته بودن با مالقات کننده اشون

م سرباز بهم نشونش داد برگشتم و نگاهش کردم با دیدن جمیل لبخند محوي زدم یکي از آدماي خودم بیرون از زندان بود هنوز

 :بعضي از آدمام رو داشتم حرکت کردم سمتش و رو به روش روي میز نشستم نگام کرد و گفت

 آقا خوبین؟-

 به نظرت اینجا هم میشه خوب بود؟-

 حرفي نزد آروم گفتم: آوردي اون چیزي که خواسته بودم رو؟

 نگام کرد با غم و گفت:آقا چرا اون لعنتي رو میخواین واسه چه کاري

 ه تو مربوط ني حاال آوردیش یا نه؟با اخم گفتم:ب

 سر تکون داد و آروم گفت:آوردم
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و بعد نگام به بسته کوچیک تو دستش افتاد هردو زل زدیم به اطراف سربازها حواسشون نبود که سریع هلش داد به طرفم که 

 ...گرفتمش و تو لباسم قایمش کردم کسي نفهمید

 :نگام کرد و گفت

 بخواین با اون بالیي سر خودتونآقا من نگران شمام میترسم -

وسط حرفش پریدم و گفتم:مرسي که واسم آوردي دیگه بقیش مهم نیست بخوام باهاش چه غلطي کنم زندگي من فقط به من 

 مربوط حتي اگه بخوام این زندگي رو تمام کنم حاال به سالمت

 ...و بي توجه به جمیل از جام پاشدم و رفتم سمت سرباز و گفتم بریم

 ... راه سرباز راه افتادیم سمت بند همه چي به زودي تمام میشه خیلي زودو هم

 ...پرنده هایي که هیچ وقت از قفس آزاد نمیشن خودشون با دستاي خودشون روحشون رو به پرواز در میارن ...هه

 باران

لبخند نگام کرد و اونم با ذوق زل زد به  با لبخند زل زده بودم به مانیتور و دکتر هم بهم نشون میداد نگام به شنتیا افتاد که با

 :صفحه مانیتو تو دلم زمزمه کرد

 آخ مامان دورت بگرده الهي-

 ...خیلي ذوق داشتم بفهمم جنسیتش چیه دختر هست یا نه

 :دکتر بعد بررسي زل زد به من و شنتیا لبخندي زد و گفت

بشون هم طبیعي تبریک میگم عزیزم شما دوقلو خوب مامان خوشگل کوچولوها سالم هستن همه چي نرمال و ضربان قل-

 ...بارداري جنسیتشون هم یه دختر و یه پسر

با چشاي گرد شد به دکتر زل زدم چي دوقلو واي برگشتم سمت شنتیا اونم با چشاي گرد شده نگام میکرد هردو خندیدیم و گفتیم 

 : دوقلووو

 ...و دوتا فنچ واي الهي مامان دورشون بگردهدکتر هم از حالتمون خنده اش گرفت واي خدایا یعني این ت

ماه شده بودم و شکمم گرد و  5خالصه از دکتر تشکر کردیم و بعد گرفتن عکس و جواب سونوگرافي از اتاق زدیم بیرون 

 قلبمه از مطب زدیم بیرون به زور تا بحال خودم رو کنترل کردم و دستاي شنتیا رو میفشردم همینکه سوار ماشین شدیم جیغ

 :زدم و محکم شنتیا رو بغلم کردم و جیغ زدم شنتیا خندید و گفت

 مبارک خانومم-

 ...وایي شني تبریک هم به تو واي شنتیا باورت میشه دوقلوان یه پسر یه دختر آخ-

 ... از ذوق داشتم میترکیدم فقط میخندیدم شنتیا که از من بیشتر ذوق داشت

 ...لبخند زل زدم به حلقه تو دستام درست یک ماه پیش منو شنتیا باهم عقد کردیمشنتیا راه افتاد سمت یه بستني فروشي با 

 ....شنتیا تصمیم داشت برام یه جشن بزرگ بگیره ولي من نخواستم نیازي به جشن بزرگ نبود

شنتیا همه رفتیم محضر عقد کردیم همون روزم یه جشن کوچیک گرفتیم دوستامون پیام مهناز حتي سحرناز آیسو پویان و دایي 

 . .بودن یه جشن گرفتیم با بچه ها جالب تر شکم برآمده من بود خخخ

 .. ولي جاي شیانا خیلي خالي بود از زندان واسمون زنگ زد و بهمون تبریک گفت

آه کشیدم بازم با یاد شیانا کاش راهي بود تا حداقل عفو بخوره شنتیا میگفت شاید بشه چندسال دیگه واسش عفو گرفت 

 ...منمیدون
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ماهم تو خونه مجردي که شنتیا داشت زندگي میکنیم باهم یه خونه ویالیي خوشگل نسبتا بزرگ با حیاط بزرگ که شبیه باغ 

 ...بود و استخر داشت

خونمون خوشگل بود دکور خونه روهم عوض کردیم با وسایل جدید و یکماه زندگي جدیدمون رو آغاز کردیم باهم و خوشبختي 

جودم حس میکنم و امروز که اومده بودیم واسه مشخص شدن جنسیت که فهمیدیم نه یکي که دوتا فنچ تو رو با تک به تک و

 .....وجودم واي پسر مامان و دختر بابا الهي فداشون شم من

م شنتیا رفت و دوتا بستني گنده خرید و آورد با خنده خوردیم مسخره بازي در آوردیم تا شب فقط بیرون بودیم و خوش گذروندی

و هرچي دلم میخواست شنتیا واسم میخرید واییي تو بازار بودیم که از یه بوتیک مخصوص لباس بچه دوتا کفش خیلي 

خوشگل بچه گانه دیدم خیلي خوشم اومده بود شبیه بهم بودن یکي صورتي و یکي آبیش رو خریدیم و هي با ذوق نگاهش 

 .... میکردیم واي مامان فداي پاهاي کوچولوشون بشه

 رگشتیم خونه و با خستگي روي کاناپه نشستم واي شالم رو از سرم کندم و سرم رو به پشتي کاناپه تکیه دادم و چشامو بستمب

... 

که حس کردم شنتیا کنارم نشست و منو کشید تو بغلش لبخندي از ته دلم زدم گیره موهام رو باز کرد که موهاي بلندم روي 

رو رنگ ریختم و دوباره مشکي کرده بودمشون بازم شده بودم همون باران خواستني سرشونه هام ریخت رفته بودم موهام 

 ...شنتیا

 :ید و گفتب*و*سموهام رو ناز کرد و روي موهام رو 

 خوشگلم خسته شده-

 :سرم رو تو بغلش پنهون کردم و با لبخند گفتم

 وقتي تو هستي کنار تو خستگي برام معني نداره-

 :م گردوند سمت خودش زل زد تو چشام خم شد روي صورتم زمزمه کردصورتم رو تو دستاش گرفت بر

 همه زندگیمي بارانم مثل خون تو رگام جریان داري دوست دارم تنها عشق من-

 :لبخند زدم و با همون چشاي بسته زمزمه کردم

 ....دوست دار-

 ...و ادامه حرفم رو نتونستم بگم منم با لبخند همراهیش کردم و دستامو روي صورتش گذاشتم و نوازششون کردم

 بابایي فداتون شه-

کت بغلم کرد سرم روي شونه هاش فشردم سنگین شده بودم لبخند زدم از ته دلم که دستاش رو گذاشت زیر پاهام و با یه حر

 ...ولي شنتیا حرفم رو گوش نمیکرد

بردم منو تو اتاقمون و گذاشتم روي تخت کمکم کرد لباساي بیرونیم رو با خونگي عوض کردم و اونم کنارم اومد و سرم روي 

 ..... سینه هاش گذاشت بغلش کردم و تو آغوش امنش خوابم برد

 ..ته بود دوش بگیره و منم داشتم میز صبحونه اش رو حاضر میکردم قرار بود بعد صبحونه یه سر بره ادارهشنتیا رف

مشغول بودم و با سلیقه میز صبحونه رو چیدم که همون موقع صداي زنگ گوشي شنتیا اومد از آشپزخونه بیرون اومدم نگام 

 :به گوشیش خورد که هي روي میز عسلي ویبره میرفت صدا زدم

 ...شنتیا شنتیا-

 :همون موقع از اتاق همونطور که داشت موهاش رو خشک میکرد بیرون اومد و گفت

 جانم عزیز دلم-
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 :اشاره زدم به گوشیش روي میز و گفتم

 گوشیت زنگ میخوره-

 :سر تکون داد و رفت سمت گوشیش منم رفتم چایي بریزم و مشغول بودم با صداي بلند شنتیا که فریاد زد

 گوه نخور پویان-

باترس برگشتم و از آشپزخونه اومدم بیرون شنتیا وسط حال داشت از عصبامیت میلرزید با نگراني نگاهش کردم که بازم فریاد 

 :زد

 خفه شو خفه شو لعنتي شوخیت گرفته خیلي شوخي مسخره اي کثافت بهتره ادامش ندي وگرنه خودم خفت میکنم-

 :با ترس رفتم سمتش و گفتم

 شنتیا؟ شني چیشده-

 :نمیتونم پویان بهش چي گفت که فریادش مساوي شد با پرت شدن گوشي توي دیوار و صد تیکه شدنش

 خفه شووو به این دروغ لعنتي بیشتر از این ادامه نده توله ** سگ-

به رو به  نگاه شنتیا کردم دستاش رو گرفت به دیوار میلرزید و به زور خودش رو نگه داشته بود و فقط با چشاي قرمز شده

 :روش خیره شده بود رفتم سمتش داشتم از نگراني جون میدادم جیغ زدم

 شنتیا شنتیا چیشده تو رو خدا شني عزیزم بهم بگو-

ولي هیچي نمیگفت انگار خشکش زده بود هرچي التماس میکردم جواب نمیداد یقه لباسش رو گرفتم برش گردوندم سمت 

 :خودم و جیغ زدم

 شنتیا تو رو خدا بگو چیشده تو رو به ارواح خاک پدر و مادرت بگو چیشده لعنتي لعنتي جواب منو بده-

 اشکام روي گونه هام میریخت

 ....شنتیا خواهش میکنم حرف بزن داري میمیري بگو چي شنیدي پویان بهت چي گفته-

 ...نمیگفت انگار مثل مجسمه خشکش زده بود عجز و ناله هاي منو نمیدید انگاري

 :ه سیلي زدم تو گوشش صورتش یه ور شد جیغ زدمعصبي شدم ی

 بگو لعنتي الل موني گرفتي مگه د حرف بزن-

چشاشو با درد بست همون موقع صداي زنگ گوشي خودم بلند شدم بي توجه به شنتیا رفتم سمت گوشي و گرفتمش شماره 

 پویان بود سریع جواب دادم و صداش پیچید

 اموش شده ؟الو باران شنتیا کجاست چرا گوشیش خ-

 با گریه گفتم:زده گوشیش رو شکونده حرف نمیزنه دارم دیوونه میشم پویان چي بهش گفتي

و جواب من فقط سکوت بود سکوت عذاب آور پویان و بعد هق هق هاي مردونه اش از پشت گوشي فریاد زدم یه فریاد 

 :هیستریک

 یکنم بهم بگو چیشده چه شنتیا داره داغون میشهپویان چیشده کثافت چیشده بگو ببینم من سکته کردم التماست م-

و پویان به حرف در اومد با صداي لرزون گفت ، گفت و منو نابودم کرد گفت و از داخل شکستم کفت و زانوهام خم شد روي 

 ..زمین
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شنتیا باور نمیکنه  باران...شیانا خودکشي کرده نرسیده به بیمارستان تمام کرد دارن انتقالش میدن سردخونه بیاین بیمارستان-

 .... تو رو خدا بیارش بیاین بدبخت شدیم باید کارهاش رو شنتیا انجام بده

گوشي از دستم پرت شد به شنتیا زل زدم که نگام میکرد اشکام ریخت شیانا خودکشي کرد شیانا مرده تمام کرد دستم رو به 

 ...سرم گرفتم هي تو سرم تکرار میشد

 ...ردسردخونه...خودکشي...تمام ک

جیغ زدم دستم رو به سرم گرفتم و جیغ زدم فقط جیغ میزدم و ناله میکردم شنتیا بلند شد اومد سمتم محکم منو تو بغلش گرفت 

 و گفت:گریه نکن باران...باران آروم باش باران نفس بکش تو رو خدا

 جیغ زدم: کثافت پاشو شنتیا پاشو باید بریم بیمارستان پاشو میگن داداشت مرده

فریاد شنتیا:خفه شو داداش من نمرده دروغ داداش من زندست پاشو میریم بهت نشون میدم اوني که مرده یه شیانا دیگست و 

 داداش من نمرده

متعحب به شنتیا و دیوونه بازیاش زل زدم باور نمیکرد دیوونه شده بود هردو دیوونه شده بودیم معلومه دروغ واقعیت نیست 

 ....مرده امکان نداره خداجونمنمیشه باورش کرد شیانا ن

 ...اشکام روي گونه هام میریخت و با شنتیا هردو تو ماشین نشسته بودیم و حرکت میکردیم سمت بیمارستان

 ...شنتیا کالفه و عصبي دستي تو موهاش میکشید داشت دیوونه میشد شایدم شده بود هنوزم باور نداشت

 ...اب بودچشام قرمز شده بود و میسوخت حالم افتضاح خر

باالخره رسیدیم و هردو از ماشین پیاده شدیم و راه افتادیم داخل بیمارستان بعد کلي پرس و جو تونستیم پویان و بقیه رو پیدا 

 :کنیم شنتیا با حرص رفت سمت پویان که چشاش قرمز بود و گفت

 داداشم کو چیکارش کردین؟-

یاد میکرد و شیانا رو صدا میزد پویان به زور آرومش کرد شنتیا خیلي عصبي بود میترسیدم حتي سمتش برم فقط داد و فر

 :یقش رو گرفت تکونش داد صداش از بغض میلرزید

 ...داداشم کو پویان لعنتي حرف بزن-

 :پویان سرش رو انداخت پایین قطره اي اشک از چشاش چکید و آروم گفت

اش برگشتن از هواخوري دیدن صورتش کبود شده و از درد موقع هواخوري زنداني ها بود ولي شیانا نرفت وقتي هن بندي ه-

به خودش میپیچه و خون باال میاره قرص خورده بود نمیدونم چجوري اون لعنتي رو گیر آورده بود قرص برنج خورده بود 

پاد  سریع آمبوالنس آوردن برسوننش بیمارستان ولي نرسیده به بیمارستان تمام کرد خودت بهتر میدوني قرص برنج هیچ

زهري نداره تمام اعضاي بدن داخلیش رو نابود کرد تمام مدت نابود شدن بدنش درد کشید و بعد اینکه مغز دیگه فرمان نداد 

 ...شیانا تمام کرد االنم منتقلش کردن سردخونه بقیه کارهاش باید تو انجام بدي تنها عضو از خانوادشي

هق کردم دستاي شنتیا از دور یقه پویان جدا شد و مات و مبهوت نگاهش جیغ زدم باورم نمیشد دستم رو دهنم گذاشتم و هق 

 :کرد بازم اشک نریخت زمزمه کرد

 دروغ دروغه تا با چشاي خودم نبینم باور نمیکنم تا جسم بي جونش رو نبینم کجاست میخوام ببینمش داداشم رو-

 ...دیگه نیست پویان شنتیا رو گرفت و گفت:شنتیا نمیشه لعنتي باور کن شیانا مرده

 :شنتیا زد تخت سینه پویان و گفت

شر و ور تحویل من نده میخوام ببینمش میخوام همین حاال ببینمش میخوام جنازه اش رو ببینم تا باور کنم دروغ شیانا برادر -

 ... من کسي نیست خودشو بکشه
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و اجازه گرفت تا بتونه ببینتش راه هرچي میخواستیم جلوش رو بگیریم نمیشد داشت خودش رو میکشت پویان اشاره زد 

افتادیم سمت سرد خونه بردنش سمت در تا کنار در همراهش رفتم شنتیا در رو باز کرد و داخل سردخونه شد و در رو بست با 

 ... هق هق کنار در سر خوردم تمام بدنم میلرزید باورش سخت بود شیانا مرده اون چشایي که آخرها همش غم داشت اون نگاه

 :هق هق گفتمبا 

 ش..شي..یا...نا-

با صداي فریاد شنتیا از تو سرد خونه صداي جیغ هاي منم بلند شد بمیرم واست شنتیا لعنتي داري چي میکشي صداي فریاداش 

 .....انگار کل بیمارستان رو میلرزوند....فقط صدا میزد شیانا

 ...شنتیا

 ...داخل سردخونه شدم ...سردي سردخونه تنم رو میلرزوند

 ...چشام بسته بود دلم نمیخواست چشامو باز کنم نمیخواستم ببینم آخرین نفر از خانواده ام هم از دستش دادم

نمیخواستم ببینم برادري که براي داشتنش هرکاري کردم حاال نیست نمیخواستم تحملش واسه من سخت بود نمیخواستم بازم 

 ....درم و حاال برادرمببینم یه نفر دیگه از خانوادم خودشو کشت یه بار ما

به زور چشامو باز کردم روي تخت وسط سردخونه جسمي بود که روش پارچه سفید کشیده بودن همون صحنه کافي بود تا 

 ...بغض لعنتي بشکنه و اشک هام روي گونه هام بریزن

گرفتم اشک از گونه هام به زور حرکت کردم سمتش رسیدم کنار تخت دستام به زور حرکت کردن و مالفه سفید رو تو مشتم 

 ...سرخورد و مالفه رو کشیدم چشاي بسته صورت کبود مالفه رو ول کردم صورتش یخ بود سرد سرد

 :آروم گونه هاش رو نوازش کردم و اشکام ریخت با اشک زمزمه کردم

 ...شیانا...شیانا پاشو شیانا چرا خوابیدي اومدم کنارت...شیانا پاشو داداشي-

 :رو میشکوند با هق هق سرش رو تو بغلم گرفتم موهاش رو ناز کردم و اشک ریختم هق هقم سکوت اتاق

 پاشو لعنتي بازم مثل گذشته ها صدات میزنم داداش شیانا پاشو نبودنت رو نمیخوام پاشو چرا خوابیدي ؟-

 تو چرا اینقدر سردي ؟ سردت شده مگه نه؟

 ...اپاشو دیگه داداش کوچیکه اومده من بي تو نمیتونم شیان

یدم اشکام دستاش رو خیس کرد گونه هاي یخ زدش رو خیس کرد و ب*و*سدستاش رو تو دستام گرفتم دستاي سردش رو 

 :فریاد زدم

لعنتي پاشو دیگه تو دیگه تنهام نزار مادرمون رفت پدرم رفت همه رفتن تو دیگه نه تو رو بخدا پاشو..تو دیگه نه طاقتش رو -

 ... ندارم

 ... حمق ساده ام پاشو این احمق ساده زو تنها نزار چرا از خواب پا نمیشي تو که خوابت سنگین نبودمگه نمیگفتي من یه ا

 ..پاشو داري عمو میشي اونم عمو دوتا فنچ کوچولو پاشو نذار بچه هام عمو هم نداشته باشن

چرا بیدار نمیشه جرا میخواد  هق هق کردم محکم تو بغلم گرفتمش و تکونش میداد و فریاد میزدم پاشه از این خواب لعنتي

 ...تنهام بزاره چطور تونست باهام اینکار رو بکنه خدااا

 :چنگ زدم میون موهاش و فریاد زدم

 خــــــــــــــــــــــــــــدا شــــــیانــــــــا بـــــــــرگــــــرد

 :اومد بچگي هامونچشامو با درد بستم و از الي پلکاي بستم اشکام ریخت و خاطراتمون جلو چشام 
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 فلش بک

باترس زل زدم به یکي از عتیقه هاي سیروس که دست خورده بود و شکسته بود اون عتیقه واسه سیروس از جونش هم با 

 ...ارزش تر بود اشکام ریخت منو میکشت و بعد عتیقه درست میکرد

زد شب شد و سیروس برگشت با دیدن عتیقه فقط چهارسالم بود با ترس زل زدم به عتیقه شیانا دید من شکوندم ولي حرفي ن

 ...شکسته و اشکاي من فهمید کار من

 :اومد جلو فریادش هنوزم تو گوشم بود

 تخم*سگ چیکار کردي تو؟-

 :با ترس نگاهش کردم از ترس سکسکه ام گرفته بود شالقش رو گرفت و اومد سمتم تا خواست بزنه شیانا پرید جلو و گفت

 نبود باباکار من بود کار شنتیا -

 :با اشک زل زدم به شیانا سیروس میدونست کار شیانا نیست با اخم گفت

 مطمئني میخواي جاي اون توله کتک بخوري؟-

 :شیانا با هموح بچگیش که فقط سه سال ازم بزرگتر بود سرش رو تکون داد و گفت

 ...آره مطمئنم-

زد با شالق شیانا گریه میکرد ولي حرفي نمیزد اونقدر بردش تو انبار سیروس واسه عذاب کشیدن من جلوي من شیانا رو 

 ... زدش تا ازتنش خون میومد

با ترس به شیانا نگاه کردم که از بدنش خون میومد و اشک میریخت ولي با مهربوني به من چشم دوخته بود با گریه زمزمه 

 ...کردم: داداشي شیانا

 :دم زمین یه سیلي زد تو صورتم و گفتسیروس اومد سمتم محکم زد الي پاهام که از درد افتا

نگاه کن توله حرومي بخاطر تو زدمش چون فداي تو شد زدمش تا همه بفهمن هرکي بخواد خودشو فداي توي پدر سگ کنه -

 ..میکشمش

 و رفت با درد رفتم سمت شیانا بغلش کردم هردو گریه کردیم و گفتم:داداشي شیانا

 محکم بغلم کرد و گفت:عیب نداره

ید کمکمش کردم به زور لنگون با کمک خدمتکارها ب*و*سیدم اونم پیشونیم رو ب*و*سد و دستاي زخم شده اش رو خم ش

 .... بردمش باال مادرمون تا صبح اون موقع باال سرمون گریه کرد

 پایان فلش بک

ت بزرگ نمیشدیم دیوونه از گذشته ها بیرون اومدم حاال تنها کسم هم از دست داده بودم کاش همیشه بچه بودیم شیانا هیجوق

 :شدم و صورتم سرخ شده بود بدن سردش رو تو بغلم فشردم و فریاد زدم

 تو چرا سردي لعنتییییي شیانااااااااااااا داداشیییییییي-

 کاشکي تورو، سرنوشت ازم نگیره

 مي ترسه دلم، بعد رفتنت بمیره

 اگه خاطره هام یادم مي یارن تو رو

 الاقل از تو خاطره هام نرو
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 کي مثل من واسه تو

 قلب شکسته اش مي زنه

 آخه کي واسه تو مثل منه؟

 بمون دل من فقط به بودنت خوشه

 من و فکر رفتنت مي کشه

 لحظه هام تباهه بي تو

 زندگیم سیاهه بي تو، نمي تونم

 کاشکي تورو، سرنوشت ازم نگیره

 مي ترسه دلم، بعد رفتنت بمیره

 اگه خاطره هام یادم مي یارن تو رو

 اقل از تو خاطره هام نروال

 کي مثل من واسه تو

 قلب شکسته اش مي زنه

 آخه کي واسه تو مثل منه؟

 بمون دل من فقط به بودنت خوشه

 من و فکر رفتنت مي کشه

 لحظه هام تباهه بي تو

 زندگیم سیاهه بي تو، نمي تونم

 .....بمون..... محسن یگانه

 باران

خودش جا داده بود همه بودن چشاي همه بچه ها اشکي بود با اشک زل زده بودم به  افتاده بودم جلوي گوري که شیانا رو تو

شنتیا که داشت خودش رو میکشت خاک ها رو روي سر خودش میریخت و فریاد میزد داداشش رو نزارن توي گور و پیام و 

 ... پویان به زور نگهش داشته بودن

ر نمیومد فقط اشک از چشام میریخت هق هق کردم میلرزیدم باورم نمیشد اونقدر تو این چند روز جیغ زده بودم دیگه صدام د

 ...اون جسم کفن پوشیده شیانا باشه و روحاني که داشت به مرده تلقین میکرد

 :صداي فریاد شنتیا بازم توي گوشم پیچید

 ..نزارینش لعنتي ها ولم کنید نمیزارم داداشم هم ازم بگیرن تو رو خدا نزارینش داخل-

پر اشکم میچرخید میون جمعیت و دلم نمیخواست زل بزنم به داخل گور واسم عذاب آور بود دیدن واقعیت دیگه شیانایي  نگاه

 ... نیست خدا نمیخواستم باورش واسم سخت بود خیلي هم سخت

میکرد خودش با اشک نگام خورد از میون جمعیت به قسمتي دور تر از جمعیت زل زدم بهش که دست به سینه با لبخند نگام 

 ... بود شیانا بود نگام میکرد بازم مثل همیشه لباساي تیره به تن داشت سر تا پا سیاه

 درست مثل بختشم که سیاه و شوم بود زمزمه کردم : شیانا



                 
 

 

 فلایر|  حکم دل مانر

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

177 

 

نگام میکرد فقط پرده اشک جلو دیدم رو گرفته بود ولي به سختي مقابله میکردم تا اشکم نریزه چون میدونستم اون شیانا 

ت تنها وهم خیال با ریختن اشکام اونم میره زل زده بودم بهش اونم نگام میکرد با همون چشاي سبز و عسلي چطور باور نیس

 کنم دیگه اون چشا قرار نیست باز بشن چرا اینکار رو کردي چرا نابودمون کردي ببین چه بالیي سر شنتیا آوردي؟

ت خیالش دود شد و رفت هوا صورتم رو با دستام پوشوندم و زازر زدم بازم جلو اشکام کم آوردم و اشک از چشام ریخت و رف

آیسو مهناز نگهم داشته بودن و میخواستن آرومم کنن نمیتونستن هنوزم نمیخواستم زل بزنم به جسمش نمیخواستم با اینکه 

بینم همچین دیداري رو جیغ میدونستم تا چند دقیقه دیگه سنگ هاي لحد رو میزارن و این آخرین دیدار ولي کاش کور شم و ن

 زدم شیانا

 :و چشامو رو هم فشردم قلبم رو تو مشتم گرفتم همه چي محو شد و فقط خاطرات جلو چشام اومدن

اولین باري که دیدمش خونه کامران یه پسر مغرور وقتي با عشوه گري رقصیدم و قمار شدم بدستش ازم خوشش اومد و منو 

 : ني از بازي با تو خوشم میاد صداش تو گوشم پیچیدخرید وقتي بهم میگفت تو عروسک م

 خریدمت چون ازت خوشم اومده عروسک خوشگله-

 .... بازم اشکام ریخت و بازم خاطرات آزار ها و اذیت هاش

 نباشي کل این دنیا

 واسم قد یه تابوته

 نبودت مثِل کبریتو

 ..دلم انباِر باروته

 باحرص گفتم:بهت میگم ولم کن بزار برم

 اول بگو چرا چشاتو بستي؟-اشیان

 چون تو ل*ختي جلوي منو خجالتم نمیکشي اصال-

 :ولم کرد و صداي قهقه اش رو شنیدم مثل دیوونه ها میخندید حرصم گرفته بود خواستم برم که بازوهام رو گرفت و گفت

 تا چشاتو باز نکني نمیزارم بري-

 تو رو ببینم من چشامو باز نمیکنم که گناه کنم و اون هیکل بي ریخت-

 هه گناه مسخرس نگو که تاحاال ندیدي هیچ پسري رو اینطوري که باورم نمیشه-شیانا

 معلومه که ندیدم مگه من مثل توام-

 داري دروغ میگي امکان نداره ندیده باشي بعدشم مگه من چطورم؟-شیانا

 :حرصم گرفت ازش بدم میومد بدم میومد گفتم

 دنبال عشق و حاليتو یه پسر ه*سي ه*زه اي که فقط -

 نباشي کل این دنیا

 واسم قد یه تابوته

 نبودت مثل کبریتو

 دلم انباره باروته

 نباشي روز تاریکم
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 یه اقیانوسه آتیشه

 تموم غصه ي دنیا تو

 ..قلبم ته نشین میشه

 آخ آخ داداش بزرگه زیر گردنت چیشده؟-

با شیطنت ابروهام رو باال انداختم و رو به شنتیا گفتم:فکر شیانا باخشم نگاهش کرد دستاش دور فنجون قفل شد و حرفي نزد و 

 کنم پشه نیشش زده از اون پشه هاي داف و خوشگل

شنتیا نگام کرد و بعد پق زد زیر خنده قهقه میزد منم خندیدم که با دیدن چشاي به خون نشسته شیانا خفه خون گرفتم و ولي 

 :ه گفتشنتیا بي توجه به شیانا هنوز میخندید و با خند

 اوخ اوخ داداش مواظب باش یه موقع پشه حامله نشه نمونه رو دستت-

داشتم از خنده میترکیدم نتونستم و پوکیدم از خنده شیانا با خشم چنگالش رو کوبوند رو میز باترس نگاهش کردم فریاد زد:خفه 

 :شید هردوتاتون و به من زل زد و گفت

 تو آدمت میکنم -

 :م که جیغ زدم و از پشت میز پریدم فرار رو به قرار ترجیح دادم صداي فریادش تو گوشم پیچیدو خواست حمله بیاره سمت

 د من که تو رو گیرت میارم جرئت داري وایستا-

 دنیا رو بي تو

 نمیخوام یه لحظه

 دنیا بي چشمات

 یه دروغه محضه

 دنیا رو بي تو

 نمیخوام یه لحظه

 دنیا بي چشمات

 ..یه دروغه محضه

ام کرد بازوهام رو بیشتر فشرد از دردش ناله کردم با حرص گفتم:چته مثل سگ شدي بازم مگه چیکار کردم دیدي که با اخم نگ

 نه نزدیک شنتیا شدم نه باهاش گرم گرفتم ده فرسخیش هم نرفتم باز دردت چیه؟

 :نگام کرد و زل زد تو صورتم خم شد طرفم و با اخم گفت

 یدي تنها کسي که میتوني باهاش راحت باشي منم حتي دلم نمیخواد زیاد نزدیک پیام باشيخوش ندارم با پسرا گرم بگیري فهم-

با حرص نگاهش کردم و طبق معمول جمله اي رو گفتم که همه دختر پسرا موقع دعوا تو همه رمان و فیلم هاي عاشقانه بهم 

 : میگن هرچند من قرار نیست عاشق این ایکبیري بشم

 ي میگردم ننه امي بابامي داداشمي نامزدمي تو چي مني آخه.؟به تو چه آخه من با ک-

که محکم چسبوندم که ستون کنار در ویال آخ کمرم درد گرفته بود چونم رو تو دستاش گرفت با اون چشاي براقش زل زد تو 

 :چشام و غرید
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سرمد اینو یادت باشه باران تو اون  بازم باید یاد آوري کنم کوچولو من صاحب توام تو مال مني تو همه چیزت به اسم شیانا-

 مغز فندقي ات حکش کن عزیزم

 نباشي هر شبو هر روز

 همش ویلون و آوارم

 با فکرت زنده میمونم

 تا وقتي که نفس دارم

 تا وقتي که نبود تو

 یه روز کاري بده دستم

 بمون تا آخر دنیا

 بموني تا تهش هستم

 خیلي میخوامت جوجوي من-

 تو نیستم صدبار گفتم من جوجوي-

نچ تو فقط جوجوي مني باران روزي که تو واسه اون بشي من میمیرم لعنتي میفهمي میمیرم هیچ وقت تو رو بهش نمیدم -

 ل اون نشي لعنتي با من چه کردي با وجود من چه کردي توحتي اگه مجبور بشم اونو بکشم میکشم تا تو ما

چشامو با درد بستم از ترس لرزیدم داشت چي میگفت بخاطر من حاضر بود شنتیا رو بکشه و صداي شنتیا تو گوشم میپیچید 

 ...اون لعنتي خون من هیچوقت مرگ شیانا رو نمیخوام

 :چه راحت از مرگش حرف میزد آروم زمزمه کردم

 نو بکشي در اصل منو کشتي شیانا من هیچوقت مال تو نمیشم اگه اونو بکشي منم میمیرماگه او-

بیشتر منو به خودش فشرد و گفت:خفه شو خفه شو جلو من از عشقش بهش نگو میفهمي اونو میکشم ولي نمیزارم تو خودتو 

 بکشي مثل مادرم نمیزارم اونقدر به پات عشق میریزم که عاشقم بشي

ي هیچوقت عاشق قاتل روح و قلبم نمیشم شیانا بسه به این بازي خاتمه بده تو میتوني عاشق دختري باشه که اشتباه میکن-

 دوست داره

 دختري که من عاشقشم تو بغلم-شیانا

 ...اشک تو چشام جمع شد لحظه اي فقط لحظه اي دلم به حال بدبختیش سوخت چقدر بدبخت بود قلبم به حالش ترحم کرد

 زد تو چشام و گفت:باران واست هرکاري میکنم تو فقط با من باش ازم جدا شد زل

 و دست گذاشت روي شکمم و گفت:اگه تو باهام باشي حتي این بچه رو هم میزارم به دنیا بیاري و خودم بزرگش میکنم

 با خشم گفتم:این بچه خودش بابا داره

داده بود آروم دستام رو گرفت و منو چرخوند و  بازم نگاهش خشمگین شد بازم همون پسر بچه معصوم جاش رو یه عوضي

 :حاال پشتم بهش بود کنار گوشم زمزمه کرد

 باباي اون بچه فقط یه نفر میتونه باشه من باران جزمن هرکي باشه نابودش میکنم-

 دنیا رو بي تو

 نمیخوام یه لحظه
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 دنیا بي چشمات

 یه دروغه محضه

 دنیا رو بي تو

 نمیخوام یه لحظه

 ماتدنیا بي چش

 ..یه دروغه محضه

 ...نباشي....محسن یگانه

 :با صداي فریاد شنتیا به خودم اومد خاطرات رفتن کنار حاال واقعیت فقط جلوي چشام بود

 نریزید خاک نریزید تو رو خـــــــــــدا-شنتیا

 تنها میمونه اون تو شیانا چرا برنمیگردي برگرد

که داشتن میریختن انگار تازه فهمیدم کجام فهمیدم واقعا تمام شده دیگه  ناباور زل زدم به لحد هایي که گذاشتن و خاکي

شیانایي نیست نمیبینمش حاال فقط از شیانا یه سنگ قبر قراره بمونه باالخره باز شد راه گلوم چنگ زدم به موهام کندمشون و 

 : دا بازم صدامو نشنیدجیغ زدم با تموم وجودم جوري جیغ زدم که صدام به آسمون هفتم خدا هم رسید ولي خ

 شـــــــــــــیـــــــــــــانــــــــــــــا یــــــــــــــا خــــــــــــدا نــــــــــزاریـــــنش اون تــــــــــــو-

 آیسو و مهناز بچه ها به زور گرفتنم جیغ فقط میزدم جلوي دهنم رو میگرفتن تا خفم کنن جیغ نزنم ولي نمیتونستن نمیدونستن

منو بگیرن یا شنتیا رو اونقدر جیغ زده بودم که گلوم میسوخت و به سوزش اومده بود حالم بد شد بي حال افتادم تو بغل مهناز 

 ...همه چي دور سرم میچرخید صداها فریاد ها جیغ ها شیون ها بدتر صداي عذاب آور صوت قرآن

بدتر چشام رفت روي هم و چشام بسته شد دیگه هیچي آبي که ریختن روي صورتم شر شر تا بهوشم بیارن ولي بدتر شد 

 .....نفهمیدم

شاه دل با دل حاکم میشود نه شمشیر از این رو شمشیر رو از پشت بسته....در زندگي حاکم بودن به دل است نه به زور و 

 ...اسباب زور

 ...وقتي که زندگي رو با دل شروع میکنیم لذت آن بیشتر از هر تک خالي به دل مي نشیند

 دم از حکم دل میزنیم

 ..پس به زبان قمار برایت میگویم

 ...قمار زندگي را به کسي باختیم که تک دل را باخشت برید

 ...باخت زیبایي بود

 ...یاد بگیریم به دل ، دل نبندیم

 ...یاد بگیریم از روي دل حکم نکنیم

 .....دل را باید بر زد و جایش سنگ ریخت که با خشت تک بري نکنیم

شامو که باز کردم روي تخت تو اتاق بودم به دستام سرم وصل بود چشام میسوخت خیلي انگار داشت آتیش میگرفت و چ

 ...سوزن سوزن توش فرو میکردن
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دور اتاق رو نگاه کردم فهمیدم خونه خودمم هواي اتاق تاریک بود صورتم جمع شده بود حال افتضاحي داشتم سرم رو تو 

 .... مد تنها چیزي که یادم اومددستام گرفتم و یادم او

مراسم کفن و دفن شیانا بود و از حال رفتنم نم اشک چشام رو خیس کرد تمام شد به همین آسوني دفتر زندگي شیانا بسته شد 

 ...واسه همیشه

د منم بدتر از شنتیا کجا بود؟ نگرانش بودم خیلي این روزا خیلي افتضاح بود خیلي اونقدر که انگار دیگه چیزي واسش مهم نبو

اون شده بودم ولي باید خودمو جمع میکردم باید شنتیا رو جمع میکردم برش میگردوندم به زندگي درسته شیانا رفته ولي 

 ... زندگي هنوزم ادامه داره شنتیام همینطور ادامه بده نابود میشه

 ...بود رو روي جاي سرم گذاشتم و فشردم سرم رو که تمام شده بود از دستم کشیدم روي تخت نشستم و پنبه اي که روي میز

 :همون موقع در اتاق باز شد زل زدم به مهناز که داخل شد با دیدن من که روي تخت نشستم اومد سمتم و گفت

 خوبي باران واي بهوش اومدي تو که هممون رو ترسوندي-

 :لبخند بي جون زدم و گفتم

 اها نبودین معلوم نبود من و شنتیا باید چیکار میکردیمببخشید خیلي تو زحمت افتادي مهناز همتون اگه شم-

 :مهناز بغلم کرد و گفت

این چه حرفیه عزیز دلم وظیفه ماهاس دیگه اینطور نگو ناراحت میشیم شیانا واسه همه ما عزیز بود حتي اگه خطا زیاد -

 ...داشت

 بغلش کردم و گفتم : ممنون که هستین

 :ام گذاشت و گفتلبخندي زد دستاش روي شکمم برآمده 

ما همیشه هستیم کنارتون تو فقط به فکر عشق هاي خاله باش و مواظبشون باش االن جز خودت دوتا کوچولو تو وجودتن -

باران حواست باید بهشون باشه فقط خودت نیستي تو رو خدا مواظب خودت باش به فکر اونا باش خودتو عذاب نده شیانا 

 ...به زندگي برگردوني داره خودشو نابود میکنهبرنمیگرده تو باید شنتیا رو هم 

سرم رو آروم تکون دادم و گفتم:درسته حق باو مهناز من خودم بدتر از شنتیا شده بودم باید کنارش باشم کجاس میخوام 

 ببینمش؟

ودشو حبس نگام کرد و گفت:خیلي باالسرت بود همش گریه میکرد و تو رو نازت میکرد آخرشم رفت تو اتاق خودتون دوتا خ

کرده پویان بهش یه چیزي از شیانا داده که تو زندان پیدا کردن پویانم نگفت چیه اونم رفته تو اتاق نه صدایي میاد ازش نه 

 ..هیچي خودشو حبس کرده بهشم سر زدیم فقط فریاد زد تنهاش بزاریم نمیخواد کسي رو ببینه

 :سر تکون دادم نگرانش بودم خیلي از جام پاشدم و گفتم

 خودم میرم کنارش و آرومش میکنم-

مهناز سر تکون از جام پاشدم مهناز خواست کمکم کنه نذاشتم دست کشیدم به شکمم و راه افتادم همون لباساي مشکي رنگ 

به تنم بود از اتاق بیرون رفتم همه بچه ها بودن خیلي مدیونشون بودیم که تنهامون نذاشتن به همشون سالم کردم و رفتم 

 ..خودمون پشت در اتاق وایستادم سمت اتاق

آروم در زدم ولي هیچ جوابي نشنیدم در رو باز کردم و داخل شدم تمام اتاق تو تاریکي محض فرو رفته بود نمیتونستم جایي 

رو ببینم کلید برق رو زدم نگام به شنتیا افتاد روي تخت نشسته بود یه ورقه کاغذ تو دستاش بود چشاش بسته بود و از الي 

 ...کاي بسته اش اشکاش میریختپل

 : رفتم سمتش آروم و کنارش روي تخت نشستم زمزمه کردم



                 
 

 

 فلایر|  حکم دل مانر

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

182 

 

 شنتیا عزیزم-

چشاشو باز نکرد اون برگه کاغذ رو از دستاش کشیدم بیرون گرفتمش تو دستام یه نامه بود بازش کردم با خوندن تک به تک 

 :پر اشک شد خوندمشجمالت تو نامه جیگرم سوخت نامه شیانا بود واسه شنتیا چشام 

شنتیا وقتي این نامه رو داري میخوني میدونم دیگه مني نیستم نمیدونم چرا این نامه رو دارم مینویسم اونم مني که از این -

 ...جنگولک بازي ها خوشم نمیومد ولي میخوام حرفاي آخر رو بگم و چاره اي جز نوشتن نداشتم

م مهم نیست چیزي که خودم میخوام بعد مرگم ناراحت نباش دارم میرم چون شیانا تا چند دقیقه قراره همه چي تمام بشه و واس

تحمل موندن تو زندان رو نداره کسي نیستم که بخوام تا آخرعمرم این تو بمونم و صبر کنم تا مرگم برسه و تحمل این مرگ 

 ... ترجیحي رو ندارم شنتیا بهتر میبینم همین حاال تمامش کنم

لحظه هاي آخر به گذشته ها نگاه میکنم مرور میکنم میخندم احمقانه بود سرنوشت من جز سیاهي چیزي  حاال که دارم این

 ...نداشت بزار آخرشم سیاه تمام شه

عاشق دختري شدم که عاشق من نبود و عاشق برادرم شد هنوزم تو این لحظه هاي آخر عاشقشم و دوستش دارم باران رو 

 ي نه مني که تو تمام لحظه هاي بودنش کنارم عذابش دادم امیدوارم خوشبختیتون پایدار باشهولي لیاقت باران رو فقط تو دار

.. 

حاال که دارم خودمو میکشم یاد مادرمون افتادم همون لحظه اي که دیدمش خودشو دار زد اون روز فکر نمیکردم یه روزي 

 ...یا حاللم کنمنم دست به همین کار بزنم فکر کنم همه چیز رو گفتم و حرف آخر شنت

نامه از دستام سر خورد و کف زمین افتاد اشک از چشام چکید زل زدم به شنتیا که چشاشو باز کرده بود نگام میکرد چشاش 

 ...سرخ بود از اشک

سریع اشکام رو پاک کردم مگه قرارنبود شنتیا رو آروم کنم پس خودم چم بود آروم رفتم کنارش و بیشتر بهش نزدیک شد با 

نگشتام اشکاش رو پاک کردم و به چشاش دست کشیدم دستاش رو تو دستام گرفتم زل زدم تو عسل چشاش که حاال قرمز بند ا

 ...شده بودن

 :دستاش رو فشردم و گفتم

شنتیا تو رو خدا بسه عزیزم تا کي میخواي خودتو عذاب بدي شیانا رفته نمیگم ناراحت نباش مگه میشه نبود اونم داغ برادر -

عزیز کم داغیه حتي اگه اون برادر دشمنت بوده باشه بازم برادرت بود از خونت بود نمیگم غصه نخور ولي خودتو  مگه داغ

اذیت نکن عزیز دلم تو داري خودتو نابود میکني شنتیا فکر کردي شیانا برمیگرده شیانا رفته باید باور کني مرگش رو شیانا 

 ...ب همه ما زندس شنتیا بخاطر خودم و خودت تمامش کنرفته ولي زندگي هنوزم ادامه داره اون تو قل

نگام کرد آروم با انگشتاش دستام رو ناز کرد صداش خش دار شده بود از بس این چند دوز فریاد زده بود صداش میلرزید 

 :گفت

 ... اري کنماگه دوام آوردم فقط بخاطر بودن تو وجود تو بارانم باران حس میکنم مقصر مرگش منم من نتونستم هیچ ک-

 ...باران تنها عضو خانوادم هم رفت پدرم رفت مادرم رفت فقط یه برادر داشتم که اونم دیگه ندارم باران من

 :که دستام روي لباش گذاشتم و نذاشتم ادامه بده و گفتم

ه یه خانواده بزرگ هیس نگو تو تنها نیستي پس من چیم شنتیا تو خانواده دار من تو بچه هامون ما داریم خودمون تبدیل ب-

 .. میشیم تو تنها نیستي چرا خودتو عذاب میدي

دستاش رو شکمم گذاشتم و گفتم:ببین تو قراره پدر بشي باباي دوتا کوچولو شنتیا تو االن یه خانواده داري عزیز دلم منو داري 

ه ها همشون ما یه خانواده بزرگیم من و تو یه خانواده ایم اون بیرون کلي آدم که عضوي از خانواده ما حساب میشن همه بچ

که قراره پشت هم باشیم همیشه توباید قوي باشي عزیز دلم منو نگاه کن شنتیا من جز تو کسي رو ندارم ولي تو جز من اون 

بیرون خیلي هاي دیگه رو داري ولي پناه من فقط تویي من هیج خانواده اي ندارم نه مادري نه پدري نه برادري نه خواهري 

 ...روخته شدم و تقدیر بود که به تو برسم ما دوتا همو داریم و قراره باهم جلوي همه روزاي سخت وایستیم عزیز دلممن ف
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 :نگام کرد و یهوي منو کشید تو بغلش سرم روش شونه هاش گذاشتم محکم بغلش کردم گفت

رو به من داد خودم قربون تو و اون دوتا باران قشنگي دنیام خالصه میشه در تو زندگي من خوشحالم خدا فرشته اي مثل تو -

کوچولو میشم عزیز دلم ببخشید این روزا خیلي اذیت شدي گل من قول میدم همه چي تمام شه بازم روزاي خوب بیاد روزاي 

تلخ رو باهم پشت سر میزاریم شیانا تو قلب ما همیشه زندست حق با تو باران ولي برادرم هیچوقت از خاطرم فراموش 

 ...نمیشه

 :با لبخند ازش جدا شدم صورتش رو تو دستام گرفتم زل زدم تو چشاش و گفتم

 خیلي دوست دارم عشق من روزاي تلخ تمام میشه-

 ...شنتیا لبخند تلخي زد و گفت:تمام میشه دوست دارم بارانم

 .....دوسال بعد....

 ...با لبخند زل زدم به خودم تو آینه واییي امروز بهترین روز زندگیم بود روز میالد عشقم شنتیا تولد زندگي من

باورش واسم سخت بود دوسال گذشته دوسال از اون روزاي سخت گذشته و خوشبختي رو حس کردیم بچه هامون به دنیا 

رم عجیب به شنتیا و شیانا شبیه شده بود و به یاد شیانا اسمش رو اومدن دوتا دوقلو ناهمسان دخترمون به من رفته بود و پس

گذاشتیم شیانا و اسم دخترمون هم شینا شد همونطور که شد شیانا تو قلب ما زندست هنوزم پسرم شیانا هم که بیشتر مارو به 

م واسه تولد شنتیا قرار بود تو باغ یادش میندازه و امروزم با تمام بچه ها خونمون جمع شده بودیم و خونه رو آماده کرده بودی

خونمون تولد باشه و تمام خونه رو با پسرا و دخترا آماده و تزیین کردیم شنتیا بیرون بود اداره بود هنوز نیومده بود آخ که 

 ...خبر نداشت امشب چه خبره

 ...وهام زده بودم یه طرفو اما خودم موهامو فر کرده بودم و یه طرف شونه هام ریخته بودم و تاج کوچیکي هم به م

آرایش ملیحي کرده بودم یه تاپ قرمز خوشگل به تن داشتم که تا روي ناف بود و دامن خوش دوخت تا روي زانوهام که ست 

 ...تاپم بود و کفش هاي پاشنه بلندم هم پام کرده بودم

 ... خوب همه چي آماده بود واییي چقدر ذوق داشتم قرار بود شنتیا رو سوپرایز کنم

برگشتم جین مشکي پیراهن سفید و کروات قرمز واسش گذاشته بودم تا اومد بپوشه تیپ شیانا روهم ست باباش کرده بودم و 

 ..شینا هم لباسش ست خودم بود

از اتاق زدم بیرون کوچولوهامون یکسال و چندماهشون بود همه هم عاشقشون از پله ها پایین رفتم وارد سالن شدم شینا دست 

 ..ود و داشت باهاش بازي میکرد با پیام ازدواج کرده بودم ولي هنوز قصد بچه دار شدن نداشتنمهناز ب

آیسو هم که با پسر خاله اش ازدواج کرده بود و االنم باردار بود و امروز با شوهرش اومده بود سحرناز هم با همون پسري 

 ...که تورش کرده بود ازدواج کرده بود

 :و گفتندخترا با دیدنم سوت زدن 

 یوهووو بارانو چه کرده همه رو دیوونه کرده-

 خندیدم و وارد باغ شدم تا ببینم پسرا چه میکنن پیام دیوونه

 :صداي ضبط رو باال برده بود و داشت قر میداد برگشتم که با دیدن صحنه رو به روم جیغ زدم

 پــــویـــــان بیشعور بچــــم-

انا رو مثل گوني مینداخت باال با جیغ رفتم سمتش از دستش گرفتم شیانا رو شیانا نگام پویان با خنده برگشت سمتم بیشعور شی

 ...کرد خندید و دندون هاي کوچولوش مشخص شد آخ که دلم واسش ضعف رفت خندیدم

 :یدم و گفتمب*و*سمحکم لپ هاش رو 
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 اي الهي مامان فداي خنده هات شه پسر خوشتیپ من-

 :وهاش و گفتمپویان خندید و محکم زدم به باز

 بیشعور اگه میافتاد چي از دستات انگار داره توپ میندازه هوا بچس ها اگه چیزیش میشد من هیچي شنتیا آتیشت میزد-

 خندید و گفت:هیکل به این گندگي از پس یه بچه برنمیاد مواظبش بودم حرص نخور جوش میزني باران پوست خراب میشه

 :اونم هرهر خندید و گفتمبا حرص یه مشت دیگه زدم تو بازوهاش 

 گمشو عبضي-

 :با پویان مشغول بودم که یهو دستام رو پیام کشید و گفت

 پویان پرو شدي چرا با عشق من میپري بزنمت سیندرالي من بیا وسط ببینم-

شده بودم همه خندیدم هنوزم این دیوونه بهم میگفت سیندرال با مسخره بازي دستام رو گرفته بود و میرقصید از خنده روده بر 

 :میخندیدیم پیام همونطور که دوتا دستام رو داشت و دوتامون رو میچرخوند با صداي بلند خوند

 جوون سلطان قلبممم تو هستي هستي-

 :تا دید مهناز داره با خشم میاد سمتش منو ولم کرد جیغ زد مثل زنا و گفت

 ...هیوال منو میخورهنیستي نیستي یا ابولفضل جیییغ باران منو بگیر االن مهناز -

 :یعني هممون جر رفتیم از خنده پیام با لوسي مهناز رو عصبي بود تو بغلش گرفت و گفت

 عزیزم قهر کرده تو که میدوني همه دنیامي-

 مهناز نگاهش کرد و گفت:که دنیاتم عشقم؟

 پس چي وجودمي قلبمي-پیام

 :ام رفت هوا و پاهاش رو گرفت ناله کرد و مهناز با خنده گفتمهناز محکم با کفش هاي پاشنه بلندش زد تو پاهاش که داد پی

 تو هم عمرمي زندگي من-

 پیام با حرص گفت:سگ تو روحت که زندگیت نباشم

 مهناز:چیزي گفتي عشقم؟؟؟

 پیام:نه عزیزم گفتم دوست دارم

 :همینطور به دلقک بازیاشون میخندیدم که پویان گفت

 شنتیا پیداش بشه ها باران حواست به ساعت هست االنه که-

 جیغ زدم و گفتم:واي آره همه چي آمادس بچه ها؟

همه خندیدن و سر تکون دادن سریع برق ها رو خاموش کردیم رو به روي در خونه وایستادیم ثانیه ها رو میشماردم لبخند رو 

اومد رو سرش بترکونیم منتظرش  لبم هر ثانیه گشاد تر میشد تو دستامون فشفشه و بادکنک و خالصه کلي وسیله بود تا داخل

 :بودیم که سحرناز جیغ زد

 ..بچه ها اومد ماشینش رو داره پارک میکنه حیاط جلویي-

لبام رو به دندون گرفتم اووف خیلي هیجان داشتم واییي خداجونم بعد چند دقیقه در خونه باز شد تا خواستیم بادکنک رو 

نتیا یه چیزي از الي در با صداي بلند ترکید و بعد شنتیا پرید تو خونه کلید بترکونیم و فشفشه ها رو روشن کنیم یهو قبل ش
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برق رو روشن کرد یه کاله مسخره تولد سرش بود با کلي از این وسیله هاي جیگیلي به خودش وصل کرده بود و با خنده و 

 :فریاد گفت

 ي تولده؟هوو تولدم مبارک مبارک حاال جیغ دست یوهو تولدم مبارکه امروز چه روز-

 تولده کیه؟

 حاال همه با هم جیغ بزنین تولده یه جیگریه که نگو همه بگین دیگه یاال... تولدم مبارک مبارک

همه بچه ها مات و مبهوت نگاهش کردن با چشاي گشاد شده به مسخره بازیاش چشم دوختم بچه ها با صداي بلند خندیدن و 

خشم گرفت و از حرص قرمز شدم یعني به تمام معنا ضایعم کرد رفت قشنگ  زدن زیر خنده ولي کم کم جاي تعجب تو چشام رو

قهوه اي شدم دستام مشت شده بود و با صورتي که مطمئن بودم از خشم قرمز شده زل زدم به شنتیا که با نیش باز نگام 

 :میکرد با صداي بلند جییییییغ زدم

 شــــنـــتــــیــــا-

 ون دل شنتیاکه خندید و گفت:جــــــــــــــ

 با حرص گفتم:میکشمتتت

 : و افتادم دنبالش با خنده فرار کرد و منم دنبالش بقیه هم به دیوونه بازیامون میخندیدن جیغ زدم

وایستا بیشعور نمیتونستي خودتو بزني به اون راه این همه زحمتم رو به باد فنا ندي خیلي بدي شنتیا خودم تیکه تیکت میکنم -

 کردي؟ واسه چي قهوه ایم

 :خندید و همونطور که از دستم در میرفت گفت

به من چه تو ضایعه اي خوب عشقمم از دوهفته پیش با ضایع بازیات خوب من فهمیدم دیگه حاال حرص نخور خانومم چه -

 خوبم میدونه قهوه اي شده

لیز خورد و با کله رفتم تو استخر  همه خندیدن از حرص بیشتر جیغ کشیدم و دور استخر دنبالش کردم که از بدشانسیم بوم پام

 ... قشنگ دیگه همه بچه ها ترکیده بودن از خنده با خشم مشتام رو تو آب زدم یعني قشنگ ر*ده شده بود تو تیپ و قیافم

با خشم زل زده بودم به شنتیا که افتاده بود کف زمین و میخندید با ناراحتي نگاهش کردم من احمق رو بگو واسه این گوالخ 

ن تولد گرفتم با حرص از استخر اومدم بیرون و خواستم برم سمت اتاق تا لباسام رو عوض کنم که یهو دستام کشیده شد جش

 :شنتیا بود محکم برم گردوند سمت خودش و چسبوند منو به خودش نگام کرد و گفت

 ببخشید خانومم-

 :نگام رو ازش گرفتم و گفتم

 ولم کن میخوام برم لباسام رو عوض کنم-

 نگام کرد و گفت:نمیبخشي دیگه ؟

 معذرت خواهیم استفاده کنم خودت خواستي من از روش دیگه-

مات و مبهوت نگاهش کردم هنوزم همون باران بي جنبه اي بودم که در برابر شنتیا بدجوري کم میاوردم هنوزم باران دیوونه 

 ...خلي بودم که این مرد منو دیوونه ام میکرد

 :دستام رو کشید و رو به بچه ها گفت

 با عرض معذرت بچه ها زود میایم االن-
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کشوند تو اتاق نگام کرد نگاهش کردم خندیدم و بعد رفتم سمت کمدم و یه دست لباس دیگه کشیدم بیرون ایندفعه یه تاپ و منو 

 :و دامن کوتاه خواست بردارم که دستاي شنتیا رو دستام نشست و با اخم نگام کرد سرش رو نزدیک گوشام آورد و گفت

و بزني تیپ قبلیت هم خوب نبود ولي نخواستم روزمون خراب شه حرفي من مرده باشم بزارم جلو پسراي پایین این تیپ ر-

نزدم باران من بي غیرتم که بزارم تو اینطور بگردي همیشه بهت گفتم آزادیت رو ازت نمیگیرم نمیگم راحت نباش باهاشون نه 

 در این حد شما این لباس ها رو فقط حق داري واسه من بپوشي نه کس دیگه

ام رو ناز کرد و با لبخند نگاهش کردم آخ قربون آقاي غیرتیم یه جین مشکي تنگ برام گرفت با یه نگاهش کردم که موه

پیراهن خوش دوخت سفید رنگ مجلسي که روي کمرش زنجیر میخورد خود پیراهن مدلش جوري بود تا زیر باسن لش بود و 

ع بود با لبخند پوشیدمشون خیلي بیشتر بهم میومد با شلوار جذب فوق العاده میشد و پوشیده هم بود یقه اش و آستین سه رب

شنتیا هم لباسایي که براش گرفته بودم پوشیده بود اووف جیگري شده بود کمکم کرد موهاي خیسم رو سشوار کردم و خشک 

 نوم خودميو گفت:خاایندفعه دم اسبي باالي سرم بستم و آرایشم رو تجدید کردم و شنتیا با لبخند یه 

 یدم و گفتم:زندگیميب*و*سمحکم گونه هاش رو 

و باهم از اتاق رفتیم بیرون دست تو دست هم رفتیم کنار بچه ها و شنتیا شینا و شیانا رو بغل گرفت و قربون صدقشون رفت با 

 ...لبخند نگاهشون کردم

 ... و بکوب بود و دلقک بازي هاي پیام شام رو که از بیرون سفارش داده بودم آوردن و خوردیم بعد شام هم که فقط بزن

کیکي که سفارش داده بودم آوردن و شنتیا هم با کلي مسخره بازي شمع ها رو فوت کرد همه دست زدیم و بچه ها هم کادوش 

همه داد و فریاد کردن که رو دادن و منم کادوي خودم رو بهش که یه ساعت مارک با روکش طال بود دادم بازم بي حیا بازي 

 :گفت

 نمیکنید ب*و*سخوبه خوبه چیه مگه شما واسه تشکر خانومتون رو -

که همه خفه شدن و یه موزیک الیت گذاشتیم و زوج ها رفتیم وسط و دونفره رقصیدیم و آروم تو بغل هم سرم رو شونه هاي 

ید از خداي خودم دیگه هیچي نمیخواستم ب*و*سموهام رو شنتیا بود و بغلش کرده بودم و تو بغل هم تکون میخوردیم و روي 

 ....همین که مرد رویاهام رو بهم داده بود دیگه چي میخواستم همین خوشبختي که داشتم

 :بعد رقصمون مهناز رفت و گیتار پیام رو آورد انداخت بغلش و گفت

 پیام واسمون بخون بدو عشقم-

 در ضمن من مجاني کار نمیکنمپیام خندید و گفت:مگه کنسرته واستون بخونم 

 مهناز خندید و گفت:خیلي پرویي چي میخواي؟

 بده بخونم به افتخارت عشقم ب*و*سپیام خندید لباشو جلو برد و گفت:یه 

 :همه امون خندیدم و مهناز زد تو سرش و گفت

 بدم گمشو ب*و*سسوء استفاده گر پرو عمرا بهت -

ه ها کرد و گفت:میبینین گیر چه عفریته اي افتادم مظلوم گیر افتاده ننه کجایي پیام نگاهش کرد و بعد قیافش رو مثل مادر مرد

 نده منم نمیخونم ب*و*سببیني این عروسي که واسمون بردي چه بالیي سرمون نیاورده 

 :و گیتارش رو گذاشت کنار همه گفتیم

 اههههه پیام لوس نشو دیگه-

 میدم ب*و*سبهت  که شونه باال انداخت و مهناز گفت:نخون فکر کردي من

 :همه جیغ زدیم دست زدیم
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حاال مگه ولم میکردن همو خخ با جیغ ما جدا شدن و پیام هم نشست وسط چمن هاي باغ و خالصه کلي ناز مهناز رو کشیدیم 

م خیلي تپل بود لپ هاش آویزون بود آخ مامان فداش شه با اون دامن و ماهم دورش شینا تو بغل شنتیا بود دخترک خوشگل

ش ب*و*ستاپ قرمز حسابي خوردني شده بود و شیانا هم تو بغلم خوابش برده بود دست کشیدم به موهاي لخت مشکیش و 

موهام رو ناز کردم شنتیا منو کشید تو بغلش سرم به شونه هاش تکیه دادم با یه دستش شینا رو داشت و با دست دیگش 

 ید و گفت:ممنونم خانومم واسه همه چي واسه امشبب*و*سمیکرد سرم رو 

 با لبخند گفتم:خواهش میکنم کاري نکردم زندگي من فداي تار تار موهات

 خندید و گفت:باران یه چي رو میدونستي؟

 چي رو؟-

 کم دلم تو قلب من حکومت میکنيبا لبخند زمزمه کرد: همه زندگي مني میدونستي با اون نگات قلبمو بردي شدي حا

 :نگاهش کردم زل زدم تو چشاي عسلیش و زمزمه کردم

توهم میدونستي شاه دلم تویي میدونستي برگ حکم دل تو دستاي تو و این تویي که تو قلبم فرمانروایي میکني حاکم مهربون -

 قلبم این تویي که واسه دلم حکم میکني

 :زدیم و زمزمه کردیم غرق نگاه هم شدیم و از ته دل لبخندي

 دوست دارم-

و پیام گیتارش رو کوک کرد و صداي پیام پیچید و شروع کرد به زدن و خوندن لبخند رو لباي هممون نشست و خوشبختي تو 

که رفت  رگه هاي زندگیمون جاري شده بود درسته خیلي ها بودن و رفتن روزاي سختي رفت و بازم روزاي خوب اومد و اوني

همیشه تو قلب ما زنده موند شیانا رفت ولي تو قلب ما هنوز زندست و زندگي و خوشبختي هنوزم واسه ما ادامه داره زندگي 

 ....هنوزم تمام نشده حکم دل تمام نشده زندگي منو شنتیا هنوزم ادامه داره خوشبختیمون با دوقلو هاي خوشگلمون

 بعد از یکم دوري

 بعد از یه روز سرد

 ورشید تابید وخ

 روزاي خوب اومد

 دلخور شدیم از هم

 این تاثیر دوري بود

 تعریف کن واسم

 بگو حالت چجوري بود

 ونم تموم شدم*ستاین ز

 ما به دلتنگي دچاریم

 خیلیا بودن و رفتن

 بد و خوب خاطره داریم

 من و تو امروز میتونیم

 رو تن خاطره هک شیم

 پاک و عاشق مثل بارون
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 ..یممثل برف ساده ببخش

 اگه تنها شدي امسال

 همه چي برات یه باخت شد

 زندگیت رفت روي تکرار

 مثل دیروز یه نواخت شد

 یه روز تازه شروع کن

 باز دوباره بچگي کن

 زندگي ادامه داره

 ..پس دوباره زندگي کن

 ونم تموم شدم*ستاین ز

 ما به دلتنگي دچاریم

 خیلیا بودن و رفتن

 بد و خوب خاطره داریم

 روز میتونیممن و تو ام

 رو تن خاطره هک شیم

 پاک و عاشق مثل بارون

 ..مثل برف ساده ببخشیم

 .....ونم تمام شد....علیرضا طلیسچيم*ستاین ز

 ...ح?م ?ن

 ...ح?م دل

 ..هر?ه دل دارد بیاندازد وسط

 ...تامادلهایمان را رو ?نیم

 ... دل ?ه روےدل بیافتد

 ...ودعشــــــــــــــــــــق حا?م میشــــــــــ

 ...پس به ح?م عشـــق بازے مي?نیم

 .... این دل من

 ...روب?ن حاال دلت را

 دل نــــــــــدارے...؟

 ... بر بزن اندیشه ات را

 ... ح?م الزم
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 ..دل سپردن

 ...دل گرفتن

 ... هردو الزم

 ... تمام نشده سخن نویسنده:چهارمین اثرم هم به اتمام رسید حکم دل تمام شد ولي داستان زندگي عاشقا هنوزم

اول از همه خودم خیلي دوستش داشتم و با شخصیت هاي رمان زندگي کردم دوم امیدوارم شماهم دوستش داشته باشین و 

 ...خوشتون اومده باشه و تونسته باشم آخرش رو خوب تمام کنم

 ...سوم از همه ممنونم از همه تمام کسایي که منو تو این راه همراهي کردن و کنارم بودن

 ...دیگه حرفي نمونده جز اینکه دوستون دارم و به عشق همتون که دست به قلم میگیرم

 ...دوستدار همیشگي شما فلایر

 درپناه حق

 پایان

 96تابستان 

 


