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مامان درسا رو بغل  دمیرسوندم که د نییپا یخودمو به طبقه  عی. سر دمیدرسا از خواب پر ی هیگر یصدا با
 . دهیکرده و داره تکونش م

 مامان ؟ شدهی، چ ریصبح بخ -

 : گفت گذاشتیکه درسا رو تو بغلم م یدر حال مامان

 . کنم دارتیب امیب خواستمیاالن خودم م یشد داریچه خوب شد ب یوا -

 : درسا رو تکون دادم که آروم بشه و گفتم یکم

 شده ؟ یدم ، چش داریدرسا ب هیگر یبا صدا -

 : گفت رفتیکه کالفه به سمت آشپزخانه م یدر حال مامان

 . هم نا آروم بود بایتو بغل د یاوردش . حت شیساعت پ مین بایچشه ، د دونمینم -

درسا رو از کنار در برداشتم و رفتم باال تو اتاقم . درسا رو خوابوندم رو تختم و پوشکشو چک کردم که  فیک
 . پوشک شدم ضیمشغول تعو عی، سر سهیخ دمید

خشکشو  ریش یو قوط رشیش شهیدرسا رو تنش کردم گذاشتمش وسط تخت و ش یلباسها نکهیاز ا بعد
 . تو آشپزخانه و دادمشون به مامانم نییبرداشتم و رفتم پا

 . ، من برم دست و رومو بشورم نیدرسا آماده کن یبرا ریش یس یمامان لطفا شصت س -

 کجاست ؟باشه ، بچه  -

 ؟ کنهیاصال پوشک بچه رو چک نم باید دونمیآروم شده ، من نم یباال تو اتاقم ، پوشکشو عوض کردم کم -

 . نجایا ارهیمونده بچه رو ب ادشیچطور  کنمیداشت تعجب م بایکه د یواال با اون عجله ا -

 ریش شهیکارم تمام شد حوله به دست رفتم آشپزخانه و ش یرفتم . وقت یینگفتم و به سمت دستشو یزیچ
تند تند شروع به مک زدن کرد ،  ریش شهیدرسا رو برداشتم و رفتم باال . درسا به محض به دهن گرفتن ش

 . گرسنه اش بود یحساب

کتره . دوقلو از من کوچ قهیدق ازدهیمنه ، فقط  یمادر درسا خواهر دو قلو بایپنج ماهمه . د یخواهر زاده  درسا
 صمونیاز هم تشخ تونهیمامان هم نم یحت میکه اگر مثل هم لباس بپوش یبه طور میهست کسانیکامال  یها

با  انیک ییبزرگ مواد غذا یکارخانه  توکارش  یبه واسطه  شیو دو سال پ هییغذا عیکارشناس صنا بایبده . د
 دیشا دونمیاومد . نم ایهم که درسا کوچولو به دن شیکارخانه ازدواج کرد و پنج ماه پ سییپسر ر انیک اوشیس

خودم دوست دارم ،  یاز جونم و مثل بچه  شتریکه درسا رو ب باستیبه خاطر دو قلو و همسان بودنم با د
 . بایمن ازش مراقبت کردم تا د شتریاومده ب ایدرسا به دن یوقتکه از  نهیهم به خاطر ا دیشا

و کار داره و فقط  یبه روابط اجتماع یادیز یعالقه  یکه ازدواج کرده و حاال هم که بچه دار شده ول نیبا ا باید
 . اومدن درسا برگشت سر کارش تو کارخانه ایدو هفته بعد از به دن
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رفتن  رونیدرسا پر کنم تا با ب یآزادمو با نگهدار یوقتا دمیم حیدارم و ترج یآرومتر تیمن شخص باید برعکس
 . با دوستانم داریدو 

که داشتم از درس عقب افتادم در حال حاظر  یسال دانشگاه نرفتن به خاطر تصادف کیرشته و  رییتغ لیدل به
 . هستم یپرستار یرشته  یدانشجو یو پنج سالگ ستیتو سن ب

 ی. بغلش کردم و بهش کم کنهیو مشخص بود که دلش درد م کردیم یبازم نا آروم رشیبعد از خوردن ش درسا
دلدرد کودکان ( دادم و آروم آروم زدم پشتش تا آروغ بزنه . تا ربع ساعت هر  یبرا ی) شربت کسچریم پیگر
و پاهامو دراز کردم و  نی. نشستم رو زم کردیم هینداشت و درسا همچنان گر جهیکمرشو ماساژ دادم نت یچ

زانوم قرار  یکوچولوش رو یکه معده  یگذاشتم رو پام طور خم کردم و درسا رو به شکم یچپمو کم یپا یزانو
بعد درسا آروغشو زد و آروم شد و منم  قهی. چند دق شدیبه شکم و معدش وارد م یفشار کم نجوریگرفت و ا

 دیخواب عیسر یلیگذاشتمش رو تخت ، پستونکشو دادم و اونم خ

نشده بود و  رید ادیدانشگاه ، االنم ز رفتمیم دیاحد باانتخاب و یافتاد که برا ادمیبه ساعت کردم و تازه  ینگاه
 . برم تونمیو نم ستیراحت ن المیبا حال درسا خ یول مهیتازه ساعت ده و ن

. مامان طبق معمول تو آشپزخانه بود و داشت به  نییبالش دور درسا رفتم پا دنیبرداشتم و بعد از چ مویگوش
پخته بشه . رفتم تو آشپزخانه و نشستم پشت  لشیتا غذا مطابق م کردیخانم خدمتکارمون نظارت م ایکار ثر

 : خانم گفتم ایو رو به ثر زیم

 ؟ نیبهم صبحانه بد نیکنیخانم لطف م ایثر -

 . ارمیحتما مادر االن م -

تا  ارهیخانم رو م ایبابا ثر شهیباردار م بایمامان سر من و د یتو خونمون بوده ، وقت ادیم ادمی یخانم از وقت ایثر
خانم تو خونمون موندگار  ایثر گهید میایم ایداشته باشه و بعد از اونم که ما دو تا به دن یمامان استراحت کاف

 . تا مامان تو بزرگ کردن ما دست تنها نباشه شهیم

 ! با توَم دایو -

 . مامان به خودم اومدم یصدا با

 . حواسم پرت شد دیجانم ، ببخش -

 درسا چش بود ؟ دمیاشکال نداره ، پرس-

داده و چون عجله داشته آروغشو نگرفته بود و درسا هم دلش درد  ریصبح بهش ش بایدلش بود . حتما باز د -
 . گرفته بود ، بهش دارو دادم خوب شد

 : تأسف تکون داد و گفت یبه نشانه  یسر مامان

 کیحداقل تا  یو نگهش دار یداره کنارش باش ازین کهیات کوچبچه  گمیدختر م نیبه ا یبگم واال ، هر چ یچ -
هست فعال به بچت برس  شهیاز صد بار گفتم کار که هم شتریکو گوش شنوا ؟ ب ینرو سر کار ول شیسالگ



 

 
4 

رو نگرفته و بچه دلدرد  چهاش انقدر حواسش به کارش بوده که آروغ ب جهینت نمیا ای. ب دهیگوش نم یول
 . گرفته

 بایبه هر حال د یول ذاشتیکنار م یکارشو مدت دیبا بایبودم و به نظرم د دهیخودم هم با مامان هم عق نکهیا با
 : گفتم نیخواهرمه و خواسته هاش برام مهمه ، بنابرا

 ! کارشو ول کنه تونهیداره و نم تیعاشق کارشه و درضمن تو کارخانه مسئول باید یمامان ول نیگیدرست م -

 : رفت و گفت بایاز د یطرفدار یبهم برا یخوب یچشم غره  مامان

موقتا  تونهیاومد گفت بچه اش مهمتر از کار کارخانه است و م ایهمون روز که درسا به دن چارهیب اوشیس -
 . و نموند خونه تونمیخواهر لجبازت گفت نه خودم م یول ارهیب باید یرو جا یکی

 یخونه و بچه دار نهیهمه سال فعال بودن سخته بش نیاز ا براش بعد نیحق بد بایهم به د کمیخب مامان  -
 . کنه

 : نگاهم کرد و گفت یحرص مامان

 . میداریخونه و بچه رو نگاه م مینیشیسخته ؟ پس چطور من و تو م بایفقط برا د -

خودم گرفتم و گذاشتم تو بشقاب ،  یلقمه متوسط برا هی نیهم یبرا شهیم یعصبان گهیمامان داره د دمید
 : گفتم شدمیکه از آشپزخانه خارج م یهم برداشتم و در حال موییچا

 ! درسا هستم ی، من عاشق نگهدار کنمیمامان من فرق م -

 یخوردم و بعد مشغول مرور درسها موییو آروم لقمه و چا وترمیکامپ زیباال تو اتاقم ونشستم پشت م رفتم
 . بشن یادآوریمبحث ها برام شدم تا  ازیشنیپ

 . و منم راحت مطالعه کردم دیخواب یدو ساعت درسا

سر و صدا  زیر کیو  دیظهر نخواب گهیبودم ، چون صبح خوابشو کامل رفته بود د یعصر با درسا مشغول باز تا
تخت  یرو شهیاصال نم دارهیب یوقت نیهم یشکم برا یرو افتهیگرفته ب ادیها  یکرد . تازگ یو باز دیکرد و خند

 . کنه یبخوره و باز قلخودش  یپهن کردم تا راحت برا ییپتو نیزم یرو نیهم یگذاشتش برا

اون مصرانه چشماشو باز نگاه داشته بود و  یداشتم درسا رو بخوابونم ول یشش بود و منم سع ساعت
 یباهاش باز خوامیبازم م کنهیم خواب فکر یاکثرا برا نیهم یبرا کنمیم یباهاش باز شهی. چون هم دیخندیم

تا روش کم بشه و  دمیخندیبه خودم گرفته بودم و اصال بهش نم یجد یا افهیفعال ق یول ستمین یکنم و جد
 . به درسا هم منتقل شده باید یدندگ کیانگار لجاجت و  یبخوابه ول

لبخند  رندهیاسم تماس گ دنیبرداشتم و با د مویاز درسا گرفتم و گوش موینگاه جد میزنگ گوش یصدا با
 . زدم که باعث شد درسا ذوق کنه و صداش بره هوا یقیعم

 . کردم و جواب دادم ینامزدم بود . پوف بایمهرداد دوستم و تقر رندهیگ تماس

 سالم -
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 تو امروز ؟ ییسالم خانم خانما ، کجا -

 . تو خونه ام -

 ؟ یانتخاب واحد رفت یبرا -

 . و صبح هم حالش خوب نبود نرفتم نجاستینه درسا ا -

 انجام بده .درسا چش شده بود ؟ ینترنتیاشکال نداره ا -

 . زود خوب شد یدلدرد داشت ول یچیبکنم . درسا هم ه نکارویهم خواستمیآره منم م -

 ؟ رونیب یایخدا رو شکر ، نم -

 . امیم دیاگر خواب یول رهیگیاش م هیبخوام ولش کنم گر دارهینه درسا ب -

 . بهم خبر بده دیخواب گهیساعت د میباشه پس اگر تا ن -

 ؟ یندار یباشه ، کار -

 نه ! قربانت ، خداحافظ -

 . خدا نگهدار -

 . تمام مشغول خواباندن درسا شدم تیبه خودم گرفتم و با جد یجد یا افهیرو قطع کرد و دو باره ق تلفن

برداشتم و از اتاق  مویگوش یو به آرام دمیکش ی. نفس راحت دیتالش درسا خواب قهیدق ستیبعد از ب باالخره
 . و به مهرداد زنگ زدم رونیاومدم ب

 . جانم -

 ؟ امی. کجا ب دیسالم ، مهرداد درسا خواب -

 . شیخانم خوشگله ، با سرعت خوابوند نیآفر -

 . یدیانجامش م عتریسر یداشته باش زهیانگ یهر کار یبرا گهیآره د -

 : و گفت دیخند مهرداد

،  یشگیشاپ هم یکاف ای. قربونت ب یاون کوچولو رو زود بخوابون یبوده که تونست یقو یلیات خ زهیپس انگ -
 خوبه ؟ گهیساعت د مین

 . گهیساعت د کی.  هیدنیام د افهی، ق ختهینه درسا از صبح موهامو به هم ر یوا -

 . منتظرتم گهیساعت د کیباشه پس  -

 . باشه ، فعال -
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 . فعال -

سر و صدا کنم رفتم اتاق  خواستمیقطع کردم و آروم رفتم تو اتاقم و حوله و لباسامو برداشتم و چون نم لویموبا
 . رمیمامان تا دوش بگ

. حوصله نداشتم برم  شیآرا زیم یو نشستم جلو دمیدوش گرفتم و موهامو خشک کردم ، لباسامو پوش عیسر
کردن شدم .  شیمامان رو باز کردم و مشغول آرا شیآرا زیم یکشو نیهم یبرا ارمیب شمویتاقم و لوازم آراا

و خط  هیو رژ لب . از سا لبرژگونه ، خط  یمداد چشم و کرم پودر کم هیتو  شدیخالصه م شهیمن هم شیآرا
 . اومد یخوشم نم ادیز ملیچشم و ر

به مامان گفتم که حواسش به درسا باشه و رفتم  نییو رفتم پا دمیکارم تمام شد مانتو و شالمو پوش یوقت
 . شاپ راه افتادم یشدم و به سمت کاف میمشک یسوار النترا رونیب

 . نشسته . با لبخند رفتم جلو مونیشگیهم زیکه سر م دمیشاپ که شدم مهرداد رو د یکاف وارد

 . سالم -

 : با لبخند بلند شد و گفت هم مهرداد

 . سالم خانم -

موقع گارسن اومد و هر دو  نیتشکر نشستم ، اونم نشست سر جاش . هم هی. با  دیمنو عقب کش یصندل و
 . میسفارش داد یشکالت کیقهوه با ک

 خوب چه خبرا ؟ -

 . ، امروز از صبح با درسا مشغول بودم ستین یخبر خاص -

 چرا ؟ یدونیخوبه ، م یلیخ شتیپ ادیم ادیکه درسا ز نیا دایو یدونیم -

 : تعجب گفتم با

 نه ! چرا ؟ -

 : بهم کرد و گفت یثینگاه خب مهراد

 ! یکنیو بچه هامون تجربه کسب م ندهیآ یبرا نجوریخوب ا -

 : با دهن باز نگاهش کردم و گفتم یچند بار ابروهاشو انداخت باال . کم و

 ! نگر ندهیچه آ -

 ! کنه تیاذ زمویدرسا کوچولو انقدر نامزد عز ذاشتمیو بچه هامونم وگرنه نم ندهیمن به فکر آ زمیعز گهیبله د -

 : تو دستمو آروم انداختم طرفش و گفتم دستمال

 . خالشه زی! درسا عز کنهینم تیهم اذ چیه -
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 : سرشو تکون داد و گفت یبا حالت بامزه ا مهرداد

 ! نگفتم یزیبر منکرش لعنت خانم . من که چ -

کرد و  یمهرداد مدام شوخ میو قهومونو بخور کی. تا ک میموقع گارسون سفارشمونو اورد و مشغول شد نیهم
 . میدیخند یحساب ییدو تا

پا  شیپ یزایداره و سر چ یشاد ی هیدوست داشتم . مهرداد روح یلیرو خ گذروندمیکه با مهرداد م ییزمانها
با خنده و حرف زدن رفعش  ادیم شیپ یاگر مورد کنهیم یبلکه سع کنهیو اخم نم شهیناراحت نم یافتاده الک

 . کنه

. خانواده ها چند جلسه مالقات داشتند و  ستیهم ن یآنچنان ی. البته نامزد میماهه با مهرداد نامزد کرد سه
. مهرداد  میترش کن یموضوعو جد میدیاگر به تفاهم رس تا میخانواده ها با هم بگرد یبا اجازه  یقرار شده مدت
روزها با هم قراره به خانواده  نیدارم و هم قبولش میمطمئنم که به عنوان مرد زندگ گهیو من د هیواقعا مرد خوب
 . میدیکه همو پسند میها اطالع بد

 . رهیگیم سانسشویل گهیاقتصاده و تا چند ماه د یترم آخر رشته  یدانشجو مهرداد

 داریدرسا االن ب دونستمیم نکهی. با ا میتو پارک قدم بزن یداد کم شنهادیمهرداد پ کیاز صرف قهوه و ک بعد
قبول  نیهم یاز مهرداد جدا بشم برا یزود نیبه ا خواستیبازم دلم نم یمنو گرفته ول یشده و قطعا بهونه 

 . کردم

در  فمیاز ک مویزنگ خورد . گوش میکه گوش میکردیمو صحبت  میزدیکه تو پارک قدم م شدیم یا قهیدق چهل
 . اوردم و به صفحه اش نگاه کردم ، مامان بود . جواب دادم

 جانم مامان ؟ -

 ؟ ییسالم ، کجا -

 . می. با مهرداد اومد رونمیسالم ، ب -

 . زنهیداره نق م زیر کیخونه ، درسا کالفه ام کرده ،  ایب دایو یوا -

 . امیباشه مامان االن م -

 : رو به مهرداد گفتم یرو قطع کردم و با شرمندگ تلفن

 . برم خونه ، درسا مامانو کالفه کرده دیمن با -

 : لبخند مهربونشو زد و گفت مهرداد

 . زمیعز رسونمتیم -

 . ستین یازی، ن نمیبا ماش -

 . میباشه پس بر -
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 . شدم و به سمت خانه رفتم نی. سوار ماش میکرد یو خداحافظ میها رفت نیسمت ماش به

 یرو جا رخت فمیمانتو و شالمو در اوردم و با ک عی. سر دمیدرسا رو شن ی هیگر یکه وارد خونه شدم صدا نیهم
 . که مامان و درسا اونجا بودند رفتم منیکردم و به سمت نش زونیکنار در آو

 هیو گر چرخودیبهش بده و درسا هم مدام سرشو م رشویش کردیم یدرسا رو بغل کرده بود و داشت سع مامان
هم تو بغل  یا قهیدق کی. به طرفشون رفتم و درسا رو از بغل مامان گرفتم و به خودم فشردم . درسا  کردیم

 . کردیم یبازم نا آروم یاش قطع شد ول هیو گر هیمن گر

گذاشتم دهنش و شروع  روشویش شهیم و شبغل کرد دهیو درسا رو به حالت خواب نینشستم رو زم همونجا
 : کرد رو به مامان گفتم رشیدرسا شروع به خوردن ش یکردم قربون صدقه رفتن . وقت

 . رفت ادمی دی؟ ببخش نیاریب فمیاز تو ک مویخواهش کنم گوش شهیمامان م -

 . ارمیباشه االن م -

رو که  ( Cuppycake ) و تشکر کردم و آهنگ رو گرفتم یبرگشت . گوش میرفت و چند لحظه بعد با گوش مامان
کم  یدرساست رو با صدا یو آهنگ مورد عالقه  شهیخوانده م یبچگانه ا یآهنگ بچگانه است و با صدا کی

 . گذاشتم

آهنگ مورد عالقش آروم شد  دنیکرده بودم که مدام پشت سر هم بخونه . درسا با شن میتنظ یرو جور آهنگ
. با  دیکرده بود که خسته شده بود و خواب هی. انقدر گر دیخورد و کم کم چشماش خمار شد و خواب رشویو ش
 . رونیو از اتاق اومدم ب دمیچ الشاز جام پاشدم و درسا رو بردم باال و رو تختم خوابوندم و دورش ب اطیاحت

 : زنگ در رو زدن . از همونجا گفتم نییآمدم پا یکه از پله ها م همزمان

 . دمیمامان من جواب م -

ساختمان  یپشت دره . در رو زدم و خودم رفتم دم در ورود اوشیس دمید توریرفتم که تو مان فونیسمت آ به
 . ستادمیا

 . وارد شد و اومد به سمت ساختمان اوشیس

 . یسالم ، خسته نباش -

 . سالم ممنون -

 : در کنار رفتم و گفتم یجلو از

 . بفرما تو -

 : وارد خونه شد و گفت اوشیس

 ؟ میبر ادیب یبگ بایبه د شهیممنون ، م -

 : تعجب گفتم با
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 . ستین نجایا بای؟ د باید -

من حس کردم  یبروز نداد ول یزیجمع شد ، البته چ تیاز عصبان اوشیچرا حس کردم صورت س دونمینم
 . شد یعصبان یلیخ

 . دنبال درسا خودش رفته خونه نجایا امیمن م دونستهی، حتما چون م یاریدرسا رو ب شهیباشه پس م -

 . ارمیم کنمیدم در بده ، درسا خوابه االن آمادش م نی، بفرما بش ارمیباشه االن م -

 . رفت اوشیو به سمت س رونیمامان از اتاقش اومد ب دمیسمت پله ها رفتم که د به

 . ریغامگیزنگ خورد جواب نداد و رفت رو پ یرفتم . هر چتماس گ باید یبا گوش عیاتاقم و سر رفتم

 . ریکارت دارم هر چه زودتر با من تماس بگ بای؟ د ییکجا بایالو د -

خونه نرفته  باید گفتیبهم م میرفته خونه . حس درون بایگفت د یالک اوشیس کردمیحس م یچرا ول دونمینم
احساساتمون  یهمه  بایو تقر میهمسان هست بای. من و د کردیاشتباه نم بایدرباره د میوقت حس درون چی. ه

هم باشه و منم  هیشب ساتمونبار هم احسا نینگران بود ا بایکه مامان موقع ازدواج د یمثل همه تا حد
نوع احساس  چینشد . من به جز احترام به عنوان شوهر خواهرم ه نطوریا یدوست داشته باشم ول اوشویس
 . ندارم اوشینسبت به س یگرید

هم گذاشتم تو  لشویکوچولوش و وسا یپتو دمشیچیاز فکر کردن برداشتم و به طرف درسا رفتم و پ دست
از جاش بلند شد و اومد درسا رو  دنمیبا د اوشی. س نییمخصوصش ، درسا رو بغل کردم و رفتم پا فیک

 : گرفت و گفت

 . کرده تتیاذ یاز صبح کل دونمیم دیدستت درد نکنه ، ببخش -

 . هیچه حرف نینه بابا ، ا -

برم بخوابم . دلشوره داشتم و نگران  خوامیو م خوامیکرد و رفت . به مامان گفتم شام نم یخداحافظ اوشیس
تماس  تونستمیتماس گرفتم جواب نداد . با خونه اش هم نم شیبا گوش یهر چ 12تا ساعت  یبودم ول باید

 . ، درست نبود رمیبگ

 . تماس شدم و با دل نگران به خواب رفتم الیخیب باالخره

ساعت  شهیهم بایجواب نداد . د یزنگ زدم ول باید ی. دوباره به گوش دمیساعت هفت از خواب پر صبح
از جام پاشدم و رفتم دست و صورتم رو شستم و  عیبرسه به کارخانه . سر 9که تا  اوردیهشت درسا رو م

آب پرتقال خوردم و از خونه خارج شدم . سوار  وانیل هیبا  کیکوچ کیک کی نیی. رفتم پا دمیلباس پوش
 . رفتم بایشدم و به سمت خونه د نیماش

ببرم برم خونه  خوامیبرم و درسا رو با خودم م ییجا دیبا نکهیا یبا بهانه  خواستمیامروز خونه نبود و م مامان
 . نمشیو بب باید
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دم در نگهبان که منو  دمیرس ی. وقت کهیش یلیبرج خ کیهجدهم  یتو طبقه  اوشیو س باید ی خونه
 : رو باز کنه که گفتم نگیخواست در پارک شناختیم

 . برم دی، زود با ستین ازیممنون ن -

هجدهم رسوندم . تو هر  یپارک کردم و رفتم داخل و با آسانسور خودمو به طبقه  یدر ورود یکیرو نزد نیماش
از آسانسور خارج شدم متوجه شدم در خونه بازه . به طرف در رفتم و زدم به  یواحد بود . وقت کیطبقه فقط 

در زدم که در با شدت باز شد و  گهید بارزنگ بزنم . دو  شدی. درسا حتما خواب بود و نم امدین یجواب یدر ول
 . مقدم عقب رفت کیو  دمیلحظه از خشم صورتش ترس هیدر ظاهر شد .  یجلو یعصبان ی افهیبا ق اوشیس

 : گفت شیشگیاز صورتش دور کرد و با لحن احترام گونه هم تشویو عصبان دیکش یقیمن نفس عم دنید با

 ؟ یکنیچکار م نجای، ا دایسالم و -

 : کردم صدام نلرزه . گفتم یخودم اومدم و سع به

درسا رو  امیدارم گفتم ب ییجا کیکار کوچ هیمنم  ستی، مامان امروز خونه ن نجایساعت اومدم ا نیا دیببخش -
 . بردارم و برم

 . تو ای؟ ب هیچه حرف نی، ا کنمیخواهش م -

 : و کتش رو برداشت و گفت فیپشت سرم اومد و ک اوشیدر کنار رفت و منم وارد خونه شدم . س یجلو از

 . خداحافظ رمیمن دارم م -

 . خدانگهدارت -

به خون نشسته از اتاق خارج  یبا چشما بایبرم که د اوشیو س بایکه رفت خواستم به سمت اتاق د اوشیس
 . خودشو انداخت تو بغلم دنمیبا د بایرفتم طرفش . د عیشد . سر

 . یینجایچه خوب که ا دایو یوا -

 ... زنــ تیبه گوش ینگرانت بودم ، هر چ شبیشده ؟ از د یچ بایسالم ، د -

صورتش نصفه موند . وحشت زده  دنیت باال . حرفم با دخودشو ازم جدا کرد و سرشو گرف بایموقع د نیهم
قرمز و  دیپنج تا انگشت شد یکه آخش در اومد . سمت چپ صورتش جا دمیکش بایچپ د یبه گونه  یدست

 . شدیکبود م گهیساعت د کیمتورم شده بود و مطمئنن تا 

 ؟ اوشهیشده ؟ کار س ی! چ باید -

 : رو صورتش و گفت ختیر باید یاشکها

 . دهیآره کار خود نامردشه ، زورش به من رس -

 . میرو گرفتم و به سمت کاناپه بردم و نشست باید دست
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 دست روت بلند کرده ؟ یکرده ؟ به چه حق نکارویشده ؟ چرا ا یچ -

 . شروع کرد هیبا گر بایسرشو گذاشت رو شونه ام و منم دستامو دورش حلقه کردم و بغلش کردم و د باید

و فقط  میرو نداره ، با هم از دانشگاه دوست یکس چیاومده بود ، ه شیپ یاز دوستام مشکل یکی یبرا روزید -
تو جلسه بود به  اوشیداره منم چون س یزنگ زد که مشکل روزی. د کنهیم یبه من اعتماد داره . تو رامسر زندگ

زنگ  اوشیرامسر بودم که س یکهایخونه و راه افتادم . نزد امیشمال و شب نم رمیگفتم بهش بگه م شیمنش
اصرار داشت منم تلفنو قطع کردم  یه یول امیفردا م دمیشبه و منم رس گهیزد و گفت که برگرد منم گفتم د

تو جاده  افتمیب یدرست بود نصفه شب دایشبونه برگردم . تو بگو و شدیبود و نم یمنطق ریچون خواسته اش غ
 و برگردم ؟

 . درست نبود . خوب بعدش ؟، نه خواهرم  زمینه عز -

 میدوستم و کمکش کردم و ساعت سه برگشتم که صبح برسم خونه . با سرعت اومدم و ن شیرفتم پ یچیه -
که  هینیجوابش ا ی. سالم کردم ول ستادهیوسط حال ا یکه عصبان دمیآقا رو د یخونه ول دمیرس شیساعت پ

 . بدم حی. اصال نذاشت توض ینیبیرو صورتم م

 یزیچ هی، حتما  زنهیشور نم بایدلم برا د یخودیبهم ثابت شد که ب گهیبار د هیشد .  دتریشد باید ی هیگر
 . هست

 . کردیبدجور دلمو خون م باید ی هیگر

به روزش  ییرفتار کنه . بال دیچطور با دونهیجونم ، ارزششو نداره . مردک نره خر هنوز نم باینکن د هیگر -
 . مثل مرد رفتار کنه . پاشو خواهرم پاشو لباس بپوش هر یبگ ادیکه  میاریب

 : بهم نگاه و گفت باید

 ؟ یواسه چ -

 . دست رو خواهرم بلند کنه هی. مگه الک شهیبراش گرون تموم م اوشیکار س نیخونمون ، ا میبر نکهیا یبرا -

 . رهیگیم اوشویمامان طرف س دایولش کن و -

 . . پاشو ادینم یماه کیخاله  شیبره پ یدونیخاله فرزانه . خودت که م شی، رفته پ ستیمامان ن -

 . باشه -

 : برگشت و محکم بغلم کرد و گفت یجاش پاشد و چند قدم رفت ول از

وقتا خوب  یلیکه خ دیمثل تو بهم داده . ببخش یکه خواهر کنمیدوست دارم ، خدا رو شکر م یلیخ دایو -
 . ستمین

 یکیما  میستی. ما دو تا ن یخوشحالم که خواهرم یلیدوست دارم منم خ یلیمنم خ بایحرفو د نینزن ا -
 . میهست
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 . جونم دایو میهست یکیدرسته ما  -

 . دارمیدرسا رو برم یبرو لباس بپوش ، منم تا آماده بش -

توش و سرشو گره زدم و  ختمیر خی یبرداشتم و مقدار سهیک هیبرم اتاق درسا رفتم آشپزخانه و  نکهیاز ا قبل
 شهیخشک و ش ریش یقوط کیبسته پوشک با  کیگذاشتم رو اپن . رفتم اتاق درسا و چند دست لباس و 

و بغل کردم  شیفرنگمخصوص و درسا رو گذاشتم تو قنداق  فیگذاشتم تو ک گهید لیوسا یسر کیو  رشیش
 . تو دستش رو کاناپه نشسته بود کیساک کوچ کیو  یدست فیک هیبا  بای. د رونیو از اتاق اومدم ب

 . داشته باشه یاثر گهید کنمیرو بردار بزار رو صورتت گرچه فکر نم خی کیاون پالست باید -

و سوار  میچپش و با هم از خونه خارج شد یرو برداشت و گذاشتش رو گونه  کیحرف پالست یب باید
 . میآسانسور شد

 . مونهیصورتم ؟ حتما رد دستش تا چند روز م نیحاال چکار کنم با ا دایو -

با  تشی، نها شهیبهش زودتر خوب م یکه بزن رمیگیبشکنه دستش ، نگران نباش سر راه پماد مخصوص م -
 . رو بزار که کمتر کبود بشه خیفعال  ی، ول شیپوشونیچند روز م نیکرم پودر و پنکک ا

.  نییو شالشو انداخت رو صورتش و سرشو انداخت پا نییرو گرفت پا سهیک بایهمکف . د یطبقه  میدیرس
خواهرم  چارهیبا خواهرم چکار کرده که ب نیبه دل گرفته بودم . بب نهیبودم و ک یعصبان اوشیاز دست س دیشد

 . نییسرشو بندازه پا نجوریمجبوره ا

 . میشد نیو سوار ماش میاز برج خارج شد عیسر

 شدنیم بیترک دیکه با دمیدکتر داروخانه دو تا پماد خر ییشدم و با راهنما ادهیپ دمیداروخانه که رس نیاول به
 . کردندیکمک م یخوب شدن کبود عتریو به سر

 . رو فرستادم تو اتاقم تا بخوابه و درسا رو هم خوابوندم رو تخت مامان بایخونه د میدیرس یوقت

 بایناهار د یکردن با درسا سرگرم کردم . برا یازخواب بود و منم خودمو با درست کردن ناهار و ب بایظهر د تا
 . میکردم و با هم ناهار خورد داریرو ب

راحت رفتم اتاقم و لباسامو  الیو منم با خ دارهیو درسا رو نگاه م ستیخسته ن گهیگفت د بایاز ناهار د بعد
 . دمیعوض کردم و دراز کش

رو برداشتم و به صفحه اش نگاه  لیکردم و موبا یزنگ خورد ، غرغر لمیکه موبا شدیچشمام گرم م داشت
 . اسم مهرداد با لبخند جواب دادم دنیکردم ، با د

 . به سالم آقا -

 نکهی. مثل ا یصدام نکرده بود نجوری؟ تا حاال ا نیگرفت لیشده امروز بنده رو تحو یسالم خانم خوشگل ، چ -
 . یسرحال

 . پکرم ینه اتفاقا کل -
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 شده ؟ یچ -

ذوق  یخوب یلیخ دمیات کردم و د سهیمقا اوشیکردن ، االنم چون با س دایو شوهرش مشکل پ باید یچیه -
 . کردم آقا صدات کردم

 . مثبت گرفتم ازیخوب پس خدا رو شکر که امت -

 . مثبته ازاتیبله شما همه امت -

 ؟ یجوابم چ -

 . اوم ... باشه اونم مثبته -

 ؟ یگیم یدار یجد دایو -

به  میرفع بشه که بتون بایخودمون بمونه تا مشکل د نیفعال ب کنمیخواهش م یام ول یجد هیجد زمیآره عز -
 . میخبر بد یخانواده ها اگر موافق

 . یبه کس گمینم یزیام موافق نباشم ؟ از خدامه . باشه خانم گلم فعال چ وونهیقربونت برم مگه د -

 . یمرس -

 ؟ یانتخاب واحدتو کرد نمیبگو بب یفدات ، خب خانم -

 . برم دانشگاه دیسر با هیچند روز  نیانجام دادم ، فقط ا ینترنتیا شبیآره د -

 . میدنبالت با هم بر امیبگو م یهر روز خواست -

 شیدرسا رو بزارم پ دیخاله ام و اگر بخوام برم دانشگاه با شیفکر هم بودم ، مامانم رفته پ نیاتفاقا تو هم -
 . یکی

 ؟ یخواستیاز کودک م یپرستار یپس بنده رو برا -

 . رو بکن تا بعد یفعال االلحساب پرستار یدارم ول گهید ینه با شما برنامه ها -

 . چشم ، دربست درخدمتتونم -

 ؟ یندار یآقا ، خب کار یدار اریاخت -

 . نه قربونت برم ، خدانگهدارت -

 . خداحافظ -

 . گذاشتم کنار بالشم و با لبخند به خواب رفتم لمویموبا

درسا رو نشونده  باید دمیشدم . چشمامو که باز کردم د داریگفتم و از خواب ب یشدن موهام آخ دهیکش با
 . من داره با دو دست به موهام حمله کرده یبه کندن موها یادیز یکنارم و درسا هم که عالقه 
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 : و گفتم دمیگونشو بوس از دست درسا در اوردم و موهامو

 ؟ یمن دار یوروجک چکار موها یا -

 : درسا گفت یمثال جا یبچگونه ا یبا صدا باید

 . میکن ی، بلند شو باز یدیخواب ادیخب خاله تو ز -

 . بود کیساعت چنده که چشمم افتاد به پنجره ، هوا تار نمیبردارم بب لمویزدم تا موبا چرخ

 ؟ دمیمگه چقدر خواب -

 : درسا رو بغل کرد و گفت باید

 ؟ نیاز دست ا یکشیم یکالفه شدم . چ یفسقل نیاز دست ا گهیساعت هفته خواهر جونم ، پاشو که د -

 : و گفتم دمیبه سر درسا کش یجام بلند شدم و دست از

 . عمر خالشه خواهر من یفسقل نیا -

 . میبا هم بخور میعمرت ژله درست کردم ، بر یکه با همراه ایپس برو دست و صورتتو بشور ب -

 . چشم ، الساعه خواهر جون -

 هیو  یشلوار راحت هیو لباس خوابمو با  رونیاتاقم و کارمو انجام دادم . اومدم ب سیکنان رفتم تو سرو خنده
 . نییسه ربع سبز رنگ عوض کردم و رفتم پا نیبلوز آست

 . خوردیپهن بود داشت وول م نیکه رو زم یمالفه ا یرونشسته بود و درسا هم  منیتو نش باید

 : و گفتم بایکنار د نشستم

 . جون و عمر خالش چکار کردن باید مینیبه بب -

 : دستم گفت دادیژله امو م نکهیا نیو در ح دیخند باید

 خانوم کجاست ؟ ایرفت صبح ازت بپرسم ، ثر ادمی -

 . ادیم گهیدخترش ، هفته د شیرفته پ -

 . ییو تو تنها ستیهم رفته ، حاال که مامان ن یعجب وقت -

 . هستند شمیگل ترم پ یکه خواهر گلم و خواهر زاده  ستمیتنها ن -

که برامون خوش  ییها زیدرباره چ میدوست ندار باینگفتم . هم من هم د یزیچ یپکر شد ول بایکردم د حس
 . میدرد دل کن ای میحرف بزن ستین ندیآ

با  یهاشو چک کنه ، منم مشغول باز لیمیاستفاده کنه و ا وترمیرفت اتاقم تا از کامپ بایو د میامونو خورد ژله
 . درسا شدم
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 بود اوشیرو زدم . س فونیو رفتم آ نیزنگ در اومد ، درسا رو گذاشتم رو زم یگذشته بود که صدا یساعت مین

. 

جوابشو دادم و  یوارد خونه شد سالم کرد ، به سرد اوشی. س ستادمیرو باز کردم و چند قدم داخل تر ا در
 : گفتم

 ؟ یدار یبله ؟ کار -

 : که تعجب کرده بود گفت ی، در حال کردمیبار بود که سرد و خشک باهاش صحبت م نیاول

 ؟ گهید نجاستیکار دارم ، ا بایآره ، با د -

 : ه باشه گفتمنداشت ریازش توش تاث تمیعصبان کردمیم یهمون لحنم که سع با

 ؟ ی، چکار دار نجاستیا بایبله د -

 . حالت خوبه ؟ خوب اومدم دنبالش دایو -

فقط به خاطر احترامه وگرنه زنگ  زنمیزنگ نم یخانم و مامان مهر ونیاالن به کتا نیاگر هم اوشیس نیبب -
 . کرده یگل پسرشون امروز چه کار قشنگ گفتمیو م زدمیم

 ؟ ی؟ به مادر و مادربزرگ من چرا زنگ بزن دایو هیمنظورت چ -

 ؟ یفکر کرد یبخاطر شاهکار صبحت ، واقعا چ -

 ... بای، د یاحتماال تو از ماجرا خبر ندار دایو نیبب -

که صورتش کبود  شیبزن یطور دیداشته رفته شمال با ازیبه خاطر دوستش که بهش ن بای؟ چون د یچ باید -
 شه ؟ آره ؟

 . با ارزشتره زیاز همه چ ایبرام تو دن بایبودم . د یعصبان یلیداد زدم . خ بایتقر یبلند یرو با صدا آره

 : گرد شده گفت یبا چشما اوشیس

 کبود ؟ -

 . آره ، اثر کار قشنگت رو صورتش مونده -

 . حرف بزنم بایبا د دیبودم . با یعصبان یلیبشه . اون لحظه خ نجوریا خواستمیمن واقعا متأسفم ، نم دایو -

با تو  یحرف چیدر حال حاظر ه بایتو صورتش . د یحرف زد یبه جا ریاون حرف بزنه ؟ نخ یمگه صبح گذاشت -
 . یمنتظرش نباش ینداره ، بهتره الک

 : گفت اوشیرفتم که س منیسمت نش به

 . نجایا ادیخونشو ول کنه ب یکیکوچ زیچ نیبه خاطر چن دیصداش کن ، نبا کنمیخواهش م دایو -

 : داد زدم بایو تقر اوشیبرگشتم سمت س تیعصبان با
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کار  نی. به نظرت ا یتو رو خواهر من دست بلند کرد اوشی؟ س کیکوچ یگیمسئله م نی؟ تو به ا کیکوچ -
 . هیکیکوچ یمسئله  یو بگ شیکه راحت بزن ستیکس و کار ن ی؟ خواهر من ب هیکیکوچ

 : و گفت نییسرشو انداخت پا اوشیس

 . ارزشه یو ب کینبود که کارم کوچ نیمنظورم ا دیببخش -

 : و گفتم دمیکش یقی. نفس عم کردمیمحترم بودنش بود که از کارش تعجب م نیخاطر هم به

 . به زمان داره ازی. صورتش کبود شده و دلش شکسته . ن هیعصبان یلیاالن خ باید -

 . باستیحق با د یهمه خودت قضاوت کن  دایو یول دمیباشه ، بهش زمان م -

چرا  یدیازش نپرس یبد بوده . تو حت یلیکارت خ اوشی. س یدست روش بلند کن یتو حق نداشت ینه ، ول -
 . بوده یمنطق ریخواسته ات درباره برگشتش تو شب غ یرفته و چرا شب برنگشته . حت

 . هیترک کردن خونه کار اشتباه یول رمیباشه ، من م -

 . ستیاشتباه ن باید یباور کن به اندازه دست بلند کردن رو -

. تند رفته  رونی. نشستم رو مبل و نفسمو با شدت دادم ب رونیخداحافظ آروم از خونه رفت ب هیبا  اوشیس
 . خودمو کنترل کنم تونستمیاصال نم یبودم ول

 . ارم و بغلم کردو نشست کن نییگذشته بود که دبا اومد پا اوشیلحظه از رفتن س چند

 . یدوستت دارم . ممنون که باهام یلیخ دایو -

هم با  شهیو هم میاومد ایدن نیکنارتم . ما با هم به ا یطیو همه جا و تو هر شرا شهیمطمئن باش هم باید -
 . میمونیهم م

 . میدیو خند میتا نصفه شب حرف زد بایدرسا با د دنیبعد از خوردن شام و خواب اونشب

که از داروخانه گرفته بودم بهتر شده بود و  ییبه لطف کرم ها بای. صورت د گذشتیاز اون روز م یهفته ا کی
هم  ی. سه روز پوشوندشیکه اونم با کرم پودر و پنکک م خوردیها به چشم م یکمرنگ از کبود یفقط حاله ا

 . رونیب رفتیبمونه م خونهتو  تونستینم یول رفتیسرکار نم نکهی، با ا رفتیم رونیب بایبود که د

 فونیو به طرف آ زیگذاشتم رو م وانمویزنگ در اومد . ل یکه صدا میخوردینسکافه م میداشت بایبود و با د عصر
 . پشت در هستند اوشیخانم و س ونیکتا دمیرفتم . در کمال تعجب د

 : گفتم بایرو زدم و رو به د در

 . هستند اوشیخانم و س ونیکتا باید -

 : رو برداشت و رفت سمت آشپزخانه و گفت وانهایو ل زیم یرو ینیاز جاش بلند شد و س عیسر باید

 . آشپزخانه حوصله اشونو ندارم رمیمن م -
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 . باشه همونجا باش -

رو باز کردم و تعارفشون کردم داخل . وارد شدند و منم به سمت  یو در ورود دمیبه لباسهام کش یدست
 : کردم و گفتم شونییراهنما منینش

 . گردمیاالن برم دیچند لحظه ببخش -

 : خانم دستمو گرفت و گفت ونیسمت آشپزخانه بروم که کتا خواستم

 . جان ، کارت دارم باید نیبش ایب -

 : زدم و گفتم یلبخند

 . نمیشیچشم م یخانم ول ونیهستم کتا دایمن و -

به روم  یبه من بگه . انگار منظورمو گرفت . لبخند دیار داره باک بایبفهمونم که اگر با د خواستمیحرفم م نیا با
 : زد و گفت

 . بدم صتونیاز هم تشخ تونمیوقت نم چیجان ، من ه دایو دیببخش -

 . کنمیخواهش م -

 . نجایاومده اومدم ا شیپ بایو د اوشیس نیکه ب یاتفاق یجان ، برا دایخوب و -

 . دییبله بفرما -

 . دلخوره یلیظاهرا خ یاومد ول یجان م بایدخترم ، بهتر بود خود د نیبب -

 . خانم ونیکتا افتادهیبراش ن یاتفاق کم -

 یها هیبه پا یبیگذاشت که آس دیکه افتاده و نبا هیباالخره اتفاق ینبوده ول یدرسته دخترم ، اتفاق کم -
 . بزنه شونیزندگ

 . نگاهش کردم حیلبخند مل هیمونجور با من ه یمن بود ول دییشد و منتظر تا ساکت

 : گفت ستین یخبر دییاز تا دیخانم که د ونیکتا

 شهیما هم یاصال درست نبوده . تو خانواده  اوشیهر دو اشتباه کردند . قبول دارم که کار س اوشیو س باید -
اصل  اوشیس نباریشده که ا یچ دونمینم یول میبزرگ شد تیترب نیحرف احترام متقابل بوده و همه با ا

دوتا  نیا یزندگ میو نذار میببر نیتا کدورتها رو از ب نجای. امروز اومدم ا میپا گذاشته . بگذر ریاحترام رو ز
 . بشه دهیبه چالش کش نیاز ا شتریب

 یانیخانم به عنوان بزرگتر اومده بود و داشت پادرم ونیکتا یبودم ول یعصبان یلیخ اوشیاز کار س درسته
 : گفتم نی. بنابرا میدادیمسئله رو کش م دینبا گهی. به حرمتش هم که شده د کردیم

 . ادین شیپ نشونیب ییمسئله ها نیچن گهیکه د دوارمیخانم ، منم ام ونیحتما کتا -
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 . ادینم شیپ گهیخدا د دیبه ام -

 . رو صدا کنم باید رمیپس با اجارتون من م -

 . دخترم کنمیخواهش م -

 : و گفتم ششی. رفتم پ نتیداده بود به کاب هیاخم کرده تک بایشدم و رفتم آشپزخونه . د ندبل

 ؟ یدیشن زویهمه چ باید -

 : تر شد و گفت قیعم باید اخم

 ؟ یایکوتاه م یدار ی؟ واسه چ یگیخودت م یبرا یدار ی، تو چ دمیآره شن -

 : تعجب گفتم با

اتفاق  نیکه ا میدونیهر دومون م زمی؟ عز یمسئله و کشش بد نیا یخوایتو بازم م یعنی؟  یچ یعنی!  باید -
 . بودم یتیموقع نی. خودمم دنبال چن میوقتشه که تمامش کن گهیشده . د یطوالن یبه اندازه کاف

 بگذرم و برگردم ؟ اوشیاز کار س یگیم یواقعا تو دار یعنی دایو -

 . بگم نه برنگرد یمعلومه نکنه انتظار دار دایوا ! و -

 . انتظارو داشتم نیآره هم -

 : لب گفت ریز بعد

 . زیوسط همه چ دیهفته از دستش راحت بودما ! دوباره پر کی -

ازدواج با  یکه برا ییبایحرف بزنه . اونم د نطوریا اوشیدرباره س باید شدینگاه کردم . باورم نم بایتعجب به د با
 . کرد چون عاشقش بود یهر کار شاویس

 : آشپزخانه و گفتم زیپشت م میرو گرفتم و نشست باید دست

 کمی دیخواهر گلم آدم با یشکسته ول یلیخ اوشیدلت از س دونمیم زمی؟ عز یزنیم هیحرفا چ نیجونم ا باید -
شده . همون شب اول هم که اومد  هیتنب یهفته به اندازه کاف کی نیتو ا اوشیگذشت داشته باشه . س

به عنوان بزرگتر اومده  مخان ونیکن . کتا یآشت اوشیبا س رونیب میپاشو بر یبود . پاشو خواهر مونیپش
 . میبنداز نیحرفشو زم ستی، درست ن یانیپادرم

 : بهم کرد و گفت ینگاه مردد باید

 ... دایو یول -

 : حرفش کامل بشه و گفتم نذاشتم

 . هفته است که از پدرش دوره کی، باشه ؟ به فکر درسا هم باش . اون وروجک  یبه خاطر من خواهر -
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 : لب گفتم ریرفتم و آروم ز منیچند لحظه ساکت موند . از جام پاشدم و دستش رو گرفتم و به طرف نش باید

 . لبخند هم بزن خواهر من هی -

رو  اوشیخم شدم و دست س یدستم بود ، کم هیکه تو  بای. دست د اوشیخانم و س ونیکتا شیپ میرفت
 : خانم گفتم ونی. رو به کتا ستادیگرفتم که اونم بلند شد و کنارم ا

 . میبد یدو تا رو آشت نیا نیدیخانم اگر اجازه م ونیکتا -

و رفتم  اوشیو گذاشتم تو دست س دمیرو کش بایخانم هم با لبخند موافقتشو اعالم کرد . دست د ونیکتا
تا  میدو تا رو تنها گذاشت نیا بیترت نیخانم هم اومد دنبالم و به ا ونیکتا دمیسمت آشپزخانه که د

 . مشکالتشونو حل کنند

بودند که دعواشون شده بود و  یدو بچه مدرسه ا بایو د اوشیاز کارم خنده ام گرفته بود . انگار س ییجورا هی
و  انیکارخانه بزرگ ک ئسیر انیک اوشیدادم . واقعا تصور س شونیتمنم معلمشون که دستاشونو گرفتم و آش

 . رفتار کرده بودم علمم هیمن که مثل  یبود ول یکار سخت یدر نقش دو تا بچه مدرسه ا باید

 یهممونو برا کنونیبه مناسبت آشت اوشیخندان وارد آشپزخانه شدند و س اوشیو س بایساعت بعد د مین
 . الدیشام دعوت کرد رستوران برج م

 . دیواقعا چسب خواستیرو م دیدیتو دستم م یها هر چ یدرسا که تازگ یها طنتیاونشب با خنده و ش شام

و درسا کوچولو رفتند خونه و من  بایخانم منو هم رسوند خونمون و با د ونیبعد از رسوندن کتا اوشیس شب
 . حل شده بایل دخوشحال بودم که مشک یتنها شدم . ول

 میکنار تختم دنبال گوش یعسل یبسته رو ی. با چشمها دمیاز جام پر لمیزنگ موبا یروز بعد با صدا صبح
 . خوابالودم جواب دادم یبا صدا عیکردنش سر دایگشتم و با پ

 ! بله -

 ؟ یهنوز خواب نکهیسالم خانم ، مثل ا -

 ؟ یاول صبح ی؟ چکار دار ییا ! مهرداد تو -

 . ساعته دم خونتون منتظرم می. ن مهیروتو برم خانم خوشگله ، اول صبح کجا بود ساعت ده و ن -

 . و به ساعت نگاه کردم دمیاز رو تخت پر عیسر

 . شد رمی! د یوا -

 ! اینشده ، زود آماده شو و ب ریچندان هم د -

 . اومدم -

دم  ی. تند تند هر چ رونیکارمو کردم و اومدم ب عی. سر ییتو دستشو دمیرو پرت کردم رو تخت و پر لیموبا
خوابالود به نظر  ادیز افمیخط چشم زدم تا ق هیرژلب و  هی عی. سر دمیو پوش رونیب دمیدستم بود از کمد کش
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کاکائو  ریهم دو تا ش خچالیک و از تو یدو تا ک نتی. از کاب نییو مدارکمو برداشتم و رفتم پا فیو ک ادین
 . رونیو از خونه رفتم ببرداشتم  کیکوچ

 : و گفتم نیرنگش منتظرم بود . نشستم تو ماش یتو بنز مشک مهرداد

 ... باستید ریتقص ستیمن ن ریخواب موندم . تقص دیببخش یلی. خ ریسالم . صبح بخ -

 : دهنم و گفت یدستشو گذاشت جلو مهرداد

 . چند تا جمله ات رو هضم کنم نیتا هم دایساکت باش و قهیساکت ... دو دق -

 : کنار زدم و فقط نگاهش کردم که گفت دستشو

 . چه خبرته ؟ یکه خفه نش رینفس هم بگ هیدختر وسط حرفات  -

 . بدم حیخوب خواستم توض -

بوده ، بوده  یهم هر چ لشی، دل ی، از صدات پشت تلفن معلوم بود خواب موند یخانم ستیالزم ن حیتوض -
 ! گهید

 : کاکائو ها رو گرفتم طرفش و گفتم ریها و ش کیاز ک یکیبهش زدم و  یقیعم لبخند

 . تو هم اوردم یبخورم . برا نی، من صبحانه نخوردم ، اوردم تو ماش دییبفرما -

کاکادوش رو باز  ریرو گذاشت رو داشبورد و ش کیکاکائوش رو از دستم گرفت . ک ریو ش کیکرد و ک یا خنده
 . طور که مشغول خوردن بود راه افتاد . منم آروم آروم شروع به خوردن صبحانه ام کردم نیکرد و هم

 هی ی. وقت دیپرسیرو ازم نم یزیهر چ لیاومد . بهم اعتماد کامل داشت و دل یاخالقش خوشم م نیاز ا یلیخ
 نهیبب کنهینم یفضول گهی. د هیبراش کاف ستین یا یجد زیبدونه چ نکهیاومد فقط در حد ا یم شیپ یزیچ
 . بوده یاش چ هیو ثانو هیاول لیدل

 . میگشت میدانشگاه و من کارهامو کردم و بعدش هم تا شب با هم رفت میمهرداد رفت با

گرم مهرداد هر لحظه باهام بود و  ی. اخالق خوب و لبخند ها میهم با هم رفت یشهرباز ی، حت نمای، س پارک
کلمه فوق العاده بود . مهربون ، با منطق ، خوش اخالق و خوش  کیمهرداد در  کردیتر م فتهیهر لحظه منو ش

 میکه مهرداد رو تو زندگ نی. از ا اشتدارم رو د ازیخوشبخت شدن ن یکه برا ییزهایبرخورد . مهرداد تمام چ
 . داشتم واقعا شاکر خدا بودم

. هر دو  کردمیبا مهرداد پر م هاموییاکان تنها. مامان هنوز برنگشته بود و من کم گذشتیاز اون روز م یماه کی
 . میو کار رو تمام کن یرسم یخواستگار انیب یخرم یتا مامانم برگرده که خانواده  میمنتظر بود صبرانهیب

در  فمیرو از ک لیزنگ خورد . موبا لمیصبح بود ، تازه از دانشگاه خارج شده بودم که موبا میو ن ازدهی ساعت
 . بود اوشیاوردم و به صفحه اش نگاه کردم ، س

 . اوشیبله ، سالم س -
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 ؟ ی، دانشگاه دایسالم و -

 اومده ؟ شیپ یاالن کالسام تمام شد ، مشکل یآره دانشگاه بودم ول -

 همراهته ؟ نی؟ ماش یرونیاالن ب -

 ، چطور ؟هم همراهمه  نمی. ماش رونی، تازه از دانشگاه اومدم ب رونمیآره ب -

 . کارخانه یایب یتونیم یبرات زحمته ول دونمیم دایو دیببخش -

 افتاده ؟ یاونجا ؟ اتفاق امی، چرا ب یکنینگرانم م یدار اوشیس -

 . یریبگ لیدرسا رو تحو نجایا یایب خوامینشده . م یزینه نگران نباش چ -

 ؟ کنهی! ؟ درسا کارخانه است ؟ اونجا چکار م یچ -

 ؟ یایدارم ، م یمهم یبرم جلسه  دیمن با دایات بپرس . و وونهی، از خواهر د دونمیچه م -

 . امیآره ، آره االن م -

 . باشه پس خداحافظ -

 . خداحافظ -

 . بایزنگ زدم به د تیرو قطع کردم و با عصبان لیموبا

اونروز ها رو نره سر کار و از درسا  بایکه مامان برگرده د یکه من کالس دارم تا زمان ییروزها میگذاشته بود قرار
 . هنوز چند روز نگذشته درسا برده کارخانه یمراقبت کنه ول

 . یتلفن یطبق معمول جواب نداد و رفت رو منش باید

هر  بایکارخانه ؟ د یرفت یبرداشت یکم عقل درسا رو واسه چ یبه من زنگ بزن . دختره  عتریهر چه سر باید -
 . ام یاز دستت کفر یبهم زنگ بزن که کل عیسر یدیشن غاممویوقت پ

 یسرعت مجاز به سمت کارخانه  نیرنگم شدم و با آخر یمشک یو سوار النترا فمیرو انداختم تو ک لیموبا
 . رفتم انیک

 : در رو باز کرد و گفت عیسر نیهم یهستم برا بایفکر کرد د دنمیساعت بعد دم کارخانه بودم نگهبان با د کی

 ! انیخانم ک دییبفرما -

هستم . وارد کارخانه شدم و  باید یکنم خواهر دوقلو حشینبود که توج ازیهم ن یحوصه نداشتم و از طرف اصال
 رفتم تیریمخصوص پارک کردم و به سمت ساختمان مد نگیتو پارک نویماش

و خانومه هم  زدیو نق م کردیم یداشت نا آروم یکه تو بغل منش دمیشدن درسا رو د یوارد سالن اصل یوقت
خودشو به طرفم انداخت . بغلش کردم و به  دنمیداشت آرومش کنه . به طرفشون رفتم . درسا با د یسع

 . خودم فشارش دادم
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 ؟ یشد تیاذ یلی، قربونت برم خ زمیسالم عز -

 : خودشو جمع و جور کرد و گفت یمنش

 . نی، چه زود برگشت انیسالم خانم ک -

 : توجه به حرفش گفتم بدون

 . اومدم نیخبر بد انیک یبه آقا نیکنیخانم لطف م -

 . االن تو جلسه هستن انیک یآقا نیدونیخانم ، خودتون که م دیببخش -

 . ، مهمه نیلطفا بهش خبر بد -

 . نیچند لحظه صبر کن -

 . ج شدخار اوشیسالن رفت و وارد شد و چند لحظه بعد با س یاز در ها یکیطرف  به

 در حال انفجار است اومد سمتم و گفت تیازش متوجه شد از عصبان شدیم یکه به راحت یا افهیبا ق اوشیس

: 

 . با درسا چکار کنم دونستمیجان ، نم دایو یسالم ، ممنون اومد -

 کجاست ؟ بای. د کنمیسالم ، خواهش م -

 . دممزاحمت ش دیو گفت کار داره . ببخش نجایدرسا رو اورد ا -

 . دنبالش ایب ی، هر وقت خواست برمشی. پس من م ستین بهی؟ درسا که غر هیچه حرف نیا اوشیس یوا -

 . باشه ، بازم ممنون -

 . کنمیخواهش م -

 نکهیا نیدر ح یدرسا رو بده . منش لیخواستم وسا یکرد و برگشت تو اتاق . از منش یعذر خواه اوشیس
 . گفتم ارمیاز بهت درش ب نکهیا ی. برا کردیبا تعجب نگاهم م کردیرو جمع م لیوسا

 . هستم انیخانم ک ی، من خواهر دوقلو ستمین انیک یهمسر آقا بایمن د -

 : زد و گفت یلبخند یمنش

 . نیهست انی. فکر کردم خانم ک نیاصال فرق ندار یوا -

پشت و  ی. درسا رو خوابوندم صندل نگیدرسا رو برداشتم و رفتم پارک لیمختصر بهش زدم و وسا یلبخند
 . نهیمخصوص کودک بنش یو پتوش جاشو محکم کنم . هنوز زود بود که رو صندل یمنیکردم با کمربند ا یسع

 . کردم یدقت تا خونه رانندگ تی. سوار شدم و در نها دیاومد و نق نزد و خواب یرو شکر درسا خوابش م خدا
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افتاد که قرار بود با  ادیتازه  رونیاومدم ب یخونه و درسا رو بردم تو اتاقم خوابوندم و داشتم م دمیرس یقتو
داشتم  امیو چهار تا پ سکالیدر اوردم . هفت تا م فمیاز تو ک لمویو موبا نیی. رفتم پا رونیب میمهرداد ناهار بر

شده  یدادم که چ حیبه مهرداد زنگ زدم و مختصر توض عیرنرفتنم بودند . س یبرا یهمشون ابراز نگران امهای. پ
 . باهاش حرف زدم و بعد قطع کرد یساعت مینگران شده بود . ن یکل چارهیبرم . ب تونمیو نم

 . غذا مونده بودم یخانم نبود و منم ب ایمعمول ثر طبق

درست کردم و  یناهار خودم ماکارون یعوض کردم و دست و صورتمو شستم و رفتم تو آشپزخانه . برا لباسهامو
 . گرسنه ام بود یلیچهار بود و منم خ کیشروع کردم به خوردن چون ساعت نزد دهیهنوز کامل دم نکش

 . کردن باهاش شروع شد یشد و باز داریدرسا ب نکهیتا ا دمیخواب یساعت کیاز ناهار هم  بعد

و بدون نگاه کردن به  رشییرسا رو خوابوندم تو کرزنگ خورد ، د لمیهشت شب بود که موبا یکهاینزد ساعت
 . صفحه جواب دادم

 ! بله -

 ؟ ی، خوب دایسالم و -

 تو امروز ؟ ییبگم ؟ کجا یسالم و ... ، آخه دختر من به تو چ -

و امروز هم قراره دور هم  یدب رهیچند وقت داره م یاز دوستام زنگ زد که برا یکینگو که صبح  دایو یوا -
 . رمی. از صبح گ میباش

 کارخونه ؟ یدرسا رو برده بود یزیچ نیواقعا به خاطر همچ باید -

 یا کدفعهیخواهر جونم  دیروز نتوست بچه رو نگاه داره و انداختتش گردن تو ، ببخش هی اوشیس دونمیم -
 . شد

است که امروز سپردنش دست من . خوبه هر روز  هیانگار درسا بچه همسا یزنیجور حرف م هی باید یوا -
 ؟ یایم یمنه . خب تو بگو ک شیپ

خودت نگاه دار ، من شب  شیامشب درسا رو پ کنمیجونم خواهش م دایزنگ زدم ، و نیهم یراستش برا -
 . خونه رمیم رید

 . قطع کردم گهیصحبت د کمیکردم درسا رو نگاه دارم و بعد از  قبول

 یتماس گرفتم ول بایبا د عیافتاد که فردا صبح کالس دارم . سر ادمی خوابوندمیدرسا رو مداشتم  یوقت شب
 . دمیکردم و خواب لنتیسا لمویهم جواب نداد ناچار موبا اوشیطبق معمول خاموش بود س

تا قبل از رفتن  رونیشدم . آماده شدم و درسا رو هم آماده کردم از خونه اومدم ب داریب شهیزودتر از هم صبح
 ریبود از حرص بزنم ز کیرفته بود . نزد اوشیس دمیرس باید یبه خونه  یوقت یدرسا رو بدم بهش ول اوشیس
 نجوریا یخانم ول ونیکتا یببرم خونه  ادرس دیتونستم نرم . به فکرم رس ی. کالسم مهم بود و اصال نم هیگر

 . بزنه غر بایتا سر د دادمیخانم م ونیبازم بهونه دست کتا
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باهاش تماس  یشرمندگ یامروز کالس نداره و خونه است . با کل دونستمیمهرداد بود ، م نهیو تنها گز نیآخر
راحت درسا رو سپردم  الی. با خ ششیدرسا رو ببرم پ تونمیگرفتم و اونم گفت خواهرش هم ، خونه است و م

 . دمبو یشاک بایبدجور از دست د یدست مهرداد و خواهرش و رفتم سر کالسم ول

 یفور یسفر کار هیگفت  یعذرخواه یعصر همون روز باهام تماس گرفت و بعد از کل اوشیکمال تعجبم س در
 . سپردن دست من شهیسفر و درسا رو هم مثل هم رنیم بایبا د یاومده و چند روز شیپ

. انگار رفتارشون با هم  فرق کرده بود یزیچ هیبرگشتند  یوقت یول دیچند روزه اشون ده روز طول کش سفر
و تو  ارمیخودم ن یکردم به رو یسع یول دمیهستم فهم بایهمسان د یفقط من که دو قلو نویسرد شده بود . ا

 . رو گرفت یاتفاقات بعد یجلو شدیم دیشا کردمیاگر دخالت م نکهیدخالت نکنم غافل از ا شونیزندگ

گفت درسا  شهیاز قبل سرش شلوغ بود و م شتریب یلیخ بایمدت د نیو تو ا گذشتیاز اون سفر م یماه دو
دانشگاه رفتنم  یبرا یاز درسا مشکل یهم نگهدار نیهم یما بود . مامان برگشته بود و برا یخونه  شهیهم

 . کردینم جادیا

و  میبهتر شده بود و قرار بود بعد از اتمام امتحاناتمون قول و قرار ها رو بزار شیاز پ شیام با مهرداد ب رابطه
 . منتظر اون روز بودم صبرانهیو من ب میعقد کن

درسا  یو من سخت مشغول درس خوندن بودم و نگهدار شدیشروع م گهید یترم از هفته  انیپا امتحانات
 . کامل با مامان بود

که  خوندمیراحت درس م الیچهار عصر روز جمعه بود و منم داشتم از نبود درسا و صداهاش با خ ساعت
 . باستید دمیبه صفحه اش انداختم که د یزنگ خورد . نگاه لمیموبا

 ؟ یسالم خواهر جون خودم ، چطور -

 ... نجایا ایب کنمیخواهش م دای... و دایسالم و -

 . . نگران شدم زدیپر از استرس بود و آروم حرف م باید یصدا

 ؟ درسا حالش خوبه ؟ بایشده د یچ -

 ... اوشی... س ایب کنمیخواهش م دایو -

 . از اونور خط اومد اوشیداد س یصدا نموقعیهم

 ! بایباز کن در رو د -

 . تلفونو قطع کرد بایشده د یاومدم بپرسم چ تا

و به مامان  نییو رفتم پا دمیکه دم دستم بود رو پوش ییشال و مانتو نیپاشدم و اول عیگرفتم ، سر دلشوره
 . میرفت باید یمت خونه بعد با مامان به س قهیخبر دادم و چند دق

بودم . نفسم هر چند لحظه  بایداشتم . به شدت نگران د یبه جونم افتاده بود . بازم حس بد یبد استرس
 . حالت تهوع گرفته بودم یو از نگران گرفتیم
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و به  میدر رو باز کرد و من و مامان با استرس سوار آسانسور شد عیسر دنمی، نگهبان با د میدیرس باالخره
 . میهجدهم رفت یطبقه 

به طرف در رفتم و دستمو  ی. با نگران میدیرو شن اوشیداد س یصدا میشد ادهیکه از آسانسور پ نیهم
که  نیاومد دم در . هم یبرافروخته و عصبان یبا چهره ا اوشیگذاشتم رو زنگ چند لحظه بعد در باز شد و س

 . چشمش به ما افتاد در رو تا آخر باز کرد و داد زد

 . نیریبگ لیدختر گلتونو تحو دیی... بفرما دییبفرما -

 یگوشه با رنگ هی بایبود . د ختهیبه هم ر یبد یلیتو خونه . خونه به طرز خ دمیدو اوشیتوجه به س بدون
 . خودشو انداخت تو بغلم دهیترس یبچه  هیمثل  دای. با ترس رفتم طرفش و و کردیم هینشسته بود و گر دهیپر

 . دوباره به هوا رفت اوشیشده که داد س یچ دیپرس اوشیکه از س دمیمامان رو شن یصدا

که  دهیرس ییساکت موندم و حرف نزدم بدتر شد ... حاال کارم به جا یبشه ؟ ... هر چ نیخواستیم یچ گهید -
 .... رمیبگ لیزنمو با پست تحو یسند هر.ز.گ. دیبا

 : برگشتم و داد زدم تیبه جونم انداختن ، با عصبان شیکردم آت حس

 ! ؟ ... حرف دهنتو بفم یگیم یدار یچ -

اپن چند تا عکس برداشت و پرت کرد سمت من و مامان . مامان با وحشت خم  یاز رو تیبا عصبان اوشیس
 : شد و عکس ها رو برداشت و گفت

 ... ستیدرست ن نی... نه .. ا یوا -

و  دشیکش رونیحمله کرد و بازوشو گرفت و از بغلم ب بایزدن . به سمت د شیرو آت اوشیدوباره س انگار
 : مامان و گفت یجلو نیزم یپرتش کرد رو

 یچه غلط نی... بپرس نی... از خود فا.س.د.ش بپرس نی؟ .... از خود هر.ز.ه اش بپرس ستیدرست ن یچ -
 ؟ دهیمن خند شیحاال تو بغل چند تا نره خر بوده و به ر تا نیکرده ... بپرس

کرده  انتیخ اوشیبه س باید شدینداشتم . باورم نم یحرکت چیترس و تعجب زبونم بند اومده بود و توان ه از
 . باشه

رو باور  میدیکه م یزیچ تونستمیبرداشتم و بهشون نگاه کردم . اصال نم نیزم یتا از عکس ها رو از رو چند
 . شدیم دهیپسر د هیرو تخت خواب تو بغل  یبا حالت نه چندان خوب بایکنم . تو عکس ها د

 : گفتم اوشیاشاره به عکس ها رو به س با

 ... ... آخه نای؟ چرا ... ا یچ یعنی -

 . نه ای نمیبیبهم بگه درست دارم م یکیداشتم  اجیحرف بزنم ، انقدر شوکه بودم که احت تونستمینم

 : نشست رو مبل و ناله کنان گفت اوشیس
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کردم .... کوتاه اومدم  داشیپ یمهمون هیرفتم دنبالش تو  یبرگردوندمش ... وقت یبه زور از دب شیدو ماه پ -
 یبا کارهاش نپاشه .... ول مونویدست از کاراش برداره و زندگ دیدادم تا شا مونیبه زندگ گهیفرصت د هی.... 

 چی... انگار نه انگار که زن متأهله ... ه یپارت ه... هر آخر هفت ی... هر روز مهموننشد ... هر روز بدتر شد .
 ... نذاشت و حاال ... حاال مونیبه زندگ یاحترام

تو  دیحمله کرد و محکم کوب بایبه طرف د دیکشیکه دوباره شعله م یتیاز جاش بلند شد و با عصبان یا کدفعهی
 : داد زد دادیکه محکم تکون م یصورتش ، بازوهاشو گرفت و در حال

از اون پسره کم داشتم که  یبرات کم گذاشته بودم .... چ ی؟ .... چ یلعنت یکرد نکارویآخه چرا ؟ .... چرا ا -
 ؟ یخودتو تو بغلش ول کرد نجوریا

 . رژه رفتن و دور خودش گشتن تیو شروع کرد با عصبان نیرو دوباره پرت کرد رو زم باید

رفتم تو اتاق درسا و بغلش کردم . طفلک  عیاومد ، به خودم اومدم و سر یدرسا از اتاق م ی هیگر یصدا
 . باشه فیکث یدعوا نیتو ا دیمن نبا ی، درسا کوچولو بردمشیم نجایاز ا دی. با کردیم هیو گر دیلرزیداشت م

 : و داد زد دیتو موهاش کش یدست دیلرزیکه از خشم م یدر حال اوشیس دمیاومدم که د رونیاتاق ب از

 نیاگر ا ستمیسنگسارش کنن .... مرد ن کنمیم ی.... کار کنمیم تی... به خدا شکا کنمیم تیشکا -
 ..... نبرمش نیف.ا.ح.ش.ه رو از ب

برداشت و از  فشویک ادیبه خودش ب اوشی، از جاش بلند شد و تا س دیرنگش پر اوشیحرف س نیبا ا باید
 . بایبه خودش اومد و رفت دنبال د اوشیمامان زودتر از س . رونیب دیخونه دو

قبل  قهیبودم و درسا رو محکم بغل کرده بودم . هضم اتفاقات چند دق ستادهیمجسمه دم در اتاق درسا ا مثل
 . از اونچه که بتونم درک کنم اتفاق افتاده بود عتریسر یلیخ زیسخت بود . همه چ یلیبرام خ

 تیواقع نیزم یپخش شده رو یکرده ، عکس ها انتیمن به شوهرش خ ی بای، خواهر دوقلوم ، د خواهرم
 . باشه بایعکس خواهر من د یزن تو شهی. باورم نم کننیساخته رو ثابت م بایکه د یتلخ

 یلی. جنون بهش دست داده بود . خ ختنیمونده رو به هم ر یباق لیشروع کرد وسا تیبا عصبان اوشیس
 . رونیب دمیکه درسا رو محکم تو بغلم گرفتم و از اون خونه دو دمیفهم نویبودم . فقط ا هدیترس

 . باز رها شده بود . سوار شدم و با سرعت به سمت خونه رفتم یبرج با درها یجلو نمیماش

 دیآروم شد و خواب یساعت به سخت کی. درسا بعد از  دمیلرزیخونه از ترس و اضطراب داشتم م دمیرس یوقت
 . که افتاده فکر کنم یو من تازه وقت کردم به اتفاق

 . جواب ندادن چکدومیه یتماس گرفتم ول بایمامان و د لیو با موبا نییرفتم پا عیسر

 . زنگ زدم خاموش بودند بایمامان و د یبه گوش یساعت ده شب هر چ تا

تا  کردمیم هیو گر رفتمی. مدام تو خونه راه م دادیگواه بد م داشتم . دلم یبد یو دلهره  دیکشیم ریمدام ت قلبم
 . دیهام رس یتمام استرس ها و نگران انیو ربع تلفن زنگ خورد و پا ازدهیساعت  نکهیا
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. فقط تونستم به مهرداد زنگ  دمیفهمینم یچیه گهی. د مارستانیبرم ب خواستندیبود ، م مارستانیاز ب تماس
 . شمیپ ادیبزنم و ازش بخوام ب

 ییشناسا نمویزتریتا من جسد دو عز مارستانیب می. رفت مارستانیب میزود خودشو رسوند و رفت یلیخ مهرداد
 . کنم

 دیرو تائ شناختمشونیم یکه به خوب یدو جسد تیسرد من هو یشب تو اون سرما ، تو اون سردخونه  اون
 ایدن نیو مامان هر دو رفتند و منو تو ا بایه بودند . د، هر دو مرده بودند . تو تصادف مرد بایکردم . مامانم و د

 . تنها گذاشتن

تماس  اوشیرفت . مهرداد با س شیپ گذرهیداره اطرافم م یبفهمم چ نکهیو بدون ا عیسر یلیخ زیچ همه
 ایدن نیکه تو ا ی، تنها کسان بایو آشنا از مرگ مامان و د لیفام یگفت و بعد از اون هم همه  انویگرفت و جر

 . داشتم با خبر شدند

ام تا شاهد به خاک سپرده شدن مادرم و خواهرم  ستادهیسر دو قبر کنار هم ا یمشک یحاال من با لباسها و
 . باشم

 . کنهیو داره به دفن شدن زنش نگاه م ستادهیکرده ا خی یدورتر با صورت یافتاد که کم اوشیبه س نگاهم

بود . اگر  اوشیس ریتقص بایبود . مرگ مامان و د اوشیس ریفت . تقصلحظه نفرت تمام وجودمو فرا گر  کی تو
 . افتاد یاتفاق نم یو اون تصادف لعنت کردیفرار نم باید کردیبه سنگسار و مرگ نم دیرو تهد بایاونروز د اوشیس

رو  بایمامان و د خواستمیبرم ، نم خواستمیکه تمام شد همه به سمت خونه امون حرکت کردند . نم مراسم
 . کرد نی، دستشو دور شونه هام حلقه کرد و منو سوار ماش اوشی، مادربزرگ س یمامان مهر یتنها بزارم ول

که  ییاز مبل ها و درسا تو بغلم گرفته بودم . درسا یکی یآخر شب که خونه خلوت شد نشسته بودم رو تا
 . مثل خودم تنها شده بود

و  یخانم ، مامان مهر ونی، کتا اوشیمن ، س میاومد داخل . موند مهمانها رو هم بدرقه کرد و نیآخر اوشیس
 . خانم ایثر

 : خانم گفت ونیو کتا یرو به مامان مهر اوشیکه س دادمیدرسا رو آروم تکون م داشتم

 . میکه ما هم بر نیآماده بش -

.  دیبه طرفم اومد و بدون حرف درسا رو از بغلم کش اوشیخانم بلند شدند که س ونیو کتا یمهر مامان
 . بغلش کرد

 ؟ یبری؟ درسا رو کجا م یکنیچکار م -

 : گفت یبدون توجه به من به سمت در رفت که مامان مهر اوشیس

 ؟ یکنیچکار م یدار اوشیس -

 : و گفت یبرگشت سمت مامان مهر اوشیس
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دوم  یکه لنگه  یکس شیپ نجایهم ا هیثان هی گهیدخترم د خوادیتمام شده . من دلم نم زیمرده ، همه چ باید -
 . بمونه هیلعنت یبایاون د

 : و گفتم اوسیسمت س رفتم

 . تونمیدرسا رو نبر ، من بدون درسا نم کنمیخواهش م اوشیس -

باغرور پشت سر پسرش رفت خانم هم  ونیرفت . کتا رونیبا نفرت تو چشمام نگاه کرد و از خونه ب اوشیس
 . تو چشمام نگاه کرد یبا دلسوز هیقبل از رفتن چند ثان یمامان مهر یول

 گهیخودمه مخصوصا االن که د یاز درسا که مثل بچه  یو درد دور زمیرفتند و من موندم و داغ دو عز همه
 . نداره یمادر

از درسا  یدلم کم نبود که حاال هم بتونم درد دور یهم نذاشتم . داغ رو یلحظه هم چشم رو کی یصبح حت تا
 . دادیرو تحمل کنم . نبود درسا بدجور داشت عذابم م

 تونمینبودتو باور کنم ، هنوز نم تونمی؟ هنوز نم ینابود کن مونویزندگ یتو ؟ چطور تونست ی، چکار کرد باید آخ
برگرد و بگو که هنوز هم  بای؟ د یه درد تنها گذاشتهم نیو منو با ا ی، رفت یتنهام گذاشت ایدن نیباور کنم تو ا

شد ؟  ی... پس چ میمونیهم با هم م شهیهم میاومد ایدن نیما با هم به ا میگفتینم شهی... مگه هم یهست
 ؟ ی؟ چرا تنهام گذاشت یحرفت و رفت ریز یچرا زد

شد  یچ رفتیم شیخودش پ یکه داشت با روال عاد ی؟ زندگ ختیبه هم ر نجوریا زیشد ؟ چرا همه چ یچ
 ؟ سوزمیاز درسا م ینشستم و دارم تو درد دور نجای، تک و تنها ا بایمامان و د یکه االن با لباس عزا

به دست و صورتم زدم  یکه ساعت شد نُه آب نیچطور تا صبح تونستم تو اون خونه دووم اوردم . هم دونمینم
به  اوشینفر باشه که س کی ایها رفتم . اگر تو دن انی، بزرگ خانوان ک یمامان مهر یو به سمت خونه 
 . هیاون مامان مهر دهیو گوش م ذارهیحرفش احترام م

 . رمیکمک بگ یبرگردوندن درسا از مامان مهر یبرا دی، با مونمیبدون درسا زنده نم من

 . یکرد به اتاق مامان مهر مییخدمتکار راهنما دمیرس یوقت

و من با  دندیکه تازه خشک شده بودند دوباره جوش ییاشکها یمامان مهر دنیا دکه وارد اتاق شدم ب نیهم
با سخاوت  ینشستم و مامان مهر نیزم یکه نشسته بود رو یرفتم و کنار مبل یبه طرف مامان مهر هیگر

 . گذاشت ارمیآغوش پر مهرشو در اخت

 ؟ یکنیم هیگر نجوریو ا نجایا یاومد یشده دخترم ؟ چرا اول صبح یچ -

درسا رو  کنمی... التماستون م تونمی... من بدون درسام نم نیکمکم کن کنمی، خواهش م تونمینم یمامان مهر -
 . نیبهم برگردون

 : شونه اش برداشت و اشکام رو پاک کرد و گفت یسرمو از رو یمهر مامان

 . رو دلته ینی، درد سنگ کنمیآروم باش دخترم ، درکت م -



 

 
29 

... من  رهیدرسا رو ازم بگ اوشیس نینذار کنمی... التماس م نیبهم کمک کن کنمیهش مخوا یمامان مهر -
خواهرمه ... مثل دختر خودمه ...  ادگاریکه برام مونده ... درسا تنها  هی... درسا تنها کس رمیمیبدون درسا م

 ... بزرگش کنم نی... بزار نشیریازم نگ کنمیخواهش م

 : کنار دستش پر کرد و بهم داد و گفت زیم یاز رو یآب وانیل یهق هق افتادم ، مامان مهر به

رو هم درک کرد ... اون بدجور ضربه  اوشیس دی.... با یکنیفقط خودتو هالک م نجوری، ا زمیآروم باش عز -
 . زمیباش عز یصحبت کنم . تو قو اوشیبا س دمیخورده ..... پاشو دخترم ... من قول م

پر درد و  یساعت بعد با دل میحرف بزنه . ن اوشیرد و دوباره قول داد که با سآرومم ک یمامان مهر یکم
 . برگشتم خونه دواریام

رو سرم خراب بشن و منو هم  خوانیها م وارید کردمی، احساس م کردمیم هیو گر رفتمیخونه مدام راه م تو
 . کردیم یبدجور بهم دهنکج بایمامان و د یخال یمامانم و خواهرم . جا شیببرن پ

 آروم بشم کمی دیخودمو انداختم تو بغلش تا شا هیبا گر دمشیکه د نی. هم شمیظهر مهرداد اومد پ یکهاینزد

. 

 ؟ زمی! ... چت شده عز دایو -

 تنهام ... آخه چرا رفتن ؟ .... چرا تنهام گذاشتن ؟ یلیمهرداد ... من تنهام .... خ -

 : سرمو نوازش کرد و گفت مهرداد

کردن تو روح اونا هم آرامش نداره .... خواست خدا  یتابی.... باور کن با ب زمی، آروم باش عز ســــــسیه -
 ؟ یقبولش کن دیبوده خانمم .... با

 خواست خدا بوده من تنها بشم ؟ یعنی....  تونمینم -

 . شستم کنارشکه منو تو آغوشش گرفته بود نشست و منم بلطبع ن یبه سمت مبل رفت و در حال مهرداد

 . ؟ ... من کنارتم خانومم ی... پس من چ زمیعز یستیتو تنها ن -

 : گفتم زدمیچنگ م راهنشیکه پ یدرحال

 . درسامو برد اوشیمهرداد ! .... درسا رو ازم گرفت .... درسا رو برد .... س -

 : با تعجب منو از خودش جدا کرد و گفت مهرداد

 ! ارهی؟ ..... خوب دوباره م یچ ی؟ .... درسا رو برد ؟ ... برا یچ -

 . تر شد دیام شد هیگر

دخترش  خوادیهستم و نم باید یباشه .... گفت من لنگه  شمیدرسا پ خوادینم گهی... گفت د ارهینه ! ... نم -
 باشه ؟ شمیپ
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 . پر از خشم شد هیاز ثان یمهرداد در کسر صورت

 ! کنه نیزن خودش مشکل داشته حق نداره به تو توهغلط کرد ....  -

بود  قتینزده بود و مهمتر از همه در کمال تأسف حرفش حق یحرف چندان بد نکهینگاهش کردم . با ا دلخور
 . ستین باید گهیبود گذشته و االن د یبگه مشکل داشته ، هر چ بایدوست نداشتم به د یول

 : بغلم کرد و گفت یبا مهربون دید مویکه دلخور مهرداد

 . کرده نیشدم که چرا بهت توه ینداشتم فقط شاک ی، منظور زمیعز دیببخش -

 ... رمیمی، بدون درسا من م رمیمیمهرداد من م -

 : موهامو نوازش کرد و گفت مهرداد

.... االن داغش  گردونهیدوباره درسا رو برم اوشیحرفو نزن خانومم ، خدا نکنه ... بزار چند روز بگذره س نیا -
 . تازه است

کردم که  هینشد و من انقدر تو بغلش گر یکرد با حرفاش و محبت کردناش آرومم کنه ول یسع یلیخ مهرداد
 . از حال رفتم

به طرف تلفن رفتم و  یحالیشدم . با ب داریزنگ تلفن ب یبودم که با صدا هوشیب ایچقدر خواب  دونمینم
 . جواب دادم

 . که برم خونه اش خواستیو ازم م بود یمهر مامان

 یمامان مهر یعنیداشتم .  یبد یلیچطور آماده شدم و از خونه خارج شدم . استرس خ دمینفهم گهید
 ؟ گردونهیدرسا رو بهم بر م اوشیس یعنیکنه ؟  یرو راض اوشیتونسته س

 . شدم ادهیرو پارک کردم و پ نیماش عیسر دنینشدم . به محض رس ریمتوجه مس اصال

 . کرد ییراهنما یمنو به اتاق مامان مهر خدمتکار

نشسته . آروم سالم کردم .  یمامان مهر یرو به رو یبرزخ ی افهیبا ق اوشیس دمیوارد اتاق شدم د یوقت
 : گفت یمامان مهر یکه اصال جوابمو نداد ول اوشیس

 ! نجایا نیبش ایسالم دخترم ... ب -

 . رفتم و نشستم کیلرزان نزد ییاره کرد . با پاهاکنار مبل خودش اش یصندل به

 . سکوت رو شکست یمامان مهر یمکث طوالن هیاز  بعد

به  اوشیس یگفتم ول اوشی، من درخواست تو رو به س میدر حضور تو صحبت کن نجایا یایجان گفتم ب دایو -
 . شتیدرسا رو برگردونه پ خوادینم یقیطر چیه

 . دی، از نفرت تو نگاهش تمام بدنم لرز کنهیداره نگاهم م رهیاونم خ دمینگاه کردم که د اوشیترس به س با
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کس بهتر از من  چی.... ه تونمی.... درسا تنها کسمه .... من بدون درسا نم کنمیآخه چرا ؟ ..... خواهش م -
 ... کنه یدرسا مادر یبرا تونهینم

 بایعصاشو گرفت جلوش و تقر یبرداشت که مامان مهر زیخ از جاش بلند شد و به طرفم اوشیس یا کدفعهی
 : داد زد

 ! ! مواظب رفتارت باش ـــاوشیس -

 . دیغر تیو با عصبان ستادینگاه کردم ، سر جاش ا اوشیترس به س با

کنه بسه  یدخترم مثال خواست مادر یبار اون خواهر هر.ز.ه.ات برا هیمن نزن ....  یکردنو جلو یحرف مادر -
 ! لنگه اش هم بخواد همون کارو بکنه خوادینم گهی.... د

 طیتو اون شرا یول دادمیجوابشو م دی، با کردیم نیکه منم هر.ز.ه هستم و بهم توه گفتیداشت بهم م علنأ
 . شدند ریاز چشمام سراز یگریپس از د یکیدهنم بسته موند ، فقط اشکهام بودند که 

 : و نفرت بهم انداخت و گفتپر از خشم  ینگاه اوشیس

 ! ... تمام دمیبهت نم گهی... من دخترمو د گمیم شهیهم یبار برا هی -

شد . از جام  اهیبود ، س کیکه برام تار ایاز اتاق خارج شد . دن یو با اجازه از مامان مهر یخداحافظ هیبا  بعد
 . سمت پله ها که صداش زدم رفتیدنبالش . داشت م دمیپاشدم و دو

 . صبر کن کنمی... خواهش م سایوا اوشی.... س اوشیس -

برگشت و محکم دستمو  عیرفتم و دستمو گذاشتم رو شونه اش که سر عتری، سر رفتیبهم داشت م توجهیب
 . پس زد

 . نمتیهم دور و بر من و خانواده ام نب گهیبار حرفم رو زدم .... د هیبرو ... برو گم شو ! ... من  -

 ! ستمین بایمن .... من که د یبهت بد کرد ول بای.... آره د کنمیخواهش م اوشیس -

 . دو قدم خودشو بهم رسوند با

وقت  چیه گهی... د دمی.... منم دخترمو دستت نم یدومش ی... لنگه  یخواهر دوقلوش یول یستین بایآره ! د -
 ... یبش کیبهش نزد زارمی.... نم ینیبیدرسا رو نم

و چنگ زدم  نینداشتم . خواست برگرده که دوزانو افتادم رو زم یچیه گهیجا بند نبود ، د چیه هدستم ب گهید
 . به پاش

... تو رو به تموم مقدسات  کنمی.... خواهش م ریدرسا رو ازم نگ کنمی.... التماس م کنمیخواهش م اوشیس -
 . ریازم نگ مویزندگ لیدل دمیقسمت م

 . محکمتر گرفتم یپاشو بکشه ول خواست

 . ی... حت یبزار درسا رو بزرگ کنم ... حت کنمیالتماست م -
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 . کردمیم نکارویا دیبا یحرف ول نیبود زدن ا سخت

 کنمیباشم .... التماست م ششی... فقط بزار پ یکه تو بگ یکلفت ... هر چ هیخدمتکار ...  هیبه عنوان  یحت -
 . اوشیس

اومد کنارم  یافتاده بودم با نگران اوشیس یمن که به پا دنیو با د رونیز اتاق اومد با یموقع مامان مهر همون
 . کرد بلندم کنه یو بازومو گرفت و سع

 . زمی؟ .... پاشو عز یکنیپاشو دخترم ... چکار م -

 . چنگ زدم اوشیس یرو کنار زدم و دوباره به پا یمامام مهر دست

 . رشیازم نگ کنمی..... التماس م کنمیخواهش م اوشیس -

 : گفت یبا لحن خاص تی، در نها کردیچند لحظه مکث کرد ، انگار داشت فکر م اوشیس

 . گمیکه من م یطیبا شرا یول یبزرگش کن یتونیخب .... م یلیخ -

دختر  ونمتیم یعنی؟  دهیدرسا رو بهم م یعنیاجازه داد ؟  یعنیسرمو بلند کردم و نگاهش کردم .  رتیح با
 بزرگ کنم ؟ زمویعز یباید

 ! اوشیممنون .... ممنونم س -

 . با نفرت نگاهم کرد بازم

 . کنمیم نییکه من تع یطیفقط با شرا یول یدرسا رو نگاه دار یتونیگفتم که م -

 : گفتم عیسر

 . کنمیباشه قبول م ی؟ هر چ یطیچه شرا -

 . درک نکردم شویزد که تو اون لحظه معن یپوزخند اوشیس

 . تو اتاق ایپس ب -

 : رو گرفت و گفت اوشیدست س یمهر مامان

 ؟ اوشیس یبکن یخوایچکار م -

 . درسا رو نگاه داره زارمیقبول کنه م طموی، اگر شرا یچیه -

 ؟ یطیچه شرا -

 : به من انداخت و گفت ینگاه اوشیس

 . بهش گمیم -
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 دمیدو یاز جام پاشدم و بدون توجه به نگاه نگران مامان مهر عیاز اتاقها رفت . سر یکیبه سمت  بعد
 . دنبالش

 : به من که تازه وارد شده بودم گفت یتخت و با لحن آمرانه ا یوارد اتاق شد و نشست رو اوشیس

 ! در رو پشت سرت ببند -

 . و شروع کرد دیکش یقینفش عم اوشی. س ستادمیرو آروم بستم و سرجام ا در

 یضربه  نیبدتر بایباشه دوباره بگم که چقدر از تو و اون خواهر ه.ر.ز.ه.ات متنفرم .... د ازینم که نفکر نک -
.....  یخوایرو فراموش .... تو درسا رو م کشمیکه دارم م یها درد یراحت نیبه ا تونمیممکن رو بهم زد و من نم

درسا رو نگاه  یتونیمن موافقم .... تو م خب یلی... خ یخدمتکار بزرگش کن هیبه عنوان  یحت یکه حاظر یگفت
 هیبدون که با  نویا ی.... اگر پاتو تو خونه ام گذاشت یخدمتکار عاد هینه  یخدمتکار .... ول هیبه عنوان  یدار

خواهرتو ازت  انتیهم بدتر از اون .... من تا هر جا که دلم بخواد انتقام خ دی، شا یندار یفرق چیبرده ه
رفتن  رونی... نه حق ب یندار یحق چیه گهیتو خونه ام د ی.... اگر اومد یاعتراض کن یتونیتو هم نم و رمیگیم

همش مال من  تی... زندگ یتکون بخور یتونیسانت هم از جات نم هیمن  ی، نه حرف زدن .... بدون اجازه 
 یطیتحت شرا دیبا یخوایم! ... اگر درسا  نهی.... شرط من ا برمشیم شیو منم هر طور که خواستم پ شهیم

 ؟ ی.... موافق یمن بزرگش کن یکه گفتم تو خونه 

فرخ ،  دای. من ! و دیگنجینم لمی، حرفهاش اصال تو مخ کردمینگاه م اوشیداشتم به س رتیدهان باز و ح با
که پر از نفرته و قصد داره  اوشیس یبشم خدمتکار خونه  امیمعدل ، ب نیبا بهتر یپرستار یرشته  یدانشجو

 باهام مثل برده رفتار کنه ؟

محترم بودن و خوب بودنش از طرف  شهیکه هم یاوشیس شدیاصال برام قابل هضم نبود . باورم نم طشیشرا
 ! باشم ارشیبرده در اخت هیمثل  دیبا خوامیاگر درسا رو م گهیبود حاال داره بهم م نیهمه قابل تحس

 مویتمام زندگ دیبا کردمیراحت نبود . اگر قبول م کردمیبرام انقدر که فکر م یریگ میمشده بودم ، تص خشک
. اگر هم  نهیبیکه از قضا منو به چشم برده م اوشیو مواجب س رهیج یکلفت ب شدمیو م کردمیفراموش م

 . اوردم یو من بدون درسا دووم نم گرفتیدرسا رو ازم م اوشیس کردمیقبول نم

جالد که  هیشده بود به  لیتبد نیآروم و مت شهی، اون مردِ هم شناختمیرو انگار نم اوشیشده بودم ، س جیگ
 خواستیم اوشیکه خواهرم مرتکب شده بود مجازاتم کنه . آره س یمنو به جرم نکرده ، به جرم خواستیم

رو  اوشیس یغرور مردانه  نکستو ش انتشیتاوان گناه بزرگش ، تاوان خ باید یمن به جا ستین بایحاال که د
 . آروم بشه اوشیدل س دیبدم تا شا

 یزندگ گهیمرتکب شده بود و طرف د بایکه د ینیطرف درسا بود و تاوان گناه سنگ کیچکار کنم ،  دونستمینم
 . ام بود ندهیو آ میخودم ، آزاد

همه سال براش  نیکه ا یا ندهیخودم برسم و برم دنبال آ یدرسا رو فراموش کنم و به زندگ تونستمیم ایآ
 ؟ دمیزحمت کش
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 ایاز درسا دست بکشم ، درسا از وجود منه ، من به دن تونمی، نه ! من نم دونستمیهم جوابمو خوب م خودم
 هی دیمنم مادر درسا هستم ، پس با ییجورا هیمنه ،  ی گهید یکه نصفه  هیاون دختر خواهر یول اوردمشین

آروم شدن  یبرا اوشیتا س اوشیس یخونه  رفتمیو م اهامی، آرزوها و رو میرو تمام زندگ دمیکشیخط قرمز م
 که از نظرم مقصر مرگ خواهر و مادرم بود یخدمتکار مرد شدمیم دی! با رهیرو از من بگ بایخودش تاوان گناه د

. 

 . شد ؟ ... من حوصله و وقت ندارم سر تو تلف کنم یچ -

 . کردم هیگر یبودم ک دهیبود ، اصال نفهم سیبه خودم اومدم ، صورتم از اشکهام خ اوشیس یصدا با

 ؟ یچ -

 ؟ یکنیدرسا رو بزرگ م یایو م یایمن کنار م طیبا شرا ایرد کارت  یری؟ م هیچ متیتصم -

 دی، با دمکر یقبول م دی. با موندینم یهم باق یوقت فکر کردن هم نداشتم ، گرچه با وجود درسا فکر کردن یحت
 . تا بتونم درسا رو داشته باشم گذشتمیخودم م یاز زندگ

 : لرزان گفتم یتا بغض تو گلومو فرو بدم و با صدا دمیکش یقیعم مهین نفس

 . خوامی.... من فقط درسا رو م یتو بگ ی... هر چ کنمیباشه ، قبول م -

 : گفت یکننده ا دیجاش بلند شد و اومد طرفم و با لحن تهد از

اگر صبرت تموم شد  ی.... حت یندار یراه برگشت گهیتو خونه ام د یخوب گوشاتو باز کن .... اگر پاتو گذاشت -
تا  هیکاف یچیسرپ هیاشتباه ،  هیحرفمو فرو کن .... فقط  نیخوب تو گوشت ا دای.... و یبر یتونینم گهیهم د

 ییجا رمیو م دارمیصورت درسا رو هم برم اون .... در رونیو مثل سگ بندازمت از خونه ب رمیدرسا رو ازت بگ
 گفتم ؟ یچ یدی... فهم یریبگ یخبر سالمت هیازش  ینتون ی... حت شینیبب یاز دور هم نتون یکه حت

 : داد زد یا کدفعهی اوشیسرمو تکون دادم که س آروم

 ؟ یگفت یچ دمینشن -

 : ترس گفتم با

 ! دمیآ ا آره .... فهم -

 . یبترس نجوریا دیبا شهیخوبه ، هم -

تنفرم رو تو دلم نگاه  دیبا ی؟ ازش متنفر شده بودم ول اوشهیمرد واقعا س نیا یعنیتعجب نگاهش کردم ،  با
 . تا درسا کوچولومو داشته باشم داشتمیم

 : به طرف در رفت و گفت اوشیس

 . بشه یبگم قراره چ خوامیکه م یاتاق مامان مهر ایب -

 . رقم بزنه خوادیامو هر جور که م ندهیآ اوشیدنبالش رفتم تا س یحرف چیشده و بدون ه خرد
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گفت که من قراره به عنوان خدمتکار برم خونه اش و درسا رو بزرگ کنم و قبول کرده  یبه مامان مهر اوشیس
 . نگفت یچیباشم . فقط لطف کرد و از شرط برده بودن ه اوشیس اریام که تماما در اخت

 طیکه من قبول کردم تو اون شرا نینگفت ، حق داشت ، باور ا یچیه قهیاز تعجب تا چند دق یمهر مامان
 . کنم سخت بود یزندگ

 هیکه با  میبارت اورد نجوری؟ ... ما ا میکرد تتیترب نجوری؟ خجالت بکش پسر ... ما ا اوشیس یچ یعنی -
 ؟ یکارو بکن نیا پناهیدختر ب

شکست و باهاش دفن شد ، قصد جسارت ندارم مامان ،  باید انتیودم با خکه باهاش بزرگ شده ب یتیترب -
تنها راهش  خوادیاگر درسا رو م دای، و امیقدم هم کوتاه نم هیمن  یواجب تره ول زیاحترامتون برام از همه چ

 . که گفتم نهیهم

 : سمتم و گفت دیچرخ یمهر مامان

 ؟ یبکن نکارویا یخوایتو واقعا م دایو -

 : انداختم و گفتم اوشیبه صورت پر از نفرت س ینگاه یچشم ریز

 . گرفتم موی، من تصم یبله مامان مهر -

 . نگاهم کرد و ساکت شد یبا دلسوز یمهر مامان

هم حتما تو فکر  اوشیداشتم و س شیکه در پ یسخت یهر سه تو فکر بودم . من درفکر زندگ قهیچند دق تا
سکوت  هیکه بعد از  کردیم ییچه فکر ها دونمی، نم یه باشه و مامان مهربا من داشت خوادیکه م یرفتار
 : دیرو به من پرس یطوالن

 ؟ یستیا یم زشیهمه چ ی؟ تا آخرش پا یمصمم یکه گرفت یمیتو صم -

 . گردمیبر نم ممی، مطمئنم . من از تصم یبله مامان مهر -

و به عنوان  امیکنار ب میتصم نیبا ا نکهیجز ا ادیاز دست من بر نم یکار چیه نهیهردوتون ا میباشه ، اگر تصم -
 . باشم نیشدن تمام قوان تیبزرگتر مواظب رعا

 : نگاه کرد و گفت یمشکوک به مامان مهر اوشیس

 ؟ ینیمامان ؟ چه قوان هیمنظورتون چ -

 : داد و گفت هیبه عصاش تک یمهر مامان

 ، درسته ؟ نیکن یخونه زندگ هیتو  دیبا نیکه گرفت یمیطبق تصم -

 . من یبله مامان ، تو خونه  -

کردن شما تو  یو زندگ نی، شما دو تا نامحرم هست شهینم ینجوریهم یباشه ، ول نیخوایخب ، اگر م یلیخ -
 . ستیاصال درست ن گریخونه در کنار هم اونم بدون حضور افراد د هی
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 . خوردیبزنه هم حالم به هم م خواستیکه م یاز فکر حرف ینگاه کردم ، حت یوحشت به مامان مهر با

 . ارزش باشه یخدمتکار ب هیقراره فقط  دایمامان ؟ و نیگیم نیدار یچ -

 : نگاه کرد و گفت اوشیبه س تیبا عصبان یمهر مامان

شما باشه  خوادی. به هر عنوان که م دمیکه بهت هشدار م هی، دفعه آخر اوشیمواظب حرف زدنت باش س -
دادن و اگر شما  یدلدار یحت ای، دعوا  یضی، مر ادیب شیممکنه پ ی، هر برخورد نیکن یخونه زندگ هیقراره تو 

.  رمیگناه رو بگ نیا یکه جلو وظفمو من به عنوان بزرگتر م شنیبرخورد ها گناه محسوب م نیا نینامحرم باش
 . نیکه به هم محرم باش دمیخونه رو به شما م هیکردن تو  یزندگ یاجازه  یمن فقط درصورت

 . مینگاه کرد یهر دو چند لحظه با بهت به مامان مهر اوشیو س من

 : گرد شده گفت یبا چشماها اوشیس

 مامان ؟ یچ یعنی؟  میمحرم باش -

 نیبا هم عقد کن دیبا نیمصر هست ممتونیو هر دو تو تصم نیکن یخونه زندگ هیتو  نیخوایاگر م نکهیا یعنی -
 . از همه جهت راحت باشه المیتا خ

 . دمیاز جام پر اوشیبلند س مهین یبودم که با صدا ومدهیدر ن یاز شوک حرف مامان مهر هنوز

 کنمیاشتباهو دو بار تکرار نم هیعقد کنم ؟ .... امکان نداره ... من  باید یمن با لنگه  یعنی؟  می؟ عقد کن یچ -
 . کنمیازدواج نم انتکاریخ یبایاون د ی... من با خواهر دوقلو

 : و گفت دیچهره اش رو در هم کش یمهر مامان

به  یبخوا نکهیمگر ا ستین یا گهی... راه د نیکن یجدا زندگ دیبا ای نیشیمحرم م ایحرف آخرم بود ....  نیا -
 ! یحرفم گوش نکن

 : و گفت نییسرشو انداخت پا اوشیس

که  یزیچ نیا یمامان ... من غلط بکنم به حرف شما گوش ندم ، حرفتون برام قانونه ول هیچه حرف نیا -
هفت  یتو شناسنامه ام ، همون اسم خواهرش هست برا ادیزن ب نیاسم ا ذارمیممکنه ، من نم ریغ نیگیم

 . هیکاف میدوره از زندگ

و  دهیترس یلیتماشاگر ، خ هیفقط در نقش  وسط نیرو مجاب کنه و من ا یمامان مهر کردیم یسع اوشیس
 . شهیم یچ نمیو منتظر بودم بب زدمینم یحرف چیو ه کردمیبهتزده نگاهشون م

 دیحتما با تیمحرم ی غهیص یول نینکن میخب عقد دا یلی، خ امیمورد هم من کوتاه م نیتو ا اوشیباشه س -
 یعقد موقت محضر هی.  رهیهم اسمتون تو شناسنامه هم نم نیشیهم محرم م نجوریخونده بشه . ا نتونیب

 . امیکوتاه نم گهینباشه که د یهم حرف گهی. د نینامه هم داشته باش غهیکه ص

گرفت و بدون  لیبا خشم بهم نگاه کرد که متقابال نگاه پر نفرت منو که نتونستم کنترلش کنم رو تحو اوشیس
 : نظر من گفت دنیپرس
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 . میکنیم غهیباشه ص ستین یا گهیحاال که راه د باشه مامان ، -

 : دیتکون داد و ازم پرس یسر یمهر مامان

 ؟ ی؟ تو موافق دایو یتو چ -

 . خوامیندارم ، من فقط درسا رو م یا گهیراه د چی، من ه یمامان مهر نیشما بگ یهر چ -

 : انداخت و گفت اوشیگله مند به س ینگاه یمهر مامان

تا  دیبخونه ، مرده حرمت داره ، با تیمحرم غهیتا براتون ص ارمیعاقد م امرزیپس بعد از چهلم اون دو تا خداب -
 . نیچهلم صبر کن

 : زد و گفت یکیپوزخند کوچ اوشیس

 . کنمینداره ، فقط به حرمت فروغ خانم صبر م یحرمت چیه باید یمرده  -

 . نزد یحرف یشد ول یشاک وشایمثل من از حرف س نکهیبا ا یمهر مامان

 یبهم و مامان مهر دادیوجه درسا رو نم چیهم به ه اوشیچهل روز بدون درسا تحمل کنم و س تونستمینم من
چهل روز تو  نیصحبت کردن قرار شد ا یو کل یپس با وساطت مامان مهر اوشیس یبرم خونه  ذاشتیهم نم
 . بمونم تا بتونم درسا رو در کنارم داشته باشم یمامان مهر یخونه 

تمام گفت که  یرحمیبا ب اوشیس ینداشت ول شویطاقت دور گهی، دلم د ارهیدرسا رو ب اوشیبود شب س قرار
 . و منم ناچار ساکت موندم ارهیآخر شب درسا رو م

 . مع کنمج لمویرفتم خونه تا وسا یاز ظهر بود که با گرفتن اجازه از مامان مهر بعد

آشفته و نگران مهرداد رو به رو شدم . هزار بار خودمو لعنت کردم بخاطر  افهیکه وارد خونه شدم با ق نیهم
 . نامه هم نذاشته بودم هی ی. من ظهر حت میفراموشکار

خودشو بهم رسوند و محکم بغلم کرد ، بغضم تو بغلش  عیکه چشم مهرداد بهم افتاد با چند قدم سر نیهم
 . هیگر ریو زدم زشکست 

 ؟ یگشتم .... کجا رفته بود ی؟ .... نصف عمر شدم .... از ظهر تا حاال هر جا رو که بگ دایو یکجا بود -

که تا  ی؟ به مرد گفتمیکه انتخاب کرده بودم م ینامعلوم ی ندهی؟ از آ گفتمیم یحرف بزنم . چ تونستمینم
دشمنم بشم و برم تو  ی غهیکه قراره ص گفتمیگاهم و همراهم بشه م هی، تک میقرار بود مرد زندگ روزید نیهم

 ؟ یخونه اش کلفت

 . آغوشش ل.ذ.ت بردم تیبار از محبت و امن نیآخر یساکت موندم و برا پس

 ؟ یکجا بود یبگ یخواینم دایو -

 . کنمی..... االن بزار آروم بشم .... خواهش م گمینپرس مهرداد ، بعد م یچیه -
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 . .... خودتو ناراحت نکن هیبرام کاف یکه سالم و سالمت نی، هم زمیباشه عز -

و  نی. مهرداد با ارزشتر دادمیرو از دست م یمرد واقع هیام شدت گرفت . من داشتم  هیفهم و شعورش گر از
افسوس  ندهیکه بابت فدا کردنش در آ یزیتنها چ دی. شا دادمیبود که داشتم از دستش م یزیچ نیبهتر

 . بخورم مهرداد باشه

کرد تا  هیسخاوتمدانه آرامش آغوششو بهم هد یحرکت چیکردم و اون بدون ه هیتو بغلش گر یساعت مین
 : شد ، بعد از صحبت گفت شیبا گوش یتماس

 باهام ؟ یای، م ارمیبرم ب خوامیمامان غذا درست کرده م دایو -

 : و گفتم دمیبه صورت مهربونش کش یدست

آرامبخش بخورم و بخوابم  هی خوامیبخوابم . تو برو . عجله هم نکن من م کمیدراز بکشم  خوامی، م زمیه عزن -
 . خوابمیم یچند ساعت

 . امیو م دارمیخونه غذا رو برم رمیسر م هی. تو استراحت کن من  یباشه خانومم ، هر جور راحت -

پام بلند  یرفتم جلو و رو پنجه  اریاخت یسمت در که صداش کردم ، برگشت و مهربون نگاهم کرد . ب رفت
 . دمیبوس یشدم و گونشو طوالن

 . یهست نیدوستت دارم مهرداد ، تو بهتر یلیخ -

 : و گفت دیمحبت رو سرم دست کش با

 . منم دوستت دارم خانومم -

 . رفت یبعد از خداحافظ و

با فشار توش جا دادم  بایمناسبم رو تقر یچمدان برداشتم و تمام لباسها هیرفتن مهرداد رفتم باال و محض  به
کاغذ و  هی رمیتحر زیم یساک و رفتم از رو هیتو  ختمیرو هم ر میشخص لینداشتم . وسا ازین یادیز لی. وسا

 . خودکار برداشتم و مشغول نوشتن نامه شدم

 سالم مهرداد جان "

و من واقعا خدا رو  یبود میاتفاق زندگ نیبرم ، مجبورم . تو بهتر دیرفتم . با ییهویو  خبریب نجوریکه ا دیببخش
دوست  یلی، خ زمیاومده مجبورم برم . منو ببخش عز شیکه پ یبا اتفاقات یبخاطر داشتن تو شاکر بودم ول

رقم زده . من  یا گهیر سرنوشتمو جور دیافسوس که تقد یول کردمیم یعمر در کنارت زندگ انیداشتم تا پا
حاللم کن و برام دعا  کنمیمنو ببخش . خواهش م کنمی. ازت خواهش م گردمی، منتظرم نباش چون برنم رمیم

 . تو هستم یدعا ازمندین دیکن . شد

 " ! فرخ دایتو ، و یشگیهم دوستدار

 لمویخانوم و خاله فرزانه نوشتم . وسا ایثر یهم برا یگرید یپاکت ، نامه  هیرو تا کردم و گذاشتم تو  نامه
 . نییبرداشتم و رفتم پا دایهمراه عکس سه نفره من و مامان و و
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،  رفتمیم دی، با کردمیترکش م دیبا یو مامان بود ول بایآور خاطرات د ادیخونه  نیبه خونه انداختم ، ا ینگاه
 . رو باید زمیتا تنها کسمو داشته باشم ، درسا کوچولومو ، دختر خواهر عز دمیکشیدست م زیاز همه چ دیبا

بار تو خونه گردوندم و با  نیآخر یباشه . نگاهمو برا درسیدم در تا تو د نهیآ یها رو گذاشتم جلو نامه
 . از خونه خارج شدم لمیبرداشتن وسا

 . بایخاک مامان و د دربست رفتم سر هیرفتم و از اونجا با  ادهیپ ابانیسر خ تا

 . کنار قبر و شروع کردم فاتحه خوندن نشستم

مامان  یشکسته و پر خون رفتم خونه  یکردم و بعد با دل هیدرد دل کردم و گر بایبا مامان و د یساعت کی
 . یمهر

گرفتمش و  اوشیگفت به طرف درسا پرواز کردم . از بغل س شهیآخر شب درسا رو اورد و من م اوشیس
 . دهیم باموید یبو کردمیسفت به خودم فشردمش و بوش کردم ، حس م

تاوان  کیاشتباه کوچ هی!  دای، حواست باشه و شهیشروع م میکه گذاشت ییاز امشب تمام قول و قرار ها -
 . خواهد داشت یبد

سکوت کردم  یپر کرد ولنفرت تمام وجودمو  گهیبار د کیرفت ،  نیاز ب میتمام خوش اوشیس یصدا دنیشن با
دشمنم ، قاتل خواهرم و مادرم  یها یرحمیبه بعد سکوت خواهد بود . سکوت در برابر تمام ب نی، کار من از ا

 . که متأسفانه پدره تنها کسم ، درسا هم هست

که با  یمختصر لیهم با وسا اوشیو س میمستقر شد اوشیاتاق س یشب من و درسا تو اتاق کنار اون
 . خودش اورده بود رفت تو اتاق خودش و از اون شب جهنم من شروع شد

 یمامان مهر یتمام چهل روز رو خونه  اوشیها در کنار درسا گذشت . س هیها و گر ریروز با تمام تحق چهل
 . رو به کام من زهر کرد یموند و زندگ

 یه شرکت تو مراسم رو ندارم . هر چدستور محکم بهم گفت که اجاز  کی یط اوشیمراسم چهلم س یبرا
 زیچ یلیخ دیبا رفتمیباهاش موافق بودم ، اگر م یاصرار کرد قبول نکرد . البته خودم هم تا حدود یمامان مهر

 . نبود ندیاصال برام خوش آ نیو ا دادمیم حیتوض انیاطراف یها رو برا

شرکت کنم . به هر کس که تو مراسم  زمیشد و من نتونستم تو مراسم چهلم دو عز روزیپ اوشیس تینها در
و دکترش اجازه نداده تو مراسم شرکت  ستیحالش مساعد ن ":  شدیجواب داده م کیتنها  گرفتیسراغ منو م

 " . کنه

وارد اتاقمون شد  یکه مامان مهر دادمی. ظهر بود و داشتم به درسا ناهارشو م گذشتیمراسم م انیروز از پا دو
 . نمیمهربون داد و اشاره کرد بش شهیو سالم کردم ، جوابمو مثل هم ستادمی. به احترامش ا

 ؟ یریرو بپذ اوشیس طیشرا یخوای؟ م هیقطع متیبار ازت بپرسم ، دخترم تصم نیآخر یجان اومدم برا دایو -

 : و گفتم نییانداختم پا سرمو
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 طیتنها راه داشتن درسا قبول کردن شراو  تونمیگرفتم . من بدون درسا نم مموی، من تصم یبله مامان مهر -
 . اوشهیس

مدت آروم شد و قبول کرد درسا رو بذاره  هیبا گذشت  دیآروم بشه ؟ شا اوشیتا س یصبر کن کمی یخواینم -
 . شتیپ

 . برگردم خوامیو منم نم ستین یراه برگشت گهی... د شهی... نم خوامینه مامان ، نم -

 : تکون داد و گفت یسرشو با ناراحت یمهر مامان

.  دونهیو صالح بنده هاشو م ری... خودش خ سپارمتونی، به خدا م ادیاز دستم بر نم یکار چیچکار کنم که ه -
هم  لیفام ی، به بزرگا  میو کار رو تمام کن ارمیعاقد ب خوامیامشب م هیقطع متیپس دخترم حاال که تصم

 . ادین شیپ یثیکه حرف و حد انیب گمیم

 : گفتم یلرزان یفرو بدم و با صدا قینفس عم هیم بغضم رو با کرد یسع

 . ندارم ی، من حرف نیدونیهر جور شما صالح م -

 ! ، آماده باش میکنیپس امشب کارو تمام م -

؟ چرا من  هیچه سرنوشت شوم گهید نیافتادم . ا هیاز اتاق بغضم شکست و به گر یخارج شدن مامان مهر با
 شوهرش که از قضا قاتلش هم هست ؟ یا غهیفقط چهل روز بعد از مرگ خواهرم بشم زن ص دیبا

؟ چرا ؟ ... چرا  یگناه تنها گذاشت نیبار سنگ نیو منو با ا ی؟ چرا رفت یخواهر ی؟ کجا رفت ییکجا بای! د آخ
 خواهرم ؟ یچکار کرد بای؟ د ختیبه هم ر ییهویانقدر  زیهمه چ

افتاده بود به  ادمیبوده ؟ تازه  یها چ یبدبخت نیتمام ا لیافتاده بود که دل ادمیبعد از گذشت چهل روز  تازه
که  یرفت .... به گناه بزرگ بایشده که د نی... به اون روز نفر یکیتار نیفکر کنم .... به شروع ا زیهمه چ لیدل
ازدواج کرد کارش  اوشیکه انقدر عاشقانه با س ییباید ا... آخه چرا ؟ چر  انتشیمرتکب شده بود .... به خ باید

 ... و دروغ ؟ چرا ؟ انتیبه خ دیرس

 . زل زده بود به من ، دستامو دراز کردم و بغلش کردم یاشک یبه درسا افتاد که با چشما نگاهم

تو  یول کنمیم هیتو هم گر یهاتو بده من ... من به جا هی.... گر دمینکن ام هینکن دختر قشنگم .... گر هیگر -
.... تا تو نفرت پدرت  ی... تا تنها نباش یتا تو شاد و خوشحال بزرگ بش مونمیم شتیخوش باش .... من پ

 . ... شاد باش دخترم یدست و پا نزن

 کی بایکه بود بعد از تقر یدرد دل کردن آرامش بخش بود ؟ هر چ ایبود  یخوب یدرسا شنونده  دونمینم
ام بود و  نهیس یکه رو یو فشار ینیسبک تر شد و از سنگ یدلم کم یبار شده روساعت حرف زدن غم تلن

 . کاسته شد شدیم دنمیمانع نفس کش

بود رو تو تخت گذاشتم و از خدمتکار خواهش کردم حواسش بهش باشه و خودم  دهیرو که تو بغلم خواب درسا
 . رفتم حمام
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درسا که هنوز خواب بود  دنی. بعد از حمام هم با د ارهیآدم رو سر حال م یحمام طوالن هیآب داغ و  واقعا
 . و به خواب رفتم دمیکنارش دراز کش

 میساعت هشت با عاقد قرار گذشته و تا ن یبرا یهفت شب بود که خدمتکار بهم خبر داد مامان مهر ساعت
 . انیم لیفام یبزرگا گهیساعت د

هم سرم کردم و  مویو شال مشک دمیپوش یبلند مشک نیستبا بلوز آ یدامن بلند مشک هیجام پاشدم و  از
 . آماده نشستم

 . ارهیو منو به عقد موقت دشمنم درب ادیبه حال خودم زدم ، من آماده نشستم تا عاقد ب یپوزخند

 . امیقدر زود دارم به عقد قاتلش در م نیکردم که ا یعذرخواه بایدلم از د تو

 : من با تعجب گفت دنیاتاق شد و با دوارد  یبعد مامان مهر قهیدق چند

 ؟ هیچه وضع نیجان ا دایوا ! و -

 : به خودم انداختم و گفتم ینگاه

 ؟ یمامان مهر یچه وضع -

 : نگاهم کرد و گفت یا یبا اخم ساختگ یمهر مامان

 . یعقد کن اهیبا رخت س ستیدرست ن یول یدخترم ؟ درسته هنوز عزادار یدیپوش هیلباسا چ نیا -

 . نداره ی، فرق اههیبختم س یعقد کنم چه رنگ ی. چه با لباس مشک یمامان مهر ستیمهم ن -

 : نگاهم کرد و گفت یبا دلسوز یمهر مامان

. حاال هم اگر به حرف من  دهیخوششو هم بهتون نشون م یرو یخدا زندگ دیحرفو دخترم ، به ام نینزن ا -
در  تویمشک دیمنه ، من با ریعوض کن . تقص یدست لباس رنگ هی هیپاشو لباساتو با  یدیگوش م رزنیپ
 . اوردمیم

 یول ستیبا دل پر دردم جور ن یلباس رنگ نکهی، با ا نیندار یا فهی؟ شما وظ یمامان مهر هیچه حرف نیا -
 . کنمیچشم عوض م

 : گفت یو با مهربون دیبوس مویشونیجلو اومد و پ یمهر مامان

 . بشه ریختم به خ زیهمه چ خوامیاز خدا م یول نیکنیشروع م نیدخترم ، شما بد دار یزنده باش -

 " وجود داشته باشه ؟ یریخ یاهیو س یکیهمه تار نیتو ا شهیمگه م "دلم گفتم :  تو

 نیآست کیتون هیو  رهیت یدامن آب هیبا  مویمشک یاز جام پاشدم و لباسها یلیم یکه رفت با ب یمهر مامان
 . هم سرم کردم کمیشال همرنگ تون هیعوض کردم .  یآسمون یبلند آب
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حضور داشتن . بدون نگاه کردن  لیفام ی. تمام بزرگ ها نییخدمتکار رفتم پا یساعت هشت با همراه رآس
 . نشستم یسالم آروم کنار مامان مهر هیبهشون با 

 : که فقط من بشنوم گفت یآروم طور یمهر مامان

 جان ؟ دایو یآماده ا -

 . آماده ام یبله مامان مهر -

 " . و غم و نفرت گره بزنم یکیبا تار شهیهم یرو برا میآماده ام تا زندگ "تو دلم گفتم  و

 : شروع کرد ییرسا یو با صدا دیکش یقینفس عم یمهر مامان

 یبهتون دادم . جا یمختصر حی. قبال توض میدور هم جمع شد لیکه امشب به چه دل نیدونیخب همه م -
مادر رو تو  یخال یجا تونهیبهتر از خاله اش م یو چه کس هیخال یلیدرسا خ یتو زندگ امرزیخداب یباید یخال

به  ازیو ن کهیدرسا کوچ یول نگذشته امرزیاز مرگ اون دو خداب یادیدرسا پر کنه ؟ .... درسته که زمان ز یزندگ
 لیدل نی، به هم شدیم تیرعا نیقوان یسر کی دیرو پر کنه با یخال یجا نیجان ا دایو نکهیا یمادر داره و برا

رو هر چه زودتر  دهیکه از پاش یا یگرفتند کانون خانوادگ میجان با نظارت من تصم دایو و اوشیمن س ینوه 
و با کسب اجازه از تمام بزرگان  نیحضور داشته باش نجایخواهش کردم تا در ا اکنند .... امشب از شم میترم
 . خواهد آمد شیپ یبعد چ مینیعقد موقت کنند تا بب دایو و اوشیس لیفام

به حرفهاشون ندادم . بعد از آروم شدن جمع عاقد  یتیکه اهم دیچیافراد حاظر پ نیب یهمهمه ا یا قهیدق چند
 . در اومدم اوشیکرد و من به عقد موقت س یرو جار غهیص

 . میریبگ لینامه رو تحو غهیص میتونیونده شدن خطبه عاقد چند امضا ازمون گرفت و گفت فردا ماز خ بعد

بد  شیاز پ شیو حالم رو ب کردیم ینیهم روم سنگ اوشینداشتم ، نگاه پر نفرت س یاحساس خوب اصال
 . کردیم

قاطعانه صد سکه طال و شش دونگ خانه رو به عنوان  یمامان مهر دیرو پرس هیمهر زانیکه عاقد م یموقع
 : موقته گفت ی غهیص هیفقط  نیکرد و در جواب عاقد که گفت ا نییتع هیمهر

 . ما حکم عقد دائم رو داره یبرا یموقته ، ول یلیعقد به دال نی، ا نهاستیاز ا شتریب یلیجان خ دایارزش و " -

" 

من  یبود ول یجور هیهم جرأت نکرد مخالفت کنه . نگاه افرد حاظر  اوشیس یکالمش قاطع بود که حت انقدر
 . نگاه هاشونو نداشتم لیو تحل هیتجز یاصال حوصله 

 دیرفت و دستشو بوس یبه سمت مامان مهر اوشیمهمانها هم رفتند ، س نیربع به ده بود که آخر کی ساعت
 : و گفت

 . میریم گهیبا اجازتون مامان ما د -

 : رو گرفت و رو به من گفت اوشیدست س یمهر مامان
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 ؟ یچند لحظه تنهامون بزار یکنیجان لطف م دایو -

 ! ، حتما یبله مامان مهر -

 . پا سست کردم یمامان مهر یصدا دنیجام پاشدم و از سالن خارج شدم و به طرف پله ها رفتم که با شن از

زخم  دونمی، م یکه منصفانه برخورد کن خوامیرده ازت مرقم خو نجوریا رتونیجان ، حاال که تقد اوشیس -
داره که  ی، پدر و مادرش هر دو فوت شدند و نه برادر مهیتیرو هم بکن ، اون دختر  دایمراعات و یول یخورد

کنه مراعاتشو بکن .  یات زندگ نهکه همدمش ... حاال که زن تو شده و قراره تو خو یپشتش باشه نه خواهر
 هیشب یلیتو خ اوشی... س یکنیپسرم نه از اون ! ..... بدون چطور رفتار م یتو از خواهرش زخم خورد

 . که رفتارت هم مثل اون با عدالت باشه دوارمی، ام یپدرت هست امرزیخداب

 . زدم ینداد ، پوزخند یبه مامان مهر یجواب اوشیس

؟ اون قاتل  کنهیباهام خوب رفتار م ادی، حاال م رهیرو از من بگ بایتاوان گناه د تا برهیمنو داره م اوشی! س هه
 . فقط منتظره تا انتقامشو شروع کنه

بود ، بالش منو گرفته  دهی. به اتاقم رفتم . درسا مظلومانه تو تخت خواب ختیبه هم ر شیاز پ شیب اعصابم
و  یجهنم یزندگ نیگرفتم ، من بخاطر درسا کوچولوم وارد ا یدرسا انرژ دنیبود . با د دهیبود تو بغلش و خواب
 . روشنه یدرسا تنها نقطه  یکیهمه تار نیپر نفرت شدم و تو ا

 شهیو مهرداد هم از موضوع با خبر م چهیپیو آشنا م لیتو کل فام اوشیصبح نشده خبر عقد من س دونستمیم
و من از دست دادم  دیکشیکه در کنار مهرداد انتظارمو م یآروم و خوشبخت یخودم و زندگ ی، چقدر دلم برا

 . سوختیم

من بود ، با  دیلبم نشست . درسا تمام ام یرو ی. لبخند محو دمیبه سرش کش یدرسا نشستم و دست کنار
 . تحمل کنم تونستمیرو م یزیوجود درسا هر چ

 . رهیگیم مبرا زمویعز یباید یخال یو جا شهیبزرگ م یروز هیمن  یکوچولو درسا

 . بغض کردم بایاسم د یادآوری با

 یهمه رو داغون کن یزندگ نجوریو ا زیبه همه چ یباعث شد پشت پا بزن ی؟ چ یتو خواهر یچکار کرد باید آخ
 ؟

ه.و.س که  گفتمیم شناختمیکرد ؟ اگر خواهرمو نم انتیخ اوشیبه س بایبود ، واقعا چرا د یسوال بزرگ برام
مقدس ازدواج  مانیشد که پ یانقدر سست نبود . پس چ باید شناختمیرو خوب م بایمن د یول خوادینم لیدل

 کرد ؟ انتیرو شکست و خ

زد و  یاشکهام پوزخند دنیاومد داخل . با د اوشیکه در باز شد و س ختمیریافکار خودم بودم و آروم اشک م تو
 : گفت

 . میریم گهیساعت د میآماده شو که تا ن -
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 ! از اتاق خارج شد . لعنت بهش یحرف چیبعد بدون ه و

درسا محکم  یبرا دیشکستن و خم شدن ندارم . من با یپاک کردم و از جام بلند شدم ، من اجازه  اشکهامو
 . باشم ، اگر خم بشم باختم

درسا رو هم جمع کردم و مانتو و  لیتخت در اوردم و لباسامو گذاشتم توش . لباسها و وسا ریرو از ز چمدون
 . نداشت ی. دامنم بلند بود و مورد دمیشالمو پوش

و  کشیکوچ یتو پتو دمیچیآماده شدم درسا رو آروم پ ی، وقت دیطول کش یساعت میحدود ن لیکردن وسا جمع
و خودم  نییپا ارهیب لمونویو ازش خواستم وسا دمیبغلش کردم و از اتاق خارج شدم . سر پله ها خدمتکار رو د

 . یمامان مهر شیپ نییرفتم پا

بود ، درسا رو آروم گذاشتم تو بغلش و به سمت مامان  ستادهیدر هم کنار در سالن ا یا افهیبا ق اوشیس
 . رفتم یمهر

 . ممنونم زیوقت رفتنه ، ازتون بخاطر همه چ گهیبا اجازتون د -

 : نگاهم کرد و گفت یبا مهربون یمهر مامان

 . بره تونیاز زندگ یاهیو س یخشم و ناراحت نیهر چه زودتر ا دوارمیبرو دخترم ، ام -

 . دمیرو بوس یزدم و خم شدم دست مامان مهر یتلخ لبخند

 . نیدعامون کن کنمیخواهش م -

 : گفت کردیم تمیهدا اوشیو همزمان که به طرف س دیبه سرم کش یدست یمهر مامان

 . زمیراهتونه عز یبدرقه  شهیهم رمیخ یدعا -

درسا رو  اوشیجلو سوار شدم و س ی. رو صندل میکرد و از ساختمان خارج شد یهم خداحافظ اوشیس
 . گذاشت تو بغلم و خودش هم سوار شد

 . اش گرفته بود هیبود . انگار آسمون هم گر دنیدر حال بار یدیشد بارون

 یکه به قطران باران رو یو در حال شهیداده بودم به ش هی، سرمو تک میهر دو ساکت تو فکر بود ریطول مس تو
 . کردمیداشتم فکر م شیکه در پ یمجهول ی ندهیچشم دوخته بودم به آ شهیش

 یقفسه  گهیبار د هی کردمیکه وارد برج شدم خاطرات به سمتم هجوم اوردن . احساس م یهمون لحظه ا از
 . شدندیچشمام رد م یاز جلو لمیف هیر مثل شده . خاطرات روز آخ نیام سنگ نهیس

شد .  ریچند قطره اشک از چشمام سراز اریاخت یو نگاهم به در خونه افتاد ب میاز آسانسور خارج شد یوقت
خدمتکار داشتم وارد  هیحاال من به عنوان زن موقت شوهرش و در نقش  یبود ول زمیعز یباید یخونه  نجایا
 . شدمیخونه م نیا
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چراغ ها رو روشن  اوشیبودم . س ستادهیدر ا یمن همونجا جلو یدر رو باز کرد و وارد خونه شد ول اوشیس
 : کرد و گفت یبودم اخم ستادهیدر ا یمن که جلو دمیکرد و برگشت طرفم . با د

 تو ؟ یایدعوتت کنم ب ینکنه منتظر هیچ -

م . بدون نگاه کردن به خونه به اتاق و وارد خونه شد دمیکش یقیبهش نکنم . نفس عم یکردم توجه یسع
سرد بود و بهتر بود درسا همونطور  یخونه کم یدرسا رفتم و همونجور با پتو گذاشتمش تو تختش ، هوا

 . بخوابه

 : نشست رو مبل و گفت اوشیاتاق خارج شدم و همزمان شالمو انداختم رو شونه هام . س از

که  ی. از اون روز زارمیب یفی، من از گرد و خاک و کث یکنیم زیتم یفردا خونه و حساب یامشب که گذشت ، ول -
 . نبوده نجایا یاون ه.ر.ز.ه مرد کس

بهش  شهیهم یبار برا کی دیگذاشته بود . با یبد یدست رو نقطه  اوشیاز خشم سفت شد ، س عضالتم
 : بغضمو فرو دادم و گفتم قینفس عم هی. با  گفتمیم

ازت  یول زنمیهم نم زیچ چیه ریقبول کردم و ز یگذاشت یگفتم چشم ، هر شرط یگفت یهر چ اوشیس نیبب -
 نیبهش توه گهید خوامی، ازت م ستین گهیکوتاهه ، د ایدن نیمرده و دستش از ا بای.... د خوامیم یزیچ هی

 . تموم شده بایبوده با مرگ د ی، هر چ ینکن

 : دیغر ینسبتا بلند یو با صدا ستادیا یکم یصله از جاش بلند شد و اومد جلوم با فا تیبا عصبان اوشیس

 ... یگفت یبگو چ گهیبار د هی -

 : نداشته گفتم یبه چشماش نگاه کردم و با شجاعت میمستق

 .... نکــ نیبهش توه گهی، د ستین گهیمرده و د باید -

تو صورتم .  دیبا تمام قدرت کوب اوشیام تموم نشده بود که سمت چپ صورتم به شدت سوخت . س جمله
 . بود که نتونستم خودمو کنترل کنم و افتادم ادیشدت ضربه اش انقدر ز

 شدینگاه کردم . باورم نم اوشیبهت دستمو گذاشتم رو گونه ام ، سرمو بلند کردم و به صورت پر از نفرت س با
 . منو زده باشه اوشیس

 : گرفتم سمتم و گفت دینه تهدو نفرت انگشتشو به نشا تیبا عصبان اوشیس

 . گمیخواستم م ی، من هر وقت و هر چ یبکن شویو مخصوصا طرفدار یحرف بزن باینشنوم از د گهید -

هم که کرده باشه االن  یهر کار بایکنه ، د نیبه خواهرم توه خواستیشدند ، دلم نم ریدوباره سراز اشکهام
 . از خودش دفاع کنه تونهیمرده و نم بای، د ستین گهید

 : گفتم هیخواست از کنارم رد بشه که دستشو گرفتم و با گر اوشیس

 ..... کنمینه .... خواهش م باید یکن ول نیبه من بگو ... به من توه باید یبه من بگو ... به جا -
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کردم  ی. سعام شدت گرفت  هیو رفت تو اتاقش . سرمو گرفتم تو دستام و گر دیکش رونیاز دستم ب دستشو
 . دستش ندم یبدون صدا کنم تا بهانه ا

خودمو  گرفتمیم ادی دیکه آروم شدم از جام بلند شدم چمدونم رو برداشتم و به اتاق مهمان رفتم . با یکم
 . چون تنها راه داشتن درساست امیباهاش کنار ب دی! با نهیبه بعد هم نیمن از ا یکنترل کنم ، زندگ

خودم ، رو تخت  شیکردم و لباسهامو عوض کردم ، اتاق که گرم شدم درسا رو اوردم پاتاق رو روشن  شوفاژ
 . اتاق نیاوردم تو ا یفردا تخت درسا رو م دی. با دمیخوابوندمش و خودم هم کنارش خواب

 . شدم داریاز خواب ب اوشیس یبا صدا صبح

 ؟ یبخواب یخوایم ی! تا ک گهیبلند شو د -

 . آروم حرف بزنم با حرص گفتم کردمیم یکه سع یچشمامو باز کردم و در حال عیسر

 ! شهیم داری! چه خبرته ؟ درسا ب ــــســــسیه -

سوت  اوشیو از بلند شدم . شروع شد ، س دمیکش یقی. نفس عم رونیبا خشم نگاهم کرد و رفت ب اوشیس
 . شروع رو زد

 . رونیاتاق رفتم ب سیست و صورتم تو سروو بعد از شستن د دمیبه لباسام کش یدست

 : به دست به طرف در رفت و گفت فیآماده ک اوشیس

نصفه شب  خوادیتا ظهر همه کارا رو انجام بده ... درضمن تخت درسا رو هم ببر تو اون اتاق ... اصال دلم نم -
 . افتهیاز تخت ب

که  دمیقفل در رو شن فیبوق خف یش صداو از خونه خارج شد ، چند لحظه بعد از رفتن دیراهشو کش و
با تمام  ینشن ول ریاشکهام سراز گهیبار د هیکارش  نیکردم از ا یقفل شده . سع یدر ورود دادینشون م

 . ختمیاشک ر یکه کردم بازم چند قطره ا یتالش

 یزندگ شهیمن که هم یبود ، حداقل برا یسخت یلیکردم . کار خ زیگرد و خاک تمام خونه رو تم بایظهر تقر تا
 . کردمیتحمل و از همه مهمتر عادت م دیبا یداشتم کار خونه سخت بود ول یراحت

 . کردیم یهاش باز یتمام مدت که من کار داشتم آروم تو اتاقش با اسباب باز درسا

 یه هاخودم . از تو کمد هم مالف دیو مجلل درسا رو بردم تو اتاق جد یو زور زدن تخت چوب یسخت یکل با
 . در اوردم و تمام مالفه ها رو عوض کردم دیجد

 یکردم به رو یسع یول کردیتخت درد م دنیظهر شده بود که به فکر غذا افتادم ، کمرم به خاطر کش بایتقر
 . ارمیخودم ن

 یکه سالم مونده بودند و بسته  ینیزم بیبود و چند تا س زیکه تو فر یینبود . با مرغها خچالیتو  یادیز زیچ
 . درست کردم تا حداقل درسا گرسنه نمونه یجو پرک شده سوپ مرغ ساده ا
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 . و من فرصت کردم تا استراحت کنم دیتو تختش خواب امدیهم خوشش ن ادیبعد از خوردن سوپ که ز درسا

به استراحتم ادامه دادم  یتوجه چی، بدون ه دمیدر رو شن یبودم که صدا دهیکه دراز کش شدیم یا قهیدق چند
 . وارد اتاق شد اوشیبعد س قهیکه چند دق

 ! نمیپاشو بب -

 . چشمامو باز کردم و نشستم رو تخت یلیم یب با

 ! بله -

 خونه مرتب باشه ؟ دیمگه بهت نگفته بودم تا ظهر با -

 : اخم نگاهش کردم و گفتم با

 ! خونه که مرتبه -

 ی. بازوم درد گرفت سع دیبازومو محکم گرفت و از رو تخت بلندم کرد و دنبال خودش کش یعصبان اوشیس
 . کرد شتریکه فشار دستشو ب ارمیکردم از دستش در ب

 . ؟ .... دردم گرفت یکنی... چکار م یآ -

ف تخت پرتم کرد طر  میوارد اتاق شد نکهیمن رفت تو اتاقش . به محض ا یبدون توجه به تقالها اوشیس یول
 . تخت فرود اومدم ی. با شدت رو

 . دمیپر اوشیداد س یتو شوک پرت شدن بودم که با صدا هنوز

 مرتب ؟ یگیم نیچه وضعه اتاقه ؟ تو به ا نیا -

 : رو کنترل کنم و گفتم تمیکردم عصبان یسع

 . بزنم لتیدست به وسا ینخوا دیاتاق نشدم ، فکر کردم شا نیمن اصال وارد ا -

 : سمت خودش و گفت دیحالت تمسخر جلو اومد و بازومو دوباره محکم گرفت و منو کش با

 زیخونه رو تم یکه همه  نهیخدمتکار هم ا ی فهیو وظ یخونه هست نیرفته ... تو خدمتکار ا ادتی نکهیمثل ا -
 ! یکنه ... البته بدون فضول

 : گفت دیکرد و با حالت تهد ادیدستشو ز فشار

 نی... پس از ا یبدون اجازه من حرف بزن ی.... تو حق ندار ینیبیدرضمن اون زبونتو هم کوتاه کن وگرنه بد م -
بهونه  هیمن فقط منتظر  دایبشنوم .... چشم ! .... حواستو جمع کن و خوامیکلمه ازت م هیبه بعد فقط 

 ! دستم نده ونهو دخترمو بردارم و برم .... پس به رونیهستم تا مثل سگ پرتت کنم ب
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کلمه  یواقع یمنو به معنا اوشی، س کردمیتو قلبم حس م یادیول کرد و از اتاق خارج شد . نفرت ز بازومو
 هیکردم گر ی، سع دندیسخت بود ، اشکهام دوباره جوش یلیخ ریهمه تحق نی. تحمل ا کردیداشت خرد م

 . بدجور خردم کرده بودند اوشیس یحرفها ینکنم و محکم باشم ول

غذا دوباره  دنیبا د اوشیکردن اتاق شدم . س زیمشغول تم یو خسته بودم ول کردیکمرم درد م نکهیا با
 تونستمینم یبهتر زیچ یخال خچالیکه با در قفل شده خونه و  دیانگار خودش هم فهم یشد ول یعصبان

 . زود ساکت شد نیهم یدرست کنم ، برا

کنم .  زیاز فرداش مجبورم کرد کل خونه رو دوباره تم اوشیس یکرده بودم ول یریتمام خونه رو گرد گ نکهیا با
مبل ها و پرده ها رو بشورم و اتو کنم و  یمجبورم کرد تمام مالفه ها و روکش ها یحت شترمیآزار دادن ب یبرا

 . مرتب کنم

مدت با ل.ذ.ت مشغول  تمام اوشیکه س یهفته ا کی،  گذرهیخونه گذاشتم م نیکه پا به ا یهفته از روز کی
هنوز هم تو  اوشیس یها یرحمیب دنیهام بوده . با گذشت چند روز و چش یخستگ یآزار دادن من و تماشا

 شکنجه گر ؟ نیشده به ا لیتبد اوشیکه چطور س گنجهیباورم نم

هفته در رو هم قفل کرد . با  نیاز خونه خارج شد و مثل تمام ا ریدستور و تحق یبعد از کل اوشیس صبح
طبق  دیداغون به سمت اتاق رفتم و درسا رو بغل کردم و مشغول در اوردن لباسهاش شدم . با یا هیروح

 . رهتا سرما نخو کردمیم اطیاحت دیهم با یلیو خ کردمیهر روز حمامش م اوشیدستور س

 . هار شدمو منم مشغول آماده کردم نا دیخواب شهیاز حمام درسا مثل هم بعد

بستم و گذاشتم تو فر .  لیرو با فو رکسیو در پ دمیگوشت پهن شده چ یحلقه شده رو رو یها  گوجه
 : لب زمزمه کردم ریاومد . ز یباز شدن در ورود یکه صدا کردمیم میداشتم حرارت فر رو تنظ

 " ! کمکم کن کنمیتو ... خواهش م دیبه ام ایخدا " -

و داره  ستادهیخانم تو سالن ا ونیکتا دمیکردم و از آشپزخانه خارج شدم که در کمال تعجب د میرو تظ حرارت
درسا رو ازم گرفت  اوشیخواهد بود . بعد از اون شب که س یبرخوردش چ دونستمی. نم ارهیمانتوشو در م

 . دمشیند گهید

من برگشت ، انتظار داشتم حداقل  یسالم کردم . با صدا ییرسا یو با صدا یو رفتم نزد دمیکش یقیعم نفس
 . پوزخند روشو برگردوند هیبه سر تا پام انداخت و در آخر با  ریپر از تحق یاول نگاه یجوابمو بده ول

که به خاطر  هیعیخانم نداشتم . طب ونیرو از کتا یبرخورد نیبهت دهنم باز مونده بود ، اصال انتظار چن از
 . حد رو نه نیتا ا یته باشه ولبه دل گرف نهیاومده ک شیاتفاقات پ

به  یول "دره !  یجلو زیرخت آو " گفتمیم خواستیکامل از تنش در اورد و گرفتش طرف من ، دلم م مانتوشو
 : زدم بیخودم نه

رو از رو بسته ...  ریزن هم که انگار شمش نیبهانه است .... ا هی الیفقط دن اوشیحرف نزدن ، س دایو " -
 " ! حرف نزن تا دردسر نشه
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 خودمو کنترل کردم و دستمو جلو بردم و مانتو شال رو از دستش گرفتم و گفتم قینفس عم هیمعمول با  طبق

: 

 ! دیخوش آمد -

چون پوزخند  دمیخانم فکر کرد ترس ونیانگار کتا یبود ول تیکه به خاطر عصبان ی، لرزش دیلرزیم یکم صدام
 . بهم زد یا گهید

 ریبهم گ اوشیس خواستمیکردم و به طرف آشپزخانه رفتم تا شربت درست کنم . نم زونیو شال رو آو مانتو
خونه است  نیاز مهمانان ا ییراییام پذ فهیخونه هستم و وظ نیبشه که من خدمتکار ا ادآوریبده و دوباره بهم 

 . هکامال با رفتار پسرش موافق ی. مخصوصا که مهمان هم مادرشه که انگار

 هیرو گذاشتم تو  وانیپر نعنا هم انداختم توش ، ل هیخانم  ایشربت آلبالو درست کردم و مثل ثر وانیل هی
 . تاکرده گذاشته بودم و رفتم تو سالن یدستمال کاغذ هیکه از اول توش  یشدستیپ

هم ، شربت رو بهش تعارف کردم که اونم بدون  یمبل نشسته بود و پاهاشو انداخته بود رو یخانم رو ونیکتا
 . تشکر برداشتش و بدون توجه من خوردش

. خواستم برگردم تو آشپزخانه که با لحن سرد و  کردیبود اگر تشکر م یادیرفتارهاش توقع ز نیبا ا واقعا
 : گفت یدستور

 ! نجایا اریبرو درسا رو ب -

 : گفتم رفتمیت اتاق درسا مکه به سم یکردم و در حال یقروچه ا دندون

 ! چشم -

.  کردیم یکه تو تختش گذاشته بودم باز ییها یشده بود و آروم داشت با اسباب باز داریرو شکر درسا ب خدا
 . با لبخند رفتم کنار تخت و بغلش کردم

 دختر قشنگم ؟ یدیخوب خواب -

ده ماهش بود و کم کم  بایتقر گهیبه گونه ام ، د دیکرد و گونه اش رو مال یا ینمک یبا لبخند من خنده  درسا
پوشکشو بهن کردم  ضیو تشک مخصوص تعو دمی. گونه اش رو بوس گرفتیم ادیمختلف رو  یداشت رفتارها

 . رو تختم و درسا رو هم خوابوندم روش

 نکهیزرد رنگ خوشگلشو هم تنش کردم . با ا یبچه زدم و لباسها ونیعوض کردم و به بدنش لوس پوشکشو
 یداشت رو رو لپ ها یخوب یبازم کرم مخصوص دست و صورتشو که بو یصبح حمامش کرده بودم ول

خواستم یدرسا کامال مرتب و خوشگل و خوشبو باشه ، نم خواستیزدم ، دلم م شیتوپول یخوشمزه و دستها
 " ! ستیبلد ن یبچه دار نیبب "و بگه  رهیبگ رادیخانم بدم که ازم ا ونیبه دست کتا یبهانه ا

 . رونیکوتاهش و بغلش کردم و رفتم ب یآخر هدبند زرد رنگشو هم گذاشتم رو موها در
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و  کی، بدون حرف رفتم نزد کردیم یخانم همونجور نشسته داشت با نگاهش کل خونه رو بررس ونیکتا
 یا دهیترس یخواستم درسا رو بزارم تو بغلش که درسا لباسم رو گرفت تو دستش و روشو برگردوند با صدا

 : گفت

 ! .. ما .. ما -

 : گفت یعصبان یو با تعجب و لحن دیخانم دستشو عقب کش ونیکتا

 مامان ؟ گهیبهت م -

 . ستادمیرو درست بغل کردم و صاف ا درسا

 ! گرفته ادیکه  شهیم یمان ... چند روزما گهیبله ، بهم م -

بعد از  اوشیبار بهم گفت مامان . شب بود و طبق دستور س نیاول یافتادم که درسا برا شیچند شب پ ادی
عروسک مورد عالقشو  یوقت ییهویکه درسا  کردمیم یبا درسا باز اوشیچشم س یجلو منیشام داشتم تو نش

شد ، درسا رو بغل  عحرف اشک تو چشمهام جم نیا دنی. با شن " ما ... ما "بهش دادم ذوق کرد و گفت 
 . کردم و محکم به خودم فشردم

در  یبا اخم بهمون نگاه کرد ول یچند لحظه ا اوشی، س نمیانداختم تا عکس اعملشو بب اوشیبه س ینگاه
 : گفت تینها

 ! درسا به تو بگه مامان تا به اون خواهر ه... ات دمیم حیترج -

دختر  ینیخواهرم که بب یی؟ کجا باید یی. کجا دمیینگفتم و فقط با عشق درسامو بغل کردم و بو یزیچ
 که کلمه ماما رو به تو بگه ؟ ییگرفته ؟ کجا ادیکلمه رو  نیکوچولوت اول

 ؟ دونهیم اوشیس -

 : ، با اعتماد به نفس گفتم رونیخانم از فکر اومدم ب ونیکتا یصدا با

 ! موافقه که درسا به من بگه مامان اوشیبار بهم گفت .... س نیخودش اول ی.... جلو! . دونهیبله م -

 : خانم با نفرت روشو برگردوند و گفت ونیکتا

 . یو برو به کارت برس ... دوست ندارم جلو چشمم باش نجایبچه رو بزار ا -

و گذاشتم کنارش و خودم هم رفتم تو و رفتم از تو اتاق براش چند تا عروسک اوردم  نیرو گذاشتم رو زم درسا
 . آشپزخونه و مشغول درست کردن ساالد شدم

خانم سرمو بلند  ونینگاه کتا ینیگذشته بود و منم غرق در افکار خودم بودم که با احساس سنگ یساعت مین
 . کردم

 : گفت یکننده ا ریو با لحن تحق کتریاشو از اپن برداشت و اومد نزد هیمتوجش شدم تک نکهیا دنید با
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؟ ... اون خواهر گور به گور شده ات پسرمو خرد کرد و رفت به درک .... حاال هم که تو  یهست یحاال راض -
 .. .... چطور نتونستم شماها رو بشناسم و پسر دست گلم انداختم تو چنگتون ؟ یشد زونشیآو

 نیضعفم ... توه یره دست گذاشتند رو نقطه جوابشو بدم . دوبا ای رهیام بگ هیحبس کردم تا مبادا گر نفسمو
نقطه ضعفم  نیخانم هم دارن از هم ونیو کتا اوشیداغونم کنه و س تونهیم یاز هر حرف شتریب بایبه د

پر  ینگاهم کرد و رفت پشت سرم و با لحن ریخانم دوباره با تحق ونیزجرم بدن . کتا شتریتا ب کننیاستفاده م
 : دامه دادا لرزوندیاز خشم که بدنمو م

و پسرمو کامال  یکار ناتمام خواهرتو تمام کن یخوای؟ .... چرا م یپسرم شد زونی؟ .... چرا آو نجایا یچرا اومد -
 ... ؟ یما بردار یو دست از سر زندگ یگم بش یری؟ ..... چرا نم ینابود کن

 یگریاشکهام پوزخند د دنیخانم با د ونیشد ، کتا ینتونستم تحمل کنم و چند قطره اشک رو صورتم جار گهید
 . رونیزد و رفت ب

 یدادم . من به خودم قول داده بودم که محکم باشم ول دنیو به اشکاهام اجازه بار یرو صندل نشستم
محکمم  تی. پس کجاست اون شخص زمیریباهام کردند که مرتب دارم اشک م یو مادرش چنان رفتار اوشیس

 زویکه همه چ اوشیازشون نمونده ؟ ... لعنت به تو س یزیچ گهیباالم ؟ چرا د ؟ کجاست اون اعتماد به نفس
 ! یریگیازم م یدار

 . نرفتم رونیاز آشپزخانه ب گهیجام بلند شدم و خودمو باشستن ظرفها و کار کردن مشغول کردم و د از

 . برگشت خونه و مشغول صحبت با مادرش شد شهیزودتر از هم اوشیس

و  اوشیو به طرف س زیم یرو دمیآماده کردم ، غذا ها رو چ قهیداخل سالن رو با سل زیر هم مناها یبرا
 . مادرش رفتم

 . دییغذا آماده است ... بفرما -

 : خانم دراز کردم و گفتم ونیبه طرف کتا دستمو

 . زیسر م دییبه من تا ناهارشو بدم ... شما بفرما نیلطفا درسا رو بد -

رفتن . چشمامو بستم  زیبه سمت م اوشیو با س نیزم یخانم بدون توجه به من درسا رو گذاشت رو ونیکتا
خودم و  یخودمو کنترل کردم . درسا رو بغل کردم و رفتم آشپزخانه . غذا قینفس عم هیبا  شهیو مثل هم

 . درسا رو گذاشته بودم تو آشپزخانه

و هر  کردینگاهم م یدرسا با حالت خاص رفتمیون صدقه اش مو قرب دادمیمدت که داشتم به درسا غذا م تمام
جو متشنج  ریام . طفلک انگار تحت تأث نهیس یرو ذاشتیطرفم و سرشو م دیکشیخودشو م کباری قهیچند دق

 . بود دهیخونه ترس

و  اوشیس شیپ منیشد ، دست و روشو شستم و گذاشتمش تو نش داریدرسا از خواب ب نکهیبعد از ا عصر
 . بارم نکنند گهید زیچ هینباشم و دوباره  درسشونیخانم و خودم هم رفتم تو آشپزخانه تا تو د ونیکتا

 . ببرم یگفت براشون چا یبلند بایتقر یبا صدا اوشیکه س گذشتیاز آمدنم به آشپزخانه نم قهیچند دق هنوز
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 . رونیبردم ب ینیریو با ظرف ش ختمیخوشرنگ ر یاستکان چا دو

به  یزیچ هی وانیخانم داره با ل ونیگذاشتم متوجه شدم که کتا زیم یرو رو یچا ینیکه خم شدم و س نیهم
 هی،  دهیهست بهش م زیکه رو م یآلوئه ورا ا یدنیکه دقت کردم متوجه شدم داره از نوش ی، کم دهیدرسا م

 : داد زدم یبلند یکه با صدا دمیلحظه انقدر ترس

 ... ! نیاز اون بهش ند -

 یول کردیزده به من نگاه م رتیخانم ح ونی. کتا دمیخانم کش ونیرو محکم از دست کتا وانیهمزمان ل و
 . برگشت و با پشت دست محکم زد تو دهنم تیبا عصبان اوشیس

ام هم خورد و ضربه اش انقدر محکم بود که باعث  ینیخون رو تو دهنم احساس کردم ، دستش به ب یشور
 . ار بشهشد چند لحظه چشمام ت

 . زل زدم بهش تیچشمامو باز کردم و با عصبان اوشیکه با داد س نیرو گرفتم و نشستم رو زم زیم

چکار کنه و چکار نکنه ؟ .... تو جز  یبهش بگ کنری؟ .... چطور جرأت م یزنیسر مادر من داد م یبه چه حق -
.... پاشو  ستیبه تو هم مربوط ن دهیخواست بهش م یخودشه هر چ ی.... نوه  یستین یچیخدمتکار ه هی

 ! نمیبب نجایگم شو از ا

شده بودند  یروصورتم جار یبودم ک دهیدهنم برداشتم ، اشکاهمو که اصال نفهم یپر از خونم رو از جلو دست
 : گفتم یظاهر یرو پاک کردم و با آرامش

سال  کی ریز یبچه ها یبرا شده و عسل هم نیریکه با عسل ش ینیبیم یبخون یدنیاون نوش یاگر رو بطر -
براش  یدنی... خوردن اون نوش شهی( م سمیمرگ بار ) بوتول تیخطرناکه و دور از جونش باعث مسموم یلیخ
 ! خطرناکه یلیخ

 : هم آروم شده بود با نفرت گفت یمحکم کارم شده بود و تا حد لیکه انگار متوجه دل اوشیس

 . خب برو گم تو اتاقت یلیخ -

دلمو  زدیبود و مدام منو صدا م دهیدرسا که ترس ی هیگر یزور از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم . صدا به
 . بدون حرف رفتم تو اتاقم یول کردیخون م

که خدا بهم رحم کنه و  کردمیدرسا خطرناکه ! از ته دعا م یبودم ، عسل واقعا برا دهیو ترس یعصبان یلیخ
 . تهافیدرسا ن یبرا یاتفاق

 : به مادرش گفت اشویکه س دمیموقع از پشت در شن نیهم

 ! نیایو ب نیچیمامان پتوشو دورش بپ -

و مادرش رفتند ، خدا رو شکر  اوشیس دادیاومد که نشون م یبسته شدن در ورود یچند لحظه بعد صدا و
 . راحتتر بود المیخ نجوریدرسا رو برد دکتر ا اوشیکردم که س
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پاک کرد ، خدا رو شکر  موینیپنبه و الکل برداشتم و باهاش خون دور دهن و ب هیاول یکمک ها یجعبه  یتو از
 . سوختیلبم بدجور م یبود ول دهیند یا یجد بیآس مینیب

 . زنگ زدم شیشدم و به گوش اوشیس یحرفها الیخیساعت بعد انقدر نگران درسا بودم که ب مین

 ؟ هیچ -

 درسا چطوره ؟ حالش خوبه ؟ -

 ! افتادهین یآره خوبه ... دکتر گفت اتفاق -

 . کنار پنجره نشستم و به فکر فرو رفتم یصندل یو رو دمیکش یرو قطع کرد . نفس راحت یهم گوش بعد

 . افتادم که درسا و مامان تنهام گذاشتند یشب ادی

داشتم ، دلم  یبد یلیکدوم جوابمو ندادن ، حس خ چیفتم هو مامان تماس گر  باید لیبا موبا یهر چ اونشب
 . توجهمو جلب کنه تونستیدرسا هم نم یها هیگر ی. انقدر نگران بودم که حت زدیبدجور شور م

رو کاناپه خوابش  هیگر ی، درسا بعد از کل رفتمیبود و من همچنان نگران تو سالن داشتم رژه م ازدهی ساعت
 . نبود که بلند شده بود که جواب دادم هیزنگ تلفن هنوز دو ثان یبرده بود ، صدا

 ! بله -

 فرخ ؟ بایسالم خانم ، منزل خانم د -

 بله درسته ، شما ؟ -

 .... رمیگی... تماس م مارستانیمن از ب -

منتقل شده و از  مارستانیدو جسد به اون ب شیساعت پ کی، خانمه گفت که  دمیفهمیحال خودمو نم گهید
به  ییشناسا یکه برا خواستندیبوده تماس گرفتند و ازم م شونیکیکه همراه  یا یمدارک و گوش یرو
 . برم مارستانیب

؟ ... اصال  ییشناسا یبرم برا دی؟ ... چرا من با ی... دو تا جسد ! ... جسد ک دیچرخیدور سرم م ایدن
 . مینیبود رو بب انیکه ع یتیواقع تونستمینم

 شیساعت بعد همراه خواهرش اومد . خواهرش موند پ میلرزان با مهرداد تماس گرفتم . مهرداد ن ییدستها با
 . میرفت مارستانیدرسا و ما به ب

 یکی نیرخ داده که دو سر نش یاطرف شهر تصاف یاز جاده ها یکیگفتن که حدود دو ساعت قبلش تو  بهمون
 . ده بوده در جا فوت شده اندها که به ته دره سقوط کر  نیاز ماش

کنه ! با  ییخانم شناسا دیگفتند خانم ها رو با یبره ول ییشناسا یمن برا یاصرار کرد که به جا یلیخ مهرداد
 . از پرستارها وارد سردخانه شدم یکی یهمراه
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تونستم مامان نابود شده  بایدو صورت تقر نیکنار هم باز شدند و من ب یبود که دو کشو یلحظه زمان نیبدتر
 . کنم ییرو شناسا بایو د

و  هیگر ریبلند زدم ز یمن بودند . انقدر حالم بود که همونجا با صدا زترنیبود جسد ها متعلق به دو عز درست
 . پرستار مانعم شد یرو بغل کنم ول بایخواستم مامان و د

متوجه موضوع شده  گهیبه آغوش مهرداد پناه بردم . مهرداد هم که د هیاومدم با گر رونیاز سردخانه ب یوقت
 . تماس گرفت و موضوع رو اصالع داد اوشیمن با س یبود همزمان با آروم کردن من با گوش

قدم بر  یخانم در کمل خونسرد ونیغم تو صورتش نبود . همراه کتا ای یاز ناراحت یاثر چیاومد ه اوشیس یوقت
 . داشتیم

گفتم  اوشیرو به س یبلند یامضا شد نتونستم تحمل کنم و با صدا اوشیمدارک مربوطه توسط من و س یوقت
 ؟

 ؟ یستی؟ .... زنت مرده ! ... تو ناراحت ن یفهمیمرده ! ... م بای؟ .... د اوشیچته س -

 : زد و گفت یپوزخند یدر کمال خونسرد اوشیس یول

 ! شمیت نمناراح انتکاریزن خ هیمن به خاطر مرگ  -

خانم هم چند قدم دورتر  ونیو کتا کردمیم هیگر یزد که من در آغوش مهرداد به سخت یحرف رو در حال نیا و
 . خانم و مهرداد برمال کرد ونیکتا شیپ شونویراز زندگ نیتریخصوص اوشیس نجورینظارگر حرفهامون بود و ا

 . بتونم آروم تر باشم یشد تا حداقل چند ساعت قیبه من تزر یبا اصرار مهرداد آرامبخش اونشب

ربع به ده شب بود . انقدر تو  کیبه ساعت انداختم ، ساعت  یرعد و برق به خودم اومدم ، نگاه یصدا با
 یبود ، دستمو دراز کردم و چراغ رو کیافکار خودم غرق بودم که متوجه گذر زمان نشده بودم . اتاق کامال تار

 . دمرو روشن کر  یپاتخت

من  یو درسا هنوز برنگشتند . درسا کوچولو اوشیکه س دادینشون م نیاومد و ا یاز خونه نم ییصدا چیه
 ! ارهیدر م ییو منو از همه تنها شهیروز درسا کوچولوم بزرگ م هیهنوز برنگشته بود . 

 : دو ختم و زمزمه کردم ی شهیش یو نگاهمو به قطرات روان رو دمیکش یآه

 آغاز من نینازن ی، ا میپر از تنهائ امشب

 شب آواز من دیجامانده ام ، گرد یروشن از

 حسرت گشته ام ماریخود جدا افتاده ام ، ب از

 دل را کشته ام ، ظلمت شده هم ساز من دیخورش

 کهکشان را شهره ام یآسمان را زهره ام ، وا یا

 انباز من یشو یم یدهد ، ک یعذابم م طوفان
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 شوم تیپروانه ام ، تا شمع شبها یشو یم یک

 پرواز من یشو یم یدر قفس ، ک رمیاس یمرغ

 . دیلحظه به ذهنم رس هیتو  ینه ول هیوصف حالم بود  دومینم

و با هم درد دل  نشستمیم بایرو داشت که بدون دغدغه کنار د ییروزها یبدجور گرفته بود ، دلم هوا دلم
و  میموندیاونوقت ما م رفتیو به هوا م شدیهامون پوچ م یکه تمام نگران میزدیو در آخر انقدر حرف م میکردیم

 . هامون یاز ته دل و خوشحال یخنده ها

چشمهاشو در اثر  شیسال پ یلی. بابا خ خواستیو مامان رو م بایجمع سه نفره و شاد من و د یهوا دلم
و مامان رو ازم گرفت و موندم من ،  بایدا د. حاال هم که خ میبست و ما سه نفر موند ایدن نیا یسرطان رو

دارم  ی. تنها کسم شد درسا که به خاطر داشتنش مجبور شدم هر چ اوشیکس تو دست س یموندم تنها و ب
 . رو بزارم کنار

رو  یآه حسرت بار ک مونیشد ؟ .... خوشبخت نجوری..... چرا ا دادیبود و جواب سوالمو م یکی خواستیم دلم
 چیه یراهشو کج کرد و خالف رفت ؟ ول زمیعز یبای؟ .... از همه مهتر چرا د میروز افتاد نیبه ابلند کرد که 

 . کس نبود که جوابمو بده

روزنه روشن داره ،  کیکه تنها  کیتار یزندگ هیقلب پر از درد و  هیو  جوابیمشت سوال ب هیموندم و  من
 ! درسا

 . خوابم برد یصندل یکه تو همون حالت رو هیچقدر قصه خوردم و گر دونمینم

 . دمیاز خواب پر یتکان دست با

 ؟ هیچ -

رو خصمانه نگاهم  اوشیس یروشن شده بود چهره  یکم یپاتخت یچراغ رو هیاتاق که فقط به وسل یکیتار تو
 . دادم صیرو تشخ کردیم

 دهیراحت خواب الیخسته ام .... خانم با خ ری؟ .... پاشو درسا رو بگ یدیخواب نجوری؟ ... چرا ا هیچ یچ -
 . کنم یبچه دار دیوقت شب با نیاونوقت من ا

 : و گفتم رمیزبونم رو بگ ینتونستم جلو دادیرو نشون م قهیدق ستیو ب ازدهیکوتاه به ساعت که  ینگاه با

 ! یکن یهم تا االن بچه دار دیبا رونیب شیبریوقت شب م نیتا ا یوقت -

. سرم افتاد رو شونه اش  دیدستشو کرد تو موهام و محکم عقب کش اوشیارش رد بشم که ساز کن اومدم
گوشم  رینگه داره ز نییصداش رو پا کردیم یکه سع ی...... با دست آزادش چونمو محکم گرفت و در حال

 : دیغر

بهونه دستم نده که  دای. و.... یامروزو فراموش کرد یتو دهن نکهی؟ .... مثل ا یبازم که افسار زبونتو ول کرد -
 ! واسه قتلت نده شتریب ی زهیازت متنفرم پس بهم انگ ی.... به اندازه کاف رونیزبونتو از حلقومت بکشم ب
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که به  یشده بود ، در حال زیانقدر درد تو دلم بود که تحملم لبر یول شدیدستش خرد م ریام داشت ز چونه
 : گفتم زدمیحرف م یسخت

بار  هی.... تو که  یکنیمنو هم بکش .... در حقم لطف م شیکه کشت بایخب بکش و راحتم کن .... مثل د -
 . روش نمیا یکشت

رو  دیکشیکه خشم و نفرت ازشون شعله م اوشیس یگرد شده  یچشما تونستمیهم م یکیتو اون تار یحت
 . نمیبب

 انهیقلبش بود و ضربانه وحش یشونه ام رو ، شدیو باعث چندشم م خوردیبه گردنم م شیعصب یها نفس
بود  ندیبرام خوش آ نیو منقبض شده بود و ا دیلرزی.... تمام بدنش از خشم م کردمیحس م یقلبشو به خوب

 ! با حرکت گردنمو بشکنه تونهیم تیوضع نیمهم نبود که تو ا ی... حت

؟ ... اگر  یدرسا افتادم ... پس درسا چ ادی یا کدفعهی یو مامان ول باید شیپ رفتمیو م شدمی! راحت م بهتر
 . ادیبه درسا کوچولوم م یچ رمیمن بم

 . کشون کشون منو با خودش برد اوشینداشتم چون س شتریفکر کردن ب فرصت

 . نیتخت محکم خوردم زم کیاتاقش شد و از همون دم در چنان پرتم کرد که نزد وارد

گرفت سمتم  دیانگشت اشارشو به نشانه تهد یعصبان اوشیس سرمو بلند کردم و نگاهش کردم . سرسختانه
 : و گفت

دوست داشتم سنگسار شدنشو با  یلیحقش بود که به درک واصل بشه ! .... خ زتیهمه چ یاون خواهر ب -
داشت که اونطور راحت مرد .... من بهت گفته بودم که زبونتو  یانگار اقبال بلند یول دمیدیچشم خودم م

نشدم و نزدم  یو تا عصبان یداریمانتو و شالتو برم یریحاال م نینداشته .... هم یانگار اثر یول یکوتاه کن
 ! یکنیخونه گورتو گم م نیناقصت کنم از ا

و  یخفه ش یکه نتونست دایاز رحم تو چهره اش نبود . لعنت به تو و یاثر چیزده نگاهش کردم ، ه وحشت
 . مردمیمن بدون درسا م کردیم رونمیب اوشیداشت ، اگر سن یا یمعن چیغرور ه گهی. د یحرف نزن

 : گفتم هیپاش زانو زدم و با گر ی، جلو کشیبلند شدم و رفتم نزد دیلحظه ترد ی بدون

... داغ مامان و  دیازم بگذر ... ببخش کنمیگفتم .... خواهش م یچ دمیلحظه نفهم هیغلط کردم ....  اوشیس -
تکرار  گهید دمی.... قول م دیببخش کنمی.... خواهش م دی... ببخش دمی.... نفهم دهیبدجور داره عذابم م باید

 ! نشه

 رفتیم یبدون توجه به حرفام خم شد و بازومو گرفت و از اتاق خارج شد ، داشت به سمت در ورود اوشیس
 . ... شروع کردم تقال کردم

 اوشینکن .... س رونمیب کنمی.... التماست م مزنیحرف نم گهی..... غلط کردم .... د کنمیخواهش م اوشیس -
 . کنمیخواهش م
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همچنان بدون  اوشیبشه . س داریبلند حرف بزنم ، ممکن بود درسا از خواب ب یراحت با صدا تونستمینم
 ؟ یچ یتا منصرف بشه ول کردمیم یکار دیبودم با دهی، واقعا ترس دیکشیتوجه به حرفام منو به سمت در م

سنگ اپن رو گرفتم که باعث شد  یاز ستون ها یکیدست انداختم و  عی، سر میاپن آشپزخانه بود کینزد
 . لحظه کنترل از دستش خارج بشه و بازومو ول کنه هی اوشیس

و  ارمیها نتونستم کنترل خودمو به دست ب کیبودن سرام زیکه بازوم از دستش ول شد با خاطر ل نیهم
 . شدم جیکوتاه آشپزخانه و گ یپله  زیخورد به لبه ت میشونیپلحظه کنار  هیافتادم و تو 

که  اشوی. س دمیدراز کش نیزم یآخ رو هیگفتم و با  میشونیشد . دستمو به پ یام جار قهیشق یرو یگرم خون
 : معلوم بود هول کرده اومد کنارم زانو زد و گفت

 . نمیشد ؟ .... دستتو بردار بب ی.... چ نمیپاشو بب -

 هیقصد ندارم دستمو بردارم با  دیکه د اوشی. س زنهیاگر دستمو بردارم خون از زخمم فواره م کردمیم حس
 . حرکت دستمو برداشتم و به زخمم نگاه کرد

 . امیزخم ساده است .... بلند شو بتمرگ رو مبل تا ب هینشده  یزیچ -

کردن من  رونیخوشحال بودم که فعال از ب یول کردیدرد م یلیسرم خ نکهیشد و به سمت اتاقش . با ا بلند
 . منصرف شده

و  دیسر رس هیاول یچند لحظه بعد با جعبه کمک ها اوشیمبل نشستم . س یاز جام بلند شدم و رو یسخت به
 : و پانسمان کرد و گفت زیبا خشونت تمام زخمو تم

بار  هیبه حالت اگر  یوا یول گذرمیزت مدفعه رو ا نی.... ا رمیگیم دهیرو نشن یزد شیپ قهیکه چند دق یهر زر -
 ! رونیب ندازمتیم یرحم چیاونوقت بدون ه یبکن یکار لمیبرخالف م گهید

کار پانسمان تمام شد رفت تو اتاقش و در رو بست . خدا رو شکر کردم که منصرف شد . انقدر  نکهیاز ا بعد
 . باز نکنم یدهنمو الک گهیبودم که به خودم قول دادم د دهیترس

تنش نبود که بخوام عوض کنم  رونیرفتم تو اتاقم ، درسا مظلومانه تو تختش خواب بود ، لباش ب یسست با
 . دمیخواب عیسر یلیخ یزیو بدون فکر کردن به چ دمیپس پتوشو روش مرتب کردم و رو تختم دراز کش

 ی، در جواب سوالها زدمیحرف نم گهید که به خودم داده بودم ی، طبق قول گذشتیاز اون شب م یماه کی
 یبود و به راحت یانگار از کارش راض اوشیبله و چشم بود . س شدیکه از دهنم خارج م یتنها کلمات اوشیس

حرفها رو  ییجورا هی.  ندماز دست  نمویتا با ارزشتر موندمیو منم ناچار ساکت م کردیم یعقده هاشو خال
 اوشیتا س شدیهم باعث م نیحرص نخورم و هم یخودیب کردمیم یو سع گرفتمیم دهیرو ناد اوشیس یکارها

 . به مقصودش نرسه و روز به روز بدتر بشه

زبونم رو گرفتم و  یبازم جلو یکرده ول شهیخونه منو تو ش یخانم اومده و حساب ونیکتا یمدت چند بار نیا تو
 . از کنارش گذشتم یظاهر یتفاوت یب هیبا 
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بعد از خوردن ناهارش برگشت کارخانه و منم بعد از خواباندن درسا  اوشیبود و طبق روال هر روز س ظهر
 زیگذشته بودم . همه چ اوشیبودم که پا تو خونه س یمدت نیکردن آشپزخانه شدم ، تو فکر ا زیمشغول تم

داشت  تیمن تو واقع یراب یول یبه چه جرم دونمیکه نم یقیحق یمتأسفانه کابوس یکابوس بود ول هیمثل 
ها شده بودم  زیچ یلیبازتر متوجه خ یو مامان در اومده بودم و حاال با فکر بای. از شوک مرگ د خوردیرقم م

 . نکرده بودم دایپ یقانع کننده ا لیدل چیهنوز ه یول

افتاد و از دستم  شستمشیکه تو داشتم م یوانیو ل دمیزنگ در از جا پر یتو فکر بودم که با صدا یقدر به
رفتم تا در رو باز کنم . دو  یکردم و آب رو بستم ، دستکشهامو در اوردم و به سمت در ورود یشکست . پوف

 . کردیدر رو قفل نم گهید اوشیکه س شدیم یهفته ا

 . نتونستم سالم کنم یفرد رو به روم به قدر شوکه شدم که حت دنیباز کردن در و د با

اشک تو چشمهام جمع شد .  دنشیپشت در بود . با د دیغم رو توش د شدیم یاحتکه به ر  یا افهیبا ق مهرداد
 . برق گذشته رو نداشت گهیالغرتر شده بود و چشماش هم د یلیخ یبود ول پیخوشت شهیمثل هم

 : نگاه گله مند گفت هیزل زده بودم بهش که با  یاشک یچشماها با

 تو ؟ امیب یکنی؟ ... تعارفم نم ی.... خوب دایسالم و -

بگه هم  اوشیو به س نهیما رو بب یکی نکهیفکر ا یو حت میستادیمتوجه شدم که دم در ا هویخودم اومدم ،  به
 . لرزوندیتنمو م

 : بهش دوختم و گفتم دمویتو و در رو بستم . نگاه ترس دمشیدست مهرداد رو گرفتم و کش عیسر

 ؟ یکنیچکار م نجایا -

درسته ؟ .... تو با شوهرِ   زننیکه م یی؟ .... حرفها یکنیچکار م نجایتو ا دایرم .... وکه من ازت دا هیسول نیا -
 ؟ یخواهر مرحومت ازدواج کرد

 دمیتازه فهم دمیدو ماه که مهرداد رو د کیشد ، بعد از  ریاز گوشه چشمم سراز یبستم و قطره اشک چشمامو
 . کردیاشکم رو پاک م یدست مهرداد رو رو صورتم احساس کردم ، به آروم یچقدر دلم براش تنگ شده . گرم

 . ینشد اوشی... بگو که تو زن س یبگو که دروغه .... بگو تو هنوز عشق من دایو -

 . پر از غم مهرداد کردم یبه چشمها یشدن . نگاه یگذاشتم رو دستش و اشکام رو صورتم جار دستمو

نگرفتن درسا بود ... مهرداد  یبرا اوشیتنها شرط س نیمن مجبور شدم .... امهرداد ....  ستیدروغ ن -
 . از درسا بگذرم تونمیدرکم کن ، من نم کنمیخواهش م

 : و گفت دیچند باز دستشو تو موهاش کش یو با کالفگ دیدستشو کش مهرداد

 ؟ یشرط گذاشته تو زنش باش رهیدرسا رو ازت نگ نکهیا یبرا اوشیس یعنی -
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بود و  انیجر نیسر ا هیمهرداد  ینه ول ایبود  یکار درست قتیگفتن حق دونستمینگاهش کردم ، نم مردد
 رو بدونه قتیحق مهرداد بود که حق نیشده بود و ا یندیناخوش آ راتییاتفاقات دچار تغ نیسر هم شیزندگ

. 

 : و گفتم نییرو انداختم پا سرم

 یخدمتکار از درسا نگهدار هی....  هیبود که من به عوان  نیا اوشیازدواج نبود ... شرط س اوشینه شرط س -
 . کنم

 . دمیبلند مهرداد از جام پر یصدا با

 نیاون نامرد تو رو به عنوان خدمتکار اورده تو ا یعنی؟ ...  دایو یچ یعنی؟ ... خدمتکار ؟ ....  یــــــیچ -
 ! خونه ؟

 : نکنم ، سرمو به نشانه بله تکون دادم و گفتم هیکردم خودمو کنترل کنم و بازم گر یسع

مجبور  نیهم ی... برا شهیو نم میاصرار کرد که ما نامحرم یمامان مهر یبود ول نیا اوشیآره ... شرط س -
 . میبخون غهیص میشد

که  نی. ا کردمیسخته ، درکش م یلیموضوع براش خ نیا رشیمهرداد قرمز شده بود ، معلوم بود که پذ صورت
بشه  گهینفر د هی ی غهیروزه ولت کنه و مجبورش کنن ص هیباشه  تیزندگ یشگیکه قراره همراه هم یدختر

 . واقعا دردآوره

 : در سکوت نگاهم کرد و گفت یا قهیدق چند

 و تنها دردت درساست ... درسته ؟ یستین اوشیتو زن س -

خدمتکار بودم و اون  هیمدت فقط  نیمطمئن بشه که من تو ا خواستیمنظورش شدم ، مهرداد م متوجه
 . ارزشه یب یبرگه  هیهم فقط  یلعنت ی غهیص

 . که کردم هیآره ... درد من درساست و تنها درمانش هم کار -

 تی. در نها خوندیشد ، انگار داشت صداقت گفتارمو از چشمام م رهیچند لحظه با مکث به چشمام خ مهرداد
 : و گفت شیشگیهم یچشماش پر شد از مهربون

 اوشیکه دست س ییجا برمتونی.... م زمیعز برمیم نجای.... من تو و درسا رو از ا دونستمیاز اولش هم م -
 . بهتون نرسه

 . زده نگاهش کردم وحشت

 مهرداد ؟ یگیم ی؟ چ یچ -

 : اومد جلو و بازوهامو گرفت و گفت مهرداد
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خودت داشته  یبرا شهیهم یو درسا رو هم برا یخونه بر نیااز  یخوایسوالم جواب بده .... م هیاول به  دایو -
 . یباش

 : کرده بود که با مکث گفتم تمیاذ اوشیدو ماه س نیتو ا انقدر

 ! دهیوقت درسا رو بهم نم چیه اوشی؟ .... س یآخه چجور ی.... ول خوامیآره م -

 هیبا  گهید یجا هیو  میشیکشور خارج م نی.... با درسا از ا دمیرو م یهمه چ بیتو نگران نباش .... من ترت -
هم که با  یلعنت ی غهیبکنم ...... اون ص دیچکار با دونمی... من م میکنیشروع م دیجد یزندگ هی گهید تیهو

 ؟ یایباهام م دایفسخش کرد ..... و شهیم نیاز طرف یکی تیعدم رضا

 یعنی!  میشدیکه موفق م یتنها در صورت یخوب بود ول یلیخ گفتیکه مهرداد م یزیترس نگاهش کردم . چ با
 جهنم داشته باشم ؟ نیمن درسا به دور از ا شهیم یعنی؟  شهیم

درصد  هیبا احتمال  یو حت کردمیبود ، اگر موافقت م تیمهرداد دور از واقع شنهادیکنم ، پ سکیر تونستمینم
 نیچن تونمی. نه من نم کنهینابود م بلکه منو هم گرهینه تنها درسا رو ازم م اوشیاونوقت س میشدیموفق نم

راه حل  هیداشته باشم فکر کردم  همخونه برم و درسا رو  نیمهرداد گفت از ا یرو قبول کنم . وقت یزیچ
از کشور ، واقعا  یفرار و بعدش هم خروج قاچاق یهم باشه داره ول یکه قانون یطر یمعقول تر و منطق
 . دیرسیترسناک به نظر م

 : قبول کنم گفت تونمیمن نم دیکه د مهرداد

مسائل  یسر هیاز دوستام به خاطر  یکی شینباش .... من آشنا دارم .... دو سال پ یزینگران چ دایو -
.... مطمئن باش  کنهیم شویراحت زندگ ییاروپا یاز کشور ها یکیاز کشور خارج شد و حاال هم تو  ینجوریا

 ! نینیبب بیکه تو و درسا آس کنمینم یمن کار

 یدرست از آب در م گفتیکه مهرداد م یزیبهم زل زده بود . اگر چ دوارانهیشک نگاهش کردم ، مهرداد ام با
 . اومد واقعا خوب بود

که بتونم راحت قبول کنم ... راه حلت  رسهیبه نظر نم یاونقدر منطق شنهادتیمهرداد بزار فکر کنم .... پ -
 . فکر کنم دیخطرناکه ! ..... من با یلیخ

 . مونمی... فکر کن .... من منتظر تماست م زمیباشه عز -

 : به نشانه باشه تکون دادم و گفتم سرمو

 . برام درد سر بشه خوامیحاال برو مهرداد نم کنمیخواهش م -

مطمئن  گمیکه م یراه نی.... اگر از ا کنمیم یتو هر کار یبدون که من برا نویا دایو ی.... ول رمیباشه من م -
 . کردمیوقت مطرحش نم چینبودم ه

قدم  هیرو بسنجم ...  طیبهم حق بده که بترسم .... بهم فرصت بده تا فکر کنم و شرا یمهرداد ول دونمیم -
 ... شهیم یچ نمیو بب امینابودم کنه .... بزار با ترسم کنارب تونهیم دهینسنج
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 ! نشه رید یلیحواست باشه که خ یفکر کن ول یخوایهرچقدر م زمیباشه عز -

 . آروم از خونه خارج شد یخداحافظ هیحرف با  نیاز ا بعد

 یبزرگ سکیخودش رو داشت و ر یها یمهرداد خطرات سخت شنهادیچکار کنم . قبول کردن پ دیبا دونستمینم
کنم و  یمهرداد زندگمثل  یبا درسا در کنار مرد خوب شهیهم یبرا تونستمیهم م میشدیاگر موفق م یهم بود ول

 یریگ میشده بودم ، تصم جیگ یب. حسا گرفتمیم اوشیرو از س بایهم با گرفتن درسا انتقام مرگ مامان و د
 واقعا برام سخت بود

تعلل کردم  یخانم اومد و دستور داد درسا رو آماده کنم تا ببره . کم ونیساعت بعد از رفتن مهرداد ، کتا کی
دادم  حیترج تیدرنها ینه ول ای هیکار درست اوشیخانم بدون اجازه س ونیا به کتادادن درس دونستمیچون نم

و برام  اوشیس شیبدم و اونم بره پ انجامخانم  ونیکتا لیبر خالف م یدوباره باهام دعوا کنه تا کار اوشیس
 . که هست بکنه ینیتلخ تر ا مویو زندگ ادیسوسه ب

کنار پنجره نشستم و به فکر  یصندل یدو ماه رو نیخانم درسا رو برد و منم رفتم تو اتاقم و مثل تمام ا ونیکتا
 . فرو رفتم

رد کردنش  ایقبول  یقانع کننده برا لیمهرداد رو تکرار کردم و تو ذهنم دنبال دال شنهادیبار پ نیچندم یبرا
. اگر با درسا  ستین یکه فرار کار عاقالنه ا دمیرسیم جهینت نیبه ا شتریب کردمیفکر م شتریب یگشتم . هر چ

 . باختم ییجورا هیفرار کنم و به فرض محال موفق هم بشم بازم راه درست رو نرفتم و 

رو  نکاریا دیبا یول شکستمیقلبشو م شهیهم یبرا نباریو ا گهیبار د کیمهرداد  شنهادیبا رد کردن پ نکهیا با
مثل من که وجودش هم براش دردسر درست  یدردسر رو داره نه دختر یدختر ب هی اقتی. مهرداد ل کردمیم
 هیبه مهرداد فرصت  شنهادیپ نیا نبا رد کرد دیشوهر خواهر مرحومم هستم . آره با ی غهیکه ص ی، من کنهیم

 . انتخاب درست و خوب رو بدم

مواجه  اوشیس یا صورت عصبانکه ب رونیب دمی. با ترس دو دمیخونه پر یشدن در ورود دهیکوب یصدا با
 : شدم . تو دلم گفتم

 . کنه ییبهم بپره و عقده گشا خوادیباز م نیکمکم کن ... ا ایخدا -

 : رفتم و گفتم کترینزد یکم

 ... شد یسالم ... چ -

تو صورتم زد تعادلمو از دست دادم و فقط  اوشیکه س یمحکم یلیجمله ام تمام نشده بود که با س هنوز
 . کنم یریو از افتادنم جلوگ رمیلحظه آخر تونستم دسته مبل رو بگ

 .... چکار داشت ؟ پرسمیبار ازت م هیفقط  -

 : استفهام نگاهش کردم و گفتم با

 ؟ یگیرو م ی؟ ... ک یچ -



 

 
62 

سمت خودش ، سرشو اورد  دیامو و منو کشنشون بدم چنگ انداخت تو موه یبتونم عکس العمل نکهیاز ا قبل
 . دیکنار گوشم و غر

 یپنهونش کن یخوایکه م یاگر انقدر احمق ی... ول گمیرو م یک یدونی.... خوب م دایخودتو به اون راه نزن و -
کار گذاشته شده ! ..... حاال هر چه  یو مخف کیکوچ یلیمدار بسته خ نیدر دورب یبهت بگم که جلو دیپس با

 . االن گردنتو خرد نکردم نیزودتر بگو چکار داشت تا هم

من حاال  ی؟ .... اوه خدا یمخف یمداربسته  نیکه حس کردم قلبم از کار افتاد . دورب دمیلحظه انقدر ترس هی
 چکار کنم ؟

 : تمگف یلرزان یبا صدا تیدر نها یکردم به خودم مسلط باشم ول یسع

 ... من خوبم ؟ نهی.... فقط اومده بود بب یچی... ه ــیه -

 : و گفت دیکش بشتریب موهامو

است  گهید یکی ی غهینامزد سابقش که االن ص نهینه ؟ ... اومده بود بب ای یتو خوب نهیکه اومده بود بب -
 یاحوال پرس یامزد سابقت فقط براانقدر احمقم که باور کنم ن ایمن بچه ام  ی؟ .... فکر کرد انهیحالش خوبه 

که از  ستمی.... من انقدر احمق ن یمثل اون خواهرت دورم بزن زارمی.... نم دایو دمیاومده بود ؟ ... نشونت م
و  یبا مهرداد جونت بر ذارمی.... نم یخونه بمون نیتو ا دیبا یبخورم .... تو تا عمر دار شیسوراخ دو بار ن هی

 . یخوش باش

 . ول کرد و بازومو گرفت و منو کشوند برد تو اتاقش و پرتم کرد رو تخت موهامو

 . مبل یکتش رو در اورد و پرت کرد رو اوشی. س دیلرزیترس زبونم بند اومده بود . تمام بدنم داشت م از

 : لرزون گفتم ییکنترل اشکهام دست خودم نبود ، با ترس و صدا گهید

 . باهاش برم ستیبرم .... من قرار ن نجایاز ا خوامی؟ ... به خدا من نم یبکن یخوایچکار م اوشیس -

 : اورد گفت ینگاه کردن به من همزمان که داشت کفش ها و جورابشو در م بدون

 . مطمئن بشم دیمن با یول یانقدر احمق نباش دیشا -

 . پرت کرد گوشه اتاق و اومد نشست گوشه تخت جوراباشو

 بندیکنم که پا یکار خوامیم یزن مهرداد بش یریو مخصوصا نم یرینم نجایمطمئن بشم که از ا نکهیا یبرا -
 . گمیم یچ یدونی... خودت خوب م یبش

 : ترس سرمو به نشانه نه تکون دادم و گفتم با

 نکارویا کنمیخواهش م بندمیپا شهیهم یهم برا شینجوری، نه ! ... من هم اوشیس کنمینه ... خواهش م -
 ! تونمی.... من نم یتو شوهر خواهرم بود اوشینکن .... س

 : منقبض شد ، نگاه پر نفرتشو دوخت بهم و گفت اوشیفک س بایاشاره به د با
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...  یخونه بر نیاز ا دیلحظه با نیوگرنه هم چیکه ه ی... اگر قبول کرد ادیبه زور متوسل .... بدم م خوامینم -
 . امیکوتاه نم گهید ندفعهیا

 رونیب ندازهیو منو م کنهیقاطع بود که شک نکنم به حرفش عمل م یبه قدر اوشی؟ لحن س کردمیم دیبا چکار
 ! . نداشتم یو تباه میجز تسل یراه چی. ه

 : سرشو درست کرد و چشماشو بست و گفت ریز بالش

 ! بخوابم خوامی، م رونیپاشو گم شو ب -

از جام بلند شدم و از  یبودند رو پاک کردم . به سخت دهیفه باروق یکه ب ییو اشکها دمیبه صورتم کش یدست
 . دمیاتاق خارج شدم و خودمو به اتاقم رسوندم و رو تخت دراز کش

هستم . حس بد حقارت تمام وجودمو گرفته بود .  فیکث یلیخ کردمیداشتم ، حس م یبد یلیخ احساس
 . مونده بود رو ازم گرفت یکه برام باق یزینحو ممکن خردم کرد ، اون تنها چ نیبه بدتر اوشیس

آشغال  کهیت هینبود ، با تمام وجودم ازش متنفر شده بودم . اون باهام مثل  یناراحت ای یبحث دلخور گهید
 . رونیمثل زباله از اتاق پرت بشه ب زیرفتار کرد که حقش بود بعد از همه چ

 یبرا زیچ چیبود نداشتم . ه دهیچیکه تو بدنم پ یبد به درد یشده بود که توجه نیقلبم از درد سنگ یقدر به
 . که داشتم نبود یو نفرت یفیحس کث نیمن بدتر از ا

 . شدم هوشیهم ب دیشا دونمیکردم تا خوابم برد ، نم هیبه حال خودم گر اونقدر

، ساعت ده و  بود . با تعجب به ساعت نگاه کردم یچشمامو باز کردم ، هوا کامال آفتاب دیتابش نور خورش با
 ادمی شبیساعت بخوابم که اتفاقات د نیگذاشته تا ا اوشیکه چطور س شدیبود ! داشت برام سوال م مین

 . و باال اوردم ییبهم دست داد ، با دو خودمو انداختم تو دستشو یاومد ، حالت تهوع بد

 . زدیهنوز هم نفرت درونم حالمو به هم م یحالم جا اومد ول یتا حدود یدوش حساب هیاز گرفتن  بعد

 دایکردنم پ تیاذ یبرا شترینشه و فرصت ب یشاک اوشیتمام مشغول آماده کردن ناهار شدم تا س یسست با
 . نکنه

دشمنش ناهار  یمجبور بشه برا شیبدبخت باشه که فقط چند ساعت بعد از نابود شدن زندگ دیچقدر با آدم
 هی، گر سوختینم یول سوختیدلم به حال خودم م دی، با کردمیم هیودم گربه حال خ دیدرست کنه . با

 . دمیرسیبه آخر خط م گهید شدمیخودم متأثر م یچون اگر برا کردمینم

 سیاس ام اس ها و م لیروشن کردم ، س لمویبه اتاقم رفتم و بعد از دو ماه موبا زیاز آماده کردن همه چ بعد
نبود  ازیشد . همه رو بدون خوندن پاک کردم ، ن ریسراز میکال ها که نود درصدشون مال مهرداد بود به گوش

 . بدم رزج شتریخودمو ب اشیو مهربون ینگران دنیو د امهایبا خوندن اون پ

 . بوق جواب داد نی. با دوم کردمیم دشیاز خودم نا ام دیمهرداد تماس گرفتم ، با با

 شد ؟ ی، چ ادیسالم و -
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 ... سالم -

 ! ؟ حالت خوبه ؟ دایو -

 ... خوبم ... مهرداد من زنگ زدم بگم ... بگم -

 ؟ هیجور هی؟ ... صدات چرا  دایو یبگ یچ -

 دمیقسمت م یپرستیکه م یازم نخواه ... به هر چ یحیتوض چینپرس ... ه یچیازم ه کنمیمهرداد خواهش م -
خودت  ی. از من دست بکش و به زندگ امیبا تو ب تونمی... من نم تونمیمهرداد ... پا پس بکش .... من نم

 . برس

اون نامرد داره با تو چکار  دونمیازت دست بکشم ... نه االن که م تونمی؟ ... من نم دایو یگیم یدار یچ -
 . کنهیم

از من بگذر  دمی، به جون خودم ... به مرگ من قسمت م... اگر جون من برات مهمه  کنمیمهرداد خواهش م -
حاللم کن ....  یاگر تونست یبد کردم ول یلیدر حقت خ دونمیازم نپرس فقط فراموشم کن .... م یچی... ه

 ! کنمی... فراموشم کن مهرداد ... خواهش م تونمینم گهیاالن د یول یبود زیبرام عز شهیبدون که هم نویا

کردم و مهرداد اونور خط با نفس  هیو گر ختمیخط اشک ر نطرفیحاکم شد ، من ا نمونیسکوت ب قهیدق چند
 . مهداد بود که سکوت زجرآور رو شکست تیلرزان سکوت کرد ، در نها ییها

فقط به خاطر خودت ...  یول گذرمی، ازت م کشمیباشه ... من پا پس م یخوایم نطوری... اگر تو ا دایباشه و -
 یجا هیدوست  هیبدون  یکه خواست ی... هر وقت هر کمک ینش مونیپش دوارمیام یول هیهدفت چ دونمینم
 . زمیعز ی... موفق باش ارمند یبه خاطر خودت من حرف یسخته ول یلیاز تو خ دنی... دست کش یدار ایدن

ت به تو . لعن هیگر ریبلند زدم ز یو با صدا واریرو با تمام قدرت پرت کردم تو د یقطع شد ، گوش تماس
 . روز نابودت کنم هی خورمی، قسم م یداشتم رو ازم گرفت یبه تو که هر چ نی، نفر اوشیس

از  تونمیهم بکنه من نم یمطمئن بود که هر کار گهیبعد از اون شب به مراتب بدتر شد . حاال د اوشیس رفتار
 . اسارتش رها بشم ، حاال عالوه بر درسا جسمأ هم زنش بودم و دست و پام بسته بود

 دنیتلفن زنگ خورد . درسا با شن خوابوندمی، ظهر بود و داشتم درسا رو م گذشتیاز اون شب م یروز ده
به  اهر یکردم و بعد از گفتن چند بد و ب یو نشست سر جاش ، پوف دیزنگ تلفن خواب از سرش پر یصدا

 . جواب دادم رندهیتماس گ

 ! بله -

...  نیپنج نفر تدارک شام بب یاونجا ، برا انیم نای، امشب مامانم ا گمیم یچ نیخوب گوش کن بب دایو -
از  یشب حساب نمیبب ی، اگر کم و کسر دایخوب و کامل باشه ... حواست باشه و یلیخ زیهمه چ خوامیم

 . یدی... فهم امیخجالتت در م

 . دمیبله ... فهم -
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 . ساعت هشت آماده کن یبرا زویخوبه حاال برو به کارات برس .... همه چ -

 ! باشه -

 یتماس برا هیفقط  نیا "!  یخداحافظ "قطع کرد . به فکر خودم پوزخند زدم ،  یرو بدون خداحافظ تلفن
 ! اعالم دستورات بود

 . و دوباره درسا رو خوابوندم دمیکوب بایرو تقر تلفن

شام دو نوع غذا درست کردم ، خورشت  یبودم . برا یکردن خونه و آشپز زیظهر و بعد از ظهر مشغول تم تمام
 . شکم پر . سوپ قارچ و ساالد فصل هم آماده کردم یفسنجان و ماه

 رفتمیخدمتکار م هیمثل  دیئنن باخانم بود مطم ونینه ، اگر فقط کتا ایتو جمعشون باشم  دیمنم با دونستمینم
 . خانم نبود ونی! پس فقط کتا نایگفت مامانم ا اوشیس یتو آشپزخانه ول

گرفتم و  یا قهیدوش ده دق هی عیبود که کارهام تمام شد . درسا هنوز خواب بود ، سر میشش و ن ساعت
نشد و  داریبود و درسا هم زود ب اریباهام  ندفعهیساعت استراحت کنم . شانس ا میکردم به اندازه ن یسع

 . رفع بشه میچرت بزنم و خستگ قهیدق ستیمنم تونستم تا هفت و ب

 دنیکنه و خودم بعد از پوش یباز ییرایشدن درسا اون رو هم آماده کردم و گذاشتمش تو پذ داریاز ب بعد
 ییرایپذ زیم دنیو چ یمشغول دم کردن چا کیش یسه ربع کرم نیآست یتوس کیتون هیبا  یمشک یشلوار ل

 . شدم

رو لبم نشست . وجودش  یلبخند یمامان مهر دنی. با د دندیرس یو مامان مهر اوشیساعت هشت س رأس
 . لبخند زدم اریاخت یب دنشیبود که با د یانقدر خوب و نوران

 . دیبوس مویشونیجوابم رو داد و پ ییبا خوشرو یرفتم و سالم کردم . مامان مهر جلو

که زنگ در زده شده و  ارمیب یرفتند و منم رفتم آشپزخانه تا چا منیبه سمت نش یو مامان مهر اوشیس
 مانهیصم یاحوال پرس یصدا کردمیداشتم استکانها رو پر م یبه طرف در رفت . چند لحظه بعد وقت اوشیس
 . دمیمرد رو شن هیبا  اوشیس

 . تعارف کردم یچا یول از همه به مامان مهرکردم و ا ی، سالم رونیو رفتم ب ختمیر یاستکان چا پنج

لحظه فکر کردن به خاطر  کیبود ، با  ستادهیخانم ا ونیافتاد که کنار کتا یبرگشتم چشمم به مرد جوان یوقت
 . ! اوشهیبرادر بزرگتر س ارشیمرد جوان ک نیاوردم که ا

 . رفت لندن لیادامه تحص یبرا اوشیو س بایماه بعد از ازدواج د کی ارشیک

 : زدم و گفتم یمختصر لبخند

 ! ریبخ دنیخان ، رس ارشیسالم ک -

 : بهم زد و گفت دیرسیکه دوستانه به نظر م یلبخند متقابال
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 . ! ... ممنون دایسالم و -

 یو مامان مهر ارشیک یباعث چشم غره رفتن ها نیخانم هم سالم کردم که جوابمو نداد و هم ونیکتا به
 . شدن یشاک ارشیو ک یبهش شد . دروغ چرا ، خوشحال شدم که مامان مهر

دستمو گرفت و کنار خودش  یخواستم به آشپزخانه برم که مامان مهر ییراینشستن و منم بعد از پذ همه
 . ساکت سر جام نشستم یبه خاطر مامان مهر ینداشتم ول ینشوند . احساس خوب

کم نباشه و صد  یزیبود که چ نیفهاشون نداشتم ، فقط حواسم به ابه حر  یها شروع شد ، توجه صحبت
 . دیخندینکنه . البته درسا تو بغل عموش نشسته بود و داشت م یالبته درسا خرابکار

 . نگاهمو دوختم بهش ارشیک یصدا با

 بخوره ؟ تییسکویب تونهیدرسا م دایو -

 : زدم و گفتم یخاطر شعور باالش لبخند به

 . براش ارمیمادر ب تییسکویب نیهنوز ، اجازه بد تونهینم نایاز ا -

 ونیو کتا اوشیخصمانه س یمتوجه نگاها یول ارمیمادر ب تییسکویبلند شدم و به آشپزخانه رفتم تا ب عیسر
 . شدم ارشیخانم به ک

آماده بود  زیبه غذا ها به آشپزخانه برگشتم . همه چ یسرکش یکه برا گذشتیاز اومدن مهمانها م یساعت کی
 باشه ؟ یچ هی، به نظر خودم که غذا ها خوب شده بودند ، تا نظر بق

 . وارد آشپزخانه شد ارشیک دمیتا قاشق خورشت رو تو بشقاب بزارم که د برگشتم

 خان ؟ ارشیک نیخوایم یزیچ -

 : ابروشو انداخت باال و با تعجب گفت هی ارشیک

 . ؟ .... من همونم دایعوض شده و یبودم .... چ ارشیخان ! ؟ .... قبال که فقط ک ارشیک -

 ! خدمتکارم هی.... من االن فقط  ستمین شیسه سال پ یدایو گهیمن د یول -

 یو چند تا از دختر پسر ها ارشیافتادم . چقدر با ک اوشیو س باید یو عقد و عروس ینامزد یجشن ها ادی
. چقدر اون زمان دور به نظر  میشد یمی. چقدر تو همون زمان کم صم میکرد یو شوخ میدیخند لیفام

مشت خاطرات  هیفقط  تکرده که اون خاطرا رییتغ زیگذشته . انقدر همه چ یادیز ی. انگار سالها  دیرسیم
 . انیبه نظر ب یمیقد

در نظر  ارشیک یخانم تو صحبتش گفته بود که منو هم برا ونیبار کتا هی یحت اوشیو س باید یاز عروس بعد
 ! گرفته

 . نگاه کردم ارشیو به ک دمیکش یآه

 . زدمیباهاتون اونجور حرف م دی... نبا نیندار یریتند رفتم ... شما تقص دیببخش -
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 یچ دمیفهم یاز مامان مهر یبا من راحت باش .... وقت کنمی... خواهش م کنمینداره ... درکت م یاشکال -
روز  هیخانواده ام  کردمیو مامان واقعا شرمسارم ... فکر نم اوشیشده واقعا شوکه شدم ... به خاطر رفتار س

 . بزنن .... شرمنده یکار نیدست به چن

 . کردم یانقدر آرامش بخش بود که ناخوداگاه باهاش احساس راحت لحنش

 ! که افتاده هیاتفاق گهی؟ .... فراموشش کن ... د یتو چرا شرمنده باش -

 . در اورد و به دستم داد بشیاز تو ج یکارت ارشیک

 .... رو من حساب کن یبه کمک داشت اجیشماره منه .... اگر احت نیا -

 : سرشو خم کرد و گفت یکم ارشیکردم و کارت رو گرفتم . ک تشکر

 . .. خدا رحمتشون کنه. گمیم تیبهت تسل بایبه خاطر مرگ مادرت و د یول رهید دونمیم -

 : اشکهام هول شد و گفت دنیبا د ارشیتو چشمام جمع شد ، ک اشک

 . ناراحتت کردم دیشد ؟ .... ببخش یچ -

 . زدم و اشکهامو پاک کردم یتلخ لبخند

 امرزهیرو خدا ب باید گهیاز افراد خانواده شما م یکیباره که  نی.... فقط اول ی... تو ناراحتم نکرد ستین یزیچ -

... 

 . با تأسف سرش رو تکون داد ارشیک

 . اومده متأسفم شیپ تیبگم ... واقعا به خاطر وضع یچ دونمینم -

 . شلوارم گذاشتم و از آشپزخانه خارج شدم بی.کارت رو تو ج رونیآب رفت ب وانیل هیبعد از برداشتن  و

خانم فقط با  ونیکتا یول کردیم فیازم تعر ادیز نیبا تحس ی. مامان مهر دمیتمام چ قهیرو با سل زیشام م یبرا
 . کردیخصمانه نگاهم م ینگاه

باب  زیهم معلوم بود که همه چ اوشی. از نگاه س ومدین شیپ یخوب بود و تا آخر شب مشکل یلیخ زیچ همه
 . نداره یو بهانه ا لشهیم

کردن دوباره  زیو تم ییظرفشو نیتو ماش دمیشب بود و بعد از رفتن مهمانها ظرفها رو چ میو ن ازدهی ساعت
و منو نشوند  دیدستم و گرفت کش اوشیکه س رفتمیخونه رو موکول کردم به فردا . داشتم به سمت اتاقم م

 . کنارش

نتوانسته بود به  یتعجب نگاهش کردم ، از نگاهش معلوم بود که قصر آزار دادنمو داره ، امشب بهانه ا با
 . که حرصش گرفته و معلوم بود ارهیدست ب

 . ؟ ... بزار برم یکنیم یچکار دار -
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 . ریمزدتو بگ سایوا یدیهمه زحمت کش نی؟ ... امشب ا یبر یخوایکجا م -

 مزد ! ؟ -

صورتم . انگار برق  یلحظه خم شد رو هیپر از شرارت بهم کرد و تو  ینگاه اوشیتعجب نگاهش کردم که س با
 . شد دنمیمشغول بوس انهیکه بازومو گرفت و وحش رمیش فاصله بگبهم وصل کرده باشن ، خواستم از 

 یدخترانه ام به ناحق خارج شدم مدام جلو یایاز دن اوشیکه توسط س یشب یبد شده بود ، صحنه ها حالم
 . بهم دست داد یفی. دوباره احساس کث دادیچشمم بود و آزارم م

نگاهش به  یولم کرد و وقت اوشیصورتم روان شدند . لبهام درد گرفته بودند ، س یبا سرعت تمام رو اشکهام
 . اشکهام و بدن لرزانم افتاد نگاهش رنگ تعجب گرفت

 : انزجار با پشت دست لبهام رو پاک کردم و گفتم با

 . ینامرد یلیخ -

 : زد و گفت یپوزخند

 ! امشبت بود ی؟ .... خب مزد کارها ومدیچرا نامرد ؟ .... خوشت ن -

رفتم و با مسواک به جون دندانهام  یی. به سمت روشو دمیپر نفرت بهش کردم و به سمت اتاقم دو ینگاه
انقدر حالم بد شده  یول هیوسواس موقت هیحس  نیکه ا دونستمیشده . م فیدهنم کث کردمیافتادم ، حس م

 . شستمیبود که مدام دهنمو م

و سرمو  دمیآبو بستم و به سمت تختم رفتم و دراز کش ریساعت تونستم به خودم مسلط بشم ، ش میاز ن بعد
 یک دمیکردم که نفهم هینکنه و انقدر تو همون حالت گر درایام درسا رو ب هیگر یتو بالش فرو کردم تا صدا

 . خوابم برد

 شتریکارش شد . ب ریداده بود سخت درگ شنهادیپ ارشیکه ک یبه واسته پروژه ا اوشیس یروز مهمان یفردا از
به جهنم  لیتبد گمویتمام زند تیهم که تو خونه بود با موفق یهمون مدت یاز خونه بود ول رونیروز رو تو ب

 . کردیم

 یهر بار برا ارشی. ک شدیجو خونه شاد م یاومد و چند ساعت یدرسا م دنیبه د ارشیبار ک کیچند روز  هر
به اون نداره و خودشو  یکه ربط گفتمیم شهیمن هم یول کردیم یخانم ابراز شرمندگ نویو کتا اوشیس یکارها

 . نگران نکنه

هر  یسال با خرد شدن ها کی،  اوشیس یها و آزار ها ریسال با تحق کیسال گذشت .  کی بیترت نیهم به
 . ارشیک گاهیگاه و ب یها تیسال با حما کیمن و  شتریچه ب

سر  تونستیدو سالش بود و م کینزد گهی، درسا کوچولوم د کردمیصبحانه رو آماده م زیهر روز داشتم م مثل
در  اوشیکه س دمیچیرو تو بشقاب درسا م ریکره و پن کیکوچ یو عذا بخوره ، داشتم لقمه ها نهیبش زیم

و خواستم برم  ختمیر ی، تو استکانش چا زیدستش بود نشست سر م یکه سرش تو پرونده تو یحال
 : نه که گفتآشپزخا



 

 
69 

 . کارت دارم نیبش -

 : دستش بود گفت یتو یکه نگاهش به پرونده  یدر حال اوشینشستم و منتظر موندم . س ناچار

، البته در نبود من  ینفس راحت بکش ذاشتمیوگرنه نم هیفور هی، سفر کار هیترک رمیچند روز م یمن دارم برا -
 نیریم ستمین ی... ساک خودت و درسا رو جمع کن ! .... تا وقت دهیکارو به نحو احسنت انجام م نیمادرم ا

 . خونه مادرم

 هیخودم دردسر درست نکنم پس با گفتن  یدادم سکوت کنم تا برا حیترج یلحظه خواستم مخالفت کنم ول هی
 . به سمت اتاق رفتم یلب ریز "باشه  "

لباسهاشو  نیاز قشنگتر یکیحمام کردم و خودم و درسا جمع کردم . درسا رو  یبرا یظهر ساک مختصر تا
 . بهش پوشوندم . خودم هم دوش گرفتم و آماده شدم

برگشت خونه و بعد از برداشتن چمدان خودش و بغل کردن درسا از خونه  اوشیدوازده بود که س ساعت
 . خارج شد . ساک خودم و درسا رو برداشتم و دنبالش رفتم

، ترس و دلهره  کردیفرق م نباریا یبودم ول انیو مامان بارها مهمان منزل مجلل خانواده ک بایاز مرگ د قبل
 . بعد از خارج شدن از خونه به دلم افتاده بود یبیعج

سه ساعت بعدش  یکرد و رفت . ظاهرا برا یبا مادرش و برادرش خداحافظ اوشیس انیبه منزل ک دنیرس با
 . پرواز داشت

ازمون  ییاز بدو ورودمو با خوشرو ارشی. ک میرفت منیبه طرف نش ارشیرو کنار در گذاشتم و با ک ساکها
 . استقبال کرد

 ! رهیتو خونه حوصله ام سر م یی... تنها نیینجایچند روز ا نیخوبه که ا یلیخ -

 : زدم و گفتم یلبخند

وروجک بگذره ، اونوقت  نیز حضور ا... صبر کن چند ساعت ا کردمینم یمن جات بودم اظهار خوشحال -
 . ادیب اوشیس شهیم یک یگیخودت م

 انیداشتم . تو خانواده ک یاحساس بهتر دنشی. با د دیدرسا رو با محبت بوس یکرد و گونه  یخنده ا ارشیک
با رفتار محترمانه و  ارشی. ک ارشهیک ادیازش خوشم م کردمیکه حس م یتنها کس یبه جز مامان مهر

 . برام داشت ییهاش ارزش باال تیمهربونش و با حما

 . دیخانم لبخند رو صورتمون ماس ونیپر خشم کتا یکه با صدا میدیخندیدرسا م یها ینکاریریبه ش میداشت

 کجاست ؟ اوشیچه خبره ؟ .... س نجایا -

رفت ،  اوشیس -و گفت  نیذاشت رو زمدرسا رو گ ارشیجواب موند ، ک یکردم که طبق معمول ب یسالم
 . بود گهیسه ساعت د یپروازش برا

 : خانم سرشو تکون داد و رو به من گفت ونیکتا
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 ؟ یلم بد منیمثل مهمان تو نش یتونیبهت گفته که م ی؟ .... ک یکنیچکار م نجایتو ا -

 . رو صدا کرد " قهیصد "به اسم  یبلند فرد یخانم بدون توجه به من با صدا ونیتعجب نگاهش کردم . کتا با

 . وارد سالن شد یجد یا افهیبا ق انسالیم یلحظه بعد زن چند

 : نگاهم کرد و گفت ریخانم با تحق ونیکتا

کمک  قهیچند روز تو آشپزخانه به صد نی، ا افتهیب افتینگاهم به ق خوامیبرو .... نم قهیساکتو بردار و با صد -
 . یکنیم

بدجور له شد . تمام بدنم از نفرت شروع  تمیبد حقارت باعث شد اشک تو چشمام جمع بشه . شخص حس
 . کرد دنیبه لرز

خانم با  ونیدستور آخر کتا دنیبا شن دادیمادرش گوش م یداشت به حرفها رتیکه تا اون لحظه با ح ارشیک
 : داد زد تیعصبان

 کمک کنه ؟ قهیبه صد یچ یعنیمامان ....  یگیم یدار یچ -

 . گهید زینه چ نجاستیخدمتکار ا هیدختر فقط به عنوان  نی... ا ارشیتو دخالت نکن ک -

محکم  تیبا عصبان ارشیخانم به طرفم اومد و بازومو گرفت و خواست بکشه که ک ونیبا اشاره کتا قهیصد
 . داد زد یبلند یپشت شونه اش و با صدا دیدست کش هیرو با  دمیلرزیدستشو پس زد و منو که م

 هیچه کار گهید نی... ا هیتا االن شاهد کارهاتون بودم و حرف نزدم کاف یبسه ! ... هر چ -

 .... بس کن ارشیک -

 لمویبشه وسا دایبه و یاحترام یب نیچند روز کوچکتر نی... اگر ا گمیبار م هینه تو بس کن مامان ..... فقط  -
 . گردمیخونه برنم نیهم به ا گهیلندن ... د گردمیو برم کنمیجمع م

 بانیپشت هیو حس داشتن  ارشیاون همه حقارت وجود ک ونیشد . م رهیخ ارشیخانم با دهن باز به ک ونیکتا
 . کردیحالمو بهتر م یکم یو حام

به طرف پله ها  تیحساب کار دستش اومد با عصبان یو به قول دیرو د ارشیخانم که لحن قاطع ک ونیکتا
 : رفت و گفت

 . گمی... به موقش م نیبکن خوادیدلتون م یهر غلط -

 . کنمیم اهیو روزگارتو س دمیخبر م اوشیبه س یعنی " گمیبه موقعش م " نیکه ا دونستمیم

 قهیو منو نشوند رو مبل و به صد دیدستمو کش ارشیحالم بد بود که قدرت فکر کردن نداشتم . ک انقدر
 . ارهیداد آبقند بدستور 

 . .... تموم شد دایآروم باش و -
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 . شد ریاز کنار چشمم سراز یاشک قطره

که  کنهیم دایبهونه پ اوشی.... بار کار س یکردیم نکارویا دیتموم نشده .... تازه شروع شده .... نبا ارشینه ک -
 . آزارم بده شتریب

 . کنمی... بزار برگرده مفصل باهاش صحبت م هی.... مگه الک کنهیغلط م اوشیس -

 . نگاهش کردم دینگفتم و فقط نا ام یزیچ

 . میمهمان با درسا مستقر شد یاز اتاقها یکیتو  ارشیکمک ک با

 یکه اومد تو درسا با خوشحال نیاومد دنبالمون . با کسب اجازه وارد اتاق شد و هم ارشیناهار خود ک یبرا
 . خواست از اتاق خارج بشه که متوجه شد من همچنان رو تخت نشستم ارشیلش . کبغ دیسمتش و پر دیدو

 . ناهار آماده است زی.... م گهیپاشو د دایو -

 . به درسا برس کنمی... خواهش م امیمن نم ارشیک -

 . و اومد با فاصله کنارم رو تخت نشست نیرو گذاشت زم درسا

 . یکه مدام خودتو تو اتاق حبس کن یتونی... نم یباش نجایمدت ا هی؟ .... تو قراره  امیکه نم یچ یعنی -

 : و گفتم دمیبه صورتم کش دستش

 . تو درسا رو ببر کنمیندارم .... خواهش م یاالن حال درست -

 . مچ دستمو گرفت و با خودش بلندم کرد و بهطرف در رفت شدیتخت بلند م یکه از رو همزمان

 . هم نباشه ی... حرف یخوریو ناهار م نییپا یایتو م -

کال تو خونشونه .  یی. اصال زورگو ستیتعجب دهنم باز موند . انگار نه انگار که بهش گفتم حالم خوش ن از
 ! ... نگم بهتره اوشیخانم و س ونیکتا یول گهیمتفاوته ، اون همراه با احترام زور م ارشیک ییالبته زورگو

،  ارشیک یپا یخودش نشست رو یصندل یبه جا شهی. درسا مثل هم مینشست زیو سر م نییپا میهم رفت با
 . هم گفت بزارم بمونه ارشیو ک دیرو چسب ارشیک رهنیپ شیهم خواستم برش گردونم رو صندل یوقت

و  دیمن اخماشو در هم کش دنیخانم وارد سالن شد . به محض د ونیکه کتا بستمیدرسا رو م شبندیپ داشتم
 : گفت

 ؟ یکنیچکار م نجایتو ا -

 : کالفه مانع صحبتش شد و گفت ارشیک

 ؟ یالم شنگه به پا کن دیبا ینیرو بب دایبس کن مامان .... تو هر بار و -

 : گفت نداختیبه سر تا پام م یکه طبق معمول نگاه پر حقارت یخانم دستاشو زد به کمرش و درحال ونیکتا
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 . نیکور خوند نهیبش زیم نیبا من سر ا نیا زارمیم نیاگر فکر کرد -

 : رو به من گفت یبلند یبا صدا و

 . نجایا یایب نمینب گهیگم شو تو آشپرخونه .... د االی -

 . خانم داد زد ونیبرداشتم و به سمت در سالن رفتم که کتا ارشیدرسا رو از تو بغل ک تیعصبان با

 . و خودت گم شو نجایدرسا بزار ا -

 : گفتم تیو برگشتم و با عصبان رمیخودمو بگ یجلو نتونستم

 . ادیمن مادر درسا هستم و هر جا من برم اونم م -

دستشو محکم تو هوا  ارشیک یشد و دستشو برد باال تا بزنه تو صورتم ول کیخانم با خشم بهم نزد ونیکتا
 . داد زد تیگرفت و با عصبان

 . یدوباره تنها بمون خوادیدلت م یلی.... انگار خ کنمیبشه چکار م یحرمتیب دایبار گفتم اگر به و هی -

 : و گفت دیکش رونیب ارشیخانم گرد شد . دستشو از تو دست ک ونیکتا یچشما

 ؟ یستیا یمن م یتو رو یپاپت نیتو به خاطر ا -

 : با حرص به مادرش نگاه کرد و گفت ارشیک

.... من موندم مامان  زنمیو حرف نم اوشمیتو و س یسال شاهد قساوت ها هیفکر کن ....  یخوایهر جور م -
 ؟ نیبکن دایبا و یکار نیچن دهیچطور اجازه م یمهر

 : رفت و گفت شیخانم به سمت صندل ونیکتا

 . اوشهیس یزندگ نی.... ا شهیموضوع به تو مربوط نم نیا -

 . خانم داد زد ونیبرد که کتا زیو به سمت م دیدستمو کش ارشیک

 . نهیبش زیم نیاجازه نداره سر ا نیبار گفتم که ا هی -

 : و گفت دیکش یقینفس عم ارشیک

 . رمیبرن منم م زیم نیو درسا از سر ا دایاگر و -

 : و گفت دیبرنج کش یمقدار یزیخانم بدون توجه به چ ونیکتا

 . غذا بخور یخوایم یبه جهنم ... هر جا -

سال هنوز  کیبودم که چرا بعد از گذشت  ی. از دست خودم کفر رونیرو بغل کردم از سالن اومدم ب درسا
 به حرفا و کارهاشون ندم ؟ یتیاهم تونمی. چرا نم خورمیو حرص م زارهیم ریحرفا و کارهاشون روم تأث
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و خوم هم نشستم رو  ششیاتاقم برگشتم ، درسا رو گذاشتم تو تخت و چند تا عروسک هم گذاشتم پ به
نداره .  یا دهیفا کنمیتالش م ی، هر چ ستمین یول بودمیم تفاوتیب دیکردم خودمو آروم کنم . با یتخت و سع

 . کننیو نابود م خورنیو روح و روانمو م تیخانم مثل خوره تمام شخص ونیو کتا اوشیس یکارها

 . وارد شدتو دستش  ینیبه س ارشیبعد در اتاق زده شد و ک قهیدق چند

 دفعه مادرت رسما سر منو ببره ؟ نیا یخوای؟ .... م ارشیک هیچه کار نیا -

 : رو گذاشتم رو تخت ، درسا رو از تو تخت برداشتم و نشست اون سمت تخت و گفت ینیس

 . غذاتو بخور ایرو فراموش کن و ب شی.... حاال هم اتفاق چند لحظه پ برهیسرتو نم -

و مشغول خوراندن به درسا  دیغذا کش یمقدار شیشگیاون با لبخند مهربون هم ینگاهش کردم ول یشاک
 . شد

 نیبهتر شهیهم ارشیلبم نشست . ک یغذا دادن به درسا رو نیبه حرکات پر محبتش ح یلبخند ناخودآگاه
 . نسبت بهش احساس کنم یادیکه احترام ز شدیباعث م نیرفتار رو داشت و هم

کرد و سر به سر درسا گذاشت که  یشوخ ارشیو مشغول شدم . انقدر ک دمیغذا کش یمنم کم ارشیزور ک با
 . دمیبه کل اتفاقات امروز رو فراموش کردم و خند

اتاقمون و  ادیشد موقع ناهار و شام و صبحانه بره از آشپزخانه غذاهامونو برداره و ب ارشیکار ک گهیاون روز د از
 . و در کنارمون بود ممنونش بودم کردیم مونتیحما نکهی. چقدر از ا میبا هم باش

بکنه و  خوادیم یخانم بهش گزارش داد چه رفتار ونیبرگشت و کتا اوشیس یبودم که وقت نینگران ا یطرف از
 . کردمیم یو خوشحال یاحساس دلگرم ارشیک یهم از حضور و توجه ها یاز طرف

خانم خبر داد که امروز عصر  ونیبه کتا شبید اوشی. س دیطول کش شتریب یچند روز اوشیس یکار سفر
از لحظات  گهیبه خونه برگردم و د دیبا اوشیحالم گرفته است . با برگشتن س ییجورا هی. از صبح  رسهیم

با وجود  یکنه ول مجهن مویخانم زندگ ونیمدت قراره کتا نیگفته بود که تو ا اوشی. س ستین یخوش خبر
 اوشیکه امشب س دونستمینتونست بکنه . م یا گهید یکار هیو کنا شینخانم به جز چند تا  ونیکتا ارشیک

 . کنهیچند روز رو زهر م نیا یو خوش ادیاز خجالتم در م یحساب

من با  یحال و هوامو عوض کنه ول یکم کردیم یسع ارشیو ک مینشسته بود ارشیبا ک منیبود و تو نش عصر
 . گفت در هم ساکت نشسته بودم شهیم ییاخمها

بود  دهیبراش خر ارشیکه ک ییها یگوشه نشسته بود و داشت با بارب هیبود حوصله ندارم آروم  دهیکه د درسا
 . کردیم یباز

 . که داشتم پر زد یزنگ در تمام آرامش یصدا با

کرد و  یمختصر یدست داد و سالم و احوالپرس ارشیگرفته وارد شد ، با ک یا افهیبا ق اوشیلحظه بعد س چند
 : ه من گفترو ب



 

 
74 

 . رونیب ایرو بردار ب لیوسا -

 . مقدم گفت ریبه پسرش خ ییو با خوشرو نییخانم اومد پا ونیموقع کتا نیهم

پالتو و شالم اودم  دنیکه ظهر جمعشون کرده بودم رو برداشتم و بعد از پوش یلیبه طبقه باال رفتم و وسا آروم
 : خانم گفت ونیرفتم که کتا اوشی. کاپشن درسا رو تنش کردم و به سمت س نییپا

 ... تو یاومد ی، م یپسرم حاال چرا انقدر عجله ا -

 . خسته ام و بهتره برم خونه یلیمامان .... خ امیفردا م -

زودتر از من  ارشی. خواستم ساک ها رو بردارم که ک رونیرفت ب یدرسا رو ازم گرفت و بعد از خداحافظ حرفیب
 . برداشت و راه افتاد

 . سوار شدم یگذاشت و منم بعد از تشکر و خداحافظ نیساکها رو تو ماش ارشیک

بد  لینداشتم که دل یعالقه ا چیتو هم بود . ه یکالفه بود و اخمهاش هم حساب یلیخ اوشیطول راه س تو
و حال بدش به من هم اصابت کنه  تیعصبان یکه امکان داشت ترکش ها ییاز اونجا یبودن حالشو بدونم ول

 : پس آروم گفتم

 . ی؟ ... درهم اوشیشده س یچ -

 : گفت یبهم انداخت و با لحن سرد ینگاه مین اوشیس

 ... به فنا رفت زیقرار داد بسته نشد و همه چ -

 ادشیکه  رهی. حتما انقدر ذهنش درگ هیلیهم که جوابمو داده بود خ نقدرینزنم ، تا هم یحرف گهیدادم د حیترج
 . جوابمو بده دیرفته نبا

هم  اوشیمن درسا رو بغل کردم و به سمت آسانسور راه افتادم ، در کمال تعجبم س نباریخونه و ا میدیرس
رو بهم بده  یباربر فیساکها و چمدان خودشو برداشت و دنبالم اومد . انتظار داشتم صدام بزنه و شغل شر

 . نزد یحرف یول

بوده  یگفته . هر ک نیرو گرفته بود آفر اوشیحال س نجوریقرارداد رو به هم زده بود و ا نیکه ا یدلم به کس تو
 . اوشیخوب زده تو پر س

 نیسرد بود بنابر ا یلیهم خونه خ نیهم یسوفاژ ها خاموش بودند و برا میچند روز که خونه نبود نیا تو
کنه و خودم مشغول روشن  یگذاشتمش تو تختش تا با عروسکهاش باز ارنیکاپشت درسا رو در ب نکهیبدون ا

 . کردن شوفاژها شدم

 کردیصحبت م لیکه با موبا یلباساش رو عوض کرده از خونه در حال اشویس دمید رونیاز اتاق اومدم ب یوقت
 . خارج شد

 . بودکرده بود چون لحنش چندان هم دوستانه ن شیپشت خط بود بدجور عصبان یک هر
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شب با  خواستمیبود . نم یعصبان یبه اندازه کاف اوشیخونه شدم . س یریندادم و مشغول گردگ یتیاهم
 . به من رو داشته باشه دنیگرد و خاک خونه بهونه پر دنید

درسا تا قبل از  چارهی. ب میخورد ییبا درسا شام رو تنها نی، بنابرا ومدیشام ن یبرا اوشیصبر کردم س یچ هر
 . در آخر هم خسته شد و خوابش برد کردیبود و مدام بابا بابا م اوشیخواب منتظر س

و  ومدهینداشت که چرا ن تیطرف برام انقدر ها اهم هینبود ، از  یخبر اوشیشب بود و هنوز از س کی ساعت
 یبر علت شده بود که کم دیمزچند وقت هم  نیبود . دلشوره ا سابقهیکردن ب ریساعت د نیهم تا ا یاز طرف

نبود بهش نشون  ازی. ن نصرفم یول رمینگران بشم . چند بار دستم به سمت تلفن رفت تا باهاش تماس بگ
 . بدم نگران شدم

که  یمیسال و ن کی نی، به ا کردمینشسته بودم و داشتم فکر م منیبود و منم تو نش دهیآروم خواب درسا
نکرده و همچنان  ینیقدم هم عقب نش کی یحت اوشی. س دمیکه کش یو زجر که افتاد یگذشت . به اتفاقات

که  رسمیم جهینت نیدارم به ا کمکه کم  دمید یمدت بد نیدر حال گرفتن انتقام گناه نکرده از منه . انقدر تو ا
 . بوده اهیمن از اول س ریتقد

 : بود . تو دلم گفتم میو ن کیبه ساعت کردم ، ساعت  ینگاه

 " بکشم ؟ یخوابیب یخودیباشه ... من چرا ب خوادیکه م یبه جهنم ! هر قبرستون " -

 . دمیدرسا دراز کش یجام بلند شدم و به اتاقم رفتم . لباسهامو عوض کردم و بعد از مرتب کردن پتو از

برگشته .  اوشیس دادیکه نشون م دمیرو شن یدر ورود یکه صدا گذشتینم دنمیاز دراز کش قهیچند دق هنوز
 . راحت شد المیخ یقبول کنم ول خواستمینم نکهیبا ا

 . رونیپاشدم و رفتم ب عیاومد . سر یزیشکستن چ یبستم و به پهلو شدم که صدا چشمامو

خم شدم و نگاهش کردم  ینشسته بود . به طرفش رفتم . کم نیزم یکنار مجسمه شکسته شده رو اوشیس
. ناخودآگاه  کردیم ییعرق خودنما یهم دانه ها شیشونیپ یو رو دیکشینبود ، تند تند نفس م ی. حالتش عاد

 . شونه اش گذاشتم یدستمو رو

 چته ؟ .... حالت خوبه ؟ اوشیس -

.  زدیم یچشماش به قرمز یدیشد . چشماش متورم شده بودند و سف رهیبلند کرد و به صورتم خ سرشو
 . و خشک باهاش حرف بزنم یبه تند شهیمثل هم بود که نتونستم ینگاهش جور

 ؟ یشد ضی؟ .... مر هیچه وضع نیا اوشیس -

منتظره بود که با  ری. انقدر حرکتش برام غ دیبزارم که دستمو گرفت و کش شیشونیپ یدراز کردم تا رو دستمو
 . پاش یشکم افتادم جلو

 ؟ یکنیا ! چکار م -

 . به چشمام نگاه کرد و محکم بغلم کرد هیبلند شم که شونه هامو گرفت و برم گردوند ، چند ثان خواستم
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 نجوریبود که ا دیبود . البته از من هم بع دیبع اوشیحرکات واقعا از س نیتعجب خشک شده بودم ، ا از
 . مبلند ش دیرفته بود با ادمیانقدر تعجب کرده بودم که  یتو بغلش بمونم ول حرکتیب

 : گفت یلرزان یو با صدا دیکش یقیحرف سرشو تو موهام فرو کرد و نفس عم یب

 ... بود ؟ یچرا .... آخه چرا ... مگه من چکار کرده بودم ؟ .... گناه من چ -

 . ارمیسر در ب خواستمیهم نم دیشا ایاوردم  یحرفاش سر در نم از

خودمو  عیکه دستاش شل شد سر نیکردم و هم ادیگذاشتم رو شونه اش و فاصله اشو با خودم ز دستمو
 . جمع و جور کردم و بلند شدم

 . لرزهیشونه هاش م یکم کردمینشسته بود و حاال حس م نیزم یهمچنان رو اوشیس

ازش دور  یکه کم نیهم یبه اتاقم برگردم ول خواستمیم نیهم یچند لحظه قبلش منو ترسونده بود برا حرکت
 . دیچیهق هق مردانه اش تو گوشم پ فیضع یشدم صدا

که  یباعث شده مرد یبشکنه ؟ چ نجوریا اوشیباعث شده بود س یچ یعنیبرگشتم و نگاهش کردم .  مبهوت
 هیو گر نهیبش نیزم یرو نجوریا ادیتمام منو زجر م یرحمیشکنجه گر و با ب هیجالد ،  هیمدت شده بود  نیتو ا
 . کنه

و مادرش  اوشیمن برخالف س یتو اتاقم ول گشتمیو برم دمیکشیراهمو م دیشتم باکه دا یبا نفرت قاعدتا
گرفتم و رفتم طرفش . دستمو  دهینفرتمو ناد نیهم ی، برا هیچ دونستمیو رحم م تیانسان بودم و انسان

 . ستهیبازوش و کمکش کردم با ریگذاشتم ز

دستشو انداختم دور گردنم کمکش کردم  نیتعادلشو حفظ کنه بنابر ا تونهیمتوجه شدم که نم ستادیکه ا نیهم
 . الکل شدم یو تازه متوجه بو

 . بازم دلم به رحم اومد و آروم به سمت اتاقش رفتم یلحظه خواستم دستشو پس بزنم و برم اتاقم ول هی

ت فشار داشت امکان اف یعنی نیو ا شدیبدنش داشت سرد م نکهیبا توجه به ا کردمیولش م نجوریهم اگر
من  یول نهیلرزش هم بش یپا دیبا خورهیخربزه م ی. گرچه درسته که هر ک افتهیبراش ب یداشت اتفاق

 . نکردم یتونستم کاریم یکه چرا وقت رمیو بعد خودم عذاب وجدان بگ افتهیب یبزارم براش اتفاق تونستمینم

رو به  وانیآب قند اوردم . با اکراه نشستم کنارش و ل وانیل هیتختش دراز بکشه و رفتم  یکردم رو کمکش
روز  نیخورده که به ا ینشون نداد . معلوم نبود چقدر زهرمار یعکس العمل چیه یکردم ول کیلبهاش نزد

 . افتاده

آبقند رو همونجور  دمیترسیو م زدیگردنش و سرشو بلند کردم ، چون داشت چرت م ریدستمو گذاشتم ز ناچار
 . تو دهنش بپره تو گلوش زمیبر هدیدراز کش

 : کردم و گفتم کیرو به دهنش نزد وانیتماس دست سردم با گردن داغش چشماشو باز کرد . ل با

 ! نهییبخور ... فشارت پا نویا اوشیس -
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 . نگاهم کرد و دهنش رو باز کرد و آروم آروم آب قند رو خورد یحالت خاص با

 . خوردش دادم دستمو برداشتم و بلند شدمرو به  وانیل اتیتمام محتو یوقت

خم شدم و کفش ها و جورابشو در  شیحالیب دنیبا د یلباس کمکش کنم ول ضیقصد نداشتم تو تعو اصال
 . دمیاوردم و پتو رو روش کش

 . تونستینم یداشت کراواتشو باز کنه ول یسع یحالیبه صورتش افتاد ، چشماش باز بود و با ب نگاهم

و خواستم برگردم که مچ دستمو گرفت  دمشیکردم و رفتم جلو و گره کراوات رو باز کردم و از گردنش کش یپوف
 : گفتم تیو با عصبان دمیخودمو عقب کش یافتادم کنارش . کم نباریکه ا دیو محکم کش

 عوض تشکرته که کمکت کردم ؟ نی؟ ... ا یکشیمنو م یچته تو امشب ؟ ... چرا ه -

 : اه کرد و گفتچشمام نگ تو

 .... یهمونجا کنار در بمونم ... ول یخب ... ممنون نذاشت یلیخ -

که تو  یاز فکر کردن به فکر ینگاهم کرد . با نگاهش لرز به تنم افتاد ، حت یگرفت و با حالت خاص بازوهامو
بود که ازش  یهمون قیدق اوشیخواسته س اههیمن س ریکه تقد ییاز اونجا یسرش بود هم تنفر داشتم ول

 . دمیترسیم

 : دستشو پس زدم و گفتم یعصب

 بست نبود ؟ یکرد بندمی.... پا زیهمه چ یب یولم کن عوض -

 . تو صورتم دیمحکم کوب ادیکه معلوم نبود از کجا م یلحظه چشماش پر خشم شد و با تمام قدرت هی تو

اش انقدر محکم بود که استخوان گونه سمت چپم وحشتناک درد گرفت . از درد اشک تو چشمام جمع  ضربه
 : گفت دیکشیکه منو به اون سمت تخت م یمچ دستمو ول کرد و در حال یزیاون بدون توجه به چ یشد ول

 . ه شو... پس خف شهیم یچ یو اگر مقاومت کن ادیکه از به کار بردن زور بدم م یدونیخودت م -

بار دوم به اجبار و با  یاز دست ندادن با ارزشترنم برا یمدت برا نینفرت نگاهمو برگردوندم و مثل تمام ا با
 . شدم مشینفرت تسل

 : گفت کردیکه پشتشو بهم م یو در حال دیو چرخ دیکش یقیعم نفس

 . ادیکن ... من خوابم م هیگر یخوایبرو گم شو تو اتاقت هرچقدر م -

 کردمیم یفیو اشکهامو پاک کردم . از جام بلند شدم به اتاقم رفتم . بازم احساس کث دمیبه صورتم کش یدست
 . سخت بود یلی. برام خ

 . اومد ی. از خودم بدم م دندیاشکهام دوباره جوش ستادمیدوش ا ریز یرفتم تو حمام . وقت آروم
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با حوله  یآب رو بستم و سرسر ی. با سست شدم و اشکهام خشک شد حالیکردم که ب هیدوش گر ریز انقدر
 . دمیو خواب دمیکه دم دستم اومد رو پوش یلباس نیآب رو بدنم رو خشک کردم ، اول

نشسته و داره آروم با  دمیبه تخت درسا انداختم که د یچشمامو باز کردم . نگاه یسردرد وحشتناک با
 . کنهیم یتختش باز یتو یعروسکها

 . داده بود یبازم بهم چند ساعت مرخص اوشینگار سده بود و ا ساعت

 نیمن چن شبید ی هینداشت ، با اون همه گر ی. تعجب چندان دیکش ریبلند شم که سرم بدجور ت خواستم
 . نبود بیعج یسردرد

من که خوبم  دنیشده و با د داریب یدرسا معلوم نبود از ک چارهیهامو ماساژ دادم و بلند شدم . ب قهیشق یکم
 . کرده یخودش باز یآروم برا

 یرو یسمت چپم بدجور کبود شده بود ، دست یبه خودم نگاه کردم گونه  نهیبه دست و صورتم زدم و تو آ یآب
لباس  ضیگرفتم و آب رو بستم و بعد از تعو نهیکه چشمام از درد جمع شد . نگاهمو از آ دمیکش یکبود

 . به درسا شدم دنیمشغول رس

به در خورد . لقمه  عیدادم که زنگ در به صدا در اومد و بعدش هم چند تا تقه سر یبه درسا صبحانه م شتمدا
 : درسا رو به دستش دادم و گفتم

 .. ادیبخور تا مامان ب نویا -

 . لقمه رو گرفت و منم به سمت در رفتم درسا

 . شد و در رو بستوارد خونه  ینگران ی افهیبا ق ارشیکه در رو باز کردم ک نیهم

 : نگاهش کردم و گفتم ادیتعجب ز با

 شده ؟ یسالم ... چ -

 . گونه ام افتاد یرو یو خواست جوابمو بده که چشمش به کبود دیرو صورتم چرخ ارشینگران ک نگاه

 . راه متوقف شد نیب یپرا از وحشت دستشو دراز کرد سمت گونه ام ول ییچشما با

 کرده ؟ تتیاذ اوشی؟ .... س دایشده و یچ -

 : انکار کنم که زودتر از من گفت یمثال آبرودار یو خواستم برا دمیبه گونه ام کش یدست

 ... معلومه که کار اونه ... چرا زده ؟ یبگ یزیچ خوادینم -

 : گفتم رفتمیکه به سمت آشپزخانه م یبرگردوندم و در حال رومو

من  یهم خراب بود بهم گفت آرومش کنم ول اوشیاعصاب س کردیصدا م سر و یلی... درسا خ ستین یزیچ -
 . شد و زد یجوابشو دادم اونم عصبان
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 : برگشت سمت در و با حرص گفت یول ادیهم دنبالم م ارشیکردم ک فکر

 . رسمی! .... حسابشو م تازونهیداره م یلیخ گهیغلط کرده ... پسره نفهم د -

 . و رفت . مبهوت به در زل زده بودم دیهم در رو محکم کوب بعد

 یهر چ یکه بفهمم ول خواستمینم شهیهم مثل هم دیو شا دمیفهمیرو نم ارشیک تیهمه حساس نیا لیدل
 . ترسوندیکه منو م کردیم جادیتو قلبم ا یدلگرم هیاحساس خوب  هیکه بود 

 . وحشت داشتم شترشیو شناخت ب یشروی، از پ ترسوندیحس منو م نیا آره

بودم  اوشیو س ارشیک نیکه نگران برخورد ب یکردم فکرمو منحرف کنم ، به آشپزخانه برگرشتم و در حال یسع
 . هر روزه ام شدم یمشغول کارها

 یهمون حس قیدق نی، ا دادیدامن زد . دلم گواه بد م شتریهام ب یبه نگران نیو ا ومدیناهار ن یبرا اوشیس
بود  بیدلهره هم عج نینبود وجود دوباره ا بای. االن که د دادیبهم دست م افتادیتو دردسر م باید یبود که وقت

 . نگران کننده یلیهم خ

 یبار هم با گوش کیو  اوشیس یدو بار با گوش یو تو دلم دعا کردم . حت دمیشب مدام دور خودم چرخ تا
که  ی. به شدت از برخورد و اتفاق داد شیافزا موینگران نیجوابمو ندادن و ا چکدومیه یتماس گرفتم ول ارشیک

 یا یجد زیکه چ کردمیم اهش. فقط از خدا خو دمیترسیافتاده باشه م ارشیو ک اوشیس نیامکان داره ب
 . نباشه

 یباکل شیحالت تهوع گرفته بودم . درسا رو سه ساعت پ یاز دلهره و نگران گهیشب بود و من د ازدهی ساعت
 . کردمیو تودلم دعا م رفتمیخوابونده بودم و خودم از اونموقع داشتم تو سالن رژه م یاخم و بدخلق

 کیخانم نزد ونیو کتا اوشیس دنیاومد با عجله خودمو دم در رسوندم که با د یدر ورود فیبوق خف یصدا
 . بود از ترس غش کنم

رت درب و داغون و کبودش از همه وحشتناکتر صو یخم شده بود و دستش رو شکمش بود ول یکم اوشیس
 . بود

 ؟ شدهی... چ ـی... چ اوشیس -

 . نیمحکم و پر نفرت بود که باعث شد تعادلم به هم بخوره و پرت شم رو زم یتو دهن هی جوابم

کنارم  اوشیبودم که س ومدهین رونیب یپر از خون شد و لبم به شدت درد گرفت . هنوز از شوک تو دهن دهنم
 : و داد زد دیزانو زد و به موهام چنگ انداخت و سرمو به طرف خودش کش

 ؟ کنهیسپر م نهیبرات س نجوریکه ا یعشوه اومد ارشی.... چقدر واسه ک یعوض کهیزن کنمیآدمت م -

 . رونیب ختمیسرفه ر هیدهنم رو با  یتو یبه موهام گرفتم و خونها دستمو

 ... نکردم ی.. من ... من کار.. کنمی... خواهش م اوشیس -
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 : دیدهنم فشار داد و با نفرت غر یکف دستشو محکم رو یعصبان اوشیس

نحست تو گوشم  یصدا خوامی.... نم ریخفه شو ... فقط خفه شو تا گردنتو نشکستم ..... خفه خون بگ -
 . دایو دمی.... نشونت م افتهیب

 . شد یصورتم جار یرو یخورد و خون گرم نیمحکم به زم میشونیحرکت به جلو پرت کرد که پ هیبا  سرمو

 : با نفرت گفت ونیکتا نبارینشستم و دستمو به سرم گرفتم که ا یبه طرف اتاقم رفت . به سخت اوشیس

 ؟ یندازیمنو به جون هم م یکه بچه ها دهیرس ییکارت به جا گهید -

 : دمیدردناکمو فشار دادم و نال یشونیپ

 ... صبح ارشینکردم ... ک یبه خدا من کار -

و وحشت زده بهش  دیساک تو دستش از اتاقم خارج شد . حرف تو دهنم ماس هیبا  اوشیموقع س نیهم
 . شدم رهیخ

 ؟ اوشیس یبکن یخوایچـ ... چکار م -

 : بدون توجه به من به طرف مادرش رفت و دستشو به سمتش دراز کرد و گفت اوشیس

 . ا رو بده مامانه دیکل -

 . ؟ .... خودم که هستم یخوایم یچ یبرا -

 . برمیآشغالو م نیدرسا من ا شی.... شما بمون پ یایشما ب خوادینه نم -

 ! ستیتو حالت خوب ن اوشیس -

 ! ها رو بده دیآشغالو برسم ... کل نیحساب ا دیمامان هر چقدر هم که بد باشم با -

 بکنن ؟ خوانی. چکار م کردمیخانم نگاه م ونیو کتا اوشیبه س زدیکه ترس و وحشت توش موج م ییچشما با

 : گذاشت و گفت اوشیآروم تو دست س دیدسته کل هیخانم  ونیکتا

 ! مواظب خودت باش اوشیس -

 : اومد گفت یکه به طرف من م یگذاشت و در حال بشیرو تو ج دیکل اوشیس

 ! چکار کنم نیبا ا دونمیباش ... من م ارشینگران نباش مامان ... شما به فکر کندن شر ک -

 ! زنمیخانم زنگ م یاالن به مهر -

که تو دستش بود با خشونت  یا یپانچ یبلندم کرد . مانتو نیحرکت از رو زم هیبازومو گرفت و با  ریز اوشیس
 . دیتنم کرد و شالمو هم انداخت رو سرم . بازومو گرفت و به طرف در کش

 . واریدستش گلومو محکم گرفت و منو کوبوند به د هیبرگشت و با  تیترس پا سست کردم که با عصبان از
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پاک کنم  ایدن نیاز ا شهیهم یرو برا فتیتا وجود نحس و کث نمیمقاومت ازت بب هیکلمه ...  هیمنتظرم فقط  -
 . نکن ی... پس با اعصاب من باز

تقال کردم که  یرو بسته بود ، کم میبود و راه تنفس ادیگلوم ز ی، فشار دستش رو شدمیخفه م داشتم
دستشو برداشت . به محض برداشتن دستش نفسم باال اومد و اونم دوباره بازومو گرفت و دنبال خودش منو 

 . کشوند

 . شدم دهیبودم که بدون حرف دنبالش کش دهیترس انقدر

 : دیعقب و غر یصندل یرو باز کرد و منو پرت کرد رو نیدر ماش نگیپارک تو

 ؟ یدی.... فهم یاریو سرتو باال نم یکشیدراز م -

 . خارج شد نگیاز پارک یادیکردم . سوار شد و با سرعت ز نییبا ترس سرمو تند تند باال پا فقط

. جرأت نداشتم سرمو بلند کنم .  کردیم یبود و بدون توجه به دست انداز ها با سرعت رانندگ ادیز سرعتش
 . ادیقراره به سرم ب ییچه بال دونستمینم

چقدر گذشت که بدنم کم کم سرد شد و  دونمی. نم کردیم حالمیداشت و داشت ب یزیخونر میشونیپ یرو زخم
 . دمینفهم یچیه گهیهم افتاد و د یپلکهام رو

تخت  هی یاتاق ساده رو هیاطرفم نگاه کردم . تو  ینا آشنا طیآروم باز کردم ، با تعجب به مح چشمهامو
 . سرم هم به دستم وصل بود هیبودم و  دهیخواب

رفت و دوباره رو  جیبلند شدم که سرم گ عیاومد . سر ادمیکه افتاده بود  یذهنم فعال شد و اتفاق کدفعهی
 . تخت افتادم

با چهره عبوسش  انیخدمتکار خونه ک قهیتو قفل در اتاق اومد و بعدش صد دیچرخش کل یموقع صدا نیهم
 . وارد شد

 : بهش انداختم و گفتم ینگاه

 افتاده ؟ یمن کجام ؟ .... چه اتفاق -

 و به طرفم اومد ، سرم رو بست و دستمو گرفت ، سوزن رو از زیم یتو دستشو گذاشت رو ینیحرف س بدون
 تیبه طرف در رفت که با عصبان حرفیرو روش گذاشت . سرم رو برداشت و ب یتو رگم خارج کرد و پنبه الکل

 . داد زدم

 شده ؟ یکجاست ؟ .... چ نجایا گمی.... م یمگه کر -

به در انداختم . در قفل  یو در رو هم پشت سرش قفل کرد . با حرص نگاه رونیبهم انداخت و رفت ب ینگاه
 . شدم یزندان نجایداشت من ا یمعن هینگهبان عبوس تنها  هیشده با 

به سرم گرفتم و آروم به سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم . طبق انتظارم پنجره حفاظ داشت .  دستمو
بزرگ  یلیخ اتیح هی هیشب شتریآنچنان هم باغ نبود ب یول میباغ بود هیانداختم ، انگار تو  رونیبه ب ینگاه
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 واریکوتاهتر از د ایاطراف نبود  نیا یتمانساخ ایها برسونم .  واریکردم نگاهمو به د ی. سع موندیباغ مانند م
 . ها بودند

 . دمیبه سمت تخت برگشتم و دراز کش جهینت یب

 لیاتاق رو تشک لیتنها وسا کیکوچ زیم هیتخت و  هی،  یشش متر یقال هیتو اتاق نبود ،  یچندان ی هیوسل
 . دادندیم

 یخونه حبس کرده مثل آب خوردن بود ول نیکه نکردم منو تو ا یمجازات کار یبرا اوشیس نکهیزدن ا حدس
 کرده ؟ نکارویچرا ؟ چرا ا

خانم افتادم . حتم داشتم که داغون شدن  ونیخودش و کتا یصورت داغون و کبودش و صحبت ها ادی
 . منو به جرم نکرده مجازات کرده شهیهم مثل هم اوشیبوده . س ارشیکار ک اوشیس

 : که زد تو دهنم افتادم یموقع اوشیحرف س ادی

 ( " ؟ کنهیسپر م نهیبرات س نجوریکه ا یعشوه اومد ارشی.... چقدر واسه ک یعوض کهیزن کنمیآدمت م - ")

خانم رو درک کنم . به هر  ونیو کتا اوشیس یحرف ها تونستمی؟ اصال نم ارشیک ی؟ من ؟ اونم برا عشوه
 . دمیکه نکردم رو به ناحق پس م یحال چه درک کنم و چه نکنم من بارم دارم تاوان کار

و  ییبه عادات غذا یخانم مطمئن نبودم . اون اصال توجه ونیکتا یبچه دار ی وهیدرسا بودم ، اصال از ش نگران
 . بچه و برنامه هاش نداشت یرفتار

 فیبود خوردم ، انقدر ضع زیم یکه رو یآب وانیکه کنارم بود دو تا قرص مسکن برداشتم و با ل یا ینیس یتو از
 . زود خوابم برد یلیشده بودم که خ

 یفقط برا رمیاس نجای. در همچنان قفله و من ا گذرهیاتاق به هوش اومدم م نیکه تو ا یروز از روز ده
 . سلولم ساده است ایکه توش هستم هم مثل اتاق  یا . خونه شمیاتاق خارج م نیو حمام از ا ییدستشو

و در رو قفل  شهیو بدون حرف از اتاق خارج م ارهیو غذامو م شهیوارد اتاق م قهیصد ییهر وعده غذا یبرا
 . کنهیم

باشه که باهام صحبت کنه  یکی یعبوس حرف بزنم ول ی قهیحاظرم با صد ی، حت شمیم وونهیکم دارم د کم
 . رهیو م ارهیم موییغذا یاون مثل نگهبان جهنم فقط وعده ها یول

طرف و مهم تر از همه درد  هیکلمه جوابم رو بده از  هیشده  یکه حت یطرف ، نبود کس هیبودن از  یزندان درد
بود و از خدا  ی. مدام چشمام اشک کردیداشت به شدت داغونم م یخبر چیدور بودن از درسا و نداشتن ه

 . بزاره اوشیرحم تو دل س یکم خواستمیم

، اعصابم به شدت  دادیخودمو تکون م یکاریتخت نشسته بودم و داشتم از ب یده روز رو نیتمام ا مثل
اونم به جرم  ینیسنگ نیو مهمتر از همه تحمل مجازات به ا یفیاتاق و بالتکل یبسته  طیمتشنج بود . مح

 دونستمیم یتو دلمه رو بگم ول یداد بزنم و هر چ خواستیلم م. د رسوندیم یوونگیناکرده داشت منو به مرز د
 . که صدامو بشنوه ستیکس ن چیه نجای. ا کنمیخودمو خسته م یاست و فقط هنجره  دهیفا یکه ب
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.  کردندیکلمه داشتند از درون نابودم م یواقع یبه معنا شدیم شتریکه هر لحظه ب یو نفرت یعصب فشار
به  یجور هیو نگران درسا نبودم حتما  دمیترسیکرده بود . اگر از خدا نم دایمن پ ینابود یبرا یراه خوب اوشیس

اونو نابود  کنهیداره نابودم م اوشیکه س جوربمونم و همون دیمن با رمیبم دینه من نبا یول دادمیم انیپا میزندگ
که تو دلم بود بهم قدرت ادامه  یو مادرش تنها بزارم . نفرت خالص اوشیس یدرسامو تو دستا دیکنم ، من نبا

 . دادیم یزندگ

اتاق گذاشت و به  زیتنها م یدستشو رو یتو ینیوارد اتاق شد . س شیجهنم ی افهیبا ق قهیهر روز صد مثل
رو برداشتم و با قدرت تمام به طرف  ینیس یتو وانیلحظه کنترلمو از دست دادم ، ل هیطرف در برگشت . 

 . کنار در پرت کردم وارید

رو محکم پرت کرده  وانیهم بهم فرصت عمل داد . انقدر ل نیبا ترس صورتشو با دست پوشوند و هم قهیصد
از تکه ها رو برداشتم  یکیحرکت  هیتخت پرت شده بودند ، با  یکیشکسته شده اش تا نزد یبودم که تکه ها

 یرو رو شهیش یتکه  دهیجسنحرکت ن کیهلش دادم و در  واریگذاشتم و به طرف د قهی، دستامو رو کمر صد
 . رگ گردنش گذاشتم

فشار  هی... با  ستیبرام مهم ن یچیه گهی... من زده به سرم ... د گمیم یچ نیخوب گوشاتو باز کن بب -
 تیو به اون صاحب عوض یریمثل تو خالص کنم ... پس مثل آدم م یرو از شر سگ ایرگتو بزنم و دن تونمیم

 ؟ یدی... فهم نجایا ادیب یگیم یزنیزنگ م اوشیس

بودم و اصال  دهیانفجار رس یرو تمام تنم نشسته بود ... به نقطه  ی، عرق سرد دیلرزیبدنم داشت م تمام
 . اعمالم دست خودم نبود

شد دستم که توش  یچ دمینفهم گیکرد ، د میعصبان تینها یخونسرد به چشمام کرد که ب ینگاه قهیصد
 . دمیگردن و شونه اش کش ییداد بلند محکم رو قسمت انتها هیرو با رو محکم گرفته بودم  شهیتکه ش

 قهیدست صد یشده رو ی. دستام شل شد ، با وحشت به خون جار دیشونهه اشو چسب ادیفر هیبا  قهیصد
 شدم . من چکار کردم ؟ رهیخ

و در رو قفل  رونیبا سرعت خودشو از اتاق پرت کرد ب قهیموقع صد نیترس چند قدم عقب رفتم که هم با
 . کرد

 یکیخون  یکه قطره ها کردمیبودم و به دست پر از خونم نگاه م ستادهیشده و وحشت زده وسط اتاق ا خشک
 . ختیریم نیزم یرو یگریپس از د

 ! بود یتو دستم خون ی شهیاز ش کمیفاصله گرفتم فقط  قهیاونموقع که از صد یول

محکم تو دستم  یرو به قدر شهیمل خودمه ، ش هیه از دستم جارک یترسده بودم که متوجه نبودم خون انقدر
 . بود یگرفته بودم که دستمو شکافته بود و حاال خون از زخم جار

 . دمینفهم یزیچ گهیو د نیکه کم کم بدنم سست شد و چشمام بسته شد ، افتادم رو زم دینکش یطول
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شده  یچیبودم . دست راستم باندپ یرگ دستم چشمامو باز کردم ، هنوز تو همون اتاق جهنم یتو یسوزش با
 . هم به دستم وصل بود یبود و سرم

به حدس زدن  ازیبه جا مونده بود و در هم بسته بود و اصال ن یقال یاز خون من رو یبزرگ یکمرنگ ول ی لکه
 . ره به خواب رفتمبستم و دوبا ینبود که در قفله . چشمامو با خستگ

که به طرفم خم  یرزنیچشمامو باز کردم . نگاهم به صورت پ یشدم ، به سخت داریب یمداوم دست یتکانها با
 . شده بود افتاد

 : زد و گفت یمهربون یبازم لبخند محو ول یچشمها دنیبا د رزنیپ

 . بخور یزیچ هیاشو ... پاشو ... پ دمیتا حاال دارم تکونت م یمادر ، از ک یشد داریخدا رو شکر ب -

 : ، دستمو بهسرم گرفتم و گفتم کردیدرد م سرم

 ؟ نیهست یشما ک -

 : بهم کرد و گفت زدیکه ترحم توش موج م ینگاه

 . به بعد من مراقبتم نیمن سودابه ام ، از ا -

 : زدم و گفتم یجونیپوزخند ب اریاخت یب

 ، درسته ؟ نیهست دیزندانبان جد -

 : و گفت نییپر از غم شد ، سرشو انداخت پا نگاهش

 . دتمیآره مادر ، من زندانبان جد -

 زدیسنگدل باشه . حداقل باهام حرف م قهیاومد مثل صد یبه صورت پر از غمش انداختم ، بهش نم ینگاه
 : تخت بود رو گرفتم و گفتم یشدم دستشو که رو مونیگفت دلسوزانه . از حرفم پش شهیاونم با لحن م

 . کنم یتند خواستمی، نم ستیسودابه خانم ، من حالم خوب ن دیببخش -

 : و گفت دیبه سرم کش یخانم دست سودابه

 . زندان ناجوانمردانه هستم نی... حرفت کامال درسته ، من نگهبان ا یاشکال نداره مادر ، حق دار -

 : لحظه مکث کرد و گفت چند

 . بود ... پاشو برات جگر درست کردم قیعم یلیخون ازت رفته ، زخمت خ یلیخ -

انقدر بدنم سست بود که  یبود که نتونستم مخالفت کنم ، آروم سر جام نشستم ول میلحنش مال انقدر
 . جگر رو آروم آروم تو دهنم گذاشت یتکه ها یو سودابه خانم با صبور رمینتونستم چنگالو دست بگ

 : ه دستشو گرفتماز تمام شدن غذام خواست بلند شه ک بعد
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 بپرسم ؟ یزیچ هیازتون  شهیسودابه خانم م -

 : تکون داد و گفت سرشو

 . دمیبپرس مادر تونستم جواب م -

 ؟ وفتادهیبراش ن یبود چطوره ؟ ... اتفاق بد نجایکه قبال ا یبدونم ... حال اون ... اون خانم خوامیم -

 : سرزنش نگاهم کرد و گفت با

 وفتادهیبراش ن یا یدختر ؟ .... نه ، خدا رو شکر اتفاق جد یبود کرد یچه کار نی..... آخه ا یگیرو م قهیصد -
 . یشدیتلف م یزیهم تو از خونر مردی.... وگرنه هم اون م دهیخان به موقع رس اوشی.. س

 یرو رو شهیمرده باشه و منم قاتل شده باشم . اون لحظه که ش قهیصد دمیترسی، م دمیکش یراحت نفس
نفرت تو قلبم بود که افسار  نیو ا دادینم یفرمان چیاصال تو حال خودم نبودم ، انگار مغزم ه دمیگردنش کش

 . تمام اعمالم رو به دست گرفته بود

 : دمیشده بود انداختم و ناخودآگاه پرس رهیخ یبه سودابه خانم که به نقطه ا ینگاه

 منو زجر بده ؟ نیکنیکمک م اوشیبه س نیسودابه خانم ... چرا ؟ .... چرا دار -

 : و گفت نییبه من انداخت و چشماش پر اشک شد ، سرشو انداخت پا ینگاه

پسرم  شیخانه ! .... سه سال پ اوشینوه ام دست س یندارم مادر ... منو ببخش ... زندگ یا گهید یچاره  -
داره .... خرج  یمادرزاد یقلبمشکل  هینوه ... بچم  هی نیو عروسم تو تصادف مردند و من موندم و هم

 .... خان داده .... حاال هم ... حاال هم اوشیس نجایدرمانشو تا ا

 یکار نیزنو مجبور به چن نیا قیطر نیتونسته از ا اوشیادامه بده ، دهنم باز مونده بود . چطور س نتونست
 بکنه ؟

 : گفت هیگرفت و با گر دستمو

....  رهیمی.... بچم م دهیخرج درمان نوه امو نم گهیخان د اوشیس یفرار کن نجایاز ا ای ادیسرت ب ییاگر بال -
درکم کن ... نوه ام فقط هفت سالشه ... اگر آقا خرج  کنمیخانم جان خواهش م یول هیخودخواه دونمیم

 . امیاز پس مخارجش برب تونمیدرمانشو نده من نم

 : دستش گذاشتم و گفتم یرو دستمو

هم  روزی... اتفاق د ارمیسر خودم م ییبال گهینه د کنمیدابه خانم .... من نه فرار مسو نینگران نباش -
 . بد بود یلی... من حالم خ زدیکلمه هم باهام حرف نم هی یحت قهیشد ... صد یچ دمینفهم

 : تو بغلش گرفت و گفت سرمو

انگار  یبودم ول دهیند یا ی... من تا حاال ازش بد کنهیم نطوریچرا آقا باهات ا دونمیبرات مادر ... نم رمیبم -
 . عوض شده
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هفت  یبچه  هیعالوه بر ضرر به خودم جون  کردمیم یبکنم ؟ اگر کار تونستمیبگم ؟ چکار م تونستمیم یچ
به اون بچه کمک  گهیبکنم د یانقدر سنگدل شده که اگر من کار اوشی، مطمئنن س افتادیساله هم به خطر م

 . نکنه

. به  دیرسیمادر مهربون بود و بهم م هیبهتر شد ، سودابه خانم مثل  میروح تیاومدن سودابه خانم وضع با
تو خونه بگردم  تونستمیاتاقم گذاشته بود نم یتو سالن خونه روبه رو اوشیکه س یمدار بسته ا نیخاطر دورب

 . دادیم میرو دلدا میکردیو صحبت م شمیاومد پ یروز رو م شتریسودابه خانم ب یول

 نجایا رحمانهیتمام منو ب میماه و ن کی اوشیس می، در کمال ناباور گذشتیماه از اومدن سودابه خانم م کی
 اوشیس یول نجایا ادیبگه ب اوشیمدت از سودابه خانم خواهش کردم به س نیبار تو ا نیکرده . چند یزندان

 . به حرف سودابه خانم نداده یتیاهم چیه

ظلم ها رو بده ،  نیروز خدا جواب تمام ا هیکه  کنمیشده ام و مدام دارم دعا م ریو گوشه گشدت افسرده  به
 اوشیس دمیروز برخالف من که تاوان کار نکرده رو پس م هیحق نشسته و  یجا یهنوز هم معتقد هستم خدا

عمرم مونده باشه  انیروز به پا کیاگر  یحت دوارمیکه در حقم کرده اند رو پس بدن . ام یو مادرش تاوان ظلم
 . نمیرو به چشم بب اوشیس یبتونم نابود

 . مونهیساعت تو معده ام نم مین شتریب زیچ چیکه حالم به شدت بده ، ه شهیم یهفته ا کی

تا در رو باز کنه و منم بپرم تو  کوبمیمن با عجله به در م یسودابه خانم مدام حواسش به دره که ک چارهیب
 . کمکم کنه وهیو اونم با آبقند و آبم نییپا ادین دوباره فشارم بو بعد از او ییدستشو

درصد دادن به فکر هم  کیاحتمال  یاز فکر کردن و حت یمثل خوره افتاده تو ذهنم . حت یفکر شبید از
 . رمیبرخورد کنم و احتماالت رو در نظر بگ یمجبورم منطق یول ترسمیم

 ! ترسونهیچند روز به شدت منو م نیمسئله با حال بد ا نیو ا عادتم عقب افتاده میدو هفته و ن بایتقر

پشت در رو و چند بار تند به در  دمیدو عیکه دوباره حالم بد شد ، سر دمیمسئله فکر کردم و ترس نیبه ا انقدر
معده  اتیرسوندم و محتو ییکه سودابه خانم در رو باز کرد . با سرعت خودمو به دستشو دینکش یزدم . طول

 . بود رو باال اوردم وهیآبم وانیل هیامو که فقط 

 یسع شهی. سودابه خانم دستمو گرفت و به طرف اتاق برد ، هم رونیبه دست و صورتم زدم و اومدم ب یآب
 . خوشحال بشه شتریضعفم ب دنیبا د اوشیس خواستمیرد بشم ، نم نیدورب یمحکم و استوار از جلو کردمیم

 : و گفت دی، سودابه خانم پتو رو روم کش دمیتخت دراز کش یرو

 . مواظب غذا ها هستم یلیشد مادر ؟ ... به خدا من خ یباز چ -

 : زدم و گفتم ایبه صورت مهربونش کردم و دلمو به در ینگاه

 ؟ دیخریاز داروخانه م یزیچ هیسودابه خانم ، اگر ازتون خواهش کنم برام  -

 : شک بهم نگاه کرد و گفت با
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 مادر ؟ یچ -

 : نشستم رو تخت و گفتم یسخت به

 یوقت دمی... قول م کنمیبراتون دردسر درست نم نیبزنه ... مطمئن باش بیکه بهم آس ستین یزیبه خدا چ -
 . سودابه خانم کنمیبگم .... خواهش م زویبهتون همه چ نیدیکه خواستم رو برام خر یزیچ

 : لحظه مردد بهم نگاهم کرد و گفت چند

 . ادیسر بچم م ییکه اگر خطرناک باشه چه بال یدونیخودت م گهید یول رمیگیباشه مادر م -

 . سمیتا بنو نیاریقلم و کاغذ ب هی شهی، اگر م ستین یبد زیچ نیممنونم ... مطمئن باش -

 هیگذاشت و  زیم یرو رو وانیآب پرتقال برگشت ، ل وانیل هیو چند لحظه بعد با  رونیخانم رفت ب سوابه
 . که آب پرتقال بهونه بوده دمیدر اورد و داد بهم . فهم بشیاز تو ج کیکوچ ادداشتیدفترچه 

چک دارم و دفترچه رو به سودابه خانم برگردوندم .  یب یبه ب ازیاز برگه ها نوشتم که ن یکی یرو عیسر
 : گذاشت و گفت بشیج یسودابه خان دوباره دفترچه رو تو

 . مادر ستمیسئول داروخانه ، من که خوندن بلد نبه م دمشیم -

 : گرفتم و گفتم دستشو

 . کنمیخودمون بمونه خواهش م نی... فقط .. ب نیکنیلطف رو م نیممنونم سودابه خانم ، در حقم باالتر -

 : تکون داد و گفت سرشو

 . نی... فقط مراقب باش مونهیخودمون م نیباشه خانم جان ... ب -

 . باشه باز و بسته کردم یلبخند چشمامو به معن با

 یریسختگ یلیموارد خ نیدر ا اوشی. س رونیدرها رو قفل کرد و رفت ب شهیاز ظهر سودابه خام مثل هم بعد
که سودابه  یا شهیبا چاقو و ظروف ش ایفرصت فرار کنم  هیبود من با داشتن  دواریهم ام دینکرده بود . شا

باطل که من بهانه  الیخ یزه یاز شر راحت بشه ول نجوریخودمو بکشم و ا اوردیمخانم غذامو باهاشون 
که اونو هم با خودم از  نیهم یول شمیبمونم با بتونم نابودش کنم ، گرچه منم نابود م دیدستش بدم من با

 . هیکاف برمیم نیب

ونسته بود بخونه و نه به فکرش که نه ت چارهیچک رو هم بهم داد ، ب یب یشامم رو اورد ب یخانم وقت سودابه
 یول خورهیبه چه دردم م دهیکه خر یزیکه چ کردیم چیبود از مسئول داروخانه بپرسه و مدام منو سوال پ دهیرس

 . بهش بگم یزیچ تونستمینم کردمیکه تستش نم یمن تا وقت

 جهینت یبرا دینوشته بودم دو تا با دو مارک متفاوت بدن تا کامال از جواب مطمئن باشم . با نانیاطم محض
 . کردمیبهتر تا فردا صبح صبر م
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 کردمیمدام دعا م یول هینعمته خداداد هیبچه  نکهینتونستم راحت بخوابم ، با ا یشب از استرس و ناراحت تمام
آخرش  دونمیکه خودم هم نم یا یزندگ نیپاش به ا گهید گناهیب یبچه  هی دیدر کار نباشه . چرا با یبچه ا

همه نفرت و از همه مهمتر  نیا ونیکه قراره مادرش من باشم م یبچه ا خواستیباز بشه . دلم نم شهیم یچ
 . ادیب ایبه دن اوشیمثل س یاز پدر سنگدل

 . دمیهم افتاد و خواب یکدوم دعا و حس چشمام رو نیساعت چند و ب دونمینم

 . شدم دارینوازش دست سودابه خانم ب با

 ... حالت خوبه ؟ دهیپاشو مادر ... رنگت بدجور پر -

از جام بلند شدم که  عیتست رو انجام بدم . سر دیافتاد که با ادمی هویباز نگاهش کردم و  مهین یچشما با
 . ت و منو نشوند رو تختلحظه چشمام تار بشه . سودابه خانم دستمو گرف هیبره و  جیباعث شد سرم گ

 . به آقا خبر بدم دیبا گهیباز که تو حالت بد شد خانم جان .... امروز د -

 . بگه یزیچ اوشیفعال به س ذاشتمیم دی، نه نبا دمیوصل کرده باشن از جام پر یبهم برق قو انگار

مطمئن  تمیاز وضع نیدیکه خر یزیچ نیمن اول با ا نیبزار نینگ یزیچ اوشیفعال به س کنمینه ! خواهش م -
 . بشم بعد

 : نگاهم کرد و گفت یخانم با نگران سودابه

 ! لتهیبگم خانم جان ... هر جور م یچ -

 . ییرفتم دستشو نمیچک ها تو آست یب یکردم و بعد از گذاشتن ب تشکر

به  مویمحض مثل پتک تو سرم فرود اومد . دو خط قرمز رنگ که تمام افکار و زندگ قتیبود ... حق درست
به دستش در حال  میتو شکممه که نفرتش تو قلبمه و تمام زندگ یمرد ی. من باردارم . بچه  دیچالش کش

اره بدنم د ستمیکه سرشتش از نفرته در بطنم شروع به رشد کرده و با مختل کردن س ینابود شدنه . بچه ا
 . من شروع شده یعالرغم خواسته  شیکه هست ... که زندگ گهیم

نداشتم . من که درسا رو مثل  یحس چی. ه موندینم یباق یشک چیه یهر دو تست مثبت بود و جا ی جهینت
وقته که نسبت بهش حس مادرانه دارم و مادر بودن رو حس کردم حاال دست  یلیو خ نمیبیخودم م یبچه 
 . مادرش باشم قتأیو من حق ادیاز وجود خودم به وجود ب یکرده که بچه ا یکار ریتقد

از وجودش خوشحال باشم  خوادیدلم م یخالف اراده ام اتفاق افتاده و هنوز تازه اولشه ول یباردار نیا نکهیا با
 . دوستش داشته باشم خوادی، دلم م

 یمهابا رو یتم و نشستم روش ، اشکهام برو بس یدر توالت فرنگ یزیشده بودم ، بدون توجه به چ جیگ
 ! نفرت نیو تو ا تیوضع نی؟ اونم تو ا هیبچه چ نیحکمتت از دادان ا ایشدند . خدا یصورتم جار

 ببردتش ؟ نیبچه رو نخواد و از ب نیا اوشیمثل جرقه از ذهنم گذشت ، نکنه س یفکر
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است که  قهیمن به وجود اومده و من فقط چند دق لیبچه برخالف م نیا نکهی، با ا دیفکر لرز نیتنم از ا تمام
 . ببرتش نیاز ب اوشینمتونم قبول کنم س یاز وجودش مطمئن شدم ول

 دیچکار با کنهیمنو قبول نم یداره و مطمئنن بچه  مویقصد نابود اوشی، س کردمیم هیاز ترس بود که گر حاال
 . کمکم کن ایبکنم ؟ خدا

 . شدم حالیکه ب ارهیسر بچه ام ن ییبال اوشیو از خدا خواستم که سکردم  هیهمونجا نشسته گر انقدر

 یوقت نجوری. ا ارمیرو نشون نداده صداشو در ن یزیچ میبدن تیکه وضع یبود که فعال تا زمان نیراهش ا تنها
 ! فعال سکوت کنم دی. آره من با مونهیشده و بچم زنده م ریسقط د یبرا گهیبشه د میمتوجه باردار اوشیس

بهم  شیتو شکمم و حفظ زندگ یکردم محکم راه برم . بچه  ی، سع رونیبه دست و صورتم زدم و اومدم ب یآب
 . تا محکمتر باشم دادندیمضاعف م یانرژ

 . نزده خودم دست به سرش کنم یگرفتم تا سودابه خانم حدس میتخت نشستم و تصم یرو

 یزیحدس زده چ کردیبود که مطمئنم م یتو ، نگاهش جور اومد وهیآبم وانیل هیلحظه بعد سوابه خانم با  چند
 . بوده یچ دهیکه خر

 . و نشوندمش کنارم دمیرو از دستش گرفتم و دستشو کش وهیآبم

 . ینگ اوشیقول بده به س یبوده ول یچ یدیکه برام خر یزیبرات بگم که چ خوامیسودابه خانم م -

 : و گفت دیکش یخانم نفس سودابه

 ؟ یریگیمادر ... چند بار قول م گمینم -

 . بخش باشه نانیکردم لحنم اطم یگرفتم و سع دستشو

تو خونه  شیآزما یبرا لهیوس هی نیکه برام گرفت یزیمطمئن باشم .... سودابه خانم چ خوامیفقط م دیببخش -
 . بود

 : دیمشکوک پرس یحالت با

 ؟ یشیچه آزما -

 ! یباردار -

حفظ جون بچه ام مجبور  یکور کنم ، برا دشویمجبور بودم که ام یشد ول یدواریاز ام لحظه چشماش پر هی تو
 . بودم

حال بدم حتما مال  نیو ا ستمیبودن ... من باردار ن یها رو انجام دادم ... هر دوش منف شیمن االن آزما -
 . شهیاسترسه و خوب م

 : زد و گفت یمحو لبخند
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 . خوشحال شدم یشیممادر  یلحظه فکر کردم دار هی -

 : زدم و برخالف دلم گفتم یتلخ لبخند

 کجاش خوبه ؟ تیوضع نیتو ا یآخه سودابه خانم باردار -

 . نگاهم کرد ینگفت و فقط با دلسوز یزیخانم چ سوابه

آشفته و نگران وارد خانه شد . روز قبل باالخره بعد از دو ماه تماس  یا افهیبا ق ارشیخانه باز شد و ک در
هم  یتلفن را جواب داده و گفته بود که دو ماه است پرستار درساست و خبر یزن اوشیس یبا خانه  جهینتیب

 . برگشته بود اریبس یهم با نگران ارشیندارد . ک دایاز و

بلند شروع به صدا کردن مادرش  یدوم رساند و با صدا یرا دم در ول کرد و با دو خود رو به طبقه  چمدانش
 . شد

 ! ؟ .... مامان ییمامان ... مامان کجا -

در آغوش گرفتن  یبزرگ از از اتاق خارج شد و دستانش را برا یخانم با لبخند ونیاتاق باز شد و کتا در
 : پر از خشم گفت یمادرش را گرفت و با لحن یبازوها یزین توجه به چبدو ارشیک یپسرش باز کرد ول

 ؟ نیسرش اورد ییکجاست ؟ .... چه بال دایو -

 : کوبنده گفت یبا لحن ارشیک یخارج کند ول ارشیکرد از دست ک یرا سع شیخانم با خشم بازوها ونیکتا

 افتاده ؟ .... اون دختر کجاست ؟ دایو یبرا یزود بگو چه اتفاق -

 : گفت یزیخانم با لحن تمسخر آم ونیکتا

داره اون  ی؟ .... به تو چه ربط یریگیرو از من م کهیسراغ اون زن دهیتو ؟ ... از راه نرس یگیم یدار یچ -
 کجاست ؟

 : خودش زد و شمرده شمرده گفت یبه موها یچنگ یعصب ارشیک

 یزن هی...  اوشی... زنگ زدم خونه س روزی؟ .... من د نیاورد دای.... سر و یی. چه بالمامان ... زود بگو ... -
 شده ؟ یچ دایگفت دو ماهه پرستار درساست ..... پس و

 : گفت رفتیکه به طرف پله ها م یخونسرد سرش برگرداند و در حال یخان با ظاهر ونیکتا

 ... مورد نکــ یزنه برادرته و به برادرت ربط داره که کجاست نه به تو ... پس دخالت ب دایو -

 . نصفه موند ارشیک بیمه ادیاش با فر جمله

 کجاست ؟ دایمـــــا ... مــــــا .....ن ...... بســــه ..... گفتم و -

 . کرد اقتدار خود را حفظ کند یسع یجا خورده بود ول ارشیک ادیاز فر نکهیخانم با ا ونیکتا

 ! کالم بهت گفتم ... به تو ربط نداره هی؟ ....  یزنیچته داد م -
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 : کرد و با گفتن یدندونغروچه ا ارشیک

 . دمیکه به من ربط نداره ؟ نشونتون م -

قط با دنبال پسرش نرفت ف ینگران شده بود ول نکهیخانم با ا ونیبا سرعت به طرف اتاقش رفت . کتا سپس
 . شد رهیاضطراب به در اتاق خ

 غیت ارشی. ک دیخانم پر ونیدر دستش در آستانه در ظاهر شد . رنگ از رخ کتا یغیبا ت ارشیلحظه بعد ک چند
 : رگ دستش گذاشت و گفت یرا رو

! ....  زنمیکجاست رگمو م دایو نیقسم ... اگر نگ نهامیزتریمامان به روح بابا ، به جون خودم ، به مرگ عز -
 خورمیمن مردم .... مامان قسم م نیدر اتاق و در حمام رو بشکن نیایو اونوقت تا ب بندمیتو و در رو هم م رمیم

 کجاست ؟ دایو نی.... بگ زنمیرگمو م

داد و مقتدارنه در  هیبه طبقه باال آمده بود تک ارشیک یکه با سرو صدا قهیبه صد دهیپر یخانم با رنگ ونیکتا
 : پسرش شک داشت گفت یکله شق که به یحال

 .... گفتم که ... به تو ربط -

 . شد ریرگش فشار داد و خون سراز یرا رو غیت ارشیخانم تمام نشده بود که ک ونیکتا یجمله  هنوز

 . افتاد نیزم یزد و دو زانو رو غیخانم با ترس ج ونیکتا

 ! ..... نکن ارشــــشیک -

 . نیاورد چارهیسر اون ب ییکجاست ... چه بال دایو نیمامان بگ -

 : گفت ختیریکه اشک م یخانم در حال ونیکتا

 ! ریرو بگ یزیخونر یفقط جلو گمی.... م گمیم -

 ! بگو مامان -

 : کرد و گفت یمکث ونیکتا

 ... منه یپدر یتو خونه  -

 : خانم گرفت و گفت ونیکتا یدست خون آلودش رو جلو ارشیک

 ! نیهاشو بهم بد دیزود کل -

دوم خانه را به  دیبعد دست کل یخانم بدون مخالفت پاشد و به طرف اتاقش رفت و لحظات ونیکتا نباریا
 . داد ارشیک

 . خانم راه افتاد ونیکتا یپدر یاز خانه خارج شد و به طرف خانه  عیسر ارشیک
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رو به رو  واریهدف به د یناهار خورده بودم و حاال رو تخت نشسته بودم و ب یزور سوابه خانم چند لقمه ا به
بچه ام  یاتفاق بد بودم و مدام تو دل برا هیداشتم ، همش منتظر  یبیعج یشده بودم . از صبح دلهره  رهیخ

 . به بچم نرسه یضرر افتهیهم قراره ب یتا اگر اتفاق کردمیدعا م

باز هم  دیزود بود . با یلیخ قتیگفتن حق یدو ماهه باشه . هنوز برا بایتقر دیخودم بچه ام با یحساب ها با
 . کردمیصبر م

سودابه خانم  یدر پ یپ یهم از سوال ها یو گاه کنمیم هی، مرتب گر ختهیهم اعصابم به شدت به هم ر باز
 یاتاق زندان نیا ، دو ماهه که تو ستیدست خودم ن یول خوادی. دلم نم کنمیم یو باهاش تند شمیکالفه م

 یول شمیمجازات م نجوریا مدار  یبدونم به چه گناه خوادی. دلم م امدهیبار هم ن کی یحت اوشیهستم و س
 . جوابمو بده ستین یکس

 دمیرو دارم م دایکه همونطور که من تاوان گناه و شمیآروم م یاست و فقط وقت نهیپر از درد و نفرت و ک دلم
و من منتظر اون  مونهینم نجوریا زیرو بده ، باور دارم که همه چ کنهیکه با من داره م یهم تاوان کار اوشیس

 . مونمیحساب کنم م هیتصو اوشیروز که با س

 . دمیشن رونیاز ب ادیداد و فر یافکار خودم غرق بودم که صدا تو

 کجاست ؟ دای، و نمیبرو کنار بب " -

 ؟ یخوایم ی؟ .... چ یهست یتو ک -

 ! کنم داشیپ دیبرو کنار خانم .... من با -

 " ؟ یاریسرش ب یخوایم یی... چه بال رمینم -

هم  ارشیک یصدا دنیشن یحت شهیشد . مثل هم دهیبه قلم تاب یدیام ی! روزنه  ارشهیک یمن صدا یخدا
 ؟ کنمیم دایمن نجات پ یعنیباعث آروم شدنم شده بود . 

 : و داد زدم دمیدر کوبپشت در و چند باز محکم به  رفتم

 ! ! .... کمک ارشی! .... ک نجامیمن ا -

 . دمیرو از پشت در شن ارشیک یاومد و بعد صدا یشتابزده ا یقدم ها یصدا

 . نجامی؟ .... نگران نباش ... من ا یتو خوب دایو -

 . بود نجایبود و حاال ا یخوب یلیخ یحام ارشیام گرفته بود ، ک هیگر

از  ارشیجر و بحث سودابه خانم و ک یشدم ، صدا رهیتخت نشستم و به در خ یرو رفتیم جیگ یکم سرم
 ارشیتا داد بزنم و از سوابه خانم بخوام مانع ک کردمیدر خودم احساس نم یتوان یول شدیم دهیشن رونیب

 . نشه

ه چشمش به من افتاد ک نیآشفته وارد اتاق شد و هم یا افهیبا ق ارشیو ک دیتو در چرخ دیبعد کل قهیدق چند
 . شد رهیگرد شده بهم خ یسر جاش خشک شد و با چشما
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از حدم که تو  شیب یچشم هام و الغر ریز یو گود دهیکرده بودم ، رنگ پر رییداشت ؛ من به شدت تغ حق
 . شوکه شد دنشینبود که نشه با د یزیشده بود چ بمیدو ماه نص نیا

 : بهم نگاه کرد و آروم زمزمه کرد یبا ناباور ارشیک

 سرت اومده ؟ ییچه بال -

 ارشی، از جام بلند شدم و با دو قدم به ک خواستیم تیو حما تینتونستم خودمو کنترل کنم ، دلم امن گهید
بره و من بازم  دمیترسیو خودمو تو بغلش انداختم . دستامو سفت دورش حاله کردم ، ناخودآگاه م دمیرس

 . بمونم یا و زندانتنه نجایا

 : لرزان گفت ییدستاشو محکم دورم حلقه کرد و با صدا ارشیک

 تو ؟ یی؟ ..... دو ماهه کجا یخونه ا نیتو ا ی؟ .... تو از ک هیچه وضع نیشده ؟ .... ا یچ دایو -

 : اش فشردم و گفتم نهیبه س شتریب سرمو

 ... ببر نجایمنو از ا کنمیکمکم کن .... خواهش م ارشیک -

رو کاناپه خوابوند و رو به سودابه  رونیزانوهام و برد ب ریدست انداخت ز عیسر ارشیسست شد ، ک پاهام
 : خانم داد زد

 ! ستی! ... حالش خوب ن نیاریآبقند ب وانیل هی -

 . آبقند برگشت وانیل هیبه آشپزخانه رفت و چند لحظه بعد با  عیخانم سر سودابه

رفت سمت اتاق  ارشی. ک کردمیم هیهمچنان گر یآروم آروم به خوردم داد . حالم بهتر شد ولآبقند رو  ارشیک
 : و گفت شمیاومد پ عیکه سودابه خانم سر

 . شهیبد م یلی... آقا بفهمه خ نیکنیم نیخانم جان چکار دار -

پر شده بود . توان فکر کردن به تمام جوانب رو  تمیظرف گهیمن د یول ترسهیم اوشیاز س یچ یبرا دونستمیم
 . کنم داینجات پ اوشیزندان ساخته شده توسط س نیاز ا خواستینداشتم فقط دلم م

 : و رو به سودابه خانم گفت رونیاومد ب ارشیلحظه بعد ک چند

 . خوامیکجاست ؟ .... مانتو و شالشو رو م دایو یلباسها -

فقط با  یحرف چیه یشده بودم که ب تیمدت اذ نیمن انقدر تو ا یاه کرد ولخانم با عجز بهم نگ سودابه
 . نگاهش کردم ونیگر یچشما

 ! کنمی.... خواهش م شهیبد م یلیبرام خ نیخان بفهمه خانم رو برد اوشی؟ .... اگر س نیهست یآقا شما ک -

 : داد زد تیبا عصبان ارشیک
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؟  نیکردنش ادامه بد تیبمونه تا شماها به اذ نجایا دایبزارم و یکنی؟ .... خواهش م یچ یکنیخواهش م -
 . هستم وونیبگم برادر اون ح ادیانقدر پسته ؟ .... عارم م اوشیس یعنی.... 

شال و  گهیاتاق د هیرفت و از  هینگفت فقط با گر یزیبهمون نگاه کرد و چ یخانم فقط با شرمندگ سودابه
 . ارشیاورد داد دست ککه روز اول تنم بود رو  ییمانتو

 خی سمیآزاد به صورتم خورد صورت خ یهوا یو از خونه خارج شدم . وقت دمیمانتو شالمو پوش ارشیکمک ک با
 . که به ناحق دو ماهه ازش محرومم یا ی. آزاد دادیرو بهم م یبود و حس آزاد نیریش یزد ول

به سمت  ارشیمتوجه شدم که ک میتهران شد یآشنا یابانهایوارد خ ی، وقت مینزد یکدوم حرف چیراه ه تو
 ! رهیخونه نم

 ؟ یریم یکجا دار -

 ! حتما دکتر چکاپت بکنه دی... با مارستانیب -

 یزیچ یبزارم کس دی، نه ! نبا شدندیم میشک متوجه باردار یب مارستایب رفتمیلحظه وحشت کردم ، اگر م هی
 . صبر کنم دیبفهمه ! االن نه ، هنوز با میدرباره باردار

 . ... من خوبم خوامینه نم -

 : بهم کرد و گفت ینگاه مین ارشیک

 . هم نباشه یو حرف مارستانیب میری.... م یبله ... کامال مشخصه خوب -

 ! کنمی... خواهش م شمیآروم م نمیمنو ببر خونه ... من درسا رو بب کنمیخواهش م ارشیک -

 . بهم کرد ، التماس تو نگاهم انگار کارشو کرده بود ینگاه مردد ارشیک

 ! بکنه تتیزیدکتر و یدرسا بزار دنیقول بده بعد د یخونه ول برمتیباشه م -

 ! االن برو خونه یباشه .... ول -

محکم  خواستمیم یداد و به طرف خونه به راه افتاد . تپش قلبم باال رفته بود ، از طرف ریمس رییتغ ارشیک
،  ستین انیازش در م یدرسا و دور یهراس داشتم . االن فقط پا اوشیهم از برخورد س یاز طرف یول باشم

 . بجنگم دیبچه ام و درسا با یتو شکمم هم هست ! و من برا یاالن بچه 

 ارشیو ک میبود ستادهیبه خودم اومدم که پشت در خونه ا ی. زمان میدیرس یک دمیتو فکر بودم که نفهم انقدر
 . زنگ در رو زد

 . ساله اومد دم در یحدودأ س یشده بودم . چند لحظه بعد در باز شد و زن رهیبه در خ اقیاشت با

 . دییبله ! بفرما -

با دستش در رو هول داد و با دستش به کمرم فشار اورد تا وارد شم . خواستم وارد خونه بشم که زن  ارشیک
جلوشو  ارشیبا دست مانعم شد ، دستشو با شدت پس زدم و رفتم تو . زن خواست دوباره مانعم بشه که ک
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درسا متوقف  یا صدابه طرف اتاق درسا رفتم که دم در ب عیسر گنیم یچ نمیمنتظر نشدم بب گهیگرفت . د
 . شدم

 ! ماما -

لحظه انگار تمام  هی. تو  کنهیم کنهیو با خنده داره نگاهم م ستادهیدرسا کنار مبل ا دمیشوق برگشتم که د با
 کشیکوچ یشد . رو دو پا نشستم و دستامو باز کردم . درسا با پاها قیداشتم به وجودم تزر ازیکه ن یآرامش

 . داختو خودشو تو بغلم ان دیدو

درسا  یو استشمام بو کردیم یدورش حلقه کردم و سفت به خودم فشردمش . قلبم احساس سبک دستامو
 یول خوردیو تکون م گفتیام گرفته بود . درسا مدام ماما ماما م هیگر ی. از خوشحال دادیبهم م یادیآرامش ز

مادر از بچه اش واقعا  هیمنه و دور بودن و  یاز خودم جداش کنم . درسا بچه  تونستمیلحظه هم نم کیمن 
 . سخته

ما  میپرستار درسا بوده رو فرستاد بره و موند دمیکه تو خونه بود و بعد فهم یخانم ارشیک یچطور ول دونمینم
 . سه نفر

من  یو چکاپ بشم ول مارستانیکرد قانعم کنه که برم ب یدرسا آروم شدم سع دنیمن با د دید یوقت ارشیک
هم که  ارشی. ک رمیداشتم بعد م یکردم و گفتم خوبم و اگر مشکل یکار شونه خال نیا ریاز ز یقیهر طربه 

 : کنه قبول کرد . گفت میراض تونهیجور نم چیه دید

 . یبر دیبعد حتما با یمشخص بشه بمون خونه ول زیباشه فعال تا همه چ -

 : به طرف در رفت و گفت سپس

 . کنمیکردنتو حل م یمسئله زندان نیقفل کن و مواظب خودتون باش .... من ا ، در رو رمیمن دارم م -

 . و رفتم طرفش نیترس درسا رو گذاشتم زم با

 اوشیتو و س شیدو ماه پ یاز همون دعوا زی؟ ... تو رو خدا ول کن .... همه چ ارشیک یبکن یخوایچکار م -
 . وضع رو بدتر نکن کنمیشروع شد .... خواهش م

 . دمیدندون قروچه اش رو شن یمنقبض شد ، به وضوح صدا ارشیک فک

... از  کنمی؟ ... نگران نباش باهاش زد و خورد نم نی.... وضع بدتر از ا یبود یتو دو ماه تو اون خونه زندان -
 . رسمیحسابشو م یراه مطمئن تر

 . نداشت یاش کردم توجه؟ برگشت و از خونه خارج شد و هرچقدر هم صد یخواستم بپرسم چه راه تا

 . برگشتم خونه درسا رو بغل کردم و رو کاناپه نشستم و منتظر شدم هیگر با

تماس گرفته  ارشیک یبار با گوش نیحالت تهوع گرفته بودم ، چند گهینُه شب بود و من از استرس د ساعت
 . نهنک یکار احمقانه ا ارشیکه ک کردمیخاموش بود . مدام تو دلم دعا م یبودم ول
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و  ییرو که تو بغلم به خواب رفته بود رو تو تختش گذاشتم و آروم از اتاق خارج شدم . بچم انقدر تنها درسا
 . بود بهم دهیو مدام چسب شدیلحظه هم ازم دور نم هیبود که  دهیکش یدور

بوق  یجرعه رو بخورم صدا نیکه خواستم اول نیو رو کاناپه نشستم ، هم ختمیخودم ر یآب برا وانیل هی
 . شدم رهیگذاشتم و با استرس به در خ زیم یرو رو وانیدر اومد ، ل فیخف

و  یمامان مهر شیعصبان افهیبا ق اوشیس یبرخالف تصورم به جا یول دادمیاحتماالت رو م نیذهنم بدتر تو
 . خانم وارد شدند ونیو کتا اوشی، س ارشیپشت سرش هم ک

 یبود ول ختهیآم یکه با مهربان شیشگیجلو اومد و با اقتدار هم یکه مامان مهر کردمیبهشون نگاه م مبهوت
به خودم اومدم ، من هنوز  هویهم تو نگاهش بود دستمو گرفت و خواست صحبت کنه که  ینگران یاالن کم

 ! سالم نکرده بودم

 ؟ نی... خوب یسالم مامان مهر -

 : زد و گفت میشونیرو پ یخم شدم ، بوسه ا یدستشو رو شونه ام گذاشت و منم کم یمهر مامان

 ! ؟ یسالم دخترم ... تو خوب -

 . نهیکمک کرد بش یبه مامان مهر ارشینزدم . ک یو حرف نییانداختم پا سرمو

 یعصبان یابه ج یبود ول ینسبتا بزرگ یسمت راستش کبود یگونه  یانداختم ، رو اوشیبه س یکوتاه نگاه
 . بود ستادهیو ا نییبودن سرشو انداخته بود پا

 : انداخت و رو به من گفت اوشیبه س رزنشیپر از  ینگاه یمهر مامان

به سرت اومده ... ببخش  ییدو ماه آخر چه بال نیکه ا دمیفهم ارشیک قیاز طر شیدوساعت پ نیمن هم -
 . برسه نجایمن هستم که گذاشتم کار به ا یدخترم مقصر اصل

 ... ؟ نیدار یری؟ .... شما چه تقص یمامان مهر هیچه حرف نیا -

... راستش فکر  کردمیتو رو تو دست نوه ام که پر از خشم و نفرته ول م دینه دخترم من مقصرم ... من نبا -
 . تر از خودش نشون بده فیاعتقاد و محبت بزرگش کردم کردم زورشو به ضع یکه با کل ینوه ا کردمینم

 : زده بودند با اعتراض گفت ششیبدجور آت یمامان مهر یخانم که انگار حرفها ونیکتا

 .... که نیزنیدرباره پسرم حرف م نیخانم همچ یمهر -

 . نصفه موند یبلند مامان مهر یبا صدا حرفش

 تیکه با حما ییتو نی! .... ا ییتو اوشیس یها یکار یها و وحش یرتیغ یتمام ب لی.... دل ونیتو ساکت کتا -
پر به پرش  یراه درست رو نشونش بد نکهیا یبشه .... بجا یآدم نیهمچ هیپسرت  یباعث شد جاتیب یها
 گهیپس د یبمون نجایا یخوایم اگرصداتو بشنوم ...  خوامینم گهیدختر رو نابود کنه .... د نیا یزندگ یداد

 ! حرف نزن
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 . داد و نشست رو مبل رونی، نفسشو به حرص بکلمه خفه شد  یواقع یخانم به معنا ونیکتا

 یلیاون خ یبشنوم ول شویعصب ینفس ها یانداختم ، انتظار داشتم حداقل صدا اوشیبه س یتعجب نگاه با
 . کردیبود و با آرامش بهم نگاه م ستادهیآروم ا

 : و گفت دیکش یقینفس عم مامان

 رحمانستیدو ماه کرده واقعا ب نیهم که ا یداشته .... کار یچه رفتار اوشیکه س دونستمیمن تا امروز نم -
جدا بشو  یخوای.... اگر م کنمیم تتیمن حما یریکه بگ یمیدخترم ... هر تصم دمی.... من حق رو کامل به تو م

 ! رهیگیکس درسا رو از تو نم چیکه ه کنمیم نی، من تضم

بهش  نشویبه اقتدار نگاه خشمگ یمامان مهر یول نگاه کرد یمتعجب سرشو بلند کرد و به مامان مهر اوشیس
 . دوخت

 رفتمیو با درسا م شدمیلحظه فکر کردم جدا م کی یبدون حت شدیبهم داده م شیدو ماه پ شنهادیپ نیا اگر
بمونم و نابودش کنم ، حاال  دیبگذرم . من با اوشیاز س یراحت نیبه ا تونمیدو ماه نم نیحاال بعد از زجر ا یول

به نفعه منه . حاال  نیرفتارشو کنترل کنه و ا شهیمجبور م اوشیباخبر شده س زیاز همه چ یکه مامان مهر
و زجر بزارم و برم تا  ریهمه تحق نیبعد از ا تونمیبمونم ، نم دیتو شکمم هم به کنار . آره من با یمسئله بچه 

 . ادامه بده شیراحت به زندگ اوشیس

 : و گفتم دمیآروم شدن کش یکم یبرا شهیمثل هم یقیعم نفس

 . مونمی.... من م ینه مامان مهر -

 : سرش رو تکون داد و گفت یبهش زدم . مامان مهر یمن لبخند محو یمتعجب نگاهم کرد ول ارشیک

مطمئن باش که من از امروز حواسم به  نویپس ا یمونیبا خودته ... حاال که م میباشه دخترم ... تصم -
 . هست اوشیس یو رفتارها تونیزندگ

 ! ممنونم -

 . مختصر رفتند ییرایپذ هیبعد از  یساعت بعد همگ مین

ساکت رو مبل نشسته بود و  اوشیرو بستم و برگشتم تو سالن و مشغول جمع کردن استکانها شدم ، س در
درست  اوشیرنگ نگاه س کردمیباشم . احساس م توجهیکردم ب یسع یول زدی. دلم شور م کردینگاهم م رهیخ

قبوالندم که  یبه خودم م یالیبا خوشخ یکرده ول رییو مادرش رفتند تغ ارشیو ک یکه مامان مهر یاز زمان
 . حساس شدم یلیخ

هاش رفت .  یدنیبه سمت کمد مخصوص نوش اوشیمتوجه شدم س شدمیداشتم وارد آشپزخانه م یا لحظه
کم خودمو  شدیم شتریاز ترسم که داشت هر لحظه تو قلبم ب یکم نکهیا یبگذرونه و برا ریخدا خواستم به خ از

 . رو خودم شستم نکیس یتو یظرفها ییظرفشو نیماش یمشغول کار کردم . به جا
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تو  شهیکه هم یداشت . نفرت بزرگ یسرم رو برگردوندم ، نگاهش حالت خاص اوشینگاه س ینیسنگ با
که از اول تو نگاهش بود آرامش قبل از طوفان  یمطمئن شده بودم که آرامش گهینگاهش بود برگشته بود ، د

 . بوده

نگاه پر از خشم و  یقرص کنم ول یمامان مهر یدلمو به حرفا خواستمی. م زدیام م نهیبا سرعت تمام تو س قلبم
 . شدیم یزره دلگرم هی یمانع حت اوشینفرت س

خودم  یوجودمو پر کرد . برا عیسر یلی.... ترس خ دیلرزیشد ، دستام م کیچند قدم آروم بهم نزد با اوشیس
 . دمیترسیبچه ام م ی، برا دمیترسینم

کانتر افتاد ،  یرو یخور وهیکردم به خودم مسلط باشم ، با چشم اطرافمو نگاه کردم ... چشمم به کارد م یسع
قدم بهم  هیبا هر قدم  اوشیدفاع خوب بود . آروم به طرف کانتر حرکت کردم ، س یبرا ینبود ول یخاص زیچ

 . ارهیسرم ب ییبال هی خوادی.... مطمئن بودم که م شدیم کینزد

به کانتر دستمو آروم بردم پشتم و کمرمو چسبوندم به کانتر و کارد رو برداشتم و محکم تو دستم گرفتم  دمیرس
 . کردینگاهم م یادیفقط با خشم و نفرت ز زدینم ی. حرف ستادیبهم ا یکم یلیبا فاصله خ اوشی. س

 : محکم گفتم ییجرأتم رو جمع کردم و با صدا تمام

 ! .... برو عقب و راحتم بزار شهیبا خبر م یمامان مهر یبکن یبرو کنار .... هر حرکت اوشیس -

 : زد و گفت یکرد و پوزخند یدندون قروچه ا اوشیس

 یمامان مهر زمیهمه چ یندارم .... به لطف تو و اون برادر ب ششیپ ییآبرو چیه گهی! .... من د یمامان مهر -
 ! ندازهیتف هم تو صورتم نم گهید

 : منم مثل خودش پوزخند زدم و گفتم یول یبا چه جرأت دونمینم

 ... ـنرس نجایتا کار به ا یکم آدم باش هیفقط  یخواستیخودته .... م ریتقص -

 . رو بازوش دمیدستمو از پشتم کمرم در اوردم و کارد رو کش عیزد و دستش رفت باال ، سر ینعره ا اوشیس

. دم اتاقها بودم  رونیب دمی. از فرصت استفاده کردم و از آشپزخانه دو دیزد و بازوشو چسب یداد بلند اوشیس
 . پرت شدم دنمیشد و با شدت به سمت مخالف دو دهیکه موهام از پشت کش

آخر ناخودآگاه دستامو دراز  ینداشتم فقط لحظه  یعکس العمل چیبود که فرصت ه یا کدفعهیحرکتش  انقدر
 . نیبخوره زم یکردم تا کمرم و شکمم با شدت کمتر

بود به طرفم حمله  یکه خون از بازوش جار یبه خون نشسته در حال یبا چشمها اوشیکه افتادم س نیهم
روانه بدنم شد . پاهام تو شکمم  یگریپس از د یکی اوشیشد ضربات پر نفرت س یچ دمینفهم گهیکرد ، د

 . نرسه امبه شکمم و بچه  یجمع کردم و کمرمو چسبوندم به ستون و خودمو جمع کردم تا ضربه ا

همچنان  یول شدیاز ضربه هاش دستام شل م یرحمانه با مشت و لگد به جونم افتاد ، گاه یب اوشیس
 . بکشه ریدلم بدجور ت ریاش به پهلوم باعث شد ز یدر پ یپ یلگد ها یرانه مواظب شکمم بودم ولمص
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 گهینفس نفس بزنه . د یو اونم از خستگ افتمیب یبود که من له شده گوشه ا یانقدر یچقدر زد ول دونمینم
بخت برگشته  یچقدر از خون مال منه و چقدرش مال بچه  دونستمی، غرق خون بودم و نم دمیفهمینم یچیه
 . ام

 . کرده بود یبود ... انگار تمام نفرتشو خال یبه من انداخت ، نگاهش خال ینگاه یبا خستگ اوشیس

 . که از دهنم خارج شد خون بود یزیتنها چ یباز کردم تا بگم من باردار بودم ول دهن

 . رونیاز خونه زد باز جاش بلند شد و  یبا سست اوشیس

بچه ام هنوز زنده است و نفرت پدرش  گفتیبهم م یاحساس هیبا  یول کردیدرد م یعیبدنم به طرز فج تمام
لرزان و خون آلودم  ی، انگشتها دمیو به تلفن رس دمیکش نیزم یتن له شده امو رو یاونو نکشته . به سخت

 ! ارشیتماس گرفتم ، ک دیرسیکه به فکرم م یو با تنها کس دیشماره ها چرخ یرو

 . جواب داد ارشیبوق دوم نخورده ک هنوز

 ! بله -

 : که تو گلوم بود رو به زمت قورت دادم و گفتم یبغض

 ..... رمیمی... دارم م کنمی... کمکم کن ... خواهش م ارشیک -

 ! دمیشنیرو م ارشینگران ک یصدا یاز دستم افتاد ول یهجوم خون به دهنم گوش با

 ! امی؟ .... تحمل کن االن م یشده ؟ ... حرف بزن دختر ... تو خوب یچ دایالو ! ... و -

 . هم افتاد و از حال رفتم یرو چشمام

کم کم انگار  یاطرافم نداشتم ول طیاز مح یبه هوش اومدم ، تا چند لحظه درک درست ییزمزمه دعا یصدا با
. با ترس خواستم دستمو رو شکمم بزارم تا از وجود اون توپ  اومد ادمیکه افتاده  یذهنم باز شد و اتفاقات

 . متوجه شدم دست راستم تا آرنج تو گچه و به دست چپم هم سرم وصله یدلم مطمئن بشم ول ریکوچولو ز

 ! ادیپرستار ب گمیمادر ..... االن م یشد داریب -

 یلحظه حس کردم بازم تو همون خونه  هیاز اتاق خارج شد ،  عیسودابه خانم سر دمیرو برگردوندم که د سرم
 . آروم شدم مارستانیو تخت ب دیسف یها وارید دنیبا د یهستم ول ییکزا

ام شدند  میمشغول چک کردن عال عیلحظه بعد دکتر به همراه دو پرستار وارد اتاق شدند . پرستار ها سر چند
 : خم شد به طرفم و گفت یگذاشت و کم میشونیبود دستشو رو پ یانسالی، دکتر که مرد م

 ؟ یاسمتو بهم بگ یتونی؟ .... م یشنویمن رو م یخانم صدا -

 یکه به سخت ییبا لبها یدرست صحبت کنم ول تونستمیکه به گردنم بسته بودند نم یا یخاطر گردنبند طب به
 : از هم بازشون کردم زمزمه کردم

 بچــ ... چه ام ... بچه ام .... زندست ؟ -
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 : گفت یلحن مطمئن با دکتر

 . زندست ی.... بهش فشار اومده ول هیمحکم یبچه ات زندست نگران نباش .... بچه  -

 ! شکرت ... بچه ام زندست ایباز شد . خدا میکردم تازه راه تنفس احساس

و بعد از دادن دستورات الزم با پرستار ها  دیازم پرس میاریهوش زانیم دمیفهم یبرا گهیسوال د یسر هی دکتر
 . خارج شد

 . کنار تخت یمحض خروج دکتر سودابه خانم اومد داخل و نشست رو صندل به

 . برات دعا کردم یلیخانم جان ... خ یخدا رو شکر به هوش اومد -

 . به خواب رفتم عیسر یلیحرف زدن نداشتم ، چشمامو رو هم گذاشتم و خ توان

با لبخند نگاهم کرد و به تخت  دیبازم رو د یکه چشمها ارشیشدم . ک داریب ارشیصحبت ک یبا صدا نباریا
 . شد کینزد

 ؟ یکردم .... خوب دارتیب دیببخش -

 : با زبانم تر کردم و گفتم لبهامو

 . خوبم ممنون -

 : دیو پرس یزد و نشست رو صندل یلبخند

 ؟ یدرد ندار -

 شد ؟ یچ شبی.... د ارشیکنه ... ک تمیکه اذ ستینه ! ... اونقدر ن -

 : گفتم عیشدم ، سر یلحظه نگران شد ، حتما فکر کرد دچار فراموش هی ارشیک نگاه

 شد ؟ یشدن من چ هوشیبعد از ب -

 : و گفت دیکش یراحت نفس

 . یهوشی.... تو چهار روزه ب کنمیم فیرو برات تعر زیتو فعال استراحت کن .... بعد همه چ -

 .... بدونم دی... من با کنمیخواهش م ارشیک -

 : نگاهم کرد و گفت مردد

....  کردمیبود سکته کنم ... تا چند لحظه فقط خشک شده نگاهت م کینزد دمیو وضعت رو د دمیرس یوقت -
 میردمنتقلت ک عیبه خودم اومدم و با اورژانس تماس گرفتم و سر عی.... سر یاصال مطمئن نبودم زنده هست

 . مارستانیب

 : مکث کرد و گفت یکم
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 گوش بچه گذشته ؟ خیاز ب یچه خطر یدونی؟ .... م یباردار یچرا نگفته بود دایو -

 : گفتم یاز صورتش گرفتم و با تلخ نگاهمو

تا بچمو بکشه !  زدیم شتری؟ ..... برعکس ب کردیبهم حمله نم اوشی؟ ..... س شدیعوض م یچ گفتمیاگه م -
 . نگفته بودم یزیحفظ جون بچه ام چ ی.... من برا

 : و آروم گفت نییانداخت پا سرشو

 ! یتو اون خونه بمون ذاشتمینم یاگه گفته بود -

 : آروم گفتم یطوالن یو بعد از مکث دمیکش یقیعم نفس

 کجاست ؟ اوشیس -

 : با تعجب نگاهم کرد و با حرص گفت ارشیک

 ! داره ... زندان اقتشویکه واقعا ل هیی؟ .... اون االن جا یپرسیم یواسه چ -

 : بهت گفتم با

 ! االن تو زندانه اوشیزندان ؟ ... س -

 : جمع شد و گفت تیاز عصبان صورتش

داشت صورت  سیکه پل یهم تماس گرفتم .... درست زمان سیبله زندان ! .... اونشب به جز اورژانش با پل -
 رشیهم دستگ سیبرگشت و پل یبا حال خراب اوشیس کردندیو تو رو هم داشتند از خونه خارج م کردیجلسه م

 ! اونجا بمونه دیو گفت با هکس براش سند بزار  چینذاشت ه دیموضوع رو فهم یهم مامان مهر یکرد ... وقت

تو زندانه و داره تقاص پس  اوشیکه س نیداشتم ... ا یبعد از مدت ها احساس خوب یدرست نباشه ول دیشا
 . کردیآرومم م دهیم

و گفت که  تیزیاومد و مانیساعت بعدش دکتر زنان و زا کیکردم استراحت کنم .  ینزدم و سع یحرف گهید
استراحت مطلق داشته باشم . گرچه با  دیوارد شده و فعال با یادیبه رحم و جفت فشار ز یبچه سالمه ول

 . تکون بخورم تونمیرو نم یرو بدنم مدت بیآس نیوجود ا

 خوادیوسط ! دلم م ادیم اوشیکه حالم بهتر بشه موضوع س نیبه شدت مشغول شده بود ، مطمئنن هم فکرم
رو تو زندان نگه  اوشیس تونمیم یعاقالنه برخورد کنم . من تا ک دیبا یبکنم و بزارم بره زندان ول تیازش شکا

بچه ام  قیاز طر یو به راحت شهیم شتریاش هم ب نهیک نجوریسراغم . ا ادیو م شهیروز آزاد م هیدارم . باالخره 
 . دهیآزارم م

 یبا مامان مهر ارشی. امروز به خواهش من ک دمیمناسب رس یبه راه حل تایهفته تمام فکر کردم و نها کی
 ! خانم ونیکتاالبته به درخواست من همراه  ادیبه مالقاتم م گهیساعت د میتا ن یتماس گرفت و مامان مهر
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رو  زیهمه چ یبهش نگفتم و گفتم که در حضور مامان مهر ممیدرباره تصم یزیهرچقد اصرار کرد چ ارشیک
 . گمیم

مهربون اول حالم رو  شهیمثل هم یخانم وارد شدن . مامان مهر ونیو کتا یاتاق زده شد و مامان مهر در
. انگار نه انگار که قراره  ستادیخانم هم که مثل برج زهرمار با فاصله از تخت ا ونیو نشست ، کتا دیپرس
 . صبر کنم گهید کمی هیفقط کاف مدار  یخوب یکردم خودمو آروم کنم ، برنامه  یپسرشو روشن کنم . سع فیتکل

 : عصاشو تو دستش جا به جا کرد و گفت یمهر مامان

 تیخودت و وضع ندهیدرباره آ متویتصم یخوایبهتر شده و م یکافحالت به حد  نکهیجان مثل ا دایخب و -
....  ذارمیاحترام م متیمن پشتتم و به تصم یریکه بگ یمیاول بگم که هر تصم نی.... از هم یبگ اوشیس
فکر و  چیکه بدون ه خوامی... ازت م نهیعواقبشو بب دیمرتکب شده و حاال هم با یا یعمل نابخشودن اوشیس

 . که باشه من قبول دارم یهر چ متی.... تصم یریبگ میتصم یترس

 . زد و با نفرت به من زل زد ییصدایپوزخند ب یمامان مهر یخانم با حرفا ونیکتا

 رمیرو دست بگ یزندگ یدادن حاال نوبت منه که باز میو مادرش هر جور خواستن باز اوشیو س ریامروز تقد تا
 : و گفتم دمیکش یقیو اتفاقات رو رقم بزنم . نفس عم

که  یبگذرم .... کار اوشیاز س تونمیگرفتم .... من نم مموی... من تصم یازتون ممنونم مامان مهر یلیخ -
 یاعتماد چی.... من ه کشتیم شیمنطق ریبود .... اون داشت بچمونو با نفرت غ ینامرد تیباهام کرد نها

 یکنه ، درست مثل کار تیاذبچم  قیاز طر اوشیکه س یاز روز ترسمیم تیبهش ندارم .... راستش رو بخوا
 . و پر درد کرد یاجبار یزندگ نیا رشیکه در مورد درسا کرد و منو مجبور به پذ

 : با تأسف سرشو تکون داد و دستم رو گرفت و گفت یمهر مامان

 نتونین خطبه بباعث خونده شد یها قافل شدم ... به عنوان بزرگتر وقت زیچ یلیببخش دخترم .... من از خ -
که از گوشت و خونمه ، تو  ینوه ا کردمی.... شرمنده ام ... فکر نم بودمیمسائل هم م یباق یمواظ دیشدم با

امروز بهت  یبزنه ! .... ول یهیکر یکارها نیدست به چن یروز هیخانواده ام بزرگ شده  تیخانواده ام و با ترب
 ! رهیدرسا و بچتونو ازت بگ اوشیس ذارمیچه زنده باشم چه مرده نم دمیقول م

 ! هیچ نیمن با ارزشتر ی... حرف و قول شما برا یممنونم مامان مهر -

 ؟ یدار ی؟ ... چه خواسته ا هیچ متیدخترم .... حاال تصم یلطف دار -

 . کردم به خودم مسلط باشم و محکم حرفمو بزنم یسع

 خوادیهر چقدر هم که بد باشه من دلم نم اوشیندارم .... س یا یمنطق ریغ یمن خواسته  یمامان مهر -
 ... یول شمیبمونه .... همونطور که قبال هم گفتم من جدا نم یبچه هام خال یجاش تو زندگ

 : حرفم رو قطع کرد و گفت تیبا عصبان ارشیک

 ؟ یبازم تو خونه اون نامرد بمون یخوای؟ .... م دایو یگیم یدار یچ -
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 : گفت یبا خونسرد یمامان مهر ینگاه کرد ول ارشیخانم با غضب به ک ونیکتا

 . خوادیم یدختر چ نیا نمی... بزار بب ارشیصبر کن ک -

مجبور  یسخته ول یلیمن خ میتصم رشیکه پذ کردمیساکت شد و به حرص به من زل زد . درکش م ارشیک
کنار  دیگرفتن انتقامم با یبمونم . برا یباق اوشیزن س خوامیفعال قانعش کنم که م میباطن لیبودم عالرغم م

 . موندمیم اوشیس

 : جمع کردم و ادامه دادم افکارمو

آزاد باشم ، حق خودمو به  خوامیداشته باشم .... م یعیطب یزندگ هی خوامیمن حقمه ! ... من م یخواسته  -
 ! گهیمورد مهم د هیو  خوامیم اوشیعنوان زن س

 : گفت تیاومد با عصبان یخونش درنم یزدیکارد م گهیخانم که د ونیکتا

 ... ؟ .... نکنه جون پسرمو ؟ یخوایم یچ گهید -

 : خانم گفت ونیرو به کتا تیبا عصبان نباریا یمهر مامان

 ! ؟ .... ساکت شو یندار یحرف چیمگه بهت نگفته بودم حق ه -

دهنشو  یبده ول یجواب سفت و سخت به مامان مهر هیکامال معلوم بود دوست داره  نکهیخانم با ا ونیکتا
 . ستادیبست و ساکت ا

 : گفت تیبا جد یمهر مامان

 ؟ هیخواسته دومت چ -

تمام  شیپ دیبا اوشی... به عالوه س خوامیاز درسا م ینگهدار یوکالت بالعزل برا هیمن هضانت بچه امو با  -
 دمیم تیرضا نصورتی... من در ا رهیبچه هامو ازم نگ یطیشرا چیوقت تحت ه چیقول بده که ه لیبزرگان فام

 . شمیو جدا هم نم

 ریبزرگان خانواده قول بده مطمئنن ز یو اگر در حضو دهیم تیخودش تو خانواده اهم یبه آبرو یلیخ اوشیس
 . ونهیآبروش در م یچون پا زنهیقولش نم

هر  یعنیبشم ،  تیحاظر به رضا یراحت طیشرا نیمن با چن شدیو باورش نم کردیبا بهت بهم نگاه م ارشیک
 کردمیم یبه هدفم هر کار دنیرس یمن هدف داشتم ... هدفم انتقام بود و برا یول شدیبود باورش نم یکس
 . اوشیدر کنار س یزندگ یحت

 : گفت نانیسرشو آروم تکون داد و با اطم یمهر مامان

 نیحاال که چن یول رهیوقت بچه ها رو اذت نگ چیه اوشیکه س دمیجان من قبال هم گفتم ... من قول م دایو -
و درباره  شهیکه با قانون درست م تونیتو راه ی... هضانت بچه  کنمیم تتیباشه من حما یدار یخواسته ا

 . دهیرو بهت م یخوایکه م یحتما قول اوشیدرسا هم س
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 . یممنونم مامان مهر -

 . فمهیدخترم ... وظ کنمیخواهش م -

قبول کرد و  طمویشرا عیسر یلیخ اوشیرفت . س شیپ کردمیکه فکر م یزیو آسونتر از چ عتریسر زیچ همه
راحت شده  گهید المیدرسا و بچم بهم وکالت داد . خ یبرا یمامان مهر لیوک قیدرست پنج روز بعدش از طر

 . مال خودم هستند گهیبود . بچه هام د

 کنهینم دیبچمو تهد یرو به بهبوده ، خطر میشدن مرخص شدم . حال جسمان یبعد از دو هفته بستر امروز
تا کامل خوب شدنم قراره برم خونش .  یباشه ، به خواست مامان مهر ادیدکتر گفته بهتره استراحتم ز یول

 . بود واهدخوب خ یلیاوضاع خ یمامان مهر تیحما هیکه در سا دونمیدارم و م یاحساس خوب

شرط کرده بودم آزاد شد و  اطیمن که توش هضانت بچه ام رو هم محض احت تیبا رضا شیسه روز پ اوشیس
 . تو ادیاجازه نداد ب ارشیک یول مارستانیاومد ب یدو بار

 میکه بابت تصم دونمی، م زنهیتو رفتارش موج م یدلخور یو مواظبمه ول نجاستیمدام ا نکهیبا ا ارشیک
 . شهیمانعم م یزیچ هی یرو بهش بگم ول تیواقع خوادی، دلم م ستین یچاره ا یاحمقانه ام دلخوره ول

 یکمک سودابه خانم لباسهامو عوض کرده بودم و آماده نشسته بودم . سودابه خانم به دستور مامان مهر به
 . به کمک دارم همراهم باشه ازیکه ن یقرار شد تا زمان

 . وارد اتاق شد ارشیافکار خودم بودم که ک تو

 . ؟ ... داروهاتو هم گرفتم می؟ ... بر یده اآما -

 . میخارج شد مارستانیکردم و با کمک سودابه خانم از ب تشکر

 نکهیمستقر شدم . به محض ا نییطبقه پا یاز اتاقها یکی یازم استقبال کرد و من تو یبه مهربون یمهر مامان
 . گرفتش عیسر ارشیغلم که کطرفم و خواست بپره تو ب دینشستم رو تخت در باز شد و درسا دو

 . تو دل مامانت یبپر دیآروم عمو جون ... تو نبا -

 : بامزه جمع کرد و گفت یلیاخمهاشو خ درسا

 چِه آ عمو ؟ -

همونطور که درسا تو بغلش بود با فاصله  ارشیکردم . ک دییزد و با سر تا یبه من کرد ، لبخند ینگاه ارشیک
 : نشست رو تخت ، دست درسا رو گرفت آروم گذاشت رو شکمم و گفت

 ! دل مامانته یتو تو نیخوشگل ع ین ین هیچون  -

 دیبچه تو شکممه و اون نبا هیهم بود که درسا درک کنه  یادینگاه کرد . خب انتظار ز ارشیبه ک جیگ درسا
که  ییو اصال شک دار بخواد جواب هر چرا شهیشگیسوال هم دیهم که پرس ییبخوره به شکمم . اون چرا

 . رو بدونه پرسهیم
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 یدرسا برا دونمیداشتم ، حاال که م یخوب یلیاحساس خ هیگرفتم و آروم بغلش کردم ،  ارشیرو از ک درسا
 نیآخر نیا دیهر باز بترسم که شا ستین ازین هگی. د کنمیبغلش م یخاص یجور دل امن هیمال منه با  شهیهم

 . سال و چند ماه داشتم کی نیکه تمام ا ی، حس کنمیباره که درسامو بغل م

دوست داشتم درسا رو محکم به خودم  یول ارمیبه خودم فشار ن دادیمدام با نگاهش هشدار م ارشیک نکهیا با
 . رهینم شمیوقت از پ چیفشارش بدم تا مطمئن بشم که ه

 . دمیترفند درسا رو ازم دور کرد و منم دراز کش یبا کل ارشیبعد ک قهیدق چند

 . کامل داشته باشم یسالمت دینقشه امو اجرا کنم با نکهیا یزود سرپا بشم ، برا یلیخ دیبا من

 . کم کباب خوردم هیبا اصرار سودابه خانم  ناهار

 ! کمه یلیکه خ نیخانم جان ؟ ... ا نیهم -

 گهید یبندازم و نخورم ول نیاومد حرفشو زم ی، دلم نم گفتیجمله رو م نیبار بود که داشت ا نیدهم یبرا
 . خوردیحالم داشت از غذا به هم م

 . خورمیم گهیکم د هی نی... بزار شهی... حالم داره بد م تونمینم گهیسودابه خانم به خدا د -

نفر رو هم  هی ینه که غذا یبه جا دو نفر غذا بخور دیالن باتو ا ی... ول یدونیباشه مادر هر جور خودت م -
 ! ینصفه بخور

 . بعد یول خورمیچشم م -

بخور  وهیالاقل آبم ینخورد ی... ناهار که درست حساب ارمیتازه ب موهیآب کمیباشه پس نخواب برم برات  -
 ! خوبه

 دیبه اجبار با یول کردیگوشت حالمو بد م ی، بو دمیکش ی. نفس راحت رونیغذا رو برداشت رفت ب ینیس و
 . کنهیکار خودشو م اریخب و یول ازهیکه برام ن دونستمی. خودم م خوردمیم

 . اومد یخوابم م بیو چشمامو بستم ، عج دمیتو تخت سر خوردم و پشت به در دراز کش یآروم به

کنار تختم  یرو عسل وانیگذاشتم ل یبعد صدا هیچند لحظه نگذشته بود که در باز و بسته شد و چند ثان هنوز
 . رو بازوم نشست یاومد و بعد دست

 : به هم فشار دادم و با ناله گفتم چشمامو

 . .... معدم جا نداره بخورم تونمیبه خدا نم -

 ! خب االن نخور -

 یآخ نسبتأ بلندو باعث شد  دیکش ریدلم بدجور ت ریز ینشستم ول عیناخودآگاه سر اوشیس یصدا دنیشن با
 . بگم

 : که باورش برام سخت بود گفت یشونمو گرفت و دوباره منو خوابوند و با لحن عیسر اوشیس
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 . زمیندارم ... آروم باش عز تی... به خدا کار دایآروم باش و -

 . دلم جمع شده بود نا باور بهش نگاه کردم دنیکش ریکه صورتم هنوز از درد ت یحال در

 . اشتباه کردم کردمیبه سالم بودن عقل و گوش خودم شک داشتم قطعا فکر م اگر

 : تعجب گفتم با

 ! ؟ زمیعز -

 : و آروم گفت نییسرشو انداخت پا اوشیس

 ... یحق دار -

 : شد و گفتم ختهیبه زبونم ر کبارهیکه تو قلبم کاشته بود  ینفرت یتلخ

 ... بدکاره ام هیمن  گفتیکه بهم م یبله که حق دارم ... چطور آدم -

گزنده تر  یبا لحن نباریانگشتشو گذاشت رو لبهام و مانع ادامه حرف زدنم شد ، دستشو پس زدم و ا اوشیس
 : گفتم

 ؟ رهیبود بچم بم کیکه اونشب انقدر منو زد که نزد یستین ی؟ ... مگه تو همون یستیمگه تو همون ن -

شد . زبونم بند اومد و ساکت شدم . من مثل اون نبودم  دایپ اوشیس یتو چشمها یرد اشک میکمال ناباور در
با حرفم  ی. من مثل اون نبودم که به راحت رمیقرار نگ ریدشمنم تحت تأث یحت گهینفر د هیاشک  دنیکه با د

 . کرده تمد نیتمام ا اوشیکه س یرو آزار بدم و راحت از کنارش بگذرم کار یکی

بود که  اوشیس نیا تیحکم فرما شد و در نها نمونیب یا قهیچند دق یبا اخم نگاهش کردم ، سکوت ساکت
 . سکوت رو شکست

اتفاقات گذشته اول از همه به تو و بچمون صدمه  یادآوریاالن  دایو یبهت بد کردم ... ول یلیخ دونمیم -
 . زنهیم

 : زدم و با همون لحن گزنده گفتم یپوزخند

که تو  ی.... نه حضرت آقا اشتباه به عرضتون رسوندن .... بچه ا یمسخره ا یچمون .... چه واژه هه ! ب -
منو مجبور که  دیکه به زور و تهد یشب بود ... شب هیشکممه فقط مال خودمه ... سهم تو فقط اون 

 . یکرد تیهمراه

 دایپ یاون شب حس بد یاداوریاون شب بعض کردم ، هنوز هم با  یاداوریدست خودم باشه از  نکهیا بدون
 . کنمیم

سرم رو برگردوندم  نیبه خوندن نگاهش نداشتم بنابرا یعالقه ا چیشد ، ه رهیحرف تو چشمام خ یب اوشیس
 . دمیو پشت بهش دوباره دراز کش

 . رونیاستراحت کنم .... برو ب دیمن با -
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من  ایبعد بلند شد و از اتاق خارج شد . اشکهام رو صورتم روان شدند . خدامکث کرد و  هیچند ثان اوشیس
 یزندگ دیچرا با کردمیدشمنم رو هم ناراحت نم ی؟ ... من که حت ینوشت نطوریچکار کرده بودم که سرنوشتم ا

 ! که پدر بچه هامه یباهام بکنه که حاال تنها هدفم بشه گرفتن انتقام از کس یکار ریو تقد

به بعد محکم باشم .  نیاز ا دیبا یخودم عهد کرده بودم که محکم باشم ، تا امروز به عهدم وفا نکردم ول با من
 . به دست اوردن بچه هام تازه اول کار بود

 . خوابم برد یک دمیفکر کردم که نفهم رمیبگ خواستمیکه م یبه هدفم و انتقام انقدر

، با کمک سودابه خانم دوش گرفته بودم و در حال خشک کردن موهام  گذشتیروز از مرخص شدنم م دو
تو . سشوار رو خاموش  دیکه چند شاخه گل تو دستش بود دو یبودم که در باز شد و درسا با خنده در حال

 . درسا باز کردم دنیدر آغوش کش یگذاشتم و دستامو برا زیکردم و رو م

بغلش کردم و رو پام نشوندمش و موهاشو  اطیه کرد ، با احتطرفم و دستاشو دور گرنم حلق دیدو درسا
 . دمیبوس

 تو ؟ یسالم دختر قشنگم ... کجا بود -

 . دیبا خنده گلها رو داد دستم و صورتم رو بوس درسا

 . زمی... ممنون عز یقشنگ یبه چه گلها -

 ؟ یگفتیم دیبا یخانم خوشگله موقع دادن گلها چ -

کرد و اومد  یخنده ا ارشینگاه کرد . ک ارشیبه ک یجیازه وارد اتاق شده بود . درسا با گبود که ت ارشیک یصدا
 . جلو درسا رو ازم گرفت و نشست رو تخت

 رو پا مامانت ؟ یتو باز نشست -

 . دیهم گونشو محکم بوس ارشیلوس کرد ، ک ارشیک یکرد و خوشو برا یقشنگ یخنده  درسا

 : لبخند بهشون نگاه کردم و گفتم با

 ؟ هیگلها چ نین ا ایخب حاال جر -

 : و گفت دیبه سر درسا کش یدست ارشیک

موقع دادنش  دیمادرت گل ببر .. البته با یبرا ایمنم گفتم ب کردیمامان مامان م یکه ه میبود اطیبا درسا تو ح -
 . نموند ادشیو به باباش رفته  شیهوش بیخب ضر یول دییبفرما گفتیهم م

 : کردم و گفتم یظاهر یاخم

 ! باهوشه یلی... بچم خ ارشیا ! نگو ک -

 : گفت یچپ چپ نگاهم کرد و با لحن بامزه ا ارشیک
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 . باهوشه یگینموند اونوقت تو م ادشیکلمه  هی قهیبکنه ؟ .... دو دق ینکنه ک فیمادرش ازش تعر -

 . اومد تو میمر یو خواستم جوابشو بدم که در زده شد و خدمتکار مامان مهر دمیخند

 . اومدن با شما کار دارن ییآقا هیخانم ...  دایو دیببخش -

 : تعجب گفتم با

 نکرد ؟ یبا من ؟ ! ... خودشو معرف -

 ! ، خانم فرخ کار دارن انیک ینه خانم فقط گفتن با همسر آقا -

 : گفت میو رو به مر نیاشت رو زمدرسا رو گذ ارشیک

 . درسا ببر تو اتاقش -

 : رو به من گفت و

 . رونیب یکمکت کنم بر یخوایم -

 . که با من کار داره هیک نمی.... بب شهیاگه م کنمیخواهش م -

 . رفتم منیبه طرف سالن نش ارشیدورم و با کمک ک دمیچیرو سرم انداختم و اشارپم رو پ یشال

سالن  یمبل پشت به ورود یکه رو یکه داشت با اخم به فرد دمیرو د اوشیکه وارد سالن شدم س نیهم
 . کردینشسته بود نگاه م

که  رهیخواست دستمو بگ کیبلند شد و اومد نزد رفتمیداشتم راه م ارشیمن که با کمک ک دنیبا د اوشیس
 اوشیهم با حفظ فاصله نشست کنارم . س ارشیکاناپه نشستم و ک یرو ارشیو با کمک ک دمیدستمو کش

 . شیقبل یچند لحظه مکث کرد و بعد نشست سر جا

سرعت خودش  نیکه رو به روم نشسته بود . به شدت برام آشنا بود ، مغزم با آخر یفرصت کردم به مرد تازه
 . هیمرد رو به روم ک ارمیب ادیتا به  کردیکار م

 : گفت کنمینگاهش مشده دارم  زیر یبا چشماه دیکه د مرد

 ؟ ادتونهیسالم خانم فرخ ... منو  -

 . ارمینم ادیمتأسفانه به  یآشناست ول یلیچهره اتون برام خ -

 : که به نظرم تلخ بود زد و گفت یلبخند مرد

 ! باید ییمن سامان هستم .... خواستگار زمان دانشجو -

 بایکه د ی، زمان شیهفت سال پ ایبرگشت به شش  عیاومد . ذهنم سر ادمی؟ ! ... آره تازه  باید خواستگار
 . دانشجو بود و سامان بهش عالقه مند شده بود
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 . عقب افتادم لیسال تحص هیبودم و از  یکه کرده بودم تو خونه بستر یروزها من به خاطر تصادف اون

اومده پا  یکه مدت ها ازش خوشش م یراومد اتاقم و بهم گفت پس یبا خوشحال بایکه د یرفت به روز ذهنم
 . کرده یگذاشته و خواستگار شیپ

 . شاپ یمنو دعوت کرد کاف یامروز ک شهیباورت نم دایو یوا -

 : گفتم یبودم نا نگران باینگران رفت و آمد د شهیکه هم من

 ؟ یبعد تو هم باهاش رفت بایشاپ ؟ ... د یکاف -

 : گفت جانیچهار زانو نشست رو تختم و با همقنعه اشو از سرش در اورد و  باید

 ... یدیبود بهم حق م یک یاگه بدون -

 : لبخند شاد با ذوق گفت هینگاهش کردم که با  منتظر

 یداره و دعوتم کرد کاف یمهم یلی... سامان امروز بهم گفت باهام کار خ دایو شهی.... باورت م یسامان رفعت -
و به عالقه مند شده و از اجازه خواست با  ادیناز باهاش رفتم .... بهم گفت ازم خوشش  کمیشاپ ، بعد از 
 . میآشنا بش شتریتا ب ادیخانواده جلو ب

خوشحال بودم  یلیشکسته ام محکم بغلم کرد . براش خ یو بدون توجه به پا دیبا اتمام حرفش با ذوق پر باید
غرورش و کالس دخترانه اش  یعالقه مند شده بود ول شیمکالسه یاز پسره ها یکیبود که به  یمدت بای، د

 . عالقه داره بایاونروز خود پسره اعتراف کرده بود که به د ینشه ول کیبه پسره نزد شدیباعث م

هر روز بعد از  بایخوب بود ، تقر یلیقرار گرفتند خ انیکه خانواده پسره در جر یتا زمان نشونیب زیچ همه
که  یروز یول دندیرسیدر اکثر موارد هم با هم به تفاهم م باید یو به گفته  رفتندیم رونیدانشگاه با هم ب

به شدت مخالفت کردند و چند وقت  مانبه هم خورد ، خانواده سا زیسامان به خانواده اش اطالع داد همه چ
 . لیادامه تحص یبعد هم سامان به اجبار خانواده اش رفت خارج از کشور برا

دست  زیاز همه چ بایباره د کیبه  یداشتن ول ینترنتیو ا یو سامان با هم ارتباط تلفن بایبعدش د مدت هی تا
 . و ارتباطشو با سامان قطع کرد دیکش

 اوشیموقع کار با س باید نکهیاز سامان نشد تا ا یخبر چیه گهیاون به بعد خودشو تو درسش غرق کرد و د از
 . اموش شدفر  زیآشنا شد و ازدواج کرد و همه چ

فرق  یلیخ شیبه سامان که با پسر جوان هفت سال پ یبه خودم اومدم ، نگاه ارشیتکون نامحسوس ک با
 : انداختم و گفتم کردیم

بود با رفتنت و بعدش هم قطع شدن ارتباطتون تمام شد  بایتو و د نیب ی؟ ... هر چ نجایا یاومد یچ یبرا -
 ! نجایا یاومد یچ ی... حاال برا

 : اومد بهم کرد و گفت یکه به نظرم پر درد م ینگاه یسامان



 

 
110 

نه از  یتمام شد اونموقع ول بایاز طرف د دیبود شا نمونیکه ب یقطع شد ... عالقه ا بایارتباطمون به خاطر د -
 . طرف من

ه که فوت به دو سال کیاالن نزد بایکه د یدار ی؟ .... حتما خبر یبرس یخوایم یحرفا به چ نیسامان با ا -
که همون موقع  دونمیهم بود که من صد درصد م ی... اگر به فرض محال عالقه ا ستین گهید بایشده ... د

 . دهیرس انیبه پا بایرفتنت تمام شده ! بوده، اون عالقه با مرگ د

 : بهم نگاه کرد و گفت رهیخ سامان

داره  شیشگیهم یاالن رو به روم نشسته و با سرسخت بایخود د کنمی... احساس م یهست باید هیشب یلیخ -
 . دهیجوابمو م

قابل انکاره ... ما کامال شکل  ریغ بای؟ ... درسته شباهت کامل من و د گهیم یداره چ نیکردم ، ا خیلحظه  هی
 . دادمیم انیپا شیالک یحرفاها نیبه ا عتریاالن ... بهتر بود هر چه سر یول میهم بود

 : گفت یبا لحن نه چندان دوستانه ا اوشیبزنم س یحرف نکهیاز ا قبل

 . االن رفع زحمت کن نیبزن وگرنه هم تویزن من ! ... حرف اصل داستی... و ستین بایخانم د نیا -

 کنهیاز ما صحبت م ریخاص غ یمخاطب یانگار داره برا یانداخت و با لحن خاص اوشیبه س ینگاه سامان
 : گفت

 خواستیکه م یکه روز تصادف تا حد مرگ ترسونده بودش .... همون ی... همون بای... شوهر د انیک اوشیس -
 دنیشدنش ، ترس شونیکه باعث پر یسنگسارش کنه ! ... همون خواستیرو به مرگ محکوم کنه ! ... م باید
اتفاق  یعنتکنترل کنه و اون تصادف ل نویباعث شد نتونه با اون حالش ماش تیاز حدش شد و در نها شیب

 .... رو به کشتن داد بایافتاد و د

 : زد و گفت یشد ، پوزخند رهیخ کردیداشت نگاهش م یکه عصبان اوشیس به

 ! .... همون یتو همون -

و از همه مهتر عامل اون تصادف و مرگش  بایخاطرات مرگ د یادآوریشده بود ،  سیاز اشکهام خ صورتم
که منو  یقتیکه بود ... حق یمحض قتیخون کرده و به در اورده بودند . سامان داشت حق گهیبار د کیقلبمو 

 . گفتیبلند م یبا صدا گهیبار د کیبه دو ساله داغون کرده رو  کینزد

 : گفتم دیلرزیکه از شدت بغض م ییصدا با

 ؟ یاریب ادمیدوباره به  مویدرد اور زندگ قیحقا ی؟ ... اومد یخوایم یسامان چ -

 : مکث کرد و گفت یکم سامان

....  نیحرفامو بزنم بعد به فکر مجازاتم باش نیاول بزار خوامیرو کنم ... ازتون م قیحقا یسر هینه اومدن  -
 . مجازات شدم یگرچه من به اندازه کاف

 : فکر کرد و گفت یچند لحظه ا کنهیبهش نگاه کردم ، سامان انگار داره افکارشو جمع و جور م منتظر
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بار بهش ابراز عالقه کردم از ته دلم درباره عشقم بهش گفتم ....  نیاول یبرا یبودم .... وقت بایمن عاشق د -
من  یگمشده و زن زندگ مهین بایبود .... د میدوران زندگ نیبهتر میدوست بود بایکه با د یتو اون زمان کوتاه

 انیخانواده ام از جر یوقت میخوشبخت صرنشد ... ق ی.... ول کردمیم یبود و من باهاش احساس خوشبخت
قول  بایو ترفند مجبورم کردن از کشور برم .... موقع رفتن به د دیباخبر شدن خراب شد ... با هزار جور تهد

و من با  مونهیگفت منتظر م بای... د میبا هم بساز میکه آرزوشو داشت یا یدادم که با دست پر برگردم و زندگ
 . رفتم ششیپ گردمیبر م رهکه دوبا یزبه رو دیام

بود  نیریمحو رو صورتش بود ... خاطات اون روزها براش ش یشده بود و لبخند رهیخ یکرد ، به نقطه ا مکث
 . که ادامه داد کردمی. منتظر بهش نگاه م

صبر کنه  تونهینم گهیناشناخته گفت د یلیبه دال یدفعه ا هی یداشت ول ینترنتیو ا یباهام ارتباط تلفن لیاوا -
مدرک  هی.... با  کنهیم نجوریچون دلتنگه ا باینداره ... د یگفتم اشکال یکنار .... داغون شدم ول دیو کش
 یتو درسم کردم و بعد از دو سال و خرده ا رو.... تمام تالشم  ارمیو به دستش م گردمیو دست پر برم یحساب

منتظر نمونده بود و ازدواج  بایازدواج کرده .... د بایکه د دمیمفه بایرفتم سراغ د یوقت یبا افتخار برگشتم ول
رو پس  بای... د رمیکه به ناحق ازم گرفته بودن رو پس بگ یا یگرفتم زندگ میکرده بود .... نابود شدم ... تصم

 . رمیبگ

زبان باز کنه  دمیترسیبگه هراس داشتم ، م خواستیکه م یزیاز چ ییجورا هی،  کردمیاظراب نگاهش م با
مانعم شد ...  یحس هی یبزنه که داغونترم کنه ، خواستم مخالفت کنم ... خواستم بگم ادامه نده ول ییحرفها

 . بودیبرام تلخ م دیشا هرو بشه ... هرچند ک قتیساکت باشم و بزارم حق گفتیدرونم بهم م یزیچ هی

بود و  دهیپر یعاد ریره ... رنگ صورتش غدا یمشکل هی کردمینبود ، احساس م یسامان چندان عاد حالت
 . حال ادامه داد نیبا ا یهم تو دستاش بود ول یلرزش محسوس

ازدواج کرده .... شوهرش خوب بود  کردهیکه توش کار م یکارخونه ا سییبا ر دمی..... فهم بایرفتم سراغ د -
آمارشو  بایمدت افتادم دنبال د هیشده بود ....  دهیکه از من دزد یبود ... لقمه ا یبزرگ یبراش لقمه  باید یول

 یادیداشت و زمان ز یادیز ی..... دوستا رفتیکج نم یبود ول ادیز یلیخ شیدر اوردم .... روابط اجتماع
و منم  کردیخالف نم نحالیبا ا یول یپارت رهیم ییتنها دمیهم فهم یچند بار ی... حت دادیبهشون اختصاص م

شوهر پر مشغله اش  یهم برا ادیبه دوستهاش که ظاهرا ز ادشیز تیجز اهم رمیبگازش  ییاتو تونستمینم
از حد  شینظر گرفته بودم متوجه شدم ب ریرو ز بایکه طبق معمول د یمهمون هیبار تو  هی نکهیمهم نبود .... تا ا

اونجا  یاز بچه ها  یکی.... به  خواستمیبود که م یفرصت نیاز دست داده .... ا شویاریخورده و هوش یدنینوش
به خورد  یدنینوش یادیمقدار ز نکهی... پسره بعد از ا باید شیپول دادم و فرستادمش پ یمقدار قابل توجه

پسره  یخوب نبود و هر کار ادیحالش ز بایرو برد تو تراس .. د بایبرد ... د نیکامل از ب شویاریداد و هوش باید
حساس که عمدأ ساخته شده بود ازشون عکس  تیند تا موقع.... تو چ دادینشون نم یعکس العمل کردیم

رو بردم خونه خودم .... اونشب تا صبح فقط داشتم نگاهش  بایگرفتم و پسره رو رد کردم رفت بعد هم د
شوهر داره بهش  یتا وقت خواستمینم یبرش گردونم ول خواستمیم نکهیبود .... با ا بایواقعا ز بای.... د کردمیم

 . بود میکه عشق زندگ یدست بزنم پس فقط بهش نگاه کردم .... به زن
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هم نتونست مانعم بشه .... چنگ  دیچیدلم پ ریکه ز یدرد یبه طرف سامان حمله کردم ... حت تیعصبان با
 .. داد زدم هیو با گر رهنشیزدم به پ

؟ ... چکارش  یسر خواهرم اورد یی.... چه بال تو عشق نبوده فیحس کث نی... ا یعشق نبوده عوض نیا -
 ! آشغال یکرد

منو از سامان جدا  یبه سخت ارشی. ک کردمیم هیبود ... به شدت گر ختهیسامان بدجور منو به هم ر یحرفها
 . کرد و محکم منو گرفت تو بغلش

 ببرمت تو اتاقت ؟ یخوای... م شهی.... حالت داره بد م دایآروم باش و -

 : دور کردم و زل زدم به سامان گفتم ارشیاز ک یکم خودمو

 ! من چکار کرده ی باینامرد با د نیبدونم ا خوامیافتاده ... م یبدونم چه اتفاق دینه ... با -

 . کردیگرد شده خشک شده داشت به سامان نگاه م ییانداختم .... با چشما اوشیبه س ینگاه

 : ادامه داد نییسرشو انداخت پا سامان

مرد نجاتش  هیمنه شوکه شد .... بهش گفتم که از دست  یتو خونه  دیشد و د داریب بایروز بعدش که د -
 بایتازه اول ماجرا بود ... تقر نیو داد رفت .... ا غیو ج هیگر یدادم و اوردمش خونه ام ... باور نکرد و بعد از کل

همون روز  باید یکارمو شروع کنم ول واستم... خ باید شیپگرفتم و رفتم  نتیماه بعد عکس ها رو پر کی
اومد ...  ایدختر بود به دن هیبچش که  نکهیبود که بارداره ... داغون شدم ... دست نگاه داشتم تا ا دهیفهم

و عکس ها رو نشون دادم و  ششیوقتش بود .... رفتم پ گهی... د شیعاد یرود برگشت به زندگ یلیخ باید
خواهش و  یاولش کل بایدست شوهرش .... د رسونمیعکس ها رو م شمیکردم اگر برنگرده پ دشیتهد

با  خواستمیمن تو خواسته ام مُصر بودم .... از اون روز هر وقت م یول زمیبه هم نر شویالتماس کرد که زندگ
مجبورش کردم باهام  بار هی ی.... حت کردمینم کتریرابطه امو باهاش نزد یول کردمیبا خودم همراهش م دیتهد

به حرفم گوش نکرد ....سه ماه تمام هر  گهید بایشوهرش اومد و برشگردوند و بعد از اون د یول یدوب ادیب
ها مقدار  یاز دورهم یکیاز دوست دخترام تو  یکیبا کمک  نکهیتا ا ومدیقرار مالقات هم ن هی یکردم حت یکار

فرو رفته بود  یقیکه به خواب عم یحالدر  یجاب توجه چیدادم و بدون ه بایبه خورد د ازپامید یقابل توجه
 . بردمش خونه ام

 . مینداشت یحرکت چیکدوم توان ه چی... ه میکردیسه وحشت زده به سامان نگاه م هر

کتش در اورد و بدون آب  بیقرص از ج هیو عرق کرده بود ،  دیلرزیحالش بد شده بود .... بدنش م سامان
 . خوردش و چند لحظه بعد ادامه داد

رو  نیرو زدم .... لباسهاشو در اوردم و تو تخت خوابوندمش .... دورب بایبه دست اوردن د یبرا ریت نیآخر -
شد بهش  داریب بایهم روز بعد د یکه صورتم معلوم نباشه چند تا عکس گرفتم .... وقت یکردم به طور میتنظ

رفت .... چند روز بعد عکس ها  ونیگر یشمهااز خونم با چ نیو نفر هیگر یبعد از کل بایبا من بوده ... د گفتم
 دهیسر و صدا طالقش م یشوهرش به خاطر آبروش ب کردمیشوهرش .... فکر م یرو چاپ کردم و فرستام برا

 ... نشد نجوریا یول
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 : به صحبتش ادامه داد دیلرزیافتاده بود و تمام بدنش م هیکه به گر یدر حال سامان

 کردیم نمیو نفر کردیم هیعصرش بهم زنگ زد ... گر یطرفها بایدست شوهرش د دیکه عکس ها رس یروز -
وحشت زده  باید یآرومش کنم ول کردمیم یبود سع دهیسنگسارش کنه ... ترس خوادیشوهرش م گفتی.... م

 نکهیتا ا کردیگوش نم نگارا دمی... نجاتش م دمیم شیگفتم فرار ی... هر چ کردیم هیگرو  زدیبود و مدام داد م
و بعد هم ارتباط قطع شد  گهینفر د هیو  باید غیج یو بعدش صدا دمیاز اونطرف خط شن یوحشتناک یصدا

تصادف کرده و همراه مادرش که  بایکه د دمیتماس گرفتم دستگاه خاموش بود ... همون شب فهم ی.... هر چ
 بایمرگش ..... د یو صدا میگیعشق زند یزندگ یداص نیآخر دنیبود مرده .... سهم من شد شن نیتو ماش

 . رفت و منو با عذاب وجدان مرگش تنها گذاشت

 ... نکرده انتیخ بایگناه بوده .... د یمن ب یبایافتادم ، د نیرو زم هیزدم و با گر یبلند غیج

 ؟ یعنت به تو سامان .... تو چکار کردل -

جلو چشمم بود ...  میزندگ یسال و خورده  کی نیو ا بای... زجر مرگ د زدمیو داد م کردمیم هیشدت گر به
شد ....  دهیبه خاک و خون کش رحمانهیکه ب گناهمی.... مرگ خواهر ب بامیبود .... مرگ د جهتیکه ب یزجر

نابود شد . با تمام  فیکث ی سهیدس هیبه خاطر  شیو پوچ به باد رفت .... زندگ چیاسمش و آبروش به ه
 . توانم داد زدم

 .... ــــــــــــایخدا -

 یداره م یچه اتفاق دمیفهمینم گهیخون بودند به طرف سامان حمله کرد . د یکه کاسه  ییبا چشما اوشیس
که تباه شد  ییها یخودم .... زندگ یو زجر ها ناهمگیخواهر ب رحمانهیافته ... من داشتم تو درد مرگ ب

 تونستیجوره نم چیه ارشیکبه قصد کشت به جون سامان افتاده بود و  اوشی... س کردمیم هیو گر سوختمیم
 . مهارش کنه

نشسته بودم و زجه  نیبه طرفم اومد و منو که رو زم دهیترس نییما اومده بود پا یکه با سر و صدا یمهر مامان
بدنم  نکهیتا ا کردمیرو صدا م بایو د زدمیم غی. حالم اصال خوب نبود و مدام ج دیرو به آغوش کش زدمیم

 از هوش رفتم یسست شد و تو بغل مامان مهر

،  دیسف یوارهایبه اطرافم نگاه کردم . از د جیرگ دستم به هوش اومدم . چند لحظه گ یتو وکتیسوزش انژ با
 . مارستانمیکه تو رگ دستم بود مطئمن شدم که تو ب یوکتیو انژ دیسف یمالفه ها

سامان انگار تو  ی. تک تک حرفها کردمیحس م شتریکه افتاده بود رو ب یدرد اتفاقات شدمیم ارتریهوش یچ هر
 . شدندیذهنم تکرار م

 ریکردم و تحق یبرده زندگ هیمثل  یرو پس دادم ؟ ... دو سال به خاطر چ یبود ... من تاوان چ یبد ی ضربه
رو  باید یکه سامان بخاطرش زندگ فیحس کث هی؟ ...  سهیدس هیرو تحمل کردم ... به خاطر  اوشیس یها

که وجود  یدو سال تاوان جرم ایرفت و من تقرب ایدن نیبه جرم ناکرده بدنام از ا گناهیمن ب یباینابود کرد ؟ د
از  یچیبه خاطر ه زموی.... من همه چ تیانصاف نس.. زجر دو ساله ام  ستیانصاف ن نینداشت رو دادم . ا

 . ام نابود شد ندهیو آ یدست دادم .... زندگ
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که اشکهام رو صورتم  دینکش یکشته شد . طول انتیخ نیبه جرم سنگ گناهیب زمیعز یبایگناه بود ... د یب باید
 . روان شدند

 نیبه ا راتییکه اصال وجود نداشت دستخوش تغ یما به خاطر جرم ی، زندگ کردمیم ینیقلبم احساس سنگ تو
 . شد یو تلخ ینیسنگ

 . شد کیبهم نزد یاز اشکم با دلسوز سیبازم و صورتم خ یچشما دنیاومد تو . با د یباز شد و مامان مهر در

 . نکن تیجان ؟ ... دخترم انقدر خودتو اذ دایو یخوب -

منصفانه خواهرم مگه کم  ریو مرگ غ رینشد ؟ .... دو سال زجر و تحق تیاذ شدیام شدت گرفت ، مگه م هیگر
 . بود یزیچ

 انقدر تلخه ؟ زی.... چرا همه چ تونمینم یمامان مهر -

 : و گفت دیبه سرم کش یدست یمهر مامان

مراقب خودت باش .... آروم باش  زمیعز یول ستیرو دلت ن ی... غم کم کنمینکن دخترم ... درکت م هیگر -
 . دخترم

از اتاق خارج شد و چند لحظه بعد همراه  یکردنم ادامه دادم ، مامان مهر هیتو بالش پنهان کردم و به گر سرمو
 . پرستار اومد تو هیدکتر و 

 : چارت رو نگاه کرد و گفت دکتر

 ! خطرناک باشه یلیخ تونهیم کیفشار کوچ هی... مگه نگفته بودم  یخانم فرخ باز که به خودت فشار اورد -

 بچم چطوره ؟ تیخانم دکتر وضع -

 : سرزنش نگاهم کرد و گفت با

کن  ی.... سع هیمقاوم ی.... بچه  هیحساس تیتو وضع یگذشت ... بچه سالمه ول ریخدا رو شکر به خ -
اال که خدا رحم کرده و بعد ... ح زنهیم بیو استرس به بچت آس ی، فشار عصب یبه خودت مسلط باش شتریب

 ! مواظب باش شتریاتفاقات بچت سالمه ب نیاز ا

 . کنمیم یباشه ... سع -

 : کرد و گفت ادداشتیتو چارت  زیتا چ چند

تو  یجزئ دنیکش ریت هی یحت ای... اگر درد  کنمینبود مرخصت م یثابت موند و مشکل تتیاگر تا فردا وضع -
 . حتما اطالع بده یرحم داشت ریشکم و ز هیناح

 . حتما ! ... ممنون -
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منتظره و صد البته تلخ بود که  ریبرام غ زیاز اتاق خارج شد و من دوباره به فکر فرو رفتم . انقدر همه چ دکتر
که من  یداده شده . بچه ا هیکه به لطف و رحمت خدا بهم هد یبه کل بچم رو فراموش کرده بودم . بچه ا

 . نکنه دایهام راه پ بچه یها به زندگ یتلخ نیرو بکنم تا ا میمام سعت دیمادرش هستم ، با

 قیو در آخر حقا یزندگ یدو ساله  نیا یها یها و تلخ متی... نامال ستیصاف ن گهیچه کنم که قبلم د یول
و نفرت انباشته شده تو  یتلخ تونهیعشق به بچه هام هم نم یکردند ، حت نمیکه سامان رو کرد ، دلچرک یتلخ

 . ممصر تر هست ماتمیتو تصم دونمیرو م تیقلبم رو کم کنه . حاال که واقع

حداقل به  ایبه زنش اعتماد داشت  یتاوان بده .... اون اگر ذره ا دیهم با اوشی! آره به جز سامان س اوشیس
حق دفاع دارن حاال هرچقدر هم . همه  خوردیرقم م یا گهیجور د رمونیتقد دیشا دادیم حیفرصت توض باید

 . رو به مرگ محکوم کرد باید یفرصت چیبدون ه اوشیس یباشه ول نیجرم سنگ

. انقدر  کردمیباهاش صحبت م دیبا یبودم ول زاریاز سامان ب نکهیتو ذهنم بود ... با ا یادیجواب ز یب یسوالها
 . فکر کردم که کم کم چشمهام رو هم افتاد و به خواب رفتم

 یمکالمه اشون ب دنیشدم . خواستم تکون بخورم که با شن داریب یو مامان مهر ارشیصحبت ک یصدا با
 . حرکت موندم

 ! برادرت دردسر بشه یو برا وفتهیبراش ن یوقت اتفاق هیحال پسره چطوره ؟ ....  -

هم بزنه با  ی.. حرف!  کنهیچکار کرده ... دردسر درست نم دونهی... پسره خودش م شهینه مامان دردسر نم -
 . دنیم اوشیکه اون کرده حق رو به س یاون کار

 ؟ یصحبت کرد لیبا وک -

ها  یهم جزو شاک دایگفت و لتونیداره ... وک یمیچه تصم دایو مینیبب دی.... با شهیم ریگیبله ... گفت پ -
 . ست

 ! بده لیها رو تحو یبدبخت نیمسبب تمام ا خوادیکنه ! ... م تیشکا خوادیم اوشیس پس

 : نگاهم کرد و گفت یبا نگران ارشیخورد و چشمامو باز کردم ، ک یتکون

 ؟ ی؟ ... درد دار یخوب -

 : تو جام نشستم و گفتم آروم

 . ندارم یخوبم ... نگران نباش ، مشکل -

 : لحظه مکث کردم و گفتم چند

 . کمک کن کنمیازت دارم ... خواهش م یخواهش هی ارشیک -

 . دمیبرات انجام م ادیاز دستم بر ب ی؟ .... هر کار یچه خواهش -

 ! نمیسامان رو بب خوامیممنونم ... من م -
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 : گفت تیپر از خشم شد و با عصبان هیاز ثان یدر کسر ارشیک صورت

 ؟ ینیبب یخوایم یچ ی؟ ... اون پست فطرت رو برا یچ -

 : حال قانع کننده باشه و گفتم نیدر ع یکردم لحنم محکم ول یسع

 ! رو بفهمم زیهمه چ دیبا اون صحبت کنم ... با دی.... من با کنمیخواهش م ارشیک -

صحبت کنه  متیرو کنترل کنه و با مال تشیعصبان کردیم یکه سع یشد و در حال کیبه تخت نزد ارشیک
 : گفت

که بود رو اون گفته ...  ی؟ .... هر چ یکن تیخودتو اذ شتریب یخوای؟ .... م دایو یبفهم یخوایم یچ گهید -
 ؟ یآشفته کن دنشیخودتو با د گهیبار د هی یخوایچرا م

 : تخت بود و گفتم یکه کنارم رو ارشیگذاشتم رو دست ک دستمو

 . کنمیازت خواهش کردم .... مطمئن باش خودمو کنترل م ارشیک -

 : تگف یمردد نگاهم کرد که مامان مهر ارشیک

 . خورهیو قصه م کنهیفکر م شتریکه داره ب ییبا سوال ها نجوریببرش بزار باهاش صحبت کنه ... ا ارشیک -

 : گفت تیدر نها یشد ول رهیمتفکر بهم خ یا هیچند ثان ارشیک

 . یو به احساساتت مسلط باش یقول بده مواظب خودت باش یول شینیبب برمتیباشه م -

 : گفتم یبخش نانیزدم و با لحن اطم یمحو لبخند

 . ... مواظبم دمیقول م -

 . هیبستر مارستانیب نیتو هم اوشیس یاتاقش .... به لطف کتک کار برمتیم کنمیخب هماهنگ م یلیخ -

باهام صحبت کرد و سفارش کرد که آروم  یکل یاز اتاق خارج شد . مامان مهر ارشیتشکر کردم و ک ازش
و مسئول پرونده ، چون سامان بازداشت و تحت  مارستانیبا ب یبعد ، بعد از هماهنگساعت  کیباشم . 

 . به اتاق سامان رفتم ارشیبود با کمک ک سیمراقبت پل

خودش هم زجرش  یضیبود مر دهید اوشیتو دعوا با س ییها بیسامان واقعا بد بود ، عالوه بر آس تیوضع
 . دادیم

 : کرد و آروم گفت کیبه تخت نزد رمویلچیو ارشیک

 .... مونمیم نجایمن هم دایو -

 . یبهم لطف دار یلی... خ ارشیممنونم ک -

رو تو  یگریاگر هر کس د دی. نگاهر به سامان کردم ، شا ستادیبه شونه ام زد و رفت کنار در ا یدست ارشیک
 . کردمینسبت به سامان حس نم یا یکوچکترن دلسوز یول سوختیدلم م دمیدیم تیاون وضع
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شد ، آروم دستشو برد باال و ماسک  رهیکه به زور باز نگهشون داشته بود بهم خ ییبا چشمها سامان
 . در اورد ژنشویاکس

 . یایبازخواست ب ی... منتظر بودم که برا یایم دونستمیمنتظرت بودم ... م -

 : شدم و گفتم رهیپر نفرت مثل خودش بهش خ یو نگاه یخونسرد با

به خودم زحمت بدم و ازت سوال کنم .... ظاهرا  ستیالزم ن گهیاومدم .... د یچ یبرا یدونیخوبه که م -
 . هستم ییدنبال چه جوابها یدونیم

 : گفت نیغمگ یو با لحن دیکش یو لرزان قیعم مهین نفس

و اعمالم شوم شد  کرد رییعشقم تغ یک دمینفهم ی.... ول خواستمیم باموی... د خواستمیمن فقط عشقمو م -
شدم .... من با کارهام  زترنمیزمونه ازم گرفتش ... من باعث مرگ عز یرو دوست داشتم ول بای.... من د

برام مهم  گهید یشدم .... زندگ نابودرفت کامال  باید یکردم .... وقت میناخواسته اونو به دستان سرد خاک تقد
 زیچ چیه گهیکردم .... د دایپ یبود .... مشکل روان میزندگ یشده بودم که معن ینبود .... من باعث مرگ کس

 یها یبا دختر ها ... مهمون یدلم خواست کردم ... دوست یو هر کار یآر یبرام مهم نبود ... زدم به تبل ب
م الواط به تمام معنا ... از خودم داشتم انتقا هیدوره روانگران .... شدم  هی یحت و ی... مشروبات الکل یآنچنان

قبل مردن ازم قول گرفت که  یمن سکته کرد و مرد ول یبه خودم اومدم که مادرم از قصه  ی.... زمان گرفتمیم
سراغتونو گرفتم  یتکه کرده ام رو بکنم .... وق یا یدرست کنم ... ازم قول گرفت تا جبران نامرد مویزندگ
 گهیبار د هیچرا  گهید نیساخت تونوگی.... با خودم فکر کردم شماها زند یزن شوهر خواهرت شد دمیفهم
 . هام کار دستم داده یالواط دمی... همونموقع ها فهم زمیبه هم بر تونویزندگ

 : تلخ بهم نگاه کرد و گفت یلبخند با

 . برنمیم نیدارن از ب میروان یماریو ب دزیدارم ... ا دزیمن ا -

 : زدم و خونسرد گفت یپوزخند

 ! سامان ستین رویخودکرده رو تدب -

 . تکون داد و ادامه داد سرشو

تو فقط در ظاهر آرومه  یزندگ دمیبه ظاهر آرومتون بودم و منتظر روز مرگم که فهم یدور را دور شاهد زندگ -
با فاصله دنبالتون اومدم  مارستانیکه جسم غرق در خونت رو رسوندن ب یفاجعه است ... شب هی... از درون 

که  یاز روز اوشیمتوجه شدم که س ستجوج یاون بال رو به سرت اورده ... با کم انیک اوشیکه س دمی... فهم
 دونمیگفتم .... م زویو اومدم سراغت و همه چ یزجرت داده ... صبر کردم مرخص بش یوارد خونش شد

... منو  یدیضربه رو د نیشتریماجرا تو ب نیحاللم کن ... تو ا کنمیخواهش م دایو یبزرگه ول یلیخواستم خ
... خواهش  دمیکه کردم رو بس م یبرم ... من دارم تاوان کار ایدن نیاز ا یببخش ... بزار با بار گناهان کمتر

 ! دایحاللم کن و کنمیم
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بود . انگار قلبم  یگریو کسان د اوشی، س بایمن ، د یزندگ یکه مسبب نابود ینگاهش کردم ... به مرد رهیخ
 . نمونده بود یباق یدلرحم یبرا ییبودم که جا دهیزجر کش از سنگ شده بود .... انقدر

 : گفتم یخونسرد با

 من ببخشمت ؟ یکه حاال انتظار دار یخودتو ببخش یتونیخودت م -

 : عجز بهم نگاه کرد و گفت با

 ... یستیتو مثل من ن یول یحق دار -

 : زدم و گفتم یپوزخند

از  یاگر تونست نی... ببب بخشمتیبه خاطر امثال تو عوض شدم .... من نم یول ستمیآره مثل تو نبودم و ن -
 . یبار گناهات له بش ریز دوارمی.... ام گذرمیخدا بخواد تو رو ببخشه ... من ازت نم

 : گفتم ارشیرو برگردوندم و رو به ک سرم

 . ندارم دنشویتحمل د گهیببر ... د نجایمنو از ا کنمیخواهش م -

 : که گفت دمیسامان رو شن فیضع یصدا میشدیاز اتاق خارج م میه داشتک یا لحظه

 . حاللم کن یروز تونست هیاگر  -

 . دمیحرف دراز کش یمنو به اتاقم برگردوند و من ب ارشی. ک مینگاهش کنم از اتاق خارج شد یحت نکهیا بدون

 یکنم ، از ب هیو گال هیگر ریبزنم ز خواستیاالن دلم م یقول داده بودم آروم باشم ول نکهینا آروم بود ، با ا دلم
 هیکه از در شأن  شنیمرتکب م یاما اعمال دوننیکه خودشونو انسان م ییکسا یروزگار ... از پست یرحم

نفرت درونمو کم  هی. گر کنهیم فیضع نواز حد م شیب هی. گر کردمیخودمو کنترل م ی! ... ول ستیانسان ن
 جیه یبه خودم گفتم ول شهیکه تا به امروز هم یزیمحکم باشم چ دی... من با دارهیافم باز مو منو از اهد کنهیم

 ! نشد یوقت عمل

 لیسامان تشک هیعل اوشیبه وکالت از من و س یمامان مهر لیرفت ، وک شیو راحت پ عیسر یلیخ زیچ همه
 ضیمر یبود ! حت دیکه ازش بع یرو اعتراف کرد کار زیهمه چ شییبازجو نیپرونده داد و سامان هم تو اول

 . میکه کرده بود بگذر یبودنش هم مانع نشد تا از جرم بزرگ

موقع صحبت با سامان  نکهیمن دو روز بعد از صحبت با سامان ثابت شد و من مرخص شدم . با ا تیوضع
بود  ازیکه ن یبدونم ، هر چ نیاز ا شیب خواستیدلم نم گهید یول دمینپرس یسوال چیفقط شنونده بودم و ه

 . بود یرفتن کاف شیپ یبرا نقدریو هم دونستمیرو م

باره به  نیدر ا شبی. د رونیدارم برم ب میدو هفته استراحت کامل سرپا شدم و تصم بایبعد از تقر امروز
قبول نکردم حالم کامال خوب شده و  یاستراحت کنم ول شتریکرد قانعم کنه ب یخبر دادم ... اول سع ارشیک

 . حاال وقت عمله
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مرد آقاست .... در همه حال کنارمه و  نیلبم نشست ... چقدر ا یاز ته دل رو یلبخند شیادآوری! با  ارشیک
 . بتونم محبتهاشو جبران کنم یروز خوامی... چقدر ازش ممنونم ... از ته دل م کنهیم تمیحما

 نیبچم ا چارهیکردم و بعد شروع کردم آماده شدن . ب یدرسا و باهاش باز شیپرفتم  یاز صبحانه کم بعد
 . شده یکم توجه یلیبودند بهش خ ریمدت که همه درگ

با مانتو و  یمشک نیشلوار ج هیلباسهام وسواس به خرج دادم ،  ینرفتن از خونه برا رونیاز مدت ها ب بعد
ام زدم و کارمو با استفاده از رژ لب و مداد  دهیصورت رنگ پرپنکک و رژگونه به  ی، کم دمیپوش یشال خاکستر

 . چشم تمام کردم

که تازه به خونه  ارشیاز خونه خارج شدم . دم در با ک یبا مامان مهر یرو برداشتم و بعد از خداحافظ فمیک
 . برگشته بود رو به رو شدم

 : گفت یابروهاشو انداخت باال و با لحن جالب رونیب پیتو ت دنمیبا د ارشیک

 آراسته ؟ نطوریا نیبریم فیبه به خانم ... کجا تشر -

 : زدم و گفتم یلبخند

 ! یمیدوست قد هی دنید رمیبا اجازه دارم م -

 : گفت شیذات یخم کرد و با شوخ طبع یکم سرشو

 ! اجازه کل خاندان هم دست شماست یدار اریاخت -

 : لبخندم بعد از همه مدت خوشحال نگاهم کرد و گفت دنیهم با د ارشی، ک دمیخنده باز شد و خند به لبهام

 ؟ یبر یخوایخب حاال چطور م -

 . رمیگیم نیماش ابانیسر خ رمیم -

 : گرفت طرفم چشویاورد باال رو سو دستشو

 ! دهیبهت استرس نم یبرو ... البته اگر رانندگ نیبفرما با ماش -

 : رو ازش گرفتم و گفتم چییسو

 . نگران نباش دهیممنونم ، نه استرس نم یلیخ -

 . شدم و به سمت مقصدم راه افتادم ارشیک نیاز خونه خارج شدم . سوار ماش یبعد از خداحافظ و

نرفته  نجایکه از ا کردمیمورد نظرم منتظر بودم .... در دل دعا م یخونه  کیکه نزد شدیم یا قهیدق ستیب
 . خارج شد ییرنگ آشنا یباشن که در باز شد و بنز مشک

داشتم  میاستارت زدم و دنده رو عوض کردم و آماده حرکت شدم ، تصم یگرفته بودم ، به آروم یبیعجب دلهره
 . دنبالش برم شهیم ادهیپ نیکه از ماش یتا زمان
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که  یبه طرف صندوق عقب رفت ، فرصتشد و  ادهیپ نیچند متر جلومتر ترمز کرد و اون از ماش نیماش
شدم . قلبم با سرعت هر چه تمام تر تو  ادهیرو خاموش کردم و پ نیبه دست اومده بود ، ماش خواستمیم

 . رنگ رفتم یو به طرف بنز مشک دمیبه لباسام کش ی. دست دیتپیام م نهیس

 دمیکش یقی، نفس عم گشتیم یزیمتوقف شدم ، هنوز تو صندوق عقب دنبال چ نیقدم مونده به ماش چند
 . تو دستش به طرف در راننده رفت یو صبر کردم . چند لحظه بعد با پوشه ا

 . شدم و صداش زدم کیقدم بهش نزد چند

 ! مهرداد -

فقط اسممو  یحرکت موند و بعد آروم برگشت . نگاهش که بهم افتاد با ناباور یصدام چند لحظه ب دنیشن با
 . صدا کرد

 ! دایو -

 . کرده بودم رییتغ یلی، حق داشت ... من خ کردیمحو بهش زدم ، ناباور داشت نگاهم م یلبخند

 . کنمی... خواهش م میبا هم صحبت کن میتونیسالم مهرداد ... م -

 : خودش اومد و گفت به

 . تو میبر ایآره ... چرا که نه .... ب -

 ؟ ستمیمزاحمت ن -

 . پارک کنم نویلحظه ماش هی... بفرما تو .... من  هیچه حرف نیا -

 یقرار بود مال من باشه ول یروز هیکه  ی. خونه ا میرو پارک کنه و با هم وارد خونه شد نیکردم تا ماش صبر
 . رقم خورد یا گهیجور د رمیتقد

 کیخانم جوون ش هی. با لبخند وارد شدم . به محض وارد شدنم  ستادیا یخونه رو باز کرد و کنار یورود در
با تعجب بهم نگاه کرد . سالم کردم که با تعجب جوابم رو داد و رو به  دنمی. با د نییپوش از پله ها اومد پا

 : بود گفت ستادهیمهرداد که پشت سرم ا

 ؟ یکنینم یمهرداد معرف -

 : و با اشاره به من گفت تادسیجلوتر رفت و کنار اون خانم ا مهرداد

 . هستن دایو شونیا زمیعز -

 : رو به من گفت و

 . هم سمانه همسرم شونیجان ا دایو -
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کردم . اون  یجلو رفتم و با سمانه روبوس ییاومد رو لبم ، با خوشرو قیلبخند عم هیلفظ همسرم  دنیشن با
درست کرده  گشویکرده و زند دایپ شویزندگ کیمهرداد شر دمیدیم نکهیچقدر از ا دونستیلحظه فقط خدا م

 . خوشحال بودم

 . خوشحالم سمانه جان دنتیاز د یلیخ -

 . جوابم رو داد ییبا خوشرو اونم

 . نمتیدوست داشتم بب یلیجان .... خ دایو نطوریمنم هم -

 . لمداره خوشحا یخوب نیمهرداد همسر به ا نمیبیم نکهی.... واقعا از ا زمیعز یلطف دار -

از سالن خارج شد  دیببخش هیسمانه با  ییرای. بعد از پذ میو نشست میرفت منیسمانه به طرف نش ییراهنما با
که چرا شوهرش چند  کردیم چیاون بود همون بدو ورود سوال پ یجا یبود ، هر کس یا دهی. واقعا دختر فهم

 . خانم برگشته هیبعد از رفتن با  قهیدق

 : جا افتاده تر شده بود کردم و گفتم شیبا مهرداد که نسبت به دو سال پ یرفتن سمانه نگاه با

 . یکرد دایگم شده ات رو پ ی مهیخوشحالم که ن یلی... خ ادیبه نظر م یخوب یلیخانمت زن خ -

 : گفت دیباریکه عالقه به سمانه ازش م یزد و با لحن یلبخند مهرداد

شد و  میبه همصحبت و همدم داشتم وارد زندگ ازیاز همه ن شتریکه ب یسمانه واقعا خانم و خوبه .... زمان -
 . عالقه امو به خودش جلب کرد

 : لحظه سکوت کرد و گفت چند

 ؟ ی؟ .... تو خوشبخت دایو یتو چ -

 . پر از حرف بهش انداختم و سکوت کردم ینگاه

که من  ییدای... با و یکرد رییتغ نقدریاچرا  یول زنمیتو چطوره .... ببخش انقدر رک حرفمو م یزندگ دایو -
 بهت گذشته ؟ یبگو چ ی... اگر هنوز بهم اعتماد دار یفرق دار یلیخ شناختمیم

که  ییها و زجر ها ریدو ساله ام رو گفتم ، تمام تحق یتلخ بهش زدم و زبان باز کردم و تمام دردها یلبخند
 یلیامروز برام شده بود که دوست خ یباشه ول میقرار بود همراه زندگ یروز هیکه  یکس یبودم رو برا دهیکش

 هی..  یکیداشتم که به  اجیرو کرد رو گفتم . احت شیکه سامان دو هفته پ یقتیخوب گفتم و در آخر حق
رو بگم تا تحمل کردن برام آسونتر  زیکه بهش اعتماد دارم ... حرفامو بزنم ... همه چ یدوست خوب ... کس

 . بشه

که تباه شد  یا ندهی... آ دمیکه کش ییانتقام تمام زجر ها یکنی... کمکم م رمیانتقاممو بگ یکنیمهرداد کمکم م -
 . رمیرو بگ

 : گفت کردیکه مبهوت بهم نگاه م مهرداد
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که  شهیباشه .... باورم نم میحد وخ نیتا ا زیهمه چ کردمیبگم .... اصال فکرشو نم یچ دونمیاصال نم دایو -
 نابود شده باشه ... اون پسره ، سامان االن کجاست ؟ فیکث یتوطعه  هیبه خاطر  زیهمه چ

اعتراف کرد .... مهرداد سامان  زیبه همه چ یو خودش هم همون اول کار میکرد تیزندانه ! ... ازش شکا -
 . اقدام کنم دیبادو سال خودم  نیگرفتن تاوان زجر ا یبرا یول دهیقانون پس م قیتاوان کارشو از طر

 : نگاهم کرد و گفت نگران

 گهیبار د هیکه  ینکن یکار دوارمیام یول کنمیمن کمکت م یبکن یبخوا ی؟ .... هر کار دایو یبکن یخوایچکار م -
 . یبه خودت ضربه بزن

 : و گفتم دمیکش یقیعم نفس

.... بچه ام با وکالت  رنیهم ندارم که بخوان ازم بگ یزیداغون شدن ندارم .... چ یبرا ییجا گهیمن د -
 اوشیکه به عنوان همسر س شهیقانون یدنبال کارها لیداده مال خودمه .... درسا هم وک اوشیکه س یبالعزل

 . بهم داده بشه اوشیکامل س تیحضانت درسا با رضا یا گهیهر راه د ایو 

 ! ؟ هیاز بابت بچه هات راحته .... خب حاال نقشه ات چ التیخوشحالم که خ -

 : تازه کردم و گفتم ینفس

و نابودشون کنم ... همونطور که با ارزشترنهامو ازم گرفتن و نابودم  رمیازشون بگ نهاشونویبا ارزشتر خوامیم -
 . بشه ریکرد حق رمیدو سال حق نیهمونطور که تو ا اوشیس خوامیکردن .... م

 : با شک بهم نگاه کرد و آروم گفت مهرداد

 ؟ یبکن یخوای؟ ... چکار م هی.... منظورت چ یکنینگرانم م یدار دایو -

نابودشون  قیطر نیاز ا خوامی... م ستیبه اندازه ابرو و اعتبارشون مهم ن زیچ چیو مادرش ه اوشیس یبرا -
 ! و کارخونه اشونه ییدارا انینواده ک... اعتبار خا رمیاعتبار و آبروشونو بگ خوامیکنم ... م

 : و گفت دیتو موهاش کش یدست مهرداد

....  یزنیو چند ساله حرف م نیبزرگ که اسم و اعتبار چند یکارخونه  هیدرباره  ی.... تو دار دایآروم باش و -
 . برد نیرو از ب ییزاهایچ نیچن یراحت نیبه ا شهی... نم یزنیخانواده حرف م هی یدرباره ابرو یدار

 : گفتم دیلرزیکه م ییکه تو گلوم بود شکست و با صدا یبعض

؟ ....  یچ باینداشت ؟ .... ابرو د یمن ارزش یمنو نابود کردند .... آبرو زیچرا نشه ؟ ... چطور اونا همه چ -
 ... یم کن... اگر تو هم رد یخواهش کنم کمکم کن تونمیتنهام ... من فقط از تو م یلیمهرداد من خ

بود و  دهیبودم حاال به اوج خودش رس دهیمدت د نیکه ا یفشار ی، تمام هیگر ریو زدم ز نییانداختم پا سرمو
 . مقاومتم رو شکسته بود گهیبار د کی

 ! میکنیما کمکت م -
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 یتلفن تو دستش کنار ورود هیکه با  دمیسمانه با تعجب سرمو بلند کردم . سمانه رو د یصدا دنیشن با
 . بود ستادهیسالن ا

 سمانه ؟ یگیم یچ -

 : بدون توجه به تعجب مهرداد اومد جلو و کنار من نشست و گفت سمانه

تا به مهرداد خبر بدم دوستش تماس  نییبه حرفهات گوش بدم ... اومدم پا خواستمیجان نم دایببخش و -
... انقدر خشم و غم تو حرفات بود که ناخوداگاه صبر کردم تا حرفت تموم  دمیگرفته که ناخواسته صداتو شن

 . بشه

 : گذاشتم رو دستش و گفتم دستمو

 . کنم شیکه بخوام مخف ستین یزیمن چ ی.... زندگ زمیاشکال نداره عز -

 : گفت یبا مهربان کردیکه صورتم رو پاک م یبرداشت در حال زیم یاز جعبه رو یدستمال سمانه

 . میکنینم غیدر ادیاز دستمون بر ب یجان .... من و مهرداد هر کمکم داینکن و هیگر -

 : به جلو خم شد و با تعجب گفت مهرداد

 ! ممکنه ریبکنه غ خوادیم دایکه و ی؟ .... کار یگیم یدار یسمانه چ -

 : گفت یبا خونسرد سمانه

کامل درکش  تونمیمن هم که همجنسش هستم هم نم ی... حت یرو درک کن دایو تیوضع یتونیمهرداد تو نم -
ببرم ....  دهیکش دایکه و یبه درد یتا پ هیکاف دمیهم که شن نقدریهم یکنم ... من از تمام ماجرا خبر ندارم ول

.... غم تو  ارهیسر روح و روانش م ییچه بال شهیزن م هی ریباعث تحق یزیچ یوقت دونمیزنم و خوب م هیمن 
 ستیممکن ن ریوجه هم غ چیبکنه به ه خوادیم دایکه و یدرک کنم .... کار تونمیم یمن به خوبرو  دایو یصدا

 ! .... حقه

. واقعا از سمانه ممنون  کنهیکه داده بود گفت کمکم م یطبق قول تیدر نها یمردد نگاهم کرد ول یکم مهرداد
 ییکه درکم کنه رو داشتم . تنها ی. بعد از مدتها احساس داشتن کس نشستیدختر واقعا به دل م نیبودم ، ا

رفته .  نیاز ب کردمیبا سمانه احساس م دارید کی نیبه سراغم اومده بود حاال با هم بایکه بعد از مرگ د یا
 ریتقد یها متیکه نامال نمیبیمهرداد شده . حاال م یزندگ کیمثل سمانه شر یچقدر خوشحال بودم که زن

 یمهرداد بزاره و امروز بشه کس یمثل سمانه پا به زندگ یتا زن رفتمیم دی، من با ستیحکمت ن یدر هم بانق
 . کنهیکه بهم کمک م

بود رو به دستم داد و  زیم یکه رو ی. سمانه شربت رهیرفت باال تا با دوستش تماس بگ دیببخش هیبا  مهرداد
 : گفت

 . دهیپر کمیجان رنگت  دایبخور و نویا -
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رنگ پر و خوش  ییخرما ی، موها هییبایبه سمانه کردم . زن ز یاز شربت خوردم . نگاه یکردم و مقدار تشکر
که من جز  دهیکش یقهوه ا ییقاب گرفته . چشما دشویشده و صورت سف ختهیحالت که آزادانه دورش ر

 یم یلیاش خ دهیکشورت که به ص زونیم ییو لبها ینیو ب دمیدرش ند یزیچ یو خوب یو مهربان یهمدردر
 . داد یبه آدم م یکه رو لبهاش بود و احساس خوب یاومدن و در آخر لبخند دوستان ا

 یسوال باق یبرام جا یقبل ییآشنا چیتو ذهنم شکل گرفته بود ، کمک کردن به من اونم بدون ه یسوال
 یبگم که ک دمیلحظه ترس هی هیطرف  هیهستم ؟ ... از  یسمانه خبر داره من ک دونستمی. نم گذاشتیم

خالف خواسته  رهستم و سمانه از کمک کردن بهم منصرف بشه ، در اون صورت احتمالش کمه که مهرداد ب
کنم و کارمو  یهم اصال دوست نداشتم در مقابل رفتار خوب سمانه پنهانکار یاز طرف یزنش بهم کمک کنه ول

که درباره خودم له شده بود رو برقرار کنم  یعدالت مخواستیببرم . من م شیدرباره خودم پ قتیبا نگفتن حق
 . کردمیقدم ناعادالنه رفتار م نیتو اول دیپس نبا

 : گذاشتم و گفتم زیم یشربت رو رو وانیل

 ... داشتم یسوال هی دیسمانه جان ببخش -

 . دمی... اگر بتونم حتما جواب م زمیبفرما عز -

 هستم ؟ یمن ک یدونیسمانه جان تو م -

 : داد و گفت هیمبل تک یزد و به پشت یلبخند سمانه

که حاال با  شناسمی. انقدر مهرداد رو م یتو نامزد سابق مهرداد هست دونمی... من م زمینگران نباش عز -
 . که نگرانم کنه ستین یهستم ... جنس تو طور یدلنگران نباشم .... من آدم شناس خوب نجایحضورت ا

 : متقابال بهش زدم و گفتم یلبخند

که من  یبرادر . تنها کس هیدوست خوب ...  هیدوسته ...  هی... مهرداد االن فقط برام  زمیعز یلطف دار -
 . ازش کمک بخوام تونمیم

از خونه  یبره و بعد از عذرخواه دیمهرداد برگشت و گفت که با نکهیتا ا میبا سمانه صحبت کرد یا قهیدق چند
 . خارج شد

 زیشد و باعث شد همه چ تریمیبود صم دارمونید نیاول نکهیمن و سمانه با ا نیاز رفتن مهرداد انگار جو ب بعد
 . کمک کنه تونستیم یلیخ نیداره و ا یصنعت تیریمد سانسیکنم . سمانه گفت که ل فیتعر یرو برا

تا قدمهامون  میفکر کن یسمانه قرار شد حساب شنهادیآرومتر شدم ، با پ یلیو من خ میصحبت کرد یساعت دو
 . باشه دهیسنج

 . یدرسا رد کردم و برگشتم خونه مامان مهر ییناهار رو به خاطر تنها یظهر بود که دعوت سمانه برا کینزد

صحبت  ینشسته بود و داشت با مامان مهر منیرو به رو شدم . تو نش اوشیوارد خونه شدم با س نیهم
 . شهیم یچ نمونیمعلوم شده برخورد ب زیحاال که همه چ دونستمیظه احساس سرما کردم ، نملح هی.  کردیم
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 : گفت شیشگیهم ییبا خوشرو دنمیبا د یمهر مامان

 . یاومد یدخترم ... خوب موقع نیبش ایجان ... ب دایسالم و -

 : گفتم عیخودم اومدم و سر به

 . لحظه حواسم پرت شد هیمامان .. سالم ...  دیببخش یوا -

 . که باهات کار دارم نیبش ایاشکال نداره دخترم ... خودم متوجه حالتت شدم ... ب -

 شییرو مبل روبه رو نییکه حاال سرشو انداخته بود پا اوشیجلو رفتم و بدون نگاه کردن به س یآروم به
 . نشستم

که  کنمیخواهش م یول یازش زخم خورده ا که دونمیباهات صحبت کنه .... م خوادیم اوشیجان س دایو -
 . فرصت صحبت بهش بده

 . که داشتم رو عقب بزنم یبد یکردم تمام حسها یسع

 . یندارم مامان مهر یمن حرف -

 . که ازت انتظار داشتم هیزیهمون چ نیممنون دخترم ... ا -

 . هم اومد دنبالم اوشیگفتم و به طرف اتاقم رفتم و س یاجازه ا با

شلوار  تونستمینم گهیوارد اتاق بشه بهش گفتم چند لحظه صبر کنه و خودم وارد اتاق شدم . د نکهیاز ا بلق
 هی. لباسهامو با  شوندیبرام تگ شدن و مانع تنفس راحتم م کردمیو مانتومو تحمل کنم ، احساس م نیج
 . عوض کردم و در رو باز کردم خوردیبلند که از جلو دکمه م راهنیپ

 اوشیس یکیداد و منم نشستم رو تخت و منتظر شدم . بودن در نزد هیاتاق شد ، در رو بست و بهش تک وارد
که نسبت بهش حس  یکه اتفاق افتاد برام سخت بود . سخت بود که نفرت ییها زیاون هم بعد از تمام چ

 . رو تحمل کنم کردمیم

 . گفت یسکوت حاکم رو شکست و به آروم اوشیاز چند لحظه س بعد

اتفاق افتاده که  دهیچیانقدر بد و پ زی... همه چ ادینم ادمی یچیاالن ه یحرفا داشتم که بهت بزنم ول یلیخ -
که کابوسم  نمیبیشدم و م داریب یکابوس طوالن هیخواب بد از  هیهنوز هم نتونستم هضمش کنم ... انگار از 

از دست دادم ... فکر دو سال گذشته  یچیه ربه خاط زمویباور کنم که همه چ تونمیعوض کرده .... نم مویزندگ
سوختم و تو رو هم همراه خودم  باید انتی.... من تو نفرت گناه وجود نداشته خ دهیبدجور داره عذابم م

 . جهنم دوساله رو پاک کنم نیچکار کنم که بتونم ا دونمیبگم .... نم یچ دونمیسوزوندم .... نم

که خواسته و  ی... خاطرات شدیخاطرات داشت برام زنده م گهیبار د کی.  زدیمبا شدت هر چه تمام تر  قلبم
 . ناخواسته تلخم کردند

.... تمام نفرت و  یرو پاک کن یکه خودت ساخت یجهنم نیا یخوای؟ ... چطور م یپاکش کن یخوایچطور م -
 ؟ یچکار کن یخوایدوسال رو م نیزجر ا
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که تو گلوم هر  یمیراه خودشونو رو صورتم باز کردند . با بغض عظ عیسر یلیام گرفت ... اشکهام خ هیگر
 : لرزان گفتم ییبا صدا شدیلحظه بزرگتر م

 ؟ یجمعش کن یتونی؟ .... م یکنیشد و چکار م ختهیکه ر یی؟ ... آبرو یچ بایمنصفانه د ریو غ رحمانهیمرگ ب -

و  نییبود ، سرش رو انداخته بود پا سینگاه کردم . صورت اون هم از اشک خ اوشیبه س یاشک ییچشما با
دو رگه و  یینشست و با صدا نیزم یکردنش بود . چند لحظه بعد دو زانو رو هیلرزش شونه هاش نشان از گر

 : خشدار گفت

کرده ... تمام  انتیهم خب کردمی.... دو سال تمام فکر م کنهیداره داغونم م زیاز همه چ شتریب بایعذاب مرگ د -
 تهیزندگ کیکه همراه و شر یزنت کس یسخته بفهم یلیاحساسم نسبت بهش شده بود نفرت و خشم .... خ

... اون تو رو  یکم بود تهیندگکه تمام ز  یواسه کس یکرده .... بفهم انتیکه مادر بچته بهت خ ی... کس
سخت بود  یلیخ دایکرده .... و تیزندگ میرو وارد حر گهید یکیکرده ....  نتیگزیرو جا گهید یکینخواسته .... 

 هیبه خاطر  یبوده ... بفهم فیدروغ کث هیبه خاطر  یدیکه کش یتمام عذاب یکه بفهم نهی.... سخت تر اون ا
نکرده بود دلم آرومتره  انتیخ باید دونمی..... درسته االن که م یخودت نابود کرد یرو با دستا زیدروغ همه چ

 . ارهیدو سال داره از پا درم م نیکه حاال عذاب ا دهیفاچه  یول

 گفتم یبا تلخ کردمیم هیکه به شدت گر ینشستم . در حال نیزم یاومدم و رو به روش رو نییاز تخت پا آروم

: 

صفات  نی.... بدتر یحرف بزنه به مرگ محکومش کرد یبزار نکهی... بدون ا یکنیسنگسارش م یبهش گفت -
بعد از  یکه فرار کرد .... فرار کرد و خوشو و مامانو به کشتن داد .... حت سی.... اونقدر ترسوند یرو بهش داد

که  یله شده ات ... تاوان گناه غرور.... تاوان  ی... لعنتش کرد یکرد نشی.... نفر یدیمرگش هم دست نکش
 . یدرش نداشتم رو از من گرفت یریتقص چیه

 : گفت زدیم یبه قرمز شیدیسف که ییبلند کرد و با چشما سرشو

بردم  نیبه خاطر نفرت خودم از ب تویدر حق تو بد کردم .... زندگ شتریشرمنده ام .... شرمندتم .... از همه ب -
واقعا  دونمیتو آروم کنم ... م قیآروم کنم خواستم از طر باید قیکه تو قلبم بود و نتونسته بودم از طر ی.... درد

 . کنم منو ببخشی.... خواهش م دایمنو ببخش و یول هیادیز یخواسته 

جمع شده ام رو دراز کردم . انگار بعد از مدت  یپاها یدادم به تخت و به آروم هی، تک کردیدرد م یدلم کم ریز
 ی... آروم شده بود .... شده بود کس شناختمیکه م یاوشیشده بود س اوشیحرف بزنم ... س تونستمیها م
که تو دلم  ییتونستم با زدن حرفهایف بزنم . دل پر دردم درش باز شده بود و حاال مباهاش حر  تونمیکه م

 . بود گفتم زشیکه اشکهام همچنان درحال ر یسبکترش کنم . در حال یتلنبار شده کم

درسا رو که  ی.... خواست یام رو ببر یاتیح انیشر یمن .... خواست زیچ نیرو مهمتر یدست گذاشت -
 می.... از حس مادر یریکه برام مونده ازم بگ هیزیتنها چ یدونستیادر دوستش دارم ... ممثل م یدونستیم

... من همه کسمو از  یریبگ ازم توی.... تا تاوان خراب شدن آرزو ها و زندگ یتا خودتو آروم کن یاستفاده کرد
هم که برام مونده  یزی.... هرچ یتو بهم رحم نکرد یرو نداشتم ... ول یچکیدست داده بودم ... به جز درسا ه

گذشتم  زمیگذشتم ... از همه چ میاز ارزشمندها نمی.... به خاطر از دست ندادن با ارزشتر یبود رو ازم گرفت
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ازم تاوان کار نکرده رو  یخوایم دونستمیکه م یاومدم تو خونه ات در حال دهید اغدل د هی..... تنها و داغون با 
رو  یو زندگ یکرد یکی... با مادرت دست به  ی... عذابم داد یکرد رمیتحق یتونست ... دو سال هر جور یریبگ

جذب کردم  ودمرو به طرف خ ارشیکه عشوه اومدم ... ک یبهم تهمت زد گناهی... ب یبه کام تلخم تلخ تر کرد
هم برادرت نجاتم داد انقدر  ی... وقت یو مجازاتم کرد یکرد میزندان رحمانهیکرده ... دو ماه ب یکه ازم طرفدار

 دیبره .... حاال خودت بگو من چطور با نیکه از سرشت خودت بود از ب یبود بچم ... بچه ا کیکه نزد یمنو زد
چشممو ر  یخوایرو فراموش کنم و ببخشمت ؟ ... چطور م زیهمه چ دیببخشمت ... هان ؟ ... من چطور با

 ببندم و ببخشمت ؟ دمیکه کش ییتمام زجر ها

از اون همه  گهیشدم تو چشماش ... بعد از مدت ها چشماش پاک شده بود ... زالل شده بود ... د رهیخ
دل من بود که پر از نفرت بود ... اون از  نیحاال ا ینبود ول یخبر لرزوندیتنمو م کردیکه هر بار نگاهم م ینفرت

نشده بودم ... هنوز دلم مثل سابق  یالخ من هنوزم پر از نفرت بودم .... هنوز یشده بود ول ینفرتهاش خال
 . پاک نشده بود

ندارم که از خدا طلب بخشش کنم ... دو هفته است  نویا یرو ی.... من واقعا بد کردم .... حت دونمیم -
 یینهایدر برابر تمام نفر تونهیحاللم کنه ... اگه م تونهیازش بخوام اگه م خوامی... م بایبرم سرخاک د خوامیم

نتونستم جلوتر برم ....  یبهشت زهرا رفتم ول یکی.... دو بار تا نزد شهیروم نم ینکنه ... ول نمیدم نفرکه کر 
حرف  یخواهش کردم ازت بخواد بزار یاز مامان مهر نیهم یبودم ... برا نطوریصحبت کردن با تو هم هم یبرا

....  یبهتر از من هست یلیخ یثابت کرد گهیبار د هیو  یتو قبول کرد یول یبزنم .... انتظار داشتم قبول نکن
که در حقت  ییها یفرصت بده تا جبران کنم .... بزار تمام بد هیبهم فرصت بده ... بهم  کنمیالتماست م دایو

بهم  کنمیکه نابود کردم رو دوباره بسازم ... خواهش م یا یبزار زندگ کنمیکردم رو جبران کنم ... خواهش م
که خودم کاشتم پاک  یرتکه بهت زدم رو مرهم بزارم .... بزار دلت رو از همه نف ییفرصت بده تا تمام زخمها

 . کنم

 یعنیراحت بشم ...  کنهیکه داره از درون منو داغون م ینفرت نیاز ا شهیم یعنیبهش نگاه کردم ...  مردد
 برام روشن بشه ؟ گهیبار د هی تونهیم یزندگ

؟ ... چجور  یچکار کن یخوای؟ .... بزار رک و راست بهت بگم .... ازت متنفرم .... م اوشیس یخوایم یچ -
 ؟ یخوایم ی؟ .... چ یقلب منو آروم کن یخوایم

داشتند . دستشو دراز کرد و دست سرد و  یاز اشکش برق خاص سیخ یبهم نگاه کرد . چشما یدواریام با
 . لرزانم رو تو دست گرمش گرفت

 ! دایبمون و شمیپ کنمیخواهش م -

 : تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ... بمونم ؟ شتی؟ ... پ یگفت ی؟ .... تو چ یچ -

 نیفرصت جبران بده ... بزار تمام ا هیبمون و بهم  شمیپ کنمیترکم نکن .... خواهش م کنمیآره ... خواهش م -
....  میرو در کنار هم بساز دهیوقته پاش یلیکه خ یبزار خانواده ا کنمیها رو جبران کنم ..... خواهش م یتلخ

خانواده دارن .... حاال موضوع بچه ها به کنار  هیبه  ازین مونیتو راه یبه خاطر بچه ها ... درسا و کوچولو
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فرصت به من .. به  هیبا نرفتنت  کنمیخواهش م دای.... و میبه آرامش دار ازی؟ .... خودمون هم ن یخودمون چ
 . و بچه هامون بده مونیزندگ

همه  نیاومد بدون ا ی. مگه من بدم م کردمیاون همه نفرت تو دلم حس م نیب یگرما خاص یبود ول بیعج
اومد  یآروم داشته باشم ؟ ... مگه من بدم م یزندگ هیهمه نفرت که تو قلبم جمع شده ،  نی... بدون ا یتلخ

 برگردونم ؟ میآرامش از دست رفته رو به زندگ

 : و گفتم دمیکش یقیعم نفس

که  ی... به خاطر بچه ها ... به خاطر آرامش دمیم مونیفرصت به زندگ هی....  دمیفرصت بهت م هیباشه ...  -
 نیکه همه رفتار و گفتارشو تحس نمیرو بب یاوشیس خوامیم نکهیداشته باشم .... به خاطر ا خوادیدلم م

درست  زوی... همه چ یبده که همون ون... نش نهیبهتر گفتیم بایکه د نمیرو بب یاوشیس خوامی.... م کردندیم
فرصت  هیرو نابود کن .... آرامشمونو برگردون ....  خورهیکه مثل خوره داره روح و روانمو م ینفرت نیکن ... ا

 . فرصت رو ندرام هیاز  شتریب تی.... ظرف دمینم شتریب

 . دلت رو پاک کنم دمیان کنم ... قول مکه جبر  دمی.... قول م دایممنونم ... ممنونم و -

 : دلم گفتم تو

کن که  یدر کنارت بسازم .... کار مونویپاک کن .... دلم رو پاک .... بزار از فکر انتقام منصرف بشم و زندگ -
 . بزرگ نشن یهمه تلخ نیبچه هامون تو ا

نابود کرده  زویبار همه چ کیکه  یبه مرد گفتیو احساسم به شدت دچار جدال شده بودند . عقلم م عقل
به آرامش دارم ... حاال که  ازین گفتیاحساسم م یول رمینکنم و انتقام تمام زجر هامو ازش بگ نانیاطم

 . امکانش هست از دستش ندم

که از انتقامم  یفرصت دادم در حال هی یو زندگ اوشیدو طرف رو گرفته بودم ... من به س انهیمن م تینها در
همه زجر رو بده  نیتاوان ا دیهست که با اوشیخانم هم در کنار س ونیکتا نیب نیف نشدم .... در اهم منصر 

برگردونه ... دلم رو پاک کنه . همه  مآرامشمو به اوشیباشم س دوارمیام شدیباعث م یحس هیته دلم  ی... ول
زود بود .... هنوز تا  یلیخ دیجد یها یریگ میتصم یو زمان . هنوز برا ریرو سپردم به دست خدا ، تقد زیچ
 . مونده بود یلیزخم هام خ امیالت

 . جبران کن .... بزار آروم بشم اوشیباشه س -

رو صورتم رو پاک کرد و  یبودم رو بهم زد ، دست دراز کرد و اشکها دهیوقت بود ند یلیکه خ یلبخند اوشیس
با  اوشیگفتم و دوباره نشستم . س یدلم آخ ریز دنیکش ریبا ت یکردم منم بلند شد ول یبلند شد . سع

 : کنارم زانو زد و گفت ینگران

 ... شد ؟ ... حالت بده ؟ یچ -

 .. شمی... االن بلند م دیکش ریدلم ت ریز ستین یزیچ -
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دستش رو هم رد  یکیدستشو گذاشت پشت کمرم و اون  هی اوشیلحظه س هیآروم بلند بشم که تو  اومدم
 . بلندم کرد و گذاشتم رو تخت نیزم یحرکت از رو هیبا زانوم و  ریکرد ز

از کمد برداشت و  ییپتو اوشی. س دمیباال و دراز کش دمیخودمو کش یاز حرکتش جا خورده بودم ول نکهیا با
 : انداخت روم و گفت

 . یخسته شد یلی.... امروز خ ارهیبگم دارو ها و غذاتو ب میبه مر رمیم -

 اوشیهنوز هم از س نکهیآروم شده بود . با ا ییجورا هی.. دلم  دمیکش یقیاز اتاق نفس عم اوشیخروج س با
همه نفرت پاک  نیبتونم قلبم رو از ا خوادیطرف هم دلم م هیاز  یول نمیبب شونوینابود خوامیمتنفر هستم و م

 یول رفتیازم نم یظارانت چیهم ه نجاشیفرصت دادم .. من سهم خودمو انجام دادم ... تا هم هیکنم . من 
 . من فرصت دادم

و درسا که با دو خودش رو  اوشیتو دستش وارد شد و پشت سرش هم س ینیبا س میبعد مر قهیدق چند
 اقیدرسا رو بغل کرد و نشوند کنارم . با اشت اوشینتونست . س یول ادیکرد باال ب یرسوند به تخت و سع

 . بود ی. واقعا بودنش برام نعمت بزرگ دمیدرسا رو به آغوش کش

 : گفت یزبون نیریخودشو و با ش درسا

 . نه ماما ... نپرم -

 : با تعجب به درسا نگاه کرد و گفت اوشیس

 ؟ ی؟ ... کجا نپر یچ -

که  یبا لحن اوشیو بدون نگاه کردن به س دمیرو بوس کردینگاه م اوشیبه س جیکردم و درسا رو که گ یا خنده
 : توش نداشت گفتم یریقبلم تأث هیچند ثان ینده خ

 . بپره بغل تو بغل من دیبهش گفته نبا ارشیک -

کردم  کینزد زیرو گذاشت رو پام . درسا رو به م زیکوتاه و م زیم یرو گذاشت رو ینیگفت و س یآهان اوشیس
 . باهام همراه شد ییبا خوش اشتها یدرسا قبال ناهارشو خورده بود ول نکهی. با ا میو مشغول شد

 خوادیشد بهم و معلوم بود م رهیخ اوشیس یخوردیناهار م میو خنده با درسا داشت یکه با شوخ یمدت تمام
 . کردیو نفسشو فوت م شدیمنصرف م یتا حرف بزنه ول گرفتی. مدام نفس م تونستینم یبگه ول یزیچ

 : آروم گفت اوشیکه س کردمیدور دهن درسا رو پاک م داشتم

 ازت بکنم ؟ یخواهش هی شهی... م شهی... م دایو -

 : بهش کردم و گفتم ینگاه مین

 . بگو زهیر یاعصابمو به هم نم نیاز ا شتریباشه ... اگر ب یتا چ -

 . دوارمیام یعنینه ! ...  -
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 : نگاهش کردم که گفت یو برگشتم طرفش و با حالت سوال نییرو از تخت فرستادم پا درسا

 به شکمت دست بزنم ؟ یبزار شهی... م شهیم -

مِن مِن کنه و  نطوریا یزیچ نیچن یبرا اوشیمثل س یقابل باور بود که کس ریتعجب نگاهش کردم . برام غ با
 نکهیدرک کرد . با ا شهیم کنهیکه حتما حس م یشرمسار زانیکه افتاده و م ی. گرچه با اتفاقات رهیاجازه بگ

 . دونستمیحقش م ییجورا هیشدن به بچش رو  کینزد یلبشه و کیبهم نزد خواستمینم

 : تکون دادم و آروم گفتم سرمو

 . نداره یباشه ... اشکال -

شکمم برداشتم .  یدادم و دستامو از رو هیجلو . به بالش پشت کمرم تک دیبهم زد و خودشو کش یلبخند
لباسم  یاز روم کنار زد ... چند تا از دکمه ها ینداشت . پتو رو به آروم یخاص یا یبرجستگ چیشکمم هنوز ه

دلم به وجود  ریکه ز ییتوپ کوچولو یرو از قسمن شکمم باز کرد و دستشو رو شکمم گذاشت ، درست رو
متوجه  یبه خوب اوشی. س دیلحظه بدنم لرز هیدستش با پوست شکمم برخورد کرد  یگرما یاومده بود . وقت

 : آروم رو به شکمم گفتزد و  یلرزش بدنم شد ... لبخند

به بعد هم مواظب تو باشم هم  نیاز ا دمیقول م یبرات نبودم ول یخوب یمن که تا حاال بابا یببخش کوچولو -
 . مامانت و خواهرت

در  دیکشیبر آمده شکمم م کیقسمت کوچ یرو یمن کرد ، دستشو به آروم یشروع به نوازش توپ کوچولو و
 . لبش بود یرو یکه لبخند یحال

 بایکه د یاوشیجالد ... شکنجه گر دو ساله ام رو کشته بودند و به جاش س اوشیشبه انگار اون س کی
 . اش شده بود برگشته بود فتهیش

 نهیو معلوم بود که کنجکاو شده بب کردینگاه م کردیکه داشت شکم منو نوازش م اوشیبا تعجب به س درسا
 . کنهیداره چکار م اوشیس

گرفت و  کشویپاش نشوند ، دست کوچ یکه متوجه نگاه من به درسا شده بود درسا رو بلند کرد و رو اوشیس
 : دلم و گفت ریز یتوپ کوچولو یگذاشت رو

 . تو یتو شکم مامانته .... خواهر کوچولو یکوچولو ین ین نی.... ا نیدرسا بب -

 . و با ذوق خم شد طرفم دیرو متوجه شده بود خند ین یکه ظاهرا فقط همون کلمه ن درسا

 ... ی... ن ین -

 . دیدرسا خم شد و شکممو بوس یمن ول یکه مبادا خودشو بندازه رو رهیبا ترس خواست درسا رو بگ اوشیس

 . باال و محکم بغلش کردم دمیدرسا رو کش یزیحرکتش اشک تو چشمام جمع شد ، بدون توجه به چ از

داشتم ، من داشتم  ی. دلهره خاص میبرگرد میتونیگفت که خونه رو آماده کرده و م اوشیروز بعد س دو
خودمو آروم کنم و خودمو قانع  کردمیم یبودم ... سع دهیکه دو سال تمام توش زجر کش یبه خونه ا گشتمیبرم
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و  شهیم یزندگ هیتلخ بودن  ای نیریماست که باعث ش نیرفتار ب نیخونه است و ا هیکنم که اون فقط 
کنم ....  زیپره شونیادآوریاز  تونمیکه م ییتا جا دیخاطرات هر چقدر هم فقط تو ذهن من هستند و من با

 . همه بهتر خواهد بود یبرا نجوریا

.. خودم  دادمیتعجب کرده بود . بهش حق م یبه اون خونه برگردم کل اوشیبا س خوامیم دیفهم یوقت ارشیک
تا  رفتمیفرصت داده بودم و داشتم م کی اوشیگرفتن انتقام بودم هم به س یپهنوز سردرگم بودم ... هم در 

 . کنم یدر کنارش زندگ گهیبار د هی

 . وارد اتاق شد اوشیو شالمو رو سرم مرتب کردم . در اتاق زده شد و بعد از اجازه من س دمیپوش مانتومو

 .. ؟ میبر میتونی؟ ... م یآماده ا -

 : گفتم یمعمول یلیرو تکون دادم و خ سرم

 . ... من آماده ام میبر -

 : شد و گفت کیچند قدم بهم نزد اوشیس

 . یبش تیاذ زیهمه چ یاداوریبا برگشت به اون خونه و  خوامی.... نم میبر یخوایکه م یمطمئن دایو -

 . دنیمن راحتم .... بدون اون خونه هم خاطرات آزارم م -

 و منم آروم رفتم دنبالش رونیامو برداشت و رفت ب ینگفت و ساک دست یزیچ اوشیس

 . میهر سه به طرف خونه به راه افتاد ارشیو ک یاز مامان مهر یاز خداحافظ بعد

در طرف منو باز  اوشیبه خودم اومدم که س یوقت یشد ول یو اصال راه چطور ط میچقدر تو راه بود دونمینم
 : کرد و گفت

 ؟ یبش ادهیپ یخواینم -

هم نشدم .  نگی. انقدر تو فکر بودم که اصال متوجه ورودمون به پارک میبود نگیبه اطرافم کردم ، تو پارک ینگاه
شدم و با گرفتن دست درسا که کنار  ادهیپ نیاز ماش یبه آروم اوشیبدون توجه به دست دراز شده س

 . بود به طرف آسانسور رفتم ستادهیا اوشیس

 . ک ها رو برداشت و همزمان با باز شدن درب آسانسور با ما وارد شدسا اوشیآسانسور برسه س تا

به پا بود .  ییدرونم غوغا یخودمو آروم نشون دادم ول قیچند نفس عم دنیبا کش یداشتم ول یخاص دلهره
 . زهیمنو به هم بر نطوریبازگشت به خونه ا کردمیفکر نم

بوق  یصفحه مخصوص گذاشت و در با صدا یرو رو دیکل اوشیو س میستادیا یدر ورود یهر سه جلو یوقت
که بعد از دو  یانگار برگشته بودم به همون شب یچرا ول دونمی. نم دندیلرزیباز شد پاهام به وضوح م یفیخف

 . خونه و اتفاقات تلخ بعدش رخ داد نیبرگشتم به ا ارشیبودن با ک یماه زندان
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جرأت نگاه کردم به داخل خونه رو  یبودم و حت ستادهیدر امن هنوز دم  یو درسا وارد خونه شدند ول اوشیس
صورتم جا خورد ، با چند قدم  دنیبرگشت طرفم و با د ستادمیمن هنوز دم در ا دیکه د اوشینداشتم . س

 : گفت یآشکار یخودشو بهم رسوند و با نگران عیسر

 ... درسته ؟ یشیم تیاذ ی؟ ... چت شده .... دار یخوب دایو -

و  دمیکش یگرید قی، نفس عم ارمیکردم به روز خودم ن یسع یبودم ول تیحد ممکن اذ نیتا آخر کهنیا با
 . عرق بود سیشدم ، صورتم خ اوشیجاخوردن س لی.. تازه متوجه دل دمیبه صورتم کش یدست

دست  اوشیندم . س یشرویبه افکار مخرب تو ذهنم فرصت پ نیاز ا شیکردم به خودم مسلط باشم و ب یسع
که  یبه طرفم گرفت . دستمال رو گرفتم و صورتم رو پاک کردم و با اعتماد به نفس یکرد و دستمال بشیتو ج

 . به شدت در وجودش شک داشتم قدم به داخل خونه گذاشتم

که تو  ییشد ، جا دهیبه طرف ستون تو سالن کش اریاخت ی. نگاهم ب یرییتغ چیهمونطور بود ، بدون ه خونه
انگار درد تمام اون ضربات رو  گهیبار د کی.  شدمیداشتم له م اوشیس یدست و پا ریز یاون شب جهنم

بچه در بطنم  دنید بیآس نعبا چاله شدن ما کردمیم یحس کردم . انگار باز هم من اونجا افتاده بودم و سع
 . بشم

 . کردیصدام م یبازومو گرفته بود و با نگران اوشیبازوم به خودم اومدم ، س ریز یاحساس دست با

 . دختر ایحرف بزن ... به خودت ب کنمیخواهش م دای! ... و دایو -

 اوشیکردم از س یبهش نگاه کردم ، انگار ذهنم هنوز برنگشته بود . سرمو تکون دادم و سع یخال یذهن با
 : با تحکم گفت اوشیکه س رمیفاصله بگ

 . ینی... بزار کمکت کنم بش یستیپا بند ن آروم باش ... تو رو -

و تو  شمیکه هستم دور م یهر لحظه دارم از مکان نجوریمتوجه لرزش بدنم شدم . من چم شده ؟ ... چرا ا تازه
بعد با  یمنو نشوند رو کاناپه به طرف آشپزخانه رفت و لحظات اوشینکردم و س ی؟ مخالفت شمیخاطراتم گم م

. انقدر سست بودم که قدرت گرفتن  کرد کیرو به لبهام نزد وانیبگه ل یزیچ نکهین ابرگشت . بدو یآب وانیل
 . خشک شده ام رو تر کردم یرو خوردم و گلو شدیم یکه به داخل دهنم جار یرو نداشتم پس آروم آب وانیل

کاناپه . دستشو داخل موهاش فرو برد و با  گریگذاشت و نشست سمت د زیم یرو رو یخال وانیل اوشیس
 : گفت نیغمگ یلحن

عذابت  نجوریکه توش افتاده داره ا یخونه و اتفاقات نی.... ا دهیکه برات ساختم داره آزارت م یخاطرات تلخ -
ازت خواهش کردم  ی.... وقت یزیحد به هم بر نیتا ا کردمیچقدر شرمنده ام ... فکر نم یدونی.... نم دهیم
 ؟ نجایاز ا میبر یخوای.... م یبش نجوریا نجایبا اومدن به ا کردمیفکر نم یرگردب

 یکم اوشینداشتم . س یحرف نگاهش کردم . انقدر حالم بد بود که توان تعنه زدن و تلخ شدن رو هم حت یب
 : شد و گفت کیبهم نزد
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...  ستین یزندگ یبرا یمناسب یهمه خاطره تلخ اصال جا نیبا ا نجای.. ا دایو ی... حق دار میریم نجایاز ا -
 . یخونه مامان مهر میگردیبرم یخوایم یشیم تیاذ یلی... اگر خ میریم نجایفقط چند روز فرصت بده از ا

 . از چند روز نشه شتریب یول کنمی.... صبر م میبرگرد خوادینم -

 : لبخند بهم نگاه کرد و گفت با

بابا دارم .... ازش  یاز برج ها یکیتو  کیش یلیخونه خ هیدنبال کارها ....  رمیفردا م نی... از هم دمیقول م -
 . کنن زشیتم دمینگهش داشتم ... فردا م نیهم یخوشم اومده بود برا

 : جام پاشدم و گفتم از

 . زنهیخونه داره حالمو به هم م نیهر چه زود تر بهتر ... ا -

تکون داد و پاشد به طرف ساکها رفت و بعد از برداشتنشون رفت طرف اتاق خودش . با تعجب  یسر اوشیس
 : نگاهش کردم و گفتم

 ؟ یبریساک منو کجا م -

 : گفت یعاد یلیطرفم و خ برگشت

 ! اتاق رو تحمل کن تا اون خونه آماده بشه نی! ... فعال ا گهیاتاقمون د -

 : شد گفتم ختهیر تو وجودم عیسر یلیکه خ یخشم با

؟ .... درسته من  خوابمیتو اتاق تو و کنارت م امیم ی؟ .... فکر کرد یفکر کرد یاتاقمون ؟ ... تو با خودت چ -
 یاتاق باهات زندگ هیتو  امیکه م ستین یمعن نیبه ا یو بن داغون دادم ول خیاز ب یزندگ نیفرصت به ا هی

 . دو سال بودم نیکه ا یقتو همون اتا رمیم گهیخونه د هی میکه بر یکنم .... من تا وقت

آروم ساکمو برد تو اتاق من و درسا و خودش رفت تو  یحرف چینگاهم کرد و بدون ه یبا حالت خاص اوشیس
داشته  اوشیاتاق مشترک با س هی تونستمیدست خودم نبود . من نم یکه تند رفتم ول دونستمیاتاقش . م

همراه شدم منو  اشکه به اجبار باه یبخوابم . هنوز هم فکر دو بارتخت کنارش  هیباشم و هر شب رو 
 . سوزوندیم

 . دونمیرو هنوز هم شوهر خواهرم م اوشیس من

به سرش  ی، دست کردیم یبه طرف اتاق رفتم . درسا کنار تخت نشسته بود و آروم با عروسکش باز آروم
 . خواب چشمامو پر کرد یک دمیو اصال نفهم دمیلباس دراز کش ضیو بعد از تعو دمیکش

 . شدم داریب یدست یتکونها با

 ؟ نیبش داریب نیخوایخانم .... خانم نم -

بود نگاه کردم . زن که  ستادهیو پنج ساله که کنار تخت ا یحدودأ س یرو باز کردم و با تعجب به زن چشمام
 : شدم گفت جیمن گ دید
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 . ونو سرو کنمظهره ... آقا گفتن سر ساعت ناهارت کیخانم  -

 : بودم گفتم جیگ یکه هنوز کم یو در حال دمیخودمو باال کش یکم

 ؟ نیهست یشما ک دیببخش -

 : و گفت ستادیصاف ا زن

 . به امور منزل و مواظبت از شما و دخترتون استخدام کردند یدگیرس یهستم ... آقا منو برا نایمن م -

من کامال  یول موندیخواب م هیبرامون خدمتکار استخدام کرده ! ؟ شب اوشی. س دیحدش رس نیبه آخر تعجبم
 : و گفتم ارمیکردم تعجبم رو به روم ن یبودم . سع داریب

 . امیم گهید قهیممنون من چند دق -

 . دیلیهر طور ما -

رده بود ک یمعرف نایکه خودشو م ی. زن رونیاز آروم از اتاق خارج شد . دست و رومو شستم و رفتم ب بعد
 . رفتم و نشستم زی. آروم به طرف م دادیسالن به درسا غذا م یتو زیداشت سر م

 یناهار ماه ینکنم ... من برا دارتونی، آقا هم گفتن تا وقت ناهار ب میاومدم خواب بود یخانم امروز وقت -
 . آماده کنم یا گهید یغذا نیندار لیدرست کردم اگر م

 . صحبت کردنش تعجب کردم یحد رسم نیو تا ا نایم یرفتار رسم از

 ؟ نیاستخدام شد یخوبه ... شما از ک یممنون ... ماه -

 . خانم شیهفته پ کی -

 . میشیهر دومون معذب م یرسم نجوریراحت باش لطفا ... ا -

 یبا درسا باز یناهارمو خوردم . بعد از ناهار کم اریگفت و مشغول سرو غذا شد . با تعجب بس یچشم نایم
 . خوابونهیو اون درسا رو م ارمیگفته من به خودم فشار ن اوشیگفت س نایکردم و خواستم بخوابونمش که م

 نایکه م ییها وهیدراز لم داده بودم و داشتم م مهیکاناپه به حالت ن یشب بود و من رو میهشت و ن ساعت
نشان از  یدر ورود فیکه بوق خف دمیدیوم کارتون مو طبق دستور درسا کوچول خوردمیاورده بود رو با درسا م

 . گفتم یسالم سرد مخود تیو فقط به خاطر شخص یعکس العمل خاص چیداد . بدون ه اوشیورود س

 اوشیانداخت . س اوشیو خودشو تو بغل س دیخورد و دو عیپرتقال تو دستشو سر اوشیس دنیبا د درسا
 . اعتراضش بلند یصدا دینکش هیسنگ اپن گذاشت و درسا رو بغل کرد که به ثان یرو فشویکت و ک

 ؟ هیچه وضع گهید نی... ا ی... درسا چکار کرد یوا -

 . شد زونیآو اوشیاز گردن س فشیکث یو دوباره با دستا دیخند اوشیبا نمک به صورت جمع شده س درسا

 ! شدم فینکن پدر سوخته ... کث -
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 ی. ب دادیبازم به کارش ادامه م اوشیو س دیخندیبلند م یلک دادن درسا شد . درسا با صدامشغول غلغ و
 دادیبه درسا نشون م یتوجه و محبت کاف شهیهم اوشیلبهام نقش بست . س یاز ته دل رو یلبخند اریاخت
 ی. حاال عالوه بر صداگرفته اند  یگرید یاتفاقات محبت هاش رنگ و بو نیبعد از تمام ا کنمیحس م یول
وقت بود از لبهاش پاک شده بودند .  یلیکه خ یی. خنده ها ادیهم م اوشیس یخنده ها یصدا شونیباز

 . سابقه اوشیبرگشت س یکه تنها نشانه  ییخنده ها

 اوشیبخوام لبخندم رنگ باخت . س نکهیشده . بدون ا رهیبهم خ اوشیاومدم و متوجه شدم س رونیفکر ب از
رو برداشت و اومد نشست کنارم . خواستم  فشویرنگ کنار ک دیسف یفانتز فیک دیخودش د یهمو روکه نگا

 : که دستم رو گرفت و گفت رمیفاصله بگ

 . کنمیصبر کن خواهش م -

 : گفت نشستیکه به شدت به دل م یشکمم گذاشت و با لحن یبا لبخند دستشو رو بعد

 کوچولومون و مامانش چطوره ؟ یکی نیا -

 : آروم گفتم ییصدا با

 . نشدم تیخوبه ... امروز اصال اذ -

 : رنگ رو به طرفم گرفت و گفت دیسف فیبهم کرد و لبخند زد ، ک ینگاه

 ؟ ادیخوشت م نیبب -

رنگ  دیسف یسرهم هی فیتو چشمام نشست . تو ک عیسر یلیرو از دستش گرفتم و باز کردم . اشک خ فیک
 . بود نیریش یلیداشت . برام خ ینرم یلیرو در اوردم و گرفتمش باال . پارچه خ یبود . سرهم

 : از چشمام خونده بود گفت تمویکه رضا اوشیس

 . ادی... خوشت م رمیبچه رو خودم بگ لهیوس نیاول خواستیدلم م -

 : رو گرفتم تو بغلم و گفتم لباس

 . قشنگه یلی... خ یلیخ -

 : شکمم گذاشت و گفت یدوباره رو دستشو

 . گرفتم دیسف نیهم یبرا هیچ تشیکوچولومون جنس دونستمیچون نم -

 یکارش همونطور که قبال هم گفته بود مرهم نیممنون از ته دلم بود . با ا هیکه تونستم بگم  یزیچ تنها
بچه فقط در اثر  نی. ا خوادیمبچه رو ن نیا اوشیس کردمیاز زخم هام . تا امروز همش فکر م یکیگذاشت رو 

کادو ..  نیحاال با ا یول رهفقط چون از خون خودشه ارزش دا اوشیس یبه وجود اومده و برا شیسهلنگار
 . بچه رو هم دوست داره نینشون داد که ا یول ستین یخاص زیهرچقدر هم که چ
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برگردوندم و رو به  فشیک یتو دادم لباس رو حیکه آروم شدم و البته در خصوص لباس به درسا هم توض یکم
 : گفتم اوشیس

 شد ؟ یخونه چ -

 : کاناپه و گفت یداد به پشت هیراحت تک اوشیس

 میریکه شد م زیکنند ... تم زشیتم یدو روزه حساب نیخونه رو دادم و سپردم ا دیو کل یرفتم شرکت خدمات -
 ؟ یدوستش دار نی.. بب نشیبب

 . میبر نجایکه از ا نینداره .... هم یبرام خونه چندان فرق -

 ؟ یایباهام م لیوسا دیخر یبرا داینگران نباش .... و میریم -

 : تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ؟ یلی؟ ... چه وسا لیوسا دیخر -

 : گفت یعاد یلیبهم کرد و خ ینگاه

 نیاز ا یچیه خوامی... نم میریبگ دیجد لیبا هم وسا خوامی... م هی.... اون خونه کامال خال گهیخونه د لیوسا -
 . میخونه با خودمون ببر

از  نکهیشده . با ا نیزاید باید قهیاز خاطرات تلخش تمامأ با سل یجدا لشیخونه و وسا نیفکر فرو رفتم . ا به
 یلیوسا ادیببرم . دلم نم نیخونه رو از ب نیا زیهمه چ ادیدلم هم نم یخونه دور بشم ول نیاز ا خوامیته دل م

 . دور زمیرو بر دیبا اون همه عشق و با ذوق خر بایکه د

 ؟ یکنیرو چکار م نجایا -

 : استفهام نگاهم کرد و گفت با

 ؟ یپرسیچطور ؟ .... چرا م -

 : گفتم یتفاوت یرو بروز ندم ، با ب یزیباشم و چ یکردم عاد یسع

 ؟ یچکار کن یخوایخونه م نیبدونم بعد از رفتنمون با ا خوامی... م ینجوری... هم یچیه -

 : شده بود آروم گفت رهینامعلوم خ یکه به نقطه ا یکرد و درحال یا یمکث نسبتا طوالن اوشیس

 هیهم برام داره ... من  یخونه به جز خاطرات تلخ .... خاطرات خوب نیبمونه .... ا ذارمشیم ینجوریهم -
 ؟ یایباهام م یرو تجربه کردم .... نگفت ینیریقات شخونه اتفا نیتو ا یروز

 : آروم گفتم تیدر نها یلحظه مکث کردم ول چند

 . امیباشه م -

 : خوشحال گفت یزد و با لحن یلبخند اوشیس
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 . یایخوشحالم که م یلی.... خ دایممنون و -

جلو  نایراه م نیرفتم که ب ییتفاوتم بدم درسا رو بغل کردم و به طرف روشو یتو صورت ب یرییتغ نکهیا بدون
 : اومد و گفت

 . ادیبهتون فشار ب دیخانم ... شا شورمیمن دست و روشونو م نیاجازه بد -

 یب نی. از ا ارهیبهم فشار ب تونستیحساس من م تیموافق بودم . بغل کردن درسا اونم تو وضع باهاش
 : دادم و گفتم نایبا لبخند درسا رو به م یشدم ول یام شاک یتوجه

 . شدمیم تیممنون ... واقعا هم اذ -

 . فمهیخانم ... وظ کنمیخواهش م -

. تمام دو روز رو استراحت کردم تا جبران  دیگفته بود دو روز طول کش اوشیخونه همونطور که س یکار زیتم
درسا رو هم  یدغدغه نگهدار یحت نایکرده باشم . حاال با وجود م یکه خواهم داشت رو کم یشتریب تیفعال

 یلیو خ عیهمه کارها رو سر یبیهمه جوره مواظبه و به طور عج نایراحت استراحت کنم . م تونمیندارم و م
به  یزیخب چ یممنونم ول نایبه خاطر حضور م اوشیبگم که از س دی. بخوام صادق باشم با دهیخوب انجام م

 . ارمیروش نم

 ارمیب رونیسرم رو از کمد ب نکهیدر اومد . بدون ا یکه صدا گشتمیراحت م یتو کمدم دنبال مانتو داشتم
 . چند روز اومده کمک نیکه مثل ا ناستیم زدمیگفتم ف حدس م یدییبفرما

 ؟ یگردیم یدنبال چ -

 : نگاهم کرد و گفت یبا نگران اوشیسرم رو بلند کردم ، س عیگفتم و سر ینیه

 ؟ یدیشد ؟ ... چرا ترس یچ -

 . دمیتو پر یاومده کمک ... با صدا ناستیفکر کردم م یچیه -

 : گفت یآشکار یتر شد و با نگران کیبا چند قدم بهم نزد اوشیس

 ؟ یتو خوب دایکمک ؟ ... و -

 : مشغول گشتن شدم و گفتم دوباره

 . کنهیکردن هم کمک م دایلباس پ یبرا یو حت زنهیر سر مچند با یروز نایآره خوبم .... م -

 ؟ یگردیم ی... حاال دنبال چ یراحت تکون بخور یتونی... گفتم نکنه نم دمیآهان ... ترس -

 : لحظه ساکت موندم و بعد آروم گفتم چند

 . کنهیخفه ام م کنمیتنگ باشه حس م یکم یراحت بودم ... لباسم اگر حت یمانتو هیدنبال  -

 . شنیبرات کم کم تنگ م گهیکه لباسات د بودیحواسم م دیاز من بوده ... با یکوتاه دیببخش -
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 ؟ هیاون چ ریتعجب نگاهش کردم . تقص با

 . همش دوست دارم لباسم آزاد باشه ینه تنگ نشدن ... هنوز که شکمم بزرگ نشده ! ... ول -

 ؟ یدیاجازه م -

 ؟ یچ -

تخت  یه به کمد اشاره کرد . متوجه منظورش شدم ، از کمد فاصله گرفتم و روتعجب نگاهش کردم ک با
 . نشستم و منتظر شدم

 : بلندم رو نشونم داد و گفت یمانتو پانچ اوشیبعد س قهیدق چند

 ! چطوره ؟ ... کامال آزاده نیا -

 . رسهیمچ پام م یکیدبودم ... تا نز  دهیخر پوشمیم راهنیپ یوقت یرو برا نیبلنده .... ا یلیخ نیا -

 . میریراحت برات بگ یتا امروز چند تا مانتو یرو بپوش که راحت باش نی.... فعال هم ستین یا گهید زیچ -

 . از اتاق خارج شد و من هم مشغول آماده شدن شدم اوشیاکراه قبول کردم و س با

 . میاز خونه خارج شد یبعد سه نفر قهیدق چند

از پنجره  یقشنگ یلیخ ویبود . پنت هاوس برج بود و و یو خوب کیش یلی. خونه خ میرفت دیبه خونه جد اول
مجزا بودند . کف سالن با  سیسرو یسالن داشت . خونه چهار خوابه و هر خواب دارا یبزرگ تو یها

که ازشون وارد  یبزرگ سالن و نور یشده بود و در کنار پنجره ها دهیپوش متیو گران ق دیسف یها کیسرام
 . خوشش اومده بود و نگهش داشته بود نجایحق داشت که از ا اوشی. س دیرسیواقعا قنگ به نظر م شدیم

 . ادی؟ .... خوشت م هینظرت چ -

بهتره . از پر نور بودنش که خونه رو دلبازتر نشون  یلیکه تو تصورم بود خ یزیقشنگه ... راستش از چ یلیخ -
 . ادیخوشم م یلیخ دهیم

 . شهیقشنگتر م یلیتو روز خ یول ستین دی... حاال که دم غروبه و اونقدر نور خورش هیپرنور یلیآره خونه خ -

 . تصورشو بکنم تونمیم -

 ؟ میبر -

.  میرو به رو شد ارشیبا ک میخارج شد یکه از درب ورود نی. هم میکردم و هر سه از خونه خارج شد موافقت
 : اه کرد و گفتنگ ارشیبا تعجب به ک اوشیس

 ؟ یکنیچکار م نجایتو ا -

منم اومدم ...  یینجایخونه ام چطور شده که نگهبان گفت ا نیزاید نمیاول سالم ... بعد هم اومده بودم بب -
 ! تر مال منه نییطبقه پا هی یکه نرفته خونه  ادتی
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 ؟ یکن یزندگ نجایا یخوایخونه ات ؟ ... م نیزاید -

 . نجایا امیب خوامیبله ... م ندیاگر داداش بزرگه اجازه بفرما -

 : کردم و گفتم ارشیبه ک ینگاه یخوشحال با

 . نجایا میایم می... ما هم دار شهیخوب م یلی... خ دونستمیچه خوب ... نم -

 : نگاه کرد و گفت اوشیبا تعجب به س ارشیک نباریا

 ؟ یدوست داشت یلیچرا ؟ ... تو که خونه ات رو خ گهیشما د -

 ! نجایا میایب میگرفت میتصم یبله دوست داشتم ول -

 : گرفت و رو به من و درسا با لبخند گفت اوشینگاهشو از س ارشیک

 . برادر بزرگه باشم نیا یکوچولوها کیپس قراره من نزد -

 . شد زونیاز گردنش آو شهیوشحال مثل همو درسا هم خ دیبه طرف درسا خم شد و گونشو بوس و

ارامش گرفتم .  ییجورا هیکنه  یطبقه از ما زندگ کیقراره با فاصله  ارشیک دمیفهم نکهیا یچرا ول دونمینم
و بودن  ارهیسر من و بچه ام ب ییبال هی اوشیس ترسمیهم هنوز م دیدارم . شا شتریب تیانگار با وجور اون امن

 ارشیک یخبر خوشحال نشد ول نیا بتهم از با ادیانگار ز اوشیس ی. ول دهیم تیبهم احساس امن ارشیک
 . نداشت اوشیبه س یتوجه چیه

از  یکیبگه اول از همه به سمت  یزیچ نکهیبدون ا اوشی. س میاز برج خارج شد ارشیاز ک یاز خداحافظ بعد
 . رفت کیش یپاساژ ها

 دونمیراه رفتن . نم نمونیرو گرفت و شروع کرد ب اوشیو سدرسا دست من  میکه وارد پاساژ شد یلحظه ا از
ما  یاز توجه هر دو تونهیو اون م رونیب میاومد یکه سه نفر هیبار نیاول نیکه بدونه ا دیفهمیاونقدر م دیشا

رفتن  رونیو توشون بچه ها موقع ب نهیبیمکه  هییکارتون ها یکارش صرفا از رو نیا ایرو همزمان داشته باشه 
بار  نیمن اول ی. درسا کوچولو دادیبهم م یخوب یلیحس خ هیکه بود  ی. هر چ رنیگیدست پدر و مادرشونو م

. هر چند  دیچشیرو م دیخر یهم تو یخانواده و همراه کیداشتن  یبود که بعد از دو سال داشت مزه 
 . زود بود یلیجمع ما هنوز خ یگذاشتن اسم خانواده رو

بود . چند نمونه  نشیتریو گشاد تو و یباردار یکه دو مانتو میشد یفروشگاه وارد فروشگاه از گشتن چند بعد
 . مورد نظرم از هر کدومش وارد اتاق پرو شدم زیگرفتم سا لیهم داخل مغازه داشت و من بعد از تحو یا

 . شدندیکامال اندازه ام م یقطعا به زود یها رو پرو کردم ، االن برام گشاد بودند ول مانتو

 . دمیرو شن اوشیس یاتاق زده شد و صدا در

 . میدر رو باز کن تا من و درسا هم نظر بد یاگر خواست -
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با  اوشی. س ستادمیمشترک به دلم نشسته بود که در رو باز کردم و عقب ا دیخر نیو ا دیجد یخونه  انقدر
 : گفت یزد و به شوخ یلبخند دنمید

 ! هیشکم که خال یجا -

 . االنش هم کمر شلوارام برام تنگ شده نی.... هم شهیپر م ینگران نباش به زود -

 ! گهید شهیخب کوچولومون داره بزرگ م -

 یروشن یرنگها شدندیگشاد م نهیس ریاز ز یزدم و برگشتم داخل اتاق پرو . چهار مانتو که همگ یمحو لبخند
 . میهم داشتند انتخاب کردم و بعد از حساب کردن از مغازه خارج شد

 . رو به رو افتاد . با لبخند به درسا نگاه کردم یبه فروشگاه لباس بچگانه  چشمم

 ؟ میریتو هم لباس بگ یبرا میبر یخوایدختر گلم م -

تا لباس که مورد توجه درسا قرار . چند  میبه سمت فروشگاه رفت ییبا خنده سرش رو تکون داد و سه تا درسا
 : لباسها رو ازم گرفت و گفت اوشیکه س میو به طرف اتاق پرو رفت میگرفته بود رو انتخاب کرد

 . یخم بش خوادی.. تو نم کنمیمن کمکش م -

زنگ  می. منتظر بودم درسا لباس رو بپوشه که گوش ستادمیگوشه ا هیدادم و خودم  اوشیرو به س لباسها
به صفحه انداختم و  یخودم گرفته بودم . نگاه یبرا دیجد یگوش هیچند روز قبل از برگشتن به خونه  خورد .

 . زدم یاسم سمانه لبخد دنیبا د

 . سالم سمانه جان -

 . ؟ ... کوچولوهات خوبن یجان ... خوب دایسالم و -

 .. تو و مهرداد چطور ؟ میخوب ی... بله همگ زمیممنون عز -

 . برات دارم یتمام گرفتم ... خبر مهم یکه اونروز گفت یجان در مورد موضوع دای.... راستش و میوبما هم خ -

 ؟ یباشه سمانه جان .... چه خبر ریخ -

 . مینیرو بب گریهمد یداد ، اگر موافق باش حیتوض شهینم ادیز یتلفن -

 . میتونیاگر فردا صبح برات مناسب باشه م یول شهینم گهیامروز که د -

 خونمون خوبه ؟ ازدهیفردا ساعت هشت صبح تو کارخونه جلسه دارم .... ساعت  -

 . شمی... مزاحمت م زمیعز هیعال -

 . جان ... پس من فردا منتظرتم دایو یمراهم -

 . ... ممنون .. تا فردا خداحافظ زمیباشه عز -
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 . خداحافظ -

 . فکر کردن نموند یبرا یالکه تماس تمام شد در اتاق پرو باز شد و مج نیهم

و سوار  میدرسا گرفت یمثل فرشته ها شده بود . چند تا لباس هم برا دیو سف یتو اون لباس صورت درسا
 میمبلمان معروف راه افتاد شگاهیو به طرف چند نما میشد نیماش

دادم ست  حیبودن فضا ترج ییایرو ییجورا هیو  کشیو ش دیسف یها کیتوجه به پر نور بودن خونه و سرام با
 یزیو نشاطه چ ینماد سرزندگ دیهم رنگ سف کهیش یلیست رنگ هم خ نی. ا رمیبگ ییو طال دیخونه رو سف

 شهیمحسوب م سکیر یمست رنگ ک نیا دیخر کیکمه . البته با داشتن بچه کوچ مونیکه به شدت تو زندگ
مبلمان  ییو طال دیست سف هی نکهیتا ا میگشت معروف رو شگاهیگرفته بودم . چند نما ممویخب من تصم یول

کرد  دیینظرم رو تا یمخالفت چیگفتم بدون ه اوشیبه س یهاش نظرمو جلب کردن . وقت یبزرگ و صندل زیو م
 . ها به طرف فروشنده رفت یو هماهنگ دیخر یو برا

.  کردیرو نگاه م نییبود و داشت طبقه پا ستادهیبودم که نگاهم به درسا افتاد که کنار نرده ها ا اوشیس منتظر
 : به طرفش رفتم و گفتم

 . تر نوریا ای... ب زمیدرسا جان عز -

که اشاره کرده بود انداختم و تازه متوجه  ییبه جا یاشاره کرد . نگاه نییمظلوم نگاه کرد و به طبقه پا درسا
 . هکه اونجاست توجهشو جلب کرد یرنگ یشدم که ست اتاق خواب صورت

 ؟ یمامان یدوستش دار -

 : سرش رو تکون داد و با خنده گفت درسا

 .. آره -

قشنگ بود  یلیکه درسا ازش خوشش اومده بود خ ی. ست نییپا میزدم و دستش رو گرفتم و آروم رفت یلبخند
و چند  نییپا ادیزنگ زدم و گفتم ب اوشی. به س دیسف یقشنگ و مقدار کم یلیخ یاز رنگ صورت یبی، ترک

ما چند روز بعد بفرستن  یخوشگل مال درسا کوچولوم بود و قرار شد با مبلمان انتخاب یلحظه بعد ست صورت
 . دیخونه جد

شد و متوقف شدم . با تعجب  دهیکش یکم اوشیتوسط س نمیکه آست رفتمیم یبه طرف درب خروج داشتم
 : نگاهش کردم که با لبخند گفت

 ؟ میسر هم اونجا بزن هی یخوایداره ... نم یکیش یلیخ یخواب ها سیطبقه باال سرو -

 : کردم و گفتم یاخم

خودت  گهیاونا دو نفره هستن .... من مال خودم رو چند مغازه قبل انتخاب کردم ... د ی... ول دونمیبله م -
 . خواب خودت سیو سرو یدونیم
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 دیبه خونه جد میفکر کرده بود حاال که دارزود محو شد . بدجور خورد تو ذوقش . البد  یلیخ اوشیس لبخند
زدم و دست درسا رو گرفتم و از فروشگاه خارج  یکی. پوزخند کوچ شهیاتاقمون مشترک م میکنینقل مکان م

 . میشد

به سراغم اومده بود .  یبازم حس بد مشیمستق ریهمکالم نشدم ، با اشاره غ اوشیبا س دیتا آخر خر گهید
خواب  شیسرو هی اوشیس یول میدیخودم انتخواب کرده بودم رو خر یکه برا یخواب تک نفره ا سیسرو
 . خودش انتخاب کرد یبرا کیش یلیدو نفره خ ییو طال دیسف

 . میخوب شهر به راه افتاد یاز رستوران ها یکیو به طرف  میشد نیسوار ماش دمونیخر یبیاز اتمام تقر بعد

غرق خواب رو تو بغل داشت به  یکه درسا  یدر حال اوشی. س میشب بود که وارد خونه شد ازدهی ساعت
رفتم . داشتم  خچالیسنگ اپن گذاشتم و به طرف  یرو رو فمیطرف اتاق من و درسا رفت . مانتو و شال و ک

 . دمیرو از پشت سرم شن اوشیس یکه صدا کردمیرو از آب پر م وانمیل

 ! زیمن بر یهم برا یکیلطفا  -

 . برداشتم گهید وانیل هیخودم  یخودمو به دستش دادم و برا وانیهش کنم لنگا نکهیا بدون

 یها دیخر نیا ینیریش خوامی... نم کنمی.... فراموشش کن خواهش م زدمیاون حرف رو م دی... نبا دیببخش -
 . زهرمون بشه یجمع

 : و گفتم دمیآبمو الجرعه سر کش وانیل

رو  زیهمه چ یدار متیمستق ریتو با اشاره غ یول کنمیم یگیکه م یا ینیریش نیمن تمام تالشم رو حفظ ا -
 . یکنیخراب م

 . کنمیرو حرفام م یشتریبه بعد دقت ب نی.... از ا دیمن که گفتم ببخش -

 : به چشماش نگاه کردم و با تحکم گفتم میمستق

تو همون شب اول بهت بشنوم .... من جواب یزیچ نیدوست ندارم چن گهید میمستق ریچه غ میچه مستق -
پس مواظب  یببر نیرو از ب زیهمه چ گهیبار د هی یخوای.... اگر نم نمیبیتکرارش نم یبرا یلزوم گهیدادم .. د

..  تونمینم نیاز ا شتری... ب ارمفرصت رو د هی نیهم تیهم بهت گفتم ... من فقط ظرف گهیبار د هیباش ، من 
 . پس خرابش نکن

 یو سع دمیگذاشتم و به طرف اتاقم به راه افتادم . لباسهام رو عوض کردم و دراز کش نکیس یرو تو وانمیل
 . به ذهنم راه ندم و بخوابم یفکر بد چیبه قلبم و ه یبد زیچ چیکردم ه

از خونه خارج شدم و به  نایمفصل و سپردن درسا به م یبود که بعد از خوردن صبحانه ا میساعت ده و ن صبح
 . و سمانه به راه افتادم طرف خونه مهرداد

به  منیازم استقبال کرد و با هم به سمت نش ی. سمانه به گرم دمیرس کیبه خاطر تراف ریتأخ قهیدو سه دق با
 . میراه افتاد
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 . کنسل کرد شیساعت ... جلسه امروز رو اصال نم نیگفتم ا دیجون ... ببخش دایو یخوش اومد -

 . هیهم زمان خوب یلی... نه خ زمیممنون عز -

 . ارهیب یمنم به خدمتکار بگم چا یاریخب تا تو مانتو شالتو در ب -

لباس برام بزرگ بود اصال  زیسا کی یبه سمانه زدم و مشغول دراوردن مانتوم شدم . قبال اگر حت یلبخند
کرد که  شهیمچه  یبرام بزرگه ول زیسا نیچند زیسا کی یتنمه که به جا ییاالن مانتو یول دمشیپوشینم

 . ادیخوشش نم پیک یکوچولوم از لباسها

 . میلحظه بعد سمانه برگشت و نشست چند

 . فکرم مشغول شده شتی؟ ... از د هیخوب سمانه جان خبر خوبت چ -

 : گذاشت و گفت زیم یرو شویچا وانیل سمانه

 زیکردم و متوجه چ قاتیتحق یسر هیمن  یکارخونه اشون ضربه بزن قیاز طر یخوایم یخوب اونروز که گفت -
اون رخ دادن و باعث ضرر هنگفت  یفرخ و نبود برنامه ها بایکه بعد از مرگ د یشدم ... اتفاقات یجالب یها

 . شدند انیکارخانه ک

 . برداشت و به دستم داد زیم یپوشه از رو هیبه سمانه نگاه کردم که  یکنجکاو با

 بوده ؟ یسهامش با ک تیریبپرسم بعد از مرگ خواهرت مد تونمیم -

 : تعجب به سمانه نگاه کردم و گفتم با

 ؟ یزنیحرف م یدرباره چ ی؟ ... دار بای؟ ... سهام د یچ -

 . و به دستم داد دیکش رونیپوشه ب یاز تو یکرد و برگه ا یهوم سمانه

 بایمطعلق به د انیگزارش پنج درصد سهام کارخانه بزرگ ک نی.... طبق ا یکه خبر نداشته باش زدمیحدس م -
کرده .  بایسالگرد ازدواجشون با خواهرت به اسم د نیدر اول یبوده ول انیک اوشیسهام مال س نیفرخ بوده . ا

 . کرده تشونیریمد یک ستیپنج درصد سهام متعلق به خواهرت بوده که بعد از مرگش معلوم ن

که پنج  کردیدستم مطمئنم م یبه برگه تو ینگاه سرسر هی. تنها  کردمیمانه گوش مدهان باز داشتم به س با
 . به من نگفته بود یزیچ بایچرا د یبوده ول بایدرصد سهام مال د

 : به دستم داد و گفت یآب وانیمن شوکه شدم ل دیکه د سمانه

بود و حدس  ی.... مطلب مهم یزیریبه هم م نجوریا دونستمیآروم باش ... من نم کنمیجان خواهش م دایو -
 . میمطلوب برس جهینت هیبه  میآروم باش که بتون کنمی... خواهش م یکه خبر نداشته باش زدمیم

 : از آب خوردم و گفتم یکم

 نیدرباره چن بایکه د فهممیاالن دارم م ی.... ول میگفتیرو به هم م زی... همه چ میبود کینزد یلیخ بایمن و د -
 ! به من نگفته یچیه یزیچ
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 یدو سال با ک نیسهام ا نیا تیریمد یدونی... تو نم ستین نیقسمتش ا نیمهمتر یول زمیعز کنمیدرکت م -
 بوده ؟

 : خودمو جمع و جور کنم و گفتم یکردم کم یو سع دمیکش یقیعم نفس

 . کرده تیریمد اوشیسهام هم خبر نداشتم .... حتما به عنوان وارثش س نیاز وجود ا ی... من حت دونمینم -

 . امکان نداشته یزیچ نیدِ نه ! ... چن -

رو  رسهیهم که به درسا م یسهم تیریمد تونهیبوده و درضمن قانونا م بایهمسر د اوشیچطور مگه ؟ .... س -
 . به عهده داشته باشه

مانه گذاشتم دست س ی. دستمو رو ستیدرست ن یزیچ هیمطمئن شدم که  بایمردد نگاهم کرد . تقر سمانه
 : و گفتم

 . مهمه یلیبهم بگو .... برام خ کنمیبدونم ... خواهش م دیو با دونمیهست که من نم یزیسمانه جان چ -

 : چند لحظه مکث کرد و گفت سمانه

 یاز دوستاش بوده و سند یکیشرکت که ظاهرا برادر  لیوک شیپ رهیدرست سه روز قبل از مرگش م باید -
وکالت نامه هم بهت  هی یمحکم کار ی، برا کنهیپنج درصد سهام خودشو به تو منتقل م نیو ا کنهیم میتنظ

 بایدرست روز مرگ د لی. اون وک یسهام رو به نام بزن یبراش افتاد بدون حضور اون بتون یتا اگر اتفاق دهیم
 . شهیو بعدش هم فوت م رهیکارخونه نم بایاونروز د یول کنهیانتقال رو تمام م یکارها

 . خارج از حد تحملم بود گهید نینداشتن ، ا یحرکت چیتعجب توان ه از

 ؟ یسمانه تو مطمئن -

سه روز قبل از مرگش احساس خطر کرده و  نکهیا ایسهامدار بوده  بایکه د نی؟ ... ا زمیدرباره کدومش عز -
 سهام رو به نام تو زده ؟

اون تصادف از عمد بوده ؟ ...  یعنی....  ادیسرش ب ییکه ممکنه بال دونستهیم باید یعنیاحساس خطر ؟ ...  -
 کرده ؟ یخودکش باید

.  کردیداغونم م یزیاز هر چ شتریعمدأ خودشو کشته ب باید نکهیبد بود . فکر ا یلی... حالم خ دمیلرزیم داشتم
 . طرفم و بغلم کرد دیخودشو کش یسمانه با نگران

... تو خودت  یخودکش بایگفتم د ی.... من ک زمیش ... به خودت مسلط باش عزآروم با کنمیخواهش م دایو -
 . کردم گفتم ی.... عجب اشتباه دای.... آروم باش و یبرداشت رو کرد نیا

 ! شده ؟ یچ -

 : رو به مهرداد گفت یطرفش . سمانه با نگران میبلند مهرداد من و سمانه برگشت مهین یصدا با

 . بکن یکار هیحالش بد شده ... مهرداد  -
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پس  یکیو اشکهام  دمیلرزی، م دمیفهمیطرفمون . اصال حال خودمو نم دیهمونجا گذاشت و دو فشویک مهرداد
 . صورتم روان بودند یبا سرعت هر چه تمامتر رو یگریار د

 : که چنگ زدم به دستش و گفتم گرفتیداشت نبضمو م مهرداد

 ! رهیم ـی.... داره ... م دونستیم بای.... د بایمهرداد .. د -

بلند مهرداد رو  یسمانه و صدا یوحشت زده  یرفت و بدنم سست شد . هنوز صدا اهشیس چشمام
 . توان جواب دادن نداشتم یول دمیشنیم

 . مارستانیب مشیببر دیمهرداد با -

 نی... خونش هم ی.. زنگ بزن به دکتر احمد کشهیطول م یلیخ مارستانیساعت تا ب نیا یها کیبا تراف -
 . ... زود باش سمانه هیکینزد

مبل بلند کرد و  یکه مهرداد منو از رو نهیا ادمهیکه  یزیچ نی، آخر دادمیاز دست م مویاریکم داشتم هوش کم
 . دمینفهم یچیه گهیبعد از اون د یباال رفتن چند پله رو هم حس کردم ول یاز سالن خارج شد ، حت

سرم بزارم که  یدستم رو بلند کردم تا رو کردیاحساس فشار کاف فشار سنج به هوش اومدم . سرم درد م با
 . مانعم شد یدست

 . ... ِسرُم تو دسسته دایدستتو تکون نده و -

 یرو گرمویبعد از چند لحظه باالخره کاف فشار سنج از دستم باز شد و تونستم دست د نکهینخوردم تا ا تکون
 . م بزارمسر 

 . شده ی... چ کنهیدرد م یلیآخ ... سرم خ -

 : کنارم نشست و گفت یسمانه با نگران دمیچشمام رو باز کردم که د آروم

 ؟ ی.... خوب دمیترس یلی... خ یخدا رو شکر به هوش اومد -

 یکه از حرفهاش کردم و درد یسمانه .. برداشت یهوش شدم . حرفها یاومد چرا ب ادمیذهنم فعال شد و  کم
 : برداشت تو قلبم نشست . چشمام دوباره اشکر شدند و رو به سمانه گفتم نیکه با ا

 کرده ؟ یخودکش بایرو بهم بگو .... د زیهمه چ کنمیسمانه خواهش م -

 : با تعجب به من و سمانه نگاه کرد و گفت مهرداد

که به خاطر  بای؟ .... مرگ د یبهش گفت ی... سمانه تو چ کرده یخودکش بای؟ ... د دایو یگیم یدار یچ -
 . تصادف بود

 : دوباره حالم بد بشه . دستشو گرفتم و گفتم ترسهیبه من انداخت . معلوم بود که م ینگاه سمانه

 . آرومتر باشم دمیبگو سمانه .... قول م کنمیخواهش م -
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کرد و در آخر  فیمهرداد هم تعر یفته بود رو برارو که قبال به من گ یو هر چ دیکش یقینفس عم سمانه
 : گفت

قبل  نیهم یاحساس خطر داشته برا بایکه د نهیا دونمیکه م یزیچطور بوده ... تنها چ بایمرگ د دونمیمن نم -
 . به من گفته لهیهمون وک نمیمنتقل کرده ، ا دایاز مرگش تمام سهامشو به خواهرش و

 : شدم و گفتم رهیسمانه خ به

بهم نگفته که سهام به نام  بایاگر صادقه چرا بعد از مرگ د لهیوک نی؟ .... ا گهیداره راست م یدونیاز کجا م -
 منه ؟

 : و گفت دیکش یقینفس عم سمانه

جلسه بهت  یگفته و ازش خواسته تا برا اوشیجلسه سهامداران موضوع رو س یظاهرا بعد از مراسم ها برا -
و دستور مجبورش کردن ساکت بمونه  دیاون با تهد یادرش قبول نکردن و به گفته و م اوشیس یخبر بده ول

 ! سهام راکد موندن نیدو سال ا نیتو ا نجوریو ا

 : گفت کردیکه متفکر داشت به سمانه نگاه م مهرداد

 . نبود .... من مطمئنم یخودکش هی بایمرگ د -

 : به مهرداد نگاه کردم و گفتم یدواریام با

 ؟ یدونیتو از کجا م -

هم راننده  یداده بودند ول یاحتمال نیگفت ... اونها هم چن سیها رفته بودم پل یریگیپ یتو برا یبه جا یوقت -
 کردیثابت م باید نیخودش خارج شده و هم خط ترمز ماش نیاصال متوجه نبوده که از ال بایمقابل گفته که د

خورده و باعث  ییرو به رو نیبه ماش نیشگوشه ما تیدر نها یه ولکن یریکرده از تصادف جلوگ یسع بایکه د
 . تو دره سقوط کنه نیخارج بشه و ماش بایاز دست د نیشیشده کنترل ما

 کرده ؟ نکارویچرا ا بایپس د -

 : هم رو به مهرداد گفت سمانه

 بایبهم گفت د لهیکارو کرده اونم درست سه روز قبل مرگش ... وک نیا بای... پس چرا د دایو گهیآره راست م -
سر و صدا به  یحتما کار انتقال سهام رو ب لهیسرش اومد وک ییکرده که اگر بال دیتأک یآشفته بوده و چند بار

 ! برسونه انیپا

 : تکون داد و گفت یسر مهرداد

که سامان همه  دادهیاحتمال م دیبوده .... شا دهیاون پسره سامان ترس یها دیاز تهد دی... شا دونمینم -
کارو کرده ....  نیا نیهم ی... برا کردهیم ینیب شیرو پ اوشیبگه و احتماال هم رفتار تند س اوشیبه س زویچ
و  کردیم ینیب شیرو پ اوشیس وسالهد نیا یرفتارها دی... شا شناختهیرو م اوشیس یبهتر از هر کس باید
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و  اوشینکرده بوده که س ینیب شیپ گهید نویا یداده باشه ول یشتریعمل ب دونیم دایخواسته به و نجوریا
 . کشهیم نجایبه ا دایو کار و کنندیرو ساکت م لهیمادرش وک

به  ییقراره چه بال دونستهیم باید یعنیبفهمم .  تونستمیرو اصال نم بایشده بودم ، هدف و فکر د جیگ یحساب
 نیاز ا ییهنوز قسمتها کردمیاون اواخر کرده . حس م یدیه همه جور تهد؟ ... سامان گفت ک ادیسرش ب

 . نداره خبرکس ازشون  چیکه ه یلیماجرا هستند که در خفا موندن ... هنوز هستند مسا

حاال منو به فکر  یول کردیقطعا نفرت درونم رو بدجور شعله ور م دمیفهمیرو م یزاهایچ نیچند روز قبل ا اگر
 ایموضوع باشه ؟ ...  نینگاه داشتن ا یفقط به خاطر مخف اوشیمتونه رفتار خوب االن س یعنیفرو برده . 

 شیماجرا پ نیا انیتا پا دیکه تا آخر خط برم ... آره من با نهیا دنشی؟ تنها راه فهم مونهیواقعا پش اوشیس
تمام معما ها رو حل  دیسازم بابچه هام ب یبرا مویمنه و اگر من بخوام زندگ یزندگ یماجرا جز اصل نیبرم ... ا

 . کنم

 : به سمت سمانه و گفتم دمیچرخ

 ؟ یبود دهیبود که فهم یزیتمام چ نیا -

 : گفتم یسمانه مردد نگاهم کرد که با کالفگ بازم

ندونم  زوی... اگر همه چ شهینم نیبدتر از ا گهیراحت باش ... بگو .... حال من د کنمیسمانه خواهش م -
 ؟ یدونیم یچ گهیبدتره .... بگو د

 : و سمانه گفت دییبه مهرداد کرد که مهرداد با تکون دادن سرش تا ینگاه سمانه

مجبور شده پانزده  انیک اوشیمواجه شده و س یا یکارخونه با مشکل جد بایبعد از مرگ د دمیکه فهم نجوریا -
مهم که قرار بوده با سودشون  یچند تا از پروژه ها یاز سهامشو واگذار کنه ... ظاهرا برنامه  گهیدرصد د

کس نتونسته  چیبعد از مرگش ه یبوده ول بایداشته باشه دست د یو گسترش قابل توجه شرفتیکارخونه پ
 گهیرفته بودند و بدون برنامه ها د شیکه پروژه ها تا مرحله اجرا پ لیدل نیکنه و به ا دایاون برنامه ها رو پ

خبر داشته ، پس با مرگ  اتییاز جز بایبوده و فقط د بایکامل د یهم پروژه طراح یقابل اجرا نبودند و از طرف
فقط با فروش پانزده  انیک اوشیضرر هنگفت مواجه شده و س هیو کارخونه با  شدناون پروژه ها متوقف  باید

 . بشه انیکارخونه ک یرو جبران کنه و مانع ورشکستگضرر  نیدرصد سهامش تونسته ا

 خب پس اون پروژه ها کجان ؟ -

 اوشیکه س ستندین ییپروژه ها جا نیبپرسم ... مطمئنن اسناد ا خواستمیکه از تو م هیسوال نیا دونمینم -
 یهست بایواهر دهم پروژه ها رو عالرغم مهم بودنشون متوقف کردند . تو خ نیهم یکنه برا دایبتونه پ انیک

 . نگاه داره تونستهیرو کجا م یمدارک مهم نیچن بای.... به نظرت د

به بهانه گم شدن  اوشیاونو س یکه تو خونمونه ول بای.... به جز کمد مخصوص د رسهیبه ذهنم نم یزیچ -
 دایهم پ یزیگشت و چ بایمدارک پروژه ها بوده حدود چهار ماه بعد از مرگ د نیچند مدرک که احتماال هم

 . نکرد
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 . میبه دست اورد یبرگ برنده واقعا بزرگ میکن دایاون مدارک رو پ میاگر ما بتون -

 . گردمیدو روزه همه جا رو دوباره م نیهم یول رسهیبه ذهنم نم یزیاالن چ دونمینم -

 . اون مدارک یشدن احتمال دایهامون بمونه بعد از پ یریگ میخوبه ... پس تصم -

 : ه سمانه زدم و گفتمب یلبخند

 . کنمیوقت لطف هاتو فراموش نم چیازت تشکر کرد .... ه شهیچطور م دنمیممنونم سمانه جان ... نم -

تنها  دیترسیسمانه برگشتم خونه . سمانه م یاستراحت کردم تا سرمم تمام بشه و بعد با همراه یساعت کی
 . تو راه حالم بد بشه امیب

 ادیدراز نشستم . ذهنم قفل کرده کرده بود . حجم ز مهیدسته کاناپه گذاشتم و خودم هم ن یو شالمو رو مانتو
تحت الشعاع  مویتمام جوانب زندگ یکرده بود . اطالعات جیکه به مغزم وارد شده بود منو گ یدیاطالعات جد

جنگ  میو قلب احساس میذهن منطق نیب ه. دوبار  شمیمتأسفانه من تازه دارم ازشون با خبر م یول دنیقرار م
 یکردن موضوع سهامه ول یبه خاطر مخف اوشیس ریاخ یکه رفتار ها گفتیدرگرفته بود . ذهنم بهم م

کردم و  ری. به شدت گ مونهیپش اوشینه ، س گهیم ازمندهیآرامش نو پا گرفته ن نیبه ا دنیاحساسم که شد
کردن موضوع سهام رو داشته باشه پس با  ید مخفقص اوشی. اگر س رمکه راه انتقامم رو تا آخر ب نهیتنها راه ا

 مونیواقعا از ته دل باشن و واقعا پش رشیاخ یاگر رفتارها یول دهینشون م شویخود واقع زیرو شدن همه چ
 . شهیم یمیدا مونیو آرامش زندگ شهیامتحان موفق م نیباشه پس تو ا

 خانم حالتون خوبه ؟ -

 : مختصر بهش زدم و گفتم یبه خودم اومدم ، لبخند نایم یصدا با

 . خوبم ..... ممنون -

 . دهیپر یلیرنگتون خ یول -

 . استراحت کنم رمیخسته ام ... م ی... خوبم ... فقط کم ستین یزیچ -

خسته  یفکرم به قدر یبه افکار در هم و برهمم سر و سامان بدم ول دیبلند شدم و به اتاقم رفتم . با آروم
 . کار رو ندارم نیاست که در حال حاظر توان ا

 . وندمیخوابها بپ اریبه د زیالزم بود تا فارغ از همه چ قهی، فقط چند دق دمیرو عوض کردم و دراز کش لباسهام

 دمیبه سر و روم کش یدست امیمحکم به نظر ب نکهیا یشدم . برا داریب یبا انرژ یطوالن بایخواب تقر هیاز  بعد
عالرغم تمام ممانعت ها عروسکهاشو اورده بود تو  شهی. درسا مثل هم رونیلبخند گوشه لبم رفتم ب هیو با 
مثل  نایبه طرف آشپزخانه رفتم . م دنشیبهش زدم و بعد از بوس یبود . لبخند یو مشغول باز منینش
 : لبخند زد و گفت دنمیبا د شهیهم

 . حالتون چطوره خانم -

 : نشستم و گفتم رونیب دمیاپن رو کش یاه یاز صندل یکی
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 . ازت دارم یخواهش هیجان  نایخوبم ... ممنون ... م یلیخ -

 . دییبله خانم ، بفرما -

که  یحالم بد شد و متأسفانه نتونستم کادوئ رونیاز دوستامه ... صبح هم که رفتم ب یکیراستش فردا تولد  -
 . یریکادو رو بگ یخواهش کنم بر شهیکنم ... م هیرو ته خواستمیم

 ؟ یشما و دخترتون چ یچشم خانم .. حتما ... ول -

 : بخش زدم و گفتم نانیاطم یلبخند

 ؟ یریبرام نداره ... م یتیاذ یو برگرد ی.... تا بر کنهیم شویدرسا که راحت داره باز -

 . رمیم گهید قهیحتما خانم .... تا چند دق -

 . بهت زحمت دادم دیممنونم .. ببخش -

راحتتر از  نایگوشه لبم نشست . م اریاخت یب یگفت و به طرف اتاقش رفت . لبخند یکنمیخواهش م نایم
 . شد بره یراض کردمیاونچه که فکر م

کردنش  دایپ یرو نوشتم و بهش دادم . مطمئن بودم که برا ابیکم  بایتقر یاز عطر ها یکینام  یبرگه ا یرو
 دینبود ... با یگرید یچاره  یکارم عذاب وجدان گرفته بودم ول نیوقت بزاره . بخاطر ا دیبا یساعت کیحداقل 

 . تا راحت همه جا رو بگردم کردمیمدت از خونه دورش م هی یبرا

 . شهیم دایسخت پ یعطر کم نی.... ا دمیجان زحمت م نایببخش م -

 . گردمیهرچقدر الزم باشه م من کمک به شماست ... ی فهیخانم ... وظ نیدار اریاخت -

 . قرار گرفتم نایوجدانم بخاطر سرکار گذاشتن م خیمورد توب گهیباز د کیتشکر کردم و  ازش

 ایکمد  چیدر ه اوشیعادت خوب س کیگذشته بود که دست به کار شدم . طبق  نایاز رفتن م قهیدق چند
 یاتفاق یلیرمزشو خ کباریهم  دونستمیرو م دیکل ی. فقط گاوصندوقش بود که هم جا کردیرو قفل نم ییکشو

 . بودم دهید

خونه باشند  نیاون مدارم تو ا نکهیاحتمال ا نکهیرو گشتم . با ا دیرسیکه به فکردم م ییساعت هر جا کی تا
به  یوادارم کرد تمام خونه رو بگردم ول ارمیبه دست ب یگریمدارک مهم د دیشا نکهیخب فکر ا یکم بود ول

 . تمام شد جهیکار من هم بدون نت نای. با برگشت م دمینرس جهینت

لبخند  ی. تمام حرکات و رفتارش ، حت نیذره ب ریوارد خونه شد ناخودگاه گذاشتمش ز اوشیکه س یلحظه ا از
 یو سع کردمیم زیخودم آنال شیبا درسا برام مهم شده بودند . نا خودآگاه تمام حرکاتشو پ هاشیزدن ها و باز

 . ببرم یبودنشون پ یبه واقع کردمیم

 ؟ دایشده و یزیچ -

 : هم هول شده بودم گفتم یکه مقدار یخودم اومدم و با تعجب در حال به
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 ! نشده یزی؟ .... چ شدیم دیبا ینه ! ... چ -

 : شد و گفت رهیشده بهم خ زیر یبا چشمها اوشیس

 اومده ؟ یافتاده .... کس ی... من نبودم اتفاق. یبه من و تو فکر ی... مدام زل زد یهست یجور هیامشب  -

به ظاهر  یا افهیتوجهمو جلب کرد . ق اوشیآخر س یکنم که جمله  خیبودنم توب عیخودم رو بخاطر ضا خواستم
 : و آروم به خودم گرفتم و گفتم تفاوتیب

... نگاهم هم بدون  ستین یزیفکرم مشغوله چ کمیاومد ..... من فقط  یم دیبا یمثال ! .... کس یچه اتفاق -
 . منظور روت بود ... تو فکر بودم

 : کاناپه و گفت گرینشست سمت د اوشیس

 یکار زیزنگ زدن گفتن کار تم یامروز از شرکت خدمات ی... خودتو نگران نکن .... راست ستین یمهم زینه چ -
 . زنگ بزنم نریزایبه د ای یایدکورش خودت م یتمام شده ... برا

 : حواسشو کامل از موضوع مشغول بودن فکرم دور کنم گفتم نکهیا یبرا

... راحته !  دهیرو هم کارگر انجام م دنشونی.... چ میرو که انتخاب کرد لی... وسا ستین نریزایبه د یازینه ن -
 . امی... خودم م

 : گفت یقیکه انگار حرف من به مذاقش خوش اومده بود با لبخند عم اوشیس

 . شهیتو مطئنم که فوق العاده م ی قهی.... اون خونه با سل خوبه یلیخ -

 . چند روز تو ذهنم بود رو به زبون اوردم نیکه ا یسکوت کردم و بعد سوال یکم

 اونجا ؟ دیزنده بود نرفت باید یچرا وقت یاگر تو اون خونه رو انقدر دوست دار اوشیس -

 : تو فکر رفت و بعد آروم گفت یا هیچند ثان اوشیدوختم و منتظر جواب شدم . س اوشینگاهمو به س همزمان

 ادیهم ز نمونیب یبزرگ فاصله  یلیخ یتو خونه  گفتیم شهیهم بایخونه است ... د نیاونجا بزرگتر از ا -
 گهید یجا هی یکیباشه و اون منیتو نش مونیکی یجمع و جور تر باشه وقت یاگر خونه کم گفتی... م شهیم

 یبرا دیو اونوقت شا شنیم شتریبزرگ باشه فاصله ها ب یلیاگر خونه خ یبا هم حرف زد ول شهیخونه راحت م
 . یکیاون  شیبشه از اون سر خونه بره پ شیحرف زدن ساده هم آدم تنبل هی

 : هم حسرت بار آروم گفت دیشا ایلبخند تلخ  هیسکوت کرد و بعد با  یلحظه ا چند

 نیتو آخر ی.... ول شمیازش دور نم چوقتیه گفتمیاومد و بهش م یاستداللش خوشم م نیاز ا شهیهم
فرصت و اعتماد من بود بهش بد  هیثان کی یحت ازمندیکه ن ی... وقت طشیشرا نی.... تو بدتر شیلحظات زندگ

مدام دوست  که تو بنمیخودمون انتخاب کردم .... م یکردم و تنهاش گذاشتم .... اون خونه رو هم عمدأ برا
من از ته قلب  دایکنم .... و شتریفاصله رو برات تو خونه هم ب نی... گفتم چه بهتر که ا یریازم فاصله بگ یدار

 نیخودت ا یدیروز منو بخش هیمهمتره .... اگه  زیراحت بودن تو برام از همه چ یدوست دارم جبران کنم ول
 . ... من مطئنم یبریم نیاز ب رو میکنیدرست م میکه دار یهمه فاصله ا
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 زیشام رو آماده کرد و و ما در سکوت سر م زیم نایم نکهیتا ا میساکت شد و هر دو تو سکوت فرو رفت اوشیس
 . مینشست

 ییاز تنها شهیهم بایاورده بود . د ادمیرو به  باید یمیخاطرات خوب قد اوشیس یتو فکر بودم . حرفها مدام
 یبود که به نابود یاز عوامل یکی دیکه شا یزیداشت . چ یادیز یدوستا نییپا نیبود و از همون سن یفرار
هم  اوشیفراهم کرد و به س مانسا یطوطئه رو برا ی نهیکه زم ادشیبودن ز یدامن زد . اجتماع شیزندگ

اتاق خودم و  یداد . هرچقدر من آروم بودم و دوست داشتم اوقات فراغتم رو تو یشتریب یاعتماد یفرصت ب
 . و شاد بود تیپر جمع یدوستانه و جمع ها یعالقه مند گردش ها بایکنم د یمختصرم سپر ییتنها

 یگذاشته بود و سع نیذره ب ریبود که منو ز اوشیس نیخواب به اتاقم رفتم ا یکه برا یاز شام تا زمان بعد
 یچند بار یمنم تمام تالشم رو کردم تا ظاهر خونسردمو حفظ کنم و حت گذرهیم یداشت بفهمه تو فکرم چ

 . بهش لبخند زدم و خوشبختانه حواسش از موضوع پرت شد

 میبه عصر . ن میمربوط به خونه رو موکول کرد یکارها نیهم یداشت برا یمهم یجلسه  اوشیس صبح
 . خودمون به راه افتادم یردم و به طرف خونه سپ نایکه دوباره درسا رو به م گذشتیم اوشیاز رفتن س یساعت

که از خونه امون داشتم  یخاطرات نیداشتم . آخر یبیشدم استرس عج ادهیپ نیدم در خونه از ماش یوقت
. هر  کردیم تمیاز حد انتظارم اذ شتریحساسم ب یچندان هم جالب نبود و متأسفانه با توجه به وضعبت روح

پاهام  گهیداشتم که د فاصلهتا در  ی. هنوز چند قدم شدیپاهام سست تر م شدمیم کیقدم که به در خونه نزد
 . هم روم نشسته بود یو عرق سرد دیلرزیجلو نرفتند . به وضوح دستام م

کردم آروم بشم . من چم شده  یسع یدر پ یپ قیعم ینفس ها دنیحرکت از در فاصله گرفتم و با کش کی با
 . عمرم هم هست کی نیریخاطرات ش شیکه به جز خاطرات بد دو سال پ یورود به خونه ا ی؟ ... چرا برا

همه  نیکه ا دونستمینکردم . م دایوارد شدن به خونه پ یدر خودم برا یکردم توان یهر کار قهیچند دق تا
داشتم که  جای. احت ارهیبه وجود م میکه باردار هیحساس یروح تیو وضع یبه خاطر باردار شتریب تمیحساس

کمکم کنه سمانه بود . با  تونستیباخبر بود و م انیکه از تمام جر یو کنارم باشه و تنها کس ادیباهام ب یکی
 . دیچیپ یسمانه تو گوش یپر انرژ یتعلل با سمانه تماس گرفتم . بعد از چند بوق صدا یکم

 ؟ یجان ... چطور دایسالم و -

 ؟ .... مهرداد چطوره ؟ یسالم سمانه جان ... ممنون ... تو چطور -

 مینیبب میریازش خبر بگ شدیکاش م گفتیمنم خوبم ... اتفاقا صبح تو خونه با مهرداد حرف تو بود ... م -
 . چطوره

 نمیبب خواستمیاستراحت حالم خوب شد .... سمانه جان غرض از مزاحمت م هیبا  روزی.... د نیلطف دار -
 . مزاحمت بشم یساعت هیمن  یامروز اگر وقت دار

 ؟ نجایا یایجان .... بله امروز وقتم آزاده .... م دایو یتو مراحم -
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 میخونه خودمون تا دنبال مدارک بگرد یایازت خواهش کنم باهام ب خواستمیم شهی.... نه اگر م زمیممنون عز -
 . برم یی.... راستش سختمه تنها

 . سرزده اومده شبی.... د امینداره با خواهرم ب یرادی... فقط اگر ا ستین یمشکل زمیباشه عز -

 . چشم ی... قدمش رو یرادینه چه ا -

 . امیجان .... کجا ب دایو یلطف دار -

 یرنگ دیسف یام و یبعد ب قهیدق ستی. حدود ب ادیم گهیساعت د میرو به سمانه دادم و اونم گفت تا ن آدرس
 . شدند ادهیدختر جوان پ هیدر پارک شد و سمانه و  یجلو

 : کردم و سمانه با اشاره به دختر جوان کنارش گفت یلبخند جلو رفتم و با هر دوشون سالم و احوال پرس با

 . خواهرمه رایسم شونیجان ا دایو -

 : رو به خواهرش هم گفت و

 . جان دوست خوبمون دایهم و شونیا -

 . ستش رو به طرفم دراز کرد که منم متقابال با لبخند دستم رو تو دستش گذاشتمبا خنده د رایسم

 . کردیم فیازت تعر یلیجون .... سمانه خ دایخوشحالم و یلیخ تییاز آشنا -

 . از سمانه جانه یبهم لطف داره ... خوب یلیسمانه خ -

 . صورتش بود به دلم نشست یکه رو ییبایبود و تو همون نگاه اول با لبخند ز یدختر خوش برخورد رایسم

کمک کنه  تونهیو م انهیدر جر شیو کم و ب هییغذا عیکارشناس صنا رایصحبت سمانه گفت که سم یاز کم بعد
 . می. چند لحظه بعد هر سه وارد خونه شد

هنم رو از کردم ذ یروم بود . سع یادیبازم فشار ز یبرام سبک تر بود ول رایخونه با وجود سمانه و سم یفضا
 . میکنم و مشغول گشتن شد یخال یهر فکر مخرب

 ینشد . البته تعداد دایمدارک مورد نظرمون پ یول میرو کرد ریرو ز دیرسیکه به فکرم م ییساعت هر جا کی تا
مدارک  یکمکمون کنه ول تونهیکردم که سمانه گفت م دایپ بایاتاق د لیمدارک مربوط به انتقال سهام تو وسا

 . نشدند دایمتوقف شده پ یمربوط به پروژه ها

کردم و برگشتم  یخداحافظ رایاز سمانه و سم یبه خصوص زیکردن چ دایبعد بدون پ میساعت و ن کی بایتقر
 . خونه

عصر آماده  ادیز تیفعال یو من رفتم استراحت کنم تا برا میخورد نایمن ، درسا و م یرو تو جمع سه نفر ناهار
 . باشم

اومد  یاومد که دلم نم یشدم . انقدر خوابم م داریب ینگاه ینیبودم که با سنگ دهیچقدر خواب دونمینم
تو موهام فرو رفت و  یکه احساس کردم دست بردیخوردم و داشت خوابم م یچشمامو باز کنم . تکون مختصر
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 دمیخوابیداشتم م گهید هاماومد و با نوازش شدن مو یشروع به نوازش موهام کرد . خودم خوابم م یبه آروم
 . دمیبا گوشم شن یرو از فاصله کم یآروم یکه صدا

 ؟ یبش داریب یخوایمامان خانم نم -

 یرو یشد و احساس کردم دست شتریلب گفتم . نوازش موهام ب ریز "نه  " هیخوابالود  یو با صدا دمیچرخ
تخت  یاز من رو یبا فاصله کم اوشیس دمیشدم و چشمام رو باز کردم که د ارتریهوش یشکمم نشست . کم

و  شیکیهمه نزد نیرو هم گذاشته رو شکمم . از ا گرشیدستش تو موهامه دست د هینشسته و همزمان که 
همه نکات مبهم  نیبه دل داشتم و با ا نهیشدم . درسته که ازش ک یحال هی دشیجد یمخصوصا رفتارها
محبت ها و  نیهم دنیبود که با د دهید متینامال یدلم انقدر از روزگار و زندگ یم بودم ولبهش مشکوک ه

که بعد از اون همه زجر آرامش رو بخواد از  هینوپا دست و دلم بلرزه و باعث بشه مانعش نشم . ک یتوجه ها
از محبت  یچند لحظه ا ریتفاس نیآرامش هم شک دارم . با تمام ا نی. هر چند که تو صحت ا رهیبگ شیزندگ

 . به خودم دادم یو آرامش به وجود اومده لذت بردم و بعد تکون

 : و آروم گفت دیخودشو عقب کش اوشیتکون خوردن من و باز شدن چشمام س با

 ... که یبود دهیکنم ... انقدر مظلوم خواب تتیاذ خواستمی... نم دیببخش -

 . گفتم عینزنم سر یحرف نامربوط یا کدفعهینکنه و من  ادیبحث ادامه پ نکهیا یمکث کرد . برا یکم

 . نداره ی... اشکال دمیباشه فهم -

 : بهم زد و گفت یلبخند اوشیس

 . میخونه ، با کارگرها هم هماهنگ کردم ... پاشو آماده شو که بر فرستنیرو م لیوسا گهیساعت د کیتا  -

 . امیباشه .... االن م -

 یاز مانتوها یکیاتاق شستم . آماده شدم .  شیاز اتاق دست و صورتم رو تو سرو اوشیخارج شدن س با
با درسا از  یبعد حاظر و آماده سه نفر قهیو چند دق دمیبود رو پوش هیبودم و راحتتر از بق دهیکه تازه خر یآزاد

 . میخونه خارج شد

 : داد و گفت خونه رو به دستم دیکارت کل اوشیبه برج . س میدیبعد رس قهیدق چند

 . نه ایرو اوردن  لیقبل از وسا نمیباال تا من بب نیشما بر -

 دیسف کیش یشده بود و پرده ها زیخوب تم یلی. خونه خ میطبقه رفت نیگفتم و با درسا به آخر یا "باشه  "
 یبه طرف اتاقها رفت ول یانتخابش کرده بودم رو هم نصب کرده بودند . درسا با خوشحال دیکه تو خر ییو طال

 : و گفت رونیاومد ب زونیآو یا افهیبعد با ق هیچند ثان

 ! ستیماما ن -

 : طرفش رفتم و گفتم به

 ؟ یمامان ستین یچ -
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 . ستیتختم ن -

. خنده ام رو با  کنهیم یباز رهیآماده تو اتاقشه و خودش هم م لشیگرفت . درسا فکر کرده بود االن وسا خندم
 : لبخند کنترل کردم و گفتم هی

 . مشونینیچیاورد با هم م ی، صبر کن وقت اوردهیرو ن لتیفروشنده وسا یدختر قشنگم هنوز که آقا -

زنگ در بلند شد ، به طرف  یموقع صدا نینگفت . هم یزیکج کرد و چ یکه پکر شده بود سرش رو کم درسا
 : دستش انداخت و گفت یتو یبه برگه ها ینگاه که پشت در بود ییدر رفتم و در رو باز کردم . آقا

 ؟ انیمنزل ک -

 . دییبله ، بفرما -

 . میخانم مبلمانتونو اورد -

 . دییبله ... بفرما -

 : بودند گفت رونیکه ب ییدر رو هم باز کرد و رو به کارگر ها گرید یدر کنار رفتم و مرد لنگه  یجلو از

 . تو نشونیاریب -

 یکه وارد خونه شد کاناپه  یزیچ نیدستشو گرفتم تا نره تو دست و پاشون . اول عیشد که سر کینزد درسا
که ظاهرا  یداشت کرم رنگ بود نگاه کرد و به مرد یکه طرح متفاوت یبزرگ بود . با تعجب به کاناپه ا

 : مسئولشون بود گفتم

 . ستیما ن لیوسا نی... ا نیآقا لطفا صبر کن دیببخش -

 : تو دستش نگاه کرد و گفت یبا اخم اول به من و بعد به برگه ها مرد

 ؟ ستین انیک یمنزل آقا نجایمگه ا -

 . میدیکه ما خر ستین یمبلمان نیا یول انهیک یمنزل آقا نجایچرا ا -

 . انیک یآقا یامضا نمینوشته خانم ... ا نویتو فرم هم یول -

 چطور ممکنه ؟ یدرست بود و تو فرم ست کرم نوشته شده بود ول زیبه برگه ها انداختم . همه چ ینگاه

 ارشیو به دنبالش هم ک اوشیقانعش کنم اشتباه شده که س کردمیم یو سع کردمیبا مرده صحبت م داشتم
 : گفت و رو به مرده گفت یکل یسالم ارشیوارد خونه شدند . ک

 . تره نییقه پاطب هیمال  لیوسا نی.... ا یآقا طبقه رو اشتباه اومد -

 : گفت ارشیبه من انداخت و رو به ک ینگاه مرد

 . انهیک یمنزل آقا نجایگفتن ا شونیا یول -
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 . تر نییطبقه پا هیاومد  یم دیبا لیوسا نیمنزل برادرمه ا نجایا یدرسته جناب ، ول -

رو از خونه خارج کنند و ببرند  لیگفتن نداشت به طرف کارگر ها رفت و گفت وسا یبرا یحرف گهیکه د مرده
 . نییپا

 : به مرده انداختم و گفتم یحرص نگاه با

 . جا به جاشون کنه خوادی.... انگار خودش م کنهیقبول نم ستیما ن لیوسا نایا گمیم یدو ساعته هر چ -

 : زد و گفت یلبخند ارشیک

 . بودیاومدم تا حواسم بهشون م یزودتر م دیبا دیببخش -

 : زد و گفت ارشیک یبه شونه  یدست اوشیس

 . ادیم شیاشکال نداره ، پ -

 : هم بغلش کرد و درسا با ذوق گفت ارشیو ک دیدو ارشیبا خنده به طرف ک درسا

 ؟ نجایا یایعمو م -

 : و گفت دیدرسا رو محکم بوس یگونه  ارشیک

 . درسا خوشگله خودم کینزد امیبله خوشگل عمو .... م -

 . به قول خودش دلش ضعف بره براش و دوباره ببوسدش ارشیکه باعث شد ک دیخند ینکم درسا

 : و گفت نیدرسا رو گذاشت زم ارشی. ک نییرفت پا اوشیو س دیما هم رس لیبعد وسا قهیدق چند

 . به آب ندادن گهیدست گل د هیبازم  نایخوب منم برم تا ا -

 : بره که دسا کتشو گرفت و گفت خواست

 . امیمنم بعمو  -

 : به من نگاه کرد که با لبخند گفتم ارشیک

 . ببرش کنهینم تتیو اذ ادیاگه تو دست و پا نم -

 : با خند درسا رو بغل کرد و گفت ارشیک

 . کنهینم تی، اذ هیخوب یلیوروجک دختر خ نیا -

برگرده  نکهیقبل از ا تونستمیم نجوریطرف خوشحال شدم که درسا رفت ، چون ا هیاز خونه خارج شد . از  و
 . کنم زشیسورپرا ییجورا هیاتاقشو درست کنم و 

 یچند کارگر خانم و آقا از شرکت خدمات اوشی. س میخونه شد زانیو مشغول د دندیرس لیزود وسا یلیخ
و سالن تو ذهنم طرش نیزاید ی. برا دیمبلمان و اتاقها تا شب طول کش دنیگرفته بود تا کار راحت بشه . چ
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 یا دهیاتاقها ا یبرا یده شد ولیچ لیرو به کارگر ها گفتم و وسا لیوسا یزود جا یلیخ نیهم یبودم برا ختهیر
نبودم که  لیما ادیاتاقشو هم من کردم . ز نیزاید اوشیبرد . با اصرار س یشتریزمان ب نیهم ینداشتم برا

نداشت که قبول نکنم .  یقشنگ یکارگرها جلوه  شیاصرار کرد و پ ادیز اوشیخب س یاتاقش نظر بدم ول یبرا
 . میدیاتاق رو چ قهیت سلیاتاق بود که با نها نیاتاق درسا آخر

 . وارد اتاق شد اوشیکه س کردمیرو صاف م یروتخت داشتم

 . کنهیذوق م ی.... درسا کل دایچه قشنگ شده و یوا -

 : به دور تا دور اتاق انداختم و گفتم ینگاه

 . اتاقش آماده است کردیتو اتاق فکر م دیدو میاومد ی... طفلک وقت ادیخوشش ب رمدوایام -

 : بودم گفت دهیوقت بود ازش ند یلیکه خ یا یو با شوخ طبع دیبا مزه آه کش یبا حال اوشیس

 . هم هوشش باال بود بای... د یباهوش نی... من به ا ویک یآ زانیم نیرفته با ا یبچه به ک نیآخه ا -

 : آروم مثال من نشنوم گفت بعد

 . گهیمامانش رفته د یکی نیحتما به ا -

هستم و  یرفت من ک ادمیلحظه  هی.  نهییپا ومیک یآ گفتینگاهش کردم . داشت به من م یدهن باز حرص با
و رفتاراش مشکوکم ،  اوشیرفت که به س ادمیبه ما گذشته ...  یرفت که دو سال چ ادمی،  هیک اوشیس

 . پرت کردم اوشیتخت رو برداشتم و به طرف س یروبالش 

 ؟ ویک یکم هوش و کم آ یگیبه من و دخترم م -

گرد شده نگاهم کرد و  یکارم رو نداشت و بالش هم محکم خورده بود بهش با چشما نیکه انتظار ا اوشیس
 : گفت

به  یکی نیکاش ا گمی، فقط م کنمیبه شما و دختر کوچولوتون نم یجسارت نیپوزش خانم .... بنده اصال همچ -
 ... هوش بشــ زیمن بره و ت

شدم دستام رو گرفت و منو به  کشیکه نزد نیبه طرفش رفتم . هم یجمله اش تمام بشه و حرص نذاشتم
 : گوشم گفت ریو با خنده ز دیآغوش کش

 . دایو یشیبا مزه م یلیخ یخوریحرص م یوقت -

 : به خودم دادم و گفتم یتکون

 ؟ یشیتو خوشحال م خورمیمن حرص م -

رو گونه ام  عیسر یمحکمتر بغلم کرد ، بوسه ا ادیکه به شکمم فشار ن یبه بازوهام آورد و طور فیخف یفشار
 : زد و گفت

 . ادیکه خوشم م شهیم یات انقدر خواستن افهیق یخانم یول شمینه خوشحال نم -
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. قبال  دیبوسیو منو م کردیبغلم م نجوریا اوشیبود که س یبار نیاول نیرفت . ا ادمیلحظه زمان و مکان  هی
داشت و  یگریبود طعم د عیبوسه هر چقدر هم که کوتاه و سر نیا یبودم ول دهیپر نفرتشو چش یطعم بوسه 

 . قشنگ بهم داده بود یحس

م اوردن . منصفانه اش به ذهنم هجو ریمرگ غ قتیو حق بایزود د یلینبود چون خ داریقشنگم پا احساس
کشته شد و  رحمانهیمن که ب گرید ی مهی، شوهر ن زمیبوده ، شوهر تنها خواهر عز بایشوهر د اوشیس

 دهیکه کش ییهادر قلبم سرباز کردن و تمام زجر  یلحظه تمام زخم ها هیشد . تو  کسانیاسمش با خاک 
 دادیم یفیکه بهم عذاب وجدان و حس کث اوشیبه خودم دادم و از آغوش س یاومدند . تکون ادمیبودم به 

 . اومدم رونیب

 ؟ دایشد و یچ -

همه زخم اضافه نکنم . من هنوز  نیبه ا گهیزخم د هیکردم خودمو کنترل کنم تا بازم زخم نزنم ، تا  یسع
بعد ها به خاطرش  دیشا هیبگم  یزیفعال چ دینه پس نبا ای هیقیحق اوشیس یکه رفتارها ستمیمطمئن ن

 . س بخورمافسو

 . که نکرده تشیاذ نمیبب نیی... برم پا ارشهیک شیوقته پ یلیافتاد درسا خ ادمی،  ستین یزیچ -

به طرفش برگردم  نکهیبازومو آروم گرفت و نگهم داشت . بدون ا اوشیقدم به طرف در رفتم که س چند
 : و گفتم ستادمیا

 . نییبرم پا دی... با اوشیولم کن س -

برم گردوند .  ی، بازوهامو گرفت و به آروم ستادیرو با چند قدم پر کرد و درست پشت سرم ا نمونیب ی فاصله
توشون باشه که ناخوداگاه مجبورم  یزیچ دمیترسیتو چشماش نگاه کنم . م خواستمینم نییسرم رو انداختم پا

چانه ام  ریدستشو ز شاویس یول ارهیبه بار ب یمانیدرست نباشه و پش دیداشته باشم که شا یکنه رفتار
بهم  زدیکه غم توشون موج م یگذاشت و سرم رو بلند کرد و مجبورم کرد نگاهش کنم . چند لحظه با چشمان

 . شد رهیخ

از  ییمن تو غم چشماش که رگه ها یول دونمی. اونو نم میشد رهیزده بشه به چشمان هم خ یحرف نکهیا بدون
فرا گرفته بود و در  مویوقت بود تمام زندگ یلیغرق شدم که خ یبود غرق شدم . تو غم انیمحبت توشون نما

 رشیپذ یخواهش برا ، ختهیخواهش در آم یبا نوع کرمیمحبت تو نگاهش بود که حس م نیا نیب نیا
 . شیجبران ها رشیپذ یمحبتش برا

نشوند . بوسه  میشانیپ یرو یو طوالن قیعم یقرار داد و بوسه ا میشونیپ یلبهاشو رو اوشیلحظه بعد س چند
 ستیصورتم که مطمئن بودم مال من ن یرو یبا حس اشک یفرو برد ول بیعج یکه منو در خلسه ا یا

 . تلخ آروم زمزمه کرد یازم فاصله گرفت و با لبخند یکم اوشیچشمامو باز کردم . س

به گذشته برگردم و تمام اون اتفاقات  تونمیمنه .... چه کنم که نم ریخاطرات بد تقص نی... تمام ا یحق دار -
 . یخاطرات بد رو تو ذهنت دفن کن نیتمام ا یبرسه که بتون یروز دوارمیتلخو پاک کنم ..... فقط ام

 . اومد یبسته شدن درب ورود یبعد صدا یاز کنارم گذاشت و از اتاق خارج شد و لحظات و
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به  یصورتم روان شدند . من چه ظلم یرو گرید یخودمو به تخت رسوندم و نشستم . اشکهام بار یسست با
نه سامان  ای؟ ....  بای؟ ... د اوشیمقصره ؟ من ؟ ... س یرقم خورد . ک نجوریا میکائنات کرده بودم که زندگ

 . نوشته شده اهیکه س رمونهی.... مقصر تقد چکسیهم ه دی.... شا

باز شدن  یکه صدا کردمیخشک شده بودند و فقط داشتم فکر م گهیاشکهام د یچقدر گذشته بود ول دونمینم
مهربونش وارد اتاق شد .  شهیبا لبخند هم ارشیک دمیخودمو جمع و جور کردم که د یاومد . کم یدرب ورود

 : چند لحظه بهم نگاه کرد و گفت

 . یکرد هی.... بازم که گر دایو دنیبازم که چشمات بار -

 . اومد و اون سر تخت نشست رشایجا به جا شدم که ک یکم

 . ادیم ادمی زیهمه چ یکیکوچ زیچکار کنم ... با هر چ -

و با  یبر شیپ یاگر بخوا نجوری.... ا ارهیکنه و دوباره قلبتو به درد ب یشرویپ ینزار ادیم ادتی یکن وقت یسع -
 . شهینم نیریوقت ش چیه تیکه زندگ یکن هیگر نجوریا یکیکوچ زیبه قول خودت هر چ

 . چه کنم که هنوزم زخمام به اندازه روز اولشون دردناکن ی.... ول ارشیحق با توه ک -

خودت و  یفرصت به زندگ هی.... تو که  هی... زمان مرهم هر درد شنی.... باور کن خوب م دایو شنیخوب م -
ذهنت رو  ادیم ادتی بشه .... هر وقت دردات میفرصت هم به دلت بده تا زخماش ترم هی...  یداد اوشیس

 .. ادیب خوادیم یزودهم به اون کوچول عمو که به  یکنیهم به خودت کمک م نجوریمنحرف کن .... ا

 : گفت یکرد و بعد با لحن بامزه ا یمکث

 ؟ هیکوچول عمو چ نیا یدونی... هنوز نم دایو یا ! ... راست -

 : گفتم ارشیمشابه لحن ک یبه دلم رسوخ کرد و منم با لحن ارشیک یو شاد یلحظه شوخ طبع هی

 ! داره دنیپرس نمیوا خب معلومه که ... بچه است ! ... ا -

 : چپ چپ نگاهم کرد و گفت ارشیک

و  رمیبگ یفوتبال بخرم ... اگر هم دختره که برم چند تا بارب نیزم هی..... اگر پسره که برم  تشهیمنظورم جنس -
 . رمیبگ ادیدخترونه  یباز

 . منو عوض کنه هیتونسته بود روح شهیبازم مثل هم ارشیخنده . ک ریز میو هر دو زد میبه هم کرد ینگاه

 . یخوب یلی.... تو خ ارشیممنونم ک -

 : سرشو خم کرد و گفت یبه شوخ ارشیک

 . اون دادش گند اخالقمو ندارم هم دیخانم ... اصال قابل شما و دختر خوشگلتون و حاال شا نیدار اریاخت -

 : و گفت ارشیزد تو کمر ک یبه شوخ اوشیو درسا وارد اتاق شدن . س اوشیموقع س نیهم
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 . گند اخالقه یک یفهمیم یامشب شام همه رو مهمون کرد یوقت -

 : و مثال مظلوم گفت دیکش یآه ارشیک

 . موقع باز شود یکه ب یلعنت بر دهان -

 : خوشحال گفت کردیکه درسا رو بغل م یسرشع حالت چهره اشو عوض کرد و در حال یلیخ بعد

 . همتونو شام مهمون کنم خوامیکه م میبر نیبپر -

 . از اتاق خارج شد اوشیگفت و همراه س یا " یآخ جون " یذوق زده شده بود با خوشحال یکه حساب درسا

 : زد و گفت یبهم نگاه کرد و لبخند اوشیس

 . بهتره یلیانگار حال و هوات خ ارشی... با وجود ک میپاشو بر -

 : زدم و گفتم یلبخند

 غیدر یداشتم در کنارم بوده و ب تیبه کمک و حما ازیاز همه ن شتریکه ب ییخوبه .... زمانها یلیخ ارشیک -
 . بوده میکمکم کرده و حام

به  یبعد همگ قهیو چند دق رونیرو صاف کردم و رفتم ب ینگفت و از اتاق خارج شد . رو تخت یزیچ اوشیس
 . میداده بود رفت شنهادیپ ارشیکه ک یا یسمت رستوران سنت

کفشاشو در اورد و رفت رو تخت .  عیو سر دیمحض ورود به رستوران درسا با ذوق به طرف تختها دو به
 : کرد و گفت یدرسا خنده ا دنیبا د ارشیک

 ! بودنه یو خاک یموش رفته .... طرفدار راحتقربونش برم که ع -

کرد و  کتریبه سرم نزد یاز ما سرشو کم ارشیبه محض دور شدن ک اوشیبا خنده به طرف تخت رفت . س بعد
 : گفت یبا لحن شوخ

 . همن هیعمو جونش ... آخ چقدر شب نیرفته .... به هم یدرسا به ک ی ویک یکردم آ دایپ دایو -

 ارشیراحت و به قول ک یو همگ می. با خنده به طرف تخت رفت دمیخند اوشیمنم خنده ام گرفت و با س نباریا
چهار بسته ماست و چند تا نون  یحاو یا ینیاز کارکنان س یکی. چند لحظه بعد  میتخت نشست یرو یخاک

 : تنور داشت اورد و گفت یتازه که هنوز گرما

 . نیدار لیم ی... چ دیخوش آمد -

 : به ما انداخت و گفت ینگاه ارشیک

 ؟ ی... شما چ یزیمن که د -

 نکهیفقط به خاطر ا هیچ یزید دونستیکه اصال نم یدر حال زدیکه داشت به نون تازه ناخنک م یدر حال درسا
 : عمو جونش انتخاب کرده بود گفت
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 . خوامیم یزیعمو منم ا -

 : و گفت دیبا خنده لپ درسا رو کش ارشیک

 . یزی... نه ا یزیعمو جون د -

به خاطر داشتن حبوبات نفاخ بود و  یزیگفت . چون د یکه حاال مشغول خوردن نونش بود فقط آهان درسا
 : هم گفت اوشیدادم . س حیرو ترج دهیمناسب نبود پس من چلو کباب کوب تیوضع نیمن تو ا یبرا

 . نم چلوکباب... م گذرمیشدن بعدش م نیو سنگ یزید ریخب منم ازخ -

از ماستها رو باز کرد و رو  یکیدر  ارشیسفارشاتمونو گرفت و رفت . هنوز گارسن دور نشده بود که ک گارسن
 : به درسا گفت

 . خوشمزه است یلیبا ماست بخور خ ایعمو جون ب -

 . کنه فیالزم بود تا درسا همراه با خوردن نون و ماست صورت و دستاشو کث قهیچند دق فقط

 ارشیاورد پس ک یمعدمو به درد م یکه ماست دوست نداشت و منم که خوردن ماست با شکم خال اوشیس
 . راحت هر چهار ماست رو با نون خوردند الیو درسا با خ

 : به درسا انداختم و گفتم ینگاه

 . خورهیغذا نم گهید شهیم ری.... االن س ریتو رو خدا از دستش بگ ارشیک -

 : تو دهن درسا گذاشت و گفت یگرینون و ماست د لکسیر ارشیک

 . بخوره دمیکه نون و ماست به خوردش دادن غذاشم م ینجورینگران نباش هم -

وقت بچه ام  هیکه  نمی... فقط نگران ا خورهیم ی... مطمئنم از دست عمو جونش همه چ ستمین نینگران ا -
 . بترکه

و  کردینگاه م ارشیداشت با خنده به درسا و ک اوشیبه درسا داد . س گرید یکرد و لقمه ا یخنده ا ارشیک
 اوشویس نیآست شیفرصت عکس العمل داشته باشه با دست ماست اوشیس نکهیدرسا برگشت و قبل از ا

 : گرفت و گفت

 . خوامیبابا آب م -

 . به دست درسا داد یآب وانیجمع شده ل ی افهیبا ق اوشیس

 یبا کل شویزیاز نصف د شتریدرسا ب می. در کمال ناباور میبعد غذا ها رو اوردن و مشغول شد قهیدق چند
 . خوردیو م دیخندیخانم سرخوش م یدرسا بودم ول دنیواقعا نگران ترک گهیخورد . د تیلیت

 و درسا هر دو راحت لم دادن . ارشیبا نبات داد . سفره که جمع شد ک یسفارش چا ارشیاز شام ک بعد
 : زدم و گفتم یخوابشون گرفته . لبخند ادیز یریمعلوم بود از س
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 . ارنیب یبگم دو پرس غذا همراه چا نینشد ریاگر شما دو تا ش -

 : کرد و گفت یخنده ا اوشیس

خرس گنده رو  نیبغل کرد ... ا شهی.... حاال درسا رو م هیلیخوابشون نبره خ نجایا نایولشون کن .... ا -
 ؟ میچکارش کن

 : نگاه کرد و گفت اوشیبه س یشاک ارشیک

 ! گهید یکنی! .... خب کولم م اوشیادب داشته باش س -

 . هم به خنده افتادند ارشیو ک اوشیمن س یخنده . از خنده  ریو زدم ز رمیخودمو بگ یجلو نتونستم

 : گفت ارشیکه ک میخوردیم یچا میداشت

 ؟ یفردا وقت دار دایو -

 : ش کردم و گفتتعجب نگاه با

 آره ... چطور ؟ -

 . یآشپزخانه کمکم کن لیوسا دیتو خر خواستمیم کهی... فقط با کسب اجازه از داداش کوچ یچیه -

 : بهش زدم و گفتم یلبخند

 . کنم دیآشپزخانه خونه خودمون هم خر یبرا دی... اتفاقا با شمیهم خوشحال م یلیحتما ... خ -

هم گفت اگر کارش تو کارخانه  اوشیآشپزخانه . س لیوسا دیخر میو درسا بر ارشیشد که فردا صبح با ک قرار
 . شهیناهار بهمون ملحق م یزود تمام شد برا

 . میاز هم جدا شد یو بعد از خداحافظ میو از رستوران خارج شد میخورد مونویچا

فکر فرو رفته بودم و داشتم اتفاقات امروز رو مرور من به  یول دیتو تختش خواب دنیبه محض دراز کش درسا
 عیرو سر یبود ، گوش میبه ساعت انداختم ، ساعت ده و ن یحس کردم . اول نگاه مویگوش برهیکه و کردمیم

 . نشه داریجواب دادم تا درسا ب

 . دییبله بفرما -

 جان ... بد موقع که مزاحم نشدم ؟ دایسالم و -

 . بودم دارینه ب سالم سمانه جان ... -

 . ستیتو زور مناسب ن دمیفکر کردم د یخدا رو شکر ... هر چ -

 . مناسبه یلیساعت خ نی.... ا یکرد یخوب کار -
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 میبگرد میبر یکم میخوای.. م رونیب یایب رایدعوتت کنم فردا با من و سم خواستمیجان م دای.... و یخوبه پ -
 . عوض شه تیروح یکه کم یای... گفتم تو هم ب

 دیخر میکردم بر فشویکه قبال تعر اوشیبرادر س ارشیسمانه جان .... فردا قراره با دخترم و ک یلطف دار -
 . آشپزخانه ها یبرا

عوض  لتویوسا کباریهر سه ماه  یخوایاگه تو رو ول کنن م گهیهام ... مهرداد م دیخر نجوریمن عاشق ا یوا -
 . یکن

 میکنیهم م حیتفر یهم همگ میکنیم دمونوی... هم ما خر میبا هم بر نیخوایم نیچه خوب ... اگر دوست دار -
. 

 . میشیمزاحم که نم -

 . میشیهم خوشحال م یلی... خ زمیعز هیچه حرف نیا -

 . خودت ساعت رفتن رو بهم اطالع بده گهیپس د -

از  یکس خوامیلطفا .... فعال نم یاز مهرداد نبر یاسم ارشیک شیوقت پ هی... فقط سمانه جان  زمیباشه عز -
 . با خبر بشه یزیچ

 ! ... تا فردا زمیمواظبم عز -

 . تا فردا حداحافظ -

 . به خواب رفتم ادیبه سراغم ب الیدوباره بفکر و خ نکهیرو قطع کردم و قبل از ا تلفن

به  یساعت و مکان قرار رو به سمانه اطالع دادم سه نفر نکهیاومد و من بعد از ا ارشیساعت ده ک صبح
 . میسمت محل قرار رفت

. بعد از  میو به طرف سمانه و خواهرش رفت میشد ادهیبودند . با خنده پ دهیرس رایسمانه و سم میدیرس یوقت
 : گفتم کردیبهمون نگاه م یآشکار یکه با کنجکاو ارشیگرم رو به ک یسالم و احوالپرس

 . خانم رایسمانه جان دوست خوبم و خواهرش سم شونیجان ا رشایک -

 : با هردوشون دست داد و گفت ارشیک

 . خوشبختم -

 : مورد قبولش واقع شده گفت ارشیکه معلوم بود ک یدر حال سمانه

 . بنمتونی... خوشحالم که م کنهیم فیازتون تعر یلیجون خ دای... و نیهمچن -

 . میگفت و راه افتاد یکنمیخواهش م ارشیک

 . نداختیم یبه سر هر کس دیهوس خر کترشیش لیو وسا کیش یها فروشگاه
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.  میرو انتخاب کرد نهایاجناس بهتر یراحت پس از بررس الیگسترده بود و ما هم با خ یلیانتخابمون خ حق
اومد دو تا  یخوشمون مکه  یزیبود پس از هر چ یکیآشپزخانه هر دو خونه  یها واریها و د نتیچون رنگ کاب

 . کردیم عتریرو سر دمونیخود به خود خر نیو ا میداشتیبرم

داره با تلفن  یو عصب یبا کالفگ ارشیکه متوجه شدم ک گذروندمیقابلمه رو از نظر م یها سیسرو داشتم
کردم خودمو قانع کنم که موضوع اصال  یحالتش بهم دلشوره داد . سع نیا یچرا ول دونمی، نم کنهیصحبت م

. باالخره هم تحمل نکردم و بعد از اتمام تماس  دادیچرا دلم گواه بد م دونمینم یبه من داره ول یچه ربط
 . ششیرفتم پ ارشیک

 شده ؟ یچ ارشیک -

 : من به خودش اومده بود گفت یکه انگار با صدا ارشیک

 . گمی... بعد م یچیه -

 : شد . با استرس گفتم شتریب مینگران

 ! هست یزیچ هیپس  -

 : و گفت دیتو موهاش کش یکالفه دست ارشیک

 . گمیروزتو خراب کنم ... شب بهت م خوامینم یآره هست ول -

 . افتاده ی... دلشوره دارم .... اتفاق بد شمیم تیاذ شتریمن ب نجوریا کنمیاالن بگو خواهش م -

 : گفت یبا دستپاچگ ارشیک

 . .... آروم باش افتادهین چکسیه یبرا ینه ! ... اتفاق بد -

 : تند شده بود گفتم یکم یکه لحنم ناخوداگاه از ناراحت یحال در

 ! گهیجون به لب شدم ... بگو د -

 : چند لحظه مکث کرد و گفت ارشیک

 . باهام تماس گرفته بود یسامان رفعت لیاالن وک -

 : گفتم یصبر یا بدوباره مکث کرد که ب ارشیک

 ؟ گفتیم یخب ... چ -

 . دنشید یکه .... که بر کردیداشت خواهش م یاز طرف سامان رفعت -

 : تعجب گفتم با

 سامان ؟ دنیمن ؟ ! .... من برم د -
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فرخ مالقات داشته باشه .... ظاهرا گفته  بایآره ... گفت سامان خواهش کرده قبل از دادگاه با خواهر د -
 . قبل از دادگاه بگه خوادیداره که م یناگفته ا یحرفها

 یرو تمام کنم ول زیو همه چ رمیبگم نم خواستیمونده . دلم م یناگفته ا یچه حرفها یعنیشده بودم .  شوکه
 نمیام کمکم کنه . ا ندهیآ یها یریگ میباشه که تو تصم یزیسامان چ یناگفته  یتو حرفها دیبا خودم گفتم شا

 دی، با کردمیم دیبود که با یکار یول شنیمجدد سامان دوباره خاطرات برام زنده م داریکه با د دونستمیم
 . مونده که سامان درخواست مالقات دوباره کرده یناگفته ا یزهایچه چ دمیفهمیم

 : گفتم تیدر نها یساکت فکر کردم ول یا قهیدق چند

 ؟ ی. فقط ک رمیباشه من م -

 : گاه کرد و گفتبا تعجب بهم ن ارشیک

 ؟ یکن تیخودتو اذ یخوای؟ ... دوباره م یبر یخوایواقعا م دایو -

با خودم  تونمیراحتتر م یلیخ نجوریگذشته باخبر بشم ... ا زیمهمه که از چ یلی.... برام خ ارشیبرم ک دیبا -
 . بسپارم یو گذشته رو به دست فراموش امیکنار ب

 . من نگران حالتم یول یدار یبگم ؟ .... نظر درست یچ -

 دیبا یک یخودمو کنترل کنم .... نگفت دیبا یبا سامان برام سخته ول داریآروم برخورد کنم ... د کنمیم یسع -
 برم ؟

 . است گهی... تارخ دادگاه پنج روز د دهیمالقات رو م بیدو روزه ترت نیهم یگفت اگر قبول کن لهیوک -

 . یهاشو انجام بد یتو هماهنگخواهش کنم  شهیباشه .... پس م -

 : شد و با اخم گفت یبه ظاهر شاک ارشیک

 ! مثل زندان یسخت طیتو مح یتنها بر زارمیم ای...  زارمیتنهات م ی؟ ... نکنه فکر کرد یپس چ -

 : زدم و گفتم ارشیسپاسگذار به ک یلبخند تیتالشم رو کردم و در نها تمام

 . قلب ازت ممنونم میممنونم .... از صم -

 : بامزه ابروهاشو باال انداخت و گفت یعوض کردن جو با حالت یدوباره گل کرد و برا ارشیک یطبع شوخ

 . ادیدر م شیتالف کنمیبوسش م یاومد کل ایبه دن ی... وقت دهیجد ین یطلب ن یکیباشه  -

 : کردم و گفتم یا خنده

 . از لپاشو بزار بمونه کمیشماست ... فقط لطفا  اریدر اخت دهیجد ین یخان عمو .... ن نیدار اریاخت -

 ! کنمیرو م میسع -

 . ممنون یلیخ -
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موقع  نی. هم شدیها نم یلپ تپل نیبچم اصال از ا شدیخنده ، حاال خوب م ریز میو زد میهم نگاه کرد به
 : گفت یشد و به شوخ کیسمانه به ما نزد

 ؟ نیخندیم یی... چرا شما تنها حیتفر میاومد یبابا ما گروه -

 : سمانه انداختم و گفتم یدور شونه  دستمو

 . و خنده گرم بشه یفقط استارت بود که موتور شوخ نینگران نباش سمانه جان ... ا -

و با  میفرستادنشون از فروشگاه خارج شد یبعد ، بعد از حساب کردن اجناس و هماهنگ کردن برا یلحظات
 . میبود رفت یکیکه همان نزد یشاپ یبه کاف رایسم شنهادیپ

 یو منم آدرس پارک مییکجا دیبا من تماس گرفت و گفت که کارهاشو تمام کرده و پرس اوشیظهر س یکهاینزد
 . رو دادم میقدم زدن رفته بود یکه برا

معلوم بود که اونم  گشتیم اوشیس یرو یر کسینگاه سمانه مثل ا وستیبه ما پ اوشیکه س یلحظه ا از
تو فکر رفته بود  یادیکه ز یچند بار ی. حت کنهیم زیخودش آنال شیرو پ اوشیس یمثل من داره رفتارها

فوضول بود و  یها رزنیپ هیحالتش به شدت شب نیبود که ا یکرده بود و مشغول بررس زیچشماشو هم ر
 . میسر به سرش بزار میبخند رایبا سم یباعث شد کل

. بچم انقدر از  میو برگشت میکرد یدرسا خداحافظ یخستگ لیشاد خورده شد به دل ییهار که در فضااز نا بعد
. با خودم  کردیو خنده اش منو هم شاد م دیخندیو م دیدویو گردش خوشحال شده بود که مدام م دیخر نیا

 میاز به بعد تصم یحاال که نشده بود ول ا. ت ارمیب رونیدرسا رو از خونه ب شتریبه بعد ب نیقرار گذاشتم که از ا
 بدم بیدرسا ترت یبرا یخوب یحیتفر یگرفتم برنامه 

و زمان مالقات با سامان رو اطالع بده . به شدت  رهیتماس بگ ارشیروز تمام گوش به زنگ بودم تا ک دو
از  خواستمیته من مسامان نتونم خودم و احساساتم رو کنترل کنم . درس دنیبا د دمیترسیاسترس داشتم ، م

 . بچه ام دنید بیآس متینه به ق یول ارمیسر به مهر سر درب یماجرا نیا

گفتم و اونم گفت که  اوشیدرباره نوبت امروزم به س شبیشد که د یچ دونمینوبت دکتر دارم ، نم امروز
صورتم  یرو قیعم یلبخند اوشیس شبیبرخورد د یادآوریشکمم گذاشتم و با  ی. دستم رو رو ادیهمراهم م

 . نشست

 زیدرسا دستاشو تم یها وهیبعد از تکه تکه کردن م اوشیکه س میخوردیم وهیم منیتو نش میاز شام داشت بعد
 : گفت ییبایشکمم و با لحن ز یکرد و نشست کنارم و دستشو گذاشت رو

 ؟ یاشته باشبخوره که تو هم دوست د یچ ی؟ ... مامان یدار لیم یا وهیمن شما چه م یخب کوچولو -

 : رو کنار زدم و رو به شکمم گفتم اوشیدست س یزدم و به شوخ یخودمو کنترل کنم و لبخند نتونستم

 . میخوریم میها رو پوست بکنه ... حاال خودمون هر کدومو خواست وهیبگو همه م یمامان -

 : چپ چپ نگاهم کرد و دوباره دستشو گذاشت رو شکمم و گفت اوشیس
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 . ییمنم باش بابا یخواهشا فکر دستا یمن در خدمت تو و مامانت هستم ول -

.  دادیبهم م ینیریحس واقعا ش مونیتو راه یبه کوچولو اوشیس یخنده . توجه و محبت ها ریز میدو زد هر
کر ف نیحاال با تمام توجهات و محبتهاش ا یناخواسته بوده ول اوشیس یبچه برا نیا کردمیمخصوصا که فکر م

 . بچه است و دوستش داره نیا نقلب خواها میاز صم اوشیکه س دمیباور رس نیرفته و به ا نیتو ذهنم از ب

 اوشیو س دمینشون نم یتیشدنهاش به بچه حساس کی، منم در مقابل نزد شهینم کیبا ترس بهم نزد گهید
 . کنهیمن و بچه م میتقد نشویریراحت محبت ش الیهم با خ

 حال تو و بچه چطوره ؟ -

 : داشت کردم و ناخودآگاه گفتم یبیکه تو اون لحظه برق عج اوشیس یبه چشما ینگاه

 . میشیم نهیمعا قی.... فردا نوبت دکتر دارم ... دق میظاهرا خوب -

 : گفت یزد و بعد از چند لحظه بعد به آروم یلبخند اوشیس

 ؟ امیفردا باهات ب شهی... م شهی... م دایو -

 یتلفن ی. راستش وقت ادیب مانیبخواد باهام به مطب دکتر زنان و زا کردمیتعجب نگاهش کردم . فکر نم با
همراه  یعاد یمثل تمام خانواده ها شدیم یکه چ دیفکر به ذهنم رس نیا کردمینوبت دکتر هماهنگ م یبرا
 ؟ میرفتیبچمون به مطب دکتر م تیاطالع از وضع یبرا اوشیس

 : زدم و گفتم یمحو لبخند

 ! مهیساعت پنج و ن ریباشه ... نوبتم فردا ع -

 : نگاهم کرد و گفت یبا خوشحال اوشیس

 . نجامی... رأس ساعت ا دایممنونم و -

 اوشیس تونستمی. نم کردیطرف بازم شک داشت تو قلبم رسوخ م هیاز  یخوشحال بودم ول یلیطرف خ هی از
مهربون و مسئول نسبت به من و بچم کامال باور کنم . مخصوصا که موضوع سهام هم  نجوریدو سال رو ا نیا

سهام باشه بدجور داره  عکردن موضو یصرفا به خاطر مخف تونهیم اوشیس یفکر که تمام رفتارها نیهست و ا
 . کنهیمحبتهاشو به کامم زهر م ینیریو ش دهیعذابم م

 . استفاده رو ببرم تیدادم فعال از آرامش موجود نها حیافکار مخرب رو پس زدم و ترج عیسر یلیخ

لبخند از  یتا آخر شب با خوشحال مدام با بچه حرف زد و بهمون توجه کرد و باعث شد لحظه ا اوشیس
 . لبمون پاک نشه

 : رو شکمم فشار دادم و آروم گفتم یاومدم . دستمو کم رونیفکر ب از

 ! باشه یخوب یبرات بابا شهیهم یبرا دوارمیام یقه ولبابات چقدر صاد دونمیمن نم یکوچولو -

 . میمطب دکتر شد یراه نایاومد و بعد از سپردن درسا به م اوشیپنج ربع کم بود که س ساعت
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 : گفت اوشیبشم که س ادهیدر مطب خواستم پ دم

 . امیصبر کن ... کنار جوب نگاه داشتم .. صبر کن خودم م داینه و -

رو دور زد . در طرف منو باز کرد و دستشو گرفت طرفم . با  نیشد و ماش ادهیپ عیکرد و سر رو خاموش نیماش
جوب متوسط  یکنار جوب پارک کرده بود . پهنا قیشدم . دق ادهیدستش گذاشتم و پ یتعلل دستم رو تو یکم

کنم کنترلمو از دست دادم و  جدول جفت یخواستم از پاهامو رو یوقت یازش رد شدم ول اوشیبود با کمک س
زدم و با ترس  یکوتاه غیطرف خودش . ج دیدستشو دورم حلقه کرد و منو کش عیسر اوشیسر خوردم . س

 . دمیلرزیصاف قرار گرفتم از ترس داشتم م نیزم یرو یشدم . وقت زونیازش آو

 : گفت یمنو محکمتر تو بغلش گرفت و با نگران اوشیس

 ؟ یخوب دایو -

 . بود یبد یلیخ یتو بغلش فرو رفتم . ترس کوتاه ول شترینه تکون دادم و ب یبه معن رو سرم

بار  نیاول یدستشو پشت سرم گذاشت و منو آروم از جوب دور کرد و وارد ساختمان شد . برا اوشیس
گوشم  ریاش و ضربان تند تر قلبش که ز نهی. حرکات تند قفسه س دادیم تیآغوشش داشت بهم حس امن

شده بود  نگرانمبود و  دهیکه با ترس من ترس یگاه هی. تک دادیگاه رو م هیتک کیداشتن  نیریبهم حس ش بود
 . کرد و آروم شدم قیپشت سرم کم کم آرامش رو به وجودم تزر تگرشی. فشار بازوهاش به بدنم دست حما

. با خجالت ازش  دمیچسب اوشیبه س نجوریبه خودم اومدم و متوجه شدم کنار درب ورودر ساختمان ا تازه
تو رفتم تو بغلش . بازم به  نجوریا یفاصله گرفتم . انقدر حالم بد بود که متوجه نشده بودم تو مکان عموم

 ! که منو وارد ساختمان کرد اوشیحواس س

 ؟ یخوب -

 : و گفتم دمیبه صورتم کش یدست

 . دمیترس یلیلحظه خ هیآره .. بهترم ....  -

 . یسر خورد یا کدفعهی یلیخ دمیمنم ترس -

 . یممنونم کمکم کرد -

و  نیایدن نیتو ا زیچ نیمن بار ارزشتر یمنه ... تو و بچه هام برا ی فهیوظ نی... ا دایو هیچه حرف نیا -
 . منه ی فهیمحافظت از شما وظ

 . صورتم نشست یرو یمحو یلینگفتم فقط لبخند خ یزیچ

 ؟ دایو میبر -

 . میبر -
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 زیو به طرف م می. وارد مطب دکتر شد میدستشو پشت کمرم گذاشت و با هم وارد آسانسور شد اوشیس
 . رفتم یمنش

 . نوبت گرفته بودم یسالم خانم ، فرخ هستم ... صبح تلفن -

 : به دفتر رو به روش کرد و گفتم ینگاه یمنش

 ؟ نی... پرونده دار میسالم خانم فرخ .. بله ساعت پنج و ن -

 . بودم شونیتحت درمان ا مارستانیقبال تو ب یمن به مطب خانم دکتره ... ول یمراجعه  نیاول نی، ا نه -

 . در اورد و به دستم داد زشیم یمتصل به هم از کشو یبرگه  سه

 . پرونده بدم لیتا براتون تشک نیفرم ها رو پر کن نیلطفا ا -

 . و مشغول پر کردن فرم ها شدم میسالن نشست یمبل ها یرو اوشیها رو گرفتم و با س فرم

دوم مشخصات همسر رو خواسته بود  یتو برگه  یاطالعات الزم بود ول یسر هیاول درباره خودم و  یبرگه  دو
 : آروم گفتم اوشیفکر کردم و رو به س یبه سن همسر . کم دمی. موارد خواسته شده رو پر کردم تا رس

 چند سالته ؟ اوشیس -

 : تمام گفتم یجیچپ چپ نگاهم کرد که با گ شاویس

 ؟ ... خب چند سالته ؟ یکنینگاهم م نجوری! ... ا هیچ -

 : گفت یو به شوخ دیکش یآه اوشیس

 . ؟ ... خوبه چند ساله تو خانواده اتونم یدونیسن منو نم یکه حت یهست یچطور همسر یجنابعال -

 : شدم و با اخم گفتم یشاک

 ؟ یدونینشدم ... خود تو اصال سن منو م ایهمه اوقات فراغت سنتونو جو نیا که تو دیببخش -

 . دونهیمنو م قیسن دق اوشیس عتایشدم . خب طب مونیلحظه از سوالم پش هی

به وجود آمده رو عوض کنه  نیداشت جو سنگ یکه سع یتکون داد و با لبخند و لحن شوخ یسر اوشیس
 : گفت

 ! و هفت سال و هشت ماه و اوم .... آهان !.... هفده روزته ستیب قایبله خانم ... تو دق -

 یمنم سع دید نکهیبعد از ا اوشیگرفتم . س لیرو تحو اوشیس قیبهش زدم که در جواب لبخند عم یلبخند
 : مهربون گفت یفکر نکنم با لحن یبد زیدارم به چ

 . سالمه کیو  یبا اجازت منم س -

 . با خودم شیممنون ... باق -
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 : با تعجب بهم نگاه کرد و گفت اوشیس

 . با خودت یچ گهیمن که کامل اطالعاتو بهت دادم ... د دیببخش -

 : باال انداختم و گفتم ابروهامو

 . قتیتولدت و سن دق خیتار دمیفهم -

 . دور شونه ام حلقه کرد و منو به خودش فشرد یکرد و دستشو به آروم یخنده ا اوشیس

 . میوارد اتاق دکتر شد اوشیدستم همراه با س یتو یبا پرونده ا قهیها رو پر کردم و بعد از چند دق فرم

ازم  یزود به خودش اومد و به گرم یتعجب چهره اش رو فرا گرفت ول یهمراهم لحظه ا اوشیس دنیبا د دکتر
 : زد و گفت ی. دکتر لبخند میو نشست میاستقبال کرد . سالم کرد

 . نمتیبیخندون م یجان خوشحالم که با رو دایوخب  -

 . همسرم انیک اوشیس کنمیم یممنون ... معرف -

دکتر گوش  یبا دقت به حرفها اوشیس نهیام شد . تمام مدت معا نهیبه رومون زد و مشغول معا یلبخند دکتر
 . جوابشو داد ییکه دکتر با خوشرو دیپرس تمیهم درباره وضع یو سواالت دادیم

 : تو پرونده ام بود که گفتم یموارد ادداشتیدکتر مشغول  نهیاز معا بعد

 . شده باشه رید ترسمیبگم ... البته م دیهست که با یمسئله ا هیخانم دکتر  دیببخش -

 : به من کرد و گفت ینگاه دکتر

 ؟ یچه مسئله ا -

 : کردم و آروم گفتم اوشیبه س ینگاه مین

 ! میالزم رو انجام نداد شاتیراستش ما ... ما قبل ازدواج آزما -

و بعد  دینپرس یزیچ یکه واجبه ؟ ... ول نیبپرسه ، چرا ! ا خوادیبا تعجب نگاهمون کرد . معلوم بود که م دکتر
 : گفت یاز مکث

 . نیگفتیبهتر بود زودتر م یول ستین رینه اونقدر هم د -

 : گفت اوشیبگم س یزیچ نکهیاز ا قبل

 . ادیب شیبچه و خانمم پ یبرا یامکان داره مشکل -

 یکه در ط ی) تست وسنتزیتست آمن شتریب نانیاطم ی... برا کنهیرو مشخص م زیهمه چ یغربالگر شاتیآزما -
 یبرا یول سمینویخانم م ی( هم برا ردیگیقرار م یکیژنت یو مورد بررس شودیگرفته م ونینیآم عیاز ما یآن مقدار

 ! شهیهفته بعد م کی
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 . میاز مطب خارج شد ینوبت بعد خیتار نییو تع هیاز چند توص بعد

 شدمی؟ .. اگر مجبور م یچ شدیچشمامو بسته بودم و مدام تو فکر بودم ، اگر بچم دچار مشکل م نیماش تو
....  کنمیکمکم کن خواهش م ای... خدا تونمی؟ .. نه .. نه .... من نم یرو متوقف کنم چ یباردار لمیعالرغم م

 . ادیب شیبچم پ یبرا ینزار مشکل

 یرو دستم چشامو باز کردم . به محض باز شدن چشمام چند قطره اشک رو اوشیاحساس دست س با
به  شیمنینگه داشت و بعد از باز کردن کمربند ا ابانیاشکهام کنار خ دنیبا د اوشیصورتم روان شد . س

 . آغوشش شدم یرایپذ لی. با کمال م دیشطرفم خم شد و منو آغوش ک

 . خانمم یکنیم هیگر یدار نجورینشده تو ا یزی؟ ... هنوز که چ دایشده و یچ -

 . خودمو بهش فشار دادم شتریام شدت گرفت و ب هیگر

 ... اوشیسـ .. س -

 . نشده که ... آروم باش خانمم یزی... چ زمیجانم .... چته عز -

 اگه بچمون مشکل داشته باشه من چکار کنم ؟ اوشیس -

 : شال نوازش کرد و گفت یموهامو از رو گرشیدست منو بغل کرده بود با دست د هیکه با  یدرحال اوشیس

 گهیهم نداره .... چند ماه د یمشکل چیو سالمه و ه حی... بچمون صح زمیحرفو عز نی... نزن ا ســــسیه -
 . ادیم ایهم تپل و خوشگل به دن

 ! میقبال انجام نداد یشیآزما چی.... ما ه ترسمیم اوشیس -

 : آروم گفت یا هیچند ثان یتو صورتم نگاه کرد ، بعد از مکث دتیمنو از خودش جدا کرد و با جد اوشیس

 . بگم دیبا یول یبش تیبزنم که دوباره خلقت تنگ بشه و اذ یحرف خوامینم دایو -

 : شدم که گفت رهیام موقتا بند اومد ، ساکت بهش خ هیگر

تمام  بایو تقر نیبرابر هست یان ا یکد د یهر دو دارا یعنی نی... ا دیکامال همسان هست یدوقلوها بایتو و د -
مشکل  چی.... درسا بدون ه میالزم رو انجام داده بود یها شیقبال آزام بایبرابره .... من و د تونیموارد وراثت

فکر کن که احتمال داشتن مشکل چقدر با  نی.... به ا یهست باید یاومد .... تو خواهر دوقلو ایبه دن یصخا
کوچولو  نیمسئله فکر نکن .... ا نیبه ا گهی! .... حاال آروم باش و د ستین بای... تقر نهییمسائل پا نیوجود ا

 . کامل کنه مونویو آرامش زندگ ینیریقراره ش

بچه دار شدن  یمسئله ا چیقبال بدون ه بای.... اون و د گفتیآروم شدم . راست م یکم اوشیس یحرفها با
 . ادین شیپ یکه مشکل ادهیز یلیو احتمالش خ میکامال برابر بای.... من و د

 وانیل هیبعد با  یشد و لحظات ادهینگاه داشت ، پ یفروش وهیآبم هیبعد کنار  قهیراه افتاد و چند دق اوشیس
 . خنک برگشت جیآب هو
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 . شهیبخور حالت بهتر م نویا -

به طرف خونه به  قهیداشتم . بعد از چند دق ازی. واقعا بهش ن دمیرو ازش گرفتم و سر کش وانیکردم و ل تشکر
 . میراه افتاد

بود  ارشیزنگ خورد ، با صفحه اش نگاه کردم ، ک میکه گوش کردمیآماده م دنیخواب یتخت درسا رو برا داشتم
 . دادم یجوا ییبا خوشرو یتمام وجودمو پر کرد ول بیعج ی. اضطراب

 ! سالم -

 عمو چطورن ؟ ی؟ ... کوچولوها یجان ... خوب دایسالم و -

 تیبوده و اذ یخوب یدو روز بچه  نیهم ا یکی نیبخوابه ا خوادیممنون خوبم ... کوچولو ها خوبن ... درسا م -
 . نکرده

 . خب خدا رو شکر ... هر دو به خودم رفتن -

 ! خودت باز کن یچند تا نوشابه برا یوقت کرد -

 . االن باهام تماس گرفت نیهم یسامان رفعت لیوک دایچشم ... خب حاال هدف از تماس ! .... و یبه رو -

 : گفتم یکردم به خودم مسلط باشم و با خونسرد یسع

 چکار داشت ؟ -

 . مالقات انجام داده یالزم رو برا یها یفردا هماهنگ یود بگه برازنگ زده ب -

 خبر داده ؟ ری؟ ! ... فردا ؟ .... پس چرا انقدر د یچ -

واقعا  دایشلوغ بود ... و یلیامروز مجوز رو گرفته و تا االن هم سرش خ نیگفت هم یگفتم ول نویمنم هم -
 . یبر یخوایم

 . برم دی... با ارشیآره ک -

 . یتنها بر ذارمی.... حرف هم نباشه .... نم امیمنم همراهت م -

 تو ؟ یایب زارنیم یممنون ... ول -

 . دو نفر هماهنگ کرده یکه برا نهیا یریگفته بودم که تو تنها نم لهیقبال به وک -

 ؟ یممنونم ... فردا چه ساعت -

 . دنبالت امیمالقات ساعت نُه صبحه ... هشت م -

 ! فهمهینم یزیپس چ رهیم میهفت و ن اوشیخودم فکر کردم س با

 . مونمیخوبه ... منتظر م یلیباشه خ -
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 . ریباشه ... مواظب خودت و کوچولوها باش ... شب بخ -

 . ریشب تو هم بخ -

با سامان رو به رو  گهیبار د کیبتونم  دیمقاوم باشم ، با دی. من با دمیکش یقیرو قطع کردم و نفس عم تلفن
 . نباشن ندیبشنوم که برام خوش آ ییحرفها دیبشم و شا

که حس  یترس ادیاتفاقات امروز افتادم .  ادی.  دیدرسا رو آماده کردم و بعد از خواباندن درسا دراز کش تخت
ل تعجب هاش ... در کما یهاش و مهربون تینگرانش ... حما یصدا ادی...  اوشیآغوش امن س ادیکردم ... 

 اینبودند  یکه داشتم گشتم ول یبد یندارم ... تو قلبم دنبال تمام حس ها یحس بد چیمتوجه شدم که ه
 باید زمیشوهر خواهر عز اوشیس نکهیکرده بود . هنوز هم از فکر ا شونیمخف اوشیس یهم محبتها دیشا

بود که  یتو چه فکر دونمیبشم . نم تیکه امروز حس کردم نذاشت دوباره اذ یتیامن یول شمیم تیبوده اذ
 . خوابها شتافتم اریهم افتاد و به د یچشمام رو

 بایخواب تقر شبید نکهیبخوابم . با ا نیاز ا شتریب گذاشتیشدم ، استرس نم داریبود که ب کیهنوز تار هوا
 : زدم بیدارم . به خودم نه دیشد یاحساس خستگ یداشتم ول یآروم

 شینیکه بب یبه حال وقت ی.... وا یشد ینجوریا دهیجمع و جور کن ... هنوز سامان رو ندپاشو خودتو  دایو " -
 ! گرفتن میاحساسات برات تصم یبرو ... بسه هر چ شیبار هم شده تو عمرت با عقلت پ هی ی... برا

که باعث  ی. ترس کردیم تمیجور ترس ناشناخته اذ هیبازم ته دلم  یکردم ول حتیخودمو نص نقدریا نکهیا با
عشق به خواهرم و عالقه به دانستن  نیا تیدر نها یلحظه در رفتن و نرفتن مردد بشم ول کیتنها  شدیم

 . گرفتم هر جور شده به خودم مسلط باشم میشد و من تصم روزیپ قتیحق

کنار  یصندل یگرفتم و پس از خشک کردن موهام رو یدوش شتریو استرس ب هودهیب یفرار از فکر ها یبرا
 . پنجره نشستم تا شاهد طلوع امروز آفتاب باشم

 ازمندین شهیکمکم کن ، امروز هم مثل هم ایمشغول دعا شدم . خدا دمیرو د دیخورش یاشعه ها نیاول یوقت
 انیرو با آرامش به پا دارید نی، کمکم کن تا ا تهیهمراه ازمندیبنده ات ن نی. امروز باز هم ا تتمیکمک و حما

خودم و بچه هام و اگر در اراده و برنامه ات هست ،  یباالخره زندگ قتیکردن حق دایبرسونم . کمکم کن با پ
 . کمکم کن کنمیخواهش م ایآرامش سوق بدم . خدا یرو به سمت ساحل ها اوشیس یزندگ

 ! خانم ریصبحتون بخ -

 . دادم و از جام بلند شدم انیپا " نیآم یاله "دعامو با گفتن  نایم یصدا با

 . ریجان ... صبح تو هم بخ نایسالم م -

 . گفته بودند امروز سکوت خونه رو نگه دارم تا خوابتون کامل شه اوشیخانم ؟ .... آقا س میشد داریب یک -

 : تعجب نگاهش کردم و گفتم یکم با

 : نگفته یا گهید زیچ اوشیچرا ؟ .... س -
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 : هم زد و گفتمختصر ب یلبخند نایم

 . نیآرومتر بش نیبتون شترینکنم تا با خواب ب دارتونیو ب نیدیمتشنج خواب یگفتند با اعصاب -

 . خوابم نبرد گهید یممنونم ... ول -

 . الزم رو بکنه یها دگشیرو بغل کرد و برد تا رس شدیم داریدرسا رو که کم کم داشت ب نایم

انقدر  شبیبا سامان از د داریلبم نشست . موضوع د یرو یلبخند اوشیس یو نگران نایم یحرف ها یادآوری با
 یبگرفتم به پاس از تمام محبتها میبرده بودم . تصم ادیرو از  روزیذهنمو مشغول کرده بود که به کل اتفاقات د

کنم . گرچه درونم مشوش بود  هیدشروع خوب بهش ه کیصبح خوب با  کی اوشیس یها یو نگران روزید ی
 . رونیرفتم ب ییلبم نشاندم و با خوشرو یرو یلبخند یول

 : شدم و گفتم کیصبحانه نشسته بود . با لبخند بهش نزد زیمثل هر صبح حاظر و آماده سر م اوشیس

 . ریسالم و صبح بخ -

 . شد کیبهم زد از جاش بلند شد و بهم نزد قیعم یلبخندم لبخند دنیبهم نگاه کرد و با د اوشیس

 . نمتیبی... خوشحالم که شاداب م ریسالم خانم ... صبحتون بخ -

لبخند و تشکر نشستم و  هی. با  دیرو برام عقب کش یزودتر از من صندل اوشیرفتم که س زیطرف م به
 . خودشو اشغال کرد یهم بعد از صندل اوشیس

خراب نکنم ... به  ندهیاالنمو با فکر و ترس از آ یفکر کردم و با خودم قرار گذاشتم لحظه ها یلیخ شبید -
 . وجود نداره ... بهتره فعال فکرشو نکنم بایکمه و تقر یلیقول تو امکان وجود داشتن مشکل خ

نشان ندادم  یتیروش زد . حساس یبود رو تو دستش گرفت بوسه ا زیم یدستم که رو یبا خوشحال اوشیس
 . تا صبح خوبمون رو خراب نکنم

آماده رفتن شد . قبل از  اوشی. بعد از صبحانه س میدو نفره صرف کرد نایگرم و با لطف م یطیتو مح صبحانه
گونه ام زد  یرو یآروم خم شد و بوسه ا یا "با اجازه  "از خونه خارج بشه به طرفم اومد و بعد از گفتن  نکهیا

 . و با لبخند از خونه خارج شد

 تیتو آغوشش احساس امن روزیو د شدمیمحبتهاش و توجه هاش دلگرم مرنگ باخت ! درسته از  لبخندم
 . در من زنده کرد یبوسه اش دوباره حس بد یکردم ول

 . شدن دارم تیفکر کردن و اذ یبرا یشتریامروز کنم ، مطئنن امروز موارد ب داریکردم فکرم رو معطوف د یسع

رأس ساعت هشت  ارشیو مشغول آماده شدن شدم . ک نییپا رمیاومد خبر بده م یدادم وقت امیپ ارشیک به
کار دارم از  ییجا نکهیسپردم و با گفتن ا نایمنتظرمه . طبق معمول درسا رو م نیتو ماش نییداد که پا امیپ

 . خونه خارج شدم

 . شدم و سالم کردم نیماش سوار
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 ! ی... چه زود اومد ریسالم .. صبح بخ -

 : بستم و گفتم مویمنیا کمربند

بدونه ....  دارید نیاز موضوع ا یزیفعال چ اوشیتو ... راستش دوست ندارم س یایتعارف نکردم ب دیببخش -
بازم اعصابشو به هم  هیازیچه ن نصورتیا ری... در غ گمیهم م اوشیگفت به س یمهم زیاگر امروز سامان چ

 ! میزیبر

 : تکان داد و گفت یسر ارشیک

پسره  میشانس اورد شیبده ... دفعه پ یلیخ ینسبت به سامان رفعت اوشیعکس العمل س موافقم ... -
 ریبدجور زده بودش .... خدا خواست که پسره ز اوشیکنه و گفت حقش بوده ! .... س تینخواست شکا

 ! نمرد اوشیدست س

 . میو راه افتاد دمیدردناک کش یاتفاقات اون روز قلبم آه یآور ادی با

به خودم اومدم که  یو تنها زمان کردمی. مدام تو فکر بودم و داشتم تو دلم دعا م دمینفهم ریاز مس یچیه
 : گفت ارشیک

 ! میدیرس -

از قبل هماهنگ شده بود و ما  زی. همه چ میرفت یو به طرف درب ورود میشد ادهیپ نیحرف آروم از ماش بدون
زندان به قدر  طی. مح دمینفهم یزیکردن ها چ یها و معرف ی. از هماهنگ میشد تیهدا نیبه سالن مراجع

بمونم ، تمام بدنم  نجایا قهیچند دق زا شتریمراجعه کننده بودم و قرار نبود ب کیبود که من که تنها  زیخوف انگ
 . سرده رونیاز ب شتریهوا ب کردمی. احساس م دیلرزیداشت م

را به  ارشیمن و ک یمربوطه انجام شد با مأمور مسئول مالقات ها افسر یالزم و کارها یها  یمعرف یوقت
 : کرد و گفت ییراهنما یاتاق

 ! ارنیرو ب یتا زندان نیچند لحظه صبر کن -

 . قرار داشت برد یزیطرف م کیکه  یا یو به طرف دو صندل دیدستم رو کش ارشیافسر رفت ک یوقت

 ! یخشک شد یکار ناولیبود آروم بودنت .... تو که هم نیا -

 : نشستم و گفتم یآرام به

 ! زرمیتو فر کنمیبده .... حس م یلیخ نجایا -

 . چک کرد مویشونیدستم بعد گونه ها و پ یاول دما یبا نگران ارشیک

 . مطبوعه نجایا یحتما .... دما نهییفشارت پا -

 . در اورد یکرد و شکالت بشیدست تو ج بعد

 . بهتره یچیاز ه ینه ول ای کنهیکمکت م دونمیبخور ... نم نویا ایب -
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 . غش کردن نبود یبرا یخوردم . االن اصال زمان مناسب یکردم و شکالت رو به آروم تشکر

 ؟ میبر یخوایم -

 . گردمیبرنم گهیاومدم ... د نجاشینه ! تا ا -

 . وارد اتاق شد یموقع در باز شد و سامان دستبند زده همراه سرباز نیهم

تو زندان بود  نکهیکرده بود ! . با ا رییمدت کم چقدر تغ نیشدم . تو ا رهیخشک شده بهش خ دنشید با
 . موهاش بود دیسف یو تارها یالغر کردیم ییکه به شدت خودنما یزیچ یظاهرش مرتب بود ول

 . ستادیما نشاند و خودش دم در ا یسامان را رو به رو سرباز

 : تلخ زد و گفت یلبخند دیکه نگاه مبهوت من رو د سامان

 . یاینم کردمی... فکر م یممنون که اومد -

 : آروم گفت شتریب یکرد و با تلخ یمکث

 ! یتعجب کن نجوریا دمیبهت حق م -

 : آروم گفتم ییو با صدا دمیکش یقیعم نفس

 ! یعوض شد یلیخ -

،  یمانیبود بهم نگاه کرد . حسرت ، پش صیتلف قابل تشخحس مخ نیکه توش چند ینگفت و با نگاه یزیچ
نبودم که از غم تو  یطیمن در شرا ی. ول شدیم دهیبود که تو چشماش د یحس نیشتریو غم . آره غم ب یتلخ

 . رمیقرار بگ رینگاهش تحت تأث

 ! میوقت ندار ادی... ما ز یبگ یخواستیم یبگو چ -

 : انداخت و گفت ارشیبه ک ی. سامان نگاه کردیبود که داشت صحبت رو شروع م ارشیک

 . ادیتنها ن دایو زدمیحدس م -

 : و گفتم دمیکش یقیدوخت . نفس عم زیم ینگفت و نگاهشو رو یزیچ ارشیک

 . ...من آماده ام یناگفته دار یحرف ها یگفت گفت لتی... وک شنومیمن م -

 : تو جاش جا به جا شد و گفت یکم سامان

 . تیدنبال زندگ یکه افتاد بر یبعد از تمام اتفاقات کردمی! .... فکر م بایشوهر د شیپ یبرگشت دمیشن -

 زیبا چند قدم به م عیبه طرف سامان براق شد که سرباز سر تیبا عصبان ارشیبزنم ک یحرف نکهیاز ا قبل
 . کنه یریگ شیپ یشد تا از هرگونه اتفاق کینزد

 . یی.... قاتل زن مرحوم برادرم تو ییهم قاتل باشه اون تو یحرف دهنتو بهم ... اگر کس -
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 یصندل یرا به آرامش دعوت کرد و رو ارشیشد . سرباز ک رهیخ ارشیبه ک یعکس العمل چیبدون ه سامان
 . نشوند

 : رو به سامان گفتم یاز مکث بعد

 یخواستیکه م یزیبگو چ عتریسرتو رو ...  ینیمقدمه چ یخاطرات رو دارم نه حوصله  یاداوری تیمن نه ظرف -
 . یبگ

 : نگاهم کرد و گفت رهیچند لحظه خ سامان

بهت  یاعتماد نکن انیک اوشیو به س یرو نکن بایتو هم اشتباه د نکهیا ی....من برا گمیباشه بدون مقدمه م -
 . یکنیدرخواستمو قبول م نیداره ا تیبرات اهم باید یتو و بچه  ی... اگر زندگ ییتنها ی... ول گمیرو م قتیحق

 . اعتماد کامل دارم ارشیحرفت رو بزن سامان .... من به ک -

تو هم  کنمی.... فکر نم باستیبگم فقط مربوط به تو و د دیکه با یزیچ ی.... ول ستیقابل اعتماد ن گمیمنم نم -
 . به جز خودت بفهمه یکس یدوست داشته باش

 : آروم دم گوشم گفت ارشیبهم نگاه کردم که ک تیعصبان با

 . بهتره نمیرو نب یعوض نیا ی.... هر چ مونمیمن دم در منتظر م یخوایاگر م -

 : نگاه کردم و گفتم بهش

 . ممنونم -

 . ... من دم درم .... حواسم بهت هست کنمیخواهش م -

رو به سامان  زیآم دیتهد یراه برگشت و با لحن نیب یبلند شد و به طرف در رفت ول ارشیلحظه بعد ک چند
 : گفت

 ! خونت حالله یناراحتش کن ی... اگر ذره ا یگیم دایبه و یحواست باشه چ -

 . از اتاق خارج شد عیهم سر بعد

 .... حاال بگو -

 : باز هم چند لحظه مکث کرد و گفت سامان

 نمیبد بود ... مدام نفر یلیخبه مرگش کرده حالش  دیتهد اوشیروز مرگش بهم زنگ زد و گفت س باید یوقت -
 . هاش گفت هیو گر ناشینفر نیمهم هم ب زیچ هی یول کردیم

 گفته ؟ یچ بای؟ ... د یچ -

 زینجات همه چ دیبهش عالقه داشتم بهت بگم کل ی... گفت اگر ذره ا رهیمینابود شده و م گهیگفت د باید -
 ! هیتو صندوق راز خاک
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به عنوان صندوق  بایبود که من و د یمیصندقچه قد هیاسم  ی. راز خاک مونیبا سرعت برگشت به بچگ ذهنم
هم  یزیچ هیو  ذاشتندیم ونی. اون روزها تو مدسه بچه ها با هم رازهاشونو در م میرازهامون درست کرده بود

.  یصندوقچه راز خاک میگذاشت سمشوو ا میکرد دایصندوقچه پ هیهم  بای، من و د کردنیم میبه عنوان راز قا
فقط خودمون  دیکه برامون با ارزش بود و با یزی. بعد اون تا سالها هر چ میخاک پنهانش کرده بود ریآخه ز

 . میذاشتیرو اون تو م موندیم

 ؟ هیتو اون صندوق چ -

تو  زینجات همه چ دیاگر دوستش دارم بهت بگم کل دادینگفت ... فقط قسمم م یچیه بای... د دونمینم -
 دونستی.... انگار م کشهیاونو م اوشیس گفتیبود و م دهیترس یلیخ بای.... اونروز د هیراز خاک یصندوقچه 

مرد  باید یکجاست .... وقت ندوقتو اون صندوقه و اصال اون ص یچ دونمی... من نم دهیرس انیکه عمرش به پا
 . خوردینم یدرد چینجات به ه دیکل گهید

 نیتر ی! ... چرا فراموشش کرده بودم .... اون صندوقچه مخف یباز مونده بود . صندوقچه راز خاک دهانم
 . میداشت بایبود که من و د یزیچ

 : از جام بلند شدم و گفتم عیسر

 ؟ یاطالعات را بهم داد نیا ریچرا انقدر د -

 . نگفتنشون از گفتنشون بهتره زایچ یخودم رو دارم ... بزار نگفته بمونن .... بعض لیمن دال -

دم مرگش بهت  بایمورد ... د نیا یبهتره گفته نشن ... ول زایچ یلیاگر فقط مربوط به خودت باشه آره ... خ -
 . یتو دو سال طولش داد یول یحرفشو بهم بگ نیاعتماد کرده بود تا آخر

 کردمیرف از اتاق خارج شدم . حس مشد . بدون ح رهینگفت و با همون نگاه غمزده اش بهم خ یزیچ سامان
 . گرفتم یانرژ

 : گفت یبه طرفم اومد و با نگران دنمیبا د ارشیک

 ؟ یشد ؟ .... خوب یچ -

 . نبود یخاص زیممنون خوبم .... چ -

 ؟ میخوب ... بر یلیخ -

 . میبر -

 : گفتم میشد نیسوار ماش ی. وقت میهم از زندان خارج شد با

 . کن ادهیمنو خونه خودمون پ کنمیخواهش م ارشیک -

 ؟ تهیخودتون ؟ ... منظورت خونه پدر یخونه  -

 . آره ... کار دارم اونجا -
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 . باشه -

 . و بره کشهیگفتم کارم طول م یکرد . اصرار داشت صبر کنه تا برگردم ول ادهیمنو دم خونه پ ارشیک

 . دمیدو اطیرو همون دم در گذاشتم و به طرف ح لمیوراد خونه شدم . وسا عیسر ارشیرفتن ک با

 یاز تو لچهیب هیدردسر  یمجنون دفن شده بود . با کل دیدرخت ب نیسوم ریدرست ز یراز خاک ی صندوقچه
 . کردم و مشغول کندن قسمت مورد نظر کردم دایپ یانبار

 میرو اونجا قا یمهم دیمدارک شا باید نکهیاون صندوقچه هنوز هم سالم مونده باشه تا ا کردمیفکرشو نم اصال
که امن  ییو تنها جا گردهیهمه جا رو دنبال اون مدارک م اوشیکه س کردهیم ینیب شیحتما پ بایکنه . گرچه د

 . بود یراز خاک یصندوقچه  نیبوده هم

ه به کندن باالخر  قهیکنده شد . بعد از چند دق یسفت شده بود و به سخت یهمه مدت حساب نیبعد از ا خاک
 یهنوز هم بدنه اش کامل بود . خاک ها یکهنه شده بود ول یلیما خ کی. صندوقچه کوچ دمیصندوقچه رس

 . روش رو با دست کنار زدم و درش رو باز کردم

لبم نشست . خاک رو لباسام و  یرو قیعم یشده بود لبخند دهیچیپ یکیدسته برگه که تو پالست هی دنید با
 . صندوقچه رو کامل تکوندم و وارد خونه شدم

مطمئن بودم که مدارک پروژه  بایتقر یول اوردمیازشون سر در ن ادینشستم و برگه ها رو در اوردم . ز زیم پشت
از مرگش پنج روز قبل  کیدرست  باید دادیقرارداد که نشون م هیوکلتنامه و  هی گهید کیپالست هیهاست . تو 
 . که به نامش بوده رو به من منتقل کرده یدرصد سهام

ها غافل  یاز نامرد یمن فکر همه جا رو کرده بود ول یبایاشک تو چشمام جمع شد . د یول یاز چ دونمینم
 یفیهمه کث نیپاک من فکر ا یبایشوهرش در حق خواهرش غافل شده بود . د اریتمام ع یشده بود . از نامرد

 . رده بودرو نک

. انقدر محکم که تمام  کردیبود و محکم بغلم م نجایاالن ا خواستیبدجور هواشو کرده بود ... چقدر دلم م دلم
 . نداره یبرام رنگ گهید ایکه بعد از دن ییمن کجا ی بایتمام بشه . د امییتنها

 لمیموبا یاشک ییام کم کنم . با چشما نهیس یرو ینیتونستم از حجم سنگ نکهیکردم تا ا هیچقدر گر دونمینم
 . رو برداشتم و ناخوداگاه با مهرداد تماس گرفتم

 ! جانم -

 ؟ ییسالم ..... مهرداد ... کجا -

 . دیچیپ یتو گوش عیسر یلینگران مهرداد خ یصدا

 . افتاده ی؟ .... اتفاق ی؟ ... خوب دایشده و یچ -

 : گفتم دیلرزیانباشته شده تو گلوم م یکه هنوز صدام از بعض ها یدرحال

 ... کردم داشونیکردم .... مهرداد پ دایپ -
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 . دایو یدیسکته ام م ی؟ .... دار یی؟ .... دختر تو کجا یکرد دایرو پ یچ -

 . به من نگفت یزیهمه مدت چ نیا یگفته بود و اون عوض یبه اون عوض بایبه سامان گفته بود .... د باید -

 . شتیسمانه رو بفرستم پ یی.... من االن خارج از شهرم ... بگو کجا ارمیاز حرفات سر در نم یچیمن ه دایو -

 . رو برام گذاشته زیهمه چ بایمن خونه خودمونم .... مهرداد .... مهرداد د -

 ؟ یدی. شنرو باز بزار حتما .. ی.... در ورود دمی... االن به سمانه خبر م دایآروم باش و کنمیخواهش م -

 . زارمیآره ... باز م -

 . زنمیباشه .... آروم باش االن به سمانه زنگ م -

... فقط دلم  دمیفهمیامو انقدر ها هم نم هیگر لی، دل هیگر ریبلند زدم ز یرو قطع کردم و با صدا تلفن
 . بشم یخال دیکنم تا شا هیبلند گر یبا صدا خواستیم

بدون حرف بغلش کردم .  دمشید یرنگ به روش نمونده بود . وقت چارهی. ب دیساعت نشده سمانه رس مین
لحظه پر کنم و سمانه سخاوتمندانه بغلم کرد  نیتو ا یجور هیرو  باید یخال یجا خواستمیم دی... شا دونمینم

 . دوساله ام رو پر کنم یها ییو گذاشت کمبود خواهر و تنها

 . آب اورد وانیل هیرو مبل نشوند و رفت از آشپزخانه برام  آروم شدم منو یکم یبعد وقت قهیدق چند

 . یشیبخور آروم تر م نویجان ... ا دایبفرما و -

 : گفتم یاز آب خوردم . چند لحظه بعد به آروم یکردم و کم تشکر

 . شدند دایکردم .... مدارک پ دایسمانه پ -

 : بهم نگاه کرد و گفت یدواریبا ام سمانه

 ؟ انیمتوقف شده کارخانه ک یکدوم مدارک ؟ .... مدارک پروژه ها -

 : گذاشتم و گفتم زیم یرو رو وانیل

 . آره ... هم مدارک پروژه ها .... هم اسناد مربوط به انتقال سهام -

 : گفت یصورتش در حال نقش بستن بود با خوشحال یبزرگ رو یکه لبخند یدر حال سمانه

 ؟ یکرد داشونیکجا بودند ؟ ..... چطور شد پ -

امروز به درخواست  نکهینبود .... تا ا ادمی.... اصال اون مکان  میازش خبر داشت بایبود که فقط من و د یییجا -
 . سامان رفتم مالقاتش

 . ... درسته ختیرو به هم ر باید یکه زندگ هیسامان ؟ .... سامان همون -



 

 
180 

تماس گرفت و گفت سامان گفته  ارشیبا ک لشیو گردش وک دیخر میکه با هم رفت ی... روزآره ... خودشه . -
نجات همه  دیقبل از مرگش بهش گفته کل بایناگفته داره .... امروز رفتم مالقاتش و اونم گفت د یحرف ها

 . رازمونه یتو صندوقچه  زیچ

 خب حاال مدارک کجان ؟ -

دادم و چشمام رو بستم .  هیمبل تک یه رفت سراغ مدارک و منم به پشتاشاره کردم . سمان زیدست به م با
 . بودمیبه فکر خودم و بچه ام م دیبود و با ادیاسترس امروز ز

 . استراحت کنم یکردم با حفظ آرامش کم یکرد و منم سع یسمانه در سکوت مدارک رو بررس یساعت مین

 : ساعت سمانه نشست کنارم و گفت میاز ن بعد

نشد  رمیاز مدارک پروژه ها دستگ یادیز زیکامله .... چ زیکردم .... درباره سهام همه چ یمن مدارک رو بررس -
 . نداشته باشه یدارم ... اگر از نظر تو اشکال یشنهادیپ هی... 

 هست ؟ ی؟ ... مشکل یشنهادیچه پ -

 رایمورد سم نیوژه ها متوجه نشدم .... تو ااز مدارک پر یادیز زینه ! نگران نباش ..... همونطور که گفتم چ -
هنوز  ایهستند و آ یپروژه ها چ نیبفهمه ا تونهیو حتما م هییغذا عیکمکمون کنه .... اون کارشناس صنا تونهیم

 . نه ایهم قابل استفاده هستند 

 ایآ ی، ول ارهیاز مدارک سر در ب تونهیو صد در صد م هییغذا عیکارشناس صنا بایمثل د رایفکر فرو رفتم . سم به
 ؟ میرو هم وارد ماجرا بکن رایکه سم هیکار درست

خطرناک باشه  دیشا انیجر نیا کنمیدارم فکر م یکه چقدر بهتون اعتماد دارم ول یدونیسمانه جان خودت م -
 . کردم نگرانتونم انیهم که تو و مهرداد رو وارد جر نجای.... تا هم

 : تمو تو دستش گرفت و گفتبا لبخند دس سمانه

چطور  میجان .... خدا شاهده مثل خواهرم دوستت دارم ... هم من هم مهرداد خوب بلد داینگران نباش و -
 . ادینم شیپ یخدا مشکل دی... نگران نباش .... به ام نطوریهم هم رای... سم میباش زیمواظب همه چ

 . کنم چطور ازت تشکر دونمیممنونم سمانه جان ... نم -

 . ساعت بعد اومد مین رایتماس گرفت و سم رایزد و در جوابم منو بغل کرد . سمانه با سم یلبخند سمانه

چند ساعت زمان ببره ، من و  دیمدارک شد و گفت شا یمشغول بررس رایسم یاز سالم و احوال پرس بعد
 هیتک نتی. سمانه به کاب میتا راحتتر تمرکز کنه . پس به آشپزخانه رفت میتنهاش بزار میگرفت میسمانه هم تصم

 : داد و گفت

 ! میینجایکه معلومه امروز رو ا نجوریا -

 . خونه ؟ .... مزاحمت نباشم ادیم یانگار آره ... مهرداد چه ساعت -
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 : کرد و گفت یخنده ا سمانه

 ! تنها بمونه براش خوبه کمی... امروز  یونه ... ولخ رسهیامروز که خارج شهره و احتماال تا سه م -

ناهار از  ی. برا گفتیهم نم یزیمدارک بود و چ یمشغول بررس راینگفتم . تا ظهر سم یزیزدم و چ یلبخند
 . میبا هم خورد یو با خنده و شوخ میغذا گرفت رونیب

اومد  یبا لبخند خاص رایکه سم میکردیو صحبت م میخوردیم یچا اطیتو ح میبود و من و سمانه داشت عصر
 : نگاهش کردم و گفتم یدواری. با ام شمونینشست پ

 هست ؟ یدیشد ؟ ... ام یچ -

 : گفت خوردیسمانه م یاز چا یکه کم یزد و در حال یلبخند رایسم

ستند ه یشاهاکار واقع هیپروژه ها  نیبگم ا دیبا یمدارک قابل استفاده هستند ول نیتا چه حد ا دونمینم -
هم  یکل کنمیفکر م یاز دستش نرفته .... به جز ضرر مال یزیپروژه ها رو از دست داده کم چ نیکه ا ی.... کس

 . دلش سوخته

 : گفت یصبر یسکوت کرد که سمانه با ب یکم رایسم

 ؟ خورنیهم م یمدارک به درد نیخب ! ... بعدش .... حاال ا -

 : گفت تیبار با جد نیبه من انداخت و ا ینگاه رایسم

 نیبار شروع شدن و بعد با مرگ طراحشون متوقف شدن .... تو ا کیپروژه ها قبال  نیا دمیاونطور که شن -
پروژه ها ارزش  نیاستفاده نشده باشه االن ا گهید یکارها یپروژه ها برا نیبرنامه ا شیو پ نهیسالها اگر از زم

 . دارن یادیز یلیخ

 : شده بودم گفتم جیگ یه کمک یمن در حال نباریا

برنامه هاش  شیو پ نهیکه از زم یچ یعنیبودند ...  یمدارک تا امروز مخف نیجان .... ا رایسم یچ یعنی -
 . استفاده شده باشه

 : تو جاش تکون خورد و گفت یکم رایسم

مورد استفاده قرار  شییابتدا یقسمتها یعنیبار شروع شدن ...  کیپروژه ها قبال  نیجان .... ا دایو نیبب -
انجام نداده  گهید یپروژه  هیبا استفاده از همون مقدار اطالعات  انیک یدو سال کارخانه  نیگرفته ... اگر تو ا

 شهیقسمت به اصطالح لو رفته م رییبا تغ فقط نصورتیا ریمدارک استفاده کرد در غ نیاز ا شهیباشه پس م
 . پروژه ها رو برگردوند یارزش رفته 

 نه ؟ ایبه قول تو لو رفته استفاده شده  یبفهمم که از قسمت ها دیخب چطور با -

 . یکن یرو بررس ریدو سال اخ یتو شرکت و پروژه ها یبر دیراه داره ... با هیفقط  -

 : دادم و گفتم هیمبل تک یبه پشت یدینا ام با
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 ! ارمیپروژه ها سر در نم نیاما من که از ا -

 ! رایتو سرم جرقه زد . سم یفکر ناگهان

من و  دنیبا د رایشده . سم رهیسمانه هم درست مثل من بهش خ دمینگاه کردم که د رایبه سم خندیل با
 : سمانه با تعجب گفت

 ؟ نیکنیبه من نگاه م نجوری! ؟ ... شما دو تا چرا ا هیچ -

شد و  کینزد رایبه سم یدم . سمانه کمرو افکارش ز  دییلبخند مهر تا هیبه من انداخت که با  ینگاه سمانه
 : گفت

 . ارهیسر در نم زایچ نیبوده و اصال از ا یکه رشته اش پرستار دایجونم .... خواهر گلم .... و رایسم -

 : با سوءضن به ما نگاه کرد و گفت رایسم

 . نیمشکوک نقدری؟ ... چرا ا نیبگ نیخوایم یچ -

 : زدم و گفتم یلبخند

 ؟ یمشغول به کار ییجان .... تو االن جا رایسوال سم هی؟ .... فقط  هینه بابا مشکوک چ -

 : با لبخند گفت تیدر نها ینگاهمون کرد ول یشاک یمتوجه منظور من و سمانه شده بود کم گهیکه د رایسم

 م بشم ؟از کجا معلوم من اصال بتونم تو اون کارخونه استخدا ی... ول دمیخب ... فهم یلیخ -

 : زدم و گفتم قیعم یلبخند

به تجربه  ازیدوستم ن گمی.... م کننی.... حتما قبول م کنمیصحبت م ارشیو ک اوشیاونش با من ... با س -
 داره .... چطوره ؟

 : ، سمانه با ذوق گفت رایسم یجا به

 . رهیم شیراحتتر پ یلیخ زیوارد کارخونه بشه همه چ رای... اگر سم شهینم نیبهتر از ا -

به  تونستیچقدر م شدیوارد کارخونه م رایصورت هر سه تامون نشسته بود . واقعا اگر سم یرو تیرضا لبخند
 یبودم بتونم مقام مناسب دواری. ام کردمیصحبت م ارشیو ک اوشیبا س عتریهر چه سر دینفع ما باشه ... با

 . کنم دایپ رایسم یالزم رو داشته باشه برا یها یکه دسترس

 . میصحبت و خنده از خونه خارج شد یساعت بعد ، بعد از کل مین

شام  کی هیته ازیمورد ن لیزدم و وسا ییبه سوپر مارکت و چند فروشگاه مواد غذا یبرم خونه سر نکهیاز ا قبل
 یاومد ول ینم اونقدرا هم به من نکهیهر چه تمام تر به طرف خانه رفتم . با ا یو با انرژ دمیرو خر یخانوادگ

 ! بشه هوارد کارخان دیحتما با رایبه خرج بدم . سم استیامشب س دیبا
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دست  نکهیشام رو خودم آماده کنم . قبل از ا خوامیگفتم م نایخونه لباسام رو عوض کردم و به م دمیرس یوقت
تو  اوشیمثال متعجب س یتماس گرفتم . بعد از چند بوق صدا اوشیبه کار بشم به اتاقم رفتم و اول با س

 . دیچیپ یگوش

 ! دمیلحظه فکر کردم توهم زدم که شمارتو د هیسالم خانم ...  -

 : کردم و گفتم یمصلحت یا خنده

 ! برام بگو تیحاد روح تی... بزار جواب سالمتو بدم بعد از وضع اوشیسالم آقا س کیعل -

 . که خانم مارو سرافراز کردن و تماس گرفتن شده ی.... خب چ گهیحاد ! ... حاده د یگیم یخب دار -

 . آماده کنم خوامی... شام هم خودم م نیایدارم ... با هم ب ارشیبا تو و ک یزنگ زدم بگم امشب کار مهم -

 : گفت تیشد و با جد یجد عیسر یلیخ اوشیس یصدا

 ؟ یشام رو آماده کن خوامی؟ ... خودت م یچ -

 . کنم یآشپز خوامیکردم و امشب خودم م داشویاز خونه دوستم خر یبله .... برگشتن -

لنگ پا  هیسه ساعت تو آشپزخونه  ینر دایآخه ! .... و هیچه کار نی؟ ..... ا یخوب دای؟ .... و یتو چکار کرد -
 ! ایکن یآشپز یستیبا

 ؟ نیایکردم ... م یبابا خوبه خوبم ... امشب هم کارتون دارم هم هوس آشپز -

 ... نه ؟ یکنیمن بگم تو کار خودتو م یهرچ -

 : لحنم رو استفاده کنم و گفتم نیکردم مظلومتر یسع

 . رمیگیکمک م نایاز م شترشوینگران .... ب یبابا یکنم .... نگران نباش آقا یآشپز خوادیخب دلم م -

 : کرد و گفت یخنده ا اوشیس

 گمیم کنمیم دایرو هم پ ارشیخب .... درباره دعوتت هم من که صد در صد رأس ساعت خونه ام .... ک یلیخ -
 . ادیب

 . ازش رمیگیدعوت م زنمیزنگ م ارشیخودم به ک ستین شتیحاال که پ -

 ! اری.... مواظب خودت باش و به خودت فشار ن نمتیبیبرم .... شب م دیمن با دایباشه .... و -

 . ... برو به کارت برس .... خدا نگهدارباشه  -

 . خدا همراهت -

کردم کار دارم باهاش و  دیشام دعوتش کردم و تأک یهم زنگ زدم و برا ارشیبعد از قطع تماس به ک بالفاصله
 . ادیو اونم قول داد ب ادیحتما ب
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لحن خوبم و جواب دادن به  نکهیکنم افتادم . با ا یخودم آشپز خوامیم دیفهم یوقت اوشینگران س یصدا ادی
 اشیجواب شوخ یبود . وقت نیریبرام ش ییجورا هی یو به خاطر هدفم بود ول استیهاش فعال از س یشوخ
 هیمواقع  نجوری، ا دهیم یشتریعمل ب یو به خودش آزاد نهیبیباز م شتریتوجه ب یرو برا دونیو اونم م دمیرو م

رو برام زهر  ینیریش نیا ادشیرفتن ز شیکه با پ یالبته تا زمان.  نهیشیته دلم م ینیریجور ش هیجور آرامش 
 دمیم حیترج ییجورا هیرو در من زنده کردند ...  یبد ینکنه . مثل امروز صبح و بوسه اش که دوباره حس ها

به عنوان شوهرم برام  اوشیپا بر جا بمونه . قبول کردن س میداشت بایکه قبل از مرگ د یزیروابط صلح آم
 . سخته یلیخ

 یول رمیگیکمک م نایاز م شتریو منم گفته بودم ب ارمیبه خودم فشار ن ادیگفته بود ز اوشیس نکهیا عالرغم
 رونیلحظه هم از آشپزخانه ب کیدرسا کوچولوم که  یتمام کارها رو خودم انجام دادم ، البته با همراه بایتقر

 . کرد یزبون نیرینرفت و مدام دورم گشت و ش

فر  یها رو تو یکه گرفته بودم درست کردم . ماه یتازه ا یپلو با سبز یشکم پر و سبز یشام ماه یبرا
 . قابلمه برنج همراه درسا از آشپزخانه خارج شدم ریز یفر و شعله  یگذاشتم و بعد از چک کردن شعله 

تو  یاستراحت تو وان به کوچولو یداشتم با کم می. تصم کردیبه خواهش من داشت وان رو برام پر م نایم
چشمش به وان و  یصورتش که وقت دنیبسپارم که با د نایشکمم هم استراحت بدم . خواستم درسا رو م

 . از خودم دورش کنم ومدیدلم ن دیحمام افتاد باز شد و خند

 ! حمام برمشیدرسا لباس آماده کن ... با خودم م یبرا کنمیجان خواهش م نایم -

 : ان بهم نگاه کرد و گفتنگر  نایم

 . وقت هی ادیخانم .... بهتون فشار ن دی! ... ببخش یول -

 : به صورت نگرانش زدم و گفتم یلبخند

تو وان .... فقط لطفا تو لباسها و حوله اش رو آماده کن تا بعد از حمام  زارمشی.... م کنمیبغلش که نم -
 ! یریبگ لشیتحو

 . ذوق کرد یحمام کل برمشیدارم با خودم م دیق درسا رفت . درسا که دگفت و به طرف اتا یچشم نایم

کنه  یکه مخصوص حمامش بودن گذاشتمش تو وان تا باز یدرسا رو در اوردم و با چند تا اسباب باز یلباسها
 . کردمیم اطیاحت دیوارد وان بشم دوش گرفتم ، باالخره درسا هم تو آب بود و با نکهی، خودم هم قبل از ا

 کردیمدام به شکمم نگاه م ومدیکردم . تمام مدت درسا اصال بغلم ن یساعت با درسا تو آب باز میبه ن کینزد
 . کرده حیدرسا رو توج نجوریدرد نکنه که ا ارشیکه مبادا بخوره بهش . دست ک

 . بدنم چقدر خسته است دمیفهمی. تازه م دمیدادم و تو آب دراز کش لیتحو نایرو م درسا

گرفتم و از حمام  یرفت . دوش مختصر نیهام از ب یکردن تو آب تمام خستگ لکسیساعت ر کی بأیاز تقر عدب
 . خارج شدم



 

 
185 

 ی. لباس پارچه  دمیو تا مچ پام بود پوش شدیگشاد م نهیس ریسه ربع سبز رنگ که از ز نیآست راهنیپ هی
از  میمال یلیخ شیآرا هیسرم جمع کردم و با  یباال رهیگ هیراحته . موهامو خشک کردم و با  یلیداره و خ یلخت

 . اتاق خارج شدم

گرفتن  یگرفتم برا میدور چک کردم و تصم هیرو  زیمونده بود . همه چ ارشیو ک اوشیبه اومدن س یساعت مین
 عیسر یلیخ رای. به اتاقم برگشتم تا راحتتر بتونم صحبت کنم . سم رمیتماس بگ رایاطالعات با سم نیآخر

 . جواب داد

 . جان ! ... سالم دایجانم و -

 ؟ ... بدموقع که مزاحم نشدم ؟ یجان ... خوب رایسالم سم -

 . ... اتفاقا با مهرداد و سمانه حرف سر تو و پروژه ها بود هیچه حرف نی... ا زمینه عز -

 : کردم و گفتم یا خنده

 ؟ یدار یچ دیپس به موقع تماس گرفتم .... خب ! ... خبر جد -

ربط  نیهم شدم .... البته بازم به ا گهیمورد مهم د هیکردم .... متوجه  یبررس قیپروژه ها رو دق گهیدور د هی -
 ! نه ایبرنامه ها استفاده شدن  شیداره که پ

 . شمیم جیگ یلیواضح بگو .... من خ کنمیجان خواهش م رای.... سم یچه مورد مهم -

 : کرد و گفت یسرفه ا رایسم

رو  دیکل تول ستمیگفت س شهیپروژه ها م نیموضوع نشده بودم که ا نیجان .... من صبح متوجه ا دایو نیبب -
و روشهاشو  یدیداشته کل خطوط تول میبا استفاده از پروژه ها تصم انیک یکارخانه  یعنی! ....  کننیعوض م

 تیقطعا موفق شدیاجرا م شیدوسال پ وژهپر نی... اگر اداره  یاردیلیپروژه ها ازش م نیکنه ! .... ا تیآپد
 . رو به هم زده زیخب نبود مدارک و فوت طراح همه چ یول داشتیم انیکارخونه ک یبرا یبزرگ یلیخ

 : که به فکر فرو رفته بودم گفتم یحال در

از دست رفته هم مجبور  یبزرگ نیبه ا ی.... هم پروژه  دهید یبد یلیحساب کارخونه ضرر خ نیپس با ا -
 . رو هم بدن یشدن ضرر متوقف ساز

پانزده درصد سهام کارخانه  یجبران خسارت متوقف ساز یبرا انیک اوشیسمانه بهم گفت س ی... وقت قأیدق -
چند تا پروژه چقدر ضرر وارد  یرو فروخته واقعا تعجب کردم ... با خودم گفتم مگه متوقف ساز یبه اون بزرگ
با  یبرام قابل درک نبود .... ول صالمجبور شده پانزده درصد سهام رو بفروشه ! ... ا انیک اوشیکرده که س

 . کرده بوده ریگ یاساس راتییتغ یسر هی ری.... کارخونه تو مس مونهینم یباق یتعجب یپروژه ها جا نیا دنید

داشته باشم ....  یقضاوت کنم و چه رفتار دیچطور با دونمیشدم .... نم جیگ یلیبگم ..... خ یچ دونمینم -
 . است دهیچیمبهم و پ یلیخ زیهمه چ
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 امرزیخواهرت هستم ... گرچه تبحر اون خداب ی... من همرشته  کنمیجان .... من کمکت م داینگران نباش و -
دو  نیا یوژه هاکه پر شهیمعلوم م یوقت زی.... جواب همه چ دونمیباالخره رشته امه و م یکار ندارم ول یرو تو

 . بشه یسال بررس

 . مونهیجز صبر کردن تا اون موقع نم یپس کار -

 ! شهیم یچ مینیبب میصبر کن دیدرسته ... فعال با -

 : گفتم رایبه سم عی، سر دمیرو شن یباز شدن در ورود یموقع صدا نیهم

 . اومدند ارشیو ک اوشیبرم .... س دیجان من با رایسم -

 . خبر از تو گهی.... راحت باش ... پس د زمیباشه عز -

 . امشب کار رو جور کنم .... فعال خداحافظ نیهم کنمیم یممنونم ... باشه .... سع -

 . زمیخداحافظ عز -

از  شهیبه خودم انداختم و با لبخند از اتاق خارج شدم . درسا مثل هم ینگاه نهیرو قطع کردم ، تو آ تلفن
سالم  یرفتم و با انرژ کی. نزد دیخندیداشت از ته دل م لیبه چه دل دونمیبود و نم شده زونیآو ارشیگردن ک

 . کردم

 ! ها نیداشت ریتأخ قهی.... چند دق انیک ونیسالم آقا -

 : داد و گفت نایو کتشو به دست م فیک اوشیس

 ! دو ساعت تو مغازه معطلم کرد ارشیک نینداره ... ا یربط چی... به من ه ستیمن ن ریتقص -

 : پاکت قرمز رنگ به طرفم گرفت هی ارشینگاه کردم خواستم حرف بزنم که ک ارشیک به

 . ! عموه یمال فندق کوچولو نی.... ا دییبفرما -

درسا و به  یهم برا نیدو تا خرس ع ارشیحرفم صرف نظر کردم . ک هیلبخند بسته رو ازش گرفتم و از بق با
 ! فندق گفتیم میبه بچچه تو راه دنیدش فندق کوچولو گرفته بود . جدقول خو

کنترل همه  یو خودم برا زیوقت شام بود دعوتشون کردم سر م گهیازش تشکر کردم و چون د ییخوشرو با
 . به آشپزخانه رفتم زیچ

و  ارشیبگم که منصرف شدم . ک زیموضوع رو سر م خواستمی. م میخورد یمیگرم و صم یطیرو تو مح شام
گرفتم بعد از شام موضوع رو مطرح  میکرد ، پس تصم یبحث جد شدیداشتند و نم یادیز یدرسا سر و صدا

 . کنم

خوابونده شد  نایموند ، اونم فقط به خاطر هضم غذا و بعد توسط م داریساعت ب میاز شام درسا به زور ن بعد
 : و گفتم دمیکه فرصت رو مناسب د میخوردیتازه م یمویبا ل یچا می. داشت

 . خواهش دارم هیچون ازتون  میراستش امشب خواهش کردم دور هم باش -
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 : گذاشت و گفت زیم یاستکانشو رو اوشیس

 . ی... چه خواهش میما سراپا گوش -

 : مکث کردم و گفتم یکم

 ازینامه اش ن انیپا یجربه داره .... برابه ت ازی.... ن هییغذا عیاز دوستام کارشناس ارشد صنا یکیراستش  -
با کار آشنا بشه .... چون قصدش فقط به  کیرو مطالعه کنه و از نزد نهیزم نیپرژه ها تو ا یسر کیداره که 

نکرده ....  دایپ یکار نیهم یبرا اشهمشغول به کار ب یمدت طوالن ستیدست اوردن تجربه است و قرار ن
 ؟ نیکمک کن نیتونیشما م

 : گفت دیرسیکه متفکر به نظر م یدر حال ارشیک

 ارهیدوستت موقتأ تو کارخونه مشغول به کار بشه تا تجربه به دست ب یخوایاگر درست متوجه شدم ... تو م -
 ! ... درسته ؟

 : زدم و گفتم یلبخند

مطالعه  یهم برااجرا شدن رو  رأیکه اخ ییخواهش کنم پروژه ها خواستمیم شهیاگر م یبله .... ول یقسمت -
 ! ریچهار سال اخ ی.... مثال پروژه ها نیبزار ارشیدر اخت

 : نگاه کردم و گفتم اوشیبا لبخند به س شتریب یگذار ریتأث یبرا

 رو کمکتون حساب کنم ؟ تونمیم -

 : گفت ارشیبگه ک یزیچ اوشیس نکهیاز ا قبل

 . رهیبگ میتصم دیبا اوشیمورد س نیو فروش کارخونه است ... در ا یامور مال شتریمن که کارم ب -

چند لحظه  اوشیبا نگاهم قانعش کنم . س کردمیم یشدم و منتظر شدم . سع رهیبا لبخند خ اوشیس به
 : گفت تیدر نها یسکوت کرد ول

تمام شده  یپروژه ها تونمیهم فقط م یپروژه ها یموقتا مشغول به کار بشه ... برا تونهیباشه .. دوستت م -
 . هستن محرمانه هستند انیکه در جر ییبزارم .... اونها ارشیرو در اخت

 : نگاهش کردم و گفتم یخوشحال با

 ! یکرد دمیدوستم روسف شیممنونم .... پ یلیخ -

 : زد و گفت قیعم یلبخند دیکه ذوق منو د اوشیس

 هست ؟ یدوستت ک نیخب حاال ا -

 : انداختم و گفتم ارشیبه ک ینگاه



 

 
188 

آشپزخانه ها  یبرا دیخر میکه رفت یرو ارشیبه خواهرش دوستم .... ک شتری.... من ب راستیاسمش سم -
 . دشید

 : باز گفت یییبا رو یبرق زد ! .... ول ارشیک یواقعا چشما ایفقط به نظر من اومد  دونمینم

 . اومد یمبه نظر  ی... دختر خونگرم و خوب دمشیآره ... من د -

 : داد و گفت هیمبل تک یبه پشت اوشینگفتم . س یزینگاهش کردم و چ مشکوک

 . کارخونه ادیبگو فردا ب تونهیاگه م -

 . ... بازم ممنون گمیباشه حتما م -

 ! خانم کنمیخواهش م -

 . کم راحت شد هی المیجور شد و خ کردمیکه فکر م یزیراحتتر از چ یلیخ زیچ همه

به صفحه نگاه کرد صورتش  یزنگ خورد . وقت ارشیک لیکه موبا میکردیصحبت م میبود که داشت یساعت مین
کرد و به طرف تراس رفت .  یغذر خواه عیرو صورتش نشست . سر یظیجمع شد و اخم غل هیاز ثان یدر کسر

 . مینگفت یزیچ یرد و بدل شد ول اوشیمن و س نیمتعجب ب ینگاه

زد  اوشیحرف نشست . س یمشوش برگشت و ب یتا حدود یول یکامال جد یصورتبا  ارشیبعد ک قهیدق چند
 : به شونه اش و گفت

 . رفت تو هم افتی؟ .... چرا ق ارشیشده ک یچ -

 : مردد به من کرد و آروم گفت ینگاه ارشیک

 ! بود یسامان رفعت لیوک رندهیتماس گ -

دوختم و  ارشی؟ نگاه نگرانم رو به ک رهیتماس بگ دیچرا با گهیسامان د لیلحظه استرس گرفتم ، وک هی
 : برافروخته گفت یو صورت تیبا عصبان اوشیشده که قبل از من س یخواستم لب باز کنم و بپرسم دوباره چ

 ؟ خواستیم یزنگ زده بود ؟ ... چ یچ یبرا زیهمه چ یاون ب لیوک -

 : با هم مردد نگاهم کرد و آروم گفت ارشیک

 . کرده یقلب یسکته  یعصب ی.... ظاهرا در اثر فشار باال مارستانهیسامان تو ب -

 : تو حرفش و گفت دیپر تیبا عصبان اوشیس

 . عذاب وجدانشه که امونش نداده نیکرده که کرده ... به ما چه ؟ ... حقشه .... ا -

 : کرد و رو به من گفت اوشیبه س یبا اخم نگاه تند ارشیک

ندادن .... سامان هر لحظه  یدیام چیگفت دکترا ه لهیوک یگرفت ! .... ول یخواه یمیچه تصم دونمینم دایو -
 . داغونش کردن یو فشار عصب شیروح یماری.... ب رهیامکان داره بم
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 : دوخته بودم گفتم ارشیکه نگاه پر استرسم رو به ک یحال در

 ؟ یگیرو به من م نایا یچرا دار -

 : نگاه کرد و آروم گفت اوشیمردد به س ارشیک

...  می.... خواهش کرده حاللش کن کشهیآخرشو م یداره نفس ها گفتیم لشیاونطور که وک یسامان رفعت -
 ! راحتتر جون بده دیصورت شا نیگفته در ا

ها ....  ی.... عامل تمام بدبخت رهیمینداشتم .... سامان داره م یحس چی.... انگار ه یخال هیبودم .. خال یخال
.... داره روانه  رهیمیخاک بخوابند داره م ریو مامان االن ز بایکه باعث شد د ی... کس مونیزندگ ینابود لیدل

 . فرستاد ور بایمامان و د شیکه دو سال پ یی.... جا شهیقبرستون م

که  ییجا رهی. سامان داره م... دادمیبه نفرتم ادامه م دیبا ای؟ ....  کردمیحاللش م دی؟ .... با کردمیم دیبا چکار
 ی.... ول دونمیهم داد نم دیتقاص پس نداد ... شا ایدن نی.... اون تو ا شهیدادگاه هر انسان برگذار م نیآخر

 . دهیتقاص پس م ایمطمئنم که اون دن نویا

 : بلند شدم و گفتم یآن میتصم هی تو

 ! مارستانیب نیمنو ببر کنمیخواهش م -

شدند . بهتشونو درک  رهیحد گشاد شده بودند بهم خ نیکه تا آخر ییهر دو با چشمها ارشیو ک اوشیس
 دیاز سامان بگذرم و بزارم به قول خودش راحت جون بده با نکهیا ی.... برا رفتمیم دیمن با یول کرمیم
 ! رهیمیکه داره م دمیدیم دی... با دمشیدیم

 : که انگار باورش نشده بود با بهت گفت اوشیس

 ؟ مارستانیب ی.... گفت ی؟ .... گفت یبر یخوایکجا م دای؟ .... و یچ -

 : رو تکون دادم و گفتم سرم

 . برم دی.... من با نیمانعم نش کنمیآره ... خواهش م -

 : تمام گفت تیبا جد اوشیس

 اون پست فطرت ؟ دنید ی؟ ... بزارم بر یچ گهید -

 : بهش ... دستشو تو دستم گرفتم و گفتم دهی، چسب اوشیخجالت نشستم درست کنار س بدون

تر از اونه که بتونم تا ابد با نفرت  دهیدارم .... قلب من زخم د ازی.... درکم کن که ن کنمیخواهش م اوشیس -
بگذرم  ایدن نیکنم ... بزار برم ... بزار برم و به خودم کمک کنم تا حاللش کنم ... تا ازش تو ا یاز سامان زندگ

.... درد  یدرکم کن دیبا گهینتونه تو د یهر ک اوشی... س ششیپ رهیکه داره م ییواگذارش کنم به همون خدا و
.... سامان داره  میروشن کن ی... قلبهامونو کم گمونوینفرت زند نیمن و تو مشترکه ... بزار با کم کردن ا

 . میکن یو نفرتشو هم با خودش راه ادینخواهد بود .... بزار  ایدن نیتو ا گهی... د رهیمیم
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شد  رهی... چند لحظه بهم خ زندیهم از اشک داشتند برق م اوشیس یشد . چشما ریاز چشمهام سراز اشک
. دستاشو دور کتفم حلقه کرد  دیحال نرم منو تو آغوش کش نیدر ع یخاص ول یلحظه با خشونت هیو بعد تو 
 : گوشم زمزمه کرد ریز دیباریکه غم ازش م یش فشرد و با لحنکه مواظب شکمم بود منو به خود یو در حال

 یبا ارزش یزهایچ نی، به جز درسا تو و بچمون آخر دایکنم .... و یسکیر نیچن تونمیآخه چطور ؟ .... نم -
 .... ؟ یتونیکدومتون کم بشه ... چطور م چیاز سر ه ییناکرده مو ییخدا خوامی.... نم نیکه برام موند نیهست

بودند رو پشت شونه  کاریدستامو که ب ارشیبار به محبتش جواب دادم ... بدون توجه به حضور ک نیاول یبرا
 : موهام نشوند و گفت ینرم رو یبوسه ا اوشیکارم س نیهاش گذاشتم . با ا

 ییاخد ترسمی.... م زمیعز ترسمی... م دایو ینفرت پاک بشه ... ول نیحدلقل از ا مونیزندگ خوامیمنم م -
 . دهیبهت م یاسترس بد یاون عوض دنی.... د ادیسرت ب ییناکرده بال

 . تنها باشم خوامی؟ .... نم یایمواظب باشم ... باهام م دمیمواظبم ... قول م -

 : شد و بعد با دست اشکهام رو پاک کرد و گفت رهیاز خودش جدا کرد ، چند لحظه بهم خ منو

 . تنهات بزارم شهی... مگه م امی... باهات م زمیحتما عز -

 : سپاسگذار بهش زدم و گفتم یلبخند

 . اوشیممنونم ... ممنونم ازت س -

 : و با تعجب گفتم دمیبه چشمام کش یبهم زد . تازه متوجه اطرافم شدم . دست یجوابم اونم لبخند در

 کو ؟ ارشیپس ک -

 : کرد و گفت یخنده ا اوشیس

 . ن موقع که خانم لطف کردن و منو بغل کردنرفت اتاق درسا .... همو -

 . شده بودم کینزد اوشیخودم به س لیبود که م یبار نیاول نی. ا دمیخجالت کش یچرا ول دونمینم

از  یتلفن ارشیک یچطور ول دونمی. نم میبه راه افتاد مارستانیبه سمت ب یسه نفر ارشیبعد با ک قهیدق چند
سرعت اجازه دادن ،  نیبود به ا یچون وضعش بحران دیمالقات رو داد . شا بیسامان ترت لیوک قیطر
 . میگرفت داریاجازه د عیسر یلیبود خ یهر چ ی... ول دونمینم

رو محکم گرفتم و راه  اوشیبهم دست داد ، دست س بیعج یلرز میشد مارستانیکه وارد ب یلحظه ا از
دم مرگ  نکهیبخاطر ا ی. مالقات ممنوع بود ول میاتاق شدوارد  اوشیمن و س قهی. بعد از چند دق میافتاد

 . بطلبه اجازه دادن تیحالل خواستیم

که  ی. سامان در حال دیرسیپر بود و انواع بوق ها و هشدار ها به گوش م یپزشک یاز انواع دستگاه ها اتاق
 . بود دهیبهش وصل بود بدون حرکت رو تخت دراز کش میس یادیتعداد ز
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که دستش رو محکم گرفته بودم  یبه دستم وارد کرد و به طرف تخت رفت ، منم در حال یفیفشار خف اوشیس
 . باهاش همراه شدم

 ینگاهش به ما افتاد چشماش پر از اشک شد . به سخت یپامون چشم باز کرد وقت یصدا دنیبا شن سامان
.  کنهیم یادیز یلیهر حرکت تالش خ یرو برداشت . معلوم بود که برا ژنیدستش رو اورد باال و ماسک اکس

 یو با صدا ستسامان سکوت رو شک نکهیحرف زل زده بودم بهش . چند لحظه به سکوت گذشت تا ا یب
 : گفت کنهیصحبت م یکه معلوم بود به سخت یزمزمه وارد در حال

ا ... ضربه زدم ... البته به جز از .... از همه .... به شم شتری.... ب نمیبیخوشحالم ... که ... هر دوتونو .... م -
تقاص .... پس دادم .... هم اون  ایدن نی.... ا نی... من هم .... هم تو ا رمیمی... من ... من دارم ...م باید

 .... ... خواهشـــ نی... لم .. کن حال...  کنمی... خوهش م دمی.... تقاص ... م ایدن

 . دادیمرگ سامان را م یگوشخراش که ندا ییبلند شد . صدا وگرافیبوق ممتد الکتروکارد یصدا

 : زمزمه کردم آروم

 . ازت گذشتم سامان ... حاللت کردم .... راحت برو -

 یکه با نابود یداد ... نفرت انیکه کاشته بود پا یشد ... سامان مرد ... اون رفت و با مرگش به نفرت تمام
 انیما رو مبدل به جهنم کرد با مرگ سامان پا یو به مدت سه سال زندگمن به وجود اومده بود  یباید یزندگ

 . تپهیانگار قلبم ازادانه تر م الاز نفرت درونم رو با خودش برد ... حا ی. اون با مرگش قسمت افتی

کرد و منو به طرف در  یو سرم رو تو آغوشش مخف ستادیجلوم ا عیسر یلیحال بد من خ دنیبا د اوشیس
 . دیکش

شد . برخالف تصور  دییبعد مرگ سامان تا قهیشد و چند دق ریبه طرف اتاق سراز یپزشک میخروج ما ت اب
 . حالم بد نشد ، من تازه قلبم سبکتر شده بود ارشیو ک اوشیس

 . میدکتر به خانه برگشت شیشدن پ تیزیساعت بعد بعد از و مین

و  یک شبیاومد د ینم ادمیبستمش . اصال  عینور سر میبخاطر تابش مستق یآروم باز کردم ول چشمامو
شدم . چشمام خود به خود  یو خواستم پهلو به پهلو بشم که متوجه مانع دمیکش یا ازهی. خم دمیچطور خواب

کم کم ذهنم فعال شد . من تو اتاق  یشدم ول جیاطرافم گ طیمح دنیباز شدند . چند لحظه با د عیسر
 .... که منو گرفته ینی.... ا یعنی! .. پس ... پس  اوشمیاق س؟ .... من تو ات کنمیچکار م اوشیس

 اوشیکه دورم بود رو محکم پس زدم . آره ! ... خودش بود .... س یاز جام پاشدم و دست عیسر تیعصبان با
 . بود که بغلم کرده بود

 . داد زدم بایتقر یبلند یبگه با صدا یزیچ نکهیچشماشو باز کرد و قبل از ا یجیبا گ اوشیس

 ؟ یبغلم کرده بود ی؟ .... به چه حق کنمیچکار م نجایمن ا -

 : که انگار تازه ذهنش فعال شده بود گفت اوشیس
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 ... دمیم حیآروم باش .... برات توض دایو -

 : به مراتب بلندتر از قبل گفتم ییاش چنگ زدم و با صدا هیقیادامه بده ، به طرفش هجوم بردم و به  نذاشتم

 ؟ یمنو تو تخت و بغلت خوابوند ی؟ .... به چه حق نجایا ی؟ .... چرا منو اورد یدیم حیرو توض یچ -

 شیهم چطور پ دونستمیمخصوصا که نم اوشیبه س یکیهمه نزد نیکارها و حرفام دست خودم نبود ... ا اصال
... من  خواستمین نمم یخالف نبوده ول اوشیکار س ی. از لحاظ منطق دادیبهم م یبد یلیاومده حس خ

! ... گرچه قبال دو  مهکه شوهر خواهر  دمیخواب یقبول کنم شب رو تو آغوش مرد تونستمی.... نم تونستمینم
 یبد یهمخوابش بوده ام و بچه اش رو تو بطنم دارم .... انقدر حالم بد بود و حس ها دیبار با زور و تهد

اومد ... در حال حاظر اون فقط  یشوهر من هم هست به چشمم نم اوشیمسئله که س نیداشتم که اصال ا
 . بود بایشوهر د

 : اش جدا کرد و منو رو تخت نشوند و گفت قهیدستامو از  اوشیس

 شده مگه ؟ ی؟ ... آروم باش ! .... چ دایچته و -

 : گفتم تیشدن بهش نگاه کردم و با عصبان شیخ یک دونستمیکه نم ییچشما با

 یبغلم کرده بود ی؟ ..... به چه حق نجایا یشده ؟ .... چرا منو اورد یچ یدونیه ؟ ! .... تو واقعا نمشد یچ -
 . ی.... تو اجازه نداشت یخواب بودم بهم زد یدستتو وقت ی.... به چه حق

 : پر از خشم شد شونه هام رو گرفت و با خشم گفت اوشیس چهره

... به همون  یمن هست یکه تو زن عقد ی؟ ... به همون حق یچه حق یپرسیازم م ی؟ .... تو دار یچه حق -
 نکهی؟ .... جز ا یرو سرم خراب شد یمن تو شکمته .... مگه من چکار کردم که اول صبح یکه بچه  یحق

 ؟ ردمو فقط دستمو دورت انداختم ... هان ؟ .... چکار ک نجایاورمت ا یبخاطر نگران

بد درونم بهم انقدر جسارت دادند تا تو  یحس ها یول دیسوال آخرشو چنان داد زد که تمام بدنم لرز دو
 : بشم و بگم رهیچشماش خ

منو به عقد خودت  یطیرفته چطور و با چه شرا ادتی... نکنه  یرو به زور به دست اورد یگیکه م یحق نیا -
 دینه ! ... شا ایبزارم ....  ارتیجسممو در اخت یبورم کردمج دیرفته چطور منو با تهد ادتی؟ ...  یدر اورد

 نیهم یچطور داشت نکهیا ای....  دبه وجود اوم یچطور و ک یکنیکه حق خطابش م یبچه ا نیرفته ا ادتی
 ! یکشتیحقتو م

زد و آباژور کنار تخت رو محکم  یداد بلند تیبا عصبان اوشیساکت شدم چون س یتمام نشده بود ول حرفام
 . پرت کرد و داد زد واریبه طرف د

 . ؟ یاتفاقات گذشته رو تو سرم بکوب یخوایم ی.... تا ک کشمینم گهی! ... د دایبسه ! .... بسه و -

تو اون  اوشیس یبرسونه ول بینکنه منو بزنه و به بچه ام آس دمیلحظه ترس هیبرداشت ،  زیطرفم خ به
 . بهم نداد یتکون چیه یمحکم گرفت ول یلیمراقب بود . شونه هام رو خهم  طیشرا
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.... کل وجودم با  تمی.... غرورم ... شخص دمی... بابا منم درد داشتم ... منم زجر کش یبفهم یخوایچرا نم -
..... درد و غمم کورم و کرم کرده بود ....  دمیفهمیرفته بود ... من نم نیخرد شده بود و از بب یاون دروغ لعنت

 . دیدیمغزم فقط انتقام خرد شدن هام رو م

که اشک  یآروم در حال ییبا صدا نباریافتاد . ا نیزم یهام رو ول کرد ... پاهاش سست شد و دو زانو رو شونه
 : رو صورتش روان شده بود گفت

بفهم در  یرو در حقت کردم .... ول نهای.... آره من بدتر یذره هم که شده تو منو درک کن هی یخوایچرا نم -
ببندم و  یعفت ی... ناموس پاکم تهمت ب گناهمیکرده بودن که به زن ب یشده بود ... کار یحق من چه ظلم

 مویکردند که من باعث مرگ همسرم .... زنم .. مادر بچم بشم ! .... تمام زندگ یبه مرگش کنم .... کار دیتهد
گناهکاره برابر  کردمیکه فکر م ییبایکه کامال با د ی.... کس یوسط فقط تو بود نی... ا دنیشک شیبه آت
که دو  یکس ی... شد یشد میو وارد زندگ یتو با سماجت موند یفرار کنم ول خواستمیم لی.... اوا یهست

که تمام خرد شدنم هام  فهممیکردم .... تازه بعد از دو سال و و اون همه زجر م یسال عقده هامو روش خال
که با زنم و بعدش هم با تو کردم خرد شدم  یدوسال و کار نی... تمام زجر هام ... پوچ بودن .... حاال بخاطر ا

من و تاوان ازم  یبه عنوان عذر خواه ای.... ب ریبگ ایمونده ب یزیچ یکنیازم مونده ؟ ... اگر فکر م یچ گهی..... د
 . کنمیم متیتقد لیهست با کمال م یزیچ یکنی.... اگر فکر م ریبگ

کرده بود گذشته رو فراموش کنم . من  یمدت سع نیلحظه مکث کرد ، تازه به خودم اومده بودم ، من ا چند
لحظه مختل شد ؟ ... چرا  هیشد ؟ ... چرا ذهنم  یپس چ دهیهم زجر کش اوشیکه درک کرده بود م که س

و  میرو فراموش کن زیچ هداغونش کردم ؟ .... مگه قرار نبود هم اوردم و ادشیبه  زویهمه چ گهیبار د کی
. چند لحظه  شدیاز گلوم خارج نم ییصدا چیه ی؟ خواستم حرف بزنم ول میبرگردون مونیآرامش رو به زندگ

بدون توجه به حضور من  دیکش رونیدست لباس از کمدش ب هی حرفیاز جاش بلند شد ب اوشیبعد س
 : گفت یسرد و جد ینبا لح نباریمکث کرد برگشت و ا یو به طرف در رفت ول دشونیپوش

 دهیجواب نم زیچ چی.... انگار ه مونمیچطور بگم غلط کردم ... چطور بهت بفهمونم که پش دونمینم گهیمن د -
 . ارمیجوره بهت فشار نم چیه گهی... د یخوای... هر جور تو م

 دادیکه نشون م دمیرو شن یشدن در ورود دهیکوب یبعد هم صدا یو کمو از اتاق خارج شد  دیاز چرخ بعد
 . رفته اوشیس

 مونیپش اوشیبار از رفتارم با س نیاول یبودم ... برا مونی. پش هیگر ریبلند زدم ز یبا صدا اوشیرفتن س با
من و خم شدن کمرش ... از  یدستا ریبودند ... شکستنش ز نیسنگ یلیبرام خ اوشیس یبودم ... حرفها

. از کارم  دادنیو آزارم م تنبه جونم انداخ یهمه مهمتر شکستن غرور مردانه اش و اشکهاش عذاب وجدان بد
؟ ...  یمن چ یبشه ول کیجبران کنه و آروم آروم بهم نزد کنهیم یهمه جوره سع اوشیبودم ... س مونیپش

؟ ... چرا فکر  هیچ ریآرامش اخ نیسهم من از به وجود اومدن ا .... پس امیقدم از موضعم کوتاه نم هیچرا من 
 اوشیس خواستی.... چقدر دلم م داشتمیبر م دیکه با هیتنها قدم مونیفرصت به زندگ کیدادن  کنمیم

االن به آغوشش پناه ببرم  خوادیشد ... چقدر دلم م یچ دمی... نفهم دیببخش گفتمیو االن بهش م رفتینم
 قیباشه ، اونجور آرومم کرد و آرامش رو به وجودم تزر یمشکل دیدکتر گفت شا یکه اون شب وقت ی.... آغوش
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من بودم که  نیا نباریمن اونو از خودم رونده بودم ... ا نباریکه من خراب کرده بودم ... ا فیح یکرد ... ول
 . تو اتاق و برام صبحانه اورد اومد نایم نکهیکردم تا ا هیچقدر گر دونمیبه هم زدم . نم مونویآرامش زندگ

بود که شکسته بود .  یبود که شده بود و دل یخب کار یبودم ول مونیروز گرفته بودم ، از کرده ام پش تمام
 . ارمیبود که جبران کنم و از دلش ب نیاومد ا یکه حاال ازم برم یتنها کار

.  دمیپختن خورش فسنجان رو خر ازیمورد ن لی. وسا دیخر رونیب میو درسا رفت نایعصر بود که با م یطرفها
 . گرفته بودم امشب خودم براش درشت کنم میعاشق خورش فسنجونه و منم تصم اوشیس

 نیبهتر خواستیدرسا و خودم دست به کار شدم . دلم م شیرو فرستادم پ نایخونه م میبرگشت یوقت
 ییو دلجو یچه از لحاظ شام چه رفتار و صد البته عذرخواه دیرو درست کنم . امشب با تونمیکه م یفسنجنون

 . بسپارم یاتفاق صبح رو به فراموش

رو صدا کردم و ازش خواهش  نایبه نظر خودم که فوق العاده شده بود . م دمیغذا آماده شد ازش چش یوقت
 : و گفت دیکردم نظرشو بگه . اونم چش

 ! خوشمزه است یلیشده .... خ یخانم عال -

شام درسا رو زودتر از حد معمول داد و خودش همراه درسا غذاشو خورد و  نایزدم و تشکر کردم . م یلبخند
رو برام  طیو مح دستیفهم نقدریگفت و با درسا رفتند تو اتاق . ازش ممنون شدم که ا ریزود شب بخ یلیخ

 . آروم کرده

هم کردم و موهامو باز  یمختصر شی. آرا دمیپوش یقشنگ یلیکوتاه خ نیرنگ آست یگرفتم و لباش گلبه دوش
 . شدم اوشیگذاشتم و منتظر اومدن س

از  اوشیمنصرف شدم . س ی. چند بار دستم به طرف تلفن رفت ول ومدین اوشیس یول 11،  10،  9 ساعت
 اندازه یب یساعت نشان از ناراحت نیتو ا ومدنشیجواب بده . ن ستیدلخوره و اصال معلوم ن یلیدست من خ
 ییهم اگر خدا کردیم واهگ نجوری. هم دلم ا افتادهیبراش ن یمطمئنم بودم اتفاق بد ییجورا هیاش داره . 
 شهیخبر بد هم بایاومد تا سرم رو ببره ! و در ضمن به قول د یخانم م ونیافتاده بود قطعا کتا یناکرده اتفاق

 . کاناپه خوابم برد یرو یک دمی! انقدر منتظر موندم که نفهم شتازهیپ

 . شدم داریب نایم یبا تکون ها صبح

 . سر جاتون نیبر نی... بلند ش نیدیخواب نجایخانم چرا ا -

 : باز کردم و گفتم مهیتا ن چشمامو

 ساعت چنده ؟ -

 . خانم میهشت و ن -

از  شتریب یلیرأ خظاه شی. ناراحت ومدین شبید اوشیاز جام بلند شدم و به طرف حمام رفتم . س یسست با
 . بد بود یلیحرفاست ..... حق هم داره .... رفتارم خ نیا
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 ارشیکردم و با ک یکه موقع دوش گرفتن گرفته بودم رو عمل یمیگرفتم و بعد از خوردن صبحانه تصم دوش
 . تماس گرفتم

 . دیچیپ یتو گوش ارشیک یاز چند بوق صدا بعد

 ؟ یسالم ... چطور -

 سالم ... خوبم ممنون ... مزاحم که نشدم ؟ -

 .... درسا و کوچولو چطورن ؟ هیچه حرف نینه ا -

 . زنگ زدم یکار هی یبرا ارشیخوبن ممنون .... ک -

 . افتاده ی؟ .... اتفاق یچه کار -

ش زدم به یبد یو حرفها دمیبحثم شد بدجور بهش توپ اوشیصبح با س روزیهم آره هم نه .... راستش د -
 . ومدهیاصال خونه ن شبیو د روزید اوشیس یشدم و خواستم جبران کنم ول مونی.... بعد از کرده خودم پش

بد دعواتون  دمیکه فهم گفتیهم م ییزایچ هیمن بود .... حالش خراب بود و  شیپ شبی.... د دونمیآره م -
 . شده

 . بهش زدم یبد یو حرفها دمیهش پرب خودیبد بود ؟ .... همش تقصر منه ! .... ب یلیحالش خ -

 . ینازش رو هم بکش یخواینگران نباش ... مخصوصا که ظاهرا م شهیخوب م -

 ؟ یکنیکمکم م ارشیجبران کار اشتباهم رو بکنم نه ناز آقا رو بکشم ! .... ک خوامیم -

 : کرد و گفت یخنده ا ارشیک

 ؟ ادیازم بر م ی... خب چه کار کنمی.... بله که کمک م میبگذر یها ول هیکیهر دوش  دایو -

 : گفتم یزدم و با خوشحال یلبخند

 ؟ هیکجاست و امروز برنامه اش چ قیبهم بگو االن دق -

سر داره  هیو  گهیهم تمام قراراشو موکول کرده به هفته د روزیتو اتاقشه و از د قایچشم .... االن دق یبه رو -
 . کنهیسر پروژه ها کار م

 . افتادم رایسم ادیاومدن اسم پروژه  با

 . اومد اونجا یم دینبود دوستم با ادمیگرفته بودم اصال  روزی! .... انقدر از د ارشیک یوا -

 . ادیب گهینگران نباش اومده ... خودم هم کارهاشو درست کردم و قراره از هفته د -

 . مونه یامروز تمام روزو تو دفترش م اوشیس یممنون ... خب حاال مطمئن یوا -

 . گرفته فعال خودشو حبس کرده یآره ... آقا افسردگ -
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 . ممنونم ... من برم فعال -

 . یباشه برو موفق باش -

تو اتاق و با وسواس  دمیپر عیرو لبم نشست . سر قیعم یرو گذاشتم . لبخند یکردم و گوش یخداحافظ
 دمیو شال قرمز رنگ پوش میحاملگ یبودم با شلوار مشک دهیخر اوشیبا خود س قرمز رنگ که یمانتو هی اریبس
رون . بازم درسا کوچولوم یرنگم رو هم دست گرفتم و رفتم ب یمشک یورن فیخوشگل هم کرده و ک شیآرا هی. 

ه گل رز دست هی دیسپردم و از خونه خارج شدم و با آژانش خودم رو به کارخونه رسوندم . البته خر نایرو به م
 . قرمز رو هم فراموش نکردم

 نیا دیدیحدش گشاد شد . کال هر کس از بدو ورود منو م نیتا آخر یمنش یوارد سالن شدم چشما یوقت
 : رفتم و گفتم یمنش زیاز کنارشون رد شده بودم . به طرف م توجهیمن ب یعکس العمل رو داشت ول

 ..تو دفترشونن ؟ انیک یسالم ... آقا -

 : و با لکنت گفت دیکش یقینفس عم یمنش

 ... شما ؟ دیبـ .. ببخش -

 : زدم و گفتم شیجیبه گ یلبخند

 . هستم .... همسرشون انیک دایو -

 : و گفت دیکش یخواهر دوقلو داشت نفس راحت بایافتاده بود که د ادشیکه انگار تازه  یمنش

 . داخل دییتو دفترشون هستن ... بفرما انیک ی... آقا انیبله خانم ک -

. تشکر کردم و به طرف دفتر  دادیاطالع م اوشیبه س دیرفت با ادشیانقدر جا خورده بود که اصال  چارهیب
 . وارد اتاق شدم اوشیس دییبه راه افتاده . دم در چند لحظه مکث کردم و در زدم و با بفرما اوشیس

و ساکت منتظر  ستادمیا زیبه راه افتادم . چند قدم مونده به م اوشیس زیرو پشت سرم بستم و به طرف م در
 . بود یزیو مشغول نوشتن چ نییسرش رو انداخته بود پا اوشیشدم . س

سرش رو بلند کرد . نگاهش که به من افتاد چهره اش پر از تعجب شد . چند  زنمینم یحرف دید یوقت
 : با لبخند به طرفش گرفتم و گفتم کردم و دست گل رز قرمز رو یرو ط ماندهیباق

 . شتیامروز خودم اومدم پ نیهم ی... برا یومدین شبیسالم .... د -

 : کرد و گفت یقیرفت و به جاش اخم عم نیاز ب اوشیس یتو چهره  تعجب

 . یشی؟ ... بگو ! ... حداقل خودت راحت م یدار ی؟ .... نکنه حرف ناگفته ا نجایا یاومد یچ یسالم ... برا -

هم مرتکب  یمقصر منم و اشتباه کم نباریباشه ا یبه لحن سرد و گزنده اش نکنم ، هر چ یکردم توجه یسع
 ! نشدم

 : مبل و گفتم نیکتریو خودم نشستم رو نزد زشیم یگل رو گذاشتم رو دسته
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 .... منتظرت شدم تا یلیخ روزید -

 : و گفتم نییراحتتر باشم سرم رو انداختم پا نکهیا ی، برا کردینگاهم م رهیخ داشت

اومدم  ی... ول کنهیرو نم روزمید خودیب یجبران حرفها یعذر خواه هیکه  دونمیکنم ... م یتا ازت عذر خواه -
 . دمیشد که اونجور بهت پر یچ دمیکردم .... نفهم یلحظه قاط هی روزی.... د دیبهت بگم متأسفم ! ... ببخش

 : لرزون ادامه دادم یی، با دست گرفتم و با صدا دیام چکرو گونه  اشکم

افتادم  یکه تو روت گفتم هم نم یاون اتفاقات ادیمدت گذشته رو کنار گذاشتم ... اصال  نیباور کن من تو ا -
 . دیاون حرفا از دهنم پر هویشد که  یچ دونمی.... نم

آروم و مثل قبل  یبا لحن نباریاز جاش بلند شد و نشست کنارم و ا اوشیس دمیلحظه ساکت شدم که د چند
 : با محبت گفت

هم  ی.... ازت خواسته ا یهمسرم یسخته که قبول کن یلیهنوز برات خ دونمی... م کنمیمن درکت م دایو -
 یحالت خوبه ول دکتر گفت تو نکهیبا ا شبی..... پر یبغل کردن ساده رو منع کن هیانتظار ندارم  یندارم ... ول

تنهات بزارم ....  تونمیاصال نم دمیاوردمت تو خونه د ی... وقت یدیخواب نیماش ینگرانت بودم .... تو تو یلیخ
صبح دستم رو انداختم دور  یدم دما نکهیتا ا کردمیبردمت اتاق خودم ... تا صبح مدام نگرانت بودم و نگاهت م

نداشتم  یا گهیخودم وگرنه به خدا قصد د شیانت بودم بردمت پمن فقط چون نگر  دای.... و دمیکمرت و خواب
بد عکس العمل  یلیتو خ یبرنجونمت ... ول خواستمیبه تو رو نداشتم .... نم دنبو کیقصد نزد ی... حت

 . ینشون داد

 : نگاهش کردم و گفتم یاشک یچشما با

 خودیب یشد که اونجور داد زدم و اون حرفها یچ دمیبد شد .... خودم هم نفهم یا کدفعهی... حالم  دیببخش -
 روزی... د روزی... راستش .... راستش د شمیشدن و بغل کردن ها نم کینزد نجوریرو بهت زدم .... من مانع ا

 ... یکه رفت

 : شجاعتم رو جمع کردم و آروم گفتم تمام

... دلم  کردمیم هیگر ی.... وقتچقدر رنجوندمت  دمیفهم یبه خودم اومدم ... وقت ی... وقت یرفت یوقت -
 . یکردیاواخر .... بغلم ... م نیو ... مثل ا یبود شمیپ خواستی... دلم م خواستیم

و بعد از دستاش دورم حلقه  دمیرو شن اوشیآروم س یخنده  ی. صدا نییشدم و سرم رو انداختم پا ساکت
 : گوشم گفت ریشد و منو بغل کرد و آروم ز

 خوبه ؟ ینجوری؟ .... ا ینجوریا -

 : تو بغلش فرو کردم و گفتم شتریلبخند زدم و سرم رو تکون دادم . خودم رو ب هیگر ونیم

 . ..... دلتو بد شکوندم دیببخش اوشیس -

 : سرم زد و گفت یرو یبوسه ا اوشیس
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 ! میبوده رو فراموش کن یهر چ ایب -

 : رو تکون دادم و گفتم سرم

 یبرادرت برا شیپ ی... اصال هم نرفته بود یبود یمسافرت کار شبی.... تو هم د میفراموش کن ایباشه ... ب -
 . غرغر کردن

 : گفت یمثال شاک یبا لحن اوشیس

 رمیبرادره من دارم .... م نمیخدا ! ... ا یدهن لق فوضول ... صاف اومد گذاشت کف دستت ؟ ... ا یا -
 . کف دست خانومم زارهیروز نشده همه رو م کیدرد و دل اونوقت آقا  ششیپ

بار  نیاول یکردم و برا کی، چند لحظه نگاهش کردم و صورتم رو به صورتش نزد رونیب دمیاز بغلش کش خودمو
 . دیمن کوتاه اومدم اونم متقابال گونه ام رو بوس دیهم که د اوشی. س دمیگونه اش رو بوس

 . میسپرد و با هم از کارخونه خارج شد ارشیه کتمام کارها رو ب اوشیبعد س قهیدق چند

مشترک تو  یروز گردش و خوش نیبود . اول یخوب یلی. روز خ رونیب میبا هم ناهار رفت اوشیس شنهادیپ به
 . اوشیمن س میتقو

بود و سکوت خونه نشون  میو ن ازدهی. ساعت  میدر خونه رو باز کرد و هر دو خسته وارد خونه شد اوشیس
کردم روش  تیخودم رو پ بایبه طرف کاناپه رفتم و تقر اریبس یو درسا خواب هستند . با خستگ نایکه م دادیم

 : هشدار دهنده و نگران گفت یبا لحن اوشیکه س

 ! ! ... خودتو پرت نکن دایو نیآروم بش -

 : به لحن نگرانش زدم و گفتم یلبخند

 . به بعد مواظبم نیپدر .... از ا یچشم آقا -

تو دستش برگشت و نشست  یآب وانیکرد و به طرف آشپزخانه رفت و چند لحظه بعد با ل یخنده ا اوشیس
 . دمیرو گرفتم و آب رو الجرعه سر کش وانیرو به طرفم گرفت . ل وانیکنارم و ل

 تشنمه ؟ یدی.... از کجا فهم یاز تشنگ شدمیدستت درد نکنه ... داشتم هالک م یوا -

 : و گفت زد یلبخند اوشیس

 . نبود یکار سخت شهیتشنه ات م نکهیحدس زدن ا یکه تو سر شام خورد یبا اون همه ترش -

 : که لم داده بودم مانتومو در اوردم و شالم رو هم که دور گردنم بود رو هم برداشتم و گفتم همونطور

 گفتیم بای.... سر درسا مامانم همش به د خوادیخوردم .... چکار کنم ، همش دلم م یترش یلیآره خ یوا -
 ؟ ی.... اگر بچمون کم مو بشه چ شهینخور بچه ات کم مو م یترش

 : گفت کردینگاهم م یکه با خنده مهربون یدر حال اوشیس
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 . ادیب ایخوردن تو بچمون قراره کچل به دن یترش تیوضع نیپس با ا -

 : جمع شده نگاهش کردم و گفتم افهیق با

 . نگرانم ی.... خودم کل اوشینگو س یوا -

 . تو بغلش دیکرد ، دستشو دور شونه ام حلقه کرد و منو کش یمهربون یخنده  اوشیس

 . ادیم ای.... کوچولومون سالمت و مثل مامانش خوشگل به دن شهینم یزی... چ زمینگران نباش عز -

اومده  شیخوشحال بودم که تونستم کدورت پ یلینگفتم ، فقط ساکت و با لبخند تو بغلش موندم . خ یزیچ
خوشحالم که حداقل تونستم  یحرفاست ول نیاز ا شتریب یلیخ نونیب یرو حل کنم . گرچه کدورتها نمونیب

 . که خودم باعثش بودم رو رفع کنم یکدورت

فرو  اوشیسراحت تو آغوش  الیاالن با خ یحال االنم با صبح فرق داره . صبح افسرده و پکر بودم ول چقدر
 . شهیم قیرفتم و آرامش آغوشش با لطافت هر چه تمام تر داره به وجودم تزر

افتاد .  یهم م ی. خوابم گرفته بود و کم کم چشمام داشت رو میچقدر تو همون حالت مونده بود دونمینم
جمع کردم و  خوابم آروم منو از خودش دور کرد و از جاش بلند شد . تمام توانم رو جیمن گ دیکه د اوشیس

دست بلند کرد  یبدنم رد کرد و منو رو ریدستهاش رو ز اوشیس دمیخواستم منم باشم که در کمال تعجب د
 یناخودآگاه لبخند رهیداره به طرف اتاق من م دمید یچشمامو باز کردم و وقت یو به طرف اتاقها رفت . آروم ال

 . لبم نشست و راحت تو بغلش لم دادم یرو

در اتاقم رو باز کرد چند لحظه مکث کرد و بعد برگشت و به  یوقت اوشیم دوام نداشت ، سو حال خوب حس
بد به قلب و رحم حمله کردند  یبخوام بازم حالم بد شد . بازم حس ها نکهیطرف اتاق خودش رفت . بدون ا

تر  میحال من وخ میشدیم کتریزدبه اتاق ن یکنم . هر چ یدهنم رو بستم تا مبادا دوباره خرابکار نباریا یول
بودند مثل خوره از درون  یهر چ یول کردمیبد رو درک نم یحس ها نی، ا کردمی. اصال خودمو درک نم شدیم

بودم  اوشی. همونطور که تو بغل س ترسوندیمنو به شدت م یزیچ کردندیو روحم رو داغون م کردندینابودم م
اشهام باز  یک دمیاضافه شد و اصال نفهم ممیل وخهم به حا رزشبعد ل یاش فرو کردم . کم نهیسرم رو تو س

دل  گهیبار د کی نکهیا یبرا ی! ... زجرم نده ... منو نبر ... ول خوامیداد بزنم .. نم خواستی. دلم م دندیجوش
 . رمیو لرزشمو بگ هیگر ینتونستم جلو ینشکنم مهر سکوت به لبهام زدم ول

 : به خودش فشرد و با اضطراب گفت شتریمنو ب یشد با نگران میحال ناگهان رییکه متوجه تغ اوشیس

 . یلرزیهمه م نی؟ .... دختر چرا ا یشد نجوریچته ؟ ... چرا ا دایو -

که تونستم  یتنها کار تی. در نها شمیحرف بزنم . مطمئن نبودم اگر دهن باز کنم بازم منفجر نم تونستمینم
 . رو صدا بزنم اوشیبود که با عجز تمام اسم س نیبکنم ا

 ! اوشیس -

 : همونطور که تو بغلش بودم نشست رو تخت و گفت اوشیس

 . آروم باش .... چت شد آخه دای.... و زمیجانم عز -
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تو نگاهم تا  ختمیزل زدم تو چشماش . تمام حرفهام ، خواسته هام رو ر یاشک یرو بلند کردم و با چشما سرم
 . حرفهام رو از نگاهم بهتر بخونه اوشیس دیشا

 یپر از غم شد . به آروم هیثان کی... چشماش در  هیدردم چ دیشده بود . انگار فهم رهیبا بهت بهم خ اوشیس
 : گوشم زمزمه کرد ریحال بغض دار ز نیع یپر از آرامش ول ییدوباره بغلم کرد و با صدا

که برات ساختم ببخش  ی.... منو به خاطر تمام خارات بد یعادت نکرد طی.... تو هنوز به شرا زمیببخش عز -
 . یرو دار تیوضع نی.... ببخش که به خاطر من حاال ا

 : زبان باز کردم و گفتم یک دمیهم نفهم خودم

و  تیامن ی..... از طرف کنمیو فراموش کردم .... خودم هم حالمو درک نم دمتیوقته بخش یلیخ اوشیس -
 . یوقت ی... ول یول خوامیوشتو مآرامش آغ

 : لبم مانع ادامه صحبتم شد و گفت یبا گذاشتم انگشتش رو اوشیس

اتفاقات هستند .... باور کن  نیو گذشته باعث تمام ا طی.... شرا ستی.... دست خودت ن دایو کنمیدرکت م -
...  نجایاوردمت ا میکن دارشیب دمیندارم .... االن هم چون درسا تو اتاقت خواب بود و ترس یانتظار چیمن ه
 . مکار رو نکن نیا ینکن دایپ یو آمادگ یکه نخوا یتا زمان دمیقول م

 دیبوس یلرزان ، طوالن ییرو با لبها میشونیروم ... خم شد و پ دیتخت . پتو رو کش یو منو گذاشت رو برگشت
 : و گفت

 المیو خ یدیخواب یاتاق نذارم ... وقت نیامو تو اتا صبح پ دمی.... قول م رونیب رمیتو راحت بخواب من م -
 . دمی.... قول م رونیب رمیراحت شد م

تو سرپنجه  یچه آرامش دونمیمشغول نوازش موهام شد . نم اوشیرو تکون دادم و به پهلو افتادم . س سرم
 . آروم فرو رفتم یبعد عالرغم حال بدم به خوواب قهیها و نوازش هاش بود که چند دق

به بدنم دادم . شب  ییزدم و کش و قوس مختصر و کوچولو یشدم . غلت داریدرسا ب یخنده  یبا صدا صبح
به اطرافم انداختم ،  یبهتر شده بود . نگاه یلیبودم و حالم به لطف خواب کاملم خ دهیآروم خواب یلیقبل خ
صبح برنگشت . انقدر خوابم  او ت رونیکه داد رفت ب ی... اون طبق قول دمیخواب اوشیتو اتاق س شبیمن د

 . شدمیاومد متوجه م یسبک هست که اگر م

لبم از اتاق خارج شدم .  یلبخند شاد رو هیبعد با  قهیاتاق رفتم . چند دق ییجام بلند شدم و به طرف روشو از
 : گفتم ی. با خنده به طرفشون رفتم و با انرژ کردندیم یو شوخ یداشتند با هم باز منیو درسا تو نش اوشیس

 ! به دختر و پدر پر سر و صدا ریسالم و صبح بخ -

 : گفتم اوشی. با لبخند خم شدم و دستامو دورش حلقه کردم که س دیبا خنده به طرفم دو دنمیبا د درسا

 ! و ربعه ازدهیخانم ... ساعت  ریظهر بخ یبگ دی؟ .... با گهید هیصبح چ -

 . نشستم اوشیو به طرف کاناپه رفتم و کنار س دمیرو بوس درسا
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 . داشتم اجیاحت یخواب نیواقعا به همچ یول دمیخواب یلیخ دونمیم -

 : دستشو دور شونه ام انداخت و با لبخند گفت اوشیس

 ؟ یاشکال نداره ... حاال بهتر -

 : لبخند گرم دادم و گفتم کیلبخندشو با  جواب

 . خوبم یلیممنون ... خ -

 : با خنده نگاهم کرد که با تعجب گفتم اوشیس

 ؟ یکنینگاهم م ینجوری؟ ... چرا ا هیچ -

 : ابروهاشو باال انداخت و گفت اوشیس

 . برات خرج داره یخبر خوب برات دارم ول هی -

 : نگاهش کردم و گفتم مشکوک

 شده ؟ ی؟ .... چ یچه خبر -

 . گمبده تا ب نشوی! .... تو هز گهیدِ نشد د -

 : گفتم عینگاهش کردم و سر یکنجکاو با

 ؟ هیاش چ نهیخب هز -

 ! مهیباالخره مژدگون یول ستین یخاص زیچ -

و احساس کردم  دمیخجالت کش یچرا ول دونمیصورتشو جلو اورد و با دست به گونه اش اشاره کرد . نم بعد
کردم به  یبود . سع یعیطب ریغ یبه به ما گذشته کم زیهمه چ نیگونه هام رنگ گرفت . واقعا خجالت بعد از ا

 عیسر یبوسه ا یاوش با خوشحالیکه س دمیخودم مسلط باشم . صورتم رو جلو بردم و آروم گونه اش رو بوس
 : به گونه ام زد و گفت

 . مینقل مکان کن میتونیامروز م نی.... خونه امون آماده است و هم میآماده بش دیامروز با -

 ی. با خوشحال میخونه و خاطرات بدش دور بش نیاز ا میتونیلبم نشست . باالخره م یرو قیعم یلبخند
 : و گفتم دمیدستامو به هم کوب

 . بود یخبر واقعا خبر بود نیچه خوب ..... ا یوا -

 : زمزمه کردم یبه آروم بعد

 ! اش رو داشت نهیارزش هز -

 . منو محکمتر بغل کرد یخنده و کم ریبلند زد ز یبود با صدا دهیکه صدام رو شن اوشیس
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 . میشد میبردیم دیکه با یلیمشغول جمع کردن وسا نایو م اوشیمختصر با س یاز خوردن مثال صبحانه ا بعد

 دمونیجد یو به طرف خونه  میغروب بود که از خونه خارج شد یکهایو ما نزد دیتا عصر طول کش کارمون
 . میرفت

داشتم .  دمونینسبت به خونه جد یخوب یلی. احساس خ میتا کامل جا به جا بش دیشطول ک یروز چند
و  شمیبد م یکمتر دارم دچار حس ها میجا به جا شد یبهتره .... انگار از وقت یلیفضاش خ کردمیاحساس م

 . مونمیم اوشیراحتتر در کنار س

سمانه .  شیداشتم امروز برم پ میدادن به خودش برگشت شرکت . تصم یامروز بعد از ده روز مرخص اوشیس
چند  نیداشت . ا ییخوب برام داره و سمانه هم انگار خبر ها شنهادیپ هیداده بود که  امیسمانه بهم پ شبید

 . مفصل باهاشون صحبت کنم شدیخونه بود اصال جور نم اوشیکه س یروز

 : در حال عوض کردن لباسهاش بود که گفتم نایدرسا تازه تمام شده بود و م ی صبحانه

 . یببرمش مهمون خوامیراحت ... م زیچ هیتنش کن ،  رونیزحمت لباس ب یجان ب نایم -

گفت و مشغول آماده کردن درسا شد . به اتاق خودم رفتم و با سمانه تماس گرفتم و خبر دادم  یچشم نایم
 . تماس گرفتم . بوق سوم هنوز نخورده بود که جواب داد اوشیو بعد با س ششیپ رمیکه م

 دلت برام تنگ شد ؟ یزود نی؟ .... به ا ی... چطور زمیسالم خانم عز -

منو خانم خودش  یبه هر نحو ای زمیخانم عز ایخانمم  گفتیم یلبهام شکل گرفت . وقت یرو یلبخند ناخواگاه
کم کم خودم  گهی. انگار د نشستیبه دلم م یلیاومد . حرفش خ یبه وجود مدرونم  یجور دلگرم هی گفتیم

 . باشم اوشیکه زن س کنمیهم دارم عادت م

 : مشابه لحن خودش گفتم یخودم اومدم و با لحن به

 . ازت بپرسم رو کامل مطمئنم یاحوال خوامیم نکهیا یول دونمیرو نم یسالم آقا .... دلتنگ -

 ! .... بنده حالم خوبه اگر بزارن هیشکرش باق یباز جا -

 بزاره ؟ یک -

 . ادیسرم تو دستش ب هیامروز کم مونده با  دهیبه کارها رس ییخان ! .... دو روز تنها ارشیبرادر گرامم ک -

 : کردم و گفتم یا خنده

 . کشهی.... طفلک ده روزه داره جور تو رو م ینجورینگو ا یآخ -

 : بامزه گفت یبا لحن اوشیس

 . کردیمنو م یطرفدار نجوریهم ا یکیخدا بده شانس .... کاش  -

 ! خوادینم یخبره زبون دار لینه ! ... تو خودت به اندازه ده تا وک یوا یا -
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 ! دست شما درد نکنه خانم -

خونه دوستم  میبر میخوایبهت بگم امروز با درسا م خواستمی.... حاال غرض از مزاحمت م کنمیخواهش م -
 . ینگران نش میستین یدید ی.... ظهر اومد یمهمون

 . ... خوش بگذره .... مواظب خودت باش زمیباشه عز -

 . باشه مواظبم .... تو هم مواظب خودت باش -

بعد همراه درسا از خونه خارج  قهیلبم ماندگار شده بود . چند دق یلبخند رو یکردم و قطع کردم ول یخداحافظ
 . شدم و با آژانش به طرف خونه سمانه به راه افتادم

.  کردیکه براش آشنا بودن نگاه م رایبه سمانه و سم یازمون استقبال کرد . درسا با خوشحال یبه گرم سمانه
رو ازخودم دور  یاحتنار  عی. سر ادیم رونیکم از خونه ب یلیتنهاست و خ یلیلحظه براش گرفت . بچم خ هیدلم 

 : کردم و با خودم گفتم

 ! ستیتنها ن گهید ادیب ایبرادرش که به دن ایخدا خواهر  دیبه ام -

 : که سمانه گفت خوردمیم موییکرد . داشتم چا ییرایو سمانه هم ازمون پذ مینشست یخنده و شوخ با

 . میبرات دار یخوب یجان خبرها دایخب و -

 هیروح یبشنوه . برا یزیاوردمش . اصال دوست نداشتم چ یرسا انداختم . کاش نمبه د ینگاه ینگران با
 ! ستیاصال مناسب ن فشیلط

 : شده بود به طرف درسا رفت و گفت میکه متوجه نگران سمانه

 چطوره ؟ ی؟ ... باب اسفنج ینیکارتون بب یخاله جون دوست دار -

براش کارتون گذاشت و برگشت  نییطبقه پا یاز اتاقها یکی ریو سمانه با پل رفتیو ذوق پذ یبا خوشحال درسا
 : نشست که گفتم

 . ممنون سمانه جان -

وقت اسم مهرداد رو هم  هیکه  میباش نمیمواظب ا دی... اصال حواسم به درسا نبود ... با کنمیخواهش م -
 ! میجلوش نگ

 : کردم که گفت دییتکون سر حرفشو تا با

 ریبگ میخودت تصم گهیداره ... د ییباال سکیکه برات دارم ر یشنهادیبهتره بگم پ ایجان خبر  دایو نیبب -
 ! نه ای یدیانجامش م

 : تو جام خوردم و گفتم یتکون

 . سمانه جان یکنینگرانم م یدار -
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 یاز سهامدار ها هست یکی.... تو  یوارد کارخانه بش یجور هی دیتو با نی... بب ستین ینگران کننده ا زیچ -
 ... و انیک ونیو پنج درصد سهام و بعد از اون هم مادرش کتا ستیبا ب انهیک اوشیخب سهامدار عمده س یول

 : انداخت و گفت رایبه سم اوردمیکه ازش سر در ن بیعج ینگاه

و عمال  انهیده کچهل و پنج درصد سهام مال خانوا یعنیده درصد سهام دارند ! ....  کیکه هر  انیک ارشیک -
 یشتریسهام ب دیبا یببر شیحرفت رو تو جلسات سهامدارا پ یخوایهستند .... تو اگر م رندهیگ میاونها تصم

 ! نه ای یایبر م سشاز پ دونمیدارند ... نم ییباال متیق انی... سهام کارخونه ک یریبگ

 : گفتم یشده بودم ... با گنگ جیگ یبه سمانه انداختم کم ینگاه

سهامدارها حاظر بشن سهام به  کنمی؟ .... اون کارخونه موفقه و فکر نم دیخر شهیخب مگه تا چقدرشو م -
 ! رو بفروشن یاون ارزشمند

کردن  یتبحر راض زانیبه م گهید نیکمک کنه ! .... ا تونهیم یواقع متیباالتر از ق یمتیخب ق ی... ول دونمیم -
 . هم شانس یو کم گردهیبرم

 : کردم و گفتم یا خنده

 . ندارم یکیرو من  یدوم ی.... ول میرو فکر کنم دار یاول -

 : گفت رایکه سم دیهم متقابال خند رایسم

 ! خب حاال من بگم -

 : نگاهش کردم که گفت یکنجکاو با

از  یاستفاده ا شیکه پ نجایکردم ..... تا ا یرو بررس ریدو سال اخ نیا یاز پروژه ها یلیچند روزه خ نیتو هم -
 . دمیفرخ ند باید یپروژه  یبرنامه ها شیپ

 : گفت کنهیکه معلوم بود داره ذوقشو کنترل م یدر حال بعد

 ! نبود یرو هم نشونم داد ... خبر یجار یپروژه ها انیک اوشیدور از چشم س یحت ارشیک -

؟ ! ....  ارشیخانم شده ک رایسم یسابق برا انیک یتا حاال آقا یرفت باال ... از ک یابروهام کم ناخوداگاه
به سمانه  یکنترل کنم . نگاه تونستمیرو اصال نم گرفتیلبهام شکل م یکه کم کم داشت رو یلبخند مشکوک
 . کنهینگاه م رایمشابه من داره به سم یاون با حال دمیانداختم که د

 : گفت یشاک دیکه نگاه ما دو تا رو د رایسم

 ! نیکنیبهم نگاه م ینجوریا گمیم یمن هر چاه چتونه شما  -

 . خودم رو جمع و جور کردم یخودیب یفکر ها یجمع و جور کردم و به جا خودمو
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سرسام آور  متشیسهام رو هم در اورده بود . ق متی. سمانه ق میسهام صحبت کرد دیظهر سر مسئله خر تا
 بایکه تقر نهیکه هست ا ی. فقط مسئله ا امیبر بسهام  دیاز پس خر تونمیمطمئن بودم که م بایتقر یبود ول

 . سهام بدم دیخر یرو پا دهیکه دارم و بهم ارث رس ییتمام دارا دیبا

 : فکر کرد و گفت یکه مهرداد اومد موضوع رو بهش گفتم کم ظهر

که  یبهت بگم کار یاول کار نیهم خوامیم یول کنمیکه بشه بهت کمک م ییکه تا جا یدونیخودت م دایو -
 شهیگرون تموم م یلیبرات خ یایبر ب یبه موقع از پس همه چ یداره .... اگر نتون ییباال سکیر یبکن یخوایم

 . ستین یاصال مسئله ساده ا ی! .... سهامدار عموه کارخونه به اون بزرگ

 : زدم و گفتم یمختصر لبخند

 ! شهیدرست م زیخدا همه چ دیممنونم ... به ام -

 . یبرس یخوایبه اونچه م خوامی... از ته دلم م دوارمیام -

.  دادیسه درصد سهام رو م دیمنم به زور کفاف خر ینگیو نقد عتایبه پول نقد بود طب ازیسهام ن دیخر یبرا
 یوارد عمل بشم پس برا تونستمینم می. چون خودم مستق فروختمیکه داشتم رو م یامالکم و هر چ دیبا

 . فروش امالکم به مهرداد وکالت دادم

که از بابا بهم  یا یآپارتمان یفروش . واحد ها یکه داشتم رو گذاشتم برا یهر چ نمیو ماش میجز خونه پدر به
 هیتو اصفهان و  یشمال ، خونه  یالیتو دماوند که مامان به نامم کرده بود ، و ینهایبود ، زم دهیارث رس

 یلیخ متیبودم و حاال ق دهیخر مونیزدنام لیمهرداد اوا شهادیت مختلف که با پهم سهام چند شرک یمقدار
 . بودیپول نقد تو دستمون م دیفروش . با یداشتند همه و همه رو گذاشتم برا یخوب

بهش  ی. درسا که کل میخونه شد یبا درسا راه میکرد یرو بررس هیاول لیتمام مسا بایتقر نکهیبعد از ا عصر
 یکدوم اسمشو جلو چیکه مهرداد برگشته بود خونه ه یخوش گذشته بود انگار سخت دل کند . تمام مدت

و سمانه هم که به  رایم. س گهیم اوشی. مطمئن بودم که درسا اتفاقات خوش امروزشو به س میدرسا نگفت
 . عنوان دوستام شناخته شده بودند

 کردیم تمیبا مهرداد مالقات دارم اذ اوشیو دور از چشم س انهیمخف نطوریا نکهیداشتم . ا یدلم احساس بد ته
به عنوان شوهرم  رفتنشینباشه و هرچقدر هم که من در پذ دهیکه نشون م یاون کس اوشیاگر س ی. حت

 یرو یاسم چیه خوامیمهستم ! ... ن اوشیهستم ... من در عقد س اوشیدچار مشکل باشم بازم من زن س
ندارم ... اگر فقط  یچاره ا ی... ول ستیکه کارم درست ن دهیبهم هشدار م یزیچ هیته دلم  یکارم بزارم ول

و از همه مهمتر  مونیو آرامش به وجود اومده تو زندگ اوشیس ریاخ یبود با رفتارها هیهمون فکر انتقام اول
اومدن  شیبا پ یول رفتمیطرف مهرداد نم گهیو د گذشتمیم یهمه چ ریکه صورت گرفته ، از خ یببخشش

دوسال از خانواده  نی... حاال با صرف نظر از انتقام ا کنهیفرق م زیهمه چ باید میعظ یموضوع سهام و پروژه 
در  خوامیکه م یمطمئن بشم که مرد دی! .... با ستیدرو و حقه باز ن اوشیمطمئن بشم که س دیبا انیک

 ! نه جالد دوساله ام رهیچند وقت اخ نیمهربون و با محبت ا اوشیس نیکنم هم یکنارش زندگ
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به  ینگیبا کمک مهرداد به فروش رفت و بعد از اون با نقد عیسر یلیماه به سرعت گذشت . اموال من خ کی
 کیمهرداد  دیخر ی. برا میکرد انیسهام کارخانه ک دیدست اومده و صد البته با کمک مهرداد شروع به خر

 میدیکه تمام سهام رو نخر یزمان اسهامداران و ت یشده بود تا زمان جلسه خبره واسطه کرده بود . قرار  لیوک
 نیشتریاونم با ب یمطلع شده بود که سهام کارخونه داره توسط کس اوشیاز من برده نشه . قطعا س یاسم

هم  دیکردن سهامدار جد دایو در کمال تعجب دنبال پ شناختیرو نم دیسهامدار جد یول شهیم دهیخر متیق
 . نبود

به صفحه  یزنگ خورد . نگاه لمیکه موبا کردمیهامو آماده م شیو جواب آزما یبود و داشتم مدارک پزشک عصر
نبود  انهایکه متعلق به ک یشش درصد سهام نیمهرداده . امروز قرار بود مهرداد با مالک آخر دمیکردم که د

 . در اتاق رو بستم و جواب دادم عیداشته باشه . سر

 . بله ! .. سالم -

 ؟ یخوب دایسالم و -

 ؟ یشد ؟ ... گرفت یممنون خوبم .... چ -

 . سهام برامون چقدر مهمه ... دبه در اورده نیا دیندارم .... طرف انگار بو برده که خر یخوب یواال خبرها -

 ؟ میدیسهام رو ما خر یباق دهی؟ ... نکنه فهم دهی؟ ... از کجا فهم یچ -

درصد سهام رو ما که  کیکه پنجاه و  نهیا یاطالعات نادر تی... نها دونهیاز ما نم یزیباشه چ دهیاگر فهم -
 ! نداره یاسم و رد چی... وگرنه ه میدیخر میطالب سهامش هست

 ؟ میچکار کن دیخب حاال با -

 . در اتاق اومد یموقع صدا نیهم

 . دستت یلحظه گوش هی -

 . بود نایم دمیرو باز کردم که د در

 جان ؟ نایشده م یچ -

تو  یببرمش کم نیدیاگر اجازه م نمیبب خواستمیم کنهیم یتابیب یلیخانم مزاحمتون شدم .... درسا خ دیببخش -
 . بگرده اطیح

 . شمینداره ... ببرش ... ممنون م یاشکال -

 . فمهیخانم .... وظ کنمیخواهش م -

 : گفتممطمئن شدم به مهرداد  نایاز رفتن م یوقت

 ؟ ییمهرداد تو االن کجا -

 . سهامداره اومدم شیخونه ام ! .... تازه از پ -
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 اونجا ؟ امیب قهیاگر چند دق ستمیمزاحمت ن -

 . میمنتظرت ای؟ ..... ب دایو هیچه حرف نیا -

و سپردم درسا  رونیب رمیاومده و م شیبرام پ یخبر دادم که کار نایآماده شدم . به م عیکردم و سر یخداحافظ
 . دربست به خونه مهرداد رفتم هیرو زودتر ببره باال و خودم با 

 : برداشتم و رو به مهرداد که رو به روم نشسته بود گفتم ینیشربت رو از تو س وانیل

 ؟ هیچ فیخب .... حاال تکل -

 : از شربتش رو خورد و گفت یکم مهرداد

سهام  دیدرباره مالک جد انهایهم که ک نجاشی.... تا هم ستین زیجا نیاز ا شتریبه نظر من صبر کردن ب دایو -
 یلیخ یمتیدرصد سهام رو با ق 44است ! .... ما  گهی.... جلسه سهامدارا ده روز د هیلینکردن خ یکنجکاو

 49به نامت کرده بود .... تو االن  امرزیخداب یبایدرصد هم که د 5....  میدیخر شونیواقع متیاز ق شتریب
شش درصد خودتو  نیا دیخر یبرا ستین ازی... ن یتو سهامدار عمده هست شینجوری... هم یدرصد سهام دار
 . یبه زحمت بنداز

 : بزنم سمانه رو به مهرداد گفت یحرف نکهیاز ا قبل

 خورهیشکست م دایکنه و یهمکار انهایا ککه اگر طرف تو جلسه ب یکرد نوی؟ .... فکر ا یگیم یدار یمهرداد چ -
 ؟

 : به سمانه کرد و گفت ینگاره مهرداد

! ....  انهیک ونیو مادرش کتا انیک اوشیس یمشکل اصل رایو سم دایو یفهایکنه .... طبق تعر یخب همکار -
 . ستین ینگران یدرصد ! ... جا کیچهل و  شهیطرفشون باشه سهامشون م یاگر نادر یکه اونها حت

 : به من کرد و گفت ینگاه سمانه

 ؟ ادیدر مقابلت در نم ی؟ ... مطمئن یمطمئن انیک ارشیتو از ک دایو -

 ! کنه یکیمن دست به  ینابود یو مادرش برا اوشیکه با با س نهیبهتر از ا یلیمطمئنم اون خ ارشیآرا از ک -

 : چند لحظه مردد نگاهم کرد و گفت سمانه

صورت هم  نی؟ .... در ا یخانواده اشون ضربه بزن زیبه اعتبار و همه چ یخوایتو م نهیه ببک یدر صورت یحت -
 طرف توه ؟

 : من و مهرداد رد و بدل شد که سمانه گفت نیب ینگاه

 یسع دایو نهیبب یخوب باشه وقت انیک ارشی.... هرچقدر هم که ک میریرو در نظر بگ سکیر یجنبه  دیما با -
 . دهیاعتبارشون ضربه بزنه عکس العمل نشون م یعنیکه دارن  یزیچ نیداره به مهمتر
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بوده در  میهمه مدت حام نیکه ا یارشیک نکهیفکر ا یاز جام بلند شدم و به طرف پنجره رفتم . حت کالفه
حاال هدفم شناخت بهتر  یانتقام شروع کردم ول یرو برا یباز نیهم برام زجر آور بود . من ا دیمقابلم دربا

. چرا تا االن فکر  نهیبیم بیهم آس ارشیچه بخوام چه نخوام ک نیب نیدر ا یول اوشهیرافم و مخصوصا ساط
موضوع فکر نکرده  نیهم هست ؟ ... چرا تا حاال به ا ارشیکه نشونه گرفتم مال ک یاعتبار نینکرده بودم ا

 . شهیهم همراهشون نابود م ارشینابود بشن ک انهایبودم که اگر ک

و مادرش و  اوشیس یپنهانکار ادیبازم  یرو کنم ول قیو حقا زمیرو به هم بر یلحظه دلم خواست همه چ هی
 . ! افتادم بایدر صدر فکرهام د

 : فکر ها رو به بعد موکول کردم و گفتم نیفعال ا قینفس عم هی با

هر جور شده شش درصد  دیبکنم .... با نیاز ا شتریکار رو ب سکیر خوامینم ی... ول شهیم یچ دونمینم -
 . مانعم باشه تونهینم زیچ چیه گهی.... با پنجاه و پنج درصد سهام د میرو بخر ینادر

 : از جاش بلند شد و گفت مهرداد

 . رو باال ببره متیق خوادیتا کجا م نمیبب رمیگیتماس م یباشه ... پس من با نادر -

هوس آغوش  بیو عج شدیبازم داشت خراب م میرفتن مهرداد ساکت سر جام نشستم . وضع روح با
 . رو کرده بودم اوشیس

 : دمیپرس یصبریبر افروخته برگشت . با ب یا افهیبعد مهرداد با ق قهیدق چند

 ؟ یشد ؟ ... چکار کرد یچ -

 : کرد و گفت یدندونقروچه ا مهرداد

، اگر  گهیتمام بهم م ی... تازه با پست خوادیسهام رو م متیمردک فکر کرده سر گردنه است ..... سه برابر ق -
... مطمئنن  دمیم انیک اوشیرو به س شنهادیپ نیوگرنه ا چیکه ه نیدیخر متیق نیهرچه زودتر سهامو با ا

 . خرهیبخوام م یمتیموضوع رو بفهمه سهام رو با هر ق یاون وقت

 ازی.... متأسفانه شش درصد سهام ن شدینم یول خوامیسهامش بخوره تو سرش نم گفتمیم خواستیم دلم
 . بود

 ! مونهیبرام نم یپشتوانه ا چیکه ه نجوریسهام ... ا نیا یدارم رو بدم پا یهرچ گهید دیاوصاف که با نیبا ا -

 : سرشو تکون داد و گفت مهرداد

 . مونهیته حسابت م ونیلیم ازدهیفقط  یریرو بگ یمن اگر سهام نادر ی.... با حساب کتاب ها نطورهیهم -

 ؟ یکار رو فردا تمام کن یتونی.... م میبکن نکارویا دی.... با میندار یمهرداد چاره ا -

 . کنمیباشه فردا کار سهام رو تمام م یول ستمین نکاریاونقدر ها هم موافق ا نکهیبا ا -

 . مونمیممنونم ... پس من منتظر خبر م -
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 : جام بلند شدم و شالم رو سرم کردم که سمانه گفت از

 ! حاال یجان .... بود دایکجا و -

 : محو بحش زدم و گفتم یلبخند

 . استراحت کنم دیبرم ... با وسنتزیتست آمن یبرا دیبرم .... فردا صبح با دیبا یممنونم سمانه جان ول -

که فکر به شدت مشغول  یبه خونه برگشتم در حال یفظاصرار نکرد و منم بعد از تشکر و خداحا گهید سمانه
 . بود

مواقع با  نجوری. کالفه از جام بلند شدم و به آشپزخانه رفتم . قبال ها ا بردیکردم خوابم نم یهر کار شب
 یدراز رو مهیو به حالت ن منیبرداشتم و برگشتم تو نش ریش وانیل کی.  بردیخوابم م ریش وانیل کیخوردن 

 . شدم رمیکاناپه نشستم و آروم مشغول خوردن ش

باز از اتاق  مهین یبا چشما خاروندیکه بازوشو م یدرحال اوشیس دمیبود که تو فکر بودم که د یا قهیدق چند
تو اون لحظه  یبرام داره ول یچه برنامه ا ندهیآ دونمیشد . نم یجور هیدلم  دنشیلحظه با د هیخارج شد . 

 . بدشو دارم یهم رو دمیدخوبشو  یمرد که هم رو نیاحساس خاص به ا هیکه  مدونستیخوب م نویا

 . که آروم صداش کردم رفتیداشت چشم بسته به طرف آشپزخانه م بایتقر یزیبدون توجه به چ اوشیس

تر از اون بود که متوجه بشه من کجام . از حالتش خنده ام  جیانگار گ یلحظه مکث کرد ول هیصدام  دنیشن با
 . گرفته بود پاشدم و به طرف رفتم و دستشو گرفتم

 : زد و گفت یجیلبخند گ دیمنو با لبخند د یباز کرد و وقت یکم چشماشو

 ؟ زمیعز یداریچرا ب -

 ؟ رونیب یابالود اومدخو نجوریکه ا یخوایم یبخورم ... چ ریش وانیل هیاومدم  بردیخوابم نم -

 . گرم بود یلی.... آب تو اتاقم خ خوامیها ! ... آب م -

 : اشو گرفتم و گفتم شونه

سر  ییبال هیناکرده  ییتو آشپزخونه خدا یچشم بسته بر نجوریا ترسمی.... م ارمیبرو دراز بکش من برات م -
 . یاریخودت ب

 . بهم زد و به طرف اتاقش رفت یبعد لبخند یلحظه با تعجب نگاهم کرد ول هی اوشیس

با  یلحظه دم در مردد شدم ول هیرفتم .  اوشیبرداشتم و به طرف اتاق س یآب خنک وانیآشپزخانه رفتم و ل به
 . زدم و رفتم تو یحالت بامزه و قشنگش لبخند یاداوری

 عیسر یلیتشکر خ هی رو به دستش دادم که با وانیل زدینشسته تو تختش داشت چرت م مهین اوشیس
من که  دنیچشماشو باز کرد و با د ی.... کم دیگذاشت و به کمر دراز کش یپاتخت یرو رو وانیخوردش و ل
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چرا  دونمیباز کرد . نم مبرد باال و دستاشو به طرف یبودم مالفه اشو کم ستادهیا یهنوز باالسرش با لبخند محو
 . و رغبت تو آغوشش بخزم لیباعث شد با کمال م لحظه تمام وجودم آغوششو خواستار شد و هی یول

 . بر سرم زد یقشنگ منو تو بغلش گرفت و بوسه ا یبا محبت اوشیس

شد .  ریبه وجودم سراز یضربان قلبش گوش سپردم و آرامش قشنگ تمیاش گذاشتم و به ر نهیرو رو س سرم
خوابم ببره  نکهیناخوداگاه دستم رو دور کمرش حلقه کردم . چند لحظه بعد چشمام کم کم گرم شد و قبل از ا

 : از ته دل دعا کردم

 ! تمام بشه یبا اون جلسه لعنت گهیمحبت و آرامش ده روز د نی! .... نزار ا ایخدا -

خوابالودم  یتو جام تکون خوردم و با صدا یشدم . کم داریگونه ام ب یرو اوشیدست س یبا نوازش ها صبح
 : گفتم

 . یتحمل کن امویکل روز بداخالق دیبا ی... خوابمو خراب کن اوشیول کن س -

به  یشکمم حلقه شده بود منو کم یکه باال یو بعد با دست دمیرو کنار گوشم شن اوشیآروم س یخنده  یصدا
 : ام زد و گفت قهیشق یرو یخودش فشرد و بوسه ا

 . میکوچولومون باخبر بش یاز سالمت میبر یخوایخانمم ... مگه نم یبش داریب دیبا اتیصرف نظر از بداخالق -

 : مانعم شد و گفت اوشیباز شد و خواستم بلند بشم که س عیسر یلیخ چشمام

 ؟ یپریم هویکجا ؟ ! ... چرا  -

 ! شده رید یلیخ شمینجوریساعت چنده ؟ .... نوبت از دستمون نره ! ... هم اوشیس یوا -

 . وقت هست ی... هنوز دو ساعت زمیراحت باشه عز التیخ -

 : حال شوخ گفت نیمهربون و در ع یتو بغلش فرو رفتم که با لحن شتریو ناخوداگاه ب دمیکش یراحت نفس

 ؟ یدر بر یخواینم گهیوقت هست د یدیشد ؟ ... فهم یچ -

 . گونه ام زد یرو یعیسر یلیخ یو بوسه  دیحرص نگاهش کردم که خند با

رو  ریخواب دو سال اخ نیبهتر کنمی... حس م دمیتو آغوشش راحت تا صبح خواب ینظریقبل با آرامش ب شب
 یلیحس خ نینکرد و ا شبید یا گهیحرکت د چیبه جز بغل کردن و محبت کردن ه اوشیداشتم . س شبید

رو که تجربه  یشبابت خوشحالم چون آرام نیخودم تو اتاقش موندم و از ا لیبا م شبیبهم داد . د یخوب
 . ستین اصیقابل ق زیچ چیکردم با ه

خوب  یلیحس خ هی...  کنهیم رییهم داره تغ اوشیاحساساتم نسبت به س میزندگ رییهمراه با تغ کنمیم حس
سراب باشن  هیاتفاقات فقط  نیتمام ا ترسمی.... م ترسمیم ینسبت بهش درونم کشف کردم ول شبیاز د

 چیه گهیصورت فکر نکنم د نیمحبتها بکشه .... در ا نیخط قرمز دور تمام ا هی گهیجلسه ده روز د ترسمی.... م
 . االن بشم یدایوقت و
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 : و گفت دیتو موهام کش یتو فکر هستم دست دیکه د اوشیس

 . بهتره میافتیزودتر راه ب هرچه کی؟ .... با در نظر گرفتن تراف یپاش یخواینم زمیعز -

 : اومدم و لب تخت نشستم و گفتم رونیاز بغلش ب یآروم به

 . ترسمیم اوشیس -

 : کنارم نشست و دستم رو تو دستش گرفت و گفت اوشیس

... نگران نباش ....  نانهیاطم یتست فقط برا نیخوب بودن .... ا شاتیآزاما جهی.... نت زمینترس عز -
 . خوبه یلیکوچولومون حالش خ

 . میبه راه افتاد مارستانیسه ربع بعد به طرف ب بایچند لقمه صبحانه خوردم و تقر اوشیزور س با

 عیوارد شکمم کنند و از ما یآمپول معلوم چقدر خوانیکه م کردمیفکرشو م یهام وقت یاز تمام دلنگران یجدا
اون سوزن به  کردمیچرا مدام فکر م دونمینم دیلرزیکنند تنم م یریوش شناوره نمونه گکه کوچولوم ت یونیآمن
 . ! رهیتو بدن کوچولوم فرو م ونیآمن عیفرو رفتن تو ما یجا

سالن نشسته بودم و با ترس مدام دعا  یها یاز صندل یکی یرو دادیمربوطه رو انجام م یکارها اوشیس تا
 : شد و گفت کیتو دستش بهم نزد یبا برگ اوشیبعد س قهی. چند دق کردمیم

 ! تا آماده ات کنند یبر دیبا زمیعز -

 : برگشت طرفم و گفت یدستم شد با نگران یمتوجه سرد یدستم رو گرفت و بلندم کرد و وقت بعد

 ؟ زمیعز ی؟ ... خوب دایچرا دستت انقدر سرده و -

 کردمیم یکه سع یا هیتو گلوم نشسته بود شکست .. بدون توجه به اطرافم با گر یک دونمیکه نم یبغض
 یگوشم با مهربون ریسرم رو بغل کرد و ز عیسر یلیگذاشتم که خ اوشیس یباشه سرم رو رو شونه  صدایب

 : گفت

 ! ی؟ .... تو که خوب بود یچ یبرا هیآروم باش ... گر زمیعز -

 : اش فرو کردم و گفتم نهیتو س شتریرو ب سرم

 ! ترسمیم یلیخ اوشیس -

 : و آروم گفت دیبه سرم کش یدست اوشیس

 ! گهید هیرینمونه گ هی...  زمیعز یچ یترس برا -

 ! تو بدنش فرو بره ترسمیبزنه ... م بیاون سوزن به بچه آس ترسمیم اوشیس -

نگاهش  ی. با دلخور خندهیوند که داره مبعد ارزش شونه هام بهم فهم ینکرد ول یحرکت اوشیلحظه س چند
 : به روم زد و با دست اشکهام رو پاک کرد و گفت یکردم که لبخند
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.... من قبال از دکتر  کنندیفرو کردن چک م ریسوزن رو فرو کنند هزار بار مس نکهیخانمم ... قبل از ا هیمگه الک -
 . ... آروم باش زمیبچه نداره عز یبرا یتست خطر نی... ا دمیپرس

 . چشماش رو باز و بسته کرد نانیشک نگاهش کردم که با اطم با

 : اومد که گفت یپرستار یموقع صدا نیهم

 . ... نوبت شماست انیخانم ک -

 : کرد و گفت تمیکه پرستار جلوش بود هدا یبه شونه ام زد و به طرف در یدست اوشیس

 . ینباش .... تو دلت دعا کن تا آروم بش یچیبرو تو نگران ه -

تخت مربوطه  یمخصوص عوض کردم و رو یبهش زدم و با پرستار همراه شدم . لباسهام رو با لباسها یلبخند
 . دمیدراز کش

 : شد و گفت کیبهم نزد یمعمول یپرستار با آمپول زیاز هر چ قبل

تست باعث مخلوط شدن خون شما و  نیاوته و چون امتف نیخونتون با جن rh شاتتونیطبق آزما انیخانم ک -
 . بشه قیبهتون آمپول روگام تزر دینکنه با دیتول نیخون جن هیعل یخونتون پادتن نکهیا یپس برا شهیم نیجن

که انجام شد پرستار گفت که چند  قیتعجب نکردم . تزر ادیز نیهم یبرا دونستمیموضوع رو م نیقبل ا از
 . ادیم ونیآمن عیاز ما یرینمونه گ یبعد دکتر برا قهیدق

 یاز کارها رو متوجه نشدم فقط متوجه شد که پرستار با ماساژ یلیمشغول دعا کردن بودم که خ انقدر
کرد و بعد از اون  تیرو به طرف باال هدا نیشکمم رو به طرف گرفت و جن یمخصوص و فشار کنترل شده ا

 . شکمم فرو کرد توسوزن رو  یگریرو تحت نظر داشت دکتر د نیجن تیوضع یکه با سونوگراف یدکتر در حال

شد و چقدر گذشت که دکتر  یچ دونمیکه اصال حواسم به درد نبود . نم کردمینگران بودم و تو دلم دعا م انقدر
 : گفت تمام شد سرنگ رو ازم دور کرد و گفت

.... اگر متوجه  نیطلق داشته باش.... تا چند روز استراحت م ومدین شیپ یخب خانم خدا رو شکر مشکل -
 . دیمراجعه کن مارستانیو به ب نیبه دکترتون اطالع بد عیسر دیشد ونینیآم عینشت ما ای یزیخونر

و هر چند  دمیدراز کش یدوباره رو تخت یساعت میو ن میرفت ینشستم و به اتاق ریلچیو یکمک پرستار رو به
بهم کمک کرد تا لباسهامو  ستین یمطمئن شد مشکل یو وقت کردیرو چک م تمیپرستار وضع کباری قهیدق

 . کردمیم حسکه سوزن فرو رفته بود رو  یرو تو محل یبپوشم . تازه با حرکت کردن درد مختصر

 : شد و گفت رهیبه صورتم خ یگرفت و با نگران لیرو از پرستار تحو ریلچیو اوشیدر س دم

 ؟ زمیحالت خوبه عز -

 : زدم و گفتم یلبخند

 . درد دارم یخوبم .... اونقدرا هم ترسناک نبود ... فقط کم -
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 . یاستراحت کن دی... با زمیعز هیعیطب -

منو رو دست بلند  اطیقدم هم راه برم و با احت کینگذاشت  یحت اوشی. س میبه خونه برگشت اوشیس همراه
 . کرد و جا به جا کرد

اش هم خوب  جهیبودم که نت دواریانجام شد و ام یمشکل چیراحت شده بود . تست بدون ه المیخ ییجورا هی
 . باشه

 ارشیکارخانه رو دوباره سپرده بود دست ک یاصال نذاشت از جام تکون بخورم . کارها اوشیهفته تمام س کی
کنارم بود و  قهیهر دقکنه .  میهم همراه ییبود . کم مونده بود تو حمام و دستشو شمیو خودش تمام وقت پ

و محبتهاش بدجور به مذاقم  وجهاستراحت مطلق حوصله ام سر نره . دروغ چرا ت نیتا در ح کردیم یهر کار
 تیکه نها یشده بود مرد اوشی..... س شدیقند تو دلم آب م زشیخوش اومده بود و با هر رفتار محبت آم

 : بهش گفتم یبار به شوخ کیکردم .  مانیبود که انگار تازه زا یباشه . رفتارهاش طور تونهیزن م کی یآرزو

 ؟ یبکن یخوایچکار م گهیاومد د ایبچه دن ی... وقت یکنیم ینجوریکه نکردم ا مانی! ... من زا اوشیس یوا -

 : نقش بست و اومد نشست کنارم دستم رو گرفت و گفت اوشیصورت س یرو یگفت گشاد شهیم لبخند

 ذارمیحمام رفتن هم نم نیهم ی؟ .... انقدر ذوق دارم براش که نگو ! .... اونموقع که برا شهیم یک دایو یوا -
 . یتکون بخور

 : اخمامو تو هم کردم و گفتم یشوخ به

 تو تخت بگندم ؟ یذاریم یعنی -

کرد و با  کیحداقل لبخند رو به حرفم بزنه ، صورتشو به صورتم نزد اوشیس کردمیخالف تصورم که فکر م بر
 : آروم گفت دیباریازش م یخاص که بدجنس یلحن

 . شه .... خودم در خدمت خودت و حمام کردنت هستم تیمامان خانم کوچولوم اذ ذارمی... مگه م زمینه عز -

 : به بازوش زدم که باعث قهقهه اش شد و گفتم یخالدونم از خجالت سرخ شد . مشت هایکردم تا ف حس

 . وفتهی... برو اونور فعال چشمم بهت ن اوشیس یادب یب یلیخ -

باشه  تونهیم یهمه خجالتم چ نیا لیدل دونمیتو صورتش نگاه کنم . نم شدیتا دو روز بعدش اصال روم نم و
 یهمراه با اون حرف چه تصور کردمیفکر م یوقت ی... ول میتو راه یکه شوهرمه و پدر بچه  یاونم از مرد

 . خودمو گم و گور کنم خوامیتو ذهنش باشه ناخوداگاه از خجالت م تونستهیم

 یمشکل چیو صد البته لطف خدا ه اوشیس یها و توجه ها دگشیرو شکر به لطف استراحت مطلق و رس خدا
 . داشت یدرد مختصر ی. فقط محل آمپول چند روز ومدین شیبعد از تست برام پ

استرس  ی. با کل ادتمیع ادیعصر ب خوانیزنگ زدن که م رایهفته از تست گذشته بود که سمانه و سم کی
 رای! . سم انیم دنمیمن به د یبه عنوان دوستا رایکردم خودم رو آروم کنم . سمانه و سم یقبول کردم و سع

 . ومدهین شیپ یهم که چند وقته تو کارخانه مشغوله و مشکل
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که خواستم از تخت بلند  نیآماده شدم و خواستم بعد از چند روز از اتاق خارج بشم . هم نایبا کمک م عصر
 : شد و منو رو دست بلند کرد . با تعجب نگاهش کردم و گفتم کیبهم نزد اوشیشم س

 . هیکارها چ نیا اوشی... س نی؟ ... بزارم زم یکنیچکار م -

و رو کاناپه که از قبل چند تا کوسن رو روش آماده کرده بود گذاشت  رونیمنو برد ب لکسیر یلیخ اوشیس اما
 : و گفت

 ! ... چند بار بگم آخه ؟ یاریبه خودت فشار ب دیتو نبا -

 . ناخواسته بهش زدم یلبخند

 یعاد یلیخ رای. سم میو نشست میازشون استقبال کرد ی. به گرم دندیرس رایساعت بعد سمانه و و سم ربع
 . کنهینگاه م اوشیهنوز با سوءضن به س کردمیسمانه حس م یول کردیبرخورد م

جواب داد و زود در رو  ناینگذشته بود که دوباره زنگ در زده شد . م رایساعت از اومدن سمانه و سم مین هنوز
 : گفت اوشیباز کرد که س

 بود ؟ یک -

 : خونسرد گفت یلیخ نایم

 . خان بودند ارشیک -

 هیقشنگ و  یلیدست گل خ هیبا  ارشیرد و بدل شد . چند لحظه بعد ک اوشیمن و س نیپر تعجب ب ینگاه
 . رو لبهاش بود وارد شد قیعم یکه لبخند یرنگ بزرگ در حال یعروسک خرگوش صورت

 زونیو از گردنش آو دیدو ارشیبلند شد و به طرف ک رایاز کنار سم ارشیک دنیبه محض د شهیمثل هم درسا
 : و گفت دیدرسا رو محکم بوس یگونه  ارشیک شد .

 ! درسا خوشگل خودم اوردم یبرا یچ نیسالم خوشگل عمو .... بب -

مشغول شد  دشیدرسا با عروسک جد یرنگ رو که همقدر درسا بود رو دستش داد و وقت یخرگوش صورت و
 : گفت یبعد از دست دادن به شوخ اوشیبه طرف ما اومد و سالم کرد . س

 ! یاومد ی؟ ... افتخار داد ارشیشده ک یچ -

 : رفت و گفت اوشیبه س یچشم غره ا ارشیک

 . ومدمین یجنابعال دنید یمطمئنن برا -

 ارشیمتعجب به ک ینگاه اوشیکرد . س یسالم و احوال پرس یرفت و به گرم رایبه طرف سمانه و سم بعد
 . انداخت و نشست
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 دهیبود و هم احوال من و بچه رو پرس دهیبود و هم درسا رو د نجایشب قبل ا ارشیهم تعجب داشت ک واقعا
 اوشیس دنید یگفته بود اصال برا ارشیبعد کامال رفع شد . همونطور که ک قهیبود .... البته تعجب ما چند دق

 ! ومدهین

اتاق  دیجد یها و من و سمانه درباره ست میخوردیم یچا میشاد تر شد . داشت یلیجو خ ارشیاومدن ک با
 نیشدم . در ح ارشیبه ک اوشیو مشکوک س رهیو متوجه نگاه خ میکردیبچه که تازه اومده بودند صحبت م

مبلش  یدسته  یدم رویانداختم که د ارشیبه ک ینگاه مین کردمیسمانه گوش م یداشتم به صحبت ها نکهیا
برق نگاه  کردیاز همه جلب توجه م شتریکه ب یزیچ یخم شده و با هم گرم صحبت هستند ول رایبه طرف سم

 . کنم شیبود که فعال نخواستم معن ارشیک

 یهم برگشت سر جاش ول ارشیوارد بحث ما شد و ک رای، سم رایسمانه از سم یبعد با نظر خواه قهیدق چند
 . بود رایبه سم مینگاهش مستق

فندق  هی اوشیس دمیکه د میکردیگاه ماونا رو ن میچند تا عکس از ست ها گرفته بود ، داشت روزید سمانه
 . ارشیکه جلب توجه نکنه انداختش به طرف ک یطور یبررس یبرداشت و بعد از کم لیاز تو ظرف آج یتپل

اول به چشماش  یبدجنس تیدر نها اوشینگاه کرد که س اوشیبا برخورد فندق به گردنش به س ارشیک
 کیکه نزد نییگرفت و انداخت پا راینگاهش رو از سم عیو ضا عیسر یلیخ ارشی. ک نیاشاره کرد و بعد به زم

 . خنده ریبود همونجا بزنم ز

شوهر سمانه تنهاست رد کردند و  نکهیشام به بهانه ا یدعوت ما رو برا رایساعت بعد سمانه و سم کی بایتقر
 . رفتند

 ارشیو کنار نشست . کرفت  ارشیبه طرف ک عیبست سر رایکه در رو پشت سر سمانه و سم نیهم اوشیس
 : بودم کرد و گفت تیبهش زل زده بود و من که تو همون وضع ریمچگ یکه با نگاه اوشینگاه به س هی

 ؟ نیکنینگاهم م نجوری؟ ... چرا ا هیچ -

 : اش گره زد و گفت نهیس یدستاشو رو اوشیس

 ما ؟ دنید یایب یچرا امروز دوباره حوس کرد یجون داداش .... نگفت ارشیخب ک -

 : گفت میبود بهش مشکوک شد دهیفهم گهیکه د ارشیک

 ! خب باشه .... بهونه نداشتم درسا رو گفتم یلیخ -

 تشیهم اذ ییجورا هیبزاره و  ارشیسر به سر ک خوادیکه معلوم بود م اوشیام رو کنترل کردم و رو به س خنده
 : کنه گفتم

 . گهید بود نجایخانم ا رایآخه عذرش موجه .... سم -

 : به شونه اش زد و گفت یدست اوشی. س نییکرد و سرش رو انداخت پا یخنده ا ارشیک

 . نه ای میخوب باش ینگا ... حاال منتظر خبر ها افشویق -
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 : به من کرد که گفتم ینگاه ارشیک

 . مورد قبول درسا جونم هم هست رایمن در خدمت حاظرم ... زن عمو سم -

 : ما کرده بود گفت یحرفا زیحرفم درسا که انگار گوشاشو ت نیا با

 .. زن عموه ؟ رایخاله سم -

 : درسا رو بغل کرد و گفت ارشیخنده که ک ریز میسه زد هر

 . خوشگل عمو شهیم یبزود -

 . هر جور تونست سر به سرش گذاشت اوشیوقت موند و س ریتا د ارشیک

 یخود واقع دیکه با یسهامدارا .. روز ی. روز جلسه  دیفرا رس دمیرستیکه اونهامه ازش م یروز باالخره
 نکهیا ای دادمیچند وقت رو از دست م نیمهربون و خوب ا اوشیس ای... بعد از جلسه  دمیدیرو م اوشیس
 اوشیس خواستینکرده و واقعا خوبه ! ... و چقدر دلم م یچند وقته نقش باز نیا کردیثابت م اوشیس

 نصورتیا ریو در غ شدمیم نیزم یزن رو نیصورت من خوشبختتر نیبمونه ! .... در ا یکه هست باق ینیهم
 . نداشته باشم یحس چیه گهید دادمیم حیترج

که  یداد هر چ نانیبا حرفهاش آرومم کرد و بهم اطم یقبل مهرداد با شماره سمانه بهم زنگ زد و کل شب
 . برادر خواهد ماند کیبازم در کنارم مثل  ادیب شیپ

نصفه شب اومد اتاقم چون  اوشیساعت هم نتونستم بخوابم ، انقدر تو اتاقم راه رفتم که س کیشب  تمام
 . سادست یخواب یب هیفقط  نیتونستم قانعش کنم که ا ینگران شده بود و من بستخت

هر  دی. متأسفانه بارفت شروع کردم آماده شدن  اوشیساعت ده صبح بود . از ساعت هفت که س جلسه
 . قرار بود امروز درسا رو به سمانه بسپارم نیو بخاطر هم دادمیرو م یجور احتمال

 یسع یداشتم ول یبد یلیخواهش کردم آماده اش کنه . استرس خ نایکردم و از م داریب یرو به سخت درسا
م و تمام مدارک رو هم خودم و درسا جمع کرد یبرا یخودم رو خونسرد جلوه بدم . ساک مختصر کردمیم

از خونه خارج شدم و در  بردمیخوابالودم رو به زور راه م یکه درسا کوچولو یساعت بعد در حال میبرداشتم و ن
 . میبرگرد اوشیدل دعا کردم کاش ظهر با س

 . خودم شدم و به سمت خونه مهرداد به راه افتادم یسوار النترا یادیز سکیر با

 خانواده کامل دارن هیباشه که  یروز نیامروز آخر دیشا سوختیبچه هام مخصوصا درسا کوچولوم م یبرا دلم

. 

 . دیسرجاش نشسته خواب نجورینگاه دارم نشد و درسا هم داریکردم درسا رو ب یکار هر

 . ب دادباز شد ... دوباره زنگ زدم که سمانه جوا عیسر یلیشدم و زنگ رو زدم . در خ ادهیپ دمخیرس یوقت

 ! تو هنوز که زوده ایجون ... ب دایسالم و -
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خوابش برده  نیدم در ..... درسا تو ماش ادیمهرداد ب یبگ شهی... سمانه جان م امیسالم ... ممنون م -
 . بغلش کنم تونمینم

 ! گمیاالن بهش م -

آروم  یلیباز کردم . مهرداد خرو  نیلحضه بعد مهرداد با لبخند از خونه خارج شد . سالم کردم و در ماش چند
 : و گفت دیبه صورت غرق در خواب معصوم درسا انداخت و گونشو بوس یدرسا رو بغل کرد . نگاه

 . شهیچقدر خوابه که اصال متوجه تکون خوردن ها نم نیبب -

 : به درسام کردم و گفتم یلبخند نگاه با

 . باستی.... مثل د نهیسنگ یلیخوابش خ -

 . نیخوریتو هوا خنکه سرما م میبر ای.... ب امرزدشیخدا ب -

. مهرداد درسا رو به اتاق خودشون برد و من و سمانه هم به  میها رو برداشتم و با مهرداد وارد خونه شد ساک
 . میرفت منیطرف نش

 : رو از دستم گرفت و گفت لیوسا سمانه

 ؟ ی؟ .... آماده ا ی؟ ....خوب یچطور -

 . مبل نشستم یرو یو به آروم دمیکش یقیعم نفس

 یامروز همه چ گهیگذشته .... د الیهمه وقت با فکر و خ نیانگار آرومم ...... ا یول دونمیخوب که نم -
 . شهیمشخص م

 : نشست کنارم و با گرفتم دستم گفت سمانه

 یایبر م ی.... مطمئنم از پس همه چ دایو یهست یا ی.... تو زن قو رهیم شیخوب پ یخدا همه چ دیبه ام -
رو  انهایو اعتبار ک یری.... اگر قرار باشه انتقام بگ میکنیبره کمکت م شیهر جور پ انیجر یبدون نویا خوامی... م
 . یآماده کن یزیهر چ یخودت رو برا دیبا یپ یببر نیاز ب

هستند .... هر دوشون قانونأ مال خودم آماده ام .... از همه مهمتر بچه هام  یزیهر چ ی.... برا دونمیم -
 . بشه ، بشه ... من آماده ام خوادیم یهرچ گهیهستند ... د

 نینشون بده که ا اوشیکه اگر امروز س کردمیفکر م نی. به فکر فرو رفته بودم ... به ا میدو سکوت کرد هر
و  رمیگیم شیکردم موضوع سهام بوده ... من راه انتقام رو پ یبخاطر مخف زیکرده و همه چ یمدت نقش باز

که با قدرتم به عنوان  نیو سنگ هاشتبا یپروژه  کی.... با  کنمیرو نابود م زشونهیاعتبارشونو که همه چ
....  کنهیم یدیسهام افت شد متیو ق پاشهیفرو م انیبزرگ ک یکارخانه  کنمیم لیسهامدار عمده بهشون تحم

ارزششونو  یسهام ب یکامل مال یاز نابود یریو جلوگ زینرفتن همه چ نیاز ب یو مادرش برا اوشیمطمئنن س
کارخونه رو نجات بدم .  باید رینظ یب یرو بخرم و با پروژه ها سهام دیبفروشن و اونموقع من با شنیمجبور م

 ! شهیو انتقامم کامل م شهیکامل مال من م انیکارخانه بزرگ ک ینجوریا
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و تعجب  یصورتم از فکر خارج شدم . نگاهم به سمانه افتاد که با نگران یتکون خوردن دست سمانه جلو با
 . کردینگاهم م

 شده ؟ یچ -

 : اورده بود رو به دستم داد و گفت یبودم ک دهیکه نفهم یآب وانیل سمانه

 ؟ یکنیم هیگر یدار نجوریکه ا یکردیفکر م ی.... به چ هویبپرسم .... چت شد  دیمن با نویا -

 . شدند یاشکهام جار یبودم ک دهی. اصال نفهم دمیبه صورتم کش یتعجب دست با

از اول  نکهیفکر کردم .... با ا میدیکه کش یانتقام یاحتمال و نقشه  نیلحظه به بدتر هی....  ستین یزیچ -
 . ستین ندیموضوع اصال برام خوش آ نیا یهدفم انتقام بوده ول

 . مهرداد از پشت سرم اومد یخواست حرف بزنه که صدا سمانه

تلخه و  یلیموضوع خ نینشده .... ا رید یلیهنوز خ دایتو باشه ؟ .... و یکه برا ندهیخوش آ یک یانتقام برا -
 . کنهیرسوخ م تیتو تمام وجود و زندگ یتلخ نینقشه بکشه ا یناکرده کار به اجرا ییو خدا یبش رشیاگر درگ

 : نشست و گفت ییس برگشتم نگاهش کنم که اومد جلو و رو مبل رو به رواستر  با

 دیکه شا یا یرو از تلخ تیخودت و زندگ ینشده ..... هنوز وقت دار رید ینیعقب نش یهنوز برا دایو -
 ! ینجات بد کشهیانتظارت رو م

 : گفتم دادمیبغضم رو فرو م یکه به سخت یرو تکون دادم و در حال سرم

هر بار  تونمیرو با شک بگذرونم .... نم میتونم تمام زندگ یشده .... من نم رید زیهمه چ ینه مهرداد ... برا -
مثل خورده درونم رو نابود کنه  کنهیم یداره نقش باز دیفکر که شا نیا رمیگیکه مورد محبت شوهرم قرار م

خودم و بچه هام  یبرا یعاد یزندگ هی منکنم .....  یزندگ اوشیبا ترس از س شهیهم یبرا تونمی..... نم
 ! خوامیم

 : و گفت دیتو موهاش کش یکالفه دست مهرداد

و  یاگر مجبور شد یکنی.... فکر م یسازیخودت و بچه هات م یبرا یعاد یزندگ هیکار  نیبا ا یکنیو فکر م -
خاطرات  خوامی؟ .... ببخش نم شهیخارج م تیزندگ دونیها از م یسادگ نیبه ا انیک اوشیس یانتقام گرفت

 یرو خراب بکنم ول یتو ذهنت ساخت انیک اوشیاواخر از س نیکه ا یخوب ریتصو ایکنم  یاداوریتلخ رو بهت 
و مرگش شد .....  بایاز حد د شیاندازه اش باعث ترس ب یب تیهمونه که با عصبان اوشیس نیا دایو ی.... ول

 یبه کام مرگ کشوند و روانه  یحیفرصت توض چیزنشو بدون ه که بخاطر اون موضوع یمرد یکنیتو فکر م
 ؟ شهیخانوادش ساکت از دور خارج م وخودش  زیهمه چ یقبرستون کرد حاال با نابود

 : از جام بلند شدم و گفتم ادیز یاضطراب با
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 ی؟ .... به چ یکنیدرونم رو شعله ور م یخاکستر شده  شیدوباره آت یمهرداد ؟ ..... چرا دار یگیم یدار یچ -
؟ .... چرا االن که فقط چند ساعت تا  یزنیحرفا رو به من م نیاالن ا ی؟ .... اصال چرا دار یبرس یخوایم

 ؟ یگیرو م نهاینقشه مونده ا یاجرا

 : گفت تیو با جد ستادیمثل هم بلند شد و رو به روم ا مهرداد

تو و بچه هات برام  یبشم ول تیباعث آشفتگ یرخوام به قول تو دم آخ ی... نم دایبترسونمت و خوامینم -
که  یا یقیحق ی ندهی..... دارم از آ کنمیرو دارم م کنهیم یتیموقع نیبرادر تو چن هیکه  ی.... من کار نیزیعز

 یول وندهینپ قتیاز حرفام به حق کی چیه دوارمیاز ته قلبم ام دای.... و کنمیبشه آگاهت م بتیامکان داره نص
 خوامیم یمن در همه حال پشتتم ول زمی.... عز یبر شیآگاهانه پ دیدرصد احتمالش هست تو با کیاگر  یحت

 . یبردار دهیقدمهاتو سنج

بود که من راه  نجایمشکل ا یمجابم کنه ول شیشدم ... آروم شدم .... مهرداد تونسته بود با منطق عال ساکت
 . راه برگشت هم ندارم یحت گهینداشتم .... د یا گهید

 : آرومتر گفتم یبا لحن نباریو ا نییرو انداختم پا سرم

من  ی.... ول یبد میزندگ انیبه جر یراه درست یکنیم یسع یبرادر دار کیممنونم مهرداد ... ممنونم که مثل  -
باعث  تونستیکه م یزیرو گرفتم فکر همه جاشو کردم .... تنها چ میتصم نیکه ا یبرم .... روز شیپ دیبا

 یبا اقتدار و ثابت قدم یول رهیبگ زمرو ا میتو راه یدرسا رو بعد هم بچه  اوشیبود که س نیترس من بشه ا
قانونأ تمام حق و حقوق بچه هامو بهم داده ..... حاال من  اوشیترس رو ندارم .... س نیا گهید یمامان مهر

 . برم شیپ تونمیبدون ترس م

 : و گفتزد  یلبخند مهرداد

 . میموفق باش دوارمی.... ام دایباهاتم و شهیمن هم -

 . دوارمیمنم ام -

 هیداره گر دمیسمانه از کنارم به گوشم خورد ... با تعجب نگاهش کردم که د نیف نیف یموقع صدا نیهم
 : بغلش کردم و گفتم اطی. دستامو باز کردم و با احت کنهیم

 ؟ یکنیم هیچرا گر گهیتو د -

 : حال و هوام رو عوض کنه گفت خواستیکه انگار م سمانه

بچم که دو تا  یبرا رمی.... بم یخواهر شوهر کم بود تو هم اضافه شد هیمن از همه بدتره .....  تیآخه وضع -
 . داره یعمه فوالد

 : و گفت دیبلند خند ینگاهش کردم که مهرداد با صدا یشگفت با

 ! عمه هاش نیا اخوش به حال بچم ب یبگ دیبا -

 : مهرداد نگاه کردم و گفتم به
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 ! مهرداد واقعا ؟ -

 : ابروهاشو باال انداخت و گفت مهرداد

 من ؟ یبچه  یواقعا ؟ .... دو تا عمه  یچ -

 ! گمیاون که صد در صده .... بابا بودن تو رو م -

 : کرد و گفت یقشنگ یخنده  مهرداد

 . میستینداده .... مطمئن ن شیهنوز آزما ی.... ول میدیفهم شبید -

کمک  بایبود که به د یموقع هیداشتم ... حسم شب یخوب یلیسمانه رو بغل کردم ... حس خ یخوشحال با
 . شده ریبه دلم سراز یکه چقدر خوش دونستیبارداره . فقط خدا م دمیدیچک فهم یب یکردم و با ب

 یب شمیموضوع که من عمه م نیاالن برام شده برادر و ا یول میدیدیم میمهرداد رو مرد زندگ یروز هی من
 . کنهیخوشحالم م تینها

بود رو همراه تمام  دهیزحمتشو کش رایکه سم یاشتباه یپروژه  کیذوق و تبر یبعد ... بعد از کل قهیدق چند
 . میبه راه افتاد انیو با مهرداد به سمت کارخانه ک میمدارک سهام برداشت

 ی. استرس وحشتناک پرهیم رونیقلبم داره از دهنم ب کردمیحس م میکه وارد کارخونه شده بود یلحظه ا از
اشاره به دورو بودن  نیمطمئن بودم با کوچکتر یظاهر خونسرد خودمو حفظ کرده بودم ول نکهیداشتم ... با ا

 . نابود خواهم شد اوشیس

 نکی. من ع میرفتیم رایتو اتاق سم دنیمحض رس به دیو با میشدیم دهیتا شروع جلسه د دیبرنامه نبا طبق
معلوم نبود مخصوصا که  افمیاز ق یادیز زیکه چ یبودم طور دهیزده بودم و شالم رو هم جلو کش یبزرگ یآفتاب

 . نییسرم هم انداخته بودم پا

. تازه با بسته شدن در  میو به اتاقش رفت میشد یراحت وارد ساختمان ادار یلیخ رایسم یها یهماهنگ با
 . مینفس حبس شده امونو آزاد کن میاتاق هر دو تونست

 : گفت یآشکار یما با نگران دنیبا د سمانه

 ؟ ومدین شیکه پ یسالم .... مورد -

 : و گفتم یصندل نیکتریرو نزد نشستم

 مشکوک نشد ... چه خبر ؟ ینه خدا رو شکر ... کس -

 : دستاشو تو هم گره زد و گفت سمانه

رفتند اتاق  ارشیو ک انیک ونیهم کتا شیپ قهی... چند دق شهیشروع م گهید قهی... جلسه ده دق یچیفعال ه -
 ! هنوز تو دفترشه انیک اوشیس یکنفرانس ول
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معذبه . مهرداد که تا اون لحظه ساکت کنار در  یبگه ول خوادیم یزیمردد نگاهم کرد ... حس کردم چ بعد
 رایبه سم یاطراف شد . نگاه یبه طرف پنجره رفت و مثال مشغول تماشا رایحالت سم دنیبود با د ستادهیا

 : کردم و گفتم

 . بدونم دیهست که من با یزیجان .... چ رایشده سم یچ -

 : اروم گفت یبعد از مکث یجا خورد ول رایسم

 ... تونمیمن م یعنیمن ....  شهی... م گمیبکنم .... م یخواهش هیازت  خواستمیون مج دایو -

 : رو تو دستم گرفتم و گفتم رایسم دست

 ؟ یحرفتو بزن .... تو چ رایسم -

نگفتم و  یزیاز کنار چشمش شدم . چ یشدن قطره اشک ریبعد متوجه سراز یچشماشو بست و کم رایسم
 : شده بود گفت رهیناشناخته بهم خ یکه با نگاه یگذاشتم خودش آروم بشه و بگه چند لحظه بعد در حال

علنأ تو نابود کردن  تونمیمن .... من نم یجان .... ول دایکنم .... ببخش و تونیتو جلسه همراه تونمیمن نم -
....  بخشهیمنو نم چوقتیه ارشیهم ک شنجایهم ازش سهم داره شرکت کنم .... تا هم ارشیکه ک یزیچ
 . ازم متنفر هم بشه خوامی... نم خوامینم

لحظه تو  هی.  شدیم ادآوریرو  زدمیکه من داشتم رقم م یتلخ قتیداشت حق رایبهت نگاهش کردم . سم با
ش انصاف نبود کارم اصال در حق نیکرده بود و حاال ا تمیحما دیاز اون که با شتریب ارشیکارم مردد شدم ..... ک

خودم و  زیبا گذشتن از همه چ تونستمیم.... ن شناختمیپدر بچه هامو م دی.... من با کردمیم دیچکار با یول
 . دروغ محکوم کنم دیو شا دیعمر پر شک و ترد کیبچه هام رو به 

 : خودم اومدم و گفتم به

خودتو تو  نیاز ا شتریب ستین یازی.... اصال ن یکمک کرد یلیهم خ نجای..... تو تا هم زمیحق با توه عز -
 . جلسه رو ول کن و برو نی.... ا زمی.... برو عز ونتمیممنونم و مد زی.... بخاطر همه چ یزحمت بنداز

دفتر رو ترک  یاشک یبا چشمان رایبه روش زدم . چند لحظه بعد سم یسپاسگذار نگاهم کرد که لبخند رایسم
 . کرد

برخالف  یبود ول یچ لشیدل دونمی... نم میو بعد با هم از اتاق خارج شد میصبر کرد قهیدقساعت ده و ده  تا
رفت و  یمنش زیاومد وجودمو فرا گرفته بود . مهرداد به طرف م یاز کجا م دونمیکه نم یآرامش هیاول قیدقا

 : گفت

 . نیخانم .... جلسه سهامدار ها شروع شده ؟ ... لطفا مکانشو بهمون بگ دیببخش -

 : کرد و گفت یبا تعجب به من نگاه یمنش

 . دیایبله شروع شده ... همراه من ب -

 : دیرو به مهرداد پرس یکه منش میهم به طرف اتاق کنفرانس رفت با
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 ؟ نیوارد جلسه بش نیخوایبه چه عنوان م دیببخش -

 : گفت تیدوخت و با جد یرو به منش شینگاه جد مهرداد

 . کارخانه آمده دیسهامدار جد دیلطفا اعالم کن -

 : و گفت رونیوارد اتاق شد و بعد از چند لحظه اومد ب یمنش

 . تو دییبفرما -

 . در رو نگاه داشت و اول من وارد شدم و بعد بالفاصله اونم پشت سرم وارد شد مهرداد

شده بود  رهیکه با بهت بهم خ اوشیو نگاهم رو دور سالن گردوندم که نگاهم به نگاه س دمیکش یقیعم نفس
 . میرفت کترینشون ندادم و با مهرداد نزد یعکس العمل چیگره خورد . ه

 : به مهرداد کرد و رو به من گفت یزودتر از همه به خودش اومد . نگاه پر از اخم اوشیس

 مرد چرا باهاته ؟ نی؟ .... ا یکنیچکار م نجایتو ا دایو -

 : گفت تیدیهرداد با جدبدم م یجواب نکهیاز ا قبل

 . حضور دارن نجایکارخانه امروز ا نیفرخ مالک پنجاه و پنج درصد سهام ا دایخانم و -

 . دمید اوشیآشکار در چشمان س یمن وحشت یهر سه پر از تعجب شد ول نگاه

 : گفت تیبه خودش اومد و از جاش بلند شد و با عصبان عیسر یلیخانم خ ونیکتا

 ما ؟ یکارخونه  یاز سهامدارا یکیزن شده  نیتا حاال ا یک یکارخونه ؟ .... ا نیسهامدار ا ی؟ .... گفت یچ -

 : خانم زدم و گفتم ونیحرص درار به کتا یخونسرد ول یمن لبخند نباریا

عرض کرد من مالک پنجاه و پنج  یخرم ینه تنها فقط سهامدار بلکه سهامدار عمده .... همونطور که آقا -
 . کارخانه هستم نیدرصد سهام ا

 : به لبخندم دادم و گفتم یعمق بعد

 . مال شما باشه مال منه نکهیاز ا شتریکارخونه حاال ب نیا -

 : بهم کرد و گفت یخانم با نفرت نگاه ونیکتا

 . یش نجایکه بزرام صاحب ا یجنازه من رد بش یمگه از رو -

 : کردم و گفتم یا خنده

 . کارخانه هستم نیبه جنازتون ندارم .... همونطور که گفتم من سهامدار عمده ا یازین چیه -

به خون نشسته بهم  ینگاه کردم که با چشمان اوشیاندازه نگاهم کرد . به س یب یخانم فقط با نفرت ونیکتا
 : دمیشده بود . تپش قلبم باال رفته بود تو دلم نال رهیخ



 

 
223 

 ! رو نابود نکن .... داغونم نکن زیعوض نشو .... همه چ اوشیه ! ... سن -

نگاه کنم . حداقل چهره اون  نییکه ساکت سرش رو انداخته بود پا ارشیبه ک اوشیس یدادم به جا حیترج
 . نکرده بود یرییتغ چیه

گرفت و  اوشیمدارک مربوط به سهام بود رو به طرف س یکپ یو مهرداد سه پوشه که حاف میگرفت یجا زیم دور
 : گفت

 . شد دهیخر دایاواخر توسط و نیخرده بود که ا یپنجاه درصد سهام دست سهامدارا -

 : و گفتم دمیرو به طرف خودم کش یاصل یبزنه پوشه  یگریمهرداد حرف د نکهیاز ا قبل

 ... یو اما پنج درصد باق -

 : شدم و گفتم رهیخ اوشیچشمان س به

اواخر  نیمن تا هم یلیبه دال یبوده قبل از مرگش به نام من شده ول بایرو که متعلق به د یپنج درصد باق -
 ! خبر نداشتم چیه

 : حرفم چند لحظه چشماش رو بست و بعد آروم گفت دنیبا شن اوشیس

 . .... من دمیم حیمن بهت توض دایو -

که صد در صد در درست  یحرفش و با لحن نیب دمیپر شدیکم کم داشت آشکار م تمیکه عصبان یحال در
 : نبودنش مطمئن بودم گفتم

رو دو  یمهم نی؟ .... چطور موضوع به ا یدار یحی؟ .... چه توض اوشیس ی؟ ... ها ؟ ... من چ یمن چ -
 یتا بتون ی؟ ... چکارا کرد یه داد؟ .... به چند نفر رشو یکرد دی؟ .... چند نفر رو تهد یکرد یسال تموم مخف

 ؟ ... هان ؟ یو راه نجاتم رو ببند یخودت کن یمنو برده 

ترس  یول کردمیخودم رو کنترل م دی.... با دادمی.... داشتم تمام احساساتم رو نشون م کردمیخراب م داشتم
که جلوش  یآب وانیل عیسر ارشی. ک دمیلرزی. از خشم داشتم م لرزوندیتمام بدنم رو م اوشیاز دررو بودن س

رو به لبهام گذاشت و  وانیل ودستشو گذاشت پشت سرم  هی یزیبود رو به طرفم گرفت و بدون توجه به چ
.... من هنوز اول  رمیگیاز درون دارم آتش م کردمیمجبورم کرد ازش بخورم . واقعا ازش ممنون بودم ... حس م

 . کنه دایپ خیکار ب نکهیبه حال ا یشدم ... وا نجوریکار هستم و ا

در قبالش  یرفتار نادرست نیکوچکتر خواستیرو پس زدم اصال دلم نم ارشیدست ک یبه آروم دمیکش ینفس
 : گفتم کردیقرمز شده نگاهم م اوشیانجام بدم . رو به س

دربست برده  یخواستی؟ .... م یکرد یمخف نجوریبرام ساخته بود رو ا بایکه د یدِ بگو چرا ؟ .... چرا راه نجات -
بود .... دِ حرف بزن  نی؟ .... نه ؟ ..... خوسته ات ا یدستم رو از همه جا کوتاه کن یخواستیات باشم ؟ ... م

 .... بگو چرا ؟ یلعنت
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و از دست  میزندگ یو نابود یاهیس دیبهم نو اوشیو قرمز س نیخشمگ ی... چهره  زدمیداشتم داد م گهید
از هر  شتریب نیو ا دادیدر دلم زنده شده بود رو م رشیاخ ینو پا که محبت ها یرفتن تمام آرامشم و حس

 . کردینابودم م یزیچ

 : بد شده شونه هام رو گرفت و به طرف خودش برم گردوند و گفت یلیوضع من خ دیکه د مهرداد

 .... زمیعز شهیآروم باش .... حالت بد م دایو -

اش رو گرفت و از  قهیخودش رو به مهرداد رسوند و  یک دمیاز جاش بلند شد و نفهم اوشیلحظه س کی تو
کوباند و قبل از  واریمهرداد رو محکم به د اوشی... س کردمی. وحشت زده نگاهشون م دشیکش یصندل یرو
باز  اوشی.... س نیتو صورتش نشست و پرت شد رو زم اوشیمشت محکم س ادیمهرداد به خودش ب نکهیا

 : اش رو گرفت و داد زد قهیبه مهرداد نداد و به طرفش حمله کرد و دو باره  یعکس العمل چیهم فرصت ه

.... تو گوش  ستیتو ن زی.... اون دو ساله که عز ستیتو ن زی.... اون عز یزنیبه زن من نم گهیدستت رو د -
 ! زنه منه دایکر شده ات فرو کن .... و

از  شیبودم .... صورتش ب دهیرو قبال د اوشیس یرو نی.... ا دمیه ازش بدجور ترسلحظ هیطرفم ...  برگشت
....  دمیدیاش رو م قهیگردنش و نبض کنار شق یحد قرمز شده بود .... به وضوح رگ به شدت متورم شده 

 . کشهیم علهش کردندیبهم با احساس نگاه م شبید نیکه تا هم ییآتش از چشم ها کردمیحس م

هم که انگار احساس  ارشیکردم ..... ک یمخف ارشیبه طرفم با ترس خودم رو پشت ک اوشیقدم س نیاول با
بهمون  تیاما با عصبان اوشیکرد .... س میمخف شتریب نجوریخطر کرده بود دستش رو با فاصله دورم گرفت و ا

 : شد و گفت کینزد

ناموس  یب نیا یدیاجازه م یول یترسیهات مکه شوهرتم و پدر بچه  ی؟ ... آره .... از من یترسیاز من م -
بازم مثل پتک  یهزار بار بخاطر گذشته گفتم غلط کردم ول نکهی..... با ا زمیبهت دست بزنه و بهت بگه عز

 . تو سرم شیکوبیم

 : گفتم تیشده بودم با عصبان ریدوباره ش ارشیک یشگیهم تیحما دنیکه با د من

 ستین دیتهمت ها بع نی.... البته از تو ا یزنیحرف م گرونیخفه شو و دهنتو ببند .....بدون چطور درباره د -
برادرت  خوامیکه م یزدیمادر دو به همزنت بهم تهمت م نیهم یهم با همدست شیکه دفعه پ ادمهی.... خوب 

 . امیرو تور کنم و براش عشوه م

 : تلخ بهش زدم و گفتم یو نگاهم کرد . لبخندگشاد شده برگشت  ییبا چشما ارشیک

انقدر برات عشوه  نیهم یتورت کنم .... برا خوامیاست که من م دهیعق نی..... مادرتون بر ا ارشیآره ک -
که از خون خودته  یچشم داشت تو و نجات جون بچه ام کس یب تی.... حما یکنیم تیاومدم که تو ازم حما

 . کردند ریتعب نجوریرو ا
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 شکستمیتو اون لحظه اون روش رو نشونم داده بود و من داشتم م اوشیس دیخشم درونم شعله کش دوباره
اندازه بهش نگاه کردم و  یب یتیدر درونم شده بود . با عصبان میعظ یباعث به وجود اومدن خشم نیو هم
 : گفتم

خر کردن منه احمق بود  ی... اون همه غلط کردم و مثال جبران فقط برا یرو نشون داد تیخوب خود واقع -
که تو  ادهیز یلیبرم احتمالش خ شتیاگر از پ یدی... ترس ینگاه دار یموضوع سهام رو مخف یخواستی.... م

.... من همه  اوشیآقا س شدنقشه هات نقشه بر آب  یهمه  یبشم .... ول زیانحصار واراثت متوجه همه چ
 . یبدجور هست یول یبودم تو دررو نباش دواری.... راستش ام دونمیرو م زیچ

به  ی. نگاه دمیماجرا رس نیو من وسط ا شدی.... انگار هنوز باورش نم کردیمات و مبهوت نگاهم م اوشیس
 یتهمت نیچن دنیمثل اون حتما شن یمرد خوب ی... برا دادیکه تو صورتش بود آزارم م یانداختم ، غم ارشیک
 . بتونه من و انقامم رو درک کنه نجوریا دیبدونه شا دیبا یسخته ول یلیخ

برداشتم و  یدستمال فمیبهم زل زده بود . شرمنده اش بودم . از ک یخون یبه مهرداد افتاد که با صورت نگاهم
 . زخم لبش گذاشتم یبه طرفش رفتم و رو

 . دیشرمنده اتم مهرداد .... ببخش -

افتاد داشت  اوشینه تکون داد نگاهم به س یتمال رو از دستم گرفت و سرش رو به معندس مهرداد
احمق بودم باورم  گهید کمیزدم ... اگر  یو رگ گردنش بازم متورم بود . پوزخند دییسایدندونهاش رو هم م

 . شده یرتیبرام غ اوشیس شدیم

 : رفت و با لحن مثال مادرانش گفتبه طرفش  ارهیدوباره داره جوش م اوشیس دیخانم که د ونیکتا

 ... که اعصابتو نویارزش ا تهیعفر نیمامان خودتو ناراحت نکن .... ا اوشیس -

 . خفه شد اوشیبا داد س یول

 ! گهیبسه ! .... بس کن د -

 . مادرش رو گرفت و با اشاره به من داد زد یمتعجب من بازو یمقابل چشمها در

راحت شد ؟  التی.... حاال خ یمن پخت یبرا یچه آش نی..... بب یبه سرم اورد ییچه بال نی... خوب بب نیبب -
 ؟ هیکنار دست ک نیبغل من بب ی.... زنم به جا

 : و گفت دیخانم بازوشو کش ونیکتا

اش رو  جهی.... حاال نت یگوش نداد یهزار بار بهت گفتم چکارست ول یگیکه م یزن نی؟ .... ا یکنیچته رم م -
 . یکاشت یزبونت رو تو وجود چه بدکاره ا یب یبچه  نی... بب نیبب

 وونهی... انگار د ختیرو به هم ر زیزد و با دست تمام م یادیشد .... فر شهیقرمز تر از هم اوشیس ی چهره
 یهنوز تو شوکه و کار ارشیک دی. مهرداد که د کردیپرت م واریبود رو به طف د زیکه رو م یشده بود ... هر چ

 قهیمهرداد  نباریجدا کنه که ا ودشخواست مهرداد رو از خ اوشیرفت و گرفتش . س اوشیبه طرف س کنهینم
 : و گفت واریاش رو گرفت و چسبوندش به د
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 .... بغل تو کنار دست منه االن ؟ یچرا زنت به جا یدونیتوه ..... م ریهمش تقص نایبس کن .... ا -

 : دیمات نگاهش کرد که مهرداد غر اوشیس

 یبودیگاهش م هیتک دیتو که مثال با یکه به جا یکرد ی.... تو کار ی... تو نابودن کرد یچون تو مجبورش کرد -
.... با  هیحرمت چ میدونیما هر دو م یارزش رو داره ول نیمنه .... برام باالتر زیعز دای.... آره و ارهیبه من پناه ب

 . برادر پشتشم هیاالن برام خواهره .... پس بدون مثل  دای.... و گمیم یول یستین حیتوض قیاصال ال نکهیا

خودش و من رو برداشت و به طرفم  فیرفت . مدارک و ک زیفاصله گرفت و به طرف م اوشیفشار از س هی با
 : و گفت دیاومد بازوم رو گرفت و به طرف در کش

 انیدر جر نیخوایاگر م ی.. پ میدار یدیجد ماتی.... ما تصم نیکن کسیف یبعدجلسه  یبرا گهیتارخ د هی -
 . نیبد بیرو ترت یبعد یهر چه زودتر جلسه  نیباش

 قهیتو چند دق می... تمام زندگ دیکشیفقط مهرداد داشت منو دنبال خودش م دمیفهمیحال خودم رو نم گهید
چنگ بزنم تا تو  یزیبه چ خواستیوسط شکسته بودم ... خرد شده بود .... دلم م نینابود شده بود و من ا

محکم نبود  یسمانیبود که ر اوشیس یها و حالت ها تیکه بود عصبان یزیدرونم غرق نشم .... تنها چ یغوغا
 . دلم یپس من موندم و خورده ها

 چیته بودم و تو افکار خودم غرق بودم ... ه... مدام تو اتاق نشس دمیفهمیهفته تمام اصال حال خودمو نم کی
 ایتو رو رفتمیم ییوقتا هیآمده هراس داشتم که  شیپ تیو کارها نداشتم .... انقدر از وضع اوشیاز س یخبر

چند  نیا اوشیعوض نشده .... همون س اوشیکه توش س ییایکه فقط مال خودم بود ... رو ییاهای... رو
با  ی.... ول شمیم رابیخونه خودمون و من هر لحظه دارم از محبتش س می.... با هم برگشت رهیوقت اخ
 کردمیقبال فکر م نکهی.... با ا ادیتلخ مثل پتک تو سرم فرود م قتیو حق گردمیبرم تیصدا به واقع نیکوچکتر
در کمال تعجب دارم .... من هنوز  ینخواهم داشت ول یچ احساسیه گهید ادیدررو از آب در ب اوشیاگر س

 شهیکه باعث م یمحبتها و توجهاشو بکنه .... احساس یدلم هوا شهیکه باعث م یساس دارم ... احساساح
 شیحال زهایچ نیانگار دلم ا یدلتنگ آغوش پر محبتش بشم ... گرچه توجه ها و محبتهاش دروغ بودند ول

 ی... ول ینابود شده ول زیهمه چ نکهیته دلم حس کنم با ا شهیکه باعث م یاحساس خرنبود ..... و در آ
 . نابود کرده رو دوست دارم مویکه زنگ ییدوستش دارم .... آره .... من اون مرد دورو

باز شد و  یکه به در خورد اشکهام رو پاک کردم و اجازه ورود دادم . چند لحظه بعد در به آرام یتقه ا یصدا با
 . مهرداد اومد تو

 ؟ میبرات مناسبه صحبت کن دایو -

 : تخت نشستم و گفتم یخوردم و صاف رو یکونت

 . ستین ی... مشکل ایآره ... ب -

 : اون سر تخت نشست و گفت کردیم دادیاز چهره اش ب یکه نگران یدر حال مهرداد
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 نجوری؟ .... تو ا یدیبر یهفته از زندگ نیتو ا یمتوجه هست چی؟ .... ه یکنیبا خودت چکار م یدار دایو -
 ؟ یبر شیمحکم تا ته خط پ یخواستیم

 : فرو دادم و گفتم یتو گلوم رو به سخت بغض

 . کردم تتونیاذ یلیخ دیکه انقدر حساس شدم .... ببخش تمهیبه خاطر وضع -

 : چپ چپ نگاهم کرد و گفتم مهرداد

.... اگر هنوز  یبگ یخوایهست که نم تیزیچ هیتو  دایحرفو نزن ... من فقط نگران خودتم .... و نیا گهید -
داره نابودت  ی؟ ... چ هیبرادر محرم رازت هستم بهم بگو .... بگو دردت چ هیبه عنوان  یول مهایهم مثل قد

 ؟ کنهیم

از گذشته اش  ییتمام دردهام باشه .... من جز کیمهرداد شر ستی.... قرار ن کردمیجمع م دیرو با خودم
جدا داره و تا  یزندگ هیتو حالش حضور دارم .... اون  خاص طیو به خاطر شرا یباز یهستم که با پارت

داغون  یزندگ رید اونو درگیاز نبا شتریمسائل و مشکالت خودم کردم .... ب ریاونو درگ یادیهم ز نجاشیهم
 . خودم کنم

 : زدم و گفتم یمصنوع یلبخند

حساس شدم و هنوز شوک اونروز رو هضم نکردم ....  یلیخ می.... گفتم که به خاطر باردار ستین یزیچ -
 ؟ یبگ یخواستیم یخب چ

 . رفت سر اصل موضوع قیعم یبا نفس تینگفت و در نها یزیچ ینگاهم کرد ول رهیخ مهرداد

 . رو اعالم کردند .... پس فرداست یجلسه بعد خیتار انهایک دایو -

 : رو تکون دادم و گفتم سرم

 . تا ته نقشه رو برم پس بهتره هر چه زودتر دست به کار بشم دیه باخوبه .... حاال ک -

 : مکث کرد و گفت یکم مهرداد

 ! ای؟ .... تو ن میجلسه بر نیبه ا لتیوک ایاز تو  ینگیمن به نما یخوایم دایو -

 : تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 . موضوع کامال کار خودمه نی؟ .... ا امیچرا ؟ ... چرا من ن -

 : و گفت دیتو موهاش کش یکالفه دست مهداد

مشابه حال اونروزت از کارخونه  یدوباره با حال خوادیاصال دلم نم یتو کارهات دخالت کنم ول خوامینم دایو -
همه  نی.... ا یفراموش کرد تتوی.... تو انگار وضع ستیهمه شوک اصال برات خوب ن نی.... ا رونیبکشمت ب

 ! ستیخودت و بچه خوب ن یاسترس برا

 : به حالت نگرانش زدم و گفتم یلبخند
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 دیکه خودم شروعش کردم .... با هیراه نیخودم باشم ... ا دیبا ینگران نباش .... ممنون بخاطر توجهات ول -
 . تا آخر راه برم .... مواظب خودم خواهم بود ... ممنونم

 : گفت رفتیبه سمت در م که یجاش بلند شد و در حال از

 . .... جلسه پس فردا ساعت چهار بعد از ظهره یدونیهر جور خودت م -

خودم رو جمع و  دیمن با یعنی نیمعلوم شده و ا یبعد یاز رفتن مهرداد دوباره به فکر فرو رفتم ... جلسه  بعد
نکشه و  نجایبودم که کار به ا دوارمیبرسونم ..... انتقام .... چقدر ام انیجور کنم و کارم رو .... انتقامم رو به پا

 شیاز پ شینابود شد ..... دلم ب کبارهیبه  زیشد ؟ ..... همه چ یچ یسپرده بشه ... ول یانقامم به فراموش
دم بلند شدم و شروع کر  یناگهان میتصم کیرو نداشتم . با  یکس یول زدمیحرف م یکیبا  دیگرفت .... با

 . نییبه دست رفتم پا فیبعد آماده ک قهیآماده شدن . چند دق

لحظه از خودم متنفر شدم ... من تو  هی.  دندیدینشسته بودند و کارتون م منیو سمانه با درسا تو نش مهرداد
 درسا کوچولوم رو هم فراموش کرده بودم .... چطور یتباه شده ام بودم کحت یزندگ ریهفته انقدر درگ کی نیا

هفته  کی نیاز سمانه ممنون بودم که تو ا هبسپارم ؟ .... از ت یبه فراموش نجوریتونستم گنج ارزشمندم رو ا
 . دهیمن به درسا رس یجا

 : نفر متوجه من شد و با تعجب گفت نیاول سمانه

 جان .... حالت خوبه ؟ دایو یریم یکجا دار -

 : گفتم رفتمیکه به طرف درسا م یزدم و در حال یلبخند

 . ازش بخوام کمکم کنه خوامی.... م بایسر خاک د رمیخوبم سمانه جان ... دارم م -

اون به شدت تو بحر کارتون بود و متوجه اطرافش نبود  یول دمینگفت . خم شدم و درسا رو بوس یزیچ سمانه
 : و با گفتن خدانگهدار به طرف در رفتم که مهرداد گفت دمیبه سرش کش ی. دست

 . برمتیصبر کن خودم م -

 : طرفش و گفتم برگشتم

 . دیتنها برم ... ببخش خوامیم یممنونم ول -

 نیبا ا یرفتم .... رانندگ یاصل ابانیندادم . به طرف خ یمخالفت چیاز خونه خارج شدم و فرصت ه عیسر
 . دربست خودم رو به بهشت زهرا رسوندم یتاکس هینبود پس با  یفکر چندان خوب تیوضع

شدم . دلم به شدت براش تنگ بود و هنوز هم انگار  کینزد بایرنگ د اهیآروم به سنگ قبر س ییقدمها با
تو دستم فشردم و  یکه تو راه گرفته بودم رو کم ییمنه . گل ها یبایقبر مال د نیباور کنم که ا تونستمینم
 . دو زانو نشستم یآرومرفتم و کنار قبر به  کترینزد

 . کردند دنیشروع به بار عیسر یلیخ شهی. اشکهام مثل هم دمیفرخ کش باید ینوشته  یرو یدست
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؟ .... دلم برات تنگ شده خواهرم .... جات خوبه ؟ ....  یجونم .... سالم خواهرم .... خوب بایسالم د -
مدت  نی.... منو به خاطر ا شتیاالخره اومدم پ.... ب پرسمیسوال رو ازت م نیدارم ا ریببخش که انقدر د

 . ببخش تییتنها

تو دستم خارج کردم و مشغول شستن قبر  لونیآب رو از تو نا ی شهیقبر سرد شده بود . ش یاز سرد دستم
 . شدم

..... خواهرم  یسوز سرد رو هم نداشت هی؟ .... تو که تحمل  یشینم تیسرده .... اذ یلیسنگ خ نیا باید -
چجور به  میزندگ یدیشد ؟ .... د یچ یدی.... د یدیهمه رو د بای؟ ..... د میدیسرما رس نیشد که به ا یچ
که متعلق به تو بوده  ییزایببخش که خام شدم ... منو ببخش که خواستم با چ بایشد .... د لیتبد رونهیو

 . خورمیبسازم .... اشتباه کردم خواهرم .... چوبشو هم بدجور دارم م یزندگ

 . رنگ شدم دیسف خکیم یرو گذاشتم کنار قبر و مشغول پر پر کردن گل ها یخال ی شهیش

کمکم کن .... از خدا بخواه بهم قدرت بده .... بهم قدرت بده که تا آخر  کنمیکمکم کن .... خواهش م باید -
که دونستنش حقم بوده رو  یقتیداد تا حق میهمه باز نیدررو از آب در اومد ..... ا اوشیس بایبرم .... د

با برام دعا کن تا قدرت نابود کردن اون آدم ی.... د رمیرو ازش بگ زیکمکم کن تاوان همه چ بایکنه .... د یمخف
 . رزل رو داشته باشم

 ؟ یبهم بد حیفرصت توض هی یخوایچرا نم -

 بایکه نگاهش به قبر د یدر حالوحشت زده سرم رو بلند کردم . کنارم زانو زده بود و  اوشیس یصدا دنیشن با
 : بود گفت

 . خواسته هامون هست نیچقدر تفاوت ب یکمکمون کنه ول میبخوا بایاز د میجالبه ! .... هر دو اومد یلیخ -

انگشتش رو چند  اوشیقلبم انگار متوقف شده بودند . س یشده فقط زل زده بودم بهش ... تپش ها خشک
شد .  رهیبرگشت طرفم و به چشمهام خ یچند لحظه ا یبار به سنگ قبر زد و فاتحه خوند و بعد از مکث

من  یبزنه ول بهمبا نگاهش  خواستیداشت که م یادیز یناگفته  یبود .... انگار حرفها ینگاهش جور خاص
 اوشیقرمز س یچشمها دمیفهمیکه م یزیشوکه تر از اون بودم که بتونم حرف نگاهش رو بخونم ... تنها چ

 . قرمز رنگ بود و پلکهاش هم متورم بودند یچشمهاش پر از رگه ها یدیبود .... سف

 : نگاهم کرد و گفت رهیخ یلحظه ا چند

بخاطر اون اشتباه  یدی؟ ... تو که د یدینم حی؟ ..... چرا بهم فرصت توض یکنیاشتباه منو تکرار م یچرا دار -
 اومد .... تو چرا ؟ میسر زندگ ییچه بال

هم که شده با منطق  کباری یکردم خودم رو جمع کنم و برا ی. سع دمیکش یقیبستم و نفس عم چشمهامو
 . برخورد نکنم یاحساس شهیبرم و مثل هم شینداشته ام پ

 : ردم و گفتمخشک شده ام رو با زبان تر ک یتو چشمهاش نگاه کردم ...... لبها میباز کردم و مستق چشمهامو
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 چی.... ه یکن یماستمال یواضح تر اونه که بخوا زیهم هست ؟ .... همه چ یحی؟ .... مگه توض یچرا چ -
 . وجود نداره یابهام

 : به فکش داد و گفت یتکان اوشیس

 .. شد .... من یکه چ یدید ی..... ول دیرسیواضح به نظر م زیهم همه چ شیپ میدو سال و ن -

 : و گفتم دمیحرفش پر نیب تیعصبان با

 . به هم ندارن یربط چینکن ... چون ه سهیاالن رو با اونموقع مقا تیوضع -

 : نگاهم کرد و گفت یبا خونسرد اوشیس

 یاش هم شد نابود جهیندادم و نت حیچرا ربط نداره ؟ .... اون زمان من اشتباه االن تو رو کردم و فرصت توض -
 . شهیهمون م جهیبازم نت یو اگر ادامه بد یکنیهمونکار رو م یدار.... االن هم تو  میزندگ

 . گرفت و مانعم شد عیدستم رو سر اوشیاز جام بلند بشم که س خواستم

 . صبر کن .... بهم فرصت حرف زدن بده دمیقسمت م بایقبر و روح د نی.... تو رو به هم دایصبر کن و -

 : و گفتم دمیکش رونیرو با شدت از دستش ب دستم

 . قسم نده .... بخاطر دروغهات روح خواهر منو قسم نده -

 : باال اورد و گفتم یکم دستاشو

که  یبود دهیعق نیصبر کن ..... بزرا حرفامو بزنم اگر بازم بر ا کنمیخواهش م یول دمیباشه ... قسم نم -
 . کنمیدروغه بعد نابودم کن .... اصال خودم خودمو نابود م

بزارم احساسم دوباره برام  خواستمیبهش گوش بدم .... نم خواستمیبهش نگاه کردم . نم ظیغل یاخم با
 میکه درونم بود باعث شد تسل یشدم .... حس میانقدر خواهش تو نگاهش بود که تسل یول رهیبگ میتصم

ردم تا صبر ک سمن مرد مقابلم رو دوست داره .... پ ی وونهیخواسته اش بشم .... هر چقدر بد دل د
 . هنوز از دست نرفته زیهمه چ دیکه شا کردیسو سو م یدیحرفهاش رو بشم و ته دلم ام

 : کوتاه اومدم از جاش بلند شد و دستش رو به طرفم گرفت دیکه د اوشیس

سرده ... سرما  نی.... زم نیتو ماش میبر ایب یول یاینم ییباهام جا دونمی.... م میصحبت کن شهینم نجایا -
 . یخوریم

به  اوشیعقلم بهم دستور بده که بدون کمکش بلند بشم ... دستم رو تو دستش گذاشتم و س نکهیاز ا قبل
بود ....  اوشیراه افتاد . دست سردم هنوز تو دست گرم س نیبلند کرد و به طرف ماش نیزم یمنو از رو یآروم

 : زد بینه مم بهدرون یزیچ یبکشم ول رونیکه دستم رو از دستش ب کردیعقلم بهم حکم م

از  یدر کنارش بودن رو نکرده بود ؟ .... هر چند موقت ول ی؟ .... مگه دلت هوا یگرما نبود نیمگه دلتنگ ا " -
 " ! گرما لذت ببر
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 نکهیدر رو باز کرد و قبل از ا اوشیس نیدرونم شدم . دم ماش یعقل رو پس زدم و تابع ندا شهیهم مثل
 نینزدم .... ماش یکرد . حرف نیفرصت عکس العمل داشته باشم دستاشو دورم حلقه کرد و منو سوار ماش

شدن آسون نخواهد  نیشما نیمن قطعا سوار ا یکار رو کرده بود چون برا نیبهتر اوشیبلند بود و س یشاس
 . رو روشن کرد یهم سوار شد و بعد از استارت بخار اوشیبود . س

 . سکوت رو شکست اوشیس تی. در نها میگذشته بود و هر دو ساکت بود یا قهیدق چند

که ظهرش اون  یکردم .... صبح روز بایبه نام د هیسالگرد ازدواجمون به عنوان هد نیرو اول یاون سهام لعنت -
.. سهامشو به تو منتقل کرده .. بایمادرم متوجه شدم که د قیاز طر یاومد به طور اتفاق شیشوم پ یماجرا

 . تعجب کرده بودم

 : زد و ادامه داد یپوزخند

اطالع رفتم  یکرده ... ظهر ب نکارویچرا ا باید نمیشم بب ریگیکه پ کردیم ادیرو ز شیآت زمیه یمادرم هم که ه -
 . شده رو به دستم دادن نینکرده بودم که زنگ رو زدن و اون پاکت نفر دایخونه ... هنوز فرصت صحبت پ

 : که به وضوح لرزش داشت گفت ییرو بست و چند لحظه مکث کرد و بعد با صدا چشماش

کارخونه گفت که  لیچند روز قبل از عقدمون وک نکهیرو فراموش کرده بودم .... تا ا زیهمه چ بایبعد از مرگ د -
برام اصال جالب  یکه مالک اون سهام یدیفهمیاگر م تیسهام رو مشخص کنم .... تو اون وضع فیتکل دیبا
 ارمیبه کارخانه باز بشه .... سرت رو درد ن تپا میبزار دی.... عالوه بر اون مادرم بود که معتقد بود نبا شدینم

 . میکرد یو موضوع سهام رو مخف میرو ساکت کرد لیوک دی.... با رشوه و تهد

به چشمهام نگاه کرد . اشک حلقه زده تو چشماش  میچند لحظه ساکت شد . برگشت طرفم و مستق دوباره
نشون بدم . نگاهش هزار حرف داشت  یواکنش چیتمام نخواستم ه یبا سرسخت یبود ول نیسنگ یلیبرام خ

 . بودم یمن مصرانه از خوندنشون فرار یول

 : که از بغض دو رگه شده بود گفت ییزد و با صدا یپلک

....  دمیترس یرو بهت بگم .... ول زیجدان به جونم افتاد خواستم همه چمعلوم شد و عذاب و زیهمه چ یوقت -
که اونروز تو جلسه بهم  یموضوع نفرتت رو شعله ور تر کنم .... از همون اتهامات دنیکه با فهم دمیترس دایو

رو  زیموضوع همه چ نیداشتم با گفتن ا ومآر یزندگ هی یفرصت برا هیخواستم حاال که  ی.... نم دمیترس یزد
 . خراب کنم

 : شدم و گفتم رهیچشمهاش خ تو

که  دمیفهمی؟ .... اگر من موضوع رو نم یکن یازم مخف یخواستیم ی؟ .... تا ک ی؟ .... آخرش چ یکه چ -
 . یگرفتیحقمو ازم م یتا ک ستیمعلوم ن

 : و گفت دیکالفه دستهاشو چند بار رو صورتش کش اوشیس

....  یباش دهیبهت بگم که منو بخش یزمان خواستمیدرست شد بهت بگم ... م زیهمه چ یوقت خواستمیم -
 . ترس از دست دادنت رو نداشته باشم گهیکنم که د یموضوع رو علن نیا یزمان خواستمیم
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 : زدم و گفتم یپوزخند

 . اضافه بودم تیزندگ یتو تو یمن از اول هم برا اوشیاز دست دادن من ؟ ... س -

 : گفت کردیکه درونم غوغا به پا م یبودم بهم کرد و با لحن دهیکه تا به اون روز ازش ند ینگاه اوشیس

 می.... وجود تو از اول هم تو زندگ یهم اضافه نبود دادمیاون موقع که ازارت م ی.... حت یستیتو اضافه ن دایو -
رو دلت و  ی.... نکنه پا بزار یروز بر هینکنه  دمیترسیم شهیهم یول کردمیم تتیبود ... گرچه اذ یبرام دلگرم
 . یتنهام بزار

 : لرزون گفتم ییو اجازه دادم بغضم بشکنه و با صدا نییرو انداختم پا سرم

تا  یکرد یو راه فرارم ... سهامم رو ازم مخف یخوردم کرد نیهم ی؟ .... برا یکرد بندمیپا یاونجور نیهم یبرا -
 . مجبور بشم بمونم

 : پر درد بهم کرد و گفت ینگاه اوشیس

تا اون حد پست  یروز هی کردمیوقت فکرشو نم چیخودم هم شکستم .... ه یآره من اون شب شکستمت ول -
 . شدم ... مجبور بودم یبشم که اونجور نگهت دارم ول

 یدونیم ی.... ول کردمیزود من دلم رو باهات صاف م ای ری.. د یکردی.... اگر مثل آدم رفتار م یمجبور نبود -
..... باهات  دمیعذاب کش تمیاز حد ظرف شتری.... من ب خوامیو نم تونمینم گهی.... د کشمینم گهی... من د هیچ

.... تو خود  یهست یول ینباش یعوض یدرو هیبودم تو  دواری.... من تا قبل جلسه ام زنمیصادقانه حرف م
 . یرو اونروز تو جلسه با اون همه خشم و نفرتت نشون داد تیواقع

حالم  دید ینگاهم کرد و وقت یلحظه با نگران هیدستش رو به فرمون کوباند و باعث شد تو جام بپرم .  اوشیس
 : قفل شده اش گفت یخوبه از پشت دندونها

 ی کهی.... به خاطر وجود اون مرتتو نبود  یاونروز من بخاطر موضوع سهام و تهمت ها و حرفها تیعصبان -
 . همراهت بود یمهرداد خرم یعوض

 . شمیم ادهیدرست حرف بزن وگرنه پ -

 : فرمون رو به موقع کنترل کن و گفت یبکوبه رو رفتیمشتش رو که م اوشیس نباریا

اومده بود و  یزن من شد ینرفته چطور وقت ادمیعاشق تو بود ....  کهی... اون مرت داینکن و شویطرفدار -
 . ببردت .... اون چشمش دنبال توه خواستیم

.... اون خانواده خودشو  شهیداره پدر م گهی.... مهرداد االن زن داره .... تا چند وقت د اوشیبس کن س -
 . داره یدیجد یداده و زندگ لیتشک

باعث شد فکر کنه  نیچنان صورتش باز شد که نتونستم خودم رو کنترل کنم و لبخند زدم و هم اوشیس
 . تونسته قانعم کنه

 . یباورم کن دیتو با دایچقدر خوشحالم .... و یدونینم دایو -
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 : و گفتم دمیبه سمتم هجوم اوردن . اخمهامو تو هم کش یدوباره افکار منف هیثان کیسخت شدم ... تو  دوباره

 یبرا ییجا چیه گهی.... من د ستمین یکنیکه تصور م یمن اون موجود دراز گوش یحرفهات قشنگ بودن ول -
 .... ندارم شتریحماقت و گول خوردن ب

بمونم بازم عقلم رو  گهید کمیاگه  کردمیخواستم بمونم ... حس م ینم گهیبا تعجب نگاهم کرد . د اوشیس
 . کنمیم یرویبود پ اوشیو از احساسم که طرفدار س کنمیم عیضا

 یبرا یحرف گهینکرد ... انگار د یمخلفت چیه اوشی. س نییپا امیب نیکردم آروم از ماش یرو باز کردم و سع در
 یزیچ هیجا موند ...  نیتو ماش یزیچ هیانگار  یدور شدم ول نیاز ماش یگفتن نداشت . در رو بستم و به آروم

 بردمیپناه م اوشیو به آغوش س شدمیم نیو سوار ماش گشتمیبرم خواستیاز وجودم رو جا گذاشتم ... دلم م
.  کردیبود که هنوز هم شک داشت مثل خوره روح و روانم رو نابود م نیا قتیحق یباورش کردم ول گفتمیو م
بتونم  دیو فکر کردن داشتم تا شا ییبه تنها اجی... احت کردمیم دایراه درست رو پ دی... با کردمیفکر م دیبا

از بهشت زهرا خارج  یک دمیکه دوستش دارم اصال نفهم هیهمون مرد مهربون اوشیخودم رو قانع کنم که س
 مهرداد یشدم و دربست گرفتم و برگشتم خونه 

وضعم تنهام گذاشتن  دنیهم با د رایپناه بردم . مهرداد و سم میهفته ا کیمحض برگشت به خونه به اتاق  به
چشمم بود و حرفهاش مدام تو  یجلو اوشیس ریلحظه هم نتونستم بخوابم مدام تصو کی ی. تمام شب رو حت

 . شدندیذهنم تکرار م

 " موضوع نفرتت رو شعله ور تر کنم دنیکه با فهم دمیترس دایو " -

 " . ترس از دست دادنت رو نداشته باشم گهیکنم که د یموضوع رو علن نیا یزمان خواستمیم " -

 " یستیتو اضافه ن دایو " -

 " بود یبرام دلگرم میوجود تو از اول هم تو زندگ " -

 " یروز بر هینکنه  دمیترسیم شهیهم " -

 " یستیتو اضافه ن دایو " -

 ی کهیتو نبود .... به خاطر وجود اون مرت یاونروز من بخاطر موضوع سهام و تهمت ها و حرفها تیعصبان " -
 " . همراهت بود یمهرداد خرم یعوض

 ایحرفهاش رو درک کنم  یمعن تونستمی. اصال نم شدندیر متو ذهنم تکرا شتریو ب شتریهر لحظه ب حرفهاش
دلم  گهیو از طرف د کردیطرف شک داشت نابودم م کیشده بودم ... از  جی... گ دمیترسیهم م دیشا

 . .... ذهنم قفل کرده بود ششیاالن برم پ نیحرفهاش رو باور کنم و هم خواستیم

تخت نشسته  یمن که رو دنیکنه با د دارمیصبح شد . سمانه که به اتاقم اومده بود تا ب یک دمینفهم اصال
 : بودم با تعجب گفت

 ؟ یداریب ی؟ .... از ک یشد نجوریچرا ا دایو -
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 : و گفتم دمیبه صورتم کش یدست

 . شهیام ... خوب م ختهیبه هم ر کمی...  ستین یزیچ -

اطرافم نبودم .  طیهم متوجه مح ادیمام رفتم . مدام تو فکر بودم و انگار زحرف به طرف ح یجام پاشدم و ب از
 یباق انهایک ینابود یکرده بودم . فقط چند ساعت تا شروع جلسه و استارت رسم ریگ یا یسر بد رو راه
ها و ساعت ها به  قهیبودم . دق فتهخلع فرو ر  کجوری. تو  رمیدرست بگ میتصم تونستمیمن نم یمونده بود ول

 دونمیبهم داده بشه . نم یشتریکاش زمان متوقف شه ... کاش فرصت ب کردمیو من آرزو م گذشتندیسرعت م
 شدیشکست دوباره باعث م کیداشتم ... ترس از اشتباه دوباره و  یبکنم . ترس بد یکار تونستمیچرا نم

 . نتونم اعتماد کنم

نداشتم ...  یحس چیه شیپ یبرخالف دفعه  نباری. ا دیتن فرا رستو همون حالت موندم که زمان رف انقدر
رباط فقط آماده شدم و همراه مهرداد راه افتادم . مهرداد مدام صحبت  نیبود که ع ادیز میذهن یریانقدر درگ

 یبه افکارم بدم ول ینظم کردمیم یعو س کردمیخاطراتم حرکت م نیمن غرق در افکارم بودم .... ب یول کردیم
 . بود ختهیبه هم ر زی... همه چ شدینم

 اوشیمن کامل سکوت کرده بودم . س نباریجلسه شروع شد . ا یو ک میدیبه کارخانه رس یک دمینفهم اصال
باز هم  یول شدمینگاهش ذوب م ینیسنگ ری... ز کردمیمن نگاهش نم یبهم زل زده بود ول میمستق

 . بکنم یکار تونستمینم

با تعجب نگاهمون  ارشیو ک اوشیرو شرح داد . س میکه آماده کرده بود یبا تسلط کامل پروژه ا مهرداد
 : اطالعات رو به طرفشون گرفت و گفت یحاو ی. مهرداد پوشه  کردندیم

 . ادیپروژه به اجرا در ب نیا عتریکه هر چه سر خوادیبه عنوان سهامدار عمده م دایو -

 : به پرونده کرد و گفت ینگاه اوشیس

 نیبه ا یزیچ نیچن نیخوایکه م نیاریکار سر در م نیکرده ؟ .... شما اصال از ا یطراح یپروژه رو ک نیا -
 . نیکن لیکارخونه تحم

 : داد و با اعتماد به نفس گفت هیتک شیصندل یبه پشت مهرداد

 برخورداره ؟ ییباال تیفیوژه از کپر نی؟ .... ا یزنیحرف رو م نیچرا ا یهست یشما که حرفه ا -

 : و گفت دیکنترل کردن خودش کش یبرا یقینفس عم اوشیس

 . اجراش کرد شهینم ایزود نیو به ا میکار خبره دار یرویبه ن ازیاجراش ن یبرا یباالست ول تشیبله کف -

 : گفت اوشیبه من کرد و رو به س ینگاه مهرداد

پس  نیطبق استاندارد ها انتخاب کرد تونویکار یروینداره .... شما اگر ن ازین یآنچنان یخبره  یرویپروژه ن نیا -
 . باشه دیپروژه نبا نیا یاجرا یبرا یمشکل چیه

 : تمام گفت یبا خونسرد ارشیک اوشیقبل از س نباریا



 

 
235 

 . ازهین یادیپروژه تبحر ز نیا یبرا یطبق استاندارد انتخاب شدن ول نجایکار ا یروین -

 : گفت ارشیو ک اوشیس یبدون توجه به حرفها مهرداد

پروژه است اونم هر چه  نیا یبه عنوان سهامدار عمده خواستار اجرا دای.... و ستیبه ما مربوط ن گهید نشیا -
 . عتریسر

 : پر از خشم شد و گفت اوشیس صورت

 . مینیبیم یبد یلیو ضرر خ هیشکست حتم نجوریا یول -

 . نشه نجوریکه ا نیپس تمام تالشتونو بکن -

خانم ساکت نشسته و  ونیتعجب داشت که چرا کتا ی. برام جا زدیم یداشت به قرمز گهید اوشیس صورت
رو در  زیهمه چ یکه صد در صد نابود یمسئله ا نیهمه سکوت اون هم با وجود چن نی... ازش ا زنهینم یحرف

 . دهیداره بع یپ

و منو  دیشده دستم رو کش یبفهمم چ نکهیاز جاش بلند شد و به طرفم اومد و قبل از ا اوشیلحظه س کی تو
 . برد رونیدنبال خودش از اتاق کنفرانس ب

بدون توجه  اوشیس یدنبالمون بود ول انیگو دایو دای. مهرداد و شدمیم دهیکش اوشیبهت داشتم دنبال س با
 . رفتیبه طرف دفتر خودش م یزیبه چ

مهرداد که مهرداد  ی نهیر رو باز کرد و منو فرستاد تو و برگشت طرف مهرداد . با دو دست زد تخت سدفت در
 : دیغر یبلند یچند قدم عقب رفت و با صدا

 . ارمیسرت م ییبال هیبا زنم حرف بزنم .... گم شو اونور وگرنه  خوامیم -

 : که تو سالن بودند گفت یهم به دو نفر نگهبان بعد

 . وارد دفترم بشه چکسیه نینذار -

شد تو  رهیو خ دی. چند بار تو موهاش دست کش کردمیتو در رو بست . مات و مبهوت بهش نگاه م اومد
. محو نگاهش بود که با  شدیم دهیچشمام .... چشمهاش باز هم متورم بود و برق اشک توش به وضوح د

 : گفت دیباریکه غم ازش م یلحن

که قصد کاله گذاشتن  خورمیقسم م یبخوا یبه هر چ دای؟ .... و یباورم کن یخوایچرا ؟ .... چرا نم دایو -
 . سرتو ندارم

شدم  کیاراده بهش نزد ی. ب دیچند قدم خودش رو بهم رسوند و بازوهامو گرفت و منو به طرف خودش کش با
قلبش گذاشت و زمزمه وار  یو رواش گذاشتم .... دستش رو پشت سرم گذاشت و سرم ر نهیو سرم رو س

 : گوشم گفت ریز

شد ...  نیریش مونیو زنگ یفرصت دوباره داد هی مونیکه به زندگ یمدت نیچطور بگم .... تمام ا دونمینم دایو -
که به تو دارم وارد  یکه داشتم پاک شده .... حس یا یمنف یکه قلبم و وجودم از تمام حس ها یتمام مدت
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اون همه نفرت و غرور له شده ام  یبهت حس داشتم ول نهایقبل از ا یلیخ دیشا دونمیقلبم شده .... نم
و  یخسته بش زیترس تو دلم بود که نکنه از همه چ نی.... من تمام مدت دو سال مدام ا نمیبب گذاشتینم
 دای.... ونداشتم . یا گهید زیچ چی.... جز درسا ه کردمیم دتی.... مدام تهد یو تنهام بزار ی... بر یبر

بوده که  یاحساس یمدت بوده همش از رو نیکه ا یمن و احساسمو باور کن .... هر محبت کنمیخواهش م
 کنمیم یعشق توه که بخاطرش دارم زندگ نیباور کن دوستت دارم ... باور کن ا دایحاال مطمئنم عشقه ... و

 . نیهست میزندگ ینهایم تنها با ارزشترهم بهت گفتم تو بچه ها گهید کباری... عشق تو وجود بچه هام .... 

 : گوشم زمزمه کرد ریآرام و پر احساس درست ز ییبا صدا باریرو خم کرد و ا سرش

نداره ....  یارزش گهیبرام د ایدن یستین ی.... وقت پرستمی.... تمام وجودتو با تمام وجودم م دایدوستت دارم و -
 ! تونمیتو نم یترکم نکن عشقم من ب

.  هیگر ریبلند زدم ز یجمالت آخرش با صدا دنیبا شن یول ختمیریاون لحظه فقط ساکت داشتم اشک م تا
 یکه واقع دمیترسی... م دمیترسیبود که م ادیحرفهاش انقدر ز ینیری... ش دمیفهمیحس خودم رو اصال نم

از اشک بود ... دستم  سیشدم به صورتش که حاال مثل مال من خ رهینباشه .... خودم رو ازش جدا کردم و خ
که تو دلم بود رو  یقیخفه ترس عم یینشه و با صدا نیاز ا شتریام ب هیگر یدهنم گرفتم تا صدا یرو جلو

 . کنه بشیتکذ اوشیناخوداگاه به زبان اوردم و در دل آرزو کردم س

؟ ....  یافتاد بایعشقت به د ادی...  ادیآروم شده ...  یهمه چ ی؟ .... وقت بامیمثل د نکهیبه ... به خاطر ا -
 ؟ یدوستم دار بامیدوم د یچون کپ

بعد رگ گردن  یاول مات شد ول اوشی. نگاه س زدیم شیزبانم مصرانه ن یبهش بگم ول نجوریا خواستینم دلم
 : و داد زد دیاز ته دل کش یادیاش به سرعت متورم شد فر قهیو شق

رفته  بایمرده ... د بای..... به عشقم شک نکن .... د کنهیو نابود مر زیهمه شک داره همه چ نی.... ا بایبسه د -
 ... کشمینم گهی.... د کنمی.... بس کن خواهش م ییکه زنده است تو ی.... کس

 لیزدم و دستام رو حا یخفه ا غیپرت کرد . ج مونییرو به رو واریرو به طرف د زیم یگلدون رو گهید ادیفر هی با
 . کتش رو چنگ زد و به سرعت از دفتر خارج شد اوشیس دمیچشمامو باز کردم د یخودم کردم . وقت

 داریاز خواب ب اوشیس یدرناک و قبل از اون حرفها ادینشستم ، انگار با فر نیزم یسست شد و رو پاهام
رو  دیکه نبا یرو زده بودم و زخم دیکه نبا یباز هم حرف یبودم ول مونیشده بودم ... چقدر از حرف خودم پش

 . زده بودم

 یمن که گوشه  دنیوارد دفتر شدند و با د ادیز یبا نگران ارشی، مهرداد و ک اوشیبعد از خروج س بالفاصله
کنارش  ارشیو بلندم کنه که ک رهی. مهرداد خواست بازوهامو رو بگ دندیافتاده بودم به طرفم د نیزم یاتاق رو

 . مبل نشوند یزد و به جاش دستشو دورم حلقه کرد و بلندم کرد و رو

 کجا رفت ؟ اوشی؟ .... حالت خوبه ؟ ... س دایشده و یچ -

 : دادم و گفتم هیمبل تک یشد سرم رو به پشت شتریام ب هیگر شدت
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 . ارشیت کشد ... رف وونهیرفت ... باز هم بهش حرف زدم ... بازم بهش زدم ... د ارشیک -

 : وحشت زده از جاش بلند شد و با گفتن ارشیک

 " ! خدا ای " -

 اوشیو س کردمیم هیافته . فقط گر یداره دورم م یچه اتفاق دمیفهمینم گهی. د رونیب دیسرعت از دفتر دو به
رسوند و برگردوند  نیمنو بلند کرد و به ماش یزحمت و با کمک گرفتن از منش ی. مهرداد با کل کردمیرو صدا م

 . خونه

 : به طرفمون اومد و بازومو گرفت عیحال زار من سر دنیسمانه با د میوارد خونه شد یوقت

 ؟ نجورهیچرا ا دایمهرداد ؟ ... و هیچه وضع نیمن ... ا یخدا یوا -

 : منو به طرف پله ها برد و گفت مهرداد

 . ختیبه هم ر زیبا شوهرش صحبت کرد همه چ یشده ؟ ... از وقت یچ دونمینم -

و  دمیو من به کمک سمانه با همون مانتو و شال دراز کش نییبه محض رسوندن من به اتاق رفت پا مهرداد
 : گفتم

 . دارم ییبه تنها ازین یببخش سمانه جان ... ول -

 : پتو رو روم مرتب کرد و گفت یبا نگران سمانه

 ! جان دایو ستیحالت خوب ن یول -

 . تنهام بزار کنمیمن خوبم ... فقط خواهش م -

از قلبم رخت بر بسته  کبارهیداشتم ، اون همه شک به  یام شروع شد . حس بد هیرفتن سمانه باز هم گر با
اسم و مهر عشق بهش خورده بود و  اوشیامروز س یکه با حرفها یبودند و حاال من مونده بودم و احساس

با دونستن عشقش شکوندن قلب عاشقش به جونم  نباریو ا اوشیخاطر شکوندن دوباره سبه  یعذاب وجدان
 . افتاده بود

شدم . مهرداد آروم به  تیبا ورود مهرداد به اتاق تازه متوجه موقع یکردم ول هیگر مییچقدر تو تنها دونمینم
 . طرف تخت اومد و با فصله از من نشست

دردتو با من  نی... ا دای... بگو و یدرد دلتو به من بگ گهیبار د هی یخوای؟ .... نم یحرف بزن یخواینم دایو -
 . کن میتقس

....  کردیمهربون بود و حس خوب آرامش رو به آدم القا م شهیمهرداد کردم .... مثل هم یبه چشماها ینگاه
 گهیبود که اال د بایدمم دتنها هم شهینداشتم .... هم چکسویبگم .... ه یدردم رو به کس خواستیدلم م

کنه .... سرم رو  دایپ رامب یمرهم دیباشه تا شا کینفر هم تو دردم شر کی خواستیندارمش .... دلم م
 : گفتم دیلرزیکه به شدت م ییو با صدا نییانداختم پا
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چرا  دونمیبردم .... نم نیرو از ب زیمهرداد شکستمش .... من امروز شکستمش .... با پس زدن همه چ -
که  یی... حرفها دیزد که نبا ییاجازه من حرفها یچرا زبانم ب دونمی.... نم رمیبگ مینتونستم به موقع تصم

باز  یول کردمیم بشینبود ... خودم تکذ تیدلم نبود .... واقع یکه حرفها ییگفتنشون ممنوع بود .... حرفها
 . هم تو روش گفتم

 : بهم نگاه کرد و گفت یبا موشکاف مهرداد

؟ ....  یختیبه هم ر نجوریزده ا شیرو آت اوشی؟ .... چرا با گفتن چند تا حرف که س هیچ تیمنظور اصل دایو -
 . زمیعز یباش یناراض دیپس االن نبا ینابودش کن یخواستیتو م

 : اشک آلود به مهرداد کردم و گفتم ینگاه

به سراغم  یجور سست هیچرا  دونمینم یول خواستمیهم نم روزی.... از د خوامینم گهید ی... ول خواستمیآره م -
بشم ... نتونستم و امروز باعث شدم تا  یلعنت یاون نقشه  یاومده بود .... نتونستم به موقع مانع اجرا

 . بشکنه اوشیس

 ادیآخر ... فر یظه لح اوشیس ی. اشکها و نگاه غم زده  هیگر ریبلند زدم ز یو با صدا نییرو انداختم پا سرم
 دادیکه شکست مثل دل خودش که من شکوندم ... همه و همه بدجور آزارم م یپر درد و از ته دلش و گلدون

به  یبد باالخره دست از سرم برداشته بودند ... ول یهمه مدت انگار تمام شک ها و حس ها نی... بعد از ا
عشقم رو شکسته و نابود کرده بودم ... عشقم ؟ ... آره ؟ ... چرا االن ؟ .. االن که با دست خودم  متیچه ق

دوست داشته  کردمیکه فکر م یهستم اون حس اوشیاعتراف کنم که من عاشق س دیبا گهیعشقم .... د
امروز با پس زدن  یکه عاشق منه ول یاوشی.... عاشق س شدم اوشیعشقه .... من با تمام وجودم عاشق س

 . و باور نکردنش شکستمش

 : شد و گفت رهیخ میاشک یچونه ام گذاشت و سرم رو بلند کرد ... به چشما ریدستشو ز مهداد

 یدار نجوریا نیهم ی... برا یشکست نجوریا نیهم ی... برا یازش بگذر یتونی... نم یتو دوستش دار دایو -
 . ی.... تو عاشق شوهر خودت شد یکشیعذاب م

 : گفتزد و  یکه لبخند دمیرو ازش دزد نگاهم

حسه ... عشق  نیباتریرو از آرامش پر کنه .... عشق ز تیزندگ تونهیحس م نیخوبه .... ا یلیخ نیا دایو -
هم نسبت به تو  اوشیهر دوتونو درمان کنه .... انقدر آدم شناس هستم که مطمئن باشم س یزخم ها تونهیم

 . نسبت به تو داره ییبایشدنهاش نشون از حس ز یرتیحس داره .... تمام رفتارهاش ... تمام غ

 : و گفتم دمیبه صورتم کش یدست

دوستم داره  بامیمن .... من پسش زدم .... بهش گفتم چون مثل د یامروز بهم گفت .... بهم اعتراف کرد ول -
 . خودم نگذاشتم یبرا یراه گهیفکر حرف زدم و باعث شدم اونجور قلبش بشکنه .... د ی... ب

 : تو بغلش و گفت دیبار مهرداد سرم رو کش نیاول یبرا
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برگردون ...  تویمحکم باش و زندگ شناختمیکه م ییدای.... مثل و زمیعز ییجبران کنه تو دیکه با یکس نباریا -
 . نیعشق رو دار نیا اقتی.... هر دو ل دایعشقتو نگاه دار و

 . ردمبه مهرداد نگاه ک یدواریرو بلد کردم و با ام سرم

 ؟ بخشهیمنو م اوشیس یعنی -

 : زد و با محکم گفت یلبخند

 دای....برو و بخشهیعشقشو م یمعشوع اگر واقعا عاشق باشه خطا هی.... اون دوستت داره ...  زمیحتما عز -
 . .... برو دنبالش

رو  اوشیبود .... من که صدق گفتار س دهیتازه گرفتم .... چرا به فکر خودم نرس یمهرداد انگار جون یحرفها با
 . برم دنبالش دیبودم ... من که باورش کردم .... با دهیاز حرفهاش فهم

 : جام بلند شدم و به طرف در رفتم که مهرداد دستم رو گرفت از

 . فرار نکنه اوشیس دمینم ینیتضم یبر نجوریکجا خانم ؟ ... برو صورتت رو بشور بعد ... ا -

 عیکردم ... داغون بودم ... سر نهیبه صورتم تو آ یرفتم ..... نگاه ییبه طرف روشو عیم و سرزد یلبخند
خودم به طرف  نیبا ماش یزیصورتم رو شستم و از خونه خارج شدم . انقدر عجله داشتم که بدون توجه به چ

 . خونه به راه افتادم

 . کنمیم یکه افتضاح رانندگ دادین مشدن راننده ها نشو یشاک یول رفتمیم یدونم با چه سرعت ینم

صبر  یوارد خونه بشم ، پس زنگ رو زدم و منتظر موندم . هر چ اوشیدادم با اجازه س حیترج دمیرس یوقت
رو در اوردم و خودم  دمیپاسخگو نبود . ناچار کل یبازم کس یهم زنگ زدم ول گهیکردم جواب نداد ، چند بار د

 . ندادم یدرست و حساب ودر رو باز کردم و وارد شدم و انقدر هول بودم که جواب سالم نگهبان ر

روشن  اوشیچراغ اتاق خواب س یفرو رفته بود ول یکیخونه رو باز کردم و وارد شدم . خونه تو سکوت و تار در
 . اتاق رفتم و اروم زدم به درمبل گذاشتم و به طرف  نیاول یو شالم رو رو فیبود . ک

 تو ؟ امی... ب اوشیس -

روش ... در رو باز کردم و وارد اتاق  نمیاجازه اومده بودم ا یب نجایاومد . من که تا ا یاز اتاق نم ییصدا چیه
ه طرف افتاد هیها برگشته بودند ... بالشها هر کدوم  یبود . پاتخت ختهیبه هم ر یبد یلیشدم . اتاق به طرز خ

 چیه بایتوشک تخت هم کج شده بود .... تقر یبود و حت نیزم یو مالفه ها مچاله شده رو یبودند .... روتخت
کرده و رفته .... رفته ! ....  یخال لیوسا یحرصش رو رو اوشیخودش نبود ... معلوم بود که س یسر جا زیچ
کس نبود ...  چیبود ... ه یبه کل خونه انداختم .. خونه کامال خال ینگاه عینبود ... سر اوشیاز س یاثر چیه

 . نایم یحت

 . رو گرفتم اوشیس یاسترس به طرف تلفن رفتم و شماره  با

 " باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م " -
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ر قشنگ امروزم کاناپه . از خودم حرصم گرفته بود .... بعد از کا یحرص قطع کردم و تلفن رو پرت کردم رو با
رو برداشتم و شالم رو هم سرم کردم و از  فمیکجاست . ک ستیکه معلوم ن اوشیاومدم سراغ س ریانقدر د

آسانسور شدم و از پله ها  الیخیب هبود طبقه چهارم ک دهیخونه خارج شدم و منتظر آسانسور شدم ... تازه رس
 . کمه کم جوابم رو بده اینه باشه خو ارشیحداقل ک کردمیرفتم .... دعا م نییطبقه رو پا کی

 یاومد دم در . وقت ارشیباز شد و ک یاسترس زنگ رو زدم و منتظر شدم . چند لحظه بعد در به آروم با
 : چشمش به من افتاد با تعجب گفت

 ؟ یکنیچکار م نجای! ... ا دایو -

 : و گفتم نییرو انداختم پا سرم

 تو ؟ امیب شهیسالم ... م -

 : باز کرد و گفت شتریرو ب در

 . تو ایحواسم نبود ... ب دیسالم ... ببخش -

بودم که  ستادهیهم بعد از بستن در اومد دنبالم . ساکت ا ارشیرفتم . ک منیخونه شدم و به سمت نش وارد
 : گفت ارشیک

 ؟ نجایا یاومد نموقعی؟ ... چرا ا دایشده و یچ -

 : غض تو گلوم نلرزه و گفتمکردم صدام از ب یو سع دمیکش یقیعم نفس

هم  لشیکجاست ؟ .... موبا یدونیخونه نبود .... م ی... ول یحرف بزنم ... ول اوشیاومدم ... اومدم با س -
 ! خاموشه

 یبود به طرف پنجره ها یعاد ریغ تیکه تو اون وضع ینگاهم کرد و بعد با خونسرد رهیچند لحظه خ ارشیک
 : گفت یشد و بعد به آرام رهیخ رونیبزرگ سالن رفت . چند لحظه به ب

 کجاست ؟ دونمیمن نم -

 : شدم و گفتم کیقدم بهش نزد چند

کنم ... خواهش  دایرو پ اوشیس دی.... االن با ادهیمن ز خیدعوا و توب ی.... وقت برا کنمیخواهش م ارشیک -
 . نداشت یبگو ... اون اصال حال درست کنمیم

 : گفت یبلند یبرگشت طرفم و با صدا تیو با عصبان عیسر یلیخ ارشیک

 ؟ یحاال به فکر حال خرابش افتاد -

 یمبل ... از درد آخ یمنتظره اش با ترس دو قدم رفتم عقب که باعث شد کمرم بخوره به لبه  ریحرکت غ از
 . گفتم و خم شدم
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نگران که متفاوت با  یمبل نشوند و با لحن یخودش رو بهم رسوند و بازومو گرفت و رو عیسر ارشیک
 : چند لحظه قبلش بود گفت تیعصبان

بترسونمت ...  خواستمیشد ... نم یچ دمیلحظه نفهم هی... شرمنده ...  دیببخش یشد ؟ .. وا یچ دایو -
 ؟ یخوب

ام به  هیکع فکر کرده بود گر ارشیافتادم . ک هیکه باز هم به گر ادیاز عذاب وجدان ز ایاز درد بود  دونمینم
 : گفت یشتریب یخاطر ضربه است با نگران

 ! خدا ی... وا مارستانیب می؟ ... پاشو بر یتو رو خدا بگو چطور دایو -

 : به چشماش نگاه کردم و گفت میاشک یمبل بود رو گرفتم و با چشما یدسته  یرو که رو دستش

 نیداغونم ... حق دار یکجاست ... خودم به اندازه کاف اوشیبگو س کنمیخواهش م ارشیخوبم .... کمن  -
 . باهاش حرف بزنم دیبگو ... با کنمیخواهش م یول نینگاهم هم نکن گهید

 . دیکش یچند لحظه چشماش رو بست و نفس راحت ارشیک

چطور کنترلم رو  دمیشده باشه ... به خدا نفهم تیزیچ ترسمیدکتر ... م میبر ایقبلش ب ی... ول گمیباشه م -
 . داغون شده یلیخ اوشیاز دست دادم .... س

به دکتر ندارم ... ضربه  ازی... ن ستین میزیبهش زدم .... من خوبم ... چ یبد یلیخ ی.... من ضربه  دونمیم -
 اوشیران نباش ... فقط بهم بگو سو آخ گفتم وگرنه اصال درد ندارم ... نگ دمیمحکم نبود فقط از برخورد ترس

 . کجاست

 : مردد بهم نگاه کرد و گفت ارشیک

 . الیرفته و -

 . باهاش صحبت کنم دیشمارشو بهم بده ... با کنمیخواهش م -

 : برگه نوشت و به دستم داد . برگه رو گرفتم و گفتم یرو یشماره ا لشیموبا یاز جاش پاشد و از تو آروم

 . ممنونم ... از ته دل ممنونتم -

 : رو برداشتم و به طرف در رفتم که گفت فمیک

 ؟ یریم یحالت کجا دار نیکجا ؟ ... با ا -

 . باهاش صحبت کنم ... ممنون و خداحافظ ییتو تنها دیبرم ... با دیخوبم .... با -

 . از خونه خارج شدم عیسر و

که از پشت تلفن بهم  دهیانقدر ازم رنج اوشیبهش زنگ بزنم .... س خواستمیگفتم ... من اصال نم دروغ
 . دهیگوش نم
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رو  الیو یبیشمال شدم . آدرس تقر یشدم و راه نیو خطرناک سوار ماش یمنطق ریعجوالنه ، غ میتصم هی با
 . میو دو خانواده اومده بود اوشیو س بایبا د ی. قبال چند بار دونستمیم

متحمل شدم . ساعت  یادیکه فشار ز دادیکمر دردم نشون م یکردم ول یوقفه رانندگ یچند ساعت ب دونمینم
 . اونجاست الیو دونستمیکه م یابانیبه خ دمیشب بود که رس میو ن کی

پس مجبور شدم از جاده  دونستمیرو نم الیو قیبود و چون پالک دق کیو هوا کامال تار دیباریم یتند بارون
هم داشته باشدند  یکنم . چون خواسته بودند که ساحل اختصاص یها رانندگ الیو یخارج بشم و آروم از جلو

 . خارج شهر بود و هنوز همه جا آسفالت نشده بود الیپس و

کردم دوباره  یخورد و کج شد . دنده رو عوض کردم و سع یتکان سخت نیرو رد کرده بود که ماش الیو نیچهارم
شدم . چرخ سمت راست  ادهیپ نیاز ماش یدی. با نا ام خوردیتکون نم اصال دیماش یرو حرکت بدم ول نیماش
کردم با گاز  یشدم . چند باز هم سع رزدم و سوا ریبه تا یلگد تیتو گل فرو رفته بود . با عصبان نیماش یجلو

 . نداشت یا دهیفا یرو از گل ها خارج کنم ول نیهدف فرمون ماش یدادن و چرخوندن ب

 یلیتا صبح صبر کنم هوا خ تونستمینداشتم و نم ادیز نیرو برداشتم و تماس گرفتم . بنز الیو یشماره  ناچار
شده  سیشده بودم خ ادهیکه پ یاومد و منم که تو همون چند لحظه ا یکه م یسرد بود مخصوصا با بارون

 . بودم

رو  لیود . با حرص موبانب یباز هم خبر یهم زنگ زدم ول گهیجواب نداد . چند بار د یمنتظر شدم کس یچ هر
 حیبرسونم و ترج الیخودم رو به و ادهیپ دیاوضاع با نیرو خاموش کردم . با ا نیو ماش فمیپرت کردم تو ک

 . نشه نیتر ا ریکه د دادمیم

 : و گفتم دمیبه شکمم کش یبشم دست ادهیپ نکیرو برداشتم و قبل از ا فمیک

 . میصبر کن نجایا میتونیبه بابات ... نم میبرس عتریهر چه سر دیمن .... ما با یمحکم باش کوچولو -

و  دمیچیدور خودم پ شتریب مویپانچ یشدم . چتر نداشتم ، شال و مانتو ادهیپ نیاوردن اسم خدا از ماش با
 . راه افتادم نیرو هم به شکمم فشار دادم و بعد از قفل کردن ماش فمیک

...  دیچکینکرده بودم . آب از سر و روم م دایرو پ الیهنوز و یودم ولآب ب سیگذشته بود و من خ یساعت ربع
ام  هیکم کم داشت گر گهی. د کردمیهم تو رحمم احساس م یو انقباض دردناک دندیکشیم ریت یپهلو هام کم

 . دمیکش ینفس راحت یبعد یالیتو و اوشیس نیماش دنیکه با د گرفتیم

دستم  عیو سر دمیدو الیبه طرف و بایکردم و تقر ادیسرعتم رو ز یکرده بودم . با خوشحال دایرو پ الیو باالخره
 ینشد ... کم دهیشن ییصدا چی... دوباره امتحان کردم باز هم ه ومدین ییصدا چیزنگ گذاشتم . ه یرو رو

 ستندیصال روشن نا فونیکنار آ یها راغرفتم و خواستم محکمتر دکمه رو فشار بدم که متوجه شدم چ کترینزد
 ! ... زنگ قطع بود دمیکش ی. آه

. شدت باران  خوردیبه چشم م منیاز تو نش یفیانداختم ، چراغها خاموش بودند و فقط نور ضع الیبه و ینگاه
سگ نداشت .  الیاومد و یم ادمی. تا اونجا که  گرفتیشده بود و درد پهلو هام هم داشت شدت م شتریب

 . شدم اردو اطیرو باز کردم و با احت اطیح یدستم رو از نرده ها رد کردم و در ورود
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زنگ ساختمان  مینیب شینبود . آروم به طرف ساختمان رفتم . طبق پ یبه اطرافم انداختم ، انگار خبر ینگاه
 . در زدم و منتظر شدمهمه زنگ ها رو بسته بود ! . چند بار به  اوشی... انگار س کردیهم کار نم

 یا شهیو ش ییکشو یدرب ها ادی.  رفتمینشد . کم کم داشتم از حال م یخبر دمیانتظار د قهیاز چند دق بعد
ساختمان رو دور زدم و به طرف دربها  یبشم . باسست الیاونها وارد و قیاز طر تونستمیم دیافتادم . شا الیو

 . رفتم

نشسته بود و  نهیشوم کینزد اوشینبودند ... س دهی. پرده ها کش ستادمیافتاد ا الینگاهم به داخل و یوقت
 . دمیشنینم ییها صدا شهیصدا بودن پنجره ها و ش قیبه خاطر دو جداره و عا یول زدیم تاریگ

اشکها به خاطر من بود ...  نی. ا دمیدیرو م ختندیریکه از چشمش م ییرخش به طرف من بود و اشکها مین
 . ختیریشکسته بود و اشک م نجوریحماقت من ا به خاطر اوشیس

که با  رمیبگ شهیدستم رو به ش هیکه پاهامو سست کرد و دو زانو افتادم . فقط تونستم  دیچیدلم پ ریز یدرد
 . وفتمیشکم ن

 اوشیزل زدم به س هی. با گر هیگر ریزدم ز نداختندیبه قلبم چنگ م یکیبه جسمم و  یکیکه  یشدت دو درد از
قلبم پر از  یکه روز یکه فقط چند ساعته درک کردم از ته دلم عاشقشم ... زل زدم به مرد ی... زل زدم به مرد
 . رو گرفت تهاتمام اون نفر  یعشقش جا یو چطور یک دمینفهم ینفرت از او بود ول

لحظه چشمش به من افتاد چند  ینگاهم رو انگار حس کرد ، برگشت طرف پنجره . وقت ینیسنگ اوشیس
حدش گشاد شد . مات و  نیداره چشمهاش تا آخر تیواقع نهیبیکه م یزیناباور نگاهم کرد و مطمئن شد چ

هراسان  اوشیس که دمیآخر د ینتونستم خودمو نگه دارم و افتادم و لحظه  گهیکه د کردیمبهوت بهم نگاه م
 . دیبه طرف پنجره دو

... مهم  دهیچیهم تو تنم پ یادیو درد ز دمیو پر از آب دراز کش سیخ نیزم یبرام مهم نبود که رو گهید
 . اومد یبه طرف م دنمیبود ... مهم مردم و عشقم بود که با د اوشیس

دست انداخت  عیطرفم و کنارم زانو زد و سر دیدو اوشیبه شدت باز شد و س یا شهیلحظه بعد درب ش چند
 . تو بغلش دیدورم و و منو کش

 . دمیشن شویپر اضطراب و نگران یکه صدا رهنشیزدم به پ چنگ

 ؟ هیچه وضع نی؟ ... ا نجایا ی؟ ... تو چطور اومد یکنیچکار م نجایا دایو -

دست  یرو اوشیکنده شدم . س نیلحظه از زم هیبهش فشردم ، توان حرف زدن نداشتم . تو  شتریرو ب خودم
 . دورم دیچیرو پ ییو پتو نهیشوم کهیشد . منو گذاشت نزد الیبلندم کرد و وارد و

 ؟ یبگو خوب کنمیخواهش م دایو -

 : گونه ام بود رو گرفتم و آروم گفتم یرو که رو دستش

 . درد دارم اوشیدرد دارم ... س -



 

 
244 

 : پر از وحشت شد و با گفتن اوشیس ی چهره

 ! خدا ای -

 . به اورژانسکه زنگ زده  دمیو روشنش کرد و از حرفاش فهم دیدو لشیطرف موبا به

 : گونه ام گذاشت و گفت ی، دستش رو دوباره رو شمیاز تماس زنگ در رو وصل کرد و برگشت پ بعد

 . رسهیتحمل کن االن دکتر م -

 ینگران نیا قیمن ال ایآ یبود ول نیریش یلیتو چشماش برام خ یباز کردم و نگاهش کردم . نگران چشمامو
 : تمبودم ؟ دوباره دستش رو گرفتم و گف

 ... ... ببخش ... دوباره قلبتو شکستم ... دوباره آزارت دادم اوشیمنو ببخش .... س کنمیخواهش م -

 . لبهام ساکت شدم یرو اوشیقرار گرفتن انگشت س با

 . میآروم باش ... بعد فرصت حرف زدم دار دایشــــششش ... آروم باش ... االن نه ... و -

 . که باعث شد با تعجب بهم نگاه کنه دمیانگشتشو بوس اریاخت یب

 هی یبکنم ول یکار خواستمیقبل از جلسه هم نم یچم شده بود ... من حت دونمیمن حماقت کردم ... نم -
که اصال  یحرف رو زدم ... حرف نیکرده بودم ... سست بودم ... امروز تو دفترت مضخرف تر خیانگار  ییجورا

پست بزنم ...  خواستمیحرفو زدم .. منو ببخش ... نم نیترسم ا یلحظه از رو... تو اون  یتو ذهنم هم نبود ول
 ...من .. من دوســ

 . به طرف در رفت یتو بهت بود ول نکهیبا ا اوشیزنگ در نتونستم حرفم رو کامل کنم . س یصدا با

 . لحظه بعد دو پزشک اومدن باال سرم چند

 ؟ هیافتاده ؟ ... مشکل چ یچه اتفاق -

 : به من انداخت و گفت ینگاه وشایس

 . رو تو بارون مونده و حاال درد داره یبارداره ... مدت -

 یشد . وقت نهیشکمم و مشغول معا ریکرد و پتو رو از روم کنار زد دستشو گذاشت ز اوشیبه س ینگاه دکتره
 : گفت دیکه درد داشتم رو فهم ینقاط

 بهتون وارد نشده ؟ یضربه ا -

 : گفتم عیسر

 ! خوردم یادیز ینه ... فقط سرما -

 : گفت گرفتیکه فشارم رو م یحال در
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 ؟ نیندار یزیخونر -

با تعجب بهم نگاه  دیچک کنم ؟ دکتر که سکوتم رو د دیچطور با تیوضع نیلحظه چشمام گرد . االن تو ا هی
 : کرد و گفت

 ؟ دینشد یزیدچار خونر دمیخانم پرس -

 ؟ یوجود داشت چ یبچه خطر یاگر داشتم و برا یبگم نه و خالص بشم ول یسرسر خواستیم دلم

صورتم از خجالت سرخ شده  کردمیکه حس م ی. در حال ستینگاهش به من ن دمیبه دکتر کردم که د نگاهش
 : نگاه کردم که خوشبختانه نگاهش به من بود . آروم با حرکت لب گفتم اوشیبه س

 ! دونمینم -

 یصورتش نشست ول یمحو بو یاز لبخند یبعد حس کردم حاله ا یلحظه گرد شد ول هی اوشیس یچشما
 : به خودش مسلط شد و به دکتر گفت عیسر

 . میچک کن نیلحظه اجازه بد هی...  دیببخش -

 : رو دست بلندم کرد که دکتر گفت یسیبه طرفم اومد و بدون رودروا بعد

 . ن داره براشون خطرناک باشه... امکا نیحرکتشون بد اطیبا احت -

اش  نهینگاهش کنم . سرم رو فرو کرده بودم تو س شدی. اصال روم نم نییپا یاز اتاقها یکیمنو برد به  اوشیس
. اروم با مشت  خندهیادب داره بهم م یکه ب دادیاش نشون م نهیتکون خوردن قفسه س یول دمیگزیو لبم رو م

 . شد شتریزدم به بازوش که خنده اش ب

 . که اونجا بود و خودش روشو برگردوند . چقدر ممنونش بودم یتخت یمنو گذاشت رو اوشیاتاق س تو

کاناپه و رو به  یمنو گذاشت رو اوشیبه سالن . س میبرگشت اوشیرو چک کردم و باز هم تو بغل س تمیوضع
 : دکتر گفت

 . ستین یخدا رو شکر مشکل -

 : سرش رو تکون داد و گفت دکتر

 مانیمتخصص زنان و زا دی... البته در اسرع وقت با هیسرما خوردگ هی... فقط  ستین یظاهرا که مشکل -
تا  نیشکمتون بزار یگرم هم رو یحوله  هی...  نیو خودتونو گرم کن نیحرکت نکن ادیکنن .... فعال ز نشونیمعا

 . انقباض رحم کم کم باز بشه

 : و گفت دیبه شونه ام کش یدست اوشیس

 . چشم حتما ... ممنون -

خودم  یمبل جا به جا شدم و پتو رو رو یبه طرف در رفتند . رو اوشیرو جمع کرد و با س لشیوسا دکتر
 : به من کرد و گفت یبرگشت . نگاه اوشی. چند لحظه بعد س دمیکش
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 ؟ یشد سیخ نطوری؟ ... اصال چرا ا نجایا یوضع اومد نیبده که چرا با ا حیحاال توض -

 : زدم بهش و گفتم زل

حرکت نکرد ... منم مجبور شدم  نیماش گهیرفت تو گل ها و د ریتا یبودم ول نیبا ماش الیو یها یکیتا نزد -
که بتونم تو  موندیدو ساعت روشن نم یکی شتریب نینداشتم و هوا هم سرد بود .... ماش نی.... بنز امیب ادهیپ

 . صبر کنم نیماش

 : شده نگاهم کرد و گفت زیر یبا چشماها اوشیس

 ؟ ومدهیباهات ن یچکیه -

 : نه تکون دادم دوباره چشماش گرد شد و گفت یسرم رو به معن یوقت

 ؟ یکرد یخودت رانندگ نجایاز تهران تا ا یبگ یخوایم یعنی -

 : و گفتم دمیکش یقیعم نفس

باهات حرف  دی... با دی... با اوشی... س دمتیدیم دیاومدم ... با یم دیبا یکارم احمقانه بود ول دونمیم -
 . زدمیم

 یدست از لباسها هیباال رفت و چند لحظه بعد با  یحرف به طرف طبقه  ینگاهم کرد و ب یساک اوشیس
داشته باشم پتو رو از روم  یحرکت ایفرصت حرف  نکهیحرف به طرفم اومد و قبل از ا ی. ب نییخودش اومد پا

 : مانتوم شد . با تعجب نگاهش کردم و گفت یم دکمه هاکنار زد و مشغول باز کرد

 ؟ یکنی.. چـ ... چکار م اوشیس -

 : بهم نگاه کرد و گفت تیجد با

 . یبمون سیخ یلباسها نیهم با ا یتونی... نم یحرکت کن دی... ساکت بمون و تکون نخور ... تو نبا سیه -

همه رو عوض کنه . از خجالت سرم رو  خواستیم اوشیس یعنی نیبودند و ا سیمن کامل خ یلباسها
 . و چشمامو سفت به هم فشردم نییانداختم پا

روش تنم کرد و  شرتیسو هیخودش و  یها راهنیاز پ یکیآرامش لباسهامو عوض کرد و  تیدر نها اوشیس
 . خودش رو هم پام کرد یتو خونه ا یاز شلوار ها یکی

پهن کرد و بعد از گذاشتن بالش روش اومد کنارم ،  نهیبه شوم کینزد اورد و نییپا یاتاق طبقه  یاز تو یتشک
 : تشک و گفت یکاناپه بلندم کرد و خوابوندم رو یبدنم و از رو ریدستاشو سر داد ز

 . یاونجا دراز بکش شهیشده نم سیکاناپه خ -

مطمئن شده انگار غم چهره  تمیرو هم انداخت روم و خودش به طرف آشپزخانه رفت . حاال که از وضع ییپتو
تا  ادیمنتظرش شدم تا ب دهیربط ظهرم افتاده ... همونجور دراز کش یب یحرفها ادیاش برگشته ... انگار دوباره 

 . ارمیبتونم از دلش در ب دیشا
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شکمم  یگرم برگشت . حوله رو آروم رو یحوله  هیو عسل داغ و  ریش وانیبا دو ل اوانیبعد س قهیدق چند
 . نشست نهیبه شوم کیها رو به دستم داد و خودش هم نز وانیاز ل یکیدورم .  دیچیو پتو رو هم پگذاشت 

 وانشویهم هم ل اوشیو س کردمیو عسل داغمو مزه مزه م ریحکم فرما بود . من ساکت ش نمونیب سکوت
 . هشده بود و مشخص بود که تو فکر  نیشد . صورتش باز غمگ رهیخ شیگرفته بود دستش و به آت

 : گذاشتم و گفتم زیم یرو رو وانمیل

 . میحرف بزن شهیم اوشیس -

 : و گفتم دمیکش یقیاز رفتارش معلوم بود . نفس عم یاز آتش گرفت و دوخت به صورتم . دلخور نگاهشو

از  ایهمه مدت داغونم کرده ....  نیبگم که ا یبگم .... از شک یچ یحت ایاز کجا شروع کنم  دونمینم اوشیس -
 . دونمیته دلم بگم .... نم یدعاها

 : آروم گفت یشده بود با صدا رهیهمونجور که بهم خ اوشیس

بهم ؟  یکرده که شک کن یرو کم گذاشتم ؟ ... مگه کار یزیچ یجا یبرگشت ی؟ ... مگه از وقت یچ یشک برا -
 یرو بکنم .... من که هر چ شده نیکردم جبران گذشته و اون دو سال نفر ی.... من که با تمام توانم سع

 ؟ یبود که بهم شک کرد کم یتو و بچه ها ... پس چ یبه پا ختمیمحبت تو دلم بود رو تمام و کمال ر

 دیکشیانتظارمونو نم یخوب ی جهینت رفتیم شیپ نجوریاگر ا کردیم لیرو تحل زیداشت اشتباه همه چ اوشیس
 : حرفش و گفتم نیب دمی.... پر

 .. من اوشی.... س ستین نهایموضوع اصال ا -

 : آرومش گفت یسکوت گرفت جلوم و دوباره با همون صدا یرو به معن دستش

به دلت بندازند که منو و احساسمو و  یچند تا برگه و سند انقدر محکم بودند که آنچنان شک یگیم یعنی -
 . نواده ام به کنار.... حاال آبرو و اعتبار کل خا یبرسون ینابود یرو به پا مونویآرمش زندگ

 : جام نشستم و گفتم تو

که  یا یفرار از زندگ یمنو برا یتا دست و پا یکرد ی.... مخف یکرد یرو ازم مخف یتو همه چ اوشیس -
 . یلی... حاال به هر دل یببند یدوسال برام ساخت

 : بارش بودند رو پاک کردم و گفتم یکه آماده  ییو اشکها دمیبه صورتم کش یدست

پس منم با صداقت باهات حرف  یباهات رو راست باشم ... تو امروز تو دفترت باهام صادق بود خوامیم -
 . زنمیم

 دیتو چشماش بود . شا بیعج یاضطراب یکردم ، چهره اش به ظاهر خونسرد بود ول اوشیبه س ینگاه
 : بهش زدم و گفتم یلبخندرو به هم بزنم .  زیهمه اتفاق بخوام با صداقتم همه چ نیبعد از ا دیترسیم
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گرفته بودم از تو و از مادرت انتقام  میمن همون روزش تصم یخواست مونیزندگ یفرصت برا هیازم  یوقت -
مادرت هم مثل جونش بود اعتبار خانواده  یو برا ی دادیرو م یکاف تیهم که بهش اهم یزی.... تنها چ رمیبگ
دختر و  هی یزندگ ینابود نیبفهم دیشا انابودتون کنم ت قیطر نیاز ا خواستمیبود ... م انیک یو کارخانه  انیک

...  دیطعم نابود شده بودن رو شما هم بچش خواستمیزجر دادنش اونم به گناه نکرده چقدر دردناکه .... م
 . همون روز رفته بودم سراغ سمانه و مهرداد

 : با تعجب نگاهم کرد و گفت اوشیس

 تو کارخانه است ؟ رایکه خواهرش سم ی؟ ... همون هیسمانه زن مهرداد خرم -

 : کردم و ادامه دادم یچپ چپ نگاهم کرد . تک سرفه ا اوشیرو تکون داد که س سرم

که  ییکه در حقم شده بود و زجر ها ییظلم ها یمهرداد و سمانه و وقت شی... اونروز رفته بود پ گفتمیم -
سستم کرد ...  ماتمیتو تصم بایاونروزت تقر یتو و حرفها یند .... ولبودم رو گفتم قبول کردند کمکم کن دهیکش

فرصت دادم و تو  هیسست کنه ... به خودمون  ممیبود که منو تو تصم یمانیتو چشمات انقدر صداقت و پش
 . دعا کردم نجوریا یعنی...  یدرست کن مونویو زندگ یاون همه نفرت ر و پاک کن یبتون دیدلم گفتم شا

 . صورتم ادامه دادم یلبخند محو رو هیبا  نباریدادم و ا هیدوباره به بالشم تک کردیدرد م یکم دلم

رو به  یکه اونقدر دوست داشت یخونه ا ی... وقت دمیمحبت هات و توجهات رو د یبرگشتم ... وقت یوقت -
لبم کم کم تو ق یکردم .... نفرت ها دایخوب پ یلیحس خ هی کنمیعوض م ینشدن من گفت تیخاطر اذ

... کم  دونستمیم باید... هنوز تو رو شوهر  یبش کیبزارم بهم نزد تونستمیهنوز نم یول شدندیداشتند پاک م
که سمانه کرد  یقاتیتحق ی جهیبا نت یباشه .... ول نیریش تونهیمن هم م یکه زندگ کردمیکم داشتم باور م

 یشکستم ول گهیبار د هیکارخانه معلوم شد ....  لیوک دیتو و تهد یکار یموضوع پنج درصد سهام و مخف
که بعد از  دمیخبر دار شدم و فهم باید میعظ یها وژهپر یدرباره  قاتیتحق جی... از نتا یکردم نفهم یسع

که فقط  یمخف یجا هی ادیروز  هی نکهیکردن مدارک تا ا دایمتوقف شده .... افتادم دنبال پ یمرگش همه چ
 . اونجا بود یسهام و همه چ یبرگه ها یتادم و رفتم سرش .... تمام اون مدارک بعالوه بود اف بایمال من و د

بهش زدم و خواستم حرف بزنم که با  یشده . لبخند نجوریچرا ا دونستمیگرد شده بودند . م اوشیس یچشما
 : شک گفت

 خراب شد ؟ یگم شد و همه چ بایکه مدارکش با مرگ د ستین ییاونها انأی؟ ... اح هییمنظورت چه پروژه ها -

 : تر شد . سرم رو تکون دادم و گفتم قیعم لبخندم

 یفوت شد تو مرحله  یکرده بود و وقت شونیطراح بایکه د هییپروژه ها قایچرا آقا خوشگله ... منظور من دق -
 ییشد ... همونها پروژه ها متوقف ادیو با ضرر ز نیکن دایطرح ها رو پ نیاول اجرا بود و بعدش هم که نتونست

 . یبفروشدرصد از سهامتو  15 یمجبور شد شونیکه به خاطر ضرر متوقف ساز

نبودند که همه خبر داشته باشند و سمانه  یزیمسائل چ نیباز مونده بود . حق داشت ، ا اوشیس دهان
 : بهش زدم و گفتم یگریبود . لبخند د دهیفهم یچطور ستیمعلوم ن
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نه که استفاده  ایشده  یاز پروژه ها استفاده ا نهیکارخانه تا بب میرو فرستاد رایمشد س دایمدارک پ یوقت -
 . نشده بود ... بعدش هم ... بعدش هم

 : و گفتم نییسرم رو انداختم پا نباریا

 ی... با نقشه ها زدمیدرونم به وجود اومده بود که پسش م یاحساس نیبعدش نقشه ام کامل شد .... در ا -
سهامارا مدام  یانکار کنم که ... که دوستت دارم .... تا قبل از جلسه  تونستمینم گهید نویا یمن جور نبود ول

اونروز تو  ینباشند ول قتیکتمان حق یبرا ط... که محبتها و توجهات فق یکه تو درو نباش کردمیتو دلم دعا م
موضوع سهام و  دنیکه با فهم یکردند .... شک تو ... داد زدن هات .... همه سر در گمم یجلسه ... رفتارا

 دونمی... نم بایسر قبر د روزیبعدش هم پروژه ها تو دلم بود بدتر شد .... از درون نابود شدم شکستم ... تا د
حس ...  هیوسط  نیا ی.... قلبم باورت کرده بود ول دمیترسیم یباورت کنم ول خواستمیچرا اونجور شدم ... م

 . شتیو برگردم پ زمیرو به هم بر زیتا همه چ شدیترس مانعم م هی

 نیبود ... وقت گفتن احساسات بود ... اون ا یرو بلند کردم و خبره شدم به چشماش وقت اصل کار سرم
 : کردم صدق تمام حرفام تو نگاهم باشه و آروم گفتم یکارو کرده بود و حاال نوبته من بود . سع

 رمیتا آروم بگ ارمیبرگردم و به آغوشت پناه ب خواستیشدم دلم م ادهیپ نتیاز ماش ی... وقت زدیدلم برات پر م -
... دلم  امیامروز ب یباعث شد ساکت بمونم و به جلسه  یباعث سکوتم شد ... چ یچ دونمینم ی... ول یول

 چیانگار ه یولبود  یچ دونمیبودم ... نم سهجور خل هیمن تو  یول کردیم دییباورت کرده بود ... دلم حستو تا
 یمحض رو نشونم داد تیتو دفترت و واقع میبرد ینداشتم ... سست بودم .... وقت یکار چیه یبرا یاراده ا
قشنگ  یلیخ زی... همه چ یاحساس من زد یو مهر اسم رو یاحساستو با اسم خودش نشونم داد ی... وقت
به خاطر شباهتم  نکهیفکر ا یبود باعث شد قلبتو بشکنم .... حت یاز چ دونمیکه نم ی... ترس دمیترس یبود ول
 . اوشیس کنهیداغونم م یمنو دوست داشته باش بایبه د

 : و بازو هامو گرفت و گفت دیخودشو به طرفم کش اوشیس

متفاوته .... عشق من به تو  یلیکه به تو دارم خ یبا احساس بای... احساس من به د ستین بایبه خاطر د -
 زمینداره عز بایبه د یربط چیه

 : گفتم ختمیریکه خودم اشک م یبا دستم گرفتم و در حال عی. اشک رو سر دیاز چشم راستش چکش یاشک

که  یزبونم حرف یتو اون لحظه ... تو اون خلسه ... تو اون سست ی.... ول اوشمیس دونمی... م زمیعز دونمیم -
بودم  یهمه مدت ازش فرار نیکه ا یدوستت دارم .... حس یلیخ اوشی... س اوشیمال دلم نبود رو زد .... س

....  اوشیکرد .... عشق ... من عاشقتم س دایپ شویدوست داشته امروز اسم اصل هیفقط  کردمیو فکر م
 . که با تمام وجودم عاشقتم دونمیم نویا یو چجور ول یاز ک دونمینم

بود .. انگار هنوز کامل  یو خوشحال یدوارینشسته بود . چشماش پر از ام اوشیصورت س یناباور رو یلبخند
کار رو کردم ... با  نیباوروندن عشقم بهش تنها و بهتر یو من برا شدینتونسته بود باور کنه ... باورش نم

عشق رو بهش نشون دادم  ی انهنش نیباتریکردم وز کیدستام صورتش رو قاب گرفتم و صورتم رو بهش نزد
 . دمیرو بوس میبار و با تمام احساسم ... عشقم و مرد زندگ نیاول ی... برا دمشی... بوس
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اون هم باورش  نکهیمن به کارم ادامه دادم تا ا یحرکت مونده بود ول یشوکه شده ب اوشیچند لحظه س تا
 اوشیبود .... س یاز خوش زیکرد . قلبم لبر میبغلم کرد و همراه اطیشد .... دستاشو دورم حلقه کرد و با احت

رو با تک  یو خوشبخت یخوش که دادیبقلم کرده بود و با تمام احساسش محبت و عشقش رو نشونم م یطور
 . کردمیبدنم حس م یتک سلول ها

 شتریاش گذاشتم و خودم رو هر چه ب نهیس یشدم سرم رو رو رابیاز محبتش س یتا قسمت یکم نکهیاز ا بعد
 : موهام نشوند و گفت یرو یگریپر احساس د یبوسه  اوشیو آغوشش حل کردم . ست

 . مونهیم نیریخواب ش هیمثل  زیخوابم ... همه چ کنمی... حس م شهیباورم نم دایو -

وقت بود درونم مرده بود سر  یلیکه خ یطنتیگرم تر شد . ش شیاز پ شیلبهام اومد و دلم ب یرو یا خنده
 . بلند کرد و بازوشو که کنار صورتم بود رو گاز گرفتم

. سرم رو بلند کردم و به صورت اخموش با لبخند نگاه کردم که  دیآخ بلند بازوشو چسب هیبا  اوشیس
 : همونجور اخمو گفت

 ... چت شد ؟ هویشد  یچ -

 : انداختم باال با خنده گفتم ابروهامو

 ! اقاهه یداریب دارهیاستم بهت نشون بدم که بخو -

رو لبش نقش بست .... دستاشو دورم محکم تر گرفت و به  یموز یزود لبخند یلیخ یگرد شد ول چشماش
 : زدم و دستم رو به گونه ام گرفتم یفیخف غیگونه ام رو گاز گرفت که ج عیسر یلیطرفم خم شد و خ

 . دارمیه ب.... من ک یریگیآخ ... چرا گازم م -

 : ابرو باال انداخت گفت اوشیس نباریا

 . خانم خانما یخوشمزه ا یلیخ یول یداریبله ب -

 : و گفت دیکش یقیداد . نفس عم هیاش تک نهیو دوباره منو به س دیخم شد و گونه ام رو بوس بعد

 ینعمت نیو بهتر نی... تو بزرگتر کنمی.... خدا رو به خاطر داشتنت از ته دلم شکر م زمیدوستت عز یلیخ -
 . بهم بده تونستیکه خدا م یبود

 : دور کمرش حلقه کردم و گفتم دستامو

 . کردم تتیاذ یلی... من خ زمیببخش عز زی... منو به خاطر همه چ اوشیدوست دارم س یلیمنم خ -

 . بدتر بودند یلیخ یدیبخش تیکه من در حقت کردم و تو با بزرگوار یی.... کارها دایحرفو و نینزن ا -

 : .زل زدم تو چشماش و گفتم نمیشل شد و تونستم صاف بش اوشیس یبه خودم دادم که دستا یتکون

 . میرو کنار بزار زیهمه چ ای.... ب میفتیگذشته ن ادی گهید ایب -
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 : از ته دل زد و گفت یلبخند اوشیس

 مونویزندگ ینیریش دینبا زیچ چی... ه میبسپار ی.... همون بهتر که گذشته رو به دست فراموش زمیباشه عز -
 . ببره نیاز ب

 : عوض شدم جو با ذوق گفتم یبه روش زدم و برا یلبخند

 ! یبلد دونستمیدستته ... نم تاریگ دمیاومدم د یوقت -

 : و گفت دیکش یقیعم نفس

 . عالقه داشت یلیداد ... خ ادمی باید -

 یشاد ی هیبود .... روح یقیو موس تاریمن عاشق گ یبایلبخندم رنگ حسرت گرفت .... آره ... د باید ادی با
 . داشت

 : ... نگاهمو به دوختم و گفتم دیبه سرم کش یدست اوشیس

 . تنها شدم یلیدلم براش تنگ شده .... بعد از رفتنش خ یلیخ -

 : دستم رو گرفت و گفت اوشیس

 . یکن ییاحساس تنها گهید ذارمیبه بعد نم نیاز ا ی... ول زمیعز دونمیم -

 : بهش زدم و گفتم یلبخند

 . یآهنگ خوب من و کوچولومونو مهمون کن هیکه  هیخب حاال نظرت چ -

 : شکمم گذاشت و گفت یکرد و دستش رو رو یا خنده

 . هستم طونمیش یچشمم ... بنده دربست در خدمت خانم خوشگلم و کوچولو یبه رو -

 : زدم به بازوش و گفتم یشوخ به

 . هم آروم و خوبن یلیمن خ ی؟ ... بچه ها طونهیکجا ش یآروم نیبچم به ا -

 : سرشو رو تکون داد و گفت اوشیس

 . شما فرشته اند یبر منکرش لعنت خانم ... اصال بچه ها -

 تارشویاز کنار مبل برداشت و نشست کنارم گ تارشویبلند شد و گ اوشی. س دمینگفتم و فقط خند یزیچ
شدم . بعد از چند  شیقیدادم و غرق موس هیدست گرفت و شروع به نواختن کرد ... سرم رو به بازوش تک

 . بلند شد دیبخشیکه به تمام وجودم گرما م نشیدلنش یلحظه صدا

. 

 باور کن کن ، صدامو باور
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 که تلخ و خسته است ییصدا

 کن ، قلبم رو باور کن باور

 که کوهه اما شکسته ست یقلب

 ست شکسته

. 

 کن ، دستامو باور کن باور

 نوازشه یساقه  که

 کن ، چشم منو باور کن باور

 خواهشه دهیقص کی که

. 

 عاشق شدن ی وسوسه

 لحظه هامه التهاب

 کردنه ادیفر حسرت

 با صدامه یکس اسم

. 

 که هست یتو هر اسم اسم

 غزل چه عاشقانه ست مثل

 وسوسه مثل سفر پر

 غربت صادقانه است مثل

. 

 کن اسممو باور کن باور

 فصل بارون برگم من

 باغ و گل و شبنم مطرود

 یدرخت خشک درختم

 دست تگرگم در
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. 

 باور کن شهیکن هم باور

 من به عشق صادقم که

 کن حرف منو باور کن باور

 عاشقم شهیمن هم که

. 

 (آهنگ باور کن از گوگوش)

. 

 . دمشیبا تمام احساسم بوس گرید یو بار دمیطرفش چرخ به

 . باور کردم مونوی... زندگ زمی... عشمون رو باور کردم عز اوشمیباورت کردم س -

دلگرم  باشیموندم و از محبت ز دمی.. تو آغوش مردم ... تو آغوش عشق و تمام ام اوشیصبح تو آغوش س تا
 . رو تجربه کردم ریخواب دو سال اخ نیعاشقانه اش بهتر یبایز یزمزمها ییشدم ... و تا صبح با الال

 یعاشقانه  یبود که با نوازشها یشدم . چه حس لذت بخش داریگونه ام ب یرو اوشیآروم س ینوازش ها با
تو آغوش  یچشمامو باز کنم لبخند زدم تکون نکهی. بدون ا یبش داریاز خواب ب تیتنها عشق گرما بخش زندگ

 . به خودم دادم اوشیس

تو  دمیتو آغوشش فرو بردم و عطر تنشو با لذت کش شتریحس محکم شدن بازوهاش دور بدنم خودم رو ب با
و من  امیب رونیلحظه هم اجازه نداد از آغوشش ب کی یحت اوشیس شبیبود . د نیریش زیهام . همه چ هیر

 . پدرش انقباضش باز شد یکوچولومون هم با حس گرما یتا صبح تو آغوشش بودم ... حت

 : چشمام زد و گفت یرو یشدن ندارم بوسه ا داریب الیخ دیکه د اوشیس

 ! بشه ؟ .... لنگ ظهره ها خانمم داریب خوادیخانم خوشگل من نم -

 یریتصو نیمهربونش اول یبا اون خنده  اوشیس یچشمامو باز کردم و سرم رو گرفتم باال . چهره  یال آروم
 . دمشیباال و بوس دمیخودم رو کش یکم اریاخت ی. ب دمیبود که د

 . زمیعز ریصبح بخ -

 : پر احساس داد و گفت یه اتر شد .. جواب بوسه ام رو با بوس قیعم اوشیس لبخند

 ؟ ... حالت خوبه ؟ یدی.... خوب خواب ریشما تو هم بخ -

 : و گفتم دمیبدنم رو کش یتکون شونه هام کم با

 . خوبه گهی.... بال کوچولومون هم جاش د کنهیدلم درد نم گهیبهتره د یلیخوب بود ... حالم هم خ یلیآره خ -
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 : و گفت دیبه شکمم کش یدست اوشیس

 . مفصل مهمونت کنم یصبحانه  هی خوامیخب خدا رو شکر که حال جفتتون خوبه ... حاال هم بلند شو که م -

و پاهامو صاف کردم  دمیبه کمر خواب اوشیهم دستشو از دورم آروم برداشت و بلند شد . با بلند شدن س بعد
 : دستامو گرفت و گفت اوشیم که سباال سر  بردمیبه بدنم دادم . داشتم دستامو م یو کش و قوس

 ! ستیکوچولومون خوب ن ی... برا زمیخانم خانما حواست کجاست ؟ ... دستاتو نکش عز -

 . دمیکشیبدنم رو م نجوریا دی. اصال حواسم نبود ... نبا نییدستامو اوردم پا عیگفتم و سر ینیه

مبل . ازش تشکر کردم و خواستم  یوند روکمک کرد و منو نش اوشیپهلو شدم و خواستم بلند بشم که س به
کمرشو گرفتم و بلند شدم . چون شلوار برام  یافته . دو دست یبلند شم که متوجه شدم شلوار داره از پام م

کرده بودم . دو  دایپ یدار دهخن تیافتادم . وضع یم کردمیبزرگ و بلند بود پس اگه حواسمو جمع نم یلیخ
 یتات یتات شدیم دهیکش نیزم یپاهام رو ریکه نصف شلوار ز یدم ودر حالبو دهیکمر شلوار رو چسب یدست

 . گشاد تو تنم بود شترتیو سو رهنی. از همه بدتر پ رفتمیکنان راه م

 : نگاهش کردم و گفتم یمصنوع یخنده . با حرص رینتونست خودشو کنترل کنه و زد ز دنمیبا د اوشیس

 . برام بزرگن زیسا 20من خنده دار هم هست ... لباسها حداقل  افهیبله بخند ... ق -

 : گونه ام زد و گفت یرو یشد و بوسه ا کیبا خنده بهم نزد اوشیس

دست لباس هم  هیمسافرت بعد  ی... اومد زمیخودته عز ری... خب آخه تقص یواقعا بامزه شد یول دیببخش -
 . یاوردیبا خودت ن

دستم رو از کمر شلوارم  هیحافظه اش دچار مشکل شده .  کردمی، حس م گرد نگاهش کردم یچشما با
 . شیشونیپ یبرداشتم و گذاشتم رو

رفته بود باک  ادمی یانقدر حول بودم که حت شبی؟ .... من د زمیعز هی! ... آخه مسافرت چ یتبم که ندار -
 اوردم ؟ یلباس م یگیرو پر کنم ... اونوقت م نیماش

 : گفت بردمیم سیکه به طرف سرو یدستم رو تو دستش گرفت و در حال اوشیس

 ؟ نجامیمن ا یدیاز کجا فهم یشده ماه عسلمون ... راست ییجورا هی! ...  گهیخب مسافرته د -

 : گفت یلبخند نگاهش کردم و خواستم جواب بدم که شاک با

رو لو  یو همه چ رهیدهن گشادشو بگ یفوضول نتونسته جلو ارشیهم نداره ! ... باز اون ک دنیگرچه پرس -
 ! داده

 : کردم و گفتم یا خنده

 ! هم که نکرده ی؟ ... در ضمن کار بد یپرسیپس چرا م یدونیتو که خودت م -

 : که گفتم سیبودم دم سرو دهیرس گهید
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 . رمیدوش بگ خوامیبهم بده با حوله ... م گهیدست لباس د هیلطفا  اوشیس -

 : سرش رو تکون داد و گفت اوشیس

اونجا لباس  خوادی! ... نم سهیتو اتاق .. حمام خ زارمی... لباسها رو هم م ارمیبرات حوله م ریتو برو دوشتو بگ -
 . یخوریوقت سر م هی،  یبپوش

 . به توجه ومحبتش زدم و وارد حمام شدم قیعم یلبخند

هم که  یخوردم ... مخصوصا بعد از خواب راحت شبیا که من ددوش آب گرم اونم بعد از اون همه سرم هی
 . ستادمیآب گرم ا ریامن ز الی. با خ دیکردم واقعا چسب

و من در حال لذت بردن از آب گرم بودم که دو تا تقه به در حمام  گذشتیاز ورودم به حمام م یا قهیدق چند
 وارید یکه کنار در رو یزیحوله رو به رخت آو دستش رو اورد تو و اوشیباز شد و س یخورد و در چند سانت

نباشم روشو برگردونده بود و  عذبمن م نکهیا یشد . برا یکرد . از کارش دلم پر از خوش زونینصب بود آو
هنوز به عنوان شوهرم کامل قبولش نکردم . گرچه با خجالت  کردیفکر م دیفقط دستش رو اورده بود . شا

باور رو بهش دادم . درسته برام هنوز آسون نبود  نیخودم ا سمیخ یلباسها ضیسر تعو شبمید یها دنیکش
که از  دادمیبهش نشون م دیشوهرمه و از همه مهمتر عشقمه ، با اوشیبه هر حال س یول تیمیهمه صم نیا

 . رفتمشیقلبم پذ میصم

از حمام خارج شدم .  دور خودم و دمیچیسرحال شدم . آب رو بستم و حوله رو پ یکل یدوش حساب هیاز  بعد
 . زانوم بود یسانت باال ستیب بایقد حوله تا تقر

تو آشپزخانه بود و مشغول آماده کردم  اوشیبه طرف آشپزخونه راه افتادم . س یسردم بود ول یکم نکهیا با
 . لبم نشوندم و وارد آشپزخانه شدم یرو یلبخند دمیکش یقیصبحانه . نفس عم

 کجان ؟ وانایتشنمه ... ل یلیخ اوشیس یوا -

بود پرش کردم و  زیم یکه رو یتنگ یاز برداشتم و از آب پرتقال تو یوانیرفتم و ل زیهمزمان به طرف م و
 . مشغول خوردنش شدم . واقعا هم تشنه ام شده بود

خودم  یکردم به رو یسع یول دمیکشیخجالت م نکهی. با ا کردمیخودم حس م یرو رو اوشینگاه س ینیسنگ
و  کشمیو ازش خجالت نم رفتمشیکه همه جوره به عنوان شوهرم پذ دادمیبهش نشون م دی، من با ارمین

 . باهاش راهتم

بهش زدم و  یشده . لبخند رهیگرم بهم خ یحال با نگاه نیدر ع یول یبا تعج دمیطرفش برگشتم که د به
 : کردم و گفتم مشیتقد عیسر یو بوسه ا کشیرفتم نزد

 ! همچوقت فراموش نکن نویدوستت دارم ... ا یلیخ -

بوسه ام  یبا لبخند دستش رو جا دمیکردم که د اوشیبه س ینگاه میو به طرف اتاق رفتم . دم در ن برگشتم
 . کنهیگذاشته و داره بهم نگاه م
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کنم  مشیتنظکمر شلوار بند داشت و تونستم  نباری. البته ا دمیبرام گذاشته بود رو پوش اوشیکه س ییلباسها
از افتادنم  یریجلوگ یشلوار برا یو بعد از زدن چند تا به پاچه ها دمیدار هم روش پوش پیز شترتیسو هی. 

 . از اتاق خارج شدم

 یچشمام برق مونیپر و پ زیم دنیبود . با د یهمه چ زیم یبرام صبحانه سنگ تمام گذاشته بود . رو اوشیس
 . زینشستم سر م ضیعر یگرسنه بودم پس با خنده ا یزد ، حساب

و منم که به لطف  گرفتیحواسش بهم بود و مدام انواع لقمه ها رو برام م اوشیمدت صبحانه س تمام
 یاز خجالت دل خودم و بچه و صد البته شکمم در اومدم و هر چ یشکمو شده بودم حساب یکوچولوم حساب

 . کارم خوشحال بود نیاز ا اوشیکه دلم خواست رو خوردم و چقدر س

 . شکمم گذاشتم یرو دستم رو رو یصندل یدادم به پشت هیرو خوردم و تک وانمیتو ل ریش یقطره  نیآخر

 . خوردم یلی... خ دمیترک یوا -

 : نگاه مهربونش رو بهم دوخت و گفت اوشیس

 هیبا خوش خوراک یت بودم ... ول... همش نگران کم خوراک بودن یخدا رو شکر خوب خورد یخدا نکنه ول -
 . راحت شد المیامروز خ

 : بهش کردم و گفت یظاهر یاخم

 ؟ خوردمیهمه م نیا یبه سر من اورده ... من ک یجنابعال یرو بچه  یخوش خوراک یبال نیا -

 : دستم رو توس دستش گرفت و با لبخند گفت اوشیس

 . یاریم ایبه دن یتپل مپل یکوچولو هی گهیچند ماه د نجوری... ا ستیکه بد ن نیا -

 : براش نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 ! شمیگرد م یعالوه بر کوچولو بنده هم حساب یبله درسته ... ول -

 . شدمیگرد خنده دار م ی افهیخنده . واقعا هم من با ق ریز میو زد میدو به هم نگاه کرد هر

 . زمیعز یمونیباز هم عشق من م یگرد هم بش -

 . بهش زدم و با ناز نگاهش کردم یلبخند

برداشت  نتیکاب یاز رو لشویاومد ، با غر غر از جاش بلند شد و موبا اوشیس لیزنگ موبا یموقع صدا نیهم
 : به صفحه اش انداخت و گفت ی. نگاه

 . ... ولش کن شناسمینشده و نم ویشماره اش س -

 : تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ؟ هیک نیرو ولش کن .. جواب بده بب یاِ ! چ -
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 . رو تکون داد و جواب داد سرشو

 ! دییبله بفرما -

- .... 

 بله خودم هستم ... شما ؟ -

 . چشماش گرد شد و ابروهاش رفت باال . با تعجب نگاهش کردم هوی

 . ی... چند لحظه گوش شمهیبله پ -

 : رو به طرف من گرفت و گفت یگوش

 ! با تو کار دارن -

 : تعجب به خودم اشاره کردم و گفتم با

 ! با من ؟ -

 . رو گرفتم و جواب دادم یگوش ادیرو به دستم داد . با تعجب ز یرو تکون داد و گوش سرش

 ! بله -

 . هستم رایجان ... سم دایسالم و -

 . رفت باال اوشیمن هم مثل س یها ابرو

 ؟ ی. خوبجان .. رایها ! سالم سم -

 ی... شماره  یزنگ زدم برنداشت تیبه گوش یجان مزاحمتون شدم ... هر چ دایسالم .. ممنون ... ببخش و -
 . گرفتم و زنگ زدم شیرو از منش انیک یآقا

 افتاده ؟ ی... اتفاق ی... مراحم هیچه حرف نیا زمینه عز -

 : پر بغض شد و گفت رایسم یصدا

...  رهیداره م ارشیچکار کنم ... ک دونمینم گهی... د یجون زنگ زدم ازت خواهش کنم کمکم کن دایراستش و -
 ! دهیلحظه هم به حرفهام گوش نم هی یحت

 ؟ ... کجا ؟ رهیداره م ارشیک -

 . دستم گفتم صبر کن یشده که با اشاره  یچ دیبهم جلب شد . با اشاره ازم پرس اوشیحرفم توجه س نیا با

 بره من چکار کنم ؟ ارشیبرگرده لندن .... اگر ک خوادی... م رهیجون داره م دایآره و -

 ؟ یجان ... تو مطمئن رایآروم باش سم -

 ! دهیگوش نم یکن ... به حرف کس یکار هی کنمیبراش رزرو کرده ... خواهش م طشویدفتر بل یآره ... منش -
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 یچ دیپرسیباز هم داشت م اوشی. از تعجب خشک شده بودم ... س دیچیتو تلفن پ رایسم ی هیگر یصدا
 : رو از گوشم دور کردم و گفتم یشده .... گوش

 . هم رزرو شده طشیلندن .... بل گردهیداره برم ارشیک گهیم -

 . دوباره گرد شد اوشیس یچشما

 ؟... معلومه اصال ؟ کنهیپسر داره چکار م نی؟ ... ا یچ یعنی -

 . دادمیرو م کردیم هیسره گر هیرو که  رایاول جواب سم دیبه خودم مسلط باشم . با کردم یسع

.... تو آروم باش .. ما  هی... مگه الک ارمیماجرا رو در م ی... االن ته و تو کنمیجان اروم باش خواهش م رایسم -
 . میشیم ریگیاالن پ

 . نینذار خبریجون ... پس منو ب دایباشه و -

 . ... فعال خدا حافظ زمیباشه عز -

 . گرفتمش اوشیرو قطع کردم و به طرف س تلفن

 ؟ کنهیداره چکار م نیبب ریباهاش تماس بگ ایب -

رو جمع کردن .  زیرو گرفت و مشغول تماس گرفتن شد . منم آروم بلند شدم و شروع کردم م یگوش اوشیس
 . از تو سالن بلند شد اوشیبلند س یبعد صدا ی قهیگرفته بودم . چند دق یعذاب وجدان بد

 ! با فرار ؟ -

- ... 

 ؟ شهیم یاوک یهمه چ یبر یبزار یکنیفکر م -

- ... 

 بدتر از من ؟ گهیبسه ! ... د -

 . زدیو حرف م رفتیراه م تیبا عصبان اوشیرو ول کردم و رفتم تو سالن س ظرفها

 .... رو بزار کنار یبچه باز ارشیک -

 : داد زد تیبا عصبان اوشیگفت که س یچ ارشیک دونمینم

توه نه من ... من که زنم کنارمه و  یزندگ شهیکه تباه م یزیبکن ... چ یخوایم یاصال به جهنم ... هر کار -
 . خوشبختم ... حاال تو برو خودتو بدبخت کن

 . هاشرو پرت کرد رو کاناپه . دستشو با شدت فرو کرد تو مو لیرو قطع کرد و موبا تماس

 : کنارش و گفتم رفتم
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 ؟ یشد یعصبان هویشد ؟ ... چرا  یچ -

 : بهم کرد و گفت ینگاه

 خوادیتمام نم یکدندگی... با  ستین شیهم حال یچی... ه کنهیخودشو داغون م یداره زندگ یدست یدست -
 ! به اون دختر بده حیفرصت توض هی یحت خوادیبشنوه .... نم یزیچ

از  کردیکه فکر م یداشت به خاطر ضربه ا ارشینگاهش کردم .... پس حدسم درست بود ! ... ک ینگران با
 . رفتیم دهید رایسم

 : نشستم رو مبل و گفتم یسست با

اون دو تا شدم .... من  یاحمقانه ام باعث به هم خوردن زندگ یمنه ! .... من با اون نقشه  ریهمش تقص -
 ! رو فرستادم تو کارخونه تا کمکم کنه رایسم

 : نشست کنارم و گفت اوشیس

 یبود یفقط قربان هینفره ... تو هم مثل من و بق هیاتفاقات فقط  نی... مقصر تمام ا زمینکن عز تیخودتو اذ -
. 

و  ارشیک دمیفهم ی... حداقل وقت کردمیم انیو سمانه رو وارد جر رایسم دیمنه ... من نبا ریتقص اوشینه س -
 . اونها رو نابود کردم ی... من رابطه  کردمیرو از ماجرا دور م رایسم دیهمو دوست دارن با رایسم

 . تو بغلش دیدستش رو دورم حلقه کرد و منو کش اوشیس

به خاطر غرور و  اناتیجر نیهم باشه مادرمه و صد البته من .... تمام ا ی.... اگر مقصر زمیعز ستین نجوریا -
کنم ! ... اگه اون  یموضوع سهام رو مخف کردینم کمیمادرم شروع شده .... اگه از روز اول تحر یجا یتکبر ب

 کمیتو تحر هیاورد و بر عل ینم ادیرو به  ام... اگه مدام با حرفهاش غرور له شده  کردینم دیرو تهد لهیوک
 . دیکشینم نجایوقت کارمون به ا چی.. ه کردینم

 : آروم گفت ییلحظه مکث کرد و بعد با صدا چند

مادرم روم تأثر بزاره ... من با گوش کردن  یخودم اجازه دادم حرفا یهم من مقصرم ... من با سست دیشا ای -
 . رسوندم نجایوخامت به ا نیبه حرفاش کار رو با ا

تونسته به  تیبد روح تیخانم از وضع ونیکتا ی... ببخش ول یستیآروم باش ... تو هم مقصر ن اوشیس -
 ریبدش تونسته روت تأث یها تیو اون با ن یدرست رو نداشت یریگ میموقع استفاده کنه ... تو قدرت تصم

و من  دهیرس نجایما به ا یزندگ میچه نخوا می.... چه بخوا رهیبزاره ... تونسته اعمال تو رو تو دست خودش بگ
و از همه مهمتر عشقمونه .... ما به عشقمون  میشده ... ما با هم ریبه خکارمون ختم  کنمیخدا رو شکر م

شوم  اناتیجر یقربان گناهی... اونها ب میکمک کن رایو سم ارشیبه ک دی... حاال با میسازیم مونویو زندگ میدیرس
 . ما شدند یزندگ

 : موهام زد و گفت یرو یبوسه ا اوشیس
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 . میبه اون دو تا کمک کن دیوقت فراموش نکن ... آره حق با توه ... با چیه نویعاشقتم ... تو هم ا دایو -

 : و از جاش بلند شد و گفت رونیب دیآروم منو از بغلش کش بعد

 . خراب نکرده شویتا زندگ میریاون برادر کم عقلمو بگ یجلو دی... با ارشیدنبال ک میبر دیبا -

 . کردم و از جام بلند شدم دییتکون سر حرفشو تا با

به طرف  اوشیس نیو بعد با ماش الیتو و میمن رو گذاشت نی. اول ماش میو راه افتاد میآماده شد عیسر یلیخ
 . میتهران راه افتاد

از سرم  یخونه رو باز کنم فکر یکه خواستم در ورود نیرفتم باال . هم کردیرو پارک م نیماش اوشیس تا
 . مربوطه اش دور کنم و منتظر بشم یرو از صفحه  دیگذشت که باعث شد کل

 قهی. چند دق میوارد خونه بش اوشیبه خونه ام برگشتم همراه س یهمه خوش نیحاال که با ا خواستیم دلم
با  دیاز آسانسور خارج شد و منو پشت در د اوشیکه س نیبرسه . هم اوشیپشت در معطل شدم تا س یا

 : تعجب نگاهم کرد و گفت

 ؟ یندار دیتو ؟ ... کل یچرا نرفت -

 : تو دستم رو نشونش دادم و با لبخند گفتم دیکل کارت

 . تو میبا هم بر خواستمیم -

 . تو بغلش دیشد ، دستش رو دور شونه هام حلقه کرد و منو کش کیزد و بهم نزد یلبخند اوشیس

 . د با هم به خونه امون... ورو یبکن یتونتیکه بود که م یفکر نیبهتر نی.... ا زمیعز -

کرد . در  میدستش رو گذاشت رو دستم و همراه اوشیکردم و کارت رو به سمت صفحه بردم که س یا خنده
 . میباز شد و ما وارد خونه شد یفیبوق خف یبا صدا

 : و گفت دیکش یقیبرق رو زد و نفس عم دیکل اوشیس

 . دمیدیتمام شده م مویانقدر حالم بد بود که زندگ رفتمیم نجایکه داشتم از ا روزید -

 : و با لبخند بهم نگاه کرد و گفت برگشت

 . نجایا میبرگشت یهمه خوشبخت نیبه لطف خدا امروز با تو و ا یول -

که از آبسردکن  یتشنه ام بود . در حال یلیدادم و به طرف آشپزخانه رفتم . خ قیعم یرو لبخند جوابش
 . شالم رو در اوردم کردمیپر م یآب وانیل خچالی

 افهیکه ق یدر حال اوشیس دمیکه پر شد برداشتم و از آشپزخونه خارج شدم . دم مبل ها بودم که د وانمیل
از اتاق خارج شد . متوجه  خارونهیدستش هم به سرشه و داره سرشو م هیکرده و  یبامزه چپک یلیاشو خ

 . کرده یشکل نیاتاق االن خودشو ا خنیشدم که به خاطر به هم ر
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 : گفتم کردمینگاهش م یکه مثال شاک یام تو هم گره کردم و در حال نهیرو قفسه س دستامو

 . یختیمنو به هم ر یخونه زندگ ی... زد یهم خجالتزده باش دیبله ... با -

 : گفتم یظاهر یزد که با اخم یلبخند اوشیس

 . شوکه شدم دمشید یکه وقت یختیاتاق رو به هم ر ی.... جور یخندیم یدکر  یکار خوب یلینخند ! ... خ -

 : متعجب نگاهم کرد و گفت اوشیس

 ؟ یدید یک -

 . تو رو بپرسم یجا ارشیبرم از ک نکهیقبل از ا -

 . دیاز جاش پر چارهیب اوشیبلند گفتم که س ینیافتادم ه ارشیک ادی هوی

 شد ؟ یچ -

 . رفت ادمونیرو  ارشیک یوا -

 : چپ چپ نگاهم کرد و گفت اوشیس

 . سراغش رمی... االن م دمیکه ترس نیه یچنان گفت -

 : اپن گذاشتم و گفتم یرو رو وانیل عیسر

 . امیمنم م -

 . یکنه تو هم بترس دادیداد و ب ترسمیتنده م ارشیک شی... االن آت خوادینم -

 : من چپ چپ نگاهش کردم و گفتم نباریا

 ! آقا هیکار تخصص جنابعال نی؟ ... ا دادیو داد و ب ارشیک -

لب گفت و  ریز یهم اوف اوشیشالم رو سرم کردم و به طرف در رفتم که س یزیهم بدون توجه به چ بعد
 . دنبال من اومد

 : دستم رو گرفت و گفت اوشیس میشد ادهیبود پ ارشیک یکه خونه  یاز آسانسور تو طبقه ا یوقت

 . میبا آرامش حلش کن دیمسئله رو با نیآروم باش .... ا کنمیخواهش م یول یناراحت دونمیم زمیعز -

در باز نشد دوباره زنگ رو  دمیزنگ رو زد . بعد از چند لحظه که د اوشیتکون دادم و س دییتا یرو به معن سرم
 . باز هم در باز نشد یزنگ رو نگاه داشت ول شتریب نباریفشرد و ا

 ... پس کجا رفته ؟؟  یچ یعنی -

 . کرد و به طرف آسانسور رفت یاخم اوشیس
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 . میپرسیاز نگهبان م ایکه خاموشه .. ب شیگوش -

 : که اون هم در جواب گفت دیپرس ارشیاز نگهبان درباره ک اوشیو س میرفت یهم به الب با

 . قبل از اومدن شما چمدون به دست از برج خارج شدند قهیواال چند دق -

 : شد و گفت کیبا چند قدم بهم نزد اوشیرد و بدل شد . س اوشیمن و س نیپر وحشت ب ینگاه

 ! رفته -

 : گفتم عیسر رایسم یحرف ها یاداوریبا  یکردم ول یمکث

 . براش رزرو کرده طشویدفتر بل یگفت منش رای! .. سم اوشیس -

 . تدر اورد و با دفتر تماس گرف بشیاز ج لشویموبا عیسر اوشیس

 ؟ هیزمانش ک نیرزرو کرد ارشیک یکه برا یطیسالم خانم ... بل -

- .... 

 .. ممنون -

 : گفت رفتیکه به طرف آسانسور م یرو قطع کرد و در حال تماس

 . است گهیدو ساعت د یبرا طشی.... بل میبهش برس میاریشانس ب -

به طرف فرودگاه به  یادیبعد با سرعت ز قهیرفتم . چند دق اوشیدنبال س عیصورتم نشست و سر یرو یاخم
همراهم  میمانتوم بردم که متوجه شدم گوش بی، دستم رو به سمت ج دادمیخبر م رایبه سم دی. با میراه افتاد

 . ستین

 . بده تویگوش کنمیلحظه خواهش م هی اوشیس -

 : به طرفم گرفت و گفت شویبا تعجب گوش اوشیس

 ! خاموشه ارشیک ی... گوش؟  یزنگ بزن یخوایم یبه ک -

 . حضور اون تو فرودگاه موثر باشه دی، شا رایبه سم -

 . تماس گرفتم عیمن سر یمردد نگاهم کرد ول اوشیس

 ! الو .. بله -

 . دامیجان ... و رایسالم سم -

 شد ؟ یجون ... سالم ... چ دایبله و -

 . رفته فرودگاه ارشی.... ک یچیفعال ه -

 ! ... نه یوا -
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 : رو تو دستم جا به جا کردم و گفتم ی.. گوش دیچیپ یگوش یتو رایسم ی هیگر یصدا

 . میبش ارشیمانع ک دی... با ستین هیاالن وقت گر رایسم -

 ! دهیآخه چطور ؟ ... اون اصال به حرف من گوش نم -

 داشیپ عتریهر چه سر دین ... باخودتو برسو عتریفرودگاه ... هر چه سر میریم میدار اوشیمن و س نیبب -
 . میکن

 . افتم یباشه ... من االن راه م -

 . میشیخدا موفق م دیخوبه ... به ام -

 . انهیک یاول به خدا بعد به تو و آقا دمیتنها ام -

 . نگران نباش و عجله کن -

انقدر نگران بودم که  ریگفت و تماس رو قطع کرد . تو طول مس یباشه ا عیانقدر هول کرده بود که سر رایسم
بشه  رید نکهیقبل از ا کردمیو از خدا خواهش م کردمیحالت تهوع بهم دست داده بود . مدام تو دلم دعا م

 . میبرس ارشیبه ک میبتون

 میمورد نظر رفت به طرف سالن عیو سر میرو کجا پارک کرد نیماش دمیبه فرودگاه اصال نفهم دنیمحض رس به
 ارشی. مدام با چشم دنبال ک شدمیم جهی. سالن پر از مسافر بود و انقدر شلوغ بود که داشتم دچار سرگ

 . چرخوندمیو سرم رو به اطرافم م گشتمیم

 ! اوناهاش اونجاست -

بود که  ارشینگاه کردم . درست بود ، ک کردیکه اشاره م یبرگشتم و به سمت عیسر اوشیحرف س انی با
 دیدو بایچند قدم آخر رو تقر اوشی. س میبه طرفش رفت اوشیبا س رعی. س رفتیم یا یداشت به طرف خروج

 . رو گرفت و برشگردوند ارشیک یو بازو

 ؟ یریم ی... کجا دار نمیبب سایوا -

 . اخم کرد هیاز ثان یدر کسر ینگاه کرد ول اوشیاول با تعجب به س ارشیک

 ؟ نیکنیم چکار نجایشما ا -

 : گفتم زدمیکه نفس نفس م یبهشون و در حال دمیرس باالخره

 ؟ یکنیچکار م یدنبال تو ... اصال معلومه دار میسالم .... اومد کیعل -

 . عقب دشیمحکمتر گرفتش و کش اوشیبکشه که س اوشیکرد بازوشو از دست س یسع ارشیک

 . شهیم رمی... د اوشیولم کن س -

 . یرینم ییبشه ... تو جا ریبه جهنم ... همون بهتر که د -
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 : کرد و گفت یاخم ارشیک

 یمن دار یچکار به زندگ گهید یو خوشبخت شتهیبه قول خودت زنت پ گهی؟ ... تو که د یتو چکار به من دار -
 ؟

 : و گفتم ارشیک کینزد رفتم

رو مجازات  یکس ی.... تو دار یکنیاشتباه م یچند لحظه به من گوش کن .... تو دار کنمیخواهش م ارشیک -
 . نداره یریکه تقص یکنیم

 : کرد و گفت یتر ضیبه مراتب غل یاخم ارشیک

 . ... اون به شما خبر داده راستیاهان ... پس کار سم -

 . رو داشته باشه ریتأث نیشتریکردم آروم باشم و لحن کالمم ب یسع

کرد و گفت  هیگر ی؟ .... صبح که بهم زنگ زد کل هیچه حال چارهیدختر ب یدونیم چیآره اون خبر داده .... ه -
 . یچی.. اونم به خاطر ه یریم یدار

 ؟ یچیه یگیم یبزرگ نیتو به مسئله به ا دای؟ ... و یچیه -

 . نداره رایبه سم یربط چی... چون ه یچیه گمیآره م -

 : گفت دادیهم فشار م یکه دندونهاشو رو یدر حال ارشیک

من و خانواده و  ینابود متیکه داشت به ق یا یخانم نداره ... اونم جاسوس یبه جاسوس یربط چیآره ه -
 . خودم یزندگ یدنبال زندگ رمیخودتون ... منم م یزندگ یپ نی... بر دای... ول کن و شدیتمام م زمونیهمه چ

 . متوقف شد رایبلند و پر بغض سم یرفت که با صدا یبرگشت و به طرف خروج عیسر یلیخ بعد

 . کنمی! ... صبر کن خواهش م ارشیک -

 دادیاش نشون م نهیرفتن تند تند قفسه س نییبود و باال پا سیافتاد که صورتش از اشک خ رایبه سم نگاهم
 . دهیکه دو

 . ر کن ... بزار حرف بزنمصب یدوست دار یتو رو به جون هر ک ارشیک -

از کوره در رفت و شونه اش  اوشیبرگرده خواست به راهش ادامه بده که س نکهیبدون ا یبعد از مکث ارشیک
 . دیرو گرفت کش

بدون  ی؟ ... دار یکنیکه من کردم رو م یغلط ی؟ ... تو هم دار یکنیچکار م ی.... دار یلعنت گهید ساید وا -
 ؟ یدیمنو مگه به چشم ند یو نابود ی؟ ... زندگ یکنیو اجراش م یکنیحکم صادر م یزیچ دنیشن

 : رو هل داد و داد زد اوشیس تیبا عصبان ارشیک

 ؟ یبفهم یخوایمن متفاوته .... چرا نم تیبه تو نداره .... وضع یربط چیمن ه یزندگ -
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 . هم گارد گرفته بودند یو برا زدندیدو داشتند داد م هر

 . و داد زدم کشونی، رفتم نزد کردمیو در دل خودمو لعنت م کردمیزده داشتم نگاهشون م شتوح

 . مقصر منم ... من مجبورش کردم ... من ازش خواستم ... من کردم ارشیک -

رفت  یخودم که تا مرز نابود یانتقام کور کورانه به جز زندگ هیاحمقانه و  میتصم هیام گرفته بود ، با  هیگر
 . سخته یلیزدم که جبرانش خ رایو سم ارشیبه ک یناخواسته ضربه ا

 نباریاعالم پروازش باز هم خواست بره که ا دنیبا شن ارشیجمع شد ..ک اوشیو س ارشیبه ک حواسم
 ارشیاز ک هیکه با گر رایسم ی هیگر یو صدا کردی. عذاب وجدان داشت خفه ام م دیاش رو چسب قهی اوشیس
 . ه و بهش گوش بده برام عذاب آور بودنر  خواستیم

گفتم و دستم رو به شکمم  ی، آخ دیچیگذرا و کوتاه تو دلم پ یبودند که درد ریبا هم درگ ارشیو ک اوشیس
رو ول کرد  ارشیک اوشیس دمیکه د ستمینبود و زود رفع شد خواستم صاف باا یخاص زیگرفتم و خم شدم . چ

 . دیو به طرفم دو

 ؟ ی؟ ... خوب دایشد و یچ -

.  کنهیرو ول کرده و وحشت زده نگاهم م زیانگار همه چ ارشیک دمیکه د ستین میزیبگم خوبم ، چ خواستم
محض بود و  یکارم نامرد نکهی، .. آره ! ... با ا ارشیبه سرعت از ذهنم گذشت . قلب مهربون و پاک ک یفکر

 . بشم ارشیبود تا بتونم مانع ک ودال تنها راه موجفع یول ندازمیم ارشیبه جون ک یعذاب وجدان بد دونستمیم

 ریدست انداخت ز عیبود سر دهیرنگش پر گهیکه د اوشیبلندتر گفتم . س یآخ نباریرو جمع کردم و ا افمیق
وحشت زده  یکه عمدأ بهش لرزش داده بودم با لحن ییبرد که با صدا یزانوهام و بلندم کرد و به طرف صندل

 : گفتم

 . درد دارم یلیخ اوشی.. س اوشی... بچم ... س یوا -

 : درشت شده بودند گفت یکه چشماش از نگران یدر حال اوشیس

 . زمیعز یچت شد آخه ... تو که خوب بود -

 ارشیکه ک یکردم و مثال طور یمخف اوشیس یسرم رو پشت شونه  کمونیاومده نزد ارشیشدم که ک متوجه
 : نشنوه گفت

 نی؟ .... ا یچ ادیسر بچم ب ییاگر بال اوشیس ی... وا ارشهیتو خونه ک شبید یفکر کنم مال ضربه  -
 ... ! ... آخ شبهیدرد از د نیچندم

بهش  ینداره چشمک دیبهم د یکس دمید یاز تعجب مات مونده بود ، آروم سرم رو بلند کردم و وقت اوشیس
 . شدینم نیگرد تر از ا گهیچشماش د اوشیهم کردم . س ییصدا یب یزدم و خنده 

 . آخ و اوخ کردم یبهمون دوباره حال زار قبل رو به خودم گرفتم و الک ارشیشدن ک کینزد با

 : شد و گفت کیبهم نزد یبا نگران ارشیک
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 ... تو رو خدا ... تو حالت خوبه ؟ ستین یزیچ یگفت شبیتو که د دایو -

 . نه ... درد دارم -

 : داد زد ارشیرو به ک یساخت یتیکرد و با عصبان ادتریداغ رو ز ازیشده بود پ هیازه متوجه قضکه ت اوشیس

شد ... وگرنه تا االن که  نجوری... از بس االن حرص خورد ا ادیسر زن و بچم ب ییاگر بال ارشیک کشمتیم -
 . خوب بود

 . فرودگاه رفت یبه طرف درب خروج عیهم سر بعد

من شده بود  یخنده  یکه متوجه  اوشی. س دمیخندیم زیر زیلم داده بودم و داشتم ر اوشیتو بغل س راحت
 : آروم گفت

تخت هم  هی دی! .... فکر کنم با یدیرو ند ارشیوحشت زده ک افهی... ق یدادیسکته ام م یبله بخند ... داشت -
 . رمیاون بگ یتو بخش قلب برا

 . دیکه به ذهنم رسبود  یتنها فکر یعذاب وجدان دارم ول -

چمدون به دست  ارشی. ک میدیرس نیبه ماش یمنو بغل کرده بود پس سرعتمون کم بود و وقت اوشیس چون
 . دنیهم دنبالش تازه به ما رس رایو سم

بتونه سوار شده  رایسم نکهیسوار شد و قبل از ا عیعقب خوابوند و خودش هم سر یصندل یمنو رو اوشیس
 : شدم و گفتم زیخ میحواسش به اونها بود . ن نهیاز آ یچشم ریز یگاز داد و حرکت کرد ول

 شد ؟ یچ -

 : بهم زد و گفت یچشمک اوشیس

 . انیشدن و دارن دنبالمون م یتاکس هیهر دو سوار  -

 ؟ ستانمار یب میبر یکن گممون کنن ... االن به چه بهونه ا یکار هی...  یوا یا -

 . دکتر اورژانس گفت باشد دکترت حما چکاپت کنه شبیکه د یبه همون بهانه ا -

 . نگفتم و ساکت سر جام موندم یزیچ

از رفتن  ارشیخوشحال بودم که ک یشرمسار بودم ول یبه خاطر ترسوندن و مخصوصا دروغ گفتم کل نکهیا با
 یخودم رو ببخشم و راحت زندگ تونستمیوقت نم چیه کردیخراب م شویو زندگ رفتیمنصرف شده ... اگر م

 . کنم

 : دوباره بغلم کرد و وارد اورژانس شد . با تعجب نگاهش کردم و آروم گفتم اوشیس مارستانیبه ب دنیرس با

 ! ! ... من حالم خوبه ایگرفت یجد نکهیمثل ا اوشیس -

 . نداشته باش یهم کار زیچ چی...تو حالت االن بده ... پس ناله ات رو بکن و به ه سیه -
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به  یرو جمع کردم و وقت افمیدوباره ق اوشیس یجد یچهره  دنیبا د یتعجب کرده بودم ول یحساب نکهیا با
 . چند بار ناله کردم میشد کینزد یپرستار ستگاهیا

 : گفت عیرو پرستار سر هیاز طرف من برنامه اوک دیکه د اوشیس

 . نی... لطفا کمکم کن ستیحال خانمم خوب ن -

 : به من انداخت و گفت ینگاه پرستار

 . اتاق سوم دست چپ نشی؟ ... ببر هیمشکلشون چ -

 : گفت رفتیکه به طرف اتاق مورد نظر م ینیدر ح اوشیس

 . میبه پزشک زنان دار ازیبارداره ... ن -

 . کردم ییصدا یب یمحض ورود به اتاق خنده  به

 ؟ یسر کار بزار یخوایدکترم م اوشیس یوا -

 : گفت عیسر رفتیکه باز هم به طرف در م یتخت گذاشت و در حال یمنو رو اوشیس

 ! چکاپت کنه ادیبکنم که دکتر خودت ب یکار خوامینه ! .. م -

 ! دروغ چقدر دراز شد هیسر  نیاز اتاق خارج شد . خنده ام گرفته بود ... تو رو خدا بب عیهم سر بعد

،  نجاستیکه دکترم هر روز تا ساعت سه ا دونستمیبودم . م یبود که قبال هم توش بستر یهمون مارستانیب
 . نجایمنو اورده ا اوشیهم س نیهم یبرا

.  هیک نمیبسته کردم که بب مهیبرگشتم و چشمامو ن میبه حالت زار الک عیدر باز شد سر دمیلحظه بعد د چند
به همراه خانم دکتر سر  اوشیتو س ادیکه خواست ب نینگران دم در بود . هم یو چهره ا دهیپر یبا رنگ ارشیک

 : و گفت دیرو کش ارشیک یبازو عیسر اوشی. س دنیرس

 . نداره که دنی... شاهکارت د نمیکنار بب ایب -

 . هم نداد اوشیورود به س یاجازه  یمچاله شده از در کنار رفت و دکتر وارد شد ول یا افهیبا ق ارشیک

 . سالم خانم دکتر -

 : سرزنشبار به من کرد و گفت یشد و نگاه کیبه تخت نزد دکتر

 شده ؟ یچ نباری! ... ا مارستانیبه ب دهیسالم ... شما که باز کارت رس -

 . کردن درست نبود یباز لمیف گهیدکتر که د یخب برا یبهش داده ول یحیچه توض اوشیس دونستمینم

و  دیسرما بهم رس یمجبور شدم تو راه برم .... کل یساعت کی بایتقر یلیبنا به دال روزیراستش خانم دکتر د -
تو قسمت رحمم انقباض  شبیبهم وارد شد ... د یبه خاطر چند ساعت رانندگ یادیاز قبلش هم فشار ز

 . زنان چکاپم کنه حتما پزشک دینبود ... فقط گفت با یزیپزشک اورژانس چ ضیبا تشخ یداشتم ول
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شد .  نهیاخم نگاهم کرد و مشغول معا یالزم رو هم گفتم . دکتر با کم اتییهم به درخواست دکتر جز بعد
 . که نشون داد درد نداشتم یاز مناطق کی چیه

 یمشکل کنمی.... فکر نم دنیانجام م نجای... االن هم سمینویبرات م یو البته سونو گراف شیآزما یسر هی -
 . یکرد ادسیز یلیخ سکیباشه .... البته ر

 : گفتم ییکرد و خواست از اتاق خارج بشه که در کمال پررو ادداشتیکه دستش بود  یتو چارت ییها زیچ

 . ازتون بکنم یخواهش هی شهیخانم دکتر ... م دیبببخش -

 : منتظر به من نگاه کرد که با خجالت گفتم دکتر

خواهش کنم اگر امکان داره ...  خواستمیحالم خوبه ... م دونهیمن هست و م تیوضع انیشوهرم در جر -
 . نیبد حیبه شوهرم توض یخصوص تمیوضع یدرباره 

 . بدم حیباردارم توض ماریب تیتو راهرو درباره وضع رمیمطمئن باش نم زمیعز -

که  ییخواهش کنم ... به کسا خواستمیدر وقاع م یعنیلحاظ که مطمئنم ...  نینبود ... از ا نینه منظورم ا -
 . که حال من خوبه نینگ یپشت در هستن حت

 : با استفهام نگاهم کرد که گفتم دکتر

 . فکر کنه حال من بده تا نزاره بره دیفعال با رونهیکه ب ییآقا -

 یوع خنده اموض دنیرو گفتم . دکتر با فهم میزد ارشیکه به ک یکلک عیدکتر تعجب کرده بود که سر چارهیب
 : کرد و گفت

 . بدم حیتوض تتیاتاق من تا درباره وضع ادیب گمیامان از دست شما ... باشه ... دم در فقط به شوهرتون م -

 . نیکنیبهمون م یکارتون لطف بزرگ نیبا ا نیممنونم .. باور کن -

 یدم در رو به خوب یها یشده بود از اتاق خارج شد . صدا یکه صورتش جد یتکون داد و در حال یسر دکتر
 . دنیپرسیکه چطور هر کدوم درباره حالم از دکتر م دمیشنیم

 . نیایلطفا با من ب انیک یآقا -

 : دیپرس یصبر یبا ب ارشیک

 حالش خوبه ؟ نیبگ کنمیخانم دکتر خواهش م -

 : تمام گفت تیکه با جد دمیدکتر رو شن یصدا یاز مکث بعد

 ! خوب باشه کنمیفکر نم -

 . هم نداد یدواریخب ام ینداد و دروغ گفت ول یقطع صیتشخ دکتر
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به طرف تخت اومد . تو  یبا نگران ارشیوارد اتاق شدند . ک رایو سم ارشیلحظه بعد در باز شد و ک چند
 : تو دلم گفتم یچشماش اشک حلقه زده بود . دلم خون شد ول

 . یایبه خودت ب دیبا یبه خاطر خودته ... منو ببخش ول ارشیک -

 : دستم رو گرفت و آروم گفت ارشیک

 . شد یلحظه چ هی دونمیمن ... نم رمیحالت انقدر بد نبود ... بم شبیآخه ؟ ... تو که د یشد یچ دایو -

خوب نبود ...  ادیز نیکه به کمرم خورد و ا هیو ضربه ا شبیحواسش و منظورش فقط به د ارشیکه ک دمید
 . بشه یبه خاطر رفتن امروزش دچار نگران ارشیکبود که  نیقصد من ا

 : به صدام دادم و گفتم یالک یلرزش

 بخشمتینم ارشینبود .. دکتر گفت همش بخاطر استرس امروزه .... ک یبد یاونقدر ها هم ضربه  شبید -
 . ادیسر بچم ب ییکه بهم وارد شده بال یامروزت و استرس یها یاگر به خاطر لجباز

...  زهیعز یلیبرام خ ارشی... ک زیهمه چ ریبزنم ز خواستی، دلم م دیچشماشو بست و فکش لرز ارشیک
همش به خاطر خودشه ساکت  نکهیباز هم با فکر ا یمخصوصا به خاطر خودم رو ندارم ول شیتحمل ناراحت

 . شدم

رفتنشو نگاه کرد و زل زد به من که  یبا نگران رایاز اتاق خارج شد . سم عیسر " دیببخش " هیبا گفتن  ارشیک
 . ارشیدنبال ک دینگاهم کرد و دو جیگ یکم رایسم چارهیبا سر اشاره کردم دنبالش برو . ب

به  رایشدن سم کیرو باز کنه و اجازه نزد دهیکه به دور خودش تن یا لهیپ ارشیبودم که حداقل حاال ک دواریام
 . خودش رو بده

وارد شد و پرستار ازم  یبه همراه پرستار اوشیمنتظر شدم . چند لحظه بعد س و دمیجام راحت دراز کش تو
 : خون گرفت و گفت

 . یسونو گراف یبرا ربنتونیم انیچند لحظه بعد م -

 : گفتم اوشینگفتم . به محض خروج پرستار رو به س یزیچ یتعجب کرده بودم ول نکهیا با

 . ستین میزیدنبالم ؟ ... من که چ انیب یسونوگراف یبرا دیچرا با -

 : کنار تخت نشست و با لبخند گفت اوشیس

 ینوشته .... برا یاورژانس یاست ... احتمال خطر داده و سونوگراف هیپا یخانم دکتر حساب نیا نکهیمثل ا -
 . کننیم یدگیکردن و خودشون رس تیبستر نیهم

 . ازش بکنم یتشکر حساب هی دیخانم دکتر ... با هیا هیعجب پا اوشیلبخند نگاهش کردم . به قول س با

 : به طرف پنجره رفت و گفت اوشیس

 ! نکهیخبر خوب ا یول -
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 یاومدم و به طرف پنجره رفتم . پنجره به طرف محوطه  نییاز تخت پا عیرو نشون داد . سر ییبا دست جا و
روش  رایو سم ارسیکه ک یمکتیبه ن دمیرو که گرفتم رس اوشی. امتداد نگاه س شدیباز م مارستانیسرسبز ب

 . نشسته بودند

 : صورتم نشست و با ذوق گفتم یرو قیعم یلبخند ناخوداگاه

 . زننیکه دارن حرف م نایا یوا -

 یبا حال ارشیچون متوجه شدم که ک دیطول نکش ادیز میخوشحال یبا لبخند سرش رو تکون داد . ول اوشیس
 . کنهیمن افتاده درد دل م یکه مثال برا یاتفاق ی. مطمئن بودم که برا گهیم رایبه سم یزیزار داره چ

 میزدیزاغ ساهشونو چوب م یو به قول میبود ستادهیپشت پنجره ا اوشیلنگه پا با س هیبود که  یا قهیدق چند
که فکر  کردیکرده بود و با دقت نگاهشون م زیداده بود و چشماشم چنان ر هیتک واریشونه به د هیبا  اوشی. س

 یهم حس ها یکل کردمیم مویفوضول هحال ک نیامو داده بودم بهش و ع هی. منم تک کردیهم م یکنم لبخون
 . گرفتمیخوب و آرامش م

 یبا ناراحت ارشیکه ک دمیلحظه د هی.  رایسم شتریهمچنان در حال صحبت بودند البته ب ارسیو ک رایسم
 دنیشونه اش . با د یدست انداخت دور گردنش و سرش رو گذاشت رو رایکه سم نییداخت پاسرش رو ان

 : میکه همزمان گفت میشد یانقدر احساسات اوشیصحنه من و س نیا

 ! یآخ -

 : دستش رو دورم حلقه کرد و گفت اوشیس

 ! بسشونه گهیباالخره سر عقل اومد ... خوب د -

 . در زدن اومد یرفت که صدا بشیبه سمت ج دستش

تخت قرار گرفتم . دو پرستار با  یرو یچطور ول دمیلحظه اصال نفهم هیو تو  میدو نگران هم رو نگاه کرد هر
 . وارد اتاق شدن یریلچیو

 . میببر یسونو گراف یبرا دیخانم رو با -

 : به طرفم اومد و گفت اوشیس

 . بله ممنون -

! . موقع خرج از  کهی کهیدرجه  یگریتو باز اوشیس یعنیگذاشت .  ریلچیو یبلندم کرد و رو اطیهم با احت بعد
 : اتاق گفتم

 . برگردم بعد سایتو حالشون ! .. وا ینزن -

 . باشه تکون داد یبه زور خنده اش رو کنترل کرد و سرش رو به معن اوشیس

 : مطمئن شد گفت زیاز همه چ یمامان حالش کامال خوب بود . دکتر وقت یکوچولو رفتیکه انتظار م همونطور
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 ؟ یدونیرو م تشیجنس -

 ! نه هنوز -

 : زد و گفت یلبخند دکتر

 ! دختر خانم سالم و خوبه هیبگم که کوچولوت  دیخب با -

 . شهیمن داره خواهر دار م یاشک تو چشمام جمع شد . درسا کوچولو یخوشحال از

 . ممنون خانم دکتر -

هم داد ژل مخصوص رو از شکمم پاک کردم و دوباره با کمک پرستار ها به اتاقم که دکتر ب ییدسمال ها با
 . بود یکه هنوز چشمام از ذوق اشک یبرگشتم در حال

افتاد با  میاشک یوارد شدم و نگاهش به چشما یاتاق نشسته بود . وقت یمبل تو یراحت رو یلیخ اوشیس
 . به طرفم اومد ینگران

 . یکنیم هیگر ؟ ... چرا دایشده و یچ -

 : بهش زدم و گفتم یلبخند

 ! هیعال زی... همه چ زمیعز هی... از خوشحال ستین یزیچ -

 صیبعد از تشخ نکهیو کمکم کرد رو تخت دراز بکشم . پرستار بعد از گفتن ا دیکش ینفس راحت اوشیس
که در پشت سر پرستار بسته شد با  نیاز اتاق خارج شد . هم میاقدام کن صیترخ یکارها یبرا میتونیپزشک م
 : دمیپرس اوشیاز س یکنجکاو

 ؟ دنیشد ؟ ... به کجا رس یچ -

 : مرموز بهم کرد و گفت ینگاه اوشیس

 . شده نییتع گهیفعال تو مرحله دل و قلوه هستن .... البته فکر کنم اسم بچه اشون د -

 : گفتم یخنده و با بدجنس ریدختر کوچولوم افتادم . زدم ز ادیاومدن اسم بچه  با

 انیخوش به حالشون شده ... بگو ب یادیز گهیباال ... د انیخب پس اوضاع رو به راه شده ... زنگ بزن بگو ب -
 . دارم یکه خبر خوش

 : در اورد و تمام گرفت بشیاز ج شویبه مراتب بدجنس تر از من گوش یبا لبخند اوشیس

 . نمیباال بب نیایب نیالو ... پاش -

- ... 

 . میخونمون قهوه بخور نیای... نه پس ب گهید داستیمنظورم اتاق و -

- .... 
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 . تا بگم ایپاشو ب -

 : رو قطع کرد و با خنده گفت تماس

 . گردنشو بزنم خوامیم کنهی... فکر م دهیترس چارهیب -

 . گناه داره -

خودش رو کنارم جا کرد و  اریالش بسهم با ت اوشیرو گذاشتم پشت کمرم و راحت نشستم . س بالش
 . میدستشو رو انداخت دور شونه هام و با لبخند منتظر شد

 . اومد تو دیباریازش م یکه نگران یا افهیبا ق ارشیدر اومد و بعد ک یلحظه بعد صدا چند

 ... شده ؟ ! بچــ یچ -

که از قبل هم بهم شک کرده بود  رای. سم دیخندون و بدجنس ما حرف تو دهنش ماس یها افهیق دنیبا د یول
 . کردیداشت با سوضن بهم نگاه م

 : نگاه کردم و گفتم ارشیلبخند به ک با

 ! مشکلتون حل شده انگار ... خدا رو شکر -

من تو دستش وارد اتاق  یها شیموقع خانم دکتر با جواب ازما نی. هم کردیمات داشت بهمون نگاه م ارشیک
 : بله تکون دادم گفت یخوبه و منم سرم رو به معناوضاع  دید یشد و وقت

 . نرماله زیکامال سالمه و همه چ نی.... جن ستین یمشکل چیبگم که ه دیخب با -

 ! زد ... خان عمو خنگه هنوز متوجه نشده بود رفته سر کار یو لبخند دیکش ینفس راحت ارشیک

 : دکتر با ذوق دستامو به هم زدم و گفتمرو امظا کرد و رفت . بعد از رفتن  صیترخ یبرگه  دکتر

 هیخبر خوش بهتون بدم .... کوچولو خوشگل ما  هی یگریو باز ییهمه هنر نما نیخب حاال هم بعد از ا -
 ! دخمل خانم نازه

قسمت دوم جمله  دنیبا شن اوشیگرد شده نگاهم کرد و س یقسمت اول جمله ام با چشما دنیبا شن ارشیک
 . ام ذوق زده بغلم کرد

 ! قربونش بره ییخوشگله ! ... بابا یدختر کوچولو هیما  یخبر بود ... پس کوچولو نی... بهتر دایو یوا -

 . شهیدختر خوشگل مثل خواهرش ... درسا کوچولومون داره خواهر دار م هیبعله ...  -

 : گفت ذوق کردن هامون و نیب دیپر یصبر یبه ب ارشیک

 ؟ یگفت یتو چ دای.... و نمیبب نیسیوا -

 ! گفتم کوچولومون دختره -
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 ! نهینه ! ... منظورم قبل از ا -

 : بهش زدم و گفتم ضیعر یلبخند

...  یرفتیدر م یو داشت نییپا یانداخته بود یچ هیمن ... شما سر مبارک رو مثل  یخب عمو جونه کوچولو -
 ! گهید یاومد یبچه هام کنار م ی ندهیو با دل زن عمو آ یموندیم یجور هی دیبا

 : مات و مبهوت گفت ارشیک

 ؟ ... بچه تو خطر نبود ؟ یبود ؟ ... تو درد نداشت لمیهمش ف یعنی -

 . خب اونقدر نبود یزره درد رو داشتم ول هیتو شمال خوردم  شبیکه د ییچرا ... به خاطر سرما -

سپاسگذار بهم نگاه  یبا لبخند رایخورده بود . در عوض سم یبود . بد رو دست یدنید ارشیک چارهیب ی افهیق
 : . دستم رو گذاشتم رو شکمم و گفت کردیم

 . میمامان برس یبه دختر کوچولو نیای... ب یهمه چ الیخیحاال ب -

هم که بعد  ارشی. ک دشیخم شد و بوس یسیرو دروا یشکمم گذاشت و ب یذوق زده دستش رو رو اوشیس
 : نگاهم کرد و گفت یاز چند لحظه بهتش تمام شد ، شاک

 ؟ کردمیداشتم سکته م یدونیم چی؟ ... ه یذاریمنو سرکار م گهیخوب ... حاال د یلیخ -

 : سرم رو تکون دادم و گفتم لکسیر

 ! خب همونجور که گفتم ... برات الزم بود یول دونمیبله م -

حاال .... زن  یول گفتیاسممو م شهی. هم کردیصدام م نجوریبود که ا یبار نیتعجب نگاهش کردم ، اول با
 : زدم که گفت یداداش گفتنش به مزاقم خوش اومد ... لبخند

 ؟ خوشت اومد زن داداش ؟ هیچ -

 ؟ یصدام نکرده بود نجوریآره ... تا حاال ا -

 : برام نازک کرد و گفت یپشت چشم ارشیک

 . االن دارم یخب قبال مجوز نداشتم زن داداش جون ول -

 یشکمم و با لحن یتخت و خم شد رو یبود با خنده نشست گوشه  یانگار نه انگار که از دستم شاک بعد
 : بامزه گفت

چند تاگاز ار لپات  یایب ای... صبر کن دن ی.... آخ یسالم خوشگل خانم عمو ... پس باالخره معلوم شد دختر -
 . دمیترس یلیکه دلم خنک شه ... امروز خ رمیبگ

 : و گفت ارشیک یبا اخم زد به بازو اوشیس

 ؟ یدارینگاه م ینجوریخونه ات ا یبری؟ ... درسا رو هم م یریلپ بچه منو گاز بگ یخوایچشمم روشن ... م -
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 : گفت اوشیس یپر جذبه  یبدون توجه به سخنران ارشیک

 ه زن داداش خودمه .. به تو چه ؟بچ -

که من دوباره دچار دلدرد  میدیو خند میمن انجام بشه انقدر گفت صیترخ یساعت بعدش که کارها کی تا
که  یخودشون حل کرده بودن ... در حد نیمشکالتشونو ب رایو سم ارشیخوشحال بودم ک یلیشدم . خ

 . گفت زن عمو رایبه سم یچند بار ارشیک

هم مجبور شد بعد از  اوشی. ناگفته نماند که س میبه طرف خونه به راه افتاد ییساعت بعد چهار تا کی
 کیجمع کنه و اتاق رو مرتب کنه و من هم به سان  عیسر یلیزده بود رو خ روزیکه د یبرگشتن به خونه گند
 . ستادمیسرکارگر باال سرش ا

تمام منم به طرف اتاق خواب خودم رفتم  ی. با بدجنس رهیزودتر از من وارد اتاق شد تا دوش بگ اوشیس شب
 . پکر شد یکل اوشیکه س

اومدم  چیخوش بو بشه و حوله پ یاز حد معمول شامپو زدم تا حساب شتریگرفتم . به موهام ب عیدوش سر هی
 . و مشغول خشک کردن موهام با شسوار شدم رونیب

 یخوشبو به بدنم زدم و برا یونیموهام کامال خشک شد . آزادانه دورم پخششون کردم . لوس قهیاز ده دق بعد
از کمدم که مخصوص لباس خواب هام بود . من عاشق لباس  یدو سال رفتم سراغ قسمت نیبار تو ا نیاول

و انواع لباس  دادمیم خجالتمن هم به خودم  میریبراش لباس خواب بگ میرفتیم بایبا د یخواب بودم و وقت
 . گرفتمیخودم م یخواب ها رو برا

بعد  تیکه دوست داشتم استفاده کنم . در نها ییاز لباس خوابها شدیشکمم نم نیاالنم و ا زیتوجه به سا با
 یکاف یرونهام تور بود و فضا یتا رو نهیس ریرنگ انتخاب کردم که از ز یگریج یکنکاش لباس خواب یاز کل

رو هم انداختم رو دستم تا  تش. روبدوشامبر س دمیهمونو پوش یسیرودروا یاشت . بجا شدن شکمم د یبرا
 . فردا صبح بپوشم

.  رفتمیم دیبود که با یراه یول اوشیس شیبرم پ نجوریا دمیکشیخجالت م یبه خودم نگاه کردم . کم نهیآ تو
 . کردمیو پر عشقمو رسما امشب شروع م نیریش یزندگ دیبا

 . در زدم و منتظر شدم اوشیو با اوردن اسم خدا از اتاق خارج شدم . دم در اتاق س دمیکش یقیعم نفس

 . دم در ظاهر شد اوشیمن داخل نشدم . چند لحظه بعد در باز شد و س یگفت ول یدییبفرما اوشیس

خاص بود ...  یلیمن ساکت شد . حالت نگاهش خ دنیبزنه که با د یدهنش رو باز کرد تا حرف اوشیس
 . کردیگرم و سوزان که تمام وجودم رو گرم م ی. نگاه دمشیمن ند یمدت وجود داشته ول نیا دیکه شا یاهنگ

 : و آروم گفتم نییرو انداختم پا سرم

 تو ؟ امیب شهیم -



 

 
275 

. بدون فوت وقت  دیمنو بوس عیسر یلیتو بغلش و خ دیمنو کش اوشیجمله ام تمام نشده بود که س هنوز
زانو هام و منو برد  ریدست انداخت ز اوشیکردم . چند لحظه بعد س شیدستامو دورش حلقه کردم و همراه

 . داخل

عاشقانه ... گرچه به خاطر دختر کوچولومون  یزندگ کی یشروع عاشقانه برا کیبود ...  یفوق العاده ا شب
عاشقانه و  یسراسر عشق و محبت ... پر از نجوا هابود  یشب ینبود ول ایدن یکنون ها یمثل تمام آشت

 . کردیبود که در دلمون رشد م یکه منشأ ش عشق ییها یدلگرم

 کیوصال از طرف خودش و مهرداد تبر نیا یروز بعدش سمانه شخصا درسا رو اورد خونمون و بهمون برا صبح
فرصت مناسب البته  هی یگذاشتم برا یول کردمیازش تشکر م دیقلب ممنون مهرداد بودم . با میگفت . از صم

 . دارن فیو رقابت تشر یحسود یکه فعال تو جبهه  یاوشیس یبا همراه

مشخص  وسنتزیتست آمن ی جهیهفته بعدش نت کی بایشده بود . تقر نیریبرامون ش یواقع یبه معنا یزندگ
 . نداره یمشکل چیکه دختر کوچولومون ه میشد و بعد از مراجعه به دکتر مطمئن شد

 میصبح اومد باال و ازمون خواهش کرد باهاش بر ارشیکه ک گذشتیم نمونیریش یاز زندگ یده روز بایتقر
و  میو خوشحال قبول کرد لی. با کمال م میصحبت کن شونیو خواستگار رایسم یتا درباره  یمامان مهر شیپ

 . میفتادراه ا یمهرمامان  یهمراه درسا به طرف خونه  یبعد از زنگ زدن به مامان مهر

 : گفت دیرو دست تو دست هم و خوشحال د اوشیمن و س یمامان مهر یوقت

 . خوشحالم براتون یلی.... خ نیرو درست کرد تونیخب خدا رو شکر انگار زندگ -

 شیآت تونستیدرسا هر جور م میصحبت بکن یو خواستگار رایسم یو نشستم . تا ما درباره  میکرد یتشکر
 . رو حرص داد ارشیسوزوند و ک

 یرو بهش دادم تا قرار خواستگار رایسم یپدر یخانه  یزود موافقت کرد و من هم شماره  یلیخ یمهر مامان
 . کنه یرو اوک

 اوشیمن و س ارشیک ی. طبق خواسته  راستیاز سم ارشیک یماه شب خواستگار کیبعد از  بایتقر امشب
 یخانم وقت ونیانجام بشه . کتا یتوسط مامان مهر یبته قراره خواستگار. ال میکنیهم تو مراسم شرکت م

 ارشیک یرو برا رایعروسش بشه و اون سم دینبا رایبه پا کرد که سم میعظ یقشرق دیموضوع رو فهم
 . ادیب یخواستگار یبرا ستین یازیهم با خونسرد گفت اصال ن ارشی. ک کنهینم یخواستگار

 . که آماده رو کاناپه نشسته بود اوشیس شیبرداشتم رو رفتم پ شمیآرا زیم یرو از رو گردنبندم

 . برام ببند نویا زمیعز -

 . زد و گردنبندم رو برام بست . شونه هام رو گرفت و برم گردوند یلبخند اوشیس

 . ادیبهت م یلی... مامان بودن خ زمیعز یقشنگ شد یلیخ -

... تو ماه پنج  ادیکامل به چشم م گهیردم و لبخند زدم . شکمم دبه شکمم که برامده تر شده بود ک ینگاه
 . کنمیم یدارم مراحل گرد شدن رو سپر ادمیهستم و با توجه به خوراک ز یباردار
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. شکمم  دمیپوش شهیگشاد م نهیس ریداره و از ز یسه ربع نیرنگ که آست ییمویلباس بلند ل هیامشب  یبرا
 . ادیبهم م اوشیبه قول س یتو لباس معلومه ول یحساب

 . میبعد آماده از خونه خارج شد قهیدق چند

هم نظرشون  ارشیو ک رایسم نکهیبودن و با توجه به ا دهیهمون د یماه دو خانواده دو جلسه ا کی نیا تو
 . بله برون بود و همه دعوت بودند گهیمثبت بود امشب د

شد .  نییتع یعقد و عروس یها هم بود برا دیاز ع یکی ماه بعد که ستمیرفت و ب شیخوب پ یلیخ زیچ همه
 نشونیب یتیمحرم ی غهیص یمامان مهر شنهادیبا هم باشه پس همون موقع با پ یچون قرار بود عقد و عروس

 . شد یجار

 . خونه میو برگشت میکرد یکنم خداحافظ دایتشکر از مهرداد پ یبرا یمن فرصت نکهیشب بدون ا آخر

قرمز رنگ  یجعبه ا یرو که کنار زدم متوجه  یلباسم رو عوض کردم و به طرف تخت رفتم . رو تخت یخستگ با
 . توش بود بایز یلیو خ نیتک نگ یبالشم شدم . با تعجب برش داشتم و باز کردم . حلقه ا یرو

 خانمم ؟ هینظرت چ -

 : از کنار گوشم برگشتم و با تعجب گفتم اوشیس یصدا دنیشن با

 ؟ یچ یدرباره  -

تو بغلش و با  دیزد و جعبه رو از دستم گرفت . انگشتر رو از توش برداشت و منو کش یلبخند اوشیس
 : بودم گفت دهیکه ازش شن ییصدا نیگوشنواز تر

 من ؟ یخواستگار یدرباره  -

 : تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 تو ؟ یخواستگار -

 : گونه ام زد و گفت یرو یا بوسه

و صاحب قلبم  یزندگ کیو شر یخانمم شد یبهم افتخار داد نکهیمن .... با ا ی... خواستگار زمیبله عز -
از خانم خوشگلم ... از  خوامیامشب م انیک اوشینکردم .... من س یمن هنوز ازت خواستگار یول یهست

؟  یگرم کن گمونویزند شقتو با ع یخانمم بمون شهیهم یکه برا خوامیکنم ... ازت م یخواستگار میعشق زندگ
 ... ؟ یمی؟ .... قلبا و دا یبا من ازدواج کن یفرخ حاظر دای... حاال شما ... خانم و

کنه ... در واقع  یازم خواستگار نجوریا اوشیس کردمیفکرشو نم چوقتیتو چشمام جمع شده بود .... ه اشک
که  نمونهیکه ب یزیو چ ستمین اوشیس یمینبود که من زن دا ادمیانقدر عشقش تو قلبم پررنگ بود که اصال 

 . هیمیدا تیمحرم ی غهیص

 : به روش زدم و گفتم قیعم یلبخند
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 مونمیکنارت م شهیهم یبا تو مخالفت کنم ... البته که برا یزندگ یبرا شهی.... مگه م زمیمعلومه که بله عز -
 . عشقم

 : فت و گفتازم گر  قیعم یبوسه ا یصبر یبا ب اوشیس

 . بکنم یهر کار مونیخوشبخت یبرا دمی... قول م دایممنونم و -

 . بکنم مونیزندگ یآرامش و خوش یعاشقت بمونم و همه کار برا شهیهم یبرا دمیمنم قول م -

 : نگاه کرد و گفت یبا مهربون اوشیس

 . میهمزمان با اونها عقد کن یامشب منه .... اگر موافق یخواستگار ی جهیمنتظر نت ارشیک -

 . تعجب نگاهش کردم با

 ؟ میریهم بگ یهمه مدت و با وجود بچه عروس نی؟ ... بعد از ا یگیم یچ اوشیس -

 : حق به جانب نگاهم کرد و گفت اوشیس

. .. میریرو بگ یعروس یانتظار داشت بعد از مدت یمامان مهر میکرد غهیچرا که نه ؟ ... همون موقع که ص -
 نی... حاال عروس خانم شما موافق میکن یکیرو  یدو عروس میختیبرنامه ر ارشیبا ک یاالن هم اگر موافق باش

 ؟

 . گفتنیشده بود بعد به من م یزیبرنامه ر زیام گرفته بود .... همه چ خنده

 لباس عروس بپوشم ؟ رایمثل سم یتوقع که ندار گهید یباشه موافقم ... ول -

 . میحرف زد دوزهیرو م رایکه داره لباس سم یاطیبا خ یچرا اتفاقا ... حت -

لباس  شهیگرد تر هم م ندهیشکم که با ماه آ نی... آخه من با ا شدی... اصال باورم نم کردمیتعجب نگاهش م با
 ! ؟ رمیهم بگ یعروس بپوشم و تازه جشن عروس

موفق شد منو قانع کنه تا لباس عروس  اوشیشد ... س ماهه رو به راه کیمن  یناباور نیدر ع زیچ همه
 ریخ یدعا یخوشحال شد و کل یکل میریرو همزمان بگ یدو عروس میخوایم دیفهم یمامان مهر یبپوشم . وقت
 . برامون کرد

تو  میافتاد یقسمت بود . دو عروس با دو داماد سرخوش صبح تا شب راه م نیکه بامزه تر یعروس یها دیخر
شکم که جلوتر از خودم  هیمن با  یاومد ول یبهش م یلیعروس خانم بودن خ یچیکه ه رایمغازه ها . سم نیا

عقد درست مثل هم قرار بود  ی چه. هر دو خن کردمیم یعروس دیو خر رفتمیمغازه اون مغازه م نیا رفتیراه م
 . باشه

کلوش بود . مدلش  نهیس ریم از زبه خاطر شکم یعروس من با خواست خودم بدون پف دوخته شد ول لباس
و بعد به  شدیجمع م نهیس ریز یهفت . پارچه به حالت قشنگ ی قهیبا  یحلقه ا نیقشنگ بود . آست یلیخ

کرم رنگ  لباسم. خودم دوست داشتم  شدیم دهیکه البته شکم گردم توش قشنگ د شدیحالت کلوش گشاد م
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 یهم مثل من بدون پف بود ول رایباشه . لباس سم دیحتما سف دیمخالفت کرد و گفت با اوشیس یباشه ول
 . شدیکلوش م یداشت و بعد از اون کم یرونهاش حالت اندام یمال اون تا رو

 رایرفتم . سم شگاهیبه آرا اوشیمفصل همراه س یصبحانه  کی. صبح بعد از  دیروز موعود فرا رس باالخره
 . کردیم یخودشو برسس نهیتو آ نشسته بود و داشت یزودتر از من اومده بود رو صندل

 کرده ؟ دایپ یات مشکل افهیشده ؟ ... ق یسالم عروس خانم ... چ -

 : بهم کرد و با لبخند گفت ینگاه رایسم

باال تا صورتم پرتر  بردمیوزنمو م یمدت کم نیکاش تو ا کردمیداشتم فکر م یول ستین یسالم ... نه مشکل -
 . بایتقر هیصورت تو چه پر و خوبه ... مال من گونه هام خال نیبشه ... بب

 : به شونه اش زدم و گفتم یدست

 نی.... خوشگل تر از ا یهم خوشگل یلیتپل شدم .... تو خ ینجوری... من از صدقه سر دخترم ا ینجورینگو ا -
 . رو کنترل کرد ارشیک شهینم گهید یبش

 . اومدند و کار شروع شد شگرهایبعد آرا هقیخنده . چند دق ریز میزد رایسم با

 . شمونیهم به عنوان همراه اومده بود پ سمانه

 : به ما کرد و بالبخند گفت یساعت پنج بود که کارمون تمام شد و سمانه نگاه یطرفها

 . نیضربان قلب اون دو تا برادر رو سرعت ببخش نیخوایدو تا چه خوشگل شدن ... م نینگا ا یوا یوا -

رو چک کنه ... وسواس گرفته بود . داشتم رفتنشو  زیهمه چ گهید کباریرفت تا  رای.... سم میدیدو خند هر
 : که سمانه نشست کنارم و گفت کردمیدنبال م

 ... بهت بگم یزیچ هی خوامیجان ... م دایو -

 . زمیبگو عز -

 : محو نگاهم کرد و گفت یبا لبخند سمانه

 یلیکه روز اول ازت داشتم خ ی.... برداشت یمهربون و خوب یلیاعتراف کنم تو خ امخویجان م دایراستش و -
 . اشتباه بود

باهام خوب بود ؟ ... انگار سوالم  شهی؟ ... اون که هم گفتیم یتعجب نگاهش کردم ... سمانه داشت چ با
 . رو از چشمام خوند

...  یدرست شده و خوشبخت شد تیو زندگ یدیجان حاال که خدا رو هزار بار شکر به عشقت رس دایو نیبب -
 . که داشتم هیعذاب وجدان یشروع کردم بهت کمک کردن از رو یاعتراف کنم که وقت خوامیم

 ؟ یکنینگرانم م ی؟ ... دار یچه عذاب وجدان -
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که مال تو بوده رو صاحب  یا یخوشبخت کردمی.... من عذاب وجدان داشتم چون فکر م ستین ینگران یجا -
 یکرده بود تو رو فرار یسع کباریمهرداد شدم که از ازدواج تو داغون بود ....  یوارد زندگ یشدم .... من وقت

وارد  یمن وقت یه ... ولجور نجاتت بد هی هبود ک ی.... مهرداد اونموقع دنبال راه یتو قبول نکرده بود یبده ول
عاشقش شدم و تونستم با عشقم اونو هم به خودم عالقه مند کنم مانعش شدم ...  یشدم ... وقت شیزندگ

دور کردم ...  شدیمنجر به نجاتت م دیکه شا یتمام تالشم رو کردم که ازت دست بکشه .... من اونو از راه
و  ادیمتنفر شدم ... من باعث شدم که مهرداد دنبالت ن از خودم دمیرو شن یدیکه کش ییاونروز زجر ها یوقت

از بار عذاب وجدانم کم  دیکه در توانم بود تالش کردم کمکت کنم تا شا ییتا جا نیهم ینجاتت نده ... برا
 یریمهرداد رو ازم پس بگ یاومد کردمیهمش فکر م لیعاب وجدان اون اوا یبشه ... راستش به جز مسئله 
که بعد از اون  دمیترسیکه مهرداد اول مال تو بوده ... همش م کردمیقبول م دی... من چه بخوام چه نخوام با

 . یکه کنار مهرداد هست برگرد یبه آرامش یبخوا یدیکه کش یهمه زجر

 نیاد چنمهرد یکه با ورود دوباره ام به زندگ کردمی. اصال فکرشو نم کردمیدهن باز داشتم به سمانه نگاه م با
 . به جان سمانه انداخته باشم یترس

که درخواست مهرداد  یدوباره به مهرداد فکر نکردم .. من از روز یوقت به زندگ چیسمانه جان ... من ه یول -
 . فرار رو رد کردم فراموشش کردم یبرا

سر و ته و  یب یر ها... عذاب وجدان فک کردمی... من درباره ات اشتباه فکر م دی... ببخش زمیعز دونمیم -
 . بهم داده بود یادیز یترس ها

 : سمانه رو تو دستم گرفتم و گفتم دست

مهرداد خارج  یبود ... سرنوشتمون بود که من اونجور از زندگ رمونیاومد تقد شیپ یسمانه جان .. هر چ -
 یبرم ... دو سال زجر بکشم ول اوشیس ی... سرنوشتمون بود که من به خونه  یبش کیبشم و تو بهش نزد

و مهرداد دوباره  یشدینم هرداداگر تو مانع م دیخانواده .... شا هی میدر آخر عشقش تو قلبم رسوخ کنه و بش
 ریهمش تقد نهای... ا دمیرسیکه االن دارم نم یا یو خوشبخت اوشیبه عشق س چوقتیاومد سراغم من ه یم

که قبال هم زنش بود و  شمیم یمرد یمیراموش کن ... من دارم زن دارو ف زیهمه چ گهیو سرنوشته ... االن د
برادره سمانه جان ...  هی...  زهیعز یلیبرادر خ هیاالن فقط  من یعاشقشم ... من خوشبختم ... مهرداد برا

 . مطمئن باش

 : گفتم یزدم و با خوشحال یلبخند بعد

 ! کنهیکه داره منو عمه م یبرادر -

 : م تخت سمانه گذاشتم و گفتمشک یرو رو دستم

 . کهیکوچ یلیهنوز خ یلینگیآخ که عمه اش قربونش بره .... ف -

 . از ته دل زد و آروم بغلم کرد یلبخند سمانه

 . منو به خاطر فکرام ببخش کنمیقلب ممنونتم ... خواهش م میجان ... از صم دایممنونم و -
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 . هیعاد زی... همه چ ستین دنیبخش یبرا یزیچ -

 : اومد که گفت شگریآرا یموقع صدا نیهم

 . آقا داماد ها اومدن -

که به  ییدعا و لبخند به جفتمون کمک کرد تا شنل ها ی. سمانه با کل شمونیبا سرعت نور برگشت پ رایسم
 . آقا داماد ها شیپ میو بر میرو بپوش میعنوان حجاب گرفته بود

 یبه شوخ ارشیخوشگل شده بودن . دم در ک دیسف یو شلوار ها چقدر تو اون کت اوشیو س ارشیکه ک یوا
 : برد و گفت نیدست منو گرفت و طرف ماش

 . زمیسوار شو عز ایجان ... ب رایسم ایب -

 : شنلم رو دادم باال و با تعجب نگاهش کردم که مثال جا خورد و گفت کاله

 . هیکیمال من اون  یکه زن داداشه ... پ نیا یوا یا -

اشتباه  رایشکم با سم نیمنو با ا یرفت ... خنده ام گرفته بود ... آخه ک رایبه طرف سم یبا سرخوش بعد
 . گرفتیم

که  یمامان مهر یبه خونه  دنیاز هم سبقت گرفتم و مدام بوق زدن . با رس اوشیو س ارشیطول راه ک تمام
 . میعقد رفت یل ها به طرف خنچه هاو بعد از در اوردن شن میشد ادهیاونجا باشه پ یقرار بود عروس

اول  ارشی... با اصرار ک مونیخوشبخت یبرا کردمی... داشتم تو دلم دعا م شدیعقد داشت خونده م ی خطبه
 . شدیما خونده م یخطبه 

 . خواستیبار سوم ازم وکالت م یداشت برا عاقد

در  انیک اوشیس یجناب آقا میشما رو به عقد و نکاح دا دیدهیبه بنده وکالت م ایفرخ ، آ دایسرکار خانم و -
 ؟ لمیآورم ... بنده وک

 : تمام کردم و گفتم یلب ریز نیرو به آم دعام

 ! مجلس ... بله ی.... و بزرگتر ها باید امرزمیو خواهر خداب یمامان مهر یبا اجاره  -

اشک نشسته بود . حتم داشتم  یدست و صوت بلند شد . تو چشم اکثر خانم ها مخصوصا مامان مهر یصدا
امروز  یمرد و عشق اون بود ول یکه روز یکه ازش اجازه گرفتم تا در کنار مرد ییبای... د باستیبه خاطر د

 . من و عشقم خوشبخت بشم یشده مرد زندگ

الزم به  یکامال شاد بود . بعد از امظا ها گهیبله داد . فضا د رایمهم خونده شد و س رایو سم ارشیک ی خطبه
 اوشمیآدم با س ی.... من با اون شکمم وسط کل میدی. دو زوج چند دور با هم رقص میپرداخت یکوبیجشم و پا

نصفه به بعد جاهامون عوض شد و من با  و از میدیآهنگ با هم رقص یتانگو هم تا نصفه ها ی. برا دمیرقصیم
 . اوشیهم با س رایو سم دمیرقص ارشیک
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کامل بود . عشقم کنارم بود و درسا  می. شاد مونیزندگ یبرا یو رسم بایز یبود . آغاز یخوب یلیخ شب
که دعوتش نکرد  یکس یعنیخانم نبود ! ،  ونیو از همه مهمتر کتا دیرقصیکنارم م یکوچولوم هم با خوشحال

ازش دلخور بود با موضوع  لکه از قب ارشیهم اومدنشو ممنوع کرده بود ... ک ی.. مامان مهر ادیبخواد ب
به خاطر کارها و  تونستیهم نم اوشیرو زده بود . س دشیبه کل ق رایو مخالفتش با سم یخواستگار

و  ادیداد و فر یبا کل اوشیکه س دمیفهم یهم به طور اتفاق شیهفته پ کیکه کرده ببخشدش ...  ییکهایتحر
رو  گرانیبد د دینبا نکهیکنارش گذاشته . با ا زیو به کل از همه چ دهیخانم رو خر ونیدعوا ده درصد سهام کتا

و  شییو االن با تنها زهاستیچ یلیکه دچارش شده حقشه ... اون مقصر خ یا ییبه نظرم تنها یبخوام ول
 . شده بشیکه به حق نس هیزیپسر هاش چ یممنون و الورود بودن به عروس

به طرف خونه هامون به  یدو زوج رو دست به دست دادم و ما چهار نفر رایو پدر سم یشب مامان مهر آخر
 . میخودمون رو شروع کن یبرج زندگ ی.. تا تو همون دو طبقه  میراه افتاد

 ماه بعد چند

. 

. 

. 

مدت  نیتو ا یکاف یبه اندازه  اوشی... س ارمیخودم ن یبه رو کردمیم یسع یسر شب حالم خوب نبود ول از
روز پر کار  هیدوباره نگرانش کنم . بعد از  خواستمیشده بود ... نم تیاذ یمن و فشار کار تیبه خاطر وضع

 . به استراحت داشت ازیخسته برگشته بود و ن

 یبزرگ یلیخ یها تیو به موفق میکرد یبودند رو راه انداز بایکه مال د ییچند ماه با کمک هم پروژه ها نیا تو
از پر ارزش  یکیتو بورس  ارشهیو ک اوشیکه حاال فقط مال من و س ی.... ارزش سهام میکرد دایهم دست پ

و  میفقط ما سه تا هست ارخانهک یخب سهامدارها یداره ول یادیکه خواستار ز شهیسهام محسوب م نیتر
 . میبچه هامون نگاه دار یبرا میرو که دار ییزهایتمام چ میدار میتصم

، مدام  کنهیمن رگ حسادتش داره باد م ی. درسا کوچولو میدیو دراز کش میخوابوند دیوعده وع یرو با کل درسا
 . ما بخوابه شیپ ادیب خوادیم

 . وقت اومدم دختر کوچولومه گهیشب بود که دردم شروع شد ، مطمئن بودم که د نصفه

 : غرق خواب بود رو تکون دادم و گفتم که کنارم یاوشیدست س با

 ! پاشو اوشیس -

 . خورد یکرد و تکون یهوم اوشیس

 . ادیپاشو کوچولومون داره م اوشیس -

 : زد و خوابالود گفت یانقدر غرق خواب بود که غلت اوشیس

 . ادیاالن که نصفه شبه ... بگو فردا ب -
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 : گفتم یبلند یبا حرص محکم زدم به بازورش و با صدا یتعجب نگاهش کردم . با درد بعد با

 . ادیم ایپاشو ... بچه داره دن اوشیس -

 . دیاز جاش پر هوی اوشیس

 . ارشی... ک ارشیاومد ! ... چکار کنم االن ؟ ... ها ... ک ی؟ .. بچه ؟ ... وا یچ -

 نی. ا رونیب دیاز اتاق پر انیگو ارشیک ارشینگاه کردم که ک اوشیجمع شده از درد با تجب به س یصورت با
 . رو خبر کنه ارشیچرا رفت ک

 : به طرفم اومد و گفت رایبرگشتند . سم مهیسراس رایو سم ارشیبا ک اوشیلحظه بعد س چند

 . مارستانیب متیبریجون ... آروم باش االن م دایو یچطور -

 : گفت ارشیرو به ک بعد

 . خودت هم آماده شو اریمنو ب لیبرو لباسها و وسا عیآماده بشه سر کنمیکمک م دایتا من به و ارشیک -

 : گفت اوشیرو به س بعد

 . و آماده شو اریبچه رو ب لیتو هم وسا اوشیس -

 . و رفت دنبال ساک بچه دیاز جاش پر رایخشک شده سر جاش مونده بود که با داد سم اوشیس

 . میشد مارستانیب یسپردم و راه نایبه م هیگر یو درسا رو به با کل میدرد آماده شد یکل با

 یپر از خوش امیدختر کوچولوم دن غیج یصدا دمیبا شن یزدم ول غیو چقدر ج دمیچند ساعت درد کش دونمینم
که دهنشو تا آخر باز کرده بود و  میدیرفت . فقط دختر کوچولو م ادمیبودم از  دهیکه کش یشد ... تمام درد

 . شدم هوشیبهتره بگم ب ای. کم کم سست شدم و خوابم برد  زدیم غیج

 . بود ستادهیلبهاش بود کنارم ا یرو یکه لبخند قشنگ یدر حال اوشیچشمامو باز کردم . س اوشیس یصدا با

 . یشد داریدلم .. باالخر ب زیسالم عز -

 . دیبوس مویشونیهم خم شد و پ بعد

 .. ... بچم .. دخترمون اوشیس -

 ریش ادیبشه تا ب داریحالش کامال خوبه ... منتظر بود مامانش ب نمونیریش ینگران نباش ... دختر کوچولو -
 . رفته نوزادان دنبال دخترمون رایبخوره ... سم

 . به همراه دختر کوچولوم اومد تو رایبعد سم قهیدق چند

 . مامانش دنیاومده ... دخمر کوچولو اومده د یک نی... بب یسالم مامان -
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رو تجربه کرده  یبود . من قبال هم مادرانگ ییبای. حس ز دمیدخترم رو به آغوش کش ریوصف ناپذ یشوق با
 . دمیچشیرو م ینیریبودم و حاال دوباره داشتم همون ش دهیچش شوینیریبودم و ش

 . وم بوددادم . دخترم فداش بشم مثل خواهرش آرومه آر ریبه کوچولوم ش رایکمک پرستار و سم با

دختر کوچولوم خوشحال بودن .  دنیآدم اومد مالقاتم . همه از د یمن پخش شد و ظهر کل مانیظهر خبر زا تا
. درسا زجو نفرات اول بود که با  دادیاومد نشونش م یم یذوق دخترمونو بغل کرده بود هر ک یبا کل اوشیس
 اوشیتخت و س یرو نشوند کنارم رو سادر  ارشی. ک کردیاومد اول با تعجب به نوزاد نگاه م یاومد . وقت نایم

خواهرشو بغل  اطیخاص با احت یبار دختر کوچولومو به دست خواهرش داد . درسا با وسواس نیاول یهم برا
 . دشیبوسیکرده رو و مدام م

 : هممون کرد و گفت یبرا ریخ یکه اومد دعا یمهر مامان

 ؟ هیو فرخ چ انیخاندان ک دیعضو جد نی... اسم ا نمیبب نیخوب حاال بگ -

 : کرد و گفت دشییبهم زد که منم با لبخندم تا یلبخند اوشیس

 . ایدن میاسمشو بزار میگرفت میرو به رومون باز کرد ما تصم بایز یایدن هی یخب چون دخترمون درها -

 : لب تکرار کرد و با لخند گفت ریرو ز ایچند بار اسم دن یمهر مامان

 . انیبه بهم م یلیو درسا ... خ ای... دن یچه اسم قشنگ! ..  ایدن -

ها که  یوارد شدند . احوالپرس رایسمانه و سم یموقع در باز شد و مهرداد و سمانه به همراه خانواده  نیهم
 : شد و گفت کیتمام شد مهرداد به تخت نزد

 ! قربونش بره ... چه کوچولوه شییخواهر زادمو ... دا نیا نمیبه من بب نیبد -

 : به من کرد و گفت ینگاه بعد

 چرا انقدر کوچولوه ؟ نیبشه ؟ ... ا یصد بار نگفتم خوب غذا بخور خواهرزاده ام تپل دایو -

 : سمانه کردم و گفتم یبه شکم برامده  ینگاه

 ! شهیم یبچه تو چ مینیبب سایهم خوبه ... وا یلیمن خ یایدن -

وسط درسا رو هم  نیکوچولوم اورده بود .. البته ا ایدن یبرا یی. هر کس کادو دندیحرفم خند نیبا ا همه
 . فراموش نکرده بودن

بود و اتاق هم  یخصوص مارستانیکردن و رفتن . چون ب یتمام شدن ساعت مالقات همه خداحافظ با
 . شمیو درسا فعال موندند پ اوشیبود س یخصوص

 نکهیا نیبدم . در ح ریرو به دستم داد و کمکم کرد بهش ش ایدن اوشیکوچولوم گرسنه اش شده بود . س ایدن
کرد ... دستش رو دور شونه هام حلقه  هیبهم هد قیعم یبوسه ا اوشیس خوریبا سر و صدا م رشویش ایدن

 : و گفت دیو درسا رو کنارم نشسته بود رو در آغوشش کش ایکرد و من و دن
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 . ممنونتم یکه بهم داد یا یخوشبخت نیتمام ا ی... ممنونم عشقم ... برا دایونم وممن -

که  یا یخوشبخت تونهینم زیچ چیو از ته دل خدا رو شکر کردم . واقعا که ه دمشیرو برگردوندم و بوس سرم
...  مونیخوشبخت ی... برا اوشمیس یعشقم .. برا یهزاران بار شکرت ... برا ایکنه ... خدا فیرو توص میدار
 . کنمیممنونم و شکرت م مخوشبختمون از ته دل یچهار نفر یخانواده  یبچه هامون .... برا یبرا

 انیپا

12/3/93 

 (~pani~) .آپ

 ... رمان تاوان گناه خواهرم انیاز پا نمیا

..  نیباش یاز کارم راض دوارمیامکردن ممنونم ...  یرمان منو همراه نیا پیکه در طول تا یدوستان یتمام از
ممنونم که  یلیباشه ... همتون رو دوست دارم و خ نیخوندنش گذاشت یکه برا یکارم در شأن وقت دوارمیام

 . نیکنم ببخشیخودتون خواهش م یکه شد رو به بزرگ ییها  ی.. کم کار نیهمراهم بود

تمامش کنم  یو خوش ریخوبم تونستم به خ یوستاشروع کرده بودم و در کنار شما د دیام یرمان رو با کل نیا
 . رو درباره رمانم بدونم تونیکه نظر کل شمی.... خوشحال م

از  ایرمان ملکه ماف میرمان بعد نیدونیبرم ... همونطور که م شتونیمن قصد ندارم از پ یرمان تمام شد ول نیا
 کباری دوارمی... ام ایبرم سر نوشتن ملکه ماف خوامیرمان با تمام قوا م نیشروع شده و من با اتمام ا شیماه پ

 . نیبش همراهمو باز هم  نیخوندن رمان بزار یوقت ارزشمندتونو برا گهید

که رمان تاوان گناه خواهرم مورد قبولتون واقع شده  دوارمیهستم .... ام ادتونیبه  شهیدارم و و هم دوستون
 ... باشه

 یپان دوستدارتون

 


