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خالصه: زندگی عجیب است، گاه تو را با خود به اوج آسمان ها 
کشاند؛ اما بازی سرنوشت برد و گاه تورا تا اعماق چاه میمی

 17سن چطور؟! سرنوشت برای من سرآغازی رقم زد که در 
چیز فراتر از وسعت سالگی زندگی را از نوع  شروع کنم، گاه همه

هاست و تو را جایی تر از چشمکرانذهن است، گاه این دنیا بی
نفره جای گرفته باشی و یکی کند که میان یک عشق سهغافلگیر می

گیری را عشق  مجنون داشته باشد و دیگری عشق فرهاد و تصمیم
لی شوی یا شیرین؟دهد که لیبه تو می  

اما دنیایی که من امید به زیستن دوباره در  آن داشتم انتقاِم شیرینی 
 برای من رقم زد...

 

مقدمه: سرزده باش! مثل برفی در اول آذر.   

ذوق مرگم کن با آمدنت... همان گونه که برف زمستان سرزده 
از آید تو هم سرزده به قلب من آمدی و وقتی به خود آمدم تو مرا می

 مسیر انتقام  تا عشق کشانده بودی...

*** 

 نگاه گذرایی به مهتاب انداختم و با ناامیدی گفتم:

 

بل از رسیدن به سن قانونی از پرورشگاه برم بیرون؟قمیشه  -  

 

نه، مگر اینکه... -  

 

چرخم و پایین منتظر روی صورت مهتاب با ذوق به لبه تخت می
شم.خیره می  
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مهتاب؟مگر اینکه چی  -  

 

خب مگر اینکه یک پدر و مادر مسؤلیت تو رو قبول کنن و به  -
 فرزندی از اینجا ببرنت.

 

گردم سرجام.   سرم رو روی بالشت با لب لوچه آویزون برمی
کنم: "آخه کی میاد مسؤلیت کشم. آروم زمزمه میزارم و آهی میمی

گیره؟"ساله رو به عهده مییک دختر بالغ هفده  

 

هم خیلی  دونی؟ خدا بزرگه شاید شد. اآلنم بخواب منمی از کجا -
ام.خسته  

 

گم:کنم و آروم میسرم رو بیشتر توی بالشت فرو می  

 

شب بخیر مهتاب! -  

 

که من هم بتونم روزی از این زندون بندم با امید اینهام رو میچشم 
 خالصی پیدا کنم.

از  زدمی صبح با سروصدای مهتاب که مدام داشت اسمم رو صدا
.خواب بیدار شدم  

 

کشمتا! ماهی پاشو دیگه...الو هی... می -  

 

 با صدای خواب آلودی از زیر پتو گفتم:
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توروخدا ولم کن بزار بخوابم. -  

 

 مهتاب پتو رو از روم کشید با صدای بلند گفت:

 

؟بلند میشی یا آب یخ بریزم روت -  

 

 مثل قبل با صدای خواب  آلودی نالیدم:

 

مهتاب جون  ننت بزار بخوابم. -  

 

  

 

 مهتاب با غیظ دست  به کمرش زد.

 

عشقی از کجا اومدی؟ خواب چی میدی که بردتت تو هَپروت،  -
ناسالمتی تو پرورشگاهیم بعد تو منو به جون ننم قسم میدی که تا 

 بحال توی عمرم هم ندیدمش؟

 

 عصبی شدم و با کمی داد گفتم:

 

یکم بخوابم.اوف... ببینم گذاشتی  -  

 

وبه، پاشو زود.خ -خوبه -  
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 از جام بلند شدم که فاطمه گفت:

 

ز خوابیدن تا لِنگه ظهر دل کندن.چه عجب خانم ا -  

 

 اخمی کردم و رو بهش غریدم:

 

کنما!شروع نکن فاطی که میام دهنت رو آسفالت می تو یکی -  

 

 فاطمه گفت:

 

خر تو خره و اوه! بروبچ بریم که این امروز اعصابش  -اوه -
 بالفاصله بعد از حرفش از اتاق بیرون رفت.

 

 خندم گرفت،  به سمت مهتاب چرخیدم اخمی مصنوعی کردم. گفتم:

 

میری منو با لطافت و نرمی بیدار کنی؟ ها؟!تو می -  

 

 مهتاب ابروهای پرپشتش رو در هم کشید گفت:

 

وابی.خگه به نرمی لطافت باشه که خانم تا لِنگه شبم میاواال  -  

 

 از روی تخت پایین پریدم گفتم:
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بسه نخواستم. -  

 

خب من برم. -  

 

 متعجب گفتم:

 

کجا؟  -  

 

 یکی زد تو پیشونیش گفت:

 

سر قبرم، میای؟ -  

 

 نیش خندی زدم گفتم:

 

پس به سالمتی ُمردی. -  

 

مهتاب دیگه مثل اینکه ُدر برداشت که دمپایی قرمز پارش رو از 
گفت: پاش در آورد؛ اومد سمتم و  

 

ا نیارم مهتاب نیستم!جامروز اگه حالت رو  -  

 

رفتم گفتم:عقب می -طور که عقبمنم همین  

 

اوال... خب اگه مهتاب نیستی پس چی هستی؟ آها خوبه صدات کنم  -
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گاگول؟! یا پخمه یا هم اها؟! خنگول چطور؟ از نظر من یکی که 
 عالیه! چون خنگ خودمی.

 

اینکه بیچاره رو خیلی عصبانی  زبونم رو براش در آوردم. مثل
کردم که دمپایی رو انداخت و رفت تو دستشویِی داخل اتاق و چاه 

 بازکن دستشویی رو آورد گفت: 

 

کنم ماهی خانم...حالیت می -  

بازکن هم تو دستش آروم اومد سمتم در حالی که چاه -مهتاب آروم
قم؛ ولی من خواد اون رو کنه تو حلبود. اَی چندش،  مطمئنم اآلن می

 هم برگ چقندر نیستم  بهم میگن ماهی!

 

بدو اومد سمتم! من هم از ترس اینکه اون رو بزاره  -یک هوا بدو
زدم از اون یکی تا اون یکی، مثل ها پرش میتو حلقم روی تخت

چرخیدیم که مهتاب گفت:ها دور هم میمنگل  

 

یر، دارم نخشم دست از سرت برمیاگه فکر کردی من خسته می -
کنم ماهی قرمزی!نشینی نمیکنی چون امروز دیگه عقباشتباه می  

 

کردم زبونم رو براش در آوردم که به طور که پرش میهمین
سرعت اومد سمتم، منم از ترس جیغی زدم و از اتاق زدم بیرون؛ 

خاک دو عالم، روسریم سرم نیست! اگه خانم نظامی ببینتم توی این 
وز توالت ِبسابم.ر ٠۱وضعیت باید برم تا   

 

کم خسته شدم و مهتاب یکم دیگه بهم  -دویدم. دیگه کمتوی سالن می



 

 

 WWW.98IA3.IR 9 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

رسید، پس به پاهام سرعت دادم تا رفتم توی حیاط پرورشگاه که می
 مهتاب گفت: 

 

کشمت، به نفعِت که بایستی.ماهی می -  

 

کردم گفتم:طور که بدو میهمین  

 

عمراً مهتاب خانم... -  

 

خوردم به یک چیز سفت، سرم پایین بود که چشمم به دفعه که یک
های ورنی  که جلوم بود افتاد، آب دهنم رو قورت دادم. سرم کفش

رو باال آوردم تا که چشمم افتاد بهش! یک مرد جوون خوشتیپ بود 
های خاکستریش زل زده بود بهم.که با چشم  

 

 اخم مصنوعی کردم و گفتم:

 

دید دارم میام و هم اآلن جلوم بود میبینه؟ گاهات نمیمگه  چشم -
رفت کنار.می  

هام زوم کمی اخم کرد که خیلی چهرش جذاب شد و بعد توی چشم
 شد و گفت:

 

هوا تو بازی کن هنوز برای دهن به بهببین دختر جون، برو گرگم -
 دهن گذاشتن با من خیلی برات زوده!

 

ش بهم برخورد بعد چشمکی بهم زد و از کنارم رد شد. چنان از حرف
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رفت با طور که داشت میکه حد نداشت. به سمتش چرخیدم و همین
 داد گفتم:

 

ببین شازده، از مادر زایید نشدم که توئه سوسوِل َبد قواره بخوای  -
برام شاخ و شونه تیز کنی، اگه جرعت داری دوباره اون حرفی که 

تونه کنه.بهم زدی تکرار کن بعد ببین ماهی چیکار می  

 

طور پشتش بهم بود که دوباره راه افتاد سمت دفعه ایستاد، همین یک
ورودی پرورشگاه. هه حتی زحمت نداد به خودش که جوابم رو بده 

زاشتمش کنار!شستمش میجا میوگرنه همین  

تازه متوجه وضعیتم جلوش شدم، وای ماهِی خنگول اخه این چه 
موهام هم که  طرز گشتن تو پروشگاهه! لباس خوابم تا قوزک پام،

باز و ژولید! اآلن اگه یکی منو ببینه با این وضعیت مطمئنا باید تا 
 یک سال برم توالت بسابم.

چرخیدم برم تو پرورشگاه که چشمم به مهتاب افتاد که با دهن باز و 
کرد. از حالتش بازکن به دستش بود بهم نگاه میهمین طور که چاه

هاش تکون دادم که به خندم گرفت، رفتم جلو دستم جلوی چشم
 خودش اومد. با نیش خند گفتم:

 

چته نکن عاشق این سوسوله شدی؟ -  

 

 با آرنجش زد تو پهلوم گفت:

 

کنی؟ ماهی  اونم کل می -کشی با جوون مردم کلببند، خجالت نمی -
 با این وضعیتت!
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 بعد از سر تا پام نگاهی کرد و سری به نشونه تأسف تکون داد.

 

سینه کردم گفتم:خودم دست به   

 

طوری حرف بزنه. بعدشم مگه حقش بود  تا اون باشه با من این -
طوری ُمده!تیپم چشه؟ اآلن تو خارج همین  

 

 مهتاب پقی زد زیر خنده، بعد از چند دقیقه گفت:

 

وای خدا تو رو مرگ نده ماهی! آخه این حرفا رو از کجات  -
 میاری؟

 

 از شوخی دهنم باز کردم  گفتم:

 

ز اینجا!ا -  

 

جا، ای وای! پسر بازکن رو زد همونبعد زدم زیر خنده که چاه
سوسوله هم همون لحظه از در پرورشگاه اومد و بیرون مثل جن 

ها به ما خیره شد.زده  

هایی هستن. به هر بیچاره اآلن با خودش میگه اینا دیگه چه دیوونه
شد و  حال زود خودش رو جمع و جور کرد و اومد از کنارمون رد

رفت گفت: همین طور که می  

 

خونه!جای پرورشگاه اشتباهی اومدم دیوونهبگمون کنم  -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 12 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

 

بازکن رو کنم تو حلقش. با خواست همین چاهبعدم رفت. وای دلم می
خندید.خشم به سمت مهتاب چرخیدم که داشت می  

بازکن رو ازم جدا کنه.سعی کردم بهش بفهمونم که چاه  

 

اوم اموه... -وما -اوم اومه، اوم -  

 

 مهتاب دوباره خندید و گفت:

 

چی میگی؟! -  

 

بازکن رو محکم کشید که یک مرتبه ازم جدا شد؛ ولی یک بعد چاه
با  بالی آسمونی دیگه اومد، خانم نظامی از در پرورشگاه اومد داخل

اون ماشین مدل باالش جلوی ما زد رو ترمز. عینک َته استکانیش 
کرد،  از ماشینش پیاده شد و با فریاد گفت:  جارو روی بینیش جابه  

 

ماهی! -  

 

با خودم گفتم ماهی غزل خداحافظی  بخون که تا دوسال دیگه باید 
 توالت بسابی!

توی اتاق مدیر بودیم. هم من هم مهتاب سرمون رو پایین انداخته 
دفعه نظامی اومد داخل اتاق و رفت پشت بودیم. خدا بخیر کنه! یک

 میز با غرور نشست. بعد از چند دقیقه داد زد: 

 

کردین؟ با اون وضعیت توی محیط باز پرورشگاه چیکار می -
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 هان؟!

 

هام لرزید؛ ولی خب من آن شونههان  رو انقدر بلند داد زد که یک 
 ماهیم مگه میشه یکی سوال کنه ازم جواب ندم؟! 

 

های عصبِی قرمز خانم سرم رو باال گرفتم اما تا چشمم به چشم
نظامی افتاد، انگار زبونم الل شد. انقدر ترسناک شده بود که جرعت 

 نداشتم زبون باز کنم، با لُکنت گفتم: 

 

همش تقصیر مهتاب بود. اگه چاه باز کن خانم نظامی باور کنید   -
طوری با این خواست بکنه تو حلقم که من اینتوالت رو نمی
رفتم توی حیاط پرورشگاه!وضعیت نمی  

 

هام رو مظلوم کردم. چند دقیقه فکر کرد بعد به سمت بعد چشم
مهتاب چرخید، منم به سمتش چرخیدم مجبور بودم تقصیر رو 

هام بهش افتاد، یک لحظه فکر کردم ُمرد! گردنش بندازم. وقتی چشم
کرد از رنگ به رخ نداشت، معلومه که ترسیده وگرنه زبون باز می

کرد.خودش در مقابل این دیو دفاع می  

ها رو؟ چند بار دیگه باید هشدار بدم تا تمومش کنید این بچه بازی -
دیدت کنین؟ اگه یکی توی اون وضعیت میدونید چیکار میهیچ می

فرستادمت دست بسیج، بری از دستت هم مئن باش ماهی که میمط
شدم.خالص می  

 

برسرم اون پسر که منو دید اگه خانم زبونم رو گاز گرفتم، خاک
شم.نظامی بفهمه بیچاره می  
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 خانم نظامی گفت:

 

بار دیگه این کنم ماهی اگر یکفهمیدی؟ دیگه تکرار نمی -
ه تو ها!هاتو تکرار کنی دیگه نه من نشیطونی  

 

ند تکون دادم گفتم:ت -سرم رو تند  

 

خورم دیگه تکرار نشه، قول ماهی میدم خانم نظامی قسم می -
بهتون. فقط خانم نظامی جونم فدات بشم مجازاتی که بهم نمیدی دیگه 

 نه؟!

 

ای زد و گفت:خند خبیثانهنیش  

 

ا تو یکی که کار دارم هنوز...بنه ماهی خانم،  -  

 

آویزون رفتم داخل اتاق که نگاه همه به سمتم چرخید، با لب و لوچه 
توجه بهشون رفتم روی تختم دراز کشیدم که فاطی گفت:بی  

 

ه ماهی قرمزی ساکت شده؟!اوه چیشده ک -اوه -  

 

حتٰی دل و دماغ جواب دادن به فاطمه  هم نداشتم. مهتاب اومد تو 
ظ گفت:اتاق و فوراً به سمتم اومد. یکی محکم زد پشتم و با غی  

 

های خودت نمیگی که همش تقصیر من بود آره؟! از حاضر جوابی -
دونی اگه بگم ندازی گردن من بدبخت، میبعد همه چیز رو  می
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 اون... 

 

فوراً دستم رو جلوی دهنش گذاشتم که ادامه نده، وگرنه هم آبروم 
رفت هم یک مجازات بدتر در انتظارم بود.می  

 

 آروم گفتم:

 

دونم نباید گردن تو تاب زبون به دهن بگیر، آره میتوروخدا مه -
نداختم اما اآلن هم چیزی نشد که،  نه نظامی کاریت کرد نه هم می

 چیزی بهت گفت.

 

 مهتاب با داد گفت:

 

دونه تو چه بشری هستی!امِی بدبخت هم میبله چون نظ -  

 

 بعد با پوزخند ادامه داد:

 

ظر گرفت.نولی عجب مجازاتی برات در  -  

 

اهمیت به مهتاب روی تخت دراز کشیدم که مریم پوفی کشیدم. بی
های مهربونش زل زد بهم  و گفت:اومد لبه تختم ایستاد و با چشم  

 

هات تو همه؟!گرمهچیشده ماهی جان چرا س -  
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 آروم گفتم:

 

هیچی مریم، بدبخت شدم همین! -  

 

یشده؟!چوا دختر خدانکنه، چرا مگه  -  

 

باورم نمیشه که از فردا باید توی آشپزخونه  روی تخت قلتی زدم،
پرورشگاه ظرف بشورم اونم کی، مِن ماهی برم ظرف  بشورم  تا 

ماه! وای خدا بخیر کنه....۲  

 آب شده بود که به هام خیسِ شویی بودم و کل لباستا نصفه تو ظرف
شستم. فاطمه اومد سمتم با یک عالمه طور مثال داشتم ظرف می

د، همشون رو ریخت توی سینک و گفت:ظرف که دستش بو  

 

اینجایی هنوز تموم  ۹کنی از ساعت ای بابا، دختر چیکار می -
کنه تا ظرف گه داره کوه مینکردی که! االن یکی اینجا باشه می

 شستن.

 

با حرص ظرفی که توی دستم بود رو پرت کردم داخل سینک و 
 گفتم:

 

شد.وردن حالیت میآرات بیستا ظرف میباگه تو هم هر دقیقه  -  

 

 فاطی نیشخندی زد و گفت:

 

های تو خالصیم، واقعا روز از دست شیطونیخداروشکر که یک -
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 خانم نظامی چه مجازاتی برات گذاشت دستش درد نکنه.

 

 با حرص به طرف فاطی چرخیدم و گفتم: 

 

فاطی! -  

 

خب بابا حاال توام، رفتم. -  

 

تا دید هنوز دارم ظرف محبوبه خانم اومد داخل آشپزخونه و   
شورم گفت:می  

 

هم رو که به گند نچ لباسات -ای بابا دختر تو که هنوز مشغولی! نچ -
کنی؟!شوری یا چاه باز میکنی ظرف میکشیدی! چیکار می  

 

ندازه میره. ای بابا عجب گیری کردم، هر کی میاد یک تیکه می
بازکن هم شدم، پوف. توالت کن چاهاآلن ظرفشور بودم، حاال کوه

سابیدم بخدا بهتر از این بود. محبوبه خانم چندتا نصیحت دیگه هم می
ها شدم که مهتاب کرد، بعد هم رفت بیرون. دوباره مشغول ظرف

که نیشخندی به لب داشت گفت: اومد تو و همین طور    

 

کنی از صبح اینجایی هنوز مشغول ظرف ای بابا ماهی چیکار می -
کنی!کنه که داری قبر میشستنی، یکی َندونه فکر می  

 

َبه! گورکن نبودم که اونم شدم. آخه اینجا چیکاِر من بدبخت  -َبه
دارن، یک امروز کاری به کارشون نداشتم حاال هی چپ میرن، 
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میرن به من گیر میدن. راست  

باالخره ظرفا تموم شد. انقدر خسته شده بودم که حد نداشت، ولی 
خستگی از تنم پرید! آخ که دلم برا دیدنش لَک  وقتی یاد نازنین افتادم
خوام حسابی بغلش کنم. دوباره غم به دلم زده، قبل رفتنش می

اهرمه نشست، اخه چرا باید دنیا من رو از تنها دوستم که مثل خو
جدا کنه؟! از روزی که به پرورشگاه پا گذاشتم، نازنین تنها کسی 

دونست و همیشه خودش هوام بود که من رو همیشه مثل خواهر می
رو داشته؛ اما االن قراره که یک خانواده مسئولیتش رو قبول کنن و 

 از پرورشگاه ببرنش.

 

هم زیر  توی اتاق رفتم، فاطی مشغول حرف زدن با گیتا بود. مهتاب
 ۲پتو رفته بود و خوابیده بود. رفتم روی تختم دراز کشیدم، ساعت 

 بعدازظهر بود.

 

وه!  باالخره   ظرفا تموم شد.ا -فاطی: اوه  

 

 گیتا: حتما تموم شده دیگه که گذاشتن شیطون خانم مرخص بشه.

 

 بعد با هم خندیدن. به سمتشون چرخیدم و گفتم:

 

بندین یا پاشم؟!می -  

 

ه تسلیم باال برد و گفت:هاش رو به نشوندستگیتا   

 

زده بودیم که باالخره سر عقل اومدی و نه توروخدا، االن ذوق -
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 دیگه کاری باهامون نداری، این خوشحالی رو خراب نکن.

 

!خواد تک تکشون رو خفه کنموای دلم می  

حرصم رو در آوردن،  اصال اینا دیگه لیاقت ندارن ماهی مثل من 
شن!داشته با  

ها با جیغ اومد داخل اتاق، همه به سمتش دفعه گلنار مثل دیوونهیک
 چرخیدیم که گفت:

 

یک زن و مرد باکالس و پولدار اومدن، خودم شنیدم که به خانم  -
خوان از اینجا دختری رو به فرزندی گفتن که مینظامی داشتن می

 قبول کنن. 

 

 همه با ذوق داد زدیم: چی؟!

 

 با خوشحالی از روی تخت پایین پریدم و رفتم سمت گلنار گفتم: 

گلنار مطمئنی؟! -  

 

 سرش رو تکون داد و گفت:

 

آره خودم شنیدم. -  

 

 فاطمه گفت:

 

کنن.نتخاب میوای یعنی کدوممون رو  ا -  
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خوان واقعا یا نه گیتا: هنوز که چیزی نشده، بزار ببینم اصال می
 شاید پشیمون بشن.

 

نه خیلی ِجدی بودن، خودم شنیدم گفتن که یک دختر بالغ کم گلنار: 
خوایم.سن می  

 

خوان؟!گیتا: پوف، یعنی تا چند سال می  

 

دونم! گلنار: نمی  

 

فاطی: مهم نیست؛ بزارید اول مارو ببینن، بعد فکر سن و نوع و 
 سال باشید.

 

با ذوق گفتم: من سنم از همه شما کمتره، مطمئنم من رو انتخاب 
کنن. می  

 

همه به سمت من چرخیدن، انگار توی نگاهشون این بود که تو یکی 
زنیم.جا دارت میببند که اگه انتخاب بشی همین  

 

 وا خب منم آدمم، درسته شیطونم ولی خب یک دختر خوشگلم!

 

جا براشون دعا فاطی: واال اگه تو رو انتخاب کنن، دیگه از همین
کنم.... می  
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ریزی، کاری نکن آوردم و گفتم: زیادی مزه میزبونم رو براش در 
 که...

 

گی دفعه صدای خانم نظامی رو شنیدیم و حرفم نصفه موند. همهیک
هامون به خط شدیم که خانم نظامی اومد و داخل سریع کنار تخت

 نگاهی به همه کرد، بعد با افتخار گفت: 

 

یک  تون خبرچینی کرد،طور که گلنار فضول به همهدخترا همین
خوان یک دختر ببرن و من زن و شوهر اومدن به پروشگاه و می

خوام تا ساعت  پنج همه تمیز و مرتب توی سالن اصلی بیاین تا می
 با اون زن و شوهر آشنا بشید.

 

دادم، وای چقدر خوشحال های خانم نظامی گوش میبا ذوق به حرف
 بودم یعنی میشه من انتخاب بشم...

نظامی رفت، همه به هول و وال افتادن که چی بعد از اینکه خانم 
 بپوشن برای ساعت پنج که به چشم بیان.

 

شد هام که سه تا بیشتر نبود، با اینی که تنم بود میمنم از بین لباس
چهارتا، یکی از بینشون انتخاب کردم تا تنم کنم. یک پیراهن سفید 

نازنین   بلند تا زانوم و یک شلوار مشکی  پوشیدم؛ این شلوار رو
خیلی وقت پیش برام  -برام خریده بود. البته این شلوار رو خیلی

گرفته بود ولی اصال استفاده نکرده بودمش. موهام رو هم بافتم و 
انداختم روی شونم، یک روسری مشکی هم سرم کردم که مال 

 مهتاب بود و ازش خوشش نمیومد دادش به من.
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همه مشغول بودن... ۵خالصه تا ساعت   

هام برق زد! از روی تخت پایین پریدم ازنین اومد داخل اتاق، چشمن 
 و رفتم محکم بغلش کردم که گفت: 

 

وای دختر خفم کردی! -  

 

دیر میای پیشم؟  -دلم برات یک ذره شده بود، آخه چرا انقدر دیر -
 تو که امروز قراره برای همیشه بری.

 

دستم رو طور که روی دستم رو گرفت؛ روی تخت نشست و همین
کرد  گفت:نوازش می  

 

قربونت برم خواهر ناز و شیطونم، ببخشید آخه بعضی وقتا اجازه  -
 ندارم دیگه... 

 

آخه... -   
زنم اگه امروز میرم مطمئن آخه اگر نداره، بازم میام بهت سر می -

کنم و هر چند وقت یک بار میام بهت سر باش که فراموشت نمی
زنم، باشه ماهی قرمزی؟!می  

 

دوباره محکم بغلش کردم و گفتم: باشه! راستی مادر و پدر جدیدت 
کنن؟!باهات چطوری رفتار می  

 

انگار یک لحظه از حرفم غم تو نگاهش نشست، اما فوری تک 
ای کرد  و گفت:خنده  
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ستن، خیلی دوستشون دارم.دونی چقدر مهربون هاهی نمیموای  -  

 

زنم و میگم:لبخندی تلخی می  

 

ترسم دنیای شه، میولی وقتی امروز بری دلم برات خیلی تنگ می -
 بیرون تو رو عوض کنه! 

 

ای روی پیشونیم زد و گفت:بوسه  

 

تونه من رو عوض کنه! خیلی دوست نگران نباش، هیچ چیزی نمی -
 دارم زندگی بیرون از اینجا رو تجربه کنم.

 

 دستش رو محکم فشردم و گفتم:

 

هم بتونم ببینمت!امیدوارم باز  -  

 

منم همین طور...  -  

 

 فاطمه گفت: اوه، باز شما دوتا بهم رسیدین. 

 

ای کرد و گفت:نازنین خنده  

 

هات.نبینم اشک ماهی رو در بیاری با این زخم زبون فاطمه -  
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 فاطی با غیظ گفت:

 

هه! من اشک اون شیطان در بیارم نازنین؟ من اشکش رو در  -
کنه!زنده خاکم می -هبیارم اون من رو زند  

 

هام سرخ شد، وای بیچاره از نازنین متعجب به سمتم چرخید که گونه
وقتی که منتقل شد به بخش دوم پرورشگاه دیگه منو ندید بخاطر 

دونه توی این چند وقته چه کارهایی که نکردم...همین نمی  

 

بعد از راهی کردن نازنین، همراه بقیه دخترا رفتیم داخل سالن 
اصلی و به خط شدیم. همه مرتب و تمیز بودیم، فاطی چقدر به 
خودش رسیده بود. خانم نظامی وارد سالن شد و وقتی مارو دید 

 لبخندی از َسر رضایت زد و گفت:

 

بفرمایید آقا و خانم سهرابی! -  

 

های تنشون شیک بود که مطمئن شدم هر دو داخل شدن، انقدر لباس
ای جدی داشت و مرد هم از زن هرهاز اون خر پوال هستن. زن چ

 بدتر، یک لحظه از آرزوی اینکه انتخابم کنن پشیمون شدم... 

 

 خانم نظامی گفت:

 

.بفرمایید این هم از دخترای ما -  
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مون کرد، بعد گفت:زن نگاهی سر تا سری به همه  

 

خوام، خانم نظامی من گفتم یک دختر بالغ کم سن و نو سال می -
ینا خانم شدن.ماشاهللا همه ا  

 

 خانم نظامی گفت:

 

بله متوجه منظورتون شدم، اما همه دخترهای ما سنشون تقریبا به  -
سال رسیده... ۱۸  

 

 زن نگاهی عمیقی به همه ما کرد.

 

یک دفعه نگاهش روی من ثابت موند. وای چرا اینطوری بهم زل 
اب افتم من رو انتخزده. همون موقع بود که گفتم خدایا به دامنت می

دم دیگه توی دم نمازهای غذا شدم رو بخونم، قول مینکنن، قول می
شد آور نریزم که بعد وقتی تنبیه میغذای محبوبه خانم داروی خواب

دم دیگه شب توی دماغ فاطی خندیدم، خدایا قول میمن بهش می
موقعی که خوابه نمک نریزم که بعد تا یک ماه عطسه کنه، خدایا 

ه غذای مهتاب با فلفل قرمز تند نکنم که بعد تا سه دم که دیگقول می
روز نتونه حرف بزنه، خدایا قول میدم دیگه نصفه شب نرم داخل 
حموم بزرگ  پرورشگاه و شیر آب رو باز نکنم تا چند میلیون به 

طور مشغول خانم نظامی خسارت نزنم دیگه خدایا لطفا! همین
مرتبه صدای اون شمردن کارهای شیطانی که کردم بودم که یک 

 زن اومد: 
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متاسفم خانم نظامی، ولی هیچ کدوم از دختراتون نظرم رو جلب  -
 نکرد و سنشون بیشتر از انتظارمه... 

 

متاسفم...  -  

 

 

 خانم سهرابی گفت:

 

رخص بشیم.خب دیگه اگه اجازه بدید م -  

 

تون کنم. راهنمایی بله حتما، بزارید من -  

 

 و از سالن بیرون رفتن. نفسم رو به بیرون دادم و بلند گفتم: 

 

خدا به رومون رحم کرد. -  

 

 فاطی:

 

گی خدا بدبخت شدیم، همین یک شانسم از دستمون پرید! بعد تو می -
 بهمون رحم کرد؟

 

 گیتا با دهن کجی گفت:
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ن بریم.ایش ولش کن فاطی، خله بیای -  

 

 همه رفتن من موندم و مهتاب.

 

الو همه رفتن، بریم؟ -  

 

 مهتاب تازه حواسش اومد سرجاشو گفت:

 

ها آره بریم. -  

 

 رفتیم سمت اتاق...

 

 داخل اتاق شدیم که گلنار گفت:

 

آخه چرا انقدر بدشانسیم؟! -  

 

رین، ولش...حاال زیاد خودتون رو نخو -  

 

 فاطی:

 

شد گفتی من رو انتخاب کنن، من رو انتخاب کنن؟! چیتو مگه نمی -
 پس که انقدر ریلکسی؟!

 

کردم گفتم:رتب میطور که روتختیم رو مهمین  
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ن خوشم نیومد، همون بهتر هم که من رو نخواستن.خب ازشو -  

 

 فاطی پقی زد زیر خنده و گفت:

 

بردن، مطمئنا خونه و وای فکر کنید اگه این شیطان خبیث  رو می -
کشید.زندگیشون رو به آتیش می  

 

گفتم:گی َمزهبا بی  

 

هه، چقدر خندیدم! -  

 

 فاطی باز خندید و گفت:

 

خب راست میگم دیگه، تو یک پرورشگاه رو گذاشتی رو سرت  -
زنی، دیگه دیگه از اینجا آزاد بشی که کلی خسارت به مملکت می

 چه برسه به اون مرد و زن بیچاره!

 

 با حرص گفتم:

 

فاطی پاشم؟! -  

 

 فاطی با مظلومیت گفت:
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توروخدا بهم رحم کن شیطان خبیث، من رو نخور من هنوز َنه  -
 جوونم آرزو دارم!

 

بعد زد زیر خنده که همه همراهش شروع به خندیدن کردن. دیگه 
کنی صبرم لبریز شد، باشه فاطی خانم من و شیطان خبیث فرض می

تونه  کنه...ها؟! امشب نشونت میدم شیطان  خبیث  چیکار می  

 

ل دادم کارهای بدم رو تکرار نکنم ولی مجبورم با اینکه به خدا قو
فهمونم بهت که شیطان خبیث کیه فاطمه خانم!کردی، حاال می  

شب بعد از صرف شام توی سالن آشپزخونه و شستن اون همه 
ونیم شب بود، ظرف شستن ۱۲ظرف باالخره رفتم بخوابم. ساعت 

کشیده  ها درازچقدر وقتم رو گرفت. رفتم توی اتاق، همه روی تخت
حوصله رفتم ها خاموش  بود و همه خواب بودن. بیبودن و برق

روی تختم تا بخوابم که یاد این افتادم که قرار بود امشب حال فاطی 
رو جا بیارم. انگار که آدرنالین خونم رفت باال، پس از روی تخت 

اومدم پایین و مشغول فکر کردن شدم که چیکار کنم. تا نقطه ضعف 
هام رو به هم فتاد و یک نقشه شیطانی کشیدم، دستفاطی یادم ا

 مالیدم و گفتم:

 

وقتشه که حالیت کنم ماهی کیه فاطی خانم! قیافم رو درهم کردم و  -
رفتم کنار تخت فاطی و آروم با دستم تکونش دادم تا بیدار بشه و 

 شروع کردم به صدا زدنش.

 

 

اطی؟ ف -فاطی؟ -اطی؟ف -فاطی؟ -  
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آلودی گفت: هاش بسته بود با صدای خوابچشم طور کهفاطی همین  

 

اهی حال و حوصله ندارم.ماوف! بزار بخوابم  -  

 

بعد روش رو اون سمت دیگش کرد  و خوابید. ای بابا چیکار کنم، 
دوباره صداش زدم جواب نداد، دوباره بازم جوابم رو نداد! 

مرتبه یکم با داد گفتم: فـاطی!یک  

 

ه شد و گفت:روی تخت نشست و بهم خیر  

 

زاری بخوابم، چیه بگو؟ها؟ ببینم می -  

 قیافم رو مظلوم کردم و گفتم:

 

ترسم...فاطی می -  

 

نیس از تعجب و گفت:هاش شد اندازه توپ تچشم  

 

ترسی؟! تو و ترس؟! محاله!می -  

 

 به شونش مشت آرومی زدم گفتم:

 

ترسم.بخدا می -  
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طور که خمیازه  همونپتو رو برداشت خواست دوباره بخوابه و 
کشید گفت:می  

 

مزه رو های بیبرو ماهی، من خوابم میاد حوصله این شوخی -برو -
 هم ندارم.

 

 من هم گفتم:

 

آخه یکی رو دیدم توی تاریکی بیرون داخل سالن اصلی بود، فکر  -
 کنم دزدی چیزیه!

 

 بعد از چند دقیقه روی تخت نشست و بهم زل زد و گفت:

 

خوای که من رو...؟ باز نمیگیراست می -  

 

گم، توی نه راست می -دستم رو جلو دهنش گذاشتم و آروم گفتم: 
 سالن اصلی بود.

 فاطی نگاهی بهم کرد و گفت:

 

باشه بریم ببینیم چی بود! -  

 

 ایول نقشه شیطانیم گرفت!

 فاطی از روی تخت اومد پایین، کمی اخم کرد و گفت:
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اهی!مباشی وای به حالت اگه دروغ گفته  -  

 

 نیشخندی زدم گفتم:

 

آخه چرا   باید دروغ بگم؟! -  

 

خب، بریم ببینیم چی بود.فاطی: خیله  

 

  

 

جا کامال تاریک بود و همراه فاطی از اتاق بزرگ خارج شدیم. همه
طور به سمت سالن این باعث شده بود فاطی حسابی بترسه. همین

فت:اصلی پرورشگاه می رفتیم که فاطی با استرس گ  

 

ه.قوه رو بیارم اینجا خیلی تاریکرگردیم چراغگم ماهی بیا بیم -  

 

 نیشخندی زدم و گفتم:

 

قوه!چه نیاز به چراغ -  

 

رفتیم داخل سالن اصلی، انقدر تاریک بود که حتٰی دیدن فاطی هم 
 برام مشکل بود.

 

زد گفت:فاطی با صدایی که ترس توش کامال موج می  
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گم ماهی بیا برگردیم فردا به خانم نظامی میاینجا چقدر تاریکه،  -
 میگیم خودش بررسی کنه.

 

گم:با پوزخندی می  

 

خواستی بیای اآلنم که اومدی باید تا تهش باشی ببین فاطی یا نمی -
 مگر اینکه ترسیده باشی...

 

 

 فاطی:

 

ه!ترسم، ولی اینجا خیلی تاریکهیچی نمی نخیر من از -  

 

  

ای که پشت در قوهواستا من میرم اون چراغباشه ببین تو اینجا  -
 اصلی هست رو بیارم، باشه؟

 

 فاطی با ترس گفت: منم میام.

 

گم:بینه، بعد میکنم که فاطی نمیای میخنده  

 

ترسی؟؟دم میرم زود میام تو که نمینه نمیشه، خو -  

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 34 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

 فاطی با کمی لُکنت گفت:

 

ن..نه برو زود بیا فقط. -  

 

  

 

جا منتظر باش فوری میرم میام.باشه، پس همین -  

 

ند سرش رو تکون داد که یعنی باشه.ت -فاطی تند  

 

ای که قوهمنم سریع از سالن رفتم بیرون. خنده شیطانی کردم و چراغ
زیر لباسم قایم کرده بودم در آوردم، روی زمین خم شدم و چراغ رو 
هولش دادم سمت پاهای فاطی که فاطی برگشت به ُپشتش و چشمش 

های لرزون برش داشت و قوه؛ از روی زمین با دستفتاد به چراغا
لرزید گفت:با صدایی که از ترس می  

 

وئ..!م..مـ..ماه..ماهی..ت..تو..ت -  

 

  

 

قوه رو روشن کرد. رفتم خنده خبیثی کردم و چیزی نگفتم که چراغ
ای که روی طاقچه بود برداشتم و چشمم توی اتاق کنار سالن و مالفه

به محبوبه خانم افتاد که سرش دستمال بسته بود و خوابیده بود. 
پاورچین از اتاق اومدم بیرون که باز  -ای کردم و پاورچینخنده

 -م: صدای فاطی رو شنید
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م..ماه..ماهی..ک..کج..کجایی..تو..روخدا..بیا..بیرون...می..ترس..
 م..

 

مالفه رو انداختم روی سرم مثل یک روح سفیدپوش. از فکرم خنده 
آروم رفتم داخل سالن. فاطی رو از زیر  -شیطانی کردم و  آروم

آروم رفتم جلو و دستم رو  -مالفه دیدم که پشتش بهم بود، آروم
هاش لرزید؛ از ترس آروم به سمتم ونش که شونهگذاشتم روی ش

چرخید، تا چشمش بهم افتاد از ترس چنان جیـغی کشید که بعد 
دفعه از حال رفت. سریع مالفه رو در آوردم، با خودم گفتم:یک  

 

خدا مرگت نده ماهی، زدی ناکارش کردی نکنه چیزیش شده باشه  -
 وای لعنت به من چیکار کردم باهاش!

 

غی که فاطی قبل از بیهوش شدنش کشیده بود، همه با بخاطر جی
نگرانی و سروصدا توی سالن جمع شدن و برقا روشن شد. از 

شانس من خانم نظامی هم مثل اینکه شب اینجا مونده بود که اونم 
زده ای حیرتپریشون اومد توی سالن اصلی پرورشگاه. چند دقیقه

د و بدل کرد و بعد نگاهش بین من و فاطی که از حال رفته بود ر
زده با عصبانیت به سمتم اومد و محکم بلند گفت:شتاب  

 

این کار توئه؟ -   

 

 من هم پرو گفتم: آره!

 

 پوزخندی همراه عصبانیت زد، این دفعه داد زد گفت:
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چرا این کار رو کردی ماهی! -  

 

حقش بود که این بال سرش بیاد، من هم حقش رو بهش دادم. چون -  

 

ای متعجب بهم زل زد  و بعد تعجب جاش رو به لحظهاز پروییم 
هام  رو بستم و خشم داد که ناخوداگاه دستش رو باال آورد که چشم

منتظر بودم که اون دست به صورتم برخورد کنه،  ولی اتفاقی 
پچ دخترا بلند شده بود. آروم الی چشمم رو باز کردم،  -نیوفتاد و پچ

خانم نظامی با ناراحتی بهم چشم  دیدم دستش توی هوا معلق مونده و
 دوخته:

 

تا به امروز هرکار کردی دست روت بلند نکردم، اما االن کاری  -
سالم برای اولین بار دستم روت بلند بشه! ۳٠کردی که با سابقه   

 

و بعد دستش رو پایین انداخت که خودم از کاری که با فاطمه کردم 
 پشیمون د ناراحت شدم.

 

فاطمه رو گرفت و گفت:خانم نظامی نبض   

 

هم برید بخوابید شلوغش نکنین. حالش خوبه، شما -  

 

بار همه سالن رو خالی کردن و من هم رفتم توی اتاق. برای اولین
 از کاری که کردم خجالت کشیدم!
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 روی تختم دراز کشیدم که خوابم برد! 

 

از خواب بیدار شدم، تعجب کردم چرا کسی بیدارم نکرده. روی  
ها کس تو اتاق نبود. وا اینایین خم شدم، مهتاب هم نبود! هیچتخت پ

 کجان! از جام پاشدم.

 

 رفتم توی سالن ولی  کسی نبود، وا پس اینا کجا رفتن؟ 

 

داخل آشپزخونه که شدم دیدم مریم و کیمیا با یلدا اینجا هستن ولی  
بقیه کجان؟! رفتم جلو که وقتی من رو دیدن از جاشون بلند شدن و 

فتن سمت در خروجی آشپزخونه که جلوشون رو گرفتم، انگار ر
 ترسیدن.

 

 یلدا گفت:

 

کاری باهات نداریم ماهی بزار بریم.بخدا ما هیچ -  

 

 ابروهام درهم کشیدم و گفتم:

 

ن برای خودتون ُخل شدین؟بقیه کجان؟ مهتاب کو؟!چی میگی -  

 

 مریم گفت:

 

همه توی سالن اصلی هستن. -  

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 38 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

ه بعد فوری رفتن. وا اینا چشونه چرا اینطوری ای گفتم کباشه
کنن؟ رفتم توی سالن اصلی که دیدم همه توی سالن اصلی هستن، می

زد و رفتم پیش مهتاب که کنار گلنار نشسته بود و باهاش حرف می
ها سریع از جاش پرید. با کمی لُکنت تا من رو دید مثل جن زده

 گفت:

 

شد؟م.. ماهی جان چی -  

 

های من االن به من چی گفت، ماهی جان؟! واقعا یا گوشوا این 
 اشتباه شنید؟

 

؟گم فاطی کجاسمهتاب می -  

 

 مهتاب:

 

نوز بیهوشه!توی اتاق محبوبه خانم، ه -  

 

ها! هنوز بیهوشه. خوبه جن و روح واقعی بهش نشون ندادم که 
 هنوز بیهوشه.

 

چرا صبح کسی بیدارم نکرد؟ -  

 

 مهتاب:

 

بخوابی عزیزم.گفتیم بیشتر  -  
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این االن به من گفت عزیزم؟! دستم رو روی شونش گذاشتم که از 
کنن؟!ترس عقب رفت. وا اینا چرا اینطوری می  

 

مهتاب چته؟! -  

 

 مهتاب با دلهره گفت: هیچی بخدا!

 

 رفتم جلو که اون رفت عقب، گفتم:

 

نه تو ِیه چیزیت هس! -  

 

 مهتاب: نه چیزیم نیست.

 

کنی؟!فرار میپس چرا ازم  -  

هاش اشک جمع شد که به پام افتاد و گفت:مهتاب انگار توی چشم  

 

خورم دیگه هیچ توروخدا کاری بهم نداشته باش ماهی قسم می -
 وقت باهات تندی نکنم، ببخش منو کاری بهم نداشته باش.

 

طوری دیگه کم موند بود از تعجب شاخ دربیارم، وا مهتاب چرا این
هاش رو گرفتم، بعد دستم رو گذاشتم روی و دستکنه؟ خم شدم می
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 پیشونیش ولی تب هم نداشت؛ با غیظ گفتم:

 

مهتاب تب هم که نداری چته پس؟ چرا این َقدر چرت و پرت  -
گی؟!می  

 

 مهتاب گفت:

 

ترسم بالمالیی سرم در بیاری!هیچیم نیست، می -  

 

َسر ُپقی زدم زیر خنده! آخ از دست اینا پس بگو بخاطر چی از 
برن. از شدت خنده اشکی که گوشه چشمم جمع صبح ازم حساب می

شده بود پاک کردم و گفتم: آخه من باهات چیکار دارم؟ بابا من 
پاشو دیگه از این  -کاریت ندارم  این چرت و پرتا چیه آخه پاشو

 حرفا نزن.

 

 فوراً از روی زمین بلند شد و گفت:

 

!واقعا دیگه کاری باهام نداری؟ -  

 

خنده گفتم: نه! با  

 

 بعد سرش رو انداخت پایین و با دودلی گفت:

 

بازکن...آخه چاه -  
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 باز زدم زیر خنده و گفتم:

 

نه اون رو فراموش کردم خیالت راحت. بیا دختر بریم صبحونه  -
 بخوریم که خیلی گشنم.

 

 مهتاب هم لبخندی زد و گفت: اوکی بریم.

 

های اتاق، همه دخترا تا نزدیکبعد از خوردن صبحونه رفتیم داخل 
کم یخشون آب شد اومدن  -ترسیدن تا که کمبعدازظهر از من می

دوباره باهم حرف زدیم و کلی هم خندیدیم. همش از کاری که با 
پرسیدن و من هم یکم نمک و فلفلش رو فاطی کردم ازم سوال می

ها زیاد کردم و براشون تعریف کردم که از خنده کم مونده بود این
ها هم  بیوفته گردن من.هم غش کنن، بعد باز غش کردن این  

 

بعدازظهر رفتم توی اتاق محبوبه خانم کنار تختی که فاطی روش 
َته اعماق وجودم  -دونم چرا ولی کمی َتهبیهوش افتاد بود نشستم. نمی

کردم با احساس عذاب وجدان داشتم و کمی دلسوزی. فکرش هم نمی
وی خودم انداخته بودم که کمی بترسونمش دیدن اون مالفه که ر

طوری به این حال بیوفته.این  

 

بیاد؟ کشه تا به هوشیعنی تا چند روز دیگه طول می  

 

وار فاطی رو شنیدم درحالی که بلند شدم تا برم که صدای زمزمه
هاش بسته بود گفت: چشم  
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زار... ترسم.. اینجا.. تنهام.. ن.. من.. میم.. ماهی -  

 

ن جمله فاطی عذاب وجدانم نه تنها بیشتر شد بلکه از دست این با ای
های فاطی رو هام خیلی هم عصبانی شدم. رفتم جلو دستشیطونی

 گرفتم و گفتم: 

 

هات رو باز کن؟ر شدی خوبی چشمفاطی جان، بیدا -  

 

هاش رو باز کرد ولی تا چشمش بهم افتاد دوباره از آروم الی چشم
شد؟!حال رفت! عه چی  

 

چرا باز بی هوش شد؟ تصمیم گرفتم تا فاطی به هوش بیاد دیگه 
نزدیکش آفتابی نشم مگر نه اگه باز بی هوش بشه همه تقصیرها 

 میوفته گردن منه َبدبخت.

 

رفتم سمت حیاط پرورشگاه که یک بادی به سر و کلم داشتم می
زنه  بخوره، ولی دیدم خانم نظامی جلوی در داره با یکی  حرف می

لیم ُگل کرد. رفتم پشت گلدون بزرگی که کنار دیوار بود و فضو
گه که صدای پشتش مخفی شدم تا ببینم این نظامی داره چی می

 آشنای مردی اومد که گفت: 

 

ی اعضای خانواده من از تصمیمم مطمئنم، نگران نباشید همه -
 سهرابی هم راضی هستن.

 

ها؟ خانواده سهرابی؟ چرا فامیلشون انقدر آشناست. که  یاد اون زن 
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جا دختر ببرن و مرد خشن و ِجدی افتادم  که  اومده بودن از این
 ولی پشیمون شدن، اما این کیه؟

 

دونم اما خب چطور بگم یعنی من از خدامه که خانم نظامی: بله می
ستی نداره. ماهی ببرینش، ولی خب باید بگم اون دختر اصال ذات در

 تونه دختر یک خانواده شریفی مثل خانواده سهرابی بشه!اصال نمی
تر از اون چیزی هست که حتٰی فکرش رو کنید. اون خیلی شیطون

حتٰی باید بگم همین دیشب کم مونده بود یکی از دخترهای پرورشگاه 
 رو بخاطر یک حرف به کشتن بده.

 

هاشون نداشتم؟ تازه حرف جانم من واقعا انقدر خبیث بودم خبر
 دوباره برام توی ذهنم تکرار شد و جیغ بلندی کشیدم و گفتم:

 

خوان من رو ببرن؟!چی؟ می -  

 

 فوراً جلوی دهنم رو گرفتم که نظامی گفت: کی اونجاست؟

 

کوبید که تند درون سینم می -دستم هنوز روی دهنم بود و قلبم تند
ای نیست فوراً مد جلو. چارهاوصدای پای نظامی رو شنیدم داشت می

از پشت گلدون اومدم بیرون و از کنار طوری که نظامی نبینتم 
دوویدم و خودم رو َپرت کردم داخل اتاق. همه به سمتم چرخیدن که 

 گیتا گفت: 

 

اکار کردی؟نخدا رحم کنه، باز کی رو  -  
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توجه به حرف گیتا رفتم روی تختم که مهتاب اومد کنارم، یکی بی
 زد پشتم و گفت: 

 

ماهی؟ چرا رنگت َپریده؟ باز چه دسته گلی به آب دادی؟! چته -  

 

به حرف مهتاب هم توجهی نکردم، پتو رو روم کشیدم و گفتم: 
خوام بخوابم.می  

 

 مهتاب گفت: وا االن چه وقت خوابه؟

 

  -یعنی  واقعا قراره من رو ببرن؟ یعنی راستی همش نگران بودم، 
راستی قراره که َسرپرستی من رو بگیرن؟! خیلی عصبی بودم چرا 

خواست از اینجا نجات پیدا کنم و یکی بیاد منی که همیشه دلم می
 سرپرستیم رو بگیره االن  چرا انقدر ناراحتم یعنی چی در انتظارمه!

ای خدا آخه چیکار باید بکنم، تا بعدازظهر همش ذهنم درگیر بود. 
طور هم منتظر بودم که خانم نظامی من رو تو دفتر بخواد و همین

شد. گلنار بهم گفت که خانم نظامی کارت داره برو دفترش، من هم 
 با استرس تمام رفتم دم در اتاقش. نفس عمیقی کشیدم و بعد در زدم.

 

صدای خانم نظامی رو شنیدم که گفت:   

 

بیا تو. -  

 

استکانی که زد بود، در رو باز کردم و رفتم داخل. با اون عینک ته
های جلوش بود. با دست بهم اشاره کرد تا بشینم، سرش توی برگه



 

 

 WWW.98IA3.IR 45 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

من هم آب دهنم رو قورت دادم و رفتم نشستم روی صندلی کنار 
 میزش.

 

ها آورد بیرون. عینکش روی بعد از چند دقیقه سرش رو از برگه
رد و گفت:جا کبینیش   جابه  

 

هام رو بزنم. یک خانواده خب خواستم بیای اینجا تا باهات حرف   -
بار تصمیم به گرفتن سرپرستی تو کردن، خانواده سهرابی که یک

اومدن اینجا ولی دختری رو انتخاب نکردن، اما االن تو رو انتخاب 
ها همه نوع شرایط رو برنت. راستش اونکردن و تا فردا میان می

یف و با آبرو هستن و باید بگم تو وقتی باهاشون پولدارن، شردارن! 
های ناقصت رو بزاری کنار، فهمیدی؟!بری باید تمام این اخالق  

 

هام جمع شد، یعنی واقعا فردا باید برم از اینجا!اشک توی چشم  

ماجرا رو به مهتاب گفتم اون هم ناراحت شد. ولی بقیه هنوز نرفتم 
نظرم اگه وقت داشتم تک تکشون یک گیرن! به دارن جشن می

رفتم.آوردم بعد میبالیی سرشون می  

 

ولی انگار واقعا باید برم. فردا قراره عضو خانواده  سهرابی بشم، 
 آخه چرا خدایا آدم قحطه؟!

 

ای که داشتم رو داخل کیف کهنه و رنگ چند دست لباس پاره و کهنه
ها دونم این. میکنم که دادش به منرو رفته مال مهتاب جمع می

خوره، اما برام خاطرات اینجارو یادآوردی دیگه به دردم نمی
کنه. شب برای شام هم نرفتم، خب برای کسی هم مهم نبود. موقع می
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خواب هم همش تو فکر بودم. انقدر فکر و خیال کردم که نفهمیدم 
کی خوابم برد! فردا صبح وقت رفتنم بود و باید از مهتاب 

کردم و اون هم از رفتنم ناراحت بود؛  محکم بغلش خداحافظی می
کردم و بهش گفتم غصه نخوره، امیدوارم زندگی چیزهای قشنگی 
براش رقم بزنه. البته فکر نکنم بیشتر از چند روز من رو یادشون 

شم براشون. بعد از خدافظی با همه خانم نظامی و بمونه فراموش می
بود، باالخره از پرورشگاهی که البته با فاطی که تازه به هوش اومد 

سال زندگی کردم دل کندم! درحالی که دل کندن برام خیلی ۱۱توش 
انگیز سخت بود و پا گذشتن به زندگی بیرون برام ترسناک و هیجان

بود. توی حیاط پرورشگاه ایستاده بودم کنار خانم نظامی و منتظر 
خانم نظامی بودیم که بیان من رو ببرن. دیگه گریم گرفته بود که 

 گفت: 

 

که خیلی ضرر بهم زدی و کلی شیطونی کردی اما همیشه با این -
مثل دخترم دوست داشتم. امیدوارم که زندگی دور از اینجا برات پر 

 از موفقیت باشه مراقب خودت باش!

 

محکم خانم نظامی رو بغل کردم و گفتم: شما هم همیشه برام حکم 
دارم.مادرم رو داشتین، من هم دوستون   

 

ماشین مشکی با کالسی وارد حیاط پرورشگاه شد و جلوی ما زد رو 
های ماشین دودی بود و داخلش معلوم نبود. درش باز ترمز. شیشه

شد و یک پسر خوشتیپ  با کت و شلوار مشکی  از ماشین پیاده شد. 
زد، بهش دقت کردم که ناگهان هینی کشیدم و دستم رو برام آشنا می

شتم! اینکه همون پسر سوسوله هست!جلوی دهنم گذا  
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لبخندی زد و بعد با اون تیپ دخترکشی که زده بود اومد روبه روم 
 ایستاد. نگاهی همراه پوزخند بهم کرد و گفت: 

 

وجه.جباالخره به هم دیگه رسیدیم  -  

 

خدا به روم رحم کنه. خانم نظامی یک تای ابروش رو انداخت باال و 
 گفت: 

 

م رو قبال دیدین؟!خانم نظامی: شما ه  

 

کشتم حتماً!وای نه بدبخت شدم، َدم رفتنی می  

 

کرد توی جیبش، گفت: نه!هاش رو میطور که دستپسره همین   

 

 آخیش بخیر گذشت ها!

 

خانم نظامی گفت:   

 

خب، پس به سالمتی برو ماهی جان مراقب خودت باش و خیله -
باشی!مارو فراموش نکن. امیدوارم زندگی خوبی داشته   

 

هاش و گفتم: ولی خانم با ناراحتی تمام و خواهش زل زدم توی چشم
 نـ... 
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پسره من رو سمت خودش کشید و لبخند جذابی زد که نشد حرفم رو 
 ادامه بدم.

 

رو به خانم نظامی گفت:    

 

کنیم.باشید، ما خوب ازش مراقبت میاصال نگران ن -  

 

 خانم نظامی: مطمئنم!

 

ه کرد و ادامه داد:پسره به من نگا  

 

و سوار ماشین شو من هم االن میام. خب خوشگله بر -  

 

 

با لب و لوچه آویزون رفتم سوار ماشین شدم، البته انقدر ُپرو هستم 
مونه، که جلو بشینم. دل کندن از اینجا برام مثل تموم شدن زندگیم می

جا قراره که برم بیرون از این سال زندگی داخل این۱۱بعد از 
شدم پرورشگاه. همیشه از داخل حیاط پرورشگاه به بیرون خیره می
اما االن قرار که کالً وارد یک زندگی جدید و ُپر استرس بشم. 

ترین شناختی هم ازش دنیایی که برام غیر قابل باوره، حتٰی کوچک
دونم چی انتظارم رو ترسم و نمیترسم خیلی هم میندارم! می

کشه...می  
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دقیقه حرف زدن با خانم نظامی اومد و سوار ماشین بعد از چند  
خورد. می 30یا  28هاش، بهش شد. عینک دودیش رو زد به چشم

راستی  -ماشین رو روشن کرد، دلم یک لحظه ریخت یعنی راستی
ها فقط دارم میرم. از حیاط پرورشگاه خارج شدیم و در آخرین لحظه

به نشونه  های خانم نظامی رو دیدم کهتکون خوردن دست
ترسیدم به بیرون داد. سرم رو پایین انداختم، میخداحافظی تکون می

 نگاه کنم که صداش اومد: 

 

خب خوشگله، وقتشه با هم آشنا بشیم. من اسمم سپهره و باید بگم  -
شم پسر عموی تو!یک جورایی می  

 

 متعجب به سمتش چرخیدم که گفت: 

 

آقای سهرابی هستی و من  منظورم اینه که تو االن دختر خانم و -
ی آقای خسرو سهرابی هستم که االن پدر تو به حساب برادرزاده

 میاد.

 

سرم رو دوباره پایین انداختم و آهی کشیدم، ولی خب یک خوبی هم 
 داره یک پسر عموی خوشتیپ و جذاب دارم.

دفعه زد رو ترمز. خیلی ترسیدم چرا بعد از کلی رانندگی یک
پایین بود که  باکنجکاوی سرم رو بلند کردم و   وایستاد؟! هنوز سرم

هام خیره شد. عینکش رو از روی صورتش برداشت و توی چشم
هاش جادو هایی داره، رنگ خاکستری چشموای خدا عجب چشم

کرد آدم رو! چرا قبال بهشون توجه نکرده بودم. گفت:می  
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ترسی؟! نگران نباش من مثل برادرت کنارتم.از چی می  -  

 

نگار ُکل دنیا رو سرم با همین یک جملش که مثل برادرت کنارتم ا
روی سرم خراب شد. آخه من خواستم برادرم باشی؟! تازه ازت 

 خوشم اومده بود!

 

و با لحن مهربونی ادامه داد: خب وقتی وارد این عمارت یا قصر یا 
کنه، یعنی زاری بشی همه چی تغییر میهرچی که اسمش رو می

شی عضوی از کنه! تو کالً می اسمت هم تغییر میچطور بگم حتیٰ 
شن متوجه خانواده سهرابی برای همین خیلی چیزها برات عوض می

شی؟! هام میحرف  

 

گم:شم و میبا تعجب و گیجی بهش خیره می  

 

خوام من کنین؟! من نمییعنی چی حتٰی اسمم رو هم عوض می -
برگردونم پرورشگاه!خوام باشم، اصالً همینی که هستم می  

 

دفعه ِجدی  بعد از تموم شدن حرفم ُپقی زد زیر خنده، بعد یک
هاش رو درهم کشید و با عصبانیت گفت: اخم  

 

ببین خوشگله، وقتی که تو رو از پرورشگاه بیرون آوردم یعنی  -
شی! هرچی شه، یعنی هرچی من بخوام میخیلی چیزها عوض می

و جیکتم در نمیاد، مگرنه ممکنه شی خانواده سهرابی بخواد می
شی میری داخل اون خیلی برات گرون تموم بشه! االنم پیاده می

 عمارت،  شیرفهم شد؟!
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هام لرزید و از ترس فقط شیر فهم شد رو انقدر بلند داد زد که شونه
هاش تکون دادم. وای اینجا تند به نشونه تایید از حرف -سرم رو تند

خونه گیر افتادم خودم خبر ندارم!دیگه کجاست کدوم دیوونه  

 خدایا...

وارد عمارت سهرابی شدیم. حیاط ویالیی خیلی باصفا و شیک بود 
هایی که به آسمون  سر به فلک کشیده های رز و درختو پر از گل

 بودن.

 

داخل خونه هم که مثل قصر بود. انقدر بزرگ و زیبا بود که دهنم 
دو متر باز مونده بود. داخل که شدیم یک پسر جووِن چشم آبی و مو 

ای نشسته بود و طالیی نگاهم رو جلب کرد که روی مبل تک نفره
تیپ جا چرا انقدر خوشخورد. وای پسرهای اینداشت قهو می

وی پسر چشم آبیه واستادیم که سپهر هستن! رفتیم جلو و رو به ر
 رفت پیشش، یکی زد پشتش و گفت: 

 

بفرما شازده آوردمش. -  

 

هام پسره فوری بهم نگاه کرد و بعد سریع بلند شد. اومد توی چشم
 خیره شد گفت:

 

و آوردی سپهر.باالخره خواهر خوشگلم ر -  

 

 سپهر پوزخندی زد گفت:
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آره اینه. -  

 

وای ُمردم از خجالت مثل اینکه این پسر هاش برقی زد. پسر چشم
موطالیی هم داداشمه! ای روزگار آخه چرا من انقدر بدبختم چرا 

خواد داداشم باشه؟! رسه میهرکس بهم می  

 

 

 من هم لبخندی از روی گیجی بهش زدم که گفت:

 

سمم هم سهیله! اسم تو چیه خوشگلم؟! امن برادرتم  -  

 

اشم نبودی! با لبخندی مصنوعی وا این چقدر مهربونه، کاش داد
 گفتم: ماهی... 

 

 با کمی تعجب گفت: ماهی!

 

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 

اره. -  

 

 بعد لبخندی زد و با مهربونی گفت:

 

ا به حال نشنیده بودم.ببخشید عزیزم آخه ت -  
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 من هم با مهربونی گفتم:

 

شنیدی دیگه.  نه بابا مهم نیست، االن -  

 

زدم که لبخند مهربونی زد و گفت: ای  بعد یک چشمک بهش
 شیطون!

 

گه هنوز خبر نداره من چه کارهایی که توی عمرم نکردم بعد می
 شیطون.

 

دفعه صدای بلند مردی رو شنیدم که عصبانیت و غرور  درون یک
زد: صداش کامال موج می  

 

مهمون ناخونده رسید. خب، باالخره -خب -  

 

طور که از سهرابی بود. همینبه سمت صدا چرخیدم، جناب خسرو 
اومد گفت:پله ها پایین می  

 

، به خانواده بزرگ سهرابی خوش اومدی!خب دختر جون -  

 

 و بعد اومد به سمتم و گفت:

 

ن تو قراره باشی، دختر خسرو سهرابی، آره؟!پس دختر م -  
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 سپهر: بله عمو جان، اسمش هم ماهیه.

 

 بعد با پوزخندی بهم خیره شد و گفت:

 

کنیمش. می از اسمت خوشم نمیاد، عوض -  

 

 ها؟! بابا اینا دیگه کی هستن!

 

جا انقدر از تمیزی و زیبایی برق همراه سهیل رفتم طبقه باال. همه 
زد که محوش شده بودم.می  

 

اوهوم. -  

 

 به سمتش چرخیدم که گفت:

 

اینجا اتاقت  هرچی بخوای داخلش هست. اگر هم چیزی احتیاج  -
روی اتاق تو الزمه من رو صدا بزنی، اتاق من روبهداشتی فقط 

 هست.

 

ای که ی تایید تکون دادم که چشمش به کیف کهنهسرم رو به نشونه
 توی دستم بود افتاد، بهش اشاره کرد و گفت: 

 

خوره. بدش به من جزء آشغال توی این دردت نمیاین دیگه به -
شه. خونه محسوب می  
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خوام از دستشون بدم!مینه توی این خاطراتمه ن -  

 

 بعد کیف رو محکم به خودم چسبوندم که لبخند مهربونی زد و گفت: 

 

تونی نگهش داری!خب، میخیله -  

 

 

ازش تشکر کردم و بعد رفت. من هم داخل اتاقی که قرار برای  من 
 باشه شدم.  چقدر قشنگ و رویایی بود، آب دهنم راه افتاد بود.

 

ختیش رنگش صورتی بود و وسط اتاق رفتم روی تختی که روت 
قرار داشت خودم رک انداختم،  وای چقدر نرمه دلم ضعف رفت! 

کردم هاش رو متر میپدیدها گوشه به گوشه اتاق و وسایل -مثل ندید
های خوشگل و تا به کمد رسیدم. درش رو باز کردم، کلی لباس

های متنوع...شیک داخلش بود با رنگ  

 

داخل اتاق بود، درش رو باز کردم عجب رفتم سمت حمومی که 
حمومی بود توش سونا و جکوزی هم داشت! دیگه طاقت نیاوردم 

دقیقه  ۱رفتم   داخل حموم  زیر دوش، توی جکوزی و سونا هر 
کردم دوش، جکوزی، سونا.جام رو عوض می  

 

 چقدر ندید پدید شدم! باالخره از حموم دل کندم.

رفتم سمت کمد و یک دست بولیز شلوار سفید برداشتم، تنم کردم که 
رو خشک کردم؛ طرح یک خرس قهویی رنگ روش بود. موهام

یک رژلب صورتی کم حال زدم که روی میز آرایشی بود. بعد 



 

 

 WWW.98IA3.IR 56 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

طور باز ریختم دورم.رو همونموهام  

 

رفتم طبقه پایین، همه دور میز جمع شد بودن. رفتم جلو که خانم 
رو دیدم، نگاهی عصبی همراه با ترحم بهم کرد گفت: هرابیس  

 

درسته که یک دختر یتیم هستی، اما االن عضوی از خانواده ما  -
 هستی و باید اینو بدونی که خانواده سهرابی.... 

 

 سهیل پرید وسط حرف مادرش گفت:

 

مامان لطفا. -  

 

: بهم زد و گفت خانم سهرابی سکوت کرد، که سهیل لب خندی  

 

جا کنار من بشین. بیا این -  

 

رو برام عقب کشید و منم رفتم کنارش، که صندلی کنار خودش
 روش نشستم. 

 سهیل گفت:

 

داری بخور.از هر چی دوست -  

 

های روی میز نگاهی کردم، کلی غذا بود. قیمه، قورمه به غذا
 سبزی، چلوگوشت، کباب، جوجه، انواع ساالدها، و غیره. 
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شون. که سهیل با مهربونی رفت برای خوردنهعف میدلم داشت ض
 برام از هر غذا یک چیزی گذاشت توی بشقابم گفت: 

 

کشم.ر، اگه بازم خواستی برات مینوش جونت! بخو -  

 

وای خدا! این سهیل آدمه یا فرشته؟! شروع کردم به خوردن. چنان 
. سپهر که با من خیره شدنخوردم که همه با دهن باز بهتند می -تند

دونم چرا، ولی از این بشر اصال پوزخند بهم خیره شد بود، نمی
آد. که سهیل گفت: خوشم نمی  

 

تر بخور.عزیزم، یکم آروم -  

 

د ژیگولی زدم. گفتم:بهش نگاهی کردم، لبخن  

 

ببخشید. -  

 

رو از همین االن بردم.خاک برسر ندید پدیدم کنن، که آبروم  

بعد از شام، با سهیل رفتیم بیرون داخل حیاط ویالیی.  سهیل 
رو گرفت و لبخندی زد، گفت:دستم  

 

دنبالم بیا. -  

 

رو تکون دادم و دنبالش راه افتادم. رفتیم سمت تاب بزرگه منم سرم
شم. که سهیل انگار ل حیاط ویالیی،  وای دلم خواست سوارش بهداخ
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رو سوار تاب کرد گفت: رو کشید و منرو فهمید؛ دستمحرف دلم  

 

دمت.خوام تاب بهمحکم بگیر، می -  

 

رو گرفتم توی دستم. بعد از های تاببا هیجان و ذوق محکم دسته
د. محکم و داچند دقیقه تاب شروع به حرکت کرد، محکم تابم می

زدم و قدر هیجان بهم تزریق شده بود که از هیجان جیغ میبلند، آن
خندید. بعد از چند دقیقه، باالخره تاب نگه داشت. هم میسهیل

سرگیجه گرفتم. اومد کنارم روی تاب نشست و با نوک پاش که 
مون که بعد زبون هاش بود شروع کرد آهسته به تاب دادنداخل کفش

: باز کرد. گفت  

 

چند سالت؟  -  

 

 آروم گفتم:

 

هفده.  -  

 

رو تکون داد.سرش  

 بعد لبخندی زد گفت:

 

منم بیست و سه سالمه.  -  

 

زل زد بهم. گفت:  های آبیبا اون چشم   
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قدر تو نازی.چه -  

 

 از خجالت سرخ شدم، که ادامه داد: 

 

خواست یه خواهر خوشگل بامزه مثل تو داشته همیشه دلم می -
ولی خب نشد. اما االن تورو دارم؛ اگه خانوادم باهات اَوایل بد باشم، 

شون این ُمدلی هست.رفتاری کردن به دل نگیر، اخالق  

 

ید تکون دادم که ادامه داد:رو به نشونه تأیسرم  

 

شگاه؟چند ساله بودی که رفتی پرور -  

 

داختم؛ گفتم:رو با ناراحتی پایین انسرم  

 

رو توی یه تصادف از دست ن پدر و مادرتپنج ساله بودم، بهم گفت -
 دادی.

 

من خیره شد و گفت:هم با ناراحتی بهاون  

 

متأسفم.  -  

 

رو تکون دادم که صدای سپهرو شنیدم:هم فقط سرممن  

 

پچ  -هم پچخواهر برادر خوب خلوت کردین. چی َدم گوش -
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کنین؟می  

 

 سهیل نگاهی به سپهر کرد و گفت:

 

فال گوش وایساده بودی؟  -  

 

کرد توی جیبش گفت:رو میهاشطور که دستسپهر همین  

 

نه. -  

 

رو به من داد و بعد گفت:سهیل نگاهش  

 

خوری.یم داخل هوا سرده، سرما میعزیزم پاشو بر -  

 

 از جام بلند شدم که سپهر گفت:

 

ار دارم.کتو برو داخل؛ من با ماهی  -  

 

رفت.سهیل سری تکون داد و   

 

رو کم کرد. گفت:مونسپهر اومد سمتم، فاصله بین    

 

خاطره  عصبانیتم توی ماشین متأسفم.به -  
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رو عقب کشیدم و گفتم:خودم  

 

شه ببخشمت.متأسف بودنت باعث نمی -  

 

ای کرد و گفت:خنده  

 

طوری باهام حرف نزده بود؛ اما تو کس اینحال هیچعجیبه، تا به
اون دخترا فرق داری.که خیلی با مثل این  

 

گم:دم و میف براش تکون میرو به نشونه تأسسرم  

 

زود آدمارو قضاوت نکن شازده! بعدشم، درسته سنم کمه اما یه  -
 زبونی دارم که مثل کوه پشتمه.

 

رو کشید و در همون حالت من کرد، دستماین دفعه خنده جذابی به
 گفت:

 

محافظت کنه جوجه؟تونه دربرابره منم ازت زبونت می -  

 

رد بودم. خیلی رو توی شکمم جمع کروی تختم نشسته بودم و پاهام
ام؛ آدمی هر ترسیدم  ولی خب، منم ماهیهای امشب سپاز حرف

لرزم. باید قوی باشم دربرابر این خانواده نیستم که با این بادها به
هم ِجدی و خشن. اگه الزم باشه حتماً یک حالی از این سپهر خان

هم برای اون پیچه یک نقشه شیطانیگیرم، اگه زیاد به پر و پام بهمی
کشم.می  
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قدر این سپهر آدم ترسناکی هست! بینم چهکنم، میوقتی بهش دقت می
هم باید خیلی مراقب حرکاتم باشم. ولی یک خوشحالی دارم اون

که سهیل دارم، برادر خوبم. صدای در اتاقم اومد، گفتم البد اینه
له ولی اشتباه کردم! خانم سهرابی بود که در رو باز کرد. اومد سهی

من کرد، ولی لبخندش بیشتر شبیه پوز خند داخل و نگاهی با لبخند به
رو نگاه گذرانی روی تخت نشست و از سر تا پامبود. اومد کنارم

 کرد گفت: 

 

آی! نظر میخیلی دختر باهوشی به -  

 

رو پایین انداختم. گفتم:سرم  

 

ممنون. -  

 

درس خوندی؟!  -  

 

رو فوری بلند کردم و گفتم:سرم  

 

بله؛ توی پرورشگاه خوندم. -  

 

 

رو انداخت باال و گفت:تای ابروش یک  

 

سواد خواست دختر خانواده سهرابی یک بیخوبه، اصال دلم نمی
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 باشه.

 

جورایی داشت به رو پایین انداختم. یهخوری سرمدفعه کمی با دلاین
قدرم به این داد، چهکرد و این واقعا عذابم میشخصیتم توهین می

نازن. شون میفامیله  

 

 خانم سهرابی گفت:

 

خوای چیزی بپرسی؟! خب سوالی نداری؟ نمی -  

 

 

رو رم. ولی دلمتونستم به زبون بیاراستش کلی سوال داشتم، اما نمی
 زدم به دریا و گفتم:

 

رو انتخواب کردین؟! نخانم سهرابی، چرا م -  

 

فت:رو انداخت باال و بعد گیک تای ابروش  

 

خب ما تو رو انتخاب نکردیم، این سپهر بود که خواست تو رو  -
 انتخاب کنیم.

 

 متعجب بهش خیره شدم که ادامه داد:

 

من بگو آتنا جون، ن؛ بهرو خانم سهرابی خطاب نکو لطفا من
هم تو.هم من راحتمطوریاین  
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رون.هاش از اتاق رفت بیبعد از تموم شدن حرف  

 

رو انتخاب کرد؟! همه این منم توی فکر فرو رفتم، که چرا سپهر من
رو از اون بگیرم اما شه به سپهر، باید جوابمها مربوط میسوال

طوری؟!چه  

ابم، که یک دفعه هوا رعد برق زد. رو روم کشیدم تا یکم بخو پتوم
لحظه ترسیدم، این اولین باری بود که تنهایی توی این اتاق خیلی یه

بارید و دوباره بزرگ قراره بخوابم. بارون شدیدی داشت بیرون می
هوا رعد و برق زد؛ دیگه از شدت ترس طاقت نیاوردم، از روی 

رون رفتم. تخت اومدم پایین و رفتم سمت در اتاق، از اتاق بی
خوام برم؟ خواستم برگردم توی اتاقم هم گیج بودم، آخه کجا میخودم

روم باز شد و سهیل اومد بیرون. متعجب دفعه در اتاق روبهکه یک
 بهم زل زد گفت: 

 

ابیدی؟ ماهی جان؟ چیشده؟ هنوز نخو -  

 

 

رو انداختم پایین و گفتم:سرم  

 

خواب شدم.نه، بی -  

 

رعد و برق زد که جیغ بنفشی کشیدم. سهیل  که باز یک دفعه هوا 
من کرد و گفت:نگاهی با مهربونی به  
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ترسی؟از رعد و برق می -  

 

رو گرفت و برد توی رو با خجالت کمی تکون دادم که دستمفقط سرم
 اتاقش. منو روی تختش گذاشت و بعد گفت:

 

خوابی.جا بهتونی شب اینخوای میهبعزیزم، اگه  -  

 

خوابم ترسیدم تنهایی توی اتاقم بهت کشیدم، اما خب میخیلی خجال
هم اونم با این رعد و برق. برای همین فقط سکوت کردم که اون

رو بست و رفت سمت میز داخل اتاق، متوجه شد و در اتاقش
اش نشست و مشغول خوندن کتابی شد. متعجب بهش خیره بودم پشت

 که گفت:

 

خونم.دارم رمان می -  

 

و  رو برداشت، اومد کنارمرو تکون دادم که بلند شد و کتابشسرم
 روی صندلی کنار تخت نشست. بعد گفت: 

 

خونم تا بخوابی.کش من برات رمان میخوای تو دراز بهگه میا -  

 

  

 

منم از خدا خواسته، قبول کردم و روی تخت دراز کشیدم  و مشغول 
کم  -دادم. تا که کممیهم با اشتیاق گوش خوندن رمان شد و من

 چشمام گرم شد و خوابم برد.
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هام رو باز کردم. نور با نوری که به چشمم خورد آروم چشم
اتاق گرفته رو تا خورشید بود که از کناره پرده پنجره راه خودش

جا خوابم برده بود. توی اتاق چشم بود، تازه متوجه شدم دیشب این
افتاده سهیل شدم، روی  همهای رویچرخوندم که متوجه  پلک

جا خوابیده بود؟ صندلی خوابش برده بود. وای! یعنی کل شب این
رو باز کرد، هاشروی تخت نشستم و آروم  صداش زدم که چشم

 آروم گفت: 

 

ماهی جان بیدار شدی؟ -  

 

 با شرمندگی گفتم:

 

گشتم به اتاق جا خوابت ببره، مگرنه برمیکردم شب اینفکر نمی -
 خودم. 

 

 از روی صندلی بلند شد و گفت:

 

جا موندم که تنهایی نترسی.این -  

 

 لبخندی از این همه مهربونیش بهش زدم که گفت:

 

ودت. اگه راحت نیستی برو اتاق  خ -  

 

تونه کمی بخوابه، رفتم از جام بلند شدم که سهیل بعد از رفتنم به
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. گفتم:سمت  در که چشمم به اون کتابی که دیشب برام خوندش افتاد  

 

رو ببرم؟ شه اون کتابمی -  

 

رو داد دستم گفت:کتاب   

 

که خیلی برام عزیزه.دمش برای خودت با اینمی -  

 

 متعجب بهش نگاه کردم، بعد فوری پس زدمش و گفتم:

 

خوامش پس. نمی -  

 

 دوباره داد دستم و گفت:

 

تونی در عوض ازش دم و توهم میمن این،رو به تو هدیه می -
مراقبت کنی. خوب   

 

 من،هم لبخندی بهش زدم و گفتم:

 

کنم. ازش خیلی خوب مراقبت می -  

 

ای کرد. گفت:خنده  

 

دونم! می -  
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عه، رفتم توی حال زن آیندشبهقدر این مهربونه! خوشوای که چه
اتاقم و در رو بستم. روی تخت نشستم و مشغول خوندن کتاب شدم. 

رو جذب خودش کرد، برای قدر برام ماجراش جذاب بود که منآن
رو با کتاب هم نرفتم. برای نهار فقط رفتم و تا شب خودمصبحونه

ه آتنا بانو اومد توی اتاقم و گفت: سهیل مشغول کرده بودم ک  

 

ماهی؟ دختر بلندشو.  -  

 

 متعجب گفتم:

 

چرا؟ -  

 

های ها و رقیبپاشو امشب به مهمونی دعوت شدیم. همه بزرگ -
خوایم که تورو به هم در مهمونی هستن و امشب میآقای سهرابی

 همه نشون بدیم. 

درآورد رفت سمت کمد و یک لباس  که به رنگ طوسی سفید بود 
رو روی تخت های براق ُپر شده بود. اومد سمتم و لباسکه از پولک

 گذاشت و گفت: 

 

رو تا چند دقیقه دیگه و آرایشت کنی. بعد موهاترو تنت میاین -
ده!آد  انجام میگر میآرایش  

 

گر؟! به لباس نگاه کردم، یک لباس راسته بلند بود که دور آرایش
هاش آستین پفکی ک دوزی شده بود و آستینکمر به طور زیبایی پول
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 بود که از جنس تور بود. 

رو پوشیدم، قدر هول کرده بودم که فوراً بعد از رفتن آتنا لباسآن
اومد. یک زن با هفت قلم آرایش اومد داخل اتاقم و خیلی بهم می

 گفت:

 

رو شروع کنم!یشماهی جان، بشین تا آرا -  

 

گر، به خودم توی آینه نگاه کردم. بعد از تموم شدن کار آرایش
حالت داده بود و آرایش مالیم خوشگلی رو فر درشته خوشموهام

روی صورتم کرده بود؛ ابروهام رو هم به طرز ماهری خوش فرم 
روم گذاشت ای براق، روبهکرد بود. یک جفت کفش پاشنه بلند نقره

 و گفت: 

 

پوش.هارو بهاین -  

 

ترسیدم پام کنم. هاش بلند بود، میبهشون نگاهی کردم، خیلی پاشنه
 اگه بخورم زمین چی؟! 

هارو ولی خب کفش پاشنه بلند عشق دخترا هست، منم با ذوق کفش 
گر یک پام کردم. کامالً اندازه بود، خیلی خوشگل شده بودم! آرایش

م  انداخت گردن که از َپر ُپر شده بودهم برای زیبایی دور گردنشال
 و  گفت:

 

عالی شدی!  -  

 

منم از تیپم راضی بودم، از نظر خودم خیلی خوشگل شد بودم. اما  
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رم باری هست که دارم به مهمونی میخیلی استرس داشتم این اولین
 و دلهره عجیبی داشتم.

رو دیدم. آتنا با کت دامن رفتم طبقه پایین که آتنا و خسرو خان
ای وایستاده بودن و شلوار سورمه جیگری و خسرو خان با کت

 لبخندی از سر رضایت بهم زدن، که بعد خسرو خان گفت:

 

قدر االن برازنده خانواده سهرابی هستی! چه -  

 

رو سمت خودش رو گرفت و منرو انداختم پایین که آتنا دستمسرم
 کشید، با لحن مهربونی گفت:

 

و آقای سهرابی خیلی ناز شدی خوشگل خانم، مایئه افتخار من  -
 باش.

 

رو دیدم داشت از ها چرخیدم که سهیلبا صدای پایی به سمت پله
د. به تیپش نگاهی کردم،  یک دست کت شلوار اومها پایین  میپله

رو  به سمت باال خوش حالت کرده مشکی براق تنش بود و موهاش
العاده خنک و خوش بویی زده بود که خواب از بود و عطر فوق

پرید. اومد سمتم و بهم خیره نگاه کرد که خجالت کشیدم. سرت می
تفاوت بود و بعد گفت: ولی اون بی  

 

خیلی زیبا شدی. -  

 

 با خجالت گفتم:
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ممنونم. -  

 

رو به سمتم دراز کرد و گفت:دستش  

 

دین؟ افتخار می -  

 

رو گرفتم، آقا و خانم سهرابی با رضایت به ما نگاه کردن. منم دستش
سوار  لیموزین مشکی شدیم که خیلی باکالس بود. بعد از نیم ساعت 
رانندگی باالخره رسیدیم، برام تعجب شده بود که چرا سپهر نیست. 
اما اون برام اهمیتی نداشت، پس سعی کردم زیاد بهش  فکر نکنم. 

ر قهویی رنگ شیک که مردی با لباس فرم ایستاده رفتیم سمت یک د
 بود، وقتی  مارو دید با اشتیاق گفت: 

 

ش اومدین.بفرمایید آقای سهرابی، خو -  

 

جا شلوغ بود. خسروخان سری تکون داد و بعد رفتیم داخل؛ همه  

 

دور یک میز نشستیم که بعد از مون پذیرایی کردن. مشغول  
شنیدم: خوردن بودم که صدای سپهر رو   

 

ه! جمع همه جمعه!ب -به -  

 

کنم  قدر خوشتیپ کرده بود! صورتش که فکربه سمتش چرخیدم، چه
شش تیغ کرده بود، با اون کت شلوار جذابش. کتش سفید بود با یک 

نظرم َپر مشکی داخل جیب کت و یک شلوار چسب براق مشکی به
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خند کرد من نگاهی با پوزبهتیپش خیلی دختر کش بود. اومد سمتم، 
 و گفت: 

 

چه تغییر کردی جوجه! -  

 

صندلی  ای بهش رفتم و دوباره مشغول شدم، که اومدچشم غره
کرد. رو عقب کشید و روش نشست و همش خیره بهم نگاه میکنارم

رو در بیاره؟! خواد حرصمچرا؟ دقیقاً از این کارش چه دلیلی داره؟ م
در آورد! سعی کردم  روطوره که باید بگم بدجوری حرصماگه این

بهش توجهی نکنم و مشغول پوست کردن سیب توی بشقابم شدم. بعد 
رو اشاز پوست کردنش به چند تیکه برش زدمش و یک تیکه

برداشتم تا بخورم که سپهر از دستم گرفتش و گذاشت توی دهنش 
 گفت:

 

اوم! ممنون. -  

 

واد خبا حرص بهش خیره شدم که چشمکی بهم زد. وای که دلم می
رو برداشتم تیکش کنم، مثل همین سیب! دوباره یک تیکه دیگه -تکیه

 تا بزارم دهنم که سپهر از دستم چنگش زد و گفت:

 

خوام.عزیزم سیر شدم نمی -  

 

رو خورد. وای که داره عصابم رو بعد خند کوتاهی کرد و سیب
رو اورد کنه. تیکه آخر رو برداشتم تا بخورم که دستشخورد می

رو محکم فرو کردم نم از موقعیت استفاده کردم و پاشنه کفشمجلو م
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روی کفشش که آخی گفت و دستش رو عقب برد. سیب رو توی 
 دهنم گذاشتم و با پوزخند بهش نگاهی کردم، گفتم: 

  

رو نداشت، پسر عمو.قابلت -  

 

  

 با حرص بهم نگاه کرد که ریز خندیدم.

توی سینی دستش،  مون کهیک خانم  با لباس فرم اومد سمت
رو به سمت هایی از شربت بود به رنگ قرمز آلبالویی؛ سینیجام

 آقای سهرابی گرفت و گفت:

 

بفرمایید. -  

 

آقای سهرابی برداشت، آتنا و سهیل برنداشتن ولی سپهر برداشت. 
نوشم که نگاه دختری منم بلند شدم و برداشتم، خواستم از شربت به

زد! سپهر زل زده بود که پلکم نمینظرم رو جلب کرد. چنان به 
شه کسی حرصی شدم، حق داشت با این تیپی که  سپهر زده مگه می

دونم چرا، اما حس حسادت به جونم افتاد و  فکر نگاهش نکنه؟! نمی
 شیطانی به سرم زد. 

رو روی سرش خالی کردم، بلند و شیطانی شروع به جام شربت 
تونه نگاهت کنه سپهر خان!میخندیدن کردم. حاال ببینم بازم کسی   

من نگاه کرد، از جاش پا شد و بلند داد زد:با عصبانیت به  

 

رو کثیف کردی! کنی؟! لباسمکار مییمعلوم هست چ -  
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رو زدم به اون راه. گفتم:منم خودم  

 

آخ! ببخشید، حواسم نبود.  -  

 

رو گرفت که سهیل گفت:با حرص دستم  

 

سپهر، ولش کن!  -  

  

با تهدید گفت:سپهر   

 

آی! دنبالمون نمی -  

 

برتم، از خواد بهرو همراه خودش کشید، یکم ترسیدم کجا میبعد من
کس نبود. با خشم به سمتم چرخید و در پشتی تاالر رفتیم بیرون؛ هیچ

گفت:    

 

رو به لبم رسوندی! دیگه صبرم -  

 

 منم با حرص گفتم:

 

تو حرصم نده، تا کاریت نکنم.  -  

 

دستش فشرد. گفت: رو محکم گرفت و تویدستممچ   
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شی! ستی که بخوای برام شاخ بهتو در حد من نی -  

 

 

گم:کنم و میای میخنده  

 

نه که تو خیلی هستی! -  

 

رو ام عصبانی شد که رنگش به قرمزی زد. دهنشقدر با این جملهآن
 باز کرد که جوابم رو بده که باصدای مردی به پشتش چرخید: 

 

ه! جناب سپهر سهرابی!بَ  -َبه -  

 

 

سپهر  منو ول کرد، منم مچ دستم رو مالیدم. خیلی درد گرفته بود!  
به سمت اون مرد چرخیدم، یک مرد خوشتیپ بود با یک دست کت 

شلوار براق مشکی. سپهر کمی با بهت بهش خیره شد بعد فوری 
هاش رو کرد توی جیبش گفت:دست  

 

تون. بودم وقت ندیدهاُه! آقای پارسیان، خیلی  -  

 

 مرد گفت:

 

بله توی فرانسه کارهای زیادی داشتم. ولی باالخره برای مدتی،  -
 تصمیم گرفتم بیام ایران. 
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 سپهر سری تکون داد و گفت:

 

کارهایی برای انجام دادن داری.  خوبه، پس هنوز -  

 

مرد حرصی به سپهر خیره شد. بعد به کت سفید سپهر اشاره کرد 
 که بخاطر شربتی که من روش ریخته بودم، کثیف شده بود و گفت: 

 

بینم که شماهم مشغول هستین. خوبه، موفق باشی. می -  

 

 -بعد رفت داخل، سپهر با خشم به سمتم چرخید که از ترس عقب
 عقب رفتم. اومد سمتم و  گفت:

 

کنم!تسویه می« به کتش اشاره کرد»اً باهاتبعد  -  

 

العاده خوشگل از جیب کتش در آورد و دادش دستم و  یک پابند فوق
حرف   کتش رو در آورد رفت داخل. و بی  

 

دونم چرا به پابند توی دستم نگاه کردم، واقعا خیلی زیبا بود. نمی
 ولی دیگه احساس بدی نسبت به سپهر نداشتم!

کردم. اون کی بود؟ چرا منم رفتم داخل و همش به اون مرد فکر می
کردن؟!  روی های خونی بهم نگاه میسپهر و اون مرد  مثل دشمن

صندلیم نشستم، بعد از یک ساعت باالخره رفتیم ویال. تا رسیدیم به 
همه شب بخیر گفتم و رفتم توی اتاقم، لباسم رو عوض کردم و روی 

ه صدای در اتاقم اومد: تخت دراز کشیدم. ک  
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بفرمائید؟  -  

 

 سهیل اومد داخل اتاق. لبخندی بهم زد و گفت:

 

خسته شدی امشب؟!  -  

 

 سری تکون دادم که گفت:

 

خواستم یک سوال ازت بپرسم! می -  

 

 

بله بپرس؟!  -  

 

کار کرد وقتی بردتت بیرون؟ دست روت بلند خب، سپهر چی -
 نکرد که؟ 

 

گفتم:ای کردم و خنده  

 

هم هدیه داد. نه! تازه، یک پابندهم ب -  

 

 سهیل لبخندی زد و گفت:

 

هم پدر  و مادرش رو توی خوبه، سپهر خیلی سختی کشیده. اون -
ناک از دست داد! یک اتفاق خیلی غم  
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واقعا؟! چه اتفاقی؟ -  

 

رو انداخت پایین. گفت:سهیل سرش  

 

انگیزه. ندونی بهتره؛ خیلی غم -  

 

رفتم که باصداش به خودم اومدم.  توی فکر  

 

خیر. شب به -  

 

خیر. شب تو هم به -  

 

رو روم کشیدم و به سپهر فکر کردم. دلم براش وقتی رفت منم پتوم
سوخت، به خودم خندیدم. من خودم پدر و مادرم مردن بعد دلم داره 

سوزه!برای یکی دیگه می  

خوابم. هام رو بستم تا بهچشم  

*** 

«سال بعد1»  

مانلی؟!  -  

 

 به سمت پریا چرخیدم و گفتم:
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جانم؟  -  

 

 پریا گفت:

 

ابی توی اتاق کارت منتظرتن. عزیزم، آقای سهر -  

 

ازش تشکر کردم و رفتم توی سالن و سمت اتاق کارم، در رو باز 
کی رو روی اون یکردم و رفتم داخل که چشمم به سپهر افتاد. پاش

خورد؛ رفتم پشت میز کارم پاش انداخته بود و داشت قهوه می
 نشستم، لبخندی بهش زدم. گفتم: 

 

هر، از این وراه؟ َبه! آقا سپ -َبه -  

 

شد  و اومد کنارم ایستاد و یک شاخه گل رز  از روی صندلی بلند
 قرمز داد به دستم که بهش لبخندی زدم و گفت:

 

طوره؟خانم خوشگل من چه -  

 

خوری گفتم:با دل  

 

خوبم! -  

 

 اومد کنارم روی میز نشست. گفت:
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گه. رو نمیصدات که این -  

 

آخه تا کی سپهر؟ مگه نگفتی تا همین چند روزه باهم ازدواج  -
کنی؟! نیم پس چرا کاری نمیکمی  

 

هاش گرفت و گفت:دستم رو توی دوتا دست  

 

قدر عاشقتم که همین فردا حاضرم عقدت از این ناراحتی؟! من ان -
 کنم! ولی.. 

 

ولی چی؟!  -  

 

از روی میز اومد پایین که صدای در اتاق اومد، سپهر رفت در رو 
 باز کرد؛ سهیل بود. سهیل اومد داخل اتاق و گفت:

 

سالم، دیر که نکردم؟  -  

 

 سپهر گفت:

 

نه به موقع رسیدی!  -  

 

 متعجب گفتم:

 

خبره؟جا چهاین -  
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 هردو به سمتم چرخیدن و بعد سپهر گفت:

 

یک موضوع خیلی مهم رو باید بهت بگیم، کاری که فقط تو از  -
آی. انجام دادنش برمی  

 

 متعجب بهشون خیره بودم که سپهر گفت:

 

عنوان یک پرستار بری خونه سیاوش رادمهر، ولی در باید به  -
 اصل برای جاسوسی. باید مثل یک نفوذی عمل کنی!

 

با صدای بلندی داد زدم:    

 

تون ترین آدم، برای جاسوسی؟ شوخیچی؟! برم خونه معروف -
 گرفته؟

 

 

 سپهر پوزخندی زد و گفت:

 

ت. آی، پس نیازی به نگرانی نیسسش برمیپمطمئنم از  -  

 

فرستی خونه خوای بهرو میگی سپهر؟ منمعلوم هست چی می -
گی جا پیچیده، بعد میسیاوش رادمهر معروف که آوازش همه

 احتیاجی به نگرانی نیست؟!
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 سهیل گفت:

 

آد. جان، تو تنها کسی هستی که از پس این کار بر می ماهی -  

 

 سپهر اومد کنارم ایستاد، دوباره دستم رو گرفت و گفت:

 

تونه عشقم اگه از پس این مأموریت بر بیای، دیگه هیچ چیزی نمی -
 مانع ازدواج ما بشه!

 

 دستم رو از دستش بیرون کشیدم بلند داد زدم: 

 

دونی چه تونم این کار رو انجام بدم سپهر! اگه لو برم میمن نمی -
آد؟!بالیی سرم می  

 

و به عنوان فهمه. تکس نمیرو کردم ماهی، هیچجاشمن فکر همه -
شه، قول میدم!کسم متوجه تو نمیری و هیچجا میمانلی سپنتابه اون  

 

 

خوری گفتم:کمی فکر کردم و با دل  

 

اگه اتفاقی برام بیوفته چی؟ -  

 

 سپهر لبخند مهربونی بهم زد. گفت:
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دم. افته، قول میهیچ اتفاقی برات نمی -  

 

 آروم گفتم:

 

رم!باشه می -  

 

خور بودم از زدم. بدجوری دلتوی پارک بودم و برای خودم قدم می
 دست سپهر، واقعا چرا قبول کردم به اون مأموریت برم؟! 

 

حساب قرار بود تا همین چند وقته باهم نامزد کنیم، اما برای سپهر به
رو فقط برای عملی کردن انگار اصال مهم نیستم؛ انگار اون من

از دستش حسابی کفری شدم! خواد. دیگهآرزوهاش می  

 

رو بین دستام گرفتم های پارک نشستم، سرمروی یکی از نیمکت
 خیلی کالفه بودم. 

 

سال هست که منه ماهی، شدم مانلی سهرابی! طوری که دیگه یک
آد کی بودم، چی شدم، از خودم یک آدم ناشناس ساختم که یادم نمی

شناسمش. حتٰی خودمم نمی  

 

یه؟! توش موفقم اما چیزهایی که دوست دارم، برام آخه این چه زندگ
دورش خط ممنوعه کشید شده. االنم قبول کردم که برم خونه سیاوش 

هم به عنوان پرستار. دیگه از این خان بزرگ برای جاسوسی اون
شه آخه؟ یک دفعه یک چیز سفید رنگ ریخت روی موهام بدتر می

 که از زیر مقنعه بیرون داده بودم. 
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کشیدم ببینم چیه؟! دیدم گالب به روی کالغه! دست   

 

 با صدای بلندی رو به آسمون گفتم:

 

خدایا، از این بهترم هست؟! -  

 

جا نمونم نظرم بیشتر از این اینتوروخدا وضعیت مارو ببین! به
بهتره. رفتم از پارک بیرون و دستم رو برای اولین ماشینی که رد 

ن رو پاشید روم رفت. های خیابوشد بلند کردم؛ ولی ِگل  

 

 با صدای بلندی گفتم:

 

مگه کوری؟! -  

 

رو نگه داشت! ِجدی واستاده بودم و انگار شنید که ماشین مدل باالش
وم زد هام رو دست به سینه کرده بودم، که دنده عقب اومد و جلدست

های ماشین دودی بود، با عصبانیت به شیشه ماشین رو ترمز. شیشه
 با دستم ضربه زدم. 

بود از که شیشه ماشین رو داد پایین، یک مرد خوشتیپ بود و معلوم 
ها هست. عینک دودی که روی چشمش زده بود  رو اون خرپول

جا کرد. اخمی کرد و با جدیت گفت:روی بینیش جابه  

 

شما چیزی گفتی؟! -  
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 با خشم گفتم:

 

دونی؟خوای بهبله گفتم! می -  

 

بله بفرمایید؟! -  

 

 

خیلی کوری! بهتره بری پیش یک چشم پزشک تا با ماشینت به  -
 یکی نزدی. 

 

رو روشن کرد و دنبالم راه بعد راه افتادم که پوزخندی زد، ماشینش
 افتاد. بوق زد و گفت:

 

ید روتون!متأسفم. بابت ِگلی که پاش -  

 

 بهش توجهی نکردم که جلوم زد رو ترمز.  با اخم غلیظی گفتم:

 

خوای به کشتنم بدی؟!کنی؟! میکار میچی -  

  

 

ین پیاده شد و به در رپ برداشت، از ماشبا پوزخندی عینکش
 ماشینش تکه داد. گفت: 

 

لطفا سوار بشید تا برسونمتون! -  
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خوام، فقط یه چشم پزشکی برو.نمی -  

 

ای کرد. گفت:خنده  

 

لطفا سوارشو.  -  

 

 به ماشینش نگاهی کردم و گفتم:

 

باشه.  -  

 

قدر پرو هست!گه این چهو جلو نشستم، االن با خودش می  

روشنش کرد، یک دستمال کاغذی از جیب ُکتش سوار ماشین شد و 
 در آورد. گفت:

 

پاک کنید.   -  

 

رو پاک کرد. م بهش های ریخته شده روی صورتمازش گرفتم و ِگل
اش شباهت به قدر خوش چهره بود. چهرهدقت کردم، چه

 سوپراستارهای خارجی داشت!

 

کنید؟ تون رو لطف میآدرس -  

 

رم. پس تصمیم گرفتم آدرس خونه نمی جایاد ویال افتادم، نه اون
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مجردی که تازه گرفتم رو بدم؛ البته خونم یک سوئیت  بزرگ بود. 
 آدرس رو که بهش دادم گفت:

 

ببخشید بخاطر ِگل! -  

 

مهم نیست.  -  

 

 بهم نیم نگاهی کرد و گفت:

 

دم. هاتون رو میاگه بخواین پول لباس -  

 

 بهش با حرص نگاه کردم. گفتم:

 

کشن؟! نه رو به رخ میشونفهمم چرا این پولدارها همش پولنمی -
 شازده! نگهش دار برای خودت. 

 

 پوز خندی زد و گفت:

 

ی در عین حال جذاب! زبون تندی دارین. ول -  

 

کنم. یه تعریف برداشت می -  

 

 وقتی رسوندتم، از ماشین پیاده شدم. که گفت:
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خونه قشنگیه!  -  

 

 با پوزخندی گفتم:

 

؟! خونه قشنگه یا پولی که خورده -  

 

حالشه یکی مثل شما از صبح تا شب داخلش بهخونه. چون خوش -
کنه! زندگی می  

 

داد؛ بهش توجهی نکردم، رفتم سمت در قهویی رنگ داشت نخ می
هم بعد چند دقیقه خونم و با کلیدم بازش کردم. رفتم داخل اون

رو روشن کرد و رفت.ماشینش  

 

رو انداختم روی زمین. سپهر نبود، حتماً داخل خونه، کیفمرفتم 
هام رو کشم و لباستر از من براش پیش اومده. آهی میکارهای مهم

اومد همراه یک شلوار با یک  پیراهن سفید که تا روی زانوهام می
زارم، وقتی قهو کنم؛ برای خودم قهو میچرم مشکی عوض می

ع به خوردنش کردم.درست شد رفتم توی بالکن و شرو  

 

به گذشته فکر کردم، به میونئه من و سپهر و خیلی چیزهای دیگه و 
 تغییر کردنم به یک آدم دیگه!

 

های روی میز و انداختم. به عکسرفتم توی اتاقم و روی تخت خودم
های منو سپهر در کنارهم بود. بهشون خیره عسلی خیره شدم، عکس

 بودم که یاد اون روز افتادم.
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*** 

قبل«ماه ۶»  

جا برای توی رستوران نشسته بودم و منتظر سپهر بودم. امروز این
شام دعوتم کرده بود و خیلی هیجان زده بودم، این اولین قرارمونه و 

زده هستم. براش ذوق  

 

ماهی؟!  -  

 

به سمت صدا چرخیدم، سپهر رو دیدم با یک دسته گل توی دستش 
زد. من لبخند میداشت به  

 

رو عقب کشید، روش نشست. گفتم:رومصندلی روبهاومد   

 

سالم.  -  

 

من زد. گفت:لبخندی به  

 

سالم.  -  

 

من خیره شد و بعد کمی با جدیت رو گذاشت روی میز.  بهدست گل
 گفت:

 

خوشحالم که قبول کردی بیای! -  
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 لبخندی زدم، گفتم:

 

ه مونه، یعنی خب تو خواستی بیام دیگه مگخب این اولین قراره
شد بگم نه!می  

 

من خیره شد که دلم براش ضعف رفت، این اولین با مهربونی به
رو توی هامکرد. دستطوری نگاه میمن اینباری بود که به

هاش گرفت و گفت:دست  

 

ماهی، من... -  

 

تو چی؟!  -  

 

کمی سکوت کرد و عرق سردی روی پیشونیش نشست، بعد با کلی 
گفت: جار رفتن با خودش بالخرهکلن  

 

 من عاشقت شدم ماهی، دیونت شدم!

 

 با بهت بهش خیره بودم که ادامه داد: 

 

خیلی وقته عاشقت شدم، همون روزی که تو رو به عنوان دختر  -
جا آوردم عاشقت شدم. من خیلی دوست دارم خانواده سهرابی به این

وار خواستم همه چی رو بهت بگم. من دیونهماهی، امروز می
شق شیطون من! دوست دارم ع  
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قدر منتظر شنیدن این جمله از زبون دونه چهبالخره گفت! خدا می
 سپهر بودم. 

 

 با ذوق گفتم:

 

کردم. قط به تو فکر میفمنم تمام این مدت  -  

 

هاش برقی زد که ادامه دادم: چشم  

 

هت وابسته شدم؛ و بهت عالقه پیدا کردم. منم خیلی ب -  

 

رو توی دست مردونش گرفت که دستم با خجالت، سر به زیر بردم 
 و با گرمی گفت:

 

اشقتم ماهی! تو تنها و تا ابد مال من خواهی شد و خواهی بود!ع -  

*** 

«برگشت به زمان حال»  

 

 صدای در اتاق اومد، روی تخت نشستم. گفتم:

 

بله؟ -  

 

 صدای پر جذبه سپهر رو شنیدم که گفت:
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اجازه هست؟!  -  

 

 با خوشحالی گفتم:

 

بفرمائید.  -  

 

در رو باز کرد و با لبخندی اومد کنارم روی تخت نشست و 
رو داد پشت گوشم. گفت:موهام  

 

خیلی خوشگلی! -  

 

 آروم و با خجالت گفتم:

 

ممنون.  -  

 

 

 پوفی کشید و گفت:

 

خیلی گشنمه. شام چی داریم؟  -  

 

گی گفتم:حوصلهبا بی  

 

هیچی!  -  
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ای گفت و زنگ زد از رستوران غذا بیارن و دوباره آروم باشه
 کنارم نشست. 

 

ممنونم! -  

 

 متعجب پرسیدم: 

 

چرا؟!  -  

 

که قبول کردی به عنوان پرستار بری خونه سیاوش بابت این -
 رادمهر، برای جاسوسی. 

 

 نفس صدا داری کشیدم و گفتم:

 

خاطر تو بوده. وقتی که این مأموریت تموم اگه قبول کردم، فقط به -
کنیم دیگه؟! بشه باهم نامزد می  

 

رو بوسید و گفت:روی موهام  

 

شم ازدواج. خوبه؟! آره، یک ماه بعده -  

 

 

 با هیجان گفتم:
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عالیه!  -  

 

 گونم رو کشید و گفت:

 

زنی برای بدست آوردنم جوجه! بال می -چه بال -  

 

 با مشتم آروم زدم به شونش. گفتم:

 

آد. من نگو جوجه، خوشم نمیفتم دیگه بهعه سپهر! گ -  

 

ای کرد و گفت:خنده  

 

 باشه خوشگل من. 

 

هوا پرسیدم: منم خنده ریزی کردم که  سوالی به ذهنم اومد. بی  

 

گم سپهر، تا چند وقت این مأموریت ممکنه طول بکشه؟می -  

 

کشید و گفت: کالفه دستی پشت گردنش  

 

ر. حداکثر چهار ماه، شایدم بیشت -  

 

 بلند شدم و با اعتراض گفتم:
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چی؟! چهار ماه؟ -  

 

بعد از کلی بحث کردن با سپهر، اومدم توی اتاقم تا بخوابم. از 
های سپهر خیلی عصبانی بودم!حرف  

رو تحمل کنه؟! ری منتونست چهار ماه تمام دوطور میچه  

، با کلی غم  و ترسی که از آینده داشتم روی تختم دراز کشیدم
 باالخره خوابم برد. 

 

هام رو باز کردم آلود چشمبا تکون خوردن چیزی روی بینیم خواب
 تا ببینم چیه. 

سپهر رو دیدم که باالی سرم روی تخت نشسته بود و داشت با 
هم روی لبش بود! داد و لبخند مهربونرو قلقلک میشیطونی بینیم  

 

نشستم و کالفه گفتم:  روی تخت  

 

رو ندارم. یرون، اصال حوصلتوای سپهر! برو ب -  

 

من زد و بعد آروم اومد سمتم، بعد توی یک حرکت نیش خندی به
هاش بلندم کرد که از ترس جیغی زدم. گفتم: رو روی دستمن  

 

افتم! زارم زمین! میسپهره دیوونه به -  

 

 خند شیطونی کرد و گفت: 

 

ید باهام آشتی کنی!زارمت. اول بانمینچ،  -  
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 این دفعه جیغ بلندی زدم و گفتم: 

 

سپهر!  -  

 

سپهر بلند خندید، از اتاق بردتم بیرون و رفت سمت اتاق خودش و 
رو انداخت روی تختش. منم فوری روی تخت نشستم؛ اخمی من

کردم که سپهر چهره مظلومی به خودش گرفت. جلوم روی زمین 
هاش گرفت و گفت: رو توی دستهامتزانو زد و دس  

 

کار کنم عشق شیطونم باهام آشتی کنه؟! من چی -  

 

رو ازش گرفتم. آروم گفتم:نگاهم  

 

نم! کمن بچه نیستم که بخوام قهر  -  

 

رو توی موهاش فرو از روی زمین بلند شد، عاصی شده دستش
 کرد. گفت:

 

پس چرا ناراحتی؟ -  

 

دونی! خودت خوب می -  

 

کردم، بخاطر چهار ماه؟! ببین ماهی اگه راهی بود ازش دریغ نمی -
اما من واقعا برای عملی کردن نقشم بهت نیاز دارم. منم دلتنگت 
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شه! شم ولی بدون تو این مأموریت انجام نمیمی  

 

 با ناراحتی گفتم:

 

خوای برم خونه سیاوش رادمهر، که سهام داره اصال چرا می -
قدر معروفه؟!ایننصف تهرانه و   

رش فرو کرد و با جدیت گفت:رو توی جیب شلوادستش  

 

ما سه تا دوست بودیم، من و سیاوش رادمهر و سیامک پارسیان؛  -
هایی برامون افتاد که هرسه  از هم دیگه نفرت پیدا کردیم. ولی اتفاق

رو با خاک سیامک با یک نقشه حساب شده، هم من و هم سیاوش
با تکون دادن تنها یه مهره اون، برای همیشه از  سان کردو منمیک

. و االن نوبت سیاوش رادمهره! اون االن با یک بازی انداختم بیرون
 مرده متحرک فرقی نداره. 

 

 متعجب پرسیدم: 

 

ی نداره؟!چرا با یک مرده متحرک فرق -  

 

 پوزخندی زد. گفت:

 

روح  هم چون تصادفی کرد که باعث فلج شدنش شد و هم از جسم -
 رو داغونش کرد!

 

شد. یعنی واقعا سیاوش خان بزرگ فلج شده؟! اما باورم نمی
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طوری؟ چه  

 

 سپهر اومد کنارم روی تخت نشست و گفت:

 

حاال فهمیدی چرا؟! -  

 

م:رو پایین انداختم و آروم گفتسرم  

 

پهر!سدوری از تو برام خیلی سخته  -  

 

د تحمل کنیم. گی سخته، اما بایقدر که میبرای منم همین -  

 

صدای زنگ پی در پی گوشیش نذاشت بیشتر از این بحث کنیم و  
رو وصل کرد.تماس  

رو گذاشت کنار گوشش گفت:سپهر  گوشی  

 

کار کردی نیما؟! چی -  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

همه چیز آماده شده؟! -  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دم. دم بقیه کارها رو انجام میخداحافظ؛ خو خیله خب، -  

 

رخید و گفت:رو قطع کرد و به سمتم چتماس  

 

پاشو بریم صبحونه بخوریم که باید راه بیوفتی سمت عمارت  -
 باشکوه جناب سیاوش خان!

 

هایی گرد شده گفتم:با چشم  

 

چی؟ االن؟! -  

 

رو گرفت و گفت:دستم  

 

آره، بیا.  -  

 

هام  رو جمع کردم و یک مانتو زرشکی صبحانه، وسایلبعد از 
پوشیدم با یک شلوار جین مشکی براق و یک جفت کفش پاشنه بلند 

صندل مشکی. برای مرتبی صورتمم فقط یک روژ قرمز زدم و 
ریمل، شال زرشکی خوش رنگمم سرم کردم و تا نصفه موهام به 

 عقب هلش دادم. 

 

رو نگاه د داخل و از سر تا پامسپهر در اتاقم رو باز کرد و اوم
 عمیقی کرد و گفت:

 

ری برای جاسوسی، یا تسخیر قلب جناب سیاوش اوه می -اوه -
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 خان؟!

 

ای کردم وبا ناز گفتم:خنده  

 

برای هر دو مورد.  -  

 

روم ایستاد و کمی اخم کرد که خیلی چهرش جذاب شد. اومد روبه
رو تا روی چشام جلو کشید و حرصی گفت:شالم  

 

خواد عاشق عشق رو! اگه کسی بهصاحاببکش جلو این بی -
زارم. شیطون من بشه، زندش نمی  

 

رو درست کردم و گفتم:دلم برای  غیرتش ضعیف رفت، شالم  

 

شه سپهر. دلم خیلی برات تنگ می -  

 

ای زد و گفت:سپهر روی شالم بوسه  

 

شم!منم خیلی دلتنگت می -  

  

رداشت و از اتاق رفت بیرون، منم هام رو بساک لباس و وسایل
بیشتر از این اوقات خودم رو تلخ نکردم و رفتم از اتاق بیرون. 

 سوار ماشین که شدم سپهر رو به راننده گفت:
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آدرس رو که فهمیدی؟! -  

 

 مرد راننده گفت:

 

بله آقا خیالتون راحت.  -  

 

هام گره زد که لبخندی بهش به سمت من چرخید، نگاهش توی چشم 
 زدم. گفتم:

 

شه؟! کارهای توی شرکت چی می -  

 

کنم و راستی، همه اطالعاتت نگران نباش من بهشون رسیدگی می -
به مانلی سپنتا تغییر کرده و رشته پزشکی خوندی برای پرستاری. 

گی، شناسنامه و همه چی اوکیه فهمیدی؟ اگه سوال کردن اینارو می
 فقط تو باید سوتی ندی. 

 

 حرصی گفتم:

 

دم؟! من سوتی می -  

 

دی؟نمی -  

 

بگم که  تند گفت:خواستم چیزی   
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تونم دل ازت بکنم!دیگه، بیشتر از این بمونی دیگه نمی برو -  

 

ای با ناراحتی بهش کردم و با بغضی که سعی در پنهان تک خنده
 کردنش داشتم گفتم:

 

سپهر از طرف من از سهیل و بقیه اعضای خانواده خداحافظی  -
 کن!

 

ماس باش. تفاقی که افتاد باهام در تباشه عزیزم، هر ا -  

 

 با اشکی که توی چشمم جمع شده بود، گفتم:

 

باشه! -  

 

و ماشین حرکت کرد، به عقب چرخیدم و از پنجره به بیرون خیره 
شد. ولی بخاطر شد، خیلی زیادهم تنگ میشدم. دلم براش تنگ می

 سپهر حاضرم هر کاری  انجام بدم!

 مرد زد روی ترمز و  بعد به سمتم چرخید. گفت: 

 

شید. جاست، پیادهم اینخان -  

 

نظر روم خیره شدم، خیلی ویالی بزرگی بهروبهاز پنجره ماشین به
رسید!می  

 

رو گذاشت روی گاز و رفت، آب از ماشین پیاده شدم و مرد پاش



 

 

 WWW.98IA3.IR 103 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

رو قورت دادم. با کلی استرس رفتم سمت در بزرگ ویال و به دهنم
رو روش بود. انگشتمآیفون دیجیتالی نگاه کردم؛ رفتم سمتش، لمسی 

 فشار دادم که بعد از چند دقیقه صدای مردی توش پیچید و گفت:

 

بفرمائید داخل.   -  

 

و در باز شد. رفتم داخل، استرس شدیدی داشتم؛ سپهر گفته بود که 
فرم پرستاری براشون از طرف من فرستاده. حاال باید مطمئن بشم 

 که قبولم کنن!

 

ی بزرگی بود. به خودم پوزخندی رفتم سمت در ویال، خیلی ویال
ای که سیاوش رادمهر توش زندگی شه خونهزدم؛ آخه مگه می

کنه، یک خونه معمولی باشه؟! می  

 

ای زیبا بود و استخر وسط حیاط العادهحیاط ویالیی به طرز فوق
ویالیی با فوارهایی که داخلش بود آب داخل استخر رو پمپاژ 

که در بزنم در باز شد، م قبل از اینکرد. به در ورودی که رسیدمی
طور که سرش پایین یک خدمتکار مسن مرد بود با لباس فرم. همین

 بود گفت:

 

این. همراه من بی خوش آمدید بانو جوان، -  

 

آد!هم میاوه چه لفظ قلم  

ای گفتم و دنبالش حرکت کردم، داخل که شدیم  گوشه به گوشه باشه
قدر بزرگ و باشکوه بود که حد داخل عمارتش چشم دوختم. این
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حدود نداشت! یک عظمت و شکوه خاصی داشت، چند تا خدمتکار  
سر و صدا مشغول کار بودن. همراه مرد به طبقه باال هم  بیخانم

اش خاص و ر و دکوراسیونجا از پایین زیباترفتم، اون
فرد بود. بالخره ایستاد جلوی یک اتاق که بیشتر مثل سالن منحصربه

نمایی داشت. مرد به سمتم چرخید و بود و چیدمان ساده اما چشم
رو انداخت پایین گفت:دوباره سرش  

 

جا منتظر بمونید. نبانوی جوان، لطفا ای -  

 

رفت، منم رفتم داخل سری تکون دادم که مرد ازم فاصله گرفت و 
سالن. کسی داخلش نبود، واقعا وسایلش خوب چیده شده بودن. روی 

های چستر باکالس وسط سالن نشستم، چشمم به تابلو بزرگ مبل
قدر زیبا بود! نقش خاصی داشت و روی دیوار روی دیوار افتاد. چه

کرد، قبالً مدل همین تابلو رو توی یک بدجوری خودنمایی می
مزایده تابلو دیده بودم و حداقل قیمتش باید سه میلیارد نیم نمایشگاه 

 باشه. 

 

واقعا خیلی سیاوش رادمهر پولداره به حدی که یک تابلوی روی 
قدر پول خورده دیگه تیکه به تیکه این ویال ببین دیوار خونش این

قدر پول خورده!چه  

  رو شنیدم:طور به تابلو خیره بودم که صدای آشنای مردیهمین

 

زیباست. مگه نه؟!  -  

 

به سمتش چرخیدم و فوری از روی مبل بلند شدم، با تعجب به اون 
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که همونی بود که با ماشین مدل باالش روم ِگل مرد خیره موندم. اون
رو رسوند به خونم! ریخت، و بعد سوارم کرد من  

 

هم تعجب کرد!انگار اون   

 

رو عوض  کرد و اومد سمتم. به من خیره مونده بود، زود حالتشبه 
 دو قدمیم که رسید با پوزخندی گفت: 

 

رو مالقات کنم!کردم دوباره شمافکرشم نمی -  

 

 من هم با جدیت گفتم:

 

طور.منم همین -  

 

مدین؟! برای پرستاری از برادرم او -  

 

 پس این خوشتیپه داداشه سیاوش خان هست!

 

ره گفتم:دوبا  

 

بله.  -  

 

 سری تکون داد و گفت:
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من سروش رادمهر هستم، و خیلی وقته که دنبال یک پرستار  -
گردم. البته افراد زیادی حاضر شدن قبول برای بردارم سیاوش می

 کنن که پرستار برادرم بشن!

 

من زد و ادامه داد: پوزخندی به  

 

سهام داره  خب کیه که نخواد پرستار سیاوش رادمهر بشه که -
تونه قبول کنه که پرستار نصف تهرانه؟! ولی خب سیاوش نمی

 براش بگیرم. 

 

داد!من هشدار میداشت به   

 

تونم از پس این کار بربیام. بله، امیدوارم ب -  

 

کنید؟!معرفی نمی -  

 

رو جمع و جور کردم و گفتم:کمی دست پاچه شدم، فوری خودم  

 

من مانلی سپنتا هستم، مدرک پزشکی از بهترین دانشگاه رو دارم  -
 و برای پرستاری خوندم. 

 

 سری تکون داد و بعد کمی متعجب گفت:

 

آد دانشگاه رفته باشین؟بهتون نمی -  
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گفت من االن هفده سالمهه زود منظورش سنم بود، خب راست می
 گفتم:

 

َجهشی خوندم. -  

 

رو سمتم دراز کرد و گفت:شباال و دست رو انداختتای ابروشیک  

 

خوشبختم! -  

 

رو گرفتم و گفتم:منم دستش  

 

همچنین.  -  

 

خب، همراه من بیاین.  -  

 

 سری تکون دادم و دنبالش راه افتادم. 

های روی اتاقی ایستاد که روی درش نوشته بود:)اتاق کمکروبه
 اولیه(

اتاق پر بود از هم داخل رفتم؛ در رو باز کرد و رفت داخل، من
های قرص و دارو.قفسه  

به سمتم چرخید و گفت:    

 

جا برای هر چیزی یک اتاق داریم! ما این -  
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 لبخند زدم و گفتم:

 

ارید توی کارهاتون! برنامه ریزی دقیقی د -  

 

 سری تکون داد. گفت:

 

ریزی هست. ه برنامهترین قوانین این خونیکی از مهم بله؛ -  

 

و «قفسه مخصوص»ای رفت که روش نوشته بودبعد به سمت قفسه
من اشاره کرد و گفت: به  

 

ها مال برادرمه و باید سر وقت مصرف کنه. قرص این قرص -
 خواب، قرص اعصاب، مسکن و قرصـ.... 

 

من کامل گفت به رو بهها و توضیحاته در موردشونوقتی اسم قرص
 سمتم چرخید. 

 

خب، متوجه شدین؟!  -  

 

م، ولی سرم رو به نشونه تأیید تکون دادم. حاال اصال نفهمید
هارو! و بعد ادامه داد: کنم قرصکاری مییک  

 

خب اتاق آخرهم سمت چپ راه رو اتاق برادرمه، من همراهتون  -
آم. نمی  
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چرا؟! -  

 

جا هستید؛ خودتون باید برید، تا بفهمه تنها برای انجام وظیفه این -
 نگران نباشید از قبل بهش اطالع دادم. 

 

رو از بین منظورش چیه؟! خب برای پرستاری اومدم دیگه. قرصی
من توضیح داده بود برداشت و اومد سمتم. هایی که بههمون قرص

رپ به سمتم گرفت و گفت: قرص  

 

رو بهش بدین بخوره. قرص اعصابشه واگرنه اگه از نحتماً ای -
ورتر بشه ممکنه..رو  اونزمانش این  

 

ای سرتا پام رو نگاهی کرد و ادامه داد:با پوزخند مسخره  

 

یه بالی دیگه سرتون بیاره.  -  

 

هاش رو کرد توی جیب شلوار از این جمله آخرش ترسیدم، که دست
ای توی فکر بودم چند دقیقهخوش دوختش و از اتاق رفت بیرون. 

کار کنم؟ اصال باید بهش چی بگم؟! که برم اتاق سیاوش خان بعد چی  

 

رو با ترس و استرس طی از اتاق زدم بیرون و تا اتاق سیاوش
کردم، به در اتاقش که رسیدم دستم رفت سمت دستگیره اما از 

لرزید؛ بعد از یک نفس عمیق در رو بازش کردم استرس دستام می
 و داخل شدم.
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در هم نزدم، رفتم تو و سرُم انداختم پایین؛ زیر چشمی نگاهش 
کردم: یک مرد روی ویلچر که پشتش بهم بود. بعد در همون حالت 

 گفت: 

 

یرون.سروش، حوصلت رو ندارم برو ب -  

 

های تیزی داره، ولی از کجا فهمید یکی داخل اتاقشه؟ معلومه گوش
ای داشت!ای فوق العادهخب اشتباه حدس زد. اما عجب صد  

 

صدام رو صاف کردم که متوجه من بشه، طولی نکشید که به سمتم 
رو حرکت داد و چرخید؛ ولی من همچنان سرم پایین بود. ویلچرش

روم که قرار گرفت. گفت: روبه  

  

تو دیگه کی هستی؟!  -  

 

  

 

سرُم بلند کردم تا خودم رو معرفی کنم ولی تا چشمم به صورتش 
های روی قدر این مرد زیبا بود! از عکسبدنم فلج شد. چهافتاد 

تر بود. پوست سفیدی داشت و تر و جذابهم خوشتیپمجلش
هاش اُبهتش رو اثبات های درشت مشکی، نگاه داخل چشمچشم
کرد. موها و ابروهای مشکیش تضاد خوبی با رنگ پوستش می

اده بود و ایجاد کرده بودن، جلوی موهاش رو به سمت چپ حالت د
کمی از موهاش توی پیشونیش افتاده بود. موهای کنار گوشش و 

اومد کوتاه تر از جلوی موهاش باشه. کمی نگاهم پشتش هم بنظر می
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رو به پایین سوق دادم، یک تیشرت مشکی پوشیده بود با شلوار 
جذب مشکی. آب دهنم رو محکم قورتش دادم که اخم غلیظی بهم 

و جور کردم. گفتم:  کرد؛ فوری خودم رو جمع  

 

جا هستم. انلی سپنتا هستم، برای پرستاری از شما اینمن م -  

 

 

من زل زد، یک دفعه زد زیر یک تای ابروش رو باال انداخت و به
خندید و بعد یک مرتبه چهرش رو جدی ها  بلند میخنده! مثل دیونه

 و خشن کرد. گفت:

 

برادرم یک بچه رو برای پرستاری از من، سیاوش رادمهر   -
 فرستاده؟! 

 

قدر از این حرفش عصبی شدم، که با صدایی بلندی مثل خودش این
 گفتم:

 

بینم آقای رادمهر!جا نمیای اینولی من بچه -  

 

من زل زد و گفت:یک تای ابروُش انداخت باال، به  

 

واقعا؟! -  

 

من کرد و ادامه داد:بهخنده کوتاه و حقیری   
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مونی!جا بهزارم سه روز اینباشه، می -  

 

با جدییت تمام گفتم:   

 

جا هستم، نه برای سه آقای رادمهر من برای پرستاری از شما این -
جا موندن. روز این  

 

 اونم با جدیت گفت:

 

زارم یک بچه ازم پرستاری کنه؟ قبل تو توهم فکر کردی من می -
ولی زود دورشون به سر رسید. توهم بیشتر از سه  ها بودنخیلی

آری!روز دوم نمی  

اختم و گفتم:ام  رو باال اندپوزخندی زدم، شونه  

 

خواهیم دید! -  

 

 اونم سری همراه پوزخند تکون داد و گفت:

 

باشه.  -  

 

 بعد دستُش به سمتم دراز کرد. گفت:

 

بیرون کنم، تو جا اگه من تا سه روز آینده تو رو نتونم از این -
مونی. اما اگه من موفق بشم تونی تا یک ماه حداقل پرستارم بهمی

 تو....
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 نذاشتم ادامه بده و گفتم:

 

گه دوم نیارم هرکاری که ازم بخواهید حاضرم براتون انجام بدم!ا -  

 

رو حرکت داد سمت بالکن، متوجه من زد و ویلچرشپوزخندی به
میز عسلی اتاقش یک لیوان قرص اعصاب توی دستم شدم. روی 

روش آب بود برش داشتم و با قرص رفتم کنارش، توی بالکن روبه
 ایستادم و گفتم:

 

توُن میل کنید! لطفا قرص -  

 

من زد. از سر تا پام رو نگاهی به قرص نگاه کرد بعد نیش خندی به
 عمیق کرد و گفت:

 

آرم. نترس، بالیی سرت نمی  -  

 

دم که روی ویلچر نشسته بود. گفتم: منم با پوزخند نگاهش کر  

 

من آسیبی بزنه!بینم که بخواد بهرو نمیهم کسیمن -  

 

انگار از حرفم خیلی عصبانی شد که مچ دستُم محکم توی دستش 
 گرفت و فشرد، گفت: 
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ببین بچه، اگه بخوای دهن به دهن سیاوش رادمهر بزاری خیلی  -
کنم. مفهومه؟گرون برات تموم می  

 

گفت اون سیاوش خان بزرگه که همه جلوش ترسیدم، خب راست می
کنن. من کی باشم که مخالفت کنم؟ سرم رو فوری به سر خم می

ای گفت و قرص رو از دستم گرفت نشونه تأیید تکون دادم که خوبه
 و با آب خورد. 

 

ابش گفت: دار فوق العاده جذو بعد با صدای خش  

 

خوام تنها باشم؛ خودم هروقت کارت داشتم صدات برو بیرون، می -
کنم. می  

 

قدر این بشر غد بود. ولی خیلی حرف از اتاقش رفتم بیرون، چهبی
جذابه ها! یاد سپهر افتادم، زبونم رو گاز گرفتم و به خودم گفتم: 

ارزه. رفتم توی ها بیشتر میماهی یک تای مو سپهر از صدتای این
طور سرش پایین بود گفت: که مرد مسنی اومد پیشم. همونسالن   

 

توُن نشون بدم. ن همراه من بیاین تا اتاقبانوی جوا -  

 

همراهیش کردم که رفت کنار اتاق سیاوش واستاد و گفت:   

 

روی اتاق آقای رادمهره. اتاق شما روبه -  

 

نار رو کبه اتاق نگاهی کردم و رفتم داخل. فکر کنم از قصد اتاقم



 

 

 WWW.98IA3.IR 115 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

اتاق خودش گفته، تا هروقت خواست اذیتم کنه برم اتاقش؛ مرد ساکم 
 رو آورد و توی اتاق گذاشت و رفت.

 

اتاق بزرگ خوبی بود، رنگ اتاق ساده و سفید رنگ بود. یک  کمد 
و میز آرایشی هم کنج اتاق بودش و تخت بزرگی که کنار پنجر 

تماال حموم بود. داخل  اتاق بود، و در آخر یک در کنار تخت که اح
روی تخت داخل اتاق خودم رو پرت کردم، خیلی خسته شده بودم 
روز ُپر استرسی داشتم؛ ولی باید محکم باشم. من شرط بستم که تا 

سه روز آینده دوام بیارم. امیدوارم که سیاوش نخواد بالیی سرم 
مدرک پزشکی دارم از بهترین »بیاره، یاد حرفم به سروش افتادم 

«دانشگاه  

 

چاره گیج شد، خب حق داشت من هفده سالمه مگه چند سالمه که بی
وای خدا « جهشی خوندم»دانشگاه رفته باشم و مدرک داشته باشم؟

 عجب بلوفی زدم!

رو توی کمد داخل اتاق جا بعدازظهر وقتی یک دوش گرفتم و وسایلم
های جناب و دارو« های اولیهکمک»به جا کردم، رفتم از اتاق 

ان برداشتم؛ و به سمت اتاقش حرکت کردم باید بهش بدم سیاوش خ
 بخوره. 

 

ها از دستم افتاد رو وسط راه با سروش برخورد کردم، قرص 
 زمین. 

 

خوام. معذرت می -  
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خواستم خم بشم تا قرص هارو جمع کنم ولی سروش پیش دستی  
کرد و از من زودتر خم شد و قرص هارو جمع کرد. بعد داد دستم و 

 گفت: 

 

متأسفم -  

 

هم سری تکون دادم و گفتم:من  

 

اشکالی نداره -  

 

 خواستم از کنارش رد بشم که گفت:

 

  ری اتاق برادرم؟!می -

 

شونه. هابله، وقت میل کردن قرص -  

 

 سری تکون داد و بعد گفت:

 

رو، االن تو اتاقش مهمون داره. بیک ساعت دیگه  -  

 

 کمی تعجب کردم و گفتم: 

 

شونن؟! از همکاران -  
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خیر، دوست دخترش.  -  

 

بعد از کنارم رد شد و رفت، چی؟ دوست دختر؟ مگه سیاوش خان 
 دوست دختر داره؟! 

 

شانس؟اون دختر خوشفوضولیم ُگل کرده بود که ببینم کیه   

 

های سروش رفتم َدم در اتاق سیاوش، توجه به حرفبرای همین بی
گه نیا داخل؛ برای همین بعد گفتم حتماً می خواستم در بزنم ولی

کردم در دعا می -تصمیم گرفتم بدون در زدن برم داخل. فقط دعا
کار کنه؟ خواست مثالً چیشرایط َبدی نباشن، البته اون ویلچری می  

 

ت بکش! وجدان:ماهی، خجال  

 

گم دیگه!خب راست می  

 

بدون در زدن در رو باز کردم و رفتم داخل، با سینی که قرص و 
یک لیوان آب توش بود. سرُم انداخته بودم پایین که هردو به سمتم 

 چرخیدن و سیاوش خان با فریاد گفت: 

 

ه داد بدون در زدن بیای داخل، هان؟! کی بهت اجاز -  

 

 

گفتم: آب دهنم رو قورت دادم و  
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هاتوُن آوردم. قرص -  

 

 بعد صدای دختری رو شنیدم که خیلی برام آشنا بود. 

 

کنی؟خودُت عصبانی می عزیزم، ولش کن. چرا -  

 

رو مخاطب قرار داد و گفت:بعد من  

 

هارو بیار. قرص -  

 

سرم رو بلند کردم که دیدم سیاوش خان روی ویلچر نشسته و اون 
زدن؛ خدا رحم کرد شتن باهم حرف میدختر هم روی تخت. انگار دا

در شرایط نامناسبی نبودن. دختره صورتش رو به سمت سیاوش 
دیدم ولی سیاوش با خان بود برای همین چهرش رو کامل نمی

توجه بهش رفتم طرفش و اون دختر من زل زده بود. بیعصبانیت به
به سمتم چرخید اما تا چشمم بهش افتاد سینی از دستم رها شد و 

 روی زمین افتاد و لیوان شکست!

شه؟! نه امکان نداره که اون خیره به اون دختر بودم، یعنی می
 نازنین باشه!!

 

 سیاوش عصبی گفت:

 

کنی؟! کار میمعلوم هست چی -  

 

توجه با توجه به سیاوش به اون زن خیره بودم، ولی اون بیبی
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خواهر عزیز من زل زده بود. نه! امکان نداره های سردش بهچشم
 من این زن باشه!

رو جمع کنم که صدای های شکسته لیوانخم شدم روی زمین تا تیکه
 سیاوُش شنیدم: 

 

ُبری.خواد جمع کنی، دستت رو میبلند شو نمی -  

 

از جام بلند شدم و رفتم سمت در اتاق و از اتاق خارج شدم. خیلی 
جا زنین اینطور ممکنه ناناراحت بودم و ُشکه شده بودم، آخه چه

که شب بود هوا تاریک بود، باشه؟!  رفتم توی حیاط ویال با این
های جلوی درش نشستم و به آسمون چشم دوختم، دلم برای روی پله

 سپهر تنگ شده بود. 

 

ولی اون دختر، اون یعنی واقعا نازنین من بود؟ دختری که تمام 
گیم رو همراهش توی پرورشگاه ُگذروندم؟! بچه  

 

ای سروش از افکارم دست کشیدم: با صد  

 

  هوا سرده، چرا بیرون نشستین؟! -

 

 به سمت سروش چرخیدم و گفتم: 

 

احتیاج به اکسیژن داشتم.  -  

 

هم به آسمون خیره شد. پوزخندی زد و بعد کنارم اومد نشست، اون
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 گفت: 

 

بهت گفتم که نرو اتاق سیاوش.  -  

 

 به سمتش چرخیدم، آخه از کجا فهمید؟ 

 جوابی ندادم، که گفت: 

 

سوالی داری؟ بپرس.  -  

 

هم از خدا خواسته پرسیدم: من  

 

اون دختر کیه؟!  -  

 

 نیم نگاهی بهم کرد و گفت:

 

گی؟! آیسو رو می -  

 

 سرُم تکون دادم؛ پس اسمش آیسو بود. 

 

خب یک سالی هست که سیاوش و آیسو باهم رفیق شدن و قرار  -
کنه؛ و مراسم بود نامزد کنن، ولی متاسفانه سیاوش تصادف می

شه. نامزدی عروسی خراب می  

 

شون جدی بوده که تا نامزدی و عروسی پیش قدر رابطه بینپس چه
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 رفته بودن. 

 

امیلی داره؟! اون دختر با شما نسبت ف -  

 

تش آیسو یک دختر  پرورشگاهی بود. نه، راس -  

 

وای! نه! امکان نداره، پس درست حدس زده بودم. اون نازنین بود، 
کرد؟! قدر سرد بهم نگاه میولی چرا این  

 

 سروش از جاش بلند شد و گفت:

 

خوری. ا میزود بیا داخل مگرنه سرم  -  

 

رت هم رفتم داخل عماسری تکون دادم و رفت، بعد از چند لحظه من
 و توی اتاقم؛ تا صبح کلی با خودم کلنجار رفتم تا که خوابم ُبرد. 

 

که از خواب بیدار شدم یک نگاهی به ساعت توی صبح بعد از این
 اتاقم کردم، ساعت ده تمام بود. 

 

وای خواب موندم! فوراً از جام بلند شدم و رفتم یک مانتو تا روی 
های صندل پوشیدم که آبی بود با یک شلوار لی یخی، و کفشزانوم 

هم سرم کردم و یک برق پاینه دار سفیدم هم پام کردم. یک شال آبی
هم زدم؛ فوری رفتم طبقه پایین سر میز صبحونه، خالی بود و لب

 تعجب کردم. 

توی آشپزخونه که سروُش دیدم مشغول خوردن صبحونه بود،  رفتم 
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سالم و صبح بخیری بهش گفتم و روی صندلی نشستم. که متعجب 
 گفت:

 

صبحونه سیاوش رو دادی؟!   -  

نه.  -  

 

؟! هم من باید بدمبا خودم گفتم: مگه صبحونه اون  

 

ده بعد خودت، پاشو. اول صبحونه سیاوُش ب -  

 

حرصی حرفی که توی ذهنم بود رو و به خودم گفتم، به زبون 
 آوردم: 

 

سر و پاهم من باید بدم؟! ون غد بیمگه صبحونه ا -  

 

ای رو جلوی دهنم گذاشتم که سروش خندهوای چی گفتم! فوری دستم
 کرد و گفت: 

 

رو بده بعد خودت.ول صبحونه اربابتپاشو دختر، ا -  

 جانم؟ اربابم؟! دیگه چی؟! 

هم با اش رفت، مناز جام بلند شدم و سروش بعد از خوردن چای
و  اکراه یک سینی آماده کردم از چای شیر ُمربا نون باگت پنیر کره

ای به در زدم رفتم به سمت طبقه باال. جلوی در اتاقش که رسیدم تقه
که صداش اومد:    
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بیا تو. -  

 

ته بود و عینک در رو با پام باز کردم و رفتم تو، روی تختش نشس
هاش زده بود. سری به اطراف اتاق چرخوندم، اتاق بزرگی به چشم

بود و کل اتاق کاغذ دیواری شده بود؛ تخت سیاوش وسط اتاق بود و 
های کنار تختش یک صندلی راک هم بود و نیسم خنکی که پرده

حریری پنجره تراس داخل اتاق رو به رقصه در آورده بود، اتاقش 
دلنشینی داشت. دوباره به سیاوش نگاهی کردم، آرامش خاص و 

خوند. داشت کتابه توی دستُش می  

 

شد! سینی رو روی قدر با عینک چهرش خشن میرفتم سمتش، چه
 میز کنار تختش گذاشتم و گفتم: 

 

جان. نوش -  

 

 و خواستم برم که با داد گفت: 

 

ساعت ده وقت صبحونه خوردنه؟!  -  

 

گرفتم و به سمتش چرخیدم. گفتم:گوشه لبُم به دندونم   

 

رم تا این موقع بخوابم. ببخشید من عادت دا -  

 

 پوز خندی زد و گفت:
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که عادته؟!  -  

 

من! وای خدا رحم کنه به  

 

متاسفم.  -  

 

 کتابه توی دستش رو گذاشت کنار، بعد عینکش رو برداشت و گفت: 

 

خوام بخوابم. رو بده میبیا صبحونم -  

 

رو بدم؟! نه اینها؟! من صبحو  

 

لی شما پاهات فلجه دستات که فلج نیست. وببخشیدها،  -  

 

جب غلطی کردم. عمن خیره بود؛ وای! متعجب به  

 

طوری حرف کنی با سیاوش رادمهر اینطور جرعت میچه -
ها؟! بزنی  

 

 سرُم انداختم پایین. گفتم:

 

خوام. معذرت می -  

 

قدر معذرت خواهی نکن، بیا صبحونم رو بده. اَه! این -  
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رفتم روی تخت کنارش نشستم و براش لقمه گرفتم، بعد خواستم بدم 
 دستش که گفت: 

 

بده دهنم.  -  

 

عجب رویی داره این!  به اجبار لقمه بردم نزدیک دهنش که فوری 
گاه قدر جیگره که اگه بهش نکردم؛ آخه اینخوردش،  بهش نگاه نمی

شم. لقمه دوٰم بهش دادم که گفت: جا از خجالت ذوب میکنم همین  

 

رو انداختی؟! چرا دیشب لیوان -  

 

گفتم خب؟ رفتم، چی میرو به دندونم گدوباره لبم  

 

ت شد لیوان از دستم افتاد و شکست. خب، حواسم پر -  

 

 یک تای ابروُش انداخت باال و گفت:

 

؟اون وقت به چی حواست پرت شد -  

 

های فوری مشغول فکر کردن شدم که چشمم به تابلوی عکس
ربایی عکس های دلجا فلج نبود با ژستسیاوش افتاد، ولی اون

 گرفته بود.

 

 منم فوری بدون فکر گفتم: 
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های شما حواسم پرت شد.به عکس -  

 

 وای چی گفتم! 

 

من زد و گفت: پوزخندی به   

 

دونم خیلی جذابم. اوم، می -  

این دیگه عجب آدمیه! از حرفی که زدم پشیمون شدم.   

 

 لقمه بعدی رو خواستم درست کنم که گفت: 

 

خواد برو بیرون. نمی -  

 

منم از خدا خواسته فوری از اتاق رفتم بیرون، نفس عمیقی کشیدم؛ 
آخیش خدا رحم کردها. امروز اولین روزه امیدوارم که سیاوش برام 

ای نکشیده باشه!نقشه  

رفتم توی اتاقم و گوشیُم در آوردم و شماره سپهر رو گرفتم، بعد از 
 دوتا بوق جواب داد:

 

جونم عشق زندگیم!  -  

 

 لبخند کم رنگی روی لبم نشست. با ناراحتی گفتم:
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سپهر دلم برات تنگ شده! -  

 

من بیشتر، ولی خب باید طاقت بیاری. خوب گوش کن تا سه روز  -
گم. ت میدیگه مأموریت اولت رو به  

 

گوشی رو که قطع کردم، رفتم حموم. یک دوش سریع گرفتم.   
هام رو پوشیدم و مشغول سشوار کشیدن و اومدم بیرون و رفتم لباس
 خشک کردن موهام شدم.

و بعد، یک شال انداختم روی سرم و به سمت اتاق سیاوش خان 
هاش بود. در زدم کسی جواب نداد. دوباره در رفتم. وقت قرص

؛ باز هم کسی جواب نداد. نگران شدم!زدم  

ی در تا بازش کنم؛ ولی در قفل شده گیرهدستم رو بردم سمت دست
کار کنم؟!بود. وای خدایا! حاال چی  

 فوری رفتم طبقه پایین و با صدای بلند، اسم سروش صدا زدم:

سروش! سروش! -  

 

 سروش با نگرانی اومد پیشم و گفت:

 

چیشده؟!  -  

 

لکنت گفتم:با گریه و   

 

تو رو خدا کمک کن! س... سیاوش...  در رو، روی خودش قفل  -
 کرده. جوابم هم نمیده.
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فوراً از کنارم رد شد و رفت سمت اتاق سیاوش. من هم دویدم 
زد، تا که باز شه؛ کنارش. سروش با آرنجش محکم به در ضربه می

ا صدای تر ضربه زد، که در، ببار محکمای نداشت. اینولی فایده
بدی باز شد سروش رفت داخل و با بهت به جلوش خیره مونده بود. 

دیدم رو معطلی رفتم داخل. اتاق اما چیزی که داشتم میمن هم بی
کردم!باور نمی  

جون روی تخت افتاده بود. نه! امکان نداره اون مرده سیاوش بی
 باشه!

 

 سروش با نگرانی ترسیده و گفت:

 

ست؟اون زنده -  

 

نت گفتم:با لک  

 

نمی... دو... نم! -  

 

 با فریاد و عصبی داد زد:

 

کاری بکن!مگه پرستار نیستی؟ خب یک -  

 

هام لرزید. با ترس به سمت سیاوش رفتم. تا از فریادی که زد، شونه
قدر انگشتم رو، روی نبض گردنش گذاشتم، بدنم یخ زد. چرا این

زد؛ ولی میسرده؟ با گریه نبضش رو گرفتم. خدا رو شکر داشت 
زد. با ترس به سمت سروش چرخیدم و گفتم: خیلی آروم می  
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کاری کن!زنه. سروش یکنبضش هم آروم می بدنش سرده؛ -  

 

ه یکی زنگ زد.اش رو درآورد و بسروش فوری گوشی  

 

جا!   زود! رسون اینبشایان زود خودت رو  -  

 

ی تهدید سمتم گرفت. گفت: بعد به ستم چرخید  انگشتش رو به نشونه  

 

مونی! برای پرستاری اگه بالیی سرش بیاد، توهم زنده نمی -
توجه بهش هستی، که این بال سرش اومد و قدر بیاومدی؛ ولی این

خوام یک تار مو از برادرم کم بشه؛ تا تو با خبر نشدی؛ فقط می
ت کنم، که حتی کسی یادش نیاد وجود جوری از روی زمین محو

 داشتی!

 

ترسیدم که اتفاقی برای لرزید. خیلی میهام میهاش شونهاز حرف
قدری اشک ریخته بودم، که صورتم خیس  شده سیاوش بیوفته و به

 بود.

 رفتم کنار سیاوش ایستادم. با گریه و آروم گفتم:

 

تا سه روز دیگه  مونه! ما باهم قرار گذاشته بودیم.اون زنده می -
 اون من رو شکست بده.

 

ریختن. چرا؟ اخه چرا دارم هام بی اختیار میبغض کردم. اشک
کنم؟ چرا؟برای این بشر گریه می  
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تونستن وزنم رو نگه دارن. افتادم روی زمین. پاهام دیگه نمی
قدر  زمان گذشت، که صدای مردی رو شنیدم. فکر کنم دونم چهنمی

 شایان باشه.

ن نگران داد زد:شایا  

 

شده؟! سروش چی -  

 

 سروش فقط یک کلمه گفت:

 

سیاوش! -  

 

مرد، بدون معطلی اومد داخل اتاق و اول به سیاوش نگاه کرد، بعد 
اش رو گرفت. بعد رو به من. رفت باالی سر سیاوش ایستاد و نبض

 به سروش گفت: 

 

نگران نباشین! حالش خوبه! -  

 

دوباره گفت:  نفسی از سر آسودگی کشیدم، که  

 

شما برید بیرون! -  

 

من میرم. مانلی پرستار هست. کنارت باشه. هرچی الزم هست،  -
 بهش بگو.

 

شایان سری تکون داد و سروش از اتاق بیرون رفت. مرد به سمتم 
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 چرخید و گفت:

 

شما پرستار سیاوش هستی؟!  -  

 

که گفت: ی تأیید تکون دادم.سرم رو به نشونه  

 

ی حالش نشدید؟!متوجهطور چه -  

 

ایین انداختم.پام گرفت و سرم رو دوباره گریه  

 

ی ناقص کرده!سیاوش یک سکته -  

 

 با بهت به سمت شایان چرخیدم. گفتم: 

 

چی؟! سکته؟!  -  

 

 سری تکون داد و گفت:

 

بله؛ سکته! -  

 

طور ممکنه؟!نه خدایا! آخه چه  

 

 نگران گفتم:
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طوره؟!االن چی؟ حالش چه -  

 

کنم که دونم. رنگ به رخ نداره. فعالً یک سرم بهش وصل مینمی -
هوش میاد.قندش نرمال بشه. نگران نباش. به  

 

هام رو پاک کردم و گفتم:اشک  

 

واقعا حال سیاوش خوب میشه؟ -  

 

داری بهم زد و گفت:لبخندی از سر دل  

 

بله نگران نباشید. فقط بیشتر مراقبش باشید. سیاوش خیلی ناامید  -
خاطر ناراحتی زیادش از وضعیتش هست. شاید این سکته، حتی به

 باشه!

 

 از روی زمین بلند شدم و گفتم: 

 

! از امروز به بعد بیشتر مراقبش هستم.ممنونم! چشم -  

 

ای گفت و سرم وصل کرد و بیرون رفت. من هم کنار سیاوش خوبه
 نشستم و بهش خیره شدم. رنگش مثل رنگ گچ سفید شده بود.

 

طور بهش خیره بودم، که سروش با شتاب داخل اتاق اومد، و ینهم
 محکم آستین لباسم رو چنگ زد. با عصبانیت توی صورتم غرید:
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طور پرستاری هستی که برادرم سکته کرده بعد تو نفهمیدی؟   چه -
 نفهمیدی؟ نکنه اصالً پرستار نیستی؟

 

ا! خودت های عصبانی سروش خیره بودم. وای خدایبا ترس به چشم
کار کنم؟!کمکم کن! حاال چی  

 از شدت ترس، لکنت زبون گرفته بودم.

 

تیکه گفتم:  -تیکه  

 

دا!س... سرو... سروش... تو رو خ -  

 

 با عصبانیت از روی تخت بلندم کرد. توی صورتم غرید: 

 

کنم رادمهرها، کیا هستن!ن حالیت میساکت شو! اال -  

 

کار کنه؟ خواست چیهاش خیره بودم. میبا ترس توی چشم  

 

ی بالکن من رو خم کرد؛ دستم رو کشید و سمت بالکن برد. لبه
طوری که پایین رو ببینم. ارتفاع زیادی داشت؛ طوری که سرگیجه 

هق گفتم:  -گرفتم. با گریه و هق  

 

ندا... و... ول... ولم... کن... با... باهام...   کا... کاری...  -
 نداشته... باش!

 

 پوز خند عصبی زد. کنار گوشم گفت: 
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خیر خوای باهات کاری نداشته باشم؟ نهبرادرم سکته کرده؛ بعد می -
کنم.خوشگله! ولت نمی  

 

 از شدت ترس کم موند بود باال بیارم؛ که در باشدت باز شد. یک
 لحظه گفتم سپهر منه؛ اما شایان بود.

 

 شایان عصبی داد زد:

 

کنی؟ میوفته! بهت گفتم برادرت سکته سروش چه غلطی داری می -
ی بدبخت رو بترسونی! جوری این دخترهکرده؛ اما قرار نبود این

 بیارش این طرف.

 

 سروش بلند و با حرص و عصبانیت خندید و گفت:

 

زندگی این برام اهمیتی نداره! -  

 

 شایان آروم بهمون نزدیک شد و گفت: 

 

خوای قاتل بشی؟ت بیا! میسروش به خود -  

 

 بهم نگاه کرد. پوزخندی زد و انگشتش رو، روی شالم کشید و گفت:

 

آره؛ حاظرم قاتل این بشم. -  
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بس کن سروش! ولش کن! سیاوش بیدار بشه، خیلی ازت عصبانی  -
 میشه!

 

حاِل سیاوش که روی دوباره سروش زد زیر خنده؛ بعد به تن بی
 تخت افتاده بود، اشاره کرد گفت: 

 

.. .کنه؛ بعد حاضره برای.دش رو یک مرده حساب میاون خو -  

 

اد:داش رو سمتم گرفت ادامه انگشت اشاره  

 

زندگی این غصه بخوره؟! -  

 

باره من رو برد هوا دودوباره خندید که من بیشتر ترسیدم. بعد بی
طوری ی بالکن که از ترس جیغی کشیدم. نه زندگی من نباید اینلبه

 به پایان برسه! نه!

 

چشمم به گلدوِن قرمز رنگِ کنار پام افتاد. باید از خودم دفاع کنم. 
ای تردید، به سمت جلو چرخیدم و فوری برش داشتم، و بدون لحظه

که آخ بلندی گفت و  ی گلدون رو، زدم توی سر سروش.محکم شیشه
ولم کرد. از سرش خون جاری شد؛ و من هم از کاری که کردم، 

هاش سیاهی رفت و روی زمین توی شک موندم. که سروش چشم
 افتاد. شایان فوری خودش باالی سر سروش رسوند و گفت:

 

کار کردی؟!چی -  
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 با لکنت گفتم:

 

... دفاع... من... می... خواس... خواستم... از... خود... خودم -
 ک... کنم.

 

 با خشم بهم خیره شد و گفت: 

 

کردی؟ هان؟! کار میمرد چیاگه می -  

 

کردم. که شایان سروش بغل صدا  گریه  میسرم انداختم پایین و بی
کردم سپهر کرد و از اتاق بیرون رفت. روی زمین افتادم. دعا می

 بیاد و من رو از این جهنمی که توش هستم ببره.

 

جام بلند شدم از اتاق سیاوش بیرون رفتم. که توی سالن سروش از 
رو دیدم. روی مبل خوابید بود و سرش باند پیچی شده بود. خدا رو 

شکر حالش خوب هست. خواستم برم توی سالن، که شایان جلوم رو 
 گرفت. با خشم بهم زل زد و گفت:

 

کجا به سالمتی؟!   -  

 

! طوره؟خواستم ببینم حال سروش چه -  

 

 پوزخندی نسارم کرد و گفت: 
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جا کنی، و از اینهات رو جمع میحالش خوبه! تا شب وسایل -
 میری.

 

ولی... . -  

 

 عصبی گفت:

 

هوش اومد، خواد بمون؛ ببین وقتی سروش بهاگه دلت می -
کنه.کارت میچی  

 

 روی صورتم خم شد و ادامه داد:

 

خصوص االن که ناکارش هم کردی!  به -  

 

خندی بهم زد و رفت توی ی سرم رو پایین انداختم. که نیشعصب
سالن. وارد اتاقم شدم. خودم رو  داخل اتاق پرت کردم و زدم زیر 

 گریه.

که یکم آروم شدم، سرم رو باال آوردم و چشمم به غروب بعد از این
ی اتاقم با تابش دلگیرش انگار غم دلم رو بیشتر آفتاب،  که از پنجره

اد.کرد، افتمی  

یکی  -هام رو یکیرفتم سمت کمد، و چمدونم رو برداشتم. وسایل
ی کافی تحقیر شدم! غرورم شکست! جمع کردم. امروز به اندازه

خواستن من رو بکشن!!حتی می  

 

هام رو پس زدم. دلم ی اشکم جوشید. با انگشتم، اشکدوباره چشمه
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خواست تا دلداریم بده. مثل سپهر!االن یکی رو می  

وسایلم رو جمع کردم؛ اما احساس خوبی نداشتم. یعنی اتفاقی که 
امروز برای سیاوش افتاد، واقعا تقصیر منه؟   آخه چرا باید تقصیر 

جوری میشه. من دارم دونستم حال سیاوش اینمن باشه؟ من که نمی
ام کنم. واقعا که پرستار نیستم! گوشینقش یک پرستار رو بازی می

«.دارم میام خونه»ژ سپهر پیام دادم که شمارهرو برداشتم و به   

یک شلوار مشکی پوشیدم؛ با یک مانتو مشکی و شال مشکی. دلم 
خواست. چمدونم رو برداشتم و سمت رفتم. در رنگ مشکی رو می

 اتاق در رو باز کردم بیرون رفتم.

باِز اتاق سیاوش خان افتاد. پشتم رو بهش کردم  که چشمم به در نیمه
ها ؛اما دلم نیومد. در رو کامل باز کردم.  داخل رفتم. برقتا برم

خاموش بود و اتاق کامالً در تاریکی فرو رفته بود؛ اما طولی 
هام به تاریکی عادت کرد و تختی که سیاوش خان نکشید، که چشم

 روش خوابیده بود، برام نمایان شد.

دنش هوش بوهاش بسته بود. چند ساعتی از بیرفتم سمت تخت چشم
گذشتمی  

 لبخند تلخی بهش زدم و آروم  زیر لب زمزمه کردم:

 

دار!متأسفم سیاوش خان! خدا نگه -  

 

خواستم برم، که دستم انگار توسط کسی کشیده شد و صدای آروم و 
دار سیاوش، من رو از جا پروند.خش  

 

کجا؟! هنوز سه روز نشده! -  
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متش چرخیدم و با ای از تپش ایستاد. سریع  به سقلبم انگار لحظه
 گریه  نگاهش کردم. متعجب بهم زل زد و گفت: 

 

کنی؟! داری گریه می -  

 

هام رو پاک کردم و گفتم:اشک  

 

نه!  -  

 

 پوزخندی زد و گفت:

 

های خیست که این رو نمیگه! چشم -  

 دستم رو از توی دستش بیرون کشیدم و گفتم:

 

! جا کاری ندارم. دارم میرممهر من دیگه اینآقای راد -  

 

انگار عصبانی شد، که اخمی بهم کرد و با صدای عصبی و بلند 
 غرید:

 

که من اخراجت کرده باشم، پات رو از حق نداری بدون این -
 عمارت بزاری بیرون! 

 

توجه بهش به سمت در اتاق رفتم، که بیرون برم! اما بلند فریاد بی
 زد:
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کنم. پات رو از در اتاق بزاری بیرون، روزگارت رو سیاه می -
زارم! ات نمیکنم. زندههرجا که بری پیدات می  

 

 با بغض روی زمین خودم انداختم و گفتم:

 

خوای مانع رفتنم وقت االن میخاطر من کم بود بمیری؛ اونبه -
 بشی! 

 

 هیچی نگفت. بعد از چند  لحظه، آروم گفت:

 

بود!  اش تقصیر خودمتو نبود. همه تقصیر -  

 

که حتی پلک هام زل زد. بدون اینبه سمتش چرخیدم که توی چشم
 بزنه!

 

 بعد از چند دقیقه، نگاه ازم گرفت و گفت:

 

ات رو شروع برو توی اتاقت. از فردا هم دوباره کار پرستاری -
کنی! می  

 

 با اعتراض گفتم:

 

اما سروش... . -  
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 بلند داد زد:

 

جا بودن یا نبودنت. تا وقتی که من به سروش هیچ ربطی نداره این -
 میگم بمون، باید بمونی! مفهومه؟ 

 

بدون حرف، فقط سری تکون دادم و از اتاق بیرون اومدم. رفتم توی 
اتاق و با لباس رفتم توی حموم شیر آب یخ رو تا آخر باز کردم و 

داشت، خونم  زدم روی حالت دوش و زیرش رفتم. از سرمایی که
کشیدم. دوست داشتم خودم رو تنبیه یخ بست و بدون مکث، نفس می

خاطر چی؟!کنم. چرا؟ به  

 

فردا صبح، بعد از دادن صبحانه سیاوش،  توی حیاط رفتم. دلم 
زد!بدجور گرفته بود و سیاوش هم باهام حرف نمی  

شد. برف اول زمستون هنوز هوا دیگه داشت سرد و سردتر می
صبرانه منتظرش بودم.ود و من بینیومده ب  

 

تا!خیر خانم سپنصبح به -  

 

 به سمت سروش چرخیدم. سرم رو انداختم پایین، و آروم گفتم:

 

خیر!صبح شما هم به -  

 

که نگاهم کنه، های پر غرورش اومد کنارم ایستاد. بدون اینبا قدم
 گفت:
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شم رو راضی کنی بزاره بمونی!خوب تونستی دادا -  

 

 پوزخندی زد و ادامه داد:

 

عمر تو، توی این عمارت، بیشتر از دخترهای قبل از تو طول  -
 کشیده! 

 

 سعی کردم قوی باشم. برای همین گفتم:

 

آقای رادمهر من خواستم برم؛ منتها برادرتون نخواست و   -
که... .این  

 

به سمتش چرخیدم. مثل خودش بهش پوزخندی زدم و با اعتماد به 
مه دادم:نفس ادا  

 

برادرتون حرفش توی این عمارت حرف هست! نه بقیه. شما  -
هایی هستید که برای رضایت آقای رادمهر بزرگ بازی مهره

کنن! می  

 

دوباره پوزخندی بهش زدم و نگاه ازش گرفتم. خیلی از حرفم جا 
خورد و عصبانی شد. من با این حرفم، غرورش رو لِه کردم؛ ولی 

بخشمش. اون خواست جونم رو بگیره! وقت نمیخب هیچ  

 

ی رفتنش شدم! داخل عمارت و با شنیده شدن صدای پاش، متوجه
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وش بود.های سیای باال رفتم. وقت مصرف قرصطبقه  

 

های مورد نظر آماده کردم و با یک سینی از یک لیوان آب و قرص
ای به در زدم.دستم، تقه  

 

بفرمایید!  -  

 

در رو با پام باز کردم و داخل رفتم. روی تخت نشسته بود و 
بود. سینی رو، روی میز کنار تختش گذاشتم.  مشغول مطالعه

عد که از هر اش شدم و بمشغول در آوردن قرص اول از بسته
دونه در آوردم، لیوان آب رو برداشتم و همراه شون یککدوم

های توی دستم، سمتش گرفتم. گفتم: قرص  

 

ت آقای رادمهر! وقت مصرف داروهاتون هس -  

 

اش  رو از روی بینیش برداشت و سری تکون داد و عینک مطالعه
ها رو از دستم گرفت   با آب خورد و بعد گفت: قرص  

 

نمیاد با فامیل صدام کنی؛ بگو سیاوش!  خوشم -  

 

دونم چرا!یکم خجالت کشیدم! نمی  

 

فهمیدی؟!  -  

 

 آروم گفتم:
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بله!  -  

 

خوبه!  -  

 

خواستم از اتاق برم بیرون، که یک سوال به ذهنم اومد و بدون فکر 
 کردن گفتم: 

 

چی باعث رنج شما شده؟!  -  

 

 انگار از سوالم تعجب کرد که گفت:

 

طور؟! چه -  

 

 فوری گفتم:

 

اید یک دلیلی باشه! بای که کردید پرسیدم! خاطر سکتهبه -  

 

 سری تکون داد و گفت:

 

آره هست. -  

 

جایی که از رو نمیرم، روی تخت مشتاق بهش خیره شدم و از اون
 لَم دادم و گفتم:
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مشتاقم بدونم! -  

 پوزخندی بهم زد و گفت:

 

نه؟!  ات نیست!اصالً خجالت حالی -  

 

خندی زدم و گفتم:نیش  

 

نه! چرا خجالت بکشم؟! -  

 

خب پس خوب گوش کن!  -  

 

 بیشتر خودم رو ولو کردم و گفتم:

 

سر رو پا گوشم!  -  

 

هاش نشست که آروم گفت:انگار غم توی چشم  

 

خاطر بعضی از تا حاال شده دل بدی و اون کسی که عاشقشی، به -
ازت خسته بشه؛ یا ولت کنه؟!هات دست ازت بکشه؛ یا ناتوانی  

 

 متفکر گفتم:

 

خب نه! خدایی برام پیش نیومده! اما وقتی عاشق بشی، برای  -
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عشقت حاضری جونت هم بدی و اون کسی که ازت خسته بشه، 
خاطر دالیلی تو رو نخواد، اون عاشق نیست!به  

انگیزی زد و گفت:پوزخند غم  

 

خوب حرف میزنی!  -  

 

 لبخندی زدم گفتم:

 

ما این هستیم دیگه!  -  

 

بار، لبخند سیاوش رو دیدم که با لبخندی زیبا بهم نگاه برای اولین
های هم غرق بودیم؛ کرد. چند لحظه گذشت و ما هنوز توی چشممی

که نگاهی بهم ای به صداش داد و بدون اینکه اون نگاه گرفت. سرفه
 کنه، گفت: 

 

قتی تجربه کنی؛ خوشحالم که عشق رو تجربه نکردی! چون و -
تاب دیدنش، آتیش  -سوزی؛ و برای دیدنش، در تبترسی؛ میمی
ی زیبایی هست؛ اما در عین حال دردناک! گیری عشق کلمهمی  

 

 سری تکون دادم و گفتم: 

 

حال، عاشق شدم یا  دونی من تا بهبله درسته! اما تو از کجا می -
 نه؟! 

 

 فوری به سمتم چرخید و گفت: 
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شدی؟!عاشق  -  

 

 یاد سپهر افتادم و آهی کشیدم و گفتم:

 

دارم. خیلی!  سوزم. خیلی دوستشه عاشق شدم و دارم پاش میبل -  

 

هاش پرید! روی بالشت انگار از حرفم ناراحت شد. برق از چشم
سرش رو گذاشت. چراغ خواب کنار تختش رو خاموش کرد و 

 گفت: 

 

خوام بخوابم! برو بیرون. می -  

 

ش شد؟!وا! این چ  

 

از روی تخت بلند شدم. از اتاق بیرون رفتم و داخل اتاق خودم رفتم؛ 
 که یک فکری به ذهنم خطور کرد! 

آره! اگه سیاوش حالش خوب بشه، دیگه از این غم قصه هم خالص 
بشه.« فیزیو تراپی»میشه. باید   

های الزم برای درمان سیاوش، قرار شد فردا چند نفر با هماهنگی
یو تراپی رو شروع کنن.بیان و فیز  

 

 سیاوش خبر نداره؛ امیدوارم قبول کنه که درمان بشه!

 

شب با هزار فکر و خیال باالخره خوابم برد. صبح زود بلند شدم 
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رفتم توی آشپزخونه تا برای سیاوش صبحونه حاضر کنم که سروش 
 هم توی آشپزخونه مشغول خوردن قهوه بود.

 

و شروع به گذاشتن صبحانه توجه بهش رفتم سینی برداشتم بی
 داخلش شدم.

 

گفت: وای به صداش داد سروش بهم خیره شد و سرفه  

 

تا! سحرخیز شدی؟!به خانم سپن -به -  

 

 باز هم بهش اهمیتی ندادم.

 

که توی یک حرکت، بازوم رو گرفت و سمت دیوار پرتم کرد و مچ 
هام رو محکم گرفت و چسبوند به دیوار  و با خشم گفت: دست  

 

طوری خودت رو بینی که اینخودت رو در برابر من چی می -
گیری؟می  

 

 صداش رو بلندتر کرد و ادامه داد:

 

جا نفس تو حتی لیاقت این رو نداری که با کسی مثل من، یک -
خاطر ای، فقط بهکشی و زندهبکشی! بدون اگه تا االن داری نفس می

گرفتم پرتت میاین هسا که برادرم خواسته؛ وگرنه دستت رو 
جا بیرون.کردم از اینمی  
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ام رو توی دستش گرفت محکم فشارش داد که آخ آرومی گفتم چونه
 و در همون حالت ادامه داد:

 

بخشمت. توی همین بار دیگه خطایی ازت ببینم نمیپس اگر یک -
کنم. شیرفهم شدی؟!زنده چالت می -خونه زنده  

 

ام رو نگفتم که چونه هاش و هیچیبا خشم زل زدم توی چشم
تر فشار داد و دیگه نتونستم تحمل کنم. آروم گفتم:محکم  

 

بله -  

 

 بلند داد زد:

 

نشنیدم! -  

 

 دوباره گفتم:

 

بله فهمیدم. -  

 

ای رادمهر!طوری نه! بگو بله فهمیدم آقینانه دیگه؛  -  

 

شد. از روی اجبار، با عصبانیت و بلند ام داشت داغون میچونه
 گفتم:
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بله فهمیدم آقای رادمهر! -  

 

ام داشت از درد ای گفت و ولم کرد که روی زمین افتادم. چونهخوبه
سوخت.می  

 

 مچ دستم هم کبود شده بود. مردک تیمارستانی!

 

نگاهی کرد و گفت:نیم دستی با کالفگی توی موهاش فرو کرد. بهم  

 

بلند شو به کارت برس. -  

 

رد.خوبعدش هم رفت. حالم ازش بهم می  

 

ی باال رفتم. در رو باز کردم. صبحونه  رو حاضر کردم. طبقه
رفتم. سیاوش خواب بود. تعجب کردم. همیشه از ساعت هفت داخل 

که مبادا باز اتفاقی براش لحظه تنم از ترس اینبیدار هست. یک
افتاده باشه، لرزید. به سرعت رفتم پیشش. سینی صبحانه رو، روی 

ی سیاوش رو تکون دادم آروم با دستم، شونهمیز کنار تخت گذاشتم. 
 و صداش کردم:

 

! سیاوش خان. سیاوش خان... سیاوش خان!آقای رادمهر -  

 

تر تکونش دادم و بلند گفتم:ترسیدم. حتی تکون هم نخورد. محکم  

 

حالت خوبه؟! سیاوش! سیاوش! سیاوش! سیاوش -  
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ر کنم؛ که ی پایین، کمک خبخوره. خواستم برم طبقهنه تکون نمی
دستم کشید شد و توی یک حرکت ناگهانی، افتادم روی تخت  کنار 
سیاوش. با خجالت و شوکه شده از این حرکت سیاوش، بهش زل 

 زدم.

 لبخندی به صورتم زد و آروم گفت:

 

کنی!قدر قشنگ اسمم رو صدا میچه -  

 

بعد از چند دقیقه، از شوک بیرون اومدم. دستم رو مشت کردم و 
:اش و گفتمزدم به شونهآروم   

 

ام ترکید دیوونه! گفتم باز اتفاقی برات افتاده!زهره -  

 

از کنارش بلند شدم و روی تخت نشستم که متعجب بهم زل زد. فکر 
کنم توقع این رو نداشت که بهش بگم دیوونه. حقیقتش خودم هم 

 هنوز باورم نمیشه که چنین حرفی رو بهش زدم.

 

طوری نگاه کرد؛ که گفتم االن هست که باز  همینچند دقیقه بهم 
 عصبانی بشه؛ ولی برعکس همیشه بلند زد زیر خنده و گفت:

 

ام!دیوونه! من دیونه -  

 

 بلندتر خندید.
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دونی چرا؟!شدم. می آره گمون کنم دیوونه -  

 

وار گفت:کردم! که زمزمهمتعجب بهش نگاه می  

 

ام کردی.چون تو دیونه -  

 

ها بهش زل زده بودم. این چش شده بود؟ منظورش نگعین این خِ 
 از این حرف چیه؟!

 

طوری شده؟!جا دادم اینهاش رو جابهنکنه قرص   

 

عصاب هست. پس چرا االن داره از خنده نه بابا این بشر کالً بی 
کنه؟!غش می  

 

 راستش دلم یکم لرزید از حرفش؛ ولی چرا واقعاً!

 

پاش گذاشتش و مشغول خوردن  سمت سینی صبحانه  رفت و روی
 شد.

 

کرد که من بهش صبحانه اش شده. همیشه اذیتم میوا این یک چیزی
 بدم.

 

خیال بلند شدم که از اتا بیرون برم؛ که ای باال انداختم و بیشونه
دستم رو گرفت کشید؛ که دوباره کنارش روی تخت افتادم و بعد 

:گفت  



 

 

 WWW.98IA3.IR 153 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

 

بیرون نمیری!ام رو تموم نکردم، تا صبحانه -  

 

با اکراه کنارش نشستم؛ که یاد فیزیو توراپی افتادم. باید بهش 
گفتم.می  

 

:با شیرین زبونی گفتم  

 

سیاوش خان! -  

 

خورد، گفت:اش رو میطور که صبحانههمین  

 

بله؟ -  

 

جایی که من یک فکرهایی برای سالمتی شما دارم و از اون -
که... .پرستارتون هم هستم، تصمیم گرفتم   

 

لحظه ترسیدم که مخالفت کنه. بقیه حرفم تو دهنم ماسید  یک  

 

 برگشت بهم نگاه کرد و گفت:

 

اش؟خب ادامه -  

 

 سرم انداختم پایین و آروم گفتم:
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فیزیو تراپی بشید! -  

 

هاش گرد شد و از شدت عصبانیت  رگ گردنش بیرون زد و با چشم
 داد گفت:

 

کنی؟ ها؟ری میگیبه چه حقی برای من تصمیم -  

 

 از جام بلند شدم. با حرص گفتم:

 

خواین به این زندگی چون می خوام حالتون خوب بشه. تا کی می -
کی براتون خاطر مشکلی که دارین هیچبه درد نخور ادامه بدید و به

جا بودم، صبرم ارزش قائل نشه؟ من واقعاً تو این چند روزی که این
تون رو ببینم.ناراحتیخوام لبریز شد. نمی  

 

:کالفه پوفی کرد و گفت  

 

ات رو اصالً چرا مشکل من باید برای تو مهم باشه؟ تو پرستاری -
خاطر مشکل من گیری. پس چرا باید بهکنی و پولت رو میمی

 ناراحت باشی؟ هان؟ چرا من باید برات مهم باشم؟

 

م هم هام جمع شد. خودسرم رو پایین انداختم. اشک توی چشم
دونستم چرا و دلیلش چیه؟ بدون حرف سمت در اتاق رفتم؛ تا نمی

 برم بیرون. که صدای قاطع سیاوش رو شنیدم:
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خوام هیچ حرفی از فیزیو توراپی و درمان من توی این دیگه نمی -
 خونه گفته بشه!

 

 با اعتراض به سمتش چرخیدم؛ که گفت:

 

همین که گفتم! -  

 

هم کوبیدم. خودم ون و در اتاقش محکم بهدلخور از اتاقش اومدم بیر
کردم دونم چم شده بود؛ ولی واقعاً حالم بد بود. احساس میهم نمی

کنه.سیاوش اصالً درکم نمی  

 

کار رو انجام بدم؛ ولی اون خوام اینخاطر سالمتی خودش میمن به
اش براش مهم نیست!انگار اصال سالمتی  

ام بلند شد. از روی نگ گوشیکالفه داخل اتاقم رفتم؛ که صدای ز
میز کنار تختم برش داشتم. تا چشمم به اسم روی صفحه گوشی 

حالی جواب دادم؛ که ی لبم نشست. با خوشافتاد، لبخند محوی گوشه
تنگ این صدا قدر دلاش توی گوشم پیچید. آخ که چهصدای مردونه

 بودم.

 

طوره؟!   ماهی قرمزی من چه -  

 

بغض به گلوم چنگ زد. نتونستم حرف بزنم؛ که دونم چرا؛ ولی نمی
 نگران گفت:

 

ی!؟ماهی خوبی؟! الو صدام رو دار -  
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 بیشتر از این منتظرش  نذاشتم و گفتم:

 

شده یادی از ما کردی؟!  سالم سپهر! چی -  

 

 طولی نکشید که جواب داد:

 

ببخشید این چند روز خیلی گرفتار بودم. کارهای شرکت هم خیلی  -
فشار آورد. برای بعضی از کارهای شرکت مجبور شدم برم بهم 

فرانسه برای مصاحبه. همین باعث شد اصالً وقت نشه ازت خبر 
بگیرم. تازه امروز پیامت رو دیدم که نوشته بودی داری میای 

شده نگران شدم!خونه؟    چی  

 

کردم سپهر داره ی لبم جا خوش کرد. احساس میپوزخندی گوشه
ها بدون حرف زدن با من، خوابش وقت شبیاره. هیچبرام بهانه م

برد؛ اما حاال حدود دوهفته هست که نه بهم زنگ زده، نه پیام. نمی
کردم خیلی خشک و سرد، جوری که خودم هم فکرش رو نمی

طوری صحبت کنم، گفتم:روزی با سپهر این  

 

شکست مواجه شده؟! که ماموریتت باگران من شدی یا نگران اینن -  

 

تونستم از توی صداش تشخیص بدم.تعجب سپهر رو قشنگ می  

 

که تا االن نتونستم باهات خاطر اینماهی این چه حرفیه دختر؟ به -
تماس بگیرم ناراحتی؟ ببخشید واقعاً سرم شلوغ بود عزیزم! قول 
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 میدم دیگه تکرار نشه. آشتی!؟

 

یرم و ی آشتی رو چنان بامزه گفت، که نتونستم جلو خودم بگکلمه
 زدم زیر خنده؛ که گفت:

 

ام.طوری برام بخند زندگیه همینای جونم! همیش -  

 

 با این حرفش، ته دلم آروم گرفت. با ناراحتی گفتم:

 

ها رو تحمل جا دارم چیدونی اینخیلی دلتنگت هستم سپهر! نمی -
کنم!می  

 

دار شد و گفت:صداش قصه  

 

که اگر این عملیات رو من خیلی بیشتر دلتنگ هستم؛ ولی گفتم  -
هم رسیدن ما وجود ای برای بهآمیز تموم کنیم، دیگه هیچ مانعموفق
 نداره.

 

کنم. خوره؛ ولی خودم کنترل میی چشمم سر میاشکی از گوشه
 میگم:

 

تونم. خسته شدم!سپهر من دیگه نمی -  

 

مون هم که شده، باید طاقت بیاری خاطر عشقعزیزم کم مونده! به -
کاری که باید توی این ماموریتت انجام بدی، خیلی مهمه!و   
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پرسم:متعجب می  

 

کاری؟!چه -  

 

که تو کدوم شرکت قرارداد بسته خوب گوش کن! باید سابقه این -
هایی رو با موفقیت نتونسته به ثمر برسونه، بوده؛ و چه پروژه

و  ام بیاری. ماهی خیلی مهمه! مدارکش رو باید زود پیدا کنیواسه
 برام بیاری. مفهومه؟

 

 آب دهنم رو قورت میدم و میگم:

 

و بیارم آخه؟راز کجا باید اون مدارک  -  

 

تو وارد عمارت رادمهر بزرگ شدی!   دیگه پیدا کردن این  -
دونم که تو موفق میشی!مدارک که کاری نداره! می  

 

گفت. دردسر اصلی رو رد کردم. پیدا کردن اون سپهر درست می
م نباید کار سختی باشه. یک سوال توی ذهنم میاد  میگم:مدارک ه  

 

سپهر حاال این مدارکی که خواستی پیدا کنم، به چه دردت  -
خوره؟!می  

 

می خوام بد بیاری رو از ریشه  -  

کن کنم. تو نگران نباش! فقط برام اون مدارک رو جور کن.ریشه  
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کنم.ام رو میباشه تمام سعی -  

 

؟!دیگه باید برم  کاری نداری ممنونم عشقم! خب -  

 

 غمگین میگم:

 

نه خداحافظ! -  

 

کنم. باید کنم و خودم رو، روی تخت پرت میگوشی رو قطع می
تر بفهمم که مدارک سیاوش کجاست!هرچه سریع  

ی سیاوش رو سروقت براش فردا صبح زود بیدار شدم تا صبحانه
جا هست که اینای دستش بدم.  امروز روز سومی ببرم. نباید بهانه

های امروز بستگی داره!هستم و موندن یا نموندنم به اتفاق  

ی سیاوش رو براش آماده کردم  در اتاق باز کردم و داخل  صبحانه
رفتم؛ اما سیاوش  روی تختش نبود. توی اتاق چشم چرخوندم که 

دار، قرار داشت که روی یک کمد قفسهمتوجه ویلچرش شدم.  روبه
جا جا؟ دیروز اینود از کتاب. این رو کی آوردن اینهاش پر بقفسه

نبود. سینی صبحانه رو، روی میز عسلی کنار تخت گذاشتم و به 
 سمت ویلچر سیاوش رفتم. آروم گفتم:

 

جا نبود!عجیبه! این دیروز این -  

 

ها رو برام فراهم کردن.ین قفسه کتابدیشب خدمه ا -  
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ه؛ اما انگار دستش بهش سیاوش دستش باال برد تا کتابی بردار
رسید. کنار ویلچرش ایستادم و گفتم:نمی  

 

کمک نمی خوای؟ -  

 

 عصبی  داد زد:

 

خوام! سرت توی کار خودت باشه!نه نمی -  

 

ای باال انداختم که دوباره دستش زو به سمت همون کتاب دراز شونه
کرد. با نوک انگشتش، کتاب رو کمی از داخل قفسه به سمت جلو 

دفعه از داخل قفسه پایین افتاد. سریع دستم رو، ما کتاب یککشید؛ ا
قدری سنگین روی سر سیاوش سپر کردم. مطمئن بودم اون کتاب به

جا بشه!هست، که اگه توی سرش بخوره، مغزش جابه  

کتاب محکم به دستم برخورد کرد؛ که آخی گفتم. سیاوش به سمتم 
هام زل زد و گفت:چرخید. توی چشم  

 

تم سرت توی کار خودت باشه!  چرا توی کار من دخالت بهت گف -
کنی؟!می  

 

گه دستم رو، روی سرت سپر نکرده بودم، که االن تو کما بودی.ا -  

 

 آهسته ادامه دادم:

 

خاطرش داغون شد!جای تشکر کردنش هست. دستم بهبه -  
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 سیاوش پشت چشمی برام نازک کرد و گفت:

 

بگیری زیر کتاب. تقصیر خودت من که ازت نخواستم دستت رو  -
 بود!

 

خدا حرصی  پام رو به زمین کوبیدم  و به سمت در رفتم. به
پرستارهای قبل من حق داشتن که از دست این بشر فرار کنن. 

 غرور نیست که؛ سنگ پای قزوینه. ایش!

 

تونی کارت شروع کنی.از فردا می -  

 

باالخره من توی هاش خیره موندم. پس به سمتش چرخیدم. توی چشم
 شرطش برنده شدم. صدام رو صاف کردم و گفتم:

 

!باید در موردش فکر کنم. فعالً  -  

 

که صبر کنم، از اتاق بیرون اومدم. حاال یکم اون حرص و بدون این
 بخوره.

باز اتاق سیاوش افتاد. از اتاقم بیرون رفتم؛ که چشمم به در نیمه
اخل اتاق َسرک کشیدم؛ نگران شدم کمی خودم رو خم کردم و به د

ولی سیاوش داخل اتاق نبود بدون معطلی داخل اتاق رفتم. مالفه و 
روتختی سیاوش رو برداشتم و به سمت حیاط عمارت راه افتادم؛ که 
اگر بیرون باشه، مالفه رو دورش بندازم که سرما نخوره. وقتی که 

به داخل حیاط شدم، دنبال سیاوش گشتم؛ اما پیداش نکردم. نگران 
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ی دوم اطرافم خیره شدم. یعنی کجاست؟! کالفه داخل برگشتم. طبقه
رفتم؛ که از سالن اصلی، صداهایی شنیدم. صدای چندتا مرد بود که 

زدند. سریع داخل سالن رفتم! که انگار داشتن با سیاوش حرف می
چشمم به ویلچر سیاوش افتاد. وای نکنه از فیزیوتراپی اومده بودند. 

د که فیزیوتراپی رو کنسل کنم. گفتم االن هست که یادم رفته بو
 سیاوش عصبانی بشه!

 

اما از چیزی که سیاوش گفت، حسابی جا خوردم!    

 

متعجب به سیاوش خیره بودم؛ که یکی از اون مردها گفت:   

 

پس آقای رادمهر؛ اگر اجازه بدید، برای فیزیوتراپی از استخر اول  -
اره!شروع کنیم. چون بیشتر تاثیر میز  

 

سیاوش با تکون دادن سرش، حرفشون رو تایید کرد و بعد  
ویلچرش چرخوند به سمت من. اومد به جلو لبخندی بهم زد که من 

هنوز مات و مبهوت بهش خیره بودم. دهن بازم رو بستم. سریع 
 خودم رو جمع و جور کردم و گفتم:

 

کردین که فیزیوتراپی بشید؟! شما واقعاً قبول -  

 

سیاوش دوباره لبخندی بهم زد و گفت:   

 

خوان از استخر شروع کنن. بهتره زودتر آماده بشم.می -  
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و بعد از کنارم رد شد و ویلچرش رو سمت اتاقش هدایت کرد.  
 سریع داخل اتاقش شدم و با ذوق گفتم:

 

تون رو به دست بیارین، واقعاً خیلی خوبه! این که سالمتی -
به این نتیجه رسیدید که درمان بشید!حالم که باألخره خوش  

 

حال بودم قدر مغرور بود، که جواب من رو نده؛ ولی خب خوشاین 
که قبول کرده بود فیزیوتراپی بشه. به سمت کمد لباسش رفتم از این

 که   گفت:

 

نمیخواد کمک کنی؛ خدمه هستن. برو بیرون بهشون بگو بیان! تو -  

 

بازی کردم و گفتم:دونم چرا؛ اما باهاش لجنمی   

 

دم.ی کارهات رو انجام میتارت هستم. پس خودم همهمن پرس -  

 

و دوباره به گشتن ادامه دادم سیاوش چیزی نگفت؛ که به سمتش 
کنه. متعجب گفتم:چرخیدم. دیدم داره با نگاه شیطونی نگاهم می  

 

طوری بهم زل زدی؟!چرا این -  

 

پوزخندی زد و گفت:   

 

ردم.از حرفت تعجب ک -  
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ای باال انداختم و زیرلب زمزمه کردم:خیال شونهبی  

 

ستم دیگه! چه چیزی تعجب آوری هست؟هخوب پرستارت  -  

 

ای به صداش داد و  گفت:سیاوش سرفه  

 

کاری انجام بدی. خوام برام یکپس می -  

 

دوباره به سمتش چرخیدم و سوالی نگاش کردم! که گفت:   

 

بلیوسی.خوام ببریم دمی -  

 

طلبکارانه دستم رو به کمرم زدم و کمی عصبی گفتم:    

 

ای داری؟!از من چه توقع -  

 

 پوزخندی نثارم کرد و گفت:

 

ی کارهام رو باید انجام بدی مگه نمیگی پرستارم هستی! خب همه -
 دیگه.

 

ای بهش رفتم و به سمت توالت داخل اتاق، ویلچرش رو چشم غره 
 هول دادم و گفتم:
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  برو!بفرما حاال -

 

ای سر داد و گفت:قههقه   

 

خوام ببریم تونستم. میخب دختر خوب؛ این رو که خودم می -
 داخل.

 

کالفه پوفی کشیدم. بعد در توالت رو باز کردم و ویلچرش رو به  
 داخل آروم هول دادم و گفتم:

 

بفرما حاال برو. -  

 

پوزخندی بهم زد و گفت:   

 

زنی؟ ِد نه خودت رو به اون راه میواقعاً منظورم رو نفهمیدی یا  -
خوام که ببریم داخل دبلیوسی؛ در رو ببندی جوری میدیگه نشد. این

 و... .

 

هام ُگر گرفتن. ی بلندی کرد؛ که خیلی خجالت کشیدم. گونهخنده
قدر از حرفش خجالت کشیدم!دونم منه پررو چرا اینواقعاً نمی  

 

توالت هول دادم؛ که با حرصی شدم و ویلچرش رو محکم به داخل  
 سر داخل دستشویی فرنگی رفت و بلند فریاد کشید:

 

مانلی! -  
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با صدای فریاد سیاوش، چهارستون عمارت لرزید.   

فوری رفتم توی دستشویی و ویلچر سیاوش رو بیرون کشیدم. 
 صورتش حسابی از عصبانیت قرمز شده بود.

 

که نخندم. که  ه بودمزور جلوی خودم رو گرفتام گرفته بود و بهخنده
 اون گفت:

 

زارم!  ات نمیمانلی اگه بخندی زنده -  

 

دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و با صدای  بلند، شروع  به 
اش به حالت عادی برگشت و لبخندی خندیدن کردم. سیاوش چهره

 روی لبش اومد.

 

ای درهم و کالفه، داخل که در با شتاب باز شد و سروش با چهره
 اتاق  اومد. متعجب به من و سیاوش خیره بود.

 

خبره؟جا چهاین -  

 

 سیاوش دستی به پشت گردنش کشید و گفت:

 

چیزی نیست! -  

 

داد چی بود؟پس صدای داد و بی -  
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 سیاوش کالفه لب زد:

 

خوبم سروش! چیزی نبود! -  

 

شد که متعجب به بحث بین سروش و سیاوش خیره بودم. باورم نمی
قدر سیاوش براش مهمه!اینسروش،   

 

یکی از مردهایی که برای فیزیوتراپی اومده بودن، اومد داخل اتاق 
 و گفت:

 

اید؟!آقای رادمهر آماده -  

 

سروش کالفه به پشتش چرخید؛ که با دیدن مرد، متعجب به سمت ما 
 چرخید و گفت:

 

ایشون کی باشن؟! -  

 

نمایی زد و گفت:سیاوش لبخند دندون  

 

جا هستن!   رمان من اینبرای د -  

 

وم بود.حالی! قشنگ معلهوا زد زیر خنده. البته از خوشسروش یک  

 

 دستش رو الی موهاش فرو کرد و گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 168 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

 

خوای فیزیوتراپی بشی؟!یا... سیاوش میواقعاً... س -  

 

سیاوش با لبخندی که زد، حرف سروش رو تایید کرد. که سروش 
گنده نشست رو پاهاش. که اومد و توی بغل سیاوش پرید. مرد 

تیکه گفت: -سیاوش، تیکه  

 

. خجالت بکش! بابا پاشو خفه شدم!پاشو مرد گنده -  

 

دونم چرا؛ اما دوست نداشتم اون لحظه به پایان برسه. و این نمی
کردم؛ که حالی تموم بشه. زدم زیر خنده و بهشون نگاه میخوش

بلند شد و گفت:سروش هم زد زیر خنده و از روی پاهای سیاوش   

 

خورد به دیوار و آدم شدی! حالم که باألخره سرتوشخخیلی  -  

 

و باز خندید؛ که سیاوش هم زد زیر خنده. تعجب کردم. وای این 
حال قدر مغرور بود، که تا بهخنده. اینقدر قشنگ میبشر چه

هاش رو به کسی نشون نداده بود!خنده  

 

 سیاوش به سمتم چرخید و گفت:

 

مک سروش آماده میشم.تونی بری. با کمیتو  -  

 

سری تکون دادم و از اتاق بیرون رفتم. حس و حالم خیلی خوب 
بود. به سمت پنجره توی اتاقم  رفتم. که دیدم داره برف میاد. خیلی 
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 ذوق کردم و باألخره برف این زمستون هم اومد.

های سیاوش رو بردم بدم بخوره، دیدم سروش هم شب وقتی قرص
اتاق سیاوش روی مبل نشسته. توی  

 

های سیاوش رو گذاشتم و سیاوش خواب بود. داخل اتاق رفتم. قرص
 روی میز کنار تختش؛ که سروش گفت:

 

بیدارش نکن. خیلی امروز خسته شد. سخت تمرین کرد. بزار  -
 بخوابه.

 

سری تکون دادم خواستم از اتاق بیرون برم؛ که سروش از پشت 
گفت: دستم رو گرفت و آروم  

 

همراهم بیا. باهات حرف دارم. -  

 

از اتاق سیاوش بیرون رفتیم؛ که سروش من رو سمت اتاق خودش 
 که انتهای سالن اصلی بود، هدایت کرد.

 

حال به اتاق سروش نرفته بودم  وقتی داخل اتاقش شدم، اون هم تا به
آن ترس بندم داخل اومد و در رو پشت سرش قفل کرد. یکپشت

جونم.افتاد به   

 

که روی تختش نشست و اشاره کرد که من هم کنارش بشینم. از این 
دویونه هر کاری ساخته هست. آب دهنم رو قورت دادم. رفتم 

کنارش نشستم. البته با فاصله؛ که خودش این فاصله رو کم کرد و 
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 کنارم اومد و گفت:

 

ه فیزیوتراپی بشه؟!کتو سیاوش راضی کردی  -  

 

گفتم:سری تکون دادم و   

 

بله -  

 

 بهم نگاهی کرد و دستم رو گرفت و گفت:

 

خاطر رفتاری که این اواخر باهات داشتم، خیلی ممنونم ازت! و به -
 متاسفم!

 

دونم چرا؛ اما حس بدی بهم دست داد. دستم رو فوری از دستش نمی
 بیرون کشیدم. گفتم:

 

مشکلی نیست. -  

 

ای سر داد و گفت:خنده  

 

رسی؟تنکنه از من می -  

 

هم ریخت. به سمتش چرخیدم. پررو زل زدم توی اعصابم به
هاش. پوزخندی بهش زدم و گفتم:چشم  
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دتون خواستین ازتون بترسم!که یادتون رفته که خوینمثل ا -  

 

ور شد. مچ از پوزخندی که بهش زدم، عصبی شد. به سمتم حمله
 دستم رو توی دستش گرفت  و گفت:

 

طوری باهام حرف بزنی ها!اینهیچ خوشم نمیاد که  -  

 

تر کرد. دستم درد گرفت. سعی ژ دور دستش رو محکمبعد حلقه
 کردم دستم رو آزاد کنم. بلند داد زدم:

 

دستم رو ول کن. ولم کن... -  

 

هیس! کاری بهت ندارم. -  

 

 بعد ولم کرد و عقب رفت. کالفه دستی توی موهاش فرو کرد گفت:

 

نیست.بهتر بری؛ حالم خوش  -  

 

فوری بلند شدم تا از اتاق برم بیرون، که چشمم به گاو صندوق توی 
اتاقش زدم بیرون. از  اتاق سروش افتاد. دیگه معطل نکردم و از

طرفی از حرکت ناگهانی امشب سروش ترسیدم؛ از طرفی هم به 
 حضور اون گاو صندوق توی اتاق سروش فکرم درگیر شد.

روی زمین سر خوردم و بغضم رفتم توی اتاقم. در رو بستم و 
نی سروش، خیلی حالم بد ترسیدم. از این کار ناگهاترکید. خیلی می
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س افکارم رفت روی سروش و گاو صندوقی که توی شده بود. همه
اتاقش بود. توی این عمارت بزرگ، اصالً تا االن گاو صندوق ندیده 

، بودم؛ و دیدن اون گاو صندوق به اون بزرگی داخل اتاق سروش
ام کرد!حیرت زده  

 

ی سیاوش رو فردا صبح بعد از یک دوش آب گرم، رفتم صبحونه
آماده کنم؛ که خدمه رو مشغول کار دیدم. سوالی توی ذهنم اومد و 

کار غیر مستقیم پرسیدم:از یک خدمت  

 

والی داشتم؛ توی این خونه گاو صندوق هست؟!سالم یک س -  

 

کار متفکر گفت:خدمت  

 

خان هستش و کسی هم تا  بله؛ ولی توی اتاق سروشسالم خانم!  -
حال توی اتاق سروش خان نرفته. حتی برای نظافت هم اجازه به

کنن و اگه کسی غیر شون رو همیشه قفل مینداریم. ایشون در اتاق
کنن!عمد هم وارد اتاق ایشون بشه، به شدت تنبیه می  

 

 ابرویی باال انداختم و گفتم:

 

عجب! -  

 

را پرسیدین؟حاال چ -  

 

طوری برام سوال شده بود. پس فقط یک گاو صندوق هست. همین -
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 اون تم توی اتاق سروش خان؟

 

کنم اصالً فکر نزدیک بله؛ فقط یکی! به هرحال بهتون توصیه می -
شدن به اتاق سروش خان رو نکنین. ایشون خیلی حساس هستن به 

شون!حریم شخصی  

 

دارم تا ببرم سیاوش رو برمی  یسری تکون میدم و سینی صبحونه
اتاقش. سروش دیشب با خواست خودش من رو به اتاقش برد. چرا 

قدر روی رفت و آمد به اتاقش کار رو کرد. درحالی که ایناین
حساس هست. ولی وجود اون گاو صندوق توی اتاقش، خیلی باید 

 موضوع مهمی باشه. باید هرطور شده ازش سردر بیارم!

اتاق سیاوش زدم؛ که اجازه داد برم داخل. سیاوش ای به در تقه
کرد. دیگه اخالقیات و مشغول مطالعه بود. هرروز این کار رو می

هاش دستم اومده بود.عالقمندی  

 سینی رو کنارش گذاشتم و گفتم:

 

خیر!سالم صبح به -  

 

تونی بری. خیلی سرد سری تکون داد و به در اشاره کرد. یعنی می
رد. اصالً توقع این رفتار رو نداشتم. خیلی ناراحت باهام برخورد ک

دونم چرا این اواخر سیاوش خیلی برام مهم شده.شدم. نمی  

بدون حرف از اتاقش بیرون رفتم؛ که یک فکری بت سرم زد؛ که 
برم به اتاق سروش. صبح زود رفت شرکت. یواشکی سمت اتاق 

ذاشتم رفتم. سروش وقتی مطمئن شدم کسی اطراف نیست، دستم گ
ی در تا بازش کنم؛ ولی در رو قفل کرده بود. چه گیرهروی دست
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 فرصتی از دستت دادم!

ام بهش جلب شد. سمت ی پایین اومد؛ که توجهصدای زنی از طبقه
ها رفتم؛ که دیدم آیسو، و یا همون نازنین، با یک تیپ دلربا پله

اومد. کنارم ها باال اومده. و تا من رو دید، اخم غلیظی کرد. از پله
توجه بهم خواست رد بشه؛ که دستش رو گرفتم و گفتم:که رسید، بی  

 

نازنین واقعا من رو نشناختی؟ -  

 

کرد بشناسمش!که فکر نمیانگار از حرفم جا خورد! مثل این  

هام زل زد. با کمال تعجب، به سمتم چرخید کمی متعجب توی چشم
بهم  نگاه کرد. گین بعد فوری حالت صورتش عوض کرد و خشم
 دستم رو پس زد با لحن تحقیرآمیزی بهم گفت:

 

اال من رو شناختی به چی رسیدی!هه! خب که چی؟ح -  

 و بعد صورتش نزدیک گوشم آورد ادامه داد:

 

ات کنی؟ اصالً سیاوش اسم واقعیتو چرا خودت رو مخفی می -
دونه؟می  

 

بعد ازم فاصله گرفت و گفت:   

 

هام دست ر؛ چون نمیزارم کسی به داراییاز سیاوش فاصله بگی -
 بزنه خانوم سپنتا!

 

هاش تموم شد، من رو کنار زد و سمت اتاق سیاوش بعد اینکه حرف
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رفت. حرصی شدم. یعنی این واقعاً همون نازنینی هست که باهم 
توی پرورشگاه بزرگ شدیم؟! نه این زن نازنین من رو درون 

اون آیسو هست؛ نه نازنین. خودش کشته و یک زن ظالم خلق کرده. 
ترین ولی از تهدیدی که من رو کرد، ترسیدم. اگه به سیاوش کوچک

چی خراب بشه!ام بگه، ممکنه همهچیزی از گذشته  

 

کنجکاو سمت اتاق سیاوش رفتم. گوشم رو، روی در اتاق گذاشتم و 
هاشون گوش کردم. که ناگهان صدای فریاد سیاوش رو به صحبت

 شنیدم:

 

جا؟ اصالً با چه رویی پاشدی تونستی دوباره بیای این چطور -
ی قبل که ولم کردی بهت نگفتم که جا؟ هان؟ مگه دفعهاومدی این

جا! برو! بودنت عذابم خوام ببینمت. برو از ایندیگه این اطراف نمی
 میده.

 

دونم باهات کار رو نکن. من اشتباه کردم؛ آره میسیاوش با من این -
ی سکته برات اتفاق بیوفته؛ اما االن اعث شدم اون حادثهبد کردم و ب

خواد بیاد دیدنت و در پشیمون هستم. بابا از آمریکا برگشته و می
مون حرف بزنه. تو رو خدا بهش چیزی نگو! مورد مراسم عروسی

چی رو درست کنم!ت بهم بده که همهباشه؟ یک فرص  

 

هیچی بین ما نیست. چی رو به  بابات بگو. دیگه آیسو برو همه -
ی دیوارها رو اصالً دیگه برای ما، حتی مایی هم وجود نداره. همه

ها اهمیت های من گذشتی؛ به خط قرمزتو خراب کردی. از ممنوعه
زد رو خاطر تو میتر از همه، قلبم؛ قلبی که هر لحظه بهندادی؛ مهم
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خوام ببینمت.و نمینابود کردی. بر  

 

اما سیاوش... . -  

 

وش فریاد زد:سیا  

برو! -  

 

آیسو در رو اتاق چنان باز کرد، که تعادلم رو از دست دادم و  روی 
های پر از اشک، از اتاق زمین افتادم و با نفرت بهم زل زد. با چشم

هاش رو ی پایین رفت. سیاوش هم کالفه چشمبیرون زد و به طبقه
 بسته بود.

 

ی پایین وم! سریع طبقهاز جام بلند شدم. حاال وقت تالفیه آیسو خان
رفتم. به سمت حیاط ویالیی دویدم که تا آیسو بیرون نرفته، حالش 

روح گفتم:رو بگیرم. جلوش رو گرفتم. مثل خودش سرد و بی  

 

ات دیگه به تو تعلق نداره. پس دیگه خب آیسو؛ دیدی که دارایی -
روی دارایی که مال تو نیست، دست نزار. چون یکی دیگه صاحبش 

 شده.

 

هاش رو ریخت؛ ولی مغرورانه، با پشت دستش اشکهاش میاشک
 پس زد و گفت:

 

گیرم.رسیاوش فقط مال منه!پسش می -  
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و بعد از ویال بیرون رفت. سوار ماشین مدل باالش شد و تا جایی 
ای تونست، گاز داد و از عمارت رادمهر فاصله گرفت. لحظهکه می

روح فاصله بگیرم؛ ک و بیدلم خواست من هم از این عمارت تاری
شد.ولی نمی  

 

ی باال و وارد اتاق سیاوش شدم. خواستم ببینم داخل رفتم و طبقه 
خاطر آیسو، برای که حادثه سکته بهطوره؟ بعد فهمیدن اینحالش چه

هاش بسته چنان چشمسیاوش رخ داده؛ کلی ناراحت شدم. سیاوش هم
 بود.

 

نوهاش گذاشتم و آروم زمزمه هام رو روی زاجلوش زانو زدم. دست
 کردم:

 

حالت خوبه؟ -  

 

هاش رو هم باز نکرد. تصمیم گرفتم تنهاش جوابی نداد. حتی چشم
هام هام رو از روی زانوهاش بردارم! که دستبزارم. خواستم دست

هاش رو باز کرد و  بهم خیره شد. کمربند رو گرفت و چشم
گفتم: ویلچرش رو باز کرد خوش به جلو کشید. نگران  

 

کنی؟ االن میوفتی!کار میچی -  

 

 اهمیتی نداد و افتاد روی زمین کنارم و بعد گفت:

 

وقت بودنت بهم آرامش میدی. وجودت بهم امید میده مانلی! هیچ -
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 رو ازم دریغ نکن. تو فقط متعلق به منی؛ فقط به من!

 

ای هاش زبونم   از گفتن کلمهی حرفقلبم لرزید از کلمه به کلمه
 عاجز شد. تنها چیزی که تونستم بهش بگم، این بود که:

 

تونم!من نمی -  

 

هم کوبیدم و و ازش فاصله گرفتم سمت اتاقم دویدم و در رو محکم به
کنه؟ اگه عاشقم بشه طوری میزدم زیر گریه. خدایا چرا این مرد این

 من... .

، که سیاوش عاشقم بشهباز زدم زیر گریه. حتی فکر کردن به این
کنه  درحالی که من دلم یک جای دیگه هست!داغونم می  

جا برم. دیگه باید هرطور شده، کلید اتاق باید هرچه زودتر از این
 سروش رو گیر بیارم!

 

شب سیاوش به خدمه گفت که روی میز بزرگ داخل سالن اصلی 
بار دور یک میز شام بچینن و سیاوش، من و سروش برای اولین

نوع غذای سنتی درست کرده بودن، تا به غذاهای جمع شدیم. از هر 
جان، شروع به خوردن کرد؛ اما من امروزی. سیاوش با گفتن نوش

هیچ اشتهایی نداشتم. فقط تو فکر به دست آوردن کلید اتاق سروش 
 بودم. حداقل فعالً این اولین قدم هست برای پیدا کردن اون مدارک!

 

زد، گفت:فش میظر طور که قاشقی به غذای تویسروش همین  

 

مانلی؟ -  
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 از فکر بیرون اومدم و رو به سروش گفتم:

 

بله؟! -  

 

کنی؟ ازی میبچیزی شده؟ چرا با غذات  -  

 

اشتها ندارم! -  

 

اتفاقی افتاده؟ -  

 

 سیاوش لیوان آِب روی میز رو برداشت و گفت:

 

د افتاده باشه؟!نه؛ چه اتفاقی مگه بای -  

 

دوباره مشغول خوردن شد. من هم یکم از سروش سری تکون داد. 
 غذام خوردم؛ که سیاوش گفت:

 

های غذا رو همه با هم سر میز خوام از امروز به بعد وعدهمی -
بخوریم. دیگه هرکی جدا دوست ندارم برای خودش بخوره. 

 مفهمومه؟

 

 سروش با دستمال کنار بشقابش دور دهنش رو پاک کرد و گفت:
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باشه داداش! -  

 

ای گفت؛ که سروش گفت:ش خوبهسیاو  

 

کنی؟ شنیدم بابک خان از کار میی آیسو رو چیراستی قضیه -
 آمریکا برگشته. احتماال ً این روزها دیدن تو هم میاد!

 

 سیاوش عصبی دستش رو مشت کرد و با عصبانیت گفت:

 

چی بین من و آیسو تموم شده؛ اگه بابک خان هم خواست بیاد همه -
رو بهش بگو!جا، این این  

 

  

 

بعد به من اشاره کرد که ویلچرش رو داخل اتاقش ببرم. ویلچرش 
رو به سمت اتاقش هدایت کردم. داخل اتاق بردمش و بعد کمکش 

کردم که روی تخت بخوابه. مالفه رو، روش انداختم و خواستم برم؛ 
 که دستم رو گرفت و گفت:

 

مانلی! میشه بمونی؟! -  

 

صمیمی باشم. خیلی سرد گفتم:دیگه نباید با سیاوش   

 

ار دارم.کمتأسفم آقای رادمهر؛ ولی  -  
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که دوباره باهاش رسمی شدم، جا خورد؛ ولی دیگه مخالفتی از این
نکرد. دستم رو ول کرد و من هم از اتاق بیرون رفتم و در رو 

 بستم.

 

طوری با تا وقتی که اون مدارک رو پیدا کنم، مجبورم که این
نم!سیاوش رفتار ک  

 

توی سالن اصلی رفتم. سروش روی مبل نشسته بود و قهوه 
خورد. رفتم کنارش نشستم؛ که نگاهی بهم کرد. آروم لب زد:می  

 

دونستی که خیلی زیبایی؟!می -  

 

 از حرف سروش تعجب کردم؛ ولی به روم نیوردم.

 

های فیزیو حواست به سیاوش باشه و مراقبش باش. من توی تمرین -
رم کیش برای کارهای شرکت نیستم. توی این مدت تو چند وقتی می

ای؟!باید خیلی خوب از برادرم مراقبت کنی. متوجه  

 

 سری تکون میدم و میگم:

 

کنم.وب از ایشون مراقبت میخ» نگران نباشید -  

 

خوبه! -  

 

هوا سرش رو به چپ و راست تکون دوباره بهم نگاهی کرد که یک
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 داد. آروم گفت:

 

سروش؟ بس کن!چت شده  -  

 

و بلند شد که سمت اتاقش بره. از کارهاش اصالً سردر نمیارم. چرا 
کنه و بعد نگاهش رو ازم طوری نگاهم میوقتی من ر میبینه، این

دزده!می  

 

سعی کردم تموم فکرم رو، روی کلید اتاق سروش متمرکز کنم.  
 پشت دیوار رفتم و قایم شدم. دیدم سروش از جیبش یک دسته کلید

درآورد. بعد در اتاقش رو باز کرد و داخل اتاقش رفت. آره خودشه. 
ای بود؛ ولی دست بیارم. تصمیم عجوالنهمن باید اون کلیدها رو به

این تنها شانسم هست که امشب؛ نصفه شب به اتاق سروش برم و 
هاش رو بردارم!کلید  

م ام رو، روی ساعت سه نصفه شب تنظیم کردتوی اتاقم رفتم. گوشی
ام زنگ خورد، بیدار شدم و آروم در اتاقم رو و خوابیدم وقتی گوشی

باز کردم.  بیرون رفتم. سالن کامال تاریک بود و همه خواب بودن. 
سمت اتاق سروش رفتم. وقتی به در اتاقش رسیدم، آروم بازش کردم 

پاورچین سمت تخت سروش رفتم. طولی نکشید که  -و بعد پاورچین
ی ی عادت کرد. سروش خواب بود. چراغ قوههام به تاریکچشم

ام رو روشن کردم و نورش رو کم کردم و مشغول گشتن شدم گوشی
خورد، از خیلی استرس داشتم. با کوچکترین تکونی که سروش می 

چیز براق روی میز  لرزید با دیدن یکترس دست و پام می
رش ی سروش، نزدیکتر رفتم. آره دست کلید سروش بود. بمطالعه

کنه. برای همین روی داشتم. اگه کل دسته کلید رو بردارم، شک می
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کردم. که کلید در رو پیدا کنم. شون مییکی امتحان -در اتاق یکی
سروش تکونی خورد؛ که کلید از دستم افتاد. اشکم در اومد. ترسیدم 

ی که سروش بیدار بشه؛ ولی خداروشکر هنوز خواب بود. همه
ردم. فقط یکی مونده بود. داخل قفل در چرخوندم کلیدها رو امتحان ک

و بله! خود خودش بود. سریع از توی جا کلیدی درش آوردم و 
کلیدها رو روی میز سرجاش گذاشتم. آروم از اتاق بیرون رفتم و 

در رو بستم. نفس عمیقی کشیدم و  توی اتاقم رفتم. خداروشکر قدم 
آمیز بود!اولم موفقیت  

 

سروش، سراغ گاو صندوق میرم.فردا بعد از رفتن   

 

صبح سر میز دوباره برای صرف صبحانه جمع شدیم؛ که سروش 
 گفت:

 

خاطر جلو انداختن کارهای شرکت باید سیاوش من چند وقتی به -
 برم کیش!

 

قط وقتی کارت تموم شد، زود برگرد.فمشکلی نیست؛  -  

 

ای گفت و توی اتاقش رفت. با یک دست کت شلوار سروش باشه
اش عصبی بود. جذاب شیکی که تنش بود،  بیرون اومد؛ ولی چهره

 داد زد:

 

ساجده خانم! -  
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ی باال اومد و سرآسیمه گفت:زنی با قد کوتاه و تپلی، به طبقه  

 

بله سروش خان؟ -  

 

 سروش عصبی فریاد زد:

 

کی صبح رفته توی اتاقم؟ هان؟ -  

 

 ساجده خانم گفت:

 

کنه بره توی اتاق شما؛ حتی نمیکس جرأت  دونم آقا! هیچنمی -
ی باال رو انجام دادم!صبح خودم نظافت طبقه  

 

کردم. سردی خودم رو حفظ میخیلی استرس گرفتم؛ ولی باید خون
کنه. سیاوش فقط به اش میکار؛ حتما االن تنبیهچاره خدمتبی

سروش زل زده بود. بعد نگاهی به من کرد. عرق سردی روی 
ه بعد سیاوش گفت:ام نشست؛ کپیشونی  

 

خبرته سروش؟چه -  

 

 سروش شاکی گفت:

 

اقم گم شده؛ بین کلیدهام نیست. یکی برش داشته!کلید ات -  
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جای کار رو نکرده بودم؛ که سیاوش گفت:اصالً فکر این  

 

!من برش داشتم. برای همون نیست -  

 

هم من هم سروش متعجب به سیاوش زل زدیم. آخه چرا سیاوش 
گفت؟! نکنه فهمیده باشه که من کلید رو برداشتم؟!داشت دورغ می  

 سروش متعجب لب زد:

 

و برداشتی از اتاقم؟!رطور دست کلید را برش داشتی؟ اصالً چهچ -  

 

 سیاوش به سمتم چرخید و گفت:

 

از مانلی خواستم دست کلیدت رو برام بیاره و من هم کلید اتاقت  -
و قفل کنم.رو جدا کردم؛ تا وقتی نیستی، در اتاقت ر  

 

 سروش عصبی بهم زل زد و گفت:

 

دادم. احتیاجی به مخفی کاری خواستی بهت میاگه از خودم می -
 نبود!

 

 سیاوش گفت:

 

ای گرفتم.دونم تصمیم عجوالنهمتأسفم! می -  
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 سروش پوفی کشید رو به من گفت:

 

طالع خودم بری توی اتاقم.ادیگه نبینم بدون  -  

 

گفت:سیاوش عصبانی شد و   

 

م. تمومش کن سروش!گفتم که من ازش خواست -  

 

ها رفت و از اش رو برداشت وسمت پلهسروش عصبی کیف دستی
 عمارت  بیرون رفت. سیاوش من رو توی اتاقش برد.

 

میدوارم که تو، توی گم شدن کلید اتاق سروش دست نداشته باشی!ا -  

 

:روم نیوردم و محکم گفتمترسیدم؛ ولی به  

 

ای رادمهر! من از گم شدن کلید  اطالع نداشتم.خیر آق -  

 

 یک تای ابروش رو باال انداخت؛ و بعد جدی گفت:

 

کنم.اق سروش عوض میبه هر حال قفل در ات -  

 

طوری خراب میشه. دوباره استرس گرفتم و هام اینوای نه نقشه 
هام شروع به لرزیدن کرد. قشنگ حس کردم که رنگم االن دست

مشکوک نگاهم کرد و بعد گفت: پریده. سیاوش  
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تونی بری.می -  

 

خواستم از اتاق بیرون برم، که حالم بد شد و افتادم روی زمین. 
 سیاوش هول شد. ویلچرش رو سمتم آورد و با نگرانی گفت:

 

مانلی خوبی؟ -  

 

دستم به سرم گرفتم. چندتا نفس عمیق کشیدم که حالم خوب بشه. 
کنم. حتی بعضی اوقات شدیداً ضعف میوقتی استرس زیادی بگیرم، 

 از حال میرم!

جواب سیاوش رو فقط با تکون دادن سرم تایید کردم. سرم رو باال 
های نگران سیاوش شدم. آخه چرا باید آواردم؛ که متوجه چشم

قدر برای من نگران شده؟نگرانم بشه؟ چرا  این کوه غرو این  

 

خوبم سیاوش؛ نگران نباش! -  

 

صدا بیرون داد و عصبانی گفت:نفسش رو با   

 

که پرستار من چرا مراقب خودت نیستی؟ تو باید عالوه بر این -
 هستی، مراقب حال خودت هم باشی!

 

 از روی زمین بلند شدم و گفتم:

 

خاطر همین هست.ام سیاوش! فکر کنم بهخیلی خسته -  
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 سیاوش لبخندی بهم زد و گفت:

 

زدی. دیدی باألخره باز اسمم رو صدا -  

 

ام شدم. باید دوباره باهاش رسمی بشم.تازه متوجه سوتی  

 

زدم.رادمهر! نباید اسمتون رو صدا می ببخشید آقای -  

 

 سیاوش عصبی گفت:

 

کنی؟ چرا سعی داری ازم فاصله بگیری؟طوری مینلی چرا اینما -  

 

 صورتم رو ازش چرخوندم گفتم:

 

شما یک پرستار هستم. جا برای طوری بهتره! من فقط اینچون این -
 همین! نه بیشتر!

 

منتظر جواب سیاوش نموندم و از اتاقش بیرون زدم. نفس عمیقی 
صندوق فکر کنم. باید قبل از  کشیدم. من فعالً باید فقط به اون گاو

که سیاوش قفل رو عوض کنه، سراغ گاو صندوق برم.این  

اوش های سیشب تصمیم گرفتم سراغ گاو صندوق برم. وقتی قرص
رو بردم، خودم هم توی اتاقم رفتم. نصفه شب  به اتاق سروش رفتم. 

با کلید بازش کردم و داخل رفتم و در اتاق رو آروم بستم. چراغ 
ام رو روشن کردم.ی گوشیقوه  



 

 

 WWW.98IA3.IR 189 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

که با دیدنش خشکم  -به سمت گاو صندوق بزرگ داخل اتاق رفتم
رفته؛ که العاده پیشزد. خدای من! یک گاو صندوق دیجیتالی فوق

امکان نداشت بدون رمز مخصوص خودش باز بشه. لعنتی حاال 
کار کنم؟ دیگه ناامید شده بودم. روی صفحه گاو صندوق از عدد چی

 صفر تا نه شماره گذاری شده بود. پس احتماال رمزش شماره هست!

 اما از کجا رمزش رو پیدا کنم آخه!

تاقم  رفتم. خیلی از اتاق بیرون اومدم و در رو قفل کردم و توی ا
ناامید بودم؛ که یک فکری به ذهنم زد. شاید از زیر زبون سیاوش 

 بتونم در مورد رمز گاو صندوق حرف بکشم!

دونه!به احتمال صدرصد اون هم رمز گاو صندوق می  

 

فردا صبح تصمیم گرفتم یکم به خودم برسم. یک آرایش متوسط 
رژ لب، برق لب و  کردم از ریمل، خط چشم، سفید کننده، رژگونه،

ام انداختم. جلوی موهام هم بعد موهام رو بافتم از پشت روی شونه
فرق کج کردم. سپهر همیشه بهم میگه فرق کج خیلی خوشگلت 

کنه. یک مانتوی جلو باز صورتی، با یک شلوار سفید و شال می
های صندل بندی خوشگل ترکیبی از سفید صورتی پوشیدم؛ و کفش 

تم. باید  ها حس خوبی داشم کردم. بعد از مدتام هم پاصورتی
پرانرژی خودم رو نشون سیاوش بدم. فعالً باز باید با سیاوش 

چیز توی سینی مزه از همهی خوشصمیمی باشم. یک صبحونه
ی باال رفتم. به چیدم. هم برای سیاوش، هم برای خودم. بعد به طبقه

ای زدم که گفت:در اتاقش تقه  

 

بفرمایید! -  
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داخل رفتم. روی تخت دراز کشیده بود. تعجب کردم! هروز این 
 موقع مشغول مطالعه بود!

 

 جلو رفتم. سینی رو، روی میز عسلی گذاشتم و گفتم:

 

صبحونه آوردم. -  

 

 به سینی نگاهی کرد. یکم عصبی گفت:

 

خورم!ه بعد سر میز میمگه نگفتم از این ب -  

 

 سری تکون دادم و گفتم:

 

خوام دوتایی باهم صبحونه بخوریم.اما امروز میبله گفتی؛  -  

 

که دوباره باهاش صمیمی خاطر اینکرد. شاید بهمتعجب بهم نگاه می
گذاشتم و  . سینی رو، روی تختطوری تعجب کرده بودشدم؛ این

هایی که آورده بودم، کره، مربا، برای خودم و سیاوش تو بشقاب
وش نگاهی کردم و گفتم:پنیر و... . گذاشتم و مهربون به سیا  

 

خوای من بهت بدم؟می -  

 

هاش گرد شد.   خودم لقمه گرفتم. سمت دهنش این دفعه دیگه چشم
 بردم و گفتم:
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باز کن! -  

 

ی توی دستم رو خورد و هاش رو از هم فاصله داد و لقمهآروم لب
 شروع به جویدن کرد. برای خودم هم لقمه گرفتم؛ که گفت:

 

طرف طلوع کرده؟ آفتاب از کدوم -  

 

ای باال انداختم و گفتم:شونه  

 

شناس نیستم. دونم وهلل! آفتابنمی -  

 

ای کرد و گفت:خنده  

 

امروز خیلی عوض شدی. -  

 

خیال گفتم:دوباره بی  

 

نه؛ چی عوض شده؟ -  

 

های سینی رو، از روی تخت کنار کشید. دستم رو گرفت؛ که با چشم
زل زد و گفت:هام  گرد نگاهش کردم. توی چشم  

 

امروز زیباتر شدی! -  
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هام اومد. چند دونم چرا؛ اما خود به خود لبخندی روی لبنمی
های هم غرق بودیم؛ که صدای در اتاق رو شنیدم. ای توی چشمدقیقه

 سریع   دستم رو عقب کشیدم؛ که سیاوش گفت:

 

بیا تو! -  

 

کاری داخل اتاق اومد و گفت:خدمت  

 

خان بیان عمارت دیدن شما االن  قراره بابکآقای رادمهر شب  -
 زنگ زدن گفتن. خواستم بهتون اطالع بدم!

 

 به وضوح دیدم که سیاوش دستش رو مشت کرد و گفت:

 

های الزم ببینید.باشه برای شب آمادگی -  

 

کار چشمی گفت و بعد رفت. روی تخت دوباره نشستم گفتم:خدمت  

 

سیاوش چیزی شده؟ -  

 

چرخوند. لبخند محوی بهم زد و گفت: سرش رو به سمتم  

 

نه چیزی نیست. -  

 

خوای ببرمت توی حیاط؟می -  
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 نگاهی بهم انداخت و گفت:

 

نه از این عمارت خسته شدم. -  

 

 فکری به سرم زد و فوری گفتم:

 

بیرون! پس بیا کالً از عمارت بریم -  

 

 نگاه متعجبی بهم کرد؛ که بعد کالفه شد و گفت:

 

نه نمیشه. -  

 

 متعجب گفتم:

 

چرا؟! -  

 

خوای من رو با خودت ببری؟طور میچه -  

 

گفتم: وای کردم و چشمکی بهش زدم خنده  

 

اون با من! -  

 

 لبخندی بهم زد و گفت:
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باشه پس بریم! -  

 

کن جذب مشکی بیرونی با یک تیشرت مشکی یک شلوار گرم
پوشیده بود؛ و یک جفت کفش اسپورت هم پاهاش بود. موهاش هم 

ه باال با ژل هدایت کرده بود. خدایش خیلی مرد جذابیه!ب  

 

سمت ویلچرش رفتم؛ و به کمک خدمه، تا حیاط عمارت ویلچر  
 سیاوش رو بردیم؛ که بعد سیاوش رو بهم گفت:

 

گواهینامه داری؟ -  

 

 متعجب گفتم:

 

نه! -  

 

ای بهم رفت و گفت:چشم غره  

 

خانم؛ آقا علی رو طوری بریم؟  ساجده خب دختر خوب؛ االن چه -
 صدا کن بیاد. ماشین من هم از پارکینگ بیاره.

 

 ساجده خانم چشمی گفت؛ که من سریع مخالفت کردم و گفتم:

 

خواد!نه؛ نمی -  
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 سیاوش متعجب بهم نگاه کرد.  گفت:

 

چرا؟ بدون ماشین کجا بریم؟ -  

 

ه ساجده خانم گفتم:بی شیطونی کردم. رو خنده  

 

دونید این اطراف، ایستگاه اوتوبوس هست یا میساجده خانم! شما  -
 نه؟

 

 ساجده خانم متفکر گفت:

 

آره هست؛ آخر خیابون یک ایستگاه اتوبوس هست که میره به  -
 شهر!

 

 سری تکون دادم رو به سیاوش گفتم:

 

خب نظرت چیه؟ -  

 

 گیج و عصبی بهم زل زد و گفت:

 

من! سیاوش چی میگی مانلی؟ من با اوتوبوس بیام؟ اون هم  -
فهمی خودت؟!رادمهر معروف! اصالً می  
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 کالفه گفتم:

 

امروز قرار هست به عنوان دوستم بیای باهام! نه به عنوان سهام  -
داره نصف تهران! لطفاً برای یک روز هم که شده، بیا سیاوش 

 معمولی باش. بهت قول میدم خیلی بهمون خوش بگذره. هوم؟

 

کرد. گفت: دستش رو کالفه توی موهاش فرو   

 

بینم!لی اگه اتفاقی بیوفته، فقط از چشم تو میباشه! و -  

 

ی دلربایی کردم و گفتم:خنده  

 

باشه؛ آخ جون! بزن بریم. -  

 

ی نگرانی گفت:زمان با خندهویلچرش رو تند هول دادم؛ که هم  

 

.اندازیم آرومباشه دختر! االن می -  

 

زد که هوا سیاوش غر می از ویال که بیرون رفتیم، تا ته خیابون
همه گرما؟ طور عجیبی گرم شده بود؛ آخه وسط زمستون، اینبه  

 

باألخره چشمم به ایستگاه اوتوبوس خورد. توی ایستگاه رفتیم؛ که 
 سیاوش گفت:
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خوری ها!از کنارم تکون نمی -  

 

ای کردم و گفتم:خنده  

 

االن نگران خودتی یا من؟ -  

 

گفت: پشت چشمی برام نازک کرد و  

 

!معلومه؛ خودم -  

 

این دفعه اون هم خندید. نیم ساعت توی ایستگاه نشسته بودیم؛ ولی 
خبری از اتوبوس نبود و سیاوش حسابی کالفه شده بود و مدام غر 

زد:می  

 

ای بابا چرا نمیادظ؟ اوف هوا گرمه. ای خدا خسته شدم! اَه بابا  -
 شب شد چرا نمیاد. دارم از گرما هالک میشم.

 

 دیگه کفری شدم با داد و حرصی بهش گفتم:

 

سیاوش بسه دیگه! -  

 

هاش ای بهم زل زد؛ بعد زیر خنده و دستسیاوش متعجب چند دقیقه
ی تسلیم باال برد و گفت:رو به نشونه  
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ها رو هم اعصاب! منو میاری بیرون، باید اینباشه  دختر بی -
 تحمل کنی.

 

حال به اوتوبوس اومد. خوشای بهش رفتم؛ که اوتوبوس چشم غره
کردم؛ که جلومون روی ترمز زد. این اطراف یک ایستگاه نگاه می

خواستم سیاوش رو فقط با اوتوبوس ببرمـ مترو هم بود؛ اما می
ام گل کرده بود. سیاوش رو سمت آقایون، با کمک یکی از شیطونی

 مردهایی که می خواستن سوار اوتوبوس بشن باال بردیم؛ و بعد به
سیاوش کمک کردم روی صندلی اوتوبوس بشینه و ویلچرش رو 

ها که دستم رو گرفت و گفت:کنارش گذاشتـ خواستم برم سمت خانم  

 

کجا؟ -  

 

 آروم گفتم:

 

ها.جا مخصوص آقایون هست؛ من میرم سمت خانماین -  

 

  

 

 کالفه گفت:

 

جا!ات گرفته؟ بشین همینشوخی -  

 

ولی! -  
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 عصبی گفت:

 

بشین -  

 

پوفی کردم و کنارش نشستم.  من سمت پنجره بودم و به بیرون نگاه 
هوا دستم رو گرفت و کردم؛ که اتوبوس راه افتاد. سیاوش یکمی

 گفت:

 

مانلی! -  

 

هوم؟ -  

 

من حاالت تهوع بهم دست داده. -  

 

ای باال انداختم و گفتم:شونه  

 

تحمل کن! -  

 

 دوباره دستم رو فشار داد و گفت:

 

ام داره میاد باال!کنم تمام محتویات معدهاحساس میمانلی  -  

 

کار کنم؟خب میگی چی -  
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 عصبی بهم زل و گفت:

 

کاری کن! مگه پرستارم نیستی؟ خب یک -  

 

 من هم عصبی گفتم:

 

خیر! االن دوستت هستم. پس دیگه اسم پرستار رو نیار و اگه نه -
بریم؟خیلی سختت هست، توی این هوای گرم تا شهر پیاده   

 

 عصبی گفت:

 

ز اون گرماست! انه؛ این اوتوبوس بهتر  -  

 

ام گرفت؛ که ادامه داد:خنده  

 

سوارش نمیشم! از اتوبوس متنفرم! دیگه -  

 

رو هست.غ -ام گرفت. ای خدا! این بشر چه غرباز خنده  

هام گرم شد و خوابم باألخره سیاوش ساکت شد؛ که من هم چشم
اتوبوس، از خواب پریدم؛ که گفت:ی بردپ اما با داد راننده  

 

ایستگاه آخر. -  

 

کی توی هام رو باز کردم. سیاوش هم خواب رفته بود؛ ولی هیچچشم
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بلند شدم. اتوبوس نبود. فقط من و سیاوش مونده بودیم. از جام 
ی اوتوبوس ویلچر سیاوش سیاوش رو بیدار کردم. با کمک راننده

م. این ناکجا آباد کجاست؟!رو با هم پیاده کردیم؛ که تعجب کرد  

 

 سیاوش عصبی گفت:

 

جا کجاست؟مانلی این -  

 

از راننده اوتوبوس پرسیدم؛ که گفت بیرون از شهر هست و تا بعد 
 از ظهر، سرویس برگشتش نمیاد.

 

وای خدا! سیاوش از عصبانیت قرمز شد. از راننده خواست ما رو 
گفت: ها بود.تر از این حرفبرگردونه؛ اما مرده سمج  

 

متأسفم! ولی نگران نباشین؛ تا قبل تاریکی هوا، سرویس برگشت  -
 میاد.

 

افتاد؛ ولی و رفت. مطمئنم سیاوش اگه فلج نبود،  به جون یارو می
 خب اتوبوس رفت و من و سیاوش موندیم.

 

 سیاوش با عصبانیت گفت:

 

دادم.فرما! این هم از بیرون رفتن ما! نباید به حرف تو گوش میب -  

 

ای رو گرفت. گوشی اش رو از جیبش در آورد و شمارهبعد گوشی
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اش رو دوباره توی تر شد. گوشیرو گذاشت دم گوشش؛ که عصبی
 جیبش گذاشت و گفت:

 

مون خاطر تو شد مانلی! ببین وضعیتاش بهلعنتی آنتن نداریم! همه -
 رو تو رو خدا!

 

 عصبی گفتم:

 

حاال بیا بریم. این دور و  باشه تقصیر من شد که حواسم نبود.  -
 اطراف شنیدم یک پارک تفریحی هست. شاید گوشی اونجا آنتن بده.

 

اش کم شد و گفت:سیاوش کمی از عصبانیت  

 

باشه بریم. -  

 

ویلچر سیاوش رو به حرکت در آوردم. توی مسیرمون چند نفر رو  
جا هست یا نه؛ گفتن دیدم. ازشون پرسیدم که پارک تفریحی این

مسیرش هم بهم گفتن که از کجا باید برم. هست و  

 

و رسیدیم. خیلی جای قشنگی بود. بیشتر مثل یک پارک جنگلی 
 سیاوش گفت بریم یک بزرگ بود.  داخل رفتیم. خیلی شلوغ بود؛ که

مون تر. یکم از شلوغی دور شدیم؛ که دیگه اطرافجای خلوت
تنی فروشی خلوت شد. کنارمون چندتا مغازه رستوران و کافه و بس

و سوپر مارکت هم بود. که سیاوش دستش رو گذاشت روی  شکمش 
 و گفت:
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قدر گرسنمه.وای چه -  

 

 تا گفت گرسنمه، من هم گرسنم شد؛ که گفت:

 

جا یک رستوران هست؛ بریم غذا بخوریم.این -  

 

 سریع یک فکری توی ذهنم جرقه زد. گفتم:

 

خوام خودم برات یک چیزی درست کنم!نه؛ می -  

 

 متعجب بهم زل زد؛ که گفتم:

 

جا؛ االن میام.صبر کن همین -  

 

 داخل سوپر مارکت رفتم و توی یخچالش رو دید زدم.

 

بندی شده افتاد. یک های بستهچی داشت؛ که چشمم به بال پاچینهمه
اش رو برداشتم و یک نوشابه و چندتا گوجه. فقط منقل نداشتم؛ بسته

 که رو به مرد فروشنده گفتم:

 

آقا منقل داری امانت بدی؟ -  

 

 مرد گفت:
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آره دارم؛ پشت یخچال هست. -  

 

منقلش رو گرفتم با یکم زغال نون و بعد پیش سیاوش رفتم. وقتی 
های خرید توی دستم رو دید متعجب گفت:نایلون  

 

ها چیه؟!این -  

 

ای کردم و گفتم:خنده  

 

غذایی بهت بدم خوام برات بال پاچین کباب کنم سیاوش خان! می -
 که توی عمرت نخوردی!

 

 هنوز متعجب بهم خیره بود. بعد گفت:

 

مگه بلدی؟! -  

 

ای کردم و گفتم:دوباره خنده  

 

دم.بله؛ تا حاال چندبار درست کر -  

 

 رفتیم افتادم؛ اونی سهرابی  بیرون مییاد اون روزها که با خانواده
رو من درست کنم. ها کردم که جوجهبازی میاش لجموقع من همه

شون تنگ شده.برای همین استاد شدم. هعی دلم برای همه  
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الو کجایی؟  -  

 

 با صدای سیاوش، به  خودم اومدم و گفتم:

 

ها؟  -  

 

ها چیه؟ -  

 

بله جانم! -  

 

 سیاوش پوزخندی زد و گفت:

 

خوای کنی، فقط زود باش؛ آفرین حاال با ادب شدی. هرکاری می -
 که گرسنمه.

 

ها خودشون توی ای بهش رفتم و مشغول شدم. بال پاچینغرهچشم 
بندی به سیخ کشیده شده بودن. برای همین، فوری سراغ منقل بسته

ها رو توش ریختم و با کبریت و یکم از بنزینی که از رفتم و زغال
قدر بادش زدم و مون گرفته بودم، روشنش کردم. اینی بغلیخانواده

هوا سیاوش زد زیر نرم داغ شد و بعد یک هافوتش کردم؛ که زغال
 خنده. متعجب بهش زل زدم؛ که با خنده رو بهم گفت:

 

طوره؟ بابا رمضون من چه -  
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ام رو در آوردم. به خودم باز زد زیر خنده. وا! این چشه؟ آینه
ام طوری بهم بخنده. روی بینیچاره حق داشت ایننگاهی کردم. بی

خاطر دودی که بهم خورده بود.بود. بههام همه سیاه شده و گونه  

 

ها رو روش چیدم و مدام دوباره مشغول شدم. بال پاچین
ها رو به سیخ کشیدم وجهچرخوندم؛ که حسابی کبابی بشه. بعد گمی

ها رو هم کبابی کردم. وقتی تموم شد، و روی منقل گذاشتم و اون
ر هم گذاشتم های خرید کناشون رو گذاشتم. بعد نایلونالی نون همه

های سیاوش با دیدن و غذا رو روش گذاشتم. همراه نوشابه. که چشم
های کبابی، برقی زد. گفت:بال پاچین  

 

ن جوجه چه کرده!به! ببین ای -به -  

 

گفت جوجه دورغ. چرا با حرفش، یاد سپهر افتادم؛ که همیشه بهم می
زدم و خیلی دلم برای شنیدن این کلمه تنگ شده بود؟ لبخندی بهش 

 گفتم:

 

از دهن نیوفتاده. خب دیگه شروع کنیم تا -  

 

:یکم برای سیاوش الی نون بال پاچین گذاشتم. به دستش دادم و گفتم  

 

نوش جان! -  

 

دفعه گفت:با اشتها شروع به خوردن کرد. بعد یک  
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مزه شده.ه چه خوشب -به -  

 

دی کردم و گفتم:خنده  

 

کنه و بد بشه؟! چیزی درست آخه مگه میشه ماهی یک -  

 

 سیاوش اخمی کرد. با صدایی متعجب گفت:

 

ماهی؟! -  

 

طوری دادم. حاال چه هام رو محکم بستم. وای خدا! چه سوتیچشم
اش کنم؟ دوباره عصبی گفت:جمع  

 

گه اسمت مانلی نیست؟!مبا توام! چه ماهی؟  -  

 

سرد باشم؛ و بعد نفسم رو فوت کردم. تمام تالشم رو کردم که خون
 با لبخند مصنوعی گفتم:

 

آره؛ یعنی اسمم در اصل ماهی هست؛ ولی چون دوستش نداشتم،  -
 به مانلی تغییرش دادم.

 

 یک تای ابروش رو باال انداخت و گفت:

 

ات نبود؟پس چرا تو شناسنامه -  
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زور قورت دادم و گفتم: آب دهنم رو به  

 

خب چون... . -  

 

مون پرت شد.صدای مردی اومد که حواس  

 

ی سوپرمارکت بود.فروشنده  

 

خوام ببرم.منقل تموم شده، بده می اگه کارت با  -  

 

اش سری تکون دادم و منقل رو بهش دادم. که سیاوش یاد گوشی
ای گرفت و بعد گوشی رو افتاد. از جیبش درآورد. فوری شماره

 کنار گوشش گذاشت.

 

ینم. منتظرم الو علی! زود بیا به پارک جنگلی بیرون شهر. با ماش -
 خداخافظ!

 

به سمت من چرخید و گفت:   

 

ب بریم این اطراف یک دوری بزنیم؛ االن علی هرجا باشه میاد!خ -  

 

حال شدم بحث اسمم رو  یادش سری تکون دادم. توی دلم خوش
 رفت؛ ولی دیر یا زود باز یادش میاد.
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هاش برام های نوجوانیرفتیم توی باغ جنگلی و سیاوش از خاطره
قدر شیطون بوده. عین خودم. چند تعریف کرد؛ که کلی خندیدیم. چه

ام و پرورشگاه افتادم. ببین از کجا به کجا لحظه یاد زندگی گذشته
 رسیدم!

ی هام برقی زد. یک رودخونهرفتیم؛ که چشمطور میداشتیم همین
بزرگ، اما کم عمق جلومون بود. هوا هم گرم. بهترین وقت برای 

با ذوق رو به سیاوش گفتم: تنی هست.آب  

 

تنی کنی، خنک بشی؟نظرت چیه یکم آب -  

 

ی منفی تکون داد و گفت:سری به نشونه  

 

نه؛ حرفش هم نزن! -  

 

ی شیطونی کردم و گفتم:خنده  

 

ه من!فعالً که تو، روی ویلچری؛ ن -  

 

 بعد؛ ویلچرش رو، به   سمت رودخونه هول دادم؛ که گفت:

 

نه! -  

 

ویلچرش رفت توی رودخونه.و ُشلوپ   
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خندیدم. بعد خودم هم داخل ریز می -اش دیدنی بود. بهش ریزقیافه
 آب رفتم.

های وسواسی آبش کامالً ولرم و خوب بود. دیدم سیاوش مثل این آدم
هام رو پر آب ای کردم؛ بعد با شیطونی، مشتبه آب زل زده. خنده

شد. اون هم بدجنسی کردم و روی سیاوش پاشیدم؛ که موهاش خیس 
اش رو، پر آب کرد و روی   سر و صورتم های مردونهنکرد، مشت

کردم، اون من ریخت؛ که دوتامون خندیدیم. من اون رو خیس می
مون ادامه داشت، که بعد سیاوش یکهو بازیطور جنگ آبرو. همین

دستم رو گرفت و  با اون موهای ریز بلندی که روی صورتش 
بی جذابش کرده بود. بهم زل زد و با لبخند گفت:ریخته بود، حسا  

 

خیلی شیطون شدی ها! -  

 

دونم ی لبم نشست. نمیکه خودم بخوام، لبخندی گوشهبدون این
های هم غرق بودیم و سیاوش قدر گذشت بود که ما توی چشمچه

 نگاهش رو ازم گرفت و گفت:

 

هاست که ماشین بیاد.بهتر بریم. االن -  

 

دادم و ویلچر سیاوش رو از آب بیرون کشیدم و به سری تکون 
شده بودیم. هیچ خروجی  سمت خروجی راه افتادیم؛ ولی انگار گم

نبود. سیاوش هم کالفه شده بود. یک تپه دیدم؛ که بعد به مسیر 
خورد. خواستم برگردم؛ که مردی رو از دور جنگلی و کوهستان می
 دیدم. به سیاوش گفتم:
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خروجی بپرسم بیام. بمون، برم از  اون آقا جا منتظرهمین -  

 

سری تکون داد. ویلچر رو از تپه فاصله دادم و با دو سمت مرد 
شنید. ناگهان رو نمیزدم! اما انگار صدام رفتم و از دور صداش می

فریاد سیاوش رو شنیدم. به پشتم چرخیدم. دیدم ویلچرش لیز خورد و 
سمت تپه دویدم و داد زدم:زده به از تپه پایین پرت شد.  حیرت  

 

سیاوش! -  

 

ی تپه رسوندم. وقتی به پایین نگاه کردم،  ویلچر خودم رو به لبه
سیاوش رو دیدم؛ که به طرف چپ، روی زمین افتاده. خیلی 

طور از تپه دویدم و پایین رفتم!ترسیدم! جوری که نفهمیدم چه  

 

«سیاوش»  

 

ویلچر تکون خورد. تا آن وقتی که مانلی دنبال اون مرد رفت، یک 
ی تپه رفت و به پاییم پرت شدم. به خودم اومدم، ویلچر به سمت لبه

تنها کاری که تونستم انجام بدم، فریادی بود که قبل از افتادنم کشیدم؛ 
ی من بشه و دیگه هیچی نفهمیدم و ویلچرم چپ که مانلی متوجه

ی گفتم. کرد. با دردی که توی پهلو و دست چپم پیچید، از درد آخ
کردم خیلی خواستم دستم رو تکون بدم؛ اما دستم رو حس نمی

 -ترسیدم که عاقبت پاهام، سر دستم هم بیاد. که صدای گریه و هق
های مانلی، نظرم رو جلب کرد. از تپه پایین دوید و با هق کردن

ام نگاه کرد.گریه، به ویلچر چپ شده  
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چرم رو از روی زمین های لرزونش ویلسریع به سمتم اومد. با دست
هاش زل زدم که حسابی بارونی شده بود. باورم بلند کرد. توی چشم

نمیشه! این دختر؛ یعنی واقعا داره برای من، مثل ابر بهار گریه 
لرزید، گفت:کنه؟! با صدایی که از بغض و ترس میمی  

 

سیا... سیاوش... خ... خوبی؟! -  

 

تم و چشمم رو بستم.دوباره درد توی دستم پیچید؛ که آخی گف  

 

و اون نگران و هول کرده. دستم رو آروم گرفت و خاک روی 
هام هم با اون یکی دستش تکون داد. گفت:لباس  

 

شده سیاوش؟ کجات درد داره؟!چی -  

 

 دستم رو آروم تکون دادم و گفتم:

 

ترسم مانلی دست چپم اصالً حس نداره. خیلی هم درد داره. می -
 شکسته باشه!

 

ریخت، گفت:طور که اشک میدستم نگاه نگرانی کرد و همینبه   

 

اش بخشم. همهات بشه، خودم رو هرگز نمیسیاوش اگه چیزی -
کار کنم؟!تقصیر منه! خدایا چی  

 

هاش جوری جا خوردم؛ که دردم یادم رفت. این از حرکت و حرف
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دونم این چه اش گرفت. نمیدختر واقعا کشف نشدنی هست. باز گریه
دونم چرا؛ وقتی گریه اش سراغم میاد. نمیس لعنتی هست که همهح

خنده، انگار دنیا دونم چرا؛ وقتی میگیره. نمیکنه، قلبم درد میمی
قدر این دختر برام مهم شده. خدایا! دونم چرا اینمال من هست. نمی

طوری توی ذهن و روح و قلبم افتاده. این حس لعنتی چیه که این
کردم. خیلی ترسیده ش کم شد. باید مانلی رو آروم میدستم یکم درد

بود. رنگ به رخ نداشت. آخه مگه یک پرستار ساده هم برای یک 
باری هست که یک نفر جز قدر نگران میشه؟ این اولینآدم این

قدر نگرانم هست.سروش این  

 

دستش پس زد؛ که بهش گفتم: هاش رو با پشتآروم اشک  

 

ه!ریه نکن. حالم بد میشمانلی! تو رو خدا گ -  

 

هام زل زد و گفت:اش توی چشمهای بارونی خوشگلبا اون چشم  

 

طوری شدی و االن درد داری! نباید اش تقصیر منه که اینهمه -
ذاشتم.تنهات می  

 

رفتم.    گفتم:اش گرفت با دستش گدوباره گریه  

 

چیزی موندم. االن هم که نه تقصیر خودم بود. نباید لب تپه می -
نشده؛ من حالم خوبه. ببین دستم هم درد نداره. جون سیاوش دیگه 

 گریه نکن!
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کرد؛ ولی بهش که دستم خیلی درد میباألخره آروم گرفت. با این
 دروغ گفتم تا آروم بگیره.

 

هاش رو پاک کرد و گفت:اشک  

 

جا بمون.من میرم کمک بیارم. همین -  

 

مرد اومد و به کمک اون  سری تکون دادم که فوری رفت و با یک
مرد، از تپه ویلچر رو باال بردیم و بعد به سمت خروجی رفتیم. که 

جا با ماشینم منتظر بود. به کمک علی، روی صندلی علی هم اون
عقب نشستم و مانلی هم کنارم نشست و دستم رو گرفت و نگران 

 گفت:

 

کنه؟!هنوز درد می -  

 

 لبخندی بهش زدم و گفتم:

 

ره!نه؛ بهت -  

 

کرد. به علی گفتم بریم بیمارستان. وقتی به اما شدیداً داشت درد می
بیمارستان رسیدیم، وارد اتاق دکتر شدم. از دستم عکس گرفت و بعد 

 از برسی گفت:

 

نه آقای رادمهر! نگران نباشین! چیزی نیست. یک در رفتگی  -
کنم مدتی با دستتون کار نکنین.کوچیکه؛ ولی پیشنهاد می  
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دونم چرا؛ اما یک لحظه فکر کردم عاجزترین آدم روی زمین نمی
هام حلقه بار توی چشمهستم. به پاهام نگاه کردم. اشک برای اولین

تونم استفاده کنم. کرد. تنها کارایی بدنم، دستم بود؛ که از اون هم نمی
هاش خیلی ناامید بودم؛ که مانلی جلوی پاهام زانو زد. اون هم چشم

کنم اون تنها کسی هست که من دونم چرا؛ اما حس میمیخیس بود. ن
هام نگاه کرد و گفت:فهمه. توی چشمرو می  

 

های من، بیست و چهار اصالً نگران نباشید سیاوش خان! دست -
 ساعته در اختیار شماست.

 

 لبخندی بهش زدم و گفتم:

 

مرسی که هستی! -  

 

قدر عجیب این دونم این دختر چراتوی نگاهش انگار لرزید. نمی
 هست!

 

بعد انجام دادن کارهای الزم، از بیمارستان بیرون اومدیم. مانلی هم 
نگران و دپرس بود. تا خود ویال حرفی نزدیم. بعد که رسیدیم، من 

 رو توی اتاقم بردن. خواست بره؛ که دستش رو گرفتم و گفتم:

 

مانلی! -  

 

 سوالی به سمتم چرخید؛ که گفتم:
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خوام بهم بگی. اتفاقی کنه!    میچیزی اذیتت میکنم احساس می -
 برات افتاده؟!

 

نگاهش ترس به خودش گرفت و با کمی لرزش که توی صداش 
 مشخص بود، گفت:

 

نه سیاوش خان! خوبم! اتفاقی هم نیوفتاده. اگه اجازه بدید، برم  -
هام رو عوض کنم. هنوز خیسه.لباس  

 

تونم این دختر رو عا نمیفهمم. واقسری تکون دادم که رفت. نمی
کنم داره بهم دورغ میگه و گاهی هم حس بفهمم. گاهی حس می

تونم این دختر رو کنه. واقعاً نمیکاری میکنم داره ازم مخفیمی
کنم قدر رسمی میشه، که فکر میها باهام ایندرک کنم! بعضی وقت

کنم میقدر صمیمی، که فکر هستیم؛ و گاهی این قدر با هم غریبهچه
 چندین وقته باهم هستیم.

 

سعی کردم روی افکارم کنترل پیدا کنم. امشب قرار هست بابک 
خان به عمارت من بیاد. نباید ازش کم بیارم. یاد آیسو و خاطراتی 

قدر قدر خوش بودیم. اینکه قبل از فلج شدنم باهم داشتیم، افتادم. چه
و هیچی نیستم. در کردم بدون آیسبهش وابسته شده بودم، که حس می

خاطر ثروتم با من بود. و االن هم که دیگه فلج حالی که اون فقط به
چرخید!شدم، فقط از روی ترحم دورم می  

 

کنم که تمام اون آیسو دیگه برام اصالً اهمیتی نداره. االن حس می



 

 

 WWW.98IA3.IR 217 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

احساسات رو نسبت به مانلی پیدا کردم؛ ولی این حسی که بهش 
و دوست داشتن هست. حسی هست که تا به  دارم، فراتر از وابستگی

 االن تجربه نکرده بودمش!

 

«ماهی»  

 

طوری توی اتاقم رفتم. نفسم رو با صدا فوت کردم. وای چرا این 
چی میشه!ی همهقدر سوتی میدم، که متوجهشدم؟ آخرش این  

اش وا دادم. تو های امروز رو مرور کردم. امروز همهدوباره اتفاق
خاطر افتادنش قدر بهین تپه؛ وای وقتی یادم میاد که چهی پایرودخونه

 گریه کردم، از خودم تعجب می کنم!

ش عمیق شده؟قدر نسبت به سیاواحساتم از کی این  

کنم رفتم خودم روی تخت انداختم و به سقف خیره شدم. حس می 
ترین اتفاقی تر شده. حتی اگه کوچکها برام مهمی آدمسیاوش از همه

هم میریزم!یوفته، بهبراش ب  

 

طوری شدم؟ینابندم. خدایا! چرا کالفه چشم می  

کنم، سیاوش!چشم باز می  

بندم، سیاوش!می   

ی فکرم سیاوش شده؟!آخه چرا همه   

 

خدمه کلی تدارک برای مهمون های سیاوش خان دیده بودن، بابک 
 خان؟! یعنی همون مردی که حضانت نازنین گرفته بود؟

ا بهتره بگم آیسو هم امشب میاد، باید حسابی به خودم حتما نازنین ی
برسم و اعتماد بنفسم حفظ کنم نمی دونم دلیلش چیه اما دوست دارم 
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 با آیسو رقابت کنم!

 اما برای چی نمی دونم!

 شاید  پایان این رقابت به سیاوش منتهی میشه!

سرم به طرفین تکون دادم که روی افکار تمرکز پیدا کنم، خب 
که منم برم تا لباسم رو عوض کنم .وقتشه   

به سمت اتاقم  رفتم که دیدم در اتاق سیاوش بازه به داخل اتاق اش 
، پرده های متصل شده به پنجره رفتم که چشمم به در باز تراس افتاد

توی باد به رقص در اومده بودن، حضور ویلچر سیاوش داخل 
ه شکستگی تراس خودنمایی می کرد، به سمت  تراس رفتم که متوج

های شیشه شدم ترسیدم، قاب عکس های شکسته و چندتا عکس پاره 
شده روی زمین افتاده بود به سمت ویلچر سیاوش رفتم چشم هاش 

بسته بود، تا چشمم به دست هاش افتاد هینی کشیدم دست هاش 
زخمی شده بود و داشت ازشون خون چکه می کرد دست های 

لوم چنگ زد و اشک هام سیاوش توی دست هام گرفتم بغض به گ
 رون شدن با صدای لرزونی گفتم:

 

سیاوش! -  

 

آروم چشم هاش رو باز کرد و هیچی نگفت فقط یک لبخند محو بهم 
زد، فوری با پشت دستم اشک هام رو پس زدم گفتم:بیاین ببرمتون 

 داخل اتاق تا زخم دست هاتون رو پانسمان کنم.

 

  

 

 سری به نشونه منفی تکون داد گفت:
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ی خوبه، بزار یکم دیگه توی این حال باشم لطفا.همینطور -  

 

غمگین بهش زل زدم که یک عکس از جیبش در آورد بهش نگاه 
کرد و قطره ای اشکی از چشم هاش به روی عکس افتاد، باورم 

نمیشد که سیاوش خان بزرگ انقدر حقیر شده! انقدر غمگینه، انقدر 
ابل باور نبود.ناامیده، که داره گریه می کنه برام ق  

 با صدای خش دار خشکی گفت:

 

مانلی خسته شدم که انقدر به خاک سرد نشستم خسته شدم، از  -
عاجز بودن خسته شدم، از زندگی کردن خسته شدم از نشستن روی 

 این ویلچر لعنتی خسته شدم، مانلی خسته شدم!

 

خدایا چقدر این مرد داره درد می کشه، سیاوش با تنفر به عکس که 
 توی دستش داشت خیره  بود و بعد انداختش روی زمین و گفت:

 

هه همه از پشت بهم خنجر زدن، همشون تک تکشون یک زخم  -
توی بدنم گذاشتن رفتن!همه کسایی که من تموم زندگیم بهشون دادم 

نفس کشیدن رو ازم گرفتن! از همشون متنفرم از آیسو،از 
 سیامک،از سپهر،از همشون.

 

اوش تعجب کردم منظورش چی بود؟از حرف های سی  

حتی از سپهر هم نام برد خدای من مگه سپهر با سیاوش چیکار 
 کرده بود؟!چه گذشته ای بین شون بوده!

عکسی که سیاوش انداخت روی زمین برداشتم عکس آیسو بود که 
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در کنار سیاوش بود، اما انگار جشن نامزدی چیزی گرفته بودن آخه 
خور زیبا به رنگ سفید بود و در کنار تن آیسو یک لباس با تن 

ای پوشیده بود، ایستاده بودن و به سیاوشی که با کت شلوار مشکی
 لنز دوربین نگاه می کردن!

 سیاوش گفت:

 

مانلی میشه بریم داخل. -  

 

سری عکس توی داخل جیبم گذاشتم و ویلچر سیاوش به داخل اتاقش 
هاش رو پانسمان بردم، جعبه کمک های اولیه آوردم و زخم دست 

کردم،  خدمه مخصوص سیاوش اومدن لباس های سیاوش برای شب 
تعویض کنن منم رفتم توی اتاقم، به سمت سرویس داخل اتاق رفتم 

به دست صورتم آبی زدم، بعد دنبال لباسی مناسب امشب داخل کمد 
شدم یک مانتو یخی تا زانوم پوشیدم و یک شلوار قد نود لی آبی 

البی با مانتوم ایجاد کرد بود همراه کفش های پاشنه روشن که تزاد ج
بلند سفیدم و یک شال آبی کاربنی که خیلی بهم می اومد و یک 

آرایش ملیح مات کردم کرم و پودر سفید کنند زدم سایه آبی روشن 
زدم و از روش خط چشم کشیدم و ریمل به مژه هام زدم که مژهای 

ورتی گلبهی هم به گونه هام بلندم فر خورد و باال اومد رژ گونه ص
کشیدم و یک رژ صورتی پررنگ زدم که آرایشم تکمیل کرد و در 

آخر پابندی که سپهر بهم داده بود به پام بستم، عکسی که از توی 
تراس سیاوش  برداشتم بودم رو روی تختم گذاشته بودم رو برداشتم 

م و به آیسو نگاه کردم دیگه اون حس خواهرانه ای که بهش داشت
 جاش رو به نفرت داده بود!

امروز از حرف های سیاوش خیلی ناراحت شدم دلم واقعا به حال 
سیاوش می سوخت اون االن خیلی احساس ناامیدی می کنه باید 
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 کمکش کنم.

به گوشیم پیامی اومد که از رو میز عسلی برش داشتم سپهر بود که 
جه فنچ نوشته بود"سالم پرنسس خوشگل من دلم برات تنگ شده جو

من عزیزم تا چند روز دیگه باید اون مدارک بهم برسونی، دیگه 
داره وقت تموم میشه باید هرچه زودتر برام اون مدارک بیاری تا به 

 دستشون آوردی خبرم کن می بینمت موفق باشی."

  

 

لبخندی گوشه لبم نشست؛ اما احساس می کردم یک چیزی درونم 
می که سپهر برام میفرستاد سپهر و تغییر کرده منی که همیشه  با پیا

شدم  االن حتی کوچک ترین حسی به پیامش از ذوق زیاد دیونه می
 ندارم!

پوفی می کشم، ماهی یادت نره که عشق اول آخر تو سپهر پس انقدر 
 این فکر های بیخود نکن.

 یاد گاو صندوق افتادم وای کال ازش غافل شدم بودم.

ش رو پیدا کنم!باید هر چه زودتر بجنبم تا رمز  

از اتاقم بیرون رفتم که همون لحظه هم سیاوش با ویلچرش از اتاقش 
 اومد بیرون نگاهی از سر تا پام کرد لبخندی زد گفت:

 

چه ناز شدی! -  

 

 منم نگاهی بهش کردم و گفتم:

ولی تو فوق العاده شدی! -  

 

باهم خنده کوتاهی کردیم، یک کت شلوار رنگ ذغالی پوشیده بود 
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لی بهش می اومد و موهاشم خوش حالت کرد بود و ته ریشش که خی
 خط انداخته بود.

به سمت ویلچرش رفتم و به سمت سالن اصلی حرکتش دادم که 
صدای زنی از طبقه پایین شنیدم، صددرصد احتمال میدادم آیسو 

 باشه که از پله ها فوری اومد باال که َشکم به یقین تبدیل شد.

لباس بلند ماکسی مشکی براق پوشیده بود به تیپش نگاهی کردم یک 
و موهاشم شینیون کرده بود و یک آرایش غلیظ چشم نما کرد بود 

 دورغ چرا، خیلی خوشگل شده بود.

سیاوش نگاه گذارئی بهش کرد، که پشت بند آیسو پدرش یعنی همون 
بابک خان اومد، اونم کت شلوار سرمه ای پوشیده بود ، رنگ ریش 

می بود و چهره مهربونی داشت.و مو هاش جو گندو  

 

 

اومد جلو و با سیاوش احوال پرسی کردن، آیسو به گرمی به سیاوش 
 گفت:خوبی عزیزم؟

 

سیاوش به سردی جوابش فقط با تکون دادن سرش داد که آیسو 
ناراحت شد ولی به روی خودش نیاورد ولی دوباره با همون نگاه پر 

سمتم دراز کرد گفت:نفرت بهم زل زد و به سمتم اومد دستش   

 

پنتا!مشتاق زیارتتون بودم خانم س -  

 

 پوزخند مسخره ای بهش میزنم میگم:

 

همچنین! -  
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حرصش گرفت دستم پس زد و به سمت سیاوش بابک خان چرخید 
 گفت:

 

سر میز دعوتمون کنی؟! سیاوش جان نمی خوای -  

 

 سیاوش رو به بابک خان گفت:

 

معذرت می خوام بله بفرمایید. -  

 

خواستم ویلچر سیاوش به سمت میز هدایت کنم که آیسو پیش دستی 
 کرد و با عشوه منو کنار زد و ویلچر سیاوش برد سمت میز.

 

 صندلی کنار سیاوش عقب کشید کنار سیاوش نشست!

 

کالفه پوفی می کشم و میرم روی صندلی خالی کنار بابک خان 
 میشینم.

 

وش آیسو گفت:خیلی منتظر که بابک خان با نگاه مهربونی رو به سیا
 این لحظه بودم که شما رو در کنار هم ببینم.

 

 سیاوش لبخند محوی زد گفت:

 

جرا رو براتون نگفته من.مثل اینکه آیسو ما -  
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 بابک خان پرید وسط حرف سیاوش و گفت:

 

بلعکس آیسو تموم ماجرا رو برام گفته! اما من نمی تونم خودم  -
دخترم دیگه چیزی نباشه! سیاوش خودت متقاعد کنم که بین تو و 

خوب میدونی که من تو رو بجای پسر نداشتم می بینم و خیلی 
دوست دارم پسرم و اگه اون روز دست های دخترم توی دست های 

دونستم تو خوب ازش محافظت تو گذاشتم بخاطر این بوده که می 
به می کنی و با خیال راحت می تونم این دنیا ترک کنم، پس نباید 

 امانتی که بهت سپردم آسیب بزنی.

 

 سیاوش با اعتراض گفت:

 

بابک خان ببینید من، چطور بگم، من نمی تونم، یعنی همه چی  -
« به آیسو نگاهی کرد ادامه داد»دیگه برام تموم شده، حتی من دیگه

هیچ احساسی نصبت به آیسو ندارم! من هدف جدیدی پیدا کردم و 
ی زندگی من با ارزشه و هر امانتی مطمئنم که اون هدف االن تو

یک روزی به صاحبش برمی گرده منم امانتی تون بگردوندم، 
درسته منم شما رو همیشه جای پدرم گذاشتم، اما من خیلی وقته 

 مسیرم عوض کردم بابک خان من عاشق یکی دیگه ام.

 

هرسه متعجب به سیاوش زل زدیم که آیسو اشک از چشم هاش 
فت:جاری شد و با بغض گ  

 

این حرف رو بزنی؟!    سیاوش چطور می تونی -  
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 بابک خان کالفه چشم هاش بست و بعد گفت:

 

من ببخش پسرم، اگه واقعا نمی خوای با آیسو ادامه بدی، من به  -
 تصمیمت احترام میزارم.

 

 بابک خان از سر میز بلند شد به آیسو گفت:

 

آیسو پاشو دخترم . -  

 

 سیاوش معترض گفت:

 

برای شام بمونید.   -  

 

 بابک خان نگاه مهربونی به سیاوش انداخت گفت:

 

ا تو سر یک میز ندارم پسرم! مارو ببخش.بروی نشستن  -  

 

سیاوش سرش انداخت پایین که بابک خان رفت طبقه پایین و   
 منتظر آیسو شد و آیسو همینطور که اشک می ریخت گفت:

 

سیاوش باید بهم فرصت می دادی، نباید با من این کارو می کردی  -
 من هیچ وقت نمی بخشمت!
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 و گریه کنان از پله ها رفت پایین.

 

 من موندم تنها یک سوال که سیاوش واقعا عاشق یکی دیگه است؟

 نمی دونم چرا اما احساس خوبی نداشتم به این موضوع.

شام رو در سکوت خوردیم و بعد شام ویلچر سیاوش رو به اتاقش 
فت:بردم که گ  

 

فیزیو تراپی میان، می خوام دوباره تمرین کنم! فردا از -  

 

سری تکون میدم، خواستم از اتاق برم بیرون که یاد موضوع هدف 
 جدید سیاوش به ذهن و افکارم افتادم که داشت بهم فشار می آورد!

 

 برای همین روبه سیاوش کردم و گفتم:

 

قتی گفتی به فرد من فکر می کردم آیسو خیلی برات مهمه! ولی و -
 دیگه ای عالقه مند شدی خیلی تعجب کردم!

 

 توی چشم هام نگاه کرد و بعد لبخندی بهم زد گفت:

 

' آیسو خودش هم چی رو خراب کرد! وگرنه من دیونه وار دوسش 
داشتم! االن هم کسی که لیاقت عشق منو داشته باشه پیدا کردم و 

 عاشقش شدم!

 

پریدگیم شدم قلبم درد گرفت  حالم بد شد به وضوح متوجه رنگ
 واقعا نمی فهمم چم شده؟آخه چرا یک دفعه اینطوری بهم ریختم!؟
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 سعی کردم خودم خوب نشون بدم لبخندی بهش زدم گفتم:

 

فرصت جدید به خودت بدی! خوبه که تونستی یک -  

 

 آروم گفت:من این فرصت جدید رو مدیون اونم!

 

 منظورش از اون؟ کسی هست که عاشقشه؟

 

دیگه تحمل نکردم و از اتاقش اومدم بیرون و رفتم توی اتاقم اشک 
 هام رون شدن خدایا من ِچم شده!

 

 چرا دارم گریه می کنم؟

 

ریزم اصال حالم دست خودم روی زمین می افتم و آروم اشک می
نبود واقعا خودم نمی فهمیدم آخه چرا انقدر از اینکه سیاوش عاشق 

چرا؟ -شده بهم ریختم!چرا؟  

 

  

 

 انقدر توی همون حال بودم که متوجه نشدم کی خوابم برد!

 

صدای تق تق چیزی رو شنیدم!   
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آروم چشم هام باز کردم هوا گرگ میش بود منم روی زمین خوابم 
برده بود از جام بلند شدم که سایه ای رو  از زیر دراتاق دیدم که 

کرد دیدم؟!حرکت می  

 

م از زیر در که کمی باز بود کمی ترسیدم، آروم خودم به در رسوند
به سالن خیره شدم که متوجه ویلچر درحال حرکت سیاوش شدم 

 داشت می رفت سمت اتاق سروش!

 

 صدای باز شدن در اتاق سروش واضح شنیدم.

 

 باید هرچه سریع تر رمز گاو صندوق پیدا کنم.

 

معطل نکردم آروم از اتاقم رفتم بیرون درست حدس زده بودم در 
ش باز بود!اتاق سیاو  

با قدم های آهسته خودم به در اتاق سروش رسوندم نیم نگاهی از 
که باز بود به داخل انداختم سیاوش یک چراغ قوه  الی در اتاق

دستش بود و رفته بود سمت گاو صندوق مشکوک بهش نگاه می 
کردم که دستش باال آورد و سمت اعداد شماره گذاری شده از صفر 

ا عدد زد:تا نه برد و روی چندت  

 هشتادو چهار هفتادو شیش

 و بعد در گاو صندوق باز شد!

خیلی خوشحال شدم، از اینکه باالخره موفق شدم بفهمم که رمز گاو 
 صندوق چیه!

داشتم به سیاوش نگاه می کردم که یک پوشه از توی گاو صندوق 
در آورد و مشغول برسیش شد، یک پوشه زرد رنگ بود، صدای 
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گفت:که می آروم سیاوش شنیدم!  

 

 _ نباید دست کسی به این پوشه برسه!

 

متعجب به سیاوش و پوشه دستش نگاه می کردم که دستم خورد به 
گلدون کنار در اتاق سروش و تکون آرومی خورد سیاوش به 

 سرعت به سمت در اتاق چرخید گفت:

 

کی اونجاست؟ -  

 

و آروم دیگه معطل نکردم فوری با قدم های بی صدا رفتم توی اتاقم 
 در اتاقم بستم!

 

 وای خدایا به خیر گذشت.

 تا صبح  برای بدست آوردن اون مدارک بی قرار بودم!

 

صبح داشتم لباسم رو عوض می کردم که متوجه نبودن پابندم شدم،  
 کل اتاق رو دنبالش گشتم اما نبود که نبود! 

 

 خیلی اون پابند دوست داشتم اون اولین هدیه ای بود که سپهر بهم
 داده بود، یکم به سر روم رسیدم،  خیلی رنگم پریده بود!

 

 از اتاق رفتم بیرون تا میز صبحونه رو برای سیاوش آماده کنم.

 

که بابک خان رو طبقه پایین دیدم باهم سالم و احوال پرسی کردیم 
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 که بعد گفت:

 

سیاوش توی اتاقشه؟! -  

 

 گفتم:

 

بله اتاقشون هستن -  

 

طبقه باال تعجب کردم چرا دوباره اومده بود سری تکون داد و رفت 
 اینجا؟!

 

صبحونه سیاوش روی میز آماده کردم رفتم تا سیاوش صدا کنم که 
گفت:صدای حرف زدنش با بابک خان شنیدم، که می  

 

د اتفاقی افتاده این وقته صبح؟خیلی خوش اومدی -  

 

 بابک خان پرید وسط حرف سیاوش وگفت:

 

مهمی هست!ببخش پسرم اما موضوع  -  

 

 سیاوش گفت:

 

بله بفرمایید در خدمتم -  
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 بابک خان گفت:

 

سیاوش جان من یک پروژه ترتیب دادم برای صادر کردن پارچه  -
های گرون قیمت ابریشمی در شرکت تجاری فرانسه! و از اونجایی 
که نمی خوام از سیامک کمک بگیرم مجبورم که از تو برای انجام 

ش کنم که انجامش بدی!  و اتمام این پروژه خواه  

 

  

 

سیامک؟یاد اون روز توی مهمونی افتادم که سپهر بخاطر اینکه رو 
و اونجا با اون مرد رو به رو شد کتش شربت ریختم بردتم بیرون 

که مثل دشمن های خونین بهم نگاه می کردن فامیلش! پارسیان بود 
که االن هینی کشیدم خدای من یعنی آیسو پارسیان سیامک پارسیان، 

بابک پارسیان حضانتش گرفته سیامک پارسیان هم برادر آیسو و 
 پسر خونی بابک خان هست!!!

 

 بیشتر گوشام تیز کردم که ببینم چی میگن!

 

سیاوش گفت:   

 

متاسفم بابک خان اما وضع منو که می بینید، من قادر به انجام  -
 کار های شخصی خودم نیستم چطور می تونم همچین پروژه بزرگ

 فرانسه رو براتون  انجام بدم!

 

 بابک خان گفت:
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می دونم پسرم اما من به تنها کسی که اعتماد دارم برای انجام این  -
پروژه تویی! ولی حرف تو هم درسته، اما هروقت که بخوای این 

 پروژه کاری مال توعه پسرم روت حساب می کنم!

 

 سیاوش گفت:

 

بتونم کاری براتون کنمیدوارم خیلی از لطفتون ممنونم، ام -  

 

 بابک خان گفت:

 

حتما می تونی امیدوارم هرچه زودتر از روی اون ویلچر بلند  -
بشی و برگردی به همون سیاوش رادمهر بزرگ همون مرد قدرت 

 مند سابق، همه منتظر این هستن که دوباره درخشش تو رو ببینن!

 

 سیاوش جواب داد:

 

ون.تمام سعی می کنم، ممنونم ازت -  

 

 بابک گفت:

 

روت حساب می کنم سیاوش. -  

 

 سیاوش گفت:
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یسو چطوره؟آناامیدتون نمی کنم، حال  -  

 

 بابک با نارحتی گفت:

 

حالش زیاد تعریفی نداره اما بزودی سر پا میشه، نگرانش نباش  -
 من حواسم بهش هست.

 

بعد از زدن این حرف بابک خان از اتاق سیاوش اومد بیرون و به 
ردو رفت.من نگاهی ک  

 

 فوری رفتم توی اتاق سیاوش که گفت:

 

فال گوش وایساده بودی؟! -  

 

 حول کرده گفتم:

 

ن..نه..یعنی آره..اما سیامک پارسیان ..یعنی مگه بابک خان  -
 نگفت که پسری نداره پس سیامک؟!

 

 سیاوش کالفه گفت:

 

درسته گفت اما شاید دلیلی وجود داشته که پسرش انکار کرده  -
فکر نمی کنی؟!اینطور   
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 متعجب و سوالی میگم:

 

چه دلیلی؟ -  

 

 سیاوش گفت:

 

ه بر می گرده به چندسال قبل!خب چطور بگم قضی -  

 اون موقع ما سه تا رفیق بودیم من و سپهر و سیامک.

ما خیلی با هم خوب بودیم و سه تا مون از خانواده های پولدار 
انواده سهرابی و معروف بودیم من از خانواده رادمهر و سپهر از خ

 سیامک از خانواده پارسیان

اون اوایل انقدر هرسه با هم خوب بودیم که دیگه همه جا مارو سه 
 تا برادر می دونستن خیلی صمیمی بودیم!

تا وقتی که یک رقابت کوچیک بین مون به وجود میاد و بعد رفته 
 رفته بزرگتر میشه.

ک برمیداره و با و روابط ما سرد و سردتر میشه و طمع پول سیام
چند نقشه حساب شده برخالف مخالفت های پدرش یعنی بابک خان 

 دست به کار هایی میزنه که باعث.

 

سیاوش مکثی کرد و بعد ادامه داد:که باعث کشته شدن پدر مادر 
 سپهر میشه!

 

و بعد سپهر برای گرفتن انتقام خانوادش رفت و تمام امالک های که 
از بابک خان به سیامک رسیده بود گرفت و بعد سیامک بخاطر این 
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موقعیت از بابک خان خواست که تمام ثروتی که داره رو بهش 
واگذار کنه ولی، بابک خان مخالفت کرد و سیامک روی پدرش 

ز پدرش گرفت!اسلحه کشید و به زور اون ثروت ا  

و این وسط من موندم و سپهر زخمی، مدتی بعد بابک خان آیسو رو 
به اعضای خانوادش اضافه می کنه و اونجا من و آیسو با هم آشنا 
میشیم و با هم نامزد می کنیم، که بعد مدتی سپهر بهم تهمت میزنه 
که منم توی کشته شدن خانوادش دست دارم درحالی که من از این 

کامال بی اطالع بودم، و بهم میگه که نه از تو نه از موضوع 
سیامک نمی گذرم انتقام می گیرم هردو تون، تهدیدش جدی نگرفتم 

که یک روز وقتی داشتم با ماشینم می رفتم به سفر کاری متوجه 
بریده شدن ترمز ماشین شدم و تصادف کردم، و بعد روی این 

هر اعتراف به اینکه صندلی سرد و بی روح نشستم تا به االن سپ
بریده شدن ترمز ماشینمو که زیر سر اون هست رو انکار کرد، و تا 

به امروز نه سپهر نه سیامک ندیدم ولی خب بخاطر رابطه خوبی 
که با بابک خان داشتم ایشون منو اول داماد خودشون دونستن بعد 

هم پسرشون که بعد جدایی من از آیسو، هم که خودت می دونی 
 چیشد!

 

اورم نمیشد خدایا این دیگه چه کابوسیه !ب  

باور اینکه همچین اتفاق هایی  برای سپهر افتاده باشه  برام غیر 
 قابل باوره!

 

 تمام فکرم درگیر اون ماجرایی که سیاوش برام تعریف کرد شد.

 

تاشب با خودم کلنجار می رفتم اصال نمی تونستم تمرکز کنم همش 
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انواده سپهر افتاده بود فکر می کردم، به اتفاق غم انگیزی که برای خ
 هنوز هضم کردن اون همه اتفاق  برام سخته..متعجبم

 

 که چرا سپهر بهم هیچی از این اتفاق هایی که براش افتاده نگفت!

 

 آخه چطور سیامک تونست دست به این همه کار بزنه...

 

حس عجیبی داشتم نمی تونستم خودم درک کنم اصال نمی فهمم چم 
اید حس دلسوزی برای سپهر هستشده، ش  

 

دیگه دلم نمی خواست اون مدارک بردارم، چون می ترسیدم که با 
رسوندن اون مدارک به سپهر اتفاق بدی برای سیاوش بیفته و من 

 اصال نمی تونستم تحمل کنم که اتفاقی برای سیاوش بیفته!

 

 حتی دلیل این حسم نصبت به سیاوش هم نمی فهمم.

 

قرص های سیاوش بدون حرف رفتم توی اتاقم  کالفه بعد بردن
سیاوش هم انگار متوجه حالم بود که بهم چیزی نگفت اما نگاه 

متعجبش می فهمیدم حتما بخاطر این دگرگونیم بود خب حق داره 
اون که نمی دونه من و سپهر با همیم، حتی برای سیاوش هم ناراحتم 

 که بخاطر کینه و رقابت ویلچر نشین شد!

 

وی تخت پرت می کنم چشم هام می بندم تا کمی به افکارم خودم ر
 تسلط پیدا کنم.
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گوشیم زنگ خورد از روی میز عسلی برش داشتم اسم سپهر دیدم  
 که روی صفحه گوشی خودنمایی می کرد.

 

چند لحظه ای به صفحه گوشی خیره موندم دیگه داشت قطع میشد 
اش تو گوشم که فوری جواب دادم گوشی کنار گوشم گذاشتم وصد

 پیچید.

 

 سپهر گفت:

 

عشق شیطون من چطوره؟ -  

 

 بدون هیچ حسی گفتم:

 

سالم خوبم چیزی شده؟! -  

 

 گفت:

 

ید چیزی بشه من به زندگیم زنگ بزنم!خانمم؟نه مگه با -  

 

 لبخند محوی از شنیدن کلمه خانمم به گوشه لبم نقش می بنده.

 

 آروم میگم:

 

جانم -  
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 سپهر گفت:

 

دلم برات تنگ شده ماهی قرمزیه من.جون جانم  -  

 

 گفتم:

 

منم همینطور. -  

 

 سپهر گفت:

 

پس بیا یک کاری کنیم، فردا زود بیا خونه منم میام بریم یک شام  -
 رمانتیک بخوریم نظرت چیه؟!

 

 ذوق زده گفتم:

 

باشه  -  

 

 سپهر گفت:

 

زنیم، فردا هم می بینیم در مورد اون مدارک هم باهم حرف می -
باید زودتر برام اون مدارک بیاری دختر.ماهی   
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پوزخندی میزنم پس بگو چرا می خواست بیام آقا بخاطر مدارک 
 دلش برام تنگ شده.

 

 سرد میگم:

 

حرف بزنم کاری نداری؟ فعال نمی تونم زیاد -  

 

 گفت:

 

زنیم شب خوش.باشه عشقم فردا حرف می-  

 

چرا قبول کردم سریع قطع می کنم کالفه گوشیم رو تخت میندازم، 
 آخه فردا اگه ازم اون مدارک بخواد چیکار کنم!؟

 با یک دنیا فکر وخیال باالخره تونستم به دنیای تاریکی فرو برم.

صبح بعد از چیدن صبحونه روی میز رفتم که سیاوش بیدار کنم 
 آروم در باز کردم روی تخت خواب بود.

یک لحظه زیر و چشم هاش  بسته بود مثل بچه ها خوابیده بود، دلم 
رو شد من واقعا چم شده، چرا انقدر بی قرار میشم وقتی هر بار 

 سیاوش میبینم؟

وقتی تو چشماش زل میزنم قلبم تو اوج سرعت به سینم می کوبه!   

 خدایا چرا من اینطوری شدم؟

 

قطره اشکی از چشمم جاری میشه که با پشت دستم پسش میزنم 
م نیومد خیلی آروم خواب رفته خواستم سیاوش رو بیدار کنم اما دل

بود، روی صندلی کنار تختش نشستم دستم زیر چونم زدم و به 
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گاهش می کردم سیر نمی سیاوش چشم دوختم اما انگار هرچی ن
 شدم.

دم کی خوابم برد!انقدر غرق چهره اش شدم که  نفهمی  

 

«سیاوش»  

آروم چشم هام باز کردم که دیدم در اتاقم باز شد زیر چشمی نگاه 
 کردم دیدم مانلی اومد داخل

چشم هام بستم تا نفهمه بیدارم واقعا نمی فهمم من سیاوش خان 
 بزرگ چرا دارم خودم برای پرستارم لوس می کنم

ت نشست،زیر چشمی نگاهش  می کردم که روی صندلی کنار تخ  

چند دقیقه ای همینطوری نشسته بود و من منتظر بودم که صدام کنه، 
ولی هیچی نمی گفت  آروم چشم هام رو باز کردم که دیدم دستش 

زیر  چونش گذاشته و خوابش برده نمی دونم چم شد که با دیدنش در 
کنارم  حس کردم هیچ غمی ندارم حس کردم خوشبخت ترین آدم 

که قلبم داره با آخرین سرعت توی سینم بی  روی زمینم، حس کردم
 قراری می کنه و می کوبه برای معشوقش برای دلداده اش،

نمی دونم چقدر تو اون حال هوا بودم ، بعد سعی کردم روی تخت  
بشینم تا چهرش  از نزدیک زیر نظر بگیرم نفس های آروم مانلی 

ورتش نگاه سند بر خواب رفتنش می داد چند دقیقه ای بی وقفه به ص
کردم، چرا این دختر انقدر برام با ارزش شده دلیل این همه بی 

 قراری چیه؟

مانلی چشم هاش باز کرد و با چشم هایی نیمه باز و متعجب بهم  
 خیره شد، متوجه نگاهم که شد سریع هول کرده گفت:

 

من...نفهمیدم...کی...اینجا خوابم برد می خواستم بیام برای  -
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ن کنم اما مثل اینکه خوابم برد!صبحانه بیدارتو  

 

 نذاشت حرفی بزنم و از اتاق رفت بیرون،

 کالفه سرم بین دست هام گرفتم زمزمه وار گفتم:

 

چرا مانلی احساس که من نسبت بهش دارم نمیبینه و  نمی خواد  -
 بپذیره چرا همچنان ازم فاصله می گیره؟

 

 «ماهی»

 

تی که چشم هام باز از اتاقش فوری خارج شدم،  نگاه سیاوش وق
کردم منو محو خودش کرد، اما اون نگاه یک نگاه معمولی نبود 

کامال می شد عشق رو توی چشم هاش دید، خود من هم دست کمی 
از سیاوش نداشتم به قدری امروز تماشاش کردم که متوجه نشدم کی 
به خواب رفتم! می ترسم از نگاه سیاوش، می ترسم از خودم که که 

ماق وجودم تغییر خودم به یک آدم دیگه حس میکنم چرا دارم تو اع
 انقدر روی سیاوش تعصب پیدا کردم؟ 

 

رفتم توی اتاقم و لباس هام عوض کردم گوشیم برداشتم،شاید اگه برم 
پیش سپهر حالم بهتر بشه سیاوش با ویلچر دم در اتاقم بود وقتی در 

تم از رو باز کردم متوجه اش شدم بهش اعتنایی نکردم و خواس
 کنارش رد بشم که دستم رو گرفت و گفت:

 

 !میری؟ کجا -
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 دستم از دستش بیرون کشیدم گفتم:

 

 ،برم باید دارم کار جایی -

 

سری تکون داد خواست چیزی بگه که منتظر نشدم و سریع رفتم 
طبقه پایین و از عمارت رادمهر رفتم بیرون و برای اولین ماشینی 

باال آوردم که نگهداشت و سوار شدم  که از کنارم رد شد دستم رو
آدرس خونم رو دادم و سرم به شیشه ماشین تکیه دادم جسمم  بیرون 

از عمارت بود  اما انگاری همه فکرم و ذکرم پیش سیاوش مونده 
 بود!

با صدای رانند که گفت بفرمایید، کرایه رو حساب کردم و رفتم 
شده بود با کلید سمت در خونم وای چقدر دلم برای این خونه تنگ 

در رو باز کردم رفتم داخل، خونه خیلی تمیز بود انگار نه انگار که 
من اینجا نبودم احتماال کار سپهر هست خدمتکار آورده تمیز کنن 

خونه رو برای امشب و شام رمانتیکی که می گفت با هم 
 بخوریم،مانتو و شالم رو در آوردم و قهوه ساز رو روشن کردم

م همه چی سر جاش بود بدون یکم گرد و خاک،خودم رفتم توی اتاق
 روی تختم انداختم آخ تخت گرم نرمم چه دلتنگت بودم.

صدای زنگ قهوه ساز شنیدم و رفتم قهوه رو توی لیوان مخصوصم 
 ریختم همیشه عادت داشتم تو این لیوان قهوه بخورم.

 بعد خوردن قهوه گوشیم رو برداشتم و به سپهر پیام دادم

  "خونه اومدم من سالم"

 خواستم گوشی بزارم رو مبل که صدای پیامک گوشیم بلند شد

Sepehr 

 دیگه ساعت یک تا منم کن درست شام اومدی خانمی،خوش سالم"
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 "عشقم اونجام

 بودم بلد چیزایی یک بیرون، بریم قراره حتما گفتم کنم؟ درست شام 
 !بشه مزه خوش کنم نمی گمون خب ولی کنم درست

م از تو کمد لباس راحتی برداشتم تا برم شام درست کنم،رفت  

 

 خب حاال چی درست کنم!؟

یاد اون روز که با سیاوش رفتیم بیرون افتادم که براش بال پاچین 
کبابی کردم، از یادآوری اون خاطره لبخند محوی گوشه لبم جا 

 خوش کرد!

سرم به طرفین تکون دادم که فکر خیال نکنم و روی پخت شام 
تمرکز بشم،م  

یاد طرز پخت مرغ فرانسوی افتادم که غذای مورد عالقه سپهر 
بلد نیستم که، تنها یک چیز به فکرم رسید گوگل آره هست،ولی خب 

دوای هر درد مشکلیه، سریع مراحل پختش جستجو کردم که همش 
برام آورد باال و مشغول شدم طبق چیز هایی که گفته بود پیش رفتم 

.فر گذاشتم و در آخر مرغ توی  

آخیش تموم شد عرق سردی که روی پیشونیم نشسته بود با پشت 
 دستم پاک کردم،و بعد تصمیم گرفتم برم دوش بگیرم،

رفتم توی حموم و یک دوش ده دقیقه ای گرفتم از اون شامپو های 
مخصوص سپهر هم زدم عاشق بوش بودم، سپهر خیلی روش 

الن ُکلش رو خودم حساسه هیچ وقت نمی ذاشت ازش بزنم ولی ا
 خالی کردم بوش واقعا آدم رو دیونه می کنه.

از حموم که بیرون اومدم و حوله لباسیم رو تنم کردم رفتم جلوی 
آینه نشستم و با سشوار موهام رو خشک وحالت دار کردم، و بعد 

مشغول آرایش کردن شدم اول کرم پودر زدم و بعدش ابرو هام قاب 
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ل زدم رژ گونه زدم و در آخر هم یک گرفتم خط چشم کشیدم و ریم
رژ قرمز به لبام کشیدم دوست داشتم امروز به چشم سپهر خوب به 

 نظر بیام!

 

رفتم سمت کمد لباس هام و مشغول گشتن شدم که چشمم به لباس 
پوفی قرمز مشکیم افتاد برش داشتم و پوشیدمش این لباس خیلی 

ش عالیه تا زانو دوست داشتم خود سپهر برام خریده بود ، تن پوش
هام می رسید و دامنش پفکی بود و باال تنش هم پولک دوزی شده 

 بود، آستین هاشم تور نازک بود.

 کفش های صندل قرمز رنگمم که پاشنه هاش متوسط بود پام کردم.

توی آینه نگاهی به خودم کردم خیلی زیبا شده بودم، اما تمام ذهن و 
 روحم پیش سیاوش بود!

غذا توی بشقاب سروش کردم و دوتا لیوان همراه  بعد آماده شدن
بشقاب ها روی میز گذاشتم و یک دلستر با طعم محبوب سپهر که 

انگور قرمز هست توی لیوان ها ریختم و چند تا شمع هم که از قبل 
داشتم روی میز روشن کردم یاد شیطونی هام افتادم یاد پرورشگاه 

در دلم برای شیطونی هام لج  بازی هام با سپهر چه روزایی بود چق
تنگ شده، فکری به سرم زد خنده شیطونی کردم و فلفل قرمز 

 برداشتم و کمی به مرغ سرو شده داخل بشقاب سپهر زدم

 خیلی خوب شد، خب حاال منتظرم که سپهر خان بیاد!

 به ساعت نگاهی کردم وای چه سریع گذشت ساعت هشت نیم بود.

وقت قرص های سیاوشه امیدوارم سر وقت مصرف کنه، صندلی 
میز شام دونفره بیرون کشیدم و کالفه روش نشستم،  چرا همش به 

سیاوش فکر می کنم؟، قرار امشب با عشقم باشم  با مردی که دوماه 
ازش دور بودم، چه زود گذشت دو ماه شده که از این خونه 
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که خوابم برد! رفتم،نمی دونم چقدر منتظر سپهر موندم  

 

«سپهر»   

 

ماشین بردم داخل پارکینگ پارکش کردم و با ریموت قفلش کردم، 
رفتم داخل سالن که انتهاش به خونه من و ماهی می رسید، با کلید 

در باز کردم تعجب کردم چرا چراغ ها خاموشه؟، دوتا شمع روشن 
 توجهم جلب کردن که روی میز شام روشن بود

 

و اولین چیزی که به چشمم خورد ماهی بود که  برقا رو روشن کردم
 روی صندلی خوابش برده بود و سرش روی میز گذاشته بود.

 

لبخند محوی زدم و سوئیچ و کتم روی مبل انداختم رفتم سمت ماهی 
روی زانو هام خم شدم مو هاش دورش ریخته بود و روی صورتش 

کردم که افتاده بود با نوک انگشتم موهاش به پشت گوشش هدایت 
متوجه آرایش و چهره دلربا و مظلومش شدم همزمان با پوزخندی 

که زدم  چشم های ماهی هم باز شد، آروم سرش بلند کرد و منم 
 ایستادم دست هام توی جیب شلوارم فرو کردم.

 

هنوز متوجه اومدن من نشده بود اما با سرفه ای که کردم نگاهش به 
بلند شد و من متوجه  سمت من کشیده شد سریع از روی صندلی

تیپش شدم مثل همیشه فوق العاده شده بود و با کمی لرزش که توی 
 صداش بود گفت:

 

م خوش اومدی ببخشید من نفهمیدم کی خوابم برد.س... سال -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 246 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

 

 لبخندی بهش زدم گفتم:

 

سالم پرنسسم مشکلی نیست خودت رو اذیت نکن تو  ببخش من  -
 دیر کردم!

 

حواسم به میز و مرغ فرانسوی که تو بشقاب ازم چشم دزدید و منم 
به طرز زیبا و ماهرانه ای سرو شده بود جلب شد همراه دوتا 

 گیالس از نوشیدنی محبوبم.

 

لبخندی زدم و جلوی چشم های سوالیش که منتظر تعریف و یک 
 خسته نباشید  از جانبم بود، روی موهاش بوسه ای زدم گفتم:

 

اشقت میشم!ز قبل عهربار که می بینمت بیشتر ا -  

 

خواستم دستش  رو بگیرم اما اون یک قدم به عقب  برداشت و 
 سراسیمه گفت:

 

ت در مورد غذا چیه؟!منم همینطور، خب نظر -  

 

کمی از این حرکتش تعجب کردم آخه بعید بود من نزدیکش بشم و 
اون از من فاصله بگیره به حساب این دوماه دوری مون از این 

ازش فاصله گرفتم.رفتارش گذشتم و   

 

با لبخند رو بهش گفتم:   
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ماال مزه اش هم عالیه!ظاهرش که عالیه احت -  

 

خنده ریزی کرد که منم روی صندلی روبه رو ایش نشستم و اونم 
 آروم روی صندلی نشست

 

لیوان پر شده از نوشیدنی برداشتم و کمی ازش خوردم و بعد چنگال 
هانم گذاشتم هنوز شروع به و چاقوم برداشتم و کمی از مرغ توی د

جویدن نکرده بودم که از شدت تندی مرغ زبونم آتیش گرفت، و به 
سرفه افتادم ماهی شروع به خندیدن کرد ای شیطون شک نداشتم که 

 کار خودش بوده، سریع بلند شد لیوانش به سمت دهنم آورد گفت:

 

بخور -  

 

برد ماهی  کمی ازش خوردم که سرفم قطع کرد و تندی دهانم از بین
هم ریز می خندید دارم برات شیطون خانم، جام از دستم گرفت و 
خواست بره بشینه که هردو دستش گرفتم  و بلند شدم و تو چشم 

هاش ُگر گرفت.هاش خیره شدم که گونه  

 

«ماهی»  

 

دست هام توی دست هاش بود و بهم نگاه می کرد سپهر لبخند دختر 
 کشی بهم زد گفت:

 

 !بود شده تنگ هات شیطونی این برای دلم خیلی -
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خنده ریزی کردم و با خجالت موهای باز روی صورتم به پشت 
 گوشم فرستادم

 

 و دوباره متوجه نگاه سپهر شدم

 

نمی دونم چرا اما حس خوبی به این  نگاهش نداشتم از سرتاپام رو 
 برنداز کرد و گفت:

 

 !اومدی که ممنون ببینمت خواست می دلم خیلی -

 

جوابش به یک لبخند گنگ اعتنا کردم و هیچی نگفتم و اون فقط  در
نگاهم می کرد و فشار حلقه  دست هاش دور دست هام رو بیشتر 

می کرد نمی تونستم این نگاه عجیبش رو درک کنم برام تازگی 
داشت و اصال نمی شد فهمید که توی ذهنش چی میگذره برای همین 

ز حصار دستاش  بیرون  دیگه معطل نکردم و فوری دست هام ا
 کشیدم و گفتم:

 

 .اش بخوریم زودتر بهتر افتاده دهن از همینطوری شام -

 

با تکون دادن سرش رفتم تا یک بشقاب مرغ دیگه برای سپهر بیارم 
آخه امکان نداشت با این تندی مرغ بتونه بخورتش خوبه حاال فلفل 

 کم زده بودما!

تنها نگاه من و لبخند  شام توی سکوت خوردیم بدون هیچ حرفی و
سپهر بینمون رد و بدل میشد انگار نه انگار که دوماه از هم دور 
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بودیم، خودم واقعا درک نمی کردم چرا انقدر سرد شدم با سپهر 
اصال از کنارش بودن نه ذوقی دارم نه خوشحالی اتفاقا بیشتر به 

 نبودنم در کنار سیاوش فکر میکردم و همش افکارم به سمتش کشیده
 میشد!

 !شده؟ چم 

بعد شام و جمع کردن میز مشغول آب کشیدن ظرف هایی که توش 
شام خوردیم شدم و سپهر هم روی مبل نشسته بود و سرش تو 

 گوشیش بود

افکارم دوباره رفت سمت سیاوش یعنی االن چیکار می کنه حتما 
 نگرانم شده آخه اون چرا باید نگران من بشه؟

آخه !..من چه ارتباطی باهاش دارم   

یک دفعه سپهر از پشت سرم با صدای  بلند اسمم صدا زد که از 
 ترس هینی کشیدم!

 و لب زدم:

 

 !!ترسوندیم سپهر -

 

 خنده جذابی کرد و گفت:

 

 .بودی کرده تند رو غذا که  کنم تالفی گفتم فکری تو دیدم -

 

لبخندی کنج لبم نشست و بعد سپهر یک دفعه مثل دیوونه ها دستم 
نو برد سمت اتاقم درش باز کرد و یکی از بالشت  های گرفت و م

 رو تخت برداشت پرت کرد سمتم و شیطون گفت:
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 !باش بالشتی جنگ آماده -

 

و بعد یک بالشت دیگه برداشت دوید سمتم منم از هیجان جیغ کشیدم 
و بالشتی که جلوی پام پرت کرده بود برداشتم و رفتم روی تخت 

نگ بالشتی مون  شروع شد   من شروع کردم به جیغ زدن و ج
میزدم اون میزد انقدر  هم رو با بالشت زدیم که بالشتا پاره شدن و 

کل سطح اتاق ُپر َپر شد جفت مون روی تخت نشستیم و شروع 
 کردیم با صدای بلند به خندیدن.

 

  «سپهر»

 ماهی از ته دل می خندید و من بهش نگاه می کردم.

 

دونم چم شده بود حس عجیبی نسبت اش شده بودم، نمی محو خنده
 بهش پیدا کرده بودم.

 

دستش رو گرفتم که با اون چشم های دلرباش تو چشم هام خیره شد، 
 به وضوح حس کردم که قلبم از نگاهش لرزید!

 

 اما چرا؟مگه این نگاهش چه فرقی با بقیه نگاه هاش داره؟!

 

در کسری سعی کردم بهش نزدیکتر بشم اما اون دستش بلند کرد و 
 از ثانیه سیلی به گونم زد!

 «ماهی»

 

هینی کشیدم و دستم روی دهنم گذاشتم و سپهر متعجب بهم زل زد، 
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 حق داشت هنوز خودمم از کاری که کردم حیرت زدم.

 

 با نگرانی و شرمندگی گفتم:

 

 !متاسفم -

 

 سری تکون داد گفت:

 

  .کردم روی زیاد من نباش متاسف نه -

 

چکید خودمم حالم رو نمی فهمم آخه چرا  اشکی از گوشه چشمم
اینکار کردم منی که االن باید درکنار سپهر رفع دلتنگی و عشقمون 

 رو می کردم اما بهش سیلی زدم!

 

 سپهر گفت:

 

  !شده؟ چیزی ماهی -

 

توی چشم های سپهر نگاه کردم نگاهش سوالی بود، سرم انداختم 
 پایین گفتم:

 

  چطور؟ نه -

 

زد گفت: پوزخند صدا داری  
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 بخاطر من از هات گرفتن فاصله این دلیل پس نیست چیزی اگه -
 چیه؟

 

 همچنان سرم پایین بود و جوابی ندادم 

آخه چی می خواستم بگم حتی خودمم جواب این سوالش رو نمی 
 دونستم!

 عصبی و کالفه از روی تخت بلند شد گفت:

 

؟دزدی می چشم ازم همش چرا چیشده؟ بگو چیزی یک ماهی - !  

 

و بازم سکوت از جانب من سپهر دیگه صبوری نکرد مچ دستم رو 
گرفت و منو سمت خودش کشید  و مجبورم کرد که توی اون چشم 

 های خاکستریش خیره بشم

 

 آروم لب زد:

 

 ؟!شده کنی؟چیزی می سکوت همش چرا -

 

 دیگه از سوال پرسیدن هاش خسته شدم خودم رو پس کشیدم و گفتم:

 

 آغوش با دیدنت دوماه از بعد نداری که توقع سپهر نیست چیزیم -
 مدارکی اون بخاطر دونی می اصال تو استقبالت؟بعدشم به بیام گرم

 این تو دونی می اصال کردم تجربه چیارو فرستادی دنبالشون منو که
 !کشیدم چی دوماه
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 سپهر دیگه سوالی نکرد و با لحن  آرومی بهم گفت:

 

 !ببخش کردم روی زیاد من است تو با حق متاسفم -

 

 با سماجت به عقب هولش میدم میگم:

 

 !برم باید دیگه -

 

و در مقابل نگاه مات مبهوت سپهر رفتم توی اتاقم و لباس هام با 
یک مانتو و شلوار شال عوض می کنم و رژ قرمز روی لب هام 
پاک میکنم، کیفم وگوشیم برداشتم که برم ولی سپهر جلوم گرفت 

 متعجب گفت:

 

 فردا بمون شب بری خوای می باز چرا کردم، خواهی عذر منکه -
 !تاریکه هم هوا برمت می خودم

 

 گفتم:

 

 .دیره خیلی فردا برم باید نمیشه -

 

 گفت:

 

 .برسونمت خودم حداقل کن صبر پس باشه -
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 جواب دادم:

 

 .نکش زحمت میرم خودم نه -

 

اراحتم!در رو باز کردم و رفتم بیرون خودمم نمی دونم از چی ن  

 از سپهر؟

 یا از این کار های خودم؟!

 سپهر با ماشینش جلوی پامترمز کرد زد و گفت:

 

  .برمت می خودم سوارشو -

 

مخالفتی نکردم و سوار ماشین شدم، دقایقی سکوت فقط بینمون بود 
 که بعد سپهر آروم گفت:

 

 که ممنونم ازت واقعا و کردم سخت برات شرایط دونم می ماهی -
نم بخاطر  هرچه برام باید اما، میکنی تحمل مشکالت این همه داری 

 ازدواج های کار پی فرصت اولین در و بیاری مدارک اون زودتر
 .بیفتم مون

 

دست هام به وضوح لرزید حس اینکه تا ابد مال سپهر باشم و باهم 
ازدواج کنیم هیچ حس شوقی بهم نمیده، بازم حرف از مدارک زد 

 خدایا چیکار کنم!

 گفت:
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   !فهمیدی بیاریش برام باید مدارک اون دیگه هفته تا ماهی -

 

توی چشم هام اشک جمع شد خیلی می ترسیدم که با دادن اون 
 مدارک به سپهر اتفاقی برای سیاوش بیفته!

انقدر درگیر اون مدارک بودم که نفهمیدم کی رسیدیم، سپهر پیاده شد 
با لبخند گفت:ماشین دور زد  و در رو برام باز کرد و   

 

  بشی؟ پیاده خوای نمی -

 

 پوفی می کنم و از ماشین پیاده میشم،

 و میگم:

 

  خدافظ ممنون -

 

این جمله خیلی سرد میگم که در جوابم سپهر فقط سر تکون میده و 
 پشت فرمون میشینه و پاش رو گاز میزاره میره.

 

 به سمت در عمارت رفتم باز بود

 

 متعجب گفتم:

 

 ؟!بازه چرا این -

 

 رفتم داخل که آقا علی دیدم به سمتم دوید با نفس نفس گفت:
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 !شدن نگران خیلی سیاوش آقا کردین دیر انقدر چرا سالم -

 

متعجب از حرف های آقا علی بودم که صدای سیاوش از پشت آقا 
 علی میشنوم.

 

 با حرص گفت:

 

  بودی؟ کجا عجب چه -

 

 رفتم جلوی ویلچرش

 

 :گفتم ایستادم 

 

 !دارم کار جایی برم باید گفتم بهت صبح -

 

 سیاوش اشاره ای به ساعت مچی توی دستش کرد گفت:

 

 !شبه االن بود صبح موقع اون -

 

 کالفه از کنار سیاوش رد شدم و 

 

سریع رفتم طبقه باال وارد اتاقم شدم  و در رو بستم، دیگه حال 
حوصله سوال جواب شدن از جانب سیاوش رو نداشتم روی تخت 
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دراز کشیدم تا بتونم بخوابم، اما افکارم همش در گیر اون مدارک 
 لعنتی بود!

صبح زود  برای سیاوش صبحونه حاضر کردم رفتم که بیدارش کنم 
 و آماده باز خواست شدن از جانبش بودم.

 

تقه ی به در زدم و رفتم داخل بیدار بود و دو تا مرد هم در کنارش 
آبی ورزشی دراز کشیده بود و بودن و سیاوش روی یک ُدشکچه 

اون دو تا مرد داشتن پاهای سیاوش ورزش می دادن، خوشحال شدم 
حتما از فیزیوتراپی اومده بودن سیاوش نگاهی بهم کرد و با بردن 

 دستش به باال اون دوتا مرد دست از پاهای سیاوش کشیدن،

 

 و رفتن بیرون سیاوش نگاهی بهم کرد گفت:

 

صبح بخیر -  

 

دادم گفتم: سری تکون  

 

.یر، خواستم بگم صبحونتون حاضرهصبح شما هم بخ -  

 

 سری تکون داد گفت:

 

سفم نباید سوال جوابت می کردم بخاطر دیشب متا -  

 

 متعجب یک تای ابروم از حرفش باال می اندازم که ادامه داد:
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مانلی من ازت درخواستی دارم؟ -  

 

خواد؟!سوالی بهش نگاه می کنم یعنی چی ازم می   

 

 منتظر بهش خیره بودم که به حرف اومد:

 

می خوام همراه من بیای. -  

 

 متعجب تر از قبل میگم:

 

کجا بیام منظورت چیه سیاوش؟ -  

 

 جواب داد:

 

بهم گفتن بخاطر اینکه زودتر روند درمانم پیش بره باید برم پیش  -
یک دکتر متخصص و کی بهتر از دکتر خودم بخاطر همین تصمیم 

برم ویالیی که توی شمال دارم و زیر نظر دکترم باشم حداقل  گرفتم
شاید یک ماهی اونجا باشم البته شایدم زودتر برگردم اما به هرحال 

کنارم باشی باالخره پرستارمی دیگه!می خوام که تو هم   

 

 حیرت زده گفتم:

 

نه من نمی تونم بیام! -  
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 سیاوش ابرو هاش در هم کشید گفت:

 

چرا؟! نکنه می ترسی پول این چند وقتی که ازم اون وقت  -
 پرستاری کردی بهت ندم آره؟ نه نترس دخترجون به پولت میرسی.

 

 حرصم از طرز حرف زدنش در اومد دستم مشت کردم با غیظ گفتم:

 

من مونده تراول های دو هزاری شما آدم هایی که فکر می کنید  -
 آدم عالم میشه با پول خرید نیستم!

 

بلند داد زدم و بدون لحظه ای درنگ از اتاق سیاوش رفتم نیستم 
بیرون هه! انگار می خواد آدم بخره اینطوری باهام حرف میزنه 

 حاال که اینطور شد اصال باهاش نمیرم.

 

رفتم توی حیاط ویال یکم هوا بخورم، تا کمی آروم بشم جدیداً با 
اعصابم کوچکترین حرفی از جانب سیاوش می ریزم بهم، باید به 

مسلط باشم، روی نیمکت چوبی کنار درخت قدیمی نشستم و آروم 
چشم هام بستم، صدای وزش باد توی گوشم شنیدم و روی صورتم 

 نوازش گرا می رقصید!

 

با شنیدن صدای سیاوش چشم باز کردم با ویلچرش کنارم بود 
 نگاهش یک چیزی مثل ناراحتی و نگرانی هراس  بود!

 

 گفت:
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می خواستم ناراحتت کنم.متاسفم من ن -  

 

 پوزخندی زدم گفتم:

 

درسته ناراحتم نکردید ولی با اینکه منو توی این دوماه خوب  -
 شناختید با این حال امروز منو بخاطر پول تحقیر کردین!

 

انقدر این بشر مغرور بود که احتمال معذرت خواهی از طرفش 
 صفر در صد بود!

 

ش داغ شد دستش روی دستم دستم یک مرتبه با گرمای دست مردون
گذاشته بود و توی چشم هام خیره شده بود، انگار داشت با خودش 

، کلنجار می رفت که چیزی بهم بگه ولی نمی تونست حرفی بزنه
 سوالی به چشم هاش نگاه می کردم که فوری گفت:

 

رفی که بهت زدم!معذرت می خوام بخاطر ح -  

 

تعجب نکردم دورغه اصال  و فوری نگاه ازم دزدید واقعا اگه بگم
باورم نمیشه این سنگ غرور االن برای اولین بار تو عمرش از من 

 عذر خواهی کرد!

 

بی انصافی بود که این عذر خواهیش قبول نکنم لبخندی بهش زدم 
 گفتم:

 

.ممنونم که متوجه حالم شدی و.. -  
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 سوالی نگام کرد که ادامه دادم:

 

ی رادمهر!او من حاضرم که باهات بیام آق  -  

 

 خنده ای از سر خوشحالی کرد گفت:

 

ممنونم -  

 

 به گرمی گفتم:

 

منم همینطور! -  

 

قرار شد فردا صبح راهی شمال بشیم واقعا هنوز از موافقتی که به 
رفتن با سیاوش کردم مطمئن نبودم، چون معلوم نیست تا کی اونجا 

 بودن مون طول بکشه

 

ا اینکه امشب اون مدارک به برای همین دوتا راه بیشتر نداشتم ی
دست سپهر برسونم و یا اینکه با سیاوش برم بیخیال اون مدارک 

 بشم!

 

ولی نمی تونستم نه به سپهر پشت کنم نه به سیاوش، واقعا از انتخاب 
 بین این دو راهی مونده بودم.

 

 خدایا باید چیکار کنم؟!
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شق از طرفی سپهر و پیوند مون و زندگی جدیدی که قراره باع
شروعش کنیم و از طرفی سیاوش که نمی تونم وجدان نگرانی هام 
آروم کنم،  اگر بخاطر اون مدارک از طرف رسوندن من به سپهر 

 براش اتفاقی بیفته نمی تونم خودم ببخشم

 

تا شب با خودم درگیر بودم و باالخره به این نتیجه رسیدم که اون 
ولی سپهر مردی مدارک برای سپهر ببرم هرچند دلم قانع نیست 

هست که من قراره شروع دوباره ای کنارش تجربه کنم و تا آخرین 
نفسم توی آغوشش و کنارش باشم، من قراره همسرش بشم، و برای 

سیاوش من تنها و تنها یک پرستار معمولی بی ارزشم، از اول 
بخاطر همین هدف اینجا اومدم و وقتش رسیده که این کار نیمه تموم 

 تمومش کنم!

 

می دونستم که سیاوش با این کارم داغون میشه ولی من نمی تونستم 
از خوشحالی و خوشبختی خودم در کنار مردی که دوسش دارم 
بگذرم، اما نمی دونم چرا دیگه با تصور کردن و همراه بودن با 

 سپهر هیچ حس عاشقانه ای بهم تزریق نمیشه!

 

ین دوری ها شاید بخاطر دوری مونه، ولی دیگه قراره که همه ا
 تموم بشه امشب برای و برای همیشه تمومش می کنم!

 

«سیاوش»  

 

 ویلچرم رو کنار پنجره اتاق بردم و به بیرون خیره شدم.
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نمی دونم منتظر چی هستم، شاید من اشتباه می کنم اما فقط اینو 
 میدونم که اگه اون چیزی که بهش شک دارم واقعیت داشته باشه !

 

دم، نه مانلی نمی تونه این کار رو با من کنه دستم با حرص مشت کر
 اون نمی تونه برای جاسوسی اینجا اومده باشه!

 

امکان نداره، ساعت ها به بیرون ویال خیره بودم امشب همه چیز 
شد امشب به اسرار دختری که دیونه وار عاشقشم قراره معلوم می
 پی ببرم!

 

منه حقیقت  فقط از خدا می خواستم که اون چیزی که توی ذهن
  نداشته باشه...

 

  «سیاوش خاطرات مرور»

نصفه شب ویلچرم به سمت اتاق سروش بردم تا مدارک رو چک 
کنم، اونا مهمترین چیز توی این عمارت هستن، رفتم داخل اتاق 

 چراغ قوه رو روشن کردم و رمز گاو صندوق وارد کردم.

۷۶'۸۴ 

 

 کردم داخلش به نگاهی و برداشتم رو مدارک پوشه شد باز درش 
  !برسه پوشه این به کسی دست نباید :گفتم آروم

 

اما یک دفعه صدای تکون خوردن گلدون دم در اتاق سروش شنیدم 
 مشکوک و سوالی بلند گفتم:
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 اونجاست؟ کی -

 

 ولی صدایی نیومد!

مدارک سر جاش گذاشتم و در گاو صندوق بستم  قفلش کردم و از 
 اتاق بیرون رفتم.

 این و بود خورده تکون جاش سر از کمی کردم نگاهی گلدون به 
 !بوده اینجا یکی که بود این دهنده نشون

چشمم به یک چیز براق که روی زمین بود افتاد، دستم رو دارز 
 کردم و برش داشتم، یک پابند زنونه بود.

کمی فکر کردم که یادم اومد دیشب این پابند توی پای مانلی دیدم 
نلی برای جاسوسی اومده اینجا!یعنی، ما  

  

 

 «حال زمان به برگشت»

دوباره به حیاط ویال خیره شدم دیگه ساعت نزدیک های دو نیمه 
شب بود با فکر اینکه شاید من اشتباه می کردم خوشحال شدم و 

 خواستم از پنجره فاصله بگیرم!

اما چشمم به دختری افتاد که داشت به سمت در خروجی حیاط ویال 
وید، بهش دقت کردم دیدم اون دختر کسی نیست جز مانلی!می د  

 کنه، پنهانش داشت سعی لباسش زیر ولی بود دستش هم چیزی یک 
 !نداره امکان نه

 یعنی واقعا تمام این مدت من بازیچه بودم؟

 یعنی تمام اون دوستی ها دلسوزی ها بازی بود!؟
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 .بودم دلداده جاسوس یک به مدت این تمام رادمهر سیاوش من 

 

 «ماهی»

مدارک رو برداشتم و از عمارت  بیرون  رفتم حس عجیبی داشتم 
 اصال دلم راضی به انجام این کار نبود...

 

 حس عذاب وجدان کل وجودم رو در بر گرفته بود!

 

حالم دگرگون بود، اصال به داخل پوشه نگاه نکردم، وقتی برش 
پهر بدم و همه داشتم فقط می خواستم هرچه زودتر اون مدارک به س

 چی تموم بشه!

 

چشمم به ماشین سپهر افتاد که توی تاریکی شب چراغ هاش روشن 
بود، سریع رفتم سمتش در ماشین باز کردم و داخل نشستم سپهر 

 فوری گفت:

 

  آوردیش؟ -

 

 لبخندی بهش زدم همین طور که نفس نفس می زدم گفتم:

 

  ...بیا آره -

 

عمیقی کشیدم، سپهر سریع پوشه  پوشه مدارک به دستش دادم و نفس
 رو باز کرد و نگاه سرسری به مدارک انداخت گفت:
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 !شدی موفق باالخره خوبه -

 

 دست سپهر گرفتم گفتم:

 

  کنیم؟ ازدواج هم با تونیم می دیگه االن یعنی -

 

سپهر پوزخند صدا داری بهم زد و دستش از دستم بیرون کشید 
 گفت:

 

دواجاز تو با قرار من گفته کی -  کنم؟ 

 

  

 متعجب و حیرون به چشم هاش زل زدم و لرزون گفتم

 

  چیه؟ حرف این از منظورت: -

 

 سپهر قهقه ای زد گفت:

 

   !بیچاره دختر سوزه می حالت به دلم واقعا -

 

 و شروع به خندیدن با صدای بلند کرد.

 

به گریه افتادم این مرد واقعا سپهر منه سپهری که همیشه می گفت 
 عاشقمه!
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 آب دهنم محکم قورت دادم گفتم:

 

  !کن تمومش کنی می شوخی داری اگه روخدا تو سپهر -

 

 سپهر خنده دیونه واری سرداد گفت:

 

 !بدونی خوای قراره؟می چه از قضیه نفهمیدی هنوز اینکه مثل -

 

 دوباره خندید گفت:

 

 چند این تموم ساده دختری بودی من ی بازیچه مدت این تموم تو -
 نکنه هه بودی، مدارک این به رسیدن برای نقشم از جزئی تو وقت
 کنم ازدواج یتیم و خانواده بی دختر یک با حاضرم من کردی فکر

  ها؟

 

حرف های سپهر برام قابل حضم نبود و مثل تیر به قلبم شلیک می 
 شد! 

 

کارو با من نمی کنه مردی که من قلبم بهش دادم این  نه سپهر این
 کارو با من نمی کنه!

 

 :گفتم تیکه تیکه گرفت گریم به و ترکید بغضم دیگه 

 

  س.سپهر.تو.نمی.تونی.این کار با.من.کنی!
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بی توجه به حال خرابم از ماشین پیاده شد ماشین دور زد در سمت 
کرد روی آسفالت سرد من باز کرد و دستم رو محکم کشید و پرتم 

 خیابون گفت:

 

 جلوت کسی بری تونی می خوای می که کجا هر حاال برو -
  ...نگرفته

 

 عاجزانه به پاش چنگی زدم گفتم:

 

 چیکار تو بدون من نگذر من از دارم دوست من سپهر روخدا تو -
 !کنم؟

 

 پاش پس کشید گفت:

 

 نیست مهم برام دیگه بودی توش که ای خونه یتیم همون به برگرد -
  .بیاد سرت خواد می بالیی چه که

 

و رفت سمت ماشینش نه اینا واقعی نیست این یه کابوسه سپهری که 
منو دیونه وار دوست داشت امکان نداره االن منو مثل یک آشغال 

  نه!بندازه دور نه نمی تونه اینجوری همه چی تموم بشه 

پاش گذاشت رو گاز رفت و من موندم با قلب زخمیم حتی هنوزم 
 نمی تونم باور کنم که سپهر تموم این مدت من رو بازی داده!

چشم هام داشت سیاهی می رفت، از روی زمین بلند شدم دیگه دلم 
 نمی خواست نفس بکشم.
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االن فقط یک جارو داشتم اونم پیش سیاوش بود اما با چه رویی 
بمونم وقتی اونم بفهمه که تموم این مدت جاسوسیش می کردم اونجا 

 مثل سپهر منو ترک می کنه!

اشک از چشم هام می ریخت و من دستم از همه چیز همه کس کوتاه 
 شده بود!

 خدایا االن با چه رویی توی چشم های سیاوش نگاه کنم،

 خدایا من چیکار کردم؟

سر سیاوش بیاره من  اگه سپهر با اون مدارکی که بهش دادم بالیی
 چیکار کنم؟

از سپهر تنفر پیدا کردم اون منو تموم این مدت بازیچه خودش کرده 
بود و حاال که به هدفش رسید منو انداخت دور، آخه چطور تونست 

 این کارو با من کنه چطور تونست!؟

 

 «سیاوش»

 صبح با آمادگی های الزم برای سفر راهی شمال شدیم.

 

راه بودیم مانلی حتی یک کلمه هم حرف نزده تموم مدتی که توی 
 بود، و دائم ازم چشم می دزدید!

 

ازش دلخور عصبانی بودم ولی همش خودم کنترل می کردم که از 
 خود بی خود نشم، نمی دونم چرا؟

 

ولی دلم می خواست مانلی خودش اعتراف به اینکه تموم این مدت 
 توی خونم جاسوسیم می کرده کنه!
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 !ببخشمش بتونم بگه بهم ودشخ اگه شاید 

 

ولی خب خوشحال بودم که تونستم زودتر به هدف مانلی پی ببرم و 
اون مدارک اصلی مهم با مدارک پروژه های پیروز مندانه قبلیم جا 

 به جاش کنم.

 

بعد رسیدن به ویال به کمک خدمه جدید ویال رفتیم داخل، خیلی وقت 
 بود که به اینجا نیومده بودم

دقت به جزئیات گوشه به گوشه ویال نگاه می کرد، انگار از مانلی با 
 اینجا خوشش اومده بود یک برق خاصی توی نگاهش بود

رفتیم داخل همه جا از تمیزی می درخشید، چند روز پیش قبل 
اومدنمون به اینجا خدمه جدیدی برای ویال گرفتم که بهش 
نیومده  سروسامون بدن،  حدود دو، سه سالی می شد که به اینجا

 بودم!

 آخرین بار با آیسو به اینجا اومده بودم.

ویلچرم رو سمت اتاق مخصوص خودم بردم که االن با لوازم 
 ورزشی پر شده بود.

 

مانلی نگاهی به اتاق کرد گفت:چقدر خوبه که وسایل ورزشی تونم 
  آوردن برای درمان تون.

 

قه باال هم سری تکون دادم گفتم:توی این طبقه شیش تا اتاق هست طب
چهار تا اتاقه، برو ببین از کدوم خوشت میاد تو همون اتاق بمون 
بعد بگو که چمدون ها و وسایلت هم برات بیارن که جابه جاشون 

 کنی.
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سری تکون داد و رفت سمت اتاق ها و اتاق روبه رویی اتاق منو 
 انتخاب کرد.

دش به خدمه گفتم که  وسایل اش رو  براش بیارن وقتی وسایل خو
 جابه جا کرد اومد لباس ها و چمدون های منم توی کمد ها جا به جا

 کرد.

 

 به کمکش روی تخت نشستم که گفت:

 

 .کنی استراحت کمی بهتره -

 

 سری تکون دادم گفتم:

 

 .کنی استراحت بری تونی می دیگه هم تو باشه -

 

باشه ای گفت و از اتاق رفت بیرون و در پشت سرش بست چشم 
خیلی کالفه بودم و فشار عصبی زیادی داشتم تحمل می هام بستم 

 کردم .

 

مطمئن بودم که اگه عاشق این دختر نبودم تا االن اینطور راحت به 
 حال خودش نذاشته بودمش!

 

ولی هی داشتم صبوری می کردم که خودش به کار هایی که باهام 
  کرده اعتراف کنه!

 

  «ماهی»
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وش که انتخابش کرده بودم، خیلی رفتم توی اتاق روبه روی اتاق سیا
اتاق بزرگ جا داری بود یک تخت دونفر وسط اتاق بود و یک میز 

آرایش و کمد لباس هم گوشه اتاق بود اتاق ساده ای بود چشمم به 
پرده های آویز شده از پنجره اتاق افتاد کنجکاو رفتم به سمت پنجره 

ی پلک زدم و پرده هارو کنار زدم  نور خورشید چشم هام زد، کم
که دیدم بهتر شد و اولین چیزی که توجهم جلب کرد دریا بود! اتاقم 

 درست سمت دریا بود.

 

 ساحل لب برم داشتم دوست 

 

دوباره یاد سپهر افتادم، اشکی از گوشه چشمم راه  افتاد ،  احساس 
 می کردم غمگین ترین آدم روی زمینم.

 

به هدف و حتی فکرشم نمی کردم که سپهر منو برای رسیدن 
اهدافش قربانی کنه، دیگه روی نگاه کردن توی چشم های سیاوشم 

 نداشتم!

 

 همش با خودم کلنجار می رفتم که باید چیکار کنم؟

 

 ولی تنها راهی که به ذهنم می رسید گفتن حقایق به سیاوش بود!

 

تا کی می تونستم ازش مخفی کنم اون که باالخره خودش می فهمه، 
ودم بهش همه چیز بگم...پس همون بهتر که خ  
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تصمیم گرفتم که توی همین دو، سه روز همه چی  رو بهش 
 اعتراف کنم دیگه تصمیم گیری با خود سیاوش بود!

 

اشک هام جاری شد می دونستم اگه سیاوش بفهمه که من تموم این 
مدت یک دورغگو  بودم و در نقش یک پرستار وارد خونش شدم 

ون میشه!که رسواش کنم حتما خیلی داغ  

 

به شدت پشیمون بودم و حس عذاب وجدان مثل آتیش توی قلبم زبونه 
می کشید، من االن دیگه هیچی هیچکس برام به اندازه سیاوش 

 اهمیت نداره.

 

 باید هرچه زودتر همه چی رو بهش بگم ولی چطور با چه رویی؟

نزدیک های ساعت شیش بعدظهر بود که رفتم توی اتاق سیاوش 
هاش بدم بخوره اما دیدم تو اتاقش نیست و رو تختیش خواستم قرص 

 مرتبه!

 عه پس این کجا رفته؟

رفتم توی سالن و اسمش صدا زدم ولی انگار خدمه هم نبودن و فقط 
 انعکاس صدای من که نام سیاوش صدا می زدم ِاکو می شد!

رفتم توی حیاط ویال که از سمت باغچه گل های رز اونور باغ 
زن شنیدم، متعجب و سوالی به سمت اون طرف ویالیی صدای یک 

باغچه رفتم  ویلچر سیاوش دیدم و یک دختر با موهای بلوند با هفت 
قلم آرایش که با یک مانتو جلو باز نخودی رنگ همراه یک شلوار 
جین سفید قد نود با کفش های سفید پاشنه یک متری جلوی سیاوش 

!زانو زده بود و دست های سیاوش رو گرفته بود  

 خیلی عصبی شدم.
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 نتونستم این تصویر جلوی چشمم حتی یک لحظه تحمل کنم! 

 اصال این دختره دیگه کیه؟

 رفتم جلو کنار سیاوش وایستادم با صدای بلندی گفتم

 

:اینجا چخبره؟! -  

 

طلبکارانه دست هام رو به کمرم زدم، که هردو به سمتم چرخیدن، 
روی زمین بلند شد گفت:دختره یک تای ابروش انداخت باال و از   

 

سیاوش جان معرفی نمی کنی؟ -  

 

 سیاوش نگاه سردی بهم کرد گفت:

 

پرستارم مانلی! -  

 

دختره رفت پشت ویلچر سیاوش ایستاد و همینطور که دستش روی 
 شونه سیاوش گذاشت در گوش سیاوش طوری که من بشنوم گفت:

 

که برای تو که می گفتی از پرستار خوشت نمیاد حاال چی شده  -
 خودت پرستار گرفتی؟!

 

 سیاوش بی مقدمه گفت:

 

سروش خواست وگرنه منو که می شناسی، با پرستار کامال مخالف -
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 بودم!

 

 سرفه ای با صدام کردم  و رو به دختره گفتم:

 

ن سیاوش با هم مثل دوتا دوستیم.مبله ولی االن  -  

 

این بی سیاوش پوزخندی زد که از نگاهم دور نموند، واقعا دلیل 
 تفاوتی و سردی سیاوش نمی فهمیدم!

 دختره دستش به سمتم دراز کرد گفت:

 

وشبختم من دکتر سیاوش هستم اسمم آیسانه.به هرحال خ -  

 

 عجب پس این دختره دکتر سیاوش هست، دستش رو  فشردم گفتم:

 

همچنین! -  

 

 سیاوش رو به آیسان گفت:

 

کنی؟رمان منو شروع می خب خانم دکتر از کی د -  

 

 آیسان گفت:

 

اده ام.هر وقتی که تو بخوای من آم -  
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 سیاوش گفت:

 

باشه پس از فردا شروع کنیم! -  

 

 آیسان سری تکون داد گفت:

 

م تا شروع کنیم عزیزم.فردا اول وقت اینجا -  

 

کلمه عزیزم  کشید، که حرصم در اومد اصال این دختره چرا باید به 
 سیاوش بگه عزیزم دختره پرو.

دونم چرا ولی خیلی حرصم از کار های این دختره در اومده نمی 
 معلومه می خواد که سیاوش رو با این لوس بازی هاش خامش کنه.

 

باید خودی نشون بدم، دست هام روی شونه های سیاوش گذاشتم که 
به وضوح متوجه لرزش آرومی که خورد شدم، اما چرا؟نکنه 

 سردش شده

مخاطب قرار داده بودم با لحن رو به آیسان درحالی که سیاوش 
 آرومی گفتم:

 

سیاوش خان دیگه بریم داخل! -  

 

 سیاوش سری تکون داد رو به آیسان گفت:

 

فردا می بینمت -  
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 آیسان هم برای من پشت چشمی نازک کرد گفت:

 

ظر می مونم که فردا از راه برسه!بی صبرانه منت -  

 

چشم غره ای به آیسان رفتم و مهلت ندادم حرف دیگه ای بزنه و  
 ویلچر سیاوش به سمت خونه بردم.

ویلچرش تا نزدیک مبل های وسط سالن هدایت کردم و کمکش کردم 
 که روش بشینه...

 خودمم کنارش نشستم سکوت همه جا حاکم بود!

 سوالی به سیاوش نگاه کردم گفتم:

 

پس خدمه کجا رفتن؟ -  

 

وش کالفه موهای خوش حالتش به باال زد گفت:سیا  

 

ین به بعد فقط صبح ها اینجان کار هاشون می کنن میرن.از ا -  

 

 متعجب گفتم:

 

چرا؟ -  

 

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت:

 

چون حال حوصله هیچ کس ندارم! -  
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از حرفش ناراحت شدم منظورش از هیچکس حتما منم بودم! پس 
فکر کردی پسر عاشق چشم ابروی تو چی فکر کردی ماهی خانم 

 شده.

هه! نکه فکر کردی من با یک دختر یتیم »یاد حرف سپهر افتادم
«ازدواج می کنم هان!؟  

دلم گرفت تا بحال انقدر احساس بی ارزش بودن نکرده بودم، حتی 
خانواده سهرابی هم سراغم رو نگرفتن حتما همشون با هم دست به 

کردن، یعنی سهیل هم برام تموم این یک بودن و برام نقش بازی می 
 مدت نقش بازی میکرد؟

 

چشم هام محکم بستم که اشکی از چشم هام جاری شد چقدر تنها 
 بودم.

گرمی دست کسی روی گونم حس کردم آروم چشم های بارونیم باز 
کردم که متوجه نگاه نگران سیاوش شدم ولی حلقه اشک جمع شده 

مش!دورن چشم هام نمی زاشت خوب ببین  

آروم با انگشت شستش همون طور که صورتم رو قاب گرفته بود 
هام رو پاک کرد، حس کردم تنها کسی که دارم و برام مونده اشک 

سیاوشه، سیاوشی که من با بازی و نیرنگ باهاش تا اینجا همراه 
شدم، می ترسیدم که اگه سیاوش از واقعیت ها باخبر بشه اونم منو 

من چطور می تونم نفس بکشم!رها کنه، دیگه اون روز   

 سیاوش نگاه غمگینی بهم کرد با لحن نگرانی گفت:

 

چی اذیتت می کنه؟ بهم بگو؟! -  
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االن نمی تونستم حقیقت بهش بگم هنوز آمادگی برخورد سیاوش با 
 این موضوع نداشتم، آروم گفتم:

 

چیزی نیست. -  

 

 

 عصبی چشم هاش بست و به مبل تکیه زد و کالفه گفت:

 

می دونم اما، حس می کنم که می خوای چیزی  رو بهم بگی ن -
 هروقت که بخوای من هستم می تونی با من حرف بزنی! 

 

منظور سیاوش  رو از این حرف اش نتونستم بفهمم، اما فقط اینو 
 می دونستم که باید خودم آماده یک تلنگر بزرگ کنم!

سان فردا صبح خدمه اومدن و مشغول کار شدن و خانم دکتر آی
 تشریف فرما شدن اصال از این دختر خوشم نمیومد.

تیپ امروزشم یک مانتو جیغ قرمز با شلوار تنگ مشکی و یک 
روی آرایش غلیظ با رژ پرنگ قرمز و یک شال نصفه نیمه که 

سرش انداخته بود، من واقعا قصد این دختر نمی فهمم االن برای 
میز زده!دکتری اینجاست ولی این همه به اون صورتش چیز   

 

 آیسان  به سمت سیاوش رفت گفت:

 

مانت شروع کنیم؟خب سیاوش جان حاضری در -  

 

سیاوش سری تکون داد که آیسان ازش فاصله گرفت و اومد سمت 
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 منو گفت:

 

خب عزیزم من می خوام کارم شروع کنم ولی وجود تو نمیزاره  -
 لطفا بیرون منتظر باش!

 

گفتم:پشت چشمی نازک کردم با لحن حرصی   

 

اشم.بمن پرستارشم می خوام کنارش  -  

 

 آیسان خنده ای کرد گفت:

 

نترس دختر جون قبل تو من دکتر و پرستار سیاوش بودم، خودم  -
 هواش دارم حاال برو بیرون!

 

نگاهی به سیاوش کردم ولی اصال بهم نگاه نمی کرد آیسان در اتاق 
 سیاوش باز کرد گفت:

 

خب دیگه یاال... -  

 

اکراه از اتاق رفتم بیرون که آیسان در محکم بهم کوبید، ایش با 
دختره چندش نمی دونم چرا اما به اینکه اون دختره چشم سفیدو با 

 سیاوش تنها باشه حسودیم می شد!

خواستم برم لب دریا شاید آرامش امواج دریا رفتم سمت در ویال می
 می تونست این طوفان دلم رو آروم کنه!
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ای نرم کنار ساحل راه می رفتم و کفش هام رو تو روی ماسه ه 
دستم گرفته بودم، صدای  امواج و موج های پی در پی دریا حس 

 آرامش بهم تزریق می کرد.

 

خورشید هم وسط آسمون آبی خودنمایی می کرد، روی ماسه ها 
نشستم و به دریا خیره شدم کاش غم دل منم این آب با خودش می 

ق ها تموم بشه کاش دیگه از این کابوس بیدار برد کاش همه این اتفا
 بشم!

 

 اشکی از گوشه چشمم راه افتاد.

 

خورد، لبخندی کنج لبم نقش می بنده و چشم هام موج آب به پاهام می
 می بندم! 

 

«سیاوش»  

 

 آیسان وقتی مانلی انداخت از اتاق بیرون به سمتم اومد گفت:

 

نیم!کخب عزیزم حاال از کجا شروع  -  

 

 اخم غلیظی بهش کردم 

چون اصال تا بحال نذاشتم هیچ زنی انقدر باهام صمیمی بشه اگه به 
اینم رو دادم فقط بخاطر اینه که حرص مانلی در بیارم شاید 

 اینطوری بتونم کمی مجازاتش کنم!

ولی خب وقتی که مانلی نباشه هیچ خوشم نمیاد که بهم اینطوری 
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 بچسبه، اومد جلوم ایستاد گفت:

 

سیاوش جان شما روی این دستگاه بشین که من پاهات رو معاینه  -
 کنم!

 

 سری تکون دادم و به کمکش روی اون دستگاه صندلی مانند نشستم.

جلوم نشست و کفش هام  رو از پام در آورد و پاچه های شلوار  
جین مشکیم رو زد باال و دست کشش رو دستش کرد یک میله 

کف پای راستم فشار داد کوچیک برداشت و خیلی آهسته به  

 نگاهی به چشمام کرد گفت:

 

خودم دو روزه سرپات می کنم نگران هیچی نباش، سیاوش  حس  -
 سوزش بهت دست نمیده؟

 

 گفتم:

 

نه هیچ حس سوزشی ندارم. -  

 

سری تکون داد که با تقه ای که به در خورد از جاش بلند شد و در 
هم زد، نمی تونستم جلوی باز کرد مانلی اومد داخل اتاق و لبخندی ب

خودم بگیرم که جوابش با یک لبخند ندم اما از طرفی هم نمی 
 تونستم اون دورغ هایی که بهم گفته رو هم فراموش کنم، هه!

 حتی نمی دونم اسمی که بهم گفته هم راسته یانه؟!

 نگاهم ازش گرفتم که لبخندش رو لبش ماسید، آیسان معترض گفت:
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دی داخل؟منتظر باش چرا باز اوم به شما گفتم بیرون -  

 

 مانلی دست به کمرش زد با لحن حرصی و خندداری گفت:

 

ه این بزرگی فقط وجود من توش تو رو اذیتت می کنه؟باتاق  -  

 

 آیسان کالفه پوفی کشید و در بست که مانلی اومد گفت:

 

خب وضعیت سیاوش چطوره؟! -  

 

 آیسان نگاه مسخره ای به مانلی کرد گفت:

 

مشخصه نمی بینی نشونت بدم! -  

 

بعد پشتش به مانلی کرد و رفت سمت کیف دستیش که مانلی زبونش 
در آورد براش، خندم گرفته بود این دختر از کی این همه شیطون 

 بوده من خبر ندارم!

 

دست مانلی رو کشیدم که خم شد روی صورتم بهت زده با اون چشم 
دم آروم گفتم:های دلرباش بهم خیره شد که محو نگاهش ش  

 

گی؟!بهنوز هم نمی خوای چیزی بهم  -  

 

 گیج بهم نگاه کرد و فوری عقب کشید گفت:
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نه! -  

 

دستم از شدت عصبانیت مشت کردم نمی دونم چرا نمی خواد به  
 حرف بیاد، فقط می خوام حقیقت از زبون خودش بشنوم. 

هم مطمئنم حس عاشقانم انقدر نسبت بهش زیاد هست که بعد اینکه ب
اعتراف کنه ببخشمش، ولی اگه نگه نمی دونم باید چطوری این 

 دورغ هایی که بهم گفته رو تحمل کنم!

حدود دو هفته از شروع درمان سیاوش گذشته و سیاوش سخت 
درحال تمرین هست خوشحالم که امید به سرپا شدنش رو هنوز 

فراموش نکرده با چشم هایی پر از عشق بهش خیره شدم هرچند که 
اوش ازم سرد شده و دیگه مثل قبل بهم نگاه نمی کنه اما!سی  

من انقدر دلباختش شدم که با وجود رفتار های زنندش باز هم برای 
 خیره شدن توی چشم هاش بی قرارم، آیسان چرخی زد و گفت:

 

اوم خیلی خوب داری پیشرفت می کنی، بهت باور دارم سیاوش تو  -
خودت به ایستی!  به همین زودیا قراره که روی پاهای  

 

سیاوش لبخندی به آیسان زد که غم تو دلم لونه کرد توی این چند 
وقته سیاوش خیلی به آیسان اهمیت میده و این باعث میشه که 

حسادت های زنانم بیدار بشن، من قبال همچین باوری نداشتم اما حاال 
یقین دارم که عاشق سیاوش شدم مردی که با حقه بازی وارد خونش 

!شدم  

 و حاال دیونه وار عاشقش شدم و از ته دلم می خوامش.

کالفه چشم هام روی هم فشردم  من هنوز نتونستم به خاطر دروغ 
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 ها و کار هایی که کردم بهش بگم هنوز دارم با خودم کلنجار میرم !

 

بیشتر من رو از گفتن حقایق  -ترس از دست دادن سیاوش بیشتر
 بهش دور می کنه.

 

 آیسان گفت:

 

خب سیاوش جون بهتره استراحت کنی فردا دوباره میام و تمرین  -
 های امروزمون تکرار می کنیم!

 

سیاوش سری تکون داد که آیسان کیف دستیش برداشت و بعد اینکه 
به من یک چشم غره جانانه رفت از اتاق رفت بیرون، دیگه این 

 دختره داره شورش درمیاره!

تم گرفت و گفت:خواستم برم دنبالش که سیاوش دس  

 

 ' میشه منو ببری لب ساحل.

 

 

 بی خیال آیسان شدم و با مهربونی رو به سیاوش گفتم:

 

باشه بزن بریم! -  

 

ویلچر سیاوش  رو بردم بیرون عمارت وقتی نزدیک ساحل شدیم 
 سیاوش بدون اینکه بهم نگاهی کنه گفت:
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!ر جلو کنار آب، می خوام سعی کنم دریا رو حسش کنممنو بب -  

 

لبخند محوی میزنم و ویلچرش رو  نزدیک آب میبرم که موج های 
دریا با قدرت به پاهاش خورد، بهش نگاه کردم چشم هاش بسته بود 

 و آروم نفس می کشید!

 

نمی دونم چرا ولی ضربان قلبم شدت گرفت با عشق بهش خیره شدم 
 من کی اینقدر عاشق این مرد شدم؟

 

ویلچرش تکیه زدم و آروم زمزمه  روی ماسه ها کنارش نشستم و به
 می کنم:

 

بل از طوفان می مونه؟!آرامشت مثل آرامش ق -  

 

چشم هام بستم که با لمس شدن دستم توسط دستش چشم هام باز کردم 
 خواستم دستم عقب بکشم که گفت:

 

، تو تنها کسی هستی که می خوام داشته باشمش پس لطفا ولم نکن -
درسته این آرامشم بخاطر طوفانیه که کاری نکن که از دستت بدم، 

در راهه پس کاری نکن که این دریا طوفانی بشه کاری نکن که همه 
 چیز با خودش غرق کنه و کاری نکن که این دریا خشک بشه!

 

هیرون از تک به تک کلماتش بودم این مرد از چی حرف میزد 
 منظورش از این حرف ها چیه؟
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آلود مردونش انگار نفسم  توی افکارم بودم که با صدای بغض
 راهش بسته شد!

 

 گفت:

 

تو تنها کسی بودی که به زندگیم امید بخشیدی تو با نور خودت  -
زندگی تاریک منو روشن کردی ولی حاال  حس می کنم که اون نور 

 هم داره به تاریکی میره چرا مانلی؟

 

شرمنده سر به زیر بردم از اینکه غرور مردونه سیاوش رادمهر در 
رابرم خورد شده و به غمی که توی چشم هاشه به حرف هایی که ب

 نشون دهنده احساسی که نسبت بهم داره!

 

 شاید االن وقت گفتن حقایق به سیاوشه...

شب بعد شام میز رو جمع کردم به دستور سیاوش فقط دوتا خدمتکار 
موندن و بقیه مرخص کرد که اون دوتا خدمتکار هم مشغول نظافت 

بودن، و من سیاوش تنها بودیم.طبقه باال   

 

به سیاوش نگاه کردم خیلی کالفه بنظر می رسید دیگه باید این قایم 
موشک بازی هام تموم کنم حداقل باید سعی خودم کنم که قوی 

 جسور برای گفتن حقایق به سیاوش باشم

 

 لبخندی زدم و روبه روش ایستادم گفتم:

 

نظرت در مورد دوتا قهوه چیه؟  -  
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ه مبل تکیه داد گفت:سرش ب  

 

می خوای درست کن. من نمی خورم اگه خودت -  

 

پرو دوباره گفتم:   

 

به هرحال من درست می کنم تو هم باید بخوری، بعدشم قهو های  -
من مزش تکه هیچ کجا نمی تونی مثل شو پیدا کنی و به عنوان 

 پرستارت میگم که باید بخوری .

 

لبش نشست خوشحالم کرد ولی  لبخندی که از این همه لجبازیم کنج
 حتی یک ثانیه هم نکشید که از روی لبش محو شد.

 

 با صدای بلندی گفت:

 

ورم دیگه هم انقدر به چیزی که نمی خوام اصرار نکن!.خنمی  -  

 

توی چشم هام حلقه اشک بسته شد بغض به گلوم چنگ زد دیگه نای 
دادم اشک بحث کردن باهاش رو نداشتم آروم کنارش نشستم و اجازه 

هام جاری بشن همین طور که صدام میلرزید و بغض بهم فرصت 
 حرف زدن نمی داد گفتم:

 

یاوش چ... چرا انقدر از... ازم س... سرد شدی؟سسیا...  -  
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جوابی بهم نداد چشم هاش ازم گرفته بود،  دوباره بغض به گلوم 
فشار اورد از همه چی خسته شده بودم از اتفاق هایی که برام افتاده 

از این سردی سیاوش دیگه نمی تونستم این بار سنگین به دوش 
 بکشم... 

 

 زدم زیر گریه با صدای بلند و در همون حال گفتم:

 

بگو، سیاوش من دیگه نمی تونم این  سیاوش توروخدا یه چیزی -
رفتارت تحمل کنم .. سیاوش... من.. عاش.. عاشقت شدم..  من 

 دوسـت دارم!

 

انگشت اشارش روی لبم گذاشت و با چشم های خیسش بهم خیره شد 
صدام توی گلوم خفه شد سیاوش واقعا داشت اشک می ریخت 

انگشتش برداشت و دستم محکم گرفت که ضربان قلبم شدت 
 گرفت...

 

سرم انداختم پایین نمی دونم از خجالت بود یا از شرمندگی ولی  
هرچی که بود روی چشم تو چشم شدن با سیاوش بهم نمی داد 

سیاوش روی دستم رو نوازش کرد که چشم هام رو بستم و قطره 
های اشک از چشمام جاری شد هنوز بار سنگین خیانت به سیاوش 

رد.روی دوشم به شدت سنگینی می ک  

 

 سیاوش گفت:

 

یر بهم نگاه کن لطفا! مانلی چشمات ازم نگ -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 290 نودهشتیا کاربر انتقام شیرین_سپیده ثنا

 

 

آروم سرم باال آوردم وچشم هام باز کردم که با نگاهش رو به رو 
شدم اما این نگاهش با نگاه های قبلش فرق داشت توش عشق موج 

 می زد توش بی قراری موج می زد توش نگرانی موج می زد!

 

 گفت:

 

اینقدر بهت دلبستم فقط همین می دونم که،  مانلی! من نمی دونم کی -
عاشقتم فقط همین من سیاوش رادمهر بزرگ که با اون عظمتش همه 

خنده »جلوش سر خم می کردن االن حاضره برای تو سر خم کنه
البته نمی دونم تو حاضری با یک آدم فلج «تلخی کرد و ادامه داد

 زندگی کنی یانه؟

 

 تند تند اشک هام پاک کردم گفتم:

 

تو حالت خوب میشه سیاوش، من حاضرم تا پای جونم کنارت  -
بمونم، منم عاشقتم سیاوش به قدری عاشقتم که نمی تونم بدون 

 وجودت نفس بکشم!

 

لبخندی زد و همین طور که اشکی از گوشه چشمم راهش پیش 
 گرفته بود تو چشم هام خیره شد وبالبخند گفت:

 

ی؟ن باشپس حاضری تا ابد متعلق به م -  

 

انگار تموم دنیارو بهم داده باشن خواستم بگم می خوام تا اخرین 
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مال تو باشم اما، تازه یادم افتاد که با سیاوش اعتمادش چیکار  نفسم
کردم، من بهش نارو زدم من بهش دورغ گفتم وای خدایا من چیکار 
کردم، با ناراحتی سرم پایین انداختم که لبخند سیاوش با نگرانی محو 

تم رو که توی دست های مردونش بود فشرد گفت:شد، دس  

 

وای درکنار من بمونی؟ چیشده؟ مانلی نمی خ -  

 

 فوری گفتم:

 

تر از هرچیزی بودن در کنار تو رو می خوام.نه من بیش -  

 

 گفت:

 

پس چیشده!؟  -  

 

 االن وقتش بود که تموم حقایق رو برای سیاوش بگم...  

 

توی چشم هاش زوم کردم مردمک چشم هاش می لرزید و بی  
 قراری می کرد دست های سیاوش محکم فشردم گفتم:

 

ن تموم این مدت برای جاسوسی وارد عمارتت شدم! سیاوش م -  

 

سیاوش شونه هاش لرزید برای مدت طوالنی بهم خیره موند نگرانی 
 استرس داشت خفم می کرد .
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که با باالخره صداش زدم تا به خودش  نمی دونم چند دقیقه گذشت
 بیاد:

 

سیاوش! -  

 

سیاوش چشم هاش پر شد و سر به زیر برد که اشک هاش نبینم با 
 چشم خودم دیدم که سیاوش با همون جملم شکست 

 

 بغض کردم و گفتم:

 

سیاوش تو رو جون من قضاوتم نکن بزار حرف بزنم بزار توجیه  -
 کنم خودم رو. 

 

میدم از مرحمت و بخشش سیاوش از دست دادم، ولی چیزی نگفت ا
اما با بوسه که که سیاوش روی موهام زد انگار نهالی از امید تو دلم 

کاشته شد، با لبخند تلخی همینطور که سعی می کرد جلوی جاری 
 شدن اشک هاش بگیره گفت:

 

بگو فقط بگو بزار اروم بشم! -  

 

کنترل میکنه باید نفس عمیقی کشیدم می دونستم سیاوش داره خشمش 
 از اول تمام ماجرا رو براش بگم،

 

شروع کردم اول از یتیم شدنم گفتم بعد از پرورشگاه گفتم و از 
ازیم می مردی گفتم که منو وابسته خودش کرد در حالی که همش ب
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نواده ای گفتم داد و منو وارد دنیای بیرون از پرورشگاه کرد، از خا
تن از نقشه ها و وارد شدنم به که از من فقط ابرو عزت می خواس

عنوان یک جاسوس در نقش پرستار به عمارت رادمهر گفتم و 
دزدیدن اون مدارک و دادنشون به مردی که تموم اون مدت با نقشه 
ازم سو استفاده می کرد و در نهایت عاشق شدنم و این حسی که به 

 سیاوش دارم گفتم.

 

گفتم:همین طور که بغض به گلوم چنگ می انداخت    

 

سیاوش منو ببخش من خیلی متاسفم از کاری که کردم، خیلی هم  -
 پشیمونم .

 

 سیاوش اشک هام پاک کرد گفت:

 

تو بی گناه ترین ادم توی این ماجرا بودی تو هم کم درد نداشتی  -
خیلی بهت سخت گذشته از همه مهم تر اون کسی که این بازی رو 

 باهات کرده باید جواب پس بده!

 

شرمندگی پایین انداختم که گفت: سرم با  

 

لش اومد با احساسات تو اینطوری بازی کنه!دآخه چطور  -  

 

 دوباره اشک تو چشم هام جمع شد و گفتم:

 

نه سیاوش من کار بدی کردم هرچقدر هم بی گناه باشم بازم به  -
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هرحال راضی شدم مدارک مهم تو رو به دست اون مرد برسونم من 
 خیلی بهت بد کردم.

 

 با حرفی که سیاوش زد متعجب بهش خیره شدم

 

 گفت:

 

من می دونستم که تو به عنوان جاسوس وارد عمارتم شدی بهت  -
شک کرده بودم و اون مدارک با پروژه های موفقیت آمیزم عوض 

 کردم یعنی تو کار اشتباهی نکردی و اون مدارک جاش امنه.

 

دت سیاوش می با دهن باز خیره به سیاوش شدم، یعنی تموم این م
 دونست که من چه نقشه ای داشتم!

 

 همین طور که صدام می لرزید گفتم:

 

پس چرا چیزی بهم نگفتی؟ -  

 

 سیاوش خیره به چشم هام شد گفت:

 

تموم این مدت منتظر بودم که خودت بهم اعتراف کنی، شاید اگه  -
 خودم بهت میگفتم نمی تونستم به این راحتی ببخشمت! 

 

چشمم سور خورداشکی از گوشه   
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 گفتم:

 

یعنی االن منو بخشیدی؟  -  

 

 لبخندی بهم زد گفت:

 

من خیلی وقته بخشیدمت و االنم که خودت حقیقت گفتی دیگه هیچ  -
ناراحتی ندارم ازت، ولی فقط می خوام یک چیزی بدونم اون کسی 
که این کار باهات کرد و انقدر با من دشمنی داشت که ازت بخواد 

من کنی، چه کسی بود؟! این کار در حق  

 

 آب دهنم محکم قورت دادم 

 

می ترسیدم زبون باز کنم اخه چرا سپهر سیاوش باید انقدر باهم 
میونه بدی داشته باشند چشم هام بستم لبم بازبونم تر کردم و فقط یک 

جمله گفتم و همین یک جمله کافی بود که سیاوش رو صدهشتاد 
 درجه عوض کنه!

 

 گفتم:

 

ابیسپهر سهر -  

 

سیاوش برای لحظه هایی پلک نمی زد حتی انگار نفس هم نمی 
کشید فقط سکوت سیاوش بود و این سکوت چیزی نیست جز سکوت 

 قبل از طوفان...
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 سیاوش با خشمی که هیچ وقت حتی تصورشم نمی کردم فریاد زد:

 

تو با سپهر ارتباط داشتی؟ اون مردی که تو رو این همه مدت   -
سپهر بود! من بی فکر چطور نفهمیدم، تو اون نقشه بازی داده بود 

 کشیدید که منو رسوا کنید آره؟

 

 گفتم:

 

وری که تو فکر میکنی نیست، گوش کن بهم!.سیاوش اونط -  

 

 سیاوش با عصبانیت غیر قابل توصیفی گفت:

 

ساکت باش! دیگه نمی خوام صدات بشنوم تو با سپهر دیگه برام  -
اما تو تموم این مدت با سپهر بودی!   فرقی نداری من عاشقت شدم،

چطور تونستی همزمان وقتی کنارم بودی با سپهر در ارتباط باشی 
 ها؟

 

 با گریه گفتم:

 

!سیاوش توروخدا بزار توضیح بدم -  

 

 با عصبانیت از روی ویلچرش بلند شد گفت:

 

دیگه چیو می خوای توضیح بدی هرچی بود باید می شنیدم! شنیدم  -
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خوام کنار خودم ببینمت.حتی یک دقیقه هم نمیدیگه بسه   

 

ناباور به سیاوشی که روبه روم ایستاده بود خیره شدم، که سرپا شده 
 بود با گریه بغض تیکه تیکه گفتم:

 

س..سیا..سیاو..سیاوش! -  

 

سیاوش عصبی شد انگار خودش هنوز متوجه اینکه روی پاهاش 
ه سمت در خروجی ویال ایستاده بود نشده بود، دستم محکم کشید و ب
 برد، با گریه دنبال سیاوش کشیده می شدم

 

 که از در پرتم کرد بیرون روی آسفالت های خیابون گفت

 

:برو از اینجا دیگه نمی خوام یک لحظه دیگه تو رو اینجا ببینم  -
 برو!

 

محکم در بست و فقط صدا گریه های من و رعد برق آسمون بود و  
شتابی هم شروع به باریدن کرد خودم به طولی نکشید که بارون پر

 سمت در رسوندم با دست هایی مشت شده به در می کوبیدم گفت:

 

سیاوش درباز کن بزار حرف بزنم اینطوری قضاوتم نکن خواهش  -
 میکنم اینکار باهم نکن من دوست دارم.

 

 ولی هیچ صدایی از اون ور در نمی اومد.
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بود، سرمایه عجیبی کل  اشک هام با دونه های بارون یکی شده
وجودم در بر گرفته بود  پشت در نشسته بودم به امید اینکه سیاوش 

در بازکنه اما سیاوش از عشقش به من گذشته بود، آره اون دست 
 هام  رو رها کرد،  ولم کرد...

 

 دیگه دلم نمی خواست نفس بکشم! 

 

د شدم دیگه نمی خواستم به این زندگی ادامه بدم، از روی زمین بلن
 آخرین نگاهم به ویالی انداختم و رفتم.

رفتم، اما نمی دونستم دارم کجا میرم، زیر بارون کامال خیس شده 
دم تا چند ساعت قبل بودم، دیگه هیچ کسی برام نمونده بود، تنها بو

درکنار مردی بودم  که عاشقانه با کل وجودم می پرستیدمش، اما 
، ولی به آرزوم رسیدم باالخره االن اونم منو از زندگیش بیرون کرد

تونستم سرپا ببینمش یعنی وقتی متوجه بشه که روی پاهای خودش 
 ایستاده چه واکنشی نشون میده مطمئنم خیلی حیرت زده میشه!

 

گلوم از بغض بی پایانی که درونش داشت میسوخت و قلبم از این 
همه بی انصافی که در حقم شده بود درد می کرد، با صدای بوق 

لند ماشینی دوتا دستام روی سرم گرفتم.ب  

 

 راننده گفت:

 

فتمت!حواست کجاست االن زیر می گر -  

 

هیچی نگفتم کاش زیر این ماشین میمردم و این قدر رنج نمی کشیدم، 
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به اطرافم نگاه کردم وسط خیابون بودم و اون طرف خیابون یک 
تگاه ایستگاه اتوبوس بود، رفتم سمت ایستگاه اتوبوس  داخل ایس

نشستم می خواستم کجا برم؟ اخه کجارو داشتم که برم، چشم هام 
 بستم و خودم بغل کردم که صدای مردی نظرم جلب کرد

 

 _تهران! تهران! مسافرای تهران سوار بشن.

 

تنها پولی که تو جیبم بود در اوردم و بهش نگاهی کردم و فقط یک 
د سیامک!چیز به فکرم رسید، تنها یک کلمه به ذهنم خطور کر  

 

تنها پولی که داشتم به اون مرد دادم و سوار اوتوبوس شدم، تمام 
مدتی که به تهران برسم فکر می کردم که وقتی رسیدم قرار چی 

 بشه!

 

فقط یک آدرس گنگ از شرکت پارسیان داشتم که اون وقت ها تو 
شرکت سهرابی کار می کردم می دونستم، اما وقتی برم اونجا باید 

!چیکار کنم؟  

 

وقتی به خودم اومدم جلوی شرکت مدلینگ پارسیان بودم رفتم داخل 
فقط سرم پایین بود که به میز منشی رسیدم داشت تند تند تلفن هارو 

 جواب می داد و وقت رزرو می کرد وقتی متوجه من شد گفت:

 

می تونم کمکت کنم؟  -  

 

 سرم باال آوردم گفتم:
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می خوام سیامک پارسیان ببینم -  

 

یک تای ابروش باال انداخت گفت: دختر  

 

وقت قبلی داشتی؟  -  

 

 سرم به نشونه منفی تکون دادم 

 که گفت:

 

برات وقت می گیرم آخر هفته دوباره بیا اگه وقت اقای پارسیان  -
 خالی بود میگم بیای اگه هم نه موکول میشه به هفته بعدی.

 

 گفتم:

 

رم باهاشون!د ببینمشون کار خیلی مهمی داولی من االن بای -  

 

دستش برد زیر میز گمونم می خواد حراست خبر کنه و طولی 
نکشید که دوتا مرد هیکلی با کت شلوارمشکی اومدن به سمتم و از 

 هردو طرف دست هام گرفتن 

 که داد زدم:

 

ولم کنید خانم لطفاً به سیامک خان بگید من اومدم تا از سپهر و  -
باید کمکم کنه! سیاوش انتقام بگیرم لطفاً بهش بگید  
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نباید اینجوری بشه تنها راهی که برای نجاتم مونده نباید از دست بدم 
 من باید با سیامک حرف بزنم!

 

منو به سمت خروجی بزور بردن نمی دونم چیشد که یکبار از این 
 که منو بندازن بیرون منصرف شدن

 یکی از اون مردا هنذفری توی گوشش فشار داد گفت:

 

االن میارمشچشم آقا  -  

 

 و بعد به اون یکی مرد اشاره ای کرد و رو به من گفت:

 

شانس بهت رو کرده -  

بعد دستم ول کرد ادامه داد:   

 

همراهم بیا -  

 

 پشت سرش شروع به حرکت کردم

 جلوی اتاقی ایستاد گفت:

 

برو داخل -  

 

در باز کرد و رفتم داخل سرم پایین انداخته بودم صدای قدم هایی که 
زدیک می شد تنم رو می لرزوند وقتی روبه روم ایستاد با بهم ن
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 صدای خشک سردش ترس به جونم افتاد!

 

 گفت:

 

میشنوم چی می خواستی بهم بگی که اینطور تو شرکتم سروصدا  -
 راه انداختی؟

 

به خودم جرعت دادم و سرم باال آوردم وقتی نگاهم به چشم هاش 
نکردم... افتاد چیزی از احساس داخل چشم هاش پیدا  

 

 گفتم:

 

به کمکتون نیاز دارم من می خوام  کسایی که باعث بانی این حال  -
 روزم شدن تقاص پس بدن.

 

پوزخند صدا داری زد و دست هاش داخل جیب کت مارکش کرد 
 گفت:

 

از دوربین هام دیدم که چه اصراری داشتی منو ببینی ولی اشتباه  -
باید بری اداره پلیس نه اومدی اگه می خوای از کسی شکایت کنی 

 اینجا دختر جون!

 

 گفتم:

 

نه من می خوام از سپهر و سیاوش انتقام کار هایی که باهام   -
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 کردن بگیرم و به کمکت نیاز دارم لطفاً.

 

 نگاهی بهم کرد گفت:

 

چهرت خیلی برام آشناست تو دوست دختر سپهری؟چرا پس می  -
 خوای از سیاوش انتقام بگیری؟!

 

  

 

کار هایی که سپهر باهام کرده بود برام تکرار شد و قضاوتی  دوباره
که سیاوش در حقم کرد دستم از این همه بی عدالتی  که در حقم 

 کردن مشت کردم گفتم:

 

داستانش طوالنیه! -  

 

یک تای ابروش انداخت باال و  بعد از کمی سکوت پشتش بهم کرد 
 گفت:

 

تنها به یک شرط کمکت میکنم! -  

 

به سمتم نگاهی به سر تا پام انداخت گفت: بعد برگشت  

 

اندام ورزیده  ای داری، اگه مدلینگ شرکت من تو فرانسه بشی و  -
 هرکاری که بگم انجام بدی شاید بتونم کمکت کنم.
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 چاره ای جز قبول کردن شرطش نداشتم

قراره زندگیم مسیر دیگه ای رو شروع کنه، شاید این انتقام که در 
منو به اینجا کشوند، می خواد که یک فرصت  قالب یک شیرینی 

 دیگه برای انتقام گرفتن  از کسایی که در حقم بدی کردن بهم بده.

 

قبول میکنم! -  

 

 پایان فصل اول 
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