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 Vip  یخیسکوت: 

 نام خدا  به

 : آبي تر از آنم كه بي رنگ بميرم مقدمه

 شيشه نبودم كه با سنگ بميرم  از

 آمده بودم كه تا مرز رسيدن  من

 تو فرسنگ به فرسنگ بميرم  همراه 

 كسي نيست كه اينگونه غريبم  تقصير

 كه خدا خواست كه دلتنگ بميرم   شايد

 

 

 .ی هست هم بد یهم خوب ا،ی دن نیا ی : توخالصه

 پدر خوب هست هم پدر بد.  هم

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 مادر خوب هست هم مادر بد. هم

 .ستیتوش ن یممکن ری توش وجود داره غ زیهمه چ ایدن کالا 

 رو باهاش شروع کرده   ی بد ی و روزگار باز ای هست که دن یدختر ی ما درباره  داستان

 مون رو  یسنگ یول ده یدختر زجر کش میکه داشته باش  میریم

 طنز یهم کم دیشا  ،یس ی : عاشقانه، پلژانر

 خوش  انیپا

 قربان!  -

 بود که همراه ما اومده بود؟  ی سرباز ادی فر ی صدا

 بدو ستوان، اون در خطره. -

رو که پشت سرمون   گهیچند نفر د ی هاقدم  ی و پشت سرم ستوان، صدا دمی خودم دو اول
 .دمیشنی رو م اومدن یم

 ها اومد. از پشت درخت  صدا

 طرف.  نی از ا -

 هام کند و کندتر شد. قدم  هوی

 من!  ی خدا -

 بود که تازه وارد بود. ی پر از بهت متعلق به ستوان ی صدا نیا

 کشته شده بود. ی هیبه طرز فج سرباز

 کشتن؟!  چطور اون رو   هیبرام سواله که در عرض چند ثان واقعاا 

 ! دی جنازه رو به آمبوالنس برسون -
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 که اون شخص فرار کرده بود.  یسمت راه  دمیدو  عیسر

 د؟ یری کجا م -

 . دیکه گفتم رو انجام بد  یکار -

 . رمشی و راحت بتونم بگ رمی که زدم متوجه نشه دنبالش م ی ادیبا فر  دوارمیام

 هاش اونجاست.کردم، اونا  شتری رو ب سرعتم

حرکت شونش رو از دستم   کی رو جلو بردم و شونش رو گرفتم، اون فرز تر بود که با   دستم
که کنارمون بود دست   یهاش رو از پشت به درختتر بودم که دست  عی من سر  یدر آورد ول

 بند زدم.

 در برو!    یتونی حاال اگه م -

 . دنیرو بهت م  ی که بخوا  یبرم هر چ یولم کن بزار برم، اگه بزار -

 ! دن؟یگروه رو بهم م سی که بخوام؟ مثالا رئ یهع هر چ -

 هم رفت.  ی هاش تو کالمم رو گرفت که اخم  تمسخر 

 که دماغ و دهنش رو پوشونده بود روبرداشتم. یبردم طرفش و نقاب دست

 پسر نما.  ی ادختر بچه  نمیبی م  یچ نیبه، بببه  -

 کردم. ری الم کردم قاتل رو دستگرو برداشتم و به گروه اع ممیسیب

 رو بفرستم کجا؟  هارو ی بله قربان، ن -

 . یآخر راه جنگل  قاا یپشت باغ دق -

 قربان.  می اومد -

 تموم شد.  گهیگرفتن اون دختر کار من هم د با
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 اون گروه بود.   ی از اعضا یکی گرفتن   تمی فقط مامور من

استوار و محکم،   ی هاکردم، سمتش قدم برداشتم قدم  دای رو نگاه کردم ستوان رو پ اطرافم
 که روزگار محکمشون کرد.  ییهاقدم 

 ستوان!  -

 سرد و محکمم سرش رو باال آورد.   ی صدا با

مجبور بودم   یکه من ازش متنفر بودم ول یگذاشت، احترام یاحترام نظام عیسر دنمید با
 .امیکه باهاش کنار ب

 قربان؟  دی داشت ی امر -

 سراغ من نفرسته!   گهیبگو د ستی تموم شد. به رئ تمیمن مامور  -

 یل یداشتم خ یبا شما همکار تی مامور نیا  ی تو نکهیاز ا  دیبله قربان، خسته نباش -
 خوشحالم. 

 بند و به زور بود نگاهش کردم. میکه ن ی لبخند با

 .یموفق بش یتونی م ،یهست  ی دختر زرنگ -

 ممنون. یلیواقعاا! خ -

 . نمیبراش تکون دادم و رفتم سمت ماش یرو به عنوان خداحافظ دستم

 بود. اهیکه مثل سرنوشت من س یرنگ اهی س نیماش

 رو باز کردم و نشستم پشت فرمون. نیماش در

 . میگاز گذاشتم و د برو که رفت  ی رو روشن کردم پام رو رو نیماش یوقت

 ن چکار کنم؟! راحت شدم، خب اال  تیمامور  از
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 ها اونجا جمع شدن. بهتره برم خونه، بچه آها

 *** 

 تموم بشه! ک یتراف نی قراره ا یک  ای خدا اه

 . دید  دید  د،ی د دید

 شروع کرد به زنگ زدن. می گوش

 بگو!  -

 مرسده؟   ییکجا -

 شده؟  یزی. چامیراه دارم م ی تو -

 .نجاستیخونه چون سردار ا ی ایراستش بهتره که ب  -

 . امیباشه دارم م -

 خداحافظ.  -

 . ی خداسعد -

 بغل انداختم.  یصندل ی رو قطع کردم و رو یگوش

 !؟ دهیمن د  ی برا یسردار باز چه خواب  نیا یعنی

 شانس باز پشت چراغ قرمز موندم. ن یلعنت به ا ی ا

 .تقتق

 . شدیزده م نی ماش شهیبه ش ییبا یز ی بود که توسط دختر کوچولو یآروم ی ضربه  ی صدا

 .دمی کش نی رو پا شهیش
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 گفت:  ی اکودکانه  ی با صدا  یدوست داشت ی کوچولو دختر

 ! ؟یخریشاخه گل م هیخاله  -

 بهش نه بگم. اومدیکه دلم نم کردیمظلوم صحبت م چنان

 چنده گلم؟  ی اشاخه  -

 پنج تومن. ی اشاخه  -

 ؟ یچند شاخه دار -

 تا.  ۱۰ -

 .یگل دار خواستمیکه م ی اخوبه به اندازه  -

 کرد که حسرتش رو خوردم. یکوچلو چنان ذوق دختر

 واقعاا؟!  -

 آره گلم حاال همشون رو بده به من.  -

 چشم. -

در آوردم دادم بهش و   یهزار ۵۰پولم رو برداشتم دوتا  فیشدم سمت داشبورت و ک  خم
 ها رو ازش گرفتم.شاخه گل 

 . ی اضافه داد یکیخاله  -

 بهت دادم. واقعاا خوشگلن. دم یند  تو ی هاگل   ییبایبه ز یرو چون گل نی ا -

 مانده بود.  ی باق هیفقط پنج ثان شد ی زد، چشمم به چراغ افتاد داشت سبز م یبرق چشماش

 بهت نزده.  نیرو تا ماش ادهیپ ی بدو برو تو شهی چراغ داره سبز م گهیکوچولو د  -

 باشه خاله، خداحافظ. -
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 . ی دوست داشتن ی خدانگهدارت دختر کوچولو -

بعد در   قهیدق ۱۰رو به حرکت درآوردم و روندم سمت خونه   نیشد و من ماشسبز   چراغ
 بودم. اط یح

 رو سمت داخل به حرکت درآورمد که ناگهان... . نیرو با کنترل باز کردم، ماش در

 ترمز گذاشتم.  ی پام رو رو عیمنم سر  ساد،یوا  نیماش ی جلو سردار

 خوبه که زود متوجه شدم وگرنه... .  هوف 

 در و بازش کردم. رهی رو بردم سمت دستگ دستم

 .نیگذاشتم و بعد خارج شدم از ماش رونیب نی چپم رو از ماش ی پا

 ن؟ یدی پر نیماش ی سالم، چرا جلو -

 بودم.  نجایاز اول هم  دمی نپر نی ماش ی سالم، جلو -

 ... .دیبا  -

 وسط صحبتم. دی پر

 .امیجا گذاشتم برش دارم و ب نیماش ی رو تو یزیچ  کیبرو داخل من برم   -

 چشم. -

 .رونی شدم و سردار از کنارم گذشت و رفت ب  نی سوار ماش دوباره

 ! اورده؟یرو داخل ن نشیماش چرا

راه   نیشدم. بعد از قفل کردن در ماش ادهیپ نیپارک کردم، از ماش نگیرو داخل پارک  نیماش
که چند  ی انه از خانوادم بلکه از خانواده  یمن بود ول هیکه ارث ی اافتادم سمت خونه، خونه

 و من رو بزرگ کردن.  کنمیم یزندگ  ششونیساله پ
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 اومد.  یراندازیت ی ها خواستم برم باال که صدا به پله  دمیرس

هوا   ی ونجور رو ها بزارم هم نرده  ی که باال آورده بودم تا رو یسر جام موندم و دست شکه
 موند.  یباق

 سردار!؟ ر؟ ی ت ی ! صدایچ

با خبر    یساعت مخصوصم گذاشتم تا همگ ی و دستم رو رو رون یسمت ب  دمیدو  عیسر
 بشن از خطر. 

 رو از قالفش خارج کردم و آماده باش از در خارج شدم. تفنگم

 بازوش بود.  ی نشسته بود و دستش رو نیزم ی رو  نی پشت ماش سردار

 .دمیپوش مسلح رو د   اهیکردم که دو شخص ساطراف نگاه  به

 .مونهی بزنه زنده نم بیمن آس ی که بخواد به خانواده  ی! کسکثافتا

 حواسشون به من نبودم پس...  هااون 

 و رفت سمتشون.  دیبود دو دهی که تازه رس وشای افتادن، ن نیزم ی و دو، هر دو رو   کی

 ها گرفته بود.ها رو دور انداخت و تفنگ خودش رو سمت اون پا تفنگ  با

خبر داد  گانی به  میسی رو به دستشون زد و با ب ی و دستبند وشایهم رفت کمک ن شبنم
 و ببرنشون. انیب

 حرکت اونجا نشسته بود. یب  دمیهم برگشتم سمت سردار که د من

  ی، زانوهام به لرزش در اومدن ولشد   دینفسم رفت، تپش قلبم شد  خت، یدلم فرو ر  ی تو
 .ششی پ رفتمی م دی من با

 !موندی زنده م دیبا  اون

 اول، قدم دوم، قدم... قدم
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 رفت.   نیرو تکون داد. نفسم بالخره باال اومد،لرزش پام از ب دستش

 .نشستم  نیزم ی کنارش و رو دمیسمتش. رس  دمیدو

 دست خودم نبود. حالم

 بابا!  -

 جانم دخترم حالم خوبه. -

 نکرد. دایتطابق پ یکردم ول سهی صداش بود مقا ی که تو ی رو با درد نیا

 .دیکشیداشت درد م اون

 !اریمن رو ب نیالله ماش -

 باشه.  -

 برش داشت و رفت داخل. عیرو سمتش پرت کردم که سر دیکل

 از پدرم هم برام با ارزش تره. یول ست ی ن میمرد پدر واقع  نیا درسته

من و   نیب  ی خانواده بود که من رو قبول کرد و فرق  نی که خانوادم من رو ترد کردن ا یروز
 هاش قرار نداد. بچه

 صبر کن!  کمی بابا  مارستانیب میری االن م -

 .نمتیبی باره انقدر دست پاچه م نیاول -

 نبوده.  یحال  نیچن ی وقت خانوادم تو چی آخه ه -

 ! ؟یدونی ما رو خانوادت م -

 آره. -

 .شنومی رو ازت م نی خوشحالم که ا -
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هام قفل کرده  چشم  ی هاش رو توبه چشماهاش نگاه کردم، اون هم چشم  یحس خاص با
 بود.

دست سالم پدرم انداختم و کمکش   ریالله به خودم اومدم و بلند شدم، دستم رو ز   ی صدا با
 کزدم بلند بشه. 

 جلو نشوندم. یصندل   ی و الله سردار رو رو کمک خودم با

 شدن روش و کمربندش رو زدم.  خم

 .ستین یز یآروم دخترم انقدر هل نشو چ -

 کردم. افتیانداختم و آرامش رو در ینگاه بهش

 رو بستم.  نیگرد کردم و در ماش عقب

 .کردندیبا غم نگاهم م ینگاه کردم، همگ پیاک به

  یی! اون هم نه بازجودیکن یی و خودتون ازشون بازجو   نیبد  ل یتحو س یها رو به پلاون  -
 .یزبان

 به اون دو نفر انداختم و رفتم پشت فرمون نشستم. ی ااز حرفم نگاه بدجنسانه بعد

  نی تر ک یگاز گذاشتم و روندم سمت نزد ی روشن بود، کمربندم رو بستم و پام رو رو نیماش
 .مارستانیب

 اورژانسه. نجایکجا خانم؟ ا  -

 دارم در رو باز کن!  ضی مر  -

 رو داخل بردم به سردار نگاه کردم. نیرو باز کرد و من ماش در

 ارم؟ یبرم برانکارد ب ای   دیراه بر  دیتونی م -

 برو... -
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 سمت داخل.  دمیادامه ندادن حرفش در رو باز کردم و دو با

 دارم! یاورژانس ضی مر  دیار یبرانکارد ب هی -

 برانکارد اومدن، دکتر اورژانس خودش رو رسوند.  کی   پرستار با دوتا

 شده؟  یچ -

 شده.  هوشی هست ب قهیخورده، تا االن بهوش بود چند دق ریت -

 خورده؟  ر ی چکارست؟ چرا ت -

 نداره. یهست ربط ی اگه ی د زیچ  فتونیمحرمانست و به شما که وض گهید نی ا -

 بردم و برگشتم داخل. رونیرو ب نی ماش عیجا کردن و من سر رو جابه  سردار

 رو بردن طرف اتاق عمل.  مارتونیب -

 نگاه کردم. سرم رو به عنوان تشکر تکون دادم.  گفتی رو م نی که داشت ا یپرستار به

 اتاق عمل کجاست؟  -

 .یرسیبهش م یرو. خط سبز رو دنبال کن راه  ی طبقه سوم انتها -

 ممنون.  -

 سوم رو زدم.  ی سمت آسانسور و طبقه رفتم 

 سوم. ی طبقه  -

 از آسانسور خارج شدم.  عیسر  کردی زن که طبقه سوم رو اعالم م ی صدا با

 .دمی نگاه کردم که خط سبز رو د نیزم به

 در اتاق عمل. دمیرس
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 .ی آب ی هابا رنگ  یقرار داشت؛ صندل یچند تا صندل وارید کنار

 ها نشستم.از اون  یکی ی سمتشون رفتم و رو به

 شونم قرار گرفت.  ی رو  یچقدر گذشته بود که دست دونمینم

 . کنمیوقته مامان صداش م یلیکه خ دمی رو د یرو بلند کردم که کس سرم

 . کردی محبت و آرامش بهم نگاه م با

 سالم. -

 نشد؟  یسالم دخترم، خبر  -

 .دینی نه هنوز، بهتره بش -

 . خوندی قرآن م باشینشست و شروع کرد به دعا خوندن، با اون صوت ز کنارم

 خوندنش باعث آرامشم بود.  قرآن

 هام رو بستم. شونش گذاشتم و چشم  ی رو  اریاختی رو ب سرم

 لحظه مکث کرد و دوباره ادامه داد... کی

 اه دکتر اومد. -

 هام اونجان.بود. اصالا متوجه نشده بودم که اون وشاین ی صدا

 جام بلند شدم و سمت دکتر رفتم.  از

 دکتر؟!  -

  یچه روز  شهی و بعدش مشخص م کنمی م نشونیحالشون خوبه؛ بهوش که اومدن معا  -
 .شهی مرخص م

 ممنون.  -
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 شکرت!  ایخدا  -

 .کردیشوهرش شکر م یمامان بود که خدا رو بابت سالمت ی صدا نیا

 ! مراقب خودتون هم باشد! دیاستراحت کن کمی د یدار ت یامشب مامور  دیها شما بر بچه  -

 من. یدوست داشتن  مامان

 مارستان؟ ی ب دیسی وا  نیخوای شما م -

 آره. -

 ...یول -

 .نجایا ادیم رسه،ی نترس شب داداشت م -

 گرده؟ ی اه؟ امشب بر م -

 آره. -

 . میریخوبه پس ما م -

 .یسمت خروج م یو راه افتاد م یکرد یخداحافظ یهمگ

  هاشونت ی مامور ی دستشون نزده، تو ی کس رو چیکه ه یشش دختر   ،ی کیعقاب تار گروه
 موفق بودن. شهیهم

 و...  موری همه هکر، ورزشکار، گر له،یکه کامالا تکم  یگروه

 .می دی رس نجایتا به ا  می د یکش یسخت یلیخ

 شبنم، سوزان. وشا،یمرسده، الله، الدن، ن یعنی من

 اون هم به اشتباه.  میترد شده بود  مونیاصل ی هاکه از خانواده  می بود ییکسا
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که خودم داداشم رو فرستادم سراغش و باهاش ازدواج کرد مورد توطعه   یتوسط دوست من
 قرار گرفتم و از خانواده ترد شدم.

 دزد از خانواده ترد شدن. کیبه عنوان   شون یو الدن توسط نامادر الله

که برگشتن   ی که از ظلم خونشون فرار کردن و بعد از مدت ییهاو شبنم دختر عمو  وشاین
 خانواده شون اونها رو ترد کردن. 

که  یاز خانواده ترد شده. اون با کس  ی بود که به صورت عاد یسوزان، سوزان تنها کس و
دفتر ثبت   ی تو رهیکه م یزمان کننی و خانوادش اون رو رها م کنهیدوستش داره ازدواج م

 شهیروش نم  گهی و اون د  ادیازدواج پدرش عشقش نم یثبت ی با نامه ازدواج اون هم
 خانوادش. شیبرگرده پ

 و نشاط. ی پر از شاد  یزندگ  م،ی دار یعال ی ما با هم زندگ  ی االن همه اما

که فقط چند شماره فرق   ییهامدل با پالک   کی ی مشک نی . سه تا ماشنگیبه پارک  می دیرس
 .کردنیم

 .می دی پوش یمشک  ی لباسها یهمگ ،یچه وجه تشابه  دمی ها نگاه کردم که داون  ی هالباس  به

 .هیوقته مشک یلی هامون خما لباس  ی همه  البته

 نشستم.  نیماش  ی رو زدم، در طرف راننده رو باز کردم و تو نی ماش ریدزدگ 

 و شبنم، من و سوزان.  وشایمعمول الله و الدن، ن طبق

  ییجا یوقت  یول می داشت نی بود. البته همه ماش هان یماش ی ما تو یشگ یهم بیترت نیا
 .نی فقط با سه تا ماش می رفتیم

 هیروبه حرکت درآوردم که بق نی نشستن، ماش هانی ماش ی تو یرو روشن کردم. همگ نیماش
کنار هم    نی و هر سه ماش  میخارج شد  مارستانیب  نگیهم پشت من حرکت کردن از پارک 

 قرار گرفت. 
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 ه مسابقه؟ مرسده تا خون -

 باشه.  -

 بوق پشت هم نشون دهنده شروع مسابقه بود. سه

 رفت.  ییجا کی از  یو هرک   میگاز گذاشت  ی پا رو یهمگ

 ! چی مرسده سمت راست بپ -

 سمت راست. دمی چیپ دمیکه رس ابون یمن. سر خ ی بود راه گشا سوزان

 .شهی چراغ سبز م گهید قه یدو دق م یمستق -

 از چراغ قرمز گذشتم.  قهیسر دو دق قیگاز فشار دادم دق ی رو رو پام

 کوچه!  ی تو چی دو تا کوچه رد کن بعد بپ -

رو   یدست نی ماش دن یچیو فرمون رو چرخوندم. با پ  دمی رو کش یکوچه، دوکوچه و دست کی
 راست شد.  نی آوردمو ماش  نیپا

 در رو باز کردم و رفتم داخل. موتیکوچه و با ر ی تو رفتم 

 و بعد الله و الدن بودن.  وشا یشت سرم شبنم و نشدم پ اول

 شد.  اده یشدم، پشت سرم سوزان پ ادهیرو پارک کردم و پ نیماش

 مرسده.  ولی . امی ما برد -

 ام بود رو زدم.که فقط مخصوص خانواده  ی لبخند

 د؟ یکشی باز مسابقه؟ شما خجالت نم -

 بود. دهیمهراد برگشتم و نگاهش کردم. پس رس  ی صدا با

 .سالم -
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 ؟ ی سالم عشق داداش، خوب -

اومد و   ن یمونده رو پا یشد. دو پله باق  می نگاهش کردم که متوجه دلتنگ ساکت
رو  ی بعد ی هاقدم  عیقدم برداشتم که خودش سر  کی  واشیهاش رو باز کرد. دست 

 .دیبرداشت و در آعوشم کش

  ی برا یخونه که آماده بش ی ا یم یمامان گفت دار ،ی زره شده بود خواهر کی دلم برات  -
 بابا.  شی و بعد برم پ  نمیو اومدم تا اول تو رو بب اوردمی. من هم دووم نتی مامور

 ما هم بوق.  -

 هاش رو طرفشون باز کرد.دست  د،یحرف الله مهراد خند نیا با

 . طونمیش ی خواهرا نی بدو -

 بغلشون.  ی سمتش و گرفتنش تو  دنی دو همشون 

 نرو!  ت یمامور  گهی د یداداش ش یآخ -

 ؟ یری اگه االن من بگم نرو نم -

 فکر رفت.  ی حرف رو زده بود ساکت شد و تو ن یکه ا وشاین

 .کشمی نرسم که اون خانواده حسرتم رو بخورن دست از کار نم ییمن تا به جا -

ترد شدن چقدر سخته، چقدر کشنده   می دونستیچون م م،ی حرف هممون ساکت شد  نیا با
 است. 

 االن من و بخور. ای باشه بابا ب -

 ...یداشت فضا رو عوض کنه ول یبا لحن شوخش سع مهراد

طرف خونه اون پنج    دمیو دو  می ساعت فقط وقت دار کی ساعت فقط گفتم  دنی با د یول
 سمت خونه.  دنیتا هم دو 
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 کردن صورتم.  می شروع کردم به گررو آوردم و  م یگر   لیوسا عی اتاقم سر  ی تو رفتم 

 . می بلد بود ی ارو به صورت حرفه  م یما کار گر  ی همه

 خونه بهشون اختصاص داده شده بود.  نی ا ی که تو ییهااتاق  ی هم رفته بودن تو هااون 

 .می اختصاص داد ی گریرو به د  یهامون اتاقخونه ی ما تو ی همه

 . میجمع شده بود   اط یح ی گذشته بود که کامالا حاضر و آماده تو قهیدق ستیب

  دهیها دزدبود که اون  یدادن دختر یو فرار یمهمون کی امروز ما وارد شدن به   تی مامور
 بودنش.

رو ساخته بود که معتادها کامالا درمان بشن و اصالا به   یینابغه بود که دارو کی دختر   اون
هست و اصالا وجود   یلیدارو کامالا تخ نی. ) ایحی تفر  به صورت یسمت مواد برنگردن حت

 نداره( 

 بود. یشکل نیا ی هات ی که مخصوص مامور ییهان ی سوار ماش یهمگ

  می درستش کرد یو به صورت  میبودند که خودمون روش کار کرده بود  ییهای بوگات هان یماش
پرتاب   غهیمثل پرتاب ت ی اگه ی د ی زاهایباشه و چ شی که سرعتش سه برابر سرعت اصل

 .گهید یسر  ز یو چند چ ریزنج

 سمت مقصد.  می حرکت کرد تند

 نره!  ادمونیها رو درار سوزان کارت  -

 باشه.  -

 داشبورت در آورد  ی رو از تو کارت

 من پارک کردن. ن ی رو کنار ماش هانیرو پارک کردم. اون دوتا هم ماش  نیماش

 همه رو داد. دعوت ی هاکه سوزان کارت   می شد   ادهیپ یهمگ
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 ! دیبر  م،یبر   دیها جدا با بچه  -

 باشه.  -

 چشم. -

 .می ما رفت -

 . ی ،طرف ورود می و جفت جفت رفت می جدا شد همه

 اون چهارتا رفته بودن داخل.  مید یکه من و سوزان رس یزمان

رو که کارت دعوت نداره راه    یبود کس نیدم در بودن، کارشون ا  کلیه  ی قو گاردیباد دوتا
 ندن.

 ما. ی اما نه به اندازه یخیبهشون، هر دو تاشون سرد بودن و  می دیرس

 !دیکارت دعوتتون رو لطف کن -

 یدعوت رو دستش دادم، بازش کرد و داخلش رو نگاه کرد، سرش روبلند کرد و کم کارت
 داخل. دی خم شد، با دستش به داخل اشاره کرد و گفت:بفرما

  وید ن یکه دست ا  فیبود. ح ی واقعاا باغ خوشگل ،یی بایز اط یداخل چه ح می رفت
 هاست. صفت 

  کی که به  م یکه دو طرفش رو درخت و گگ گرفته بود حرکت کرد  یراه سنگ فرش از
 .می دی ساختمان بزرگ رس

 که در رو باز کردن.  می دیرس ی دو، سه،... و ده. به در ورود ک،ی تا پله داشت،  ده

که با  یهام رو محکم و استوار برداشتم جور راه رفتن کار من نبود پس قدم  و با ناز آروم
 محکمم چشم ازم بر نداشتن.  ی هاقدم   دنی وارد شدنم و د

 خانم!  -
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 که صدام زده بود.  ی سمت مرد برگشتم

 بله!  -

 ن؟ ی شما از کدوم عضو -

نامحسوس اشاره کرد   یجور کی . به سوزان نگاه کردم می نکرده بود  ی ! راجبش فکرعضو
 خودم رو جمع کنم.

 . ستی ن یدست کس ریجداست و ز  یخودش گروه سی رئ -

 صورتم رخ نداد.  ی تو یری تغ یحرف شکه شدم ول نیا با

ماه   کی در عرض  یتازه واردن ول  گنیکه م یی!؟ اونانی شما گنیکه م ی پس تازه وارد -
 زدن رو دست همه! 

 ه. درست -

 خرده فروشا!  نیا ن یباال اونجا مناسب شماست نه ب ی طبقه  دی بفرما -

 ! میدرسته، بر  -

 دومم رو به سوزان. ی اولم رو به اون مرد گفتم و جمله  ی جمله

ما از   دنی د یراه رو بسته بودن که وقت گاردیچند تا باد  م؛یها قدم برداشتسمت پله  هردو
 برن کنار.  دی با دنی فهم م یر یو سمت باال م می ای م یکنار اون پسرِ کت و شلوار

  دنی به محض باال رفتن و د می و سمت باال حرکت کرد  می از کنارشون گذشت یحرف چیه یب
 شد.  ادیتعجبم ز د یخندی راحت داشت م یکه به ما گفتن گروگانه ول یدختر

 هم متعجب بود. به سوزان نگاه کردم که اون   ؟یچ یعنی

 که اونجا گذاشته بودن. یمبل ی تم نشستم روخودم رو جمع کرد و رف  زود
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اعالم  هیبه بق می درستش کرده بود ی اشرفته یکه دستم بود و به صورت کامالا پ یساعت با
 لغوه.  تی کردم که مامور

از ساختمون دور  ی و تا حدود کردنی مکان رو ترک م قهیدر عرض ده دق دیبا هااون 
 . شدنیم

 .نی سالم خوش اومد -

که اونجا  یی هابه همه اون آدم یشیبهش نگاه کردم و بعد به صورت نما یحرف چیه بدون 
 قرار داشتن نگاه کردم.

شخص ارزشمند هم توش   کی  یکه حت دیدعوت کن ی ای من رو به مهمون کردمی فکر نم -
 نباشه.

 ! ؟ی چ -

 . می. بر نمیشیمعامله نم ی ها پاخورده پا  ن یکامالا واضح حرفم رو زدم، من با ا -

 رفتم و سوزان هم پشت سرم راه افتاد. نیها پاو از پله  رگشتمب

 .نی پا اومدی که داشت پشت سرمون م اومدیهم م  یمهمون ی برگزار کننده  ی پا ی صدا

 خانم!  دیصبر کن -

 نکردم. ییرفتم و به حرفش اعتنا نی ها پامن از پله اما

 تا حرفش رو بزنه. سادمی ها واپله  نیپا

هست کارتش رو براتون  یمهمون کی  گهیسه روز د ن،یا رو ببخشم دی گیدرست م -
 .فرستمیم

 ست؟ یشکل ن نیاز کجا بدونم که باز هم به هم -

 ها.اون  دنی با د  نیشیم یکه راض دی مطمئن باش -
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 باشه.  -

چون به   ومدیدنبالمون ن گهیرفتم، اون هم که د یسمت خروج یحرف چی بعد بدون ه و
 بود.  دهی مراد دلش رس

  یلیمدت خ  کی که در عرض  یتاجر بزرگ رو از دست بده؟ تاجر  کی  خواستیدلش م یک 
 راهش برداشته. ی رو از جلو های لیکوتاه، خ

زندان دارن آب خنک   ی تو دوننی نم گهی ها رو کشتم دمن اون  کننی ها فکر ماون  البته
 . خورن یم

 . نیسمت ماش می و رفت می در خارج شد از

ها رو  بچه نیماش ی ارو روشن کردم و حرکت کردم که سر کوچه  نیمحض نشستن ماش به
 رو روشن کردن و شروع کردن به حرکت.  هانی زدم که متوجه شدن و ماش یبوق دمید

 مونده بود تا چراغ سبز بشه.  یباق گهید هی ثان  ستی چراغ قرمز نگه داشتم. ب پشت

 که...  دمی رو د یزینگاه کردم که چ نهیآ به

بوق بلند شد و بعدش   ی رو بردم سمت ضبط بردم و کد مخصوص رو زدم. صدا  دستم
 .هابچه  ی صدا

 به گوشم.  -

 شده؟  یچ -

 جان!  -

 نگاه کردم. ن یدقت به ماش با

 نش؟ ید یمن، د نیفاصله داره با ماش نیسه ماش ی انقره  ی ایزانت نی ماش -

 بله.  -
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 .سی  -

 !نی پخش ش کنه،یم بمونیو ادامه دادم: داره تعق دمیکش ینفس

 . رهی بگ تونهی کدوممون رو م نمی بب می چشم... م بر -

 گاز گذاشتم و به چراغ نگاه کردم و تمام سبز شد.  ی رو رو پام

از او سمت راست و الله سمت چپ رو  نایا  وشای رفتم ن می من مستق م،یبرو که رفت د
 انتخاب کرد. 

 .کردیم بیپشت سر بود و داشت ما رو تعق  نیماش

 کن!  ییسوزان راه گشا  -

 برو فعالا!  م یمستق -

 . دیبه ذهنم رس یفکر   هی روندمیخودش داشتم م یرو با سرعت اصل نیماش

 کن! نقشه دارم.  دایکم باشه رو پ یلیراه که ترددش خ کیسوزان   -

 باشه. سمت راست برو!   -

 برو!  م یمستق -

 رو دور بزن! دونی م -

 بزرگراه!  ی تو چی بپ -

 به جاده مخصوص نقشه من ساخته شده.  به

 که خودم وصل کرده بودم رو زدم. ی ارو بردم کنار دنده و دکمه  دستم

 دنده فعال شد. -

 پخش شد.  یبود که بعد از راه انداز ک ی اتومات ی صدا نیا
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 مورد نظر و... ی دنده  ی رو زدم

 کنه.  بیوجود نداشت که من و تعق  ینیماش گهید

 .می ری خونه و با ستاد تماس بگ می بر  دی با  هیکاف گهی د خوبه،

جزء عادت ما بود   نیا  م،ی کتابخانه. همه اونجا جمع شد ی خونه رو باز کردم و رفتم تو در
که  یتا شخص می ونو منتظر بم می جمع بش نجایا یهمگ شهیلغو م یتی مامور یکه وقت
 هم متوجه موضوع بشن.  هیرو لغو کرده به فرمانده زنگ بزنه و اخبار رو بگه تا بق تی مامور

 . گرفتمی تماس م دی رو لغو کردم پس من با تی مامور من

 اتاق.  ی بزرگ تو توریگرفتم و وصل کردم به مان یر یلبتابم تماس تصو  قیطر از

 فرمانده تماس رو برقرار کنه.  می و منتظر بود می هامون رو زدنقاب  عیسر یهمگ

دستکر   شونی اگه ا یدستور فرمانده بود که حت نینشدنمون بود. ا ییشناسا  ی نقاب برا زدن
به   ننیما رو بب ی اگر بخوان چهره  شون ی چون ا میکار رو نکن  ن یهم ا می دادن نقاب رو بردار 

 . شمونیپ انیم  یصورت حضور

 سالم. -

 .می و احترام گذاشت  میساد یفرمانده وا  ی صدا دن یبا شن یهمگ

 ! دینیآزاد، بش -

 . میرنگ بود و ال مانند نشست یداشت و کرم توریمان ی که جلو ییهامبل ی رو

 و شبنم.  وشایمن بعد سوزان، بعدش الله و الدن، بعد ن اول

 شدم.   نهیراستم انداختم و دست به س ی پا  ی چپم رو رو ی پا

 شد؟  یخب چ -

 لغو شد.  تی مامور -
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 چرا؟!  -

 . می دیاونجا گروگانه رو د نیگفتیکه م  یاون دختر -

 خب؟!  -

 .دمی در کارهاش ند یاجبار چیو ه دیخندی ها راحت نشسته بود و مخالفکار  نیاون ب -

 ! شه؟ی مگه م -

 . گمیرو دارم م دمی که د یزیمن چ -

نشون دهنده   نیا زد، یم زیم  ی هم برد و انگشت دستش رو رو ی هاش رو تواخم  دهفرمان 
 بود.  شون ی فکر کردن ا

 ! ن؟ی ! متوجه شددیکنینم ی اکار اضافه  چی که بهتون خبر ندادم ه یتا زمان -

 بله قربان. -

خودشون رفته بودن تا   ی هااتاق  ی از اتمام تماس گذشته بود؛ همه تو قهیدق ستیب
 هاشون رو عوض کنن.لباس 

 تشنه بودم. یلیخ ن،یکه کارم تموم شده بود و اومده بودم پا من

 خانم!  یمهر -

  ی خانم که تو ی نقل مکان کردم مهر نجایکه به ا لی من بود، اون اوا ی خدمتکار خونه یمهر
 اومده بود.  نجایمان به ا کمک به من با دستور ما ی برا  نشونیخونه بابا و مامان بود و ام

 جانم خانم جان!  -

 بود نگاه کردم.  نیمهربون و نمک یخانم که زن  یمهر به

 خانم؟  نی به من نگ گهی خانم! مگه نگفتم د   نیباز به من گفت -
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 عادته مادر. گهید -

 کنار! دی عادت رو بزار  نی ا -

 ن؟ یصدا کرد  نیچشم، جانم چکار داشت -

 د؟ یقوم تاتار درست کن  نیا ی شربت برا  کی  شهیم -

 حتماا دخترم.  -

زن هفتاد سال   نی ا شدی باورش م یتو آشپزخونه ک  دی حرف مثل فرفره دو نیاز ا  بعد
 سال سن داشته باشن!  ستیهاش بداشته باشه و نوه 

  ینجوریمن باز هم هم یبود ول  دهیبود که به من رس یکردم، خونه ارث یخونه نگاه به
نقطه تهران به داداش و خواهرم   نی بهتر ی خونه دو آپارتمان تو نیا ی قبول نکردم در ازا

 . و بهتر بودن برام  زتزیعز ینبودن اما از خواهر برادر خون یکه خون یدادم، داداش و خواهر

 زنگ به مامان بزنم و حال بابا رو بپرسم.  کی   بهتره

با   یزیحال قرار داشت، م ی تلفن گوشه زی تلفن رفتم، م  زیمبل بلند شدم و سمت م ی رو از
 چوب اعالء ساخت دست پدربزرگ بود؛ پدر بزرگ پدر بابا بود.

رفتار کرد که انگار نه انگار من از   یمثل پدربزرگ  دیخانواده پسرش د ی زمان که من و تو اون
 خون پسرش نبودم.

 الو.  -

 مامان به خودم افتادم. ی صدا دنیشن با

 الو، سالم مامان. -

 رفت؟  شی خوب پ تتی سالم گل دخترم، مامور -

 لغو شد؛ مامان با... -
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 .شهی نگران نباش دخترم حالش خوبه فردا مرخص م -

 د؟ ی خدا رو شکر، شما االن خونه تنها -

 هستن. نجایدوست پدرت به همراه خانوادش ا ستم،یتنها ن -

 .نیست یخوبه که تنها ن -

سخت   تی برو استراحت کن دخترم که امروز دوتا مامور  شمیآره گلم، مزاحمت نم -
 .یداشت

 . ریشب بخ  ن،ی شما مراحم -

 دختر نازم، خداحافظ.  ری شبت بخ -

 اومدن.  نیها پا گذاشتم که بچه  زیم ی رو رو یگوش

 !  دیانقدر سر و صدا نکن -

 بلند حرف زدن.  ی رد با صداشروع ک  طنتیسرش و با ش ی صداش رو انداخت رو شبنم

 بخورم.  ارمیب ری گ یزیچ  هیبرم آشپزخونه   خوامی من تشنمه م -

 .ارهیب کنهی خانم داره شربت درست م ی! مهرنی بش ایشبنم ب -

 . ولی ا ؟ی جد -

 قرار داشتن.  ونی زی تلو ی که جلو ییهادادم و رفتم سمت مبل  یرو تکون سرم

ها  مبل ی خودش رو رو یمحض نشستن قوم مغول  حمله کردن و هرکدوم به شکل  به
 انداخت.

دسته مبل   ی مبل دونفره نشستن نوع نشستنشون هم که هر دوتا رو  ی و الدن رو الله
 روش.  ننیشیکه م  یمکان ی نشسته بودن و پاهاشون رو گذاشته بودن رو
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نبود پشتش رو به   زادیمثل آدمنشستنش  یمبل تک نفره نشسته بود ول ی که رو سوزان
 مبل گذاشته بود.  ی گه ید ی دسته ی داده بود و پاهاش رو رو  هیدسته مبل تک

و سرش رو  دیمن نشست، نشستن که نه دراز کش شی و شبنم هم که شبنم پ وشاین
 من. ی پا ی گذاشت رو

که  کره یشد) االن اون است  زونینشست و ازش آو  ی اگهید ی مبل دو نفره  ی هم رو وشاین
 . نیزم ی مبل بود و سرش رو ی ( پاهاش رودی رو تصور کن شی شونیطرف زده تو پ

از نشون   نکهیا ی کردن برا یشوخ  شناختمیحالتش رو کامالا م نیخورده دپ بود، ا  هی  شبنم
 نفهمه که حالش بده.  یکنه و کس یریدادن حال بدش جلوگ 

متوجه  نکهیهم با ا  هیموهاش گذاشتم و شروع کردن به نوازش موهاش، بق ی رو رو دستم
اونها متوجه بشن خودشون رو سرگرم  خواستی شبنم نم نکهیا ی برا یشده بودند ول

 کردن. ونی زیتلو 

از کنار  یدستم گذاشت. به صورتش نگاه کردم که همون لحظه قطره اشک ی رو رو دستش
 رنگش پنهون شد.  یتونیز ی بای ز ی موها ی چشمش خارج شد و تو

در کنار هم   یول می هست یاحساسی سنگ و سخت و ب ی هاآدم  گران یدر مقابل د یهمگ ما
 و دل نازک.  طونیش

سرش انداختم و بلندش   ریدست ز اوردیدلم طاقت ن گهی که د ختیری اشک م نجوریهم
لوس و   ی ااون هم خودش رو مثل گربه  دمش،یبغلم کش ی کردم به محض نشستنش تو

 کردن. هیبلند گر ی آغوشم جمع کرد و شروع کرد با صدا  ی ترسون خودش رو تو

لحظه آورد که شبنم زود خودش رو بهش رسوند و   نی هم ی خانم شربت رو تو یمهر
خانم مطمئن   یاز رفتن مهر یکرد سمت آشپزخونه وقت شی شربت رو ازش گرفت و راه

گذاشت و پشت شبنم نشست و دستش رو   زیم  ی اومد شربت رو روسمت ما   عیشد سر
  ی زانو کی   ی دستشون رو رو کدوم پاش نشستن و هر  نیدورش حلقه کرد، الله و الدن پا 

 سر شبنم گذاشت.  ی شبنم گذاشتن، سوزان پشت مبل رفت و دستش رو رو
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شده   حالیبعد شبنم آورم و ب  قهیدق ستی تا شبنم آروم بشه، حدود ب  می ساکت موند همه
 بود.

 شربت بده!  وانی ل کی الله  -

رو تا آخر پر کرد و داد دستم با اون   وانیل ک یدستش رو برد سمت پارچ پر از شربت و   الله
شربت بخوره، انگار با   یو کمکش کردم که مقدار دمی شبنم رو عقب کش ی دستم شونه  یکی

رو   وانیاز دست رفتش رو دوباره به دست آورد که خودش ل یدادن شربت بهش انرژ
 . دوباره پر کرد شروع کرد به خوردن 

 رو سمت الله گرفت. وانیرو در آورد ل وان یکه ته ل نیهم

 بازم بده!  -

 دختر.  یرو دار یلیخ -

 تشنمه! ادیرد کن ب دونم،ی م -

 کرد و پارچ رو برداشت و رفت.  یکه اخم دنیه خندب می شروع کرد همه

 ؟ یریصبر کن کجا م یه -

 ؟ یبری رو کجا م وهیآبم -

 . یدوست داشتن ی دعوا نیادامه دارد ا و

 فاز نوشتن. ی برم تو امی بعد ب رمی رو پس بگ  ومی من برم آبم فعالا 

  نیو شربت رو دادن به زم نیچون شبنم خانم افتادن زم دی نرس وهیبه آبم یچکسیه هوف 
 نوش جان کرد. 

 خانم جان!  -

 باز هم!  -
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 .کشهیطول م یلیعادتم شده تا ترک کنم خ گهید نی نشو مادر ا یعصب -

 ؟ یداشت یخب، جانم کار لهیخ -

  مارستانی آقا قبول نکردن ب نکهیداداشتون زنگ زدن گفتن پدرتون رو بردن خونه، مثل ا -
 خودشون مرخص شدن.   ت یمونن و با رضا ب

 خب؟!  -

که داره   دی که خودش نگفته طرف خونشون نر یگفتن بهتون بگم پدرتون  گفته تا زمان  -
 .فتهیم ییهااتفاق  کی

 ! ؟ی چ یعنی -

 دخترم واال. دونمی نم -

 م؟ ی ندار ی اگه یفقط شربت د  ،یمرس -

 ! ن؟یاون همه شربت رو خورد -

 رو پاک کنه!  نیو زم ادی ب هیبگو به راض یراست ن،یزم ختنشیشبنم بانو ر  ریخ -

 .ارمیمشک م دی براتون االن شربت ب گم،یچشم دخترم بهش م -

 ممنونم.  -

 دخترم.  فمهیوظ -

 .رمیمیدارم م  یکه از تشنگ دیاریشربت رو ب دی ! بردینزن گهی حرفا د نی از ا -

 خدا نکنه، باشه رفتم. -

خارج  ازیمورد ن لیاز  آشپز خونه با وسا  هیمرض هیزخونه، بعد از چند ثان رفت سمت آشپ  تند
 شبنم بانو.   یشد و رفت سمت خرابکار
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 رو ازش گرفتم. ینیس عیپارچ از آشپزخونه خارج شد که سر  ی حاو  ینیخانم با س یمهر

 ! کنهیرو حروم م نیبه من االن شبنم باز هم ا   نیبد -

 باشه دخترم.  -

 .هاوان ی و شروع کردم به پر کردن ل زیرو بردم سمت م ینیس

 دادم.   وانیل کی  یرو پر کردن و به هر ک  هاوان یجلو. ل ادیاز ترس من جرات نکرد ب شبنم

 نفس همش رو  خوردم. کی خودم رو برداشتم و  وانیل

 اتاقم.  ی رفتم تو یحرف چ یه یرو که خوردم بلند شدم و ب وهی آبم

 برم خونه؟!  دی گفت نبا شده که سردار  یچ یعنی

 .دی شده بودن اون هم شد  مشکوک 

 . شیآخ  دم،یتخت دراز کش ی رو

 تابم که... اومد تند از سر جام بلند شدم و رفتم سمت لب  ادم یکه  یزیبا چ هوی

 ها.لب تابم کو؟! از اتاق خارج شدم و رفتم سمت پله پس

  ی مونده رو با حرکت پارکور از رو یباق ی و سه پله  نی و هفت تا پله رو تند اومدم پا   ستیب
 .دمی ها پرنرده 

 شده؟!   یزیچ -

 سوزان لب تاب من کجاست؟!  -

 . زیاون م ی . اونجاست رونی آوردش پا وشاین -

 . دمشی د زیم ی رو برگردوندم که رو سرم

 ها دورم جمع شدن. پس رفتم سمتش که بچه  خوبه
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 .کنم یکه من دارم چکار م کردنیداشتن نگاه م یها فضوالا، همگبچه  چقدر

 لب تاب رو روشن کردم و برنامه مورد نظرم رو باز کردم. صفحه

 زدن پلک.  یلب تاب بدون حت ی شدن به صفحه  رهیخ هامچشم 

 ! کردن؟ی اونجا چکا م اونها

 کردن؟!  دایمن رو از کجا پ آدرس

رش رو  شونم گذاشت و س ی بود که سوزان دستش رو رو یحالت صورتم چه شکل دونم ینم
 گوشم آورد.  ی تو

 آروم باش!  -

 حال من اونها رو کنجکاو کرده بود. نیو ا شناخت یاونها رو نم  یجزء سوزان کس به

 چه خبره؟!  نجایبگه ا یکی  شهیم -

 بود که بالخره سکوت رو شکست و به حرف اومد.  الدن

  یها خبر داشتن از ماجرا ولهستن، درسته اون  یها ک براشون بگم اون  ی بودم چجور مونده
 بگم. یزیچ  تونستمی دهن من قفل شده بود و نم

 ها.هاش رو باز و بسته کرد ورو کرد به بچه سوزان نگاه کردم که چشم  به

 مرسده هستن. ی ها خانواده اون آدم  -

 !ی ... یچ -

 !کنن؟یاونا اونجا چکار م  -

 خانواده!  -

 من!  ی خدا -
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 بود. دی زمان از من بع نیا ی شد که تو ی جالبشون باعث لبخند ی هاواکنش 

اون خونه راه  ی ها رو توکه چرا اون نهی! مهم اکننی ها اونجا چکار ماون  ستی مهم ن -
 که محل آرامش من بود؟!  ی اخونه  ی و راه دادنش تو دوننی م ای هیک  دونستنیدادن. نم

 دست برد و لب تاب رو خاموش کرد. سوزان

 رو.  لشیدل گنیشو! حتماا خودشون بهت مبلند  -

 یو هر اتفاق کردندیخودشون رفتار م یها با من مثل دختر واقعاون  گفت،ی م درست
 .زارن یم ون یباهام در آخر در م افتادیم

 دهنش رو باز کرد. یآدم خر کن  یبا لحن شبنم

 ...گمیم -

 ! ؟یگی م یچ -

 .شهی! حال و هوامون هم عوض م؟ی شبگرد  می بر شهیم -

 کردن.  دی نگاه کردم که با عالمت چشم و دست تا هیبه بق  گفت،ی م درست

 .ن یآماده بش  دیبر  نیحاال که همه موافق -

 . یاوک  -

 چشم. -

 من که رفتم آماده بشم.  -

 . ولی ا -

 سمت اتاقش.   دیو دو  دیکش یغیج یهمه آدم الدِن روان ن یا ی تو

 خنده.  ری ز می و زد  میبه هم نگاه کرد همه
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 . یروان ی دختره  -

 .می خودمون رفت ی هاو به اتاق  می بلند شد  همه

 هم موضوع خودش رو داره. های شب گرد نیا

 که ست همه بود و همرنگ موتورها. یلباس دم،یرو پوش م یمخصوص موتور سوار  لباس

رفتن فقط سه تا   رونیب ی برا یول  می و بلد بود می رو دوست داشت یما موتور سوار ی همه
 . میبردی موتور رو م

 . میبا هم بود وشایطبق معمول من و سوزان، الله و الدن، شبنم و ن که

 .دمی ها رو ندور اون ور رو نگاه کردم که بچه  نیرفتم، ا  نیها پاکه شدم از پله  آماده

 دخترم. رونی رفتن ب -

 خانم.  یمهر یر از من آماده شدن! مرسبار زود ت کی  هان یچه عجب ا  -

 ! ن؟یای زود م شهیدخترم، شام داره حاضر م کنمیخواهش م -

 ! می کنی خودمون غذا رو گرم م می ما که برگشت نیو بخواب  نیشما شامتون رو بخور -

 باشه دخترم، خدا نگهدارتون باشه.  -

 خداحافظ.  -

 . دمیها دها رو کنار موتور رفتم که بچه رونیدر ب از

 .نی بار زود حاضر شد کی چه عجب   -

 . مینگشت یزیچون لباسمون آماده بود و دوساعت دنبال چ -

 زدم و رفتم سمت موتور.  یزی حرف لبخند ر نیا با
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سرم گذاشتم سوزان هم اومد و کاله رو سرش کرد سوار   ی کاسکت رو برداشتم و رو کاله
 ها هم زمان با من نشستن.راننده  ی همه دم یموتور که شدن د 

 مثل هم هست. مونیو زمان بند  می کرد نی زد، درسته ما با هم تمر  یبرق هامچشم 

 شونم گذاشت و سوار شد.   ی رو روشن کردم، سوزان دستش رو رو موتور

 رو باز کردم و موتور رو به حرکت در آوردم. اط یدر ح موتیر با

 بسته شد. یدر خروج  یدن که با خارج شدن همگها هم حرکت کرسرم اون  پشت

 به حرکت.  کننیشروع م یشگ یبا گفتن مسابقه تا مکان هم هابچه

 . کنمیو راحم رو عوض م ارمیموتور رو به حرکت در م یناگهان م یتصم با

 ! م؟ی ر یم می کجا دار -

 مون. در خونه می بر خوامی م -

 ! ؟ی چ -

 آره. -

 اونجا!  یبر دی نبا -

 چرا؟  -

 . ننتیچون امکان داره بب شه،یچون حالت دوباره خراب م -

 .ننیبی نه نم -

 ! ؟یاز کجا انقدر مطمئن  -

 . میکه سوار شد  یزیاز طرز پوشش و چ  -

 بله کامالا قانع شدم. -
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 درسته.  نمیهم -

 به محل مورد نظر. دنینگفت تا رس یزی چ گهید  سوزان

 .اط یشروع کردم به نگاه کردن به در حبه اونجا موتور رو پارک کردم،   دنیرس با

  دمشیپرستی که داداشم بود و عاشقانه م یباز شد و کس اط یگذشته بود که در ح قهیدق ده
که با  یخارج شد پشتش مهراد داداش اط یبود نابودم کردن از ح قمیبا زنش که رف یول
من رو دوست   ش یاز خواهر واقع شتری هوام رو داشت و ب شهیهم ینبود ول یخون نکهیا

 خارج شد.  اط یداشت از ح

به حرکت در اومد   نیمهراد؛ سوار شدن و ماش ن یرو بستند و رفتند سمت ماش اط یح در
 چرا.  دونمی دوست داشتم دنبالشون برم نم

با   یداروخونه شبانه روز کی در   سادنشونیرو روشن کردم و دنبالشون رفتم، با وا موتور
 داشتم.  فاصله ازشون نگه

 شدند و وارد داروخونه شدن.  ادهیپ نیاز ماش ی و محمد مهد  مهراد

 خشک قرار داشت خارج شدن.  ری که توش ش یرنگ دیسف ی سهیبعد با ک  قهیدق ده

 .ی مرسده! تو عمه شد -

ها که اون ستن،ی ها که خانواده من ناون  یحرف رو زد که ذوق کردم ول نیا  یچنان ذوق با
 نار گذاشتنم.من رو ترد کردند و ک 

 به درک.  -

درسته که پدر و مادر   رش،یز  یبزن ی خوایم یول  ی که االن پر از حس خوب شد دونمی م -
 مطمئنم.  یاون بچه رو دوست دار یباعث ترد شدنت شدن ول اون بچه 

رو هم بدون من تموم   نی ا  ینداره و دوستش دارم ول یریتقص چیدرسته اون بچه ه  -
 ها رو دوست دارم!بچه
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 .یگیباشه بابا تو راست م -

شدن و دوباره حرکت کردند از دور برگردون دور زدن من هم پشت سرشون   نیماش سوار
 که متوجه من نشن. یبودم، البته به صورت 

 و چراغ قرمز شد. دنی چراغ قرمز رس به

 بردم و داخلش رو نگاه کردم.  ن یرو کنار ماش موتور

 نگاهم شد برگشت و نگاهم کرد. ینیکه متوجه سنگ  مهراد

گذاشتم و    میشونیپ ی عنوان بدرود رو هیگرد شد و بعدش پر از ترس، دستم رو  هاشچشم 
 موتور رو به حرکت در آوردم.

 برش نداشتم.  یزنگ خورد، متوجه شدم مهراد هست ول می گوش

به من   یلیها به چه دلاون  بردمیو من سرعت رو باال تر م وردخی زنگ م ی نجوریهم یگوش
 خونشون!؟  ی من رو بردن تو ی که خانواده واقع دونستنینم ی عنینگفتن!؟   یزیچ

 رو بفهمن. قتیداده بودم و اونها رفته بودند تا حق یخودم نشون دونستنیاونها م یول

  چ یدور خوردم و دور خوردم، سوزان هم ه هاابونیخ ی تو ینجوریگردون بودم، هم  سر
 . دادیرو هم نم شیبه خاطر من جواب گوش ی. حتزدینم یحرف

  یبار با قصد خودکش نیاول ی که من برا ییجا م؛یبلند بود ی جا کی  ی خودم که اومدم تو به
 کرده بودم.  داشیپ

، به  که اونجا بود نشستم  یتخته سنگ ی شدم، رفتم رو ادهیرو خاموش کردم و پ موتور
 فکر بودم.   ی تو کردم،ی اطرافم نگاه نم

 .کنمیفکر م   یبه چ دونستم ی فکر کردن هم نم  نیح یکه حت یفکر 
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تر از من نشسته  چند متر اون طرف  یتخته سنگ ی چقدر گذشته بود. سوزان رو دونم ینم
 .امیتنها گذاشته بود تا بتونم با خودم کنار ب یمدت  ی بود، من رو برا

 ! ن؟ید یرو نم تونیچرا جواب گوش شعوریب ی نفهما -

 الله سرم رو سمت صدا برگردوندم.  ی صدا با

  قیما از طر ی تعجب آور نبود همه  ادیبودنشون ز  نجایا لیبودن. دل نجایها ابچه  تمام
 . م ی دار و با هم ارتباط   می کنیم دویرو پ گهی هامون هم د ساعت 

 ما بود.  ی از رازها یک ی ن یو ا  دونهیموضوع رو نم نیا یکس

 موضوع رو نگه. یکنه ول هشونیتوج خوادی م دونستمیبلند شد و رفت سمتشون، م سوزان

 که با زنش باعث ترد شدنم شد. یکس دم؛ی رو د  میبرادر خون -

 نکن!  خونکیاه شبنم نکن بزار بفهمم انقدر س ش،ی دی کجا د -

 .دمشیولش کن شبنم! رفتم در خونه سردار اوجا د -

 اونجا، االن حالت خوبه؟!  یرفتی م دی تو نبا -

 خوبم.  -

که حالم بده   نهیا ی که در بردارنده  دونستمیخوبم رو خودم م نیا یفقط خوبم ول  نیهم
 هم بده.  یلیخ

 اشت. رو برد یخم شد و چوب سوزان

 ! میرو روشن کن یو آتش  میچوب جمع کن نی ایاز پاتوق خوشگل تره ب نجایها ابچه  -

 رفت سمتش و گفت:  عیسر  الله

 پاتوقه. نجا یبه بعد ا نی از ا گهی راست م -
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 با اخم نگاش کرد و طلبکارانه گفت: الدن

 ! ؟ی سیتو رئ -

 ها!بچه  دی بس کن -

شدن و شروع کردن به جمع کردن چوب، من هم بلند شدم و رفتم سمت موتور    ساکت
 بکشم.  نی بنز کمی

 سوزان هم بلند شد. ی صدا  دمیرو که کش نیبنز

 ! میها رو جمع کردچوب  اری رو ب نیمرسده بنز  -

که  یکیروش و قندک گردنبند کوچ  ختمیرو ر  نیهم جمع کرده بودن، بنز  ی رو رو هاچوب 
 ها رو روشن کردم.از گردنم باز کردم و چوب  گردنبند بود رو

 درآورد و شروع کرد به از زدن. بشیرو از ج شیساز دهن  وشای ن م،ی دور آتش نشست یهمگ

 که پخش شد نشون دهنده حال بد هممون بود.  ینیغمگ ی نوا

 که اون اتفاق افتاد.  یشروع کرد به زدن ساز رفتم به روز  یوقت

 * 

 بک به گذشته   فلش

 

بودم که نمره کامل رو   یو من تنها کس می آخه امروز امتحان داشت ادیز یل یدم خبو خوشحال
 گرفته بود.

 .خوندمی لب شعر م ری و ز کردمیبپر بپر م ادیز ی شاد از

  ی برخورد کرد و بعدش رو یبه جسم کهویکه  دادم،ی هم به دور و برم ووجه نشون نم اصالا 
 کردم. ی افتادم و بعد از اون احساس خفگ نیزم



 ی خیسکوت 

 
41 

 

 آخ بلند شو تو رو خدا خفه شدم.  -

من افتاده بود از روم بلند شد و کمک کرد بلند    ی که باهاش برخورده بودم و رو یشخص
 شم و شروع کرد به تکوندن لباسم. 

 ؟ ی که نشد یز یحالت خوبه؟ چ -

 نه خوبم. -

 خدا رو شکر. -

 کرد که حال من خوبه رفت و من هم به راه خودم ادامه دادم.  دایپ نان یاطم نکهیاز ا  بعد

خراب   نشیچون امروز ماش یداشتم ول  سیدور بود و من سرو  یلیمدرسه از خونه خ راه
 خب دوست داشتم با پا برگردم.  یشده بود من مجبور بودم با آژانس برگردم ول

ن داخل رفتم، به محض  در باز شد و م یحرف چی ه یرو زدم. ب فونیآ   دم،ی بالخره رس اوف
 بسته شدن در برگشتم که... 

  * 

 حال  زمان

 

 حالت خوبه مرسده؟!  -

 آره خوبم.  -

 ! ؟ی دیجواب نم کنمی صدات م  یپس چرا هر چ -

 اَه الدن ساکت شو!  -

 متوجه حال بد من شد که ساکت شد و ادامه نداد.  الدن
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 یلیبودم که خ ی اگذشته  ریبود و من چقدر درگ  دهی از نواختن دست کش وشاین یک  دونم ینم
 وقت بود فراموشش کرده بودم. 

 بمونم!  نجایا خوامی من امشب رو م نی ها شما برگرد بچه  -

 . میمونیما هم م -

 سمت شبنم برگشتم.  به

 بزار حرف از دهنم دراد بعد نظرت رو بگو!  -

 .گردمی که هست من که برنم نهیهم -

 ا رفتارشون نشون دادن قصد برگشتن به خونه رو ندارن. نگاه کردم که ب هیبق به

 باهام بودن. شهیممنون بودم که هم ازشون

 که رفتم دنبالم بودن نزاشتن تنها باشم.  ییاز هر جا هابچه

 ها!بچه  -

هام ازشون تشکر  صحبت کنم پس با چشم  تونستم ی برگشتن و بهم نگاه کردن، نم یهمگ
 کردم.

هاشون و بخنداشون من  هم گذاشتن پلک  ی توجه شدن که با روتشکر رو م نی هم ا اونها
 . کردن(��اگه اشتباه نوشتمش  دیببخش گه ی ) د ضی رو مستف

 نشستم که باز هم برگشتم به گذشته. آروم

 *** 

 بک به گذشته:   فلش

 در رو بستم و برگشتم... نکهیهم
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 صورتم زده شد و با شدت به در خوردم.   ی با شدت تو یدست

 من بلند کرد. ی بار دستش رو رو نیاول ی بود که برا یک  نمیسرم رو برگردوندم که بب شکه

 بابا شکه شدم!. دنید با

 با... -

 کاره بمونه.  مهیصورتم زد که باعث شد صحبتم ن ی گهی طرف د ی اگهید ی ضربه 

جلو   یول کردی م هیبودن و مامان داشت گر  ط ایح ی افتاده. همه تو یچه اتفاق دونستمینم
 . اومدینم

 .کردنی و سارا با پوزخند نگام م ی مهد محمد

اون هم   شد،یبود که به من وارد م ی هادستش رو برد سمت کمربندش و بعدش ضربه  بابا
 .هیچ  دونستمی که من نم یلیبه دل

باغبون و نگهبان خونه بابا دست از   میبابا رح ی که با واسطه  دمیکشی م غیهر ضربه ج با
 زدن من برداشت. 

 ها.. ا؟!  ی من رو برد ی آبرو ینجوریبرات کم گذاشتم که ا یچ   آبرویب ی دختره  -

 . دیزنیحرف... م ی... راجب...چدونمیمن... نم -

 خوب و راحت صحبت کنم.  تونستمیکه بهم وارد شده بود نم ییهااثر ضربه  بر

 صورتم. ی رو گرفت و انداخت رو ییعکسا  ی از دست محمد مهد بابا

  ی تو یبود که بهش خوردم، ول یعکس همون پسر نکهیا یداشتم و نگاه کردم. ول برش
 .م یعکس انداخته شده بود که انگار ما با هم رابطه دار ییحالتا

 افتاده بود روم.و اون  نیبود که افتادم زم  یعکس زمان نیاول ی تو
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  ی که دستم رو تو یزمان ن یبغلش افتاده بودم و آخر  ی که بلند شدم و تو یزمان یدوم
 دستش نگه داشته بود.

 . ستین  دیکنیکه فکر م یدروغه اون جور نایا -

بود    میکه قهرمان زندگ  یپدرم پدر یرو بهشون بگم ول قتیداشتم حق ی سع هیبغض و گر با
 که بچش بودم کرد و رفت.  یو مادرمم پشتش رو به من رونیمن رو از خونه انداخت ب

 نکردم داداش... ش. ی تو رو خدا من کار بد یداداش، داداش -

 . دیبه دادم نرس چکسیه اما

که روم بود باعث به درد اومدن قلبم شده   یو در رو بستن. فشار رونیخونه انداختنم ب از
 بود.

 قلبم گذاشتم؛ نفسم قطع شد.  ی رو رو دستم

 .شدم ینم ی زیچ چیمن متوجه ه یصورتم تکون داد ول ی نفر دستش رو جلو کی

 رو متوجه نشدم. ی زیچ چیه گهی و د دی چیتنم پ ی تو  ی دی درد شد  هوی

. 

. 

. 

چشمم   ی هام رو آروم باز کردم که نور توشدم. چشم   داری تنم بود از خواب ب ی که تو ی درد با
 خورد.

 کردم.  ی اهام رو بستم و ناله چشم  عیسر

 هم بلند شد.  ن ی رم ی رو یسر خوردن صندل ی نالم صدا ی بلند شدن صدا با

 ! حالت خوبه؟! ؟ی به هوش اومد -
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ا دهنم از  چشمم رو باز کردم، دهنم خشک بود زبونم رو تکون دادم ت  شتری ب اط یبا احت نباریا
 خارج بشه و بتونم حرف بزنم.   یاون حالت خشک

 آشنا بود.   یلیخ افشیکه ق  دمیسرم د  ی رو باال یکه به نور عادت کرد پسر هامچشم 

بود که بهم برخورد کرد و  یاومد همون پسر  ادمیوارد کنم   یبه ذهنم فشار نکهیا بدون 
 .د ی ازش به دست خانوادم رس ییهاعکس 

 من رو بلند کرد.  ی و ناله  دیچی قلبم پ ی تو یشتری درد ب زیهمه چ یرآو ادی! با  خانوادم؟

 آروم باش دختر! پرستار... پرستار.  یه -

بود که  ی دردم در حد یباز شدن تند در و وارد شدن چند نفر رو حس کردم ول  ی صدا
 بهش فکر کنم.  تونستمینم

 .کردمیکم داشتم کم شدن دردم رو حس م سرم کم کی زدن دوتا آمپول و وصل کردن   با

 رفت و پسرک جلو اومد. رونیب پرستار

رو   یزیبد بود رسوندمت دکتر و دکتر چ یلیحالت خ متیدیکه د یمن رو ببخش، وقت  -
 شک برد. ی بخش رو تو ی گفت که عالوه بر من تمام پرستارا

هام شد که دهن باز کرد و  چشم  ی نگاش کردم؛ انگار متوجه سوال تو  یسوال ی هاچشم  با
 شک رفتم. ی رو گفت که خودمم تو یزیچ

 .ی دکتر گفت... تو... تو سکته کرد -

 لحظه شک کردم. کی جملش رو چنان تند گفت که  آخر

 ! ؟ی چ -

 سرت اومده.  ییبال  نی سنت چن  نیهمه شکه شده بودن با ا ،ی تو سکته کرد -

 . مردمیکاش م ی ا  ستیمهم ن یتر شد ول یکم هامچشم 
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 تهمت بوده.   کیکه اون موضوع   کردمی به همه ثابت م دینه... من با یول

 مثل من از خونه ترد بشه و سکته کنه؟!  ی اساله  ۱۵ طون یدختر ش شدیباورش م یک  یول

  دمیکه شن یزی با چ یاون حالت دنبال خانوادت گشتم ول ی کردن تو تو دایمن بعد از پ -
 سراغشون نرفتم. 

امه داد: باغبون خونتون گفت برات پاپوش درست کردن و پدرت بعد از  کردم که اد نگاش
رو   مارستانیب سیکردم رئ یمن هم سع  رونیکتک مفصل از خونه پرتت کرده ب ک یزدن 

سراغت رو گرفت تو رو نشونشون نده مگه   یکنم که اگه کس یکه عموم هست رو راض
 باشه.  سی پل نکهیا

 چرا؟  -

دختر   گهیدرت فرستادتش سراغت و گفته بهت بگم فکر کن دچون اوم باغبون گفت که ما -
  انیاگر ب یول  انیباغبون گفت خانوادت دنبالت نم نکهیو ا  ی برگرد دینبا  یستیخونه ن نیا

 نداده بود هنوز.  یخبر  چیو اون به من ه دهیبه من خبر م

 ها. حرف  نی ا دنیداشت شن درد

 تو بود. ریهمش تقص -

 ! ؟ی چ -

من از   فرستاد،یخانوادم نم ی و برا  گرفتینم لمیف یکس ی خوردی اگه تو به من نم -
 و کار نبودم. کسی و االن ب کردمی من سکته نم شدم،ی خانوادم ترد نم

 داغون بودم و اون پسر هم با حرفام داغون کردم. یلیخ

 *** 

 حال:  زمان
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 روشن بود، از گذشته خارج شدم. هوا

 .کردنی فکر م  یزیاشتن به چفکر بودن و د  ی تو همه

 .کردمیم یکار  کی  دی من بود پس با  ریتقص همش

 ... غ. غیج -

 . دنیهمه از سرجاشون پر  دمیکه کش یغیج با

 !؟ یروان  یکنی چکار م -

 خوب کردم. -

 حرف همه بلند شدن و حمله کردن طرفم.  نی گفتن ا با

 .کشنیمن رو م نایخدا ا ی وا

  شهیم کی رو حس کردم که داره بهم نزد یکی دست  دن،ی شدم و شروع کردم به دو بلند
 که اونجا بود. یسمت درخت  دمیدادم و دو یجا خال نیهم ی برا

 االن چکار کنم؟!  خب

 و...  وفتمیم  ری دورش بچرخم گ  وفتم، یم ر یباال گ برم

 ی رو با لبخند هاها برگشتم و اون به سمت بچه  سادم، ی درخت وا یچند قدم دمی فهم آها
 . دمید یطانیش

که من هم با سرعت به سمت درخت رفتم و با کمک   کی اومدن نزد واشی  واشی هااون 
 و رفتم سمت موتور. دم یاونها پر  ی زدم و از رو یدرخت پشتک

 صبر نکردم. یشکه شدن اونها شدم ول متوجه

 سمتم.  دون ی به خودشون اومدن و دارن م دمیموتور که شدم د سوار
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 . می رو روشن کردم  و ِد برو که رفت موتور

باهام   گهید یکه کار دونستم یو م  دمیشنی ها رو هم مموتور  هیبق ی سمت خونه؛ صدا رفتم 
 به خونه تنها باشم. دنی دوست داشتم تا رس یندارن ول

 هم خونه... نیا خب

مخصوصش   ی جا ی هم داخل اومدن موتور رو تو  هیبقدر رو باز کردم و رفتم تو  موتیر با
 رو دوباره زدم تا در بسته بشه.   موتیپارک کردم و برگشتم سمت در و ر

 که داخل منتظره.  دونستم ی بودم و م  دهیمهرداد رو دم در د نیماش

از ما در اون مکان   یکیو   می شدی م ییکه وارد جا ییهاسمتم اومدن و مثل زمان  هابچه
 .می سادی مهم بود وا

  گاردیمثل باد هیو بق  گرفتیبود که شخص مهم در مرکز قرار م یبه صورت ستادنینوع ا  نیا
 .گرفتنی دورش قرار م

من براشون مهمم   یعنیها بچه ستادنیا  نیو ا  می سرد و مغرور بود یحالت همگ  ن یا ی تو
 و اونها پشت منن.  ستین شهیمثل هم نباریبه مهرداد بفهمون ا  خوانی و م

 . یدوستان ن یداشتن چن  ی شدم برا  خوشحال

نفر   نیسوزان در رو باز کرد و اول ی به در ورود دمی رس می با هم راه افتاد یبه قدم همگ قدم
و پشت سر ما هم الله و   می و شبنم کنار هم وارد شد   وشای وارد شد؛ پشت سرش من، ن

 الدن.

خونه خارج شد و اومد سمت در اما   ییرای مهرداد با شتاب از پذ می وارد خونه شد نکهیهم
 لحظه مکث کرد. کی ها بچه یحالت تدافع  دنیبا د

 اومد جلو.   گهیچند قدم د دیکه کش یقینفس عم با

 مرسده؟!   یخوب -
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 من جوابش رو داد. ی به جا شبنم

  نی خودت باعث ا ینه وقت ایخوبه  نداره که  یهست  به تو ربط ی اگهی بهتر از هر زمان د  -
 !یحالش

 بدم. حی برات توض دیمن با  م، ی خوایهمه ما از تو عذر م یعنیمن...  -

 . دیصحبت کن  دیتونی اونجا م ییرایپذ  ی تو دی بفرما -

 رو از رو بسته بود. ری انگار شمش شبنم

 . شتریب  کنهی م  تشیکه داره اذ  دونستمیم یول

ما نشسته   ی رو به رو ی نفره   کی مبل  ی مهرداد رو م یو نشست  ییرایپذ ی تو  میرفت یهمگ
 .می سه نفره و تک نفره کنارش نشسته بود ی هامبل  ی ها روبود و من و بچه

  وشایمبل سه نفره کنارم بود و ن  ی شبنم رو ی سمت راستم وا وشای وسط بودم؛ شبنم و ن من
 مبل تک نفره کنارش. ی رو

دسته   ی مبل تک نفره که نه رو  ی له و الدن هم رومبل سه نفره و ال ی سمت چپم رو  سوزان
 مبل نک نفره نشسته بودن. 

مهرداد هم قرار بود   نکهیبکنم و مثل ا یصحبت چی برقرار بود و من قصد نداشتم ه   سکوت
 نگه.  یزیو چ نهیبش

 روبه مهرداد کرد. شهیم یسکوت داره طوالن  نیا  گهیکه متوجه شد د سوزان

 ! میرو جمع کن لمونیوسا می لطفاا ما رو تنها بزار تا بر یبگ یزیچ ی خوای اگه نم -

حرف رو   ن یچرا سوزان ا  می بر یی ما قرار نبود جا ی. ول دیحرف سوزان پر   نیمهرداد از ا رنگ
 زد؟!

 ! دی بر  ییجا  دی! شما نبا د؟ی کجا بر -
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 موضوع دخالت نکن!  نیا ی حرفت رو بزن و تو  -

 رفتار کرد که بدبخت کپ کرد.  ی... خ الله هم مثل سوزان و شبنم باهاش جورخ

فرستادنشون    نیهم ی بکشتشون برا خوادی باند مواد دنبالشونه و م هی  گم، یخب م لِ یخ -
اونا رو خونه خودمون   می کردن ما هم مجبور شد  دایخونه امن رو هم م یامن ول ی خونه

اونجا و باهاشون رو   ی ایب خواستی بابا نم  م،یکن دای مکان براشون پ کی که  یتا زمان  میاریب
 . میما تو رو رها کرد یحالت بد بشه و فکر کن  هو دوبار یبه رو بش

 باند مواد دنبالشون باشه؟!  کی  دی اما اونا چرا با  نطور،یکه ا پس

 هم بود که الدن گفت:  هیفکر من فکر بق  نیا انگار

 ها باشه؟! دنبال اون  د یباند مواد با کی چرا  -

 کردن و لوشون دادن. ی ارهمک سی ها با پلچون اون  -

 ؟ ی ندار یکار گهید  دم،ی و منم شن ی آها خب حرفات رو زد -

 مرسده!   -

 حرف رو زد که دلم براش سوخت.  نی با شک و غم ا  چنان

 . میبخواب می بر  میخوای م  مید ینخواب شب یخب د هیچ -

 شد و گفت:  ی جد دیحرف رو شن نیکه ا مهرداد

 دستور از باال برات آوردم. کی که گفتم   یز یعالوه بر اون چ -

 ! ؟ی چه دستور -

 ! دیو تو و گروهت ازشون محافظت کن نجایا  انیب  دیطبق دستور اون خانواده با  -

 ! ؟ی چ -
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 ! ؟ی چ -

 بله؟!  -

 ! ؟یگی م یچ -

 ها... ا؟!  -

 ! ؟ی چ یعنی -

 جلوش رو گرفت. یاز شش حالت متفاوت تعجب ما خندش گرفت ول مهرداد

و در کنار تو تنها در  میمراقبت کن یازشون به خوب میتونی ما نم دونمی نم گهیمن د  -
 .تنیامن

 چرا؟  -

همه موفق شده باشه و   ن یکه از خانواده طرد شد ا  یدختر کنهیفکر نم   یچون کس -
 . ارهیخانوادش رو کنار خودش ب

 !زد؟یت طعنه مداش هع

 از حال من نداره. یها متوجه شدم اونها هم حالشون دست کم به بچه ینگاه با

 سمت مهرداد نگاه کردم که تند تند شروع کرد به حرف زدن. به

ذهنتونه   ی که شما تو یزیو من حرفم از رو اون چ دی من هست ی شما جزء خانواده یه -
 نزدم.

  ینجوریپس ا ترکنی حسادت دارن م ی هاتون توکه اون خانواده  دی اونقدر موفق هست شما
 ! دینگام نکن

که به دست من رسوند و حال    یاون لحظه به خاطر دستور یاون مثال زده ول دونستمیم
 .کردیرو برداشت م  خواستی که خودش م یز ی بدم ذهتم فقط چ
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 م.بکشم که آروم بش  قیبهتره چند تا نفس عم هوف 

 ... دو... سه.کی

 ازم دور شد.  هیبه خودم اومدم و اون حالت اول بالخره

رو هم از همه لحاظ آماده کنم   نجایو ا  نجایا ارمیرو از مقر ب هامگاردیباد دی مهرداد من با -
 . نیتا فردا بهم مهلت بد 

 . گمیباشه من بهشون م  -

رو  یو ساعت   دیبعدش شما گروه گروه بر  میبخور یزی چ می بر دیها بلند شخوبه، بچه  -
 ! دیاستراحت کن

 باشه.  -

آشپزخونه. شبنم و الله دور مهرداد رو گرفته بودن و داشتن با   ی تو میو رفت می بلند شد  همه
 .زدنی هم حرف م

 و دوباره شادش کنن. ارن یاز دل مهرداد درب خواستندیبود که م مشخص

 مفصل. ی اخوردن صبحانه به  می و شروع کرد می نشست ز یدور م یهمگ

ناهار  ی برا  یزیچ  خواستیو م  رفتی طرف به اون طرف م نیخانم مثل فرفره از ا  یمهر
 درست کنه.

  میخوری دست نخوردست همون رو داغ کن م شبی خانم ناهار درست نکن شام د یمهر -
که الزم   یزی هر چ نجایا انیبه همراه چند مهمون م  هاگارد یباد  یمدت  ی از فردا برا نکهیو ا

و از خونه   مونن ی م نجایمدت ا  ن یا ی ها هم برا! خدمتکار ارن یب  نیبگ هاگارد یبه باد نیداشت
 .گردنی بر نم میکه نگفت یو تا زمان  رن یم نکهیا  ای شنیخارج نم

 . موننی م نجایها او کدوم  رن یها مکدوم نمیبب  گمی باشه خانم االن بهشون م -
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ها و شروع کرد باهاشکن حرف زدن من هم به  فت طرف بچهر یتکون دادم که مهر یسر
 .دمیخوردنم رس ی هیبق

 که تموم شد همه بلند شدن.  صبحانه

 کمک من.  نی ایب  هیسه تاتون بره بخوابه بق نیش  میها خودتون تقسبچه  -

 گفت:   سوزان

 بخوابم.  رمیم ادیمن که خوابم م -

 و همزمان دهناشون رو باز کردن. دنیکش ازهیکردن و خم یهم به هم نگاه  وشای و ن شبنم

 .ادیما هم خوابمون م  -

 الله و الدن نگاه کردم که گفتن:  به

 .ادیمن که خوابم نم - الله

 . دمیخواب شبیمن هم د - الدن

 ها!سراغ کار   می پس بر -

 همون زمان از آشپزخونه خارج شد و اومد سمتم.  یمهر

 . رن یو نم  موننیگفتن م یخانم همگ -

 .دی به کارتون برس د یخوبه، شما بر  -

 چشم. -

 .ی چشات پر از شاد -

بود. برش   یعسل زیم ی که رو م یخانم کردم و رفتم سمت گوش یپشتم رو به مهر  بعد
 داشتم و شماره فرد مورد نظرم رو گرفتم. 
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 الو.  -

 .خوامیکامل عمارت رو ازت م ت ی عمارت! امن اریهمه رو جمع کن و ب -

 چشم. -

 رو قطع کردم و فکرم رفت سمت شخص پشت تلفن. یوشگ

 نبود جزء... یشخص کس اون

نبود که اون روز باهاش برخورد داشتم و بعدش داداشم و زنش لطف   یشخص کس اون
 ها سوء استفاده کرده بودن.کردن و از اون 

خانوادش برد و   ش یمن رو پ  دهیاسمش فر  دمیفهم  مارستانیب ی زمان اون پسر که تو اون
  زارمیم شتونیدادن موضوع من رو امانت اونجا گذاشت و گفت که خواهرم رو پ حیبا توض

 . گردمیبر نم  وفتهیاز سرم ن یشرمندگ  نیکه ا یو تا زمان  رمیودم مو خ

و دوسال بعدش خودم رفتم سراغش و آوردمش سردار من رو به عنوان دختر   رفت
ثبت نام کرد و من درس   ی اخوندش قبول کرد و برام شناسنامه گرفت، من رو در مدرسه

 خوندم.  یهم جهش  یخوندم و چند سال

 قبول شدم و سه سال زودتر وارد دانشگاه شدم.  یپزشک  ی برا  یتک رقم کنکور با رتبه ی تو 

پارت اول    ی ها رو توراز ی که همه ستیقرار ن دیفهمی شدن رو هم بعداا م  سیپل ی ) ماجرا
 ( نی متوجه بش

 اولش گذاشتم.  ی جا  ی رو دوباره رو یصحبتم تموم شد گوش  دی با فر  نکهیاز ا  بعد

 .دمی االن چکار کنم؟! اها فهم خب

 الله! الدن!  -

 و منتظ نگاهم کردن. شمیاومدن پ عیسر هردوشون
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رو   نانشیرو اطم رونیب تیو امن  ارهیرو ب هاگاردی هست قراره باد دیبا فر  رونیب  تیامن -
 داخل هست.  ت یاالن نوبت ما و امن یداده ول

 ! م؟یچکار کن د یخب با  - الله

که مشخص   یها جوراتاق  ی تو یخونه نصب کن حت ی هاتمام قسمت  نیالله تو دورب -
 شنود بزار!  ی هم برا  کروفنیم نی نباشه، عالوه بر دورب

 . خورهیاونا بهم م  یخصوص  میکه حر  ینجوریا -

  ی هانیها و دوربخونه به جزء اتاق  ی تو هاکرفون یبگم م  خواستمیم نی هم ی برا دونمی م -
ها وارد اتاق  یها بزار که اگه کسراه رو  ی در هم تو ی ها زوم باشه براپنجره  ی اتاق رو ی تو

 ! می شد بفهم

 .دمی فهم  یاوک  -

 و الدن تو...  -

 آماده بهم نگاه کرد. الدن

 چکار کنم؟  -

افتاد بتونن خبرمون   یاقها نصب کن که اگه اتفساعت   ی هر اتاق زنگ خطر بزار و رو ی برا -
 کنن!

  ریگ  ایکه در خطر هستن   یزمان ی که خودشون بتونن فعال کنن برا ییهان یو دورب هااب یرد
 افتادن هم براشون آماده کن و بهشون بده! 

 باشه.  -

 رو آماده کنم!  گاهیورود به خونه رو ببندم و مخف ی هاتا من هم برم راه د یبر  -

 .باشه  -
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 . میدادی انجام م دی که با ییهاسرکار   میرفت یهمگ

 کردم و دو رو برم رو نگاه کردم.  یمکث نهیآ  دنیسمت راه رو با د رفتم 

و با   دمیکش وارید ی لبه ی سمت راست، دستم رو رو واری . رفتم سمت دستین یکس خوبه
 به سمت داخل رفت.  واریاز د  یلمس اثر انگشتم قسمت

 خودش در اومد.  هیبه حالت اول  واریحسگر گذاشتم که د ی شدم و دوباره دستم رو رو وارد

 و به اطراف نگاه کردم.  برگشتم

  کیدر  گاهی مخف کیداشت و انگار نه انگار که  زیکه همه چ یمتر  ۶۰ کی کوچ یتی سو
 عمارته.

 . خوردیبه درد م یلیاالن خ یول هامییتنها ی رو ساختم برا نجایا

 کنم.  دای پ نجایپاک کررن ا  ی برا  یشپزخونه تا دستمالسمت آ رفتم 

 بگردم دنبال دستمال.  دی حاال با خب

 و درش رو باز کردم.   ییظرف شو  ریز  نتیسمت کاب رفتم 

 نبردم.  نجایرو از ا ل یخوبه از بار قبل وسا نجاست،یا بله

 رو بستم. نت یکه اونجا بود رو برداشتم و در کاب یو سطل  دستمال

 .نجاستیهم ا یبود رو نگاه کردم بله ت ی خال ی جا کیرو که  نتیچپ کاب  سمت

 . یبهداشت سیرو به همراه سطل و دستمال رو برداشتم و رفتم سمت سرو  یت

کرد.  جادی رو ا  ی بلند ی و صدا ن یزم ی و سطل از دستم افتاد رو یکه افتاد ت یبا اتفاق هوی
 متوجه نشده.  یمطمئن بودم کس کردنیصدا بودن و صدا رد نم قی عا هاوار یاما چون د

 پام؟   ریبود رفت ز  یچ نی آخ! ا -
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 رو شدم. روبه  ییمو ریرو نگاه کردن که با گ نیزم

به خاطرش   کسرهی و   گشتی تمام دنبالش م ی هفته   کیمو مال الله بود همون که   ریگ
 . کردی م  هیگر

 .کردی م رهیرو به خودش خ ی بود که هر چشم بای رنگ ز یپروانه آب کی شکل  ریگ

سال قبل دست به دست روز تولد به    دنی بود که از چند قهیعت ری گ کی که نبود  یکم زیچ
 خاندان داده شده که االن دست الله و الدن بودن. نی ا ی دخترها

 بدمش. بهش  یمناسب تی موقع  ی لباسم گذاشتم تا تو بیرو داخل ج ریگ

افتاده بود رو برداشتم و لنگون لنگون سمت    نیزم ی رو که رو یشدم و سطل و ت خم
 رفتم. سیسرو 

گذاشتم و شلنگ رو برداشتم و    نیزم ی رنگ رو باز کردم و داخل شدم. سطل رو رو دیسف در
 داخل سطل گذاشتم؛ آب رو باز کردم و گذاشتم تا آب به حداقل نصف سطل برسه.

 که مد نظرم بود آب رو بستم و سطل رو باز هم بلند کردم.  ییآب به جا  دنی محض رس به

 خارج شدم و شروع کردم به کار کردن. سیسرو  از

 .شد ی تموم م یجارو برق هینده که اونم با خسته کننده بود؛ فقط جارو زدن مو  واقعاا 

 و عرقم رو پاک کردم. دمی کش میشونی پ ی بالخره تموم شد. دستم رو رو اوف

 حموم برم و بعدش بخوابم.  کی   بهتره

بود متوجه شدم   یمخف نی که اونحا گذاشته بودم و دورب یتوریو با مان واری سمت د رفتم 
 از خدمه اونجاست.  یکی

 .دمی ؟! آها فهمخارج بشم یچطور االن



 ی خیسکوت 

 
58 

 

  می نکردم؛ آخ خدا گوش دایرو پ  یکه گوش ارمیرو در ب م یکه گوش بمیبردم سمت ج  دست
 جا مونده.  زیم ی رو

 حموم موند. ی کنم پس؟! نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم و نگاهم رو چکار 

 دارم. نجای برم حموم، لباس هم که ا نجایهم  بهتره

 دست لباس و حوله برداشتم و رفتم سمت حموم.  کی کمدش  ی سمت اتاق و از تو رفتم 

 کردم. زونیرو آو  هاز ی که اونجا بود انداختم و لباس تم ی سبد ی رو تو  فمیکث ی هالباس 

 . رشیسرد رو باز کردم و رفتم ز  آب

 باهام بوده.  یعادت از بچگ نیداشتم که با آب سرد حموم کنم و ا عادت

از روم  ی ادی بدنم انگار وزن ز ی آب رو  زشیبا ر خت،یصورتم ر  ی بردم که آب رورو باال  سرم
 برداشته شد. 

و شروع کردم به شستن سرم و در آخر با زدن شامپو    ختمیسرم ر ی رو برداشتم و رو شامپو
 بدن حموم کردنم رو تموم کردم. 

شک کردن  سرم انداختم و شروع کردن به خ ی کالهش رو رو دمی رو برداشتم و پوش حوله
 .شنیموها با سشوار گرفتن فقط خشک م نیا   یموهام ول

 کنسول بود شروع به خشک کردن موهام کردم. ی که رو  یحموم خارج شدم و با سشوار از

از خشک شدن موهام سشوار رو خاموش کردم و از جام بلند شدن و   نانیمحض اطم به
 . دنشونی هام و شروع کردم به پوشرفتم سمت لباس 

 بود.   یو شلوارک اسپرت به رنگ جگر شرتیت ک ی هاملباس 

 االن وقت خوابه.  گهید خوبه

 .دمینفهم یچیه  گهیتخت پرت کردن و د ی رو رو خودم
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 هام رو باز کردم.چشم  خوردمیکه م ییهاتکون  با

 بشم. داری تکونم داده تا ب یکی متوجه بودن  ی اگه ید زیبودم نه چ جینه گ هیبق مثل

 .دم ی دور و برم نگاه کردم که شبنم رو د به

 ! ؟ی دی خوب خواب -

 آره، ساعت چنده؟!  -

 صبحه.  ۹ساعت  -

 ؟! ۹تا امروز ساعت  دمی صبح خواب ۱۰ساعت   روزیمن از د یعنی! ؟ی ... یچ -

 .ی بود دهیچهار شِب که نخواب ،ی خسته بود یلیآره خ -

 و همونجور با شبنم صحبت کردم.  ییجام بلند شدم و رفتم سمت دستشو  از

 رفت؟!  ش یها درست پکار -

 . کننیمنتقل م نجا یاونها رو به ا گه یساعت د  کی مرتبه، تا   یآره همه چ -

 ! شم؟ی که تردم کردن رو به رو م یمن با اشخاص  گهیساعت د ک یتا کمتر از  یعنی ! ؟یچ

 خارج شدم.  سی صورتم رو شستم و از سرو  عیسر

 ! م؟یخارج بش نجایاز ا  ستین  رونی ب یشبنم کس -

 .زنهی به خط کرده و داره باهاشون حرف م نینه سوزان همشون رو اون پا  -

 ! می خوبه بر -

 .دمی رو ند یکه کس نانیاطم ی نگاه کردم برا توریبه مان وار؛ی سمت د رفتم 

 . میکنار رفت اول من و بعد شبنم خارج شد  واریحسگر گذاشتم و د  ی رو رو دستم
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 به حالت اولش برگشت.  واریحسگر گذاشت که د ی دستش رو رو  شبنم

 هام.اتاقم و شروع کردم به عوض کردن لباس  ی رفتم تو یحرف چیه بدون 

 .دمی پوش یپولک یجفت کفش کالج مشک کی و  دمیبراق پوش یکت و شلوار مشک کی

 جمعش کردم.  یریرو بافتم و با گ موهام

  دمی پوش یشکل   نینبود که بگم به خاطر ورود اونها ا یزیهام چآماده شدم. لباس  گهید خب
  دای پ ریهام تغ اتاق لباس  ی تو  یبودن ول یهام رسمخونه لباس  ی تو  شهیبلکه من هم

 .کردیم

 بپوشم.  یرسم دیخب االن با  یول دمی پوشیخونه لباس اسپرت م  ی هم تو یگاه البته

 .دمیاومد سمت پنحره رفتم و مرده رو کنار کش اط یح  ی که از تو ییصدا  با

خودم رو و   دینه من با  یو نفسم منقطع شد ول د ی لحظه لرز  کی هام اومدن، دست  بالخره
 جلوشون ضعف نشون بدم!  دی اقتدارم رو نشونشون بدم. نبا

 بود که مال سازمان بود.  یون مشک ک ی  نیماش

  ینفر مادرم بود مادر نیبود که پدرم بود دوم ینفر کس نیشدن؛ اول ادهیپ یکی  یکی  یهمگ
  قیآغوشش و رف ی تو ی من چقدر خشنود شده، بعدش برادرم و بچه یاز دور دمیکه شن

 من. قیفش

 مهرداد راه افتادن سمت خونه. ییراهنما با

  یکه به سخت ی و به خودم برگشتم، خود دمیکش  یقیوقت رو به رو شدنه. نفس عم گهید
 ساخته شد.

 به رو شدم.  ها رو در رفتم و در رو باز کردم به محض باز کردن در با بچه سمت

 قرار دادند. دی د ررسی چشم بستن من اونها از سر راه کنار رفتن و من رو در ت با
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  ییدوتا بی نفر من و پشت سرم سوزان و پشت سر اون به ترت نیاول م؛ی ها رفتپله  سمت
 .نومد ی داشتن م وشایالله والدن، شبنم و ن 

همون سردار و  ایقرار گرفتن بابا و مامان   دمید  ی اونها تو یها همگپله  چیرد کردن پ با
 خانمش هم بودن. 

 ها جلب شد. بلند شدن مامان )زن سردار( توجه همه به سمت پله  با

 یبه ما نداشتن ول ی دی پشت به ما نشسته بودن و د زی و مادر و برادر و زن داداش عز پدر
که باعث شد   دیاز ترس کش یقیمن شه دنیداداش برگشت و سارا با دبا حرکت مامان زن

 برگردن و به من نگاه کنن. هیبرگرده و بق ی محمد مهد

رو   شیشون ی ها اول سمت مامان رفتم و خم شدم و پنسبت به اون   یواکنش  چیه بدون 
 .دمی بوس

 سالم مامان. -

 سالم دخترم، حالت خوبه؟!  -

 خوبم.  -

برام مهم   یگفتن مامان متوجه شدم اون زن به اصطالح مادر نفسش رو حبس کرد ول  با
 نبود.

پس احترام   ،ی کامالا جد یشدنم بهش بلند شد با حالت  کی سمت بابا رفتم با نزد آروم
 . دی گذاشتم که دست رو گرفت و من رو به آغوشش کش

 .یسالم برگشت ت یخوشحالم که از اون مامور  -

و من    نی بود یشما زخم یبابا، ول ادیبخواد سرم ب  یینجا نموندم که بال او ادیمن که ز  -
 . دیعمل صبر کنم؛ من رو ببخش دنیرس  انینتونستم تا به پا 

 .ی شدی م  هیتنب ی موندیاگر اون روز م یدونیحرفا نزن که م نی از ا -
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 خورد و متوجهشون شدم.  هیاز بغلش خارج شدم که چشمم به بق آروم

 هشون نگاه کردم. ب ی احساس چیه بدون 

 .نی سالم، خوش اومد  -

 خواست حرف بزنه که با اشاره بابا سکوت کرد انگار باز هم اونها هستن که مراقب منن.  پدر

 ! دینیبهتره بش -

ها که کنار هم نشسته  بابا رو کرد به من و بچه  میکه نشست یحرف رو بابا زد. وقت نیا
 .می بود

با جونتون از جونشون مخافظت   خوامیخانواده هست. م نیشما محافظت از ا   فهیوظ -
 !دیکن

 ! ن؟ی شد متوجه

 بله قربان. -

 ممکنه ردمون رو بزنن.   میبر  نجایاز ا دی خوبه، ما با -

 *** 

 ساعت بعد:  کی

 که چطور زمان گذشت و مامان و بابا و مهرداد رفتن.  دمینفهم اصالا 

 داخل شد.  دیفر   نیباز شد و ماش اط یکه در ح رفتمیسمت خونه م اط یح از

 کجا رفته بود!  یعنی  اد،یکردم تا ب صبر

خارج شد   ی زد گلوله بود رو پارک کرد و با ژست خاص یمشک ی ایمرش  کیرو که   نشیماش
 و محکم قدم برداشت سمت من.
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 الم عشق من. س -

 ؟ ی سالم نفس، کجا بود -

 فرار آماده کنم.  ی هارفته بودم اطراف رو بگردم و راه  -

 پسر.  سِت یکارت ب -

 . یشیم تی متاسفم اگه اذ  ه،یچ  تتیمامور دمی شن -

 یشدن و ناراحت تی اذ  چیمن ه نی حرفا نزن تا تو و مامان و بابا و مهرداد هست نی از ا -
 ندارم.

 من به قربونت. -

 خدا نکنه.  -

 ! م؟ی حرف زدن راه رفت نی ما در ح یعنیلحظه هنگ کردم  کی ی به در ورود  دنیرس با

 ! د؟ی فر -

 شروع کرد به قهقهه زدن.  ی بلند یلیخ ی کرد و پشت بندش با صدا یبهم نگاه دیفر 

 چش شد؟  وا

 کرد خندش رو مهار کنه. یبازوش زدم که سع  ی تو یمشت

و دست من رو هم با خودت   ی که خودت حرکت کرد ی قعاا متوجه نشدتو... تو... وا -
 دستم رو پس بکشم. شدی نم ی!... دستم رو هم چنان سفت گرفت؟ی دی و کش یگرفت

دست   ی چون دستش تو  گهی راست م دیبه دست چپم نگاه کردم که متوجه شدم فر  شکه
 من بود هنوز. 

 داخل. می دردت به قلب داداش بهتره بر -
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 .می خدانکنه، چشم بر  -

در بلند   ی صدا  دنی با شن ی داخل محمد مهد می دست هم رفت ی گام با هم و دست تو هم
هامون نگاه کرد اما حالت  به دست  عیبعد سر  د یرو د دیبا من بزنه که فر   یشد تا حرف

 صورت ما خشن و خشک بود.

 شد.   لیتبد کهیزد که قلب شکستم به هزاران ت یزد و حرف ی پوزخند ی محمد

 ؟ یبچه که ندار  نمیبب ،یپس هنوز همون آدم -

هام رو که داشت دست  ییهااز دست  نیو ا  شدیتر م  یعصب هیهر ثان  دی ها فرحرف  نیا با
 مشخص بود.  دادی فشار م

هم که پشت پسرشون   یبهش نگاه کردن، خانواده گرام  تیبلند شدن و با عصبان هابچه
 بودن. 

 من. یداشته باشه کار و زندگ  یبه شما ربط کنمی فکر نم -

 ... ی هع دختره  -

 .سادیحرف سارا سوزان برافروخته رفت روبه روش وا  نیا با

آب، ها... ا  ی رو زمی که پتت رو بر خوادی دلت نم ،ی زنیتر از دهنت حرف م ی ادیز یدار -
 !خواد؟ی دلت م

 ! ؟ی گیم یدار یچ -

و صاحب اون مکان   ی خوایپالکش رو هم اگه م  کنم،ی ... و کوچه... صحبت مابونیاز خ -
 بهت بگم.   تونمی رو هم م

 کبود شد و پشت سرش زرد شد.  هیحرف رنگ سا  نیا با

 بهش نگاه کرد و بعد به سمت سوزان برگشت.  ی مهد محمد
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 ؟یکنی م یآور  ادیبهش  ی رو دار یز یچه چ -

 .نی شیمتوجه م کی نزد اریبس نده یآ  ی تو ست،ی مهم ن -

 برگشت سمت الله و با اشاره ابرو اون رو متوجه خودش کرد. شبنم

 هاتون.سمت اتاق   میبر   دیطرف با  نی از ا دی بفرما -

 هاشون رو بهشون بده. ها رو برد باال تا اتاق اون  الله

 مرسده!  -

 نگاه کردم و با چشم بهش فهموندم حرفش رو بزنه. دیفر  به

  یهست  ی که تو چقدر قو مید یو بهشون نشون م  یگناهیکه تو ب می دی نشون م نایما به ا  -
 کردن. یو اونا چه اشتباه

 بالخره به زبون اومد.  الدن

خودمون   ی پا ی که رو ی کرد  یو کار ی ما رو سربلند کرد ،ی رپا کردما رو س ی تو همه  -
که چه   میدی ما بهشون نشکن م م،یونی رو بهت مد  ندمون یحال و آ  یزندگ  یما همگ م،یباش

 رو کنار زدن. یشخص

که   نینکردم و خودتون بود  یکار چیمن ه ندتونیحال و آ  ی ممنونم از شماها، درباره -
 . نیسرپا شد 

 *** 

 ساعت بعد:    کی

 بودن که بهشون سپرده بودم.  ییدرحال انجام کارها یهمگ

 کرده بود. ری د  کمی یسر بزنه ول هاگار یتا به باد اط یح ی رفته بود تو دیفر 

 کرده.  ریچرا د نمیاومد؟! بهتره خودم برم بب ری انقدر د چرا
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 گذاشتم و بلند شدم.   میصندل ی دسته  ی رو رو دستم

 بپوشم.   یدست لباس ورزش هی نی برم پا نکهیبهتره قبل از ا  اوم

 .وفتنی ب هیکه آخرش به گر ارمیها مسر بچه   ییبال  ن یکه االن اگه برم پا دونستم یم

 روبه رو شدم.  ی اتاق رو باز کردم و از اتاق خارج شدم که با محمدمهد در

 ها.رو بستم و رفتم سمت پلهتوجه بهش در اتاقم  بدون 

 ... ی دختره  -

 اونا...  یعنی نفسم رفت؛  هوی

 محکم سمتش قدم برداشتم.  ییهاسمتش و با قدم  برگشتم

 . سادمیشدم وا  نشیبه س نهیکه قشنگ س یوقت

 رو بردم سمت گوشش. سرم

 دشمن امروز، منتظر باش. روزیداداش د -

 ؟ یمنتظر چ -

منتظر    نیزد ن یهمونجور که با زنت من رو زم  ت،ی شخص زندگ  نی زتریعز رسوا شدن  -
 .دیخوردنتون باش  نیزم

جمعشون کرده بود   دی ها که فربچه  دنیبا د ن، یشکه گذاشتمش و رفتم پا همونجور
 ام بشن.کردن تا متوجه ی اسرفه 

 و غم رو گرفت. یبرگشتن سمتم که درجا همشون هم صورتاشون حالت زار یهمگ

 ه به صف! هم -
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که اگه برخالف حرفم انجام   دونستنی چون م سادنی به صف وا ی احرف اضافه چیه بدون 
 رو هم دارن.  هیتنب نی عالوه بر تمر ارن یب یالک لیدل ایبدن  

 ! عیطرف باشگاه سر  یهمگ خب

 یها ولخودم و دختر  ناتیتمر ی خونه گذاشته بودم برا نی زم ریز ی رو تو یبزرگ  باشگاه
 .کردمی رو با بردن به اونجا خسته م هاچاره ی ب  نیاوقات ا یگاه

 ها رو به سمت ما آورد. که الله اون  می رفتن بود درحال

و   انیخسته شدن گفتم ب 》خودش رو زود بهم رسوند و گفت: میسوال ی هاچشم  دنید با
 《.ننیرو بب نات یتمر

  ی نگفتم بهش تا تو یزیچ  یرو کرده ول نکاریا نشون دادن مهارت من  ی برا دونستمیم
 ذوقش نخوره. 

 !ایها رو صدا کن خودت هم لباس مناسب بپوش و ببرو بچه  -

 چشم. - 

دور کمرم حلقه شد،   یاونها دست دنی به محض رس دن؛ی ها هم رسرفتن تو که اون  یهمگ
 روبه رو شدم. دی سرم رو که بلند کردم با فر

 تر شدم. ی کوه پشتمه قو  نیکه ع دی احساس فر با

 ! دینیبش های صندل ی داخل و رو دی بفرما -

 . می وارد شد دی رفتن داخل، پشت سرشون اول من و بعد فر  یکی  یکی

سالن   ی گوشه  ی اقهوه  ی های ها هم رفتن سمت صندلو اون  انیها بموندم تا بچه  منتطر
 رفتند و نشستند. 
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بود سالن هم خودش   نهیقسمتش به صورت کامل آ ک یبود که  یورزش سالن بزرگ  سالن
 دو قسمت شده بود. 

 مبارزه کردن.  ی قسمت آزاد برا کی و  یورزش ی هاله یقسمت سالن وس  کی

 ها اومدن داخل.در باشگاه باز شد و بچه  نیب نیهم در

 گروه خودشون قرار گرفتن.  ی هابچه  شیپ عیسر  یلیخ و

 هر کدوم سر گروه، گروه خودشون بودن.  هادختر 

 براشون.  هیکه بعد از دو هفته استراحت امروز روز سخت دونستنی م همه

 هر گروه بودم. ی برا یزیتک تکشون نگاه کردم و درحال برنامه ر به

 خب گروه اول شروع کنن به گرم کردن!  -

و  ی ! گروه سوم آماده مبارزه! گروه چهارم و پنجم صخره نوردهاله یدوم برن سراغ وس گروه
 زود! واریباال رفتن از د 

 چشم. -

ها داشتم فعال دارم گرمشون  گروه اول نقشه  ی پخش شدن و شروع کردن برا عیسر  همه
 کار. ی برا کنمیم

 که... رفتی کار در م ری ت از زها داش از بچه  یکی

 آقا سبحان!  -

 صدا کردنم مشخص بود که نفسش رفت. آروم آروم برگشت سمتم و بهم نگاه کرد. با

 ! نجایا  ایب -

 دور هم متوجه قورت دادن آب دهنش شدم.   از
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 شد.  ک ی قدم بهم نزد قدم

 تا شنا!   ۱۰۰تا دراز نشست   ۱۰۰  عیسر -

 ...یول -

 تا.  ۲۰۰هرکدوم   -

 غلط کردم، غلط کردم چشم. -

و باهاش شروع کردم   دمیدراز نشست که من هم دراز کش ی برا دیدراز کش نیزم ی رو عیسر
 به دراز و نشست رفتن.

 .کنمیم  هیکنم خودمم باهاش تنب هیرو تنب یهر کس نی تمر یعادت داشتم موقع شهیهم

۱،۲،۳،...،۱۹۹،۲۰۰ 

اون از من عقب تر بود. پس زود برعکس شدم و شروع کردم به تر از اون بودم و  عیسر
 رفتن شنا.

 کل:  ی دانا

  یحالت کی و هرکدوم  کردنیتازه واردمون با تعجب به حرکت دختر ترد شدشون م  افراد
 داشتن. 

 . شیو ناراحت بود از دور کردیخانواده در دل به دخترش افتخار م  مادر

  یخوشحال بود ول شرفتیدست دخترش هستن و پ ری همه آدم ز نیا  نکهیخانواده از ا پدر
 و ناراحت بود.   یکه دخترش کرده بود عصب یاز کار

  نی از ا خبری وسط افتاده باشد که او ب  نیا یکه نکند اتفاق کردی فکر م  نیخانواده به ا  پسر
 موضوع باشد. 
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  هیبق نکهیاز ا  یر یجلوگ  ی بد کرد و برا قش یکه اون به رف کردی فکر م نی خانواده به ا عروس
 ها نکرد.هم بفهمند چه کار

  یخبر داشته باشد و با برمال کردن ماجرا زندگ   ز یکه نکند مرسده از همه چ دیترسی م او
 اش از هم بپاشد. عاشقانه

 . میرو یاعضاء م هیبه سراغ بق حال

شغل  یگاری ها عالوه بر شغل بادمورد لطف مرسده قرار گرفته بودند آن  یگروه همگ اعضاء
 جبران زحمت آن دختر همراه او بودند.  ی برا یهمگ  یداشتند ول یگرید

او دعا  یسالمت ی مرسده را دوست داشتند و برا شانیهاها با همراه خانواده آن  یهمگ
 .کردندیم

  هشیشده بود هم تنب هیکه تنب  یمنتظر ماند تا شخص قهیکه کارش تمام شد پنح دق مرسده
 را تمام کند.

 . شدندی م یدخترک ناج نی عاشق ا شتر یو ب شدندی کار مرسده خشنود م نیبا ا  یهمگ

گذاشت و به    یبلند شد و به مرسده احترام شیشده بود از جا هیکه تنب یآن پسرک   سبحان
 سمت گروه خودش رفت. 

که خودش و همسرش را   یدختر یشدنش ناراحت نبود بلکه از همراه هیدل اصالا از تنب در
 بود.  نجات داده بود خشنود

 ازدواج کردند و شب را در مسافر خانه گذراندن.  ی اپشتونه چیو همسرش بدون ه سبحان

نتوانسته بود پول را باز گرداند   ینفر پول نزول گرفته بود ول کیگرفتن خانه از  ی برا سبحان
 آورد. اد یکه آن نامرد قصد کشتن همسرش را داشتند به   یآن روز

 خورد. گری د یبه مکان ریدست مرد زد و ت ریکه ز د ی را د رها شد مرسده ریزمان که ت همان

 ها را پرداخت کرده بود.ها را نجات داده بود و پول آنآن   مرسده
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 داد.  یو شغل مناسب  یزندگ   ی برا یها مکانآن  به

که به آنها کمک کرده بود باهم به سمتش آمدند و خواستند   یبعد از مدتها اشخاص یوقت
آنها از  نکهیا ی مرسده برا  رند،ی کنار او قرار بگ گاریکه از او محافظت کنند و به عنوان باد 

مواقع    شتریموفق را داشت که در ب می ت کی خارج شوند قبول کرد و حال  یونیحالت مد 
 کمک حال او بودند. 

 : مرسده

 زمانه. نیگ گرم و آماده شدن، پس االن بهتر کم قشنکم  هابچه

 ! دیهمه جمع ش -

 . سادنیگروه گروه شدن و پشت سر هم وا  عیسر

 ها!خار دار م ی سراغ س ال یو  ی قسمت پشت عیسر کی خوبه، گروه  -

 سراغ پشت بوم!   دیها! گروه سوم بر سمت طناب  دی دوم بر گروه

طرف مقابلش   ی پا یکی  نیبش  می قس! گروه پنجم دو نفر دو نفر تیچهارم دفاع شخص گروه
  رشیز  دیبزن  دی تونی هاش حرکت کنه! البته بگم گروه پنج نمدست  ی رو گهید  یکیو   رهیرو بگ

 . گهید ی کیبرگشت با  یکی رفت با 

 چشم فرمانده.  -

من هم برگشتم و از کنار خانواده نامردم رد شدم   هاشون،ن یو رفتن سراغ تمر  دنیدو همه
 راد منش پدر خانواده رادمنش به زبون اومد.  اوشیکه س

 ! م؟یاز خونه خارج بش میتونی م یما ک  -

 .ستیمشخص ن -

 ها رفتم.حرف از اونجا خارج شدم و به سمت بچه  نیاز ا  بعد
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 ی بلکه برا دمی ها رو پرورش نممحافظت از خودم اون  ی همشون درسته، من برا کار
 . کنمی م تشونیهمه اذ  نیمحافظت از خودشون ا

 خانم! خانم!  -

 نگاه کردم.  اومدی به دست سمتم م یکه گوش یو به خدمتکار برگشتم

 شده؟   یزیچ -

 باهاتون کار داره. یگوش -

 گوشم گذاشتم.  ی رو از دستش گرفتم و رو یگوش

 الو!  -

 ! دی مراقب باش  ته،یامشب شب مامور  -

 چشم. -

 آوردم. نی رو پا یقطع شد، گوش  یگوش

 .تی باز هم مامور هوف 

 دکمه ساعت گذاشتم.  ی رو رو دستم

 ! عیسر  د یها جمع شبچه  -

 .میصحبت کن گه یبا هم د می تونستی ساعت م نی دکمه ا قیطر از

 وم. همشون جمع شدن جل قهیسر دو دق قیساعت نگاه کردم که دق به

 شده؟!   یزیچ -

 نفر دهنش رو باز کرد.   نیبود که اول سوزان

 کتابخونه!  ی تو  دیآره، جمع ش -
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 باشه.  -

از   یکی ورود بهش اثر انگشت  ی بود که برا یسمت کتابخونه؛ کتابخونه مکان  میرفت یهمگ
 .ماها الزمه 

  چی چون ه م یاومد یداخلش م ینطوریا ییها صحبت  ی بود که برا یمکان، مکان نیا
 واردش بشه.  تونستی نم یجاسوس

 اومدن داخل. هینفر وارد شدم؛ پشت سرم هم بق نی رو باز کردم و اول در

 نشستن بود. ی که برا  یسمت مکان می رفت

 کنم(  فشیتوص یچطور دونمی براتون، نم زارم ی ) عکسش رو م

 کفشاشون رو در آوردن و رفتن نشستن. بیها به ترت بچه  ی همه

 . میمن و سوزان هم کنار هم نشست  وشایعد الدن، پشت سرشون شبنم و نالله ب اول

 .تی مامور  ی ادامه ی برا  میبر  د یخب فرمانده تماس گرفت؛ با  -

 ؟یچکار کن ی خوای االن م -

 حرف رو زده بود نگاه کردم. نی که ا وشاین به

 جمع کردم. رمیخوردم و پاهام رو ز یتکون

 ! دی مونی م نجایمحافظت ا  ی برا هیشما بق می ری من و سوزان م -

 اما... -

 وسط حرفش.  دمی پر تی جد با

چند تا از   نانیاطم ی محافظت! ما هم برا ی برا دی بمون  نحایا دی اما نداره الدن! شما با -
نود و پنج   ی ول م؛یکن یکار میاومد بتون ش یپ یکه اگه مشکل میبری ها رو با خودمون مبچه

 . موننیم  نجا یدرصد افراد ا
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 . دیفق باشمو  -

 ساکت شدن.  هیبق وشا یحرف ن با

  دی هاتون به معاون سوزان بگسراغ گروه   دیممنون، خب االن همتون به جزء سوزان بر  -
 رو ادامه بده!  نات یتمر

 .شهیم  ال یواو  نیکه گفتم رو انجام نداد یناتیاون تمر نمیو بب برگردم

 انداختن.  یآب دهنشون رو قورت دادن و به هم نگاه هابچه

که االن با   کردنی فکر م هان ی تمر چوندنیذهنشون داشتن به پ  ی قبل از حرف من تو انگار
 شدن.  دیحرفم ناام نیا

سراغ آماده   می هم بلند شدن و رفتن سر کاراشون، من و سوزان هم رفت هیبلند شدنم بق با
 کردن صورتمون.  می شدن و گر

 .شهیکه با اثر انگشت خودم باز م دمی در اتاقم رس به

 باز شد.  یکیت ی حسگر گذاشتم که در با صدا ی رو رو دستم

 .دمی رو شن ی پوزخند ی که شدم صدا  داخل

 خواستم برگردم که گفت:  یحرف چی که با سارا مواجه شدم، بدون ه برگشتم

دوست پسرت اون تو   نکنه ؟یکنیکه انقدر محافظه کارانه عمل م یاتاقت دار ی تو یچ -
 ! ساه؟ی منتظرت وا

 برگشتم و در رو بستم.  یحرف چیه بدون 

 بهش بزنم.  یحرف چیه خوادی ... پوف دلمم نمی دختره 

 حموم رفتم، در حموم رو باز کردم و رفتم سمت وان.  سمت

 هام رو درآوردم.رو گرم و سرد کردم و تا پر شدن وان لباس  آب
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 هام وان هم پر شد. محض در آوردن لباس  به

 . ختمیکه خوش بو بودن رو داخلش ر ییپر شدم وان آب رو بستم و شامپوها  با

راه  هی بق ی آرامش برا کمیتا   دمیدراز کش لکسیوان و ر   ی تموم شدن کار نشستم تو با
 کنم.  رهیذخ

 کردم آروم باشم،  یموندم و سع حرکتیب  ربع کی

 ربع از وان خارج شدم و رفتم سمت دوش. ک یاز   بعد

 حوله از حموم خارج شدم. دنی دوش با پکش کی از گرفتن  بعد

و کنسول و سشوار رو برداشتم و شروع کردم به خشک کردن و مدل   نهیسمت آ رفتم 
 دادن به موهام. 

 به خودش گرفت.  ی اده یهام حالت کشکه حالت گرفت باال بستمشون که چشم  موهام

 یهام آوردم و با کرملب ی رو برداشتم و رو ی رو برداشتم و زدم، رژ قرمز رنگ میگر  کرم
 رو عوض کردم. می نیمخصوص حالت چشم و ب

 حاال نوبت لباسه، رفتم سمت کمدم. خب

 کرد.  ییچشمم خود نما  ی جلو یرنگ یکند رو که بار کردم کت و شلوار مشک  در

 کامل بپوشمشون. یتخت گذاشتم تا با آسودگ  ی و رو برداشتم

 ردم.کمد خارج ک   ی بودم رو هم از تو  دهیخر  سیکه از پار  بایجفت کالج ز  کی

گذاشته بودم رو برداشتم و به مچ دستم   یعسل  ی رو که قبل از ورود به حموم رو ساعتم 
 بستمش. 

 . دمیرو برداشتم و پوش هاملباس 

 .ومد ی م یلیخ دمیکه به پوست سف یرنگ  یو شلوار مشک کت
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 سرم گذاشتم.  ی رو برداشتم و رو ییطال  ی هاهی با حاش ی مشک شال

رو برداشتم و وصل کردم پشت سرش   لیوسا هیو بق با یرد عیپس سر  رفتمی م گهید د یبا
 رو داخلش گذاشتم و سمت در اتاق رفتم.   دی و کل  یگوش فم یهم با برداشتن ک 

 که از اتاقش خارج شد.  دمی محض باز کردن در سوزان رو د به

ها در طول  خونه  هیبق می گذروندیم نجایها رو اروز  شتریبود که همه ب ی امن، خونه  ی خونه
 .می رفتی نم شتری دوبار ب ای  کی سال 

به رنگ   یبود ول دهی من پوش هیشب  یسوزان نگاه کردم؛ اون هم کت و شلوار پیت به
 . ی اسرمه 

 شال قرمز.  ،ییبا خطوط طال  یبود به رنگ مشک ی ابدون پاشنه  ی هاصندل  هاشکفش

 .می رفت یهم و هم قدم سمت خروج با

 هامون نگاه نکردن اما... ارد شدن، اول به صورت باز شد و خانوادم و در

 ... غ غیج

مسلح در   هارو ینه اونقدر که نفهمم کل ن یشک رفتم ول ی تو هیمامان سا غیج ی صدا با
 کل خونه رو اشغال کردن. هیعرض چند ثان

 شده؟!  یچ -

 به ما اشاره کرد. هیمامان سا  دی حرف فر نیا با

که انگار متوجه نشدن دوباره به  یما با حالت  دنی همه سمت ما برگشتن و با د هابچه
 ها نگاه کردن. اون 

 ! ؟ی خب اونا چ -

 رو از  هم باز کنه و سوال بپرسه. شیصورت  ی اقلوه  ی هاشبنم بود که لب نباریا
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 شد و گفت: یعصب ی محمد مهد هوی

 ! ؟ی خب چ دی گیاومدن تو خونه و شما م بهیدوتا غر -

ها  کردند و بچه دنی ها شروع به خنرسکوت برقرار شد و بعد محافظ  هی حرف چند ثان نیا با
 نداشتم.  یو فقط من بودم که ساکت بودم و حرکت دنی خندی م صدای هم ب

 به اعتراض دهن باز کرد.  اوشیس بابا

 اصالا مرسده کجاست!؟  د؟یکنیرفتار م ینجوریچرا ا -

 . نجامیمن هم -

 .  دونستمیتعجبشون رو م  لیحرفم با تعجب بهم نگاه کردن، دل نیا با

 !دیاز محوطه خونه اصالا خارج نش م ی بر دی ما با مه،یگر -

 ها کردم.ها رو به محافظ بدون توجه به اون  بعد

  یول  ناتتونیسر تمر دی هم بر هیبق  دیا یشما با ما ب اوش یسجاد، صبحان، مهران، ساشا و س -
 ! دیمراقب باش  یو حساب  دیاز خونه چشم بر ندار

 چشم. -

  میو ما هم قصد رفتن کرد ناتشون یکردن و رفتن سراغ تمر  یخونه رو خال عیسر هااون 
 که... 

 صبر کن دخترم. -

 خانم که صدام کرده بود برگشتم.  یسمت مهر به

 خانم.  یجانم مهر -

 ذغال و اسپند به دست سمتمون اومد.  ینیس
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 .دیقرآن رد بش ری اسپند براتون دود کنم بعد هم از ز سای اول وا -

 خانم. یچشم مهر -

 خوند و سمت ما فوت کرد. یلب ریز ی رو دور سرمون چرخوند و چند تا دعا اسپند

 لطفاا!  دیتو رو خدا! زنده برگرد  دیمراقب خودتون باش -

 خانم رو بوس کردم. یمهر ی ده ی چروک  ی همچون برف ول ی هاشدم و دست  خم

براتون   د یبه خودتون استرس ند  ت یشما هم سر هر مامور  م،یکنیرو م مونیتمام سع -
 . ستیخوب ن

گفتم   یکه رفت تی اون مامور ادتهی شهینم ی برام عاد هاتونت ی مامور نی وقت ا چی مادر ه -
جسم برام    کی و موقع برگشت فقط  یرفت یول ستی ن یزیچ یو تو گفت  دهی دلم گواه بد م
 آوردن خونه  

 .دی تو رو خدا نراقب خودتون باش ده؛یبود، االت هم دلم گواه بد م یخون خال که

 جون ما.  ی بال  شنیو م انیو م کننی م یباز کمی   رن یم نایخودتو ناراحت نکن عشقم ا  -

  یحرف مهر ن یها اومدن داخل و با ابفهمم بچه   تونستمی برگشتن به عقب هم م بدون 
 .کننی ترس به ما نگاه مخانم با اس 

 سراغ گروهت که برگردم کارتون دارم.  یر یاالن هم م ،یگی درست م یالدن دار  نیآفر  -

 کل  ی دانا

 در راه بود. ینگران بودند انگار اتفاق همه

 خارج شدند و رفتند به سمت سرنوشت. اط یها از حو سوزان به همراه بچه   مرسده

 .شهی ز مشخص نمخوبش رو هنو اینوشت، اما بد   سرنوشت

 به اتاقش رفت و قرآن و سجادش رو آورد.  ع یکه داشت سر ی اخانم از دلشوره  یمهر
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 ها نماز خوند و بعدش نشست و شروع کرد به قرآن خوندن. بچه یآرامش و سالمت  ی برا

 رفتند که...  اط یبه همراه پدرش به ح ی محمد مهد نیب نیهم در

 

 : مرسده

  ی که حس بد یچ ایخانم بود   ی به خاطر حرف مهر دونمی. نمم ی دیمکان مورد نظر رس به
 داشتم؛ 

 به خونه.  ت ینه به مامور  البته

سمت رخت   م یداخل، اول رفت م یاجازه دادن رفت نکهی. بعد از ا میرفت ی سوزان سمت ورود با
 بود.  اط یکه داخل ح یکن

تنمون رو   ی هاو لباس  میرو در آورد  می بود دهی که وقت خروج از خونه پوش ییهاپالتو 
 . می مرتب کرد

و سمت   می نفوذ از رختکن خارج شد  ریسرد و غ یبا حالت زیاز همه چ نانیاز اطم  بعد
 . می خونه رفت ی ورود

 جلومون ظاهر شد.  یداخل خونه صاحب مهمون می رفت تا

 کل  ی دانا

 به هول و وال افتادن.  وشایالله و الدن، شبنم و ن  یانداز ریبلند شدن ت   ی صدا با

  وشای بردند و الله و ن یخونه بودن رو به سمت قسمت مخف ی که تو یاشخاص ی همه
و پدرش رو به داخل  ی محمد مهد رون ی همراهشون رفتن داخل، الدن و شبنم هم رفتن ب

 . ارن یب
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به اندازه دلخواه  یرفتند و با فشار اون رو تکون دادن، وقت یعسل زی سمت م هردو
 کف خونه رو برداشتند.  کی و سرام دنیتکدونش دادن دست از فشار دادن کش

گروه   راندازیرفت سمت پنجره؛ الدن تک ت عیخودشون رو برداشتند. الدن سر ی هااسلحه 
 بود.

که  یرفت و با کمک الدن تونست از خونه خارج بشه و پشت درخت یسنت خروج شبنم
 . بود پناه گرفت کشینزد

 رو گشت. اط ی چشم دور و بر ح با

ها حمله کننده  ی شرویاز پ یری در جلو گ یبودند و سع یانداز ریهمه درحال ت  هابچه
 داشتند. 

و پدرش افتاد که توسط چهار نفر اون هم به صورت   ی چشمش به محمد مهد شبنم
 .از اتاق خارجشون کردند  هوشیب

 هاشون رو بردند.کرد نتونست جلوتر بره و اونها گروگان  یهرکار

 *** 

 مرسده 

 شد.  ادیلحظه ز  کی   ی دلشورم تو حس

 .کردمی رو تموم م تی تر مامور عیسر  د یبا

  ی مشروب تو  یسر خورد و هرچ هوی یسمتمون اومد ول یدنی پر از نوش ینیبا س  خدمتکار
 شد.  یمن خال ی بود رو ینیس

 .دیکش یقیمن شه ی سوزان بود که به جا هام بسته شد وشک چشم  از

 حواست کجاست؟!  ،یکنی چکار م -
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 خا... نم از قصد نبود پام سر خورد.  دیببخش د،یب... بخ... ش -

 . دهیترس ینداره و حساب ی ادی پسر مشخص بود که سن ز افهیق از

 .ست ی نداره مهم ن یبیع -

 شد و شروع کرد به دعوا کردن خدمتکار.   کی صاحب مجلس نزد  نیب نیهم در

 باشه! ادتیکارت رو   نیا  یهات کور بود! دست و پا چلفتچشم  -

 ! ستین یالزم به کار  ست،یمهم ن ست ی ن یزیچ -

 رو به خدمتکار کردم. بعد

 رو به من نشون بده!  سی شما هم راه سرو  -

 طرف!  نی از ا دی بله، بفرما -

قدم رو که برداشتم متوجه شدم سوزان   نی اشتم. اولقدم برد سی خدمتکار سمت سرو همراه 
 هم قصد اومدن داره.

 بمون!   نجایسوزان تو هم -

 اما... -

 رو که بستم متوجه شد و با گفتن باشه رفت و نشست.  هامچشم 

 و حرف زدن.  دنی خند ایدرحال رقص بودن   ایبود، همه   اهویسالن که پر از ه  از

 بود که از همون اول درحال پخش کردنش بودند. یهم مشروب  ی دست تعداد ی تو

 اتاق اونجا بود.  ی سمت راست رفت که تعداد ی راه رو سمت

 هست. سیدر سمت چپ سرو  ن یآخر -

 !یبر  یتونی ممنون، م -
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 به عنوان احترام خم کرد و رفت.  یسر

 رفتم.  سی از رفتن اون پسر، سمت سرو بعد

 فرق داشت نگاه کردم. یلی که با خودم خ رو باز کردم و رفتم داخل به چهرم سی سرو در

 کردم. زش ی آب تم یبود پس با مقدار ختهیر یدنی شلوارم نوش ی رو

 . رونی رو باز کردم و رفتم ب سیمحض تموم شدن کارم در سرو  به

 که... شدمیرد م یاز کنار اتاق داشتم

 *** 

 سوزان 

 وقت بود که مرسده رفته بود و هنوز برنگشته بود. یلیخ

 .ادیقرمز سمت من داره م  ی با عجله و رنگ دمی ند بشم و برم سراغش که دبل خواستم

بود که  ن یجمله گفت و اون هم ا  کیبرد و فقط   فشیدست سمت ک  دنی محض رس به
 که... می بلند شو بر

 کل  ی دانا

 ی هم برا هارو یاز ن ی تعداد ن؛ی رفتن دنبال ماش دنیدو روین ی و الدن با تعداد شبنم
 محافظت از داخل موندن. 

رو   نیماش یو رانندگ  ییراهنما ی هان یدورب قیساعت به الله گفت که از طر قیاز طر  الدن
 کنه. دایپ

 تابش.رفت سراغ لب  عیهم سر الله

 دستور پخش شدن داد.  هانی ماش هیبه بق نیداخل ماش می سینداره با ب دهی فا  دی که د شبنم
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 خبر بده!  هیکرد به بق اشوند ی هرکدوم زودتر پ دی پخش بش ی همگ -

 شد.   افتیدر -

 چشم. -

 بله خانم. -

 فرمانده.  هیاوک  -

 .کردیم یمواقع حساس لودگ  ن ی ا ی تو شهیهم ،یباز  یشروع کرد به لودگ   یمجتب  نیا باز

سمت چپ    یکیسمت راست،   یکی  م،یمستق یکی بودند  ن یپخش شدند، پنج ماش یهمگ
 ها رفتند.مانده به کوچه   یباق نی و دو ماش

رد و  هیکنه و نه بق دایپ ی زیچ هان یساعت گذشته بود؛ نه الله تونسته بود از دورب دو
 .ینشون

 دستور شبنم همه به خانه برگشتند. با

 به خونه متوجه حضور مرسده و سوزان شدند.  دنیرس با

محافظت به کمک   ی برا عیسر  هیشدند، شبنم و الدن سمت داخل رفتند و بق  ادهیپ یهمگ
 رفتند.  هیبق

 *** 

 : مرسده

 . دمیرو شن می رو که قرار بود نجاتش بد ی دختر ی رد شدن از کنار اتاق، صدا با

  اوشیهمه نقشه هست تا س هان یبفهمن من هم دست شما هستم و ا  دینبا هاس ی پل -
 . می بنداز ریپورنژاد و خانوادش رو گ

 نترس! امروز کار اون خانواده ساخته شد. -
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 چطور؟!  ؟ی چ -

 و پسرش رو گرفتن.   اوشیکه پنهان شده بودند و س ی اتو خونه ختن یها ربچه  -

 ...یعنی!  ایخدا

 سمت سوزان. دم ی هاشون دوف حر  هیتوجه به بق بدون 

 من دوباره نشست.  دن یشده بود بلند بشه که با د  زیخم ی ن سوزان

 رو برداشتم.  فمیبهش ک  دنیرس تا

 . می بلند شو که رودست خورد -

 ! ؟ی چ -

 بلند شو و انقدر سوال نپرس.  -

  م،ی دیهامون رو پوش و لباس  می نزد و بلند شد. هردو سمت رختکن رفت یحرف چیه گهید
 .م ی خارج شد یبدون جلب توجه از مهمون

  میرفت هاواری پس سمت د میاز در خارج بش م یتونستی بودند پس نم یدم خروج  هانگهبان
 .می د ی پر وارید ی و از رو

 . میرفت نیسمت ماش ی خارج شدن از خونه به صورت کامال عاد با

 رو باز کردم و پشت فرمون نشستم. نیماش در

 شد و در رو بست.  ریشاگرد جاگ یصندل  ی محض نشستنم سوزان هم رو به

 رو روشن کردم و با سرعت سمت خونه حرکت کردم. نیماش

که من اعالم نکنم   یفاصله داشتند و طبق قانون تا زمان ابونیبا ما چند کوچه و خ هابچه
 . انیجلو نم
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 رد شدم که...  ی اکوچه از

 .کردنی م بیشدم که داشتن ما رو تعق ن یمتوجه دو ماش که

 نه. ایهستن   بیکردم خودم بفهمم که درحال تعق یبگم سع ی به کس  نکهیاز ا قبل

 کردن.  ادیهم سرعت رو ز هان یرو بردم باال که متوجه شدم اون ماش سرعتم

ها هم  اون یزمان ی که با اندک فاصله  دمیچیپ گهی د  ابونیخ کی  ی رو کم کردم و تو سرعت 
 .ابونیخ ی تو دنیچیپ

 رو روشن کردم.  هان یماش میسیب

 ! ن؟یها صدام رو داربچه  -

 بله.  -

 .یآره خواهر -

 . زنهیدلش واسم شور م  گفتی ده بود و مهم همراه ما اوم دیفر 

تو برو خونه اونجا در خطر قرار داره!   دیما هستن. فر  بیدر حال تعق نیچهارتا ماش -
 من!   شی پ ایتو ب وسفی

 شده مرسده؟!   یگفت: چ ی ابا حالت متعجب و دست پاچه  دیفر 

من هستن؛ امشب حمله  ی ها دنبال خانواده ها همش نقشه بودن اون ماجرا  نی ا -
 .کننیم

 ! دیشما هم مراقب خودتون باش  میباشه ما رفت -

 باشه.  -

که با فاصله از ما قرار   دمی ها رو دو بچه   وسفی ها خاموش شد. بعد از اون  اون  میسیب
 داشتند. 
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 جا گذاشتنشون!  ی کن برا دایپ ت ی ! سوزان موقعدیای ها فعالا جلو نبچه  -

 باشه.  -

  یابیتبلت مخصوص بود و داشت راه   ی از اول که متوجه ماجرا شده بود سرش تو سوزان
 .کردیم

  شیکار هیها هماهنگ کن تا اونجا قرار داره، با بچه  یچهار راه گهی متر د ۵۰۰مرسده  -
 بکنن! 

 《خوبه، باشه. 》سوزان گفتم: روبه

 . رو چک کردم روشن بود  میسیب

 ! امیتا م دیکن فی کورس رد ک ی اونجا   دیکن یها چند متر جلوت چهار راه هست سعبچه  -

 باشه.  -

 مونده سوزان؟!  گهیچقدر د  -

 متر.  ۹۰ -

 به ده متر بگو!  دنی به محض رس -

 باشه.  -

 !دیکورس رو شروع کن دمی ها تا من رسبچه  -

 .می کورس هست ی ما آماده  -

 متر مونده.  ۱۰سوزان اومد که اعالم کرد  ی صدا

 رو به حد خودش رسوندم و... سرعتم

 حاال!  وسف ی  -
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 افتاد پشت سرم. وسفی  نیماش می شد  ی کورس هم شروع شد و ما قاط دنم ی محض رس به

 . خوب بود  یل یمواقع خ نجوریا ی خودم بود؛ برا نیمثل ماش وسفی  نیماش

رو   نیو رفتم خونه پشت سر من که ماش  دمچونی من و استتار کرد و من پ وسفی  نیماش
 هم اومد داخل. وسفی   نیبردم داخل ماش

  ر یهستن و من د یداخل تی موقع ی تو یهمگ  یعنی  نی و ا دمی ند اط یح ی رو تو هابچه
 کردم.

 بودن.  سادهیکه با حالت شرمنده وا  دمی ها رو دداخل که بچه می و رفت می شد ادهیپ نیماش از

 شد؟!  یچ -

 هستن. گاهیمخف  ی تو هیبابا و داداشت رو بردن، بق -

 حرف رو زده بود نگاه کردم. نیکه ا  دیفر  به

 ...یعنی -

 .گردنی نکردن و االن هم دارن بر م داشیپ نکهیمثل ا یها رفتن دنبالش ولاره، بچه  -

ام  رو درست انج تمینتونستم مامور  نکهیبد شد، نه از لحاظ بردنشون بلکه از لحاظ ا حالم
 محافظت کنم. می بدم و به حرف بابام گوش بدم و از خانواده واقع

 ام محافظت کنم. از خانواده  میاز ناراحت  ی به بابا قول داده بودم جدا من

 ها وارد شد. بچه نیدر خارج شدم که ماش از

 انداختن. ن یسرشون رو پا  یو شبنم سمتم اومدن و با ناراحت الدن

 .یبه مکان اصل می بر نجایاز ا دی قبلش با یول  م،یکنی م داشونی ! ما پدی سرتون رو بلند کن -

 تکون دادن.  یحرفم سر نیا با
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 . شدی متوجه م کردی هام نگاه مکه به دست  یرو هر کس نیخورد بود و ا  اعصابم

 .دمیرو د زدی داشت باهاشون حرف م ی جد یل یها جمع شده بودن و خکه با بچه  دیفر 

 .بردمی باال م دی صدام رو بشنوه صدام رو با  دیفر   نکهیا  ی کنار حوض بودن، برا هااون 

 ها رو بده! به بابا زنگ بزن و خبر  دی فر -

 تکون داد و جواب داد:  یسر  دیفر 

 باشه.  -

 در آور و از جمع دور شد تا راحت تر بتونه صحبت کنه. بشیرو از ج شیگوش  دیفر 

 ! هیبق شیپ  می ها بهتره بربچه  -

 .دی صورتش کش ی رو یدست شبنم

 .می آره بر  -

 《ششون؟یپ می بر تی موقع ن یا  ی االن و تو ستی خطرناک ن 》هم متفکرانه گفت: الدن

 نه. -

 محکم سمت خونه رفتم.  یآروم ول ی هارو گفتم و با قدم  نیهم

 ها اومدن.ها سمت راه رو رفتم که پشت سرم هم بچه اطراف و پنجره  یز بررسا بعد

کنار رفت داخل مشخص   واریحسگر گذاشتم که د ی به مکان مورد نظر. دستم رو رو  می دیرس
 شد. 

 داخل نبود. یکس

 شدن.  می ! پس کجا!؟ آها قایچ

 آماده باش شدم.  شه،ی روم آوار م یزیچ  کی االن  نکهیا یرفتم تو و با آمادگ  آروم
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 صدام در اومد.  عیاز سمت راستم سر  یحرکت با

 صبر کن منم!  -

 . دمیبرگشتم که  الله رو د  سادیشد و از حرکت وا  اممتوجه 

 من بزنه.  جگاهیداشت با تفنگ به گ یدستش بود و سع تفنگش

 ! ؟ی بالخره اومد -

 ارج شدن.از اتاق خ هیبا بق دمی برگشتم که د وشا یسمت ن به

 تکشون نگاه کردم تا از سالمتشون مطمئن بشم. تک  به

 آره اومدم. -

 بود.  سادهی وا  هیبغلش گرفته بود و کنار مامان سا ی عسل رو تو سارا،

 کردنی و با ترس به ما و مشت سر ما نگاه م دی باریم یهر دوتا شون نگران ی چهره  از
 سوال. دن یپرس ی و دهنش رو باز کرد برا اوردیآخرش سارا دووم ن

 حال هستن؟ سالمن؟  ی و آقاجون؟! تو ی پس محمد مهد -

 افتاده سمتش رفت و عسل رو ازش گرفت.   ی با سر شبنم

 سوال رو بدم.   نی تا جواب ا کردنی به من نگاه م همه

 ها رو گروگان گرفتن" گفتم: " اون  عیسر یلیو خ دمیکش یقیمجبور بودم، نفس عم یانگار

شد   حسی و ب  دیرنگش پر  ه یشکه شدن، مامان سا  هیحرف سارا و مامان سا  نی گفتن ا با
 پشت سرش هم سارا.

 !دیآب قند درست کن وانی خانم دوتا ل یمهر -

 چشم مادر. -
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دوتا   داخلش بود رو باز کرد و هاوان یکه ل ینتیدر کاب گاه،یسمت آشپز خونه مخف  دیدو  بعد
قند داخل   یمقدار زیم ی قندون رو ی و از تو ختیداخلشون آب ر  عیبرداشت سر  وانیل

 . ختیها راون 

 رو به دست گرفت و سمت ما اومد. وانیدو ل هر

 رو داد دست الدن.   یکیو   وشایرو داد دست ن شونیکی

 سر پا بشن.   کمیها رو به خوردشون دادن تا قند  آب

 .می خارج شد  گاهیها عسل رو از شبنم گرفتم و از مخفاون  ی ه یگر  ی بلند شدن صدا با

 .کردیبغلم بود و خودشو رو برام لوس م ی تو ی قراریب ا ی  هیگر چیهی ب عسل

 من، جونم عشق دلم.  ی جونم کوچولو -

 .ی دوتا قلب شده بود و قلبم ماالمال از شاد هیشب هامچشم 

 داشتم که قابل وصف نبود. یغلم بود و آرامشب ی و همخونم تو برادرزاده

 کرد.  یینق کوچولوو نق  دیسرش رو به گردنم کش عسل

  ؟ ی خوای م یجونم کوچولوم، جونم؟ چ -

 دخترم فکر کنم گشنشه. -

 .دمی خانم رو د  یو به پشتم نگاه کردم که مهر برگشتم

 اشاره به اتاق سوال کردم. با

 حالشون چطوره؟  -

 فقط.  ارن قری ب کمیخوبن،   -

 لطفاا!  دی کنی کوچولو درست م نی ا ی خشک برا ریش  شهیش  هیباشه،  -
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 باشه دخترم.  -

عسل از آشپزخونه خارج  ریش شه یبا ش قهیدق ۵تند رفت سمت آشپزخونه و در کمتر از  بعد
 شد. 

 چه زود.  -

 و همش زدم. شهیش  ی تو ختمیخشک رو ر  ری آبش رو آماده کرده بودم، فقط ش -

 . یباشه مرس -

 دهن عسل گذاشتم.  ی رو گرفتم و تو ریش شهیش

 برشون گردونم؟!  تونمی م یچطور

 چکار کنم؟   د یبا

 واسش ندارم. ی جواب یول پرسمیفکرم از خودم سوال م ی تو همش

رنگ رو که ست   ی اروزه یف ی اومد، سمت پنجره رفتم، پرده  اط یح ی از تو  ینیماش ی صدا
درحال  روی که با چند تا ن دم ی زدم. بابا به همراه مهرداد رو دبود رو کنار  یراحت ی هامبل

 اومدن به سمت خونه بودن. 

 !ال ی! لال یل -

 و اومد سمت من. رونیب گاهیاز مخف دیدو یمو شراب دخترک 

 جانم خانم!؟  -

 ! ریبچه رو بگ نی ا -

  ی رو تو  ریش  شهیو ش دیبه بغل کش دهیرو آورد جلو و عسل رو به حالت دراز کش دستش
 دهنش گذاشت.
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 ی در ورود ی پشتش رو به من کرد تا سمت اتاق بره، به محض پشت کردنش صدا ال یل
 اومد. 

 . دمینسب رو هم د ان یسمت در که عالوه بر بابا سردار مهد برگشتم

 نسب باهاشون نبود که! انیسردار مهد  یمنکه االن نگاه کردم ول وا

 . ننیها تا بشگذاشتم و اشاره کردم به مبل یاحترام آروم

  نینسب رو هم با خودش برد و ا  انیها رفت و سردار مهد با گفتن سالم به سمت مبل  بابا
 پدر. کیمافوق نه    کیاالن سرداره و   یعنی

مبل  ی ها رفت و رو هاش رو با آرامش بست و سمت مبل مهرداد نگاه کردم که چشم  به
 نفره نشست.  کی

 نگاه کردم تا شروع کنن. هیمبل سه نفره نشستم، به بق  ی ها رفتم و روبه سمت مبل  آروم

 کن!  فیتعر -

 دستور رو داد. نینسب بود که ا انیمهد  سردار

 ماجرا.  ف یو شروع کردم به تعر دمیکش یقیعم نفس

ازشون محافظت   د یکه با  ییحمله شده بود و دو نفر از کسا نجایبودم؛ به ا تی امروز مامور -
 بودن.  اط یح ی تو میکردیم

نمونده بود،   یازشون باق ی اینشون چیدنبالشون اما ه رن یم هارو یرو برده بودن، ن هااون 
 نکرده بودن. دایپ  ینشون چی هم ه یرانندگ  ییراهنما ی هاچراغ   قیاز طر یحت

گروگان   می کردی که ما فکر م یها متوجه شدم دختر صحبت اون  قیاز طر یمهمون ی تو من
حرکت کردم به   عیرو دارن پس سر نجایها قصد حمله به ابوده و اون  ی نفوذ  کی گرفتن  

 سمت خونه اما...
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اغ  زنگ خوردن تلفن صحبت من هم نصفه موند. با گفتن با اجازه بلند شدم و رفتم سر با
 تلفن.

 رو برداشتم و با گفتن بله منتظر صحبت طرف مقابل شدم.  یبود، گوش وفتادهی ن شماره

 طرف مقابل شکه شدم اون...  ی بلند شدن صدا با

 !ی بد لیخودت رو تحو  د یبا  ی خوایاگه پدر و برادرت رو م -

 ؟ ی چ -

 تا اون زمان فکرات رو بکن!   زنمیزنگ م گهیساعت د  کی  -

 . هیقطع شد. روم رو برگردوندم سمت بق  یگوش بعد

 ها رفتم.و بدون حرف سمت مبل  آروم

 بود؟  یک  -

 سوال.   نیمهرداد سرم رو بلند کردم؛ انگار سوال همه بود ا   ی صدا با

 بهتون.  گمیم -

 خارج شدن.  گاهیاز مخف یکی  یکیها رو صدا کردم. صدام رو بلند کردم و بچه  بعد

 سرشون مامان و سارا هم اومدن.  پشت

 شده؟   یزیچ -

 .دی سوال رو پرس ن یبود که ا سوزان

 ! دی اریهاتون رو بتاب لب  عیسر -

 باشه.  -

 برسه.   وشایهاشون که صدام رو بلند کردم تا به گوش نرفتن سمت اتاق همه
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 !اریتاب منم بلب  وشاین -

 . یاوک  -

 مواجه شدم. هیپر از سوال بق ی اهرو که برگردوندم با چهره  روم

 .دهمیآدرس م  زنمی زنگ م گهیساعت د  کیگفت  خوان؛ی خودشون بودن، من رو م -

 《.یکنیچکار م  نمی بب منتظرم》نسب سرش رو تکون داد و گفت:  انیمهد  سردار

 سارا و مامان متوجه ماجرا نشده بودن. ن، یاومدن پا  هابچه

 گفت.  کردمی م یابیها رو رده من داشتم شماره ک  نیب نیبراشون ماجرا رو در ا بابا

 زد دستم متوقف شد.  هیکه مامان سا یآخرش بود که با حرف گه ید

 بده!  لشون ینحس پسر و شوهرم رو نجات بده! خودت رو تحو ی دختره  -

 خانم با دختر من درست صحبت کن! یه -

 بود. دی که جوابش رو داد نگاه کردم؛ مامان ناه یشخص به

 ؟ یبعد تو مادرش  دمشی دختر تو؟ من زا -

 خطر.  ی بندازتش تو  نکهینه ا گذرهی مادر از جون خودش واسه بچش م -

 پسر و شوهرم رو نجات بدم.   خوامی م کنم،یرو م  نکاریمنم دارم هم -

 بلند گفتم:  ی که با صدا  کردنیداشتن بحث م هااون 

 . نمیاز شماها رو بب یکی خوامیبعد از برگشتم نم  یول رمی باشه من م -

 بابا طاهر از سرجاش بلند شد و به سمتم اومد. 

 هوامون رو دارن.  نجایها از همبچه  هیبق ام، یمن همراه تو م -
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 اما... -

 وسط حرفم. د یحرفم تموم بشه و پر  نذاشت

 که من گفتم.  نیاما نداره، هم -

 هاش نگاه کردم.چشم  به

 باشه.  -

 اتمام حرفم تلفن زنگ خورد. آروم سمتش قدم برداشتم. با

 همون شخص اومد.  ی دوباره صدا ی برداشتن گوش با

 ؟ ی دیم ل یشد خودت رو تحو یچ -

 آره. -

 . گمی رو بعداا بهت م شی االن از خونه خارج شو! بق ن یهم -

 رو قطع کرد. یگوش

باز   یتردم کرده بودن ول نکهیبا ا یکه حت ی اهناراحت بودم از رفتار خانوادم، خانواد یلیخ
 . دونستمشونیهم خانواده خودم م 

 هامی سخت  ی هستن که تو ییخانواده من کسا  گهید  تی مامور نی تمومه بعد از ا گهید یول
 شدن.   شرفتمیبودن و باعث پ

 سمت اتاقم رفتم.  به

 کارتون دارم! دی ای ما بها شگفتن من برم؛ بچه -

که   یحسگر گذاشتم حسگر ی و دستم رو دمیها رو حس کردم، به اتاقم رسشدن بچه  بلند
 .شهی ها باز مفقط به دست من و بچه
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 کمدم در آوردم. ی ذهنم بود رو از تو ی که تو یلی سمت کمدم و وسا رفتم 

 نشسته بودن.  نیغمگ ی هاها برگشتم که هر کدوم با صورت سمت بچه  به

 کارتون دارم. دیا یب د،یغم رو از خودتون دور کن -

 هام.شروع کردم به گفتن نقشه و

 ها.نقشه ی برا ازشونیمورد ن  لیو رفتن سمت وسا  دنی هر کدوم بعد از حرفم دو هابچه

 کردم. شون یرو برداشتم و جاساز  بردم ی با خودم م  دیکه با یلی وسا خودمم

 کارم تموم شد. رفتم سمت در اتاق و خارج شدم که با بابا مواجهه شدم. خب

 م؟ یبا هم صحبت کن شهیبابا م -

 اره حتماا.  -

 اتاق نشست و منتظر موند تا من حرفم رو بزنم.  ی تو  یمبل مشک ی اتاق، بابا رو ی تو می رفت

 .دی ها کمک کنبه بچه خوامی م د،یبمون نجایکه ا خوامی م -

 ه؟ یمنظورت چ -

 رو گفتم.  زیها همه چبه اون  دیها هماهنگ کنبا بچه  -

 ...یول -

 بابا. کنمی خواهش م -

 باشه.  -

 خارج شدم.   ییکردن بابا از خونه به تنها یاز راض بعد

 . شروع به زنگ زدن کرد   می از خروجم نگذشته بود که گوش شتریربع ب کی
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 پالتوم در آوردم. شماره ناشناس بود، جواب دادم. بی ج ی رو از تو می گوش

 الو!  -

 سمت چپ!  چی صد متر جلوتر بپ -

 . دمیچیدر سمت چپم داخل کوچه پ ی اکوچه دنی محض د به

 شو!  ادهیپ نی رو خاموش کن و از ماش نی ماش -

 شدم.  ادهیرو پارک کردم و پ نیماش

انگشترم زدم. با  ی پس دستم رو نامحسوس دوبار رو برنمی م نجایکه االن از ا دونستمیم
 .شهیفعال م ابمیکارم رد نیا

 آوردم. ادیها رو به با بچه  قرارمون

 * 

 ش یبک به چند ساعت پ  فلش

 .کردنی منتظر به من نگاه م هابچه

 .رمیم زاتیاما با تجه رمیمن م -

 هاشون معلوم بود که متوجه نشدن.نگاه  از

 . میر یو همشون رو بگ میمدرک جمع کن نیو دورب اب یبا پخش کردن شنود و رد  خوامی م -

 .هیمنظورم چ  دنیکامالا فهم گهید هابچه

 ها.سراغ نقشه میری م  مید یرو فهم تمونیما مامور  -

 .کنمی خوبه، خدا به همراهتون، روتون حساب م -

 . سالم برگرد  -
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 .هام ی اریدووم نم سمونیرئ یما ب -

 . رمیمیگور نکنم خودم نم ی ! من تا شما رو تود یانقدر چرت و پرت نگ د یبر  -

 * 

 حال  زمان

  نیچشمم از ماش ی تو نیون وارد کوچه شد، با دوبار پشت سر هم ملک زدن دورب  کی
 عکس گرفت. 

 پوش ازش خارج شدن.  اهیو دو مرد س ساد یجلوم وا  نیماش

من   یکی و اون  نی دستم بود رو گرفت و انداخت داخل ماش ی که تو ی ا ی ازشون گوش یکی
 هول داد. نی رو سمت ماش

هام رو ببنده که  رو آورد سمت چشمم تا چشم  ی انشستم. پارچه  یصندل ی رفتم و رو داخل
 اومد داخل و در رو بست.  یکی اون 

 صبر کن!  -

 رو سمت بدنم آورد.  یرو گرفته بود دستگاه  می که گوش ی داشت؛ مرددست نگه  مرد

 بود. ابی  ابیرد هع

 هاش رو ببند! چشم  ست،یهمراهش ن   یزیچ -

 هام بست. چشم  ی دستمال رو آورد و رو مرد

  ییهاتفاوت هااب یکنن چون رد  دا یرو پ لیوسا هیو بق هااب یرد تونستی اون دستگاه نم با
 هستن. یچ میدونی دارن که فقط ما م

 . نمیرو بب یی جا تونستمیبسته بود و نم هامچشم 

 .سادی از حرکت وا نی چقدر گذشته بود که ماش دونمینم
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 من رو.   دیو بلندم کرد و به دنبال خودش کش دی نفر بازوم رو کش کی باز شد،  نیماش در

 خودم رو گرفتم.   ی زود جلو یلیخ یکرد ول  ری پام گ دوبار

 . سادمیمرد من هم وا  ستادنیا با

 هام.چشم  ی که دستور داد چشم بند رو باز کنن از رو دمی رو شن ی مرد ی صدا

 اما... -

 ! دیهاش رو باز کن! چشم اریحرف من حرف ن ی رو -

 چشم آقا. -

هام شد و  نفر اومد پشت سرم، چشم بند رو برداشت که نور با شدت وارد چشم  کی
 رو زد.هام چشم 

 چشمم گذاشتم. ی رو باال اوردم و رو دستم

 روبه رو شدم.  یچشمم به نور عادت کرد. به مرد نگاه کردم که با مرد جوان کمکم

 پلک زدم تا عکسش ثبت بشه.  دوبار

 ؟ ی خواستی تو چرا من رو م -

 ! هیبق شیداخل انبار پ دشیببر  ست، یفعالا زمان گفتنش ن -

 بله قربان. -

 .دمیکه دستم رو عقب کش رهیخواست دستم رو بگ مرد

 ! امیخودم م -

آزادش بزار من و    ستیبا گفتن الزم ن سشیکه رئ  رهی خواست دوباره دستم رو بگ مرد
 راحت کرد.
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 رنگ رو باز کرد. ی امرد در قهوه  م،ی دی در رس کی رفتم به  اط یدنبالشون سمت ته ح به

 روبه رو شدم.  ییهاپله  با

 رفتم.   نیها پالو افتادم و از پله اشاره مرد ج با

 بودنم روبه رو شدم.  نجایا هیها با باعث و بانپله دنی رس انی به پا با

هاشون گرد شد و با تعجب  لحظه چشم  کی من   دن یها با د و پدرش، اون  ی مهد محمد
 نگاهم کردن. 

 نشستم. یصندل  ی که اونجا بود رفتم؛ رو یرنگ یمشک یها سمت صندلاز مرد  یکیاشاره   با

 شروع کردن به بستن من. قشیبرگشت و با کمک رف یمرد با طناب بزرگ  یکی  اون

رو دهنشون رو باز   ی هاو پدرش رفتند و چسب  ی از اتمام کارشون سمت محمد مهد بعد
 کردن.

 ! نی! مگه ما رو نگرفتنیها با اون چکار داشتکثافت  -

 ! دیر یپس خفه خون بگ بندم، ی م بلند بشه دهنتون رو دوباره مبار دو ی صداتون برا -

 بال فاصله ساکت شدن.  هردو

 بده!   ادیبهشون سکوت کردن رو   کم ی  یتردوتا عاقل نی تو دختر معلومه از ا ی آها -

 زدم. ی هام رو باال آوردم و پوزخندبود چشم  ن یهمونطور که سرم پا آروم

 زدن من باال برد.  ی دستش رو برا تیبا عصبانسمتم اومدم و   یپوزخندم مرد عصب  با

 .دمی ! االن نشونت م یزنیبه من پوزخند م -

 دستش رو گرفت.  یکی از فرود اومدن دستش اون  قبل

 به جونمون؟  یرو بنداز سیرئ ی خوایم ؟یکنی چوار م یه -
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 . زنهی... پوزخند می ِد آخه دختره  -

 ! هیبق شی پ می بر ایرو ب  نیولش کن ا -

  یهم بعد از نگاه یکی تکون داد و با چشم غره رفتن به من سمت در رفت، اون  یسر  مرد
 ماها پشتش رو بهمون کرد و رفت.  ی به همه

 پدر نمونه بلند شد.  ی محض بسته شدن در صدا به

 کجان؟  هیپس بق ؟یکنی چکار م  نجایتو ا -

 ها جاشون امِن.اون  -

 گرفتن؟!  یگفت: تو رو چطور ی مهد محمد

 خودم اومدم.  ی خودم با پا -

 ؟ ی چ یعنی -

 کنه. دای بدم تا خانوادشون نجات پ لیزنت و عروست دستور دادن خودم رو تحو  یعنی -

 باز کرد که...  ی اگفتن جمله   ی دهنش رو برا پدر

 ادامه نداد. گهیباز شدن در اومد و اون د  ی صدا

وارد شد، پشت سرش هم چهارتا مرد اومدن   کردنی صداش م سیکه رئ ی باز شد و مرد در
 داخل. 

 نگاهش کردم. یحس چیه بدون 

 .تی از جسور ادی خوشم م -

 ندادم. یت ی بهش اهم یشدم که با مِن ول متوجه

 کرد. ی ابود که تک خنده  ی عاد  یلی براش خ یانگار
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 کرد.  ی اپشت سرش با دست اشاره  گاردینگاه کردم که به باد یچشم ریز

 عقب رفت.  یبراش آورد و با گذاشتن احترام ی ای صندلفاصله بال  مرد

 چپش انداخت.  ی پا ی راستش رو رو ی نشست و پا یصندل ی رو مرد

 . دیکش اشیبه کت تک مشک یدست

 پدر و برادرت...  ی خب طبق گفته  -

 و نذاشتم که حرفش رو کامل کنه.  دمیحرفش پر  وسط

 با من ندارن.  یها نسبتاون  -

 برام اصالا مهم نبود. گهید  یپسر شدن ول حرکت اون پدر و متوجه

 ها هست.اون ی شتاسنامه  ی اما اسمت تو -

 شدم.  گهیخانواده د کی وقته باطل شده و من دختر   یل یاون شناسنامه خ -

 که مثالا دوستت بود.  قتیتوطعه برادرت و رف ی داشت ماجرا قتیپس حق -

 زدم.  یصدا دار پوزخند

 ؟یدونیم  یلیکه خ یبگ ی خوای مثالا م ؟یکه چ -

 زد و با خنده گفت:  ی اقهقه مرد

 .دونمیم هاز ی چ یلی! من خستیبه گفتن ن الزم

به تو نرسه، مثالا   یاون خونه پدر  نکهیفقط به خاطر ا  قتیتوطعه برادر و رف مثالا 
ها و  کم و شکه کردن دکتر  یلیسن خ ی اون تو ی که کرد ی امثالا سکته  هات،ت ی موفق

 .ارمیب ریذهنشون بمونه تو رو و راحت بتونم آمارت رو گ  ی خوب تو  یلیها که خپرستار

 سکته؟!...  -
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 پدرم به سمتش برگشت. ی صدا با

 هم داشته.  ی قلب ستیدرسته سکته! عالوه بر اون ا  -

 ؟ ی برس یبه چ ی خوایم ی آورد ادیهمه   نی خب از ا -

 و برگشت سمت من.  دیکش یقیعم نفس

 .ی رو که دستت سپردن بهم بد یاون ممور  خوامی م -

خانواده   گهیکه د ی امن از خانواده  هازی چ نی با نشون دادن ا ی کرد الیو تو خ -
 دم؟ ی رو بهت م یممور  عیسر یلی و خ شمیزده م  دونمشونینم

تا به   کردیمرور م رو  ییکه داشت اتفاقات اون روز کذا دمیشنی زمزمه مانند پدر رو م ی صدا
 .گهینم یچ یو پسرش ه میزنی راجب پسر و عروسش حرف م میبرسه که چرا ما دار جهینت

 ؟ ی رو بهمون بد یکه ممور ی خوای تو نم یعنی -

 نه. -

  نی اگه باز هم هم دم،ی هم محلت فکر کردن بهت م  قهیبا زبون خوش بهت گفتم، ده دق -
 رو انجام بدم. خوادیرو که دلم نم یاون وقت من ناچارم که کار ی جواب رو بهم بد

 پس رو بهش گفتم:  دمی رو بهشون نم یمطمئن بودم که اون ممور من

 .کنمی به مملکتم پشت نم یندارم ول یخانواده کار نیبا ا  من

 هع چه وطن دوست. -

به تو قصد   یر! من با دادن اون مموستمیفکر کن من مسئول افکار تو ن یلیهرجور ما  -
 .کشتنشون  ی تر کنم و صالح کشتار بدم دستتون برا چارهیرو ب رانی ندارم مردم ا

 .نطوریپس که ا -
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رو بهش   یزیسمتش رفت که اون آروم چ گاردی کرد؛ باد  گاردشیبه باد ی ادست اشاره  با
 گفت. 

 بود رفت. یانبار نیا ی رفت که گوشه  یز ی هم با تکون دادن سرش سمت م اون

 و پدرش رفت. ی رو برداشت و سمت محمد مهد یچسب

 . اومدیاز دستشون بر نم یبا دست بسته کار یبه تقال افتادن ول هااون 

و    انیبعد به دو نفر اشاره کرد که سمت من ب د،یدهنشون زد و عقب کش ی رو رو چسب
 قرار داشت رفت. ی که سمت چپ ورود ی اخودش سمت پرده 

مکث کردم اما باز به   هیثان  کیکه اونجا بود   ییهادستگاه  دنیو من با د رو کنار زد پرده
 .ستمین دن ی حرکت در اومدم؛ من آدم پا پس کش

 . دمیرو بهشون نم یهم اون ممور رمی اگر بم یحت

دست   عیکه پشت اون پرده بود و االن مشخص شده بود انداختن و سر ی تخت ی رو رو من
 و پام رو به تخت متصل کردن.

 تکون رو هم ازم گرفته بودن. کی  یحت راه

 کف دستم زدم. ی مخصوص رو تمی انگشتم رو با ر  اروم

دستشون   ی تو می اتیو عالئم ح  وفتهی داره برام م یکه چه اتفاق  دنیفهمی کار دخترا م نیا با
 بود.

 .می دانشمند جوان درست کرد کی دستگاه رو ما با کمک  نیا

 منتظرمون بودن. هیو بق  میرفتی خطر ناک م ی هات ی بود که مامور ییهازمان  ی برا

 و شروع کردن به آماده کردنشون.  هاله یتخت رفتن سراغ وس ی بسته شدنم به رو  با

 کثافت آشغال. -
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باز بدون توجه به مرد دوباره   یول ی اه یثان ی که به دهنم خورد ساکت شدم برا ی اضربه  با
 ادامه دادم. 

 .ی دیپس مرو  هان یحق ا -

باز من و بزنه اشاره کرد دست نگه   خواست یکه م گاردشی کرد و به باد ی اتک خنده  مرد
 داره.

 نه بعد به فکر انتقام گرفتن باش! ای یمونیزنده م نی تو اول بب -

 .رمیگ ی و هم از تو انتقام م  نجایاز ا رمی هم م  مونم،ی هم زنده م -

 قرار داد. دید ی پهنش رو تو  ی جمع کرد و بازوها نشیس  ی رو تو هاشدست 

 .معنایهع چه ب  کنم؛ی من از بازوهاش احساس ترس م کردی م فکر 

 . نمیمنتظرم تا اون زمان رو بب -

 بلند شد. شونیکی مزخرف  ی که تموم شد صدا هاگارد یباد کار

 آمادست.  زیقربان همه چ -

 ! دیخوبه، شروع کن -

 چشم. -

 سرم و شروع کرد به وصل کردنش. ی ومد باالسرم ا کی با   شونیکی

 . ستی ن یخوب زی سرم چ ن یتو. مطمئنم که داخل ا دی به ام ایخدا

 هام وصل کرد. رو دور مچ پاهام و دست  می چندتا س گهی د یکی

 وارد کردن شک با برق.  یعنیحرکت   نیا

 درد طاقت فرسا آماده کردم. کی  ی رو برا خودم
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 . دنیکه تموم شد عقب کش کارشون

 شد.   کیخوش چهره نزد مرد

 رو بده به من!  ی اون ممور -

 هرگز. -

 . یمونی حداقل زنده م یاونجور -

 .یخواستت نرس نی اما تو به ا رمیحاضرم بم -

 !دیشروع کن ؛یخب پس خودت خواست لِ یخ -

از تخت فاصله گرفتم و دوباره   یبلند شد و با دستگاه کار کرد و با وارد شدن شک برق ی مرد
 لحظه حس کردم کتفم در اومد. کی بسته بودن دست و پام  لی روش افتادم، به دل

 داد زدنم رو گرفتم.  ی اما به زور جلو  دی چیتنم پ ی تو درد

 شک دوم وارد شد. باز

 ن؟ ی ها چکارش دارکثافت  دی ولش کن -

 ! دیشماها خفه کار کن -

  شیهام رو باز کن تا رو در رو کارمون رو پدست  یخودت خفه کار کن! اگه جرات دار -
 . می ببر

 اون هم به وقتش.  -

 .شدیداشت کم و کمتر م م یانرژ  شدیکه بهم وارد م ییهاشک  با

 ! هیکاف -
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داد هم   کی   یطول وارد کردن شک حت ی تو دن، یحرف از وارد کردن شک دست کش  نیا با
 هاشون مشخص بود. از اخم  نیشده بود و ا  تشونیباعث عصبان نینزدم و ا

 مونده بود. یکه دست از سرم بر نداشتن چون هنکز سرم باق دونستمیم

 ادامه بدم؟  ایکجاست   یممور  یگیم -

 . گمینم -

 باشه.  -

 زد و خودش رفت سمت سرم. ی پوزخند بعد

 مثل کم شدن نفسم.   یبهم دست داد، حس ی سرم به خونم حس بدوارد شدن  با

 . اومدیاز دستم بر نم یکار یول زدمینفس م نفس

 تند اومد داخل و داد زد.  یکیکنم دو چهارم سرم وارد بدنم شده بود که  فکر 

 اومدن.  هاس ی پل -

 حرف مرد متعجب شد.  نی گفتن ا با

 کنن؟ ی چکار م نجایها ااون  ، یلعنت -

 قربان. دونمی نم -

و پخش   رونیب  دیا یو ب دیچسب بزن هی! ادیازشون در ن ییتا صدا  دی رو خفه کن هان ی ا -
 ! دیبش

 چشم قربان.  -

 الدن

 رنگ پرت کردم. یصورت ی هامبل  ی رو رو خودم
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 .می حمل مکان کرد ی اگه ید یخسته شدم؛ امروز به مکان مخف شیآخ

 داشت نگاه کردم. یمی که بافت قد یاطیح به

 بود. بایز یلیخ

 انداختم و پام رو دراز کردم. یعسل زیم  ی رو رو تلفنم

 االن حال مرسده چطوره؟   ایخدا

شروع کردم به شمارش رنگ زرد و   کردمی پام نگاه م  ریچهارخونه ز ی چهی که به قال همونجور
 تا ذهنم آروم بشه. چهی قال یطوس

 .میکنی اما همش اشتباه م شمارمیسه باره دارم م اَه

 . یبشمار ست یانقدر هم الزم ن ،یتا آروم بش یها نگاه کنها و گلدون بهتره به گل  -

 بلند گفتم.  ی متوجه شدم که فکرم رو با صدا  وشای ن ی صدا با

 . کردی رنگ نشسته بود و به من نگاه م دی مبل سف ی سمتش برگشتم که رو به

 سبز رنگ نگاه کردم و گفتم:  واری نشم به د عی ضا  ادیز  نکهیا ی برا

 نداره. یتو ربط به

 تو الله.  ی شد  اعصابی چه ب -

 ؟ یخب که چ -

 ! دیانقدر دعوا نکن -

 نشست.  یمبل ال مانند صورنت ی دستش بود اومد و رو ی که تو یبا لب تاب شبنم

 .رسمی نم یخوب زیاما به چ کنم؛یمرسده رو چک م یاطیمن دارم عالئم ح -

 ه؟ یمنظورت چ -
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 داره که... یچه منظور نمیتا بب دمیرو سمتش کش خودم

 *** 

 شبنم 

 .شهیکم داره خفه مکه تنفسش مشکل داره و کم دادی مرسده نشون م یاتیح عالئم

 ها و هم سردار و خانواده اش...هم من، هم بچه   م؛ی نگران بود یلیخ

 ! وفته؟ی داره م یاتفاق چه

 ودت کمکش کن! خ  ایسوال هممون بود. خدا نیا

 . وفتهیداره م یچه اتفاق میتا بفهم کردمی متصل به مرسده رو هک م نی تند داشتم دورب تند

 زود باش شبنم!  -

 مونده. یدرصد ازش باق ۹۸  شه؛یداره تموم م -

 خوبه.  -

۹۸ ...۱۰۰ 

 روبه رو کرد که...  یز یصد که ما رو با چ  نیلعنت به ا  و

که به   دیکوب ی اشهیدر ش ی مشتش رو تو  یزیبلند شد و بدون توجه به چ یعصب سردار
 کرد. یزی دستش شروع به خون ر شهیضد ضربه بودن ش لیدل

  *** 

 مرسده 

 گذشته بود. قهیها ده دق رفتن اون  از
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دهنمون بود   ی که رو ییها. به خاطر چسب دمیشنی اون دو نفر رو م ی هاتقال  ی صدا
 صدامون رو بشنون. هاس ی تا پل میسر و صدا کن  می تونستینم

 داشتم. مانیداشتم که من با جون و دل بهش ا یحس

 در انتظارم نبود. یخوب اتفاق

 داشتم.  دیتق باز شدن در اومد، به در د ی صدا

 هاش وارد شدن. مرد به همراه نوچه اون

 : دی به من زد و پرس ی پوزخند مرد

 ؟ ی کنی منتظر بهم نگاه م ینجوریچه در انتظارته که ا یدونیم

 به سرم سرم رو روبه سقف کردم و بهش نگاه کردم. ینگاه با

 .خوردی م  یاهیبه س ادیز یفیکه از کث یسقف

 مراقب رفتارت باش!  یلیخ -

 به سقف نگاه کردم.  یحرکت چیه بدون 

حس تکون خوردن رو ازم و  کردی که بهش وارد شده بود درد م ییهابه خاطر شک  بدنم
 گرفته بود.

 !د یسرم رو وصل کن -

 چشم قربان.  -

 شکنجه.  لیوسا یو شروع کردن به آماده ساز سادنیدوباره سر جاهاشون وا  هاشنوچه

 که تازه باهاشون وارد شده بود سمتم اومد و سرم رو وصل کرد.  ی مرد

 . شدمیمتوجه ورود قطرات سرد به بدنم م کامالا 
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 مرد خارج شدن و پشت سرشون هم مرد رفت. به دستور همه

 خودت کمک کن! ایخدا

 .شهی داره برام سخت م دنیکش نفس

 . ترکهی داره م نمیقفسه س کنمیم حس

 .گرفتی من رو م دنیبود و جلوب نفس کش  نمیقفسه س ی رو یچند تن  زیچ کی  انگار

 که... خوندمیداشتم اشهدم رو م گهید  دونمی م یچقدر گذشته بود، ول دونمینم

 *** 

 ی مهد محمد

 یلعنت به من و عشق اومدیاز دستمون بر نم  یکار  چیو ما ه دادیداشت جون م مرسده
شدم   شیکه داشتم، لعنت به من که خواهرم رو چند سال از خانواده دور کردم باعث ناراحت 

 .دادی ام داشت جون مو االن به خاطر من و خانواد 

 تا برم و کمکش کنم. شدی دستم باز نم کردمی م یهرکار

 نفس بکشه.  تونستی کبود شده بود و نم صورتش 

 سرش آورده بودن؟!  ییچه بال  یلعنت

 .می بردی نم شیاز پ یکار  میکردی و درخواست کمک م میزدیبا پدر داد م  یهرچ

 رو بسته بود. دنمونی کش ادیبسته بود و راه فر دهنمون

 .اومد داخل یواشکی که سرم رو بهش زده بود   یباز شد و همون در

 سمتش.  دیدو  عیمرسده نگاه کردو سر به

 بود؟   ی! اون ک ؟یچ یعنی
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کار   نیدهنم زدن ا ی که رو یچسب نی با ا یسمت مرسده، شروع کردم به حرف زدن ول  رفت
 ممکن بود. ریغ

 سرم رو از دست مرسده در آورد.  عیسر  مرد

 آورد. نیتخت پا  ی و باز کرد، اون رو بغل کرد و از روو پاهاش ر دست

 گفت:  یکم ی روش رو سمت ما کرد و با صدا نیزم ی گذاشتن مرسده رو  با

 .کنمی و دارم کمکش م نجامیبفهمن من ا دی! نبا دیو صدا نکن سر

 بکنه. خوادی که چکار م  مینیتا بب می و بهش نگاه کرد  می حرف ساکت شد نی گفتن ا با

 ماساژش داد. یمرسده گذاشت و شروع کرد به صورت دوران نهیقفسه س ی رو رو دستش

 . شدی کم تنفس بهتر مکم  یاز مدت بعد

 .د ی مرده به دادش رس  نی رو شکر که ا خدا

 ! چرا به مرسده کمک کرد؟! ه؟یمرده ک  نیا یول

 حالت خوبه؟  -

 خو... بم.  -

 از حرف زدنت مشخصه.  -

 بودمش.  دهید ییجا  ک یگار  داشت ان ییآشنا ی ته چهره  مرد

  چیجلوش قرار گرفت که ما ه ی نشوندش، بعد جور یصندل ی مرسده رو بغل کرد و رو مرد
 . میبه مرسده نداشت ی دید

بود رو   نیزم ی رو که رو یرنگ یبه مرسده طناب آب  ی و با نگاه دیعقب کش هیاز چند ثان بعد
 هاش.برداشت و شروع کرد به بستن دست 
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  کی به مرسده سمت در رفت اما قبل از خروج   یاز تموم شدن کارش با نگاه معنا دار  بعد
 .دی هاش تنم لرز چشم  ی به من و بابا کرد که از تفر تو ینگاه

شما دوتا مثالا مرد  ی که برا یتقاص دل دن؛یحال مرسده رو زناتون پس م ن یتقاص ا -
 . بعداا..  یول نیهست ریاس  نجایفعالا ا  دنیشکوندن رو هم پس م

 حرفش رو ادامه نداد و رفت. گهید

 بود؟  یمنظورش چ  ؟یچ یعنی

 چرا؟  هامونزن

 زد و روش رو ازمون برگردوند.  ی به مرسده نگاه کردم که پوزخند ینگاه سوال با

 تش برگشت. از خودش در آورد که مرسده سم ی صدا بابا

 .گمی بوده؟ باشه برات م یمنظورش چ یبدون ی خوای م ه؟ یچ -

کامل گفتن   یدونستن و با حق به جانب یکی ییدختر هرجا  کی و عروست من رو با  زنت
شماها   ی کردم که جا دایپ ی ابدم، هع واقعاا از خدا ممنونم که خانواده  ل یخودم رو تحو د یبا

 رو پر کردن برام و ازم محافظت کردن.

 شد   شرفتمیخانواده به من باعث پ نیخدا ممنونم که با دادن ا از

از خونه   یحت ،ی و بهم تهمت زد ی و ازم دفاع نکرد ی ها نبودپدر  هیکه مثل بق حالمخوش 
 .یچ  یعنی ی زندگ  فهممی چرا؟ چون از اون زمانه که من م یدونیم رون؛یب  میانداخت

 ) پدر مرسده( اوشیس

 و هم ناراحت.  شدمی هم شرمنده م زدیکه م ییهاحرف  با

 خوشحال بوده؟  یلیکه من از خانواده دور بوده خ ییهازمان  یعنی

 خراب شده و ناراحته؟!  شیزندگ  ش،ی با ورود دوباره ما به زندگ  یعنی
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 ما. ی هاتعجب آورد شده رفتار  یلیخ

و اون   رونیاز من که نازدونم رو، چراغ خونم رو از خودم روندم و از خونه انداختمش ب اون
سکته کردنش بود و بعد از اون هم   نشی که سرش اومد که خطرناک تر ییاز بالها
 ما شده براش.  ن یگذی کرده بود که جا دایرو پ ی اخانواده 

و   وفتادهین یبد کس   ریگ  کهنیحال به خاطر اموضوع هم خوشحالم هم ناراحت خوش  نیا از
ها رو خانواده خودش  و اون  دونه یخودش نم ی خانواده  گهیما رو د نکهیناراحت به خاطر ا 

 .دونهیم

  نی هنوز هم نامنظم باال و پا نش یبود و قفسه س ده ی مرسده نگاه کردم، صورتش رنگ پر  به
 تنفسش درست نشده.   یعنی نی و ا  رفتیم

 نجات ما. ی برا اومدیکاش نم ی ا

 که اون جونش رو برامون به خطر بندازه. می و ندار  میها هم ارزش نداشتاونقدر  ما

 .هیدست ک  ایدن دمیفهمی مدت نم  کی داغون شدم، تا  هیماجرا چ دمیکه فهم یزمان

 .خوادی و کمک م کنهی که مرسده صدام م دمی روز خواب د کیهم   آخرش

 سده بود.مر  شی همش فکرم پ دم،ی روز از خواب پر اون

 ازش نبود. یگرفتم دنبالش بگردم. همه جا رو گشتم اما اسم میتصم

 . که نرفتم و نگشتم  ییجاها چه

 

 مرسده 

 بود که سکوت مطلق بود.  یمدت

 فکر. ی نبود و من رفته بودم تو یاز کس یخبر
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 ! خواد؟یم یچ ی رو برا  ی! اون مرد ممورشه؟یم یچ یعنی

 *** 

 شبنم 

 

که در حال رخ دادن بود از جام بلند شدم و شروع کردم به راه   یو اتفاق  نیدورب دنید با
 رفتن. 

 . میکردیم یکار هی  دیبا  شدینم نه

 ها!  بچه  دی بلند ش -

 کجا؟  -

 بهش کردم و جوابش رو دادم.  ی حرف زن داداش مرسده با اخم نگاه با

و   م یور کنرو جمع و ج نی که شما درست کرد ییدرسرها میریم   میبه تو چه؟ دار -
 .میخواهرمون رو برگردون

خودمون   میتونی پس م م ی به دستور ندار یاجیو احت  میجدا هست  یها ما گروهبچه  -
 .می ببر شی کارمون رو پ

 .هاز یچ یکرد و شروع کرد به گفتن بعض  دی حرفم رو تا الدن

 ! دی هم صحبت کن هیدرسته، با بق -

 ها هماهنگ کنم. با اون  رمی من م ،ی گی باشه درست م -

 رفتم و بازش کردم. ی ها سمت در ورودبدون توجه به اون  بعد

 بلند گفتم: ی رفتم و با صدا وونیدر خارج شدم؛ سمت ا  از
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 ! دی لطفاا جمع بش -

 جمع شدن و منتظر موندن تا من حرفم رو بزنم.  همه

 نجاتش.  ی برا می بر م یخوای خطر افتاده و ما م ی مرسده تو -

تا سردار  می گرفت میتصم  نیهم ی برا اتیعمل  ی برا  میبه دستور از باال ندار  یجایاحت ما
 . می جلو ما زودتر بر ادی م رایگی دستور م

 نجات مرسده.  ی برا دی بدونم کدوم از شماها همراه ما هست خوامی م االن

 .کننی و نگاهم م  سادنیساکت وا   یهمگ دمی ها نگاه کردم که دکردم و به بچه سکوت

 االن؟!  یچ یعنی  نیا

 تعجب نگاهشون کردم که احسان متوجه تعجبم شد.  با

تا   دی ایقرار بود اگه شما جلو ن  م،ی قصد رو داشت نی از اول هم هم م یایب  میخوای ما همه م -
 .میکار رو بکن نی خودمون ا گهیساعت د  کی

 . دمیکش یزدم و نفس آروم ی حرف لبخند ن یا دنیشن با

که همه حاضرن به خاطرت خودشون رو   ی فرشته؟ چه کار کرد هیدختر؟   یهست یتو ک  -
 فدا کنن. 

 .نیو همتون مسلح بش دیها رو آماده کناسلحه  د،یپس آماده بش -

 چشم. -

 و رفتم داخل.  دمی پخش شدن من هم دو عیسر  همه

رو   تی مامور  نیتو هم به سردار زنگ بزن و بگو ما ا   وشای ن د،یرو آماده کن زیها همه چبچه  -
 ! ارن یب هانی محافظت از ا ی برا رو ین ندهیساعت آ  میو تا ن  میکنیواگذار م

 باشه من رفتم خبر بدم. -
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 ! اد؟یها چند نفر ازشون مبچه  -

 همشون آماده هستن.  -

 خوبه. یلیخ -

 کنار. مش یبزار  و میامکان نداره فراموشش کن م،ی امرسده  ونیما همه مد  -

 افتاده؟!  یچه اتفاق -

 زن سردار به سمتش برگشتم.  یعنیمامان مرسده    ی صدا با

 خاله! -

 و منتظر جواب بود. کردی سردرگم بهمون نگاه م خاله

 افتاده که بهم زنگ زد و گفت جون دخترمون تو خطره؟!  یچه اتفاق -

-... 

 رو گرفت.  سمتش رفت و دستش وشایسکوت بود که بالخره ن نجوریهم

 خاله تا بهت بگم. نی بش ایب -

 نگاه کرد. وشاینشست و منتظر به ن خاله

 ...یدونیخاله همونطور که م نیبب -

 سراغ کارهامون ما.  میپس بهتره بر  کرد،یم  فی خاله ماجرا رو تعر ی داشت برا وشاین

 انجام بدن. دیکه با ییها اشاره زدم که برن سراغ کارهابچه  به

 .می شونیکه انگار متوجه نشده نگاهم کرد که زدم رو پ یجور الله

 برو به کارت برس!  -
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 اها، باش.  -

 *** 

 بعد.  دوساعت

 . میقرار داشت هامونت ی موقع ی و تو  می آماده بود یهمگ

 جور شده. تی حرکت دست الدن متوجه شدم موقع با

 ها نگاه کردم.بچه  به

 ها وارد عمل بشن. بچه  می داخل و اگه موفق نشد میو الدن اول بر  وشا،اللهیبود من، ن قرار

 هم کنارم بودن. هیبق دمی کردم به دو شروع

 .می ازش باال رفت واریبه د  دمیرس با

 ها قطع شده بود.برق ی برق وصل بود که به لطف الدن همه  هاوار یبه د البته

 . می باال که با چند تا سگ مواجه شد م یرفت وارید از

 . میشروع کنن به پاس کردن از  نقشه الله استفاده کرد  نکهیاز ا قبل

  میکه به مواد خواب آور آغشته بودن رو پرت کرد ییهاس ی کار کامالا مسخره، سوس کی
 شروع کردن به خوردن.  عیسمتشون که بدون پاس کردن سر 

 . مید یافتادن شن  ی که صدا می ارشون رد شدو از کن  میاومد  نی پا واری از د آروم

 مواجه شدم.  هوشیب ی هاکه با سگ  برگشتم

 .ادیسرشون نم ی اگهید ی و بال   برهی خدا رو شکر فقط خوابشون م ی ول ها،چاره یب یاوخ

 ! می ها، بربچه  ست ی ن یزیچ -

 سوزان بود.   ابیکه رد ییسمت جا می و پشت سر هم حرکت کرد آروم
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 . کردی دست الله بود و اون داشت جلو تر از هممون حرکت م ابیرد توریمان

 . میسادیما هم وا سادنشی وا با

 من هم سمت الله رفتم.  ادین یتا کس دنیاطراف رو پا وشایو ن الدن

 کجان؟  -

 فکر کنم پشت اون در باشن.  -

 که الدن اشاره کرد نگاه کردم. ییجا به

 در قرمز رنگ بود.  کی

 نه.  ایداخل هست   یکس می دیفهمی م ی جور هی د یبا

 شدم.   دهیبه عقب کش عیقدم سمت جلو برداشتم که سر  کی

 . دمیبرگشتم که الدن رو د تند

 !؟یکنی چکار م -

 .یدردسر بنداز ی وقت بود هممون رو تو  نهیاونجا دورب -

 نشدم.  نیمتاسفم متوجه دورب -

 فعالش کنم!  ریتا غ  دی صبر کن  کمی  -

 باشه.  -

 بعد گفت:  قهیکه هفت دق میبود  منتظر

 شد.  تموم

 . نیکارت خوب بود، آفر -
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وقت   چیکارش درست بوده، ه  یبهش بگ ده یانجام م یکه کار یهرکس  دی قول مرسده با به
 .ستیدر انتظار ن  یخوب زی کارت بد بود وگرنه چ یبگ دینبا

 . اومدینم  یی صدا چی در گذاشتم ه ی در رفتم و گوشم رو رو سمت

 .تس یاون تو ن یکس - 

روبه رو شدم که من   یری مرد بود تند برگشتم که با تصو کی که متعلق به   ی ابه یغر ی صدا با
 برد. یبزرگ   یلیشک خ ی رو تو

 !؟ دی فر -

 رو دارم. رونی ب ی داخل من هم هوا دی ساکت! بر -

 .شدیتعجب نفسم قطعه قطعه خارج م از

 نجات مرسده اومده.  ی کرده بود، مشخص بود که برا دی که فر یمیگر  با

 . میرو چطور شناخت د یشده فر   میبراتون سوال باشه که چهره گر  دی شا

 داد و اون اصالا از اون استفاده نکرده بود تا االن. ادیبهش  وشای رو ن می اون گر چون

 سمت در که قفل بود. می رفت

که   ییمو  ریخودش رفت سمت قفل؛ گبرو کنار آورد جلومون و  یدستش رو به معن الله
 لباسش زده بود رو باز کرد. ی که رو یسرش بود رو در آورد و در کنارش سنجاق ی رو

 کرد به باز کردن در. شروع

 در باز شد.  قهیدق کی کار کمتر از  نیا ی مهارتش تو  لیدل به

حواسمون رو جمع  دیپس با م یرفتی م نیها پااز پله  دی با اط،ی با احت یتو ول می رفت
 ازمون بلند نشه.  ییکه صدا  میکردیم
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کرده بودم رو در آوردم و به حالت   یرو که موقع باز کردن در پشت کمرم جا گذار تفنگم
 آماده باش در آوردم.

 .کردم و اون رو پشت کمرم گذاشتم  یتنبل کمیتفنگ به دست بودن فقط من   هیبق البته

 . میرفت نیپا  اط ی ها با احتپله از

 پدر و برادر مرسده خورد.  ی ها چشمم به جمال روپله دنی رس انی به پا با

 .دمیچرخوندم که مرسده رو د  کمیرو   سرم

 .ادیبه خاطر تنفسش بود به احتمال ز  نیرنگش سرخ بود و ا کمی

 ها... شما  -

 .میکنی که جونمون و نجات داده رو ول نم یوقت کس  چی ما ه -

 رو بهم دادن.  ایکه انگار دن یجور ادیز  یلیزد که خوشحال شدم، خ ی لبخند

 ها اشاره کردم اون دوتا رو هم باز کنن. رو باز کردم و به بچه  هاشدست 

 و الدن رفتن سمتشون.  الله

 آخ گفتن هر دوتاشون بلند شد.  ی که صدا دنیدهنشون کش ی چسب رو با شدت از رو اول

 !یکنی آخ، چکار م -

 حرف اضافه نزن.  -

 از زبون.  اوردنی هم کم نم چکدوم یو ه کردنیداشتن با هم دعوا م   ی و محمد مهد الله

 .کردی پدر مرسده رو باز کرده بود و االن داشت پاهاش رو باز م ی هادست  الدن

 از تموم شدن کار الدن، الدن بلند شد و به خواهرش نگاه کرد. بعد

 الله!  -
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 چرا صداش کرده.  نهیبب برگشت سمت الدن تا الله

 .می زودتر بر دی هاش رو باز کن! بادست   ت؟یموقع ن یا ی تو  یکشی خجالت نم -

 هاش رو باز کرد.کرد و رفت پشت سرش و دست  ی ایدهن کج الله

 پاهات رد باز کن! یخودت دست دار گهید -

 بهش پشت کرد و اومد سمت من و بغلم کرد.  بعد

نشنوه گفت: آخ که من فدات بشم که از فکر حالت داشتم   یکه کس یگوشم آروم جور  ی تو
 .شدمی داغون م

 . یخدا نکنه خواهر -

 . می بهتره بر -

 رو دستم داد. ی اکردن، شبنم اصلحه  دی تا هابچه

 عمارت بودن گفت:  نی از ا  رونی که ب ییدستش رو برد سمت بلندگو و به کسا بعد

 نوبت شماست.  رونیب می ایب  میخوای م هابچه

 اطاعت.  م،ی دی شن -

 آروم آروم سمت جلو حرکت کردن. هابچه

 من، الله، شبنم.  ،ی پدر، محمد مهد ی آقا وشا،ین بی الدن بعدبه ترت اول

 . وستیبه ما پ عیهم سر  دیکه فر  می در خارج شد از

 .دی کنار من و دستم رو سفت چسب اومد

 .ادیسرت ب  ییبال  زارمینم -

 زدم و دستش رو نرم فشار دادم. ی لبخند
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 خودت رو ناراحت نکن. ادیسر من نم  ییبال  -

 . می رفت هاوار یبه سمت د  آروم

 کمک کنن برن باال.   هیرفتن باال تا به بق وشا یشبنم و ن م،ی رفتی باال م  واریاز در د یبا

 قالب گرفتن من و الله همه رفتن باال.  با

 نوبت تِو الله زود باش. -

 باال. دی دستم گذاشت و خودش رو کش ی اومد و پاش رو رو الله

 فقط من مونده بودم.  نیپا  دنی پر وارید ی همه از رو هااون 

 به باال که... دمیرس وار یسمت د  دمیهم رفتم عقب و دو من

 ! دشونی ری بگ -

 کتف و شونم.  ی تو ی دی و درد شد کی شل ی خواستم بپرم که صدا دم یرس واری د ی باال به

 ی آسمون زدم و با دوپام رو ی تو یبه سرم نخوره چرخ ی اضربه  نکهیا ی برا  ن،ی شدم پا پرت
 فرود اومدم.  نیزم

 مرسده... ه!  -

 سوزان اومد.  غیج  ی بلند شبنم و پشت سرش صدا ی صدا

 مرسده.  -

نگاه کردم داشت سمت من    یبانیگروه پشت ی مونده بود برا رونیها بکه با بچه یسوزان به
 . دیدویم

 ها!بچه  می ! بر این -

 بلند شد.  یانداز ریت ی ها که صداسمت بچه   دمی شدم و دو ندبل
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  ریکه از در خارج شده بودن و ت ی به سمت افراد یراندازیها شروع کردن به تبچه  ی همه
 .کردنی م یانداز

 دادم. ری مس ریپام خورد که تغ ی جلو یریت

 بود. شتریب ریامکان خطا رفتن ت ینجور یا دنیدو یزاک  کی کردم به ز شروع

 بود.  ده ی درد دستم امونم رو بر دم، یرس هان یماش به

 شروع کرد به صحبت کردن. ینشوندم و با نگران ینیسمتم اومد و پشت ماش  دیفر 

اوضاع آرون   کمی  دی با یو آمبوالنس هم آوردن ول نجانیا هارو ین اریحالت خوبه؟ طاقت ب -
 ونجا. بشه تا بتونم برسونمت به ا

خودمون سردار و   ی روهایحرف به اطرافم نگاه کردم که متوجه شدم عللوه بر ن نی گفتن ا با
 هستن.   نجایهم ا  روهاشین

 و برم رو نگاه کردم.  دور

 که اونجا بود سنگر گرفته بودن.  ییهاپشت درخت  ی و محمد مهد بابا

 هیاول ی هاکمک  ی بودن و درحال در آوردن جعبه نیجعبه عقب ماش  ی و شبنم تو وشاین
 بودن. 

 پوششون داده بود. الله

 و سوزان هم کنار من نشسته بودن. الدن

 فاصلم داد. نی دستش رو سمتم آورد و از ماش سوزان

 پاره کرد.  ده ید  بیکه تنم بود رو از قسمت آس ییمانتو 

 به آمبوالنس.  دشی برسون دی ! با؟یکنیچکار م  یدار یه -

 شده بود نگاه کردم.  کیپسر بهمون نزد کی که با  ی محمد مهد به
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هست و  اتیعمل نیا ی باشه که تو تونستی م یک  یعنیپسره برام آشنا نبود؛  افهیق
 !؟ دهی چسب ی به محمد مهد ینجوریا

 تو کالت پسر!  یه -

 و پسر کنارش چهارتا شد. ی محمد مهد ی هاگفت که چشم   خیسرد و   آنچنان

 .شی از اول بساز یبر ستیزم نو تو ال نهیماش ی اون جعبه تو وشاین -

 .اومدیازش در نم ییآروم بود و صدا یلیکه خ یسوزان ی هاگرفته بود از حرف  خندم

 لحظه؟  نی ا ی مگه جرات داشتم بخندم تو اما

 ! ایب -

 گذاشت و درش رو باز کرد.  نیزم ی جعبه رو رو وشاین

 سرمون بودن.  ی به همراه پدر و اون پسر ناشناس باال ی مهد محمد

 ! د؟یچکار کن نیخوای م -

 . می دختر سابقتون رو از مرگ نجات بد میخوای م -

کتفم درد  ی تو دن یکردم؛ اما به محض خند  ی او تک خنده  اوردمیتاقت ن  گهیبار د  نیا
 از دهنم خارج بشه. فیآخ خف  کی رو حس کردم که باعث شد  ی دی شد

 برگشت و گفت:   ی عاد ی لیساکت نگاهم کردن اما سوزان خ یران ولنگ همه

 خدا صدا نداره خواهر گلم. چوب

  زیو شروع کرد به تم دیآغشته کرده بود رو دور زخمم کش  ن یرو که با بتاد ی اپنبه  بعد
 کردنش.

رو که الدن براش آماده کرده بود رو گرفت   ی اگه ید یکه با اطراف زخم تموم شد پنبه  کارش
 زخمم گذاشت. ی و رو
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 . دی ند شی ب یاهیس ی هابودن کردم و چشم  یسرم احساس خال ی تو

 .دهی بودم که فشارم افتاده و رنگم االن به شدت پر متوجه

 !؟یکنیم  یحرصت رو سر من خال یسوزان دار -

 .گاه کرد منتظرم ن ی هاچشم  ی لحظه دستش ثابت موند و بعد تو  کی

 تو فکر کن آره.  -

 حرف به سمت الدن که کنار جعبه بود گفت:  نیاز ا  بعد

 ! میاریرو در ب ری ت نجایهم د یرو آماده کن با ل یوسا

 باشه.  -

 . نیحرف بالفاصله بلند شد و رفت سمت ماش نی بعد از گفتن ا الدن

 نداشت. تی اهم یکس ی شده بود اما انگار برا یهمه خاک  ی هالباس 

و پانسمان بعدش   یجراح لی جعبه قرار گرفته بودن و داشتن وسا  ی هم رو   وشای و ن شبنم
 .کردنیرو خارج م

 به مکالمشون جمع شد.  امتوجه

 شبنم!  -

 بله؟  -

 کجاست؟  یحسی پس مواد ب -

 .گردمی منم مثل تو دارم دنبالش م دونمینم -

 درد فراوانه.  یبه معن نی و ا  میندار  نجایا ی حسی مواد ب یعنیجرو بحث  نیا هوف 

 ...یاز خودم نشونم ندم ول ی درد چی ه هیبق  ی جلو دی شا
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 سوزان!  -

 جانم!  -

 . ستین یحسی ب ی دارو -

 م؟ یاالن چه کار کن -

از سر و   ی ول ت یمامور   انیبگم صبر کن تا پا تونستمی م د؛یسوال رو سوزان از من پرس نیا
 . کشهی طول م  یلیمشخص بود خ  اومد یکه م یی صدا

 . میما باش دونی م روزیپ دوارمیام

 تمومش کن!  یحسی بدون ب -

 ؟ ی چ -

 ها!  -

 دونمیمن که نم ش یهرچ ای قشیپدرش و رف ،ی محمد مهد یبا غم نگاهم کردن ول هابچه
 داشتن.  یمتفاوت ی هاباهاش داره واکنش  یچه نسبت

تا راحت تر    دمیکش باال یگذاشتم و خودم رو مقدار  یخاک نیزم ی سالمم رو دو  دست
 .نمیبش

 که گفتم رو بکن!  یسوزان کار -

که سرشون   ستی نفعم ن هی ی زی خون ر نیدارم و ا دیشد  یمن کم خون  دونستنیم هااون 
 رو به موافقت تکون دادن.

 از بدنم خارج بشه. ریمن آماده بودم تا ت قهیشروع کردن به کار و در عرض دو دق  عیسر

  ادیز هیبق ی برا دیکه شا ی که وارد زخمم شد رو حس کردم و بالفاصله درد یفلز  زیچ  کی
 من کم بود. ی باشه اما برا
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 .کردمیرو حس م  شدیکه از بدنم خارج م یریت

 حسیو بدنم ب  دیدیهام تار مشد، چشم  ادیمن ز یز یخون ر یاز بدنم خارج شد ول ریت
 شده بود. 

 .وفتمیب نیزم ی که رو ذاشت ی گاه من شده بود و نم  هیبود که الدن تک نیا  شیخوب

 هستم. فی آدم ضع کی فکر کنن من  خواستم ی رو باز نگه داشته بودم؛ نم هامچشم 

و دار و دستش نگاه کردم که طبق حرف سوزان که آلوده هستن و   ی سمت محمد مهد  به
  یکه پدر ینگران پدر ی هاچشم  ینیمن خطر داره از ما فاصله گرفته بودن، اما سنگ ی برا

 .کردمینکرد رو کامالا حس م

 بزنم.  هیبخ دیرو گرفتم االن با   یزی خون ر ی رو خارج کردم و جلو ریت -

ت سرم بودن و الله و الدن کنار من و داشتن عالئم  و شبنم پش  وشایبا کمک ن سوزان
 .کردنی رو چک م میاتیح

بود که داشتن   ییهاهیبخ ی رو چند لحظه حس نکردم و بعد از اون درد طاقت فرسا یزیچ
 .زدنیم

حرکت رو   ی گرفتم و اجازه  عیطرف جلو که الله سر   دمی لحظه کمرم رو کش هیرفت و  نفسم
 بهم نداد. 

 . یکیتار ی ا یدن ی به سو شیو پ  اوردمیدووم ن گهیکه تموم شد د کارشون

هوش اومده بودم و دور و برم رو نگاه   بود که به ی چقدر گذشته بود اما مدت دونمینم
 .کردمیم

( که از فرط  گهی . زن سردار رو مستی ن شیبود ) منظور از مامان مادر واقع نجایمامان ا  فقط
 بود.  دهیخواب یگخست

 نزدم. ینکنم تکون نخوردم و حرف دارشی از خواب ب نکهیا ی هم برا من
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با صدا کردن پرستار مامان از   خواستمیاما نم شدیم  شتریو ب شتریداشت ب هیهر ثان دردم
 بشه.  داری خواب ب

اطرافم   دنیهام رو گردوندم و با درفتار نکردم؛ چشم  هیبه هوش اومدم مثل بق یوقت
  نیکه از پنجره مشخص بود نشون دهنده چند  ی کیتار  ی و هوا مارستانمیب ی تو دمیفهم

 بو.   یهوشی ساعت ب

بازم  ی هاچشم  دنیمرستار اومد داخل؛ با د کی فکر کردن بودم که در باز شد و   درحال
 اشتم تا حرف نزنه،گذ می نیب ی خواست حرف بزنه که دستم رو رو

 حرف اومد سمتم.  یهم متوجه شد که آروم و ب اون

 اجباره. ی لبخند از رو کیلبش بود اما معلوم بود که   ی رو ی لبخند

 خست هست.  یلیمچالش مشخص بود که خ ی مقنعه از

  نیمورف هیرو داخلش زد، آروم خم شد طرف گوشم و گفت:   یرو چک کرد و آمپول سرم
 حالت خوبه؟  وابه،خیبرات زدم دردت م

 حتماا. شهی آمپول خوب م  نیدرد داشتم که با ا کمیممنون، آره خوبم فقط   -

 زد و در جوابم گفت:  ی لبخند

 !ادیم یسرکش ی دکتر برا گهید  یاستراحت کن مدت کمی شه؛ی آره خوب م کنم،ی م خواهش

 باشه.  -

 در رو بست. اط یو با احت رون ی در رفت ب از

 رفتار کرد.  اط یممنون بودم که با احت ازش

 هام رو در بر گرفت. کم خواب چشم چقدر گذشته بود که دردم آروم شد و کم  دونمینم



 ی خیسکوت 

 
130 

 

مرز خواب رو رد کرده بودم و   گه ی اما د دمیباز شدن در در شن ی خوابم ببره صدا نکهیاز ا قبل
 بشم.  دار ی که ب تونستمینم

 اطرافم دور شدم. ی ایو از دن دمیخواب

که با حس خارج شدن سوزن از دستم از خواب   شتری ب ایدوساعت   دیگذشته بود شا  یمدت
 شدم. داریب

 روبه رو شدم. وشایرو که باز کردم با ن چشمم

 : دی بازم پرس ی هاچشم  دنید با

 ؟ یخوب

 خوبم.  -

که  ییوشایخواستم از ن دمش،یکه مامان نشسته بود نگاه کردم که ند  ییبه طرف جا بعد
 . دمشیبپرسم که د  خچالیرفته سمت  

 بود.  ده ی مبل تخت شو خواب ی رو مامان

 ! وشاین -

 و نگاهم کرد. برگشت 

 جانم.  -

 کن و بفرستش بره خونه! داری مامان رو ب -

  گهیکه بره خونه استراحت کنه نرفت داداشات و باباتم بودن اونا د میکرد یهرکار  ره،ینم -
 مجبور شدن برن.

 کجان؟ ها بچه  هیبق -

 . مارستاننیب ی اتاق تو، تو ی ذهنته تو  ی ها هم همونطور که تواون  -
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 چرا نرفتن؟   گهیها داون  -

 خونه.  می گفتن تا تو حالت خوب بشه و همه با هم بر -

 من نداره.  ی قایمثل رف یقیرف چکسیکه ه دونمی رفاقتشون. م  نیزدم به ا ی لبخند

 ع کرد به حرف زدن. من ازش سوال بپرسم خودش شرو نکهیبدون ا  وشاین

ات هم  کامالا موفق بود، خانواد  ات یعمل مارستان،ی ب میما تو رو آورد   تی هوشی بعد از ب -
 . می رو بهشون سپرد تی هستن که ما مامور ییروهای ن یکیاون   شیپ

  نجایکه ا ییرفتن خونه، اونا  هیموند بق نجایازشون ا یتعداد کم هیشدن   می تقس هابچه
 .مارستانیمحوطه ب ی تو  شونیدوتاشون دم در اتاق هستن بق

 بگم.  دیبا  یچ دونستمیکه نم یجور یمن!  هم شکه شده بودم و هم احساسات ی خدا

 . یبرگردم به حالت قبل دی. بادمیکش یقیرو بستم و نفس عم هامچشم 

 هام رو باز کردم.عزمم جزم شد چشم  یوقت

 نگاه کردم. خوردی که داشت آب م وشاین به

 . کردم و نشستم  گاهه یرو که سرم داخلش نبود رو تک یدست

 کردم. س یزبون لبم رو خ با

 من رو مرخص کنه! ادی برو به دکتر بگو ب وشاین -

 اما... -

 خونه.  می برگرد  دیبا  ستین می چیاما نداره من ه -

 .دیکش یقیعمهاش رو بست و نفس چشم  دی من رو د تی که قاطع وشاین

 با حرص رفت سمت در تا خارج بشه. بعد
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 ...رهیو م شهیلجباز االن اگه من نرم دکتر رو صدا کنم خودش بلند م ی دختره  -

 کرد.  داری اما مامان رو از خواب ب ومدیغرغرهاش ن ی صدا گهی بسته شدن در د با

 .د یو چادرش کش یبه روسر  یتخت نشست، دست ی و رو دیکش ی اازه یخم مامان

 بازم روبه رو شد.  ی هاسمت من انداخت که با چشم  ینگاه

 ؟ ی دورت بگردم به هوش اومد یاله -

 دستش گرفت.   ی هول از جاش بلند شد و اومد کنار تخت، دستم رو تو بعد

 آخه؟  یآره مامان جان، چرا خونه نرفت -

 مونده. نمی! همنجاستیجگر گوشم ا  یکجا برم وقت -

 خانواده به من. نیشکرت به خاطر دادن ا  ایگوشه!... خدا جگر

 مامان!  -

 هام نگاه کرد و با تموم احساس گفت: جان مامان. چشم  ی صدا کردنم تو با

 دوستون دارم. یلیخ -

 .گفتم ی حرف رو بهش م نیبار بود بعد از چندسال ا  نیاول ی برا

که خدا به من   یهست ایمت دننع نیوجودم، دخترکم تو بزرگتر  ی منم دوستت دارم همه -
 و طاها داده. 

 شد.  ی غرق شاد قلبم

 عوض کنم؟  یاریهام رو ممامان لباس  -

 تعجب نگاهم کرد. با

 لباس چرا؟   -
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 مکث ادامه داد.  یبا کم بعد

 دنبال دکتر تا مرخصت کنه؟!  ی رو فرستاد وشاینکنه ن -

 دندونام مشخص شدن.  ی زدم که همه ی لبخند

 .شناختیخوب من رو م  یلیخ

 من چکار کردم. دونهی خوبه که مامانم م یلیخ -

 . دمیآروم خند   بعد

 لباس برام آورد و من هم شروع کردم به عوض کردن لباس.  مامان

  دمی پوش واشی رنگ رو  ی مشک ی رو در آوردم و مانتو مارستانیکمک مامان لباس ب با
 .ادیکه به زخمم فشار ن یجور

 . شدینه بهم که واقعاا روم نم خواست شلوار رو کمکم بپوشو مامان

 .پوشمیرو خودم م نی مامان ا -

 اما... -

 مامان!  -

 بهم انداخت. یو نگاه نامطمئن دیکش یکالفگ  ی از رو یهوف مامان

 لجباز. ی باشه دختر  -

 که دستش بود رو سمتم گرفت.  یحرف پشتش رو بهم کرد و شلوار نیاز ا  بعد

 . دمشی رو از دستش گرفتم و با هزار زور و زحمت پوش شلوار

 یعیدرد طب  نیا  نکهیرو ناراحت کنم و ا  ی گس خواستم ی مقدار دستم درد داشت اما نم  کی
 بود.
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 ها هستن.که بچه  دونستمی اتاق باز شد و من نگاه نکرده م در

معترض سوزان بلند   ی حدسم هم درست از آب دراومد چون پشت سر باز شدن در صدا و
 شد. 

  مارستانیب ی تو قهیدو دق یتونی چرا نم ؟یمرخص بش ی خوایچه وضعشه؟ م نی ا -
 ها؟!  ؟ی بمون

 نگفتم.   ی چیهستن پس ه  یعصب دونستمیم

 حرفش رو گرفت. ی ادامه الدن

 ! یباشو تحت مراقبت  یبمون مارستانی ب دیبا  -

 .میدی اجازه مرخص شدن به تو رو نم ما

 آرامش سمتشون برگشتم.  با

 . کنمیخونه من اونجا استراحت م  می بر دی ما با  د،یر یها انقدر سخت نگمن خوبم بچه  -

 .کنمی م صتیترخ یمجبور  یول یکنیخونه استراحت نم یتو بر  دونمی منکه م -

 حرف رو زد توجه کردم. نیکه ا  ی امردونه  ی صدا به

 ! یدکتر طوالب بازهم

 نگاه کردم و...  سمتش 

 لبخند سمت دکتر برگشتم.  با

  رمی و م مونمی حرفم م ی رو ی جد  ی جد نباریزدم و در جوابش گفتم: نه دکتر جان ا ی لبخند
 .شمیخالص بشم که دارم خفه م نجایخونه استراحت مطلق، فقط زودتر از ا

" اومد سمت من  ر یبخ ادتیکه  ییکجا یجوون ی گفتن جمله "ا  کرد و با ی اتک خنده  دکتر
 چکاپ.  ی برا
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  ی هارو مثل بار نباریا یمراقب خودت باش دی من رو چک کرد گفت: با ت ی وضع نکهیاز ا  بعد
 نباش و حتماا از خودت مراقبت کن! یقبل

 چشم. -

ها که از برد و برگشت سمت بچه  شی جوگندم  ی داخل موها یحرف دست نی گفتن ا با
 بودن.  ساده یهمون اول ساکت وا 

 خورده؟  ری فقط دستش ت دی مطمئن -

هم پشت سرشون دووم    هیکه بق دنی حرفش شبنم و الدن شروع کردن به خند نیا با
 . دنی و خند اوردنین

 واقعاا که، مامان شما هم؟  -

ها دستش گرفت، روبه بچه  ی دستم رو تو  بایلبخند ز کی اش رو کنترل کرد و با  خنده  مامان
 . یو شوخ تی جد ن یب یکرد با حالت

 ! نیوگرنه با من طرف هست دینکن تیدخترم رو اذ  -

سرش   یروبه مامان کرد و گفت: آخه خاله جانم دخترتون انگار دیخندی همونطور که م الله
 . زنهیادبانه حرف م خورده که انقدر با ییبه جا

 حرفش رو گرفت.  ی ادامه  سوزان

 . گفتی م د یبا  یقبل ی هانخورده باشه طبق بار یی اگه سرش به جا -

 من کرد و ادامه داد.  ی صدا هیصداش رو مثالا شب بعد

 االن من رو مرخص کن!  ،ی انجام داد یرو به خوب  فتیوظ -

 که گفتم رو؟  یهرچ نی گفتم: نکنه به دل گرفت ینگفتم و روبه دکتر طوالب یزیچ

 مهربون هم طبق معمول با لبخند شروع کرد به حرف زدن.  یطوالب دکتر
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 یمغرور به معن ی حرف از تو  نیا  دونستمی نه ناراحت نشدم و به دل نگرفتم، چون م -
 تشکر بوده. 

 دان نگاهش کردم. قدر

 . نیمن رو گرفت  یو هدف اصل دی تخوبه که به دل نگرف -

 بشم.  صیترخ تونمیدکتر رفت و گفت که م  قهیچند دق بعداز

 ؟ ی رو انجام بد صیترخ ی هاکار  یری سوزان م -

  یبلند بش مونم ی جواب داد: نه پس منتظر م رفتی همونطور که داشت سمت در م سوزان
 دنبال کارات.  یو خودت بر 

 من پنهان شد. د یاق خارج شد و از دحرف زدم، سوزان از ات نیاز ا ی لبخند

هاشون رو عوض نکرده بودن و با همون  هنوز لباس  یها حتها نگاه کردم؛ اون بچه  به
 من بودن.  ی به رواالن رو یخاک ی هالباس 

 کردم تا توجهشون بهم جلب بشه. ی اسرفه 

هاتون رو حداقل  لباس  نیبه خودتون نداد یزحمت هی چ، یکه ه نی شما لباس عوض نکرد -
 چه وضعشه!  نیا د، یبتکون

 و در آخر به خودشون نگاه کردن.  گهیحرفم به هم د نیا با

 اتاق.  ی تو سیحمله به سرو یصبر و بعد همگ هیثان  کی

 کردن. ریدر گ نیکه ب سی و شبنم باهم رفتن داخل سرو الدن

 نتونست بره داخل.  یداد ول یبه شونش تکون  الدن

 ! ایاول برم تو بعد تو باَه بزار من  -

 داخل. رمیمن اول م  رشمینخ -
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 که...  کردنی دوتا داشتن با هم بحث م اون

 آخ!  -

 ! ی آ -

  می بلند شروع کرد ی سرشون آورده بودن من و مامان با صدا  وشایکه الله و ن ییبال  دنید با
 به قهقه زدن.

 سرشون گذاشته بودن.  ی هاشون رو رودست  هردوتاشون

 که...  وشایبرداشت طرف الله و ن زیخ شبنم

 و از خنده دل درد گرفته بودم.   رمیخودم رو بگ ی جلو تونستمی اصالا نم گهی د بله،

که از در وارد شده   یپرستار ی دادن؛ شبنم هم رو یها جاخالخورده بود و بچه  زیشبنم ل ی پا
 .افتادن نیزم ی ها رواون ی بود افتاد، هردو

 پرستار بلند شد.  غیج ی بعد از افتادنشون صدا  بالفاصله

به خودشون اومدن و رفتن  عیها سر لحظه نگران شدم، خواستم بلند بشم؛ بچه کی
 سمتشون. 

 تخت نشستم و بهشون نگاه کردم. ی راحت تر شده بود اروم رو کمی  المیهم که خ من

  دنی و شروع کردن به پرسسمت پرستار خم شدن  یها شبنم بلند شد؛ همگکمک بچه  با
 سوال. 

 حالت خوبه؟  -

 ! ی شد ی چ -

 ضربه خورد به کجات؟  -

 !کنه؟ی کجات درد م -
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 سرش گذاشت.  ی دستش رو باال اورد و رو پرستار

 درد داره. نجا یا -

 . تشیشروع کرد به چک کردن وضع  عیسر وشاین

 نشکسته؛ احتماالا به خاطر ضربه درد گرفته... -

 دستش ساکت شد.  دنیبا د یول زدی حرف م داشت

...  یگفت: مال االن ن  دیدستش پر از خون بود. پرستار که استرس و ترس ما رو د ی رو
 باز شده.  هامه یست، بخ

 ! هیبا تعجب گفت: بخ وشاین

 آ... ره، آخ.  -

 تر بود. یکار ی لیضربا انگار خ نیا

 سمت پرستار رفت و دستش رو گرفت.  مامان

  نکهیبا ا  کنن،ی اورژانس اونجا پزشکا کمکت م متیبری االن م نیآروم باش دخترم، هم -
 چه کار بکنن. دوننی خودم پزشکن اما االن دست پاچه شدن نم ی دخترا

  میبر رو ب چارهیب ن یا ارهی رو خبر کن تا برانکارد ب یرو به الدن گفت: برو پرستار مامان
 اورژانس بچه مردم تلف شد.

رو صدا کرد تا برانکارد   ی اگهی انگار تازه به خودشون اومدن، الدن رفت و  پرستار د هابچه
 رو ببرن.  چارهیو پرستار ب ارهیب

بلند شدم و رفتم سمت پرستار، انگار تا خودم بلند نشم   نیهم ی بهتر شده بود برا حالم
 انجام بدن.  یقصد ندارن کار هان یا

 نشستم باز کرد.  ی برا ییدختر، مامان جا شیپ رفتم 
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 نبضش گذاشتم؛ نبضش منظم بود.  ی رو رو دستم

 موارد. هیبق یکردم ره بررس  شروع

  ینگاه کردم. مشکل چشمش رو ی رو پوشش چراغ قوه رو روشن کردم و تو بیج ی تو از
 خطر داشت.  کمی نداشت اما چون قبالا ضربه خورده که شکسته و االن هم ضربه خورده 

 همراه با برانکارد وارد اتاق شد.  ی اگه ید پرستار

 ها بلندش کنم که...کمک بچه  خواستم

 زد. یغیکه تازه وارد اتاق شد ج یسوزان

 دست نزن!  یه -

 ن.که اومد سمتمو  دمیرو عقب کش دستم

 ن؟ یسرش آورد ییبال  چه

برانکارد و باهاشون   ی ها کمک کن بزارنش روپرسش و پاسخ شو به بچه الیخیفعالا ب -
 انجام بده! یتی برو س

خونه الله و   دیسمت پرستار رفت تا بلندش کنه و به من گفت: باشه شما بهتره بر   سوزان
 .موننی من م شیو شبنم پ وشای ن انی الدن باهات م

 خوب، باشه.  یلیخ -

که   می موندی م ی شتریخسته بود و اگه مدت ب یلیبه خاطر مامان قبول کردم، آخه خ  شتریب
 . چیه گهید

 از اتاق خارج شدن، پشت سرش هم ما.  هیو بق  سوزان

 و ما سمت خونه. اسکنیتی ها سمت سراهمون جدا بود. اون  اما
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باز برگردم رو   تونستمیکه م ییاو تنها ج رون یب امی بودن ب خیحالت   نی از ا  خواستی م دلم
 شد پناهگاه من. می زمان سخت زندگ  ی بود که تو ی احالت قبلم خونه 

 من هست. ی که االن برا ی اسمت خونه می از اون خونه رفت یهمگ ی بعد از مدت اما

برم   تونستم ی نخورده بودم نم ر یخونه االن حتماا تحت نظر هست پس اگر هم ت اون
 اونجا.

 . داشتی دستش رو دور کمرم حلقه کرده بود و هم قدم با من قدم برم مامان

 .ام یخودم راه ب تونم ی مامان من م -

 اما حس کردم. دمی ند نکهیمامان رو با ا  لبخند

  یوفتیو ب  یریبگ جهیکه ازت رفته امکان داره سر گ ی ادیخون ز لیاما به دل دونمی بله م -
 .نیزم

 همه توجهش ذوق کردم. نیا از

بلند   ی ها با صدابعد از مدت  دمیکه د یزی رو نگاه کردم اما با چ رو بلند کردم و به روبه رمس
هام و اشک از چشم  برهیو ی رو ودمی که رفته  دمی خندی چنان م دن، ی شروع کردم به خند

 بود. ری سراز

 بهم کرد. ینگران نگاه الدن

 ؟ ی شد وونهی د -

ام که باعث خنده  یزیانگشتم رو سمت چ نیابنابر   شدی کردم خندم رو نگهدارم اما نم یسع
 شدم بود رو نشون دادم. 

 او... ن. -

 . دنی باز هم شروع کردن به خند و
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ها  لحظه اون  کی که اشاره کرده بودم نگاه کردن و در یی به همراه مامان به سمت جا هابچه
 هم منفجر شدن. 

 ی دم ورود لیدل نیداخل به هم ادیرده بود نگهبان اجازه نداده بود بک  یهرکار د یفر  انگار
 دستش گرفته بود.  ی رو تو یچهار زانو نشسته بود و کارتون  مارستانیب

 《.نمیو بب  میبه نگهبان: اجازه بده برم عشقول اعتراض》کارتون نوشته بود ی رو

 . شدیبا خنده رد مو بعدش  کردی و بهش نگاه م کردی صبر م یمدت شدی که رد م یهرکس

 آبرومون رو نبرده.  ن یاز ا شتر یپسر ب نی تا ا م یبر  دی ایبا خنده گفت: ب مامان

 تکون دادم. دی رو با خنده به عنوان تا سرم

  سمت  د ینگهبان بلند شد و دو  می دیکه رس ی. به در خروجیسمت خروج م یکرد  حرکت
 مون. 

 سالم خانم دکتر، خدا بد نده! خدا رو شکر که حالتون خوبه! -

 چاپلوس.  ی ا

 ممنون.  یلی خ ده؛یهاش بد نموقت به بنده  چ یسالم، خدا ه -

 طرفمون.   دی نگهبان متوجه ما شده بود با ذوق دو ی که با صدا دیفر 

 بگردم من! حالت خوبه عشق من؟  م یدور عشقول یاله -

 رو ترکوند. یکیشبنم   یهستم ول  یلمن که عا زم،یخدا نکنه عز -

شما   خواستنی آقا م نیگفت: خانم دکتر ا   عیحرفش رو بزنه و سر دیاجازه نداد فر  نگهبان
 . دونستمی شرمندم به خدا نم نن؟ یرو بب

 . دی رو کرد به فر بعد

 .نی که همراه خانم دکتر هست د یگفتی م دیشما با  دیآقا من شرمندم، ببخش -
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 جوابش رو داد. یزی با لحن طنز آم دیفر 

من برم داخل،   یو نذاشت ی تو باور نکرد یول نمیرو بب نجایمن که بهت گفتم اومدم دکتر ا  -
 . بخشمتیو مهم تر از همه نم 

 با ناز روش رو برگردوند سمت ما. بعد

 که عرق روش مشخص بود به من نگاه کرد. ی ابا چهره  نگهبان

 ! دیبه کارتون برس دی شما بر  ،یهالفتح  ی آقا کنهی م یشوخ -

 . دیکش یقیعم نفس

 چشم خدا نگهدارتون.  -

 که رفت مامان بالخره به حرف اومد. نگهبان

 ؟ ی کرد ینجوریچه وضعشه؟ چرا ا نیا  دهی چشم در ی پسره  -

 مگه؟  م ی حق به جانب گفت: من چکار کرد دیفر 

 هست.  نجایات هنوز ا اعتراض نامه  نیا  ؟ی با حرص گفت: چکار کرد مامان

  کشیاون رو به سمت سطل زباله نزد عیضا یلیبه دستش نگاه کرد و بعد به طور خ دیفر 
 افتاد.   نیزم ی قدم مونده به سطل زباله رو کی افتضاحش   یریگپرت کرد که با نشونه

 نکردم.  یپس من کار ست،ی ن گهید -

 .د ی فر ی شونه   ی تو دیبا دستش کوب  مامان

 خونه که کارت دارم.  م یبر  ای بردار بعدش ب نیزم ی اون آشغال رو از  رو برو -

 .شیشونیپ ی زد تو دیاتمام حرف مامان فر  با

 شدم رفت. چارهی! بدادیداد ب ی ا -
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 کردن. تیاذ  ی برا میکه زدم متوجه شد که ما هم پشتش یو با چشمک دمی خند آروم

  ی انداخته بود. اون رو برداشت و تو نیزم ی که رو یزد و رفت سمت کارتون ی لبخند آروم
 سطل زباله انداخت. 

 .هان یسمت ماش  میما اومد و با هم حرکت کرد   سمت

 م؟ ی قراره ببر یرو چجور نی دوتا ماش م؟ یبر   میخوای م یما االن چطور گمایم -

 ن؟ ی باز گفت: کو دوتا ماش شیبا ن دیفر 

 مگه تو... -

  ی برا قی الله پارک شده بود ساکت شدم و دوتا نفس عم  نیکه کنار ماش ی زیچ دنید با
 . دمیزدنم کش ادیاز فر ی ریجلوگ 

 موتور من نبود؟! اون

 ! دی فر -

 طرف موتور و سوارش شد.  دیدو  عیرو که سر  تمیکرد عصبان حس

 من رفتم.  -

 بدوم سمتش که مامان نذاشت. خواستم

 خونه نترس. گردونهی خجالت بکش، موتورت رو سالم برم -

 .دمیکش یقیعم نفس

 .گهید دونهیخودش م  کشمشیموتورم م  ی رو وفتهیب  کی خط کوچ کی  -

 .نی هولم داد سمت ماش مامان

 . ستیباهاش بکن، فالا انقدر سر پا نمون برات خوب ن ی خوای م  یباشه هرکار -
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  نی و ا دن یخندی م زی ر زیبودن رو نگاه کردم که داشتن ر  هسادیوا  حرفیو الدن که کالا ب  الله
 .دونمی هست و من نم یزی چ هی یعنی

 د؟ ی خندیم ی شما دو نفر به چ -

 شد.  واکنش ی ب عیالدن هم سر ن،یصاف شد و سوت زنان رفت سمت ماش عیسر  الدن

 .می دی خندینم یخاص زی ما هم به چ ست،ین یچیه -

 ی که به زود دونمی م یکه به من بگن، ول خوانیدوتا نم  نی هست و ا  یزیچ دونستمیم
 .شهیمشخص م  زیهمه چ

 رو باز کرد و مشت فرمون نشست.  نیدر ماش الله

 که...  نهیدر عقب رو باز کرد تا من بش الدن

 مرسده باهاش حرف دارم! شی پ نمیبش خوامی جلو م ن یبهش گفت: تو برو بش مامان

 و بعدش با گفت باشه در جلو رو باز کرد و رفت نشست.کرد   یمکث کوتاه الدن

 نشستم.  نیبا کمک مامان داخل ماش من

 رو بست.  نیسر من مامان هم نشست و بعد از جمع کردن چادرش در ماش  پشست

 ! گهید  وفتی راه ب -

 ی تا سرم رو دیرو به حرکت در آورد که مامان سر من رو سمت خودش کش نیماش الله
 شونش بزارم.

 شونه مامانم گذاشتم و بعدش به خواب رفتم.   ی رو رو سرم

 که با آرامش بود، حسش قابل وصف نبود. یآروم خواب

 شدم.   داری صورتم ب ی حرکت دست مامان رو با
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 خودت راحت بخواب.  ی داخل برا می پاشو بر زم، یعز  م ید یشو رس داری ب -

و دستم رو بردم سمت در تا بازش کنم که الله زودتر دست به کار شد و   دمیکش ی اازه یخم
 در رو برام باز کرد. 

خارج شدم. برگشتم سمت عقب که متوجه   نی و از ماش رونیراستم رو از در بردم ب ی پا
 همراه ما بودن.  مارستانیها از بشدم، اون  هاگارد یباد  نیماش

به صف  ی در ورود ی جمع شد که جلو هاگاردیکه بسته شد توجهم به باد نیشما در
 بودند.  ستادهیا

 اومدن جلو. یسجاد و مصطف م یها که شد اون کی حرکت کردم، نزد ی در ورود سمت

و االن    میقرار داد  ت یاولو  ی شما و خونه و خانوادتون رو تو تی حالتون خوبه خانم؟ ما امن -
 همه جا تحت نظر ما هستن.

 . گفتنی رو م زیمن خودشون همه چ  دنیکه بدون پرس اومدی خوشم م یلیخ

 . دیخوبه، خسته نباش یلیخ -

رو پشتش گذاشت و   گشیو دست د  نشیس ی دستش رو رو  ک یگروه اومد جلو،   دلقک
 خم شد.

 .دی پرنسس قصر سف  نیخوش اومد -

 ادامه داد. باز کردم که جوابش رو بدم که  دهن

وسط رقص با عروس   یکنه به خودش، اله شیج شی حالت شب عروس  یباعث و بان یاله -
 ... یخشتکش ببره، اله

 ساکت شو بلند کردم.  ی خنده دستم رو به نشونه با

 ؟ یاریآرزوها رو از کجا م نی دلقک، ا ی بسه پسره  ی وا -
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 .گهی د مینیما ا  -

 شونش گذاشتم و پرتش کردم کنار.  ی رو رو دستم

 برم تو!  خوامی برو کنار م -

 رفت کنار و نگران نگاهم کرد.  عیسر

 ! دیداخل استراحت کن  دی حالتون خوبه؟ ببخش حواسم نبود بر  -

  ییمن و راهنما  یکی کردیدر رو باز م یکیهمشون نگاه کردم که  یبه دست پاچگ ی لبخند
 و... کردیم

اتاقم و   ی تو  رفتمی م دیمامان با  ی مت مبل حرکت کردم اما به گفته داخل خونه، به س رفتم 
 .کردمی اونجا استراحت م

 . رفتمیبه اونجا م   دیمن طبقه دوم بود و با  اتاق

 .ها باال رفتم آروم از پله  آروم

بود کامالا برعکس   یدوم که لوکس و امروز ی به طبقه دمی رس یچوب ی هاباال رفتن از پله  با
 رو داشت.  می سبک قد ناتشیکه بافت و تزئ نیطبقه پا

رنگ در اتاقش   یهرکس نجا یرنگ اتاق من رو سمت خودش کشوند، آخه ا دیسف در
 .یگر یمتفاوت بود با د 

 وجود نداره.  ی رهایرنگ ت نجایا یهستم ول  ره ی عاشق رنگ ت من

 به رو شدم. رو  دی بنفش و سف ی ایرنگ رو باز کردن که با دن دیسف در

از  یکی و  دمیرنگم، آروم روش دراز کش دیاتاق رو بستم و رفتم سمت تخت سف  در
 .وفتمیاون ن ی دستم گذاشتم تا رو ری بنفش رو برداشتم و ز ی هابالشتک 



 ی خیسکوت 

 
147 

 

چقدر گذشته بود که در اتاق تند باز   دونمی گرفتم بخوابم؛ نم  میرو بستم و تصم هامچشم 
 . اتاق ی تو دی نفر پر کی شد و  

 .کردیبود و با ترس بهم نگاه م یلباسش خاک دی روبه رو شدم، فر دیبلند شدم که با فر  زود

 ! د؟ی شده فر یچ -

  ی داره برا د یترد یعنی  نیچند بار دهن باز کرد حرف بزنه اما باز دهنش رو بست و ا دیفر 
 حرف زدن. 

 ... زه یرا... راستش، چ -

 خب نصف جون شدم!  گهیبگو د  ه؟ ی: چدمی پرس نگران

 .دیکش یقینفس عم دیفر 

 با موتورت تصادف کردم. -

 . دمیاز جام پر  تند

 ومده؟ یکه سرت ن ییحالت خوبه؟ بال  -

 موتورت... یشکه نگاهم کرد و گفت: م... من خوبم، ول  دیفر 

 ؟ ی چرا تصادف کرد ؟ی کجا تصادف کرد ؟ی موتور رو ول کن خودت خوب -

 مدن داخل اتاق.ها اوها بچهحرف  نی گفتن ا با

 مگه موتو... ؟ی ندار شی شکه گفت: کار  الدن

 تو خطر نباشه نه االن.  هامز ی از عز یکی دوست دارم که جون   یموتور رو زمان -

 .ادیکه به زخمم فشار ن یاومد سمتم و بغلم کرد جور دیحرفم فر  نیا با

 کنم.  تتیاذ  خواستم ی تو. من شرمندتم م ی قربونت بشم خواهرم، فدا یاله -
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 کردن و به من دروغ گفتن!؟  ت یمن رو اذ  هانی لحظه شکه شدم، ا ه یحرف  نی گفتن ا با

  رونی ب دی ری م یگفتم: همگ  ی و با لحن سرد رونیاومدم ب د یاز بغل فر  یحرف چیه بدون 
 ! یحرف چیبدون ه

با   دیها نبااون  اوردم،یخودم ن ی حرفم هر سه تا ناباور نگاهم کردن اما من به رو نیا با
 رو بفهمن. نیا  دیکنن و با  تیون خودشون من رو اذ ج

  زیرو نگاه کردم که با چ رونیاتاق و ب ی هرفتن، من هم رفتم سمت پنجر  رونیاز در ب هااون 
 رو شدم. روبه  یبیعج

 . دهیموتور من خر هیباز رفته موتور شب دی فر نیا

. برام دن ی خندی م می بود مارستانیب ی که جلو ی بود هر سه تاشون وقت نیهم ی برا پس
 تعجبه که مامان بهم نگفته بود.  ی جا

 هایشوخ  ن ینبودم که با ا جنبهی اونقدر ب دم،ی سمت تخت رفتم و روش دراز کش آروم
 .شنیناراحت بشم اما اون سه تا خنگ حتماا متوجه موضوع نم

 کنم.  یبشم و بچگ بچه  کم ی بهتر بود که من هم  پس

  دنیدو تقه به در اتاق خورد و بعد از اون در باز شد؛ با دکه  کردمی فکر م طورن یهم داشتم
 تخت نشستم.  ی مامان آروم رو

کنار تخت   یعسل ی رو رو  ینیاومد داخل اتاق؛ س لهی بزرگ پر از وس ینیس کی با  مامان
 گذاشت. 

 ! ینیبزار بالشت پشتت رو درست کنم تا راحت بش -

 پشتم رو درست کرد. ی هاجلو که مامان بالشت  دمی خودم رو کش آروم

 پاهام گذاشت. ی رو رو  ینیدادم، مامان س هیبالشت تک به
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 شده.  فیضع یل ی! بدنت خیخوریتا ته همشون رو م -

 کباب شده رو که از چهرشون هم مشخص بود که داغن رو نگاه کردم. ی هاجگر 

 .ی زحمت افتاد ی مامان تو یمرس -

 ! گهی حرفا نزن د ن یگفت: از ا کرد و یاخم الک مامان

 اد؟یمامان، بابا نم یباشه جون دلم، راست -

 دهنش رو باز کرد تا جواب بده که...  مامان

 دختر بابا. ری ش نجامیمن ا  -

که توجهم بهش جلب شده با   دید  یچارچوب در بود. وقت ی سمت در، بابا تو برگشتم
 بلند سمتم اومد.  ی هاقدم 

 .ادیام فشار ن که به شونه  یام انداخت جورور شونهتخت نشست و دستش رو د ی رو

موضوع باعث   نی بغلش جمع کنم اما ا ی خودم رو تو نکهیاز ا  شدیپاهام مانع م ی رو ینیس
 رو نگرفته باشم.  خوامیکه م ینشده بود که آرامش 

که   دادیچند روز مامانت اجازه نم ن یا رم،یبغلم بگ  ی بالخره تونستم دخترم رو تو ش یآخ -
 چه برسه به بغل کردن. نمتیبب

 مامان بلند شد.  یحرص ی صدا

رو بهش   تی مامور نیحال دخترم اگه شما ا  نیتو بود ا  ریخوب کردم! همش تقص -
 . افتادیاتفاق نم نیا ی دادینم

گوشم گفت: اوه اوه، بدبخت شدم مامانت باز   ی که مامان متوجه نشه تو  یآروم جور بابا
 شد. یشیآت

 هم کرد. که مامان با ذوق نگا  دمی خند آروم
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 .یبچم رو بخندون ی ای ب گفتمی وگرنه زودتر م یدلقک  دونستمی نم -

بوده   یطون یش  ی از اون دسته دخترا یبچگ ی شد، مامان تو ادیحرف شدت خندم ز نیا با
  ییبال  هاشطنت یچشمت ابرِو وگرنه مامان با ش ی کس حق نداشته بهش بگه باال چیکه ه

 .افتادهیکه طرف به غلط کردن م اوردهیبه سرش م

 شده.  هاز یچ ن ی هم عاشق هم بابا

 که...  کردنیکل مو بابا همچنان داشتن با هم کل  مامان

افتاد جلو پاش که  یچ دونمی سمتم اما نم دی باز شد و مهراد وارد شد. با ذوق دو در
 بابا. ی و افتاد رو  رهی خودش رو بگ ی نتونست جلو

 . دیکش ی بلند اری بس  ادیاتفاق افتاد؛ بابا فر هیچند ثان ی ها تواتفاق  نیا ی همه

 مهراد بدبخت شد، بابا خواجه شد انگار. اوهاوه 

از سرجام بلند شدم و تند   د، یکش ی بلند قیدهنش گذاشت و شه ی دستش رو رو  مامان
 افتاده بودند نشستم.  دیکه بابا و فر  ییجا قاا یتخت، دق نی پا نیزم ی رو

 ؟ ی بابا! خوب -

 بابا برد.  ی بابا از روش بلند شده بود نگران دستش رو سمت شونه  ادیکه با فر دیفر 

 ببرمت دکتر؟  ی خوای م ؟ی شد  ی بابا جانم! چ -

 اتاق. ی تو ختنیآدم ر لی ا هیز شد و با ی در اتاق به تند نی ح نیهم ی تو

 .هاگاردی شبنم، سوزان، ده تا از باد وشا،یالله، الدن، ن د،یفر   یعنی همه

 تر هست. رو ولش فعالا بابا مهم  هان ی اومدن؟! ا یک  نا یا شبنم

اتاق گفتم: لطفاا همه  ی روبه افراد تو ی بلند ی بابا گذاشتم و با صدا ی شونه ی رو رو دستم
 ! رونی ب دی بر
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 .رونیکه از اتاق خارج شدند و رفتن ب  دمی رو شن ییهاقدم   ی حرفم صدا نیا با

 . می مهرداد و سوزان بود د،یاتاق بودن من، مامان، فر  ی که تو  یاشخاص تنها

کننده   حسی سوزن ب کی مخصوص رو در آورد،  یپزشک  فیاتاق ک  ی از کمد تو عیسر   سوزان
 آورد و اون رو به بابا زد تا دردش کمتر بشه. فیل ک رو از داخ

 . مارستانیب  تشی ببر دی از زدن آمپول سوزان روبه مهرداد گفت: با بعد

 مامان مواجهه شدم. دهیحرف به مامان نگاه کردم که با صورت رنگ پر  نیا با

 حالت خوبه مامان؟  -

 اده فکر کنم. فشارم افت  کمیهاش رو بست و گفت: خوبم دخترم فقط چشم  مامان

هام چشم   ی کردم و جلو ینیسرم احساس سنگ ی بلند شدم تا برم سمت مامان که تو عیسر
 رفتارم مشخص نبود. ی شد، اما تو اهیس

 . رمی راه م نیزم ی مامان قدم برداشتم، انگار نه انگار که دارم رو  سمت

تخت نشوندمش، دستگاه فشار رو   ی دست مامان رو گرفتم و رو کردم؛ی رو حس نم وزنم
 . رمیبرداشتم تا فشارش رو بگ

 رفته بود.  نیچشم از ب یاهیو س یوزنی خوب شده بود و اون حس ب حالم

 مامان رو گرفتم و صافش کردم. دست

 فشار رو بستم و فشارش رو گرفتم. دستگاه

 کنار تخت بردم و برش داشتم.  زیم ی بود، دستم رو سمت تلفن رو ن یپا یلیخ فشارش

 .ارن یبا خودشون ب  نیر یش ز یچ کی آشپزخونه رو گرفتم و گفتم که  ی شماره 
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پاهاش گذاشتم.   ری بالشت ز کی تخت دراز کردم و   ی مامان رو رو  نیریش  زی چ کی اومدن  تا
و مهرداد بلند شده بود و قرار بود که بره  د یتوجهم به بابا جلب شد که با کمک فر 

 مارستان یب

 ام؟ یالزمه منم ب -

 از حرفم کرد. یاخم سوزان

 . میری با عمو م دی مامانت من و مهرداد و فر شیپ  سایوا  ؟ی ایکجا ب -

 تکون دادم. د یگرفتم و سرم رو به عنوان تا  ینفس

 ! دی شد خبرم کن  یشه پس هرچبا -

 باشه.  -

 تخت با تعحب بهش نگاه کردم.  ی تکون خوردن مامان رو ی با صدا رون،ی از در رفتن ب بعد

 مامان!  یری کجا م -

 با بابات برم.  خوام یبلند شدن گفت: م نیدر ح مامان

 شونش گذاشتم و نذاشتم که بلند بشه. ی دستم رو رو  متعجب

 . ستی خودت هم اصالا خوب ن ت یبخواب مادر من که وضعرو با بابات برم!  یچی چ -

خدمتکار جوان   ی که در اتاق زده شد و صدا می کردی جر و بحث م م یو مامان داشت من
 خونه اومد. 

 تو؟   امیب تونمی م -

 داخل.   ایموفق شدم مامان رو بخوابونم و بعدش گفتم: آره ب آخرش

و چند تا    یرنگ زیچ وانیل کی آب قند  وانیکه روش عالوه بر ل ی اینی رو باز کرد و با س در
 شکالت بود اومد داخل.
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 خانم جان حالت خوبه؟ خدا بد نده. ی آورد و روبه مامان گفت: وا  کمیرو نزد ینیس

 جوابش رو داد.  مامان

 هاش.به بنده  دهیخوبم دخترم، خدا هم بد نم -

مامانم گذاشتم تا بلند بشه و بتونه آب قند    برداشتم، دستم رو پشت ین یس ی رو از تو وانیل
 رو بخوره. 

 ه؟ یهست مال چ ینیس ی که رو گهی د وانی ل نیا  گمیبخور مامان جان، م -

 دوم حرفم رو با دختر جوان بودم. قسمت

 خانم.  ی برا ارمیجوشونده هست که دادن ب هی نی ا -

 دستت درد نکنه. -

 . دیاز  آب قند رو خورد و دوباره دراز کش یمقدار مامان

 خودم!  دمیبهش م یعسل زیم ی رو بزار رو هیدخترک جوان کردم و گفتم: بق روبه

 کوچک کنار تخت گذاشت و بهم نگاه کرد.  زیم ی رورو هاله یوس

 ممنون.  -

 .کنمی خواهش م -

 برم؟  تونمی : من مدیحرف پرس نیاز گفتن ا  بعد

 آره. -

 .. مت در رفت تا خارج بشه که به محض باز کردن در.حرفم س نیاز ا  بعد

قدم اومده بود عقب   ک یاتاق، خوب شد در رو که باز کرد  ی تا کله پوک فضول افتادن تو دو
 .چارهی دختره ب شدی داشت خفه م ریوگرنه االن اون ز 
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 بلند شدن.  گهیهمد  ی آروم آروم از رو هابچه

 ن؟ ی سیوا  دی ندادن فالگوش نبا ادیبه شما  -

مجبور   لیدل نی به الدن نگاه کرد تا جواب بده که اون خودش رو زد به اون راه، به هم الله
 .ادیشد خودش به حرف ب

 تو.  می ا یب می دی تو ترس یول  میاز حال خاله مطلع بش می خواستی م -

 خندم رو گرفتم.  ی گرفت اما جلو  خندم

 نه.  ایتو  دی ایب دی تونی تا بگم م دی در بزن دی تونستی قصد خوردنتون رو نداشتم و ندارم م -

 به الله زد. ی اسقلمه الدن

 د؟ ی...ا چرا به فک خودمون نرسهاگهی راست م -

 ها حتناا بشنون گفتم: که اون  یآروم  ی صدا با

 . نی خنگ هست چون

شدن و شدوع کردن به حرف    شیو آتزدم که مثل اسپند ر ششونی حرفم انگار آت نیا با
 زدن.

 .می ستی ما خنگ ن -

 م؟ یما خنگ ؟یگی م یچ -

 و جواب دادم. دمی خند آروم

که  کنمی من وانمود م دیاری به خودتون فشار ب خوادی نم یول  ن،یآره خب خنگ هست -
 .نیخنگ هست دونمینم

 . دیبلند مامان به گوش رس ی خنده   ی حرفم صدا نیا با
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 بابا نبود که انقدر عاشقش بود. ریعشق بهش نگاه کردم، تقص با

 بلند زدم که جوابم رو هم گرفتم.  ی حرف رو با صدا  نیا

 من هم عاشق باباتم.  ست، یفقط بابات عاشقم ن -

 .زدیم اد یقلب شدش عشقش رو فر  ی هاچشم 

 من! ی هاشه یدورتون بگردم من عاشق پ یاله -

 کرد.  یاخم الک مامان

 ! ریخدا نکنه دختر، زبونت رو گاز بگ -

 گازش گرفتم.  یو الک رونی رو آوردم ب زبونم

 براتون. رمیمیگاز، اما من که م نمیبفرما ا -

 بلند شدن گفت:   نیشد و در ح زیخ م ین مامان

 بهت بزنم.  یکتک اساس کی بلند بشم و  دی نداره با دهی فا

 .سای وا ی رو باال آوردم به معنا هامدست 

 .خوامی نه مامان قربونت کتک نم ی وا -

 اومد.  فونیآ ی که صدا می ها بودبحث   نیهم ی تو

و   ادیتا ب می از اتاق خارج شد و ماهم منتظر موند هیک  کنمی من نگاه م نکهیبا گفتن ا الله
 هست. یکه ک  ارهیخبر ب

 کوتاه اومد.  قهیاز چند دق بعد

 اونجا. مونهی اتاقشه گفت منتظر م ی مهرداد بود؛ االن تو قیرف -

 از گنگ بودن کردم. یاخم
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 قاشه؟ یگفته حاال از رف  یک  -

 الله الدن جواب داد. ی جا به

 هم اومده بود. تی مامور ی برا  ی چند روز رو کامالا با هم بودن و حت  نیچون ا  قشهیرف -

از اون حال و   نکهیا ی بهم دست داد، برا یحس خاص کی چرا اما  دونمی حرف نم نیا با
مامان درست کرده بودن، برداشتمش و دادم   ی که برا ی ارفتم سمت جوشونده  امیهوا در ب
 دستش. 

 رو بخور مامان! نی ا -

 ندارم. نیبه خوردن ا یازیگفت: من حالم خوبه و ن مامان

 بابا باز مامان شروع کرد. ی ا

کامالا راحت  المیتا من خ یبخور یمقدار دی حالت خوبه اما با دونمیردم، مدورت بگ  یاله -
 . کمی بشه تا بعدش بخوابم 

 خوردم و االن هم سر پا هستم.  ری افتاده که من ت ادشیحرفم انگار مامان تازه  نیا با

 ! نمیبخواب بب ایب ایب ؟یکنیسر پا چکار م ی وا ی ا -

  ی و رفتم سمتش دست سالمم رو دور گردنش انداختم، با تمام وجود بو دمی خند آروم
 وجودش رو استشمام کردم.

 .یآرامش ی ... م چه بوهو

که بهم زدن کسل هستم   ییهاآمپول   لیمامان جان نگران من نباش من خوبم فقط به دل -
 .نی هم ادیو خوابم م

 .دی تخت دراز نکرد عقب نکش ی که من رو رو یباز هم قانع نشد و تا زمان مامان

 مامان جان!  -
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 بگم.  خوامیم یکه چ نهینگاهم کرد تا بب مامان

 ؟ یالزم دار یزی جانم چ -

راحت   المیحال بابا چطوره تا من خ ینیبب یزنیزنگ م ک یمامان   گمی جانت سالمت، م -
 بشه و بخوابم؟ 

 رفتن بابا افتاد و اضطراب وجودش رو گرفت. مارستانیب ادیباز حرفم مامان  نیا با

 رو گرفت. ی اه اتاق رو برداشت و شمار  ی تلفن تو یگوش  عیسر

 درحال بوق خوردن بود. ی سکوت کرد که مطمئنن گوش  هیثان چند

 الو... -

گلگون و   ی که با چهره  م یکردی باعث تعجب ما شده بود، همونجور نگاهش م مکثش
 . دادیشخص پشت تلفن گوش م  ی خندون داشت به حرفا ی هالب

  دنیشروع کردم به خند صدایحرفش آروم و ب  دنی خواستم بلند شم که با شن ؟ی چ یعنی وا
 متفاوت. ی هاورت بودن اما به ص دنیها هم همه درحال خندنگاه کردم، اون هیبه بق

 ی تا صداش بلند نشه، الدن دستش رو رو دادیالله سرش رو به شونه الدن فشار م  مثالا 
 و...  دادی دماغ و دهنش گذاشته بود و فشار م

 زشته!  شنونیم  شتنیها پاه طاها خجالت بکش بچه  -

 . یهر حالت ی تو  یبهش گفت که جواب داد: تو عشق من یبابا چ دونمینم

  نشونیهمه عشق ب نیا  ی شد برا  دیهام مثل قلب شده بود. تپش قلبم شد شم دلم! چ جان
 و خجان خودم. 

بلند شدم، دستم رو   نیهم ی و حواسشون به ما نبود برا  زدنی حرف م نجوریهم داشتن
 کردم.  تی هدا رونیها رو به سمت بها گذاشتم و اون پشت بچه 
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 در اتاق رو بستم، برگشتم که... می همه خارج شد یوقت

  یکیکه  وفتادمیکج شدم و داشتم م د؛یند  یاهیجزء س یزیهام چرفت و چشم  جی گ سرم
 کرد. یریدستش رو دورم انداخت و از افتادنم جلوگ 

که  ذاشتینم یحالیشده اما ب   یچ نمیبسته شدم رو آروم باز کردم تا بب ی هاچشم 
 هام رو باز کنم. چشم 

 .دمیکش قی چند تا نفس عم نی هم ی دوستش داشتم برا یلیبود، خ مین یب ی تو  یخوش ی بو

که من رو   یشخص کردم،ی رو حس نم یزیو نه چ ییاز مرحله پرت بودم و نه صدا  کالا 
 هاش بلند کرد.دست  ی گرفته بود بلند شد و من رو رو

 باشه؟  تونستیم یپس ک  ستیها نو زورش مشخص بود که از دختر  هاشدست 

 فکر کنم تخت بود. ن،ینرم گذاشتم زم ی جا کی  ی لحظه بعد رو چند

 نگهداشتنش رو نداشتم.  یی ازم دور بشه اما توانا خواستینم دلم

 عقب و صداش بلند شد.  رفت

 . دیار یسرم براش ب  کی  دی دار یپزشک لهی و اگه وس  دیاریآب قند ب وانی ل کی  -

 ! شناختم؟یبود؟ چرا صداش رو نم یک  گهی د نیا

که طرف   دمیم صی بار دوم راحت تشخ ی بار بشنوم برا کی رو  یکس  ی اگر صدا یحت من
 .هیمقابلم ک 

که سمت من   یشتابان ی هااومد که از اتاق خارج شد و بعد از اون هم قدم  ییهاقدم  ی صدا
 رو هم از دست دادم. ییو بعد حس شنوا  اومدن یم

 ی عطر تن اون رو داشت و به دنبال بو ی بود که بو  ییایکه داشتم حس بو  یحس تنها
 از اون بود. شتریب
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 بودم که... یداریو ب  یهوشی ب نیب در

به   ،یشادش کن ،یو عاشقش کن  یبش کی به اون نزد یتونی که م یهست یتو تنها شخص -
 . دیبا هم خوشبخت بش ؛یبندش کن   هیپا یزندگ 

 من.  یداریو بعدش هم که ب  ومدین  ییصدا   چیبعد ه و

 نکنه.  تیهام رو اذ باز کردم که نور چشم  اط یرو آروم و با احت هامچشم 

 . زنهی که داره باهام حرف م دمی هام باز شد و بعدش سوزان رو دآروم چشم  آروم

 حالت خوبه؟   ؟ ی به هوش اومد -

 به زبون آوردمش. یزیچ  چی جالب افتادم و بدون توجه به ه زیچ ک ی  ادیبود که  نجایا

  ننیبیمگه نم پرسن؟ ی رو ازش م نیا  ادیبه هوش م ی چرا هرک  ومدم،ین پس به هوش ن  -
 که به هوش اومده! 

 چونش گذاشت.  ری متفکر دستش رو ز سوزان

و چرا   نجاستیکه ا نهیا ی بوده و برا هوشیبفهمونن که ب  ماریبه ب نکهیا ی برا  دیشا  -
 .ادینم ادش ی یزیچ

 داشتم.  ادیرو به  زیهام همه چچون من به محض باز کردن چشم  ربطهی ب یلیخب خ -

 کرد. ی اتک خنده  سوزان

 رو چرا.  ی شد  هوشی چرا ب یرو نه ول  زی همه چ -

 بود؟ نکنه منظورش شخص ناشناسه که بهم کمک کرده بود.  یچ  منظورش

ومد  من رو تا اتاق مهراد آورده که در باز شد و عاملش خودش ا یخواستم بپرسم ک  آروم
 داخل. 

 اون داداش خنگ من. قیکه رف ینبود جزء پسر یکس اون
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 وارد اتاق شدن.  وشایو ن د یسرش مهراد، بابا، فر  پشت

 که با گفتن: من خوبم بابا جان، تو حالت چطوره؟  دمیحالش رو پرس عیبابا سر  دنید با

 صداش زدم. ی به استرس تو ی لبخند

 شدم.  ینجور یرفته بود اکه ازم  یمنم خوبم بابا، فقط به خاطر خون -

 تکون داد و خواست حرف بزنه که...  یسر بابا

 وسط حرف بابا.  دیخنگ پر  دیفر 

 ! می اس بزن یدست پ هی می پاشو بر -

از مهراد  یپس گردن  هیهام از تعجب گرد شد، با اتمام حرفش  اول حرفش چشم  دنیشن با
 خورد.

راه   ی رو که تو یجگر یریاالن م نیهم ست؟یحالش خوب ن ینیبی! نمنمیساکت باش بب -
 ! یکنی رو قشنگ کباب م دمیخر

 حرف دهنم آب افتاد؛ آخ جون جگر. نی گفتن ا با

چشمم   هو یکه  م یآقا مهراد غافل بود  قیاز رف یو همگ میزدی حرف م می داشت ینجوریهم ما
 خورد بهش.

  ایکه بهت کمک کرده  یاز شخص یخواهبود که تشکر و عذر  نیگرفته بودم ا ادیکه  یزیچ
 . کنهیبلکه بهش اضافه هم م  کنهی کم نم تتینه تنها از غرور و شخص  ی زد ب یبهش آس

 صدام رو صاف کردم.  ی ابا سرفه   نیهم ی برا

 ...ی آقا دی ببخش -

 .ی جواب داد: موسو دی رو که د مکثم
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بت به زحمت انداختن شما ازتون عذر از کمکتون ممنونم و از با ی موسو ی بله آقا -
 .خوامیم

 . دمیهاش د رو ته چشم  ن یحرفم تحس نیا با

 اون هم با گفتن.  دمی و دلرباش رو باز هم شن بایز ی صدا

 .ستیالزم ن ینکردم، عذر خواه یمن کار -

خارج از آب اون رو   یو مثل ماه  رفتی امواج مانندش رو با جان و دل پذ ی صدا هامگوش 
 داشت.گهن  ادشی ی تو

 افتاد. قشیرف ادیتوسط من به   قشیبا مورد صحبت قرار دادن رف مهراد

 لحظه. کی آخ شرمندتم حواسم پرت شد  -

خط چروک شده کنار چشمش مشخص شد وگرنه اصالا   قیزد که البته فقط از طر ی لبخند
 مشخص نبود. 

 کارمون رو.  می ادامه بد  گهیروز د کی  میتونی امروز رو م یتونیدشمنت شرمنده، اگه نم -

 چقدر درک و شعورش باالست.  دمیحرف فهم نی گفتن ا با

 .  می که به کارمون برس می بر گهیندارم د ینه داداش کار خاص  -

 خودشون.  ی از اتاق خارج شدن و رفتن سراغ کارها هااون 

کرد هم  ی هاش رو توبابا اخم  دنی هاش وارد اتاق شد، با ددست  ی تو یبزرگ  ینیبا س مامان
 کنم.  تی و گفت: برو تو اتاقت استراحت کن تو تا من هم دخترم رو تقو

 بود. وهیو آب م وهی نگاه کردم پر از م ینیداخل س به

 به خورد من؟  ی رو بد زیهمه چ مامان! قراره اون  -

 سرش رو تکون داد.  ی جد  دی گرد شدم رو د ی هاکه چشم  مامان
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 .برمی واسه بابات م ی تازه تو که خورد ،یآره پس چ -

 زد.  یهاش برقحرف چشم  نیا  دنیبا شن بابا

خوشمزه برام   ی هایخوراک  نیپس دخترم زودتر بخور که من هم گشنمه مامانت از ا  -
 ! ارهیب

 . دنیحرف بابا شروع کرد به خند  نیبا ا مامان

 .هاشون به شکمشونهها چشم مرد  گنیکه م هایم ی آخ رحمت به قد -

 . دنی حرف مامان شروع کرد به خند دنیبا شن وشاین

 ؟ ی کردیو رو نم ییتو انقدر شکمو   یعنیآخ عمو  -

 دوباره شروع کرد به قهقه زدن. بعد

 بلند.  ی با صدا دن یبودن شروع کردن خند  دهیکه تازه رس هیکه بابا زد بق  یحرف با

  ی شکمم هستم و برا ی که من بنده  یبفهمون هیآخه خانم من قربونت برم الزم بود به بق -
 !دمی شکم جونمم م

 .دمی خندیاضافه شده بودم و م هیمن هم به بق گهید

 خندوندن ما از اتاق خارج شد و رفت که استراحت کنه. کم ی بعد از  بابا

. مامان اومد سمت من و شروع کرد به خوردندن  زدی لنگ م چارهیب رفتی داشت م یوقت
 به من. زی اون همه چ

با عجز به سوزان نگاه کردم، انگار از نگاه من   ن یهم ی خوردن نداشتم برا ییتوانا  گهید
هم گشنشه   چارهی سراغ عمو، اون ب  دی جان شما براله متوجه شده بود که به مامان گفت: خ

 بهش تا بخوره.   دمیرو من م شیبق
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بلند شدن گفت:   نیبلند شد و در ح یبهم کرد و بعد از مکث یحرفش مامان نگاه نیا با
 دست خودت همش رو بده بهش تا بخوره!  سپرمی پس م

 چشم. -

 زد.  ی لبخند مامان

 دخترکم.  بال ی چشات ب -

ها حمله کردن به حرف از اتاق خارج شد. به محض رفتنش سوزان و بچه نیاز ا  بعد
 مونده. یو تنقالت باق  هاوه یم

 هام گرد شد و از تعجب زبونم بند اومد.چشم  یخال ینیس دنی بعد با د هیثان چند

 رو بخورن!  زیتونستن اون همه چ چطور

من شروع کردن به   ی حالت چهره  دنی سرشون رو باال آوردن و به من نگاه کردن با د هابچه
 .دنیخند

 گلوش و... ی تو دی دهنش بود پر ی که تو یزی چ دنی خند  نیدر ح شبنم

 نه؟!  ادیسرش م ییداره چه بال  گه ید دیدونی م حتماا 

 بود.  ر یهاش اشک سرازکه قرمز شده بود و از چشم  کردی سرفه م چنان

آب   وانیل کی پشتش، الله از پارچ آب کنار تخت   ی شروع کردم با دست سالمم زدم تو  تند
 برداشت و اومد کمک شبنم.

که گذشت حالش بهتر   کمی زد،ی هنوز هم نفس نفس م یآب رو که خورد بهتر شد ول  شبنم
 شد. 

 دستش گرفت. ی رو تو ینیتخت بلند شد و س ی از رو سوزان

 استراحت کنه!  دی مرسده با رونیب  می بر دی ایها ببچه  -
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و   دمیتخت دراز کش ی بلند شدن تا از اتاق خارج بشن، من هم آروم رو  یحرف همگ نیا با
 .دمیخودم کش ی پتو رو رو

 محض بسته شدن در اتاق ذهن من هم پرواز کرد سمت...  به

  ی بود تا تو نجایا  خواستیکرده بودم، دلم م  دای پ یکیبه   یحس نیبار بود که چن نیاول
 عطرش رو به جون بخرم.  ی آغوشش جمع بشم و بو

 ذهن منه! ی هست که تو  یچه فکر نی... ااما

کردم ذهنم رو منحرف کنم اما باز هم نتونستم و با صدا و   یرو تند تکون دادم و سع سرم
 آغوشش فکر کردم.

 .هیبرم ازش بپرسم که اسم عطرش چ شدیکاش م ی داشت، ا یآرامش بخش  ی صدا

 به در اتاق خورد و بعد هم باز شد.  ی اکه تقه کردمی فکر م  ینجوریهم داشتم

 بود.  خودش

لطفاا اومدم ازتون   دی گفت: راحت باش عیدادم و ثابت نشستم که سر  ه یبه دستم تک عیسر
 .کنم و حالتون رو بپرسم  ی خداحافظ

زدم و جواب دادم: ممنون از لطفتون حالم  خوبه، دستتون درد نکنه بابت   ی لبخند
 مکتون.ک 

 حالتون خوب بشه زودتر.  دوارمینکردم، خدانگهدار ام یکار کنمی خواهش م -

 ممنون، خداحافظ.  -

 کشدن.  قیانداختم و شروع کردم به نفس عم حالی تخت ب ی رفتنش خودم رو رو با

 ! ...ایخدا ی وا

 ! دمش؟ی با مهراد دوست شده بود که من تا االن ند  یآدم از ک   نیا یعنی
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استراحت کنم و بعد از اون ته   کمی گرفتم  میتصم  نیهم ی اق بودم براراجبش مشت یلیخ
 . ارمیتوش رو در ب

دلم ازش طلب آرامش کردم؛  ی بستم و اسم خدا رو به زبون آوردم و تو نباریرو ا هامچشم 
 به خواب رفتم.  ی ادقدقه  چیهی همه آرامش و ب  نیاز ا  راکیچند لحظه گذشت و من ح

  ی داره، با حس بو دن یو قصد خواب دیکنارم دراز کش یکیخواب بودم که حس کردم  ی تو
 جزء سوزان. ستین یکه کس دمی عطرش فهم

رو   نینباش و ا شونینداشتم که بچرخم و بهش بفهمونم که من خوبم تو انقدر پر ییتوانا
 انگار حس کرد که دستش رو دور بازوم حلقه کرد و به خواب رفت. 

 چه خبر بود؟!  یعنیشدم،  دار یب  اومدی م نیکه از پا ییسر و صدا با

خواب بود و دستم   ی کرد، سوزان بود که هنوز تو ری گ  یزیبلند بشم که دستم به چ خواستم
هم داشت   ی کنم اما کنجکاو  دارشیکه تکون بخورم و از خواب ب ومدی رو گرفته بود. دلم ن

 .کشتی من رو م

  دمیچه خبره پس آروم دراز کش نی شه که من بفهمم پابا ن یکنم سوزان ارزشمندتر از ا فکر 
 شدم. رهیو به صورت سوزان خ

 بود. دهیوقت بود که نخواب یلیخ -

  ی الدن به سمت در نگاه کردم، الدن در اتاق رو باز کرده بود و دستش رو ی صدا دنیشن با
 در مونده بود. رهیدستگ

 نشه!  داریتر حرف بزن تا بلطفاا آروم  -

 چشمش گذاشت و لب زد. ی دستش رو رو الدن

 چشم. -

 خوب.  ی هاگفتم: پر از حس  یآروم  ی زدم و با صدا  ی جوابش لبخند در
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که سوزان خورد  یزی شد، با تکون ر کی در اتاق رو بست و قدم قدم به تخت نزد آروم
 .سادی خودش وا ی سرجا

سوزان شده بود رو از پاش خارج کرد و پاهاش رو    یاریاعث هوشکه صداش ب ییهایی دمپا
 سرد اتاق قرار داد.  کی سرام ی رو

خم کرد و به سوزان نگاه   یتخت نشست؛ سرش رو کم  ی طرف من رو نیاومد و ا  آروم
 کرد.

 هاش و احساساتش تمرکز کن. رفتار  ی رو کمی به نظرم  -

 و سمت در اتاق رفت.زد و بعدش بلند شد  یحرف رو به صورت ناگهان نیا

 .هیمن نتونستم بپرسم منظورش چ ی رفت که حت یجور

 بود؟!  یاز اون حرف چ منظورش

 باشه؟  تونستیم یچ خبرم؟ ی هست و من ازش ب یخبر یعنی

بوده که همه ازش خبر داشتن و   یز یرفتارهاش دقت کنم، اما اگه بفهمم چ ی رو شتریب د یبا
 بودم... خبری فقط من ازش ب

 بازش روبه رو شدم.  ی هاخورد؛ سمت سوزان برگشتم که با چشم  یتکون تخت

 ؟ ی شد  داریب یک  -

 .دیکش ی اازه ی حرفش خم انیپا با

 . ستی ن ادیز -

 . دیهاش رو به سمت باال کشنشست و دست  آروم

 ! نیبرم پا  خوامیدستم رو باهاش ببندم م  اریب یزی چ هی -
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تخت بلند شد و سمت در اتاق    ی از رو عیاالن سر  نی بهم نگاه کرد و بعد با گفتن هم متفکر 
 رفت. 

 بعدش اومد.  قهیپنج دق قاا ی از بستن در دق بعد

 ؟ یاریب ا ی یبساز یرفت -

 .دیطول کش نیهم ی بود رفتم از اونجا آوردم برا  نی ماش ی و گفت: تو دی خند آروم

 باشه، دستت درد نکنه. -

 جوابم رو داد. اومدی طور که داشت سمتم م همون

 خواهش. -

که  م یرو گذاشت یکامل زاتیتجه  نیماش ی که آوردم بود رو سمتم گرفت. خوبه که تو یزیچ
 . می نباش ری االن گ

 کمک به سمتم اومد.   ی برا آروم

 بزار کمکت کنم!  -

 اون رو دور دستم چرخوند. آروم

 ی تکون نخوره و درد گهی رو به گردنت وصلش کنم تا ثابت بمونه و د  کاش دستت -
 نداشته باشه.

 ست ین ی فکر بد -

 خم کن!  کمی پس گردنت رو  -

 رو دور گردنم بندازه.  وفتهی دور گردن ب دیکه با ی ارو خم کردم تا پارچه سرم

 از اتمام کارش عقب رفت.  بعد
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 ن؟ ی پا می کارت تموم شد بر  -

 آره تکون دادم. یرو به معن سرم

 ! می ندارم، بر   یکار گهیاوهوم د -

 ی هاخدمتکار می رفت نیها پااز پله  یوقت م،ی رفت  رونی شدم و هم قدم با هم سمت ب بلند
 در راه بود.  ی. انگار مراسمکردنیکه داشتن خونه رو مرتب م دمی رو د ی ادیز

 ها بود نه از مامان.از بچه ی کنم اما نه خبر دای رو نگاه کردم که مامان رو پ اطراف

 کجا رفتن؟  یعنی وا

توجهم رو به آشپزخونه جلب کرد، سمت آشپزخونه   ییرفتم که صدا  ی سمت در ورود  آروم
 بودن. ی اگه ید ی هاز یشکالت و چ ی ها رو درحال بسته بندقدم برداشتم که مامان و بچه 

 سالم. -

 جوابم رو دادن. یکی  یکی عی من همه سمتم برگشتن و سر   ی صدا با

برات   ارن یب یزی تا بگم به چ ن یگفت: بش دادیهمونجور که داشت به کارش ادامه م مامان
 ! یبخور

 مامان.  ستیالزم ن -

 تکون داد و دوباره شروع کرد به کار کردن. یسر مامان

 نشستم.  ی ایخال یصندل ی رو رفتم 

 چه خبره؟  نجایمامانم ا -

 من و منتظر به مامان نگاه کرد. شی هم اومد نشست پ سوزان

 . میاداش کنم، االن هم مراسم دار  خوامی نذر داشتم م -
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 . کنهیبشم که انقدر اهل دل هست و خدا رو فراموش نم  قربونش

  و دندون  تیازشون برداشتم و با د  یکیها بردم و دستم رو بردم سمت شکالت  آروم
 دهنم.  ی جلدش رو جدا کردم و انداختمش تو

 عالقه دارم. ادیز  یو هم ترش  ادیز  ینیری هستم که هم به ش یآدم من

 انداره دوست دارم.  کیچون هردوشون رو به   شتریرو ب یکیبگم کدوم  تونمینم اما

 *** 

 ساعت بعد.  چند

 . گمی ها خوش آمد مو به مهمون  سادمی وا ی در ورود ی جلو

 یخدا بد نده چه اتفاق ی شده؟، وا ی: دستت چگفتی م عیسر دیدی که من رو م یک  هر
 ...برات افتاده؟ و  

بود و داشت من رو   سادهی که مامان وا  ی. به سمتدادمی م یجواب تکرار یمن هم ه و
 نگاه کردم. دیپایم

 ردم که فرار کنم. قصد ک  نیهم ی بود برا ی اگه ی د ی جا حواسش

 اول، قدم دوم و...  قدم

 سالم دخترم.  -

اش آشنا بود اما که مزاحم فرار کردنم شده بود برگشتم. چهره  ی ابه یخانم غر  سمت
 .هیکه ک  دونستمینم

 داخل!  دی بفرما ن،ی سالم خوش اومد -

 تکون داد و در جواب گفت: ممنون گلم... یسر آروم

 سالم.  ی وا -
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رو در آغوش   گهی موند، مامان و اون خانم هم د یمامان حرف اون خانم نصفه باق  ی صدا با
 .ی معرف ی به هم ابراز عالقه کردن مامان برگشت سمت من برا نکه ی. بعد از ادنیکش

خانم گل مادر دوست   ایهم آند شونیدخترم مرسده هستن، مرسده ا   شونیجان ا ایآند -
 من. ییدوران راهنما  قیمهرداد که امروز بهت کمک کرد و البته رف

بود و   یکامالا امروز پشیکه تخانم   نی مامان با ا نکهیا ای باشه  ایاسمش آند  اومدینم بهش
 باشن. قیرف کیش

بود اما  دهی نبود، فقط چادر نپوش یآنچنانجلف و  ی هالباس  یمنظورم از امروز  البته
 کرده بود. تیحجابش رو رعا 

 خوش بختم. -

سر پا   دینیداخل بش دیبفرما  توندم ی خوشحال شدم د نیبهش زدم و گفتم: همچن ی لبخند
 . دیشی خسته م

  شمی پ ای فقط اگه شد ب نم یبش رمی در جوابم زد و گفت: باشه من م ی هم لبخند اون
 آشنا بشم!   شتریدوست دارم باهات ب 

 رفتارم نشون ندادم.  ی رو تو نی داد بر من، دست پاچه شدم اما ا یه

 بله حتماا.  -

 .نهیها تا بشگفتن با اجازه رفت سمت مبل  با

پنهون   نشونیها و خودم رو بسمت بچه دمیدو عی من هم سر  ایرفتن مامان و خانم آند با
 کردم.

 امان متوجه نشده که من کجا هستم!تا م د یکن میمن رو قا  -

ها من هم خندم گرفت و  اون ی از خنده  دن، ی حرفم همشون شروع کردن به خند نیا با
 . دمی آروم خند
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 مامانت رو صدا کنم. خوامی گفت: م دنشی خند نیدر ح سوزان

 رو باال آوردم که...  دمید  بیدست آس عیرو باز کرد که سر دهنش

درد وارد شده نفسم اول قطع و بعد از اون با شتاب از   لیمحض باال آوردن دستم به دل به
 دهانم  خارج شد.

 شده بود؟!  یصورتم چه شکل  یعنی. هول کرد  عیصورتم سر دنی با د سوزان

 ؟ ی دیحالت خوبه؟ چرا آخه دستت رو تکون م -

 ها آروم جواب دادم:بچه  ی از سر و صدا یری جلوگ  ی برا

 .شنی هم متوجه م هیوگرنه بق  دیانقدر سر و صدا نکنخوبم  من

 گرفته و پر از دردت مشخصه که چقدر حالت خوبه. ی ناراحت گفت: از صدا شبنم

 کردم. یآروم ی خنده  طنتیش با

 ن؟ ی اگه مشخصه پس چرا همتون ناراحت شد -

که   من مسخرشون کردم با حرص بهم نگاه کردن، مخصوصاا سوزان کردنی که فکر م هابچه
 با نگاه هم قصد کشتن من رو داشت.

  دیکشی! خجالت نمدی و مراسم رو بگردون دیکمک کن کمی  دی و گفتم: بر  دم یبهش خند  آروم
 دستم برم کمک؟!  ن یمن با ا د یخوایم  د؟ ی کنار من نشست

 تا بلند بشه.   دیرو گرفت و کش  وشایابن حرفم الله بلند شد و دست ن با

 بختمون باز شد.  د یشا  می دی سالن رو انجام م ی تو  ی هاما دوتا کار -

 بود همش پر از خنده بود. یامروز چه روز خوب م،ی د یباز هم خند   یحرف همگ نیا با

 . یهم ادامه حرف خواهرش رو گرفت و شروع کردن به مسخره باز الدن
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آشپزخونه؟ من قبول ندارم،   می بر دی و ما با  دیر یداخل رو به عهده بگ ییرا ی پذ دی چرا شما با -
 .یمن رو با خودت همراه کن دی پس با یمثالا تو خواهر من هست

خورد که باعث شد   یزیکه من چشمم به چ  کردنی داشتن با هم جر و بحث م هااون 
 .زهیهام بر برگ 

بودن و داشتن به ما   سادهیکه کنار ما بود وا ی اپشت پنجره  گهیو چند پسر د  دی فر مهرداد،
 .دنیخندی و م کردنی نگاه م

 ها رو صدا کردم.بچه یلب ری شد. آروم و ز  عیاوه جه ضا اوه

 ها!بچه  -

 صدام آروم برگشتن سمتم که با چشم به پنجره اشاره کردم. با

 سمت پنجره برگشتن و...  یکی  یکی  هابچه

 ها همانا.حالت صورت تک تک اون  ریانا و تغها به سمت پنجره هماون  برگشتن

روم رو برگردوندم   نیهم ی برا رمیخودم رو بگ ی هاشون نتونستم جلوصورت حالت  دنید با
 .دنیو شروع کردم به آروم خند

 ی دارن جلو  ای خندنیدارن م  ایهمشون  دم ی ها نگاه کردم که دبه پسر  یچشم ریز
 .رن یگی خندشون رو م

 . یصورت  یکیبنفش،   ی کیقرمز،  یکیبود،   دیسف  یکیهم که  هادختر 

ها  بچه ی هاآروم بلند شدم و صحنه جرم رو ترک کردم تا ترکش  دمی خندیکه م یهمونجور
 بهم نخوره. 

  نمیبش کنهی االن من رو مجبور م دادیداد ب ی . ادی صحنه که دور شدم مامان من رو د از
باز هم فرار   دی گوش بدم، با  گنی که فقط حرف چرت م ییاون خانما  ی کنارشون و به حرفا

 کنم.
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  نی و ا ششیمن اشاره کرد که برم پ دنی نداشت مامان به محض د ی اده یفرارم فا  ی نقشه
 کننده بود. یبرام عاص یلیخ

 کرد. یمامان رفتم که کنار خودش برام جا خال  سمت

 دخترم!  نجایا نی بش ایب -

 ه کردم.نگا  هیکنارش نشستم و به بق آروم

 ی هابه همشون خوش آمد گفتم و منتظ موندم تا شروع کنن به زدن حرف   گهیبار د  کی
 . شونیشگیهم

 توجه همه بهش جلب شد.  یدخترِ خاله طوب  دایش  ی انتظار و با صدا نی ا  دیطول نکش ادیز

ها اصالا  زن ی جنس زمخت هست و برا ی برا سی شغل پل گنیکه م دمی مرسده جون شن -
 درسته؟  ستیخوب ن

 کنه. یمن رو عصب خواست یمثالا م هع

و با ناز و   انیکه همش قر و فر ب ستین ییشغل مختص کسا  نیدرسته، آخه ا زمی آره عز -
شغل مقدس زده بشن و از همه   نی همه از ا شهی ها باعث مادا رفتار کنن، آخه اون رفتار 

 کنه. دای ل دست پشغ  نی سعادت نداره به ا  یتر هر کسمهم 

که آروم   ی اخاموش کرد اما نه در اندازه   یمقدار ک ی دلم رو  شی آت دای قرمز شده ش صورت
 بمونم.  یو ساکت باق

 ه؟ یخانم شما شغلتون چ دایحاال ش -

  ک ی  نیا یخاله طوب نکهیا لیدل دونم ی پز دادن شروع کرد به حرف زدن؛ نم ی برا یطوب خاله
 .هیسال رفتارش با من بد شده چ

 ... هست. مارستانیدخترم هزار ماشاءاهلل هزار اهلل و اکبر پرستار ب -
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  دم،یبرگشتم که اون رو پشت سرم د دم،ی بلند شبنم رو شن ی خنده  ی حرف صدا نیاز ا  بعد
جواب خاله  دنیخند نیو در ح دمی ام گرفت پس آروم خند اون من هم خنده  ی با خنده 

 رو دادم. یطوب

 و... هیخوب  یلیخ مارستان یب -

 ؟ ی فکر کرد  یوسط حرفم و گفت: بله پس چ  دیپر  یطوب خاله

 هستن.   نجایاالن ا  مارستانی اون ب سی رئ نکهیادامه حرفم رو بگم لطفا! و ا نیاجازه بد  -

 گفت: کو؟ کجاست؟  عیسر دایحرف ش  نی گفتن ا با

اون  سیکه شبنم گفت: انقدر نگرد، رئ کردی داشت دور و برش رو نگاه م نجوریهم
 . مارستانیدکتر اون ب نیبرتر نی مرسده هست و همچن مارستانیب

 از حدقه در اومده به من نگاه کردن.  ی هادهنش باز موند و خاله با چشم  دای حرف ش نیا با

 شروع کرد به حرف زدن.  دی د ینشکلیکه اوضاع رو ا ایثر  عمه

که   ییما و تمام کسا ی دعا ؛یانقدد موفق باش  شهی هم دوارمیقربونت بشم عمه، ام یاله -
پشت   شهی تو بودن و االن خوب شدن هم ماریکه ب  ییو اون کسا  یکنیم   تشونیز یو  گانیرا

 سرته. 

قرمز و قرمزتر   نطوریو دخترش هم یو خاله طوب زدنی حرف م یک ی  یکی  ینجوریهم
 . شدنیم

 و از جاش بلند شد.  اوردیدووم ن گهی د دایش

 هستن. اط یح  ی تو دی مهرداد و فر  شیپ رمیمن م -

خودشون   شی رو باز کردن و بردن پ یسکی و یول  اطنیح ی در جوابش گفت: آره تو شبنم
 یسکیو یکنی جات رو عمل م کی  نجایا ی ای حواست به خودت باشه، نه که هر دور م

 .و ممکنه بهت حمله کنه شناستتینم
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که اونجا بودن   ییکسا ی که پشت سر من همه دمی رو باال گرفتم و شروع کردم به خند سرم
 . دنی شروع کردن به خند دنی حرف رو شن نیو ا

  گهید قهیاز سرجاش بلند شد و گفت: دو دق  ادیدخترش از پس ما بر نم دیکه د یطوب خاله
 .میری االن م نیما هم دیرسونی خودتون رو به آخر م یاحترامی ب می باش نجایا

  دنی د یاما وقت میکن یو ازشون عذر خواه می ر یبود که جلوشون رو بگ نی کنم تصورش ا فکر 
  دنی پوش ی سالن رو به مقصد اتاق برا  《واقعاا تاسف آوره  》با گفتن میساد ی که ما ساکت وا

 لباسشون ترک کردن. 

 رم؟ یسمت مامان و گفتم: برم جلوشون رو بگ برگشتم

جواب داد: بزار هرجور که راحت هستن   گمیبه خاطر خودش دارم م دونستی که م مامان
 که برن. دی که برن پس بزار خوانی پس م ادی ها از ما خوششون نمعمل کنن! اون 

قرار   ی همه جد یبهش زدم، مراسم که شروع شد به صورت رسم ی حرف لبخند نیا با
 گرفتن. 

ت سرش قرار گرفتن و با مامان  جلو رفت و شروع کرد به خوندن دعا، همه پش  مامان
 کردن.  یهمخون

الله و   وشا،یکه اونجا بودن پخش کردن و در اخر شبنم و ن ییکسا نیکتاب دعا رو ب  هابچه
 به خوندن.   می کتاب دعا شروع کرد کی  ی و از رو  میالدن، من و مرسده دوتا دوتا باهم افتاد 

  نشونیها رو بمهمون  ی بود براکرده   ی که بسته بند ییهادعا تموم شد مامان بسته  یوقت
  نیها بپخش اون  ی برا میها برداشتند تا با هم بر رو هم پسر  های کسری پخش کرد البته 

 مردم.

 مامانم موندن.  قیخانم رف ا یمخصوصاا آند هایکسر یها رفتن اما  از مهمون ی ادیز تعداد

 بلند شد و سمت ما اومد. مامان
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 !شهیاگه م دیرو پخش کن هایکمک پسرها و نذر  دیدخترها لطفاا بر  -

 رو تکون دادم در جوابش و گفتم: باشه مامان.  سرم

 د؟ ی ای ها ادامه دادم: شما هم مرو به بچه  و

 سرشون رو به عنوان اره تکون دادن.  یکی  یکی  هرکدوم

 ! ارهی مانتو برام ب  هیازتون هم  یکی! دیآماده ش دی خوبه پس بر -

 ها پسرها وارد شدن. بلند شدن و رفتن طبقه باال، با رفتن اون  هابچه

 . نیماش ی ها تا برن بار بزنن توکرد سمت بسته  شون یراهنما  مامان

 . نیها هم اومدن پا دختر  نیماش ی رو بردن تو  هاله یها وسکه پسر  یزمان تا

ه رفتن  آماد   یهمگ دمش؛یمن رو آورد و داد دستم، با کمکش آروم پوش ی مانتو الدن
 خانم بلند شد و پسرش رو صدا کرد. ا یکه آند می شد

 جانم مامان!  -

 . نجایلطفاا برگرد ا می نجایزد و گفت: شب رو ا  ی لبخند ای آند

 چشم ماه من.  ی لب زد: به رو  سهراب

لحظه دلم  کیچه عاشقانه انگار نه انگار مامانشه، چنان عاشقانه جوابش رو داد که  اوه
 .زدی حرف رو به من م ن یخواست  ا

 . دیکه مامان از راه رس یرفتم سمت خروج آروم

 مرسده!  -

 سمتش برگشتم. به

 جانم!  -



 ی خیسکوت 

 
177 

 

 رو سمت من گرفت. یکیپالست

 .نجایا  ارشونیشون، اگه هم شد برو هم ببر برا هان ی سراغشون ا یریم که دونمی م -

 دل مهربونش. نیقربونش برم واسه ا یاله

 چشم.  ی به رو -

 مهراد.  شیبا گفتن چشمت به زور از بال رفت داخل و من هم رفتم پ مامان

 ؟ ی بهتر یآج -

 آره. -

 ها؟ یپخش نذر ی مد نظرته برا ییرو دور کمرم انداخت و گفت: جا  دستش

 دستش گذاشتم.  ی و دستم رو رو دمی خند آروم

 .یآره داداش -

 . دیرو پشت سرم گذاشت و به آغوشم کش اشگهی قربونت بشه. دست د یگفتن: داداش با

 بغلش آروم گرفتم.  ی گفتن: » خدا نکنه « تو با

اومد و من رو از اون خلصه دوست   محلی خروس ب  کیآغوشش بودم که  ی تو ینجوریهم
 نبود جزء... سوزان.  یهم کس محلی دور کرد؛ اون خروس ب یداشتن

 چه عاشقانه، دلم خواست.  -

 . دنی اومدم و شروع کردم به خند رونیحرفش از بغل مهراد ب نیا با

 !کنمی تو هم خودم بغلت م ایب -

 چکار؟  خوامی گرفت و گفت: آخه تو رو م ی جد افه ی ق کی خودش  به

 همراه من شد. دنی خند ی و حرفش مهراد هم تو ی حالت جد نیا از



 ی خیسکوت 

 
178 

 

 ن؟ یکه ما رو فراموش کرد دیکنیفقط فکر نم ،یبه چه جمع خندونبه  -

 .میکنی فکر نم هاز یچ نی حرف رو زده بود گفت: نه به ا نیکه ا  یبه شبنم مهراد

 رو به من ادامه داد: چرا امروز همه انقدر حسود شدن؟  بعد

 بود. یهام شروع شد؛ امروز چه روز خوبحرف دوباره خنده  نی گفتن ا با

 بره. شی پ نطوریبود، خدا کنه که تا آخر هم ی روز خنده و شاد امروز

 سپهر بلند شد. ی صدا

 ! ؟یمهراد قصد حرکت ندار -

  ی تو دی دستتون رو بزار  ی تو ی هاودم شما بار برگشت سمت سپهر و گفت: منتظر ب مهراد
 . نیماش

 ! میتا بر  دیکه تا االن ساکت بود گفت: کار ما تموم شد االن سوار ش فربد

 حرفش. دی رو تکون دادم به عنوان تا سرم

 ها رو.بسته  میتا زودتر پخش کن میدرسته بهتره حرکت کن -

 .می و سوار شد  میرفت هانی سمت ماش یهمگ

از  ی و تعداد نیماش کی  ی تو دی سپهر  مهراد، فر م، ی نشست نیماش کی  ی ها توبا دختر  من
 کردن. ریرو درگ  نیها هم دوماشمحافظ 

  ایوعده   انی م کی ی مردم عاد ی برا  دیکه شا ییهاز یپر بود از چ نی هر چهار ماش صندق
 ی که مد نظر ما بودن غذا ییکسا اون  ی روزشون بود اما برا کی ی وعده از غذا کی  یحت

 خودشون بود. زیبار اون هم با پس انداز ناچ کی یسال ی وعده  ان یماه و م  کی

 **** 

 ساعت بعد:  کی
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 مورد نظر مرسده.  مکان

 .سادنی هم پشت سرما وا هان یماش هیما بق  نیماش ستادنیا با

  دهیکه من رو د یکار ی هاشدنم تمام بچه  ادهی شدم؛ به محض پ ادهیرو باز کردم و پ در
 سمت من.  دنی بودن دو

 نون آور خونواده بشم من. زه یم  زهیر ی هاقربون اون کوچولو  یاله

 آغوشم بود.  ی بهم که بالفاصله تو دیبه نام محمد رضا رس یینفر پسر کوچولو نیاول

دخالت نکنن؛  خواستن بکشنش عقب که با چشم اشاره کردم  عیحرکت سر نی از ا هابچه
 . دنیها هم با زور عقب کشاون 

 . دمیبغلشون کردم و حالشون رو پرس  یکی ی کیو دورم رو گرفتن،  دنی ها هم رسبچه هیبق

 کجان؟  میو مر  ح یها پس مسبچه  -

تر  بود و دهن لق ترک ی که از همشون کوچ شی حرفم به هم نگاه کردن و در آخر ستا نیا با
 جلو اومد. 

  گهیبردش خونشون اما بعد از اون د حیمس شی شده بود چند روز پ  ضیمر   میخاله مر  -
 امروز چهار روز گذشته از اون زمان. ومدن؛ین

که با دست نشون   یینگاه کردم، عددها  دادی دستش که عدد سه رو نشون م ی هاانگشت  به
حروف   ای  هیکه عدد چ  دوستی داده بود رو باور کردم چون اون هنوز پنج سالش بود و نم

 .هیچ

 نگاه کردم. هینگرانشون شدم، به سمت بق یلیخ دمیکه شن ییهاحرف  نیا با

 . دی د شدی رو م یها هم نگراناون ی هاچشم  ی تو
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مهراد و گفتم:   ن یمنصرفم نکنن رفتم سمت ماش نکه یا ی برا عیگرفتم و سر  یناگهان میتصم
 ها.سراغ بچه  رمیمن م دیپخش کن هیبق  نیرو ب لیشما وسا

 نشست و گفت:  نیماش  ی حرفم سپهر هم تو نیا با

 .امی هم باهات م من

 رو به حرکت در آوردم. نیماش ی احرف اضافه  چیهی ب نی هم ی مخالفت کردن نبود برا زمان

رو همونجا   نیرو نبود پس ماش ن یاشون ماشکوچه دم،یاشون رسساعت به سرکوچه مین
 نگه داشتم. 

 و سمت خونه که نه آلونک مورد نظر رفتم. شدم  ادهیپ نیماش از

 در بودم که...  کینزد

 بود؟!   حیمس  غیج ی صدا نیا

 ی پا ی صدا   دن،ی راه رفتن رو ول کردم و شروع کردم به دو حیمس غیج ی صدا دنیشن با
 .ادیکه داره پشت سرم م دمیشنی سپهر رو هم م

 شروع کردم به در زدن اون هم با مشت و لگد.  می دیدر که رس به

 منفور سرپرستشون بلند شد. ی صدا

 ! نی... ه؟ مگه سر آوردهیک  -

خواست در رو   عیحالت چهرش عوض شد و سر   عیمن سر  دنیمحض باز شدن در و د به
 ببنده. 

سر اون دو طفل معصوم آوردم،   یی بال  هی یعنیچهرش باشه  ی ترس تو یوقت دونستمیم
 به در زدم که در باز شد  با باز شدن در مرد تلو تلو خوران عقب رفت.  ی لگد نیهم ی برا

 .و دور و برم رو نگاه کردم  سادمیوا ی ورود پله  ی رو آروم



 ی خیسکوت 

 
181 

 

از خوردن ضربه به   خواستهیکه انگار م  یرو در آغوش گرفته جور می که مر حیمس دنید با
 . کردی م  هیکنه و داشت گر یریجلوگ  می مر

تند برگشتم    نیهم ی متوجه ماجرا شدم برا دمیبهشون رس یقدم تند کردم. وقت سمتشون
 . ستیحواسش به سپهر ن  ی قصد فرار داره ول دمیسمت مردک که د

 اون آشغال رو! ری سپهر بگ -

لحظه برام مهم نبود که چه  نیا  ی تو قاا یحواسم به نوع و لحن صحبتم نبود و دق اصالا 
 خطابش کردم. یجور

 کبوندش. یگل واریو در آخر با شدت به د چوندیدست مرد رو گرفت و پ عیسر سپهر

 برگشتم و کنارش نشستم.  حیسمت مس دوباره

 .نجامیمن ا دی نترس گهیدورتون بگردم، د یاله -

 سرش رو بلند کرد.  حیحرفم مس نیا با

 خاله! -

 داره. یحالی ب ی چه صدا یاله

 جان خاله؟  -

 نزار بزنتش! ضهیباش مر  میمراقب... آج -

 من برخورد کرد. ی که سرش با زانو یجور نیشد و افتاد زم ن یحرفش بدنش سنگ انیپا با

 کردن. هیزدن و گر غیحال برادرش شروع کرد به ج دنیبا د  می مر

 آروم باش!  ده،ی نشده فقط خواب ی زی آروم چ  میمر  شی ... ش، هشیه -

 که...  دیکشیم  غیج نطوریهم شد،ی آروم نم  میمر  اما
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 که پشت سرش نشست و در آغوشش گرفت. دمی رو د سپهر

دکتر تا تو هم مطمئن   مشی بری آروم باش کوچولو داداشت حالش خوبه، االن با هم م -
 باشه؟  یبش

  یعنیعمو؟   یگی آروم شد و با هق هق گفت: راست م  یها مقدارحرف   ن یا دن یبا شن می مر
 نرفته و من رو تنها نذاشته؟  میداداش

تا من  نیپا  ایعمو، االن هم آروم ب نی ریبهش زد و جواب داد: آره ش ی لبخند سپهر
 دکتر.  مشی داداشت رو بغل کنم ببر

راه برم آخه آقا من رو دکتر   تونمی انداخت و گفت: عمو من نم نیخجل سرش رو پا می مر
 راه برم. تونمیبهتره از اون زمان نم رم ینبردن و گفتن بم

حزء  یز یچ دمی اش فهمچهره  دنی شدم، بهش نگاه کردم؛ بعد از د حرف متعجب  نیا با
 وجود نداره...  قتیحق

 رو از آغوش سپهر خارج کردم. می جلو رفتم و مر  آروم

 بغلش کنم.  تونمی نم دهید بی و دستم آس نهیرو بغل کن! چون سنگ حی سپهر خواهشاا مس-

 .دیحرفم سمتش رفت و به آغوشش کش نیا با

 .می دی دو نی سمت ماش هردوتا

رو   میشاگرد نشستم و مر  یصندل ی عقب دراز کرد، من هم رو یصندل ی رو رو حیمس سپهر،
 بغلم نشوندم؛ سپهر هم که مشخصه راننده بود.  ی تو

 .یو سرعت باال شروع کرد به رانندگ  یدست فرمون عال ک ینشست پشت فرمون و با   سپهر

 ی هاسبقت   نیبا ا  می دیدر اورژانس خدا رو شکر گفتم که سالم رس  نیماش سادنی وا با
 . بشیو غر  بیعج
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 سمت داخل. دی رو بغل کرد و دو حیشد و  در عقب رو باز کرد، مس ادهیپ عیسر سپهر

 دادم. هیدست سالمم گذاشتم و سرش رو به شونم تک ی رو رو  میهم مر  من

 . شدم و پشت سر سپهر وارد اورژانس شدم ادهی م عیسر

سپهر   زدی که اونجا بود رو صدا کرد و همونطور که صداش م ی بلند پرستار ی با صدا سپهر
 کنارش گذاشتم.  یرو تخت خال میگذاشت من هم مر  یخال ی هااز تخت  یکی ی رو رو

 شده؟   یشد و گفت: چ کی نزد پرستار

 سپهر من جواب دادم. ی جا به

 راه بره. تونهی شدنش نم ضی بعد از مر یکی  نیشده و ا  هوشی پسره  کتک خورده و ب  -

 شد. کی نزد یحرفم دکتر جوان نیا با

 . نی انجام بد عیموارد رو هم سر هیاسکن و بق یتی ! سدیرو چک کن ماریعالئم ب -

تموم شد رفت   حیکارش با مس نکهیبعد از ا  د،یچیپی نسخه م نطوریهم نهیمعا نیح در
 .می سراغ مر 

 پاش گذاشت. ی رو رو دستش

 ؟ ی پاهات رو تکون بد یتونی خانم کوچولو م -

  دهیرو دو ی ای که انگار مسافت طوالن یپاش رو تکون داد و بعد خسته جور کم ی  می مر
 باشه شروع کرد به نفس نفس زدن. 

 ؟ ی : درد رو حس کرددی به زانو زد و پرس ی اضربه  دکتر

بردن به    ی رو برا حیداشت مس افتاد که ی که چشمم به پرستاد دادیداشت جواب م  می مر
 .کردیآماده م یعکس بردار

 حدومه.  اینجس  زیچ  کیکه انگار اون بچه   کردی نگاهش م آنچنان
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 کرد.  زی صبرم رو لبر ی که انجام داد کاسه ی شده بود که با کار بعد  یخط خط اعصابم

 گذاشته بود رو گرفتم. حی لباس مس ی رو بردم و دستش رو  که با چندش رو دستم

فقط به   یکنی با چندش نگاهش م ی نجوریکه ا یکس نیبه دستش گفتم: ا یفشار محکم با
امکانات  نیناز و نعمت و بهتر  ی شده وگرنه تو  ینجوریمثل تو نشه ا  یلجن نکهیخاطر ا

  دینبا یفرق  چی ه دونمیکه من م ییو تا جا یپرستار کی . تو هم که فقط کردی م یزندگ 
 .ی اگهی د  زیهر چ ایباشه   ری فق باشه، داشته باشه برات طرفت پولدار  

 شد. دی زود ناپد  یلیخ یشد ول داری اش پده چهر  ی لحظه خجالت تو ک ی حرفام  دنیشن با

 دستم رو ول کن شکست!  -

 به دستش وارد کردم. ی تر د یحرفش فشار شد  ن یا دنیشن با

 دختر خوش چهره و با نمک بود.  کیکه اونجا بود  ی دکتر 

دستم قرار گرفت و   ی رو یدست نازک  دادمیکه داشتم به دست پرستار فشار م یهمونطور
 زنه. کی شخص   یعنی  نیا

 به جزء دکتر.  ستی ن یکس یکه اون شخص دمیو د  برگشتم

قبل از انتخاب کردن   دیبا خوام،ی اون هم از تو هم از اون کوچولو عذر م ی من با جا -
 اما...  کردمیموضوع توجه م نیبه ا مارستانینل بپرس

  نیحق با ا ، یحسابدار یری االن م نی حرف روبه پرستار کرد و گفت: شما هم نیاز ا  بعد
نبودن، نه   ایبودن، نه مسلمون بودن   ری پس نه پولدار بودن و فق یپرستار  کی خانمه تو 

 برات مهم باشه.   دیبودن و نبودن شخص نبا  یجان

  نکهیا دنی شکه شد و من با فهم یقسمت آخر که گفته بود بره حسابدار دنی نبا ش پرستار
 بود.  مارستانیب س یاون رئ

 دمش؟ ی تا االن ند ای دمیتا حاال راجبش نشن چرا
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 ...یبزنه ول یخواست حرف  پرستار

  دیکن یدگ یها رسبچه نیخبر کن با هم به ا  گهی پرستار د  کیلطفاا  ی دی خانم حم -
 مخصوصاا اون آقا پسر. 

 حرف رفت و پرستار هم به دنبالش. نیاز ا  بعد

 ها.بچه یدگ یپرستار شروع کردن به رس کی که سرپرستار بود با  ی دیحم خانم

منظورت از   گفتیکه انگار م ی که از اول ماجرا ساکت بود سمت من اومد و با نگاه سپهر
 کرد. بود بهم نگاه  یهات چحرف 

 . یکن  یازشون طرفدار ینجور یا  شدیباورم نم کارت خوب بود، -

من   ی کار اگه باهاشون جلو ی گهید ی هاو چه بچه   میو مر  حیزدم و گفتم: چه مس ی لبخند
 .رمی خودم رو بگ ی جلو تونمی و نم شم ی م یشیبشه من بدجور آت یبدرفتار

 سرش رو تکون داد. نی و با تحس آروم

 .دمی از تو سرتر تا حاال ند -

 شک گذاشت.  ی رفت و من رو تو حیحرف با مس نیاز ا  بعد

 بود؟  ی! منظورش چ؟یچ یعنی

  نیصورتم تکون داد؛ با ا ی درحال فکر کردن بودم که سرپرستار دستش رو جلو  نطوریهم
 کارش به خودم اومدم و پر سوال بهش نگاه کردم. 

 دختر خوشگله.  نی ا ی دادن برا رو ی اراو ام  اسکنیتی دستور س دکتر

 بغلم گرفتمش.  ی حرف آروم سمتش رفتم و نو نیا با

 کردم به حرکت. شروع   آروم

 ! یوفتین ری گردنم رو بگ می مر  -
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 ی رو آروم رو میبه مکان مورد نظر مر  دنیهاش رو دور گردنم حلقه کرد، با رسدست  می مر
 رفتم تا کارشون رو انجام بدن.  رونی تخت داخل اتاق گذاشتم و ب

 ها آماده بشن.اورژانس تا جواب  می ساعت بعد برگشت مین حدوداا 

 بودنش. اوردهیهنوز تموم نشده بود که ن  حیما تموم شده بود اما انگار کار مس کار

که دنبالش   یبرانکارد و سپهر  ی رو حیموضوع بودم که مس نیحال فکر کردن به هم در
 .دمی رو د ومدیم

 براش نصب کردن. گهید زیتخت و سرم و چند چ یکی  نیا ی رو جابه جا کردن رو حیمس

  کمیپسرتون   ی دختر خانم اومده اما برا شاتی آزما  جواب  ادیم گهی د قهیدکتر پنج دق -
 .ادیم رتر ید

 .فکر کردن که..  یعنی! پسرتون؟!  ها

کرد، انگار  یممنون پرستار رو راه یلی انداختم؛ سپهر با گفتن خ ریسرخ شدم رو ز صورت
 بخش نبود.  ن ی ا ی پرستار برا نیا

 سپهر آروم سرم رو باال آوردم. زیر ی هاخنده  ی صدا با

 . خندهی داره م ینجوریحرف که ا نیاز ا  ومدهی اقا بدش هم ن انگار

 درست بود.  کهیخانم دکتر کوچ نی کاش حرف ا ی خاله ا -

 پرستار بود(    کهیاز خانم دکتر کوچ )منظورش

 .گهیکه نم هاز ی کنه چه چ تیمن رو اذ   نکهیواسه ا  ن یبب طونیش دختر

 نه؟  ای گه یحرفش رو د چوندمیپیم یجور  هی دی رو سمتش چرخوندم، با سرم

انقدر با   ستین ازین یخودم ی و گفتم: تو دختر کوچولو دمیموهاش کش ی رو رو دستم
 جوجه کوچولو.  یحسرت حرف بزن
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 تخت بلند شدم و منتظر بهش نگاه کردم. ی ورود دکتر از رو با

شده که من با دکتر   یشکل ن یدختر کوچولو به خاطر ضربه به پشت زانوش ا نی ا -
البته دارو هم الزمه که من  شه؛ی متخصص صحبت کردم گفتن با ورزش دوباره درست م

 .دیکن هیته د یکه بر  دمی تم منسخه رو براتون گرف 

  ییهاهم به خاطر کتک  ش ی هوشیب  نیو ا فهیضع یلیخ بچه  نی آقا پسر هم ا راجب
  ای د ی نگهش دار نجا یا دیتونی م هوشهی آقا کوچولو تا دو روز ب نی هست که خورده، ا 

 . دی ری خونه و براش پرستار بگ دشی ببر

 کننیم  یدگ یخودشون رس  می خونه شش تا دکتر دار ی کرد و گفت: تو یآروم سرفه  سپهر
 .خونه مشونیبری پس م

 .سمینوی ها براتون ماوه ماشااهلل، خدا حفظشون کنه! باشه پس من نسخه دارو -

  می حرف شروع کرد به نوشتن نسخه و من هم آروم خم شدم سمت دست مر  نیاز ا  بعد
که آمپول بهش   یکه بهش سرم وصل بود، سرم رو خارج کردم و در آخر بغلش کردم تا ترس

 وارد کرده بود از بدنش خارج بشه.

 نترس!  ستین یزیگل دخترم! چ  شیه -

 بعدتر آروم شد.  کمیکم شد و   دنشیاز لرز  کم ی  می مر

راه تا به   سمت چهار می و حرکت کرد  میشد  نیها سوار ماشبچه  صیانجام امور و ترخاز  بعد
 . میها برسبچه

 چند تا بچه درحال کار کردن بودن.  م؛یچراغ قرمز بود پشت

 ها.کوچولو  نیا  رتنیچه خوشگل و ناز و باغ زمی! عزیاله

 کرد! یبهشون کمک شدیکاش م ی ا

 افتادم.  یز یچ کی  ادیرو بستم که  هامچشم 
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 ! دیگوشه نگه دار  کی رو   نی لطفاا ماش -

 رو پارک کرد.  نیکرد و در آخر ماش تی رو به سمت راست هدا  نیحرفم متعجب ماش نیا با

 اومده؟!  ش یپ ی: مشکلدی تعجب پرس با

ها  بچه  نیبدم به ا  خوامی و هنوز پخش نشده م نهی ماش نیجعبه هم ی تو  های نصف نذر -
 ازشون. 

 د؟ یزنیشدن گفتم: در جعبه رو م ادهیپ نیر حرو باز کردم؛ د در

  کمیها که نزداز اون بچه  یکی باز شدن در سمتش رفتم و بازش کردم، بعد روبه    ی صدا با
 بود کردم.

 آقا پسر!   ی آها -

 سمتم.  دی کنم دو دی ازش خر خوامی م نکهیبرگشت و با فکر ا پسر

 د؟ یخوای م یبله خانم! چ -

بردارن   انیرو هم صدا کن تا ب  هیازشون بردار و بق هینذر هان ی جعبه اشاره کردم و گفتم: ا به
 ببرن! 

برداشت و با   کی دو پالست عیو سر  دیبهش دادم که خند ی ادوباره  یحرفم انگار انرژ نیا با
 رو صدا زد.   شونیبلند بق ی صدا

ها دستش بچه  ی تو ی هاک یچکارشون داره که با نشون دادن پالست ننیبرگشتن بب هابچه
 . نیهجوم آوردن سمت ماش

 .کردی ها نگاه مبود و به بچه سادهیوا  نی شده بود و اون طرف ماش  ادهیپ سپهر

 !رسهی ها به همتون مآروم بچه  -

 ! دی اصالا خجالت نکش دیچندتا هم بردار  دیتونی م -
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 ... 

از  ی ها دست پر رفتن و تعداد برداشتن و تشکر کردن و رفتن در آخر بچه  ینجوریهم
 مونده بود. یباق هاینذر

 ! م؟یرو چکار کن هان یاالن ا  -

 بلند شد.  ی مرد ی بگم صدا  یزیحرف سپهر بهش نگاه کردم تا خواستم چ نیا با

 من ببرمشون؟!  شهی م -

 ساله روبه رو شدم.  ۲۷  دمیشا  ایساله    ۲۸ ی سمت صدا که با مرد برگشتم

نخورده اما   یخوب ی وقته غذا یلیبود که خ نیلباساش و صورتش نشون دهنده ا  حالت
 نبوده. یقبالا کم کس

 ! دی برشون دار د یالبته، بفرما -

مونده رو برداشت و   یباق یصندوق، چند تا نذر  ی دو قدم جلو اومد و خم شد تو مرد
 خواست بره.

 ه؟ ی: آقا مدرکتون چدمی دهنم باز شد و پرس یو اصالا چطور لیچرا و به چه دل دونمینم

 برگشت و به خودش نگاه کرد.  مرد

 ! ن؟یبا من هست -

 کردم آروم باشم.  ی زدم و سع ی لبخند

 بله  -

 دارم. تی ری مد ی آروم جواب داد: دکترا مرد

 ! نجاستیداره چطور ا  تی ری مد  ی شک، اگه دکترا ی حرف رفتم تو  نیا با
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 لطفاا!  دیچند لحظه صبر کن  -

 نکردم. دایگشتم خودکار پ  یکاغذ در آوردم اما هرچ نیداشبورت ماش ی و از تو رفتم 

 آقا سپهر.  -

 سمت من برگشت. سپهر

 جانم!  -

 د؟ یخودکار دار -

 و خودکارش رو بهم داد.   بشیرو برد سمت ج دستش

 کار کنم. چه خوامیهاش مشخص بود که اوت هم کنجکاو شده که م چشم  ی تو

 برگه شماره تلفنم رو به همراه آدرس شرکت رو نوشتم. ی رو

مطمئن شدم اون رو سمت مرد   ش یاز درست یکاغذ رو چک کردم و وقت ی رو ی هانوشته 
 گرفتم.

به شرکت که  کشنبهیروز  گهید ی هفته   ای دی ری با من تماس بگ نیاگه دنبال کار هست  -
 ! دی ا یآدرسش رو براتون نوشتم ب

 د؟ یکنی من م ی کار رو برا نیگرد شده نگاهم کرد و گفت: چرا ا  ی هابا چشم  مرد

چرا، من   دونمی گفتم: نم  داشتمی و همونجور که سمتش قدم برم نی سمت ماش برگشتم
  یول ستمیهم ن هاز یچ نیمورد و اصالا اهل ترحم و ا  نیا  ی هستم برا  یریآدم سخت گ

مثل الهام شدن گفت که تو رو ببرم    یزیکه اسم دارن بلکه چ ییهاز ینه ترحم و نه چ نباریا
 اگه نه هم که... ای ب یکه اگه دوست دار تمسرکار، من مجبورت نکردم گف

نشستم و در رو بستم؛ سپهر بالفاصله بعد از من نشست و حرکت کرد سمت   نی ماش ی تو
 خونه.
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 بودن و خواب بودن نگاه کردم.   دهیدراز کش نیکه عقب ماش حیو مس می مر به

  یزندگ  ینجوریو ا دیجهان ی اردرهایلی از م یکی شما  شهی باورشون م یک  نینازن ی هاکوچولو 
 ! د؟یکنیم

 افتادم.  هی بق ادیخونه  کیبا چهارراه نزد دنیرس با

 ؟ یها چپس بچه  -

 .خونه  انی جواب داد: بهشون زنگ زدم و گفتم ب سپهر

 هام رو بستم.زدم و چشم  ی حرف لبخند نیا با

 دارم.  یچه آرامش دم،یکش یقیعم نفس

 بود.  اط یح ی شدم فربد تو ادهیپ نیبه خونه از ماش دنیرس با

 فربد!  -

 سمتم اومد.  دنمیبرگشت و نگاهم کرد با د  فربد

 ! مشونیاریتو برو تو من و سپهر م -

 رو تکون دادم و سمت داخل راه افتادم، در رو باز کردم و رفتم تو.  سرم

 خوبن؟!  -

و   می که متوجه شدم منظورش مر هیمنظورش چ نمیمامان نگاهش کردم تا بب  ی صدا با
 هست.  حیمس

بگو که اتاق  تزحمی دارن، ب از ین ی دگ یتو، حالشون هم خوبه فقط به رس ارنشونیدارن م -
رو احتماالا تا چند   دمیکه سفارش م یپزشک لیکنار اتاق من رو براشون آماده کنن و وسا 

 ! ننیبچ  عیرو سر ادیم گهی ساعت د

 کرد. می دستش رو دور کمرم انداخت و سمت داخل راهنما مامان
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  مونمیاتاقت استراحت کن من منتظر اون دوتا طفل معصوم م  ی باشه جانم تو برو تو -
 تا اتاق مورد نظر رو آماده کنن. تیاتاق روبه رو  ی تو  ارمشونیاومدن م

 ممنونم جون دلم. یلیخ -

نداشتم که  ییتختم انداختم، اصالا توانا  ی اتاقم رفتم و با همون لباسا خودم رو رو سمت
 هم شد.  نطوریبخوابم که ا خواستی پاشم و لباس عوض کنم فقط دلم م

 . ادینم ادمی یچیه  گهی رفتم و د خواب

 *** 

 ! ؟یبلند ش  ی خوای مرسده! مرسده جونم نم -

 .ی دی ساعته که خواب  ۴ تو

 . دمیالدن از خواب پر   ی صدا با

 هوم؟  -

 ! گهی پاشو د -

 .دی خوردم و دوباره چشم بستم تا بخوابم که با حرکت الدن خواب از سرم پر تکون 

 با اون وزنش خودش رو پرت کرد روم. نامرد

 پاشو... و! -

 .دی عقب رفت و خند عی سر غمیج ی صدا با

  ای ها هم آماده است باتاق بچه  م،ی مهمون دار نیپا  می پاشو پاشو بر ،ی شد  داریب ش یآخ -
 چکاپ ازشون بکن! هی

با بارش از روم رد  نیسنگ ن ی ماش کی بلندشم انگار   خواستی دلم نم دم،یکش ی اازه یخم
 شده بود. 



 ی خیسکوت 

 
193 

 

 . دارشمیانگار مجبور بودم که ب اما

  ری کردم بلندبشم که الدن دستش رو انداخت ز یدادم به تخت و آروم سع  هیرو تک دستم
 وارد نشه.  دمی د بیبه دست آس یکمرم تا فشار

 ی اروبه رو شدم که از اتاق روبه رو یتخت نشستم که در اتاق باز بود و من با سپهر ی رو
 . شدیخارج م

 دنش؟ یبا د کنهیم  ریمن انقدر زود تغ حال   یچطور ایخدا

  یبود و چهار چشم دهی خواب از سرم پر دنشیبا د شد یهام از خواب باز نمکه چشم  یمن
 .کردمیداشتم بهش نگاه م 

 نگاهم رو ازش گرفتم. عیفکر سر  نی! با ا کنم؟ی متوجه بشه که دارم نگاهش م نکنه

 .نیپا  می الزم از اتاق خارج شدم و رفت ی شدم و بعد از کارها بلند

  ییآقا کی خانم و   ایکه دور هم جمع شده بودن به همراه آند  دمیگروه خانواده رو د نیپا
 که کنارش نشسته بود و سپهر. 

 ه؟ یاون مرد ک  یعنی

 . دیاز آشپزخونه خارج شد که من رو د  شبنم

   ؟ ی شد داری اه ب -

 ابم. بهش بگم نه هنوز خو خواستی دلم م یلیخ

 ، سالم.آره  -

بود که متوجه من شده بودن و داشتن نگاه   ییهادوم صحبتم رو به مهمون  قسمت
 .کردنیم

 زودتر جواب داد. بهیغر  مرد



 ی خیسکوت 

 
194 

 

 خدا بد نده. ؛ی خورد ریت دمی سالم دخترم، شن -

که   می ما هست نی ا دهیممنون، خدا بد نم یلیخارج کردم و گفتم: خ ی رو از حالت سرد لحنم
 .میکنی بد م هیو بق به خودمون 

وقت بد    چی زد و جواب داد: درسته، خدا ه یبرق ن ی هاش از تحسحرفم چشم  نی با ا مرد
 سرپا نباش!  ادیدخترم ز نیبش خواد؛ی رو نم هاشن یبدتر   یهاش رو حتبنده 

و هنوز   سادی مجسمه سر پا وا ک ی مثل   یبابا من همونطور ی حرف متوجه شدم که ا نیا با
 . نشستم 

من حرف بزنم، اوالا سالم ثالثاا  مرسده   زارهیآقا که نم  نینشستنم مامان سپهر گفت: ا  با
 هستن.  ی همسر من هاد شونیجان ا

 خوشبختم. -

 دخترم. نیجواب دادن: همچن ی هاد آقا

که دکتر   یمسکن ی هابگو تا قرص  یاگه درد دار ؟ی بهم گفت: حالت بهتره؟ درد ندار بابا
 !یبخور می داده رو بد بهت

 ؟ ی نه بابا جان من خوبم، شما بهتر -

 لحظه سرخ شد و بعد تند گفت: آره.  ک ی حرفم بابا  نیا با

 :(( چوندیهمه رو پ  ییجورا  هیشروع کرد به حرف زدن،  ی بعد رو به آقا هاد  و

 بوده. ی کسالتش چ ل یبپرسه دل ینکنه کس نکهیاز ا  دیجونم بابا خجالت کش ی ا

 شدم. ری که مامان داده بود دستم درگ  ی اوه ی نشستم و با ظرف م آروم

 من بخورم.  دادیو م کردی م کهی ت  کهیرو ت هان یبود ا  یکی  شدینم یهع
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  کیداخلش توسط   ی هاوه یدستم همراه با م ی فکرم تموم نشده بود که ظرف تو ن یا هنوز
 نفر ازم ربوده شد. 

 من رو برد.  ی هاوه یچرا م بادتر یب ی . پسره دمیرو د  دی که فر برگشتم

 ؟یکنی چه کار م -

  کهیو ت هاوه یکنارم نشست و بدون توجه به حرف من شروع کرد به پوست گرفتن م دیفر 
 کردنشون.  کهیت

 ها مال من بود.اون ی بد یلیخ دی فر -

 زد رو دستم.  یواشک ی  دونهیبردم سمت ظرف که   دست

 بردارم که...  وهی شدم خواستم برم باز م دیامنا  گهید

 رو آماده کرده بود. هاوه یمن م ی قربون داداش گلم بشم من؛ برا یاله

 تشکر بهش نگاه کردم. با

 . میداداش یمرس -

من، نگاه پر حسرتت رو که   ی نداشت فرشته  یرو انداخت دور گردنم و گفت: قابل دستش
 یکشتیم  یداشت یول  شت،ی اومدم پ نیهم ی برا ی خوای م یچ دمیفهم  دمی د هاوه یبه م

 ها. من رو 

 رو با چاقو برداشتن و بردم سمتش دهنش. وهیقاچ از م  کی و   دمی خند آروم

 . دیرو بوس می شونیرو خورد آخر سر هم پ وهیرو باز کرد و م دهنش

 رو دوست دارن!  گهیهاتون انقدر هم دچه خوبه که بچه یآخ -

 .زدیحرف رو م نیخانم بود که به مامان ا  ای آند

 ندارن.   یو اصالا با هم مشکل دنی هم م ی جواب داد: آره خداروشکر جونشون رو برا مامان
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 رفتن؛  شی رو در نظر گرفتن و پ یبحث کی  یهمگ

هام رو گردوندم که چشمم به  ها و... چشم بچه یکی  ،ی آشپز  یکی ش، ی در مورد آرا یکی
 سپهر خورد. 

 م رو برگردونم ازش که...رو خواستم

 ! رونیب ایب گه یم دمی کرد فهم رونیکه به ب ی ااشاره  با

 برم؟!  د ی ! چه کار داره؟ باوا

 قیهام عمتنفس  زد،ی سپهر قلبم تند م  دنیبه خودم دروغ بگم؛ من با د تونمی نم من
  ایعالئم، عالئم عاشق شدنه  نی که ا دونمی بکشم اما نم هیعطرش رو به ر  نکهیا ی برا شدیم

 نه. 

 مبل بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه.  ی متوجه نشن از رو هیکه بق یجور

از اون در رفت و آمد   شتریها بو خدمتکار  شدیباز م اط یدر داشت که به ح کی  آشپزخونه
 داشتن. 

 . دمیخانم رو د یوارد شدن به آشپزخونه مهر با

 کرد؟ ی چه کار م نجایجون ا ی من! مهر ی خدا

 جون!  یمهر -

هاش رو از هم باز کرد و  صدام برگشت سمتم، سمتش قدم برداشتم که دست  دنیشن با
 .دیمن ر  به آغوش کش 

 سالم دخترکم.  -

 ؟ ی اومد یک  ؟یکنیچه کار م  نجایا  زم،یسالم عز  -

 . دیرو بوس می شونیزد و پ  ی جون لبخند یمهر
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باشم و بهت   نجایا  امیاومدم جونم، مادرت زنگ زد و گفت ب ی بود  دهی که خواب یزمان -
 برسم.

دوست دارم   ی امن هست. من اون رو اندازه  ی زن خدمتکار خونه نیانگار نه انگار که ا اصالا 
که دو زن مهربون جاش رو پر کرده   یمهریمادر ب ی به اندازه  دی شا  ست،یکه قابل گفتن ن

 بودن. 

 .اط یح ی برم توات من جون با اجازه  یمهر -

 کرد سمت در.  م یجون دستش رو پشت کمرم گذاشت و راهنما  یمهر

 .ارمیو برات م کنمیتو رو درست م  لیشکالت داغ باب م هیبرو دخترم من هم  -

 باشه.  اط یح ی که سپهر تو ادیب ینه! امکان داره زمان ی وا

 جون... یمهر -

 جون اعتماد داشتم.  یاما حرفم رو عوض کردم؛ من به مهر خوامیخواستم بگم نم  اول

 دلم هوس کرده!  اری نده و اگه ممکنه دوتا ب یو به کس ارشیلطفاا خودت ب -

رفت سراغ درست کردن شکالت داغ، من هم رفتم   سری جون با گفتن چشم بالم یمهر
 . رونیب

  یبر نکهیمگر ا  نداشت دیبهش د ییجا  چیتاب بود که پاتوق من بود و ه کی باغ  ی تو
 رو به خاطر آرامشش دوست داشتم.  نجا یا کش،ینزد

  نیهم  ی دارم برا ییبه تنها اجیاحت رمی به اونجا م یکه من وقت دونستنی هم م همه
 .شدنی مزاحمم نم

اومد که انکان داره سپهر ندونه که من کجا هستم پس بلند شدم   ادمیتاب  ی نشستن رو با
اما تا بلند شدم سپهر رو   نجای به ا  می ایکنه بعد ب دامی چشمش باشم بتونه پ ی تا برم جلو

 .اومدی که داشت سمت من م دمید
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بلند نشو مقابلم گرفت و   ی هاش رو به معنا بهم خواستم بلند بشم که دست  دنش یرس با
 گفت: نه بلند نشو! 

 تاب قرار داشت نشست.  ی رو که روبه  یتخته سنگ ی رفت و رو بعد

 ن؟ ی داشت ین کاربا م  -

 رو صاف کرد. صداش

 شتر؟ یب ییآشنا ی برا می رو با هم باش یمدت شهی... مزهیبگم که... چ خواستمی م قتاا یحق -

 رفت.  ادمیهم   دنینفس کش یشکه شدم که حت چنان

 ! م؟یمن! اون االن در خواست داد که با هم باش ی خدا

جواب   عی مطمئن نشدم که سر داشتم بگم آره که به خودم اومدم، من که از حس ام قصد
 بله بدم. 

 خب اون هم درخواست ازدواج نداد. یول

 پام بزار.  ی راه جلو کی چه کار کنم خودت  دونمی نم ایخدا

 که سفارش من روش بود اومد.   ی ای نیجون با س یمهر  نیح نیهم در

 قربونت بشم خداجونم.  یاله

 نزد. یحرف  چیشد ه ک یبه ما نزد یاما وقت کردی بهم نگاه م یجور سوال کی جون   یمهر

 آقا!  دی بفرما -

  ک یاز  یمن رو که دست کم وانیجون ل یخودش رو برداشت، مهر وانی سپهر ل نکهیاز ا  بعد
 پارچ بزرگ نداشت رو داد دستم. 

 لبخند بزرگ.  کی خندم گرفت که نشونش شد   دنشید با
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 جون.  یمهر یمرس -

 د؟ ی با من ندار ی اگه ی دخترم، کار د کنمی خواهش م -

 . زمیرو بستم و گفتم: نه عز هامچشم 

 جون با گفتن با اجازه ما رو ترک کرد و رفت داخل. یمهر

کمرم رو راست   عیکه انگار بهم شک کارد کرده بودن سر یجور دیکش  ری دستم ت هیثان  کی
 کردم.

 حالتون خوبه؟  -

 گرفتم.  ینفس

 دستم درد گرفت باز خوب شد.  هیثان  کیخوبم   -

 . کردیم دادیهاش بچشم  ی تو ی راحت نشست اما باز هم نگران نکهیا با

 . دیشکالت داغ دوست دار یلیخ نکهیمثل ا -

 اش چرخوندم.لبه  ی نگاه کردم، انگشتم رو رو وانمیل به

 . یلیآره خ -

 جواب دادم: د؛ی گفتن معلومه باز سوال اولش رو پرس با

 تا بهش فکر کنم.  دی رو به من فرصت بد یچند روز لطفاا 

پس بهتره   زارهی م  ریتاث ندتونیآ  ی موضوع تو نی و شمرده گفت: حق با شماست، ا آروم
 هست؟  یجواب. زمان کاف ی برا امیم  گهیمن دو روز د د؛یخوب فکر کن یلیخ

 .یریگ   میتصم ی باشه برا ی کنم دو روز کاف فکر 

 فعالا خبردار نشه!  یهست، فقط کس یبله کاف -
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 بله چشم.  -

 بود.  لمیکه باب م یظیآروم شروع کردم به خوردن شکالت داغ غل آروم

هم   قاا یبشه، دق ظیدو بسته برام درست کنه تا غل شدی مجبور م  شهیجون هم یمهر
 .هیام واسه چعالقه ن یا دونمینم

 . خوردمی مورعالقم م یدن ی و از نوش خوردمیو آروم تاب م   ساکت

داره به   دمیدستم و بعد به سپهر کردم که د ی تو  وانی تموم شدنش نگاه ناراحتم رو به ل با
 .خندهی من م

 .یخوب یل ی دختر تو خ ی وا -

 اش ادامه داد. بعد به خنده  و

ت کردم که نفس خوردم بعد... همش نگاه  کیکه من همش رو   ی انقدر قشنگ خورد  -
 . یکنینگاه م  وانتیبه ل یبا حسرت دار  دمید

 باز هم به خنده اش ادامه داد. و

 .خودم رو گرفتم  ی بگم کوفت که جلو خواستمیم

 داخل.  میبهتره بر  نید یخند  یلیخب خ -

رو ازش   انوی حرفم بلند شدم که اون هم بلند شد، دستم رو سمتش گرفتم تا ل نیاز ا  بعد
 .دیکه دستش رو عقب کش رمیبگ

 .دهید بی داخل شما دستتون آس ارمیبه من م نیرو هم بد  یکیاون   -

  رمیآشپزخونه م  ی من از تو  نی دستم سالمه بد ی کی  نیو گفتم: ا  دمی رو عقب نکش دستم
 .می لو نر ینجوریکه ا دی بر ی از در اصل دیشما با 
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  د؛یدست من بود رو هم قاپ ی که تو یبا من اون هاوان یل ی با گفتن: تا در ورود سپهر
 افتادم.  یزی چ کی ادی هویخواست ادامه راهش رو بره که 

 صبر کن!  -

 و برگشت سمت من. سادیوا  سپهر

 جان!  -

 . خودم رو جمع و جور کردم.ختیدلم ر هویحرف  نیا با

 ! د؟ی کن یخودتون رو کامل معرف دی خواینسبت به شما ندارم نم  یشناخت چی من ه -

 خودش.  یشونیپ  ی زد تو ی کیبود  یکه خال یبا دست سپهر

و هشت سالمه، تک فرزند   ستیهستم، ب ی. من سپهر ملکشاه ها یگی آخ راست م -
  ؛یدانشگاه افسر ی هم دکترا گرفتم تو التیشغلم سرهنگ دوم هستم تحص نکهیهستم و ا 

 بود؟  یاوک 

 د؟ یمن دار ی فقط شما راجب گذشته  م،یبر   میتونیم  گهی: آره، االن دگفتم

من خبردار شد   ی که از عالقه یتکون داد و گفت: بله برادرتون وقت د ی تا ی به معنا یسر
  زینه چ نیدادن و من هم گفتم که فقط شما مهم هست حیمن توض ی رو برا زیهمه چ

 . ی اگه ید

 فکر.  ی قدم برداشتم و رفتم تو واشی  واشی

 چرا انقدر مشتاقم که عطرش رو تنفس کنم؟  ه؟ یپسر چ نی حس من به ا یعنی

برگشتم سمت سپهر و   حواسی ب دم،یرس یبه در پشت کردمی که داشتم فکر م نجوریهم
 .رمی رو بگ هاوان یدستم رو دراز کردم تا ل
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برگشتم و رفتم   ی اگه ید  زیتر از هر چ حواسی دستم گذاشت و من ب ی رو تو  هاوان یل سپهر
 داخل. 

 و روش نشستم.  دمیرو عقب کش ی ایصندل زیم ی رو هاوان یگذاشتن ل با

جون   یشد و مهر   دهیبه عقب کش میاروبه رو  یکه صندل  کردمی داشتم فکر م ینجوریهپ
 اون نشست.  ی رو

 زودتر به حرف اومدم.  نیهم ی بگه برا یچ خوادی که م دونستمیم

  د یایامشب قبل از خواب ب شهی اگه م ست،یتنش االن نهست که زمان گف ییزای چ هی -
 !  میتا با هم حرف بزن شمیپ

 بود گذاشت و دستم رو فشرد. زیم ی دست من که رو ی جون دستش رو رو یمهر

  یوارد زندگ  تی سالگ  ۱۹ ی بودم که تو یکه من فقط زن ن یبهت اعتماد دارم دخترکم، با ا -
و    یدوستت دارم که برام مهم باش یو اونقدر دونمی شدم اما تو رو مثل دخترم م تیشخص

 بهت اعتماد داشته باشم. 

 هاش و با عشق بهش نگاه کردم.انگشت  ی شستم رو گذاشتم رو انگشت

 ! زیهمه چ ی شکرت واسه  ایخدا

 ! یینجا یمهمونا زشته ا شی پاشو دخترم پاشو برو پ -

 .هیرفتم سمت بق حرفش آروم بلند شدم و نیا با

رفتم و   نی هم ی هست برا یخال ی فقط کنار سوزان جا دمیبه اطراف کردم که د ینگاه
 کنارش نشستم. 

 بود که متوجه نشد من کنارش نشستم. شی گوش  ریدرگ  یجور سوزان

 ! ره؟ یکه انقدر درگ  دهیم امیداره بهش پ یک  یعنی
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 بود نفسم رفت.  شی گوش ی که تو یزیچ  دنیبا د  یول دمیکش شیبه گوش یسرک 

  گفتنیها رو که م! االن حرف بچه دم؟ی فهمیم ینجور یا دی بودم که با بهیاونقدر غر یعنی
 . هیبشم چ  یزیچ کی حواسم بهش باشه تا متوجه  

 نگاه من شد که برگشت سمتم. ینیکه انگار متوجه سنگ کردمی بهش نگاه م ینجوریهم

 . دمی و فهم  دمیرو د زیکه من همه چ دی حالتم فهم دنید با

 پاهاش. ی رو خاموش کرد و گذاشت رو یگوش  ی صفحه   عیسر

 .دم ی م حیبهت توض -

 شک نکنن.  یزیبه چ هیباشم تا بق ی کردم آروم و عاد یسع

 . دمیرو خودم فهم یگفتیبهم م  دی رو که با یز یهرچ ستیالزم ن -

 از سر جام بلند شدم.  سیادامه بده که با گفتن ه خواست

 که الله روش نشسته بود. ی اره سمت مبل تک نف رفتم 

 !یجات رو با من عوض کن شهیالله م -

 بلند شد و جاش رو داد بهم. یحرف چیبدون ه  یمتعجب و پرسوال بهم نگاه کرد ول الله

 پر بود. یلیاما دلم خ کردمیگوش م هیبق ی هانشسته بودم و داشتم به حرف  ساکت

بلند   ی همگ می که غذا بخور می شام حاضره و بر  گفتیها که ماز خدمتکار  یکی  ی صدا با
 . می شد

ساده    ییجابه جا  کی که من باز هم با  نهینشستن مرسده خواست کنار من بش یموقع
 کنارش ننشستم. 

شروع کردم به  یزیبود، اما من بدون توجه به چ  دهی رس انی تحملش به پا ی آستانه انگار
 نگاه نکردم.  یالا هم به گسخودم و اص ی خورد غذا
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اسم رو همون   نیفکر کنم، ا  کمی و   ییتاب تنها ی از خوردن شام دلم خواست که برم رو بعد
 روش گذاشتم.  دمشیاول که د

 به زبون اومد.  دهیند  ری که اون شبنم خ  رونی ب رفتمی جلب توجه داشتم م بدون 

 ؟ یریم  یمرسده کجا دار -

 وقت نشناس. ی دختره  پوف،

 هوا بخورم.   رونیب رمیدارم م -

 !ادی سوز م  رونیخوب تنت کن دخترم ب  زی چ هیگفت:  بابا

بود که من شنل مامان رو   یچوب لباس  کیگفتن چشم حرکت کردم سمت در، کنار در  با
 هام انداختمش.شونه   ی بودم پس سمتش رفتم و برش داشتم و رو دهی اون د ی رو

 تاب نشستم و شروع کردم به تاب خوردن.  ی رو رفتم 

 موضوع رو نگفت؟  نی کدومشون به من ا  چی دونستن و ه بهیها من رو غر اون  چرا

  نی جفت پا که مشخص بود مال سوزان هست سرم رو باال آوردم و دوباره پا کی  دنید با
 رو نگاه کردم. 

 ! کنمیبدم خواهش م حیمرسده بزار برات توض -

برام   ی که بخوا یستین ی خودته و تو راو یزندگ  نی ا ست، یمن مربوط نجواب دادم: به  سرد
 .یداستان بگ

 رو بهت بگم.  قتیحق خوامی برات داستان ببافم م خوامیجواب داد: نه اصالا نم تند

 که بگه. خوادی از اول نگفته پس االن هم نم یوقت

 ؟ یرو بشنوم اوک  یز یچ خوامی من نم -
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زود  ای  ری د دی که بگم، تو با خوامی به ابروش انداخت و گفت: اما من م  ینیچ مرسده
 . ی دیفهمیم

 جوابش رو دادم. ی اغم نهفته  با

 بخوام بفهمم.  ای یبگ  ی که بخوا یندارم با کس یمن نسبت -

 و سرد.  ی جد یهاش نگاه کردم؛ نگاهچشم  ی رو بلند کردم و تو سرم

همکار با تو ندارم،    کیهم   دیشا   ای یدوست کی  جزء یمن نه خواهر اون پسرم و نه نسبت -
 خبر داشته باشم.  یکس یشخص ی هاموضوع  ی درباره  گهیکه د خوامینم

 تنها باشم!  خوامیهم لطفاا برو م  االن

 هام رو بستم.بهش شروع کردم به تاب خوردن و چشم  توجهیبزنه که ب  یحرف خواست

 بزنم که ساکت موند.  یباهاش حرف خوامیحرکتم انگار متوجه شد که نم نیا با

 رفت؟ چه بهتر.  یعنی شدم،  الشیخی ب گهیهاش اومد که دقدم  ی صدا

 .نشسته که سپهر نشسته بود  ییجا  قاا یدق دمینه که د ایرفته  نمیباز کردم بب کمی رو  چشمم

به دور و برم کردم   یانجام بدم روم رو چرخوندم و نگاه یعیضا یلیواکنش خ  نکهیا بدون 
 روبه رو شدم.  یجالب زیکه با چ

 .کردیو داشت به سوزان نگاه م نجایاومده بود ا مهرداد

 هام رو بستم.طور. برگشتم به حالت اولم و چشم  نیپس که ا هع

 ! این نجایهم ا گهی انگار کارت داره، د  ششیپ یبهتره بر -

 تازه با حرف من متوجه شده بود که اون هم اونجاست. انگار
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فشار دادم که تاب شروع کرد به حرکت،   نیم رو به زمواقعا رفته بود؛ پا   گهید نباریا
  شتریخورد و شتابش ب ی که تاب تکون تند کردمی و فکر م خوردمیآروم تاب م  نجوریهم
 شد. 

 . دمی رو باز کردم و برگشتم عقب که سپهر رو د هامچشم 

 باهات حرف بزنم تا آروم بشم.  کمیهولت بدم و   خوامی ... ش آروم باش! فقط مشیه -

 موندم، کمرم رو راست کردم و به جلوم نگاه کردم.  ساکت

 .وفتم ی ن نیزم ی تاب گذاشتم که در هست تاب خوردن رو ی هاله یم ی رو رو دستم

سوزان   یبه گوش  دی دار دمیکه د یآرامش از تنم رفت؛ زمان  تونیو آشفتگحالتون  دنی با د -
سوزان و مهرداد    نیکه شما از رابطه ب دمیفهم کنهیم   ریو جالت چهرتون تغ  دیکنی نگاه م

 .نی ساله به وجود اومده خبردار شد کیکه 

  نیاز ا دمی به سوزان رو د  هاتونیمحلی ب یو حت نیکه جاتون رو عوض کرد  یزمان اما
 کردم. دای پ نانیموضوع اطم

مهرداد رو نداده بود و مهرداد از  امیجواب پ گه ید ی که تو متوجه شد یاز زمان سوزان
 بود.   خبری موضوع ب

  ی لعنت به من که نذاشتم سوزان برا 》جمله گفت کی که من بهش گفتم فقط  یزمان
رفتن اعتماد مرسده نسبت به سوزان  نیباعث از ب ینجوریمرسده موضوع رو بگه و ا

 《شدم.

بده اما من ازش خواستم که اجازه   حیو براتون موضوع رو توض شتون ی پ ادیداشن ب قصد
 . یو تنها باش  یفکر کن کمیبده تو  

تا باهات   شتی و اومدم پ ارمیتو رو دووم ب ینتونستم ناآروم ینیبیهمون طور که م یول
 صحبت کنم و با آروم شدن تو من هم آروم بشم. 



 ی خیسکوت 

 
207 

 

 بود که من االن تجربه کردم؟!  ی حس ن یقند تو دلم آب شد هم گنیکه م یزی اون چ یعنی

 شده بودم؟ مگه قرار نبود فعالا فکر کنم؟  ینجوریمن ا  چرا

 .کردی و رو م ر یدل من رو ز ینجوریچرا اومده بود و ا پس

 .دم یصورتم د  ی شپهر رو جلو ی که چهره  کردمی داشتم فکر م ینجوریهم

 و دستم رو از تاب ول کردم که...  دمی کش ینیه دهی ترس

 ی چند لحظه اتفاق افتاد؛ افتادن من از تاب و بغل گرفتن من توسط سپهر برا  فقط
 .نی از برخورد سر من با زم ی ریجلوگ 

 کردم بلند بشم.   یگذاشتم و سع شی پهن و عضوالن ی نه یس ی رو رو دستم

 شلوارم رو پاک کردم. ی رو ی ااکمک سپهر بلند شدم، خم شدم و خاک با

  دی با نکهی ا  یعنی نی تحمل کنم و ا تونستمیبود که نم ی دردش در حد کرد،ی درد م دستم
 . کردمی حتماا مسکن استفاده م

 سمت سپهر.  برگشتم

 ... اما  نیرف زد و باهام ح نی اومد شمی پ نکهیمن حالم خوبه، ممنون بابت ا  -

 گفتم؟ ی بهش م دی با ایآ

 اما؟  -

خودش و سوزان به   یشخص  یزندگ  دینفس گفتم: به مهرداد بگ کیرو جزم کردم و  عزمم
 که بخوام ناراحت بشم.  می با هم ندار ی اینداره، ما نسبت خون یربط چیمن ه

 . ی اگه ید زیچ   چیمن فقط به خاطر تفکرات ذهن خودم بود نه ه یناراحت

 گفتن حرفم روم رو ازش برگردوندم و حرکت کردم سمت خونه. با
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 بدم.  یجواب خواستم ی اما من نم زدی که صدام م اومد ی سپهر م ی صدا

 تنها باشم.  کم یخودم و  ی برم خونه د یبا کنمی م فکر 

 بود رو بخورم. خچالی  ی که تو یفکر رفتم سمت آشپزخونه تا قرص مسکن  نیا با

 جون صداش زدم.  یمهر دنید با

 جانم؟  -

 شهیاگه م نکه یو ا  نیقرص مسکن به من بد  کی   زحمتی گفتم: جانت سالمت، ب آروم
 ! ییجا کی  می باهم بر   دیبفهمه آماده بش ی کس نکهیبدون ا

 ترس بهم نگاه کرد. با

 ن؟ یخدا مرگم بده درد دار -

 و ترسش زدم.  شینگران  نیبه ا ی لبخند

 . ستیذره که مهم ن کی  -

 آب داد دستم.  وان ی ل کی و فرز قرص رو به همراه   عیسر

 بخور دخترم تا من برم حاضر بشم!  -

 .دیپرس ینم ی اخوب بود که سوال اضافه  چه

 .دم یآب رو سر کش وانیدهنم گذاشتم و در آخر ل ی رو تو قرص 

 جون رفت سمت اتاقش و من هم رفتم که حاضر بشم. یمهر

طرف و اون طرف رو نگاه کردم   نیا  اط یبا احتاز اتاق خارج شدم،  واشی حاضر شدنم  با
 نه.  ا یهست  یکس نمیبب
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و داره اشاره   یرفته سمت در پشت دمیجون رفتم که د یسمت اتاق مهر یکس دنی ند با
 .نجامیمن ا ایکه ب کنهیم

 از رفتنم خبردار بشه. یکس خوامی بود که من نم  دهیخوب فهم یلیخ

 که دستم بود رو ازم گرفت.  یفیجون ک  یمهر م؛یخارج شد  یهم از در پشت با

 .ارمیرو خودم م فیپس ک  یدرد هم دار نکهیو ا شهی دستت خسته م -

 ناراحت نشه قبول کردم. نکهیا ی برا

 . یاصل ابونیبه خ می دیکه رس  می هم به راه افتاد با

 ! ری دربست بگ یتاکس هی  زحمتی جون ب یمهر -

 ذاشت. چشمش گ ی چشم گفتن رو ی جون دستش رو معنا یمهر

 دربست!  -

 جون در رو باز کرد و اشاره کرد که من اول برم تو.  ی مهد ساد؛ی وا یسمند زرد رنگ نیماش

 راه افتاد.  نیجون هم نشست و ماش یمحض نشستن من مهر به

 مهربون بود گفت: کجا برم؟  ی با چهره  ی رمردیکه پ راننده

نفر   کیازش خبردار نشده بود به جزء  یبود که تا حاال کس  ییبرم جا خواستم یکه م ییجا
 .گه یمن نم ی از جا یکه به کس  دونستم ینفر هم م  کیو اون  

 دادم.  هی تک یرو که دادم سرم رو به صندل آدرس

 . شدیاما انگار نم  میرسیکه م  یبخوابم تا زمان کمیداشتم   دوست

 . میبود  ده ینگاه کردم؛ رس رونیبه ب نیماش سادنی وا با

 نجاست؟ یهم -
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 بود گفتم: بله ممنون درسته. ده یسوال رو پرس  نیکه با تعجب ا ی اراننده  به

گذاشته بود برداشتم، از   یصندل   ی جون رو یخودم رو که مهر فیرو دراز کردم و ک  دستم
 داخلش پول برداشتم و دادم به راننده.

داشن و تار و   ی ای میکه بافت قد  ی اسمت خونه  م ی و رفت می شد ادهیپ  نیاز ماش یتشکر با
 پودش پر از خاطره بود.

 .کردنیجون صداش م زی بود که همه عز یزن ی خونه  یمی قد ی خونه  نیا

 فرق داشت.  هادن ید ی با همه   دنی اما اون د دمیرو د شونیا یبار به صورت اتفاق کی  من

 ی که داشتن از خونه کردی نگاه م ییهاهافتاده بود و با درد به بچ  نی زم ی رو زجونیعز
 تا خونه رو بفروشن و ارث خودشون رو ازش بردارن. رونیب نداختنشی خودش م

خونه که بشه  هیپول داشتم که دوست داشتم اون پول رو بدم به  یزمان مقدار اون
 من. گاهیمخف

بودم و ماجرا   ده ی رس نجایراه رفتن به ا یخواست خدا بود که من اون روز بعد از ساعت انگار
 بودم. دهی رو فهم

  ی رفتن و مادرشون رو تو هاوجدان ی خونه اون ب  دی به محض خر دم؛ی رو ازشون خر  خونه
 جا گذاشتن. ابونیخ

من   زجونیخونه و ازش خواستم که عز  ی جون رو بردم تو زیعز  هینطوریا  دنی هم که د من
 خونه. نیا  ی باشه و ماُمن آرامش من تو

  یمقدار انهیمن قبول کرد اما ازم خواست که سال ی ه یاما با بغض و گر کردی قبول نم اولش
 قبول نکردم. یموندنش بهم بده که من با ناراحت نجایپول بابت ا 

بودن   بایب و زخو ی ابه اندازه  بافت ی که م ییهاسنش باال بود اما فرش  نکهیجون با ا  زیعز
 .آوردی در م ینطوریرو هم شی جون خرج زندگ  زیداشت، عز ی اد یز ی هادار یکه خر
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 مهربونش بلند شد. ی زدم که صدا در

 ه؟ یک  -

  یهمه راه نر نیو تو ا  رمیبگ فون یاسمجا آ  ی جون! هرچقدر گفتم بزار برا زیاز دست عز  آخ
 قبول نکرد که نکرد. ی و برگرد

 جون.  زی منم عز -

 گرفته بود. یمضاعف  یمن انرژ ی صدا  دنی با شن انگار

 اومدم دخترم اومدم. زیقربونت بشه عز یآخ اله -

 شد. داری چادر گلدارش پد ی جون تو ز یبا نمک عز ی باز شدن در چهره  با

 آرامش. نی گرفتم از ا یق یبغلش انداختم ودم عم ی رو تو خودم

 جون دور شدم.  زیو از عزجون حواسم اومد سر جاش   یسالم گفتن مهر  ی صدا با

 دختر افتاد حواسم پرت شد.  نیمن چشمم به ا   د یآخ سالم، ببخش -

 تو!  دیبفرما ن؟یهست خوب

 جون متوجه دست من شد.  زیداخل؛ داخل خونه عز میرفت یهمگ

  ک یکرد  دا ی پ نانیو خودش نگاه کرد و در آخر که اطم ستین یزیکه چ می بهش فهموند  تا
 اشون کرد.لحاف آورد و آماده  کی تشک و دوتا بالشت و در آخر  

 آرنجش.   ریرو جمع کرد ز چادرش

 زود باش دراز بکش! -

 خنده بهش نگاه کردم. با

 من خوبم دورت بگردم. -
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 زود باش!  ، ی انجام بد دی رو با گمیمن م  یاخم گفت: هرچ با

 .دمی تشک و دراز کش ی شالم رو از سرم در آوردم و رفتم رو  آروم

 .خواستی دلم م شهیهست که هم ییهاخونه از اون خونه نیا

مبل بالشتک داره   ی تخت تشک داره، به جا ی داره، به جا یکرس یبخار ی که به جا ی اخونه
 داره.  یتجمالت سادگ  ی و در اصل به جا

نشسته بود گفت:   می که از اول اومده بود یکه هنوز هم همون شکل  یجون به مهر زیعز
 ! یرو بهت نشون بدم تا راحت باش یاتاق ایشما هم پاشو ب

 چکار کنم؟  د یپرسی انداختم که انگار داشت م یبهم نگاه یمهر

من   شیپ  نجایشما هم ا  م،ینجایمدت ا هیجون، پاشو برو چادرت رو درار که  ی پاشو مهر -
 . دیمونیم

 . دیرو خاموش کن تونی گوش شهیاگه م  زحمتی ب فقط

 و برگشت سمت من. سادیاتاق با قسمت آخر حرف من وا ی که بلند شده بود بره تو یمهر

 چرا خانم جان؟  -

 . دمیخند  گفتی بهم م هیحرفش که در مقابل بق نیا به

رو ازشون    یمدت کی  خوامیم نجا، یا ادی و ب می بفهمه که کجا هست یکس خوامی چون نم -
 دور باشم و فکر کنم.

 « ها.داروهاتون رو آوردم ی گرفت و گفت:» خوب شد همه ینفس یمهر

 تکون دادم.  عیو سر دمی حرفش خند نیا به

 .دی ممنونم که به فکر بود -

 ها.جون هم قدم شد سمت اتاق  زی دخترکم با عز مِ ی مادر  فهیگفتن وظ با
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 فرو برم.  ی قیامش خونه باعث شد به خواب عمهام رو بستم تا فکر کنم که آرهم چشم  من

 الله

 بود. ومدهی گذشته بود و هنوز مرسده ن  یساعت مین

 خونه باز شد که سوزان و مهرداد اومدن داخل. در

لب زد:» مرسده   کنمی من دارم نگاهش م دی د یجمع چرخوند و وقت ی سرش رو تو   سوزان
 کو؟« 

 تکون دادم. ینف ی سرم رو به معنا  آروم

 تو هنوز.   ومدهین -

 رنگ داد. ریمقدار تغ   کیحرفم رنگش   نیا با

 ده؟ یشده؟ نکنه ماجرا رو فهم یچ یعنی

خانم بپرسم   یتند بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه تا از مهر  دی فکر رنگ خودمم پر   نیا با
 که مرسده کجاست. 

 .دمی که اونجا بود پرس گهی د یکیجون از   یمهر  دنی با آشپزخونه و ند دنیرس با

 شما؟!  نید ی خانم و مرسده رو ند یمهر -

خانم اومدن و قرص مسکن خواستن و بعد از اون با   شیپ کمیجواب داد: »  خدمتکار
 جون رفتن باال.« یمهر

 درد داشته رفته بخوابه؟  یعنی یاله

 ممنون.  -

 کجان که...  نمیرفتم باال تا بب عیسر بعد
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 کجا رفتن!  اهن یخودت رحم کن ا ایخدا

 باال.  ومدیکه با سوزان روبه رو شدم که داشت م نی برم پا برگشتم

 بود نه؟ دهیمرسده فهم -

 حرفم حواسش به من جمع شد.  نیا با

 آره. -

 فکر کردم.   زیچ  هیجوابش فقط به  دنیشن با

 .شکنه ی دلش م ییهازمان  کی آدم جهان باشه اما   نیتراگه سنگ  یحت یدختر هر

 مرسده رفِت.  -

 ها.سمت اتاق  دیحرفم سوزان شکه شد؛ انگار حرف من رو باور نداشت که دو نیا با

 رو گفتم.  قتیبود که حق دهی خانم انگار فهم یمرسده و مهر  دنی ند با

که سپهر داشت به مهرداد   یرو خبردار کنم اما با حرف هیکه بق نیکردم سمت پا حرکت
ها نشستم و نفسم قطع شد، قلبم  پله  ی سده به مهرداد رومر  غامیدر اصل پ یعنی گفت،یم

 . دنینزد و بعد دوباره شروع کرد به تپ هیثان کی  ی برا

 اومد سمت من. عیها بود متوجه شد و سرکه رو به پله  مهرداد

 حالت خوبه؟  -

 فرستادم و گفتم:» اون رفِت.«  نیگلوم بود رو پا  ی که تو یبغض

 پهن شد.  نیزم ی هاش گرفتن که روحرفم انگار رمق رو از پا  نیا با

سمت   دی هم بهمون جلب شد، مادرش بلند شد و اومد سمت ما اما سپهر دو  هیبق توجه
 باال.
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 کرد؟ی کس حرفم رو قبول نم چ یه چرا

 افتاده؟«  یکنار مهرداد نشست و گفت:» چه اتفاق مادرش

 نگاهش کرد.  حرفی ساکت و ب دادمهر

 نه؟ «  ای افتاده   یچه اتفاق گهی م یکی:»  دینگران باز هم پرس مادرش

 از باال اومد و نالون جواب داد:» مرسده رفته.«  سپهر

 حرف مامانش با تعجب بهمون نگاه کرد که پدرش اومد جلو.  نیا با

 رفته؟  ی چ یعنی -

 دستش بود رونشون داد. ی که تو ی کاغذ سپهر

  ره؛یرو بگ یبزرگ   میتر از اون تصمکنه و مهم  دایتا آرامش پ  هر ینامه گفته که م نیا  ی تو -
 و اون رو خوندم.  رمیخودم رو بگ ی شما بود اما من نتونستم جلو ی نامه برا نیا

 کرد. شتریو نگران سپهر بغض گلوم رو ب نیغمگ ی صدا

 بودم. دهیرو شن نشونیب ی هاحرف  یهردوشون شده بودم و حت نیحس ب متوجه

  دمشونیسپهر متوجه شد که من د دمشون، ی که رفتم تا از حال مرسده باخبر بشم د یوقت
راحت شده بود و من برگشتم   الشیخ دم یند  دمیاما با اشاره من که گفته بودم شتر د 

 داخل. 

 . میاالن با نبود مرسده روبه رو شد  اما

کردن اون   هیمن بود« شروع کرد به گر ریو با گفتن:» همش تقص نیوم اومد پا آر  سوزان
 بلند.  ی هم با صدا

 ها بودن. واقعاا هم مقصر اون  کنمی رو که م فکرش
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به مرسده هم دروغ گفتن و   یاون دوتا خبر داشتن به جزء مرسده، حت   نی ب ی از ماجرا همه
 که همه خبردار بودن.  یماجرا خبر نداره در صورت نیاز ا  یکس چیبود که ه ن یاون هم  ا

 کنه. دای که آرامش پ ییجا ره ی قسمت از حرف سپهر که گفت مرسده گفته م کی  ادی  هوی

 من قرار نبود جاش رو لو بدم.  دم؛یکش یقیجاش نفس عم یآور  ادی با

 .آوردی آرامشش رو به دست م  دیبا  اون

 .بودم که من رو هم کنار نزاره دواری ام فقط

 کل  ی دانا

  ی جون هم درحال پختن سوِپ مخصوصش برا  زیخواب بود، عز  ی هنوز هم تو  مرسده
 اش دوستش داشت.دختر نداشته  ی بود که اندازه  ی امرسده 

 هم در حال خواندن نماز بود؛ با اتمام نمازش دست به دعا برد. یمهر

دلش  ی رامش رو توو آ یکه حال دخترک را خوب کن خوامی خداوندا، پروردگارا از تو م -
 .ی قرار بد

 دورش بوده خودت پناهش باش!  ی هاپناه یب ی دختر پناه همه نیا  ایخدا

 گرفته بود.  زجونیکه از عز ی اشروع کرد به بستن سجاده  نی گفتن آم با

 کارش تموم شد به سمت آشپزخونه رفت.  نکهیاز ا  بعد

ها رفته بود و  اون  ینگران بود که دخترش به خاطر پنهان کار یاون طرف ماجرا هم زن در
 ها رو گنار بزاره.و امکان داشت که اون  رهیبگ   میتصم شیزندگ  ی قصد داشت که برا

اس  خانواده  نیکه بهتون گفتم اون دختر ا  یگفت:» وقت یخانواده با پوزخند صدا دار پدر
رو قبول    مشی من تصم ره یبگ یمیصماالن هر ت د، ی شما مخالفت کرد  دی بهتره که بهش بگ

 مش« ی تصم ی بهش تو کنمی و کمک م کنمیم
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 !« ششیپ م ی سمت الله رفت و گفت:» بلند شو تا بر  صدای آروم و ب  دیفر 

متعجب و شاد جواب داد:» تو   یمرسده را لو بدهد با حالت ی که قصد نداشت جا الله
 کجاست؟«  یدونیم

 . دی حالتش آروم خند نیا  دنی با د دیفر 

 .یکه تو هم از جاش خبر دار  دونمی رو هم م نی ا دونم،ی آره م -

 ی من حافظه نیکردیکه نرفته بار اول خودم رفتم اونجا دنبالش، اما شما فکر م ادتی
 .کنمیدارم و فراموش م یفیضع

 .گهیاومد که داره درست م ادمیحرفش  نیا با

 آروم باش و حرف نزن بزار جو آروم بشه بعداا.  یدونی حاال که تو م -

خودم  ی رو برا یزیبار چ ه ی  نینالون و نگران به مادرش که کنارش بود گفت:»هم سپهر
 خواستم مامان.« 

 بغض دارش دل مادرش را لرزاند.  ی صدا

 کردن مرسده بودن.  دا یپ ی برا یانجام کار ایدرحال حرف زدن با هم  همه

بودن که  وشای داشت گروه دوم هم الدن، شبنم، سوزان و ن یثاول که هر کدوم بح گروه
 کنن. یابیمرسده رو رد  یمکان  تیموقع کردنی م یداشتن سع

ده   ی هک رو فقط تو ی هاهک بود راه ن یگروه بود که بهتر  نیا  ی نفر تو نیالله که دوم اما
 بود. ونی ها بسته بود و حاال مثالا نگران و گراون  ی رو قهیدق

 دنبالش بگردم. ابونایخ ی تو رمی اصالا من م -

 حرف توجه رو به خودش جلب کرده بود.  نیبا گفتن ا  سپهر

 زودتر خودش رو بهش رسوند. دی شد که بره اما فر بلند
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 !شنیهم پخش م هیبق  ای تو با من و الله ب -

 رو آماده کن و بفرست دنبالش!«  هاگار ی باد گفت:» گروه دی به فر سوزان

 حالت ممکن بهش نگاه کرد. نی سردتر با

فکر کن که   نیدستور رو بده نه تو، تو هم برو با عشقت به ا  نیا  دیکه با  یِ مرسده کس -
 .یچونی مرسده رو چطور بپ

 رفت.  دی سمت فر تیشد، مهرداد با عصبان شتریحرف داغ سوزان ب نیا با

 نه؟ یداره؟ االن بحث ا  یبه تو چه ربط -

قلب پدر و مادر و برادرش رو  دی که با حرف فر کردیم دادیطور داشت داد و ب نیهم
 سوزوند.

 دونهیاش م که نشون داد من رو خانواده  یکس نی دیکه شما دست از من کش یزمان -
 ام. که عاشق شدم مرسده بود متوجه شد نه خانواده  یمرسده بود، زمان

نه  دونمیخانواده م  نیکه فقط من هستم که مرسده رو جزء ا نِ یا ی نشون دهنده  هان یا
 ها.شما 

 ن؟ یراهش داد تونیکدوم کار خانوادگ  ی اما تو  دی قربون صدقه بر دیتونی فقط م هاشما 

 دست الله و سپهر رو گرفت و از خونه خارج شد.  ی اگهیبدون حرف د بعد

کم داشت  کرده بودن در آن طرف ماجرا مرسده کم  اریاختطرف ماجرا سکوت  نیدر ا همه
 . شدیم  داری و انگار که داشت ب خوردی تکون م

 مرسده 

 خوب بود.  یلیخواب خ نیشدم، ا داری خواب ب از

 جون کجان؟  یجون و مهر زیعز  یعنیبلند شدم و نشستم،   آروم
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آشپزخونه بودن   ی که تو دمیجون رو شن زیعز ی فکر از ذهنم گذشت صدا   نیکه ا نیهم
 انگار.

 کمک دست سالمم بلند شدم. با

که از خون   ی ااز خانواده  ی الحظه ی روبه رو شدم که برا یزیسمت آشپز خونه که با چ رفتم 
 خودشون بودم متنفر شدم. 

رو آب   یو مقدار کردی من تکه تکه م ی رو برا یو مقدار  گرفتی پوست م وهیجون م یمهر
 . گرفتیم

 . کردی هم داشت سوپ درست م زجونیعز

 ام نبود؟!خانواده  ی فه یها وظکار  نیا  ایآ

 برداره که با من روبه رو شد. یچ دونمیجون برگشت نم زیعز

 ؟یکنیچه کار م نجایِاه مادر ا -

 اجازه رو بهم نداد.  نی ا ازهیحرف بزنم که خم خواستم

 .دمی بلمد و باال کش ازهیخم کی رو جلو دهنم گذاشتم و   دستم

 من.  یب دیکنیچه کار م نمیاومدم بب -

 جون بلند شد و اومد سمت من. یمهر

 کرد. تمیهدا  زیرو پشت کمرم گذاشت و به سمت م دستش

 دخترم!  نیبش -

 دستم گذاشت.  ی پوست گرفته شده رو جلو ی هاوه ی م ظرف

 ! یو بدم بخور رمیرو بگ هاوه ی همشون رو بخور تا من آب م -
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 گشاد شده نگاهش کردم. ی هاچشم  با

بخورم، اون   یریبگ وهیرو بخورم، حتماا شما هم آب م وهی همه م نی ! من ا یگی م یچ -
 تا آخر بخورم!  دیسوپ رو هم حتما با 

  یهمشون رو بخور دی با ؟ی فکر کرد یجون جواب داد:» پس چ یمهر ی جون به جا زیعز
 .« ی رو از دست داد ی ادی چون خوِن ز

 .می شونیپ ی زدم تو ی کی دست سالمم  با

 خودم رو سپردم دستت. ایخدا  -

پام  ی که رو یبشقاب ی تو  ذاشتمی چند تا رو م یواشکی  ها،وه یشروع کردم به خوردن م بعد
 کرده بودم تا کمتر بخورم. می قا

 بود. یاگه من شانس داشتم اسمم شمس  گهیاما چه کنم د  وفتمین  ریبودم که گ دواریام

ولو شده   یقسمت ک یجون از خنده هرکدوم   یجون و مهر زی لو رفتم که عز یجور قشنگ
 بودن. 

بود نشکست، اما   یکیافتاد اما چون پالست نیزم  ی پام بود با شتاب رو ی که رو یبشقاب
 من که گفتن نداشت.  ییرسوا

 .دی ام رو بوسجون دستش رو دور گردنم انداخت و گونه  یمهر

 .نی ا  یعنیچوِب خدا صدا نداره   نگیم  طونکم؛یقربونت بشم ش -

 هاشون اضافه شد. خودمم به خنده  ی خنده  ی حرفش صدا نیا با

 هام پر از اشک شد. اومد و چشم  ادمی بودنم  نجایا لیدل هوی  دنی خند وسط

 کنم و خودم رو آروم کنم.  ه یها گربعد از سال  خواستی م دلم

 و... هام رو نگرفتم  اشک  ی جلو نیهم ی برا
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 ام.جون اومدن و نشستن دو طرف  یجون و مهر  زی بود که عز ری طور سراز نیهم هاماشک 

 داشت آرومم کنه.  یسع  یکدوم به روش هر

 ! یکن تا آروم بش هینداره، گر  یبیکن دخترم ع هیجون گفت: گر زی آخر عز در

 شد.  ادیز امه یحرف بودم که شدت گر نی منتظر هم انگار

 گذاشتم و بعدش سرم رو روش گذاشتم.  زیم ی رو رو دستم

 آغوششون فرو رفتم.  ی از دو طرف تو کردمی م هیطور که داشتم گر همون

 برداشتم. زیم ی شدم سرم رو از رو یربع که کامالا خال ک یاز   بعد

 .دنی از صورتم رو بوس  طرف کی ها هم هر کدوم  اون  دم؛ی هردوشون رو بوس ی گونه 

  کمی ایگفت:» پاشو مادر! پاشو دست و روت رو بشور ب شدی جون همونطور که بلند م زیعز
 با هم!«  می سوپ بخور

 چشمم گذاشتم.   ی دستم رو رو آروم

 چشم.  ی به رو -

 !ییاوه عجب صدا  اوه

 شده بود.  عیافتضاح گرفته بود و ضا  صدام

 .یبهداشت سیشدم و رفتم سمت سرو  بلند

خارج   سی مربوطه از سرو ی دست سالمم در رو باز کردم و رفتم تو؛ بعد از انجام کارها  با
 شدم. 

هام چقدر باد  چشم  نکهیهام چقدر قرمز شده و ابودم که صورتم و چشم  دهید  نهیآ ی تو
 کرده.
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 چقدر هم آب زدم بهتر نشده بود. هر

 .کردیمن دعا م ی جون اومد که داشت برا یمهر  ی ه که صداصدا رفتم سمت آشپزخون یب

 دختر رو آروم کن!  نی دل ا ایخدا  -

 قربون قلب مهربونش بشم.  یاله

 داخل و دست سالمم رو از پشت انداختم دور گردنش. رفتم 

 من. ی قربونت بشم فرشته -

  ز یفت تا به عزگفتن خدا نکنه دستم رو گرفت و نشوندم؛ بعد از نشوندن من بلند شد و ر با
 اما... نن یرو بچ زیجون کمک کنه که م

 *** 

 د یفر 

 کشوندم. ن یها رو سمت ماشمحض خارج شدن از خونه اون  به

  نیها من هم نشستم و ماشبا نشستن اون نن؛یرو باز کردم و اشاره کردم که بش نیماش در
 رو روشن کردم. 

 دنبال مرسده؟«  می کجا رو بگرد دی که غم توش مشخص بود گفت:» حاال با ییبا صدا  سپهر

کجاست اما   میدونی م ستیآروم و با آرامش جوابش رو داد:» الزم به گشتن ن ی با صدا الله
 .«  میآرامشش رو به هم بزن می خواینم

 داده بودن دستش. یرو دو دست  ایدن انگار

 رو به حرکت در آوردم. نیماش

 استراحت کنه. خوادی و م میدنبالش بگرد دی ها زنگ بزنم و بگم مرسده گفته نبابه بچه  د یبا
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رو ببرم و بزارم سر کوچه تا مراقبش باشن از دور،   هان یدوتا از مورد اعتمادتر دی با  بعدش
 . هیبه بق ایرو انتخاب کنم که به سوزان لو نده مکان رو  ییکسا  دی با یول

 سپهر باعث شد که توجهم بهش جلب بشه. ی صدا

 شش؟ یپ  م یریم  میاالن دار  -

 زدم و گفتم:»نه« ی پوزخند نهینگاه کردن به پشت سرم از آ  با

 قرار گرفت. یدو صندل نیجلو و سرش ب دیمتعجب شد و خودش رو کش الله

 چرا؟!  -

االن   و بهمون شک کردن؛ کننیم  بمونیو گفتم:» چون دارن تعق دمیکش یقیعم نفس
نقشه توپ   هیمن آخر شب   ی خونه  میری و شب م م یگردی م یدور و بر رو الک نیا  میریم

 دارم.«

  داینانپیحرف هر دوتاشون نامحسوس پشت سر رو نگاه کردن و بعد از اطم  نی گفتن ا با
 حرف نزدن. گهیکردن به حرفم آروم شدن و د

 به گشتن.  م یشروع کرد ی هم الک ما

کجا هستن و   می دونی ها هم فکر کردن واقعاا ما نماون گهیکه د می و گشت می طور گشت نیهم
 کار خودشون. یرفتن پ

حرکت کردم سمت مکان   ستنیدنبالمون ن گهیها داون  نکهیکردن از ا  دای پ نانیاز اطم  بعد
 مورد نظر. 

 رو پارک کردم و در آخر خاموشش کردم. نیبه در خونه ماش دنیرس با

 متوقفشون کردم.  نیبشن که با قفل کردن در ماش ادهی خواستن پ هابچه
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  نانیبودنش اطم نجایاز ا می خوای فقط م  م؛یو آرامشش رو بهم بزن نیپا   میبر  ست یقرار ن -
 .میکن دای صد در صد پ

 نجاست؟ یکه ا یندار نانیاطم  یعنیحرفم سپهر گفت:  نیا با

 همه عجول بودنش زدم. نیبه ا ی لبخند

 ندازمی نگاه م هی  رمیآخر شب خودم م ن، یصدم درصد مشکوکم به نبودش هم  کی فقط  -
 . نیهم  میبمون نجایا  دی فقط فعالا با امیم

 افتادم. ی زیچ کی  ادی  هوی

 بکن!  شی کار هیکنن،  یاب یرو رد هامونیالله امکان داره گوش -

 خارج کرد. بشیرو از ج ش یضربه زد و تند گوش شیشونیبا دست به پ الله

 .کنمیچرا فراموش کردم؟ االن درستش م  آخ! -

 نگرفتم. ادیمقدار هم  ک یکردم  یکه من هر کار  یشروع کرد به کار  عیسر

 گرفتم برم جلو.  میصبح بود که تصم می سه، سه و ن ی هاساعت  حدوداا 

  دهی که الله رفته بود خر یچی ساندو  یو حت  دیپای در رو م یبود و چهار چشم داری ب سپهر
 .رهی نم نیاز گلوش پا گهیبود رو هم هنوز نخورده و م

  اد،یبشه تا با من ب  داریبخوابه و بعد ب کم ی گرفت  می تصم چش یهم که با خوردن ساندو  الله
 کنم.  دارشیاما من قصد ندارم که ب

 زود برگردم.  یلیبرم و خ ییخودم تنها خواهمیم

؛ با حرکات لب بهش تکون دادم که برگشت و بهم نگاه کرد صورت سپهر   ی رو جلو دستم
 .گردمی و زود بر م رمی گفتم من دارم م
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باشه تکون داد، خواست حرف بزنه که  ی پر از استرس شد و سرش رو به معتا هاشچشم 
 . گمیم یچ  دی گذاشتم که فهم  مینیب ی اشاره کردم به الله و دستم رو رو

 شدم.   ادهیرو آروم باز کردم و پ نیماش در

 شدنم رو کم کرده بود.  دهیبود و ده درصد از امکان د یهام مشکرو شکر که رنگ لباس  خدا

  دایپ نانینشدن اطم دهیو د  یخانه رفتم؛ به دور و بر نگاه کردم تا از نبود کس وارید  سمت
 کنم.

 گرفتم.  وارید ی و دستم رو لبه دمی پر عی سر یکس دنی ند با

 . دمیرو ند  یرو نگاه کردم که کس اط یباال رفتم. داخل ح  واریهام از دکمک پا  با

 درخت. هیسا  ریو رفتم ز  اط یح ی تو دمی باشه، آروم پر دی ساعت هم نبا نی ا یکس یعنی

 باشه. نجایباشه، البته اگه مرسده ا  دهی مقدار صدا اومد که امکان داشت مرسده شن کی  آخه

 . رونی درخت اومدم ب هیسا  ری پس از ز  ستین ی خبر چیه دم ی که گذشت د کمی

 درخت...  ی ه یسا  ریخارج شدنم از ز  با

  نی و ا اد،ی م ی که داره سمت در ورود دمیرو د ی ادرخت مرسده  ی ه یسا  ریخارج شدنم از ز  با
 .دمی بود فهم ی اشهیکه ش یاز در

 . میقبل ی و تند برگشتم سرِ جا  عیسر

 خدا رو شکر که متوجه من نشد!  ی وا

بود رفت   اط یح ی که تو ییهایی دمپا  دنی بعد از پوش  رون؛ی در رو باز کرد و اومد ب آروم
 بود.   یبهداشت س ی سرو ادی که به احتمال ز یسمت اتاقک

که   نیپا  دمی باال رفتم و تند پر واری که اومده بودم از د یتر از زمان عیلو نرم سر  نکهیا ی برا
 چون... کردمیکار رو نم نیکاش ا ی ا
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 *** 

 سوزان 

خواهرم رو از   نی که نه، بهتر ق یرف نی اشتباه احمقانه بهتر کی و قرار نداشتم؛ به خاطر  آروم
 دست داده بودم.

 . بود  دای اش هوبده اما احساس درونش از چهره  یداشت بهم دلدار یسع مهرداد

به   یچی اما ه می و چک کرد  میها رفته باشه رو رفتکه امکان داشت اونجا  ی جاها یهمگ
 .یچیه

 .رنیکجا م نیتا بب هیدنبال الله و بق می و شبنم رو فرستاد الدن

 نه، اما دست از پا دراز تر برگشتن.  ا یکه مرسده کجا هست  دوننی م ایآ

 متاسفانه. م یکن یابیرد می جون و مرسده رو هم نتونست یمهر  یگوش

اما به حرف ما گوش ندادن و گفتن از مرسده دستور   میاستفاده کن هاگارد یاز باد  می خواست
 نباشند.  د یکدوم از ما جزء فر  چیگرفتن که دنبالش نگردن و گوش به فرمان ه

 . دادی نم هاگاردی اجازه رو به باد  نیهم پشت مرسده رو گرفته بود و ا دی فر که

 فاجعه. یعنی   نیو ا  یرو فرستاده بود مرخص هاگاردی از باد  ی تعداد یحت

کنه اما پدرجون با   دایمرسده رو پ خواست ی و از پدرجون م کردیم یتاب ی ب یلیخ درجونما
 جمله خونه رو ترک کرده بود و رفته بود سر کارش. ک یگفتن  

 یاجیحاال هم احت نیکه گفتم نه شما به حرف من گوش نداد یبود:» روز ن یاون جمله ا و
 .« نیبه من ندار 

 داشتم. ی بد یلیگلوم رو احاطه کرده بود، حس خ ی بد بغض

 اما من... کنهی با خواهرش نم یکار نیکس چن چ یه کردم،یم یکار  نیچن دی نبا من
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 که داخلش آب قند بود به سمتم اومد.  یوانیبا ل مهرداد

 .میکنی م داشی بخور قربونت بشم! نگران نباش پ ایب -

  داشیپ  یهق گفتم:»چطورده و هق رها ش یدستش گذاشتم و با بغض ی رو رو دستم
 .« مینکرد داشیاما پ میکه امکان داشت رفته باشه رو گشت ییجاها ی ما همه  م؟یکنیم

 ادامه دادم.  هامه یبه گر و

 . دیمبل گذاشت و من رو به آغوش کش ی جلو زیم ی آب قند رو رو وانیل مهرداد

 کردنم ادامه دادم. هیپهنش فرو بردم و به گر نهیس ی رو تو سرم

 د یفر 

 چون... نیپا  دمی پریکاش نم ی ا

 ؟ ی هست یتو ک  یه -

 حرف رو زده بود نگاه کردم. نیکه ا یو به کس برگشتم

هاشون  تنشون بود و دو سرباز که مسلح بودن و تفنگ  سیکه لباس پل ی دو مرد دنید با
  بردم. هام رو باالرو سمت من گرفته بودن، دست 

 خواهرمه.  ی خونه دی آروم باش یه -

 واری خواهرت بود از د ی زد و گفت:» اگه خونه ی ها پوزخنداز مرد یکی حرفم  نیا با
 !« دشیر یشده بگ ادیز های ها تازگ حروم زاده  نیاز ا ؛ی دی پرینم

 اول حرفش رو با من بود و قسمت دومش رو روبه دو سرباز مسلح گفت. قسمت

دود از سرم بلند   کردمی زد و حس م رونیب تیهام از عصبانقسمت دومش رگ  دنیشن با
 .شهیم
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و بعدش خواهرم رو   دینیبیمن رو م  ییاما قبلش کارت شناسا میزنیدر رو م میری باشه م -
 .رونیب ادیب کنمی صدا م

 کردنیها که فکر م مدارکم رو در آوردم سرباز  فیکتم و ک  بیرو بردم سمت ج دستم بعد
 ها رو سمت من گرفته بودن. دارم دوباره سر تفنگ  ی اگه یمن قصد د

بود   شتریب  هیاش از بقکه سروان تمام بود و درجه یمدارکم رو پرت کردم سمت شخص فیک 
 پرت کردم.

 صفحه اولش رو نگاه کن!   -

 . ادیبود اشاره کردم دنبالم ب کمیمرد دوم هم که سروان  به

 بهمون.  دنیسمت در خونه که سپهر و الله هم رس رفتم 

 شده؟  یچ ؟یکنی چکار م -

 نشده ساکتش کردم. یچیکه با گفتن ه دی ها رو سپهر پرسسوال  نیا

رو زدم تا  اط یدر ح لیدل نی کنم، به هم داریرو ب  یکس خواستمیبود اما نم فونیآ  نکهیا با
 در رو باز کنه. اد یمرسده بشنوه و ب

 مرسده هم بلند شد. ی که در به صدا در اومد صدا ی اتقه  نیدوم با

 ه؟ یک  -

نترسه صدام رو بلند   نکهیا ی که مشت در هست، برا یانگار مشکوک بود به کس صداش
 کردم.

 .دمیمنم مرسده ، فر  -

 شد.   انیمتعجب مرسده نما  ی بالفاصله باز شد و چهره  اط یدر ح دمی گفتن فر با

 عقب رفت و پشت در قرار گرفت. عیکه همراه من بود سر ی ابه یمرد غر دنید با
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 بگه خودم شروع کردم به حرف زدن.  یزیچ  نکهیاز ا قبل

  ونیاآق   نیجواب ا  یتونیهمون پشت در هم م   رون،یب ی ای ب ستیالزم ن  یقربونت آج -
 . ی مثالا محترم رو بد سیپل

 از صداش مشخص بود.  ن یبهت بود و ا ی هنوز هم تو  مرسده

  دی الله رو ند  رونی اومد ب یفقط الله آدرسش رو داره و االن هم وقت کردی فکر م  چارهیب آخه
 .می در رو گرفته بود ی جلو کمِ یسروان   نیچون من و ا 

 اومده؟  شیمشکل پ  د،ی بفرما -

 مرسده رو بشنوه اما صورتش رو به من بود. ی جلوتر رفت تا بتونه صدا کمی سروان 

 همکارش نگاه کردم. یده ی هم برگشتم و به صورت رنگ پر من

 باشه. دا یکه اون سرش ناپ ارم یبه سرش ب ییهم بترسه، بال  د یبا هع

 د؟ ی شناسیآقا رو م  نیخانم شما ا  -

 ستن. مکث کرد و جواب داد: بله برادرم ه  یمقدار مرسده

 .رهیداداش جونم برات در م ایبرادر   یگی م یمن به قربونت که وقت آخ

 و از خونه خارج شدن؟  دنی پر وارید  ی : پس چرا از رودی تر پرس ی جد سیپل

 رو به خنده انداخت. هیشک برد و بق  ی رو زد که من رو تو یحرف ی کامالا جد مرسده

 که از در ورود و خروج داشته باشه؟  دیانتظار دار مونی م کی از  -

که   ی باال رفت اما مرد کمیاون دو سرباز و سروان   ی ه خند  ی بلند الله و سپهر صدا ی خنده  با
هست از ترس   یکوشک یبودم اسمش عل دهیفهم ِاشکت یات ی سروان تمام بود و من از رو

 . دهی تا من متوجه نشم که خند دی خند ری فقط آروم و سر به ز

 همه خواهر دارن من هم خواهر دارم. گهیآره د -
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 رفت.  یکیعقب اومد و کنار اون  دی پرسی که سوال م یسیپل

 بود که بهم زده بودن.  یحرف یاالن وقت تالف  خب

 اتون کارتون داره! فرمانده  گهید ی قهیاداره که تا چند دق دیری خب شما دوتا م -

 . دیبود پر  یکوشک شی لیکه فام ییحرفم رنگ آقا  نیا با

 ه؟ ی : منظورتون چدیبرگشت و پرس یکی  اون

 با آرنج به پهلوش ضربه زد.  عیسر یکوشک

و سرگرد تمام هم هست و   ِس یخودش پل  شونیا  م،ی ساکت باش که بدبخت شد یطوالب -
 .ِس ی پدرش هم پل نکهیا

 .کردی نگاه م ده ی اون هم ترس حاال

 فقط قبلش مدارک من رو بده!  د،یزودتر بر  یبهتره که هرچ -

دفعه ما   کی   نیلطفاا ا خوامیعذر م یلیمدارکم رو سمتم گرفت و گفت: من خ فیک  یکوشک
 . دیرو ببخش

 گذرم؟ی که بهم داد من االن ازش م یفکر کرده با لقب هع

 و صدام رو کامالا سرد کردم. دمیهم کش ی تو  شتریرو ب هاماخم

 اداره! د یریاالن م ن یهم -

  نِ یقدم برداشت سمت ماش یخداحافظ هیبا  ع یشد که سر دیحرفم انگار ناام دنیشن با
ها بود  که همراه اون یو دوتا سرباز یکه همراهشون بود؛ پشت سرش هم طوالب یسیپل

 رفتن. 

 شدن.  ریهم جا گ هیها پشت فرمون نشست و بقاز سرباز  یکی

 د؟ یکنی چکار م  انجیو گفت: ا  رونیرفتنشون مرسده سرش رو از در آورد ب  با
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 .ی لو بد ی زود نیجام رو به ا کردمی سرد ادامه داد: فکر نم یلیروبه الله کرد و خ بعد

 الله به حرف اومدم.  ی به افکار اشتباهش پر و بال نده به جا نکهیا ی برا عیسر

اما   می ایب م یخواستی م یرفت یاون آدرس رو نداد، من خودم آدرس رو داشتم. از وقت -
ما هم شروع   یالک ییلو نره تو کجا نکهیا ی رو فرستاده بود دنبالمون برا نی شما هیسوزان  

 به گشتن. میکرد

 با خودمون تا االن خودش رو کشته بود.   مشیاوردیهم که اگه نم سپهر

 حرفم سپهر صداش رو باال برد. نیا با

 پسر. ی نامرد یلیخ ،ی ... یه -

 جوابش رو دادم.   ارمیکم ن نکهیا ی برا

 دختر.  ییترسو  یلی تو هم خ -

 دنبالم.  دیحرفم انگار موش رو آتش زدم که دو نیا با

سپهر   ی جلو تونستیکه م یسمت مرسده و پشتش قرار گرفتم؛ تنها کس  دمی هم دو من
 فقط مرسده بود درحال حاظر.   رهیرو بگ

 ! نمیبب رون ی ب ایب -

 دم و زبونم رو نشونش دادم.آور  رون ی مرسده ب ی رو از کنار شونه  سرم

 . رونیب اریخودت من رو ب یتونیاگه م ام،یاوم...م نم -

 جلو که مرسده دستش رو گرفت. ادی ب اومد

 ! گهیمگه؟ بسه د  دیبچه شد  -

 زد. ی مرسده بود نگاه کرد و لبخند ی هادست  ریبه دستش که اس سپهر
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 هاشون بود. گذشت اما همچنان غرق دست  یمدت

اما باز سپهر دستش رو همون طور نگهداشته بود و بهش   دیدستش رو عقب کش مرسده
 کردی نگاه م

  ایدستش گذاشتم و گفتم:»ب ی دستم رو تو نیهم  ی برا شهی نگم غرق م یزیاگه چ دمید
 !« یحسرت به دل نمون  ر یدست خودم رو بگ

موهاش   ی دستم برداشت و تو ی لت زده دستش رو از توحرکتم به خودش اومد و خجا با
 . دمینشنوه اما من شن یرو زد که قرار بود کس یلب حرف ری و ز د یبرد، خند 

 . کنمی دارم نگاهش م یحسرت نگاه کردن بهش رو دارم وقت یمن حت -

 در رو باز کرد و اشاره کرد به داخل. مرسده

 ! دیسر و صدا نکن ادی ز  یداخل ول دیا یب -

 داخل؛ مرسده در رو پشت سرمون بست. م ی رفت یکی  یکی  آروم

 اط یح ی شب رو تو ارمیتخت تا برم از داخل براتون تشک و پتو ب  ی رو دینیبش د یبر  -
 ! دیبخواب

 دو به الله ادامه داد.  بعد

 تو! ایتو هم با من ب -

سپهر ساکت شدم؛  ی دهذوق ز  افهیق دنیکه با د میمونی نم نجایبگم شب رو ا خواستم
 . ذوقش  ی بزنم تو  خواستمینم

مرسده   ست،یکار ن ی تو  یوگرنه اجبار رهیبود، البته اگه مرسده بپذ یقیخوب و ال  پسر
 . شیزندگ  ی برا ره یبگ میبزرگ شده که خودش تصم یاونقدر
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که در باز شد؛ مرسده و الله هرکدوم تشک و  می نشسته بود اط یح ی تخت تو ی رو
 مخلفاتش رو گرفته بود.

 از مخلفات پتو و بالشته.  منظورم

 . اما.. ادیکه به دستش فشار ن رمی جلو تا تشک رو از مرسده بگ رفتم 

 ! د؟ی دی رو د گیمگ یکودک م برنامه

 از کنارم گذشت و سمت مرسده رفت.  گیمگی مثل م ی تند سپهر

 . دنی بود که مرسده شروع کرد به خند یورتم چه شکلحالت ص دونمینم

  ی نه سرِ پا باشه و نه تشک رو تو تونستیکه صورتش قرمز شده بود و نم دی خند اونقدر
 دستش نگه داره. 

 .د ی خندیانداخته بود و م ن یسرخ شده سرش رو پا یهم آروم و با صورت مرسده

 جلو و تشک رو از الله گرفتم.  رفتم 

 ! یترک یالن م انقدر نخند ا  -

 ادامه دادم. رفتمی طور که داشتم سمت تخت م همون

 ! دی داخل و بخواب دی بهتره بر -

 دادیرفتارهاش نشون نم نکهی مرسده انداختم با ا  ن یبه صورت غمگ ی اگه یو نگاه د  برگشتم
 دختر رو. نی ا شناختمیخوب م یلیباشه اما من خ نیغمگ

مرسده و الله رفتن داخل به سپهر   نکهیکردن از ا  دای پ نانیرو پهن کردم و بعد از اطم تشک
 هات خجالتش نده!« گفتم:» انقدر با رفتار 

 تخت رفت. ی هاش رو در آورد و روکه تشکش رو کنار تشک من پهن کرده بود کفش  سپهر
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خجالت    یوقت  ی دیتقصر دلمه؛ د ست،یخودم ن ری جواب داد:» تقص دنیمحض دراز کش به
 شه؟« یم یچه خوردن کشهیم

  ریرفت ز  ع یدهنش گذاشت و بعد سر ی دستش رو رو هیگفته که سر  ی چ د یتازه فهم انگار
 .دی پتو و خواب

 دم ی نکردم و من هم خواب تشیاذ  ادیز

اونقدر ترسناک و   دمیدی که داشتم م یخواب نیکه خوابم اما ا دونستم یخواب بودم، م  ی تو
 .اومدی و نفسم باال نم  شدی داد بزنم اما نم خواستیدرد آورد بود که دلم م

بودم    دهیکش صدای ب ادیخواب فر  ی انقدر تو دم،ی شد آخرش که تند از جام پر یچ دونمینم
 .کردی و گلوم درد م اومدی که نفسم باال نم

 حالت خوبه؟  -

 در نشسته بود.  ی پله جلو ی که رو ی اسمت مرسده  برگشتم

 حا... لم خوبه.  -

 بلند شد و رفت تو.  عیمرسده حس کرد که سر  اومد،ی در نم صدام

 شدم براش که رفت تو؟  ارزشی انقدر ب یعنی

 آب از خونه خارج شد.  وانیل ک یکه با   دمیکه مرسده رو د کردمیفکر م   نیهم داشتم

 قرمز رنگ سمتم اومد.  ی هایی دمپا دنی پوش با

 رو بخور!  نیا  ایب -

 اش رو خوردم. نفس همه کی رو از دستش گرفتم و  وانیل

 دستت درد نکنه. -

 زد و دستش رو آورد سمت موهام و شروع کرد به بهم زدن موهام.  ی لبخند
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 نداشت داداشم.  یقابل -

 افتاد تو دلم. یتلپ هویگفتن داداشم قلبم  با

 . می بشم زندگ قربون داداشم گفتنت  -

صداش زدم انگار   یموهام و هرچ ی لب گفت خدا نکنه و بعدش غرق شد تو ریز  مرسده
 . دیشنینم

صورتش    ی دستم رو رو ؛یچیصورتش تکون دادم اما باز هم ه  ی رو باال آوردم و جلو دستم
 گذاشتم.

 بود. یبهم نگاه کرد؛نگاهش کامالا سوال  یتکون با

 ؟ ی شد یچ -

 آرومش بلند شد.   ی پاهاش گذاشت، صدا ی و رو دیدستش رو عقب کش آروم

 یحس ناراحت چی و ازت دلخور باشم؟! چرا ه  نمیبب هیتو رو هم مثل بق تونمی چرا نم -
 نسبت بهم ندارم؟ 

 . دمیحالم کش یآسودگ  ی از رو ی قیهاش رو صورتم نشست و نفس عمحرف  نیاز ا ی لبخند

  ستیو خوشحالم که من رو قرار ن  یحس خوب رو نسبت بهم دار  نی خوشحالم که ا -
 کنار. یبزار

 پر سوال بهم نگاه کرد.  ییهاچشم  با

 .هیکه سوالش چ  دمیاز پرس نیهم ی ذهنش هست برا ی تو یچه سوال دونستمینم

 ؟ ی تو از اون ماجرا با خبر بود -

 .دمیفهم  ری د یلیافتاد که من هم مثل خودش خ ادمیحرف  نیا با
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کرده   قی که پدر سوزان اقدام به تحق یاون هم زمان دم،ی فهم  رید یلی من هم مثل تو خ -
 داده بود.  شون ی که بابا آشت یتعجب کردم اما انگار یلیبود؛ خ

  ی که چشمم به سپهد دمشیحرفم دستم رو دورش انداختم و به آغوشم کش نیاز ا  بعد
 .کردی بهم نگاه م یافتاد که عصب

 و بهم نگاه کرد.  د ی که مرسده متعجب عقب کش دنیشروع کردم به خند آروم

 !؟ی خند یم یچرا دار -

 شهیعاشق پ ی به سپهر حسود کردم و آروم تو گوشش گفتم:» آقا ی اچشم اشاره  با
 من رو بکشه.«  ادیشده؛ کم مونده ب  ونش یحسود

تر  به مراتب پر محبت  یگفت که جواب  ریبرگشت سمتش و با لبخند بهش صبح بخ مرسده
 کرد.  افتیو خندان تر در

 .ی دادیبگم با اخم جوابم رو م ریاالن اگه من بهت صبح بخ -

فکر   یگفت:» پس چ  تی و سپهر با اخم و جد د ی برگشتن سمتم، مرسده آروم خند هردو
 ؟« ی کرد

 پر رو. ی پسره 

 *** 

 ماه بعد.   کی

 . مرسده

هم   هی که من فکر کردم و بق یماه ک یزدم گذشته،   رونیکه از خونه ب یماه از روز  کی
 شدن.  الیخی اول بعد از اون ب ی درحال گشتن دنبال من بودن اما فقط دو هفته 
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 اط یدم در ح یفتیو چهار ساعت البته به صورت ش ستیها رو بچهارتا از محافظ  دیفر 
 .دادیرو هم خودش انجام م هاد ی گذاشته بود، خر

داخل و با   ومدیهم م یو گاه ی رو ادهیاطراف پ ن یا  میرفتی و با هم م ومدیم  یگاه سپهر
 . میزدی هم حرف م

د که  اون با ماددش صحبت کرده بود و منتظر بو م؛ ی بود  دهی هم رس یمطلوب  ی هاجه ینت به
 نه! ایها رو بزارم کنار اون  ایبودم که آ نیا ریرو بدم اما من فعالا درگ  یمن اجازه خواستگار 

 خودم رو نشون بدم به هردوتا خانواده.  خواستمیبود که م   یروز امروز

و از هردو   دمیکه در مقابل هردو خانواده جواب مثبتم رو به سپهر م هیهمون روز امروز
 .کنمی م یخانواده دور

 داشته باشم.  دینبا ی انوشته شده که من خانواده  ینجوریسرنوشت من هم ا  ی تو انگار

 که سپهر رو از دست ندم. دوارمیام

  دایپ نانیباس اطم رو نگاه کردم و  از خوب بودن ل نهیآ  ی و تو دمیلباسم کش ی به رو یدست
 کردم.

 که هردوتا حاظر و آماده بودن. دمیجون رو د  ی جون و مهر زیاتاق خارج شدم که عز از

  یبود که مهر ن یمن ا میشده بودن و تصم یخوب ی هادوست  گهیهم د ی دو نفر برا نیا
 موندگار کنم. نجایجون رو اگه قبول کرد هم

رد  ی . ذکر لب هردوتاشون قربون صدقه و صلوات برامی رفت رونیاز در خونه ب گهیهم د  با
 کردن چشم بد بود. 

شد و در عقب رو   ادهیکه سمت شاگرد بود پ ی گاردیباد ستاد،یدر و ا  ی اومد جلو ینیماش
 . مینیباز کرد تا ما بش

 جون اومدن داخل. یجون و مهر زیمن رفتم داخل و بعد از من عز اول
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 خودش. ی در رو بست و نشست سرِ جا گاریباد

 ؟« ی که بهت گفته بودم رو انجام داد یی از حرکت روبه راننده گفتم:» کارها  قبل

 داشبورد در آورد و به سمت عقب گرفتش. ی رو از تو ی اپوشه 

 مورد نظر جمع کردم. ی خونه  ی رو هم تو هیمدارک، بق نیبله خانم، ا  -

 .زدم ی رو از دستش گرفتم و لبخند پوشه

 .اشاریممنونم   یلیخ -

شهر بوده   ن یپا ی هاالت ی که قبالا سر دسته  کردی باور نم  دشیدیم  یکه هر کس یاشاری
 باشه.

  یو الت بیغر  بیمثل االن رفتارهاش عج یبود اما گاه یرو شکر پسر کامالا موجه خدا
 . شدیم

  یقابل یگفت:» قربونت آبج ی تماماا الت یچشمش گذاشت و با لحن ی رو رو دستش
 نداشت.« 

جون چادرش رو جلو تر   ز یاما عز  د یخند  اشاری ی هاجون که عادت داشت به رفتار  یمهر
 .دی و لبش رو گز  دیکش

 .خورهی نم افشیو ق پیچه وضعشه؟ اصالا به ت نی پناه بر خدا ا -

 . دنی پشت سرم شروع کردن به خند هیحرف اول من و بعد بق نیا با

 سر تکون دادن راه انداخت.  کی رو با  نیماش اشاری

 طنتی هم ش دی بر حسب عادت و شا یروم مونده و گاه می رفتار از قد ن یخانم جان ا -
 .نی اگه ناراحت شد دی ببخش کنم،ی ازش استفاده م

 زد.  ی حرف لبخند نیا  دنیجون با شن زیعز
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 خدا ببخشه مادر. -

 ز. به عمارت گل ر می دیکه رس ینبود تا زمان یحرف گهید

 من و سپهر. ی هم خونه  دی من و شا ی به بعد بشه خونه نیکه قرار بود از ا یعمارت

 ها در رو باز کرد.از نگهبان  یک ی بوق زد که  اشاری

 عمارت. ی از کنارش گذشت و رفت تا دم ورود یبا تک بوق اشاری

  کرد،یبزرگ اعالم حضور م دونی م کی قرار داشت هم مانند  اط یکه وسط ح یبزرگ  حوض
 .ری ش ی با فواره  یحوض

 خوشم اومد و انتخابش کردم؟   ریش  نیا  دنی واسم سواله چرا با د واقعاا 

بود اومد جلو و    سادهی ها واکه کنار پله ییهااز نگهبان  گهی د یکی  عیسر  نیماش سادنی وا با
 هم اومد و در طرف من رو باز کرد. گهید یکی در عقب رو باز کرد 

ها و  رفتار نیاز ا  اومدیاوضاع وگرنه اصالا خوشم نم دیخچریم ینجوریا دی امروز با کی
 .های تجمالت باز

جون و    زی ها رفتم، عزمغرور سمت پله  یمحکم و صورت ی هاشدم و با قدم  ادهیپ نیماش از
 جون اونجا منتظر بودن.  یمهر

 اوضاع بودن.  انیصحبت کرده بودم از قبل و در حر باهاشون

 ها رو پشت سر گذاشتم.پله  یکی   یکیو با غرور   آروم

 شدن.  دهید بی ها به ترتدر باز شد و خدمتکار  عیسر ی به در ورود  دنیرس با

 . شدی بلند م نشونیسالم خوش اومد  ی رد شدن از کنار هر کدومشون صدا با

 .دادمیهم با تکون دادن سر جوابشون رو م من
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جون اشاره کردم   زی ن و عزجو یبه مهر  دیرسی که به مکان مورد نظر م ی به قسمت دنیرس با
 بعد من هم برم.  قهیتا چند دق ننیکه زودتر برن و بش

جون   یها مشخص بود که همه حال من رو از مهررفتن داخل و از سر و صدا  هااون 
 که من کجام. گنی و م  پرسنیم

 که من بهش گفته بودم رو گفت.  ییهاز ی جون هم چ یمهر

 . ی به زود تشینیبی حالش خوبه، م -

 نکردن. افتیدر یجواب  گهی د دنی سوال پرس  یهرچ هیسکوت کرد، بق گهیو د  نیهم

 گذاشتم.  دون ی اشاره کردم و بعد پا به م هاگارد یگذشته بود که به باد   قهیهفت دق حدوداا 

 پشت سرم اومدن داخل و مثل قانون محافظ دورم رو گرفتن. هاگارد یباد

هاش رو انگار  اما حرف  زدیها جلوش رو گرفتن حرف مجلو که بچه   ادیخواست ب مامان
  یکه واکنش دادی سپهر زوم شده بود و اجازه نم ی نافرمانم رو  ی هاچون چشم  دمیشنینم

 نشون بدم.

 سالم کردم. ی ندبل ی حرکت سپهر به خودم اومدم و با صدا  با

 به عمارت گل رز. نی سالم، خوش اومد  -

 بزنم.  شهیهم ی ها رو برا حرف  یکسریجمع کردم که  نجایهمتون رو ا  امروز

 دست ادامه دادم.  ی روبه همشون که سرپا بودن کردم و با اشاره  بعد

 .کشهی هام طول مصحبت  د،ینیلطفاا بش -

 جاها تسلط داشت نشستم. ی همه ی که به رو ی امبل تک نفره  ی نشستن همشون رو با
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  یما باق نیب ی ارابطه  گهیکالم، د کی فقط و فقط  کنم،ی شروع م  میواقع ی اول از خانواده  -
  مونیقبل دار یقبل از د  د یرو گذاشتم کنار و فقط فکر کردم؛ شا زیمدت همه چ نی. امونهینم

 نه. گهی مونده بود اما االن د  ی باق یراه بخشش

 .دادمی ادامه م دی با دم،یکش یقیعم نفس

 ! دیرو امضاء کن  دهیبهتون م لیکه االن وک  ی کاغذ  دیو جناب پدر شما هم لطف کن -

 سمتش گرفته بود نگاه کرد.  لمیکه وک  ی برگشت و به کاغذ پدر

 ه؟ یچ نی ا - 

 ! دیشیمتوجه م دیجوابش رو دادم: بخون خونسرد

 درد بست.  ی هاش رو از رو که چشم  دمیکاغذ رو باز کرد و خوندش. د  پدر

 یچ یفهمی روبه من گفت:» م ی بد صیتوش تشخ ی تونستیکه غم رو کامالا م ی ادیفر با
 رو امضاء کنم!«  نیمن ا  ی خوای تو نوشته؟ م نیا

 جمع کردم. نمیس ی دستم رو تو ی خونسرد با

  دی نسبت به من ندار یحق چیه  گهیکاغذ د نیا ی نوشته، شما با امضاء یچ دونمی بله م -
که تا االن    یزیچ خوامی ازدواج کنم، من م تونمیم  یو با هر کس و من هر وقت که بخوام

   د؟ینیبی توش م یمشکل  دی باش  نیبود

هاش دوباره  با فشار آوردن به شونه  هاگارد یاز باد یک یبر افروخته بلند شد که   ی مهد محمد
 مبل نشوند.  ی اون رو رو

 !یگی م یدار یبفهم چ -

 .دیمن عقب کش دن ی با د گاردیقدم برداشتم، پشتش رفتم که باد سمتش 

 شونش.  ی شونش گذاشتم و خم شدم رو ی رو رو دستم
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 و اگه نفهمم؟  -

 و ساکت موند.   رونیرو تند داد ب  نفسش

 ! دیاون رو امضاء کن دی دار دعوت وقت نی شما تا آخر ا -

 رو به مرسده و مهرداد کردم. بعد

 . شهیمن حذف م پیو مرسده از اک  می با هم ندار ینسبت گهی و شما، ما د -

اما راه ما از   دیها ممنونم که من رو نجات دادبزنم و تند ادامه دادم: از شما یحرف نذاشتم
 هم جدا شده. 

 که چه شکه شدن.  کردمینگاهشون م  ساکت

  دی که فر دنی بلند شروع کردم به خند ی و با صدا ارمینتونستم دووم ب هاشونافه یق دنید با
 اومد زد رو شونم.

 ؟ یکنی م تشونیچرا اذ  وونهید ی دختره  -

  یزندگ  خوادی و م دهیهمتون رو بخش کنهیم یادامه داد: داره باهاتون شوخ هیروبه بق و
 اما با... رو شروع کنه یو آروم دی جد

 رو سمت سپهر دراز کرد. دستش

 اش. دوتا خانواده  ی عاشقشه اما با اجازه  یلیکه خ یبا خواستگار -

 از شماها. یخواستگار ی با خانوادش برا  نجاستیاالن ا سپهر

 شد و بعد با خجالت بهشون نگاه کرد.  ری سر به ز سپهر

 . دیبلند شد و تند اومد سمتم و به آغوشم کش مامان

 . میکه ازت ماجرا رو پنهون کرد ببخش -
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 اش انداختم.رو دور شونه دستم

 . ستی مهم ن -

واقعاا از نظر اونها مهم    دیبودم که شا  دهی ماه فهم  کی  نیا  ی مهم بود برام اما تو نکهیا با
 نبوده.

اومده و بود و از اون زمان من مادر جون صداش   دنمی به د شیپ ی سپهر که هفته  مادر
گل دخترتون   نیبلند شد و روبه هردو خانواده گفت: خب من واسه پسرم از ا  کردمیم
 د؟یکنی کنم؛ قبول م ی خواستگار خوامیم

 به بابا نگاه کرد و بابا هم به پدر. پدر

 کرد.  شتریخودش ب من رو به ی هم پدر رو شرمنده کرد هم عالقه  ی ابا گفتن جمله  بابا

 نه من. دیقبول کن دی دختر خودتونه شما با -

اگه شما   دی کرد  یاز من براش پدر شتریانداخت و گفت: شما ب نیشرمنده سرش رو پا پدر
 .گمی شرط که در آخر م  کی ندارم جزء  یمن هم حرف  دیقبول کن

 داد.  هیرو به مجلس هد جان یبا گفتن مبارک باشه شور و ه بابا

 مادر جون به سمتم اومد و بغلم کرد. زدن؛ی دست م همه

 مبارک باشه عروسکم. -

 . شدیبود که طرف ما پرتاپ م کی بغل و تبر لیبعد از مادر جون س و

 اما خب مطمعنن مشخص بود که من جوابم مثبته.  دی از من نپرس ینظر یکس درسته

 شرط فقط به سپهر گفت: دخترم رو خوشبخت کن.   ی برا پدر

 بودن.  ی زیخواستگار دو ساعت گذشته بود؛ همه با لبخند و خنده درحال برنامه ر  زمان از

 هام قرار گرفت. آرامش زدم که دست سپهر دور شونه   نیاز ا ی لبخند



 ی خیسکوت 

244 
 

 هاش نگاه کردم که به حرف اومد. چشم  ی تو

 .یِ خ یعشق سکوت  نی من،  اسم ا یخیعاشق سکوتتم خانم  -
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 شنبه   سه
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