
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :خالصه

رمانا یه دختر داریم که عاشق همساشون میشه مثل همه 

امااااا بهش نمیرسه و باباش مجبورش میکنه ازدواج کنه 

 اونم با پسری

 .....پولدار و بداخالق عاشق هم نمیشن بلکه

هوا خیلی گرم بود داشتم هالک میشدم،نزدیک خونه بودم 

که دیدم برامون همسایه جدید اومده ،خیلی وقت بود خونه 

 ونروبروییم

خالی بود یه کامیون پر از اساس پشت در بود و دوتا آقا 

که به قیافشون نمیخورد کارگر باشن کنار کامیون وایساده 

 بودن ،یه

خانم مسن اومد کنارم و گفت:سالم دخترم شما دختر آقای 

 آراسته هستی؟

 من:بله وشما؟

 خانم:همسایه جدید هستم عزیزم



 من:خوشبختم

د رو وقتی پسرم اومد بهش خانم:عزیزم میشه این کلی

بدی؟االن اینجا نیست بعد میاد درخونتون بی زحمت بهش 

 بده

 من:چشم

کلید رو از خانم که خودشو مریم معرفی کرد برداشتم و 

 .به طرف خونه رفتم

 .ظاهراً کسی خونه نبود

بی حوصله به سمت اتاقم که طبقه باال بود رفتم لباسام 

ونیک بلند آبی کمرنگ روجمع کردم و داخل کمد گذاشتم،ت

 با دامن شلواری

آبی پررنگ رو برداشتم و پوشیدم،موهام رو که تا روی 

رونم بود شونه کردم و بافتم نگاهی به آینه انداختم چشمام 

 قهوه ای بود

اما خیلی خاص!! نه خیلی تیره نه خیلی روشن! ترکیبی 

از رنگ شکالتی و رنگ قهوه ترکیب جالبی بود! عاشق 

 رنگ چشمام



بودم یعنی همه عاشق چشمام بودن میگفتن خیلی خاص و 

 قشنگه، مژه هام تقریبا بلند بودن و فر کمی

داشتن ابروهام سرباال بود و خدادادی تمیز،دماغم قلمی 

 .بود لب هامم غنچه ای و صورتی رنگ

موهام خرمایی بود و رگه هایی از طالیی داشت.چهرم نه 

 .معمولی بودخیلی زیبا بود و نه خیلی زشت 

ته تغاری خونه بودم سه تا داداش داشتم و یک خواهر 

،مهیار از هممون بزرگتر بود بعدش ماهیار بود و بعدی 

 مهرشاد بعدش

 .خواهرم مهال و بعدش من مهیا

 20مهرشاد،23سالشبود،ماهیار،25مهیار

از اتاق اومدم بیرون،از پله ها میومدم 15و من.18مهال 

زدن منم بدو بدو شال رو سرم پایین که زنگ خونه رو 

 انداختم و گفتم شاید پسر همسایه

باشه کلید رو هم برداشتم و از پله ها رفتم پایین و به سمت 

حیاط رفتم در رو باز کردم با پسری چشم و ابرو مشکی 

 رو به رو



شدم کمی شوکه شدم اما خودمو جمع و جور کردم و گفتم 

 بله بفرمایید

ستم مادرم گفت کلید دست گفت:همسایه روبه رویی ه

 شماست

 من:اوه بله بفرمایید

 .کلید رو بهش دادم و اونم تشکر کرد و رفت

میخواستم در رو ببندم که مهرشاد دستشو گذاشت رو در 

و باز کرد با ماهیار و مهیار اومدن داخل مهرشاد 

 گفت:اون پسره کی

 بود؟

من:پسر همسایه روبه رویی بود مادرش کلیدی بهم داد 

 وقتی پسرم اومد بهش بده منم بهش دادم گفت

ماهیار:باشه اما دفعه دیگه وقتی ما نیستیم در خونه رو باز 

نکن بخاطر خودت میگم آبجی اگه هم ما باشیم بهت زنگ 

 .میزنیم



سرم رو بوسید و رفت داخل مهیار هم همین کارو کرد 

م کرد و تا جون داشت منو چلوند که حصارولی مهرشاد 

 دادم در

 .د:مههررررشااااد له شدماوم

 ی خودمیحصارمهرشاد:جوجه 

 سانت قد؟166یم؟با حصارمن:مهری؟من جوجه 

مهرشاد:اولن من مهرشادم نه مهری دومن بله جوجه 

 ی منیحصار

 من دربرابرت جوجه ام179من:بعله بعله وقتی قدت

 مهرشاد:اوه بعله همه قد بلندیم دیگه

 من:هوف وللش

مهرشاد همونطور که تو  تو این مدت که حرف میزدیم

 ش بودم اومده بود داخلحصار

میخواستم برم طبقه باال که صدای داد شنیدم سر جام 

 ....میخکوب شدم



مهیار بود:گور باباش بندازش بیروووون.امیر به والی 

 .علی اگه نندازش بیرون میام خون به پا میکنم

در خیلی ترسیده بودم تا حاال مهیار اینطوری داد نزده بود 

 .اتاقشو زدم

 مهیار:بله

 من:منم داداش

 مهیار:بیا داخل

رفتم داخل رو تخت خوابیده بود و دستش رو چشماش بود 

میدونستم چی آرومش میکنه رفتم رو تخت چهار زانو 

 نشستم و آروم

 آروم موهاشو نوازش کردم

 مهیار:مهیا اگه تو نبودی چیکار میکردیم؟

 من:هیچ زندگی میکردین

رد و گفت:د نه دیگه اگه نبودی که اصال تک خنده ای ک

نمیتونستیم زندگی کنیم شادی این خونه تویی ته تغاری 

 خانواده آراسته



 تویی اگه نباشی همه جا سوت وکوره

دیگه چیزی نگفتیم همینطور که موهاش رو نوازش 

میکردم خوابش برد منم سرمو به تاج تخت چسپوندم و 

 خوابم برد

خیلی خوبی به دماغم خورد با  چشمامو باز کردم که بوی

اندکی فکر فهمیدم بوی عطر مهیاره و منم رو تختش 

 خوابیدم

خیلی خوابم میومد دوباره سرمو رو بالش گذاشتم و 

 .خوابیدم

 با صدای ماهیار چشمام رو باز کردممن:هوووم

ماهیار پاشو وروجک وقت شامه تو که ناهارم نخوردی 

 پاشو

 من:هووووم

 ماهیار:ای خدا

د دقیقه بعد احساس کردم رو هوام جیغ زدم و دستم و چن

 به گردن ماهیار بند کردم



 من:مااااهییی میوفتم

ماهیار: ماهی نه و ماهیار بعدم سفت و سخت گرفتمت 

نمیوفتی منو برد دم سرویس بهداشتی گذاشتم زمین رفتم 

 دست و صورتم

رو شستم و با ماهیار رفتیم سر میز به پدر مادرم سالم 

 .دادم و نشستم خشکی

ما چهارتا با پدر و مادرمون خیلی خشک و سرد بودیم 

چون بابامون پول پرست بود! مامان خوب بود اما بابا 

 بدش کرد! نذاشت

 .بهمون محبت کنه

 .وضع مالیمون معمولیه نه خیلی بد و نه خیلی خوب

زود شام رو خوردم و تشکر کردم و تند از پله ها رفتم 

 باال تو اتاق خودم

 |چهارماه بعد|

 چهارماه گذشت! از وقتی که همسایه جدید اومده



تو این چهار ماه اتفاق خاصی نیفتاد بجز اینکه من و رادین 

خیلی بهم نزدیک شدیم خونشون روبه روی خونه ما بود 

 و تراس اتاقم

مقابل اتاق اون اولش تو تراس باهم حرف میزدیم تا اینکه 

اومده کم کم منم بهش شمارش بهم داد و گفت ازم خوشش 

 عالقه مند

 شدم و بیشتر باهم حرف میزدیم

بیشتر اوقات تو اتاقم بودم و با رادین حرف میزدم داداشام 

هم شاکی میشدم که چرا اینقدر تو گوشی ام بهم قول داده 

 بود این روزا

بیاد خواستگاریم با صدای زنگ موبایلم به خودم اومدم 

 .نگاهی به اسم کردم رادین بود

 سالم خانوم کوچولو_

 سالم نگو خانوم کوچولو+

 چشم جوجه_

 عهههه رادییین+



 جانم خانومم_

....+ 

 خانومی قهری؟_

....+ 

میخواستم بگم االن دم در شرکت باباتم میخوام برم برای _

 خواستگاری

 از ذوووق قطع کردم

 با خوشحالی به آیندمون فکر میکردم

 ...رهنمیدونستم این خوشحالی عمر زیادی ندا

 : با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم

 بله_مهیا+

 با شنیدن صداش قلبم وایساد

 رادین چی شده+

 ..بابات_

 د حرف بزن بابام چیییی؟؟؟؟+



 !!!اجازه نداد بیام خواستگاریت_

 خشک شدم

 مهیا خانومی_

 مهیا_

 مهیا چت شد دختر مهیااااا_

 ی یعنی چ چی +

اشتباه نیست نشون از لکنته پ.ن:این کلمه های تکرار شده 

 مهیاست

میگه تو بچه طالقی!پولدار نیستی! نمیتونی دخترمو _

 خوشبخت کنی و منو انداخت بیرون

 چرا+

 گریه نکن فداتشم درستش میکنم_

 خواستم حرفی بزنم که فهمیدم قطع کرده

حالم خیلی بد بود از اتاق بیرون نمیرفتم فقط مهال میومد 

ش اینقدر گریه میکردم حصاراد تو تو اتاق و بهم غذا مید

 . تا خوابم میبرد



چند روز گذشته بود و رادین خیلی تالش کرد بابا اجازه 

 .بده بیاد خواستگاریم اما انگار نه انگار

مثل همیشه فقط داداشام و مهال نگرانم بودن مامان و بابا 

 .که هیچ

 :داشتم گریه میکردم که گوشیم زنگ خورد رادین بود

 بله_

 چرا صدات گرفته مهیام؟+

 هی هیچی_

 معلومه ولی مهیا من تالشمو کردم بابات قبول نمیکنه+

....._ 

 فردا وقت داری همو ببینیم؟+

 آره کجا؟_

 کافه دنیز+

 باشه خداحافظ_

 خداحافظ کوچولو+



با امید به فردا که رادین رو میبینم چشمام بسته شد.با 

مون انجام صدای ساعت از خواب بیدار شدم رفتم کارها

دادم و مانتو آبی کاربنی بلند و شلوار مشکی پوشیدم خط 

 چشم کشیدم و

برق لب زدم روسری آبی طرح دارمو سرم کردم و رفتم 

بیرون هیچکی خونه نبود پوفی کردم و به آژانس زنگ 

 زدم بعد چند

 .دقیقه آژانس اومد سوار شدم و آدرس رو بهش دادم

 تشکری کردم و پیاده شدم

خل کافه و دنبال رادین گشتم دیدمش گوشه ترین رفتم دا

 میز نشسته بود رفتم طرفش

 سالم_

 سالم عزیزم بشین+

مقابلش نشستم به نظر من چشماش گود شده بود و الغر 

 شده بود

 الغر شدی_



خنده تلخی کرد و گفت: تو که از من الغر تر شدی! با 

 خودت چیکار کردی جوجه ام؟

اوضاع میخوای حالم خوب پوزخندی زدم و گفتم:با این 

 باشه؟

 لبخندی زد و گفت:درست میشه

بعد گارسون رو صدا زد دوتامون کیک شکالتی و قهوه 

 .سفارش دادیم

 مهیا من یه فکری دارم+

 بگو_

 !بیا فرار کنیم+

کیک پرید تو گلوم و به سرفه افتادم بعد چند دقیقه 

 گفتم:رادین زده به سرت؟

 !جدی گفتم+

 ابام آبرو داره اگه فرار کنیم آبروش میرهنمیتونیم رادین ب_

 چاره ای نداریم+

 فکر میکنم خبر میدم_



 باشه+

 من میرم خداحافظ_

 برسونمت؟+

 نه خودم میرم_

 . دوباره آژانس گرفتم و رفتم خونه فقط مهال خونه بود

 بعد اینکه لباسام رو عوض کردم رفتم پیش مهال

 در زدم

 مهال:بیا داخل

 جرا رو گفتمرفتم پیشش و همه ما

تو فکر فرو رفت بعدش گفت: نه فرار نکنی بهتره! از 

 .همه لحاظ

من:منم خیلی راضی نبودم!درسته که خیلی دوستش داشتم 

 اما دلیل نمیشد که فرار کنم و آبروی خانواده رو ببرم

 با صدای داد و بیداد یک نفر چشمامو باز کردم



ن درگیر لباسمو عوض کردم و دویدم بیرون بابام با رادی

 شده بود

بابام:برو گمشو از خونه من بیرون من جنازه دخترمم 

 روی دوش تو نمیزارم

 رادین رو از خونه انداخت بیرون.داداشام خونه نبودن

من و مهال باالی پله ها نشسته بودیم و گریه میکردیم با 

 صدای بابا از جا پریدم

 بابام:هووی دختره گمشو بیا پایین

 رفتم پایینترسیده از پله ها 

 من:ب بله بابا

 بابام:امشب برات خواستگار میاد باید جواب مثبت بدی

 من:ب بابا خواهش میکنم

 اون:برو گمشو تو اتاقت

باگریه رفتم تو اتاقم اونقدر گریه کرده بودم که چشمام باز 

 نمیشد صدای در اتاق اومد

 بله_



 ماییم مهیار و ماهیار و مهرشاد+

 بیاین داخل_

 داخل با چشمایی پر از غم نگام میکردن همشو اومدن

 مهیار:چرا اینقدر خودتو زجر میدی آخه خواهر من

 منبا هق هق:بابا گفت حتما باید جواب مثبت بدم

 مهرشاد با عصبانیت گفت:نمیزارم نمیزارم

و از اتاق بیرون رفت مهیار کلی دلداریم داد اما بازم آروم 

 .نشدم

نرگس خانم خدمتکار  تازه خوابم برده بود که با صدای

 خونمون چشمام رو باز کردم

 جونم نرگس خانم_

دردت بجونم دخترم پاشو تا یک ساعت دیگه +

 خواستگارت میرسه

 دوباره چشمام پر شد و گریه کردم حالم خیلی بد بود



ولی آماده شدم تا بابا دعوام نکرده پیراهن بلند یاسی 

رتم پوشیدم با ساپورت مشکی و روسری بلند بنفش صو

 نیازی به کردم

نداشت ولی االن مجبور بودم بزنم تا پف چشمام به نظر 

نیاد یکم کردم زدم با خط چشم مشکی و رژ لب کالباسی 

 و از اتاق بیرون

 .رفتم

داشتم از پله ها میرفتم پایین که صدای مهمونا اومد بابا 

 تعارف کرد که بشینن بعد صدام زد:مهیا جان دخترم

دلم گفتم:هه جلو همه بهم میگه دخترم پوزخندی زدم و تو 

نمیدونن که تو خونه از شمر هم بدتره رفتم کنار مهال 

 نشستم نگاهی به

دوماد کردم قد معمولی سر نیمه کچل و با شکم گنده،با 

 .لبخند چندشش بهم زل زده بود

تو دلم پوزخند زدمو گفتم:بابا چطور راهش داده تو 

ومه چون پولدارهبعد خونه؟بعد جواب خودمو دادم هه معل



صحبت هاشون بابا گفت که برین صحبت کنین رفتیم تو 

 اتاقم فهمیدم اسمش کامرانه

 کامران:حرفی نداری عزیزم؟

 من:چرا اومدی خواستگاریممم؟؟؟جای بابامی عوضی

کامران :هیس تند نرو عزیزم االن میریم پایین میگی جوابم 

دستشو مثبته وگرنه داداشای عزیزت و خواهر خوشگلت 

 از باال تا

 .پایین به نشونه سقوط حرکت دادپر پر میشن

و قهقهه بلندی سر داد چشمام پر اشک شده بود نمیتونستم 

 تحمل کنم اگه خواهر و برادرام نباشن

از اتاق اومدیم بیرون مادر کامران گفت:دهنمون رو 

 شیرین کنیم؟

سرم پایین بود اشک تو چشمام جمع شده بود با صدای 

 گفتم:ه هرچی بابام بگهلرزون 



صدای دست زدن و کل زدنشون باال رفت و منم اشک 

ریختم اونا فکر میکردن از خوشحالیه ولی داداشام و 

 خواهرم چشماشون

پر از غم بود البته داداشام بیشتر عصبانی بودن با بابا هم 

خیلی صحبت کرده بودن منصرف شه حتی دعوا هم کردن 

 ولی بابا

 .کوتاه نیومد

هر کامران با اخمایی درهم اومد و انگشتر نشون دستم خوا

کرد.تاریخ عقد هم گذاشتن برای یک هفته دیگه فردا هم 

 قرار بود بریم

آزمایش بدیم،گفتن تو محضر عقد میکنیم عروسی 

 .نمیخواد

حالم خراب بود میخواستم هرچی زودتر برن تا برم تو 

و بدو بدو اتاقم. باالخره رفتن و منم یه نفس راحت کشیدم 

 رفتم تو اتاقم



لباسمو عوض کردم و پریدم رو تخت سرمو تو بالش فرو 

بردم و اونقدر جیغ زدم که گلوم به سوزش افتاد به هق 

 هق افتادم

 نمیدونم کی خوابم برد

بازم با صدای نرگس خانم بیدار شدم:پاشو دخترم اون 

 کامران گور به گور شده منتظرته

شدم و رفتم دستشویی دست  با شنیدن اسمش مثل جت بلند

و صورتمو شستم و مانتوی بلند مشکی با شلوار مشکی و 

 روسری

مشکی سرم کردم و برق لب به لبم زدم و خط چشم نازکی 

کشیدم گوشیمو برداشتم و از اتاق اومدم بیرون نرگس خانم 

 منو دید زد

رو لپش:دختر این چه سر و وضعیه مگه میخوای بری 

 عزا

 جونمن:ولم کن نرگس 

 اون چیزی نگفت و فقط سرشو به نشونه تاسف تکون داد



بی حس به سمت ماشین کامران قدم برداشتم سوار شدم و 

سالم خشکی دادم،درسته پولدار بود اما ماشین زیر پاش 

 پارس بود بی

نهایت خسیس بود وقتی رفتیم آزمایش گفت سعی کن حالت 

 .بد نشه من واست چیزی نمیخرم

 صال با این چیزا حالم بد نمیشههه نمیدونست من ا

بعد آزمایش رفتیم تا حلقه بخریم،ارزون ترین حلقه رو 

 .خرید که خیلی زشت و نازک بود

 .من نمیدونم بابا رو چه حسابی منو داده به این آشغال

بعد خریدن حلقه منو رسوند خونه رفتم تو اتاق مهال و 

بیرون  باهاش درد و دل کردم و گریه کردم از اتاقش اومدم

 و رفتم اتاق

خودم برای اینکه سرحال بیام رفتم حموم زیر آب یخ 

وایسادم که لرز کردم بعد چند دقیقه خودمو شستم و اومدم 

 بیرون سر سری

لباس پوشیدم و قرص آرامبخش خوردم کم کم چشمام رو 

 .هم افتاد و تو دنیای بی خبری فرو رفتم



 /مهیار/

اومدم بیرون رفتم طرف لباسامو عوض کردم و از اتاقم 

اتاق مهیا هرچی در زدم جواب نداد نگران شدم رفتم داخل 

 که داشت

وحشتناک میلرزید،حالم خراب شد ولی با سرعت مهیا رو 

 کردم و با داد مهرشاد و مهال رو صدا کردم حصار

 مهیار:مهالااااااااا مهرررششاد

 مهرشاد:چی شده داداش چرا اینجوری میکنی

رو ماشینو روشن کن بریم بیمارستان مهال مهیار:مهیاا،ب

شال مهیا رو بیارو خودم با دو از پله ها رفتم پایین مامان 

 و بابا که هیچ وقت خونه نبودن همش سرکار بودن

م بود رو صندلی عقب نشستم حصارهمونطور که مهیا 

مهال جلو نشست و مهرشاد هم با سرعت خیلی زیاد 

 .میروند

 .یزدم تا چشماشو باز کنههمینطور با مهیا حرف م



تو چند دقیقه رسیدیم بیمارستان با دو رفتم داخل و داد 

زدم:دکترررر به دادم برسین مهیام از دست رفتتتت یک 

 دکتر اومد و مهیا

رو برد تو اتاق بعد ده دقیقه اومد بیرون و گفت:شوک 

عصبی بهش وارد شده تشنج کرده اگه دیرتر آورده 

 .بودینش تموم میکرد

 8رتپا

رفتم کنارش دستشو گرفتم اونقدر باهاش حرف زدم 

 .نمیدونم کی خوابم برد

 /مهیا/

سرم سنگین بود نمیتونستم چشمامو باز کنم بزور چشمام 

بود کردم روی دستم احساس سنگینی میکردم نگاهی به 

 دستم کردم مهیار

 .رو دستم خوابیده بود

دستمو آروم تو موهای پر پشتش فرو بردم و آروم 

وازشش کردم موهای مهیار رو خیلی دوست داشتم ن

 برخالف ما چهارتا



موهای مهیار مشکی بود. موهای ما خرمایی بود با رگه 

 .های طالیی

چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که با شتاب سرشو بلند کرد 

 ترسیده دستمو رو قلبم گذاشتم:چته ترسوندیم

ی م کرد:مهیار میشه بگحصاربی توجه به حرفم محکم 

 چی شده؟ چرا من اینجام؟

مهیار:یواش یواش خواهرم،وقتی اومدم تو اتاقت تو داشتی 

تشنج میکردی با مهرشاد و مهال اوردیمت بیمارستان دکتر 

 گفت شوک

 .عصبی بهت وارد شده

غمگین نگاهم کرد تحمل نگاهشو نداشتم سرمو پایین 

 انداختم و گفتم:کی میریم خونه؟مهرشاد و مهال کجان؟

 .: بیرون نشستن خیلی نگرانت بودنمهیار

یک دفعه دستشو محکم رو پیشونیش کوبید منم از صدای 

 .بلند شد رسیدم و گفتم چیه چی شده ترسوندیم



مهیار: کوچولو از بسته منو به حرف کشیدی یادم رفت به 

 دکتر بگم به هوش اومدی

با دو از اتاق رفت بیرون منم داشتم به حرکتش میخندیدم 

 قیقه دکتر اومد و گفت: حالت خوبه دخترم؟بعد چند د

من: بله خوبم اما احساس می کنم سرم سنگینه دکتر این 

چیزا تا دو روز طبیعی اگه بیشتر از دو روز اینطوری 

 بود دوباره بیا

 .بیمارستان

بعد از اینکه سرم رو از تو دستم اورد بیرون گفت که 

 .مرخصی

گوشه اتاق وایساده بعد از رفتن دکتر مهرشاد و مهال که 

بودن اومد نزدیک و هر دو کمکم کردن تا از تخت بیام 

 .پایین

وقتی برگشتیم خونه مامان و بابا که اصال عین خیالشون 

نبود که دخترشون بیمارستان بوده طبق گفته مهیار، ماهیار 

 به سفر

 .کاری رفته بود و خبری از حال بد من نداشت



 /یک هفته بعد/روز عقد/

روزی که از بیمارستان مرخص شدم یک هفته از اون 

میگذره به امروز روز عقدم با اون کامیار عوضی. روز 

 بعد از اون

روزی که از بیمارستان مرخص شدم ماهیار از سفر 

برگشت و مهال از مریض شدن من بهش گفته بود و اونم 

 کلی داد و بیداد

 .راه انداخته بود که چرا به من نگفتین که برگردم

 اومد تو اتاقم و گفت عروس خانم آماده شو که تا یک مهال

 .ساعت دیگه میریم محضر

پوزخندی زدم و تو دلم گفتم خواهرم چه دلخوشی داره 

البته خواهرم خبر داشت که من عاشق رادین بودم و به 

 زور دارم ازدواج

می کنم ولی االن برای دلخوشی من میگفت عروس خانم 

وباره تیپ مشکی زدم امروز نمیدونست که دل من خونه.د

که روز عروسی من نیست روز بدبختی منه. از اتاق که 

 رفتم بیرون مهال با عصبانیت اومد طرفم



و گفت چرا مشکی پوشیدی مگه میخوای بری مجلس عزا 

 .برو لباس بهتر بپوش

من: آخه خواهر من تو چه میدونی امروز بدبختی منه 

 لباس چی بپوشم

و سرشو پایین انداخت و گریه  مهال دیگه چیزی نگفت

کرد با صدا زدن بابا از پله ها پایین رفتیم بابا هم مثل مهال 

 گفت چرا لباس

 مشکی پوشیدی

 منم گفتم میخوای لباس سفید بپوشم؟ خودت بد بختم کردی

بابا دیگه چیزی نگفت نگاهی به پله ها کردم که دیدم مهیار 

رنگ میان پایین و ماهیار مهرشاد با کت و شلوار قهوه ای 

 قربونشون

 .برم چقدر خوش تیپ شده بودن

من با مهیار و مهرشاد و ماهیار و مهال رفتم و مامان و 

 .بابا هم خودشون اومدن

 .رسیدیم محضر خانواده کامران هم وایساده بودن



کامران با لبخند چندش از سر تا پای منو رصد میکرد که 

بریم باال اونا هم مهال نجاتم داد و گفت عاقد منتظر زود 

 گفتم باشه ها

 .همگی با هم رفتیم باال

برای بار سوم اعالم کرد آیا وکیلم؟ سرم رو پایین انداختم 

و گفتم بله راهی دیگه جز این نداشتم حتی نگفتم با اجازه 

 پدر مادرم

چون هیچ وقت خوبی در حق من نکردند فقط پول می 

 .ریختن تو جیبمون

رو دستم کرد وقتی انگشت دستم کامران با پوزخند حلقه 

خورد احساس خیلی بدی پیدا کردم انگار خواهر کامران 

 راضی به این

ازدواج نبود چون بدجوری اخماش تو هم بود. صبح که 

بیدار شدم دلم درد میکرد جدی نگرفت همش فکر کردم 

 که عادیه ولی



 حصارتو  حصارهر دقیقه دردش بیشتر میشد. تو 

داداشامو مهال خیلی گریه کردم کامران منو به زور گرفت 

 گفت بیا بریم دیگه اینقدر

گریه نکن حوصلتو ندارم. هر دقیقه دل دردم بیشتر میشد 

و من بیشتر گریه می کردم تا اینکه کامران سرم داد کشید 

 ساکت شو

 .حالم خیلی بد بود دل دردم هر دقیقه شدیدتر می شد

هیچی نمیگفتم تا اینکه ماشین وایساد ولی از ترس کامران 

گفت پیاده شو رسیدیم وقتی پیاده شدم با دیدن خونه دهنم 

 باز شد کیه

خونه قدیمی که دیوارش ریخته شده بودند با در خیلی 

کوچیک وقتی رفتیم داخل خیلی کوچیک بود حیاط نداشت 

 یک اتاق

 .داشت

 منو برد تو اتاق و گفت:آماده ای؟



یزی بگم کارشو شروع کرد حالم خیلی بدون اینکه من چ

خراب بود کارشو که کرد رفت همون طوری رو زمین 

 خوابیده بودم و

به خودم میپیچیدم نمیدونم چند ساعت گذشته بود کامران 

اومد و گفت پاشو چرا خوابیدی غذا درست کن مادرم و 

 خواهرم میخوام

 بیان

 ستانبه سختی گفتم حالم بده دلم درد میکنه ببرم بیمار

پوزخندی زد و اومد طرفم و بهم لگد زد با التماس گفتم:ولم 

 کن

کامران:زنگ بزن داداشای نره خرت ببرنت بیمارستان 

 من پول ندارم

 مادرش اومد تو اتاق :چی شده کامران

 کامران:هه خانوم دلش درد میکنه

 مادرش:این دختره از اولشم مریض بود بهمون انداختن

 .و رفت بیرونموبایلمو انداخت طرفم 



 به زور گوشیمو برداشتمو شماره ماهیار رو گرفتم

 ماهیار:سالم آبجی

 س سالمماهیار:مهیا؟چرا صدات اینجوریه_

 بی بیا اینجا ح حالم بده_

 ماهیار:االن میام

 دیگه نفهمیدم چی شد

 /ماهیار/

وقتی مهیا زنگ زد صداشو شنیدم بعدش گفت حالم بده 

 چی پوشیدم رفتم اتاق مهیار خیلی بهم ریختم نفهمیدم لباس

 مهیار داداش آدرس خونه کامران بهم میدی؟_

 مهیار:چرا اینقدر بهم ریخته ای واسچته؟

دستی تو موهام کشیدم و گفتم:مهیا زنگ زد حالش خیلی 

 بد بود گفت بیا

سرمو بلند کردم تا دیدمش وحشت کردم چشمام شده بود 

بیرون و کاسه خون تمام رگ های صورتش زده بود 

 دستشو مشت کرده



 بود و فشار میداد

 داداش آروم باش_

 مهیار:نمیشه خواهر دسته گلم آخه چرااااا

آخه چرا آخرشو با داد گفت که در اتاق باز شد و مهرشاد 

 اومد داخل:چته مهیار صدات کل خونه رو برداشته

 ماهیار:هیچی پس مهیار من میرم

دورگه گفت:صبر تا میخواستم برم بیرون مهیار با صدای 

 کن منم میام

 مهرشاد:میشه بگین قضیه چیه؟

 ماهیار:هیچی تو پیش مهال بمون

مهیار همون موقع اومد بیرون و دوتامون با دو رفتیم 

طرف ماشین خواستم بشینم پشت رل ولی مهیار گفت 

 نمیخواد خودم میشینم

راستش از عصبانیتش میترسیدم خودش نشست وبا سرعت 

 .د و الیی میکشیدخیلی زیاد میرون



یکدفعه ای ترمز گرفت و پیاده شد تا خواستم چیزی بگم 

در خونه ای رو زد بهش گفتم اینجا کجاست گفت خونه 

 .کامران

از تعجب زیاد نزدیک بود پس بیفتم وقتی در رو باز کردن 

رفتیم داخل داخلش بدتر از بیرون بود مهیار با عصبانیت 

 رو به

نم اتاق رو نشون داد مهیار کامران گفت مهیا کجاست او

زودتر از من رفت داخل اتاق می خواستم برم صدای نعره 

 مهیار بلند شد

رفتم داخل با چیزی که دیدم بیشتر متعجب شدم مهیا همین 

طوری رو زمین افتاده بود و بیهوش شده بود رنگش مثل 

 گچ شده بود

 مهیار بلندش کرد و به کامران گفت بیچارت میکنم

 زخندی زد و گفت نمیتونیکامران پو

 مهیار خواست چیزی بگه که گفتم:مهیااار

اونم به خودش اومد و مهیا رو برداشت و از خونه زد 

 بیرون گفت:تو پشت رل بشین



رفت عقب نشست منم سوار شدم و با سرعت میروندم از 

ش حصارتو آینه مهیار رو نگاه کردم همونطور که مهیا تو 

 بود باهاش

 حرف میزد

بیشتر از هممون به مهیا وابسته بود رسیدم  مهیار

بیمارستان ترمز کردم مهیار از ماشین پیاده شده و به 

 طرف بیمارستان رفت

پشت سرش رفتم تو بیمارستان وایساده بود و داد میزد 

دکترررر ،دکتری گفت چی شده جوون مهیار: حال 

 خواهرم خوب نیست

و نزاشت بریم نگاه بندازید دکتر برداشت و برد توی اتاق 

 داخل مهیار راه میرفت گفتم بشین اونم گفت نمیتونم

میدونستم چقدر براش سخته،چند دقیقه بعد دکتر از اتاق 

 اومد بیرون_دکتر چی شد خواهرم حالش خوبه؟

 سرشو پایین انداخت و گفت:باید آپاندیسش عمل بشه

 خطرناکه؟ _



خواهرتون فوت دکتر:بله اگه دیرتر عمل کنیم احتمال داره 

 بشه

 مهیار:پس پس عملش کنین

دکتر:برگه رضایت رو میارم امضا کنید تا خواهرتون رو 

 ببریم برای عمل

برای امضای برگه من رفتم مهیار حالش خیلی خوب نبود 

 .روی صندلی نشست

چی به سر خواهرم اورده بودند که به فاصله یک هفته 

 .دوباراومد بیمارستان

البته پرسیدن شوهر داره گفتم بله برگه رو امضا کردم 

گفتن باید شوهرش رضایت بده اما من گفتم شوهرش شهر 

 دیگست

رفتن که مهیا رو آماده کنم ببرنش اتاق عمل اجازه گرفتم 

که بریم ببینیمش وقتی رفتیم داخل دلم براش کباب شد 

 رنگش سفید شده

 بود



 رفتم کنارش:سالم آبجی کوچولو خوبی؟

که پر از احساس بود االن سرد و اون چشمای قشنگش 

 توخالی شده بود

 !مهیا:سالم خوبم

خیلی حالم گرفته شد وقتی اینجوری دیدمش مهیار خواست 

بیاد جلو که نزاشتم اگه چشماش رو میدید حالش بیشتر بد 

 میشد چون

 تاحاال باهاش سرد نشده بود

مهیا رو بردن برای عمل ماهم پشت در اتاق عمل نشستیم 

مهال بیشتر از ده بار زنگ زدن هیچکدوم  مهرشاد و

 جواب ندادیم تا

 اینکه بهمون پیام داد جواب بدین واجبه

 :زنگ که زد جواب دادم

 چی شده مهرشاد_



مهرشادبا داد:معلومه کدوم گوری رفتین مهیا رو کجا 

بردین؟کامران اومد اینجا با داد و بیداد میگفت زنمو کجا 

 بردین

 .دبرگردونینش آبرومونو بر

برو به اون آشغال بگو چه غلطی کردی که خواهرم با _

 این سن تو اتاق عمله

انگار شوکه شده باشه:چی چی میگی ماهیار،مهیا تو اتاق 

 عمله؟میکشمش

مهرشاد ولش کن فعال مهال رو بیار وقتی از اتاق عمل _

 آوردنش بیرون باید پیش مهیا باشه برای کمک

 مهرشاد:باشه االن میام

عمل مهیا طول کشید مهرشاد و مهال هم اومدن پنج ساعت 

هممون خیلی نگران بودیم خیلی طول کشیده بود باالخره 

 بعد پنج

ساعت دکتر اومد بیرون هممون رفتیم طرفش:چی شد 

 دکتر حال خواهرمون خوبه؟



دکتر:بله اما خواهرتون در حین عمل ایست قلبی کردن 

نجوری بشه نمیدونم دلیلش چیه تا حاال کسی نبوده که ای

 سریع احیا کردیم

بستری CCU اما برای مراقبت های بیشتر دو روز تو

 .میشه

دوروز گذشته بود هممون خسته بودیم مامان و بابا که 

روز بعدش اومدن یه سر زدن و رفتن کامران هم انگار 

 نه انگار که زنش

 .بستریهCCU تو

قرار شد تا دوساعت دیگه دکتر بیاد مهیا رو چک کنه اگه 

حالش خوب بود ببرنش بخش و تا عصر بستری باشه اگه 

 حالش بد نشد

 .دیگه مرخصه

کامران هیچ عالقه ای به مهیا نداشت ولی با بابا معامله 

کرده بود!کامران با بابا شریک بود و مقدار زیادی از سهم 

مال کامران بود نمیدونم چه بحثی پیش میاد که کامران 

 میگه دختر کوچیکتو بده



وگرنه همه چیو بهم میزنم و اینطور شد که به من 

پدر......ال اله االهللا مهیا رو زن کامران میکنه و این بال 

 سر خواهر بیچارم

میاد،مهیار از این جریانات خبر نداره وگرنه اول کامرانو 

 .میکشت بعد بابا رو

درسته پدرمونه ولی هیچ زحمتی برامون نکشیده ما سه تا 

سالش 15دیم میرفتیم سرکار مهیاراز وقتی که کوچیک بو

 بود

یادمه مهیار میگفت نمیخواد شما 10سالم ومهرشاد 13من

کار کنین ولی ما نمتونستیم تنهاش بزاریم البته بیشتر وقتها 

 مهرشاد

میموند خونه تا از مهال نگه داری کنه چون اون موقع ها 

 .تازه مهیا به دنیا اومده بود

ه چرا میرین سرکار پول یادمه حتی باباهم چیزی نگفت ک

هست بهتون میدم آره اون موقع وضع بابا خوب بود اما 

 ما نمیخواستیم



زیر دینش باشیم بخاطر همین میرفتیم تو مغازه ها کار 

میکردیم تا اینکه االن خودمون شرکت داریم و بهترین 

 شرکت معماری

 .شناخته شده

 با صدای مهال از فکر اومدم بیرون

 ن مهیا رو بیارن تو بخش نمیای؟مهال:داداش میخوا

 االن میام_

یادم رفت بگم تو این دوروز مهیا بی هوش بود چون دکتر 

خودش میگفت برای خودش بهتره و آرامبخش میزدن 

 تقریبا یک

 .ساعت بیدار بود بقیش خوابیده بود

رفتم پیش بچها مهیا رو آوردن بیرون همچنان رنگ پریده 

 .سقف نگاه میکردبود چشماش باز بود و فقط به 

 اوردنش تو بخش هممون کنارش بودیم

 مهرشاد:وروجک نمیخوای حرف بزنی؟

 مهیا:چی بگم؟



مثل همون روز صداش و چشماش سرد بودن طوری که 

 .از سرماش یخ میزدی

 مهیار:مهیا عزیزم چرا اینجوری میکنی؟

 مهیا:چیکارمیکنم؟

 مهال:چرا اینقدر چشمات و صدات سرده؟؟

 .کرد و چیزی نگفت مهیا فقط نگاه

 دکتر گفت که مرخصه و میتونید ببرینش

 مهال کمکش کرد لباساش رو بپوشه

من و مهرشاد میخواستیم کمکش کنیم وایسه که مهیار 

 ش کرد و رفت بیرونحصارزودتر 

ماهم رفتیم وقتی از مهیار پرسیدم مهیا رو میبری خونه 

کامران دستشو محکم به فرمون فشار داد و از الی 

 دندونای قفل شدش

 .غرید:عمرا دیگه خواهرمو ببرم پیش اون آشغال

منم دیگه چیزی نگفتم از عصبانیت مهیار میترسیدم راه 

 .افتاد سمت خونه



 هممون ساکت نشسته بودیم و تو فکر بودیم

 کرد حصاروقتی رسیدیم خونه مهرشاد مهیا رو 

 .ش کردحصارش کنم اما مهرشاد زودتر حصارمیخواستم 

عمول پدر و مادر گرامی سفر بودن درسته دوروز طبق م

 .پیش اومدن بیمارستان اما بعدش رفتن سفر

تا رفتیم داخل نرگس خانم با اسپند اومد بیرون:آالهین 

 ایزنیلی گوزون آیرماترجمه:چشم نخورین انشاهللا

 مهرشاد با خنده گفت:بایان نرگس کولومدا آرلو بیلیش

 ر دستم درد گرفتترجمه:نرگس خانم میشه برین کنا

نرگس خانم دستشو کوبید به صورتش و گفت:خاک به 

 سرم آقاجان حواسم نبود

رفتیم داخل مهرشاد خواست مهیا رو ببره تو اتاقش تا 

لباساشو عوض کنه مهال همراهش رفت تا کمکش کنه 

 ماهم لباسامونو



عوض کردیم بعد تقریبا نیم ساعت باهم اومدن پایین مهال 

فته بود تا نیفته مهرشاد میخواست بره دست مهیا رو گر

 کنه حصارمهیا رو 

اما گفت نمیخواد وقتی رسیدن پایین یه نفس راحتی کشید 

 .و اومد سر میز نهار خوری

نویسنده:عزیزان شاید بپرسید که چرا نرگس خانم و 

مهرشاد ترکی حرف زدن،یادم رفته بود اول رمان بگم 

 مهیا و خانوادش

زندگی میکنن و شرکت پسرا  تبریزی هستن و تبریز

تهرانه دوستاشون اون شرکتو اداره میکنن و گاهی اوقات 

 هم میرن تهران

وقتی ناهار خوردیم گوشی مهیار زنگ خورد پشت سرش 

 .گوشی منو مهرشاد

 .مهال و مهیا و نرگس خانم با تعجب نگاهمون میکردن

 آرتام بود

 بله داداش_



 مدانگار جای شلوغی بود صدای همهمه میو

 ماهیار زود بیاین که شرکت بهم ریخته+

 چی شده_

مدیر شرکت.... اون دفعه اومد شرکت گفت قرارداد +

میبندم به شرطی که خواهر مهیار زنم بشه اون روز مهیار 

 دعوای شدیدی

با امیر داشت که مجبورش کرد بندازتش بیرون و قرارداد 

یا  نبنده االن اومده میگه یا خواهرتون رو میدین به من

 شرکتتون رو

 نابود میکنم

باشه االن به مهیار و مهرشاد میگم بلیت جور میکنیم _

 میایم

و بدون اینکه چیزی بگم قطع کردم همون موقع مهرشاد 

 و ماهیار باهم وارد شدن

 هر سه تامون باهم گفتیم:داداش

 مهال:جونم هماهنگی



 و همگی خندیدیم بجز مهیا

 مهیار:باید بریم تهران

 االن داشتم با آرتام صحبت میکردممن:آره 

 مهرشاد:منم داشتم با اهورا صحبت میکردم

 مهیار:منم با امیر

من:مهرشاد برو به دوستت بگو ببینم میتونه تا یک ساعت 

دیگه بلیت جور کنه اگه تونستم زودتر جور کنه که چه 

 بهتر

 مهرشاد:االن بهش زنگ میزنم

 رفت که بهش زنگ بزنه

 مهیار:ماهیار بیا

 رفتیم تو اتاقش گفت:مهیا رو چیکار کنیم؟

 من:خب خونه بمونن دیگهمهیار:اگه کامران اومد چی

من:خب میگیم در هارو قفل کنن و در رو باز نکنن مامان 

 .و باباهم که حاال حاالها نمیان رفتن عشق و حال



 مهیار:اگه میشد میگفتم یکیتون خونه بمونه

 من:آره ولی متاسفانه نمیشه

 ال به آرمان میگم دورادور حواسش باشهمهیار:حا

 من:اوکی،میرم ببینم مهرشاد تونست بلیت جور کنه یا نه

رفتم اتاق مهرشاد گفت با بدبختی و پارتی بازی بلیت برای 

 نیم ساعت دیگه جور کرده

 رفتم به مهیار هم گفتم گفت آماده بشین بریم فرودگاه

ودم رفتم لباسامو عوض کردم طبق معمول عطرمو رو خ

خالی کردم و رفتم بیرون نمیخواست لباس ببریم چون 

 اونجا خونه

داشتیم و پر لباس بود مهیار و مهرشاد هم اومدن بیرون 

تیپ زده بودن حسابی.بعد سفارش های الزم به دخترا و 

 نرگس خانم به

 سمت فرودگاه حرکت کردیم

 /مهیا/



حس و حال عجیبی بود نه میتونستم بخندم نه میتونستم 

 .یه کنم هیچی هیچ حسی نداشتمگر

چهارساعت از رفتن پسرا میگذشت روی تخت خوابیده 

بودم و به سقف نگاه میکردم و فکرم سمت چیزهای 

 مختلف میرفت با

صدای خش خش از جا پریدم که شکمم جای بخیه ها درد 

گرفت صورتمو جمع کردم و لنگون لنگون به سمت پنجره 

 رفتم تقریبا

 هوا تاریک شده بود

کسی تو حیاط نبود اما خودم شنیدم که صدای پا اومد یعنی 

 چی بود؟

خواستم برم اتاق مهال که چیزی روی صورتم قرار گرفت 

و صدایی تو گوشم گفت:بخوای تکون بخوری یا جیغ بزنی 

 همینجا

خونتو میریزم سرمو به نشونه تایید تکون دادم آروم 

 برگشتم و با دیدن صورتش سرجام میخکوب شدم



اون اون رادین بود!!!! عشق سابق من هه هیچ حسی 

نداشتم و فهمیده بودم که اون حس عشق نبوده و زودگذر 

 بوده همچنین برای

 آقا رادین که ازدواج کرده بود

خونسرد گفتم:خب؟برای چی اومدی اینجا؟میدونی میتونم 

به حریم شخصی و  وارد شدنازت شکایت کنم؟به جرم 

 وارد شدن به ملک؟

 رادین:مهیا من من

معلوم بود میخواد حرفی بزنه و نمیتونه صدرباز من من 

 /:کرد

 من:تو چی؟

 دستی تو موهاش کشید:هنوزم دوست دارم

 من:هه اینو باش برو رد کارت آقاااا

دستشو گذاشت روسرش و آروم گفت میرم چون مثل 

دوستم دوست دارم و نمیخوام آسیبی بهت برسه فقط 

 لیمواظب باش اونا خی



 !خطرناکن

 من:کیا؟

 رادین:آر

تا خواست بقیشو بگه صدای خش خش برگها اومد انگار 

کسی داره ره میره هول شد و بهم گفت:برو یه جایی قایم 

 شو بدوووو

تا اینو گفت پریدم تو کمدم در مخفی رو باز کردم و رفتم 

تو اتاق مهیار،جای بخیه هام خیلی درد میکرد،این در 

 مخفی رو وقتی

سالم بود مهیار برام درست 10یا 9کتر بودم شاید کوچی

کرد هیچکس ازش خبر نداشت رفتم گشتم گوشی زاپاس 

مهیار رو پیداکردم خداروشکر سیمکارت داشت خواستم 

به مهیار زنگ بزنم با چیزی که دیدم آروم رفتم کنار 

 پنجره و نگاهی به حیاط انداختم

ون رو رادین و دوتا مرد گردن کلفت دیگه که صورتش

پوشونده بودن به سمت در حیاط میرفتن یه لحظه خواستم 

 زنگ110به 



بزنم که حرف رادین یادم اومد:اونا خیلی خطرناکن مراقب 

 باش

احساس کردم اگه به پلیس بگم خودمم گیر میفتم بخاطر 

همین از تصمیمم منصرف شدم همیشه هم حسم بهم درست 

 .میگفت

د آر بقیش چی میتونه ذهنم درگیر اسمی که رادین گفت بو

باشه؟ارمان،آرمین،آروین آرین،آریا،آریو،آرشاویر،آرشا 

 .....و

همینطور اسم میومد تو ذهنم تا جایی که داشتم دیوونه 

 .میشدم

به سمت در رفتم تا برم پیش مهال وقتی رفتم بیرون 

 خداروشکر کسی تو راهرو نبود

 داشتم میرفتم تو اتاق مهال که صدایی شنیدم

شت با اهورا صحبت میکرد چون گوشیش رو آیفون اون دا

 بود شنیدم

 اهورا: مهال خانومی مواظب باشیا



 مهال:چشم

 از تعجب دوتا شاخ رو سرم سبز شده بود

 با قطع کردن گوشی به خودم اومدم و در زدم

 مهال :بله

 من:مهیام

 مهال:بیا تو آبجی

 رفتم داخل رو تختش نشستم

 من: میای بریم خرید؟

 مهال:داداش ماهیار گفت از خونه بیرون نرین

 من:خب مواظبیم دیگه اگه میخوای به آرمان بگیم بیاد؟

 مهال:حاال صبر کن تا پسرا بیان دیگه میریم

 من:آبجی خواهش میکنم

مهال:هووو چیکار کنم لجبازی دیگه حاال برو زنگ بزن 

 به آرمان ببینم میتونه بیاد یا نه

 من:خب گوشیم کجاست؟



 :اینجاست یادم رفته بود بهت بدممهال

 من:اوکی بهم بده تا به آرمان بزنگم

 .از اتاقش رفتم بیرون و به آرمان زنگ زدم

 شکمم بهتر شده بود و دیگه درد نمیکرد

 /مهرشاد/

وضع شرکت خیلی بهم ریخته بود تا رسیدیم مهیار رییس 

شرکت...روگرفت به باد کتک با شنیدن اسم مهال هم ما 

 ا داغهم اهور

کرده بودیم مهیار زودتر از ما بهش حمله کرد میخواستم 

برم بزنمش ولی بهترین تصمیم این بود که مهیار رو جدا 

 کنم بیشتر از

این تو تعجب بودم که اهورا چرا اینقدر عصبانی شد.بعد 

تقریبا چهار ساعت وضع بهتر شد ولی بازم بد بود 

یم با مهیار اعصاب هممون بهم ریخته بود اصال نمیتونست

 صحبت کنیم



همش داد میزد و فحش میداد ماهم سعی در آروم کردنش 

 داشتیم

 ماهیار :بچها آروم باشین دیگه

مهیار:ِد نمیشه میفهمی نمیشهه وقتی اسم ناموسمو میارن 

 نمیتونم آروم باشم

ماهیار:برادر من فکر میکنی ما خیلی اعصابمون 

تو ناموس درسته؟فکر میکنی ما خیلی آرومیم؟ناموس 

 ماهم هست حاال که زدی

 طرفو شل و پل کردی ناراحتیت واسه چیه؟

مهیار:این گور به گور شده خرش خیلی میره میترسم برن 

 سراغ دخترا

من:بهشون گفتیم از خونه بیرون نرن و در رو هم رو 

کسی باز نکنن تازه ماهیار مگه به آرمان نگفتی مواظب 

 باشه؟

 تیمش از خونه محافظت میکننماهیار:آره گفتم اونم با 



آرمان پلیسه و از این جریان ها هم خبر داشت و دنبال این 

رییس گور به گور شده بود چون رییس بزرگترین باند 

 موادمخدر

کشور بود ماهم میدونستیم بخاطر همین قرارداد نبستیم 

اون وقت این مهیار خررر رییس بزرگترین باند مواد 

 مخدر کشور رو تا

 /:زدهحد مرگ 

 من:خب دیگه این دیگه نگرانی نداره

مهیار:من مهیا رو میشناسم لجبازه میدونم که آخر از خونه 

 میره بیرون

 من:میخوای من برگردم تبریز؟

ماهیار:آخه برادر من اگه دوتامون اینجا باشیم یکیمون 

اونجا نمیشه که وگرنه میگفتیم تو خونه بمونی و نیای اینجا 

 به هر سه مون

نفهمیدی آرمان چی گفت؟هدفش رییس بانده احتمال  نیازه

داد اگه سه تامون اینجا باشیم میره سراغ دخترا درسته 

 خودش نمیره ولی



 میتونن ردیابی کنن

 ماهیار داشت حرف میزد که گوشیش زنگ خورد

 ماهیار:جانم آرمان

...._ 

 خب+

...._ 

 خب+

...._ 

 چیییییییی+

 در اومدیه دادی زد که کل ساختمون به لرزه 

...._ 

 مگه تو مواظب نبودیییییی؟؟؟؟+

...._ 

آرمان به خداوندی خدا اگه یه مو از سرشون کم بشه به +

 خاک سیاه میشونمت



 19پارت

تا این حرفو گفت قطع کرد من و مهیار و امیر و آرتام و 

اهورا همزمان گفتیم چیشدهماهیار:آرمان گفت حدود یک 

گفته میای بریم بیرون ساعت پیش مهیا زنگ زده به آرمان 

 ولی آرمان به شوخی گفته نه مهیا هم

گفته باشه پس و قطع کرده آرمان بعد نیم ساعت زنگ 

میزنه که بگه بریم ولی هرچی زنگ میزنه خاموش بوده 

 میره زنگ خونه

رو میزنه ولی جواب نمیدن اونم با کلیدی که بهش دادیم 

خانم خوابه و در رو باز میکنه میره داخل میبینه نرگس 

 اصال متوجه

زنگ نشده،کل خونه رو میگرده ولی اثری از مهیا و مهال 

نبوده،نزدیک در پشتی موبایل مهیا رو پیدا میکنن که 

 خاموش رو

زمین افتاده از پلیس هایی که اونجا بودن پرسیده نیم ساعت 

پیش دوتا دختر از این در خارج شدن یا نه که اونا میگن 

 ما اون موقع



ا نبودیم آرمان هم باهاشون دست به یقه میشه و اینج

داغونشون میکنه،میگه احتمال میدم از طرف آرمین همون 

 رییسهدزدیده

 .شده باشن

هممون تو شک بودیم نگاهی به مهیار کردم قلبم وایساد 

صورتش کبود شده بود و چشماش قرمز دستاشو جوری 

 مشت کرده بود

اهورا هم بهتر از  که تمام رگ های دستش زده بود بیرون

این نبود هممون یه جا افتاده بودیم ماهیار یه گوشه نشسته 

 بود و سرشو

تو دستش گرفته بود مهیار رفته بود تو اتاق درو قفل کرده 

بود اهورا مشت میزد به زمین متعجب بودم چرا اینقدر 

 عصبانی و بهم

ریختس آرتام و امیر هم تو فکربودن بعد چند دقیقه صدای 

ی اومد بعد صدای داد و بیداد هممون دویدیم سمت شکست

 اتاق

 من:مهیار داداش درو باز کن



 ماهیار:مهیاااار داری چیکار میکنی

 بال فاصله بعد حرف ماهیار صدای شکستی بیشتری اومد

 اهورا:مهیاااررر خواهش میکنم درو باز کن

 امیر:داری با خودت چیکار میکنی پسر؟ بیا بیرون

ار داد درو باز کرد هممون مبهوت شدیم بعد دوساعت افتخ

اتاق به طرز وحشتناکی بهم ریخته بود بد تر از اون مهیار 

 بود موهای

به شدت بهم ریخته لباس تنش نبود و بدن ورزشکاریش 

تو چشم بود از هر دو دستش خون میریخت امیر زودتر 

 به خودش اومد

ی امیر:باز رگ دیوونه بازیت گرفت؟ آخه برادر من میخوا

به کیسه بوکس ضربه بزنی دستکشتو بپوش این چه 

 وضعشه؟

مهیار با صدای دورگه و خشداری گفت:ولم کن امیر 

 اعصاب ندارم

 من:آرتام برو جعبه کمک های اولیه رو بیار



آرتان رفت جعبه رو بیاره که گوشی ماهیار زنگ 

 خورد:آرمانه

 مهیار:بزار رو بلندگو

 ماهیار:سالم داداش

 دارمسالم یه خبر _

 از دخترا خبری شد؟+

 هم آره هم نه_

 آرمان درست حرف بزن ببینم چی شده+

 ..اممم مهال تقریبا نیم ساعت پیش برگشت ولی_

 ولی چی+

 !!!چطور بگم مهیا همراهش نبود_

 چ.چ.چی؟چی میگی آرماااان؟ یعنی چی مهیا نیست+

مهال گفت وقتی تو قبول نکردی همراهمون بیای مهیا _

آرمان اجازه داده من خبر نداشتم که اجازه ندادی گفت بریم 

 فقط گفت



آرمان گفته نمیام خودتون برین به اصرار خودش از در 

پشتی رفتیم وقتی رفتیم تو پاساژ رفتم تو مغازه مهیا بیرون 

 وایساده بوده

رفتم داخل برگشتم دیدم نیست همه جای پاساژ رو گشتم 

 نبود

ینننن؟؟؟؟؟؟ ما بهت مهیار:پس شما اونجا چکاره بودیی

 !اعتماد کرده بودیم آرمان

شرمندم داداش،االن همه نیروهامو میفرستم تا همه شهر _

رو بگردنمهیار:آرمان به والی علی اگه مهیا رو پیدا نکنی 

 کاری میکنم که روزی هزار بار آرزوی مرگ کنی

 د.د.داداش پیداش میکنم مطمئن باش_

 مهیار:میبینیم

رد نیروی انتظامی رو تهدید نگا مهیار چطور سرگ

 =میکنه

آرتام داشت خون های دست مهیار رو پاک میکرد که 

 مهیار آخی گفت



آرتام:مهیار چیکار کردی تیکه بزرگ شیشه رفته تو 

 گوشتت امیر سوزن بی حسی رو بیار

 مهیار:نمیخواد همینجوری در بیار

 آرتام:اما مهیار

 مهیار:در بیار اون المصبو

داشت شیشه رو بیرون میاورد بیرون  آرتام آروم آروم

مهیار دست راستشو همونی که سالم تر بود فشار میداد 

 بعد دو دقیقه کامل

 .شیشه بیرون اومد و دستشو بخیه زد و پانسمان کرد

یکدفعه ای مهیار از سرجاش بلند شد هممون یه قدم رفتیم 

 عقب

 مهیار:من میرم تبریز

من همون اول  ماهیار:آخه برادر مننن اگه میشد که

 /:میرفتم

مهیار:نمیتونم تحمل کنم میفهمی خودم میرم دنبالش 

 میگردم



من:مهیار نمیفهمی؟یا خودتو زدی به نفهمی؟اگه بریم که 

گیر میفتیم باید صبر کنیم فکر میکنی برای ما آسونه که 

 اینجا بمونیم

 منتظر پیدا شدن خواهرمو باشیم؟؟

و اهورا رفته بودن  نگاهی به اطرافم کردم امیر و آرتام

 فقط ما سه تا مونده بودیم

مهیار دستی تو موهاش کشید و گفت:تا موقعی که پیداش 

 .کنه صبر میکنم اما اگه پیداش نکرد برمیگردم

نصف شب بود هممون بیدار بودیم و منتظر زنگ 2ساعت 

 .آرمان

 همون موقع گوشی ماهیار زنگ خورد

 سالم از مهیا خبری شده؟؟+

 سالم آره_

 ِد جون بکن بگو کجاست+



پیش کامرانه ولی خود کامران و خانوادش خونه نبودن _

رفتیم داخل مهیا یه جا افتاده بود و به خودش میپیچید کل 

 صورت و

 دستاش کبود بود به دکتر تیم گفتم بیاد مداواش کنه

 دست چپش شکسته و تب شدیدی داره

 توجه کردین این دختر هی بال سرش میاد؟

آرمان:انگار با کمربند و چوب و مشت و لگد به جونش 

 افتادن خیلی داغونه دندش مو برداشته ولی خیلی حاد نیست

 .وای آرمان جون خودت ادامه نده

مهیار مثل دیوونه ها هی دور خودش میچرخید و دستش 

تو موهاش بود و هی میکشید مطمئنم تماس آرمان تموم 

 بشه مثل بمب

 منفجر میشه

هم شد تا آرمان قطع کرد مهیار مثل بمب منفجر  همینطور

شد:من میکشم این مرتیکه رو من اون مهرداد باباشونگور 

 به گور



شده رو هم میکشم آخه این چه وضعشه چرا خواهر من 

سال ازش بزرگتره ازدواج کنه 30باید با یه مردی که 

چرا باید خواهربیگناه من زیر دستاش جون بده آخه چرااااا 

چرااا؟چرا اون مهرداد االن که خواهر من بدبخت هااان 

 شده و این همه بال سرش میاد

 رفته عشق و حال هااااا؟؟؟؟؟

همراه با اینکه حرف میزد هی به دیوار مشت میزد دستش 

بخیه هاش باز شده بود و خونریزی داشت اگه نگرفته 

 بودیمش هم

 .دستشو داغون میکرد هم دیوارو

 زدآرتام بزور دستشو بخیه 

مهیار:دیگه نمیتونم تحمل کنم مهیا حالش خرابه برمیگردم 

 تبریز

 من و ماهیار:ماهم برمیگردیم

 امیر:آخه

 من:همین که گفتم میدونی چقدر تحمل کردیم؟



لباسامو عوض کردم و سوئیچ رو برداشتم و از اتاق اومدم 

بیرون به ماهیار گفتم:من میرم ماشینو روشن کنم با مهیار 

 بیا

ل آسانسور خراب بود داشتم از پله ها میرفتم طبق معمو

پایین که دختر همسایه پایینی رو دیدم خیلی گیر بود وقتی 

 میومدیم تهران

 /:همش دور و بر من میگشت

 |=فک میکنه میگیرمش

بی توجه بهش تند تند رفتم پایین و سوار ماشین شدم بعد 

 پنج دقیقه مهیار و ماهیار و امیرهم اومدن

دقیقه به سامیار 5دم طرف فرودگاهتو اون با سرعت رون

 زنگ زدم و فوری برام بلیت جور کرد

از ماشین پیاده شدیم امیر اومد جای من نشست تا ماشینو 

ببره خونه زودتر از چیزی که فکرشو میکردم سوار 

 هواپیما شدیم و به



دقیقه رسیدیم باز با 50سمت تبریز پرواز کردیم بعد 

سی گرفتیم ماهیار زنگ زد به سرعت رفتیم بیرون و تاک

 آرمان تا ببینه مهیا

 کجاست

 ماهیار:گفت بردتش خونه

سری تکون دادم و آدرس خونه رو به راننده دادم سرمو 

به پنجره تکیه دادم و به مهیا فکر کردم از کوچیکیش زجر 

 کشید بابا

همش بهش دستور میداد و اگه انجامش نمیداد با کمربند 

هوایی که ما بودیم نمیزاشتیم اما  میفتاد به جونش موقع

 اون وقتهایی که

ما نبودیم میزدش با صدای راننده که میگفت رسیدیم به 

خودم اومدم کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم 

 هیچ چیزی

 .نیورده بودیم



کلید رو از جیبم بیرون آوردم و در رو باز کردم حیاط 

کاری که کردیم  خیلی بزرگ نبود پس زود رسیدیم اولین

 رفتیم اتاق مهیا

در رو یواش باز کردم تا اگه خوابه بیدار نشه رفتیم 

نزدیک از چیزی که میدیدیم سرجامون خشک شده 

 بودیم،نصف صورتش

کبود بود و دست چپش تو گچ تو خواب همش ناله میکرد 

 دلم براش کباب شد

مهیار زیر لب به همه عالم و آدم فحش میداد و بدرو بیراه 

میگفت با زمزمه های مهیار،مهیا چشمامو باز کرد و ناله 

 ای کرد

 ماهیار:جونم

 مهیا:س.س.سینم درد میکنه

ماهیار:مهرشاد زنگ بزن به رادوین بیاد،من نمیدونم چرا 

 کسی پیش مهیا نیست

 /:چقدر اینا دوست و رفیق دارن



 من:احتماال نرگس خانم رفته پایین

رادوین دکتر بود و  رفتم بیرون و به رادوین زنگ زدم

 .هروقت نیاز داشتیم دردسترس

 به به مهرشاد خان چیشده یادی از ما کردی؟+

 زر اضافه نزن رادوین بیا خونه ما_

جدی شد و گفت:چی شده؟خدای نکرده اتفاقی افتاده؟_آره 

 حال خواهرم خوب نیست بیا معاینش کن

 سه سوته اونجام+

 /:و فرطی قطع کرد

 گشتم نبود چرا مهیا رو تنها گذاشته بوددنبال نرگس خانم 

پنج دقیقه گذشته بود که صدای در اومد رفتم باز گردم که 

 دیدم رادوینه

باهاش دست دادم و تا موقعی که برسیم اتاق مهیا براش 

 توضیح دادم که چی شده

سرش پایین بود و تو فکر بود یکدفعه ای سرشو باال آورد 

 و گفت:گفتی کتک خورده درسته؟



 رمو به نشونه تایید تکون دادمس

رادوین:خب اینجوری میتونه بره پزشک قانونی و شکایت 

 !!!کنه و طالق بگیره

من:خب داداش ماهم میخوایم طالق بگیره ولی فکر نکنم 

بتونه طالق بگیره چون زمان زیادی از ازدواجشون 

 نگذشته

رادوین:ولی میتونه شکایت کنه تا مدتی بره آب خنک 

 بخوره

من:حاال بعد حرف میزنیم بریم داخل که مهیا حالش خوب 

 نیس

باهم دیگه رفتیم داخل رادوین هم مثل ما تعجب کرد از 

 وضعیت مهیا پوفی کرد و رفت سمتش

مهیا چشماش باز بود و نگاهمون میکرد ولی چشماش پر 

غم بود چشمامو با درد بستم و از اتاق رفتم بیرون طاقت 

 نداشتم

 چشمای پر دردشو اینجوری ببینمش



رفتم رو تاب زیر درخت بید نشستم و نگاهی به آسمون 

انداختم کم کم هوا رو به روشنی میرفت ماهم که از دیروز 

 صبح بیدار

بودیم خیلی خسته بودم چشمامو بستم که صدای داد پسرا 

اومد با شتاب از جام بلند شدم و رفتم تو خونه در اتاق 

 مهیا رو با ضرب

ی که میدیدیم باورم نمیشد مهیا داشت تشنج باز کردم چیز

میکرد و مهیار و رادوین سعی داشتن دهنشو باز نگه دارن 

 تا زبونشو

گاز نگیره ماهیار کنار دیوار نشسته بود و سرشو تو 

 دستش گرفته بود و چشماش از اشک برق میزدن

چشمام رو مهیا میخ شده بود رادوین ماساژ قلبی میداد بعد 

و تو موهاش کشید و اومد کنار ولی مهیار چند بار دستش

 باورم نمیشد

مهیار داشت گریه میکرد!! نمیدونم چرا اینجوری میکردن 

تو شک بودم گوشام نمیشنید چشمام جز مهیا و مهیار که 

 تالش میکرد



کاری کنه چیزی نمیدید یکی هی تکونم میداد نمیدونم چرا 

نگاهی به  مهیار هی چیزی میگفت و داد میزد حالم بد بود

 ماهیار که

اشک از چشماش روون بود کردم حرف میزد ولی 

 ...نمیشنیدم کم کم چشمام رو هم افتاد و سیاهی مطلق

 /مهیار/

اشک از چشمام روون بود به مهیا ماساژ قلبی میدادیم تا 

شاید قلبش ضربان بزنه ولی نمیزد مهرشاد بی هوش شد 

 رادوین نا

کرده بود و گریه میکرد  حصارامید شد ماهیار مهرشاد رو 

نمیشد هرکاری میکردم نمیشد بهش التماس میکردم داد 

 میزدم زجه

میزدم نشد با گریه مشت محکمی زدم رو سینش در کمال 

حیرت ضربانش برگشت و نفس محکمی کشید با 

 خوشحالی دادی کشیدم

 که توجه رادوین و ماهیار بهمون جلب شد

 من:ن.نفس کشید



کن ببرینش بیمارستان اولشم اشتباه رادوین:مهیار بلندش 

 کردم که نبردمش

 من:مهرشاد چی؟

رادوین:من میمونم سرم بهش وصل میکنم تو و ماهیار 

 برین

سری تکون دادم و نگاهی به مهیا انداختم لباساش مناسب 

بود موقعی که رادوین اومد شال رو سرش انداختیم دوباره 

 سرش کردم

اشین از خودم جداش م گرفتمش و بردمش تو محصارو تو 

نکردم ماهیار اومد سوار شد و روند طرف بیمارستان تو 

 این مدت زنگ

زد به آرمان و سراغ مهال رو گرفت اونم گفته بود که 

حالش خوب نبوده قرص آرامبخش خورده وخوابیده. ما 

 اون موقع که رفتیم

خونه اصال یادمون نبود که مهال کجاست چرا با صدای 

 د؟دادمون بیدار نش



مهیا همچنان بی هوش بود رسیدیم بیمارستان دکتر شیفت 

اومد کنارمون:سالم اتفاقی افتادهمنم همه چیز رو توضیح 

دادم اونم گفت:احتمال داره با اون مشتی که شما زدیم 

 دندشون شکسته باشه ببرینش تو اون اتاق تا بیام

 .ببرمش برای گرفتن عکس

اومد گفت من میبرمش بردمش تو اتاق بعد چند دقیقه دکتر 

 برای عکس شما منتظر باشید

چشمی گفتم و نشستم سرمو به دیوار چسپوندم ماهیار هم 

 .کنارم نشسته بود

خدایا بسه دیگه نمیکشم دارم کم میارم این از مهیا اون از 

 ...مهردادباباشون،از اون طرف شرکت و

 .به موال خسته شدم

سرم داشت از درد میترکید مطمئنم چشمام شده کاسه خون 

دستام دوباره داشت خونریزی میکرد موقعی که مهیا رو 

 کردم حصار

 .حواسم نبود



 به رادوین زنگ زدم

 مهرشاد خوبه؟_

آره به هوش اومده ولی همش داد و بیداد میکنه که مهیا +

 کجاست

 اگه میتونی بیارش_

 مآره االن میخواستم راه بیفت+

 حرفی نزدم و قطع کردم با پام رو زمین ضربه میزدم

بعد یک ساعت دکتر مهیا رو اورد گفت:خداروشکر دندش 

نشکسته ولی مو برداشته باید خیلی مراقب باشید خیلی 

 نباید راه بره و

به شکم نخوابه و به دنده هاش فشار نیاد فقط تا فردا تحت 

ا مهیا مراقبت بعدش مرخص میشه تشکر کردم پرستار ه

 رو بردن تو

 اتاق و بهش سرم وصل کردن

 من:ماهیار من میرم خونه حالم داره بد میشه



ماهیار:دستت خونریزی کرده پسر وایسا تا برات 

 پانسمانشو عوض کنن

 من:میرم خونه عوض میکنم مهال هم تنهاست،خداحافظ

اونم خداحافظی کرد سوار ماشین شدم سرم گیج میرفت 

بزور خودمو رسوندم خونه به  نزدیک بود تصادف کنم

 زور دیوار راه

میرفتم وارد سالن که شدم دیدم مهال دور خودش میچرخه 

 با صدای بیحالی گفتم:مهال؟چی شده؟

 مهال:داداش شما کی برگشتین؟

 شب3مهیار:ساعت

 مهال:وای خدا مهیا نیست

من:بیمارستانه وقتی شما تو خواب ناز بودی تشنج کرد 

 بعدش قلبش ایست کرد

 مهال:چ.چی؟ا.ایست قلبی؟چ.چرا از دستت خون میاد؟

 من:اول کمکم کن برم اتاقم برات توضیح میدم



رو تخت نشسته بودم مهال داشت دستمو پانسمان میکرد و 

 من توضیح میدادم کمکم انرژیم رو به اتمام بود

 آروم زمزمه کردم:من میخوابم

 و بالفاصله بی هوش شدم

 /مهیا/

چشمامو باز کردمسرم تو دستم بود با درد قفسه سینم 

نگاهی به اطراف کردم هیچکس نبود با درد نشستم و خودم 

 سرم رو بیرون آوردم با کمک دیوار خودم رو

رسوندم به در و بازش کردم که مهرشاد رو صندلی خواب 

 بود آروم رفتم کنارش:داداش،داداش

با شتاب نشست که یه قدم به عقب پرت شدم و قفسه سینم 

 شدت درد گرفت:چته مهرشادبه 

مهرشاد:آ.آبجی خ.خوبی؟درد نداری چرا اصال از جات 

 بلند شدی؟

مهیا:با این کاری که تو کردی بله درد دارم دستتم یکم درد 

 میکنه



 مهرشاد:صبر کن برم به دکتر بگم بیاد

 رفتم تو اتاق رو تخت نشستم

 بعد پنج دقیقه دکتر اومد

 نداری؟ دکتر:سالم دخترم حالت خوبه؟درد

من:سالم خانم دکتر بله قفسه سینم خیلی درد میکنه دستم 

 هم درد میکنه ولی کمتر

دکتر:درد قفسه سینه تا یک هفته عادیه اگه بدتر شد یا 

ادامه پیدا کرد بیاید پیش خودم،سرمت رو هم که خودت 

 کندی

 من:بله

 سری تکون داد و رفت بیرون

 من:مهرشاد،مهیار و ماهیار کجان؟

:اونا خونن حالشون خوب نبود البته ماهیار دو مهرشاد

 ساعت پیش رفت

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم

 /مهال/



حال مهیار خوب نبود نگرانش بودم ماهیار باز بهتر بود 

ولی مهیار نه از اون طرف نگران مهیا بودم با اون کاری 

 که کامران

 باهاش کرده بود

زدم که گفت ماهیار گفت مهرشاد بیمارستانه بهش زنگ 

مهیا مرخص شده و داریم میایم خوشحال شدم رفتم سری 

 به مهیار و

 .ماهیار زدم دوتاشون خواب بودن

اتاق مهیا رو مرتب کردم،ناهار زرشک پلو با مرغ درست 

 .کرده بودم و برای مهیا سوپ گذاشته بودم

 .دوش ده دقیقه ای گرفتم و تند تند لباس پوشیدم

 /مهیا/

 که کامران دزدیدشفلش بک به روزی 

تا اومدیم تو پاساژ مهال رفت تو مغازه لباس فروشی منم 

گفتم دم در وایمیسم ده دقیقه گذشته بود و مهال نیومده 

 بود،داشتم مغازه



هارو دید میزدم که چیزی بهم برخورد کرد نگاهی به پایین 

انداختم یه پسر بچه لیوان شربتشو رو لباسم خالی کرده 

 بود قیافش

اونقدر مظلوم بود که دلم نیومد دعواش کنم رفتم سرویس 

بهداشتی تا لباسمو با آب تمیز کنم خیلی خلوت بود یکم 

 ترسیدم ولی خب

بهش غلبه کردم،داشتم لباسمو تمیز میکردم که چیزی رو 

دهنم قرار گرفت و گفت جیک نمیزنی تا وقتی میریم تو 

 ماشین

شدیم ماشین خیلی منم ترسیدم و چیزی نگفتم سوار ماشین 

 داغووونی بود یعنی یه چیز میگم یه چیز میخونید

 من:منو کجا میبرید؟اصال کی هستید؟

مرد:به تو ربطی نداره به آقا تحویلت میدیم برات توضیح 

 میده

 من:آقا دیگه کیه؟مرده شورشو ببرن

مرد:خفه شو زر نزن حیف که آقا گفته سالم بیارینش 

 ن:خفه شو باباوگرنه میفهمیدم چیکارت کنمم



منو بردن یه خونه معمولی بود نه خیلی بزرگ نه خیلی 

 کوچیک با کسی که از اتاق اومد بیرون خشک شدم

 /مهیار/

با صدای زنگ چشمامو باز کردم گیج نگاهی به گوشیم 

 کردم که دیدم امیره

 بنال_

 نچ نچ این چه طرز حرف زدنه+

 م؟از خواب بیدارم کردی توقع داری بگم جونم عشق_

 برو بابا+

 حاال زود بنال بینم کارت چیه_

مرد حسابی تو ساعت دو نصف شب برای یه فسقل بچه +

مارو کشتی خبر نمیدی ببینم چی شد؟بابا ما تا صبح چشم 

 رو هم

 نزاشتیم

 من گفتم بیدار بمونی؟_

 خاک تو مخت مهی بخاطر تو بیدار بودیما+



لیننمیدونم اولن مهی نه و مهیار دومن بدرک اسفل و الساف_

 درسته یا نه

ای خدا ببین واسه کی دل سوزوندم،حال خواهرت +

 چطوره

نمیدونم دیشب تشنج کرد بعد ایست قلبی برش گردوندیم _

 و بعد بردیمش بیمارستان حالم خوب نبود برگشتم خونه

 آها اوکی کمک خواستی خبر کن+

 مرسی داداش حاال گمشو که از خواب ناز بیدارم کردی_

 داری،خداحافظلیاقت ن+

هرکاری کردم خوابم نبرد رفتم دوش ده دقیقه ای 

گرفتم،تیشرت مشکی با شلوار راحتی اسلش پوشیدم و با 

 همون موهای بهم

ریخته رفتم بیرون مهال رو دیدم که درحال انجام دادن 

 کاری بود

هنوز یکم دستم درد میکرد رفتم پشت سر مهال وایسادم و 

 گفتم:پخ



 پرید هوا:چته مهیار قلبم وایسادبدبخت هشت متر 

 شونمو باال انداختم و خونسرد رفتم آب بخورم

 صدای ماهیار اومد:چی شده اول صبحی؟

 مهال:اول صبح چیه لنگ ظهره ماهیار

مهال انگار به خودش اومد و گفت:واییی یادم رفت مهیا و 

 مهرشاد دارن میان کلید ندارن گفتن درو باز کنم

 شد؟حالش خوب بود؟من:عه مهیا کی مرخص 

 ماهیار:مهیا؟حالش خوبه؟بهتره؟

مهال:آروم آروم آره حالش خوب بوده که دکتر مرخصش 

 کرده دیگه بعدم االن میاد از خودش بپرسین

 /مهیا/

 ادامه فلش بک

اون کامران بود با لبخند چندشی بهم زل زده 

بودمن:تو.تو؟توی عوضی چی از جونم 

 یست؟؟؟میخوای؟هااان؟بدبختم کردی بست ن



کامران:یواش یواش خانومم بیا میخوام برات یه شب 

 رمانتیک بسازم

 اومد سمتم و دستمو گرفت

 من:ولم کن عوضی

 کامران:اون نه عزیزم تو همراه من میای

 ....منو برد تو اتاق و

قطره اشکی از گوشه چشمم بیرون اومد و بعد بقیه قطره 

 ها راهشونو پیدا کردن

 ز کرداون بزور بهم ت.ج.ا.و.

با هق هق بلند شدم و لباسمو پوشیدم که کامران اومد داخل 

 با چشمایی سرد و با تنفر بهش خیره شدم

 من:برو گورتو گم کن

 کامران:خفه شو تا چیزی بهت نگفتم

 من:ها؟دیگه چی میخوای بگی؟هااان؟

 عصبی شد و اومد طرفم :حالیت میکنم



ندشو در اول با مشت و لگد افتاد به جونم ولی بعد کمرب

آورد و هی بهم میزد دستمو حفاظ صورتم کرده بودم این 

 درد ها رو

صدبار کشیده بودم ولی هیچ وقت عادی نمیشد انگار از 

زدنم خسته شد که دست برداشت نفس راحتی کشیدم که با 

 کاری که کرد

نفسم حبس شد بیل تقریبا بزرگی دستش بود و بهم ضربه 

که نفسم رفت از زدنم میزد ضربه ای به قفسه سینم زد 

 خسته شد و

 گفت:پاشو

 چیزی نگفتم چون نمیتونستم حرف بزنم

پوستم به گز گز افتاد لعنتی بهم سیلی زد دستش خیلی 

سنگین بود خب معلومه دیگه با این شکم گنده و قد دراز 

 دستش سنگینه بعدم

 /:دو برابر من سن داره



برد خودش دستمو گرفت و بلندم کرد کشون کشون منو 

سمت اون ماشین بعد نیم ساعت رسیدیم به اون اتاقکهمون 

 خونه

 کامران

منو پرت کرد داخل و درو بست و قفل کرد حالم خیلی 

 ...خراب بود چشمام رو هم افتاد و سیاهی مطلق

 /مهرشاد/

مهیا سخت تو فکر بود هی نگاش میکردم چشماش پر 

 اشک بود

 من:مهیا؟مهیا؟حالت خوبه؟

م جواب نمیداد ماشین رو زدم کنار هرچی صداش میزد

نگاهی بهش کردم که دیدم بزور نفس میکشه ترسیدم 

 بلندش کردم رو پام

 نشوندمش

 من:مهیاااااا نفس بکش



سیلی محکمی به صورتش زدم که نفس بلندی کشید و به 

هق هق افتاد سرشو رو سینم گذاشت و گریه کرد بعد نیم 

 ساعت آروم شد

یدم خوابش برده آروم بلندش کردم نگاهی بهش انداختم که د

 .و رو صندلی عقب خوابوندمش

همونطور که رانندگی میکردم از توی آینه به مهیا هم نگاه 

 میکردم

 گوشیم زنگ خورد زود جواب دادم تا مهیا بیدار نشده

 جانم مهال_

 داداش کجایین پس دوساعت منتظرم_نزدیک خونم+

 باشه+

دم چشماشو باز کرده قطع کردم و باز نگاهی به مهیا کر

 بود

 من: بیدار شدی؟

 مهیا:هوم

 انتظار داشتم مثل همیشه بگه نه هنوز خوابم



 .ریموت در رو زدم و رفتم داخل ماشینو بردم تو پارکینگ

ش کردم با اخم حصارمهیا خواست پیاده بشه که نزاشتم و 

 نگاهم میکرد

 من:چیه خانوم کوچولو

 مهیا:چرا نمیزاری خودم بیام؟

 من:دوست دارم

تا رفتیم داخل مهیار و ماهیار و مهال به سمتمون حجوم 

 اوردن

 من:عزیزان من کمی صبر آروم

 ماهیار:برو بابا،مهیا حالت خوبه؟

 مهیا با اخم و عصبانیت:آره

 مهال:اوه اوه چ عصبانی

مهیا:مهری منو ببر تو اتاقم،مهال توهم بیا کمکم برم حموم 

واسه اینبه دست چپش اشاره درضمن پالستیک هم بیار 

 کرد که تو

 گچ بود



مهال یک تای ابروشو برد باال و گفت:امر دیگه ای نیست 

 قربان؟

 مهیا با غرور:خیر

مهیار با لبخند نگاهش میکرد مهیا رو بردم تو اتاق بعد 

 من مهال وارد شد از اتاق رفتم بیرون

 /مهیا/

 مهال پالستیک دور دستم اورد و بردم تو حموم

تو وان خوابوند خودش رفت شامپو بیاره که موهامو  منو

 بشوره

همینطور که داشت موهامو میشست منم از اتفاق هایی که 

 برام افتاد بهش گفتم دوتامون هق هق میکردیم

کمکم کرد لباسمو پوشیدم از پله ها یواش یواش میرفتم 

 حصارپایین که مهیار گفت:چرا خبرم نکردی بیام مهیا رو 

 ریکنم؟اینجو

 !بهش فشار میاد

 من:نخیر نمیخواد خودم پا دارم راه میرم



 /:قدرشونو که نمیدونه

 مهیار سری به نشونه تأسف تکون داد و چیزی نگفت

 روی مبل نشستم،مهال رفت ناهار بکشه

 من:امممم مهی مامان بابا کجان؟

مهیار دستی تو موهاش فرو برد و گفت:اونا رفتن مسافرت 

 دنمن:دلم نمیخواد ببینمشونفردا پس فردا برمیگر

 مهرشاد: منم

 مهیار:بریم خونه من

من:اهوم فکر خوبیه ولی من شوهر دارم اگه کامران شر 

 به پا کنه چی؟

ماهیار:میتونه ادعا کنه که زنم پیش خودم نیست و فرار 

 کرده

 من:پس مجبورم برم اونجا

 مهرشاد و مهیار:نمیزارم

کامران میگم بیاد من:حوصله دردسر ندارم فردا به 

 دنبالم!بهتره از اینکه شماها برین زندان



 بلند شدم رفتم تو آشپزخونه کمک مهال

 مهال:چرا اومدی اینجا برو استراحت کن

 مهیا:نچ خوبم

فکرم مشغول بود از یه طرف دلم نمیخواست داداشام برن 

زندان چون اگه کامران شکایت میکرد داداشام به جرم 

 اینکه منو

پیش خودشون میبرن زندان و من دلم اینو آوردن 

نمیخواست از یه طرفم اصال دوست نداشتم برم پیش 

 .کامران

 مهال رفت تا بگه بیان سر میز منم غذا هارو چیدم

مهرشاد:به به عجب غذایی مهال تو بلد بودی قورمه سبزی 

 درست کنی و رو نمیکردی؟

مهال پشت چشمی نازک کرد و گفت:همچی رو که نباید 

 بدونی آقاااا

دیگه چیزی گفته نشد و ما ناهار خوردیم زودتر از همه 

 بلند شدم و گفتم:خیلی خوشمزه بود مرسی



گوشیمو برداشتم مردد به شماره کامران نگاه کردم باالخره 

 دلو به دریا زدمو بهش زنگ زدم

 مهیا خانوووم چیشده یادی از ما کردی+

 فردا بیا دنبالم_

 پس افتاده همین! فک کنم از تعجب

 هوووف با خیال کمی راحت خوابیدم

 از خواب پریدم و نفس نفس زدم این چه کابوسی بود دیگه

نگاهی به دور و برم کردم جز سیاهی چیزی ندیدم کلید 

 برق رو پیدا کردم و روشن کردم

 نفس راحتی کشیدم

از اتاق رفتم بیرون که دیدم همه چراغا خاموشه به ساعت 

صبح بوددد یعنی من 4ساعت  نگاه کردم اوووووه

 ساعت خوابیدم14

 /:وایییی چرا بیدارم نکردن



با صدای شکمم به خودم اومدم خیلی گشنم بود رفتم آشپز 

خونه چراغ رو روشن نکردم تا یه وقت بیدار نشن رفتم 

 سروقت یخچال

اووومممم ببین چی داریمممم قورمه سبزی دیروز ظهر 

ال باز بود خوردمش یکم مونده بود همونطور که در یخچ

 یخچال نسوزه

 صلوات

داشتم از طمع قورمه سبزی لذت میبردم که یکدفعه ای 

چراغ آشپزخونه روشن شد از ترس سرجام خشک شده 

 بودم آروم

برگشتم دیدم مهیار دستشو رو سینش قفل کرده و یک تای 

ابروشو رو باال انداخته بود تا برگشتم دیدم صورتش قرمز 

 شد سرمو به

است کج کردم که طاقت نیاورد و غش غش خندید طرف ر

گیج نگاهش کردم که بریده بریده گفت:د.د.دور ل.لبت و 

 د.دماغت



کثیف شدهزود خودمو به سرویس رسوندم و توآینه به 

خودم نگاه کردم دور لبم به طرز فجیحی کثیف شده بود 

 نوک دماغم هم کثیف شده بود

با این فکر که مثل بچه ها خودمم به خنده افتادم ولی 

چطوری با مهیار روبرو بشم گونه هام قرمز شد صورتمو 

 شستم و رفتم

بیرون نگاهی به اطراف انداختم تا ببینم مهیار کجاست که 

 صداش اومد:دنبال من میگردی خانوم کوچولو؟

 سرمو پایین انداختم و احساس کردم گونه هام قرمز شد

مهیار:اوه اوه کوچولومون خجالت کشیده و غش غش 

 خندید طوری که مهرشاد وماهیار اومدن پایین 

 /:بود ولی هوا کامال روشن بود4درسته ساعت

یعنی دوساعت دیگه 11استرس داشتم کامران گفت ساعت

 میام دنبالت

 از استرس داشتم ناخونامو میخوردم



یک بود بزنه به داداشام و مهال گفته بودم مهیار که نزد

منو،ماهیار مشتی به دیوار زد و مهرشاد نعره ای کشید و 

 گفت:گفتم بمون

 درستش میکنم نگفتم؟؟؟هاااان؟

خیلی ترسیدم وحشتناک شده بود چشماش به رنگ خون 

بود بعد این حرفا رفت تو اتاقش و درو محکم بست مهلت 

 م کرد و منمحصار

بود 10ساعت تا تونستم گریه کردم نگاه ساعت کردم وای 

 و من وسایالم رو جمع نکرده بودمممم

بدون توجه به مهال بدو بدو رفتم اتاقم رفتم سرویس 

 صورتمو شستم و بعدش به امید خدا لباسامو جمع کردم

نگاهی به اتاقم انداختم که چیزی جا نزاشته باشم،چیزی 

جز لباسام و عطر و رژ و خط چشم نداشتم نه الک داشتم 

 نه وسایل

 .ی بجز رژ و خط چشمآرایش

 .خودمو انداختم رو تخت و به آینده ای نامعلوم فکر کردم



سه ماه بعد/اه لعنتی با دویدم سمت دستشویی و باال اوردم /

با خستگی اومدم بیرون و روی زمین نشستم و به بالش 

 تکیه دادم سه ماه از اون

روزی که کامران اومد دنبالم گذشت مهیار کامران رو 

اگه یه مو از سرم کم شه میکشتش کامران  تهدید کرد

 پوزخندی زد و

چیزی نگفت وارد خونه که شدیم خونه که چه عرض کنم 

یه اتاقک گفت:ببین ضعیفه مادرم و دوتا خواهرام و 

 برادرم اینجا

 زندگی میکنن وای بحالت اگه خطایی ازت سر بزنه

یعنی از حال اون موقعم هرچی بگم کم گفتم آخه چطوری 

 زندگی میکردیم؟باید 

مادر کامران و خواهراش میرفتن تو اتاق و ما تو هال 

میخوابیدیم خیلی معذب بودم و تا صبح درست خوابم 

 .نمیبرد

االنم که داشتم غذا درست میکردم که سه بار باال 

 اوردم،باصدای کامران االاغ به خودم اومدم



 کامران:غذا درست کردی؟

 یشگاه؟من:بله،ف.فقط میشه ببریم آ.آزما

 یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت:چرا اونوقت؟

 من:چ.چون حالم خوب نیست همش باال میارم

 کامران:باشه آماده شو االن ببرمت

 سریع رفتم آماده شدم و جلوش وایسادم

 !کامران:چه زود

 .رفت ماشین قراضه شو روشن کرد منم کنارش نشستم

گرفتن،چیه رو صندلی نشسته بودم که بیان برای خون 

نگاه میکنی؟فکر کردی مثل همه رمانا غش میکنم؟ن بابا 

 من اونجوری

 نیستم

 پرستار:دوساعت دیگه بیاین برای جواب

تو ماشین نشسته بودیم تا بهمون زنگ بزنن برای جواب 

گوشی کامران زنگ خورد رفتیم داخل جواب رو گرفتم 

 با چیزی که



 پرستار گفت چشمام سیاهی رفت

 ک میگم شما حامله هستیدپرستار:تبری

وای نه چرا آخه چرااااا خدایااا سن من خیلی کمه آخه 

 ساله رو چه به حاملگی15بچه

کامران هم مات و مبهوت بود نزدیک بود بیفتم که نزاشت 

 و گرفتم و بردم تو ماشین

 کامران:این،این غیر ممکنههه

 من:خ.خ.خب م.میرم سقطش م.میکنم

و دستشو به نشونه تهدید سرشو با شتاب سمتم گردوند 

تکون داد و گفت:وای به حالت مهیا اگه بری سقطش کنی 

 وای به حالت

با سرعت میروند تو خودم جمع شده بودم نه اینکه از 

 !سرعت میترسم نه حالم خوب نبود

میخواستم بمیرم بچه نمیخواستم یکی از توی دلم گفتدلت 

خواستم میاد؟بچه به اون کوچولویی رو بکشی؟ نه نه نمی

 آروم



دستمو رو شکمم گذاشتم و گفتم:کوچولو االن چه وقت 

 اومدن بود؟

 اشک تو چشمام جمع شد خدا ازت نگذره کامران

کامران:ببین چی میگم اگه بچه چیزیش بشه به خاک سیاه 

 میشونمت فهمیدی؟

 من:با.باشه

از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل مادر کامران اومد بیرون 

م نازک کرد و رفتم تو آشپزخونه منم واسم یه پشت چش

 رفتم موبایلمو

 برداشتم که زنگ بزنم به مهال

 سالم آبجی خوبی_سالم مهال کسی کنارته؟+

 صداش نگران شد: نه،مهیا چی شده؟

 مهال من حاملم_

 و گریه کردم

 من.مهیا چ.چی میگی؟شوخیت گرفته؟+

 نه بخدا االن از آزمایشگاه اومدم_



 چند وقته؟+

 ماههگفت سه _

وای مهیا االن چه وقت بچه دار شدن بود؟سنت خیلی +

 کمه مهیا

میدونم چیکار کنم؟میخواستم سقطش کنم که کامران گفت _

 اگه چیزیش بشه به خاک سیاه میشونمتهق هق

 خدایااا چه غلطی بکنیم چطور به پسرا بگیم ؟+

 نمیخواد چیزی نگیاااا جون من مهال_

 تر بگی بهترهمهیا عزیزم خواهر من هرچی زود+

 میترسم_

 نترس عزیزم دالرام هم هست میتونه مهیار رو آروم کنه+

دالرام زن مهیاره تو این سه ماه عروسی کردن و کامران 

 اجازه نداد من برم

 ب.باشه،کی بگیم؟_

 آممم امروز عصر خوبه؟بریم کافی شاپ مها و مهدیار؟+



 هووم بریم_

 باشه پس ساعت چهار آماده باش+

 خداحافظ_

مها و مهدیار در واقع خواهر و برادر ما هستن مهدیار قل 

ساله بودن 15منه و مها قل مهیار وقتی مها و مهیار 

 نمیدونم چه اتفاقی

سالش 5افتاده که آقاجون مها رو میفرسته خارج و مهدیار 

بوده اونم همراه مها رو میفرستن پیش پسرعمومون ارنیا 

 ،ارنیا اون

لیال اونجا زندگی سالش بوده و زنش 25موقع 

میکردن،آقاجون خیلی سنگدل بوده که ما رو از قل هامون 

 جدا کرده خالصه بعد

 نه سال برگشتن ایران یعنی یک ساله که ایران هستن

 توجه کردین بچه اول و آخر دوقلو بودن؟



من و مهدیار از شباهت کپی همیم ینی انگار موهای منو 

ر البته مهدیار کوتاه کرده باشی و دوسانت قدمو بلندت

 ورزشکار بود با

 این سن کمش

هوووف چقدر فک زدم نگاهی به ساعت کردم اوه اوه 

ساعت سه بود،رفتم ناهار رو کشیدم و به قوم مغول گفتم 

 بیان نیم ساعت

طول کشید غذا خوردنمون ظرف هارو جمع کردم و شستم 

ینی خاااک بر سرشون نمیگن من حاملم؟باید خودشون 

 جمع کنن ینی

 یه ذره شعور ندارنا

 حاال انگار نه انگار تا دو دقیقه پیش داشت زار میزد

 تو خفه شو نویسنده بقیشو بنویس

جلدی رفتم آماده شدم و به تاکسی گفتم بیاد از کامران 

اجازه گرفته بودم و اونم با هزار شرط و شروط اجازه داد 

برمسوار تاکسی شدم و آدرس کافی شاپ رو دادم از 



به موت بودم زودتر از اون چیزی که فکرشو  استرس رو

 میکردم رسیدیم

کرایه رو حساب کردم و رفتم داخل همه دور هم جمع 

بودن حتی مها و مهدیار،اولین نفر مهدیار منو دید اومد 

 م کردحصارطرفم و 

 مهدیار:آخ قل نازم دلم برات یه ذره شده بود

بهم نگاه کرد اخماش به طرز وحشتناکی توهم رفت 

 ترسیدم

 من:چی شده داداشم

مهدیار:چرا اینقدر الغر شدی؟گریه کردی؟چشمات قرمزه 

 ،چرا چشمات اینقدر غم داره قل نازم؟؟

 سرمو پایین انداختم چشمام پر اشک بود

 مهال:مهدیار ولش کن بزار بیاد بشینه

 رفتم کنار مهدیار نشستم و آروم سالم دادم

 یارمهال:مها برو کیک و قهوه واسه هممون ب



مهیار با صدای محکمی گفت:بشین مهال چی میخواستی 

بهمون بگی؟که اینقدر مهم بود مارو از یه جلسه مهم 

 کشوندی اینجا؟

مهال نگاهی بهم کرد یعنی بگو مهیار که نگاه مهال رو 

روی من دید سرشو برگردوند طرفم به ترتیب همه این 

 کارو کردن سرمو

یکدفعه ای و بدون  پایین انداختم آب دهنمو قورت دادم

 مکث گفتم:من حاملم

همه جا ساکت شد حتی صدای نفس کشیدن هم نمیومد 

دستمو رو صورتم گذاشتم و هق هق کردم کم کم سرمو 

 بردم باال چشمامو

باز کردم دیدم همه تو شوکن جوری که نفس نمیکشن البته 

 جز مهال که خبر داشت

ییکشم مهیار:چ.چی د.دوباره بگو ت.تو حامله ای؟من م

اون عوضی رو، جوری بلند شد که صندلی واژگون شد 

 دالرام سعی

 میکرد مهیار رو آروم کنه



 م کردحصارمهدیار 

 مهدیار:قربون مامان کوچولو بشم من

 مهرشاد:چرا االن؟سنت خیلی کمه

 ماهیار:لعنتی هنوز بچه ای

مها گفت:آروووم باشین کاریه که شده شما کاری از 

آروم باشید مهیا تو خیلی باید مراقب دستتون بر نمیاد پس 

 باشی نباید کارهای

 .سنگین انجام بدی

روزها پشت سر هم میگذشت و روز به روز شکم من 

بزرگتر میشد دالرام،مها،مهیا نوبتی میومدن کمکم ولی 

 بعد دوهفته کامران

دعوا کرد که مگه خودت دست نداری کارهات رو انجام 

 بدی و اجازه نداد بیان

سختی که بود کارها رو انجام میدادم خیلی زیاد با هر 

حالت تهوع داشتم و بزوور غذا درست میکردم یه شب 

 کامران خیلی



عصبانی بود هرچی ازش پرسیدم چرا عصبانی جواب 

نداد و با کمربند افتاد به جونم منم فقط از شکمم محافظت 

 میکردم کل

کمرم پرخون بود و صورتم هم میسوخت فقط میترسیدم 

چم چیزی بشه با اون شکم بزرگ بزور بلند شدم فینگلم ب

 ماهش8

 :بود،رفتم گوشیمو برداشتم وبه مها زنگ زدم

 بیا_

 مهیا؟چته؟چرا صدات اینجوریه؟+

 بی.بیا_

 او.اومدم+

گوشی رو قطع کردم و دراز کشیدمنویسنده:ببخشید 

پارازیت میندازم فقط خواستم بگم شاید با خودتون بگین 

 زود گذشته خب به عرضتون برسونم کهچرا اینقدر 



اتفاق خاصی نیفتاده که من تعریفش کنم و اگه این پنج 

ماهو توضیح میدادم خیلی خسته کننده میشد و خوشتون 

 نمیومد،خب به ادامه

 داستان بپردازیم تا درودی دیگر بدرود

نمیدونم چقدر گذشته بود فقط میدونستم هر لحظه حالم 

که صدای در اومد پشت بندش داشت بدتر میشد تا این

 صدای مها

 مها:خواهری حالت خوبه

 من:آ.آجی به دادم برس ب.بچم

 مها:آروم باش دم بازدم،خب حاال بگو چی شده؟

 همه چیز رو براش تعریف کردم

 عصبانی شد خواست بره کامران رو بکشه

 من:مها حالم بدههه

 مها:میتونی بلند شی؟

 من:نمیدونم

 شدمبا کمک مها آروم بلند 



نویسنده:خب اینم بگم که مها خانوم تخصص مامایی داره 

و درس هاش رو جهشی خونده و هوشش هم بهش کمک 

 کرده بود که

 زود تخصصش رو بگیره

رسیدیم بیمارستان مها رفت ویلچر آورد کمک کرد روش 

بشینم،دکتر معاینم کرد و گفت باهات چیکار کردن 

 دختر،االن باید

 رضایت همسرت الزمه هستن؟ ببرنت برای زایمان فقط

مها:دکتر این شوهر گور به گور شدش این بال رو سرش 

 اورده

 دکتر:اوه پس خودم میام باال سرت

 مها:منم میتونم بیام؟

 دکتر:ببخشید عزیزم نمیشه

مها کارت مامایش رو نشون داد که دکتر گفت:اوه ببخشید 

 گلم بله میتونی بیای



میکردم منو بردن اتاق  خیلی سریع تر از اونچه که فکرشو

عمل سوزش سر آمپول رو رو دستم حس میکردم همچنان 

 نگاهم به

مها بود که با نگرانی نگاهم میکرد و لبخند میزد منم 

 ..لبخندی زدم و چشمام بسته شد

 /مهدیار/

اه لعنتی چرا اینجوریم شکمم خیلی درد میکرد و هرچی 

آورده بود حس ترس و نگرانی و غم و درد بود بهم حجوم 

 مهیار هم مثل

 مرغ سرکنده دور خودش میچرخید

 من:تو چته مهیار

مهیار:نگران مهام این وقت شب کجاست آخه؟گوشیش هم 

 جواب نمیده

 من:آی خدااا چرا اینجوری شدم من

مهیار نگاهم کرد و رفت تو فکر بعد چند دقیقه به خودش 

 اومد و داد زد فهمیدم ،جوری که یک متر پریدم باال



 ن:چتهم

مهیار:فهمیدم تو و مهیا دوقلو همسانین و هر کدومتون 

جاییتون درد کنه یا ناراحت بشین یا گریه کنین اون یکی 

 قل هم همینطور

میشه نکنه مهیا حالش بده و شکمش درد میکنه که تو حالت 

 !بده

من:را.راس میگی زنگ بزن به مهیابعد چند دقیقه درد 

 کمتر شد ولی بازدم درد داشتم

 مهیار: جواب نمیده وااای نکنه اتفاقی افتاده

 من:من با مهرشاد میرم خونه کامران

 مهیار:منم میام دلم طاقت نمیاره

من:چی چیو میای مرد حسابی زنت خونه تنهاست!نصف 

 شبی ولش کردی اومدی اینجا؟

 دیگه چیزی نگفت یعنی چیزی نداشت که بگه

 رفتم اتاق مهرشاد

 الو؟الووووو؟من: مهری مهرشاد؟ داداش؟



هرچی صداش کردم جواب نداد فکر کردم و خودشهه 

 سرمو بردم کنار گوشش و داد زدم:مهرشاد پاشو مهیااااا

 ....پنج متر پرید باال و

 بعله از تخت شوت شد پایین

یک دستشو به سرش گرفت و اونیکی دستشو به 

کمرش:الهی ذلیل بشی بچه چه مرگته نصف شبی بیدارم 

 کردی؟

 حالش بدهمن:مهیا 

مهرشاد:هاانن؟کو؟کجاست؟بچش پسره؟نه 

 دختره؟دوقلوان؟

من:یاواش یاواش برادر من نمیدونم فقط میدونم که حالش 

بده بدو بریم خونه کامران گور به گور شده تو راه برات 

 توضیح میدم

از حالت گیجی بیرون اومد و رفت آماده شد رفتیم خونه 

مد بیرون:اه شما کامران در زدم کامران با عصبانیت او

 چی میخواین از



 جونم؟

 من:خواهرم کجاست؟

کامران تا بهم نگاه کرد مبهوت وایساد هوف همه همینن 

تا منو میبینن هنگ میکنن چون مهیا کپی منه من قل 

 بزرگترم یک دقیقه

 فقط

 کامران:ت.تو

 من: ای بابا عجب گیری کردیما بگو مهیا کجاست؟

 کامران:بی.بیمارستان

 بیمارستانمن:کدوم 

 کامران:نزدیکه

 تا وقتی که سوار ماشین شدیم چشم ازم بر نداشت

 رفتم پذیرش

 من:خانم؟کسی به نام مهیا آراسته رو آوردن اینجا؟

 پرستار:بله تو اتاق عمل هستن



 من:ا.تاق ع.عمل؟

پرستار:بله وضعیتشون اورژانسی بود زود بردنش برای 

 زایمان

مضطرب راه دم در اتاق عمل وایساده بودیم و 

 میرفتممهرشاد:هی قل اول بیا بشین االن قل دومو میارن

 من:نمیشه استرس دارم حالم خوب نیست

 مهری:بیا گمشو بشین تا تورو هم نفرستادم اتاق عمل

پوکر فیس نگاهش کردم و رفتم نشستم حدود نیم ساعت 

بعد اوردنش بیرون با دو رفتیم سمتش مها هم پیشش 

 بود،رنگ مهیا سفید

 ه بود وصورتش کبود بود ولی آخه چرا؟شد

همراه با مهیا یه تخت کوچیک هم آوردن بیرون نگاهی 

کردم که دلم ضعف رفت یه موجود ریزه میزه ناز،به مها 

 گفتم بچه

ش حصارمهیاس؟اونم گفت آره دختره،رفتم طرفش و 

 کردم خیلی کوچولو بود



 نوزادانASUپرستار:ببخشید باید بچه رو ببریم

 مشکلی داره؟من:چرا 

پرستار:بچه آخر هشت ماهگی به دنیا اومده ینی اول نه 

تا دوروز ISU  ماه ولی ما برای اطمینان بیشتر میبریمش

 بستری باشه

 من: باشه

بچه رو مثل یه شئ با ارزش گذاشتم رو تختی که اول 

 .خوابیده بود

 هم مهیا وهم بچه رو بردن

 ؟من:مها چرا به این زودی اوردیش بیمارستان

 غم تو چشماش نشست و همه اتفاق هارو توضیح داد

 بود34بخاطر اینکه تکراری نشه نمی نویسم تو پارت

من و مهرشاد هرچی از عصبانیتمون بگیم کم گفتیم 

خواستیم بریم حساب کامران رو برسیم که مها گفت:االن 

 نرین مهیا کمک

 الزم داره



 هووف بزور جلوی خودمونو گرفتیم

بزرگ بود و با کمک ورزش تونسته  بر خالف سنم جثم

بودم هیکلمو بسازم،درنگاه اول معلوم نبود که من قل مهیام 

 همش فکر

 .میکردن برادر بزرگشم و اینقدر شبیهشم

بعد بیست دقیقه مها گفت مهیا بهوش اومده رفتیم پیشش 

 همش ناله میکرد آخ بمیرم برات خواهرم

 مهیا:ب.بچم کجاست؟

 ISU من:بردنش

 رامهیا:چ.چ

 من:چیزی نیست برای مراقبت بیشتر بردنش

 سرشو به نشونه تایید تکون داد ولی هنوز هم نگران بود

 من:نگران نباش آبجی چیزیش نیست

مهیا از خوشحالی اشک میریخت اگه منم میموندم بی شک 

گریه میکردم مها رفت داخل تا کمکش کنه به بچه شیر 

 بده



ست زدم تو پیشونیم موبایلم زنگ خورد مهیار بود با کف د

 بل کل نمیدونم درسته یا نیادم رفته بود بهش خبر بدم

 جونم مهیار_

کجایی چرا خبر ندادی چی شد؟نمیگی دارم از نگرانی +

 میمیرم؟_گیر نده یادم رفت زنگ بزنم

 خب حاال بگو چی شد+

 مهیا زایمان کرد_

....+ 

 مهیار؟_

...+ 

 مردی؟الوووو_

 ده گوشم پاره شدیکدفعه ای یه دادی زد که پر

 چیییییی؟مهیا زایمان کردددد؟؟؟آدرس بده بیایم +

 ...بیمارستان_

 چیزی نگفت و قطع کرد



دیوونه ای زیر لب گفتم و سرمو به دیوار چسپوندم مها 

 اومد بیرون:اگه میخوای بچه رو ببینی برو داخل

رفتم پیشش همون موقع مهرشاد هم اومد داخل بچش خیلی 

مخصوصا االن که چشماش باز بود ناز و گوگولی بود 

 کپی مهیا

بود،چشماش درشت و کشیده بود با رنگ قهوه ای_عسلی 

بقیه اجزای صورتش هم مثل مهیا بود ولی خب امکان 

 داره تا بزرگ

 .میشه تغییر کنه

بعد بیست دقیقه مهیار و دالرام و مهال اومدن از مهیار 

شب یه پرسیدم که ماهیار کجاست که گفت خبر نداره و دی

 اتفاق فوری

 افتاده و رفته تهران

 از مهیا پرسیدیم که اسم بچه رو چی میزاره که گفت مهرسا

اسم قشنگی بود و بهش میومد مهرسا یعنی:مهربان و با 

 .محبت،زیبارو مانند خورشید



 پرستار اومد بچه رو برد

 /دوروز بعد/

امروز مهرسا رو مرخص میکردن بیچاره مهیا از دیروز 

 .شده بود بی تابی میکردکه مرخص 

بعد مرخص شدن مهرسا بردیمش خونه خودمون و 

 نزاشتیم بره خونه کامران

بود که صدای مهیا اومد با داد چیزیو 22:19ساعت  

 میگفت با شتاب رفتم پیشش

 داشت با تلفن صحبت میکرد

 مهیا:محض رضای خدا یک هفته راحتم بزار

.....+ 

 مهیا:نههههههه من بمیرمم نمیام

....+ 

 مهیا:میگم نهههه

 مهیا:چی از جونم میخوای لعنتی+.....



....+ 

 مهیا:ب.بچم؟چرا؟آخهههه چراااااااااا عوضی

....+ 

 مهیا:مگه راه دیگه ای هم برام گذاشتی؟

 اینو گفت و قطع کرد با زانو روی زمین افتاد و گریه کرد

 من:مهیا؟چیشده؟

خاطر اینکه مهیا:داداش ببین چقدر بدبخت شدم االن باید ب

زایمان کردم راحت بخوابم ولی میبینی؟ داره میگه بیا 

 کلفتی میگه بسته

هرچی خوردی و خوابیدی میگه اگه نیای بچتو ازت 

 میگیرم و نمیزارم ببینیش آخه چراااا من اینقدر بدبختم؟

شوکه شده بودم تو یک ثانیه عصبانی شدم خواستم برم 

اش نرو توروخدا اون کامران رو بکشم که مهیا گفت:داد

 تهدید کرد اگه

 داداشات بیان میکشمشون بچتم ازت میگیرم

 کمکش کردم رو تخت بخوابه



 من:اینقدر خودتو اذیت نکن عزیزم اصال مهرسا کجاست؟

 مهیا:مها و مهال بردنش برای واکسن گفت نمیخواد بیای

من:عزیزم استراحت کن جون داشته باشی از اون طفل 

 معصوم نگهداری کنی

حاال خداروشکر ما دوتا خونه تنها بودیم و مهیار و ماهیار 

 نبودن

نگاهی به مهیا کردم خوابش برده بود رفتم تو اتاقم و به 

 مها زنگ زدم

 سالم کجایی_

 سالم مهرسا رو آوردم برای واکسن+

 مگه تو بیمارستان واکسنش نزدن؟_

نه گفتن بعد اینکه مرخص شد بیارش تا االن هم معطل +

 یلی دیر شدشدیم خ

 آره خیلی دیره زود بیاین خونه_

 باشه تا نیم ساعت دیگه میایم+



هوووف خودمو انداختم رو تخت و ساعدمو رو چشمم 

 گذاشتم نمیدونم کی خوابم برد

 /مهیا/

 فلش بک به موقعی که کامران زنگ زد

میخواستم به مها زنگ بزنم که چرا اینقدر دیر کردن 

زنگ خورد و اسم خواستم تایید کنم که گوشیم 

 پیرمردهمون کامران افتاد

 :رو صفحه هوفی کردم و جواب دادم

 بله_

 میام دنبالت بیا خونه+

 نه_

 اگه نیاز بالی بدتری سرت میاد+

محض رضای خدا یک هفته راحتم بزار+میای یا بزور _

 !بیارمت؟

 نهههه من بمیرمم نمیام_

 !خب نمیای؟+



 میگم نهههه_

 از راه خودم واردشم؟+

 ی از جونم میخوای لعنتیچ_

 با بچت بای بای کن عزیزم+

 ب.بچم؟چراا؟آخه چراااا عوضی؟_

 حاال میای؟+

 مگه راه دیگه ای واسم گذاشتی؟_

تا تونستم گریه کردم مهدیار آرومم کرد،خودمو زدم به 

خواب تا بره بیرون وقتی رفت سرمو کردم تو بالشت و 

 از ته دل گریه

 .کردم برای بدبختیم

 .چشمام بسته شد و به دنیای بی خبری فرو رفتمکم کم 

با صدای گریه مهرسا از خواب پریدم و با شتاب رفتم 

مهاست و سعی داره آرومش  حصاربیرون دیدم مهرسا 

 کنه تا منو دید

 گفت:بیدار شدی بیا بچتو بگیر که دیوونمون کرده



ش کردم و قربون صدقش رفتم بردم تو اتاق حصاررفتم 

م بهش نگاه کردم وقتی خواب بود مثل و بهش شیر داد

 فرشته ها بود مژه

هاش مثل مهیار پر و بلند و فر بود و زیبایی خاصی به 

 چهرش داده بود

خوابش برد آروم خوابوندمش و رفتم بیرون همه دور هم 

 نشسته بودن و آشفته بهم نگاه میکردن

 من:چی شده؟

 مهال:هی.هیچی

 اخمامو تو هم کشیدم و اصرار نکردم

یک لیوان آب خوردم و گفتم: خواستم بگم فردا کامران 

 میاد دنبالم برگردم خونش

مها غمگین شد مهال گریه کرد و دوید تو اتاقش مهدیارم 

 خیلی عصبانی شد ولی خب کاری از دستش بر نمیومد

 /مهیار/



دو روز گذشته بود از موقعی که مهرسا رو مرخص کردن 

یشش ولی خیلی درگیر دالرام خیلی اصرار کرد که بریم پ

 بودم من

اینجا و ماهیار تهران،امروز یکم وقتم آزاد بود و 

 .میخواستیم بریم پیش مهیا

 دالرام گفت بهشون خبر نمیدیم که داریم میریم

راستی دالرام هم حامله بود!! چهارهفته داشت و میخواست 

 .سوپرایزشون کنه

دالرام  کلید رو انداختم رو در و رفتم داخل داشتم به حرف

میخندیدم ولی در ساختمون رو که باز کردم خندیدنم جاش 

 رو به

تعجب داد دالرام هم مثل من بود کل خونه بهم ریخته 

بود،مهدیار از اتاقش اومد بیرون خیلی آشفته بود موهای 

 بهم ریخته،لباس

 نامرتب،صورت سفید و چشمای قرمز

 من:مهدیار؟اینجا چه خبره؟



 م کرد و گفت:بزور بردشبا چشمایی پر شده نگاه

کلمه آخر که به زبون آورد اولین قطره اشکش چکید و 

رو زمین فرود اومد خیلی تعجب کرده بودم مهدیار کال یه 

 بار گریه کرده

بود که اونم وقتی بود که اومده بود ایران.دالرام بخاطر 

اینکه غرور مهدیار بیشتر از این خورد نشه رفت تو یکی 

 از اتاقا

 رفتم سمت مهدیارنگران 

 من:چی شده؟

انگار که داشت هذیون میگفت:بردنش بردنش من هیچ 

 کاری نکردم و بعد نعره زد گذاشتم دستی دستی ببرتش

 هنوز تو شک بودم ولی کمکش کردم و بردم تو اتاقش

 من:خب حاال توضیح بده چی شده

 از اون شبی گفت که کامران زنگ زد

 نمینویسم چون تکراری میشه



ر:پریروز اومد دنبالش ولی بازم مهیا پافشاری کرد مهدیا

که نمیام خداروشکر مهرسا دست مها بود همون موقع 

 کامران با کتک

مهیا رو برد تو ماشین من من نمیدونم خشک شده بودم 

سرجام نمیتونستم کاری بکنم کامران مهیا رو برد ولی 

 مهرسا رو نه

ش نمیدم بعدش مها رفت مهرسا رو داد بهش اول گفت به

شاید کامران بهش بزنه ولی خب بعد دوساعت شرع کرد 

 به بهانه گیری

دیگه مها هم مجبور شدببرتش االنم رفتن پیشش یواشکی 

 چون کامران اجازه نمیداد

 همینطور که حرف میزد اشک هم میریخت

مهدیار:مهیار نمیدونی چه وضعی بود اگه بودی دلت 

 براش کتاب میشد

میگرفتم میخواستم برم تا جایی که از درون داشتم آتیش 

میشه کامران رو بزنم ولی بخاطر تهدیدی که کرده بود 

 دستم بسته بود



 قرص آرامبخش بهش دادم و اونم زود خوابش برد

واقعا مونده بودم چیکار کنم رفتم پیش دالرام و همه چیز 

رو توضیح دادم باالخره روانشناس بود و میتونست درست 

 تصمیم بگیره

ام:ببین شما باید آروم باشین و زود عصبانی نشین و دالر

 دوم اینکه االن بریم پیش مهیا

من:مهدیار میگه نمیزاره کسی بره پیشش مها و مهال هم 

 پنهانی رفتن شاید االن برگشته باشن

 دالرام: خب به مها زنگ بزن ببین کجان

 زنگ زدم به مها

 الو سالم داداش+

 سالم کجایین؟_

 خونه مهیا+

 همونجا بمونین ماهم داریم میام خب_

باشه فقط زودتر که االن میان و مارو میبینن برای مهیا +

 بد میشه



 باشه اومدم_

گوشی رو قطع کردم و به دالرام گفتم بعدش رفتم پیش 

 مهدیار صداش زدم

 من:مهدیار؟ پاشو

 ....:مهدیار

 من:میخوایم بریم پیش مهیا

سرجاشمهدیار:ها؟بریم بریم تا اینو گفتم مثل فشنگ نشست 

 سوئیچ کجاست

من:هی هی آروم باش پسر لباستو عوض کن قیافتو درست 

کن دیگه بریم اگه مهیا تو رو اینجوری ببینه که سکته 

 میکنه

 مهدیار:راس میگی برم حموم دیر میشه؟

 من:فقط زود بیا

باعجله حوله شو برداشت و رفت حموم تک خنده ای به 

 م بیرونعجله اش کردم و رفت



مهیا و مهدیار چون دوقلو همسان بودن خیلی زجر کشیدن 

چه شب ها که مهیا تا صبح نمیخوابید و تب داشت چون 

 اون سر دنیا

حال قلش بد بود و برعکس موقع هایی که ما خونه نبودیم 

بابا مهیا رو کتک میزد و تو انباری زندانیش میکرد اگه 

 ما خونه بودیم

نگ میزد و میگفت که مهدیار بی شک نمیزاشتیم،مها ز

داره به خودش میپیچه و میگه حال مهیا خوب نیست ماهم 

 خودمونو

میرسوندیم خونه و میدیدیم که مهیا زندانی نمیدونم چرا 

 .ولی بابا با مهیا خیلی مشکل داره

دیگه کتکاش به حدی رسیده بود که ما مهیا رو همراه 

 خودمون میبردیم

ونم نشست سرمو بلند کردم تو فکر بودم که دستی رو ش

 دالرام بود

 کنارم نشست



دالرام:میدونم داری به چی فکر میکنی غم تو چشمات داد 

 میزنه

من:مهیا خیلی سختی کشیده االنم داره میکشه دارم از این 

 میسوزم که نمیتونم کاری براش بکنم

دالرام:درسته که کامران بهش زجر میده ولی میتونه از 

ی شده بخاطر بچش مقابل کامران پس خودش بربیاد حت

 وایمیسه شک

 ندارم منتظر تا مهرسا بزرگ شه تا بتونه حقشو بگیره

 خواستم حرفی بزنم که صدای مهدیار اومد:من آمادم بریم؟

به قیافش که کپ مهیا بود نگاه کردم چهرش نشون میداد 

خوشحاله ولی چشم هاش غم و درد رو فریاد میزد چقدر 

 این دوتا

 .ادر مظلوم بودنخواهروبر

 .سری تکون دادم هر سه نفر به سمت ماشین حرکت کردیم

ماشین تو سکوت غرق شده بود از سکوت زیادی خوشم 

 .نمیومد ولی االن شرایط جوری بود که سکوت بهتر بود



خواستم در خونه رو بزنم که مهدیار با اضطراب 

گفت:یه.یه وقت کامران خونه نباشه مارو ببینه مهیا رو 

 میزنه کتک

 به نگرانیش لبخندی زدم و گفتم:نه خونه نیست مها گفت

چیزی نگفت منم زنگ خونه رو زدم همون موقع در باز 

 شد مهال بود

 مهال:زود بیاین که نیم ساعت بیشتر وقت نداریم

رفتیم داخل با دیدن چهره مهیا دلم کباب شد صورتش کال 

 کبود بود نگاهی بهم کرد که چشمای خوشگلش پر اشک

 شد و برق

قشنگی زد از جاش بلند شد و با دو اومد طرفم و خودشو 

م محکم فشارش دادم که صدای آخ اومد حصارانداخت تو 

 تعجب کردم از

 خودم جداش کردم

 من:چی شده مهیا چرا گفتی اخ؟

 سرشو پایین انداخت نگاهی به مها و مهال کردم



 داشتن گریه میکردن

 من:یکی بگه این چشه

 گریه:کمرش پر زخمهمهال با 

با شک نگاهی به مهیا کردم،سرشو به نشونه تایید تکون 

داد آتیش خشمم شعله ور شد دستمو مشت کردم که دالرام 

 دستشو گذاشت

رو دستم و فشار داد به معنی آروم باشکمی از خشمم کاسته 

 شد

مهیا:تو این دو روز چت بود مهدیار؟درد و غمتو حس 

ری کنم میدونی؟خیلی بده که میکردم ولی نمیتونستم کا

 باعث حال بد

 برادرت باشی اونم یکی که از خودت بهت نزدیک تره

مهدیار:گریه نکن فداتشم غلط کردم خوبه؟گریه نکن 

خودتو نابود کردی ببین تو همون مهیا دو سال پیش 

 !هستی؟آب شدی مهیا

 دیگه اون دختر شیطون حاضر جواب نیستی



قعی که بابا کتکم میزد نبودی مهیا:نبودی داداشم نبودی مو

موقعی که از درد بیهوش میشدم نبودی موقعی که بزور 

 شوهرم دادن

 نبودی داداشم نبودیییییییی

اشک تو چشمامون جمع شده بود مهال برای اینکه جو 

ً آروم  عوض بشه با شیطنت گفت:قل های گرامی لطفا

 باشین بعد اینکه قل

 بزرگتر نمیخوای خواهر زادتو ببینی؟

لبخندی زد و گفت:قربون خواهر زادم برم من اصال 

 کجاست؟

 مها:خوابه

 مهدیار:برو بیارش

 مها رفت آوردش خیلی خوردنی بود تپلی و نااز

 مهدیار:اوووخ خداااااا چه نازهههه گازش بگیرم؟

 مهیا:عههه نخیرم بچمه از سر راه که نیوردمش

 مهدیار مظلوم گفت:دلت میاد قلتو اذیت کنی؟



 ه تحت تاثیر قرار گرفته بود گفت:باشه فقط یواشمهیا ک

همیشه همین بودن طاقت ناراحتی همدیگه رو نداشتن 

 هرچند شوخی باشه

بیست دقیقه بود که اومده بودیم داشتیم حرف میزدیم که 

 مهیا از جا پرید

 مهیا:د.داداش ب.برین

 من:مهیا؟چی شده؟

 مهیا:د.دارن میان زود باشین

 مها:کی داره میاد؟

 مهیا:قوم مغول اگه شمارو اینجا ببینن بد میشه زود برین

 نمیدونستیم به حرف اولش بخندیم یا زودتر بریم

زود خودمونو جمع و جور کردیم و از خونه رفتیم بیرون 

 مهیا نگران اطرافش رو نگاه میکرد

 مهال:دوباره تنها شدی بگو بیایم

 مهیا:ب.باشه فقط زودتر برین



موقع ماشین کامران اومد داخل  مهیا/رفتن ولی همون/

کوچه با سرعت در خونه رو بستم و رفتم داخل اتاق 

 کردم و حصارمهرسا رو 

تکون دادم صدای در اومد آب دهنم رو بزور قورت دادم 

 میترسیدم که یه وقت منو دیده باشه و کاری بکنه

 اومد داخل اتاق

 کامران:اوووم همه کارهارو کردی خوبه

 خداروشکر نفهمیدهنفس راحتی کشیدم 

 من:آره

کامران:زود برو سفره رو بنداز میخوایم ناهار بخوریم 

 خودتم حق نداری بیای سر سفره تو آشپزخونه غذاتو بخور

اشک تو چشمام جمع شد از این همه حقارت با خیلی سخت 

 بود و جای بخیه هام بیشتر درد میکرد

حاال خوبه روز اول اینجا نبودم وگرنه باز راهی 

 مارستان میشدمبی



نمیدونم کامران چرا حتی یه ذره هم احساس نداره نمیگه 

این بدبخت تازه زایمان کرده؟نمیگه باید استراحت کنه نه 

 اینکه کلفت ما

 بشه؟نمیگه این زن منه نه خدمتکار مون؟

اشکامو پارک کردم مهرسا رو سر جاش خوابوندم،چون .

 بخوابونمش االن میخواستن ناهار بخورن نمیشد داخل هال

برای قوم مغول غذا کشیدم و رو زمین سفره انداختم وسایل 

رو چیدم و رفتم تو آشپزخونه تا غذا بخورم که صدای 

 سارازن برادر

 شوهرماومد:مهیا عزیزم چرا نمیای غذا بخوری؟

سارا و شوهرش خیلی مهربون بودن،امروز اینجا مهمون 

 بودن

 رممن:مرسی ساراجون تو آشپزخونه غذا میخو

 سارا:نمیشه توهم عضوی از این خانواده ای زود بیا بشین

نگاهی به کامران کردم که با غضب نگاهم میکرد مادرش .

 و خواهراش چشم غره میرفتن



رو به سارا گفتم:عزیزم میای کمکم کنی لیوان هارو 

 بیاریم؟

این بهونم بود در اصل میخواستم موضوع رو بهش بگم 

 میدونستم که دهنش قرصه

نگاهی کردم که کسی نباشه بعد آروم و با استرس 

گفتم:سارا کامران نمیزاره بیام سر سفره گفت اگه بیام بد 

 بالیی سرم میاره جون

من اصرار نکن میترسم بالیی سر بچم بیاره از این روانی 

 بعید نیست

 سارا :باشه

دفعه قبل سر یه چیزی اصرار کرد و بعدش من با کمربند 

 کتک خوردم

احتی کشیدم چندتا از لیوان هارو خودم بردم بقیش نفس ر

 سارا آورد

تو آشپزخونه دولقمه غذا خوردم و جمع کردم صدای داد 

 کامران اومد:ضعیفه بیا جمع کن



 حق من این نبود که اینجوری باهام صحبت کنن

با سری پایین رفتم ظرف هارو جمع کردم اونا هم با 

سارا زود  حقارت نگاهم میکردن خداروشکر با کمک

 تموم شد همون موقع

صدای گریه مهرسا اومد بدو بدو رفتم تو اتاق دیدم از 

م و تکونش دادم براش شیر حصارگریه کبود شده گرفتم 

 خشک درست کردم و

سر شیشه رو گذاشتم دهنش آروم آروم میک زد،این بچه 

خیلی خوشخوابه البته برای منم خوب شده چون به همه 

 کارهام میرسم

 نگران بودم اما دکتر گفت طبیعیهاولش 

 قربونش برم خیلی آرومه

یک سال بعد/االن همتون میگین چرا هی میپری خب /

ببینین تو این یکسال هیچ اتفاق خاصی نیفتاده که من 

 توضیح بدم و خیلی حوصله سر بر

 میشه



تو این یکسال زندگی به همون روال همیشگی گذشت حق 

نداشتم ولی وقتی کامران و مالقات با خواهرام و برادرام 

 اون قوم مغول

 نبودن میگفتم که بیان.

ننه بابای گرامی هم تشریف برده بودن آمریکا انگار نه 

انگار دخترشون داره زجر میکشه انگار نه انگار که نوه 

 دار شدن

دخملی یکساله شده بود و امروز وقت واکسنش بود کامران 

،واکسن دوماهگی و  اجازه داده بود با مها و مهدیار بریم

 چهارماهگی و

شیش ماهگی رو با سارا رفته بودم منتها امروز نتونست 

 بیاد و من خوشحال بودم که با مها میرم

یه نیم تنه با سوییشرت و شلوار ست آبی با گلهای صورتی 

و آبی پررنگ که مهدیار برای مهرسا خریده بود رو تنش 

 کردم،حاال



هم میگفت حتی دایی و خاله  دیگه راه میرفت مامان و بابا

هم میگفت وقتی میگفت هممون گازش میگرفتیم 

 مخصوصا با اون

 دوتا دندون باال و پایینش

خیلی بامزه شده بود به گاز کوچولویی از لپ های تپلوش 

 گرفتم که بلند زد زیر خنده

 من:ای جونم دخمل قشنگ مامان

 از تعریفم خیلی خوشش اومده بود چون هی میخندید

 اگه مهدیار اینجا بود یه لقمه چپش میکرد

مهرسا که کوچیک بود رنگ چشماش قهوه ای_عسلی بود 

میگفتیم که تا بزرگ میشه همون جوری میمونه ولی در 

 کمال حیرت

چشماش آبی شد!!!!!خیلی تعجب بر انگیز بود ولی با 

 چشمای آبی خوردنی تر شده بود

راسته من خودم اینکه رنگ چشم بچه تغییر میکنه واقعا 

 شخصه به چشم دیدم



تولد مهرسا یک ماه پیش بود همون موقع نتونستم ببرمش .

 برای واکسن دیگه االن میبرمش

 آها اینم یادم رفت بگم بچه دلی هم بدنیا اومد

 و اسمشو گذاشت دلربا.

 دلربا کوچولو سه ماهش بود

 رفتم دم در مها اومده بود سالم کردم و سوار شدم

 سایی خوبی دایی؟مهدیار:مهر

 مهرسا:د.داییی

 مهدیار:آخ دایی فدات بشه قشنگم

 تو راه همش با جک های مهدیار میخندیدیم.

 خداروشکر برای این واکسنش اذیت نشد.

مها پیشنهاد داد که بریم کافی شاپ ماهم قبول کردیم وقتی 

رفتیم داخل همه جا تاریک بود و همه صندلی هارو جمع 

 کرده بودن



چیزی بگم صدای ترکیدن چیزی اومد از ترس  تا خواستم

مهرسا رو به خودم چسپوندم اونم همش گریه میکرد با 

 چیزی که دیدم

 شوکه شدم.....

مهیار و مهال و مهرشاد و دالرام وایساده بودن و با لبخند .

 نگاهمون میکردن،دلربا کوچولو هم همش میخندید

 هامهال و مهرشاد باهم گفتن:تولدتون مبارک دوقلو

دستمو جلو دهنم گذاشتم و اشک هام روون شد مهرسا .

 آروم شده بود و االن میخندید مهدیار هم مثل من شوکه بود

چند دقیقه بعد همه دور هم نشسته بودیمرو به مهرشاد 

 گفتم:ماهیار نتونست بیاد؟

ماهیار دو ماهی بود ازدواج کرده بود اونم خارج از کشور 

 بدون ما

 جور نشدمهرشاد:نه کارهاش 



چونم لرزید دلم براش تنگ شده بود،مهیار سرشو انداخته 

بود پایین مهرشاد به موهاش چنگ میزد و مهدیار هم با 

 غم نگاهم میکرد

مهال:دوقلوهای افسانه ای نمیخواین کادو هاتون رو باز 

 کنید؟

جو عوض شد مها کیک رو آورده بود عکسی از من و 

دم مهدیار کت و مهدیار که من از گردنش آویزون بو

 شلوار با بلوز مشکی

پوشیده بود و منم لباس عروسکی مشکی موهای موج .

 دارم دورم پخش بود

 این عکس رو خیلی دوست داشتم خیلی.

 نگاهی به مهدیار کردم که دیدم با لبخند به کیک خیره شده

 مهدیار:یادش بخیر

 بعد با شمارش بچها شمعارو فوت کردیم وکیک رو بریدیم

 برامون ست ساعت چرم خریده بودمها 



مهال برامون دستبند خریده بود که بندش چرم بود و پالک 

طال روش بود و اسممون روش بود مال من اسم خودم 

 مال مهدیار هم

 همینطور

مهیار برامون عطر گرفته بود و دالرام برای مهدیار کت 

و شلوار کرم با بلوز قهوه ای که خیلی خوشگل بود برای 

 ماکسی منم یه

بلند کرم که از کنار رون پای راستم چاک داشت و دکلته 

 بود

طرحش خیلی خاص و قشنگ بود جوری که نمیتونم 

 توضیح بدم

 مهرشاد برامون گوشی خریده بود

 همش باهم ست بود دوقلو بودن این دردسر هارو هم داره

از همشون تشکر کردم نگاهی به ساعت کردم که حیرت 

ار ساعت بود که اومده بودیم بیرون کردم االن دقیقا چه

 کامران منو میکشه



به مها گفتم زودتر منو برسونه یواشکی وارد خونه شدم 

 که صدای کامران اومد هییع گفتم و برگشتم

 کامران:به به خانوم این همه وقت کجا بودی؟

 مها بودم.من:م.م.من پ.پیش م

 کامران:گفتی و منم باور کردم

 مهرسا رو ببربعد داد زد:کیمیا بیا 

وحشت کرده بودم کیمیا مهرسا رو برد کمربندشو ....

 بیرون آورد و

با درد از جام بلند شدم لباسای پاره پوره شدم رو پوشیدم 

 و رفتم کنار مهرسا گوشه دیوار نشسته بود و میلرزید

من:جونم مامان چیزی نشده نترس خوشگلم هیچی نیست 

 من حالم خوبه

آش و الش شده برداشتم و کارت رو از اون گوشی 

رووقتی آروم شد رفتم کنار کیفم خداروشکر کامران این 

 گوشی رو ندیده بود سیم

 گوشی که مهرشاد خریده بود انداختم و زنگ زدم به مها



 من:سالم

 مها:کجایی دختر چرا هرچی زنگ میزنیم جواب نمیدی

من:خ.خوبمیکم با مها حرف زدم ولی درباره اینکه کامران 

چیکار کرده رو نگفتم اگه میگفتم مهیار دیوونه میشد  باهام

 یه کاری دست من و

 خودش میداد

مهرسا رو به هر ضرب و زوری بود خوابوندم خواستم 

کنارش دراز بکشم صدای وحشتناکی اومد هم من هم 

 مهرسا از جا پریدیم

 ش کردمحصارمهرسا زد زیر گریه 

 من:هیچی نیست مامان آروم باش

 ولی هنوز هق هق میکرد آروم شده بود

تکونش میدادم شاید بخوابه ولی دیگه خوابش نبرد همون 

موقع در اتاق هم باز شد سارا اومد داخل چشماش اشکی 

 بود کیمیا هم پشت



سرش اومد چشماش قرمز بود با تعجب نگاهشون کردم 

م طوری که به مهرسا حصارکیمیا خودشو انداخت تو 

 فشار نیاد اصال انتظار

این حرکتو نداشتم کیمیا خواهر کامران بود ته تغاریشون 

تعجب کرده بودم آخه تا دیروز باهام سرجنگ داشت االن 

 محصارداره 

 میکنه؟قیافم شده بود شکل عالمت سوال.

 سارا اومد کنارم نشست مهرسا رو برداشت و گفت

سارا:حدود یک ساعت پیش کیمیا زنگ زد گفت بیا که 

شوکه شده بودم کامیار هم خونه  کامران مهیا رو کشت

 نبود منم که نمیتونستم

از اون ور شهر تنها بیام صبر کردم کامیار بیاد االنم که 

 در خدمتم

 نگاهی به کیمیا کردم که توضیح بده

کیمیا:اول ازت خوشم نمیومد فکر میکردم تو کاری کردی 

که داداشم تورو بگیره همون موقع که کامران گفت مهرسا 

 ترسیدمرو ببر 



 ولی خب گفتم زنشه آسیبی بهش نمیزنه

 پوزخندی زدم با غم نگاهم کرد و بعد ادامه داد:

تا اینکه بعد ده دقیقه صدای داد و بیداد کامران اومد تو ..

 چیزی نمیگفتی از الی در نگاه کردم با چیزی که دیدم

 به هق هق افتاد

 کیمیا:خیلی وضعت ناجور بود مهیاااا حالت خیلی بد بود

اون.اون هرکاری که میخواست باهات میکرد با کمربند 

 میزدت و ...ولی

تو فقط با چشمایی سرد و غمگین نگاهش میکردی دلم 

برات کباب شد مهیا فکر نمیکردم داداشم اینقدر حیوون 

 باشه حیف اسم داداش

 که روش بزارن

اونقدر حالم بود بود که یادم رفته بود مهرسا هم کنارم 

ه اون صحنه هارو میبینه طاقت نیاوردم و وایساده و هم

 به سارا زنگ زدم



سرشو رو شونم گذاشت و زار زار گریه کرد هیچی نگفتم 

 فقط به دیوار زل زدم حتی دستمو دور کیمیا حلقه نکردم

سارا با شتاب زنگ زد به کسی و تند تند حرف میزد ولی 

من هیچی نمیشنیدم جز صدای داد و فریاد کامران موقعی 

 منو میزد اون که

صحنه برا تداعی میشد نمیدونم چقدر گذشت سه !

 ساعت؟پنج ساعت؟چهارساعت؟یا حتی یک روز؟

مها و مهال و مهدیار و ح.حتی ماهیار رو به روم نشسته 

بودن و سعی میکردم چیزی رو بهم بفهمونن مهدیار گریه 

 میکرد آخه چرا؟

از درون داغ بودم ولی پوستم سرد بود لرز میکردم 

دندونام بهم میخورد مهرشاد اومد داخل همه هول کرده 

 بودن دیگه چیزی ندیدم

به معنی این نبود که چشمم بسته شده نه نمیدونم ولی هیچی 

 نمیدیدم

صدای مهرشاد اومد:مهیار د  ول کن اونو مهیا داره تشنج 

 میکنهههههه



ماهیار :ماشینو روشن کن میارمش،یاخداااااا 

یاااااااارررررررررر به داد قلش مهدیار؟مهیاااااا؟،مه

 برس دوتاشون از دست رفتن

ماهیار :عزیزکم؟چرا داری میلرزی؟چه بالیی سرت 

 آوردن؟طاقت .بیار

 لرزشم کمتر شد و تمااام....

ماهیار/با بسته شدن چشمای مهیا قلبم وایساد با دو مهیا /

رو خوابوندم تو ماشین و خودم پشت فرمون نشستم با 

 زیاد میروندم وسرعت خیلی 

 الیی میکشیدم

من:مهیاییی؟چشماتو باز کن عزیزکم غلط کردم نیومدم 

 پیشت خوبه؟

همینطور که اشک می ریختم حرف میزدم فکر از دست 

 دادن مهیا حالمو خراب میکرد

دقیقه رسیدم 20هی به عقب نگاه میکردم ببینم چطوره بعد

کردم و بردم تو  حصاربیمارستان ترمز کردم و مهیا رو 

 بیمارستان



 من:دکترررر

 و گذاشتی رو سرتپرستار :آقا چیشده؟بیمارستان

 من:م.مهیاام از دست رفت

سریع مهیا رو خوابوندن رو تخت و بردنش تو اتاق 

نزاشتن منم برم همون موقع مها و مهال و مهرشاد و مهیار 

 مهدیار حصارکه زیر 

 بی هوش رو گرفته بودن وارد شدن

سریع یه تخت دیگه اورد و مهدیار رو روش  پرستار

خوابوندن پرستار با دیدن قیافه مهدیار سرجاش خشک 

 شده بود

 پرستار:ا.ا.این م.مثل اون دختره!!!!!

مهیار دستی تو موهاش کشید و گفت:بله دوقلوان بخاطر 

 حال بد خواهرش اینجوری شده

 کرده بود اومد طرفم حصارمها ،مهرسا رو 

 مها:مهیا چشه؟



من:ن.نمیدونم بردنش تو اون اتاق و به در اتاق اشاره 

 کردم

 به مهدیار سرم وصل کردن

روز تولدشون براشون زهر شد انگار ناف این دوتارو با 

 بدبختی و غم بسته بودن

 طولی نکشید که در اتاق باز شد

هر پنج تامون همزمان بلند شدیم طوری که باعث شد دکتر 

 یه قدم بره عقب

 کرد و گفت:اوه ترسیدم تک خنده ای

 من:حال مهیا چطوره؟

 دکتر:شما چکارش هستید؟

 من:خواهر برادراشیم اون کوچولو هم دخترشه

 بیچاره چشماش شده بود توپ پینگ پونگ

 دکتر:اون خانوم کوچولو بچه هم داره؟

 من:بله،حال خواهرمون چطوره؟



با همون تعجب گفت:خ.خوبه کمرش و دست هاشو باند 

و تشنجش بر اثر فشار عصبی و روحی بوده پیچی کردیم 

 سابقه تشنج داشته؟

 من:بله قبال هم بر اثر فشار عصبی تشنج کرد

باید خیلی مراقبش باشید اگه بازم تشنج کرد احتمال داره ...

سکته مغزی کنه بره کما یاهممون منظورشو فهمیدیم و 

 سرمونو انداختیم پایین

بهوش اومده بی تابی مهیار:میتونیم ببینیمش؟برادرش االن 

 میکنه

 دکتر:هان؟مگه شما چندتا خواهر برادرین؟

مهرشاد تک خنده ای کرد و گفت:ما هفت نفریم اون 

دختری که تو این اتاق خوابیده قل این یکی که االن به 

 هوش اومده

 دکتر:آهااان میتونید ببینینش

گیج راه میرفت جوری که نزدیک بود بره تو دیوار 

 ود ولی زود رفتیم تو اتاقخندمون گرفته ب



 مهیا هنوز به هوش نیومده بود

مها :داداشای کامران بزور جمعش کردن آش و الش شده 

 بود،میترسم از مهیار شکایت کنن

من:حقشه حیف نتونستم خودم بزنمش ،فک نکنم همچین 

 کاری کنه

 مها:راستی به نگین زنگ زدی؟بیچاره نگرانته

 من:آره زنگ زدم ولی جواب نداد

 مها:االن زنگ بزن اون موقع کار داشته احتماال نفهمیده

پوفی کشیدم شماره نگین رو گرفتم و منتظر موندم جواب 

 بده

داشتم با نگین صحبت میکردم که یه دفعه ای مهدیار داد 

 زدبه هوش اومد

 من:نگین بعد بهت زنگ میزنم

رفتیم پیش مهیا اخماش تو هم بود انگار از چیزی ناراحت 

 بود

 :مهیا؟چیزی شده؟مها



 مهیا:....

داشتیم نگران میشدیم مهیار رفت دکتر خبر کنه هرچی از 

مهیا سوال میپرسیدیم جواب نمیداد فقط ساکت به دیوار زل 

 زده بود

 دکتر اومد

 من:دکتر چش شده؟

دکتر:نگران نباشید بخاطر شوکیه که بهش وارد شده تا 

 چند روز درست میشه

 تشکر کردم اونم رفت

 شحصارهرسا رو آورد پیش مهیا پرید مهال،م

 مهرسا:ماما

 مهیا فقط لبخند زد و مهرسا رو به خودش فشار داد

 مهدیار هم ساکت نشسته بود و با غم به مهیا نگاه میکرد

تو این یک سالو چند ماه همش داری غصه میخوریم خدایا 

سال سن 16چقدر درد بکشیم؟اون دختر چه گناهی کرده؟ 

 خیلی کمه برای



 این همه درد و رنج کی تموم میشه آخه.

مهیا/.دوروز گذشته بود خواهر برادرام سعی میکردن /

حرف بزنم ولی خب دوست نداشتم حرف بزنم سکوت 

 بهتر بود

دلربا رو پام خوابیده بود مهرسا نشسته بود و داشت نازش 

 میکرد

مهرسا جوری نبود که حسودی کنه چرا به بچه دیگه تو 

 تهحصار

 مهرسا:نی

وقتی میگفتنیمنظورش همون نی نی بود همه چیز رو کال 

نصف نیمه میگفت مثال به خاله میگفت خا یا به عمه مومه 

 به دلربا

میگفت آجی اینقدرم خوشگل میگفت که دلت ضعف 

 میرفت

مهرسا از تخت افتاد پایین که جیغ زدم مهدیار و دالرام و 

 مهال مهیار اومدن داخل



 مهیار:چی شده؟

اشاره کردم خودم چون دلبر رو پاهام بود  به مهرسا

نمیتونستم بلند شم مهیار بلندش کرد خداروشکر چیزیش 

 نشده بود فقط با دست

 راستش دست چپش رو گرفته بود و میگفت:ا

یعنی اینکه دستم داره درد میکنه مهیار که فهمید تک خنده 

 ای کرد و دستشو بوسید مهرسا هم با ناز گفت:دایی

همه خندیدیم بعد چند ثانیه دیدم صدای هیچکس  تا اینو گفت

 نمیاد چشمامو باز کردم که دیدم همه محو خندمن

 مهیار:ای من به قربون تو و چال لپات

بعد این حرفش دستی تو موهاش کشید و رفت بیرون بقیه 

 هم پشت سرش رفتن

 /راوی/

دخترک نشسته بود و قربان صدقه برادر زاده اش میرفت 

هرانش ناراحت بودن از این وضعیت برادران و خوا

 خواهرشان دلشان



میخواست او را از آن جهنم نجات دهند و امان از !!

 سرنوشت

پدر و مادری که آن سر دنیا از وضعیت یک نفر غمگین !!!

 بودند چه کسی و چرا؟

و مردی که خوشحال بود از این حال دخترک و مهمانی !

میتواند سنگدل  برپا کرده بود به راستی این انسان چقدر

 باشد؟

و مادری که برای عروسش نگران بود ولی مثل همیشه !!

 نمیتوانست حرفی بزند وگرنه تمام زندگی اش نابود میشد

کسی در راه بود تا به دخترک کمک کند ولی نمیدانست ....

 با این کارش اتفاقی می افتد که

 /ماهیار/

ولی دیگه چهارماه گذشته بود دلم میخواست پیش مهیا باشم 

نمیشد کارهام اینجا عقب افتاده بود و مجبور بودم برگردم 

 ولی دلم شور

 میزد نمیدونم چرا!!!



پشت میز نشسته بودم و کالفه با پاهام رو زمین ضربه 

 میزدم

 زنگ زدم به نگین

 من:سالم خوبی؟

 نگین:سالم آره کجایی؟

 من:معلومه شرکت

 به مهیار بعد از اینکه از سالمتش مطمئن شدم زنگ زدم

 من:سالم داداش

مهیار:به به ماهیار خان چی شد زنگ زدی؟من:تیکه ننداز 

 کار داشتم

 مهیار:هوووم چشم دیگه تیکه نمیندازم پرتاب میکنم

 من:جدا از شوخی همه حالتون خوبه؟

 صداش غمگین شد:آره

 من:مهیا چی؟

 مهیار:نمیدونم!



 من:م.منظورت چیه؟

ا در ارتباط باشه ازش مهیار:پیش اونه نمیزاره با م!!!

 خبری ندارم

همون موقع گوشی رو قطع کردم سرمو رو میز 

 گذاشتم:بمیرم برات خواهرکم

 /راوی/

همه نگران دخترک بودند مهیار و مهرشاد به هر دری 

 میزدند تا با مهیا صحبت کنند

قل دخترک فهمید خواهرکش ترس و اضطراب دارد ولی 

 چراا؟؟

سه با حالی خراب به طرف به برادرانش خبر داد و هر 

 خانه مهیا حرکت کردند ولی هرچه در زدند در باز نشد

 /مهیا/

نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود ولی کامران خیلی عصبانی 

بود وقتی برگشت از چشماش خون میبارید کیان و زنش 

 هم همراهمون



بودن، با سرعت زیاد میروند من مهرسا رو سفت گرفته 

 مران زد قلبم وایسادبودم،با حرفی که کا

 کیان:داداش یواشتر مارو به کشتن میدی

کامران هی پاشو فشار میداد و هر لحظه رنگش بیشتر 

 سفید میشد

 کامران:ت.ترمز ب.بریده

اون لحظه احساس کردم روح از تنم جدا شد زن کیان هم 

 جیغ زد

ماشین هی اینطرف و اونطرف میرفت مهرسا بیدار شده 

 میزدبود و یک تیکه جیغ 

 کامران:خودتونو پرت کنین بیرون

همه چی تو یه ثانیه اتفاق افتاد چپ شدن ماشین سپر کردن 

خودم برای مهرسا افتادنم زیر الشه ماشین مهرسا رو پرت 

 کردم اون

 طرف تا گیر نیوفته



احساس میکردم تمام دنده هام خورد و خمیر شده نمیتونستم 

پیداش شد با چند درست نفس بکشم نمیدونم کامیار از کجا 

 نفر تونستن

 ماشین رو اون طرف بندازن

مایعی به طرف دهنم حجوم اورد دستمو رو شکمم گذاشتم 

و اوق زدم همش خون باال اوردم چشمام داشت بسته میشد 

 آخرین کسی

که دیدم کامیار بود که با داد چیزی میگفت و اشک ...

 میریخت لبخند تلخی زدم و سیاهی مطلق

 /راوی/

زن برادرش بود ولی در این مدت برایش خواهری  درسته

 کرده بود دل بزرگی داشت این دختر

 /به برادرانش زنگ زد و/مهیار....

هرچی به گوشی کامران و مهیا زنگ میزدم میگفت 

 خاموشه تا اینکه گوشیم زنگ خورد شماره ناشناس بود

 _بله؟



 +آقا مهیار؟

 _خودم هستم شما؟

 +کامیار هستم برادر کامران

 _بله بفرمایید

 +راستش.راستش

 _اتفاقی افتاده؟

چطور بگم کامران و کیان و مهیا خانوم و زن کیان 

 +تصادف کردن حال همشون خوبه فقط

 _فقط چی؟

 +مهیا خوب نیست بردنش برای عمل

 وقتی حرف میزد صداش میلرزید

 _آ.آدرس؟

وقتی آدرس داد دستپاچه به سمت ماشین رفتم که مهرشاد 

پشت ماشین ادرسو دادم که گفت:چ.چرا  خودش نشست

 بیمارستان؟



 مهدیار هم همین سوال رو پرسید

تو موهام دست کشیدم و گفتم:م.مهیا تصادف کردن بردنش 

 برای عمل

وقتی این حرف هارو میزدم احساس نفس تنگی میکردم 

دو دکمه باالیی لباسم رو باز کردم ولی بازم هوا کم بود 

 شیشه رو پایین

 فس عمیقکشیدم و ن

مهدیار قبل اینکه کامیار زنگ بزنه میگفت دلشوره دارم 

حال مهیا خوب نیست ولی خب فکر نمیکردیم اینجوری 

 بشه

 از ماشین پیاده شدیم و رفتیم پذیرش

 من:مهیا آراسته کجاست؟

 پرستار:اتاق عمل

 با ناراحتی رفتم رو صندلی نشستم

 # پذیرشگذشته بود و هنوز عمل تموم نشده بود رفتم 

 من:خانم؟عمل مهیا آراسته کی تموم میشه؟



پرستار:ایشون زیر ماشین بودن و تمام دنده هاشون شکسته 

معجزه خدا بوده که بچشون زنده مونده اصال تو علم 

 پزشکی ثابت شده

 نیست که با این اوضاع جنین زنده بمونه

 من:چ.چی؟ج.جنین؟

 پرستار:مگه نمیدونستین حاملست؟

 بود من:ن.نه نگفته

 پرستار:شما مگه شوهرشون نیستید؟من:نه برادرشم

پرستار:به هر حال خداروشکر کنید که بچه زنده مونده 

وگرنه خواهرتون هم فوت میکرد،وقتی آزمایش کردیم و 

 فهمیدیم حامله

هست خیلی تعجب کردیم آخه اصال این اتفاق ممکن نیست 

 بعد اون تصادف

باور بود مهدیار شوکه رو صندلی نشستم اصال غیرقابل 

حالش خوب نبود و مهرشاد هم پیشش بود مهرسا رو بردم 

 پیش دالرام و



 مها

وقتی قضیه رو گفتم خیلی بی تابی کردن و خواستن بیان 

که نزاشتم به ماهیار هم خبر دادم که میخواست زن حاملشو 

 ول کنه بیاد

 بزور آرومش کردم و گفتم که نمیخواد بیای

 /راوی/

در تالش بود تا به دخترک و بچه اش دکتر سخت ....

صدمه ای نرسد عمل سختی بود همه چیز به خوبی پیش 

 میرفت که ناگهان

ماهیار از آنها کیلومتر ها دور بود و قلبش پیش خواهرک 

 مظلومش،زن حامله اش هم برای دخترک اشک میریخت

مادر پدری که غمگین بودند و اشک از چشمانشان روان 

ده بودند که پرده از روی تمام رازها بود به خود قول دا

 بردارند و آنها را

 فاش کنند !رازی که زندگیشان را ویران خواهد کرد!

 /مهیار/



 بعد دو ساعت باالخره دکتر اومد بیرون

 من:چی شد؟حال خواهرم خوبه؟

 دکتر:خداروشکر هم بچه خوبه هم خواهرتون ولی

 من:ولی چی دکتر؟

و رفته بود تو ریه اش  دکتر :دنده های همش شکسته بود

و سوراخ کرده بود خونریزی زیاد بود متاسفانه باید بگم 

 که رفتن تو کما

 کنار دیوار سر خوردم نشستم روی زمین

 چرا آخه؟

 مگه چه گناهی کرده؟

 آخ بمیرم

مهیا رو آوردن بیرون با دیدن وضعیتش اشکام بارید !

بدون اینکه نگران غرورم باشم خواهرم حالش بده 

 غروردکیلو چند؟



کل صورتش کبود بود سرش باند پیچی بود تو دهنش یک 

لوله و تو گلوش هم یک لوله دیگه بود دست و پای راستش 

 تو گچ بود

 دیگه طاقت نیاوردم و همونجا نشستم و گریه کردم

 /مهدیار/

مهرشاد خواب بود و من تونستم بیام بیرون صدای گریه 

نشسته بود و گریه به گوش میرسید رفتم طرفش مهیار 

 میکرد نگاهی به

اونطرف کردم که با چیزی که دیدم چشمام سیاهی رفت 

قل قشنگم رو تخت بود اون همه لوله و سیم بهش وصل 

 بود وای بر من

 چشمام سیاهی رفت و تاریکی.....

 /ماهیار/

 مهیار زنگ نزده بود یعنی هنوز تو اتاق عمل بود؟

تم نگین هم گریه دلشوره شدید داشتم و هی راه میرف

 میکردزنگ زدم به مهیار یک بار دو بار چهار بار ده بار



جواب نداد که نداد زنگ زدم بلیط جور کنم برم ایران 

اولش نمیخواستم نگین رو هم ببرم ولی از بس گریه کرد 

 و التماس کرد

برای اونم بلیط گرفتم چون آشنا بود خیلی زود بهمون بلیط 

 داد

میخواستم ولی نگین برای خودش من لباس چیز خاصی ن

 .لباس جمع کرد

خیلی زود سوار هواپیما شدیم و به مقصد ایران حرکت 

 .کردیم

راه زیادی نبود زود رسیدیم فوری تاکسی گرفتیم نگین رو 

 رسوندم خونه پیش مها

 .خودم آدرس بیمارستانو گرفتم و رفتم

 رفتم طرف پذیرش

 من:مهیا آراسته کجاست؟

 CCUپرستار:بخش



ا اینو گفت قدرت پاهام تحلیل رفت به زور پرسیدم ت

 کجاست

 پرستار: طبقه دوم سمت راست

اونقدر حالم خراب بود که از آسانسور نرفتم و تند تند از 

پله ها رفتم باال از نفس افتادم و باز یک طبقه دیگه رو 

 رفتم

رو پیدا کردم رفتم نزدیک تر CCU با کلی گشتن بخش

ار جلوی شیشه وایسادن و شونه که دیدم مهرشاد و مهی

 هاشون میلرزه

نمیتونستم قدم از قدم بردارم بزور خودمو رسوندم به مهیار 

مثل ابر بهار اشک میریختن مهیاری که غرورش زبونزد 

 خاص و

عام بود االن داشت گریه میکرد اونقدر غرق بودن که 

 .اومدن من رو متوجه نشدن

نگاه کردم وای خدای به خودم جرات دادم و به پشت شیشه 

 مننن



پاهام وزنمو تحمل نکرد و با زانو فرود اومدم روی زمین 

حاال منم مثل مهیار گریه میکردم انگار که اونا تازه متوجه 

 من شده

 باشن

 مهیار:ماهیار؟اینجا چیکار میکنی؟

 من:خ.بر ندادی م.نم اومدم

 کمکم کرد رو صندلی بشینم

 گریه نمیکردمسرمو رو شونه مهیار گذاشتم دیگه 

من:مهیا چه گناهی کرده؟چرا از بچگیش اینقدر دردسر 

میکشه؟مگه چندسالشه؟من با این سنم اگه مشکالت مهیا 

 رو داشتم اصال

 طاقت نمیوردم و روز اول شکست میخوردم

مهیار خواست چیزی بگه که صدای داد کسی و پشت 

 بندش صدای شکستن چیزی اومد

و اتاقی مهیار و مهرشاد با چند پرستار مرد با دو رفتن ت

 نگرانی بلند شدن و رفتن داخل منم رفتم



مهدیار تو دست پرستار ها نعره میکشید و سعی میکرد 

آزاد بشه چهار مرد نمیتونستن مهارش کنن موقع 

 عصبانیت زورش ده

برابر میشد هرچند که خودش ورزشکار بود و هیکلش 

 ماشاال رو فرم بود

 تونستن بخوابوننشپرستار ها با کمک ما 

و آرامبخش تزریق کنن سرشو به طرف برگردوند و 

درحالی که اشک تو چشماش جمع شده بود مواظب قلم 

 باش و بعدش بیهوش

 شد

 اشک تو چشمامون جمع شده بود

مهیار:م.مهیا ح.حاملستطوری سرمو بردم باال که مهره 

 های گردنم به صدا در اومدن

 من:چ.چی؟

لی بچه رشد زیادی نداشته و اصال ماهشه و6مهیار: آره  

 معلوم نیست احتماال از ترسش چیزی نگفته



 من:وای بچه تو این هیری ویری

 مهیار:شده دیگه نمیشه کاریش کرد

 /چهارماه بعد/

 /مهدیار/

االن چهار ماه گذشته بود تو این چهار ماه وضعیت مهیا 

هیچ تغییری نکرده بود و همچنان تو کما بود مهرسا و 

 خیلی بی محراب

تابی میکردن ماهم که خیلی حالمون خراب بود مخصوصا 

 .من، یک هفته کامل بی هوش بودم

 با صدای داد دکتر از فکر اومدم بیرون

 دکتر:دستگاه شوک رو بیارید بیمار ایست قلبی کرده

 با چیزی که دیدم چشمام سیاهی رفت

دستگاهی که ضربان قلب مهیا رو نشون میداد خطش 

 بودصاف شده 

 من:مهیااااااااااا

 مهیار و ماهیار با دو اومدن



اوناهم تا پشت شیشه رو دیدن سرجاشون خشک شدن طبق 

معمول رفته بودن ساندویچ گرفته بودن که بخوریم من که 

 نمیتونستم

 بخورم و با زور سرم و دو لقمه غذا زنده بودم

 پالستیک ها از دستشون افتاد

 مهیار:چ.چی شده؟

 گفتم:ا.ا.ایست قلبی کرده با صدای لرزون

مهیار چشماش قرمز شد مشت محکمی به دیوار کوبید و 

 همونجا رو زمین نشست ماهیار همچنان تو شک بود

یک ساعت گذشته بود هر سه تامون مثل مرغ پرکنده* 

شده بودیم پرده کشیده بودن هیچی معلوم نبود و این 

 حالمون رو بدتر

 .میکرد

ن هر سه مون به طرفش همون موقع دکتر اومد بیرو

 حجوم بردیم

 من:آقای دکتر حال خواهرم چطوره؟



 دکتر:خداروشکر خطر رفع شد ولی

 مهیار:ولی چی؟

دکتروضعیتشون اصال خوب نیست تا وقتی که به نسبت 

میمونن،از وقتی به هوش اومده میگه CCU بهتر شه تو

 بچه هام رو

یشه بیارید اگه امکان داره بگید بیارنشون تا از پست ش

 نگاهشون کنه

 من:چشم فقط میتونم ببینمش؟

 دکتر:فقط از پشت شیشه

 با التماس نگاهش کردم که دلش به رحم اومد

پوفی کرد و گفت:برو که تو این چهار ماه مارو با این قلت 

 کشتی

تک خنده ای کردم و با کمک پرستار لباس های 

مخصوص رو پوشیدمرفتم کنارش چشماش باز بود لوله 

رو برداشته بودن و فقط لوله تو گلوش مونده تو دهنش 

 بود اشک تو چشماش جمع شده بود



 من:جونم؟چرا بغض داری خواهرکم؟

 مهیا:بچه هام

من:آخ راستی نگفتم پسرت االن یک ماهشه با کمک داداشا 

 و خواهرا اسمشو گذاشتیم محراب

همون طور که اشک تو چشماش بود بزور لبخند زد و 

 ه؟قیافش چطوره؟گفت:حالش چطوره؟خوب

من:آروم خواهرم آره حالش خوبه قیافش هم کپی مهرساس 

 خیلی خوردنیه

 مهیا:میخوام ببینمشون

 من:زنگ میزنم به مها تا بییارتشون

 همون موقع پرستار اومد داخل

 پرستار:آقا وقتتون تموم شد لطفاً برید بیرون

 با ناراحتی صورتش رو بوسیدم و رفتم بیرون

 زنگ زدم به مها

من:سالم خوبی میگم مهیا به هوش اومد مهرسا و محراب 

 رو بیار میگه میخوام ببینمشون



با کف دست محکم کوبیدم رو پیشونیم آخه من به تو چی 

بگم بدبخت خواهرم االن ایست قلبی کرده این چه طرز 

 گفتن بود آخه از

 بس عجله داشتم حواسم نبود

 من:مها؟مها؟

... 

 من:آبجی؟

 جیغ اومد که پرده گوشم پاره شدیکدفعه ای صدای 

 مها:چییییییییییی مهیا به هوش اومد؟االن میام

انگار که چیزی یادش اومده باشه صداش تحلیل رفت و با 

 ناراحتی گفت:کامران جلو دره

جای تعجبی نبود بعد تصادف مهیا تا سه ماه پیداش نبود تا 

اینکه محراب به دنیا اومد بهش خبر داده بودن که پسره 

 اونم اومد که

ببرتش که ما نزاشتیم تو این یک ماه هر روز میرفت در 

 خونه



 من:از در پشتی بیاین

 مها:چرا به فکر خودم نرسید باش االن میام

 من:فقط نزار دالرام و نگین و مهرشاد بیان

 مها:اوک با مهال میام

تماس رو قطع کردم و خودمو انداختم رو صندلی سرم 

ا آدم روم سایه انداختن سرمو آروم پایین بود که دیدم دوت

 بردم باال که

مهیار و ماهیار رودیدم دست به سینه با اخم نگاهم میکردن 

 راستش و بخواین گرخیدم

 من:چ.چیزی شده؟

مهیار:ما اینجا منتظریم که آقا بره از مهیا خبر بیاره دیدیم 

 داره با تلفن حرف میزنه

نم به مها گفتم من:خب مهیا گفت میخوام بچه هامو ببینم م

 که بیارتشون همه این حرف هارو با مظلومیت گفتم



پوفی کرد و گفت:خب خر شدم حالش چطور بود؟من:اونو 

که بودی برادرمن حالش خوب بود ولی چون لوله تو 

 دهنش بود بزور حرف میزد

اوناهم دیگه چیزی نگفتن فقط چشماشون خیلی غمگین بود 

 ی بودکه تو این چهار ماه همش همین جور

بعد نیم ساعت مها و مهال با بچه ها اومدن مها محراب 

 ش بود و مهال هم مهرساحصار

 تند تند میومدن رفتم طرفشون

من:علیکم سالم آروم تر خواهر من مثل اینکه بچه 

 ته هاحصار

 مها:مهیا کو من میخوام برم پیشش

 من:چیزه دکتر گفت فعال نمیشه دیدش فقط از پشت شیشه

 چی؟مها:بچه ها 

 من:دکتر گفت فقط از پشت شیشه

 اشک هاش جاریشد

 ...من:عه گریه چرا خوشحال باش بهوش اومده هرچند



 حصارحال خودمم کمکم داشت خراب میشد محراب رو 

کردم و بردم جلوی شیشه مهیا معلوم بود منتظره چون 

 همش نگاهش به

 شیشه بود تا محراب رو بهش نشون دارم گریه کرد

میداد نمیدونستم چی میگه دستش هم  لب هاش رو تکون

نمیتونست تکون بده رفتم به پرستار اطالع دادم رفت 

 پیشش

 مهیا سعی میکرد چیزی رو به پرستار بگه

بعد حدود ده دقیقه پرستار اومد بیرون و رو به من 

گفت:خیلی اصرار دارن که بچه هاشون رو ببریم داخل با 

 توجه به وضعیتشون

اصرار هاشون قبول کردم فقط ده دقیقه امکان ندارد ولی با 

ببریتشون داخل فقط اون دختر باید لباسهای مخصوص رو 

 بپوشه

 من:چشم

 .پرستار لباس هارو تن مهرسا کرد



 مها مهرسا رو آورد و من هم محراب رو

 /مهیا/

خیلی وضعیت بدی بود نمیتونستم پاهامو تکون بدم دستام 

 بود هم یکیش تو گچ بود اونیکی هم سرم وصل

با کلی زور و التماس به پرستار گفتم میخوام بچه هام رو 

بیارن داخل چند دقیقه بعد مهدیار و مها بچها رو 

اوردن.وای خدای من محراب کپی مهرسا بود فقط موهای 

 محراب تیره تر بود

 اشک از چشمام روون بود

 مها:سالم آبجی کوچولو خوبی؟

 این حرف ها رو با گریه میگفت

 /مهیار/

 .هدیار و مهیا بچه هارو بردن پیش مهیام

داشتم با دالرام صحبت میکردم که دکتر گفت بیا تو اتاقم 

 منم سر سری تماس رو قطع کردم و رفتم تو اتاق دکتر

 من:بله کاری داشتید؟



 دکتر:بله بشینید عرض میکنم

 رو مبل چرمی اتاقش نشستم

دستی به موهاش کشید و گفت:راستش میخواستم مطلبی 

 بهتون بگم رو

 من:بفرمایید

دکتر:مهره گردن و کمر خواهرتون خیلی آسیب دیده و 

 ...وقتی معاینشون میکردم فهمیدم که

 ....با چیزی که گفت انگار زمان رو استپ کرده بودن

 53پارت

مهدیار:راستی میخواستم بپرسم دکتر چی گفت که این همه 

ون یه وقت تو اتاق بودی بعدشم که دکتر ناراحت اومد بیر

 نگاهی بهم

 کرد و رفت

اشک تو چشمام جمع شد برای اینکه مهدیار نفهمه سریع 

 پسش زدم ولی مهدیار باهوش تر از این حرفا بود

 مهدیار:چرا گریه میکنی داداش؟



 من:ه.هیچیجدی گفت:داداش؟

 این لحنش ینی بگو

 با یادآوری حرفهای دکتر حالم خراب میشد

خیلی آسیب دیده و  من:م.مهره های کمر و گردن مهیا

 ..پاهاش

فهمید ادامه جمله رو خودش گرفت ناباور به صورتم نگاه 

 میکرد

 محراب رو گرفتم

مهدیار:ش.شوخی میکنی؟؟؟آ.آره مطمئنم داری شوخی 

 میکنی

بلند شد هی دور خودش میچرخید و دستش رو توی 

 موهاش میکشید

این  مهدیار:چراااااا چرااااا اون چه گناهی کرده که باید تو

سن رو ویلچر بشینه؟چطور من راه برم قلم نتونه؟اون.اون 

 تازه اول



جوونی و خوشیش بود!ولی دیدی چه بالیی سرش 

اومد؟بدبخت شد این همه دردسر کشید دخترهای همسن 

 مهیا االن میرن مدرسه

دانشگاه ولی مهیام هنوز کالس یازدهم رو تموم نکرده بود 

 که

بود بچه دار شد تو ازدواج کرد هنوز بیست سالش ن

سالگی تصادف 16سالگی بچه دوم رو به دنیا اورد،تو16

 کرد که باعث شد

 فلج شه

 باعث شد نتونه راه بره و به آرزوهاش برسه

رو زمین افتاد چشماش داشت بسته میشد آخرین حرفی که 

 زد

 اشکام رو بیشتر کرد

 مهدیار:بمیرم برات خواهرکم که یه روز خوش ندیدی



و چشماش بسته شد با هول پرستار رو خبر کردم چون 

م بود نمیتونستم کاری کنم سریع دو پرستار حصارمحراب 

 مرد اومدن مهدیار

رو بردن منم پشت سرشون رفتم از بس به دیوار مشت 

زده بود دستش خونی شده بود پوست سرش هم بر اثر 

 کشیدن زیاد موها

 قرمز شده بود

مشت زدن آرومش میکنه چون  میدونستم تو عصبانیت فقط

خودش بوکسور بود و بیشتر وقت ها تو اتاقش میموند و 

 به کیسه

بوکس ضربه میزدروحیش خیلی خشن بود فقط با ما آروم 

رفتار میکرد ولی تا موقعی که عصبی نشه ولی اگه 

 عصبانی شد دیگه الفاتحه من یا این

نسبت هیکلم و قدم نمیتونم جلوش رو بگیرم،مهیا و مهدیار 

 به سنشون قدشون خیلی بلند بود البته این ارثی بود

 درسته قدشون بلند بود ولی تا تقریبا گوشم میرسیدن



به گفته مها وقتی اونجا بودن مهدیار انواع کالسهای رزمی 

 و ورزشی رفته میگفت اینجوری خودش رو آروم میکرد

چون واقعا دور بودن از قلت که مخصوصا همسان هم 

درسته من و مهیا هم دوقلو بودیم ولی هیچ بودن سخته 

 چیزمون مثل هم

نیست نه طرز فکرمون نه قیافمون هیچی و این دوری 

خیلی سخت نبود ولی برای مهیا و مهدیار خیلیییی زیاد 

 سخت بود

مهیا قبل از ازدواجش تو پر بود ولی بعدش خیلی الغر 

 شده بود

 و این ضعیفش کرده بود

 /ساتیار/

 م نشد،چرا اینقدر من بدشانسماه لعنتی باز

حدود سه ماه پیش مادرم گفت که تو بچه اصلی ما نیستی 

 و



ما چون بچه دار نمیشدیم تورو از بیمارستان دزدیدیم 

 خیلییی

ناراحت شدم و میخواستم همه چیز رو ول کنم و برم ولی 

 خب

 اونم مادر بود و من رو بزرگ کرده بود

بوده فامیلم فقط آراس  گفت رو دستبند بیمارستان که دستم

 نوشته

بوده گردنبندی هم گردنم بوده که اسمم یعنی ساتیار نوشته 

بودهو کنارم دوتا بچه دیگه بوده یکی دختر یکی پسر که 

 شباهت داشتیم

 این خیلی عجیبه

منم کل تهران رو زیر و رو کردم امروز قرار بود برم 

 تبریز یعنی

 ....زادگاهم

 رماریا/مادرخوانده ساتیا/



لعنتی چطور بهش بگم که پسر مهرداد......هستقطعا اگه 

 بگم سکته میکنه پس بهتره فعال بپیچونمش

 /آرام/

بعد یک سال پا گذاشتم تو خاک ایران حس خوبی بود ولی 

 من

 خیلی استرس و اضطراب داشتم برای گفتن حقیقت

قرار شد بریم خونه و بگیم درسته مهیا نیست ولی بهش 

 خبر میدن

وارد خونه شدیم همه بودن جز مهیار ک خودش باهم 

 قضیه رو میدونست

ده دقیقه ای بود نشسته بودیم سالن تو سکوت فرو رفته 

 بود

 مهرداد تک سرفه ای کرد و گفت:خب االن میخوام یک

 داستانی رو براتون تعریف کنم لطفاً نپرید تو داستان

 با کنجکاوی سرشون رو به نشونه تایید تکون دادن

 د:من یه برادر داشتم مهران خیلی مهربون بود و دلمهردا



پاکی داشت درست برعکس من سرد و بی احساس بودم 

 و

 قلبم پر از کینه بود، من خیلی بد باهاش رفتار

 میکردم ولی اون همیشه باهام مهربون بود گذشت و گذشت

 سال پیش17تا

زن مهران باردار شد بخاطر شغل مهرانپلیسخیلی 

 .بخاطر همین همیشه خونه ما بودپرخطربودن 

بخاطر این وضعیت هیچ وقت دکتر و سونو نرفت چون 

 .میترسید

دقیقا دو روز قبل از زایمانش مهران رفت ماموریت 

نازنین زن مهران دلشوره و استرس داشت و این باعث 

 شد دوهفته زودتر

 زایمان کنه

دکتر گفت حتما باید سزارین بشه چون دوقلوان بعد چهار 

 اعت گفتن عمل تموم شدهس



تا بردنش تو اتاق پدر مادرش رفتن تو اتاق همون موقع 

 سه تا

بچه رو آوردن بیرون هنگ کردیم گفته بودن دوقلو ولی 

 سه

 .تا بودن

 بچه هارو بردن بخش نوزادان فکری به ذهنم رسید من از

بچگی کینه مهران رو داشتم چون همش به اون توجه 

 میکردن

 گفتم اونم قبول کرد و رفت نقشم رو به آرام

 پدر نازنین اومد بیرون و رو به من گفت:بچه کجاست؟

 من:بچه نه آقا رضا بچه ها، سه تان

 رضا:چ.چی؟سه تا؟

 من:بله اگه میخواین ببینینش برین بخش نوزادان

 تشکری کرد و رفت

 همون موقع آرام با لبخند اومدمن:چی شد؟انجام دادی؟



 انداختم گردنشون آرام:آره گردنبند هارو هم

 من:خوبه آفرین

 «سه روز بعد»

 چون عمل کرده بود سه روز بستری موند االن میخواستن

 مرخصش کننن

 حاال موقع اجرای نقشه بود به آرام اشاره زدم

اونم چشمکی زد به عالمت اوکی سوار ماشین شدم مهیار 

 و مهرشاد هم بودن

اشاره زد  آرام با نازنین صحبت کرد و اونم قبول کرد بهم

 که برم

از ماشین پیاده شدم و رفتم طرفش یکی از بچه ها رو 

 گرفتم

 خودش بود اونیکی هم دست آقا رضا حصاریکیش 

من بود رو دادم به مهیار آرام هم اونیکی  حصاراونی که 

 رو داد به



کرد و سوار شد منم  حصارمهرشاد و اون یکی قل رو 

 سوار شدم

 !!!شون انتقام میگیرمفهمیدم که آرام زیرلب گفت:از

 راستش ازش ترسیدم ولی نمیتونستم چیزی بگم

به جهانگیر زنگ زدم:وقتشهماشین رضا اینا جلو بود 

 صدای بوق ماشین اومد سرمو به طرف

چپ برگردوندم جهانگیر بود سری تکون دادم و سریع 

 پیچیدم تو

یکی از کارخونه های متروکه چون اون خیابون خلوت 

 بود کارمون

 ت تر شده بود بد دو دقیقه صدای انفجار به گوش رسیدراح

 به جهانگیر زنگ زدم اونم گفت همه چی اوکیه

از راه مخفی رفتیم خونه مهیار با اون سنش همه چیز رو 

 فهمیده بود مجبور بودم کاری کنم دهنش بسته بمونه

من:مهیار اگه بفهمم چیزی به کسی گفتی باید با سه قلو ها 

 خداحافظی کنی



و چشماش ترس بود از همون اول فهمیدم که عالقه ت

 عجیبی به یکی از قل ها یعنی همون دختر داره

 سری به نشونه تایید تکون داد و رفت

گرفته بود آرام یکی از  حصاررفتم داخل مهیار دختر رو 

پسرهارو و نرگس خانم هم اونیکی رو به آرام گفتم زودتر 

 وسایل رو

 وسایل رو قبال آماده کرده جمع کنه بریم اونم گفت که

به محمد زنگ زدم که بیاد دنبالمون اونم گفت پنج دقیقه 

 دیگه میام

سیمکارت خودمون رو انداخته بودیم بیرون و از 

سیمکارت جدید استفاده میکردیم چون ممکن بود به 

 گوشیمون زنگ بزنن و

 بفهمن که روشنه بخاطر همین سیکارت رو سوزوندیم

بودم چون حدود چهار سال پیش نازنین به مهران مشکوک 

باردار شد هشت ماهش بود که بچه به دنیا اومد مهران با 

 حالی آشفته



اومد پیشمون و گفت که بچه مرده ولی ما باور نکردیم 

چون نازنین اصال ناراحت نبود به ظاهر باور کردیم 

 میدیدم که هر روز

طی یک ساعت مشخص از خونه میرن بیرون ولی 

تم کجا چند بار هم تعقیبشون کردم ولی مهران نمیدونس

 ناسالمتی پلیس بود و

باهوش میفهمید و میپیچوند و من موفق نمیشدم بفهمم کجا 

 میرن

بعد حدود یکسال این رفتن هاشون کمتر و کمتر شد تا 

جایی که اصال نمیرفتن نازنین هم تو این مدت خیلی 

 افسرده شده بود همش

 ا بچه ها سرگرم میکردمیومد خونه ما و خودشو ب

 با صدای آرام به خودم اومدم:مهرداد؟محمد دم دره

 من:باشه بچه هارو بیار

از در پشتی رفتم بیرون به کمک محمد و زنش همه وسایل 

 حصاررو گذاشتیم تو ماشین یکی از بچه ها رو زن محمد 

 کرد اون



مهیا بود نرگس خانم هم قرار بود با  حصاردختر همچنان 

 دپسرش بیا

رسیدیم تهران آدرس خونه رو دادم محمد بعد حدود 

 .دوساعت رسیدیم خونه

سریع زنگ زدم به ماریا و گفتم بیاد بعد یک ساعت رسید 

 یکی از بچهارو دادم بهش

من:ببین به هیچکس نمیگی بچه خودت نیست اوکی؟به 

 خودشم نگو اسمشم همونیه که رو گردنبند نوشته

 رفتترسیده سرشو تکون داد و زود 

مها و مهال پیش آقاجون بودن خداروشکر نیوردیمشون 

 وگرنه برامون سخت بود

 من:اسمشون رو چی میزاری؟همون که رو گردنبنده؟

آرام:نه اسمشون رو میزاریم مهیا و مهدیاریکماه گذشته 

بود بهم خبر رسیده بود که دربهدر دنبال سه قلو هان ولی 

 ان همبه هر دری میزنن به بن بست میخورن مهر

 ماموریتش تموم شده و مثل اونا دنبال اینان



خبر مرگ ما همهجا پیچیده بود چند جنازه شبیه به جنازه 

 خودمون انداخته بودن تو ماشین که شک نکنن

از اون بچه ها خیلی بدم میومد شاید بخاطر اینکه بچهای 

 مهران بودن

براشون پرستار گرفته بودیم و اصال طرفشون نمیرفتیم 

جالب بود با بچه های من شباهت زیادی داشتن انگار خیلی 

 که بچهای

 خودمونن

بخاطر اینکه مشکلی پیش نیاد به یه آخوندی گفتم میشه بین 

اون دختر و پسرام صیغه خواهر برادری بخونن اونم گفت 

 میشه و

صیغه رو خوند و اونا االن بهم محرمن بین قل دیگه یعنی 

 پسر و دوتا دختراهم صیغه خوند

ماریا هم قل اول رو یعنی ساتیار رو بزرگ میکرد و 

 مشکلی نبود

 «پنج سال بعد»



پنج سال گذشت از روزی که سه قلو ها به دنیا اومدن 

مهران و نازنین رفتن آلمان مهران از کارش انصراف 

 داده بود

چون این پنج سال ازمون خبری نبود گفتیم که مهیا و 

 مهدیار بچه های خودمونن

میخواست تجربی بخونه و دکتر ماما بشه ولی آقاجون مها 

قبول نکرد چون همه باید تو فامیل مهندسی بخونن تصمیم 

 گرفت که

 مها و مهدیار رو بفرسته خارج

 ماهم که از خدامون بود

بعد کلی گشتن فهمیدم که بچه اول مهران زندست پسر بود 

اسمش رو گذاشتن سپنتا ولی پیش خودش نیست پیش همون 

 انوادهخ

 هست

وقتی مها و مهدیار رو فرستادن خارج مهیار و مهیا خیلی 

بی تابی کردن ولی بعد حدود یکسال عادی شد مهیار خیلی 

 اصرار



 .میکرد که به مها زنگ بزنه که قبول نمیکردیم

سالها میگذشت و نفرت من از مهیا بیشتر میشد تا حد مرگ 

پسرا نبودن  کتکش میزدم و زندانیش میکردم البته وقتی که

 وگرنه

 .وقتی که بودن نمیزاشتن

سالگیش عاشق شد من 15گذشت و گذشت تا رسید به

نمیخواستم هیچ وقت خوشبخت شه،یه روز تو شرکت 

 نشسته بودم که کامران

اومد اون دشمن قدیمی من بود تهدیدم کرد که اگه مهال رو 

به عقدش در نیارم بد بختم میکنه منم ترسیدم و از طرفی 

 واستمنمیخ

 ...دخترم بدبخت شه پس بهش گفتم که مهیا رو بهش میدم

 حال

 /آرام/

مهرداد :بقیش هم که میدونید،االن ما خیلی پشیمونیم از این 

 کارهامون چون مهران و نازنین حالشون خیلی خرابه



 همشون تو شک بودن

 مهرشاد:ی.یعنی چی؟مهیا خواهرمون نیست؟

 ماهیار:ای.این امکان ندارهههه

مرغ پرکنده این ور و اونور میرفتن و زیرلب حرف مثل 

میزدننگران مهیا و مهدیار بودم اگه بفهمن چیکار 

 میکنن؟مارو میبخشن؟

 قطعا نه چون ما خیلی بهشون بدی کردیم

 /مهیار/

االن مامان و باباهه مامان و بابا اصال نمیشه بهشون 

 .گفتداشتن قضیه رو براشون تعریف میکردن

ا میبخشیمشون از دور شاهد بال بال زدن هه فکر میکنن م

ساتیار و درموندگی سپنتا بودم میدونستم خیلی حالشون 

 خرابه

 مخصوصا ساتیار چون قلش رو تخت بیمارستانه

 تو فکر بودم که گوشیم زنگ خورد

 با جدیدت گفتم:بله؟؟؟



 طرف:ق.قربان اتفاق بدی افتاده

 من:چی شده؟

 زودتر پیش میرنطرف:جی اف گزارش داده که دارن 

 من:گروه ال دی ام رو آماده کن بریم

از رو صندلی بلند شدم و رفتم طرف مهدیار داشت با تلفن 

 صحبت میکرد

 مهدیار:همه رو آماده کن الزمه

تا منو دید سر سری خداحافظی کرد و گفت:جانم داداش 

 کاری داشتی؟

 من:یه کار مهم پیش اومده باید برم میتونی بمونی؟

تفاقا منم باید برم االن زنگ میزنم مهرشاد و مهال مهدیار:ا

 بیان

سری تکون دادم اونم بهشون زنگ زد بعد چند کلمه حرف 

زدن چهرش آشفته شد نگران شدم خواستم برم جلو که 

 قطع کرد



من:چی شد میان؟مهدیار:آره ولی خب انگار حالشون خیلی 

و روبه راه نبود اگه میتونستم کارم رو ول کنم همین کار

 میکردم ولی کارم خیلی

 ضروریه

 من:اهوم منم

نزدیک نیم ساعتی منتظر موندیم گوشی مهدیار همش 

زنگ میخورد تا مهرشاد و مهال اومدن سر سری 

 خداحافظی کرد و با دو

از بیمارستان خارج شد منم خداحافظی کردم و سوار 

 ماشین شدم گوشیم زنگ خورد

 من:بله؟

م اس اچ رسیدن و منتظر طرف:آ.آقا زودتر بیاید گروه ا

 شماهستن

 من:دارم میام

تماس رو قطع کردم و گوشی رو با ضرب رو صندلی 

 پرت کردم



 و با سرعت زیادی به سمت محل روندم

قبل اینکه از ماشین پیاده شم لباسامو سریع عوض کردم و 

نقاب رو زدم آخرین بند بوتم رو بستم و به سمت محل 

 مشخص شده

 راه افتادم

 دم گروه ال دی ام که فرماندش من بودم و گروهوقتی رسی

ام اس اچ که فرماندش اس تی بود و دست راستش ام اچ 

اینها برخی از حروف اسماشون بود حتی ماهم اسم های 

 همدیگه رو

نمیدونستیم جز فرمانده اصلی و ما فقط اجازه داشتیم با این 

 اسم ها همدیگه رو صدا بزنیم

 اسم من یو ام بود

راست اس تی یعنی ام اچ یه جوری بهم خیره بود دست 

انگار منو میشناسه راستش قیافه اونم برام آشنا بود با 

 کنجکاوی بهش



زل زدم که کمی دستپاچه شد ولی خیلی زود خودش. و 

 جمع و جور کرد و خونسرد نگاهم کرد

 تو دلم زمزمه کردم باالخره میفهمم کی هستی

شد خسته و کوفته بعد حدود دوساعت مأموریت تموم 

خودمو پرت کردم تو ماشین و با همون سرعت زیاد روندم 

 سمت خونه

چراغ قرمز شد وایساده بودم که صدای موتور سنگین 

اومد سرمو به طرف چپ چرخوندم یه پسر تقریبا هیکلی 

 رو موتور مشکی

رنگی نشسته بود و کاله سرش بود سنگینی نگاهم رو حس 

دید انگار جا خورد شوکه نگاهم کرد برگشت طرفم تا منو 

 کرد

 نقاب جلویی کاله رو زد باال

 گفت:مه

خواست بقیه حرفش رو بزنه که چراغ سبز شد و صدای 

بوق بلند شدلعنتی به شانسم فرستادم و خواستم چیزی بگم 

 که سریع نقابرو پایین زد و با سرعت خیلی زیادی رفت



 منم پشتش گاز دادم کنار هم حرکت میکردیم

 به نفعته بزنی کنارمن:

انگار نه انگار که چیزی گفتم فقط سرعتشو زیاد تر کرد 

منم سرعتمو زیادتر کردم ولی عقب موندم و پیچید تو 

 فرعی ترمز کردم

 و ضربه نسبتا محکمی به فرمون زدم و عربده کشیدم

 یعنی میخواست چی بگه؟چرا قیافش اونقدر آشنا بود؟

 تا جواب بده به مهدیار زنگ زدم یکم طول کشید

وقتی جواب داد نفس نفس میزد خیلی مشکوک بود یه 

احتمال هایی میدادم ولی امکان نداره اون چیزی که من 

 فکر میکنم باشه

 من:سالم چرا نفس نفس میزنی؟

یکم دستپاچه شد و زود گفت: داشتم به کیسه بوکس ضربه 

 میزدم بخاطر این نفس نفس میزنم آره

 نم یه کاسه ای زیر نیم کاسستمعلوم بود هول شده میدو

 الکی که پلیس مخفی نشدم



میدونستم هرچی بگم اون میپیچونه پس بخاطر همین 

 خداحافظی کردم و به راهم ادامه دادم

همون طور که گفتم من پلیس مخفیم و عضو سپاه و ارتش 

هم هستم ما وقتی میریم ماموریت یه ماسکی به شکل 

 صورت یه

ن و بعدش نقاب میزنیم این انسان میزنیم به صورتمو

ماسک خیلی محکمه و کنده نمیشه بخاطر این میزنیم که 

 اگه نقاب رو

برداشتن و یا افتاد صورت خودمون معلوم نمیشه از نظر 

قد و هیکل هم گاهی اوقات پوسته ای تنمون میکردیم که 

 شکل بدن

انسان بود تو جای جای دست و پامون شنود و ردیاب کار 

اینکه فعال بشه باید بهمون شوک وارد بشه  شده بود برای

 و این پوسته

این قابلیت رو داشت که شوک وارد کنه فقط باید به جایی 

که دکمه کار شده بود و مخفی بود دست بزنیم تا شوک 

 وارد کنه



 .این سازمان ها خیلی پیشرفته بودن چیزی دور از تصور

کارت  فرمانده چند بار گفته بود که بخاطر زن و بچه ات

رو ادامه نده چون ممکنه از طریق اونا به تو ضربه بزنن 

 این رو قبول

 داشتم ولی نمیتونستم دست از کاری که عاشقشم بردارم

اول رفتم سمت خونه خودم نه اون خونه که با دالرام 

زندگی میکنم این خونه واسه این بود که اگه ماموریتی 

 پیش اومد بیام اینجا

 سهتا به اونا آسیبی نر

 هیچکس از این خونه خبر نداشت و نخواهد داشت

بعد عوض کردن لباسام سوار ماشین شدم و به سمت 

 بیمارستان روندم

لباسهای مخصوص رو پوشیدم و رفتم پیش مهیا تو این 

مدت خیلی داغون شده بودمن:سالم خواهر کوچولو 

 خوبی؟



پوزخندی زد و گفت:بنظرت همش رو تخت خوابیده باشی 

تو گلوت باشه از صبح تا شب کسی نیاد پیشت و و لوله 

 همش سقف

 رو نگاه کنی حالت خوبه؟

 من:بهت حق میدم ولی از امروز درخدمت جوجم هستم

 لبخند تلخی زد اونقدر تلخ که من هم حس کردم

 من:چرا لبخندت اینقدر تلخ؟

 بحث رو عوض کرد:بچها کجان؟چطورن؟خوبن؟

ا و مهال آره خوبن من:یکم صبر بده کوچولو خونن پیش مه

 تو غصه نخور

مهیا:نمیشه داداش دلم براشون پر میکشه دلم میخواد 

 کنم و بوش کنم حصارمحراب رو 

 بعد نیم ساعت دکتر اومد بیرون دویدم طرفش

 من:دکتر چی شد؟حالم خواهرم خوبه؟

دکتر:خوبه ولی نباید شوک و استرس بهشون وارد بشه 

 دارهچون قلبشون ضعیفه و امکان مرگ 



 من:چ.چی؟قلبش ضعیفه؟تو ا.این سن؟

 دکتر با ناراحتی سرشو پایین انداخت و رفت

همون موقع گوشیم زنگ خورد شماره مهدیار بود جواب 

 دادم:جانم مهدیار

 طرف:مهیار بیاااا

 من:ببخشید شما؟

طرف:من سپنتام دوست مهدیار لطفا بیاین حالش بد شده 

دوتاشون رو ببرم  حال داداش کوچیکم هم بد شده نمیتونم

 بیمارستان

 من:آدرس بده کجایی تا بیام

آدرس رو داد سریع سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت 

 آدرس خداروشکر مهرشاد بیمارستان بود

با سرعتی که من داشتم تو سه دقیقه رسیدم دیدم پسری 

پشت به من نشسته و داره به صورت مهدیار و یکی دیگه 

 ضربه میزد

 با دیدن قیافه هاشون خشک شدمرفتم نزدیک 



ا.این امکان ندارههه اونا برادرای مهیا بودنسپنتا:چرا 

خشکت زده پسر بیا کمک کن اینارو ببریم بیمارستان که 

 از دست رفتن

کمک کردم و هر دوشون رو گذاشتم تو ماشین خودم سپنتا 

 هم اومد چون ماشینش خراب بود

 سپنتا نشستم مهدیار و ساتیار رو بردن تو اتاق کنار

 سپنتا:حال مهیا بد بود نه؟

 من:ت.تو؟

سپنتا:امروز مهدیار داشت تعریف میکرد که یکدفعه ای 

قلبش رو گرفت و افتاد پشت بندش ساتیار بیهوش شد 

 فهمیدم که حتما حال

 قل سوم بد شده که ایناهم اینجوری شدن

بعد این همه سال باالخره فهمیدم که خواهر و برادرم کین 

 وجود یک برادر دیگه هم مطلع شدمو از 

من:آ.آخه مهدیار از کجا فهمیده؟من تنها این موضوع رو 

 میفهمیدم



سپنتا:مهدیار گفت وقتی که خارج بوده یکی به اسم محمد 

رفته بهش گفته که تو دوتا برادر دیگه داری و اسممون 

 رو گفته به

 اضافه فامیل بعد دوسال مارو پیدا کرده

 دت میدونسته؟چرا چیزی به من نگفتمن:ینی این همه م

 سپنتا:این یک قلمو نمیدونم

همون موقع صدای دکتر اومد:همراه این دو پسر جوون 

 کین؟

 من و سپنتا:ما

 دکتر:این دو نفر دوقلوان درسته؟

من:بله یک قل دیگه هم دارن که تو همین بیمارستان تو 

 بستری دکترش هم آقای رضاییCCU بخش

یشناسمش پس اون دوقلوی معروف که دکتر:اوه بله بله م

 همه بیمارستان میشناسنشون یه قل دیگم دارن

من:بله االن هم بخاطر قل سوم اینجور شدن حالشون 

 خوبه؟



دکتر:حالشون خوبه اما یکی از پسرا یا همون یکی از قل 

ها مشکل قلبی داره!!یعنی قلبش ضعیفه من معاینه کامل 

 انجام دادم به

 .شما میدونستید؟تازگی اینجوری شده

 سپنتا:نمیدونم من تازه پیداشون کردم

 من:نمیدونمدکتر:به هرحال میتونید ببینینشون

 تشکر کردیم و رفتیم تو اتاق

 مهدیار و ساتیار رو دوتا تخت کنار هم خوابیده بودن

 بعد چند دقیقه ساتیار بهوش اومد و بعدش هم مهدیار

 ساتیار یک تیکه به مهدیار زل زده بود

 مهدیار:قل گرامی قورتم دادی

سال قلمو دیدم 16ساتیار تک خنده ای کرد و گفت:بعد  

 دلم میخواد همش نگاهت کنم

 /سپنتا/

مهدیار خیلی شبیه عشقم بود یعنی کسی که عاشقش 

 بودم...منظورش شبیه دختریه که عاشقشه



نه نه من نمیتونم باور کنم آخه چرااااا ن.نمیشه من سه 

 سال

 نمیتونم فراموشش کنم وای خداعاشقش بودم 

درسته من برادر مهدیار و ساتیار بودم ولی اونا اصال 

 شبیه من

نبودن اونا چشماشون قهوه ای تیره و روشن بود ولی چشم 

من تیله اییه بستگی به لباسی که میپوشم داره االن لباسی 

 که تنم بود

ترکیبی از رنگ مشکی و آبی بود و چشمام آبی تیره یا 

سرمه ای شده بود یا مثالً وقتی عصبانی یا ناراحتم همون 

 چشمام تیره

 میشه و وقتی خوشحالم چشمام روشن میشه

 /مهیا/

بازم یه روز کسل کننده داشتم در و دیوار رو نگاه میکردم 

که در با صدای تقی باز شد نگاهی به کسی که وارد شده 

 بودانداختم



شماش اصال یه پسر قد بلند و هیکلی با پوست برنز و چ

معلوم نبود چه رنگیه ولی تو مایه های مشکی بود ولی 

 رنگش خیلی

 خاص بود

درکل خیلی جذاب بود با صدای پسره به خودم 

 اومدم:خوشگله خوردیم

صداش خیلی بم و قشنگ بود جون میداد واسه آهنگ 

 خوندن

 پسره:خانومی؟چی شد؟

از فکر اومدم بیرون و گفتم:شما کی هستین؟چرا اومدین 

اینجا؟پسره:آروم آروم خوشگله اهم باید بگم که 

 من...داداشتم و االن اومدم خواهر کوچولومو ببینم

 از جمله اولش اونقدر تعجب کرده بودم که حد نداشت

 اصال نمیتونستم این حرف رو هضم کنم

با هرچیزی که تعریف میکرد بیشتر حالم خراب میشد 

 .....چشمام سیاهی رفت و



 /راوی/

هوش شده بود و ضربان قلبش روی دستگاه دخترک بی

نامنظم میزد پسرک نگران از حال خواهرش دکتر را صدا 

 میزد

 دکتر برادر را بیرون کرد و پرده هارا کشید

پسرک خودش را لعنت میکرد که ناگهانی موضوع را 

 گفته بود

به برادر مهیا یا به اصطالح پسرعمویش زنگ زد و 

 ماجرا را گفت

را با شتاب پایین آمد و به سمت بخشی که آن هم دو طبقه 

 خواهرکش بستری شده بود رفت

برادر نگران را دید که سرش را در دست گرفته و 

 موهایش را میکشد

 مهیار:سپنتا؟چی شده؟مهیا خوبه؟

انگار که صدایش را نشنیده باشد با حالی خراب زمزمه 

 کرد:همش تقصیر منه ای خدا



 مهیار:د بگو چی شده

داد مهیار ترسیده بود زمزمه کرد:رفتم داخل گفت او که با 

کی هستی گفتم داداشتم تعجب کرد من احمق من بیشعور 

 کل داستان

 رو گفتم براش ب.بیهوش شد ضربان قلبش نامنظم شد

با صدای بلندی داد زد:همش تقصیر من بود مهیار و اشک 

 از چشمانش روان شد

با صدایی ش کشید سرش را بوسید و حصارمهیار آرام به 

که نگرانی درش مشهود بود گفت:آروم داداشم آروم باش 

 حالش خوب

 میشه

 ...درحالی که خودش هم مطمئن نبود

بعد یکساعت دکتر اومد بیرون سوالی بهش خیره شدیمنفس 

عمیقی کشید و گفت: متاسفانه یا خوشبختانه خواهرتون 

 سکته رو رد کرده

 من و سپنتا:چییییییی؟سکتههههه؟



ه من بهتون گفته بودم که قلب خواهرتون ضعیفه دکتر:بل

و شوک،استرس نباید بهشون وارد شهر ولی شما رعایت 

 نکردید و باعث

شدید خواهران سکته کنه که خوشبختانه رد شد ولی رفتن 

تو کما و این برای کسی که خیلی وقت نیست از کما بیرون 

 اومده خیلی

 خطرناکه

 من:ب.باید چیکار کنیم؟

 دکتر:بشینید دعا کنید که زودتر بهوش بیاد و اتفاقی نیوفته

 سری به نشونه ناراحتی تکون داد و رفت

 سپنتا شوکه عقب عقب رفت و خودشو انداخت رو صندلی

 سپنتا:ا.این ام.امکان ندارههههههه آخه چراااااا؟؟؟؟؟؟

همه اینارو با داد میگفت رفتم کنارش نشستم سرشو گذاشت 

چرا باید اینجوری بشه؟اولین دیدارمون روشونم و گفت:

 بود ولی

 اینجوری شد



انگار که چیزی یادش اومده باشه با شتاب سرش رو باال 

 !!آورد و با تعجب گفت:ا.اون دوتا قل دیگه

اصال یادم نبود که مهدیار و ساتیار هم هستن هردومون 

دو طبقه رو دوییدیم با شتاب در اتاقشونو باز کردم که دیدم 

 ستگاه بهکلی د

 ساتیار وصله و مهدیار هم نیمه هوشیار

 سریع رفتم پیش مهدیار

 من:مهدیار؟مهدیار؟صدامو میشنوی؟

 مهدیار:د.داداش

 من:جانم جانم چی شده؟

 مهدیار:حال م.مهیا بد بود مگه نه؟ح.حسش کردم

 من:آ.آره سکته رو رد کرده بود

مهدیار:ه.همون موقع که رفتی بیرون س.ساتیار ت.تشنج 

د دکترا اومدن باال سرش که.که قلبم تیر کشید و چشمام کر

 سیاه شد

 سپنتا رفته بود با دکترشون صحبت کنه



 /مهال/

با مهرشاد رفته بودیم ناهار بگیریم چون مهیار بیمارستان 

 بود دیگه منم همراه مهرشاد رفتم

مهرشاد زودتر رفت داخل که وضعیت مهیا بپرسه منم 

و در ماشین رو قفل کردم سرم پالستیک غذاهارو برداشتم 

 پایین بود که به

 ...یک نفر برخورد کردم سرمو که بلند کردم شوکه شدم

اون سپنتا بود اون رو از عکسی که بابا بهمون نشون داده 

بود شناختم همونطور که میگفت قدبلند چشمایی که معلوم 

 نیست چه

رنگین مو و ابروی مشکی و پوست 

رک و عرب بوده و مادر برنزپدربزرگمپدریدورگه ت

بزرگم مامان بابامترک بوده و مهران یعنی عموم از یه 

 زن دیگه بوده که

زنه دورگه ک ُرد و روسی بوده و حاصل این ازدواج شده 

عموم مهران که زن مهران هم کرد،روس بوده و عموم 

 هم که



 ترک،عرب

  عجب خر تو خری شدا

 سه قلوهاو حاصل این ازدواج شده این آقا پسر و اون 

 سپنتا هم که همش رو به ارث بردهترک،کرد،روس،عرب

 ولی سه قلو ها رگ ترک و عرب رو به ارث بردن

 با صدای سپنتا به خودم اومدم

 سپنتا:تو باید مهال باشی نه؟

از بس قدش دراااز بود مجبور بودم سرمو باال بگیرم 

 شایدم قد من کوتاه بود که گزینه اول درست تره

 من:ب.بله

 66رتپا

 زیر نگاهش داشتم ذوب میشدم

من:م.من م.میرم دیگه چند قدم بیشتر برنداشته بودم که 

 صداش اومد

 سپنتا:برو طبقه سوم دوقل از سه قلو ها اونجا بسترین



با شنیدن این جملش حیرت زده شدم منظورش مهیا و 

 مهدیار بود؟همین سوال رو پرسیدم

 سپنتا:نه... منظورم مهدیار و ساتیاره

 :چ.چی؟چرا اینجا بسترین؟من

سپنتا:چون .چون مهیا سکته کرده و حال تو دوتاهم خراب 

 شد زیر دستگان

با دهن باز به قیافه بهم ریختش نگاه کردم ولی خدایی با 

این موهای به شدت بهم ریخته هم جذاب بود لعنتی جذاب 

 گفته بودم که

صداش به شدت قشنگ بود؟بم ولی آروم اصال نمیشد 

توصیف کرد اه مهال دیوونه شدیا اصن چرا  صداش رو

 من به اون توجه

 میکنم؟

سرمو تکون دادم و با چشمای گشاد شده به رفتنش نگاه 

میکردم انگار حالش خیلی خوب نبود چون هی تلو تلو 

 میخورد با اون قد



 درازش ایش

به خودم اومدم و با شتاب وارد بیمارستان شدم رفتم پیش 

سمت آسانسور دکمه طبقه سوم  مهرشاد و دستشو کشیدم

 رو فشار دادم

نوک کفشم رو به زمین میکوبیدم که طاقت مهرشاد تموم 

 شد و شاکی گفت:میشه بگی االن داریم کجا میریم؟

 من:صبر کن خودت میفهمی

حرصی نفس کشید و حرفی نزد رسیدیم طبقه سوم از 

آسانسور رفتم بیرون و شماره اتاقی که سپنتا گفت رو پیدا 

 دم و رفتمکر

 داخل

مهیار گوشه دیوار نشسته بود و سرش رو دست گرفته 

 بود

به اونطرف اتاق نگاه کردم دوتا تخت کنار هم بود که 

مهدیار و ساتیار روش خوابیده بودن به مهدیار چیز خیلی 

 زیادی وصل



 نبود ولی به ساتیار کلی دستگاه وصل بود

 رفتم کنار مهدیار

گهانی باال اورد که ترسیدم من:مهدیار؟داداش؟سرش رو نا

چشماش به شدددت قرمز بود و اون عسلی خوشرنگ تو 

 دریایی از خون غوطه ور بود

 من:چی شده داداشم؟چرا اینقدر آشفته ای؟

با صدای بم و خستش گفت:حال ساتیار و مهیا زیاد خوب 

نیست بدتر از اون چیزی که فکرشو میکردم فکر نمیکردم 

 که ساتیار و

ر وابسته باشن با اینکه یکبار هم همدیگه رو مهیا اینقد

 ندیدن وضعیت مهدیار هم خیلی خوب نیست ولی

وضعیت مهیا و ساتیار خیلی وخیمه مهیا تو کماست مشکل 

قلبی داره ساتیار هم مشکل قلبی داره و حال بد مهیا باعث 

 شده بهش

شوک وارد بشه و قلبش وایسه که بزور برگردوندنش 

 لبش نامنظم شده بودمهدیار هم ضربان ق



همه دکترها از این وابستگی حیرت زده شده بودن و 

میگفتن تاحاال همچین موردی وجود نداشته و این خیلی 

 زیاد عجیبه

مهرشاد که بیچاره از هیچی خبر نداشت هاج و واج 

 وایساده بود و به حرف های مهیار گوش میکرد

 68پارت

بانیت از ماشین دقیقه رفتم با عص10راه نیم ساعتی رو تو 

پیاده شدم و در رو محکم بستم سیستم ماشین جوری بود 

 ک خودش قفل

 میشد

میدونستم از عصبانیت چشمام کاسه خونه وبین ابروهام 

خط افتاده دستی تو موهام کشیدم و وارد کافه شدم اراز 

 رو پیدا کردم با

همون ژستم رفتم طرفش خودمو انداختم رو صندلی و 

 م:خب؟توضیح؟دست به سینه گفت

آراز که یکم شوکه شده بود گفت:صبر کن یه چیزی 

 بخوریم



 با لحن خشن و ترسناکی گفتم:میگی یا....؟

 با تته پته گفت:من از شیش سال پیش همه چی رو میفهمم

 ....داستان از اونجایی شروع شد که

با هر کلمه ای که میگفت بیشتر شوکه میشدم تا جایی که 

داده بعد تموم شدن حرفاش از  احساس کردم مغزم ارور

 جام بلند شدم و

بدون اینکه به صدا زدناش توجه کنم سوار ماشین شدم و 

سرعت گرفتم از تو آینه دیدمش که پشت ماشین دویید و 

 بعدش گوشیش

 رو بیرون اورد هنوز شوکه بودم

 ماشین رو خاموش کردم و پیاده شدم

 یه جای خلوت و آروم و البته بسیار زیبا

 یک جنگل بود درختای سبز و تنومندمثل 

رفتم زیر درخت بید و نشستم سرمو به تنه محکمش تکیه 

دادم جایی نشسته بودم که کسی بهم دید نداشت ماشین رو 

 هم پشت



 درختا پارک کرده بودم

 با به یاد اوردن حرفای آراز باز عصبانی شدم

 فلش بک به حرف های آراز

تیم رو یک پرونده آراز:حدود شیش سال پیش که ما داش

کار میکردیم اون پرونده ده سال بود که حل نشده بود و 

 همچنان باز بود

یک شب تا دیروقت اداره بودم وقتی خواستم. سوار ماشین 

شم یک نفر جلوم رو گرفت و سوار شد خواستم اسلحم رو 

 بردارم که

گفت برای حل معما پرونده اومده و میخواد به چیزی 

 اعتراف کنه

سال پیش باندی 13بردمش اتاق بازجوییاون گفت که منم 

به وجود اومد به اسم سایه عقرب دونفر بودن که این باند 

 رو به وجود اوردن یه زن و شوهر

 اول باند کوچیکی بود و برای پیشرفت مواد میفروختیم



باند بزرگ و بزرگتر شد تا جایی که قاچاق بچه میکردن 

اف بدم ولی اونا من من راضی نبودم و میخواستم انصر

 رو به جون

سال پیش 10خانوادم تهدید کردن منم مجبور شدم بمونم 

آقا به من زنگ زد و گفت بهت الزم دارم منم گفتم برای 

 چه کاری اونم

گفت که باید با یه ماشین بنز و جنازه سه تا نوزاد و دوتا 

پسر نه ده ساله و یه زن و مرد بیا شوکه شدم ولی خب 

 مجبور شدم

همون کار رو بکنم جنازه ها رو خریدم و تو ماشین گذاشتم 

آقا همه نقشه رو توضیح داد که باید صحنه سازی کنیم و 

 ماشین من

 آتیش بگیره که فکر کنن ماشین اوناست

همین کار رو انجام دادم لحظه آخر جنازه مرد رو جای 

خودم گذاشتم و در رو باز کردم و خودمو پرت کردم 

 هبیرون بالفاصل



ماشین به سنگ بزرگی که اون اطراف بود برخورد کرد 

و منفجر شد جنازه ها بخاطر اینکه سوختن هویتش معلوم 

 نشد و همه

فکر کردن آقا و خانوم و دوتا پسراش و اون یه تا بچه 

 مردن

روز بعد بهم گفت که اینها بچه برادرشه و میخواد وقتی 

 دختر بزرگتر شد بفرستتش پیش عرب ها

حال اون دختر کوچولوی مظلوم سوخت ولی دلم به 

 نتونستم کاری کنم

یکی از اون سه تا رو داد به یه زن و اون دوتا رو پیش 

خودش نگه داشت بعد پنج سال اون پسر روهم فرستاد 

 خارج و موند یک

دختر همش زجرش میداد پسر بزرگش از همه چیز خبر 

 داشت

ه تو دوتا تا اینکه به محمد گفتم رفت به قل پسر گفت ک

 برادر دیگه هم داری اونم افتاد دنبالشون



بهم خبر رسید که رییس باند همون دختر رو بزور شوهر 

 داده اونم به کی؟

کرده بود و باخته  بازیرییس بزرگترین باند که باهاش 

بود و اون یکی از دختراش رو میخواست رییس هم همون 

 دختر برادرش

برادرش یکبار سعی  رو داد چون دنبال انتقام بود چون

 داشت باندش رو نابود کنه

رییس همون مهرداد آراسته هست و اون سه قلو ها مهیا 

آراسته،مهدیار آراسته و ساتیار آراسته و اونیکی پسر هم 

 سپنتا آراسته

 هست

میدونم که با سپنتا دوستی لطفا این رو تا وقتی که اعضای 

 ی میفتهباند رو نگرفتین بهش نگو چون تو دردسر بزرگ

 آراز:همین بود

آراز:و اینکه ما تو این شیش سال همه چیز رو میدونستیم 

و درحال ردیابی مهرداد و آرام بودیم و باالخره امروز 

 وقتی از خونه



اومدن بیرون که برم سر قرار گیرشون انداختیم مهیار هم 

از همه چیز خبر داشت ولی مدرکی نداشت تو 

 دستگیرشون خیلی

 کمکمون کرد

 /سعیداین شخصیت فق برای همین لحظه هس/

خانم بهم گفته بود که با قطع کردن دستگاه اکسیژن و 

تزریق مقدار زیادی مواد که ساخت دست خودشون بود 

 مهیا خانم رو بکشم

ولی هه خیال خام با شنودی که تو گوشم بود به المیرا خبر 

دادم اونم گفت ک برو منم آروم وارد شدم میدونستم که 

 م منو زیرخان

نظر داره پس نمایشی رفتم طرف کپسول گاز اکسیژن 

 میدونستم مهیا به هوشه و نقش بازی میکنه

خودم رو خم کردم که انگار دارم با کپسول ور میرم و در 

همون حال در گوشش گفتم:مهیا خانم شما منو میشناسی 

 االن من طبق

 نقشه لوله رو میبندم شما هم یکم دست و پا بزنید



پلکش تکون خورد و این نشونه موافقت بود منم آروم یکم 

راهی که اکسیژن وارد میشد رو بستم مهیا هم یکم دست 

 و پا زد و

 آروم شد

سرنگ رو از جیبم در آوردم بجای مواد آب داخلش ریختم 

چون همرنگ بودن معلوم نمیشد سرنگ رو داخل سرم 

 ریختم

 بالفاصله صدای پا اومد

هیا هم فهمید و چشماش رو باز لبخندی رو لبم نشست م

 کرد

 !من:مرسی که همراهی کردی

لبخندی زد و گفت:خواهش میکنمسری تکون دادم بخاطر 

 اینکه ضایع نباشه زود رفتم بیرون

 رییس باند ینی همون خانم اسمش رو ملکه گذاشته بود

البته هیچیش به ملکه نمیخورد ن اخالقش ن هوشش و ن 

 قیافش



میشنوی یا میخونی فکر میکنی طرف وقتی اسم ملکه رو 

 خیلی قدرتمند و باهوشه

 ولی این اونقدرام باهوش نبود شایدم من زرنگ بودم

 /:آسمون ریخت

با لبخند رضایت بخشی سوار ماشین شدم و به خانم یاملکه 

 زنگ زدم

 من:تمام

 همین!حرف اضافه ای نزدم

 /مهیار/

مهیا درگردش ساتیار حالش خوب نبود بین اتاق این دوتا و 

 بودم مهال هم بود

خیلی خسته شده بودم و از اونطرف دلم واسه دلبر تنگ 

 شده بود

با اصرار های مهال و مهرشاد بر اینکه برم خونه پیش 

 دالرام و دلبر قبول کردم

 خیلی خسته بودم جوری که نزدیک بود تصادف کنم



صدای زنگ گوشیم حواسم رو پرت کرد گوشی رو 

 ناشناس بودبرداشتم شماره 

 من:بله؟

 طرف:سالم آقا مهیار آراز هستم دوست سپنتا

 من:بفرمایید

با صدای مضطربی گفت:حدود چهار ساعت پیش منو 

 سپنتا کافه بودیم

 و ماجرا رو توضیح داد

من با داد:تو غلط کردی توضیح دادی که االن از سپنتا 

خبری نباشه خودت میری پیداش میکنی یه تار مو ازش 

 کم شه

 فهمی چیکارت میکنممی

 آراز:چ.چشم ق.قربان

ماشین رو گوشه خیابون پارک کردم سرمو گذاشتم رو 

 فرمون



من:خدایا خسته شدم دیگه نمیکشم دیگه چراااااا آخه چرااااا 

 کم بدبختی نکشیدیم؟دردسر نکشیدیم؟بس نبود؟

 .....نمیدونستم که تازه اول راهه

ی نمیکنه که به خسته بودم خیلی خسته میدونستم سپنتا کار

ضررش تموم شه با این تماس نمیشد برم خونه چون اونا 

 هم با این حالم

نگران میشدن منتظر تماس آراز بودم کم کم چشمام بسته 

 شد و به خوابی بدون رویا فرو رفتم

سپنتا/تند تند به تنه درخت ضربه میزدم انگشتام همه زخم /

اشق کسی شده بود و خون میچکید نه نه نه نمیشد من ع

 بودم که ممنوعه بود

این یه عشق گناه بود و من گناهکار نمیتونستم از عشقش 

دست بکشم ولی مجبور بودم چون این عشق سرانجامی 

 نداشت و از

 اولش گناه بود و خواهد بود

میتونستم این عشق رو به عشق خواهر برادری تغییر بدم 

 ولی خیلی سخت بود



ین شدم وقتی وارد با همون دست های خونی سوار ماش

خیابون شدم پام رو روی گاز گذاشتم و تا ته فشار دادم 

 سرعتم اونقدر زیاد

بود که اگه یه قمقمه آب کوچیک بره زیر تایر ماشین 

 میرفت رو هوا

البته این سرعت برای من چیزی نبود چون تند تر از این 

 رو هم رفتم

پارکینگ ماشین رو دم در پارک کردم حوصله نداشتم ببرم 

سوار آسانسور شدم بعد پنج دقیقه رسیدم طبقه آخر اینجا 

 آخرین طبقه

ساختمون بود و اختصاصی ینی این یه طبقه مال خودم 

بود در خونه رو که باز کردم یه لحظه خودم ترسیدم چون 

 کل خونه بهم

ریخته بود پوفی کردم و رفتم تو اتاقم قرص آرامبخش رو 

داشتم و چهارتا خوردم سه از روی عسلی کنار تختم بر

 ساله که وضع

 /مهال/



با استرس به کاغذی که دستم بود نگاه کردم دیروز منتظر 

مهیار بودم که بیاد خونه ولی نیومد و زنگ زد وگفت که 

 سپنتا نیست و

غیب شده همون موقع به ذهنم اومد که برم خونش ولی 

 بعد گفتم صبر میکنم اگه تا فردا نیومد میرم درخونش و

 االن میخواستم

برم و استرس داشت منو میکشت به اهورا هم زنگ زده 

بودم اجازه داد برم چون سپنتا پسرعموم بود اولش یکم 

 غیرتی شد ولی

 خب اجازه داد

سوار تاکسی شدم و آدرس رو بهش نشون دادم این آدرس 

رو پریروز بابا بهم داد و گفت خونه سپنتاست گفتم تو از 

 کجا میدونی

 ن چند سال رو مواظبش بودمگفت ای

 از استرس ناخونام رو میجویدم

 راننده:رسیدیم خانم



سریع کرایه رو بهش دادم و پیاده شدم خواستم برم تو 

 ساختمون که نگهبان جلوم روگرفت:خانم با کی کار داری؟

 من:سپنتا

 نگهبان:من همینجوری نمیتونم اجازه بدم بری داخل

بده برم از دیروز ازش من:خواهرشم آقا توروخدا اجازه 

 خبری ندارم میترسم بالیی سرخودش آورده باشه

انگار تحت تاثیر قرار گرفت منم از فرصت استفاده کردم 

 و با دو رفتم تو آسانسور

عجب نگهبانی بودا خوب شد اجازه داد بیام داخل ولی نباید 

به این زودیا وا میداد شاید کسی الکی این کارو میکرد اه 

 نمهال تو ای

 وضعیت چیکار به اینا داری

 بعد کلی انتظار رسیدم طبقه آخر

درخونش باز بود نگران شدم رفتم داخل خونه بشششدت 

بهم ریخته بود سری از تاسف تکون دادم و رفتم سمت 

 اتاقی که درش



 من:سالم داداش االن یه آدرس میفرستم واست سریع بیا

 مهیار:باشه

 تا بیاد سریع ادرس رو فرستادم و منتظر شدم

بعد حدود نیم ساعت رسید تو این مدت یکم از وسایل رو 

جمع کرده بودم و خونه یکم مرتب تر شده بود درخونه 

 رو باز کرد

 مهیار:مهال؟کجایی

 از اتاق خارج شدم و رفتم پیشش

 من:سالم داداش

 مهیار:سالم واسچی گفتی بیام اینجا؟

 من:همرام بیا

اتاق و در رو باز جلوتر از مهیار حرکت کردم سمت 

کردم مهیار هم مثل من شوکه شده بود سریع رفت صداش 

 زد بیدار نمیشد



لیوان آب رو از رو میز برداشت و رو صورتش ریخت 

سپنتا هم شوک شده نشست سرجاش و همش سرفه میکرد 

 تازه نگاهم به

دستاش افتاد که خون روش خشک شده بود مهیار هم 

 فهمید: سپنتا؟دستت چرا خونیه؟

 سپنتا با سرفه:ه.ه.هیچی

 مهیار:سپنتا؟

 سپنتا ه.هیچی بابا به درخت مشت زدم اینجور شده

سری به نشونه تاسف تکون داد و زیرلب گفت:الحق ک 

 خواهر برادرین

از این لحنش خنده آرومی کردم که سپنتا چشم غره رفت 

تک سرفه ای کردم و سرمو پایین انداختم لبمو گاز گرفتم 

 تا بلند نخندم

آخرم طاقت نیاوردم و با دو از اتاق خارج شدم و رفتم تو 

آشپزخونه ، خودمو پرت کردم رو صندلی ، سرم گذاشتم 

 رومیز و بلند



 خندیدم

بعد سه دقیقه ک آروم شدم شالم رو درست کردم و خواستم 

برم تو اتاق که گفتم شاید میخوان حرفی بزنن ک من نفهمم 

 پس

درو دیوار نگاه کردم خودمو ولو کردم رو مبل و به 

انتظارم طول نکشید که مهیار همراه سپنتا از اتاق خارج 

 شدن دوتاشون

حالشون بد بود انگار مهیار که چشماش قرمز شده بود و 

همش تو موهاش چنگ میزد سپنتا هم دستشو به سرش 

 گرفته بود منم

 این وسط نگران نگاهشون میکردم

وردن موبایلم خواستم ازشون سوال بپرسم که با زنگ خ

 نشد

 شماره ناشناس بود

 !من:بله؟

 طرف:همراه بیمار مهیا آراسته؟



 من:بله چیزی شده؟

طرف:خیر خواستم بگم بهوش اومدن هرچه زودتر 

 خودتونو برسونید

 من:چ.چشم

تا قطع کردم دو جفت چشم قرمز و نگران بهم زل زده 

 بودن

 من:م.مهیا بهوش اومده

با دو رفت تو اتاق و ده ثانیه  مهیار و سپنتا:چچییییی؟!سپنتا

بعد اومد بیرون پیرهنش رو عوض کرده بود و کت شیکی 

 هم پوشیده بود دستی تو موهاش

کشید و گفت بریم از خونه خارج شدیم و سوار آسانسور 

 شدیم

تا رسید طبقه همکف با دو رفتیم سمت ماشین و سوار 

 شدیم مهیار با سرعت خیلی باال میروند

 با سرعت باال رانندگی میکنن؟ دقت کردین همش



دقیقه رفتیم زوتر از ما سپنتا 8دقیقه ای رو تو  20راه  

از ماشین پیاده شد و رفت تو بیمارستان مهیار هم ماشین 

 رو خاموش کرد

و بعد از قفل کردن در ماشین به سمت بیمارستان راه 

افتادیم مهیار رفت سمت اتاق مهیا ولی من رفتم پیش 

 .ارمهدیار و ساتی

در اتاق رو باز کردم و اونارو درحال خوردن کمپوت 

 دیدم

 من:به به دوقل از سه قلو های افسانه ای حالتون خوبه؟

مهدیار چشاشو چپ کرد و صداشو مسخره کرد:دوقل از 

سه قلو های افسانه ای. بعد با صدای خودش:خو مثل آدم 

 بگو مهدیار و

 ساتیار

اد داشت صندلی رو از بس خنده بودم دل درد گرفتم مهرش

گاز میزد از خنده ساتیار هم دلشو گرفته بود و میخندید و 

 جالب اینه



که اثری از خنده تو صورت مهدیار نبود هممون زل زدیم 

بهش که طاقت نیورد و به قهقهه افتاد ماهم همراه. باهاش 

 خندیدیم

 همون موقع در باز شد و یک پرستار االغ اومد داخل

:اینجا بیمارستانه ها!نه تیمارستان اگه با صدای تو دماغیش

 میخواین زنگ بزنم بیان ببرنتون

پوزخندی زد و زیرلب گفت:معلوم نیست از کدوم خرابه 

ای اومدن خواست بره ک یقشو گرفتم و کشیدم سمت خودم 

 و تو گوشیش

غریدم:حواست به حرفی که از دهن کثیفت میاد بیرون 

منه میخوای بگم تورو اینجا مال داداش ¾ داشته باش بعدم 

 ببرن

تمیارستان هوم؟اونقدر دوست و آشنا دارم که برات پرونده 

 بسازن به عنوان دیوونه روانی

 از ترس به خودش لرزید

 من:هه کوچولو مواظب حرف زدنت باش



و با ضرب ولش کردم اگه خودشو کنترل نمیکرد با سر 

 میرفت تو سرامیک

دیک بود بیفته من با اون کفشهای قاب بلندش چند بار نز

درک نمیکنم آخه تویی ک بلند نیستی باهاش راه بری 

 /:واسچی میپوشی

ایشی گفتمو سرمو برگردوندم سمت آقا پسرای گل که 

 همشون مث گوجه سرخ شده بودن

 من:راحت باشین

 و برای بار سوم اتاق که نه کل بیمارستان رفت رو هوا

رخورد کرد و داشتیم میخندیدیم که در با ضرب به دیوار ب

 هممون سرجامون خشک شدیم

پشتم به در بود آروم برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم 

سپنتا با حالی آشفته داشت نگاهمون میکرد رفته رفته 

 چشماش قرمز شد و

رگ های صورت و گردنش زد بیرون داد 

 زد:میییییکشمتتتتتت حرومزادهههه



چیزی  چشمامون از تعجب اندازه نعلبکی شده بود خواستم

 بگم که زودتر رفت بیرون منم رفتم دنبالش

دیدمش میخواست به یه پرستار سیلی بزنه که رفتم جلوی 

 پرستار و روبه سپنتا وایسادم

 سمت چپ صورتم سوخت و سرم به سمت راست خم شد

از شدت درد اشک تو چشمام جمع شد آروم سرم رو باال 

تلخی زدم و از بردم سپنتا با ناباوری نگاهم میکرد لبخند 

 اونجا دور شدم

خواستم از پله ها برم پایین که مهدیار رو دیدم در اتاق رو 

 باز کرد

با عجله از پله ها رفتم پایین تا مبادا صورتم رو ببینه و 

همه چیز رو بفهمهوقتی از در بیمارستان رفتم بیرون نفس 

 عمیقی کشیدم

جلوتر  دستمو بردم سمت موهام تا مرتبشون کنم و شالم رو

 بکشم



سر انگشتام به گونم خورد و درد کرد اونقدر که باز اشک 

تو چشمام جمع شد سریع تاکسی گرفتم و رفتم خونه از در 

 پشتی وارد

 شدم و یکراست رفتم سمت اتاق خودم

لباسام رو عوض کردم و رفتم جلو آینه سرم رو آروم آروم 

 بردم باال از چیزی که دیدم سرجام میخکوب شدم

ساعت 3چپ صورتم کامل کبود شده بود اونم تو  سمت 

چون پوست صورتم خیلی حساس بود و با اشاره ای قرمز 

 میشد

ای خاک تو سرت کنم مهال حاال من اینو چجوری بپوشونم 

 /:نبینن

 با فکری که به سرم زد بشکنی زدم

 سریع زنگ زدم به رها دوستم

ی بعد دوساعت ور ور کردن قبول کرد ک برم خونشون ین

 خونه



دانشجوییش منم تا دوسال پیش اونجا زندگی میکردم ولی 

با اتفاقاتی که افتاد برگشتم خونه و همینجا موندم درسهام 

 رو میخونم

 ولیچون این ترم تق و لق بود خیلی مهم نبود درسهاش

آهی کشیدم و لباسهام همراه با وسایل ضروری رو جمع 

ام رو با یک کردم و تو کوله پشتی بزرگم ریختم و لباس

 هودی مشکی که

به بدنم میچسپید و شلوار براق مشکی عوض کردم رویی 

مشکی هم که تا روی زانوهام میومد رو پوشیدم موهام رو 

 دم اسبی

بستم که چشمام کشیده تر شد یاد مهیا افتادم لبخند غمگینی 

 زدم و گفتم:زود خوب شو که همچی بهم ریخته

صورتم زدم یکم از کبودی  مقدار زیادی کرم سفید کننده به

 صورتم رو پوشوند ولی بازم معلوم بود

شال مشکی بلندم رو روی سرم انداختم و کوله پشتیم رو 

برداشتم و با احتیاط از اتاق خارج شدم و کتونی های 

 مشکیم رو پوشیدم



 و از خونه خارج شدم

سوار تاکسی شدم و آدرس خونه رها رو دادم بعد دو 

رو حساب کردم و از ماشین پیاده  ساعت رسیدیم کرایه

 شدم نگاهی به

ساختمون کردم و آهی کشیدم یاد اون روزها افتادم که با 

شوخی و خنده برمیگشتیم خونه و دیوونه بازی در 

 میوردیم

هعیی چه خوش بودیم اون روزا بعد اون اتفاقات که برای 

 مهیا افتاد دیگه من بر نگشتم اینجا

و رها که غم کل خانوادشو اون من که غم مهیا رو داشتم 

روز رو یادمه به رها زنگ زدن و گفتن که خانوادت 

 تصادف کردن

خواهر کوچیکش درجا تموم کرده بود و پدر و مادرش تو 

کما بودن داداشش که آمریکا بود و از هیچی خبر نداشت 

 رها یک



روزه کمرش خم شد بعد دو روز پدر مادرش هم از شدت 

روز به معنای واقعی کلمه رها جراحت فوت شدن اون 

 خورد شد

میخواستم به داداشش روهام خبر بدم ولی خودش اصرار 

داشت که اون نفهمه . دیگه منم چیزی نگفتم ولی اون روز 

 دیگه طاقت

نیوردم و به روهام زنگ زدم اونم دستپاچه شده بود و 

چون پارتی داشت برای همون موقع بلیط گرفت و اومد و 

 دو روز بعد

 وخوردی ساعت راهه30رسید ایراناز آمریکا تا ایران  

تا وضعیتشو دیدم شوکه شدم چون خیلی بهم ریخته و 

نامرتب بود وچشماش به شدت قرمز شد تا تعجبمو دید 

 لبخند تلخی زد و

 گفت:رها کجاست؟

با شنیدن صداش بیشتر تعجب کردم بشددت گرفته و 

 خشدار بود

 من:داخله



 اونم با قدم های بلند سمت داخل رفتاز جلو در کنار رفتم 

در خونه رو بستم و رفتم داخل روهام نشسته بود و رها 

 کرده بود حصاررو 

 رها همش گریه میکرد

رها:دیدی داداش؟رونیا کوچولوم رفت اون فقط سه سالش 

 بود داداااااش

روهام خیلی جلوی خودشو گرفته بود گریه نکنه و این 

سه خوندستم رو جلو دهنم باعث شده بود چشماش بشه کا

 گرفته بودم و گریه میکردم

رها اونقدر گریه کرده بود که شده بود لبو همونجوری تو 

روهام خوابش برد لیوان آبی بردم برای روهام ک  حصار

 دیدم خوابش

 برده

 /زمان حال/



با باز شدن در به خودم اومدم دستی به صورتم کشیدم که 

دم لبخندی زدم و خودمو یکم خیس بود رها رو جلوی در دی

 انداختم تو

 شحصار

 رها:دختر صبر بده بریم داخل اینجا در کوچه زشته

ماه تغییر 4رو مبل نشسته بودم و نگاهش میکردم بعد 

 .زیادی نکرده بود

دختر خوشگلی بود چشم مشکی درشت با مژه های بلند و 

 موهای پر کالغی

 رها:تموم شدم

لی آدم از نگاه کردن خنده ای کردم و گفتم:از بس خوشگ

 بهت سیر نمیشه

 رها:سنگینه

 با چشم های درشت شده:چییی؟

 رها:هندونه هارو میگم

 منظورشو گرفتم و افتادم دنبالش



 ماه نبودم زبون در اوردی4من:د وایسا دختره خیره سر  

 زبونشو اورد بیرون و گفت:نوچ داشتممم

بود حاال من بدو رها بدو یه قسمت از سرامیک آب ریخته 

 لیز خوردم و با صورت افتادم فک کنم صورتم به فنا رفت

 از دردش اشک میریختم

 رها:برو خودتو سیا کن من میدونم که این فیلمته

سرم داشت گیج میرفت گرمی چیزی رو باالی لبم حس 

کردم رها داشت با دو میومد سمتم خنده ای کردم و چشمام 

 بسته شد

 /سپنتا/

وای میخواستم به اون پرستار وای خدا من چیکار کردم 

سیلی بزنم که نمیدونم چطور مهال پرید جلوش اون سیلی 

 به مهال خورد

لحظه آخر که اشک تو چشماشو دیدم قلبم تکون خورد 

 شوکه وایساده بودم اون از جلو چشمام رفت



کشیده شدم سمتی از شوک اومدم بیرون و به طرف مقابل 

نگاه میکرد  نگاه کردم مهدیار عصبانی داشت بهم

 صورتش قرمز شده

بود یکدفعه ای منفجر شد:باااا چه جرعتییی دست رو 

 خواهرم بلند کردی هااان؟

 من:مه

 نزاشت حرفمو بزنم:خفه شو

با اینکه چهار سال ازم کوچیکتر بود ولی هم قد من بود و 

دوتامون به لطف ژنمون و ورزش، هیکلی و چهارشونه 

 بودیم

 انیتش از بین برههیچی نگفتم و گذاشتم عصب

بعد تموم شدن حرفاش و چند بار مشت زدن نگاهی بهم 

کرد تو چشماش آثار شرمندگی بود نیمچه لبخندی زد و 

رفترفتم پیش ساتیار در اتاق رو که باز کردم دیدم لبه تخت 

خم شده نگران رفتم سمتش که دیدم دستش رو قلبشه زنگ 

 کنار تخت رو



وضعیت ساتیار رو دید با  زدم پرستار اومد تو اتاق و تا

دو رفت تا دکتر رو خبر کنه یه لحظه خندم گرفت یکی 

 حالش خوب

میشه اونیکی حالش بد میشه و باز سه تاشون میوفتن رو 

 تخت بیمارستان

 ما از دست این سه تا داستان داریما

دوتا دکتر اومدن باال سرش و باز بهش سرم و دستگاه 

مبخش ریختن اونم وصل کردن چون تو سرم داروی آرا

 زود خوابش برد

 پوفی کردم و سرمو به دیوار چسپوندم

شیش ماه از اون روز میگذره مهیا به هوش اومد ولی با 

هیچکس حرف نمیزد و ساکت بود دکتر گفت که مهیا 

 مرخصه و

میتونیم ببریمش ولی باید دستگاه اکسیژن بهش وصل باشه 

هیار مهیا رو چون بدون دستگاه خیلی نمیتونه نفس بکشه م

 کرد و حصار



من هم وسایالش رو برداشتم روی صندلی عقب 

خوابوندش و خودش پشت رل نشست منم کنار دستش 

 ساتیار و مهدیار هم با

ماشین مهدیار میومدن درسته به سن قانونی نرسیده بودن 

و گواهینامه نداشتن ولیتو رانندگی خیلی حرفه ای بودن 

 مثل من

 /: تآسمونو بگیرین که ریخ

مهیار کالفه و عصبی بود میدونستم چشه امروز کامران 

زنگ زده بود که حتما باید مهیا. روبیارید اینجا وگرنه 

 نمیزارم بچهاشو

 ببینه

دو روز پیش مهرسا و محراب رو به بهونه بیرون بردن 

برده بودش خونه خودش و نزاشت ما بریم برداریمشون 

 به ایلیا هم گفتم

پدرشونه و ولیسرپرست نمیتونیم کاری کنیم گفت که چون 

و باید باهاش کنار بیایم مهیا هم این موضوع رو فهمیده 

 بود و



 نزدیک بود باز حالش بد بشه که خوشبختانه نشد

در خونه کامران توقف کرد خیلی تعجب کرده بودم آخه 

خیلی خونه کوچیک و درب و داغونی بود داخلش که دیگه 

 بدتر تو تنها

که اونجا بود یک تخت گذاشته بودن مهیا رو روش اتاقی 

 خوابوندم و دستگاه اکسیژن رو بهش وصل کردم

مهرسا تا مهیا رو دیده بود با دو اومد کنارش و همش 

صداش میزد محراب هم چهار دست و پا دنبال مهرسا 

 اومده بود تو اتاق

موهای محراب بلند شده بود و موهاشو پشت سرش با کش 

این باعث شده بود خیلی بامزه و خوردنی  بسته بودن و

 بشه داشتم با

ش بود و حصارمحراب بازی میکردم ساتیار هم مهرسا 

مهدیار داشت باهاش بازی میکرد در اتاق با ضرب به 

 دیوار برخورد کرد



محراب و مهرسا ترسیده زدن زیر گریه کامران با 

داد:گمشین از خونه من بیرون حق ندارید پاتون رو تو 

 نه ی من بزاریدخو

 هرییییی

محراب رو دادم به مهدیار و بلند شدم خیلی ازش بلند تر 

سانتی یا من خیلی بلند بودم یا اون 50بودم شاید یک  

 خیلی کوتوله بود

 که گزینه اول درست تر بود

من:ببین درسته ازم بزرگتری هرچی خواستم احترامتو 

 نگه دارم خودت نزاشتی

 کامران:عددی نیستی جوجه

نعره زدم:تو االن چه گوهیییییی خوردی؟هاااان؟به باز 

 دیگه تکرار کن

رنگش پریده بود و ترسیده بهم نگاه میکرد ولی بازم دست 

 از پروییش نکشید و گفت:عددی نیستی جوجه



دادی زدم که زمین لرزید:توووووووو گوه میخوری 

همچین حرفی میزنی حرومزاده بعد با لحن ترسناکی در 

 زمزمهگوشش 

کردم:میدونی اگه اشاره کنم کل زندگیت میره هوا؟میدونی 

میتونم با شغلی که داری حکم اعدام برات صادر 

 کنم؟اونقدر پارتی

دارم که بکشمت و قِصر در برم اونقدر خرم میره که 

میتونم االن به زیر دستام بگم بکشنت جوری که هیچ ردی 

 باقی نمونه حاال

ن میگی گوه خوردم یا یکی تصمیم با خودت یا همین اال

 از بالها رو سرت در میارم

 کامران:گ.گ.گ.گ.و.ه خ.خ.خوردم

 پوزخندی زدم:هوم خوبه

نفسش باال نمیومد و برای یه ذره اکسیژن تالش میکرد 

دستم رو از دور گردنش باز کردم با زانو روی زمین 

 فرود اومد و سرفه



آروم ساتیار  حصارکردنگاهی به بقیه کردم مهرسا تو 

مهیا بود و مهیا  حصاراشک میریخت و محراب هم تو 

 هم ترسیده بهمون نگاه

میکرد تا نگاهش کردم لبخند آرامش بخشی زد و چشماشو 

 رو هم گذاشت

 گوشیم زنگ خورد:قربان مشکلی پیش اومده زوتر بیاید

از طرفی نمیخواستم مهیا رو تنها بزارم و از طرفی هم 

هدیار اشاره ای زدم که خودش این کار خیلی مهم بود به م

 قضیه رو

گرفت به مهیار زنگ زد اونم گفت که نمیتونه بیاد و کار 

 داره

مهیار. وقتی مارو رسوند رفت خونشون بره حموم و چون 

ما اینجا پیش مهیا بودیم خیالش راحت بود به مهرشاد زنگ 

 زدم اونم

قبول کرد و گفت میام تا مهرشاد اومد سرسری خداحافظی 

کردیم و سوار ماشین مهرشاد شدیم ماشین رو دور از 

 محوطه پارک



کردم به مهرشاد گفته بودم لباسام رو بیاره لباس های 

مخصوص به این کار رو جدا تو پالستیک گذاشتم مال 

 مهدیار هم تو

پالستیک بود بهش گفتم که اون رو بدون اینکه داخلش رو 

اسامونو عوض نگاه کنه بیاره و اونم قبول کرد سریع لب

 کردیم و پوستی

که شبیه به صورت انسان بود به صورتمون زدیم و نقاب 

رو روش زدیم وسایل الزم رو برداشتم و با قدم های سریع 

 خودمونو به

محل رسوندیم وقتی پیش علی نشسته بودم دیدم یک نفر 

دیگه اومد خودش بود مهیار تشخیصش زیر اون نقابو 

 ماسک سخت بود

که میشناختمش خیلی زیاد سخت نبود اونم  ولی برای من

نگاهی گذرا بهم انداخت و بعد انگار چیز مهمی دیده باشه 

 شوکه نگاهم



کرد منم خونسرد بهش نگاه کردم دست از نگاه کردن 

برداشت بعد از حرف های مهم راهی خونه مخفی شدم 

 لباس هامون رو

عوض کردیم و ماشین رو تو خونه گذاشتم و سوار موتور 

 غول پیکرم شدم

 مهدیار:اوه پسر چه جیگریه

 من:خوبه خودتم داری

 مهدیار:دوساله ندیدمش

 من:بپر باال که دیر شد

سریع سوار موتور شد کاله رو بهش دادم و خودمم سرم 

کردم تو خیابون داشتم ویراژ میرفتم که پلیس پیداش شد 

 آروم گفتم:آماده؟

 اونم نقشمو گرفت:آماده آماده

و خم شدم مهدیار هم خم شد چنان گاز دادم لبخندی زدم 

 که پرواز کردیم



یک لحظه احساس کردم تو پیستم و بیشتر گاز دادم جوری 

که جیغ الستیک در اومد پلیس گممون کرد سرعت موتور 

 رو کم

کردم و در آخر وایسادم خداروشکر اون خیابون خلوت 

 بود وگرنه االن دار فانی رو وداع گفته بودیم

مونطور که داشت موهاش رو مرتب میکرد مهدیار ه

گفت:ترکوندی اونقدر با سرعت زیاد میرفتی احساس 

 میکردم رو زمین

 نیستیم

تک خنده ای کردم و گفتم این که برای من و تو سرعتی 

 !نیست

 چشمکی زد و گفت:و البته مهیار

خنده بلندی کردم و گفتم:زود سوار شو بریم وسایلمونو 

 جمع کنیم

 ه مثبت تکون دادسری به نشون



حرف های علی اومد تو ذهنم:فرمانده دستور داده چنتا از 

بهترین نیرو هام رو بفرستم لندن برای مأموریت حاال من 

 چند نفرتون

رو انتخاب کردم:اس تی،ام اچ،ام ای و ای ال شما باید 

 برین برای مأموریت

 ...مهیار لب به اعتراض باز کرد:آخه

چهار نفر میرن ماموریت هیچ علی:همین که گفتم همین 

 اعتراضی قبول نیست

من خوشحال شدم!چون پدر مادرمون لندن بودم و این 

 !!میتونست یه پوئن مثبت باشه

رفتیم خونه من یکراست رفتم اتاقم مهدیار هم رفت سمت 

اتاقش تا وسایلش رو جمع کنه همونطور که داشتم لباسام 

 رو داخل

 :زدمچمدون میزاشتم به مهیار زنگ 

 مهیار:جانم سپنتا

 من:سالم داداش میخواستم موضوعی رو بهت بگم



 مهیار:بگو

من:من و مهدیار مجبوریم برای مدتی ترجیحا یک ماه 

 دوماه بریم انگلیس

 اگه میگفتم لندن شک میکرد

 مهیار:اگه خیلی مهمه برین

من:آره خیلی مهمه وگرنه مهیا رو ول نمیکردیم تو این 

 مگه نه؟مدت حواست بهش هست 

 مهیار:آره

 ....ولی نمیدونستم که چند روز بعد رفتنم

خداحافظی کردم و بقیه وسایل رو برداشتم بیشتر چیزایی 

که تو چمدون میزاشتم شنود و چیزای امنیتی بودن ماسک 

 صورت رو

 .هم داخل چمدون گذاشتم

این چمدون ها مخصوص بودن ینی همه قسمت هاش زیپ 

. که اگه کسی رفت سراغش مخفی بود بخاطر شنود و..

 چیزی پیدا



 نکنن

قبل از اینکه از خونه خارج بشیم ماسک صورت رو زدیم 

و پوسته بدن انسان رو تنمون کردیم این پوسته باعث شده 

 بود هیکلی

 تر و قدبلند تر به نظر بیایم

فکرشو بکن خودشون خیلی درازن و هیکلی دیگه با این 

 پوسته چی شدن

ن بود که بهمون شوک وارد کنه این پوسته بخاطر ای

 اینجا نمینویسم دیگه61توضیحات مهیار تو پارت 

بلیطبلیت،با هردوتاش نوشته میشهبرای نیم ساعت دیگه 

 بود و این ینی ما باید عجله کنیم

سریع چمدون رو روی صندلی عقب انداختم و سوار شدم 

 مهدیار هم کار منو تکرار کرد

سیدیم فرودگاه اجازه نداشتن ده دقیقه مونده به پروازمون ر

چمدونمون رو بررسی کنن چون فرمانده بهشون اطالع 

 داده بود و



 عکسمون هم بهشون داده بودعکسی که با ماسک

رفتیم بخش خصوصی هواپیما و نشستیم مهدیار که خیلی 

خسته بود همون اول خوابش برد منم هندزفری زدم و 

 چشمام رو بستم

ت هواپیما تا چند دقیقه دیگه با صدای مهماندار که میگف

فرود میاد چشمامو باز کردم مهدیار هم بیدار شده بود 

 دستی به چشمام

کشیدم اونقدر سرم درد میکرد که احساس میکردم چشمام 

رو میخوان از کاسه در بیارن قرص مسکن قوی رو 

 خوردم

 مهدیار:چیزی شده داداش؟

 با صدای خشدار و گرفته ای گفتم:سرم درد میکنه

یه شیشه کوچیک از کوله پشتیش بیرون اورد سرشو باز 

 کرد و بهم داد

 مهدیار:این رو بو کن سردردت به نسبت بهتر میشه



یکم ازش بو کردم سردردم یکم بهتر شد سری به نشونه 

 تشکر تکون دادم

با فرود اومدن هواپیما وسایلمون رو برداشتیم و از 

وایساده  فرودگاه خارج شدیم ماشین مخصوص جلوی در

 بود هر چهار نفر

سوار شدیم از فرودگاه تا خونه ای که برامون در نظر 

 گرفته بودن خیلی راه بود

سرم رو به صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستمبا صدا 

 زدن های مهدیار چشمام رو باز کردم که گفت رسیدیم

از ماشین پیاده شدم خونه بزرگی بود ولی در برابر خونه 

د دستمو تو. جیبم فرو بردم و به سمت در ما چیزی نبو

 ورودی

 ساختمون راه افتادم مهدیار هم کنارم میومد

بی حوصله در اتاق اول رو باز کردم اتاقی با تم مشکی 

 و این عالی بود



در اتاق رو قفل کردم .پوسته بدن و بیرون اوردم و ماسک 

صورت هم جدا کردم لباسم رو از تنم بیرون آوردم و تنها 

 وارشل

اسلش مشکی پوشیدم و همونجور خودمو پرت کردم رو 

تخت کولر رو روشن کردم بخاطر اینکه خیلییی زیاد 

 گرمایی بودم حتی

تو زمستون هم کولر روشن میکردم درجه کولر رو بردم 

 .و بدون پتو خوابیدم16روی 

با حس سرما چشمام رو باز کردم پتو رو روی خودم 

 .کشیدم و دوباره خوابیدم

برخورد نور به صورتم از خواب بیدار شدم خمیازه بلند  با

باالیی کشیدم دستی تو موهام فرو کردم و به سمت باال 

 بردم

دوش آب سرد گرفتم شلوارک مشکی و تنها سویشرت 

مشکی تنم کردم حوله هم دور گردنم بود ماسک رو به 

 صورتم زدم و از

 اتاق خارج شدم مهدیار هم از اتاق اومد بیرون



شاید براتون سوال بشه که چرا مهدیار بدون اینکه به  خب

سن قانونی برسه پلیس مخفیه اون هم پارتی داشته و هم 

 بخاطر هوش

 زیادش تونسته پلیس بشه،چقدر مختصر

مهدیار تا منو دید سوتی زد و گفت:داداش یکم دیگه 

 میخوابیدی خیلی کم خوابیدیا

 من:زر نزن بابا یکم خوابیدم حاال

یکمممم؟؟؟از بس خوابیدی شورشو دراوردی دیگه مهدیار:

 یک روز کامل خواب بودی

با این حرفش دهنم اندازه غار علیصدر باز شد چشمامم 

 شد قد توپ فوتبال

 من:چییییی؟؟؟یک روووز؟

 مهدیار:بله داداشم

 من:چرا بیدارم نکردی



مهدیار:آخه اسکل پلشت درو قفل کرده بودی بعدم از پشت 

کردم که بیدار شی ولی به خرس قطبی گفته در داد و بیداد 

 بودی برو

 جات هستم

پشت چشمی نازک کردم و گفتم:باشه حاال خیلی خسته 

 بودم

مهدیار با این حرکتم نرده رو گاز میزد از خنده بین خنده 

 هاش بریده بریده گفت:د.د.داداش عین دخترا شدی

 باز از خنده غش کرد

مارو میبینه میگنه اینا من:خب حاال گمشو بریم پایین یکی 

 بجای پلیس مخفی شدن باید برن تو سیرک

 مهدیار دلشو گرفته بود و رو زمین قل میخورد

من:پاشو زودباش که االن از پله ها میوفتی پایین حال اون 

 دوتا قلتم بد میشه

 مهدیار:ینی ابراز احساساتت تو حل کامران



و اخم کرده بهش نگاه کردم که آب دهنشو قورت داد 

 گفت:اممم غلط خوردم

و با سرعت میگ میگ از پله ها رفت پایین سری به 

 نشونه تاسف تکون دادم و با آرامش از پله ها رفتم پایین

اون دوتا دیگه تو آشپزخونه داشتن صبحانه میخوردن یا 

تای ابرومو انداختم باال و نگاهی به ساعت کردم ساعت 

 بود11

بودین؟؟اخه االن ظهره من:داداشیا مث اینکه شماهم خواب 

شما دارین صبحانه میخورین؟ :/یکیشون:سپی حاال نمیخاد 

 ایراد بگیری

منو میگی؟چشمام شده بود اندازه بشقاب مهدیار هم دست 

 کمی از من نداشت

همون:ها چیه؟چشاتونو اونجوری نکنین که میفته بیرون 

 بله بله من میشناسمتون

یار اشاره کرد:اینم به من اشاره زد و گفت:سپنتا و به مهد

 مهدیار

 من:ت.تو.تو کی هستی؟



ماسکش از صورتش برداشت با دیدن صورتش به دور 

سکته کردم و برگشتم اون رفیق دوران بچگیم بود 

 حصارامیرعلی سوالی به 

دستش نگاه کردم که ماسک رو از صورتش برداشت با 

دیدن این یکی دیگه نزدیک بود برم کما این محمد امین 

 ی که بهبود کس

 گفته ماماننامادریتو یه روز و یه ساعت به دنیا اومده بودیم

 محمدامین:اوفیش داشتم خفه میشدما

سالگی باهم بودیم هر سه ولی بعدش از هم جدا شدیم 15تا

 و دیگه خبری نداشتیم تا االن که همدیگه رو پیدا کردیم

 م کردنحصارهر دوشون 

 !مهدیار:من نخودم آیا؟

 یش پاره ایمن:نوووچ تو آت

مهدیار:مننننن؟من به این مظلومییی؟اصن حرف منو باور 

 نداری برو از مهیا یا مها بپرس

 من:آره جون اون دوتا قلت از تو مظلوم تر وجود نداره



 محمد امین:میشه بگین نسبتتون چیه؟

من:ینی شما نمیدونین دیگه؟چطور اسممون میدونین ولی 

 نمیدونین چه نسبتی داریم؟

 ما اسم همه افراد رو میدونیم ولی نسبت رو نهامیرعلی:

 من:خب معرفی میکنم مهدیار داداش خلم

 حاال نوبت اون دوتا بود تعجب کنن

 اون دوتا همزمان:چییی؟داداشش؟

 من:اهوم چند وقتیه فهمیدم سه تا خواهر و برادر دارم

 محمدامین:عه اون دوتا کجان؟

دوتا قلم من:ایران تشریف دارن یکیش ک حالش بده این 

بخاطر اون یکی رو تخت بیمارستان بودن دیروز تا 

 اونیکی رو مرخص

 کردیم اومدیم اینجا

 امیرعلی:هن؟سه قلو؟

 مهدیار:بعله



محمد امین مثل بچه ها دستشو به هم کوبید و گفت:چه 

 جااالب اسماشون چیه؟مثل همین؟قل داشتن چه حسی داره؟

سمشون مهیا مهدیار:یاواش یاواش داداش یکی یکی اولن ا

و ساتیار دومن بعله انگار سیبی که به سه قسمت کرده 

 باشی سومن هم

 بد هم خوب

امیرعلی:میگم شما قصد ندارین اون ماسک رو از 

 صورتتون بردارین؟

همزمان ماسک هامون رو برداشتیم اون دوتا باز تو هنگ 

 بودن

 محمدامین:کثااافت چه جیگری شدی

 هدیارمن:ن بابا؟امیرعلی:بجون این م

 مهدیار:هووووی جون من الکی نیستا

 /مهیار/

یک هفته از رفتن سپنتا و مهدیار گذشته بود این یک هفته 

 رو پیش مهیا نرفتم چون مهال و ساتیار پیشش بودن



درخونه کامران وایسادم چیزی که خیلی برام تعجب داشت 

 !این بود که در خونه باز بود

ل روی موکت قطره با تعجب در رو باز کردم و رفتم داخ

های خون خشک شده بود دلشوره داشتم رفتم تو اتاقی که 

 مهیا بود با

 ....چیزی که دیدم نفسم رفت

تختش پر خون بود و خودش نبود!همه چی تو اتاق بهم 

ریخته بود و تنها چیزی که از این وضعیت به ذهنم میرسید 

 ..این بود که

که یادم اومد نه نه نمیتونم اینجور فکری بکنم با چیزی 

بشکنی زدم و سریع گوشیمو از جیبم بیرون اوردم و به 

 ساتیار زنگ زدم

 اگه اتفاقی افتاده باشه ساتیار قل مهیاس و میفهمه

 با کلی انتظار باالخره جواب داد

 ساتیار:جانم داداش



صداش بشدت خشدار و گرفته بود با چیزی که به ذهنم 

 اومد حالم خراب شد

 ؟من:م.م.مهیا کجاست

از پشت تلفن صدای خس خس میومد انگار بزور نفس 

 میکشید

 صدای دادی اومد و بعد مهال گوشی رو برداشت

 من:مهیا کجاست؟

 هق هق کرد

 من:د المصب من اینجا دارم جون میدم بگو کجاست

 مهال:داداش دیر رسیدیم بردنش

انگار یکی گلوم رو گرفته بود و فشار میداد نفسم باال 

 نمیومد

 من:چ.چی؟ک.کجا؟

با جیغ و گریه گفت:نمیدونمممم بخدا نمیدونم تا خواستم به 

یکیتون زنگ بزنم به چیزی زدن تو سرم و بیهوش شدم 

 وقتی بهوش



اومدم بیمارستان بودم و کنارم هم ساتیار خوابیده بود وقتی 

از بیرون میومده دیده دارن میبرنش باهم درگیر میشن و 

 ساتیار رو با

ش میکنن مهرشاد خوراکی خریده بود میاد دارو بیهو

برامون بیاره که ساتیار رو میبینه در خونه افتاده میاد 

 داخل منو میبینه دبگه

 مارو میرسونه بیمارستان

دیگه پاهام تحمل وزنم رو نداشت با زانو رو زمین فرود 

 اومدم

گوشی از دستم سر خورد و رو زمین افتاد دستی به گلوم 

س کشیدن تقال کردم سه دکمه باالیی لباسم کشیدم و برای نف

 رو باز کردم

 یکم از راه تنفسم باز شد

به زور بلند شدم گوشیم رو برداشتم که هنوز صدای هق 

 هق مهال میومد بینش هی صدا میزد

 من:م.مهال االن میام اونجا



 و بالفاصله قطع کردم و زنگ زدم به آرمان

 من:آرمان بدبخت شدم

بدون مقدمه رفتم سر اصل مطلب تعجب اونم از اینکه 

کرده بود و این رو از سکوتش میشد 

 فهمیدآرمان:چی؟چیشده؟مهیار؟

 من:م.م.مهیام

آرمان:مهیا چیییییی؟د المصب مث آدم زر بزن تا بفهمم 

 چ مرگته

 من:ارمااان مهیام رو بردن دزدینش بدبخت شدم

 صداش تحلیل رفت:چی؟دزدینش؟

باشه با صدای خوشحالی گفت انگار که چیزی یادش اومده 

 بیا اداره

 گوشی رو قطع کردم و سوار ماشین شدم

با سرعت نور رفتم اداره در اتاق آرمان رو زدم و رفتم 

 داخل



آرمان:یادته همون موقع ها که شما سه تا رفته بودین تهران 

برای شرکت که من اینجا مواظب مهیا و مهال بودم که بعد 

 مهیا رو

 ...برد و

بیهوش پیداش کردیم بردیمش بیمارستان دوستم رو وقتی 

 اوردم باالسرش اون پزشک بیمارستان ارتش بود

یه چیزایی از کامران دیده بودم به دوستم گفتم که یه محلول 

 شنود و ردیاب به بدنش تزریق کنه

این محلول برای وقتایی که نمیشه شنود و ردیاب وصل 

 کرد

 زی رو تایپ میکردسریع رفت پشت سیستم و تند تند چی

وارفته افتاد رو صندلی دستشو به سرش گرفت:نه نه اصال 

 ممکن نیست همچین چیزی وای

 من:چ.چی شده؟

 آرمان:چندروز از دزدیده شدنش میگذره؟

 من:مهال گفت پنج روز



 آرمان:وای خدای من پس حدسم درسته

 جلوش وایسادم:وی شده که بهم نمیگی؟

 چشماشو ازم دزدید:خب خب

 ...امش گفتم:بگوبا آر

 ....میدونست که این آرامش قبل طوفانه و اگه نگه

 آرمان:من االن نگاه کردم ردیاب و شنود از کار افتاده بود

 اینا در یه صورت غیرفعال میشن و اون اینه که.که

 من:د جون بکن

 !آرمان:بهش مواد تزریق شده باشه

نه شوکه و ناباور عقب عقب میرم و با خودم زمزمه میکنم:

 نه این امکان نداره

وبعد صدای فریادمه که تو اتاق میپیچه:این امکان 

 ندارهههههههه

 آرمان سعی میکرد جلومو بگیره ولی نمیتونست

 اونقدر به دیوار مشت زده بودم که استخونم شکسته بود



 ....تیزی چیزی رو روی گردنم حس کردم و خاموشی

زدم:د لعنتیا مهیا/از شدت درد نمیتونستم نفس بکشم داد /

 اون کوفتی رو بیارید دارم میمیرممممم

 کی فکرشو میکرد که من برای مواد التماس کنم؟

یک هفته پیشدو روز از اون روزی ک مهیار فهمید 

گذشتهکامران بچه هارو داد به کامیار و زنش تا ببرنشون 

 شهربازی

 خودش هم گفت که میره تا بیرون و میاد

نه نگاهم به سقف بود و مهال گفت میره کیک درست ک

داشتم به زندگیم فکر میکردم که یکی ماسک اکسیژن رو 

 از رو دهنم

برداشت سریع برگشتم به صورتش نگاه کردم که ماسک 

 زده بود چاقویی بیرون اورد و رو پاهام میکشید

 چون حس نداشت دردی حس نمیکردم



با داد مهال رو صدا کردم وحشتزده وایساده بود به خودش 

اومد و گوشیش رو برداشت که چوب زدن تو سرش و 

 اونم بیهوش

 کردن

فقط گریه میکردم چشمام رو با پارچه بستن و بردنم از 

 تکون خوردن فهمیدم که تو ماشینیم

پارچه ای رو جلوی دماغم گرفتن نتونستم تحمل کنمنفس 

 ....کشیدم و سیاهی

 با جریان برقی که بهم متصل شد چشمام با آخرین سرعت

باز شدن نگاهی به کسی که بهم شوکر وصل کرده بود 

 کردم ماسک

مشکی رنگی صورتشو پوشونده بود و فقط اون چشمای 

 آبی رنگش که ازش شرارت میبارید معلوم بود

 من:ت...تو ک...کی هستی؟

 اون:فرشته عذابت



صداش رو با استفاده از دستگاهی که تو ماسک بود عوض 

 کرده بود

 نیستی چه برسه به فرشته عذابمن:تو عزراییل هم 

 اون:زبون درازیت کار دستت میده کوچولو

 اینو مهیار هم میگفت

 من:از طرف کی هستی؟چرا منو اوردی اینجا؟

 اون:د ن دیگه قرار نشد زیادی سوال بپرسی

 از رو میز یه سرنگ برداشت و تو دستم زد

 من:ا.....این چ.....چی بود؟

 !اون:هروئین

 م:چ...چی؟ه...هروئین؟با بهت بهش زل زد

 !اون: آره،تازه این اول راهه

 و از اتاق رفت بیرون



اشکام با سرعت رو گونم میریخت بعد نمیدونم چقدر 

چشمه اشکم خشک شد نگاهی به اطراف کردم اینجا 

 !شکنجه گاه بود

سمت چپم به میز پر از وسایل شکنجه بود از انبر دست 

 جا بودتااا قمه و چاقو انواع وسیله ها اون

سمت راستم دستگاه بزرگی بود که با دیدنش لحظه ای قلبم 

 از تپیدن دست برداشت

اون یه دستگاهی بود که آدم رو به صندلی میبستن حتی 

سرش رو بعد یه چیزی کاسه مانند میزارن رو سر با پیچ 

 به دستگاه

 وصل شده

دستگاه رو که روشن میکنن اون کاسه که رو سره یواش 

دم فشار میده تا جایی که سرش بترکه و اون یواش به سر آ

 بمیره

تصور اینکه این بال رو سر من بیارن واقعا وحشتناک 

بودکنار اون یه صندلی دیگه بود که آدم رو بهش میبستن 



بعد جریان برق قوی رو وارد بدنش میکردن و این باعث 

 میشد که بمیره

 !اینجا همه چیز وحشتناک بود

چون هیچ پنجره و ساعتی تو اتاق نمیفهمیدم روزه یا شب 

 وجود نداشت

نمیدونم چقدر گذشته بود ولی بدنم خیلی درد داشت انگار 

داشتن استخونمو میشکستن میدونستم بخاطر اینه که مواد 

 بهم نرسیده

هرچقدر تحمل میکردم بدتر میشد تا جایی که داد و بیداد 

کردم اما بازم نیومدن فک کنم یک روز گذشته بود ولی 

 بازم بهم مواد

نرسوندن بی حال رو صندلی نشسته بودم و این هم بخاطر 

اینکه دست و پام به صندلی بسته بود وگرنه پخش زمین 

 میشدم

اونقدر جیغ و داد کرده بودم که صدام گرفته بود از زور 

درد داشتم بیهوش میشدم چشمام داشت بسته میشد که با 

 خالی شدن آب



بعد اینکه نفسم باال اومد همون یخ رو سرم نفسم بند اومد 

 مرد رو دیدم که با تحقیر نگاهم میکرد

اون:کی فکرشو میکرد دختر مهران برای مواد التماس 

 کنه؟

 من:مــ......مهران؟

 اون:اره مگه داداش جونت برات نگفته؟

 یاد اون روزی افتادم که سپنتا توضیح داد

 داره من:آ..آره ولی خب اینکه منو گرفتی چ ربطی ب اون

 !پوزخندی زد و گفت:انتقام

سرنگ رو از جیبش بیرون اورد و بهم تزریق کرد و 

 رفت بیرون

با تزریق مواد حالم بهتر شده بود ولی خیلی گشنم بود و 

 صد البته خسته بودم از گرسنگی زیاد خوابم برد

با حس تیزی رو دست و شکمم سیخ سرجام نشستم باز 

هم نگاه میکرد و چاقو همون مرد رو دیدم که شرورانه ب

 رو روی دست و



 شکمم میکشید

از دردش فقط جیغ میکشیدم چشمام داشت بسته میشد که 

 ....حس کردم تو چشماش نگرانی رو دیدم

 /راوی/

 دخترکی که هر روز شکنجه میشد

 برادری که در به در دنبالش بودند

 .....و

آن دو برادری که حال خواهرشان را حس میکردند و در 

 میسوختندتب 

پدر و مادری که در زندان هم نگران بچه هایشان بودند 

 ولی چه فایده؟

پدر و مادری که تازه پسرشان را پیدا کرده بودند آن هم 

 در این وضع

 ....و از این طرف پسری که از کارهایش پشیمان است

 به راستی چه میشود؟

 /سپنتا/



حال خرابش یه پام خونه بود یه پام ماموریت مهدیار با اون 

بازم خیلی کمک میکرد چون تو هم کردن حرفه ای بود 

 تو خونه

میموند و کارایی ک ما میگفتیم رو انجام میداد میگفت 

خوبم ولی من باور نمیکردم از ظاهرش معلوم بود که 

 چقدر داغونه همون

شب تو خواب خیلی داد و بیداد میکرد رفتم بیدارش کردم 

نم زنگ زدم به مهال که گفت که حال مهیا خوب نیست م

گفت دزدیدنشو ساتیار هم حال بهتری نداره از همون شب 

مهدیار هم حالش بد شد هی بیهوش میشد و هی بیدار میشد 

 و داد و بیداد میکرد که

خواهرمو دارن میکشن به پلیس های اینجا اطالع دادم 

 شاید از کشور خارجش کرده باشن

فعال نمیتونستم  چون من میدونستم که کی دزدیدتش ولی

 ...بگم



دوماه گذشته بود و فقط نصف ماموریت انجام شده بود 

هرچی دست و پا می دم که زودتر تموم شه ولی نمیشد که 

 نمیشد

تو این دوماه با آرمان در تماس بودم اونم دنبال مهیا بود 

 ولی به نتیجه ای نرسیده بود

 با زنگ خوردن گوشیم به خودم اومدم:بله؟

 منم علی طرف:سپنتا

 من:جانم

علی:امروز میتونین برگردیم ایران نیروی جدید میفرستم 

 اونجا میدونم که تو شرایط بدی هستی

 من:ممنونم

 پرواز دارین خداحافظ12علی:خواهش میکنم فقط ساعت  

 من:باشه خدانگهدار

بود ینی دوساعت وقت داشتیم 10به ساعت نگاه کردم االن 

و مهدیار رو بستم به  سریع رفتم خونه و چمدون خودم

 محمدامین و



امیرعلی هم گفتم اوناهم داشتن وسایالشونو جمع میکردن 

به مهدیار گفته بودم ماسک و پوسته رو بپوشه خودمونم 

 پوشیدیم و از

 خونه خارج شدیم

 بود11:48تا وقتی رسیدیم فرودگاه ساعت

صندلی من و محمدامین کنار هم بود و صندلی امیرعلی 

 ار همو مهدیار کن

با صدای محمدامین چشمام رو باز کردم:خیلی دلم میخواد 

 اون مردی ک خواهرتو دزدیده بکشم

 من:گیرش بیارم اول خودم میکشمش

محمدامین:آخه چطووووررر تونسته دختر به اون 

 مظلومی رو بدزده

من:این دختری که تو داری میگی بدترین درد هارو 

 !کشیده

ران و رفتیم خونه من ساعت و نیم رسیدیم ای8بعد از 

 لباسامون رو عوض کردیم



 نشستم پشت سیستم

نگاهی به پشت سرم کردم که سه تاشونو با دهن باز و 

چشمای گرد دیدم سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم و 

 گفتم:خودتونو جمع

کنین امیر برو ردیاب رو فعال کن محمد برو شنود رو 

کن خودمم  بررسی کن مهدیار توهم بیا دوریینارو هک

 سیستم رییس رو

 هک میکنم

 سه تاشون باهم: حله داداش

 بعد سه ساعت همه باهم:تموم شد

 امیر:جووون گروه سرود

 و چهارنفرمون زدیم زیر خنده

 امیر:خب ردیاب رو فعال کردم اونا بندرعباس هستن

چشمامون گرد شده بود میتونست بره خارج کشور یا اقال 

 !اونجا؟یه شهر دیگه ولی چرا 

 یه چیزای تو ذهنم بود ولی خب نمیشه گفت



سرمو تکون دادم و رو به محمد امین 

 گفتم:شنود؟!محمدامین:نه هنوز فعال نشده

 /محمدامین/

 الکی به سپنتا گفتم فعال نشده

فعال شده بود و از اون طرف فقط صدای جیغ و گریه 

مهیا میومد جوری که دل سنگ هم آب میشد صدای یه نفر 

 هم میومد دیگه

ً داشت  حرفایی میزد که چشمام داشت گرد میشد علنا

اعتراف میکرد خداروشکر اون سه تا اینجا نبودن وگرنه 

 میفهمیدن و همه

 چی به فنا میرفت

 /سپنتا/

به علی زنگ زدم و درخواست نیرو کردم اونم قبول کرد 

و گفت هلیکوپتر برای دو ساعت دیگه آمادست هرچی 

 گفتم زودتر گفت

 نه



احتمال دادم که اون سه تا نره خر گشنن زنگ زدم فست 

فودی و سه تا پیتزا بزرگ سفارش دادم خودم با این 

 وضعیت مهیا

 .چیزی از گلوم پایین نمیرفت

خیلی دلم میخواست برم خونه و ساتیار و مهال رو ببینم 

 ولی خب فعال نمیخواستم کسی بفهمه اومدم ایران

 بردم براشون نیم ساعت بعد پیتزا ها رسید

 امیرعلی:خودت چی؟

 من:چیزی از گلوم پایین نمیره

 محمدامین:بعد توقع داری ما بشینیم بخوریم؟

 من:بخوریم شما گشنتونهمنفعال نمیخوام

 امیرعلی و محمدامین:نچچچ

 ساعته84من:نچ و کوفت نچ و زهر مار نچ و حناق

دیدم ساکت شدن سرمو بردم باال دیدم هر سه قرمز شدن 

دن قیافم مثل بمب منفجر شدن محمدامین سرش رو با دی

 میز گذاشته بود



و داشت میلرزید امیر علی که دستشو به دلش گرفته بود 

 مهدیار هم گوشه دیوار نشسته بود

 من:ها؟چه مرگتونه چی خنده دار بود دقیقا؟

امیرعلی:د....دا....داداش ق....قیافت خی.....خیلی خنده 

 دار بود

 من:زهر انار ایش

 با این کارم دیگه خونه رفت رو هوا

نزدیک نیم ساعت هی داشتن به من نگاه میکردن هی 

 میخندیدن

من:ده هه بسه دیگه بیاین کوفت کنین خیلی دیگه وقت 

نیست خودشون رو جمع و جور کردن و با کلی ضرب و 

 زور ناهارشونو

خوردن بجز من،مهدیار هم نمیخورد تهدیدش کردم اگه 

دم همراهمون بیاد اونم که ترسیده بود نخوره اجازه نمی

 مجبور بود بخوره



یکدفعه ای وسط غذا خوردن دستشو جلو دهنش گرفت و 

 رفت دستشویی

 محمدامین:اوه اوه حاملس

 من:زبون نریز تا به دو قسمت مساوی تقسیمت نکردم

بعد چند دقیقه با رنگی پریده اومد بیرون نگران رفتم 

 دکتر؟سمتش:چی شده؟حالت خوبه؟بریم 

 با بیحالی گفت:نه نمیخواد حالم خوبه

 من:آخه با این...مهدیار:اههه گفتم که خوبم

 من:باش

بعد اینکه ناهارشونو خوردن به سمت فرودگاه شخصی 

 ...راه افتادیم

شب رسیدیم گفتن فردا میریم برای عملیات ولی 8ساعت

من قبول نکردم تا فردا امکان داشت صدتا بال سر مهیا 

 فکربیارن که 

 کردن بهش رعشه به بدنم مینداخت

 تا وقتی به اونجایی که امیرعلی گفت رسیدیم



کارخونه مخروبه بود تعجب کردم آخه اینا کجان؟اینجا که 

 !چیزی نداشت

امیرعلی به سمت دری رفت تعدادی از بچه ها تو ماشین 

بودن تعدادی دور ساختمون نامحسوس وایساده بودن و 

 تعدادی هم

دن تعدادشون از اون چیزی که فکر میکردم همراه ما بو

 !بیشتر بود خیلی بیشتر

 مهدیار پیش محمدامین تو ماشین بود

اول من و امیرعلی از پله ها رفتیم پایین یه حالت 

 زیرزمینی داشت اوناهم پشت سرمون بودن

وقتی در به بعدی رو باز کرد هنگ کردم خیلیییی پیشرفته 

نمیومد همچین ساختمون خرابه بود خیلی زیاد اصال بهش 

 ای

 زیرزمینش اینقدر پیشرفته باشه

اونا رفتن در سمت چپی و من در سمت راست رو باز 

 کردم اونا اصال حواسشون نبود که من همراهشون نیستم



درپشت سرم بسته شد و دود تو اتاق پخششد سرم داشت 

گیج میرفت و چشمام تار میدید بین اون همه دود یک نفر 

 بیروناومد 

لباسای مخصوص پوشیده بود و ماسک زده بود تا دود 

 وارد بدنش نشه

اون:به به سپنتا خان شما کجا اینجا کجا منت سرما گذاشتید 

 تشریف اوردید

با صدای اگه از ته چاه میومد گفتم:تو کی هستی؟خواهرم 

 کجاست؟

 !اون:جاش خوبه!تو االن نگران خودت باش

 /مهیا/

اون مرد چشم آبی رو ندیدم یک  وقتی بهوش اومدم دیگه

نفر دیگه میومد بهم مواد تزریق میکرد و صد البته این 

 مرده وحشی تر

بود تو این مدت که این بود کل صورتم و بدنم زخمی و 

 خونی بود



لباسم پاره شده بود و قسمتی از بدن سفیدم که االن خونی 

 شده بود معلوم بود کال وضعیتم خیلی بد بود

واد تزریق نکردن و االن دیگه جون ندارم دوروز بهم م

مثل دفعه قبل بهشون التماس نکردم وقتی شکنجم میکنه 

 التماسش نمیکنم

حتی یه قطره اشک هم نریختم یه جورایی احساساتم کشته 

 !شده

با صدای داد و بیداد هوشیار شدم بین اون همه صدا صدای 

سپنتا رو شنیدم که میگفت خواهرم کجاست اول تعجب 

 ردم ولی بعدک

 خوشحال شدم

مرد اومده بود داخل که مواد بهم تزریق کنه با صدای داد 

 رفت بیرون و سرنگ رو روی میز گذاشت

دیگه دست و پاهام رو نمیبستن با زحمت ویلچر رو تکون 

 دادم



اول رو صندلی بودم ولی وقتی دیدن نمیتونم چون ستون 

جوری فقراتم آسیب دیده بود ویلچرم مخصوص بود ینی 

 بود که به کمرم

 فشار نیاد مجبور شدن منو رو ویلچر بزارن

بعد صد سال رسیدم به میز به زحمت سرنگ رو برداشتم 

 و زدم تو دستم بعد تزریق حالم بهتر شده بود

یاد سپنتا افتادم سریع ویلچر رو تکون دادم و در رو باز 

 کردم خداروشکر از هولش یادش رفته بود قفل کنه

نه رو به روم چشام سیاهی رفت سپنتام رو با دیدن صح

زمین غرق در خون افتاده بود به کسی که باال سرش 

 وایساده بود نگاه

کردم در کمال تعجب همون مرد چشم آبی بود به سمتش 

حمله کردم که چیزی تو پهلوم فرو رفت چشمام گرد شده 

 بود سرمو

 اوردم پایین بهم چاقو زده بود!چاقو رو بیرون اوردم و

انداختم اونطرف خیلی درد داشتم و همونجور هم داشت 

 ازم خون میرفت



رفتم باال سر سپنتا:داداشی داداش؟پاشو ببین چه بالیی سرم 

 اومده!پاشو فدات شم

سرمو به سمت همون مرد چشم آبی برگردوندم با برداشتن 

 !!!!ماسکش نفسم حبس شد

 !اون ماهیار بود!ولی چرا چشمش آبی بود؟

 ماهیار؟ من:م.....

 پوزخند زدی و چیزی نگفت

 !!من:تو داداشم بودی لعنتی

 !زیرلب زمزمه کرد:من داداشت نیستم المصب عاشقتم

من:چرا این کارو کردییی؟؟؟میدونی سپنتا تنها کسیه که 

 دارمم؟

 !سرشو باال اورد و گفت:انتقام

خواستم دست سپنتا رو بگیرم که از ویلچر پرت شدم پایین 

افتادم با تحقیر نگاهم کرد و گفت:انتقامم رو و کنار سپنتا 

 گرفتم جناب

 !آراسته



و رفت! به همین سادگی انگار نه انگار که دوتا آدم دارن 

 میمیرن

دیگه جونی نداشتم که داد بزنم آروم گفتم:طاقت بیار جونم 

 !من غیر تو کسی رو ندارم

و آروم چشمام بسته شد لحظه آخر صدای دویدن و سایه 

 .....م و چشمام بسته شدمحوی دید

 /محمدامین/

من و مهدیار تو ماشین نشسته بودیم و امیرعلی و سپنتا 

رفتن داخل مهدیار از همون اول حالش بد بود بعد نیم 

 ساعت هی به

خودش میپیچید و ناله میکرد هرچی تکونش میدادم به 

خودش نمیومد دلشوره داشتم که بالیی سرشون اومده باشه 

 و این حال

یار هم بخاطر مهیا بود سریع دکتر تیم رو خبر کردم مهد

 اومد و مهدیار رو معاینه کرد گفت احتماال بخاطر قلشه



بخاطر اینکه مطمئن بشم به مهیار زنگ زدم و پرسیدم که 

حال ساتیار خوبه که گفت اونم حالش خوب نیست و تو 

 !بیمارستانه

نمیشه این سه تا خیلییی عجیب بودن آخه قل های همسان 

یکی دختر باشه یکی پسر چه برسه به یکی دختر و دوتا 

 پسر اصال

همچین چیزی وجود نداشت دو قلو هایی که دختر و پسر 

 هستن هم ناهمسان هستن نه همسان

نگاهی به مهدیار کردم بیهوش شده بود به چندتا از بچه 

ها سپردم که مواظبش باشن و خودم با چند نفر رفتم داخل 

 یطبق گفته ها

امیرعلی به زیر زمین اونجا بود رفتیم پایین با چیزی که 

دیدم سرم گیج رفت همه جا خونی شده بود و نصف بیشتر 

 مامورامون

رو زمین بودن نگران تو اتاق های که اونجا بود نگاه 

کردم تو یکی از اتاقا یه دختر و پسر کنار هم افتاده بودن 

 رفتم کنارشون با



مع شد اونا مهیا و سپنتا بودن دیدنشون اشک تو چشمام ج

 باورم نمیشد با داد صداشون زدم

تو خون خودشون غوطه ور شده بودن منی که به کوه 

 !غرور معروف بودم گریم گرفته بود

یکی اومد کنارم:قربان آقای فرد تیر خورده بودن به 

 بیمارستان منتقل شدن

 باورم نمیشد امیرعلی تیر خورده بود

 و بیاد این دوتا رو ببریممن:سریع به دکتر بگ

کردم هیکل سپنتا خیلی بزرگ بود  حصارخودم مهیا رو 

 و من به تنهایی نمیتونستم بلندش کنم

رو برانکارد خوابوندش و بردنش تو آمبوالنس خواستن 

مهیا رو هم ببرن که نزاشتم آخه تازه کوچولومو پیدا کرده 

بودم!!تمام تنش زخمی خونی بود صورت مظلومش بین 

م بود حصارون همه خون گم شده بود همون طور که تو ا

 زخمش رو شستشو

میدادن یکی از پرستارا آزمایش فوری گرفتاین آزمایش 

 جوریه که همون موقع جوابش رو بهت میگن



شوکه سرشو باال اورد و رو به دکتر گفت:آقای دکتر این 

 !خانم معتادن

 خیلی تعجب نکردم چون وقتی شنود وصل شد شنیدم که

 برای مواد التماس میکرد

ازمظلومیتش قطره اشکی از چشمم ریخت این دختر از 

 !کوچیکی خیلی مظلوم بود خیلی زیاد

 تا رسیدن به بیمارستان همش نگاهش میکردم

 بزور ازم گرفتنش و بردنش اتاق عمل رو زمین نشستم

هر سه تاشونامیرعلی و سپنتا و مهیاتو اتاق عمل بودن 

چندتا از نیروهامونو از دست داده مهدیار بستری بود 

 بودیم

کال همه چی بهم ریخته بود و این وسط مهیا حالم رو بدتر 

 میکرد

بعد اینهمه سااال پیداش کرده بودم باورم نمیشد تا روزی 

که سپنتا عکسشو بهم نشون داد فهمیدم که همون عروسک 

 کوچولوی



و خودمه که اینقدر بزرگ شده هرچند که برام هنوز کوچول

 بود

مهیا خواهر منه وقتی کوچیک بوده مامان من بهش شیر 

 داده و االن ما بهم محرمیم

پسر و دختر در صورتی بهم محرم میشن که هردو 

 شیرخواره باشن و من تا چهار سالگی شیر میخوردم

تونمازخونه نشسته بودم و برای سه تا از عزیزام دعا 

ترسیده  میکردم با صدای دویدن دکترا و پیج کردنشون

 رفتم بیرون چندتا

 پرستار و دکتر با شتاب به سمت اتاق عمل میرفتن

حتی فکر کردن به این که بالیی سر یکیشون اومده باشه 

وحشتناک بود با دو رفتم سمت یکی از پرستارا:خانم چی 

 شده؟

 پرستار:یکی از بیمارا ایست قلبی کرده

 شوکه بهش نگاه کردم ی.......یعنی کدومشون؟



جز اون سه تا کسی تو اتاق عمل نبود میگفتم یکی چون 

 از اوناست

حدود یک ساعت بعد که برای من یک قرن گذشت دکتر 

 اومد بیرون رفتم سمتش:دکتر چی شده؟؟؟

دکتر:خداروشکر حالشون خوبه دوساعت دیگه به بخش 

 منتقل میشن

 نفس راحتی کشیدم:ممنون

 خواهش میکنمی گفت و رفت

دیدم هنوز بیهوشه از پرستار پرسیدم  به مهدیار سر زدم که

 که گفت تشنج کرده و حالش خیلی خوب نیست

یعنی من نمیدونممم چرا همه بدبختی های عالم رو برا این 

 ////:سه تا گذاشتن

 /نه سال بعد/

نه سال از وقتی که مهیا رو نجات دادیم گذشته اتفاق های 

 زیادی تو این مدت افتاد



بیمارستان مرخص شدن و برگشتیم بعد یک هفته از 

تبریزبندرعباس بودیممهرسا و محراب پیش کامران بودن 

 هرچی دست و پا

زدیم نیوردنش مهیا سخت تالش میکرد بهتر بشه مربی 

خصوصی گرفته بودیم تا باهاش کار کنه بتونه راه بره 

 آخه دکتر گفته بود

 احتمال داره درست بشه و بتونه راه بره

شم میدیدیم و نمیتونستیم کاری بکنیم و این آبشدنشرو به چ

 حالمونو بدتر خراب میکرد

یک ماه بعد روزی که پدر مادر واقعیشون به ایران پرواز 

داشتن به مهیا خبری رسوندن که باعث شد راهی 

 بیمارستان بشه و

خبر این بود که کامران ازدواج کرده و بچه هاش زیر 

 دست نامادری بزرگ میشن

سپنتا و مهیار رفتن و یه کتک کاری راه همون موقع 

انداختنپدر مادرشون وقتی رسیدن مادرش اینقدر گریه کرد 

 ///:که فشارش افتاد یعنی یه وضعی داشتیما



چند وقت بعد به سپنتا تلفن زدن و اونم با رنگی پریده رفت 

 نفهمیدیمم کجا رفتفضولم خودتونید:/

دوم توجه نکرد وقتی برگشت اونقدر آشفته بود که به هیچک

رفتم باهاش صحبت کردم و وقتی فهمیدم چی شده پرام 

 /////:ریخت

در واقع اون ماهیاری که به مهیا چاقو زده بود ماهیار 

نبوده یکی دیگه بوده که خودشو جای ماهیار زده جلل 

 خالق:/

 و خود ماهیار رو با وضعی داغون پیدا کردن

های مهیا که  بعد چند وقت همه چی روبه راه شد جز. بچه

 دست اون عوضی بود

 حاال بچه ها بزرگ شده بودن

 سال7سالش بود و محراب9مهرسا

کامران گفته بود که یک روز در هفته حق داره بچها رو 

 ببینه



بیشتر مهرسا میومد پیش مهیا چون محراب پیش کامران 

بزرگ شده اصال نمیومد پیششاز چند ماهگی پیش کامران 

 بودهو صد

القش کپی کامران بود ینی مو نمیزد همش به البتهههه اخ

 مهیا فحش میداد و مهیا خیلی زیاد ناراحت میشد

مهیا اینقدر دوندگی کرد تا اینکه باالخره تونست حضانت 

 ساله9ساله بود و محراب11مهرسا رو بگیره حاال مهرسا

نگم براتون که چقدر سختی کشیدیم ماهیار که حالش به 

و دیگه نیومد ایران چون روش  نسبت بهتر بود رفت خارج

 نمیشد به مهیا

نگاه کنه هرچی گفتیم بهش تو نبودی که این بالها رو 

 سرش اوردی گفت که نه آخرش که با قیافه من بوده

مهرشاد هم ازدواج کرده بود و یه پسر ناز داشت مها هم 

با برادر دوستش ازدواج کرد و یه دوقلو دختر داره و فقط 

 مهال مونده

 شیدهکه تر



مهر رسیده بود و سپنتا مهرسا رو برده بود که ثبت نامش 

کنه ظهر با قیافه ناراحت اومدن مهرسا اونقدر گریه کرده 

 بود که

چشماش پف کرده بود هرچی پرسیدیم چی شده جواب نداد 

سپنتا گفت که کامران گفته من اجازه نمیدم دخترم بره 

 مدرسه و این شد

 ک نشد ثبت نامش کنه

ه مهیا زنگ زد همش فحش میداد و بد و بیراه محراب ب

میگفت مهیا خیلی ناراحت شده بود و بدون جواب قطع 

 کرده بود

زن کامران هم حامله شد میخواستن جشن بگیرند میره 

آرایشگاه بعد کامران میره دنبالش تو راه آتلیه تصادف 

 میکنن زنش درجا

میمیره خودش همیمره تو کما بعد یک هفته به هوش 

ومدولی یه طرف بدنش فلج شد تا خبر مرگ زنش رو ا

 شنید سکته کرد و



مرد کامیار داداش کامران با پارتی بازی سرپرستی 

 محراب رو گرفت و برای همیشه از ایران رفتن

 «حال»

با دایی گفتن مهرسا به خودم اومدم:دایی این لباسم 

 خوشگله؟

 من:آره دایی خیلی خوشگله

بهش لبخند زدم باالخره بعد با ذوق به سمت مهیا رفت 

 ....سال رنگ آرامش رو دید هرچند که10

امروز عروسی مهال بود با اهورادوست مهرشادو همه 

 خیلی خوشحال بودن

آها راستییی مهیا بعد این همه سختی االن میتونه با عصا 

 راه بره ولی نه زیاد

 !و این چنین شد که داستان ما به پایان رسید

انداختم و خودمو رو تخت ولو کردم گوشیمو با ضرب 

اوفیش تموم شد یک قطره اشک از گوشه چشمم ریخت 

 نمیتونستم باور کنم



این رمان که این چند وقت باهاش زندگی کردم تموم شده 

 ....ولی با یاد آوری چیزی لبخندی زدم

 !شروع رمان جدیدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


