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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح 

 

 

 

 ..یهمانند کوه تو

 من.. و

 چون تو سرچشمه گرفته.. یکه از کوه یکه درون آب یماه همانند

 هر روز  پگاه.. و

 نگرد.. یاز پشت تو م دیطلوع خورش یتماشا به

 است.. دیطلوع خورش یبهانه اش تماشا اما

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ..یتو شیاصل مقصود

 !تو

 

 ****خالصه***

 

 است.. یبه سمت دب یتیبه نام ترگل..که در تکاپو رفتن به مامور ستیسیدختر پل درباره

 شود.. یاش عوض م یشود و زندگ یم اتیمنتظره و برخالف انتظارش شکار عمل ریو غ دیجد یاتیدر عمل اما

 کند.. یترگل را نابود م یباند قاچاق دختر زندگ نیبزرگتر سیرئ و

 شود.. یبرخالف انتظارش عوض م یتنفر است اما همه چ یدر پ او

 

 ***سندهی***نو

 

که سرگرمتون کنه و هم احساستون رو   دیهست یرمان کیاز من هست و اگه دنبال  ییرمان قلم ابتدا نیا دوستان

 هیتوص دیهست یبا قلم عال یمان..اما اگر دنبال ردیرمان رو بخون نیا دیهست جانیه یقرار بده و عاشق کم یمورد باز

 ...دیبخون <نگاهت یآوا>کنم..رمان دومم رو به نام  یم

 .نیکه هست یمرس

 !دیرو فراموش نکن نظراتون

 

**** 
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 گذاشتم که باز یگذاشتم..نم یفشردم..نم یم شتریزدم و برگه داخل دستم را ب یدر راهرو اداره قدم م تیعصبان با

 به هدفش برسد.. لوفریهم ن

 

 یقیرا بستم و نفس عم می..لبه چادرم را گرفتم و مشت کردم..پلک هاستادمیا دمیپشت اتاق سرهنگ که رس به

 ..دمیکش

 

از داخل اتاق بلند شد که اجازه ورود  یسرهنگ مظفر یبعد صدا یا هیبه درب زدم..ثان یرا باال اوردم و تقه ا دستم

 داد..

دا کم هم ص یبا آن پاشنه ها یحت میردمش..وارد اتاق شدم..کفش هافش نییرا گرفتم و به سمت پا یفلز رهیدستگ

 داد.. یم

 گذاشتم و با اشاره سرهنگ آزاد شدم..سرهنگ با لبخند گفت: ینظام احترام

 

 ؟یهست یشده دخترم؟چرا انقدر عصب یچ-

 

 سرهنگ گذاشتم.. یجلو زیم یو برگه داخل دستم را رو دمیکش یپوف

 

 نبود. نیاسرهنگ؟قرار ما  هیچ نیا-
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 را به چشم زد و برگه را برداشت و با دقت خواند.. نکشیع متفکر

 

 زد و گفت: دشیسف شیبه ته ر ی..دستدیخند ناگهان

 

 دخترم آروم باش. نیبش-

 

 را فروکش کنم گفتم: تمیکردم عصبان یم یکه سع یلحن با

 

نقش داشته باشم..اوقت  اتیعمل نیرو گذروندم تا بتونم تو ا نیهمه مدت دوره و تمر نیسرهنگ؟من ا یچ یعنی-

 ده؟ش دییاومده واسه من ثبت نام کرده و نود و پنج درصد تا کدفعهیشده  داشیاز کجا پ سیدختره که معلوم ن نیا

 ؟یمن چ پس

 

 گذاشت.. زیم یدستانش را قفل کرد و رو یبا خونسرد سرهنگ

 

 ..یشیقبول م یدار نانیدت اطمو اگر انقدر به خو یدیتو هم تست م-

 

 زدم.. یپوزخند

 

 بهتون! دمی..قول مشمیم دییمن صد در صد تا-
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 تکان داد و گفت: یسر سرهنگ

 

 !یعل ای-

 

 لوفریگذاشتم ن یگذاشتم..نم یزدم و عقب رو رفتم و با احترام از اتاق خارج شدم..خوشحال شدم..من نم یلبخند

 ..ردیمن را بگ یجا یهفته ا کی

 

 ..دمیبعد به خانه رس یساعت میرا به حرکت در اوردم..ن نیرنگم شدم و ماش دیاداره خارج شدم..سوار سمند سف از

 

 فمیرا از داخل ک دمیاز اسانسور خارج شدم..کل دمیرا پارک کردم و وارد آپارتمان شدم..به طبقه دوم که رس نیماش

 در گذاشتم و درب را باز کردم. یخارج کردم و رو

 

را همان دم درب رها کردم و با سرعت و  فی..با ذوق کدمیبابا را از داخل آشپزخانه شن یب خانه را باز کردم صدادر تا

 ..دمیبه سمت آشپزخانه دو غیج

 

 کردم و بابا را در آغوش گرفتم..بابا با خنده گفت: ییدر حال بگو بخند با مامان بود که بدون توجه سالم بلند باال بابا

 

 بابا!سالم دختر -

 

 دلم برات تنگ شده بود. یلیسالم بابا..خ یوا-
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 ..زمیعز نطوریمنم هم-

 

ر ب یو بوسه ا دمیخرد کردن بود..لپش را کش ینیزم بیبغل بابا جدا شدم و به سمت مامان رفتم که مشغول س از

 لپش زدم.. یرو

 

 کرد به سمت ما آمد.. یبلند شد..همانطور که غر غر م امیت یصدا کدفعهی..دیعشق نگاهش کردم که خند با

 

که انقدر نازک  یهست ی..من موندم تو چجور سرواننیریدختره لوس اومده خونه..اه اه..خودش نیباز دوباره که ا-

 ..یینارنج

 

 

 را باال انداختم.. میابرو یتا کیرا به کمر زدم و  دستانم

 

 ه؟یمامان بابام رو دوست دارم..مشکل یادیز کمی..من فقط ییتو نمیریهم خوبم..خودش یلیمن خ دیببخش-

 

 زد گفت: یخام ناخنک م یها ینیزم بیهمانطور که به س امیت

 کم؟ی-
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 با چشم غره گفت: مامان

و ..لباسات ریحرف ها رو..ترگل تو برو در رو ببند..انقدر حواست پرت شد که از در فراموش کرد نیا دیبابا ول کن یا-

 ..نمیچیکه غذا رو م ایعوض کن و زود ب

 

 گفتم و بعد از بستن درب به سمت اتاقم حرکت کردم.. یچشم

 

 

*** 

 

 

زدم و چادرم در هوا  ی..دستان مشت شده ام را به نشانه هورا باال بردم..چرخدمیکش یخفه ا غیج یخوشحال با

 ..نتوانستم لبخندم را پنهان کنم..دمستایکه به درب اتاقم خورد ا یتقه ا ی..با صدادیرقص

 ..دییبفرما-

 گفت: یوارد اتاقم شد..با لبخند ژکوند یزدیسروان ا یعنی هیمهد

 ؟یخوشحال هیچ-

 را از هم باز کردم.. دستانم

 یلیبرم..خ اتیعمل نیرو به خاک بنشونم..و خودم به ا لوفریخوشحال نباشم؟تونستم پوز اون دختره ن هیچ-

 خوشحالم..

 

 داخل دستش را جا به جا کرد.. یو برگه ها دمیکش یپوف هیمهد
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 باهات کار داره..بدو برو.. یاومدم صدات کنم که سرهنگ مظفر ی..راستیحق دار-

 

 ..میتکان دادم و با لبخند هر دو از اتاق خارج شد یسر

 

ظر منت یام نشستم..سرهنگ گفت که کم یشگیهم یصندل یگذاشتم و رو یاتاق سرهنگ که شدم احترام نظام وارد

 ..انیحضور داشته باشن ب اتیعمل ینفرات که قرار بود برا یبمانم تا باق

 

که  یشناختم وارد اتاق سرهنگ شدند..احترام نظام یکه نم گهیسرگرد د کیو  یریبعد سرگرد ام قهیدق چند

 گذاشتند نشستند..

 ا گفت:قفل کرد و خطاب به م زیم یدستانش را رو سرهنگ

 کنم.. یخب بهتره معرف-

 سمت من اشاره کرد و گفت: به

 رو داشته باشن! یلینقش ل اتیعمل نیکه قراره در ا یی..بانویاحیسروان ترگل ر-

 اشاره کرد: یبه سمت سرگرد فرهاد و

 یسرگرد فرهاد فرهاد-

 به سمت آن سرگرد ناشناس سوق گرفت.. دستش

 راد! رسامیو سرگرد ام-

 سرهنگ را نشانه گرفت.. مانی..نگاه هامیکرد یسه اظهار خوشبخت هر

که هنوز  ینقش خانوم ماجرا رو دارن..و اما موضوع شونیمعلومه..ا یاحیخانم سروان ر فی..تکلدینیخب بب-

 ناشناخته مونده..



 محبس

 
11 

 

 و راد اشاره کرد.. یسرگرد فرهاد به

 رو اجرا کنه.. یاحیهمسر خانم رنقش  دیکه کدوم از شماها با نینشد نییشما ها هنوز تع-

از او  یزیتوانستم چ یبود..و اما سرگرد راد..نم  ایمثبت و با ح یمرد یانداختم..سرگرد فرهاد یدو سرگرد نگاه به

 !یمشک یداشت..مشک ییبایچشمان ز بیعج یمبهم بود..ول یخطاب کنم..کم

 

 .بزند اما سرگرد راد زودتر عمل کرد. یخواست حرف یفرهاد سرگرد

 نحو عمل کنم.. نیتونم به بهتر یندارم و م ینقش مشکل نی.من با ایسرهنگ مظفر-

 

 گفت: یتکان داد و رو به سرگرد فرهاد یسر سرهنگ

 ه؟ینظر شما چ-

 به من انداخت و گفت: ینگاه مین یفرهاد سرگرد

 ندارم..موافقم! ینظر-

 

 ..با لبخند گفت:میبلند شد..ما هم به احترام او بلند شد شیپرونده را بست و از جا سرهنگ

ن و کرد تیفعال یگرفتن کل یانتقال نجایبه ا یو از وقت دمیشن ادی..آوازه سرهنگ راد رو زدیش یدونم موفق م یم-

ز ا یکی..یاحیسرگرد شناخته شده در اداره..و خانوم ر نی..بهتری..و البته سرگرد فرهادنیواقعا در کارشون عال

رو انجام  اتیعمل نینحو ا نیخوام به بهتر یم زتون..پس انیهست یبانوان شناخته شده..هر سه شما عال نیبهتر

 ..نیبد

درنگ  یکنه..پس لحظه ا یزود حرکت م یکه قراره دخترا رو ببره دب ی..وننیینجایسر ساعت مقرر شده ا فردا

 داشته باشه.. یعاقبت بد تونهیم
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 !نمتونیبیفردا م پس

 

کردم و به سمت خانه حرکت  ی..با اون دو سرگرد خداحافظمیو از اتاق خارج شد میگذاشت یسه احترام نظام هر

ه دانم ک ی..و مرمیکه قرار بود انتقام دوستم را بگ ییکردم..در راه تمام ذهن و افکارم رفتن به آنجا بود..رفتن به جا

 شوم! یموفق م

 

*** 

 

شدم..کنار  کشیرا در آغوشش گرفته بود..با غم نزد یبود و قاب عکس دهیخوابرا آرام باز کردم.. امیاتاق ت درب

 کرده بود؟ یخشک شده کنار چشمش نگاه کردم..بغض کردم..مگر برادر من چه گناه یتختش نشستم..به اشک ها

 

 ..ختندیر میگونه ها یدانه دانه بر رو میعکس رز اشک ها دنیعکس را از آغوشش در اوردم..با د قاب

را بستم..برگشتم به گذشته..به  میدادم و چشمها هینبود..به تخت تک نیرز برادرم را ازش گرفتند..حق برادرم ا هاآن

دوستم سوال بپرسم..و رز با شرم و خجالت گفت که  نیکرد تا درباره او از رز بهتر یمن را وادار م امیکه ت یگذشته ا

عاشقانه و  ی..و نگاه هادیدرخش ی..در آن لباس قرمز مانند رز مفکر کردم شانیرا دوست دارد..به شب نامزد امیت

 کنم.. یرا فراموش نم امیشوق ت یاشک ها

 شد؟ یچ دینفهم چکسی..اصال هدینفهم چکسیو فروخت..ه دیرز او را دزد ی..ناپدردمیکش یآه

از تجار عرب صاف  یکیا را ب شیپول ها نکهیشب بخاطر ا کیاش در  یکه ناپدر دمیپرونده شدم فهم نیوارد ا یوقت

ا خبر ام میهفته دنبال رز گشت کیشده بود..تا  وانهید امیفرستاد..روز بعدش ت یکرد و او را به دب هوشیکند رز را ب

و  نیتر فیاز درون ضع امیگذرد..ت یسه سال از آن ماجرا م دهم مرد..شد مرده متحرک..حدو امیکه او مرده..ت دیرس

 مرد است.. نیاست اما ظاهرش شادتر نیزم یمرد رو نیداقون تر
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در آغوشش  یحرف چیه یکند..ب یبا غم به من نگاه م امیاست..و ت سیصورتم خ دمیخودم که آمدم د به

..معصوم تر از رز میختیکوچک در آغوشم پناه اورده بود..هر دو اشک ر ی..برادر بزرگ تر من مثل جوجه ادمیکش

 نبود؟

 ا اعتماد به نفس گفتم:ب دمیرا که شن امیدردناک ت آه

..خودم انتقام اشک هات رو رمیگ یعرب م فیکث یها خیداداش..نگران نباش..خودم انتقام خون رز رو از اون ش-

 ..داداش..عاشقتم!رمیگیم

 و گفت: دیام را بوس یشانیپ امیت

 ترگل! شتریمن ب-

 

*** 

 

 پوش و پولدار کیش ی..نقش دختردمیام کش یبه مانتو و شلوار مشک یشانه ام جا به جا کردم..دست یکوله ام را رو 

 نام.. یلیرا داشتم ل

 مرد برگشتم سمتش.. یصدا با

 ؟یچرا منتظر گهید ایب-

بر تن کرده بود..با  اهیخورد..سرتا سر س یها م گاردیهم به باد کلشیو محکم..ه یچهره اش نگاه کردم..استخوان به

 ده بود..جذاب ش یمشک یدود نکیآن ع

 میامده بودند..واقعا برا یادیز یشدم..دختر ها یگفتم و سوار ون مشک یلب بسم الله ریبه اطراف کردم..ز ینگاه

 بروند؟ رانیخواهند از ا یدانند که م یم زیچ یسوال است چرا انقدر خود را ب یجا

 کنند! نانیاطم نهایبه ا دیدانند نبا ینم چرا

 فروشن. یبرن و م یم یها به بهانه پناهنده کردن دختر ها آن ها را به دب نیا
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ا ..بدمییرا به هم سا میشد..با حرص دندان ها یباز نیرز افتادم که ناخواسته طعمه ا ادیکردم خونسرد باشم.. یسع

 هین تکو شهیشکه کنارم نشسته بود با اشک سرش را به  ینشستم..دختر یصندل نیکترینزد یرو عیمرد سر یصدا

 بکشد؟ یبه سالخ نگونهیخواست ا یداده بود..چرا سرنوشتش را م

ا ر شیکرد و دستمال را گرفت و اشک ها یلب تشکر ریاز داخل کوله ام در اوردم و سمتش گرفتم..ز یکاغذ دستمال

 زدود..

 ه؟یاسمت چ-

 روح بود.. یکرد..صورتش ب نگاهم

 لدای-

 کردم.. یم یدختر گستاخ را باز کینقش  دیرا در هوا چرخاندم..با میتکان دادم..چشمها یسر

 ه؟یترک یریم یچرا دار-

 ..تلخ..دیخند

 ..و سالهاست که من رو تنها گذاشته!هیبرادر دارم که اون هم ناتن کیرو ندارم..تنها  یکس نجایچون که مجبورم..ا-

 ببازند.. دیباز هم نبا یداشت..ول یانداختم..هر کس مشکل نییو سرم را پا دمیکش یپوف

را  میدادم و چشمها هیتک یصندل یپشت سر ما بود..سرم را به پشت گریون د کیدختر ها آمده بودند.. همه

 کروفنی..مدمیسمت الله گوشم کش یرا ازمون گرفتن..انگشتم را به آرام مانیها لیراه موبا یبستم..همان ابتدا

 کوچک را لمس کردم..روشن شد..

 ..دیچیپ کروفنیبه داخل م سیسرگرد راد همان آر یصدا

 ..ترگل؟سالم

 ..میمن سوار شدم و حرکت کرد نکهیا یعنیزدم.. کروفنینشانه رمز با انگشت دو ضربه آرام به م به

 به حرکت در آمد.. ون
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 :دیچیباز پ شیصدا

 ..فعال!میکن ی..ما هم حرکت میاوک-

 

امروز صبح در محضر  ادیجا به جا شدم.. میسر جا یو کم دمیکش یقیرا با انگشت خاموش کردم..نفس عم کروفنیم

 شد.. یخوانده م لیمن و سه نیب تیمحرم غهیص کی دیافتادم..به خواست سرهنگ با

 نداشتم.. یحس چیه میبه هم محرم شد یآمد که وقت ادمی

 به مقصد بخوابم.. دنیکردم تا رس یرا بستم و سع میتفکرات چشمها نیا الیخیزدم..ب یلبخند

 

*** 

 

 که قرار است در نیا اقیکه همه با اشت یبود..شب یشب سخت شبیکردند..د یمان م ادهیپ نیتند با داد از ماش تند

و  غیج یاست..صدا یدب ستگاهشانیدانستند که ا یشدند..اما نم یها م قیخاک استانبول قدم بزنند سوار قا

کردم از چنگ آن مرد ها  یم یکردم و سع یکردم من هم ناراحتم..تقال م یر متظاه دیداد..با یدادشان در سرم اکو م

کردم..اما االن من ترگل  یخودم را جدا م هیدر صدم ثان عیحرکت فرز و سر کیرها شوم..به خودم که بود با 

 بودم! یلینبودم..ل

 

الن وارد س میو سرسبزش که گذشت عیکم گفتم..از باغ وس میکه هر چه از جاللش بگو یکردند..قصر یرا وارد قصر ما

سالن  ستنیبرده بودند..هر کدامشان با دهان باز در حال نگر ادیو تقال را از  ادیفر گری..دختر ها دمیمجللش شد

 بودند.. خانیش خیمجلل ش

 آورده بودند؟ ییجا نیزدم..رز را هم به چن یدل پوزخند در

 من! یخدا
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بزرگ بردند و پرت کردند..درب اتاق را  یبود ما را به سمت اتاق ستادهیما ا کیدخوش اندام و لوند که نز یاشاره زن با

 ماتم زده ها را به خود گرفته بودم! افهی..قختندیر یو اشک م دندیکش یم غیقفل کردند..دختر ها ج

 کشی..نزدختیر یصدا اشک م یب یکه گوشه ا دمیرا د لدای..دندیرس یم ینفر ستیب یکیها به نزد دختر

 نکردم.. یداشت توجه مانیرا برا بایز یو نقش محبس میکه در ان حبس بود یبه جالل اتاق یشدم..حت

 گفت: دیمن را که د لدای

 ؟یدیاز من بدبخت تر د-

 زدم: پوزخند

 آره..خودم!-

 ..تلخ..دیخند

 بدبختن..همشون! نجانیکه ا ییدختر ها نیآره حق با توعه..تمام ا-

 دو زانو نشستم.. کنارش

 آره..-

 دیبامداربسته داشت.. نیشدم..به سرتا سر اتاق نگاه کردم..سه تا دورب الشیخیو زانوانش را بغل گرفت..ب دیکش یآه

بلند شدم..به سمت درب اتاق رفتم و چند ضربه به  می..از جامینجایدادم که ا یو فرهاد خبر م لیبه سه یجور کی

 بلند شد. یمرد یعصب یدرب زدم..صدا

 ؟یخوا یم یچ-

 را بغض آلود کردم و گفتم: میصدا

 دارم.. ییدستشو-
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 کریغول پ یاز همان نگهبان ها یکیبود..درب کشوده شد.. شرفتهیاتاق هاشونم پ یباز شد..در ها یکیت یبا صدا در

 بود..

 برو اما زود! ایب-

 را پاک کردم.. نمیدروغ یانداختم و اشک ها نییرا پا سرم

 باشه-

همه  کروفنیهمان م قیسالن از طر یها و قسمت ها ریاه آن مرد حرکت کردم..از تمام مساتاق خارج شدم و همر از

 گرفتم! لمیف نیبهش وصل بود و هم دورب ابیکاره که هم رد

تم انگش عیآب توالت را باز کردم و سر ریتوانستم طولش دهم..ش یشدم..پشت درب منتظر ماند..نم ییدستشو وارد

 ..دیچیدر گوشم پ لیسه یلمس کردم..صدا کروفنیم یرا رو

 ترگل؟-

 گفتم: یخفه ا یدهانم گذاشتم و با صدا یرا رو دستم

که تو حرفاشون  یزی..از چرهی..فردا قراره معامالت انجام بگمیشد یزندان نجایسالم سرگرد..من و دخترا االن ا-

 قصره! نیهم یفکر کنم تو دمیفهم

 بلند شد.. لیخونسرد سه یصدا

 ؟یرو دار شی..تو که آمادگفتهیمعلمالت اونجا اتفاق ب نیهمون قصره و قراره ا یدرسته..تو-

 بله سرگرد..-

 !یصدام کن لیسه یتونیم-

 باشه..فعال-
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تم انداخ گاردیمظلوم به باد ینگاه میخارج شدم..ن ییآب را بستم و از دستشو ریش عیرا قطع کردم و سر کروفنیم

 یکه نم ییزهایزدم..با چه چ ینبود..در دل پوزخند یخبر هیاز آن خشونت اول گریکرد...د رییتغ یکه چهره اش کم

 باختن!

 سخت را کنار دخترها گذراندم! یو شب میبه سمت اتاق حرکت کرد یحرف چیه بدون

 

*** 

 

و استرس  بودم دهیبار بود که انقدر ترس نیاول یشد..برا یم کمینگاه کردم که با آن لباس افتضاح نزد یترس به زن با

کردند..چهره  یلباس ها را بر تن دختر ها م یگریپس از د یکیلباس شرم اور..خدمه ها  نیداشتم..و آن هم بخاطر ا

 ..یآزاد به دواریهنوز ام یروح و برخ یدختر ها سرد و ب یبرخ

 ت:تند گف یهوا گرفتم..زن با لحن یشد و لباس را به سمتم پرت کرد..لباس را رو کمینزد زن

 االی االی-

پرت کردم که همه نگاه ها برگشت  نیزم یکردم..لباس را با حرص رو یلباس را تنم م نی..عمرا ادمیکش یپوف

 سمتم..

 گفتم: نیچهره خشمگ با

 پوشم یلباس رو نم نیمن ا-

 رفت.. ورتمهیاعصاب و روانم  یزن رو پوزخند

 داد زد: یبلند یصدا با

 الهاشم..الهاشم! -

از سر شرم دختر ها بلند شد..هر  غیج یصدا کدفعهیوارد اتاق ها شدند.. گاردیاتاق باز شد و همان دو باد درب

 یکار را م نیهم دیشدند با یزدم..پناهنده هم م یکدامشان دستانشان را حائل بدنشان کرده بودند..در دل پوزخند
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ه شد و دستانش را ب کمیشد..زن با پوزخند نزد شتریب مشدند..ترس کمیها بدون توجه به آن ها نزد گاردیکردند..باد

 زد: نهیس

 وگرنه مسپرمت دست هاشم و احمد! یپوش یلباس ها رو م نیاالن ا نی..همستمیبلد ن یرانیفکر نکن ا-

 مفهومه؟

 یدکلته قرمز رنگ که رو راهنیپ هیانداختم.. ی..به لباس نگاهدمیپوش یلباس را نم نیرا مشت کردم..من ا دستانم

 را تحمل کنم.. یخار نیخواستم همچ یمن نم یکننده بود ول رهیلباس خ ییبایبا پولک کار شده بود..ز نشیس

 خطاب به همان زن گفتم: تیعصبان با

 پوشم! یرو نم نی..من انیبد گهیلباس د کی-

زد..معلوم بود  یضیزد و با اشاره چشم به هاشم فهماند که کار کار خودش است..تا هاشم هم لبخند عر یپوزخند زن

 تاحاال چشمش بدجور من را گرفته بود.. ییاز موقع دستشو

 گفتم: غیخواست قدم از قدم بردارد با ج تا

 صبرکن..-

 به زن گفتم: رو

 .. ییحداقل بزار اول برم دستشو-

 زن با حرص گفت: 

 ؟ییدستشو یریتو چرا انقدر م-

 باختم..با خجالت دم گوش زن گفتم: یم دیکه گندش در آمده بود..نبا اخ

 *ودم!یپ*ر*-

 !اورمیحرکت چشمانش را از حدقه در ب کیخواست با  یکه دلم م یبا چندش نگاهم کرد طور زن

 خب برو..فقط زود ها! یلیخ-
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 باشع..-

آب را  ریداخلش شدم..ش عیسر دمیکه رس یی..به دستشوامدیحرکت کردم..هاشم هم همراهم م ییسمت دستشو به

 را روشن کردم.. کروفنیستم و بدون درنگ مب

 که بلند شد ناخودآگاه بغض کردم.. لیسه یصدا

 شده ترگل؟ یچ-

 گفتم: یلرزان یصدا با

 !امیجلو اون همه مرد برقصم..من نم امیخوان مجبورم کنن اون لباس شرم اور رو تنم کنم و بعد ب یم-

 بلند شد.. لیپوف سه یصدا

تا شما رو  میعرب منتظر یها خیش نیاز ا یلی..تو قصر..من و خمیینجایاالن ا یرهادترگل..من و سرگرد ف نیبب-

 ترگل..مجبور! میمجبور نی..ببارنیب

 تونم! ینم-

 ترگل!-

 زد؟ یم میصدا ینجوری..چرا ادیلرز قلبم

 نه!-

 کردند؟ یمن را نم یایرا قطع کردم..اعصابم خورد شده بود..چرا فکر شرم و ح کروفنیم

به سمت اتاق حرکت کردم..وارد اتاق  گاردیخارج شدم..بدون توجه به باد ییآب را بستم و از دستشو ریحرص ش با

 شود درب اتاق را زدند.. کمینکردم..تا خواست هاشم نزد یآن زن توجه ینشستم و به داد زدنا نیزم یکه شدم رو

 

 بود! لید شدند..سهکه درب را باز کرد چشمانم گر نیدرب را باز کرد..هم تیبا عصبان هاشم
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چشمانش برق  لیسه دنیوارد اتاق شد..زن با د گاردیبا هاشم صحبت کرد و بعد از سر تکان دادن باد یکم لیسه

سر  یکم لیزد..سه یحرف م لیکرد و با سه یشد و با حالت چندش به من اشاره م لیسه کینزد یزدند..با طناز

 بودم! ی..عصبداندمرا برگر میشد..با حالت قهر رو کمیتکان داد و بدون توجه به زن نزد

 !شیسرگرد ها نیاز سرهنگ با ا یحت

کردم..همه دختر ها را از اتاق خارج  هیبه بق ینگاه میبرداشت..ن نیزم یزانوانش نشست و لباس را از رو یرو کنارم

 کرده بودند و فقط منتظر من مانده بودند..

 شد با حرص سمت من برگشت.. یآن زن و هاشم از اتاق خارج شدند..اتاق که خال لیاشاره سه با

 تو رو فرستاده؟ ی..من موندم سرهنگ چجورمیتیاالن تو مامور ؟مایتو چت شده ترگل؟چرا انقدر بچه شد-

 کردم یتظاهر م دیبا ینرم شده بودم ول ی..کمنیزم یو پرت کردم رو دمیلباس را از دستش کش تیعصبان با

 گستاخم..با حالت زمزمه گفتم:

 داره.. یمخف نیدورب نجایکنم..ا یگستاخ یکم دیبا یباشه ول-

 ..دیخند

 ها! یگستاخ باز نیتا باشه از ا-

 گفت: و دیرا در هم کش شیابروها یو بلندم کرد..با حالت تصنع دیحرکت دستم را کش کینگاهش کردم که با  یسوال

 نه؟ ای یپوش یم-

 زدم و با حرص گفتم: نهیرا به س دستانم

 نه-

 ..واریگرفت و چسباندم به د میمنتظره از بازوها ریحرکت غ کیزد و در  یپوزخند

 حس کردم.. میلب ها یرا رو شیلب ها یدرد بکشم که داغ یاز رو یخواستم آخ تا

 خشک! میگرد شده بودند..دستانم سست و پاها میچشمها
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 بودم..جدا شد..هنوز بهت زده بودم.. ستادهیکرد و من خشک ا یباز میبا لب ها یکم

 پشت دستش دور دهنش را پاک کرد و گفت: با

 تو یاه چه تلخ-

 ..تیدر تمام تنم هجوم اوردند..از شدت شرم و عصبان کبارهی..همه حس ها به دیدر تمام صورتم جوش خون

 ..دیخند دیرا د نمیو خشمگ ینگاه عصب یوقت

 وشمزه بود!خ یشیم یباشه باشه..چرا عصبان-

 تکاند و سمتم گرفت.. یبرداشت..کم نیزم ینکرد و لباس را از رو یکه توجه دمیکش یغیج

 بپوشش.-

 بغض کردم.. ناخوداگاه

 خوام.. ینم-

 گفت: دیمعصومم را که د نگاه

.زود .شهیم عیضا یو حساب میدیطولش م میدار یلیخ یول ستمیکار ن نیبه ا یدرصد هم راض کیترگل من  نیبب-

 کنم! یباش..خواهش م

..لباس را گرفتم و به سمت اتاق پرو حرکت کردم..لباس را دیچک یکنم..قطره اشک یچانه ام را نتوانستم مخف برزش

از اتاق پرو خارج  ریو با خجالت و سر به ز دمیکرد..لبم را گز یم ییبه شدت خودنما می*نه هایتنم کردم..س* عیسر

از شدت  کدفعهیبود.. رهیگرد شده به من خ یافتاد از خجالت سرخ شدم..با چشمها لیکه نگاهم به سه نیشدم..هم

 خشم سرخ شد و دستانش را مشت کرد..

 لب گفت: ریرا بست و با حرص ز چشمانش

 کردم! یپاره م کهیاگه مجبور نبودم هم االن لباس رو تو تنت ت-



 محبس

 
23 

 

 زی..با حرص رفتم سمت ماورمیخواست حرصش را در ب یدانم چرا دلم م ی..نمگریزدم..کار از کار گذشته د یپوزخند

 شده بود.. زیلبم که زدم .لبانم وسوسه انگ یرا برداشتم..رو یو رژ لب سرخ یشیارا

 ینگاه کرده بودم..کت و شلوار مشک پشیانداختم که داغ کرده بود..تازه به ت لیحرص به سه یاز رو ینگاه مین

 !یو کروات مشک یریش راهنیبود با پ دهیپوش

 کرد.. یم ییصورتش به شدت خودنما یدیاش در آن سف یباال داده بود..چشمان مشک ییبایرا هم به طرز ز شیموها

زد و زن با  یلبخند چندش دنمیبودند..هاشم با د ستادهیمرتب ا یاز اتاق خارج شدم..همه دختر ها در صف ها الیخیب

 شده بودم! بایز یادیکنم ز ی..فکر مدییرا به هم سا شیدندان ها دنمید

 

*** 

 

 بست..آب دهانم را قورت دادم.. خیبودم که ناگهان اسمم را اول صدا زدند..تمام تنم  ستادهیصف ا پشت

 اول من؟ چرا

 بودم اسمش نگاره با داد گفت: دهیزن که تازه فهم ان

 جنده! گهید ایب-

 پاک بود؟ یبهشت یگفت جنده؟ان وقت خودش حور یتا مغز سرم نفوذ کرد..به من م تیعصبان

م داشتم..ترس نداشت یشد..او که بود احساس خوب شترینبود..ترسم ب لیزدم..به پشت سر نگاه کردم..سه یپوزخند

 حاال؟ یول

 !یهست یکن ترگل..تو قو بس

 !یلیل-
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 ینگاهم م یبا نگران لرزان به سمتش حرکت کردم..تمام دختر ها ینگار به خودم آمدم..با پاها یصدا با

 که مجبور نبودم.. ییابله ها به چه کارها نینکردم..بخاطر ا یکردند..توجه

 دیانصاف بودم..من امده بودم ثواب کنم پس نبا ی..چقدر بیچند..خودم خواسته بودم..عذاب وجدان گرفته بودم هر

 ..زدمیم ییحرف ها نیچن

 تفاوت باشم.. یکردم ب یداد..سع یبود عذابم م نیگار خانه نشکه در گوشه لب ن یباز کرد..پوزخند میرا برا در

داد..بغضم گرفته  یعذابم م یکف و سوت و آهنگ عرب یگذاشتم روح از تنم رفت..صدا رونیقدمم را که ب نیاول

 بود.. ایصحنه دن نیها چندش اورتر خیش کیخنده رک یسنت قرار گرفتم..صدا یبود..آرام آرام رو

از عرب ها نشسته  گهید یکیکنار  یو رسم کیش یلی..خلیعوض شد..نگاهم افتاد به سه ی..اهنگ عربستادمیا

 ..نجایبود ا یبود..آب از دهان عرب ها راه افتاده بود..لجن زار

 اموزش داده بود.. یبه تمام دختر ها رقص عرب نگار

 نبود خدارشکر.. یاجیمن بلد بودم و احت اما

 یلرزوندم..م یها..بعد شانه ها..آروم آروم همه رو م نهیو لرزوندن بدنم..اول س دنیهنگ رقصکردم همزمان با ا شروع

 نه.. نجایکاش ا ی..ولشهیم رینظ یدونستم ب

..فکر دینگاهم را دزد لیداد..سه ینم تیکه اهم یکس ی..ولختیر یم میسقف...اشک ها یدر تالطم بود..رو نگاهم

..با اشاره دستش دستور داد اهنگ را قطع کنند..اهنگ تمام شد..بلند شد..سرم را دیرا د میکنم اشک ها

 عیرباشد س لیسه نکهیا الی..به خستادهیپشت سرم ا ی..حس کردم کسختندیر یپول م میبرگرداندم..عرب ها به رو

هم نبود..با  لیسه کلیداد..ه یرا نم لیسه یگرد شدند..بو میبرگشتم و خودم را در آغوشش رها کردم..چشمها

 پوش و جذاب! کیش یرو به روام شوکه شدم..مرد بهیفرد غر دنیگرد شده جدا شدم..با د یچشمها

 گوشه لبش بود.. یمرموز لبخند

 سالم!-

 بود.. یو جد نیاز آن طرف آمد..نگاهش خشمگ لیسه یصدا میبگو یزیکه خواستم چ نیهم

 زد.. نهیعقب رفتم..مرد رو به رو دستانش را به س یکم
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 ؟یباش لیسه دیشما با-

 حرف زد.. ی..اما او فارسمیرا داشت یفرد عرب هی..انتظار میجا خورد لیو سه من

 خودش را کنترل کرد.. لیسه

 درسته و شما؟-

 ..دیخند مرد

 خوشگله! نیا داری..خرنمیابت-

 گرد شدند.. لیسه یچشمها

 پوزخند گفت: با

 !نیاومد ری..ددمشونیمن خر دار؟یخر-

 گردنش را کج کرد.. نیابت

 نکردم به موقع هم اومدم! رینه د-

ه بلند شد..هر س یجید یکرد که صدا یرا نگاه م نیابت یبا گنگ لی..سهلیگرد شده برگشتم سمت سه یچشمها با

 !یجیسمت د میبرگشت

 ..میشد یشد ما هر لحظه شوکه تر م یبلند م یجیکه از دهان د یتک تک کلمات با

 !یصدر نیابت یبه اقا رسهیبرده خوشگل و جذاب و کوچولو م نیو خبر آخــــــر..ا-

 عرب بلند شد.. یعرب و کف زدن مرد ها یهلهله زن ها یصدا

 بود.. رهیهم بدتر از من به من خ لیکردم..سه ینگاه م لیبه سه شوکه

 ..خودم را جمع و جور کردم..میکرد یم عیضا میداشت گهید

 عقب.. دمیبرهنم نشست خودم را کش یبازو یروکه  نیابت دست



 محبس

 
26 

 

 سرخ شده به سمت نگار رفت.. یبا چشمها لیسه

 بود.. رهیخ لیبر لب به سه انهیکردم که لبخند موز ینگاه م ینیزده به ابت ماتم

 با دعوا با نگار حرف زد با صورت برافروخته برگشت سمتم.. لیکه سه یمدت

 کرد.. نیفرو برد و رو به ابت شیها بیخانه کرد..دستانش را در ج لیلب سه یرو یپوزخند

 قرارداد؟ انیتا وقت پا-

 ..دیخند نیابت

 !گهیماه د کیآره -

 ترسناک تر بود! نیخند ابت شیزد که ن یخند شین لیسه

 پلک زد! ینگاه کردم که به آرام لینشه به سه عیکردم ضا یکه سع یطور متعجب

 انداختم! نییو سرم را پا دمیکش یقیعم نفس

 برده.. هه

 نگاه کنم.. لیبار به سه نیاخر ینتوانستم برا یرا گرفت و دنبال خودش کشاند..حت میبازو نیابت ناگهان

 کرد.. دییتا ی..نگار هم با لبخند پسرکشمیریبا حرکت سر به نگار فهماند که مام نیابت

اال دهم..تاح صیداخل باغ پارک بود..فقط توانستم رنگ قرمزش را تشخ نیقرمز رنگ ابت نی..ماشمیزد رونیقصر ب از

 است.. متیبودم..معلوم بود گران ق دهیرا ند ینیمدل ماش نیچن

 یبود..اخ که چقدر دلم م یبهش نگاه کردم..وحش تی..با عصبانیصندل یسمت جلو را باز کرد و پرتم کرد رو در

 خوشگل! نهیبوز یخواست خفه اش کنم..خودت برده ا

 !یترگل...خب خوشگل و جذابه عوض یگ یچرت و پرت م چرا

 باشه! باشه
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پدال گاز فشرد و از باغ خارج شد..در  یرا رو شینشست و با زدن راهنما در باغ باز شد و به سرعت پا عیسر خودش

 روم؟ یچه همراهش م یگرد شدند..من دارم برا میچشمها کدفعهیکه  میراه بود نیح

 فتد؟یب یبود امشب چه اتفاق قرار

 فکر نکرده بودم.. نشیخدا..اصال به ا ای

 انداختم و آب دهانم را قورت دادم.. شیبا ترس به رو ینگاه مین

 لبش نقش بسته بود.. یجذاب و ترسناک رو یلبخند

 دهد.. ی..نجاتم مدیآ یم لیخوب فکر کنم..سه یزهایکردم به چ یرا گرفتم..سع نگاهم

 مطمئنم.. آره

  

 

*** 

 

 

 را به داخل عمارت بزرگش گذاشتم.. میبه وجود آمده بود پا نیخند مرموز ابت شیاز ن یکه ناش یترس و لرز با

 ..میایکرد و انتظار داشت همراهش ب یعمارتش حرکت م یپله ها یتوجه به من به سمت باال یهمچنان ب او

 بود.. باتریبزرگتر و ز یداشت و صد البته از عمارت قبل ییبایز عمارت

 نقشه سر در اورده بود.. یاز کجا نیدانم ابت ینم هنوز

 برگشت سمتم و گفت : تی..با عصبانمیآ یپشت سرش نم دیکنم فهم فکر

 ؟یستادیچرا اونجا ا-
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 کردم: یرا جد لحنم

 ؟یبر یمن رو کجا م یدار-

 زد.. یپوزخند

 ..یایب دیکه با ییهمونجا-

 و دستانم را به کمرم زدم.. دمیخند

 ..امیمن نم-

 ..دیاز من خند بدتر

 دم؟یتو رو خر یپس من بخاطر چ دیببخش-

 نشستم و دستانم را مشت کردم.. نیزم یرو همونجا

 خوام.. ینداره..من نم یبه من ربط-

 ..دیبه سمتم اومد و بازوام را محکم گرفت و کش یعصب

 و گفتم: دمیکش یغیدرد ج با

 ینکن وحش-

 یندکه پوزخ دمیکش یغیپام گرفت و بلندم کرد..ج ریاز ز یبه طور ناگهان کدفعهیکنم  یتقال م یلیخ دید یوقت

 ..فتمیکرد..از گردنش سفت گرفته بودم مبادا ب یم یزد..تند تند پله ها رو ط

خت دو ت یپرتم کرد رو کدفعهیرنگ را با پا گشود.. یحرکت کرد..در اتاق قهوه ا یبه سمت اتاق دیطبقه باال که رس به

 نفره..

 زد.. نهیترس سر جام نشستم..دستانش را به س با

 و کارت رو تموم کنم.. امیتا اخر شب ب ینیشیم نجایهم-
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 عقب رفت و از درب خارج شد.. عقب

 نشان از رفتنش.. شیپاها یقفل کردن در امد و بعد از ان صدا یصدا

 امد؟ ینم لی..چرا سهدمیکش یبغض اه پر

 زدم و دستم را به سمت الله گوشم بردم..نبود.. یافتادم..لبخند خوشحال کروفنیم ادی ناگهان

 ترس آب دهانم را قورت دادم..نکند افتاده بود؟ با

 من! یخدا یوا

 حال االنه من.. یبود..اما نه برا بایشب ز یاهیشدم..س رهیخ دهیپنجره حصار کش به

 

 

 

*** 

 

 

 خوابم برده بود؟ یباز و بسته کردم..کرا  میاسمم سرم را بلند کردم..پلک ها دنیشن با

 زد.. ینشستم..به حرکتم پوزخند میسرجا خیس نیابت دنید با

 خواست چکار کند؟ یتته پته افتادم..م به

 من چه کنم؟ حال

 کاناپه کنار تخت گذاشت.. یدر اورد..رو یرا به آرام کتش

 را باز کرد..آب هانم را پر صدا قورت دادم.. نشیاست یها دکمه
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 شد.. کمیزد و نزد یرا گشود..پوزخند راهنشیاول پ دکمه

 سمت خودش.. دیتخت امد و از بازوانم گرفت و محکم کش یترس عقب عقب رفتم..رو با

 بزنم با لبانش لبانم را قفل کرد.. یغیخواستم ج تا

 

*** 

 

در کمرم حس کردم..از  را یدیسوزش شد نمیتخت بنش یبودم..تا خواستم رو یتخت نرم یرا باز کردم..رو چشمانم

 انداختم.. ینگاه رمیز یبغض کردم..به مالفه خون شبید یاور ادی..با دمیشدت درد لبم را گز

 من..بدبخت شدم! یخدا

 چه کرده بود؟ یعوض اون

 سی..به درب سروختندیر یگونه ام م یرو ید ر پ یپ میو اشک ها دیاش نگاه کردم..نبود..چانه ام لز یخال یجا به

و به طرف حمام  دمیپوش یرا به سخت میننگ را تحمل کنم..لباس ها نیتوانستم ا یشدم..نم رهیخ یبهداشت

به  کرد یفکرش را م یانداختم..ک یز و برنده نگاهیت یها غیدوش قرار گرفتم..به ت ریرفتم..درب حمام را باز کردم..ز

 کنم؟ دایدست پ یو سرنوشت تیموقع نیچن

 رز امده بودم حاال خودم هم دچارش بودم..که بخاطر انتقام از خون  یمن

را  غی..با دست لرزانم تختیر یتنم م یداغ و سرد رو یدوش را باز کردم..اب ها ریرا قورت دادم..ش بغضم

مچ دستم گذاشتم..مکث کردم..به  یرا رو غیاب ها گم شده بود..ت انیدر م میبرداشتم..هق هقم بلند شد..اشک ها

 ..ی..خداحافظ همگز..به رامیمهربانم..به داداشم..ت یبه بابافکر کردم.. زمیمامان عز

مخلوط شده  گری..نفسم حبس شد..کف حمام سر خوردم..خون و اب با هم ددمیدستم کش یرا محکم رو غیت

 تار شد..و تمام! زیلبم نشست..همه چ یرو یبود..لبخند تلخ
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 ***نی***ابت

 

 مبل پرت کردم.. یسامسونتم را رو فیوارد خانه شدم..ک یعصب

 رفت؟ یم ادمیمدارک را  دیبا چرا

 ..ستادمیا کدفعهیطرف اشپزخانه حرکت کردم که  به

 کند؟ یماندم..او االن چه م میسرجا خیترگل س یاداوری با

 و به سمت راه پله ها حرکت کردم.. دمیکش یپوف

 گرفتم.. یانتقام م دیفکر کردم..حقش بود..من با شبید به

 درم را.خون برا انتقام

 تر بود.. یشعله انتقام قو یو ندامت زد به سرم ول یمانیبود..چند بار وسط راه پش بایالحق که ز یول

 آمد..حمام بود.. یشرشر اب حمام م یوارد شدم..صدا دمیدرب اتاق که رس به

 ..دمیپارکت اتاق د یخون را رو یسمت تخت رفتم تا مدارکم را بردارم که ناگهان قرمز به

ا ..بختیشده بود قلبم فرو ر ریکه از حمام به سمت اتاق سراز یاب خون الود دنیزده سرم را بلند کردم..با د وحشت

 تمام سرعت به سمت حمام رفتم..

 به حمام .. دمیجست خودم را کوب کیشد..عقب رفتم و با  ینم باز

 باز شد.. یبد یحمام با صدا درب

 کردم..او چه کرده بود؟ خیوسط حمام  دین و سفجو یترگل وسط ب فیو نح فیجثه ضع دنید با

 بود.. دهیاحمق..رگش را بر ی..عوضدمییسرعت به سمتش دو به

 اش گذاشتم.. نهیس یدستانم بلندش کردم..گوشم را رو یرو
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 زد..هنوز زنده بود.. یم ارام

 با تمام سرعت به از اتاق خارج شدم.. یمکث و معطل بدون

 دراز کردم.. نیعقب ماش یصندل یسالن که خارج شدم ترگل را رو از

  

پدال گاز فشردم و به  یرا رو میاسد درب باغ را باز کرد..پا ینشستم..با تک بوق عیرا باز کردم و سر نیماش درب

 سرعت دنده عقب گرفتم..

 کنه؟ یخودکش دیشد..چرا اخه با یدانم چ یکردم..نم یحرکت م مارستانیتمام سرعت به سمت ب با

 !ی..لعنتدمیکش میموها یال یدست یعصب

 ادهیپ عیسر دمیکه رس مارستانیندادم..با تمام سرعت چراغ قرمز را رد کردم..به ب تیچراغ قرمز خوردم..اهم به

 شدم و ترگل را در آغوش گرفتم..

 کردم با خود گفتم: یکه به چهره معصومش نگاه م همانطور

 هه! ؟یلی؟لیدش یباز نیآخه چرا وارد ا-

تخت گذاشتمش..به سرعت  یشدند و برانکارد را اوردن..رو کمینزد عیترگل در آغوشم سر دنیپرستار با د چند

 بردنش به سمت اتاق عمل!

 ..دمیکش میموها یال یو دست ستادمیهمانجا ا کالفه

شد که برده بودنش اتاق عمل..خسته و کالفه چشمم را به درب اتاق عمل دوخته بودم که  یم یساعت کی حدودا

 درب باز شد..

 

 ***ترگل***
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 قورت دادم.. یاطرافم اب دهانم را به سخت دیسف یفضا دنیرا باز کردم..با د میچشمها

 کجا بود؟ گرید نجایا

 است.. مارستانیب نجایکه ا دمیبه اتاق فهم یوارد شدن پرستار با

 ..خورده بود هیبخ یرا در دستم حس کردم..به دستم که نگاه کردم وحشت کردم..کل یبلند شوم که سوزش خواستم

 ..دیاز چشمم چک یقطره اشک یامروز صبح و خودکش یاداوری با

گفت و از اتاق خارج شد..سرم را به سمت پنجره برگرداندم که درب  یبه عرب زیسرمم را چک کرد و چند چ پرستار

 را برگرداندم.. میدرهم رفتند و رو میاخم ها نیابت دنیکه برگشتم با د نیاتاق باز شد..هم

 شد.. کمینزد شیقدم ها یصدا

 شد..چرا که گفت: روزیپ یحرف زدن..ول یمردد بود برا انگار

 ؟یخوب-

 زل زدم.. شیرت به چشمهارا بلند کردم..با نف سرم

 ازت متنفرم!-

 شد و گفت: رهیخ میزد..به چشمها یتلخ پوزخند

 باشه ترگل!-

 قلبم باال رفت..ترگل؟ ضربان

 ..تلخ..دیخند

 !؟ههیلیتو و اون سرهنگ زرنگتون خبر ندارم؟ل یمن از باز یآره ترگل..فکر کرد-

م خواست یرش برادرم رو کشته بود..و حاال من مکه پد یرو انتخاب کرد..کس یکه سرهنگ بد کس نجاستیا مشکل

 ..رمیازت انتقام بگ
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متنفر  ..ازشدندیغلت میگونه ها یتند تند بر رو میتکه تکه شد..بغضم را نتوانستم قورت دهم..باز شد..اشک ها قلبم

 بودم!

 زد گفتم: یموج م میکه در صدا یتموم نفرت با

 !یبود ازم گرفت مییرو که دارا یزیتنها چ ؟تویریانتقام بگ یخواست یازت متنفرم اشغال..با نابود کردن من م-

 ..دیکش شیداخل موها یدست یعصب

 باشه باشه من اشتباه کردم ترگل!-

 ..بلند..صدادار..دمیخند

 ...ینابودم کرد یعوض ی..تویغلط کرد ؟تویاشتباه کرد-

 شدم.. خکوبیدادش م یصدا با

 شد؟ تیباال..اصال خوب کردم..حال یبریمصداتو  گمینم یچیه یباشه باشه هرچ-

 دم..ش یسخت شد..داشتم خفه م میبرا دنیدهانم گذاشت..نفس کش یدستش را رو تیکه با عصبان دمیکش یغیج

 نبود.. هوا

 بعد برگشت.. قهیرفت و چند دق تیبه تقال افتادم دستش را برداشت..با عصبان دید یوقت

 دست لباس همراهش بود..به دستم داد و گفت: کی

 !میزود بپوش بر-

 رفتم..هرگز! یبا او نم ی..ولدمیها را پوش لباس

 در ذهنم جرقه زد.. یزیچ ناگهان

 کنه؟ یبهت نگاه م گهید یوضعت ک نی..با اادینگو ترگل..اون االن شوهرت به حساب م مزخرف

 ..دندیغلت میگونه ها ی..اشکام دونه دونه رویکشت یم بابات
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 من چه کرده بود؟ یزندگ با

 متنفر بودم.. لیسه از

 سرهنگ متنفر بودم..از همه متنفر بودم.. از

 هقم اوج گرفت.. هق

 زدم.. یو زار م دمیکوب یم نهیمشت شده ام را به س دست

 بود؟ دهیبا ان همه تکبر و غرور به کجا رس ترگل

 را کنارم حس کنم.. نیتوانستم حضور ابت ینم یول

 خدا چکار کنم؟! یا

 !خــــــــدا

 

*** 

 

 اتاق متنفر بودم.. نیشد..از تمام ا دهیام به لجن کش یکه زندگ یهمان تخت یتخت نشستم..رو یرو یحس یب با

 بود.. شتریب یلیمهم نبود..درد قلبم خ میتخت..دردش برا یرو دمیشده ام را کوب یچیباند پ دست

 کردم.. یفرار م دیدم..باکر یفرار م دیبا

 وارد اتاق شد و تفکراتم را برهم زد..کالفه گفت: نیابت

 اریبلند شو لباس هات رو در ب-

 را برگرداندم.. میرو

 خوام! ینم-
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 ..دیخند

 کار برات مونده! ی..پاشو کلاریمثل بچه کوچولو ها واسم ادا در ن-

 گرد شده نگاهش کردم.. یتعجب و چشمها با

 !یکنم..خودت کلفت یتو کلفت یکار؟من عمرا برا-

 مهم نبود.. میو جذابش برا بایلبخند ز یقه اش به هوا رفت..حت قه

 شبیدوباره همون اتفاق د ی..اگه خالف حرفم رفتار کنیاومد نجایا یبلند شو واسه من زر نزن..تو فقط واسه کلفت-

 ؟یخوا یکه نم نوی..اشهیتکرار م

 ..دمیخند کیستریه

 !یعوض یلیخ-

 رفت گفت: یم رونیکه ب همانطور

 ..ظرفا مونده زود باش!یتو خوب دمیباشه باشه من کال تمام القاب زشت رو به خودم اختصاص م-

 و در را به هم کوباند.. رونیرفت ب و

 ..دمییرا به هم سا میتخت کوباندم و دندان ها یحرص دست مشت کرده ام را دوباره رو یرو از

 بود! شرف یب یلیخ

 درب اتاق باز شد..سرش را داخل کرد و گفت: کدفعهی

 غهیص نمونیب ادیعاقد ب کی..قراره گمیواسه خودت م یول سیبرام مهم ن زایچ نینرفته..البته بگما ا ادمیتا  یراست-

 بخونه..امشب..فعال!

 اعتراض نداد..با خشم به درب نگاه کردم..چه پررو بود.. مهلت

 ..یکن یبه سودته..گناه نم شتریب یعب نداره..محرم باش یخونه بمون نیتو ا یکه مجبور یمدت نیترگل..تا ا سین مهم
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 شدم.. میلباس ها ضیو مشغول تعو دمیکش یپوف کالفه

 

 

بر تن  یدیداشت و عمامه سف یبلند شیوارد خانه شد..ر یرمردیپ کدفعهیکه  زدمیرا جارو م نیزم داشتم

 عرب بود.. خیداشت..ش

با پوزخند به من انداخت و بعد از پله ها باال رفت..انگار خانه  ینگاه میعرب ن خیتفاوت مشغول جارو زدن بودم..ش یب

 از اتاق خارج شد و خطاب به من گفت: نیبعد ابت یشناخت..مدت یرا م

 باال.. ایترگل..ب-

 یصندل یرو یحرف و حس چیم..بدون هحالت انزجار جارو را کنار گذاشتم و از پله ها باال رفتم..وارد اتاق شد با

لوم از شکم برامده اش مع نیانداخت و کتابش را باز کرد..معلوم بود کله گنده است..ا میبه رو ینگاه بد خینشستم..ش

 عرب مفت خور! یها خیبود..ش

 !ایو با حجب و ح دهی..چقدر فهمنیخودمان هستم..چقدر مت رانیا یها خیواقعا عاشق ش یعنی

 او رفت.. خیهم بله را داد و بعد از حساب کردن با ش نیگفتم..ابت یحس چیه یاند و بله را برا خو غهیص

 راهم سبز شد.. یجلو نیابت کدفعهیرفتم که  یسمت اشپزخانه م به

 شام حاضره؟-

 گفتم: یاز هر حس یته

 ..کنمیاالن حاضر م-

رفتم..دلم که ارام شد برگشتم..درد معده هم  ییدل درد گرفتم..با دو به سمت دستشو کدفعهیاشپزخانه شدم.. وارد

 بد بود ها..

 کرد..برگشتم.. میشدم که صدا یکه زدم امد..خودم داشتم از اشپزخانه خاج م شی..صدادمیشام را چ زیم
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 !رهینم نییاز گلوم پا ییغذا بخور..تنها ایب-

 چشمانم تنم را همانند قطب کرده بود.. یسرد یفروغم نگاه کرد..حت یچشمان ب به

 خورد.. یاو با اشتها م ینخوردم..ول یادیز زینشستم و مشغول خوردن شدم..چ یحرف چیه یب

 خوردم.. کسرهیو شربت را  دمیکش ی..پوفختیشربت ر مانیهردو یکه تمام شد برا شیغذا

 نگاهم کرد.. یسوخت..به سرفه افتادم.با نگران میگلو کدفعهی

 ؟یشد یچ-

 بود.. ندیخوشا میاش برا ینگران کدفعهیدانم چرا  ینم

 برداشتم و اشاره کردم که خوبم! میگلو یرا از رو دستم

 کرد.. رییدانم چرا ناگهان رفتارش تغ ینم اما

 ..یاستراحت کن یبلند شو..بلند شو ترگل..بهتره بر-

 کنم.. یرو جمع م زیم خودم

 بدون توجه به او به طرف اتاق حرکت کردم.. بلند شدم و زیو مبهوت از پشت م مات

 اتاق که شدم درب را بستم.. وارد

 داشتم..تلو تلو خوران به سمت تخت خواب حرکت کردم..چرا انقدر داغ بودم؟ یسست حس

را داشتم که  ی..حس پرنده ادیبار یم میام را جر بدم..عرق از سر و رو قهیخواست  ی..دلم مدمیفهم ینم زیچ چیه

 کرد.. یدر اوج پرواز م

 بود.. ی..بلند..حس خوبدمیخند

 لبش بود.. یرو یبود..لبخند تلخ نیدرب باز شد..ابت ناگهان

 خنده داشت گفتم: یکه رگه ها ی..بدون اراده و با لحندمیخند
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 کنم.. یکنم دارم پرواز م یگرمه..حس م یلی..خنیییابت-

 گفت: یامد..با تلخ جلو

 ت نابودم کرد؟چرا بابا-

 ..دمیخند یشکمم گذاشته بودم و م ی..از ته دل..دستانم را رودمیخند

 یییگیرو م یبابام؟کدوم خر-

 خنده.. ریز زدم

 در اغوشش.. دتمیتخت کنارم نشست..بازوانم را گرفت و محکم کش ی..رودیکش یقیعم نفس

 بود..گرم تر شدم..لذت بخش بود.. یخوب حس

 بشکنه..منو ببخش! شترینامردت ب ی..تا بابایبرادرم رو تو پس بد یجزا دیره اخره..بابا نیمنو ببخش ترگل..ا-

 گفت؟ یم ی..چدمیخند

 ..دمیبرجسته اش را بوس یکرد لب ها یرا با دو دستم گرفتم و بدون توجه به او که مات نگاهم م صورتش

 کنم و سرم را به خودش فشرد.. شینگذاشت رها دمیبار که بوس نیبود.ا نیریش یلیبار پشت سر هم..خ جند

 ..دیبوس یخوب م یلیخ

 !یلیخ

 

 

*** 
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از  نینشستم و شروع به ماساژ دادن بدن کوفته ام کردم انگار صدتا ماش یشدم به سخت داریب یدیسردرد شد با

آهسته از  و ام دیچیدور ام پ بود مالفه را یام انداخت ام پر از کبود انیعر یبه بازوها یرد شده اند نگاهبدنم  یرو

روح ام خبر از حال  یصورت ب دمید نهییخودم را در آ دمآمدم به سمت حمام رفتم وارد حمام که ش نییتخت پا

 فروغ ام نگاه کردم یداد به چشمان ب یام م یدرون

 نجایا به اتیعمل نیکردم ا یوقت فکرش ام نم چیبرده بدبخت، ه کیانتقام بودم  لهینبود من وس یدلخوش گرید هه

 برسد. 

شد و آب داغ را باز کردم مانند  یم ختهیبدونم ر یرو آب را باز کردم با همان مالفه به سمت آن رفتم آب روان دوش

را به سمت  دستم  دمیکرد قهقه زدم بلند بلند خند یحس نم یسوزش چیه بدنم ختیر یمبدنم یمواد مذاب به رو

کردم  هیبدتر شد گرقهقه ام تمام شد و سردرد ام  ختیر یم دنمب یآب رو یهاآن را باز کردم دانه و  آب سرد بردم

 ییکرد گو جادیدر بدنم ا یآب لرزش یبودم, خنک یجنس برده کیسرنوشت ، من حاال  نیا یسردرد برا ینه برا

 هب یزیچ  خوردن در خلسه بودم یم گهیمحکم بهم د میدارد دندادن ها انیبود خون درون اش جر دهیتازه فهمبدنم

 کیام روبه رو ام بود نزد یباز شد سرم را چرخواندم مرد منفور زندگ یبلند یسقوط ام نمانده بود که در با صدا

را کشاند و دست اش هم حال من را خوب نکرد من را از دوش فاصله داد تا دم در بدنم یرا گرفت داغ میشد و بازوام

پارکت خانه دراز  یرو به اطراف انداختم یشد نگاه جادیا دنمدر ب یدیرد پرتاب شدم درد شدس نیزم یناگهان به رو

اپا به سرت یکرد نگاه ینگاهم م پوزخندکیبا  نهیدست به س نیسمت در، آبتبه دراز افتاده بودم سرم را چرخواندم

 ام کرد و گفت:

 من بدن سرد هم دوست دارم -

 

 یاش را رو یآورد همان طور که دندان هاگوش ام کیزد و سرش را نزد میموهابه یگچن شد کیکردو بهم نزد یاخم

 میوهامخرم، همانطور که یبلد باشم مطمئن باشه ناز برده ام را نماگرم  ستمیبلد ن دنیگفت من ناز خر دییسا یهم م

 گفتم و یرفت آخ مرا در دست داشت من را بلند کرد درد تا مغز استخوان

سرم که  یروام نشست دستان ام رو به دور دستان اش حلقه کردم و فشردم  یشانیپ یاز درد رو یاخم ناخداگاه

داد و باز درد به تمام نقاطم رفت و برگشت به راه پله  یدرد وحشتناک آروم تر به شود اما دستانش را تکان نیا دیشا

کشاند که هر  یمن را م یقدرتچنانبرد. با نییها پاشد، همون طور که مو هاام را در دست داشت من را از پله  کینزد

اعتراض نداشتم دستم را از دستش جدا کرد  ینقاط بدنم نفوذ کرد ناخورد درد به همه یمپلهکیاز بدنم به  یقسمت
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رد کپرت  النوسط سمن را به میدیدر دست داشت به انتها پله ها که رس وانیالشه ح کیسپردم انگار را به او خودمو

به  یندارم انگار که مرده ام نگاه یدردچیانگار که ه یاز هرحس ینگاه اش کردم خال دیچرخ دورکیام  فیبدن نح

 گفتانداخت وچشمان ام 

 شروع کن -

گرفتم، به پله ها نگاه کردم قطره  یهم گذاشتم و نفس یچشمانم رو یبه آرام دمیها اش را شن قدمدور شدن یصدا

دختر در آشپزخانه دو دستان ام بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم با کمک  یاز چشم فرود آمد به سخت یاشک

 .. به کمک ام آماده اند اما.  ردمآمادند خوشحال شدم فکر ک به سمت ام دندیبودند تا مرا د

ن و به سالام بود آن ها را گرفتمک در دستان  دیزدم با درد شد یگرفتند پوزخندکه به سمت ام یسطل و ط دنید با

 رفتم و شروع کردم 

 شدم آرام آرام به سمت ام نیکردن بودم که متوجه آبت زیکردم درحال تم زیکه بود نصف سالن را تم یهر سخت به

 یبه رو یبه سرتا پا ام انداخت دست یرو به رو ام قرار گرفت نگاه بهش انداختم ینگاهوآمد سرم را باال گرفتم

پرتاب کرد شوکه شدم  نیزم یام زد من را به رو نهیکه به قفسه س یدیو با ضربه شد دیبدنم کش یها یبودک

نگاهم کرد پا اش را بلند کرد و به سمت صورتم و ستادیاز تعجب گشاد شد باال سرم ا بارهکیروح ام به  یچشمان ب

 به یکه سرم به سمت راست بدنم افتاد و با لگد گونه ام گذاشت و محکم فشارد آنقدر فشار وارد کرد یآورد و رو

 از من دور شد..  شکم ام

 

 

 آمد،ادمیاش  شبید یآمد محبت ها یشکم ام گذاشتم و فشار دادم از شدت درد نفس ام باال نم یام را رو دست

 مرد لجن، نیزدم به ا یتک تک لحظات را به خاطر آوردم، پوزخند

م، بلند شد یسخت به  من مانند باتالق بود. یخانه برا نیا  رفت. ینم نیادکلن از ب با هزاران عطر و یلجن اش حت یبو

در حال  دیچیپ یداد و درد در بدنم م یصدا م میکردم استخوان ها یکه م یهر حرکت دمیکش یسالن را ط هیو بق

 است؟؟ یچه حالدانست عروسک نازش االن در  یم ایمادرم را کرد آ یمرگ بودم دلم هوا

 ختنیر یم یدر پ یپاشک یخبر دادن که دردانه اش رفته قطره ها ایآ یچ پدرم
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 وسطل را به اشپزخانه بردم یرا تمام کردم و ط دنیکش یط یسخت به

 

کردم مبل  ینگاهپله اول نشستم و به سراسر سالن یخودم را به راه پله رساندم و رو یگذاشتم و به آرام یا گوشه

هم  یخانه داده بود چشمانم را رو نیجالل شکوه به ا کی شمیابر یوفرش ها قهیعت یمجسمه ها متیگران ق یها

 راه خود را باز نکنند.  میفشردم تا اشک ها

از به سمت اتاق رفتم با ب دمیشدم دستم را به نرده ها گرفتم و دانه دانه از پله ها باال رفتم به طبقه دوم که رس بلند

 شدم  هوشیتخت و ب یبه سمت آن رفتم و خودم را پرت کردم رو یدرنگ چیگاه ام به تخت افتاد بدون هکردن در ن

کرد و با  یاخم چنگال آن بود ریاس  میموها باز  .دمیرا د نیآبتچشمانم را باز کردم دیچیکه در سرم پ یدیدرد شد با

 زد  ادیبلند کنار گوشم فر یصدا

 ؟؟ یکن یم یتخت من چه غلط یرو-

 

 

 نیاز ا گریچشمانم د را چرخواندم سرمدمیرا شن یخنده پر عشوه ا یکردم که صدا یو مبهوت نگاه اش م مات

گذاشت به  نیشانه آبت یرفت با عشوه دست اش را رو نیآبت سمت به  رو به رو ام یشد دختر طناز یگشاد تر نم

 یم نگیریج نگیریج گریدکیکه با بهم خوردن به  زداریالک خورده اش نگاه کردم به دست بنددآو یانگشت ها

 ساخته بود یکرده بود به سرتا پا اش نگاه کردم آن لباس خواب قرمز الهه ا جادیا اتاق در  را یقشنگ یقیکرد موس

 صفت طانیآن ش یبرا

 به او گفت : یعرب زبان با  بهم زد و یلبخند نیآبت

 ه کردن اتاق خوابش برد زیبردمه حتما موقع تم-

 گفت:و  نیخم کرد به سمت آبت ی..خودش را کمدیخند یبا طناز دخترک

 خوابم  ینم تختنیا یمن رو -
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 و گفت: دیاو کش یبه بازو یبه او کرد و دست ینگاه نیآبت

  میخواب یم یهرجا تو بگ-

 

 یرو  و همانجاخوردمبرداشتم و وهیم ی..نهار نخورده بودم کمو به سمت آشپزخانه رفتم زدم و بلند شدم یپوزخند

 سرد عمارت شب تلخم را صبح کردم.  یپارکت ها

 

 

شده بود که هر لحظه  دیصورتم با وحشت چشمانم را باز کردم ضربان قلبم آنقدر تند و شد یرو یحس دست با

 بپرد.  رونیب نهیممکن بود قلبم از س

نه ام گو یرو یکرد..دست یکه با لبخند نگاهم م دمیرا د تنیزدم سرم را بلند کردم که اب یکه نفس نفس م همانطور

 و گفت: دیکش

 . میدیتو اون اتاق نخواب شبید ؟مایدیخواب نجایچرا ا -

ام را از ..آب دهندیاش را پس زدم و بلند شدم او هم همراه من بلند شد تا آمدم بروم بازو ام را گرفت رنگم پر دست

 گفتم اهش کردم وم با اخم نگفرستاد نییترس پا یرو

 ؟یخوا یم یچ-

 

 .. میانداخت و در آن نگاهش را سوق داد سمت چشمها میبه سرتا پا ینگاه

 

 صبحانه بخور -
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 دوختم.. شیزدم و نگاهم را سرکش وار به چشمها یپوزخند

 

 کنم  لیتنقالت رو م هیبرم بقشدم االن هم  ییرایپذ روزید یمرس-

 

ا در ر یدر پ یپ یگرفتن و لقمه هانشاند و بدون درنگ شروع کرد به لقمه زیو پشت م دیکرد و دست ام را کش یاخم

 دادم  را فرو یدهان ام قرار دادن.. هرطور بود آن چهار لقمه زور

آب پرتقال را برداشتم  وانی..لدمیکش یقیخورم..نفس عم یباال آوردم و گفتم خودم م میرا به عنوان تسلدستم و

 مربا خوردم از کره و گریلقمه د..چند دمیسرکشو

 برخاستم.. میشدم..از جا ریس نکهیبعد از ا و

 سطل را برداشتم.. و یکمد گوشه آشپزخانه ط از

 را درهم کرد..  شیبهم انداخت و سگرمه ها ینگاه نیآبت

 

 کجا؟-

 

 بهش انداختم یتعجب نگاه با

 

 ست؟ینمعلوم-

  نهیهمکلفت  کی فهیرا انجام بدم..وظ فمیوظا خوامیم
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 . ستیمهم ن شیدانستم برا یم ی.. وقتاندازمیبه او ب کهیت یدانم چرا دوست داشتم ه ینم

 

 را از دستم گرفت  یبلند شد و به سمتم آمد سطل و ط زیپشت م از

 

 اتاق زود باش.  یبرو تو-

 

به سرتاسر اتاق انداختم  یاهبه سمت اتاق رفتم نگ دی..با ترد شودیم جیگ شیاز کارها ..آدمدمیکش یقیعم ینفس

 ! یول رمیدوش بگ کیبهتر بود 

 انهدختر یبود اما کمد دوم پر از لباس ها نیآبت یکه لباس ندارم...رفتم به سمت کمد ها کمد اول که کال لباس ها من

 بود  یاز همه نوع

 

آمدم که   رونیو ب دمیلباس ام را در حمام پوش دوشکیحمام رفتم بعد از بهبرداشتم و یشلوار مشک وکیتون کی

 کرد و گفت:  یمن اخم دنیاست..با د رهیخ یتخت نشسته و متفکر به نقطه ا یرو نیآبت دمید

 

 خانوادت مردن؟! -

 

 فرستادم.. رونیرا از هنجره ب میصدا یو به سخت دادمهیتک وارینگاهش کردم دستم را به د شوکه

 ؟؟؟یگفت یچ-
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 کرد بلند شد و به سمت ام آمد ینگاهم مشوکهاون بود که حاال

 

 شده ؟  یچ-

 نزدم؟ یکه حرف من

  انداختمکهیت تیمشک یلباس ها یبرا فقط

  نیزم یسست و لرزان نشستم رو یحرف اش چشمانم را بستم و با بدن نیا با

 بود.. اریبه تمام ع یروان کی او

ردم ک یلب غرغر م ریکنم به خندش ز یتوجهنکهیقهقه اش باال رفت و من بدون ا یبهم انداخت و صدا ینگاه نیآبت

 خنده یهرهر م سادهیوا نجایلوس سکته کردم ا کهیمرد

 

 

 یم نویام باشد ا یروز از زندگ کیخوش خنده انداختم اگه  نیبه آبت یگرفتم و بلند شدم نگاه واریرا به د دستم

 الیخ یزه یخنده مسخره اش را تمام کن ول نیخجالت بکشد ا دیکردم که شانمک،با اخم بهش نگاه  یکشم پسره ب

 هست!  یجالب زیهم چ دنیخند دهیباطل انگار تازه فهم

 گفت:اش گذاشت و بیکرد و دست اش را در ج یخنده اش تمام شد و سرفه ا قهیبعد پنج دق باالخره

 خونه دوستم.  یریکمک م یتو فردا برا گمیم یچ نیگوش کن بب خوب

 بهش انداختم یشدم و نگاه نهیدست به س دیباال پر میابروها

 چرا؟ -

 شد  کیکرد و بهم نزد یاخم
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 حرفم نپر نیبزار کامل بگم ب-

 . یکنیداره..کمکش م یمهمون کیخونه اون  یریم

 

خالص بشم باالخره  جانیبتوانم از ا دیآمد که چه گفته! شا ادمیبهش انداختم تا آمدم حرف بزنم  یتعجب نگاه با

 تکان دادم واز کنارش رد شدم برگشت سمتم و گفت : یفرصت را از دست بدهم ، سر نیا دینبا

  کنرونیفکر فرار هم از سرت ب یراست-

 بهم انداخت ینگاهنیاتاق نشستم..آبت یصندل یو رو اوردمیخودم ن یرو به

 ! یکن یم کاریچ نجایدونم تو ا یدستمال بکش من نم کیهم  نجارویا -

 دیرفت تمرکز کردم که فردا چطور فرار کنم اول با رونیبهتر بود حوصله بحث نداشتم از اتاق که ب یمحل یب

ار کاراته ک کمیبدنم را گرم کردم و  کمینداشتم بلند شدم  یخروج اش خبر یاز راه ها یآوردم ول یم ریگ لیموباکی

که بشم آنقدر مشت و لگد ب هوا زدم ریبود با هوا درگ رنبود بهت یکس نجامیداشته باشم ا نیتمرکیکردم بهتر بود 

 زیشروع کردم به تمکه نفس گرفتم یکم دمیدراز کش نیزم یرو ام را پاک کردم و یشانیبه نفس نفس افتادم عرق پ

 یلباس شو نیرا جمع کردم و در ماش شیپاشه اول لباس هاو ختیهمه ر نیو ا دهینخواب نجایخوبه ا نیکردن اتاق ابت

 یصندل زیو م نهیآاوردم و نییرا هم از پا یاش را مرتب کردم کمد هارا مرتب کردم دستمال یتخت یروانداختم  اتاق

تخت پرت کردم و  یرا روخودم یو از خستگ دمیشد را دستمال کش یم زیکردم.. هرجا که با دستمال تم زیرا تم

 شدم  هوشیب

رفتم..به  نییشدم و به سمتش رفتم و خاموشش کردم لباس هارا در آوردم و پا داریب ییلباس شو نیصدا ماش با

 :دمیبودند پرس یکه در آنجا مشغول آشپز یاشپزخانه سر زدم و از آن دو خدمتکار

 لباس هارو کجا بندازم؟؟-

 

 جواب داد یبه ارام شانیکی

 ونجا پهن کن..ا دیدر سف کیسمت راست  اطیح یتو برو -
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و چندتا بند  ییلباس شو نی،چندتا ماش اتو زیبه داخلش انداختم م یکه گفت رفتم در را باز کردم و نگاه ییاونجا به

 داد..به سمت بند ها رفتم و لباس هارا مرتب پهن کردم  یم لیبود وسائل انجارا تشک یکه روبه پنجره بزرگ

دستمال بهم  کیشد و  کمیاز آن دو خدمتکار نزد یکی رفتمشد داخل عمارت  کیشد هوا تار کار لباس ها تمام تا

ا گرد ها رتمام تابلو دنیاست شروع کردم به دستمال کش دنیکنم انگار امروز کارم دستمال کش زیداد تا اطراف را تم

چطور شب شد چطور  مدیبه نفس نفس افتاده بودم.. نفهم گریکردم که د زیها مجسمه ها آنقدر تم زیکردم م یریگ

ما کردم حت یم دایاتاق خدمتکار ها رو پ دیدادم با هیتک واریانداختم و نشستم و به د یهمه رفتن دستمال را گوشه ا

به  یهبود نگا کیتارو کیهوا تاررفتم اطیو بلند شدم و به سمت حگرفتم زیم هیباشه..دستم را به پا رونیب دیبا

به گوشم خورد به سمت صدا حرکت کردم  یخنده ا یچراغ روشن بود صدا کینه اطراف انداختم هر قسمت از خا

شدم سه تا مرد بودن حتما  کیکردم.. به صدا نزد یدوروبرم را نگاه م شدم یفرش ها رد مکه از سنگ نطوریهم

 :آن ها گفت یکیزدن  فیکث یو لبخند نداختنبهم ا یبه سمتم برگشتن و نگاه میپا یها هستن با صدانگهبان

 فرستاده؟ یخدا چ نیبب -

 

را  میرا در حصار دستانش گرفت.. بازو میشد..تا خواستم فرار کنم بازو کیبهم نزد شانیکیبه عقب برداشتم  یقدم

از درد خم شد  یحواله شکمش کردم..وقت یمشت دیایو هولش دادم تا خواست به خودش ب دمیکش رونیاز دستش ب

صحنه به سمتم حرکت کردن تا آمدن  نیا دنیشد آن دوبا د هوشیبه گردنش زدم که ب یگریفرز مشت د یبا حرکت

رفتن..آمدم که فرار کنم  نیمن شدند و به سمت ماش الیخیبه داخل آمد آن دو ب ینیدر باز شد و ماش بشوندکمینزد

  شیپرت شدم روکرد و ریبود گ هوشیکه ب یپام به دست مرده ا

 و گفتند: ستادندیخبرداد ا و دندیرس نینگهبان به ماش دو

  دیسالم قربان خسته نباش-

 

 خسته گفت: یبا لحن راننده

 سالم -

 از آنها گفت : یکیبرود که  خواست
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 ؟امشب یبرا دیسپار یکرد اون رو به ما م هوشیهارو باز نگهبان یکیاومده و  رونیاز خدمتکار هاتون ب یکیقربان -

 

 جواب داد یالیخیزن کتک خوردن..و بعد با ب کینثار نگهبانانش کرد که از  یزد و خاکتوسر یقهقه ا نیآبت

 حاال کدوم ؟؟-

گونه  یبر رو میاشک ها یدانم چرا ول یهول داد..بغض کردم..نماز اون ها به سمتم اومد و با دست من رو به جلو یکی

 گفت:انداخت و میبه سرتا پا یشد و به سمتم آمد نگاه ادهیبا تعجب پ دیتا مرا د نی..آبتدندیغلت میها

 

 ترگل ؟ یخوب-

 کردن؟  تتی؟اذ یکنیم هیگر چرا

 کردم گفتم: یم هیهمانطور که گر دیدرنگ مرا در آغوش کش یب

  کنمیم ینده هرکار بگ نایبه امنو نیآبت کنمیخواهش م-

 یصندل یباز کرد و من را رو را نیدر ماشبرد و نشیمرا به سمت ماش یکه حواله انها کرد به ارام یعصبان ینگاه با

 راننده نشاند..

 به سمت نگهبان ها رفت..نگهبان ها که شوکه شده بودند با من من گفتن تیعصبان با

  مینظر بد داشته باش شونیبه ا میکه بخوا میدختر به شما تعلق داره وگرنه غلط بکن نیا میدونست یقربان ما نم-

 نینثارش کرد.. برگشت سمت ماش یمحکم به صورت مرد زد و عوض ینگذاشت حرفش را ادامه دهد و مشت نیآبت

عمارت نگه داشت  را به حرکت در آورد جلو نیو خودش پشت فرمون نشست..ماش نمی..کمکم کرد سمت شاگرد بنش

 گفت:و رو به من

 امیبرو داخل تا من م-
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تخت  یارام وارد عمارت شدم..به سمت اتاقش رفتم و رو یشدم و با قدم ها ادهیتکان دادم و پ یسر یحرف چیه یب

 نشست کنارم یوارد اتاق شد و به ارام نینگذشت که آبت یزینشستم چ

 موقع ؟ نیا یبود رونیچرا ب-

 بهش انداختم  ینگاه

 دنبال اتاق خدمتکار ها بودم -

 

  دیرا بوس میموها یوو ر دیمنتظره من را در اغوش کش ریکرد و در حرکت غ یاخم

 چشه؟ نجایمگه ا-

 

 کردم..  یزیازش فاصله گرفتم و اخم ر یکم

  یکرد کاریچ شبید ستین ادتی -

 

 بودم.. دهیترسو ند سیپل-

کردم و از کنارش برخاستم..از اتاق خارج شدم..اون دوتا خدمتکار ها رفته بودند..به سمت کاناپه داخل  یاخم

که همراه من از اتاق خارج شده بود..  نیخودم انداختم.. آبت یرا رو یو مالفه ا دمیدراز کش شیرفتم و رو ییرایپذ

 گفت: نهیو دست به س ستادیسرم ا یباال

 

 ؟یخواب یم نجایچرا ا-

 

 صورتم گذاشتم یو دستم را رو دمیکش یپوف
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 د؟یخواب شهیهم نم نجاینکنه ا-

 

  دیکش ششیته ر یرا رو دستش

 

 . تو اتاق بخواب ایپاشو ب-

 

 خواب شدم... یایبه سمت اتاق حرکت کرد..... رفتنش را نگاه کردم و ارام ارام وارد دن یگریحف د چیبدون ه و

 

 کرد  یترگل ترگل م یکرده بود که ه ریاسم من گ یرو شیشدم انگار نوار صدا داریب نیآبت یبا صدا صبح

 

 پلکم را باز کردم و نگاهش کردم  کی

 

 ؟یگیم یچ-

 

 انداخت و گفت  مینگاه به رو کی

 

 خونه دوستم.  یبر دیباپاشو گمیم-
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 نبود  ادمیگشاد شده نگاه اش کردم اصال  ینشستم.. با چشم ها میسرجا خیحرف س نیا با

آب را باز کردم و صورتم را شست ام، متوجه نگاه متعجب  ریبه سمت آشپزخانه رفتم و ش عیتمان دادم و سر یسر

 نیزدم که متوجه خنده آبت رونیاز اشپزخانه ب عیو سر نییزدم و سرم را انداختم پا یدم ،لبخندآن دو خدمتکار ش

 شدم. 

 مهربون شده!  یلیخ دایجد نیا

 ا؟؟یشده آ یجن

 

 دهیدست لباس پوش کیاتاقم  یکرده بودم..از همان کمد قبل دایپ یریکردم و رفتم باال..خودم هم خوددرگ اخم

به سمتش رفتم و اشاره کردم که  عیو منتظره.. سر سادهیوا نهیدست به س نیآبت دمیرفتم که د نییبرداشتم و پا

 را از نظر گذراند..  می.. سر تا پامیبر

 

  یعالقه داشته باش یزکاریتم یکردم آنقدر برا یفکر نم-

 

 زدم  یشده بود پوزخند مشکوک

 

خونه مثله باتالقه که هر روز دارم توش غرق  نیست اکنه اونجا کجا یهم نم یخالص بشم فرق نجایاز ا خوامیم-

 توش...  رمیفرو م شتریدست و پا بزنم..ب شتری..هرچقدرم بشمیم

 

 باال انداخت  ییابرو
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 خونه بفرستمت  هیبه  یکار زیتم یهر دفعه برا تونمیم یخب اگه دوست دار یول یش یخالص نمک نجایاز ا-

 

 ارام کردن خود پشت سرش راه افتادم  یبرا قیعم ینفس دنیبا کش پشت کرد بهم و رفت..دستم را مشت کردم و و

 

💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💛 

گرفتم..با دقت اطراف را از  یم ادیرا  رونیب یفضا دیانداخت و حرکت کرد..با میبه رو ینگاه میشدم..ن نیماش سوار

ه هم بود و هم هیکه همه جا شب یمتیگران ق یها نیبود ماش دیکه مانند کاخ سف یبزرگ ینظر گذراندم.. به عمارت ها

 و همه..

هارا  نیتوانم ماش یمن فقط م رودیم نیهم که آبت یبا سرعت نیاالن تو ماش یگرفتم ول یم ادی میرفت یمادهیپ اگه

 در آمد  شیصدا قهیتماشا کنم..باالخره بعد چند دق

 

 یشو برو زنگ بزن و بگو از طرف من اومد ادهیپ میدیرس-

 

 پدال فشرد و رفت  یرا رو شیشدم..آمدم حرف بزنم که پا ادهیپ

 باال انداختم و به سمت در رفتم و زنگ را زدم.. یبود..شانه ا یچه کار گرید نیا وا

از  انداخت و میبه رو دیبا ترد ینگاه میآمدم.ن نیگفتم که از طرف آبت عیدر را باز کرد سر یکینگذشت که  یزیچ

 یخانه ا نیبود تا به حال همچ ییبایاعتنا به او وارد شدم.. واقعا خانه ز یدر کنار رفت تا من وارد شوم..من هم بجلو 

 هم باشکوه تر و با عظمت تر بود...  نیابت خانهبودم..از  دهیعکس اش را هم ند یبودم حت دهیند

که در انجا بود  یاتاقک برد و از بدو ورود به سمت کمد چوب کیکرد و به سمت  ییمرد من را به سمت کاخ راهنما آن

 لباس چشمانم گرد شدند..لباس خدمه ها بود.  دنیدست لباس به من داد..با د کی

 به پشت پرده کرد و گفت  یتوجه اشاره ا یحالت چندش از مرد گرفتم، مرد هم ب با
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 اونجا لباس هات رو عوض کن-

به پشت پرده رفتم..هر لحظه فکر  عیدرنگ و سر یکرد که جرئت نکردم حرفم را بزنم..ب یالفت کنم اخمتا اومدم مخ 

 تفکرات خنده نیزند و با وجود ا یاالن پرده را باد کنار م اد،یم یکیاالن  زند،یو پرده را کنار م دیآ یکردم االن م یم

 م..رفت رونیکردم و ب ضیرا تعو میدار با سرعت تمام..لباس ها

 ..به سمتش رفتم..اشارهستادهیکه آن طرف تر ا دمیرفتم. مرد را د رونیب رکسیبه اطراف انداختم و ل ینبود نگاه مرد

ها اشاره کرد..حتما  وهیرنگ بهم داد و به م دیدستمال سف کیکرد و  ییراهنما یرایکرد همراهش بروم..من را به پذ

 ..گریها بود د وهیکردن م زیمنظورش تم

از  اتاق دهنم دنیمرا به اتاق سمت چپ برد..با دو دیرا کش میدادم..اما برخالف انتظارم بازوباشه تکان یبه معنا یسر

 چه خبر است مگر؟!  وهیهمه م نیشدت تعجب باز ماند ا

 

ها  وهیم کیکرد..نزد یزد..مانند ربات ها رفتار م یتکان دادم و او هم با نگاهس سرد رفت..حرف هم نم یناچار سر به

 دیبود و من با سید کیبزرگ کنارش، احتماال هر سبد اندازه  سید کیبود و  وهیمرفتم.. در هر سبد انواع و اقسام

 باشم.؟؟ نجایا دیبود اما پس چطور فرار کنم من که تمام وقت با یخب کار خوب ندمیچ یکردم و م یم زیتم

 

از خدمه ها وارد اتاق شد. سرم را  یکیرا که تمام کردم  یکردن بودم سبد سوم زیشد که در حال تم یم یدوساعت

 دواریاش شدم..،ام یسارافن خدمتکار بیج یرو یانداختم و اول از همه متوجه برآمدگ شیبه رو یچرخاندم و نگاه

که با او حرف  نطوریهم ستادم،یکنارش اشود ارام به سمتش رفتم و عیکه ضا نیباشد..بدون ا لشیموبابودم که 

من ارام دوتا از انگشتانم را و دادیجواب مهستن او یکسانها چهمهمان نکهیو ا یها.. زمان مهمان وهیراجب م دمزیم

زدم  یبود..با ذوق لبخند لیزدم موبا یرا لمس کردم..همانطور که حدس م بشیکردم و جسم داخل ج بشیداخل ج

 و گفتم  زدم یکند. لبخند احمقانه ا ینگاهم م گنگ دمیکه د

 

هارا تمام کنم  وهیکردن م زیو من هنوز وقت نکردم  تم شهیشروع م یمهمان گهید یقیکردم تا دقا یفکر م-

 خوشحال شدم که هنوز وقت دارم 
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ه ب عیآمد سر رونیب لشیاز موبا یها رفت خم که شد گوشه ا وهیزدم جواب لبخندم را داد و به سمت ظرف م یلبخند

 . دمیکش رونیب یو آرام یسمتش رفتم و با دو انگشت به سخت

از سبد را رفتم و آن را داخلش گذاشتم آن زن برگشت و  یکیو به سمت  ستادمیراحت ا الیزدم و با خ یلبخند

 رفت.  یخودیبهم انداخت و بعد از چندتا سفارش ب ینگاه

..بدون تامل رفتم لیشدم که واقعا رفته به سمت موبامطمئن  یصبر کردم..وقت قهیرفت چند دق رونیدر که ب از

 ��بود.. دهیضربان قلبم به اوج رس جانیرا گرفتم..از شدت ه لیشماره سه

 بغض کردم.. شیصدا دنیبا شن زدمینفس م نفس

 الو-

 برهوت زمان گفتم.. نیدانستمش ان هم در ا ینم زیمکث که جا یاز کم پس

 منم ترگل  لیسه-

 

 زد  ادیفر کبارهیکوتاه به  یبا مکث لیسه

 

 ؟ی؟خوبیی..توزمیترگل ،ترگل عز-

 ؟ییکجا

 

 لب زدم.. یارام یکردم..با صدا یرا مهار م میک اشک ها نطوریهم
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کن  یابیدر دونمیببر نم نجایمنو از ا لیسه ایکلفت شدم ب یمهمونهیاومدم کمک واسه  ستمین بلدنجاروی..ادونمینم -

 بکن.  یکار کی

 

 آمدمبه خودم لیسه یدادم که او حرف بزند که باصدا یو مهلت نم زدمیم حرف مسره پشت

 

 امیمن دارم م میکرد تیابیرفتار کن رد یاروم باش ترگل،آروم باش عاد--

 ن؟؟ ایداره  یاون خونه در پشت یدار خبر

 

 گرفتم و چشمانم را بستم..  ینفس

 

 من تو اتاقم دونمینم-

 

پرتش کردم داخل سبد و  عیرا قطع کردم و سر یمکث گوش یباز کردم و ب عیکه آمد چشمانم را سر ییپا یباصدا

 دستم گرفتم..  وهیم کیارام نشستم و 

 

 

زنگ خورد  لیبروم که موبا ی... بلند شدم که به سمت گوشدمیکش قیعم یپا که قطع شد نفس یصدا

 عیبود سر لیبه شماره انداختم سه یرداشتمش نگاهو ب دمیبه سمتش دو عیبلند بود سر یلیمزخرفش خآهنگ

 لبخند زدم  دیچیپ لیکه در موبا شیجواب دادم صدا
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  رونیب یایب یجور هی یتونیم ییکجاترگل االن-

 

 بود.. دهیکردم..چه زود رس مکث

 

 صبر کن چک کنم-

 

 نیآمد بود..نشان از اسالن پر از رفت و به سالن انداختم یسرسر یسمت درب اتاق رفتم و درب را باز کردم نگاه به

 شروع شده بود..  یبود که مهمان

 

 ام؟یکجا ب لیسه-

 

 ریز دیسف نیماش کی یتا دم در ،دم در که اومد ارتتیاونجاست م دیسف یبا لباس زرشک یخانم کی اطیح یتو ایب-

  نیبه سمت ماش ایدرخت پارک شد ب

 

 ها.. وهیرا قطع کردم و انداختمش کنار م یگفتم و گوش یا باشه

 و ظاهرم را مرتب کردم.. دمیبه لباسم کش یدست 

از سالن خارج شدم و داخل باغ  عی..سرستیحواسش به من ن یکس دمید یرفتم..وقت رونیرا کامل باز کردم و ب درب

 ..دیاز سمت راست به شانه ام کوب یکی. گشتم یکه دنبال اون خانم م نطوریشدم.. هم

ه بود گفت لیکه سه ی..همان خانم با مشخصاتدمیرا د یبرگشتم..خانم عی.. و سردمیکش ینیه رمنتظرهیو غ دهیترس

 انداخت  میبه رو یبود..نگاه
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  ایب عیسر-

 

 و با فاصله کنارش حرکت کردم..دادمتکان یسر

 

د و دا یرا بهم م یها استرس سخت..نگاه نگهبان میرد شد یگذاشتن به سخت یم یو صندل زیکارگران که م نیب از

  میدیشد..باالخره به دم در رس یرمق م یسست و ب میاوقات از فشار استرس پاها یگاه

درنگ به  یشدم..ب ینیبودم که از دور متوجه چراغ دادن ماش نیرفتم به دنبال ماش رونیدر را باز کرد و من ب زن

پرتاب کردم  نیخودم را داخل ماشورفتم نیگرفتم به سمت در ماش ینفسدمیکه رس نی..به ماشدمیسمتش دو

 یاعتس میحرکت کرد..ن عیلبخند جواب داد و سر ازدم و که لبخندم را ب یبود لبخند لیبه راننده انداختم سه ینگاه

 بهم انداخت ینگاه ستادیا یکنار خانه ا یکه پس از مدت میدر راه بود

 

 شو  ادهیپ-

 

و دنبالش راه افتادم..داخل خانه که شدم با دقت خانه را برانداز کردم خانه  میشد ادهیپ نییاز پا تکان دادم و یسر

 زدم و گفتم:  نهیخند دست به س شیانداختم و با ن لیسه یبه رو یبود نگاه یلوکس

 

 ن؟یکرد کارایمن نبودم چ-

 

 انداخت میبه رو یکالفه ا ینگاه
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 میوردیبه دست ن یازش اطالعات میکه تو را برد گشت یدنبال اون مرد یهرچ یول میکرد ریهارو دستگ یقاچاقچ- -

 گفتن که اون پنج ساله که فوت کرده میریکه اطالعات بگ میهم که چهرش رو فرستاد یوقت

 

 نگاهش  کردم  ریتعجب و متج با

 

 ؟ شهیم مگه-

 

 گذاشت گفت: یسرش م رینشست و دستانش را ز یمبل م یکه رو همانطور

 

 اال که شده ح-

 

 باهوش باشه..  دیادم تا چه حد با کیام گذاشتم.. یشانیپ یتکان دادم و دستم را رو یسر یناباور با

 

  رانیا میگرد یبر م یک-

 

 بسته اش را گشود.. چشمان

 

 اون مرد  یچهره نگار یبرا یایب دیفردا ،فقط تو با--
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 گفتم: لینشستم خطاب به سه یم شیرفتم و رو یکه به سمت کاناپه سبز رنگ خونه م همانطور

 

 کنه پس یم یچه فرق نهیاسمش آبت دونمیو فقط م دمید یدیرو که تو د یمنم همون--

 

 را باز کرد و گفت  چشمشکی

 فعال استراحت کن تا فردا-

 

 

 

 

*** 

 

 

 

به پرونده رو به روام نگاه  جیگ م،یگویدارم م یمرده بودم. اخ چ کیمن تاکنون در کنار  یعنیشود  یباورم نم اصال

در آخر در پرونده از فرار هم نبوده و ینشانه ا چیحکم اعدام اش آماده بوده و  ه شیدو سال پ یساالر نیکردم آبت

 اعدام شده.. شیپ سالدو  قایاجرا شده و دق ینوشته شده که حکم به درست

 و کالفه نگاهم کرد.. دیصورتش کش یرو یانداختم..دست لیبه سه یبهت نگاه با
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 کردم یداشتم باهاش صحبت م روزید نیهم قایمن دق ؟یچ یعنی-

 

 سرش را باال گرفت لیسه

 

 چه خبره...  مینیتهران بب میریعجله کن م میپرواز دار گهیکه جلوت دوساعت د هینیهست هم یدونم، هرچ ینم-

 

ه کردند ک دیانجا صحبت کند و آن ها هم تاک سیپل با یهم رفت کم لیدادم..سه لیتکان دادم و پرونده را تحو یسر

 کنند.. یپرونده م یریگیو پ یدوباره شروع به بازرس

 .. میبه فرودگاه رفت لیسه همراه

 ..میبگو یدانستم چ ینم دیپرس یهرچند اگر هم م دیگذارندم نپرس یاونجا چگونه م نکهیاز ا یچیه لیسه

 نیی.. سرم را پانیدروغ یداشتن.. به خنده ها یکه هرکدام مشکل یها..به مردم یفرودگاه نگاه کردم..به شلوغ به

منتظرشدم تا شماره پرواز را  دمیکش یم یفرض یفرودگاه نقش ها نیزم یهمانطور که با نوک کفش رو انداختم و

 بخوانند..

 ربع شماره را خواندند.. کیاز حدود  بعد

 یم مایهواپ سمت به هرچه ..میحرکت کرد مایمربوطه به سمت هواپ یم کار ها..و  بعد از انجامیبلند شد لیهمراه سه 

 یدر پوست خود نم نمیقرار است خانواده ام را بب گریتا چند ساعت د نکهیشد تصور ا یتند تر م ضربان قلبم رفتم

 داشتم.. یقابل وصف ریغ یانرژ بی.. عجدمیگنج

دو انداختم..در ب لیبه سه ینگاه میمخصوص  نشست یصندل یو رو میها رفت یبه سمت صندل میکه شد مایهواپ وارد

ان قدر  یعنی..دیهم گذاشت و خواب یرا رو شیو پلک ها یصندل یسرش را گذاشت رو یدیورود با گفتن ببخش

 !ت؟یمامور نیخسته بوده از ا

 عالم است! خدا
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 گشتمزد به سمتش بر یم میکه صدا لیسه یخواب فرو رفته بودم که باصدا به

 هوم-

 پا و اون پا کرد..اما باالخره گفت: نیا یکم

 ؟؟ یکرد یم یکار زیاون خونه فقط تم یترگل تو--

 .. دمیکش قیعم یزدم و آه یتلخ پوزخند

 

 گذشته  لیسه الیخیب-

 

 نی..عدمیفهم یحالتش م رییرا از تغ نیچشمانش را با درد بست..حالش خوب نبود اانداخت وبهم یطوالن نگاه

نشسته بود و عروسک اش را در آغوش داشت و با مادر اش  یکنارم دختر بچه ا ی..صندلکرد یافسرده ها رفتار م

 . که بهتر بود. لیداغ سه ینگاه ها ریز شدننشستن و معذب  کاریگوش کردم..از ب شانیکرد..به صحبت ها یبحث م

 

 کالفه بود..با اخم رو به دخترش گفت  مادرش

 

 آنقدر حرف نزن  ای نابخوابیسا-
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 گناه داره تنها بمونه  ادیعروسکم خوابش نم ادی: خوب خوابم نمنایسا

 

  دیکش یاش کالفه اه مادر

 

 که تنها نباشه  زنمیبده به من ،من باهاش حرف معروسک رو--

 

 شد..مادرش با لبخند عروسک را از او گرفت میبه مادرش انداخت..اما بالخره تسل ینگاه نا مطمئن نایسا

 

 ببند و بخواب حاال چشماتو-

 

 گفت.. یمن م یرا کردم انگار که داشت برا نکاریاراده من هم هم یب

 نیبه اطراف انداختم اتاق آبت ینگاه یتخت یکه ناگهان پرتاب شدم به روبود  انیدر تمام نقاط بدنم در جر آرامش

 :گفتتر چانه ام را محکم کرفت و کیو نزد کیشد نزد یم کینزد نیرفتم آبت یعقب مزدم و  یبود نفس نفس م

 

 کلفت  هیشتابان سرکار ال نیکجا چن -

 

 رفت.. ینم رونیب میبزنم اما صدا غیوحشت دهان باز کردک که ج با

 کبارهیدادم که  یبکنم..به تقال کردن ادامه م یتوانستم کار ینم جورهچیکند اما ه میرها کهدادم یرا تکان م سرم

صورتم چشمانم را باز کرد که متوجه  یشدن آب به رو دهیشروع کرد به تکان دادن بدنم و صدا کردنم..با پاش نیآبت

 کردم.. یزدم..معذرت خواه یم نفساز مسافرها شدم همانطور که نفس  یوبعض لینگاه سه
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 نگاهم کرد و گفت: یو نگران دیبا ترد لیسه

 .. میرس یاماده شو االن م-

 

 برخاستم.. میاز جا ودمیکش یقیعم ینفس مایفرود هواپ با

از چشمانم فرود آمد  یرا به مشامم فرستادم.. قطره اشک زمیهوا آلوده تهران عز یبه سمت پله ها حرکت کردم.. وقت 

را  میتکان دادم و اشک ها یبه سرم آمده سر ییچه بال دیفهم یم یکس دیشدم فعال نبا لیدار سه ینگاه معنمتوجه

 با انگشت زدودم و گفتم :

 گهیدلتنگ شده بودم د-

 

 زد و راه افتاد یلبخند

 

 

 داشتم.. یدر کنار اش قدم برم یچمدانش را در دست گرفت..من هم به ارام لیسه

 اراده دستم را یو ب عیبرق بهم وصل شده بود..سر یناگهان دستم در دست اش گرفت..انگار میرفت یکه م نطوریهم

 و منگ بهم نگاه کرد.. جیاز دستش جدا کردم..گ

 

 ؟ رمیتونم دستتو بگ ینم هیچ-

 

 اخم کردم  کبارهیتعجب نگاهش کردم و به  با
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 نداره  یلینه دل-

 

 تکان داد  یو سر دیکش یپوف

 

 باشه  -

 

 باال انداختم و پشت سرش حرکت کردم.. یکت کرد.. من هم شانه احر رونیبا سرعت بدون توجه به من به سمت ب و

 رفت و سوار شد.. یزرد رنگ یبه سمت تاکس 

 رفتم و سوار شدم.. یگرید یتاکس کیداشت من هم سوار شوم اما به سمت  انتظار

 نشستم.. یصندل یخانه را که دادم ارام رو ادرس

ره پس نیکردم ا یرا فسخ م غهیص دیکرد..با یم یشرویاز حدش پ دیبودم..نبا لیرفتار سه نیدر طول راه به فکر ا 

از  یچیبودم که ه یکردم آنقدر عصب یدعوا م لیشدم و در ذهنم با سه یتر م یهر لحظه عصب هیفکر کرده بود..خبر

 دمیتهران نفهم یهوا و فضا

 خود آمدم راننده به یباصدا

 

  میدیخانم رس-

 

..از فهمم یگفته بود پدرم فرستاده..فکر کرده بود نم یبود ول لیسه یپولم را در آوردم و حساب کردم..پول ها فیک

 شدم و   ادهیپ یتاکس
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نگاه  فنیو به آ دمیمامان از جا پر غیبا ج ستادمیا فنیآ سمت در خانه حرکت کردم.. زنگ درب را فشردم..روبه رو به

 زدم و گفتم یکردم لبخند

 

  یمامان غش کرد یکن یا باز نمچر -

 

 کرد  میبا اعتراض صدا مامان

 

 ترگل-

 

 زدم  یلبخند

 

 جان ترگل باز کن دلم براتون قد نخود شده -

 

  دیچیپ فنیدر آ امیت یصدا

 

  نمیبیم یچ نیبب یوا-

 

  دمیخند
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 خسته شدم  دیدر باز کن دیایب ینیبیم یچ-

 

 کردم  یخانه نگاه م یجا یبه جا یباز شد وارد که شدم با دلتنگ یکیت یبا صدا در

 خوردم.. یبه جسم سخت کبارهیبودم به  یکه سرگرم نگاه کردن و رفع دلتنگ نطوریهم

 من نبود .. امیجز تن ت یزیجسم چ نیرا بلند کردم و نگاه کردم ا سرم

به مامان انداختم  یامدم و نگاه رونیب امیاز بغل ت دمیکش یقیو نفس عم دمیدرنگ محکم در آغوشش کش یب

ه ک قیانقدر عم دمیکش یو بغل اش کردم..تند تند نفس م دمیاش کردم و به سمت اش دو سیبه چشمان خ ینگاه

 آغوش مادرم را نداشتم!  یهوا یتا به حال هوا نداشتم آر ییگو

 و گفت : دیبه کمرم کش یدست مامان

 

 داخل دختر گل من میبهتره بر-

 

 

 عوض شد.. کبارهیبه  میحال و هوا دمی..خانه را که دمیوارد شد هردو

 بابا تنگ شده بود.. ی..دلم براکردمیم یقرار یدلم ب ته

 ..کردندیو مامان برگشتم که با اشک شوق نگاهم م امیت سمت

 بابا کو؟-

 را با دست پوشاند و هق هقش اوج گرفت.. شیمنتظره رو ریمامان غ ناگهان

 خت؟یری..چرا اشک مسوخت قلبم
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 انداخت.. نییغم پا یسرش را از رو امیت

 ام کرده بود.. یعصب میدر گلو بغض

 گفتم: کیهستر یلحن با

 شده؟یچ نیبگ شهیم-

 ..دیکش قیعم یچشمانش را بست و نفس امیت

 ترگل! یاومد رید-

 .شد لیتبد هی..از ته دل..کم کم خنده ام به گردمیخند

 گفتند؟یها چه م ان

 بابا؟

 من؟ یزندگ یقو مرد

 ب؟یغر نگونهیا

 ..کردمی..باور نمنه

 ..نمشیبار بب نیاخر یانکه برا یمرا تنها گذاشته بود..ب می..اما رفته بود..بابازدمیزدم..بابا را صدا م غیزدم..ج داد

 دو زانو نشستم..قلبم را چنگ زدم.. نیزم یبودم..رو یعصب

 ..ختیریاش بعد مرگ رز اشک م یبار در زندگ نیدوم ی..برادرم براکردیکنارم نشست..هق هق م امیت

 ..زدیبا خدا حرف م ختیریسر خورده بود و همانطور که اشک م دیسف واریگوشه د مامان

 تحمل کنم.. توانستمینم

مهربان  نیآغوش ابت یدلم هوا بینباشد..عج ایسپردم..ر امیرا بستم و خودم را در آغوش ت میو چشمها دمیکش یآه

 را کرده بود..
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*** 

 

که ازش متنفر شده بودم پدرانه نگاهم  یگفتن..سرهنگ یم تینشستم..همه مرگ پدرم را تسل زیاقتدار پشت م با

 کرد..

 شتافت..پدرم هم با آغوش باز به سمت آسمان پرواز کرد.. ری..دآمدیاو هم بدم م از

 ..ستینگریداقون و پکرم م افهیبه ق رفت سمت فرهاد..رو به و ام نشسته بود..حتما نگاهم

و ت می..قرار بود برستندیکوتاه و تشکر کردن از من به همه گفت با یزدم..سرهنگ بعد از مقدمه ا یدل پوزخند در

 !تیمسئول یو تشکر از عوامل حواس پرت و ب ریتقد یسالن برا

 

دوم سرگرد ها  فیها و سرهنگ ها و رد مساریاول ت فیدوم نشسته بودم..رد فیرو به رو به سنت و رد یصندل یرو

 به عنوان سروان کنارشان نشسته بودم.. تیکه من هم به افتخار انجام مامور

 و من به چه! کندیفکر م ییزهایزدم..او به چه چ یدر دل پوزخند خوردیکه پشت سرم حرص م لوفرین دنید با

 

 

 ..ممکن بود زیچ نیرمبهم ت میایدر دن مینکردم..او برا یبه او توجه گرید

 یجذبه و صدا لیبرنامه ها بود...به دل نگونهیا یمجر شهیمثل هم یزدیرا سوق دادم سمت سنت..سروان ا چشمانم

 ..کردیم شیرا جذب گفته ها نندهیب بیکه داشت عج ییرسا
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 یابه برگه ه رهیکرد و همانگونه که نگاهش خ یبررس یداخل دستانش را کم یکرد..سپس برگه ها ینیمقدمه چ یکم

 سوق داد و گفت: کروفنیرا درون م شیدرون دستش بود صدا

 

 ..دیکن قشونیکه باز هم شاهکار کردن...تشو زیعز یاز سرهنگ مظفر کنمیو حاال دعوت م-

 

 دست بزنم..هه یمرد نیچن یبرا خواستی..دلم نمزدمیکف زدن بلند شد..با انزجار کف م یصدا

 ام را نجات نداد؟! یرانگکه دخت یمرد یزدن برا دست

 سنت قدم برداشت.. یاستوار بر رو یبا قدم ها یمظفر سرهنگ

 و تشکر.. ریگفت و شروع کرد به تقد یقرار گرفت..بسم الله کروفنیم پشت

 زن صدا زدند.. ریش یکه گذشت اسم من را به عنوان بانو یکم

 !رزنیزدم..ش یپوزخند

 ..ستمین گریبودم که د میدختر بابا ریمن همان ش خواستمینم رزنیش

 ..رفتمیبرخاستم..با تکبر راه م میو از جا دمیکش یآه

 ..فتدیمن به رعشه ب یتمام سالن با تک تک گام ها خواستیم دلم

 زدم و سالم و تشکر کردم.. یقرار گرفتم..لبخند مصنوع کروفنینکردم..پشت م یلبخند مهربان سرهنگ توجه به

 ..ستادمیکنار ا میس از اتمام حرف هاحرف زدم و پ یکم

 و گفت: ستادیا کروفنیپشت م یزدیا سروان

 رو منور کنند. نجایتا با حضورشان ا میکنیدعوت م یو فرهاد یریو حاال از سرگرد ام-

 کف زدن برخاست.. یصدا
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 ..ستادندیکوتاه از حضار کنارم ا یسنت قرار گرفتن و پس از تشکر یمردانه رو یو فرهاد با قدم ها لیسه

 ..دیکاو یتنها رو به رو را م میجواب گذاشتم و چشمان سرد و اب یرا ب لیسه رهیخ نگاه

 کرد.. یاداره قدردان تگرانیحما یقرار گرفت..از باق کروفنیدوباره پشت م یزدیا سروان

 اما بعد گفت: و

 تیمامور نیو شجاعانه تن به ا میبود شونیا یتالش ها ونیمد را تیو محترممون که تمام مامور زیاما از سرگرد عز و

 ..ارنیب فیتا تشر میکنیراد دعوت م اریکوه یسخت دادند..از اقا

 و چشمان متعجب منتظر شدم.. یکنجکاو با

 حضور داشت؟ اتیعمل نیهم در ا یا گهیکس د مگر

 اشنا بود..اما چهره اش..نه! بیعج کلشیبرخاست..ه یسوم فرد فیاز رد ناگهان

 مردانه و استوار به سمت سنت قدم برداشت.. یقدم ها با

 ناخودآگاه جذبم کرد.. تشیجذاب

 ..ازش متنفر بودم!دیجوش میافتادم..ناگهان خون در رگ ها نیآبت ادی

تش را دس کی..بود دهیپوش یعسل راهنیبا پ یرنگ یگوشه لبش بود..کت و شلوار مشک یسنت آمد..لبخند جذاب یرو

 قرار گرفت.. کروفنیپشت م یفرو برد و با ژست خاص بشیدر ج

 و شروع کرد به حرف زدن.. دیکش یقیعم نفس

 چشمانم گرد شدند.. ناخودآگاه

 صدا آشنا بود.. نیباال رفت..چرا..چرا اقلبم ضربان

 صدا آشنا بود.. نیا

 !نیآبت ی..ص..دایصدا
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 من! یخدا

 چه؟ یعنی..دستم را به سرم گرفتم..چرخدیدور سرم م ایدن کردمیم حس

 جا چه خبر بود؟ نیا

 .دمیرا پشت گوشم شن لیسه یصدا

 ترگل؟ یخوب-

 اره تکان دادم.. یفروغم سرم را به معنا یچشمان ب با

یم یاهی..چشمانم سنیو محکم خوردم زم دیدور سرم چرخ ایناگهان تعادلم را نتوانستم حفظ کنم و دن اما

 کینزد اری..صداها گنگ بود..ناگهان کوهزدندیم میبودند..صدا ستادهیسرم ا ی..فرهاد..سرهنگ..بااللی..سهرفت

 بود.. نیابت ختصچشم ها م نیاشنا بودند..ا بیچشم ها عج نیشد..چشمانش نگران بود..ا

 ..دیدور سرم چرخ ایو دن دمینفهم یچیه گرید اما

 

 

*** 

 

 

 مکان اشنا بودم.. نیبا ا گریدادم..د صیخود را تشخ تیرا که باز کردم موقع میچشمها

 ..دیخند دیبازم را که د یبود..چشمها امیاز سمت در امد..سرم را برگرداندم..ت ییقدم ها یصدا

ود بود سرم کنده ش کینشستم..نزد میسرجا خیس اریو کوه نیو ابت میهوشیب یآور ادیزدم..ناگهان با  یتلخ لبخند

 اما خودم را نگه داشتم..

 متعجب و با خنده گفت: امیت



 محبس

 
73 

 

 تو؟ یشد یچ-

 سرم را از دستم جدا کردم.. یو به آرام دمیکش یپوف

 خونه!برم خوامی..خوبم..میچیه-

 ..میایب نییتکان داد و کمکم کرد تا از تخت پا یسر

 

 بود.. ستادهی..همراه فرهاد ادمید یجسرهنگ را مقابل درب خرو میکه خارج شد مارستانیب از

 نشسته بود.. نیکه ناراحت در ماش یلیسه و

 شد و با محبت گفت: کمیپدرانه نزد سرهنگ

 دخترم؟ یبهتر-

 زدم.. یتلخ لبخند

 !خوامیم حیتوض یممنون بهترم..ول-

 کرد.. دییبا لبخند تا سرهنگ

 بشنو! قیرو دق یاداره و همه چ ایبرو فعال استراحت کن..فردا ب-

 بود. دهیامانم را بر یکردم..کنجکاو ممانعت

 از چه قرار بوده؟! یاالن بدونم باز نینه سرهنگ مشتاقم هم-

 ..دیخند سرهنگ

 اداره! میریما م نیباشه دخترم..پس با ماش-

 گفتم: امیتکات دادم و خطاب به ت یسر

 خونه. امی..ان شاهلل شب مرمیبرو داداش..من با سرهنگ م-
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شدم..من و  نیما رفت..با اشاره سرهنگ سوار ماش شیکوتاه از پ یباشه تکان داد و با خداحافظ یبه معنا یسر امیت

 جلو.. یو سرهنگ مظفر لیو سه میفرهاد عقب نشست

 تمام طول راه افکارم آن دو چشم را احاطه کرده بود.. در

 چه بود؟ ماجرا

 شک نکردم.. یلحظه ا یحتاتفاق افتاده بود که من  یواقع یانقدر همه چ چرا

 من! یخدا آه

 

 یرو میداخل اتاق نشست یپشت سر سرهنگ وارد اداره شدم و وقت یحرف چیه یاداره..ب میدیبعد رس یساعت

 دنیبه در خورد..در که باز شد با د یبعد تقه ا یا هیهم نشستند..ثان لیبزرگ نشستم..فرهاد و سه زیدور م یصندل

 چشمهابم گرد شدند.. اریکوه

 باز هم که بود.. او

 لبش یرو یمن نشست..لبخند جذاب ی..رو به روندیبا دست به او اشاره کرد که بنش یبا لبخند مردانه ا سرهنگ

 که قلبم را یی..چشمهاستمینگر شی..به چشم هاامدی..نگاه مرموزش رو به من اصال به مزاقم خوش نکردیم ییخودنما

 بود.. به لرزه در اورده

 سرهنگ بلند شد.. یصدا

 کرد و گفت: یاهم

 ..هستند شونیناح یسرگرد ها نیو بهتر نیاز بزرگتر یکیراد از مشهد  اریدخترم ترگل جان..سرگرد کوه نیبب-
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 کردن.. یرو به ما معرف شونیکه ا میداشت یقو رویباند درخواست ن نیا یریدستگ یبرا ما

 بود.. شیلبها نیبود و لبخند مردانه خانه نش نییرفت سمتش..سرش پا نگاهم

 ادامه داد: سرهنگ

دادن و ما هم  شنهادینقص به ما پ یرو بدون ذره ا ینقشه ا نیچن شونی..امیکه با سرگرد داشت یجلسه ا کی یط-

 ..میرفتیباز پذ یبا رو

 و فرهاد هم خبر نداشتند.. لیسهسرگرد  یباشه..حت یواقع زیتا همه چ یماجرا رو بدون نیاز ا یشد تو تا حدود قرر

نطر داشتند..و اون باند  ریبود رو ز نیکه همون ابت اریساعته خونه کوه۲۴ یکامال مرموز بود..باند قاچاقچ اتیعمل نیا

 ..نینبود جز عمو ابت یکس

..و اما تشابه صدا..اون رو هم با میجا زد نیابت یرو جا اریکوه یکامال حرفه ا میگر کیمرده بود ما با  نیچون ابت اما

 ..میسرگرد راد حلش کرد اریهمت بس

 .دیبهتره شما و سرگرد راد تنها صحبت کن گریاز اتفاقات د یو روشن شدن کم ایقضا یبخاطر باق کنمیفکر م و

خودش حال و هوا ساخته  یبود..محل ندادم..برا نیخشمگ لیانداختم..نگاه سه ریسرخ شده سر به ز یگونه ها با

 ..ستین یانکه بداند خبر یبود..ب

 ..میهم بلند شد هیکه بلند شد بق سرهنگ

اتاق خفقان اور  یگفت که مارا تنها بگذارند...سرهنگ هم که خارج شد فضا لیبا اشاره به فرهاد و سه سرهنگ

 کنم.. یرا مخف میکردن لرزش دستها یشد..سع

 خودم را حس کردم..سرم را که باال اوردم... یبه رو اریکوه رهیخ نگاه
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 رو لبانش بود.. یمهربان لبخند

 ؟ینگفتچرا بهم-

 تا خنده اش را کنترکل کند.. دیدهانش کش ی..دستش را رودیخند

 تامل گفتم: یشدم..بدون کم یعصب

 زدم؟؟؟ یحرف خنده دار-

 اش را قورت داد و صاف نشست خنده

 گفته ینه نه ک-

 انداختم..بغض کردم.. نییرا پا سرم

 ..دیناخواسته از چشمانم بار یاشک قطره

 مواجه شدم.. اریرا که باال اوردم با چشمان نگران و ناراحت کوه سرم

 شده؟ یچ-

 زدودم.. فمیرا با انگشتان ظر میها اشک

 یچیه-

 زد.. یتلخ پوزخند

 ؟یکنیم هیمثل ابر بهار گر ینجوریو ا یچیه-

 کردم.. لیرا سمت چپ متما..سرمدمیتر از او خند تلخ

 اونشب..-

 او هم شرمش شده بود.. یانداخت..انگار نیی..سرش را پادیفهم یانگار

 من اونشب... یمنو ببخش ترگل ول-
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 حرف بزند.. نتوانست

 ادامه داد...با لرزش کالم..با اندوه لحن.. یول

 نشد ترگل! یچیه-

 ..به سمتش برگشتم..دمیخند

 ؟یگیچرا دروغ م-

 باال برد.. میرا به حالت تسل دستانش

 باشه باشه..-

 ..گمیکن بهت م صبر

 !زهیچ نی..به روح مادرم قسم که برام با ارزش ترفتادین یاتفاق چیشب اول ه اون

 نبودم.. فیضع یدربرابر مرد نگونهی..تا حاال ادیام لرز چانه

 ش؟یبق-

 داد: ادامه

 بود.. لمیو همش ف فتادین یاتفاق چیشب اول واقعا ه نیبب-

 ..یول یول

 ..یبود ول لمیهم ف تیدوم مست شب

 شد..دست خودم نبود ترگل.. ادیز اتیدلبر ناگهان

 ..دیکش شیموها یتو یدست یعصب

 منو ببخش!-
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یم یمحکم به سمت درب خروج یبرداشتم..همانطور که با قدم ها زیم یرا از رو فمیبلند شدم..ک می..از جادمیخند

 گفتم: رفتم

 ..یول بخشمتیمن م-

 بود نگاهم کرد.. ختهیکه در چشمانش ر یشاد یتعجب و کم با

 ؟یچ یول-

 ..یکه پدرم رو از تو قبر زنده کن یزمان یول-

 از اتاق خارج شدم.. یمبهوتش نگاه نکردم و با پوزخند یچشمها به

 ؟خودش نبود دست

 کرده بود!  نابودم

 

 

 

 

 که زدم نگران شد.. یسرهنگ..متعجب نگاهم کرد..پوزخند شیرفتم پ تیعصبان با

 شانه ام جابه جا کردم و گفتم: یرا رو فمیک

 راد فسخ بشه. یمن و اقا نیب غهیفرصت ص نیدر اول خوامیاما من م دیببخش-

 

 مثل قبل از او ناراحت نبودم.. گریباشه تکان داد..د یبه معنا یسر سرهنگ

 تاق خارج شدم..گذاشتم و از ا ینظام احترام
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 زدم و از کنارش گذشتم.. ی..پوزخند تلخاریافتاد به نگاه مبهم کوه نگاهم

 

 !گفتم؟ی..داشتم چه مدینبود...ناگهان قلبم لرز مهممیبرا گرید

 بود؟ امدهینسبت به او در من به وجود ن ییحس ها مگر

 نکرده بودم؟! دایبه او عالقه پ مگر

 نه.. گرید ی..ولیول

 تمام شد.. گرید

 تمام شود.. دیبا

 را به گور ببرم.. اریتمام احساسم به کوه دیبا

 بشود.. دیسخت باشد با گرچه

 

 را قورت دادم.. میو بغض گلو دمیکش یاه

 به سمت خانه حرکت کردم. نیشدم و با روشن کردن ماش نمیماش سوار

 

 *دو هفته بعد*

 

 ..کردمیسفر رفته بود و من مجبور بودم تا ان روز صبر مدو هفته به  یبرا اریبود..کوه ختهیبهم ر اعصابم

 درب دفتر ثبت اسناد و ازدواج و طالق نگه داشتم.. یرا جلو نیماش

 وارد دفتر شدم.. دمیگزیچادرم را محکم گرفتم و همانطور که لبم را م لبه
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 انجا نبود.. اریکوه

 منتظر بودم.. غهیفسخ کردن ص نیا یچقدر برا حداقل در ظاهر دیدینفر انجا بودم که م نیبود که اول خوب

 ..امدیمنتظر نشسته بودم..ن یصندل یرو

 میرا برداشتم و شماره اش را گرفتم..برنداشت..از جا لمیتحملم تمام شد و موبا گری..ددادمیرا تکان م میپا یعصب

 ها اصال خوب نبود.. یمسخره باز نیبرخاستم..ا

و حالت تهوع گرفتم..با دو به سمت  ختیبرداشتم ناگهان دل و روده ام به هم ر رونیقدم به سمت ب کیکه  نیهم

 دفترخانه رفتم.. یبهداشت سیسرو

 نیخارج شدم..حتما بخاطر ا سیحالم بهتر شد صورتم را شستم و از سرو یکم نکهیباال اوردم..بعد از ا یا قهیدق پنج

 بود که صبحانه نخورده بودم..

 از دفتر خارج شدم.. ستین یخبر اریهواقعا از کو دمید یوقت

 نیکه برگشتم با چهره گرفته اش رو به رو شدم..هم نیزد..هم میصدا اریکوه کدفعهیبشم که  نیسوار ماش خواستم

م و رفت ابونیکنار خ یدستم را گرفتم و به سمت جو یجلو یکه خواستم اعتراض بکنم حالت تهوع امانم نداد...فور

 باال اوردم..

 از پشت سرم بلند شد: ارینگران کوه یصدا

 ترگل..ترگل!-

 که به صورت ملتهبم خورد به لرز در اوردم.. ینفس زنان برگشتم..باد خنک نفس

 را گرفت و گفت: میبازو یبا نگران دید نگونهیحالم را ا یوقت

 ..مارستانیب میبر دی..بادهیترگل..رنگت پر سیحالت اصال خوب ن-

 بشوم.. نشیجال نداد و کمکم کرد سوار ماشخواستم ممانعت کنم م تا
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 ..دادیسرم اکو م یدکتر تند تند رو یصدا

 دم؟یشنیم یچ

 کردم و از هم گشودمشان.. سیام را با زبان خ دهیخشک یها لب

 خانم دکتر! کنمیباور نم-

 متعجب گفت: یلحن با

 ..یخوب نیگلم؟خبر به ا یچرا باور نکن-

 نه؟! ایخبر خوب است  نی..که امیچه بگو دانستمی..نمدمیخند تلخ

 ..کردیم یرا بررس شمیشدم که ارام ارام برگه ازما رهیدکتر خ یدست ها به

 ..یتاحاال متوجه نشده بود کنمیماه سومته..تعجب م یخب به سالمت-

در تالطم  المیدر خ اریو چهره کوه یالیخ ینوزاد هیگر ینبودم..صدا زیچ چی..واقعا هم متوجه هدمیشنینم یزیچ

 بود..

 !ار؟یاز جنس من و کوه یکودک یعنی

 ..دمیکش یمن که عشق او نبودم..آه یعشق من بود ول اریناراحت..کوه ایدانستم خوشحال باشم  یمن..نم یخدا

 سرم درست کردم.. یگذاشتم و چادرم را رو فمیرا داخل ک شیازما برگه

 !م؟یچه بگو کشدیاو که پشت در انتظار م حاال

 بچه است.. نیبه او..او پدر ا میبگو دیبا

 و مامان نگاه کنم؟! امیت یتو رو چگونه
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 ..ستادینگران رو به رو ام ا یبا چشمها اریکه خارج شدم کوه نیکوتاه از اتاق دکتر خارج شدم..هم یخداحافظ با

 شد؟یچ-

..تا میچه بگو دانستمیادم..نمام قورت د دهیخشک یدر گلو یتمام تنم را در بر گرفت..بزاق را به سخت استرس

 ..ستادیقلبم ا میخواستم دهانم را باز کنم و از وجود کودکش درون خود بگو

 انداخت.. نیدر دلم طن ییشدم..ندامت عج مانیپش

 ..دانستیم دی..او اصال نبادانستیم دینبا او

 ..کنمیکودک باشم سقطش م نیکرده بود..و من هم اگرچه عاشق ا انتیبه من خ او

 ..زنمیضربه به من زده بود..من هم ضربه م او

 ..مارستانیب یندادم..شروع به حرکت کردم به سمت درب خروج تیاهم ارینگاه کوه به

 و گناه است.. رمیطالق بگ توانمینم یباردار نیفکر افتادم که در ح نیبه ا ناگهان

 شودیآسوده م المی..سقطش که کردم خدمیکش یپوف

مجال صحبت نداد..و چون  یول زنمیزنگ م امیکه به ت می..خواستم بگویامد..اصرار داشت که برسانمدنبالم  اریکوه

 .نکرده درباره ام فکر بد نکند ییمن بود بهواجبار سوار شدم تا خدا ستنیخانم دکتر از پنجره اتاقش مشغول نگر

 ..ارتشیرا پارک کردم و ب نمیکه ماش ییزنگ زدم و گفتم که برود همانجا امیبه ت عیکه شدم سر نشیماش سوار

 غرغر قبول کرد.. یهم با کم او

 رفت. نیبه سمت ظبط ماش دستش

 کرد.. یرا پل یگوشنوازیاهنگ

 رو به رو را احاطه کرده بود. قایدادم و تنها نگاهم عم هیتک یرا به صندل سرم
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 درب خانه نگه داشت.. دم

 شدم.. ادهیپ نیگفتم و از ماش یکوتاه یلب خداحافظ ریز

 هم حالت تهوع داشتم.. باز

 زد.. میصدا اریکه کوه داشتمیارام ارام به سمت خانه قدم برم داشتم

 ترگل-

 کوتاه اکتفا کردم.. ی..تنها به نگاهبرگشتم

 چرا حالت بد بود؟ ینگفت-

 ..دمیکش یدل اه در

 بود.. کیسردرد کوچ کی..یچیه-

 چهره سرد من رو به رو شود.. نیبا ا توانستینم گریمجبور بود بشود..فکر کنم د یتکان داد..قانع نشده بود..ول یسر

 توجه به او درب خانه را باز کردم.. یب

 خارج شد.. دمیپداا فشرد و با تمام قدرت گاز داد و از د یرا رو شیهم پا او

 شود..به من چه.. یعصبان خب

 .دمیرا د خچالی یمامان بر رو ادداشتیم کس نبود..وارد اشپزخانه که شد چیخانه شدم..ه وارد

 گرم کن بخور. خچالهی..نهارت تو ممیخونه خاله مر-

 زدم.. امیبه اتاق ت یگذاشتم..تقه ا نتیکاب یرا کندم و رو برگه

 بود. یادداشتیتختش  یدر را باز نکرد..وارد شدم..رو یکس

 ..فعالستمیرو اوردم..من امشب خونه ن نتیماش-
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 تخت نشستم..عکس رز را از کنار تخت برداشتم.. یو رو دمیکش یپوف

 لب گفتم: ریو ز دمیصورتش کش یبه رو یدست

 زود! یلیرز..خ یرفت زود

 بود رز؟! یبتیچه مص نیزود به دام عشق گرفتار شدم..ا یلیخ یرو گرفتم..ول انتقامت

 ..دمیبه صورتم کش یو دست دمیکش یآه

 

 

*** 

 

 

من چه  میرا فسخ کن غهیص میکه بر گفتیو م آمدیم اریچه کنم..االن اگر کوه دیبا دانستمیمطب شدم..نم وارد

 بدهم؟ یحواب

 ..کنمیشوم اما گناه م اتیشرع نیا الیخیکاش بتوانم ب یا

که پدر و مادرش از هم  دیایب ایبه دن یبهتر از ان است که بچه ا یول شودیگناه محسوب م کیسقط بچه هم  هرچند

 جدا باشند..

 بود.. یاتاق خانم دکتر نشستم..از دستم عصب یصندل یرو

 ندارم.. یا گهیمن چاره د یمن گفت نبابد سقط کنم..ول به

 قفل دستانش قرار داد. یگذاشت..سرش را رو زیم یرا قفل کرد و رو دستانش

 ..دمیاش را شن زمزه
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 نکارویو من هم ا ستین یهم هست..سقط کار خوب یا گهید راهدونمیبگم..فقط م یبهت چ دونمیترگل..نم نیبب-

 بکنم. تونمینم

 ییبای..حس زدیاز چشمم چک یشکمم گذاشتم..قطره اشک ی..بغضم را قورت دادم..دستم را رودمیکش یپوف

 بشوم که از خون من است.. ینیجن نیا الیخیب توانستمیبود..چگونه م

 هم هست. یا گهیدر سرم اکو داد..راه د نبیز ی..صدادمیکش یپر بغض اه

 نوک انگشت اشکم را زدودم.. با

 !؟یچه راه-

 زل زد.. میاب یها لهیدر ت قایسرش را بلند کرد..عم نبیز

 فرار!-

 

 

 ..کردمیم لیو تحل هیرا در سرم تجز نبیز یو حرف ها زدمیرو قدم م ادهیپ در

 خبر دار شود بروم و خودم را گم و گور کنم.. یزیاز چ یبدون انکه کس توانستمی..مگفتیرا او م قتیحق

 است.. زیچ نیبهتر نیا یآر

 

 

*** 

 

 یکوتاه درب باز شد..وارد خانه که شدم چادرم را از سرم در اوردم و رو یدرب انداختم..با چرخش یرا رو دیکل

 کردم.. زانیاو یجالباس
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 و دور تا دور خانه را از نظر گذراندم.. دمیکش یقیعم نفس

 ..گفتمیوداع م شیخانه و عاشقانه ها نیبا ا دیبا

 بود.. یاجبار زندگ نیا یبود ول سخت

و به سمت اتاق حرکت  دمیکش قیعم یدر تنم رخنه کرده بود..آه بی..حس مادرانه عجدمیشکمم کش یبه رو یدست

 کردم..

 به بهشت زهرا رفته بودند.. امیان و تآرام وسائلم را جمع کردم..مام آرام

 را برداشتم و دست به قلم شدم.. یگذاشتم..برگه ا یرا کنار درب خروج چمدانم

ی..شما رو تنها ماکوتاهی شهیم یطوالن دونمیکه نم یمدت کی یمن برا یدوستتون دارم..ول یلی..خامیمامان..ت-

حواست به مامان باشه..مامان رو اول به خدا و  امی..تامیبا خودم کنار ب دی..بادی..لطفا اگر براتون مهمم دنبالم نگردزارم

 ..مراقب خودتم باش..سپارمیبعدم به تو م

 ترگل! دوستدارتون

 

 کاغذ. یدیسف یبر رو دیچک یاشک قطره

 زدم.. یتلخ لبخند

 .گشتیورق کال برم دیداشته باشم و شا یعزتم را جمع کنم و احساس خوش توانستمی..ممردیاگر بابا نم دیشا

 ..کردمیاعتراف م اریو به عشقم به کوه رفتمینم دیشا

 را سرم کردم و چمدان را از گوشه درب برداشتم.. چادرم

 دل بکنم.. شیخانه و عاشقانه ها نیاخر را از ا قیدقا خواستمینم ی..انگاردمشیکشیم نیزم یآرام رو آرام

 چاره چه بود.. یول
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 شدم.. نیگذاشتم و سوار ماش نیرا داخل صندوق عقب ماش چمدان

 لب حرکت کردم.. ریز یرا روشن کردم و با گفتن بسم الله نیماش

 کردم.. یرا پل نیغمگ تمیبا ر یبردم سمت ظبط و اهنگ دست

 !ستمیخوده مقصد سوزناک وار گر تا

 

 

 ماه بعد* ۱*

 

 

 ..بردمیذت مل ایکران در ینشسته بودم و از وسعت ب ایبه در رو

 ..دندیرقصیم ایدر یموج ها تمیبا ر میگرفته بود..موها یرا به باز میموها مینس

 انداختم.. یزدم..به شکم برامدم نگاه یتلخ لبخند

 ..کردمیحس م یرا به خوب نیو من ا زدیبود لگد م یروز چند

 ..کردیو داغ دلم را هر روز تازه تر م شدیحس م بیپدر عج یخال یبود..مادر در کنار فرزند اما جا ینیریش حس

 گل بانو از پشت سر بلند شد.. یصدا

 نهار حاضره دخترم! نیایترگل خانم..ترگل خانم..ب-

انو گل ب یو شمال یو لبخند به سمت خانه سنت یماسه ها بلند شدم..لباسم را تکاندم و به ارام یزدم و از رو یلبخند

 قدم برداشتم..
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* 

 

 

 دختر گل بانو سر صحبت را باز کرد.. دهیکه سپ مینهار خوردن بود مشغول

 ه؟یچ تینیخاله ترگل..اسم ن-

 پسر؟ ایدختره  اصال

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 .. شهیمعلوم م یدفعه که برم سونوگراف نیان شاهلل ا یدخترم..ول سیهنوز معلوم ن-

 ..دینپرس یزیچ گریگفت و د یاهان

 ..دیکش ریرا از وسط سفره بردارم که ناگهام کمرم ت یخم شوم تا سبد کوچک سبز یکم خواستم

که به صورتش زد به گوش خورد..دستم را به کمرم  یآرام یلیخدامرگم گل بانو و س ی..صدادمیزدم و لبم را گز یغیج

 ..کردمیگرفتم و ناله م

 ..کردیدرد م یلیخ

ه و نبات اماده کرد و ب لیزنجف یچا کی عیسر میکنم..بعد هم برا هیککنار خانه ت یبانو کمکم کرد تا به پشت گل

 خوردم داد..

یحس م بیمرد که احساسا و عاشقانه بهت مهر بورزد عج یحام کیوقت ها به  نیا کردمیحس م یشدم..ول آرام

 ..شود

 ساخته بود.. یمرد قو کیمنه زن سخت بود و از من  یکودک واقعا برا نیا حمل
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 بهتر شدم.. دمیکه کش دراز

 همه جا آرام است.. کردمیم حس

 

 

* 

 

 

 ..دادندیم یطراوت و شاداب یبو بی..درختان عجزدمیجنگل قدم م یتو

 آواز پرنده ها به گوش خورد.. یصدا

 آمد.. ییکه ناگهان از روبه رو صدا زدمیو قدم م خواندمیخودم آواز م یبرا

 ..ستمیتعجب به رو به رو نگر با

 که بود؟! او

 ..شدیم کمیو سبز نزد دیبا لباس سف یزن

 بود.. بایز

 بود.. آشنا

 سمتش قدم برداشتم.. به

 .شدیم کمیلبخند نزد با

 به گوش خورد.. شیبایآرام و ز یصدا

 برگرد..منتظرته...برگرد..-
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 شدم؟ یاالتیزدم..خ یپوزخند

 زن که بود.. آن

 داد زدم: بلند

 ؟؟؟یهست یتو ک-

 ..شدیتر م کیو نزد کینزد زن

 زدم.. غیج میفرد رو به رو دنیصورتش کنار رفت و ناگهان با د یاز رو هیسا

 رز-

 

 

 

 گر؟یبود د یچه خواب نینفس زنان از خواب برخاستم..ا نفس

 تشک بلند شدم.. یپاک کردم و از رو یشده از اشکم را با گوشه روسر سیخ یچشمها

 آمدم.. رونیب یبا سقف چوب یاتاق کاهگل از

 ..ستادمیا دادیم شینما یخانه را به خوب اطیتراس کوچک که منظره ح یرو

 بود.. شیگرگ و م هوا

 ..شدیبه مشامم فرستاده م یطراوت و خنک یبو

 ..دمیاز عرقم کش سیبه صورت خ یدست

 رز به خوابم آمده بود؟! چرا

 از برگشتن چه بود.. منظورش
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 باشد.. اریکوه شی..نکند منظور او برگشتن من پدیلحظه دلم لرز کی

 کردم.. یدلم احساس خوب ته

 ..یول

 شد.. یته دلم خال ناگهان

 .کردیاعتراف م یو به همه چ گشتیو دنبالم م آمدیمهم بودم م یذره ا شیاگر برا او

 ..آمدی..خواب به چشمانم نمدمیکش یآه

 گوشه درب تراس نشستم و زانوانم را در آغوش گرفتم.. همانجا

 زانوانم گذاشتم و به اعماق تفکرات فرو رفتم.. یرا رو سرم

 

 

*** 

 

 

 

 آمد.. یدرب ورود یکه ناگهان صدا میدیخندیو با گل بانو و دخترش م میپوست کندن پرتغال بود مشغول

 ..دیبانو خوشحال به سمت درب دو گل

 بود امروز پسرش از تهران برگردد.. قرار

 درس خواندن و دانشگاه به تهران رفته بود و حاال برگشته بود. یبرا

 .دیو لحن بغض آلود و دلتنگ گل بانو به گوش رس یروبوس یصدا
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 بودم.. زبانیتکاندم و منتظر مهمان که نه بلکه م یرا کم می..لباس هاستادمیا

 ..دنشیر دمردانه آمد و در آخ یقدم ها یصدا

 زدم و سالم کردم. یحیمحجوب و مل لبخند

 متعجب سالم کرد.. یهم با ظاهر او

 نگفته بود.. شیاز من برا یزیخاله گل بانو چ حتما

 

 

 

 

 

 شد..رو به مادرش کرد و گفت: کمینزد

 ؟یکنینم یمامان معرف-

 زد و گفت: یبانو لبخند مهربان گل

 .زترهیز بچه برام عزمهمان ماست..ا یدخترمه..ترگل جان..مدت-

 کرد و گفت: یگل بانو خنده ا پسر

 .من رو هم گرفته یجا یپس حساب-

 و گفتم: دمیخند محجوب

 ..دیخاله گل بانو لطف دارن.خوش اومد هیچه حرف نیا-

 گفت و ادامه داد.. یممنون
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 خوشبختم! دنتونی..از دیرشته معمار ی..دانشجووانمیمن ک -

 !نیهمچن-

 

 و به سمت خانه حرکت کرد.. دیکش یقیعم نفس

 بانو هم همراهش رفت.. گل

 باغچه شدم.. یگل ها یگل بانو نشستم و محو تماشا اطیکنار حوضچه کوچک ح همانجا

 !یلذت بخش و بهار یداشتند آن هم در ان هوا یخاص ییبایز

 به شکمم لگد خورد..خنده ام گرفت.. کدفعهی

 ..کندیم تیچه قدر اذ وروجک

 مامان..تحمل کن.. زیو گفتم..عز دمیشکمم کش یش گونه رورا نواز دستم

 ..سیبد..اصال هم برام مهم ن ایاومدنت خوبه  دونمینم ی..ولایدن نیبه ا یایم یزود

 ..یمهم تر زیبد باشه و چهخوب..تو برام از همه چ چه

 !یبچه خودم نکهیو دوم ا یعشقم یادگاری نکهیا اول

 

 ..دیلرز بمیداخل ج لمیموبا

 و تماس را وصل کردم.. برداشتمش

 بود! نبیز

 الو؟-

 ؟یخوب زمیسالم عز-
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 ممنون گلم..خوبم چه خبر؟-

 ام؟یمن ب ای یای..متهیبگم چه خبر..فردا وقت سونوگراف دیمن با-

 ..میآ یمن م میخواستم زبان باز کنم و بگو تا

 !اری.. و..کوهامی.مامان..تدلتنگ شده بودم..دلتنگ خانه. یشد..دوست داشتم بروم..کم یدلم خال ته

 امینه من م-

 ؟یمطمئن-

 .نمتیبی..فردا مزمیآره عز-

 گلم..خداحافظ مراقب خودت باش. یاوک-

 خداحافظ. نیهمچن-

 

 برخاستم.. یو از جا دمیکش یقیعم نفس

 استرس داشتم.. یکم

 بود.. ختهیرا با هم در آم یدوباره آن ها دلشوره و شاد دنید انگار

 و به سمت خانه حرکت کردم.. دمیکش یآه

 

 

 جمع کردن ساکم بودم که در اتاقم زده شد.. مشغول

 پاسخ داد.. نیریش یزدم که او هم با تبسم یبانو وارد شد..لبخند گل

 شد و گفت: کمینزد
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که  ی..مشکلیریهم تلفت زدن بهش و قراره بره تهران..بهش گفتم تو هم همراهش م وانیترگل جان..پسرم ک-

 س؟ین

 ساک خشک شد.. یرو تمدس

دل شکستن ان هم از  یمرد و نامحرم شوم..ول کیبودم نزد اریزن کوه ی..دوس نداشتم تا وقتمیدانشتم چه بگو ینم

 دشوار بود.. میگل بانو برا

 شانه گل بانو زدم.. یکمرنگ زدم و دستم را بر رو یتبسم

 از رفتنم خاطر جگع باشد.. خواستی..مدیترسیم او

 گه؟یچشم گل بانوجان..امر د-

 ..دیام را بوس یشانیزد و پ نیریش یلبخند

 !یو برگرد ینه دخترم سالمت بر-

 از اتاق خارج شد.. یتکان دادم..او هم برخاست و با لبخند خاطر جمع یسر

 ساکم را بستم.. پیو ز دمیکش یقیعم نفس

 

 

*** 

 

 

 

 ..نمیدادم عقب بنش حیشدم..ترج وانیک نیماش سوار
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 بود..هرچه اصرار کردم به داخل خاته برود قبول نکرد.. ستادهیکاسه اب پشت سر مان ا کیبانو با  گل

 ..ستادیعقب نشستم با تعجب ا دیکه د وانیک

 اورم در سمتم را باز کرد و گفت: یخودم نم یبه رو دید یوقت یول

 ..دیمسافر کننیفکر م دینی..وقتس عقب بششناسنیهمه منو م نجایا د؟ینیجلو بش شهیترگل خانم..م دیببخش-

و خراب و گل بان وانیوجه خود را در مقابل ک نکهیا یبرا یمخالف بودم ول نکهی..با استمین شیب یدل گفتم..مسافر در

 سر تکان دادم و عقب نشستم.. ینکنم و نفهمند چقدر لجبازم به ارام

 

 

 اتفاق خوشحال بودم.. نین چه قدر بابت ارد و بدل نشد و م نمانیب یحرف چیطول مدت راه ه در

 ..شدیبلند م وانیک نیبود که از دستگاه ظبط ماش یمیاهنگ مال یصدا تنها

 و دمینفهمد..لبم را با تمام قدرت گز یزیچ وانی..تالش کردم کدیکش ریجا به جا شوم که کمرم ت یکم خواستم

 خودم را جابه جا کردم..بهتر شد.. یرا بستم..به ارام میچشمها

 

 یلبم امد..چقدر دلم برا یرو ی..لبخندمیدیبودم به تهران رس نیکه درون ماش ییاز گذراندن مدت طاقت فرسا بعد

 شهر و خانواده ام تنگ شده بود.. نیا

 مقصدم کجاست.. دیاز بدو ورود به شهر پرس وانیک

 داشتم.. یرینظ یب اقیفرزندم مطلع شوم..اشت تیز جنسرا دادم..خواستم اول ا نبیهم ادرس مطب ز من

شدن  دهیکش یمن با صدا غیج یکرد و صدا یترمز بد نیوافکار خودم غرق بودم که ناگهان ماش االتیخ در

 مخلوط شد.. نیماش کیالست

. 
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. 

. 

 هم گشوده بودم.. یرا محکم به رو می..پلک هادمیکشیم یدر پ یپ یها نفس

 را باز کردم.. میارام است پلک ها یهمه چ دمید یوقت

را که مقابلم حصار شده بود گرفته ام..و  وانیدست ک یرا که باز کردم متوجه شدم چگونه و با چه قدرت میها پلک

 ..کندیاز عرق من نگاه م سیبه صورت خ یبا نگران وانیک

 را رها کردم.. وانیک یرا درک کردم و بازو تی..فقط موقعدمیفهمینم یچیه

 گذاشت.. یصندل یو چشمانش را بست و سرش را رو دمیاز بابت من جمع شده بود عقب کش الشیهم که خ وا

 لگد زدن کودکم را حس کردم ارام گرفتم.. ی..وقتدمیبه شکمم کش ی..دستزدمینفس م نفس

 ..دمیکش سمیخ شانسیپ یلرزانم را رو دست

 بلند شد.. وانیک یصدا

 !خوامیجلوم..معذرت م دیچیپ کدفعهی ییرو به رو نیمتاسفم..ماش-

 به من نرسد استرس به حراج گذاشته است. یصدمه ا نکهیا یقدر براندارد و چه یریبود تقص معلوم

 

 

 شدم.. ادهیکردم و پ یتشکر وانی..از کمیستادیبه درب مطب ا رو

 زد: میدر را ببندم که صدا خواستم

 ترگل خانم!-

 بله-
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 دنبالتون؟ امیب یک-

 س؟یکه ن ی.مشکلزنمیزنگ مبهتون -

 نه اصال.پس فعال-

 را بستم. نیگفتم و درب ماش یخدانگهدار

 الوده تهران را به مشام فرستادم.. یو هوا دمیکش یقیعم نفش

 از کنارم گذشت.. یبا تک بوق وانیک

 تهران! یها یدلتنگ نیزدم به ا یلبخند

 

 از جانب او وارد شدم.. یدییزدم..با بفرما نبیبه در اتاق ز یا تقه

 

 بلند شد و با ذوق آغوشش را باز کرد و به سمتم امد. زیاز پشت م دیمرا د تا

 

 در آغوشش گرفتم.. یلبخند به ارام با

 !محبتیداشتم به کم اجیاحت

 ..میاز هم جدا شد میکه در آغوش هم ماند یکم

 کنار خودش نشاند.. یمبل یدستم را گرفت و رو نبیز
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یم میگونه ها یتند تند بر رو میاشک ها دمیدیدستگاه م یرا رو رشیو تصو دمیشنیبچه را م یصدا یوقت

 ..دندیچک

 را در تنم کاشته بود.. یوصف نشدن یو عاشقانه مادر بودن لذت بایز حس

 شد.. کمینزد نبیز

 کرد و نگاهش را سمت من سوق داد.. یچشمش برداشت و برگه داخل دستش را وارس یرا از رو نکشیلبخند ع با

 

 

 

 ذوق گفت: با

 پسر خوشگله! کیدختر ناز و  کیشما  یمامان خوشگله..بچه شما که نه..بچه ها گمیم کیبهت تبر-

 ..دیگرد شدند..چشمه اشکم خشک میچشمها نبیحرف ز دنیشن با

 ..دیهم لرز یرو یفروغم کم یب یها لب

 ؟یچ-

 ..دیچیاق پدر سرتاسر ات نبیخنده ز یصدا

 پسر! هیدختر و  هیبعله..دوتا..اونم -

که شاعرانه عشق را صدا  میشد..اشک ها میروانه گونه ها می..پر از عشق..از شوق..دوباره اشک هادمیخند کدفعهی

 ..زدندیم

 دل خدارا بارها و بارها شکر کردم.. در

 عاشقانه و مادرانه شدم.. یرا بستم..آرام آرام وارد خلسه ا میچشمها
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 ..دیرسیم دیبا گهید قهیزنگ زده بودم..تا چند دق وانیسرم مرتب کردم..به ک یرا رو چادرم

 :زدیم میکه بلند صدا دمیرا شن نبیز یساختمان که خارج شدم ناگهان صدا از

 ترگل...ترگل!-

 تعجب به عقب برگشتم.. با

 م در دستش بود..ه لشی..موبادییدویسرعت به سمتم م به

 شد.. کمیکه نزد کردمینگاهش م متعج

 ..زدیقلبش گذاشته بود و نفس نفس م یرا رو دستش

 گرفته و بغض آلود گفت: یلرزان و حال یکه حالش جا آمد با لب ها یکم

 !رهیبجنب ترگل..داره م-

 ..زدیکردم..چرا درست حرف نم اخم

 !نب؟یز هیمنظورت چ-

 تکان داد و گفت: یرا عصب سرش

 فرانسه.. رهیپرواز داره..داره م گهیساعت د کی..االن فرودگاهه..رهیداره م اری...کوهاریکوه-

 ..دمیشنینم زیچ چینفسم بسته شد..ه راه

 ..شدیبه طور مداوم در سرم تکرار م "رهیداره م"واژه  تنها
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 گفت؟یچه م او

 رود؟یم اریکوه

 شدند.. یارج میشکست..اشک ها میدر گلو بغض

 گوش دهم.. شیحرف ها یتا به باق ستادمینا گرید

 

 بود رفتم.. ستادهیکه ا وانیک نیبه سمت ماش کردمیو هق هق م ختمیریکه اشک م همانطور

 داد زدم: هیکه با گر دیبگو یزیخواست چ یبا نگران دیوضعم را د تا

 فرودگاه! دیبر کنمیخواهش م-

 را روشن کرد و به سمت فرودگاه حرکت کرد.. نیتکان داد و ماش ینگفت..سر یزیچ

 

 

 

که در خود داشتم به سمت  یشدم..با تمام قدرت و سرعت ادهیپ نیاز ماش یبدون معطل میدیفرودگاه که رس به

 فرودگاه پرواز کردم..

 ..ختندیریم میگونه ها یمهابا بر رو یب میها اشک

 تمام شد؟ یزود نیهم به

 اش را ترک کند؟ شهیوطن و عاشق پ نیا یبدون خداحافظ خواستیبودم که م زیارزش و ناچ یب شیانقدر برا یعنی

 چه؟ کندیرشد م یپدر دیکه درون من به ام یکودک که نه کودکان یحت

 عاشقم هست.. دیگویو م گرددیکه او بر م روراندمیپ ییاهایرو المیدر خ قدرچه
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 فرودگاه شدم.. وارد

 نگاه کردم..ساعت بزرگ فرودگاه  به

 وقت رفتنش بود.. گهید قهید دو

 هقم اوج گرفت.. هق

 !کندینداشتم که کجاست و چه م یتوجه وانیبه ک اصال

 ..نمیپدر فرزندانم را بب گرید کباری خواستمیم تنها

 ..وستیبه وقوع پ گرید یلیرا زدودم اما س میپشت دست محکم اشک ها با

 چسباندم.. شهیرا به ش میفرودگاه رساندم..کف دست ها شهیرا به ش خودم

 ..گشتمیگمشده خود م مهیتمام مسافران دنبال ن انیم از

 ..رفتندیخندان باال م ییبا رو همه

 ..فشردمیو قلبم را که در حصار دستانم بود م کردمیهق م هق

 پرواز کرد.. مایتمام شد و بلندگو اعالم کرد که هواپ قهید دو

 چسباندم.. شهیسر خوردم..سرم را به ش نیزم یرو زدمیزدم و همانگونه که زار م شهینوا و لرزان به ش یشت بم چند

 ..رفت

 ام رفت.. یزندگ دیام

 فرزندانم رفت.. پدر

 ..کردمیحس م یلومتریدلم را به وجودش هر چند در چند ک قدرچه

 قابل باور و تحمل بود.. ریدور از وطن غ اما

 ..دمیکش یآه
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نم کرده بز یگستاخ نیرا که چن یحصار کمرم شد..با شوک و چشمان گرد شده خواستم برگردم و کس یدست ناگهان

 اما مرا محکم به خودش چسباند..

 را در کنار گوشم حس کردم.. شیبزنم ناگهان صدا غیخواستم ج تا

 و آشنا.. نیآرام..دلنش ییصدا

 ..ختندیر میگونه ها یدوباره بر رو میاشک ها شیصدا نیطن دنیشن با

 شد.. میمهمان لب ها یپر مهر لبخند

 بود.. اریکوه

 دختر؟ ارمیبدون تو دووم م یواقعا فکر کرد-

 کنم؟یو عشقم رو فراموش م رمیوطن م نیاز ا یکرد فکر

 بود.. ی..شوک بدمیچه بگو دانستمیانداختم..نم نییرا پا سرم

 ..زدیتند م بیزده شده بودم..ضربان قلبم عج جانیه

 ..دیام را بوس قهیامده ام را کنار زد و کنار شق رونیفر ب یاز مو یا تره

 من! یدوستت دارم ترگل زندگ-

 ..دیکشیپر م شی.دلم براتحمل کنم توانستمینم گرید

به  ریداده شد متح نسوقییبود اما ناگهان تا نگاهش به پا رهیچشمانم خ ی..به چشمانش زل زدم..او هم به اببرگشتم

 عقب رفت..

 لبانم خشک شد..ماتم زده بود.. یشدم..لبخند رو متعجب

 بود..نگران بود..ناراحت بود.. یعصبان

 زد.. میصدا وانیک میبگو یزیخوتستم چ تا
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 برگشتم.. وانیبهم وارد شد..به سمت ک گرید شوک

 نواخت؟یم ییبایز نیتاحاال مرا با اسم کوچک آن هم به ا یک از

با تمام سرعت  کدفعهیو  رفتیعقب عقب م یدهم..برگشت..با بهت و نابارو حیتوض اریکوه یخواستم برگردم و برا تا

 ...دییدو رونیبه سمت ب

 

 اش نگاه کردم.. یخال یبه جا ینابارور با

 شد؟ یچ

 و زود اتفاق افتاد؟ یانقدر ناگهان یهمه چ چرا

 آغاز شد.. یبود و باز بد یا هیثان یخوش چرا

 ..کردمینگاه م اریکوه یخال یو مبهوت به جا مات

 ..ستادیسرم ا یمتعجب باال واتیک

 شده ترگل خانم! یچ-

 بلند شدم.. میاز جا تیو با عصبان دمیرا در هم کش میبودم..اخم ها یدست او عصبان از

 گفتم: ستمینگریرنگش م یقهوه ا یها لهیبرداشتم و همانطور که با خشم به تسمتش قدم به

 ن؟هان؟؟یصدا زد کیمن رو که متاهل و متعهد هستم به اسم کوچ یشما به چه جرئت-

 را باال اورد و گفت: شیمتعحب دست ها وانیک

 یرفتار کنم که انگار ب ینداشتم..فکر کردم اون اقا مزاحمتون شده خواستم طور یمن قصد بد نیشیم یعصبان چرا

 ..نیستیصاحب ن

 .مشهود بود داد زدم میکه در صدا ی.با تمام خشم و نفرتشدم. یحرفش جوش نیا با
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..همه ندارم اجیاحت تیمالک یجز اون برا یبشر یبن چیاون اقا شوهر من بود..صاحب من بود..عشق من بود..من به ه-

 ..دیرو نابود کرد زیچ

..چادرم را کردیزود قضاوت م دی..حق داشت..نباکردیبه من نگاه م ی..با نابارورختندیر میگونه ها یبر رو میها اشک

 سرم کردم.. کردمیبرداشتم و همانطور که هق هق م نیزم یاز رو

 زد.. میصدا وانیبروم که ک یبه سمت درب خروج خواستم

 .برنگشتم

 ..کنمیجبران م-

 زدم.. یپوزخند

 ..خورهیبه درد خودتون م-

 ..میگیرو م زیو همه چ میکنیم داشیو پ میریاما م-

 ثابت کند.. توانستی..مگفتینم یشدم..حرف بد مردد

 برگشتم.. هیطمان با

 ..میبر-

 حرکت کرد.. یو به سمت درب خروج دیدر چشمانش درخش یخوشحال برق

 

 

 

**** 
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 نشد.. میکن دایرا پ اریتا کوه میزد یشده بود..به هر در شب

 گفتم.. شی..ماجرا را برانبیسر زنگ زدم به ز اخر

 که قرار است دیبه من بگو نبیاست خواسته تا ز اریکوه یمیکه دوست صم نبیشوهر ز دیاز فر اریهم گفت کوه او

 برود.. رانیاز ا

 ..دهدینشان م دیعکس مرا به فر اریکوه یوقت اخر

است خبر  مانیپزشک زا نبیز نکهیاز ا اریدوست خانمش هستم..خدارشکر فقط کوه دیگویو م شناسدیمرا م دیفر

 ندارد..

 زیمرا دوست دارد و خواسته ثابت کند ..اما با اون سوتفاهم همه چ اریبوده و کوه یالک یهمه چ فهممیبعد هم م که

 ..شودیخراب م

 کردم یخداحافظ نبیو از ز دمیکش یآه

 

 

 دگرگون بود.. بینبود..حالم عج یوضع خوب نیا اصال

 ..کردمیبدنم حس م یرا در تک تک اعضا یقرار یب

 سوق دادم.. ابانیطرف و آن طرف خ نیرا به ا نگاهم

 شده بودم.. یاالتیخ

 کنم.. دایپ توانمیرا م اریکوه کردمیم حس

 !یکیاز تار یدر پرتوا یحت
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 زد.. میصدا وانی..کدمیکش یآه

 م؟یایشمال..باز فردا ب میبرگرد ستیبهتر ن-

 کردم.. یزیسرعت سرم را بلند کردم..اخم ر به

 ..یزیچ یهتل هی رمیمن م نیبرگرد نیتونیم نینه اصال..اگه شما خسته شد-

 تکان داد.. یمتاسف سر وانیک

 ندارم.. ی..و گرنه من مشکلسیخوب ن تتونی..وضعنیینه منظورم شما-

 

 شدم.. رهیخ رونیبه ب نیماش شهیو از ش میکش یپوف

 ام را نوازش کردم.. یالیو کودکان خ دمیبه شکمم کش یدست

 !داد؟یرخ م یامشب معجزه ا شدیم یچ

 

 را بستم.. میتکان دادم و چشمها یس

 ..دیلرز بمیدرون ج لیموبا ناگهان

 متعجب شدم.. نبیشماره ز دنی..با دبرداشتمش

 ..حتما حواسش نبوده..میاالن با هم صحبت کرد نیکه هم ما

 بود. رهیکنجکاو به من خ وانیرا وصل کردم..ک تماس

 

 ؟یدوباره زنگ زدشده  یسالم..چ-
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 وحشت کردم.. نبیآلود ز هیگر یصدا دنیشن با

 ترگل..-

 که در قلبم نهاده شده بود لب زدم.. یمیترس و ب با

 نب؟یشده ز یچ-

 بغض آلود گفت: ییصدا با

واقعا  ندفعهی..ایدب رهیداره م اریکوه گهی..مشدهیچ گمیم پرسمیامشب اومد خونه..حالش خوب نبود..ازش م دیفر-

 ..رهی..داره مرهیداره م

 ..او چه گفت؟ستادیکه زد قلبم ا یحرف با

 ..بخاطر قضاوت زود..تی..ان هم با قاطعرودیم

 ؟یچه گناه به

 کند؟یم یتنها با جان من باز یباز نیا یمحاکمه شوم..چرا بالها یباز نیدر ا دیچرا با من

 گفت: دیآیاز من نم ییصدا دید یوقت

 گهید یکیتو سهم  گهیعذاب وجدان داره که به تو دست زده..م گهی..مسیحالش خوب ن اریکوه گهیم دیفر-

 ..یا گهید یکیاالن تو مال  یول زنهیعاشقانه برات م اری..درسته که قلب کوهیبود

 و با داد گفتم: ختمی..اشک ردیخودم نبود..بدنم لرز دست

 اونم..من همسر اونم... یاون تو شکممه..من ماور بچه ها ی..بچه هاستمین گهید یکی..من مال ستمی..نستمین-

 بود.. دهیهق امانم را بر هق

آمد که دارد  یم یاز پشت گوش دیفر ی..صداکردیتاب تر م یقرارم را ب یحال ب یهم مشت گوش نبیز هیگر یصدا

 .کندیرا آرام م نبیز

 سالم کرد و گفت: یبه ارامرا برداشت. یگوش دیفر
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سر  ییبال ی..بره دبشهی..داره نابود منیعاشقش نیو بهش بگ نی..برنیپرواز داره..بر۹ترگل خانم..اوت امشب ساعت -

 ..ارهیخودش م

 ..بتیهمه درد و مص نیاز ا نینجاتش بد نیبر

 هق هق گفتم: با

 ن؟یندا حیچرا شما بهش توض-

 و گفت: دیکش یپوف

نداد فقط از  یاجازه خداحافظ یچمدونش رو برداشت و رفت..به خدا حتشده بود..اومد خونش و  وانهیمهلت نداد..د-

 پرواز داره.. ۹ساعت  دمیفهم طشیبل یرو

 کردم.. یامان خداحافظ یتکان دادم و ب یسر کیستریه

 

که نگران  وانیخطاب به ک دندیچک یم زانیر دیچانه مروار ریتا ز میگونه ها یمهابا بر رو یبمیکه اشک ها همانطور

 گفتم: کردینگاهم م

 ..رهیواقعا داره م ندفعهی..ارهیفرودگاه..داره م نی..برنیبر-

 

 تکان داد.. یگفت و سر یا باشه

 سرعت به سمت فرودگاه حرکت کرد..را روشن کرد و با تمام نیماش

 وقت بود.. گهیساعت د مین

 که مقابلمان بود آه از نهادم بلند شد یمیعظ کیتراف دنید با

 موج گرفتن.. شتریب میها اشک

 تکان داد... یو تاسف سر ینگاه کرد که با ناراحت وانیبه ک انیگر یچهره ا با
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 را بشکند.. نیرا بستم و اجازه دادم هق هقم سکوت خفقان اور ماش میچشمها

 کردم.. نیحواله درب ماش یمشت

 ..ایبود خدا یبتیچه مص نیا

 .گشتیآزاد م گریساعت د کیکه حدودا  یکیزمان بود و تراف گرید قهینگاه کردم..ده دقام یساعت مچ به

 

 

 

 

 بر سرم زد.. یفکر

 شد.. رهینگاه کردم..متعجب بهم خ وانیبه ک دیترد با

را باز کردم و زدم  نیدر سر دارم امان ندادم و بدون تامل درب ماش یخواست دهان باز کند و بپرسد چه فکر تا

 ..رونیب

 ..دیسرم سوت کش ینطوال کیتراف دنید با

 ..خوردمی..و حسرت مدمیکشیم بتیو تا اخر عمر مص ماندمیباز م اریاز پرواز کوه نشستمیم نیاگر در ماش واقعا

 

 ها رد شدم و به سمت فرودگاه حرکت کردم.. نیماش یرا محکم گرفتم و با تمام توان و سرعت از ال به ال چادرم

 به انجا برسم.. قهیبه عرص پنج دق توانستمینداشت..م یادیز فاصله

 نداشتم.. یتوجه زدیاسمم را صدا م یکه با نگران وانیک یصدازدن ها به

 افکارم را محصور خودش کرده بود.. زیچ کی تنها
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 بود و بس! اریکوه

 

 ..دادمیمردم و عابران گوش نم یها و داد زدن ها نیماش ی..به بوق زدن هازدمینفس م نفس

 ..خواندیرا فرام مایعود هواپص میصدا تنها

 

 ..ختندیریم میگونه ها یبه رو میها اشک

 ..کردمیلبم نشست..هق هق م یرو ی..لبخند تلخدمیفرودگاه رس به

 کردم.. شتریرا ب سرعتم

 ..گرید قهیدق۴نگاه کردم.. یساعت مچ به

 زدم و خدا رو با تمام توان صدا زدم... یغیج

 سالن شدم.. وارد

 ..کردندیبا تعجب مرا نگاه م یا عده

 مهم نبود.. میبرا

 ..خواستمیرا م اریکوه فقط

 به خس خس افتاده بود.. میگلو

 حرکت نکردم.. شهیبه سمت ش ندفعهیا

 ..نبود..کردمیو با استرس به اطراف نگاه م ستادمیسالن فرودگاه ا وسط

 ..زدیرفته باشد آتشم م نکهیا الیخ یحت

 شدت گرفتند.. می..اشک هادمیرا گز لبم
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 هم نگاه کردم..نبود..نبود.. باز

 هق کردم.. هق

 را..ذره ذره ام یکردند نابود ینفر با تعجب نگاه م چند

 ..دیکشیم ریدلم ت ریخوب نبود..ز حالم

 کمر هم به ان افزوده شد.. درد

 ..کردمیمقاومت م دینبود..هر چند طاقت فرسا بود با مهم

 خشک شدم.. مین در جاناگها نیب نیا در

 ..ستادیقلبم ا کندیمخصوص حرکت م گاهیاشفته به طرف جا یکه چمدان به دست با صورت یفرد دنید با

 بود.. اریکوه او

 من بود.. اریکوه

 ..زدیقرار م یندادم..امان ندادم..قلبم ب مهلت

 ..دیکوبیتپنده م نبضم

 .زدندیتنم او را صدا م یجا یجا تمام

 ..دیبخشیبه من م یانرژ یشل بود ول یمردانه اش هر چند کم یها قدم

را بستم آغشون را باز کردم و از پشت  می..چشمهادمیبا او داشتم..رس ی..با تمام سرعت..فاصله کمدمییطرفش دو به

 دستانم را حصار تنش کردم..

 تنش را حس کردم.. لرزش

 بود.. ستادهیا

 ستادم..فر میها هیرا با تمام وحود به ر عطرش
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 رفت.. نیاز ب قهیدق کیچند وقت در  نیا یدلتنگ

 روان شدند و هق هقم اوج گرفت.. میها اشک

 بود.. نییبرگشت..سرم پا یارام به

 چانه ام قرار داد و صورتم را بلند کرد.. رینگاهم کرد..دلتنگ نگاهش بودم..دستش را ز یطوالن یمکث با

 بود.. دهیژول شیاشفته و موها یدر امده بود..صورتش کم ششیر

 نشده بود.. یعوض یمن عوض شده بود ول اریکوه

 من بود.. مال

 ندادم..حال نوبت اعتراف من بود.. مهلت

 ارینشدم..من عاشق کوه نیعاشقت شدم..من عاشق ابت دمی..از همون روز اول که داریکوه قتهیحق نیع یهمه چ-

 شدم..

 منه.. یپدر بچه ها یکی..و تنها زنهیو هنوز هم م زدیم یکی یفقط برا قلبم

 من.. اریدارم کوه دوست

 کوه پشتم باش. مثل

 

 

 

 درنگ مرا در آغوشش حل کرد.. یب اریکوه

 ..شومیحل م اریدارم با کوه کردمیکه حس م فشردیمرا به خود م آنچنان

 بود.. ینیریش حس
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 ..نیریش یلیخ

 ..دیکش ریدلم ت ریز ناگهان

 نگاهم کرد.. ختهیاشک ر نکهیقرمز نشان از ا یبا چشمها ارینشستم..کوه میگفتم و سر جا یآخ

 انقدر دلتنگم بوده؟ یعنی

 ..کردیتصورش هم غرق در لذتم م یحت

 !یوصف نشدن یلذت

 گفت: ینگران با

 شد؟یترگل من..چ شدهیچ-

 خشک شده ام لب زدم: یلب ها با

 درد دارم! کنهیکمرم درد م-

 به شکمم نگاه کرد و گفت: یبا نگران اریکوه

 ماه چندمته؟-

 از درد گفتم: یبغض ناش با

 هفتم..-

 تعجب گفت: با

 واقعا؟-

 اره تکان دادم.. یبه معنا یسر

 بدون تاملم توجه نکرد.. نیه یبلند کرد و به صدا شیدست ها یدرنگ مرا رو یب

 تا مرا از انجا خارج کند.. دییکه داشت دو یتمام سرعت با
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 گردنش فرو کردم.. یرا دور گردنش حلقه کردم و سرم را محکم درون گود میها دست

 کار از درد خود بکاهم.. نیبا ا خواستمیم

 

 

*** 

 

 

 از خواب بلند شدم.. یکس یصدا با

 بود.. قیعم یخواب

 نگاه کردم.. واریدر و د به

 بودم.. مارستانیب

 ..خوندیسرم بود و قران م یباال اریکوه

 شدم.. رهیزدم و با عشق بهش خ قیعم یلبخند

 را مرتب شانه زده بود.. شیرا زده بود و موها ششیر

 کرده بود.. ضیتعو دیسف یراهنیرا هم با پ شبیچروک د راهنیآن پ یحت

 من خودش را آراسته بود! یمن برا مرد

 

 زل زد.. میاب یها لهیخودش حس کرد سرش را بلند کرد و به ت ینگاهم را که به رو ینیسنگ

 گذاشت.. یو کنار دیرا بست و بوسزد و قران یمهربان لبخند
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 قرار داد.. کمینزد شتریاش را ب یصندل

 شد.. رهیخ میچانه ام قرار داد با عشق به رو ریدستش را ز کی

 بودم.. یینگاه ها نیرا نداشتم اما من محتاج چن شیرایگ ینگاه ها طاقت

 میلب ها یرا رو شیصورتم کرد و بدون درنگ لب ها کیرا باز و بسته کردم که ناگهان صورتش را نزد میها پلک

 گذاشت..

 

 ..دیبوس قیعم

 

 

 *اری*کوه

 

 

 

 

 شد و گفت: کمینزد دکتر

 میمادر و بچه ها بکن یبرا یکار میتونیما نم گهیامروز عمل شه وگرن د یطیتحت هر شرا دین؟بایباعمل که موافق-

 تکان دادم.. یسر یارام به

 فکر کردم و گفتم: یکم

 !شه؟ی!اون خوب م؟یحال خانومم چ-
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 تکان داد.. یسر کردیم یرا وارس شیهمانطور که برگه ها دکتر

 یادیز یروان یمدت دچار شک ها نیشدن..انگار ا فیضع یلیبه خدا باشه..خانومتون خ دیبا دتونی..امدونمینم-

 به خدا باشه دیبا دتونیفقط ام گمیبچه ها داشته..بازم م یمادر و هم برا یهم برا یبد راتیتاث یلیخ نیشدن و ا

 گفتم و دکتر با گفتن فعال از کنارم رد شد.. یممنون

 بود.. ختهیبه هم ر اعصابم

 احمقانه من بوده.. یترگل خوب نبود..به خاطر کارها حال

 اون حاملست اخه.. دونستمیچه م من

 زنگ بزنم.. امیاومد به ت ادمیاتاقش شدم..قبل از وارد شدن  کی..نزددیکشیبراش پر م دلم

 رو گزفتم.. امیرا برداشتم و شماره ت لمیموبا

 بوق برداشت.. نیاول با

 امیت یسالم خوب-

 نشد؟ یخبر اریکوه شدیسالم ممنون..چ-

 زدم.. یتلخ لبخند

 ..میمارستانیمنه..ب شی..االن پامیشده ت دایپ-

 بلند شد.. زدیدرش موج م یدادش که نگران یصدا

 ار؟یافتاده کوه یچرا؟چه اتفاق مارستانی؟بیچ-

 ..دمیکش یقیعم نفس

 ..ترگل حاملست..ستین یچیه امیآروم باش ت-

 دادش بلند تر شد.. یصدا
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 ..یجدن به لبم کرد اریکوه گهیافتاده؟بگو د ی..نکنه براش اتفاق بده؟نکنهیمنظورت چ-

 

 اش را کم کنم.. یاز نگران یبه زبان اوردم تا کم یحرف ول نیواسه گفتن ا دمیکشیخجالت م یکم

 منن! یبچه ها-

 را خاموش کردم.. لیمهلت ندادم و موبا گرید

 ..فرستادمیم رونیرا بستم و پشت سر هم بازدمم را ب میچشمها

 یو مادرش از شدت نگران امیمدت ت نیا داندیفرستادم..خدا م امیت یرا برا مارستانیرا گشودم و ادرس ب میها پلک

 شدند.. ریچقدر پ

 

 

 

 *ترگل*

 

 

 

 ..کردیدلم را غوغا م شیشدم که نم اشک درون چشمها رهیخ یاریبغض به کوه با

 نه؟ شمی..خوب نماریراستش رو بگو کوه-

 

 زد.. یتلخ لبخند
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 ..نیهم یبش نی..قراره فقط سزاریقربونت برم..چرا خوب نش یشیمعلونه که خوب م-

 و گفتم: دمیکش ی..با دست لرزانم به شکم برآمدم دستدیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

دا و به خ سپرمتونیباشه..م گهیو من نبودم..حواستون به هم د ایدن نیبه ا نی..اگه اومدیقربونتون برم مامان یاله-

 ا؟؟یباباتون..باشه مامان

 هق هق افتادم.. به

 ..دیگریبود که م نینشان از ا شیرزش شانه هاپشتش را به من کرد..ل اریکوه

 !ستیگریبود که مرد من م میوخ نیچن نیحالم ا یعنی

 

تخت  ی..کمکم کرد روستادیتخت را دور شد و مقابلم ا اریکردن شدم..کوه هیرا برگرداندم و مشغول گر میرو

 ..دیرا بوس میموها یاش گذاشت و رو نهیس یتخت نشست..سرم را رو ی..کنارم رونمیبنش

 به دلم نشست گفت: بیکه عج نیمحکم و دلنش یلحن با

 زم؟ی..من عاشقتم..پشتتم..باشه عزیطیترگل..تحت هر شرا یشیتو خوب م-

 ..دمیبغض و اشک خند انیم

 ..منم عاشقتم و دوست دارم!دونمی..ماریکوه دونمیم-

 

 

*** 
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 ..کردیهم زمان با تختم حرکت م اریکوه

ه را به نشان شیپلک ها یبه ارام میانداختم که به رو اریبه کوه قیعم یکامل وارد اتاق عملبشم نگاه نکهیاز ا قبل

 باز و بسته کرد.. نانیاطم

 لبخند وارد اتاق عمل شدم.. با

 و مامان تنگ شده بود.. امیت یبرا دلم

و  کنمیم یخوشبخت یارزو شانیراب نجای..اما اگر نبردم..از همنمشونیبیو م رومیجان سالم به در بردم که م اگر

 ..میگویوداع م

 

 بسته شد.. میارام ارام پلک ها یهشوشیب یسرم بودند..بر اثر دارو یکرد..همه باال ستیمخصوص تختم ا یجا

 

 

 نبود.. ییاطرافم قابل شناسا یخوب فضا یلیاطراف را در برگرفته بود..خ هیس یشده بود..مه فضا کیتار هوا

پرده گوشم را  خواستندیم ایو بزرگ که گو عی..آنچنان وسآمدیزوزه گرگ و نفس نفس م یسخت بود..صدا دنید

 .پاره کنند

 گفتم: شدیم دهیکه از ته چاه شن ییو ترس به لرز افتاده بودم..با صدا میشدت ب از

 ست؟ین نجایا یکس-

 بار ها و بارها در فضا بلند شد.. میصدا سیمقناط

 خشک شدم.. آمدیم دارمیپوش که به د دیسپ یشخص دنیرا برگرداندم که با د میرو دیام نا

 .شدیتر م کیو نزد کینزد دیبا جامه سپ یزن
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 را به نزدم برساند.. یخبر مهم خواستیم ایگو

 ..دیکاوی..تمامم چشم شده بود و آن زن را مستادمیا کنجکاو

 عوض شد.. یاش را شکار کردم همه چ یمن چهره واقع دیرس کمیتا زن به نزد اما

 رز بود! او

 ..ستینگریرا م میشدم که معصومانه چشم ها رهیخ یو بغض به رز رتیح با

 سکوت را شکست.. نیکداممان برنخاست..اما رز ا چیاز ه صدا

ون ..همی..همون رنگ..همون مهربانشمیغرق م امیت ی..انگار دارم تو چشمهاکنمیبه چشمهات نگاه م یوقت-

 .کردیم گهید یایدن کیمن رو وارد  بیعج یعشق..و همون خلسه ا

 گفتم: یلرزان یبغض و صدا با

 رز-

 

 

 

 قرار داد.. فشیرا جلو اورد و دستان سرد من را در حصار دستان گرم و لط شیزد و دست ها یمهربان لبخند

 ..یو مرگ هست یدارن..االن تو درست وسط مرز زندگ ازیترگل..مراقب همه باش..همه به وجود تو ن-

یدستم رو رها م ایو  میریو با هم به آغوش مرگ م یریگیاالن دست من رو محکم تر م ایبه خودت داره.. یبستگ

 ..یگردیو مامانت برم امی..تاریبچه هات..کوه شیو به پ یکن

 با خودته! انتخاب

 مایدوباره ت دنیبچه هام و ماندن کنار عشقم که تازه به دستش اوردم..و د ندیبود..اما د یخوردم..انتخاب سخت کهی

 بود.. ی..همه حس خوبیو مامان و رفع دلتنگ
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 کنم رو به رز گفتم: شیرا کردم..اما قبل از ان که بازگو انتخابم

 ..هر روزش درده!ارهیبدون تو دوم نم امی؟تیگردیتو چرا برنم-

 مهربان زد.. یلبخند

 نیفرصت انتخاب داده..پس برو و از ا کی..اما خدا بهت یینجای..تو هم به خواست خدا انجامیواست خدا امن به خ-

 کن.. یراحت زندگ الیاستفاده کن..نوبت توعه ترگل..برو و با خ یفرصت به خوب

 رهیخ گریکدیبه  یوصف نشدن یزدم..حالم خوب شده بود..دست رز را رها کردم..هر دو با لبخند ینانیپر اطم لبخند

 بلند گفت: ییرز با صدا نیب نی..در اکشاندیمن را به عقب م یقو ییروی..نمیبود

ق عش کیکردن با  یکنه..اون حق زندگ یدوستش داشتم..بهش بگو عاشقشم! بهش بگو زندگ یلیبهش بگو خ-

 خالص دوباره رو داره!

 باشه تکان دادم.. یبه معنا یبغض و لبخند سر با

 ..دمینفهم یچیه گریو د دیرز چک یگونه از چشمها دیمروا یم محو شد..قطره اشکارام ارا یچ همه

 

 

 *اری*کوه

 

 

 بودند.. رهیخ میبه چشمها یو مادرش با نگران امیبغص درب اتاق عمل را بستم..ت با

 ام را گرفت.. قهیبا داد  دید میچشمها یدیکه رد اشک را درون سپ امیت

 !ید حرف بزن لعنت ار؟یشده کوه یچ-

 شدند.. یجار میگونه ها یبر رو مینداشتم..بغض مردانه ام شکست و اشک ها میاشک ها یرو یکنترل گرید
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لب  ریوقفه و مدام ز ی..تنها بدادمیگوش نم امیت یسر خوردم..به داد ها واریهق مردانه ام اوج گرفت..گوشه د هق

 ..کردمیزمزمه م

 ت!رفت..مادر بچه هام رفت..عشقم رفت..ترگلم رف-

 دستش را محکم به گونه اش زد.. غیسرش فرود آمد..و مادرش که با ج یرو شیکه ناباور دست ها ییاامیت و

..درب اتاق عمل باز شد..دکتر میکردیو از خدا ترگا را طلب م میزدیبود آنجا..هر کداممان ضبحه م یمحشر یصحرا

 کوچک نوزاد هارا نزدمان آوردند.. یشد..تخت ها کمانیافتاده نزد یبا سر

 دادم.. هیتخت تک یفلز لهینشستم و سرم را به م شانیکیاوج گرفتند..کنار تخت  یاشک ها میچهره بچه ها دنید با

 عشق را تجربه کرده بودم.. نیریبودم..تازه مزه ش دهیگفت متاسفم و قلب من شکست..تازه بهش رس امیبه ت دکتر

 ..شدینم ینجوریا کردمی..اگر شک نمکردمی..اگر قضاوت نمکردمیزودتر اعتراف م من بود..اگر ریتقص همش

 پرستار بلند شد: غیج یصدا میبکو لهیخواستم سرم را محکم به م تا

 دکتر...به هوش اومد!-

 

 

 

 

 *ترگل*

 

 

 را باز کردم.. میچشمها شدیم دهیکه از اطراف شن ییزمزمه ها یصدا دنیشن با
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 هم فشردم.. یرا رو میمکث کردم و پلک ها یهایثان چند

 را گشودم.. میخوب پلک ها یاز حس یناش یاز آن با ارامش بعد

 ..دیبود قلبم لرز ستادهیبه اشک نشسته ا یکه رو به رو ام با چشمها اریکوه دنید با

 داد. نیلبانش نقش بست درد قلبم را تسک یکه رو یلبخند پر عمق اما

 ارام و لرزان گفتم: ییلب با صدا ریز

 شد؟ی...چاریکوه-

 کرد.. یلب زمزنه ا ریهم فشرد..سرش را باال گرفت و رو به اسمان ز یرا به رو شیپلک ها یو هیثان اریکوه

 ..کردمینگاهش م رهیخ رهیعشق خ با

 چشمش را با انگشت زدود و تخت را دور زد و کنارم نشست.. ریز یسیرا که گشود خ شیها پلک

 داد.. هینگاهش را به نگاهم هد رهیخ رهیام را کنار زد و خ یشانیپ یرو شانیپر یتار از موها چند

بلند شد و به طرف درب  شیاز جا یحرف چیبدون ه اریگذشت و کوه میبود رهیهم خ یبه رو یحرف چیه یکه ب یمدت

 اتاق رفت..

 وارد شد.. اریاران سال را گذشت کوههز میکوتاه که برا یقی..دقادمیکشیو کنجکاو انتظارش را م منتظر

 در آغوشش دو فرشته را محصور دستانش کرده بود.. نباریا اما

 شدند.. ریاز شوق از چشمانم سراز یناش یها اشک

را له آغوش گرم و مادرانه ام که  شانیهردو یشد به ارام کمینزد یو وقت کردیبا عشق به ان دو کودک نگاه م اریکوه

 دلتنگ کودکانش بود سپرد.. بیعج

 شدم.. رهیخ کردیم ییقرمز درونشان خودنما یکه رگه ها دشانیسپ یبه چهره ها یوصف نشدن یلذت با

 شدم.. رهیپرپشتشان خ یدرشت و مژه ها یچشمها به
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 بود.. یو مو مشک یچشم مشک اریو بور بود و دخترم همانند کوه یهمانند من چشم رنگ پسرم

 خدارا شکر کردم.. اریبس یخوشبخت نیرا بستم و بابت ا میو چشمها دمیا بوسهردو ر یارام به

ه ک میکه وارد اتاق شدند بغص کردم و اشک ها امیمامان و ت دنیرا با تعجب گشودم..با د میامد.پلک ها یتقه ا یصدا

 .دندیغلت زانیر دیمروار میگونه ها یبر رو کردندیم یقرار یب

 

 

 

 

 

 ..گفتیبا لبخند کنارم نشسته بود و دم گوش بچه ها اذان م مامان

 ..کردیخانواده نگاه م نیگذاشته بود که با عشق به ا یاریشانه کوه یبا لبخند دستش را رو امیت

 بود که پدرش در دل خانواده اش کاشته بود.. یهوس یقربان اری..اما کوهدانستمینم تاحاال

 کند. هیتک شیکه به شانه ها یش کند و نه پدرداشت تا نوازش یحال نه مادر و

 

 انهارا نداشته باشد من هستم.. هرچند

 ..کنمیم یپدر شیکوه پشتش هستم و برا همانند

 شیکه عاشقانه وار دکست دارد برا یمحمد یگل ها حهیو همانند را کنمیم یمادر شینوازش وار برا مینس همانند

 ..شومیاز تبار عشق و عاطفه م یهمسر

 ..گنجانمشیکه در دل م خواهدیتنها همت م ستین سخت
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 گفت: زدیم نهیبرداشت و همانطور که متفکر دستانش را به س اریشانه کوه یدستش را از رو امیت

 ن؟یبزار یدوتا وروجک رو چ نیاسم ا نیخوایحاال م-

 ..مید..تاکنون درباره اسمش فکر نکرده بومیشد رهیخ گریبا تعجب به همد اریو کوه من

 و گفت: دیخند مامان

 امان از دست شماها..-

 

 گفت: اریکوه

 گذاشتن اسم به عهده ترگل..-

 لبخند ممانعت کردم.. با

 نه..-

 ادامه داد: اری..کوهدندیخند همه

 و پسر رو تو.. کنمیخب پس دختر رو من انتخاب م-

 لبخند موافقت کردم.. با

 اوردم..در ذهن پرورش داده بودم را به زبان اریپسرم از جنس کوه یبرا شهیرا که هم یاسم عیسر یلیخ

 کوروش!-

 هم هم زمان گفت: اریکوه

 ترسا-

 با خنده گفت: خاراندیهمانطور که سرش را م امیت

 ..یعجب تفاهم-



 محبس

 
127 

 

 خنده.. ریز میزد

 ند..باهم داشته باش یهنگتا حداقل هما میبگذار نایکه اسم بچه هارا کوروش و کار میگرفت میتصم گریموافقت همد با

 

 

 را داده بود.. بشیقبل ترت یلیاز خ اریکه کوه میرفت یبه سمت خانه ا اریبا کوه مارستانیب بعد

نرمم  یگونه ها یو تند تند بر رو دیخانه چشمانم چشمه اشکش جوش یبایز ینما دنیبا د میخانه که شد وارد

 ..ختیر

 ..دیکاناپه نرم خانه گذاشت و از پشت در آغوشم کش یبچه هارا رو اریکوه

 کنار گوشم به لرزش در امدن و بدن من را سست کرد.. لبانش

 قفل دستانش گذاشتم.. یرا رو دستانم

 بودم زمزمه کرد.. دهیکه در عمرم شن یاهنگ نیطن نیباتریلب با ز ریز

 ..یمن!به خونه خوش اومد یعاشقتم ترگل زندگ-

 بودم لب زدم.. رهیچشمانش خ یاهیعشق برگشتم..صورتش را با دو دستم در بر گرفتم و همانطور که به س با

 من! یعاشقتم مرد زندگ شتزیمن ب-

 ...دمیعشق بود بوس یکه تنها از رو شتریب یلبانش گذاشتم و او با عطش یلبانم را رو و

 

 

 جلد دوم ندارد... یزندگ کتاب

            �🎈�دیکن یعاشقانه زندگ پس
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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