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 نام کردگارِ هفت افالک. به

 خاک. یکرد آدم، از کف دایپ که

 ما کن. اریفضلِ خود را  ،یاله

 نظر در کار ما کن. کیرحمت،  ز

 و پنهان. دایرزّاقِ هر پ ییتو

 خالّقِ هر دانا و نادان. ییتو

 ز تو، کام و زبانم. ایگو یزه

 هم آشکارا، هم نهانم. ییتو

 .داریپد ییدر وقت بهار آ چو

 ز رُخسار. یپرده بردار قت،یحق

 خاک. یسو یانداز تیرو فروغ

 خاک. یسو ینقش ها ساز بیعجا

 از شوقِ تو خندان در بهار است. گُل

 شمار است. یب یهاآتش رنگ از

 .یاز آن شیب م،یکه گو یآن وصف هر

 .یشک، جانِ جان یدانم که ب نیقی

 .یدانم اله یدانم، نم ینم

 .یآنچه خواه یو تو دان یدان تو

 یشابورین_عطار#
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******      ******      ******      ****** 

 یمهمان ده،یبه اتمام رس گریگروه د نیپرونده ا کردندیکه فکر م یاردالن و مصطف ان،یاز اعدام فرهاد جواد بعد

 یپرده پنهان چه راز نیپشت ا دانستندیو افراد آشنا را دعوت دادند. اما، نم هاینظام یدادند و تمام لیتشک یبزرگ

نبودند. فرهاد با عاشق شدنش گروه خود را  شیب یاطعمه شیکه فرهاد و خواهرش و عمو دانستندینهفته است! نم

 شد. یانتظام یرویانداخت که خوش به حال ن یمیبه دردسر عظ

 اند.دهکه هنوز حل نش یمعادالت یسر کی

سال اعدام شد. با جعل شناسنامه وارد دانشگاه شده  ۴و برادرش فرهاد که بعد از  بردیکه در حبس به سر م فرشته

نفوذ کنند. فرهاد ناخواسته عاشق تارا شد و دل او را هم  یسیبا تارا به باند پل یدوست قیاز طر خواستندیبودند. م

 انیبوده که به جواد یمیها فرشته و فرهاد عظآن ی. نام اصلردسپ یاموشتارا عشق اولش را به فر دینکش یبرد. طول

داده بودند.  رییتغ

 ...و

 بر آن هک شده بود نابود کادیون  هیبود و آ ریکه بر گردن ام یریزنج لهیکه تارا را دور کرده بودند به وس ییهاشبح

یرا م ریکرده بود. اگر او از اول ام دایها نجات پ. از دست شبحدیدیکابوس نم گریسال د ۵ یال ۴شده بودند. تارا 

 ! سرنوشت!خوردیرقم م یگرید یرسرنوشت طو دیشا شدیو عاشق فرهاد نم رفتیپذ

 ز دستم صاحب دالن خدا را. رودیم دل

 که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دردا

. او از فرهاد یخان نیاق حمل مواد مخدر توسط شاهو قاچ یستیاتفاقات شبح بود و گروهک ترور نیا یهمه پشت

 را دور زده بود. او در سیبهتر کار خود. حقا که خوب موفق شده بود و پل شرفتیو پ شبردیخود و پ یساخت برا یبدل
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شک هم نکرده بود. االن  یحت سیکرده بود. که پل یزیربرنامه ی. طورکردیم یخارج از تهران با افرادش زندگ ییجا

دوباره قرار شد از نوع آغاز کنند.  یو آماده ساز نیسال تمر ۵بود تا دوباره بعد از  تیموقع نیبهتر

 همیتازه پشت ابرها پنهان شده بود. ن دیخورش ،یو مشک یآسمان نارنج ک،یتار یکم ش،یبود و هوا گرگ و م غروب

 یخانه بزرگ با کل کیقرار داشت.  زیدر تبر یخان نیشاه ییالیخانه و سرد! یو کم یپنهان ماه مشخص بود. هوا ابر

دست را  یگل، گوشت ها یهاغهیت شدیبه آن باعث م نکه با دست زد بایکَرکَس ز یخرما و انبه و گلها یهادرخت

در چهار گوشه  ،یقرار داشت و دو محافظ در کنار درب ورود یکند. دو محافظ در کنار درب خروج نیبتراشد و خون

چهار محافظ قرار داشت. در داخل خانه هم هر  ی. به هنگام ورود به در اصلشدیم دهیخانه دو محافظ در کنار هم د

 یالغر و جوان بر پا یدر دست داشت که پر از خشاب بود. مرد یااسلحه یخان نی. شاهشدیم دهید محافظقسمت 

. اما، کردیطلب بخشش م یخان نیکرده بود و گول خورده بود! از شاه انتیخ ای. گوکردیم هیاو زانو زده بود و گر

 یشانیحرام او کرد. بنگ! خون از پ ریت کیو  ادمرد را هدف قرار د یشانیو پ دیچه کرد؟ ماشه اسلحه را کش نیشاه

از  یشانیقطع شد. وسط پ یگشت و نفس در آن نیزم یشد. مرد ولو دهیگرفت و پاش دنیو فرش جه نیاو بر زم

با نفرت و انزجار به مرد نگاه کرد. سپس به افرادش  نیآورده بود. شاه دیکوچک پد یاکه خورده بود. حفره یاگلوله

اش نباشد. او کار بر خانه انتیخ کیکنند تا خون  زیدستور داد که مرد را دفن کنند و سپس فرش خانه را تم

 داد زد و گفت: رفتیها باال مطور که از پلههمان

خطا بدون  نی. اولستیدر کار ن یزاده. هشدارحروم یمفت خورا دیتون هستم. خوب گوشاتون و باز کنبا همه -

 .دیتون و جمع کن. پس حواسیبازیم ی. رحم کنستیهشدار مرگ. تو کار من رحم ن

 بعد سمت اتاق پدرش رفت و سالم کرد و کنارش نشست و گفت: و

 بابا؟ -

 رو درست کن. یهمه چ -

همون  شدیابلح نم سیعاشق خواهر اون جوجه پل عقلی. اگه فرهاد بکردمیدرست م نایزودتر از ا دیچشم. با -

. میتر بش یاشکال نداره. زمان باعث شد من و گروهم قو ،یموقع تموم شده بود. ول

. شونیکشتیاز اول م دیدندون لق بودن. که با هیفرهاد و خواهرش  -

 .میدیکشیهمه دردسر نم نیا شونکشتمی. اگه مدیگیدرست م -
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 و گفت: دیسر پسرش را بوس پدر

 برو به کارت برس. -

 بلند شد و سمت اتاق خودش راه افتاد. نیشاه

مناسب داشت، صورتش  ینیرنگ و لب و دهان و ب یلجن یبلند و چشمان ییقد بلند، چهار شانه، با موها یمرد او

وارد اتاق خود شد  ی. وقتبستیرا م شیاز پشت موها یکه با بندک دیرسیاز پشت تا سر شانه م شیبود. موها دیسف

 و گفت: دیتخت خود نشست و محکم داد کش یرو

 انبار؟ یها رو برداسلحه موریت -

 دوان دوان به اتاق او رفت و گفت: موریلحظه ت همان

 بردم. سییبله ر -

 گذاشت و گفت: نیاهکار ش زیم یانبار را رو دیبعد کل و

 ست؟ین یامر گهی. با من دسییانبار ر دیکل نمیا -

 کارش دارم. ادیبگو ب دینه به سع -

 چشم. -

 زدیکه داشت با محافظ حرف م دیو رو به سع دیرس اطیرفت و از خانه خارج شد و به ح رونیاز اتاق ب یفور موریت

 گفت:

 د؟یسع -

 بله؟ -

 کارت داره. سییبرو ر -

 .یاوک -

 زد و وارد شد و گفت: یارفت و تقه نیبلندش وارد خانه شد و سمت اتاق شاه یهابا گام یفور دیسع
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 ن؟یداشت یبا من امر سییجانم ر -

 نه! ایها درستن اسلحه نیو بردار برو انبار بب دیاون کل -

 چشم. -

نمونه مواد  هینه!  ایخوبه  هاشونجنس نیبب ییکایمردک آمر شیسر برو هتل مانا پ هیوسط حرفم نپر. بعدم  -

 .ایهم ب عیبرو. سر عینباشه. سر یکه قالب نمیبب اریبرام ب نیکوکائ

 چشم. -

 استراحت کنم. خوامیحاال هم گمشو برو م -

نثار او کرد و از خانه خارج شد. و به  یفحش یلب ریبرداشت و سپس از اتاق او خارج شد و ز زیم یرا از رو دیکل دیسع

 شدند و سمت انبار حرکت کردند. یدود یهاشهیبا ش یون بزرگ نیرفت و سوار ماش رونیب اطیهمراه دو محافظ از ح

******      ******      ******      ****** 

یت داخل دفترش نقاشوسط سالن نشسته بود و داش نیزم یدر حال غذا درست کردن بود. دخترش ترگل رو تارا

 . آمدیباهوش به نظر م یاش او دخترمدرسه نیو از نظر معلم رفتی. ترگل حاال به مهد کودک مزدیرا رنگ م اش

 و با خود گفت: دیرا چ شیاز غذا یغذا را درست کرده بود. کم تارا

 به به چه کردم! -

آمده است. با  ریام دیدر آمد. فهم یصدا داشتیبر م خچالیداشت پارچ را از داخل  یشد و وقت زیم دنیمشغول چ و

 گفت: یسمت شوهرش رفت و با لبخند زیم یگذاشتن دوغ بر رو

 .یسالم. خسته نباش -

 .یدلم. تو هم خسته نباش زیسالم عز -

 و گفت: دیگونه شوهرش را بوس تارا

 .دمیمنم شام و کش یو دست و روت و بشور یتا تو لباس عوض کن -
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 رشک پلو هم که به راهه.به به ز -

 بزند که تارا اخم کرد و گفت: یزیخواست بر ل*ب تارا بوسه ر و

 .نهیبیعهه، زشته، ترگل م -

 .نهیخب بب -

 را سمت اتاق مشترک هل داد و گفت: ریخواست تارا را سمت خود بکشد و ل*بانش را ببوسد که تارا ام و

 .میشام بخور ایبرو ب -

 کرد و گفت: یاخنده ریام

 .نیحاال بب ارمیم رتیباألخره گ -

 سمت ترگل رفت و گفت: "برو بابا تو هم.  "با گفتن  تارا

 شام. میپاشو دختر گلم پاشو بر -

 اش گفت:با لحن بچگانه ترگل

 رنگ زدم. یچه قشنگ نیبب یمامان -

 ترگل کرد و گفت: یبه نقاش ینگاه تارا

 شام. میبر میدست و صورتت و بشور می. حاال پاشو بریقشنگ رنگ زد یلیآره ترگلم خ -

 برم بشورم. ییتنها خوامیبزرگ شدم خودم م گهی! من دیعه مامان -

 و گفت: دیگونه ترگل را بوس تارا

 شام دخترم. ایبشور ب زیپس بدو برو تم -

 .یچشم مامان -

 دختر مامان. نیآفر -
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را  شیو بعد رفت دست و رو دیچ شیهر کدام را منظم در جارا جمع کرد و به اتاقش برد و  شیهالیوسا ترگل

زمان با ترگل که وارد آشپزخانه شد را شست و هم شیلباس دست و رو ضیبعد از تعو ری. امدیشست. تارا غذا را کش

 رفت و گفت: ریآمد که ترگل شادمند به آغوش ام

 .ییسالم بابا -

 و گفت: دیگونه او را بوس ریام

 ؟یسالم گل دختر بابا خوب -

 آره. -

 دخترم؟ یو انجام داد هاتفیتکل -

 .ییآره بابا -

 و گفت: دیکوچک ترگل را کش ینیب ریبعد ام و

 ؟ینکرد تیمادرت و که اذ نمیبب -

 .کنمینم تیو اذ یمامان امیمن دختر خوب یینه بابا -

 دختر بابا. نیآفر -

 دیغذا کش ریام ینشست و ترگل هم کنار تارا نشست. تارا اول برا یصندل یوو ر دیکش رونیبعد او را از آغوشش ب و

 و گفت:

 بفرما. -

 گفت: ریرو به ام دیکشیترگل غذا م یطور که برابشقاب غذا را گرفت و شروع به خوردن کرد. تارا همان ریام

 کار امروز چطور بود؟ -

 خسته کننده. شهیمثل هم -

 هوم! -
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 و تارا گفت: دیدوغ نوش یکم ری. امختیخود هم غذا ر یغذا را کنار ترگل گذاشت و برا بشقاب

 چطوره؟ میحال داداش -

 خوبه. -

 را خورد و گفت: شیاز غذا گرید یقاشق تارا

 ؟یصفر تلفن و باز کن شهیم -

 نه. -

 با اخم گفت: تارا

 آخه چرا؟ -

 را که در دهانش بود را با دوغ هضم کرد و گفت: ییغذا ریام

 ! چرا؟یکنینه، باز تکرار م گمینه تو بگو چرا هر شب من م -

 .میزنگ بزنم به داداش خوامیخب م -

 اش بهش سر زدم.اون حالش خوبه. امروز بعد از مطب رفتم اداره -

 بزنم.به بعد کمتر زنگ  نیاز ا دمی. به خاطر من، قول مگهید نیآفر -

 باشه. -

 شوهر. یفدا -

 زبون باز. -

 را بخورد که ترگل با دهان پر گفت: شیبر لب نشاند و خواست ادامه غذا یاانهیلبخند موز تارا

 .خوامیدوغ م یمامان -

 و با لبخند به او گفت: یبه آرام تارا
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 حرف نزن. باشه ترگلم؟. با دهن پر یبعد حرف بزن یاول غذات و کامل بخور ریبگ ادیدختر گلم.  نیبب -

 .یچشم مامان -

 دختر مامان. نیآفر -

. نِیکره زم یمادر رو نیهمسر نمونه من بهتر نیا " گفتیدر دلش م ریو کنارش گذاشت. ام ختیدوغ ر شیبعد برا و

کند. اگر  شیدعوا ایبا اخم صحبت کند  ایو  یبار تارا با ترگل برزخ کی یسال حت ۵ نیا ینداشت در ط ادیاو به  "

هم او  گاهچی. هکردیم شیاو را متوجه خطا یو به آرام یصبور اتارا ب کردیخطا م ای دادیانجام م یترگل کار اشتباه

 . زدیو سرکوفت نم کردیسرزنش نم یزیرا بابت چ

 بعد از اتمام غذا گفت: ریشان در سکوت سرو شد. امشام هیبق

 برام بذار. ییچا هیخانومم  -

 باشه. -

را آماده کرد. ترگل رفت و دست و صورتش را شست و  سازیقرار داد و چا نگیها را در درون سبلند شد و ظرف تارا

 مسواک زد و برگشت به تارا گفت:

 بخوابم. رمیمن م یمامان -

 برات قصه بگم؟ امی. بزمیباشه عز -

 .ری. شب بخینه مامان -

 دختر گلم. ریشب بخ -

 و گفت: ختیاو را به هم ر یهم موها ریو ام دینه او را بوسرفت و گو ریسمت ام ترگل

 .ریوروجک بابا شبت بخ -

 .ییبابا ریشب بخ -

 و عروسکش را در آغوش گرفت. دیتختش خواب یبعد ترگل به اتاقش رفت و رو و
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******      ******      ******      ****** 

 زیآورد و کنارش گذاشت و خود ن یاو چا ی. سودا براکردینگاه م یخارج لمیمبل نشسته بود و داشت ف یرو اردالن

 کنارش نشست و گفت:

 .یبفرما چا -

 .یخانومم. مرس یفدا -

 خواهش شوهرم. -

 دن؟یها خواببچه -

 آره. -

 و گفت: دیرا نوش یاز چا یرا خاموش کرد و کم ونیزیتلو اردالن

 ؟یخوریخودت نم -

 نه. -

 سودا؟ -

 جونم؟ -

 جونت بشم.  یمن فدا -

 و گفت: دیخود را نوش یاز چا گرید یکم

 مادرت، کار دارم. باشه جمعه، باشه خانومم؟ شیببرمت پ تونمیفردا نم -

 زد و گفت: یلبخند سودا

 باشه.  -

 قرار داد و آغوشش را باز کرد و گفت: یعسل زیم یرا رو یاستکان چا اردالن
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 .ایب -

 . اردالن او را به خود فشرد و گفت:دیبه آغوش او پر کش سودا

 خانومم. یکنیکه درک م یمرس -

 را به خود فشرد و گفت: او

 من. یخودم. سودا دهیفهم یِخانوم -

را  یاز چا یشده بودند. استکان خال یسرخ که انار یها. سودا آرام از آغوش او جدا شد و با لپدیاو را بوس یشانیپ و

 ها به خواب رفتند.برق یشست و به همراه اردالن به اتاق مشترک رفت و بعد از خاموشبرداشت و به آشپزخانه برد و 

******      ******      ******      ****** 

باز کرد و  یسارا را سر به سر بگذارد در حمام را کم یکم نکهیا یو برا کردیدر حمام بود و داشت حمام م یمصطف

 در حمام رفت و گفت: کیسارا را صدا زد و سارا نزد

 ه؟یچ -

 ه؟یچه مدل هیچ -

 .دیمدل جد -

 .ادبیب -

 به تو رفتم. -

 بگو جونم. -

 بَ رَ بَ بَ. ) برو بابا ( -

 گهید ای. بنیسارا نقطه چ -

 . تو هم دلت خوشه.امینم ادبیب -
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 کارت دارم. ترکینزد ایب -

 گمشو. -

 کوچولو. گهید ایباهم خانومم. ب شاهللیا -

 گفت: یحرص سارا

 .ستمیمن کوچولو ن -

 .قهیدق هی کینزد ای. بییکوچولو -

دست بر  یبکشد مصطف غیو تا سارا خواست ج دیاو را به داخل حمام کش یرفت. ناگهان، مصطف کینزد یکم سارا

 دهان او نهاد و گفت:

 .دهی! بچه خوابسیه -

 بعد در حمام را قفل کرد و گفت: و

 .یبا شوهرت بد حرف نزن یتا تو باش دمیحمومت م -

 .ادیولم کن خوابم م شعوریب -

 .خورمیگولت و نم گهید بارنیا -

راه  گرید دینداد. سارا هم که د یتیاو اهم یلباس سارا را از تن جدا کرد و به تقالها یدر کمال آرامش و خونسرد و

 کرد. یندارد با او همراه یفرار

      ******      ******      ************ 

را از تن در آورد و تارا  راهنشیپ ریتخت پرت کرد. ام یتارا را بر دوشش گذاشت و به اتاق مشترک برد و او را رو ریام

 را برگرداند شیکوتاه عوض کند که تارا رو یخواست شلوارش را با شلوارک ریزدن عضالت بدن او شد. ام دیمشغول د

 او کنار زد و گفت: یو پتو را از رو دیار تارا خوابتخت کن یرو ری. امدیخود کش یو پتو را رو

 منو تارا. نیبب -
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 شد و گفت: رهیبا اخم به او خ تارا

 هوم! -

 بغلت کنم؟ -

 .کنهیآخه کمرم درد م -

 .کنمیفقط بغلت م -

 نه. -

 کرد و گفت: یاخم ریام

 شده؟! یکمرت چ نمیبدو بدو. پشت کن بب -

 خورده به در حموم.  -

 .نمیحتما کبود شده برگرد بب -

 .خوامینم -

 از تخت بلند شد و گفت: یقصد کرد لباسش را در تن پاره کند که تارا فور ریپتو برود و ام ریقصد کرد ز تارا

 لباس و دوست دارم. نی. من اهیپاره نکن د -

 پس برگرد. -

 ر؟یام -

 ؟یکنیم یجورنیدرمانت کنم. آخه چرا ا خوامیفقط م -

 ه.ن -

 ؟یتا صبح کمر درد و داشته باش یخواینکن. م میعصب -

 ر؟یام -
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 تارا. شمرمیتا سه م -

 ر؟یام -

 گفتم زود. -

 لباس تارا را از تن خارج کرد و گفت: یبدون آن که لباس او را پاره کند. به آرام ریچشمانش را بست. ام تارا

 تارا؟ چه قدر کبوده؟ آخه چرا حواست نبود؟ -

 یرا برداشت و کمر او را ضد عفون یاز کنار کمد جعبه پزشک ریکه ناله تارا بلند شد. ام دیبر کمر کبود او کش یدست

 کرد.

 .دیفقط چشمانش را بست و از درد کمر مجروحش لب گز تارا

. دید ستنیبه اتاق برگشت تارا را در حال گر یبه آشپزخانه رفت و آب خورد و وقت ریصبح بود. ام ۴ یکینزد ساعت

 و گفت: دیکنارش دراز کش ریشد ام ریقطره اشکش که از چشمه سراز نیتارا اول

 . خانومم آروم باش نفسم.ششیه -

 سر داد. یارا او را به پشت خواباند و کمر او را ماساژ داد که تارا ناله ریام

 آخ. -

 .دیببخش -

 . دیخواب زیبعد خود نقدر ماساژ داد و نوازشش کرد که تارا خوابش برد. و او را آن و

 رو به تارا گفت: ریتخت بودند. ام یهنوز رو یشدند. ول داریدو ساعت هفت صبح ب هر

 ؟یبهتر -

 نهاد و گفت: نییشرمزده سرش را پا تارا

 بله. تو... -
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 ؟یمن چ -

 ؟یکنیشون مدرمان یزورک هاتضی. با همه مریهست یبد یلیدکتر خ -

 چرا؟ یدونینه فقط تو. م -

 چرا؟ -

 .دهیتو جواب م یو فقط زور رو یادنده هیچون لجباز و  -

 قهرم. -

 اش برد و سر او را بلند کرد و گفت:چانه ریدست ز ریبرد که ام ریسر به ز سپس

 .میزندگ یعاشقتم همه یلیخ -

 ریداد. ام ه او را نوازشگون یگذاشت و به آرام ریام یگونه یتارا کرد. تارا هم دستش را رو یِشانیمهمان پ یابوسه و

 و گفت: دیدست او را در دستش گرفت و بوس

 پاشو خانومم. -

را شست و  شیآمد و رفت دست و رو نییرا شست و تارا هم پا شیآمد و رفت دست و رو نییزودتر از تخت پا ریام

 دنیمشغول لباس پوش ری. امرا آماده کرد و به اتاق ترگل رفت سازیتن کرد و به آشپزخانه رفت. چا یادهیلباس پوش

 بود. تارا کنار ترگل نشست و او را نوازش داد و گفت:

 ترگل خانوم. خوشگل مامان؟ -

 هوم؟ -

 !هاشهیم ریمهد کودک د گهیپاشو د -

 تخت نشست و گفت: یشد و رو داریب ترگل

 .یمامان ریصبح بخ -

 با لبخند گفت: تارا
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 . ریصبح دختر خوشگلمم بخ -

 و گفت: دیاش را بوسساله ۵بعد گونه سرخ دخترک  و

 صبحونه. ایبدو برو دست و روت و بشور ب -

 چشم. -

 دخترکم. نیآفر -

به اتاقش  یبلند شد و از اتاق او خارج شد. ترگل تخت خود را مرتب کرد و رفت دست و صورتش را شست و فور تارا

داشتند  ریرا برداشت و از اتاقش خارج شد. تارا و امکوچکش  فیو ک دیبرگشت و لباس فرم مهدکودکش را پوش

از  ری. بعد از آن که صبحانه خوردند. امدیبوس راگونه دخترکش  ریو ام وستیها پکه ترگل به آن خوردندیصبحانه م

 کرد و دست ترگل را گرفت تا به مهد کودک ببرد. تارا هم در آشپزخانه مشغول شد.  یتارا خداحافظ

خارج شد و سمت کوچه حرکت کرد و به  نگیاز پارک ریرا بست. ام یمنیرگل هم نشست و کمربند انشست و ت ریام

شدند و دست دادند و  ادهینگه داشتند و پ ابانیرا کنار خ نیبوق زد. هر دو ماش شیکه اردالن برا دیکوچه دوم رس

 گفت: ریرو به ام نیبود. از داخل ماش پوست دیتپل و سف یساله آرشام که پسر ۴گفتند. پسر  ریصبح بخ

 سالم شوهر عمه. -

 ؟یسالم پهلوون خوب -

 آره. -

 ؟ینشد ضیمر گهید -

 نه. -

 .ری. به منم بگو امنیآفر -

 گفت: اردالن

 خوبان ادب است. هینچ. با ادب باش که سرما -



 شبح کیراز پنهان 

 
20 

 

 کرد و گفت: لیهم جمله اردالن را تکم آرشام

 است.همه جا سوره قرآن ادب  هیآ هیآ -

 پسر گل خودم. نیآفر -

 گل. من پهلوونم. گنیبابا به دخترا م -

 .یتو جقله خودم -

 داد و گفت: رونیپنجره ب شهیسرش را از ش ترگل

 جونم. ییسالم دا -

 ریام نیبه سرعت سبقت گرفت و داشت از سمت ماش نیمحافظ شاه موریخواست سالم کند که همان لحظه ت اردالن

 زد و گفت: ادیفر ریکه ام کردیحرکت م

 .نیترگل سرت و ببر تو ماش -

. دیبه سرعت سمت ترگل رفت و او را در آغوش کش ری. امشدیم ادهیپ نی. ترگل داشت از ماششدیم ریداشت د یول

را حفظ کرد و  نیپالک ماش یسرعت رفت. اردالن فور نیبا باالتر یخورد و فور ریام یبه پا موریت نیکاپوت ماش

 .زدیرا صدا م ریو ام کردیم هیرفت. ترگل گر ریسمت ام

 .ییبابا -

 دختر گلم. گل دختر بابا. ثمره مامان. ششیه -

 گفت: رینشاند و رو به ام نیترگل را از آغوش او جدا کرد و او را آرام کرد و او را داخل ماش اردالن

 نشد؟ یزیپات چ ؟یخوب -

 و گفت: دیشلوارش را باال کش ریام

 .ییخراش جز هی -

 بود. دهیند یجد بیاو آس یرو کرده بود. که پا شانس
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 ؟یکن یرانندگ یتون یخدا رو شکر. م -

 آره. -

 اگه ... -

 شد. ریها د. مهد کودک بچهمیبر -

 یادر گوشه موری. تدندیترگل را و اردالن هم آرشام را به مهدکودک رسان ریشدند. ام شاننیبعد هر کدام سوار ماش و

 تماس گرفت. نیبرداشت و با شاه نیماش نیرا از کاب اشیرا پارک کرده بود. گوش نیماش ابانیاز خ

 .سییالو سالم ر -

 شد؟ یسالم. چ -

 شون.. ترسوندمنیطور که دستور داده بودهمون -

 ؟یاوردیکه سرشون ن ییبال -

 برداشت. ییخراش جز هیدکتره پاش  نیراحت. فقط ا تونالیخ سیینه ر -

 خوبه. -

 س؟ییر نیندار یبا من امر -

 نه. فعال گوش به زنگ باش. -

 .سییچشم ر -

 لب گفت: ریز موریتلفن قطع شد و ت و

 .سییر رسهیمنم م استیدوران ر -

. شدیهم کشته م نیو به دست شاه شدیکار شمرده م انتیبه افکار شومش زد. هر چند او در آخر خ یپوزخند و

 مش خوش باشد.خا الیبه خ میپس بگذار
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******      ******      ******      ****** 

کار نشست و  زیتن کرده بود. پشت م یبود و داخل اتاق کارش بود و لباس نظام دهیرس یبه اداره آگاه اردالن

 تماس گرفت. یارسال کند. با مصطف یمصطف یکرد شماره پالک را برا یسع لیمیرا روشن کرد و از ا وتریکامپ

 .یجونم اردالو  -

 و درد. یارد -

 !یریگیپاچه م یچته سر صبح -

 کنن. یریگیکه برات فرستادم و بده پ یپالک نینه و اردالن. دوماً ا یاوالً ارد -

 کو پالک؟ -

 از پشت خط گفت: یرا زد که همان لحظه مصطف Sendدکمه  اردالن

 آها االن اومد. خب حله داداش. -

 !یکنیچه م نمیبب -

 .کنمیم فیرد -

 قطع شد. تلفن

******      ******      ******      ****** 

 را دود کرد و گفت: گارشیس نیبود. که شاه ستادهیا شیرو به رو دیبود و سع وارید یکنار مجسمه رو به رو نیشاه

 .نیاش رو بترسونذره ذره تک تک خانواده خوامیم -

 .سییچشم ر -

 .دیآریسرشون نم ییبال چیفعال ه -

 .سیبرو سراغ خانواده اون جوجه پل یامروز رفت سر وقت خانواده دکتره. تو عصر موریت -
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 س؟ییکدومش ر -

 راستش قرار داد و گفت: یپا یچپش را رو یمبل نشست و پا یرفت سمت مبل و رو میمستق واریاز کنار د نیشاه

 سرگرد منش. -

 خود زد. ثانهیبه افکار خب یاانهیموز شخندیبعد ن و

******      ******      ******      ****** 

شده است. به اردالن خبر داد و  دهیدزد شیساعت پ 19است و حدود  یسرقت نیماش دیپالک فهم یاز رو یمصطف

خود  تیمامور یگشت قرار داد و خودش پ یهاسیخود رفت. اردالن هم آن سرقت را به عهده پل تیسراغ مامور

 مارانیاز ب یکی یعمل فور یبا او تماس گرفتند و گفتند برا مارستانیول کار شد که از بهم در مطب مشغ ریرفت. ام

 نیزنگ خورد. سوار ماش اشیکه گوش شدیم یانتظام یروین نیبرود. اردالن داشت تازه سوار ماش مارستانیبه ب دیبا

 را جواب داد. یشد و سرباز راند. اردالن هم گوش

 من؟ یجانم سودا -

 .یسالم اردالن خسته نباش -

 ؟یداشت یسالم خانومم. فدات. کار -

 بخرم. یبرم سوپر خوامیتموم شد. م شبید مونیفرنگرب گوجه -

 .خرمیم امیب خوامیخودم امشب م خوادینم -

 دارم. ازیآخه واسه شام و ناهار ن -

 بدون رب درست کن. یغذا هی -

 . برم؟شنیهمه غذاها با رب درست م -

 سودا؟ -

 اش هم که خانومه.. فروشندهگهینکن د تیاذ -
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 خب باشه. مراقب خودت باش. چادر بذار. یلیخ -

 چشم. -

 خانومم. یفدا -

پول از خانه  یقطع کردند. سودا سمت اتاق رفت و چادر را برداشت و سر کرد و با برداشت کم یبعد از خداحافظ و

و به داخل خانه رفت. به داخل آشپزخانه رفت و رب را  دیرا خر یفرنگرفت و رب گوجه یخارج شد و سمت سوپر

. چادر را داخل کمد گذاشت و خواست از فتگذاشت و چادر را از سر برداشت و سمت اتاق مشترک ر خچالیداخل 

د. ش زانیبه پنجره آو نیخون دهیسربر یااتاق خارج شود که پنجره اتاق صدا خورد. سمت پنجره رفت. ناگهان گربه

 نیبودند. چند دهیاو را شن یکه صدا هاهیشد. همسا هوشیو ب دیکش غیبود. پشت سر هم ج دهیودا هم که ترسس

 سایکه اردالن به او داده بود در را باز کرد و به همراه دختر جوانش مل دکی دی. که آقا رضا با کلدندیبار به در خانه کوب

سمت اتاق مشترک اردالن و سودا رفت و در را باز  ساینکردند. و بعد مل دایپ یزیوارد خانه شد. خانه را گشتند چ

شده بود و  داریسودا از خواب ب یهاغیبر اثر ج مسودا برخورد. دختر سه ساله سودا، دالرا هوشیکرد که با جسم ب

 گفت: سای. که رضا رو به ملکردیم هیگر

 برو بچه رو آروم کن. اینزن. ب یچیدست به ه -

اما، افاقه نکرد. و بعد  دیسودا آب پاش یسمت بچه رفت. رضا چند بار رو سایودش سمت سودا رفت و ملبعد خ و

 بود رو به سرباز گفت: اشیبه اردالن زنگ زد و ماجرا را گفت. اردالن که حاال نگران حال عشق زندگ یفور

 ام. عجله کن.دور بزن برو سمت خونه ،ینیدور بزن مع -

 ان.قرب شهیاطاعت م -

 بعد اردالن زنگ زد به سرگرد آزاد و گفت: و

 .ریبگ ی. آدرسم از علتیمامور شیالو آزاد برو تجر -

 چرا قربان؟ -

 خونه. رمیاومده دارم م شیپ یبرا من مشکل -

 قربان. شهیاطاعت م -
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 کن.  یرسانجز به جز هم به من اطالع -

 اطاعت. -

 را قطع کرد. یبعد اردالن گوش و

ان شد و هم ادهیپ نیشد و داخل خانه رفت. سرباز از ماش ادهی. اردالن بالفاصله پستادیو ا دیبه خانه اردالن رس سرباز

سودا رفت و او را در  هوشیداد. اردالن به شدت در اتاقش را باز کرد و سمت جسم ب یاطراف را پرسه زد و نگهبان

 زد. شیآغوش گرفت و نوازش داد و صدا

 نفسم؟ باز کن چشمت و.سودا؟ خانومم؟  -

 و اردالن نگران گفت: دیسودا پاش یبعد آب را برداشت و کل آن را رو و

 باز کن چشمات و. -

بدون آن که پنجره را نگاه کند با انگشت  حالیروان شدند. و ب شیهاآرام چشمانش را باز کرد و اشک سودا

شد و رو به رضا  رهیخ دهیهان شوکه رو به گربه سر برشد ناگ رهیاش پنجره را نشان داد. اردالن به پنجره خاشاره

 گفت:

 ه؟یکار ک یک*ث*ا*ف*ت کار نیآقا رضا ا -

 .هوشهیخانومت ب دمیاومدم باال د دمیشن غیج یواال پسرم. من فقط صدا دونمیمن نم -

 ام؟بچه -

 . خونه ما.ساستیمل شیپ -

 ممنون. -

 بعد اردالن نگران و با دلهره رو به سودا گفت: و

 حالت خوبه؟ -

 طور که سودا را در آغوش داشت بلند شد و رو به رضا گفت:همان یدوباره از حال رفت. اردالن فور سودا
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 روش؟ نیذاریم نیداریچادرش و از کمد بر م زحمتیب -

 حتما پسرم. -

 گربه رو بردارن. نیا دیبگ -

 باشه پسرم. -

از خانه خارج شد  ". دیام باشلطفا مواظب بچه "کرد. اردالن با گفتن  میسودا تنظ یچادر سودا را برداشت و رو رضا

 گفت: یرا بدهد. سرباز اطاعت کرد و فور مارستانیو تا خواست به سرباز دستور حرکت به سمت ب

 تون رفت.از پشت بوم خونه دمینفر و د هیقربان من  -

 .یشد یاالتیخ مارستانیب میرسوار شو ب ایب -

 آمد و گفت: کیاو نزد واریبه د وارید هیساله، همسا ۴0حدود  یلحظه نجمه زن همان

رو پشت  دیپسر جوون همسن خودت بود. از پشت بوم خونه شما پر هی. دمیمنم د گهیراست م شونیسالم پسرم ا -

 بوم خونه ما بعدم فرار کرد.

 متعجب گفت: اردالن

 نجمه خانوم؟ یدیدرست د یمطمئن -

 من و سربازت اعتماد کن. یبله پسرم به چشما -

 شوکه گفت: اردالن

 .کنمیم یریگیممنون پ -

 شد و سرباز هم سوار شد و اردالن گفت: نیبعد سوار ماش و

 .مارستانیب نیتر کیبرو سمت نزد -

 اطاعت. -
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سودا زد و او را به  یشانیبر پ یابوسه یواشکیالن راند. ارد مارستانیرا حرکت داد و سمت ب سیپل نیسرباز ماش و

 خود فشرد.

به مرکز زنگ زد و  اشیزدند. اردالن کنارش نشست و با گوش Seromسودا به او  رشی. و با پذدندیرس مارستانیب به

دستش به  یبه محل بروند. سودا به هوش آمد و نگاه یریگیپ یگذاشت و قرار شد برا انیدر م یماجرا را با مصطف

 او را پاک کرد و گفت: یها. اردالن اشکختندیر مهابایب شیهابه کنارش کرد و باز اشک یکرد و بعد نگاه

 .ششینکن خانومم. ه هیگر -

 گفت: هیبا گر سودا

 بود. دهیسر گربه بر -

 .ششیه -

 . سوزهیدستم م -

 .ششیه -

 دالرام کو؟ کجاست؟ -

 .زمی. آروم باش عزساستیمل شیپ -

 و او را نوازش داد و در گوشش نجوا کرد: دیاو را بلندش کرد و به آغوش کش و

 . تموم شد. ستین یزی. آروم نفسم. چششیه -

 تخت خواباند و گفت: یکه او آرام شد او را رو یبار بر سرش بوسه زد. وقت نیچند و

 ؟یبهتر -

 آره. -

 بهش فکر نکن باشه گلم؟ گهید -

 چشم. -
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 .یخانوم نیآفر -

را امضأ کرد که اردالن  اشیاو را چک کرد و برگه مرخص تیبعد دکتر به همراه پرستار آمد و وضع قهیده دق ودحد

 گفت:

 که نشد دکتر؟ شیطور -

 بهش بده. نیریش عاتیجات و ما ینیریکم ش هیبود.  نییکم فشارش پا هینه فقط  -

 باشه حتما. -

 روز خوش. -

 ممنون. -

خارج شدند. سرباز به سمت خانه اردالن راند و  مارستانیمرخص شد. سپس از ب Seromرفت. و سودا بعد از اتمام  دکتر

 اردالن گفت: دیرس یوقت

 .یبر یتونیم یمرخص -

 و گفت: ستادیدست سودا را در دست فشرد و داخل خانه برد و خواست سمت اتاق مشترک ببرد که سودا ا اردالن

 .امیمن تو نم -

 .ستین یزی. چزمیعز ایب -

 نه. -

 . نترس من هستم.ایب -

ها از ستوان یکیسرباز حضور داشت. اردالن رو به  کیبعد دستش را گرفت و به داخل اتاق برد که دو ستوان و  و

 گفت:

 شد؟ یخب چ -
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پسر قد  هیکه  دنیم دگربه رو با طناب به لبه پنجره بسته بودند. دو نفر ه یپشت بوم پاها یقربان سرباز رفت باال -

 ساله، از باال فرار کرده.  ۲8و  ۲۷بلند حدود 

 ن؟یکرد ییشناسا -

 نه قربان. -

 چرا؟ -

 .دنشی. فقط از پشت ددنیاش رو ندچون چهره -

 .یلعنت -

 بعد آرام رو به سودا گفت: و

 بده. حیستفان توض یرو برا یدید یهر چ زمیعز -

 سکوت کرد و آب دهان خود را قورت داد که اردالن دوباره گفت: سودا

 .زمیبده عز حیتوض -

 یاز خانه خارج شد و اردالن رو هیبه همراه بق یریگیپ ی. ستفان برادیکش یقیداد و نفس عم حیتوض یبه آرام سودا

 داد و گفت: یو در آغوشش جا دیو سودا را سمت خود کش دیکش یتخت نشست و نفس

 ؟یخانوم یآروم االن -

 آره. -

 ترسو کوچولو. یتو که نترس بود -

 بود.  یبود. خون دهیحالم بد شد. سرش بر دمیآخه گربه د -

 کرد و گفت: بغض

 . اوردیدلم طاقت ن -
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 اون دلت بشم.  یمن فدا یاله -

 زد و او را رها کرد. که سودا گفت: اشیشانیبر پ یااو را به خود فشرد و بوسه یکم و

 ساعت چنده؟ -

 .ازدهی -

 .کنمیمنم غذا درست م یاریمهدکودک آرشام و ب یامم ناهارم درست نکردم. تا تو بر -

 .ارمیمهدکودک آرشام و م رمیاداره. بعدم م رمیسر م هیپس من  -

 باشه. -

برنج را درست کرد  یبه آشپزخانه رفت و فور یبعد هر دو از اتاق خارج شدند. اردالن از خانه خارج شد و سودا فور و

آماده شد. و  شیهم درست کرد. تا ظهر غذا یمانده بود را هم گرم کرد. و کباب مختصر شبیرا که از د یسبزو قرمه

گرفت و از او تشکر کرد. سپس به خانه رفت و  سایرا از مل شرفت و دختر کوچک نیی. و بعد به طبقه پادیرا چ زیم

 .ندیایتختش گذاشت. سپس منتظر اردالن و آرشام شد تا ب یبچه را به اتاقش برد و او را رو

******      ******      ******      ****** 

 را چک کرد و بعد رو پرستار گفت: ماریب تیوضع ریام

 .دیهر موقع به هوش اومد خبرم کن -

 چشم دکتر. -

را  اشیجدا کرد و لباس شخصرا از تن  دشیرفت و روپوش سف اشیرفت و سمت اتاق کار رونیبعد از بخش ب و

 لیآموزان تعطشد. همان لحظه دانش ادهیپ دیرس یخارج شد و سمت مهدکودک رفت و وقت مارستانیو از ب دیپوش

ترگل به او  یوقت دودیکه سمتش م دید راو ترگل  دیاز پشت شن ییکنار در منتظر ترگل ماند. که صدا ریشدند. ام

 گفت: دیرس

 خوشگل بابا؟ -

 .ییسالم بابا -
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 ندو باشه؟ گهی. دزمیسالم عز -

 چشم. -

 .نیآفر -

 گرفتم.  ستیمن امروز دو تا ب ییبابا -

 دختر بابا.  نیآفر -

هم سوار شد و بعد از بستن  ریبرد. سوارش کرد و ترگل کمربندش را بست. ام نیاو را گرفت و سمت ماش دست

 کمربندش حرکت کرد و گفت:

 شده؟ ستیرو ب یمن چ خوشگل خانوم نیخب ا -

 امأل. یکی ،ینقاش یکی -

 دختر زرنگم.  نیآفر -

 .دمیدو یامروز کل ییبابا -

 ندو باشه؟ گهی. دشهیم یپات زخم یافتیم -

 چشم. -

 دخترم. نیآفر -

. به داخل خانه رفتند. ترگل به اتاقش رفت و لباسش را دندیرس یو خنده کردند. وقت یبه خانه فقط شوخ دنیتا رس و

به آشپزخانه رفت تارا را  یکرد و رفت تا دستش را بشورد. وقت ضیهم به اتاق رفت و لباسش را تعو ریعوض کرد و ام

 رو به ترگل گفت: اشد تار کینزد یترگل است. و وقت یکه مشغول بررس دید

 نشد عسل مامان هان؟ تیزیتو که چ -

 ...ییبابا ی. ولینه مامان -

 نهاد. نییحرفش قطع شد و ناراحت سرش را پا ریاخم ام دنیبا د که
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 ؟یچ تییترگلم بابا -

 .کنهیدعوام م -

 بگو قربونت برم. کنهیدعوا نم -

 پاش زخم شد. -

 گفت: رینگران شد و رو به ام تارا

 ر؟یآره ام -

 .ستین یخاص زیچ -

 پات و. نمیبب -

 حاال. میناهار بخور -

 االن. نیهم -

 .ستین یخاص زیچ گمیم -

 .نمیبب خوامیمنم م -

 ام نفسم.. به خدا خستهگهیناهار د میبر ایزشته جلو بچه تارا. ب -

 گفت: ریبغض کرد و ام تارا

 .یبغض نکن لعنت -

 گفت: ریو ام ختیاشکش ر تارا

 است.خراش ساده هیفقط  ستین یچیه گمیتارا. بهت م یکنیم یبا اعصاب من باز یدار -

 گفت: هیبا گر تارا

 !ستین یچیاگه ه ؟یدیپس چرا نشون نم -
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 .یکنیداغونم م یپاک کن اشکات و. دار -

 نشسته بود گفت: یصندل یکه رو ترگل

 من گشنمه. یمامان -

را پر  وانیل کیو  ختیترگل غذا ر یسمتش رفت و با آرامش برا یو فور ندیاجازه نداد ترگل اشک تارا را بب ریام

 دوغ کرد و کنارش گذاشت و گفت:

 .مییایاتاق زود م میریم یمن و مامان زم؟یتو بخور باشه عز -

 ؟یل*ب ببوس یبر یخوایم -

 ا؟یتکرار نکن گهیپدر سوخته. د یا -

 چشم. -

 .نیآفر -

 را پاک کرد و گفت: شیهاتخت نشاند و اشک یو سمت اتاق برد و او را رو دیبعد سمت تارا رفت و دستش را کش و

 .ششیه -

 کدوم پات هست؟ -

 آروم باش عشقم. -

 سوال کردم. -

 راست. -

 به باال برد و گفت: نییشلوار او را از لبه پا تارا

 ؟یپس چرا پانسمان کرد ستین یزیاگه چ -

 شلوغش نکن. خب؟ یخودیتارا ب -
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 .کنمیقهر م -

 باشه؟ نیکن زخمم و بب یناهار. بعد ناهار خودت پام و ضدعفون میبر زم؟یعز -

 قول؟ -

 قول. -

 و گفت: دیکوچک او را کش ینیبعد ب و

 .هیقربون دل کوچولوت برم که انقد نازک نارنج یاله ات،یاون مهربون یمن فدا -

 کرد و گفت: زانیزد و لبه شلوار او را م ینیلبخند نمک تارا

 ناهار. میبر -

 نشستند. سپس مشغول غذا خوردن شدند. یصندل یه آشپزخانه رفتند. روبعد ب و

 

 ...یعنی عشق

 هات،یتمام خستگ با

 .یعشقت و به جون بخر یهاهیگر

 .یبذار هیبراش، از تمام خودت ما و

******      ******       ******      ****** 

بود.  یبود و او را خوابانده بود. و او منتظر مصطف بچه را داده یبه نه شب بود و سارا غذا یکیبود. ساعت نزد شب

بر پنجره زد و  یکند. مرد مشت محکم یو بعد قبل آن که بتواند کار دیرا د یشخص یهیناگهان پشت پنجره سا

را پرت کرد و به سرعت  یپخش شد. او کاغذ لفمخت یهاپنجره در هم تکه تکه شده و شکست و آثارش در قسمت

شود. محکم دستش را بر  داریبزند و بچه ب غیکند. از ترس آن که ج یکار توانستی. سارا از ترس نمدیپر نیبر زم

وارد شد و سمت آشپزخانه  یدر آمد و مصطف ی. همان لحظه صداختیخفه زد و اشک ر یهاغیدهانش گذاشت و ج
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سمت  یاغذ کرد. مصطفگشت خواست سمت سارا برود که سارا با دست اشاره به ک وکهش تیوضع دنیرفت که د

شوکه شد و کاغذ را در  شتریب "شکست.  شهیاول ترس، بعد مرگ. نشان ش "کاغذ رفت و آن را خواند. نوشته بود 

برد. سپس  قاو را از کمر در آغوش گرفت و سمت اتا حالیدست مچاله کرد و به سرعت سمت سارا رفت و جسم ب

 کرد او را آرام کند. یسع

 خانومم. ششیه -

 او زد و گفت: یبر موها یاهبوس

 کنه. تتیاذ یکس دمیآروم خانومم. من اجازه نم -

 او را نوازش داد و گفت: ی. مصطفستیصدا هق زد و گر یب سارا

 . ششیمن نترسه! ه یکوچولو -

 او را پاک کرد و گفت: یهااشک

 نکن فدات شم. هیگر -

 :دیاز او پرس یبه آرام یقدر او را نوازش داد که او آرام شد و مصطفآن و

 شد خانومم؟ یچ یدیم حیبرام توض -

 گفت: هیآرام آرام با گر سارا

شکست بعدم اون کاغذ و  شهیمشت زد ش دمیمرد د هیدفعه سا هیمن برا خودم نشسته بودم منتظر تو بودم.  -

 انداخت تو و رفت.

 دهان سارا برد و گفت: کیاشت و نزدکه کنار تخت قرار داشت برد یکوچک زیم یآب را از رو وانیل یمصطف

 .زکمیآب و بخور عز نی. تموم شد. اششیه -

تخت  یاو را سخت در آغوش فشرد و بعد او را رو یبار سارا آرام نشد. مصطف نیآب را به خوردش داد اما، ا یکم و

 گذاشت و گفت:
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 .امیآشپزخونه زود م رمیمن م -

 گفت: هیبا گر سارا

 .ترسمینه م -

 کالفه شد و شماره سهند را گرفت و گفت: یمصطف

 سالم. -

 شده؟ ی. چبهیبه به. سالم پارسال دوست امسال غر -

 .ستیام حال خانومم خوب نخونه ایب -

 اونجام. گهید قهیپنج دق یاوک -

 قیرتز یآمد و به سارا آرامبخش یبه خانه مصطف لیبود او زود با وسا کینزد یقطع شد. چون خانه سهند به مصطف و

 کرد و گفت:

 شده؟ یچ -

 .ستمیتا نکشمش ول کن ن خارهیتنش م یکی دونمیفقط م دونمینم -

 مثه آدم حرف بزن. -

 .کشنیام و مکردن خانواده دیخونه رو شکستن تهد شهیش -

 ؟یستیمشکوک ن یبه کس -

 نه. سهند حال خانومم خوبه؟ -

 . بهش آرامبخش زدم.دهیخوبه. فقط ترس -

 ممنون. -

 افتاد خبرم کن. یبرم خانومم تنهاست هر اتفاق گهیمن د -
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 .یکه اومد یحتماً. مرس -

 نبود که! یگمشو راه -

 به هر حال. -

 ؟یندار یکار گهیخب حاال. د -

 .ینه مرس -

زد و از اتاق  اشیشانیبر پ یاسارا شد. بوسه کیبه اتاق مشترک رفت و نزد یسهند رفت، مصطف نکهیبعد از ا و

لباسش  بیرفت و به سمت آشپزخانه رفت. کاغذ را که در دست مچاله کرده بود را صاف و تاشو کرد و به ج رونیب

 نخورد.  یزیچ شیداد بدون سارا حیترجها را جارو کرد و بعد خواست غذا بخورد که خورده شهینهاد. ش

******      ******      ******      ****** 

کرد و بعد آرشام  یبا آرشام باز یبودند. و سودا دالرام را غذا داد و خواباند. اردالن کمو اردالن شام را خورده  سودا

تختش خواباند. سودا به اتاق مشترک  یخوابش برد. اردالن او را در آغوش گرفت و به اتاق او برد و رو یباز نیدر ح

 رشیکرد. به ز دیخِش را تول یصدا خورد و یزیبه چ شیپنجره رفت که پا کیپنمره اتاق باز است نزد دیرفت و د

 میتصم کیدر  ،یچه کند! ول دانستیتکه کاغذ کوچک تاشو، دلهره تمام وجودش را گرفت. نم کینگاه کرد  شیپا

 وآمد  یتخت مچاله کرد. اردالن فور یلرزان نام اردالن را محکم صدا زد و به عقب برگشت و خود را رو یناگهان

 گفت:

 زم؟یجانم عز -

 و گفت: دیکنارش نشست و دستش را نوازش گونه بر صورت سودا کش دیاو را لرزان د یوقت و

 شده؟ یچ یدیم حیخانومم؟ توض -

 من، من. -

 نگو. یچیه یکن هیگر یخوای. اگه مشیه -
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له طور نوازش داد. او را از حالت مچازد و دو دستانش را به بدن او حرکت داد و همان یزیشد و بر ل*ب او بوسه ر خم

 تخت خواباند. دستش را سمت قلب او برد و نوازش داد و گفت: یبودن در آورد و بعد آرام او را رو

 خانومم. تپهیچه قدر محکم م -

 گردن او فرو برد و گفت: یبعد خم شد و سرش را درون گود و

 ؟یچرا اسمم و با لرز صدا زد -

 .دمیچون ترس -

 بر گردن او نهاد و گفت: یابوسه اردالن

 ؟یدیترس یاز چ -

 پنجره باز بود. -

 و گفت: دیرا در صورت او پاش شیهانفس اردالن

 ؟یتو باز کرد -

 من نه. -

 را آرام به دندان گرفت و گفت: گوشش

 کنار پنجره تو رو ترسونده؟ یچ -

 پنجره. ریز -

 او به نوازش در آورد و گفت: یپاها یزد و دستش را نوازش گونه رو مهیخ شیرو اردالن

 ؟یدید یپنجره چ ریز -

. آوردیشود را به دست م ایداشت به هدفش که هم او را به آرامش برساند و هم موفق شود علت ترسش را جو بایتقر

 ل*ب زد. یبه آرام دیسکوت او را که د
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 ؟یدید یپنجره چ ریخوشگلم؟ ز -

 نفرت. یدلهره. بو ی. بودادیبد م یکاغذ. بو هی -

 ه دندان گرفت.گردنش را محکم ب اردالن

 آخ. -

 جان. یا -

 بار آرام تر به دندان گرفت و گفت: نیا

 ؟یدیطور فهماون وقت چه -

 .گهیحس من بهم دروغ نم -

گردن او  یاو کاشت و پتو را تا رو یبر موها یا. بوسهکردیبه احساس او شک نداشت. خانومش اشتباه نم اردالن

 و گفت: دیکش

 .زمیچشمات و ببند بخواب عز -

بلند شد و سمت پنجره  شیاز جا ی. فوردیآرام شده بود و خوابش برده بود. اردالن هم به هدفش رس گرید سودا

کاغذ را محکم  یعصب ". دهیاول ترس، بعد مرگ. نشان گربه سر بر "برداشت و باز کرد.  نیزم یرفت. کاغذ را از رو

کت خود که  بی. کاغذ را درون جکردیم یدگیرس ضوعمو نیبه ا دیشد. فردا حتما با رهیخ رونیدر هم فشرد و به ب

و او را با  دیو سودا را به آغوش کشان دیتخت خواب یداخل کمد بود قرار داد و کمد را بست و پنجره را قفل کرد و رو

 .دیو خواب دیتمام وجود بو کش

******      ******      ******      ****** 

. کردیتماشا م ونیزیداشت تلو ری. شام را خورده بودند. امدیرگل غرق در خواب را بوسبه اتاق ترگل رفته بود و ت تارا

ها را . مطمئن بود که قبالً او تمام پنجرهدیباز د مهیسالن را ن یکه پنجره انتها رفتیتارا داشت سمت آشپزخانه م

 لیتبد نیقیببرد. همان باعث شد شک او به  نیکه به بهانه باد شک را از ب دیوزیباد هم نم یبسته بود. شک کرد. حت

 :دیپرس ریشود. رو به ام
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 ر؟یام -

 جانم؟ -

 ؟یتو پنجره رو باز کرد -

 نه. -

را خاموش کرد و رو به تارا  ونیزیتلو ریگرفت سمت پنجره برود. همان لحظه ام میکه تصم شدیداشت کالفه م گرید

 گفت:

 .میبخواب میبر ایب زمیعز -

را  مردانه یاز پنجره به داخل خانه افتاد و دست یاهیس کینکرد و سمت پنجره رفت همان لحظه پالستتارا گوش  اما،

 نیی. بزاق دهانش را قورت داد. مرد از پنجره پادی. وجودش لرزدیرا بر داخل خانه پرت کرد. ترس یکه کاغذ دید

 رفت و نگران گفت: وهراسان سمت ا ری. امدیکش غی. تارا با تمام توان جدیپر

 تارا؟ -

 را نشان داد و گفت: اهیس کیپالست اشهیبا هق هق گر تارا

 رو انداخت تو خونه. هانیا دمیدست مردونه د هیمن، من  -

 شد و گفت: کشینزد ریام

 دلم. زیآروم باش عز -

است کاغذ را بخواند. که تارا خو "اول ترس، بعد مرگ، نشان بچه، تصادف، زخم.  "کاغذ را برداشت و خواند  ریام

 خود گذاشت و گفت: بیداخل ج یآن را فور یعصب ریام

 .ستین یچیه -

 گفت: هیبا گر تارا

 ه؟یناراحت و عصب اتافهیپس چرا ق -
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 ش باشه؟آروم با -

ود و ب یو چندشش شد. خون دیگربه را د دهیرا باز کرد که ناگهان سر بر کیپالست ریفقط سر تکان داد. ام هیبا گر تارا

 ی. تارا بودادی. چشمان گربه باز بود و آن را مظلوم نشان مدیکند تارا آن را د یبتواند کار ری. قبل آن که امدادیبو م

 درد گرفت و شیکه گلو دیکش یگوشخراش غی. چنان جدیحس کرد. ناگهان ترس کیپالست یتعفن و لجن را از رو

تارا را در آغوش گرفت و نگران او را صدا زد که  هوشیسمت تارا رفت و جسم ب یفور ریسوخت و از حال رفت. ام

! گلتر یهاهیبه گر ایتارا برسد  هوشیبه جسم ب دانستیکرده بود. نم ری. گدیترگل را شن هیگر یهمان لحظه صدا

آمد و رو به  رونیب یبا چشمان اشک انیتارا را در آغوش گرفت و خواست به اتاق ببرد که همان لحظه ترگل گر ریام

 گفت: ریام

 شده؟ یچ یمامان ییبابا -

 باشه؟ شتیپ امی. االنم ماین رونمیبرو تو اتاقت گل دخترم. برو ب -

 چشم. -

 زد: شیتخت گذاشت و نگران صدا یبه اتاقش رفت. تارا را رو ریبه اتاقش رفت و در را بست. ام یفور ترگل

 خانومم؟ نفسم؟ عمرم؟ چشمات و باز کن. -

 یهاجعبه کمک نییپا نتیآب قند درست کرد و از داخل کاب وانیل کیبلند شد و سمت آشپزخانه رفت و  یفور

رو به او  ریباز شد و ام مهیکه تارا چشمانش ن دیاو پاش یآب رو یبه اتاق مشترک برد. کم یرا برداشت و فور هیاول

 نگران گفت:

 ب قند رو بخور دلبرکم.آ نیا -

گربه و چشمان مظلومش  دهیو دوباره سر بر شدیقطع نم شیهارا به زور به خوردش داد. تارا چشمه اشک یکم

 شد. هوشیسر داد و دوباره ب یبلند غیشد. که ج یچشمان تارا جان گرفت و تداع یجلو

 . یبش هوشیب یحق ندار یلعنت -
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 یکرد. موها قیتزر Seromرا داخل  یبرداشت و به او وصل کرد. و سرنگ Serom هیاول یهااز داخل جعبه کمک یفور

سمت اتاق او رفت و او را صدا  یترگل افتاد و فور ادیاو را کنار زد و تمام صورتش را غرق بوسه کرد. ناگهان  شانیپر

 :گفتزد و چهار زانو کنارش نشست و آغوشش را باز کرد و 

 .نمیبغل بب ایدخترم؟ خوشگل بابا ب -

 دخترک کوچکش را سخت در آغوش فشرد و نوازش داد و گفت: ریبه آغوش او به پرواز در آمد. ام ترگل

 آخه دختر بابا؟ یکنیم هیتو چرا گر -

 .یمامان -

 خوب بشه. یزدم که زود Seromکم حالش بد شد بهش  هی یمامان -

 را پاک کرد و گفت: شیهاو اشک دیرا بوس شیبعد او را از آغوش جدا کرد و موها و

 نکن باشه؟ هیگر گهیبرم دختر گلم. د تیبادام یقربون اون چشما -

 شه؟یخوب م یمامان -

 .شهیدوباره حالش بد م رهیگیدلش م یمامان یکن هیاگه تو گر ی. ولزمیآره عز -

 .کنمینم هیگر گهیپس من د -

 .نیآفر -

یهم م یبزنم خوب بشه. به مامان Seromشد بهش  ضیمر یبزرگ شدم مثل تو دکتر بشم بعد هر ک خوامیمنم م -

 .رسم

 تو برم دختر بابا. یِاون دل گنجشک یآخ من فدا -

 تخت گذاشت و گفت: یرا در آغوش گرفت و رو او

 نشه. رشیبخوابه که فردا مهد کودک د گهیدختر بابا د -

 رو هم ببوس. یچشم. مامان -
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 خاله سوسکه. نمیوروجک. بخواب بب یا -

 .ریشب بخ -

 دخترم. یشب تو هم شکالت -

 حیخورد. ترج کیبعد برق اتاق او را خاموش کرد و در را بست و خواست به اتاق مشترک برود که چشمش به پالست و

 یکه مرد شانهی. سمت تلفن خانه رفت و شماره عباس همساشدینرود چون حتما حالش بد م کینزد گریداد د

 . که عباس در آخر گفت:کرد فیاو تعر یهمسن خودش بود را گرفت و دعوت داد و کل ماجرا را برا

 ؟یستیمشکوک ن یبه کس -

 نه. -

 دارن. یهستن که باهات دشمن ییکسا هیحتما  -

 .ارمیندارم باال م دنید یرو گهی. من دیدفنش کن یبرش دار یبر یتونیم -

 .نهیبب ادیب سهیبذار باشه فردا زنگ بزن به اون برادر خانومت که پل -

برام ارسال کن به اردالن  ری. ببر دفنش کن. البته قبلش ازش عکس بگرهیگیلجنزار م یتا صبح کل خونه رو بو -

 نشون بدم.

 .ایسیپا پل هیتو هم  -

مت باغ برد و س رونیو بعد گرفتن عکس آن را به ب تلخ اکتفا کرد. عباس سمت گربه رفت یهم به لبخند ری. امدیخند

هم  ریارسال کرد و به خانه خودش رفت. ام شیرفت و عکس را برا ریخانه خودش برد و دفن کرد و دوباره به خانه ام

 هوشیو بعد دوباره ب دیکش غیقه بعد تارا به هوش آمد و جیبه اتاق مشترک رفت. ده دق یاز او تشکر کرد. سپس فور

 رونیچه کند تا حالش خوب شود! فقط از اتاق ب دانستینداشت. نم یبود و حال خوب ختهیاعصابش به هم ر ریامشد. 

کرد و بعد شماره سهند را گرفت  یقرار داشت کل آن قسمت را ضدعفون کیرفت که پالست ییرفت و اول سمت جا

 خوابالو جواب داد و گفت: دکه سهن

 شبه. ازدهیساعت  یتو خواب ندار یآخه مردک حساب -
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 کارم واجبه. ،یکردم. ول دارتیام که بمن شرمنده -

 شده؟ یچ -

 .ستیحال خانومم خوب ن -

 .یتو که خودت دکتر -

 .شهیم هوشیدوباره ب زنهیم غیج ادی. تا به هوش مستیحالش خوب ن چیو آرامبخش زدم. اما، ه Seromمن بهش  -

 شده؟ یچ -

 کردم. ریلطفا مثل خر تو گِل گ ایب -

 ؟ی. فقط سرنگ ... دارامیباشه باشه االن م -

 نه. -

 بمون نذار تکون بخوره. ششی. فقط پارمیمن با خودم م -

 باشه. -

 وصل کن. ژنیبهش کبسول اکس -

 باشه. -

تارا برد و ماسک  کیرا برداشت نزد ژنیبعد قطع کرد و سمت اتاق مشترک رفت. از داخل کمد کبسول اکس و

بعد  قهیدق 1۵و فشرد. حدود  دیهان او وصل کرد و کنارش نشست و دست تارا را دست گرفت و بوسرا به د ژنیاکس

به اتاق مشترک برد. سهند کت را از تن خود  ادر را باز کرد و سهند را به داخل دعوت داد. سهند ر ری. امدیسهند رس

 کرد و گفت: نهیتارا را معا یقرار داد کم زیم یدر آورد و آن را رو

 هوشه؟یب یاز کِ -

 .شهیم یساعت هی -

 چند بار به هوش اومد؟ -
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 .رفتیبعد هم از حال م زدیم غیپنج، شش بار به هوش اومد ج -

 کرد و گفت: Seromبه  ینگاه سهند

 ؟یبهش زد نیتامیو Seromحاال چرا  -

 .فهیبدنش ضع نیتامیتارا و -

 آهان. -

 آورد و گفت: رونیب یگرید Seromخودش  هیاول یهابعد از جعبه کمک و

 بهش وصل کن تا من سرنگش و آماده کنم. نمیا -

که  ریشد ام ریتا خواست سرنگ را بردارد همان لحظه تارا چشمانش را باز کرد و جوشش اشک از چشمانش سراز و

 گفت: یبود فور دهید

 .میخانومم؟ نفسم؟ تمام زندگ -

 صل کن.رو بهش و Serom. یکن اصال باهاش حرف نزن یسع -

 چرا؟ -

 .فهمهیاز حرفات و نم یچیچون دچار شوک شده ه -

قلب تارا  یرا به او وصل کرد. سهند دستش را رو Seromناراحت شد و سپس  ریبعد هم سرنگ را آماده کرد. ام و

 آمد. رونیتارا ب یاز گلو یهمانند درد به سخت ییگذاشت و قلبش را فشرد که صدا

 .ییآ آ آ -

 گفت: یحرص ریام

 ؟یکنیم کاریچ -

 رفت و گفت: یابه او چشم غره سهند
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 دستت و بذار رو قلبش ماساژ بده. ایب -

 کرد و دوباره گفت: قیتزر Seromشد و بعد سهند بلند شد و سرنگ را داخل  هوشیتارا دوباره ب و

 سرش. یاون دستش و بذار باال -

 د گفت:سر او قرار داد که سهن یدست تارا را باال کی ریام

 تخت. یهالهیم یدو تا پاهاشم بذار رو -

 . سپس گفت:ستادیهمان کار را کرد و در مقابل سهند ا ریام

 که تارا، تارا... یبگ یخوای. نمیِمال حمله قلب یگیکه تو م ییهاوهیش نیا -

 دست بده.  یکه بهش وارد شد باعث شد بهش حمله قلب یشوک -

 مگه نه؟ یکنیم یشوخ -

 هم براش افتاد. شیسال پ 6اتفاق  نیا قاًینه. دق -

 آشفته بود و سرش در حال انفجار بود. چند بار سرش را تکان داد و گفت: ریام

 .یگیدروغ م ی. داریگیدروغ م -

زبانش گذاشت و دوباره ماسک  یرا بر رو یدهان تارا برداشت و قرص زرد رنگ یرا از رو ژنیماسک اکس سهند

. احساس کرد رو به مرگ است و کردینگاه م شیخشک شده بود. و فقط به تارا ریر دهان او گذاشت. امرا ب ژنیاکس

را  یچینبود! ه ایدن نی. انگار در ادادیجواب نم ریام زدیشد و هر چه او را صدا م کشینزد یدر حال پرواز. سهند فور

 ی. حتما! سهند او را رومردیاو را نداشت. حتماً م یضی. او طاقت مرخواستیرا از خدا سالم م شی. فقط تارادیشنینم

 رب یمحکم یلیس شنودینم یزیاو چ دید یداد. وقت ریبود را به خورد ام زیم یرا که رو ینشاند و آب قند یصندل

 به خود آمد و گفت: ریگوشش نواخت. که ام

 ؟یکار کرد یچ -

 . حواست نبود تنها راه بود.دیببخش -
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 که تا اعماق قلبش نفوذ کرده بود گفت: یبا ناراحت ریام

 داره؟ یقلب یخانومم ناراحت -

 نه. -

 داره؟ یپس چطور حمله قلب -

قدر بد کرده موجب  نیکه حالش و ا یزیهست. که باعث شده شوکه بشه و هر چ یعصب کیسترینوع ه هی نیا -

بهت  یکنه. ول یدور شهیعمل م نیا باعث یزیکرده بودم که از هر چ هی. من بهش توصارهیشده که قلبش و درد ب

ببرش دکتر ازش نوار قلب  سمینویم هنسخ یمطمئن بش ینداره. اگه دوست دار یقلب یکه ناراحت دمیم نانیاطم

 .رنیبگ

را در چشمانش  یندارد خوشحال شد و جوشش اشک شاد یقلب یعشقش ناراحت دیفهم نکهیاز ا ریچه قدر ام و

 گفت: یحس کرد و به آرام

 .یسینسخه رو بنو شمیممنونتم. پس ممنون م یلیخ -

 باشه. -

 نیبود. و او چه قدر ا هوشیوجودش. او ب یبود. تارا شیهنوز هم دل او نگران تمام زندگ ،یخوشحال بود. ول نکهیا با

 کرد و گفت: یاو فدا کند. سهند عطسه مصلحت یحاضر بود جانش را تماماً برا یکه حت خواستیتارا م

 ت و پاک کن مرد گنده.هااشک -

 و گفت: دیسهند کوب نهیبر س یبه آرام ریام

 اشکه شوقه.  -

 چرا؟ -

کنم؟  ی. اون رنج بکشه و من نتونم کارمُردمینکرده داشت من م ینداره. اگه خدا یقلب یناراحت دمیچون فهم -

 بدم فقط باشه. وندیحاضر بودم قلبم و به قلبش پ یحت
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. و کردیحال او را درک م نیکرد. و که چه قدر ا نشیاو غبطه خورد و در دل تحس یایر یبه عشق پاک و ب سهند

 گفت: نیاو را بخنداند. بنابرا یکرد کم یاز درد دوستش را کم کند سع یآن که حد اقل کم یبرا

 .گمینم کسچیکن به ه هیگر شتریب یدوست دار -

 .یمرد یلیخ -

 م.بگ یکه به اردالن و مصطف دمیقول م یول -

برداشت  زیسمتش خ یفور دیبعد که منظورش را فهم ،یکه اول منظور او را خوب درک نکرده بود لبخند زد. ول ریام

 و گفت:

 .ینامرد یلیخ کنمیام و اصالح مجمله نیبب -

 کرد و گفت: یاخنده سهند

 .ستیتا به تارا نگه ول کن ن یشناسیرو که م ی! مصطفیدیتازه اوج مرد بودن منو ند -

 ؟یگفت یچ -

 .یدیشن -

 .کشمتیبه خدا م -

 هم دنبالش کرد سهند پشت مبل رفت و گفت: ریاز اتاق خارج شد و به سرعت سمت سالن رفت و ام یفور سهند

 آدم باش. من جونم و دوست دارم. نیبب -

 اون وقت قبر خودت و بساز. یبگ یمصطف ایکلمه به اردالن  هی هیکاف نیبب -

 نزنم. یحرف یبه اردالن و مصطف دمیجا بمون منم قول ماشتباه شد پس. تو همون نیبب -

 . نیآفر -

 .ونهید -
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 تو. -

 کمه. یلیعقلت خ -

 برو بخواب تا ناقصت نکردم. ایب شعوریب -

 کرده. ریات بدجور تو گلوم گاصال ابراز عالقه نیبب -

 ام؟یها. بهم بلدم شتریب -

 نه قربون دستت. -

 رفت و گفت: کشیبعد سهند نزد و

 .گمینم کسچیکردم. به ه یشوخ -

 محکم بر گردنش زد. ریام

 آخ. -

 ؟یزنیحقت بود. منو گول م نیا نیبب -

 اصال خوب کردم. -

 داد و گفت: یخواست دوباره بزند که سهند جاخال و

 که شاخ گوزنه. ستیاهلل دست ن. نزن. ماشامیمن تسل -

 گفت:کرد و  یاخنده ریام

 .ونهید -

 ها!منم ابراز عالقه بلدم -

 برو بتمرگ. -

 .لیزن ذل شعوریب -
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 برد و گفت: ورشیسمت او  یفور ریام

 دوباره بگو تا بکشمت. -

 شکر خوردم. -

 و گفت: دیبار بلند خند نیا ریام

 . برو بتمرگ.نیآفر -

 کجا بتمرگم؟ -

 .یاتاق مهمان سمت چپ در آب -

 .ادیخوابم نم ،ی. ولیمرس -

 منم. -

 اوهوم. -

 کنم. فیبرات تعر یاگه حال دار ایخب ب -

 .یباز دوباره دپرس بش ترسمیبهتر شده م اتهیکم روح هیتازه  یحال که دارم. ول -

 .اینترس. ب -

 .منینش میبر -

 تارا. شینه پ -

 باشه. -

 فیخت نشست و دست کوچک و ظرت یرو ریبه سمت اتاق مشترک حرکت کرد و سهند هم دنبالش راه افتاد. ام ریام

دست تارا را  رینشست. ام شیدور کرد و رو زیرا از م یصندل شی. سهند هم رو به رودیتارا را در دست گرفت و بوس

 در دست گرفت و گفت:
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به تارا بگه که من چه قدر عاشقشم! اون خودش از قلب من خبر داره. تارا تمام  یکس ستین یازین ه؟یچ یدونیم -

یاخم م ،ی! تارا ولاد؟یاخم بهشون نم ای شنیم افهیبدق کننیخانوما اخم م یدیبلکه تمام وجود منه. د چیه که ایدن

 .شهیم تریخوردن شه،یتر مملوس شه،ی. نازتر مادیبهش م کنه

بارها به زنش گفته بود که اخم به  ی. حتشدیاش بد مچهره کردیاخم م یکه وقت کردیبه خانومش فکر م یکم سهند

 یکار دی! حتما بادیدیم بایبا اخم هم ز یاو را حت دیپرستیعاشقانه زنش را م ریچون ام دی. اما، تارا؟ شادیآیاو نم

 گفت: کندیم شیر صدایام دید ی. وقتندیاو را بب یهاتا اخم کردیم

 بله؟ -

 ؟یکردیفکر م یبه چ -

 تارا دقت نکردم. یهامن تا حاال به اخم نکهیا -

 کرد و گفت: یاتک خنده ریام

پنجره  دیچطور د دونمیها رو قفل کنه. امشب هم همه رو قفل کرده بود. نمتارا عادتشه هر شب قبل خواب پنجره -

و باز کردم منم که من پنجره ر دی. از من پرسکشمشیکنم به خدا قسم م داشیباز کرد؟ که پ یک دونمیبازه؟ و نم

نفر رو  هی. دمیو شن اشهیو داد و گر غیج یدفعه صدا هی. رهپنج کیتارا رفت نزد ،ی. ولمیبخواب میگفتم نه. گفتم بر

 مرد.  هیکاغذ رو انداخته تو خونه. دست  هیو  کیپالست هیبود که  دهید

 بوده؟ یچ کیاون کاغذ و پالست -

 گربه توش بود. هی دهیهم سر بر کیبه مرگ. اون پالست دیتهد -

 . االن کجاست؟شیا -

 دادم عباس برد دفن کرد. -

 آهان. -

 !ینیبب یخواستیم -

 .یاِ -
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 عکسش هست. یهست. بدون رمزه برو تو گالر زیپشتت رو م میگوش -

 ؟یجد -

 .شهیم ازین سیآره. برا پل -

 .سیبابا پل -

و  دیشد و عکس را د یبرداشت و وارد گالر زیم یرا از رو ریام ی. و بعد سهند گوشدی. سهند هم خنددیخند ریام

 گفت:

 چندش. -

 زد و شرمنده گفت: ینیلبخند نمک ریقرار داد. و بعد ام شیرا قفل کرد و سر جا یبعد گوش و

 .نجایتو رو از خواب پروندمت آوردمت ا گهید دیببخش -

 یول دمیمادرش. رفتم گرفتم خواب شیپ برمشیم ریچرا د نکهیکم بحثم شد سر ا هیاشکال نداره. امروز با خانومم  -

بردمش خونه مادرش بعدم اومدم  یفور ختیریبود و مثل ابر بهار اشک م داریثنا ب یکرد دارمیب یبود. وقت داریاون ب

 .نجایا

 ثنا؟ -

 .گهیخانومم د -

 .شیاسم دخترته ستا هیآهان. شب -

 هم هستن؟ هیکجاش شب -

 همن. هیشب هاشونی. معنایسته یکاتوریعجب کار -

 آهان. -

 ؟یتو هم مثه من عاشق خانومت -
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 هی یهر کس یدونیم یبرا زنم. ول دمیتو رو ندارم. جونم و م یمن فداکار گمیم نویکه ا دیببخش یآره. ول -

 کم ترسو هستم. هی! منم گهیداره د یتیشخص

 .یشیدرست م -

 حتماً. -

 .یبخواب یبهتره بر -

 .ریباشه. شبت بخ -

 .قیرف ریشب تو هم بخ -

 ؟یراست -

 ؟یچ -

. من چون یبهش برس یکردیکه من مجرد بودم و تارا هم مجرد و تو هم سخت تالش م یاز گذشته. زمان زیچ هی -

بهم شک کرده بود.  ی. مصطفکردمیبرادرانه م یهاو بهش محبت شدمیم کیبه تارا نزد شهینداشتم. هم یخواهر

 چرا؟ یندویم

 چرا؟ -

 عاشقش شدم.  کردیچون فکر م -

 کرد و گفت: یاخنده تک

 یلیخ یگفت عاشقش یمصطف ی. وقتدمیدیخواهر م هیمن اون موقع با ثنا نامزد بودم. تارا رو به چشم  یول -

به  شهیهم خوادیاز وجودمه. دلم م یاتکه کنمیاحساس م ی. ولستین یخوشحال شدم. خواهرمه. درسته خون

دو تا داداش  گفتی. همش مداداشتا بهم گفت  دمیزحمت کش یسال کل 6 نیعنوان خواهرم داشته باشمش. تو ا

اون موقع  یبه اردالن و مصطف یلیکردم. خ شیکم کم راض ینداره. ول یبه سوم ازین یداره به نام اردالن و مصطف

و حالش و  یخوبه. امشب که زنگ زد یلیه دارمش خمثل تارا دارن و من ندارم. االن ک یکه خواهر کردمیم یحسود

االن که دارم جسم  یکنیخودم و رسوندم. دوستش دارم. اگه فکر م یشدم. فور شنگران یلیبه خدا که خ یگفت

که اومدم  ی. از موقعدمیاحساساتم و بروز نم چوقتی. راستش من هیکنیاشتباه م المیخیو ب نمیبیرو م هوششیب
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 همین یطورنیو ا اونبهت بر بخوره. برا منم سخته که  دیخواهر کوچولوم و ببوسم. فکر کردم شا خوادیهمش دلم م

 . نمیجون بب

 . یمرس -

 دمغ گفت: سهند

 ؟یمرس یهمه حرف زدم که فقط بهم بگ نیا -

 بگم؟ یخب چ -

 به دندان گرفت و گفت: یل*ب خود را حرص سهند

 .ریشب بخ -

 گفت: ریعزم رفتن کرد که ام و

 صبر کن. -

 ادامه داد: ریتکان نخورد ام ،ی. ولستادیا سهند

 .گهیببوس د ای. خب بیخواهرت و ببوس یخواستیمگه نم -

 همان لحظه برگشت و متعجب گفت: سهند

 !خورهیمن فکر کردم بهت بر م -

 کرد و گفت: یاتک خنده ریام

 بهم بر بخوره؟ دیاالن که از حس هر دو تون خبر دارم چرا با -

 هوم! -

 .میبخور ارمیب یزیچ یاوهیدو تا آبم هیبمون تا من برم  ششیپ ادیحاال که خوابت نم -

 .یمرس -
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 و گفت: دیبلند شد و از اتاق خارج شد و سهند کنار تارا نشست و دست او را محکم در دست خود فشرد و بوس ریام

 . یبزن غیج و سر من یخوب باش شهیهم دیخواهر کوچولو تو با -

 پرتغال آمد و گفت: وهیبا دو آبم ری. که همان لحظه امدیدست او را بوس قیعم گریبار د و

 گه؟ید یپرتغال دوست دار -

 .کنهینم یبرام فرق -

 را خوردند. سهند گفت: وهیهر دو آبم نکهیبعد از ا و

 کم بخوابم.  هیجان. با اجازه ات برم  ریام -

 .یبرو بخواب. خوب بخواب -

 .یمرس -

 شد. رهیاو خ یبایکنار تارا نشست و به صورت ز ریاز اتاق خارج شد و سمت اتاق مهمان رفت. ام سهند

******      ******      ******      ****** 

شده بودند و صبحانه را خورده بودند. سپاس در حال خوردن صبحانه بود و داشت در  داریب یزود سارا و مصطف صبح

 بلند به او گفت: یبا صدا یکه مصطف دادیربا قرار منان کره و م

 سپاس؟ -

 ؟ییبله بابا -

 .یحق خوردن ندار گهید یلقمه رو خورد هیاون  -

 با تشر گفت: سارا

 بذار بخوره. ؟یام داربچه کاریچ -

 .افتهیم کلیو ه ختیشازده بزرگ بشه از ر نیخانوم کوچولو. ا رینخ -
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 ؟یوا مصطف -

 واال خب. بس که خورده چاق شده. -

 خب حاال. -

 قرار داد و گفت: یرا در دست مصطف یستیبعد ل و

 .اریرو بخر ب هانیا یاومدن -

 گذاشت و گفت: بیدر ج ندیرا بب ستیکه لبدون آن یمصطف

 باشه. -

 ساله اش گفت: ۵بعد رو به پسرک  و

 شد کپل بابا. ریمهد کودک د میبر ایب -

 کرد و رو به سارا گفت: زانیرنگش را بر دوش م یاکوچک سرمه فیک سپاس

 درست کن. یناهار ماکارون یمامان -

 با تشر گفت: یمصطف

 سپاس؟ -

 گفت: سارا

 انقدر با بچه بد صحبت نکن. -

. خانوم کوچولو. چون من یزنیو هم م یماکارون دیچاقه. ق یلیشه. خ یکلیالغر و ه یببرمش کالس ورزش دیبا -

 کردم. فعال خانومم. یماه هوس

 .دیبه سالمت مراقب خودتون هم باش دیبر -

 تو هم گلم. -
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 بر گونه سارا زد و رفت. سارا با انگشتش بوسه او را لمس کرد. یابوسه و

******      ******      ******      ****** 

 بلند به سودا گفت: یبود که با صدا دهیکنار در بود و کفشش را پوش اردالن

 شد. ریبرم اداره د دیبا ادیسودا به آرشام بگو ب -

 گفت: دادیآرشام قرار م فیدر ک یاکه لقمه یدر حال سودا

 بخور باشه پسرم؟ یینده خودت تنها کسچیات و به هلقمه -

 .یچشم مامان -

 و گفت: دیسرش را بوس سودا

 شد. رشی. حاال بدو برو بابات دنیآفر -

 بعد تا دم در رفت و رو به اردالن گفت: و

 مراقب باش. یبر یخوایم -

 بابا باش. ی. تو هم مراقب خودت و دلزمیباشه عز -

 زد و اردالن دست آرشام را گرفت و گفت: یلبخند سودا

 شد. ریکه د میپدر سوخته بدو بر -

******      ******      ******      ****** 

 در مطب زنگ زد و گفت: اشیرا برداشت و به منش اشیتارا نشسته بود گوش یکنار تخت رو به رو ریام

 .انیهفته بعد ب دیبگ دیریکه از تا ظهر وقت گرفتن تماس بگ ییمارهایب یخانوم منش -

 چشم دکتر. -
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را که تمام  Serom یدهان تارا برداشته بود. و حت یرا از رو ژنیماسک اکس ریتلفن را قطع کرد و کنار گذاشت. ام ریام

 به در زد و وارد اتاق شد و گفت: یاشد را از دست او جدا کرد. سهند تقه

 گل دخترت رو هم بردم گذاشتم مهد کودک. -

 .یمرس -

 هنوز؟ ومدهیبه هوش ن -

 .یبر یتونیم یدار ینه. اگه کار -

 شب هستم. فتیش مارستانینه. امروز ب -

 خوبه.  -

که  ریکرد. ام هیرا صدا زد و شروع به گر ریاسم ام فیدر حال حرف زدن بودند. که تارا به هوش آمد و ضع طورهمان

 بود. او را محکم در آغوش گرفت و گفت: دهیاو را شن هیگر یصدا

 تو بشم خانومم. یمن فدا ی. الهششینکن قربونت برم. آروم باش نفسم. تموم شد. ه هیدلم. گر زیجانم عز -

او را در  یکم ری. امکردیها نگاه منشسته بود و به آن زیکنار م یصندل یتر در آغوش فشرد. سهند روا تنگاو ر و

 آغوش نگه داشت و بعد او را جدا کرد و دستش را فشرد و اشکش را پاک کرد و  گفت:

 . باشه؟ینکن خانوم هیگر گهید -

 .ترسمیم -

 زم؟یعز یاز چ -

 اون، اون... -

 .یبترس یچیاز ه دینترس نفسم. تا من هستم نبا -

 بغل. -

 جانم. یا -
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را  شیو موها دیتارا را در آغوش کش یهل داد و فور گرید یکه سهند او را به قسمت ردیخواست او را در آغوش بگ و

 و گفت: دیبوس

 داداش. یکوچولو -

 بلند شد و رو به سهند گفت: نیزم یاز رو ریام

 نفهم. آخه مگه بغل تو رو خواست؟ شعوریب -

 بغلش کنم. خوادیبه تو چه؟ خواهر خودمه. دلم م -

 بعد تارا را محکم در خود فشرد و گفت: و

 قربون اون چشمات برم؟ یبهتر -

 آره داداش. -

 شنوم؟یم هیچ نیف نیف یصدا نیا ؟ینکن هیمن گر شیمگه قرار نبود پ -

 .یچیه -

 گفت: زیکه سهند اعتراض آم دیاو را سمت خود کش تارا نشست و گریطرف د ریام

 .یساعته کنارش ۲۴کم بغلش کنم؟ خوبه  هی یذاریم نیبب -

 و گفت: دینهاد. سهند گونه او را بوس نییسرش را پا نیسرخ شد و شرمگ تارا

 .رمی. من مزمیبا شوهرت راحت باش عز -

 خونه؟ یریم -

 هستم خوبه؟ جانیتا ساعت دو عصر هم -

 آره. -

 .کنمیپس من برات ناهار درست م -
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 فدات بشم. فعالً. -

تارا را چون گهواره در آغوش گرفت و سرش را  ریو از اتاق خارج شد. ام دیکوب ریبلند شد و آرام بر شانه ام سهند

 بر لبش زد و گفت: یزیبوسه ر یبلند کرد و به آرام

 م؟یزندگ یخوب گهیاالن د -

 آره. -

 تارا گذاشت و گفت: ل*ب بر ل*ب ریام

 اجازه هست خانومم؟ -

 گفت: ریچشمانش را بست که ام تارا

 .یعشق خوامتیم یلیخ -

تخت پرت کرد و بلند شد در را از داخل قفل کرد و مشغول در آوردن لباس خود شد و کامل برهنه  یبعد او را رو و

 زد که تارا گفت: مهیخ شیشد و تارا را هم برهنه کرد. رو

 ترگل... -

 سهند برد گذاشتش مهدکودک. -

 گفت: ریرا در صورت او پخش کرد. تارا خود را تکان داد که ام شیهانفس و

 جانم. یا -

 تر تکان خورد و گفت:محکم تارا

 .هینشو د یوحش -

 باشه گلم. -

 آ... -
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 و گفت: دیاش را بوسگونه ریام

 آروم گلکم. -

 . عمر گل کوتاهه.ستمیمن گل ن -

 .یگل. تو عشقم گمینم گهی. دزمیباشه عز -

 آ... -

 .ششیه -

******      ******      ******      ****** 

رفته بود تا ماجرا را  یهم به اداره آگاه ریتازه از حمام در آمده بود. به سمت آشپزخانه رفت تا غذا آماده کند. ام تارا

 که سهند گفت: داشتیبرنج را بر م گیبگذارد. تارا داشت د انیو اردالن در م یبا مصطف

 موهات و سِشُؤار بکشم خشک بشه. ایب یآبج -

 او زد و گفت: یبر موها یابافت و بوسه شیو برا دیرا سِشُؤار کش شیرفت و سهند موها کشیهم نزد تارا

 االن برو به کارت برس. -

 .یممنون داداش -

 خواهر گلم. یفدا -

 .ستمیمن گل ن -

 .زمیباشه عز -

 اش کرد که تارا گفت:بعد اشاره به گونه و

 ه؟یچ -

 ؟یدیبوس نم -
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 شد. ریو خواست سمت آشپزخانه برود که در آغوش سهند اس دیگونه او را بوس نیشرمگ تارا

 ولم کن. -

 ؟یدیو تو. فهم دونمیمن م نمتیبب ضیمر گهیبار د هی -

 بله. -

 .نیآفر -

 بعد او را رها کرد و گفت: و

 حاال برو به کارات برس. -

ها را و داشت گوجه کردیطور که ساالد را درست مشد. همان یسمت آشپزخانه رفت و مشغول آشپز یفور تارا

را هم  ارهایو خ ختیر گرید سیخرد شده را درون د یهاگاز را کم کرد و سپس گوجه ریز کردیخرد م سیدرون د

هم زد. و بعد با  یو کم ختیه ساالد را درست کرد. داخل خورشت رب ر. بعد از آنکختیر سیپوست گرفت و داخل د

 نشست. یغذا خور زیپشت م یصندل یراحت رفت رو الیخ

******      ******      ****** 

 .یاداره آگاه در

 کلیکه در اتاق به شدت باز شد و ه کردندیصحبت م ریدر اتاق کار اردالن بود و داشتند در مورد مسائل اخ یمصطف

 گشت، سرباز هم داخل آمد و احترام گذاشت و رو به اردالن گفت: انینما ریام دهیورز

 .نیقربان من بهشون گفتم جلسه دار -

 .رونیاشکال نداره برو ب -

 شد و گفت: کینزد یبه اردالن و مصطف ریرفت و ام رونیگذاشت و ب یاحترام نظام سرباز

 سالم. -

 گفت: اردالن
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 شده؟ یچ -

 .شمیم ونهیدارم د -

 گفت: یمصطف

 چرا؟ -

 مبل نشست و گفت: یرو یمصطف یرو به رو ریام

 .تیاومدم شکا -

 و اردالن هر دو متعجب گفتند: یمصطف

 ؟یاز ک تیشکا -

 .دونمینم -

 گرفت و گفت: یاژست مسخره یمصطف

 .ایب یدیبفرما برو هر موقع فهم -

 ؟یمصطف -

 خب؟ هیچ -

 گفت: اردالن

 ر؟یام هیموضوع چ -

 پرت کرد و گفت: یخارج کرد و کنار مصطف بیکاغذ را از ج ریام

 . اعصاب برا من نذاشته. نهیموضوع ا -

 کاغذ را برداشت و باز کرد و متعجب گفت: یمصطف

 .نیبب نویاردالن؟ ا -
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 :دینگران، متعجب و پر از دلهره پرس دیآن را د یرا دست اردالن داد و اردالن وقت کاغذ

 به؟ تارا خوبه؟ ترگل؟ دِ بنال.حالت خو ریام -

 چشم در چشم او شد و گفت: ستادیا ریام

که  اوردمیبه دستش ن ی. به راحتشهیمن پر پر م یداره جلو میزنم، همه زندگ نمیبب ستمیوا تونمیاردالن من نم -

 از دستش بدم. یبخوام به راحت

 شده؟ یتارا چ ریام -

 قرار داد و گفت: شیلوعکس گربه را که ظاهر کرده بود را ج ریام

جون دادن عشقم و  تونمیهنوزم ادامه داره. من نم یعنی کننیم دیتهد یکن. وقت دایکار رو پ نیمسبب ا یلعنت -

 .ی. بفهم لعنتنمیبب

 گفت: یمصطف

 جان؟ ریام ینیلطفا بش شهیم -

 گفت: یآشفته نشست و مصطف ریام

 شده! یچ نمیبده بب حیحاال درست توض -

 تازه کرد و گفت: ینفس ریام

. دهیکاغذ انداخته تو خونه تارا د هیگربه به همراه  دهیبا سر بر کیپالست هینفر پنجره خونه رو باز کرده  هی شبید -

 زیبود بزنه به ترگل رفتم جلو خورد به پام البته چ کینزد نیماش هیصبح هم که  روزیمرد بوده. د هیدست  گهیم

 ...ینشد ول یخاص

 گفت: اردالن

 ادامه بده. -
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 شد. تا صبح هوشیو ب دیکش غیتا صبح ج شبیآرومش کردم. د یتارا حالش بد شده. شوکه شده. با هزار بدبخت -

 بودم. تارا، تارا... داریباال سرش ب

 گفت: یعصب یمصطف

 دِ بنال. یحرف بزن مهیچرا نصفه ن -

 دست داده. یبهش حمله قلب -

 دو با داد گفتند: هر

 ؟یچ -

 . خوب شده.میزد Seromالبته االن حالش خوبه. من و سهند به تارا سرنگ و  -

 بلند شد و نگران گفت: اردالن

 راحت بشه. المیخ نمشیبرم بب دیبا -

 و گفت: ستادیا شیجلو ریام

 .یدوباره حالش و بد کن یبر خوامیتازه خوب شده. نم -

 برو کنار. -

 رو به اردالن گفت: یطفنگاه کرد که مص یبه مصطف دینا ام ریام

 بهش زنگ بزن. نی. بشیکنیاوضاع و بد تر م یاردالن آروم باش. بر -

سکوت کرد. اردالن شماره همراه او را گرفت و  ریزد و ام ریام یبه رو یلبخند یلحظه اردالن نشست و مصطف همان

 گفت:

 ده؟یپس چرا جواب نم -

 گفت: ریام
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 زنگ بزن به تلفن خونه. -

 شماره خانه او را گرفت که سهند جواب داد. اردالن

 الو؟ -

 شما؟ -

 شما؟ -

 اردالنم. یریزنج یوانهید -

 نشناختم. ییعه تو -

 آره جون خودت. -

 ات.جون عمه -

 و بده به تارا. یسهند گوش -

 .یاوک -

 .دیتارا به گوش رس یلحظه بعد صدا چند

 .یسالم داداش -

 ؟ی. خوباینخواهر د نیماه بهتر یسالم به رو -

 ها خوبن؟سودا خوبه؟ بچه ؟ی. تو خوبیآره داداش -

 ؟یکردیم کاریآره نفس داداش. خوبن. چ -

 .کردمیناهار درست م -

 آهان. حالت خوبه؟ -

 . کنمیسهند و جمع م یهایآره انقد حالم خوبه که االن دارم گند کار -
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 هم بشنوند. و بعد تلفن را گذاشت و گفت: یو مصطف ریفعال کرد تا ام کریاسپ یتلفن را رو اردالن

 کرده؟ کاریمگه سهند چ -

 . یمصطف نهیپاش. شده ع ریز زهیریم خورهیم وهیم یهر چ -

 ؟یچرا مصطف -

 . سهند رو هم مثه خودش کرده.مونهیها مساله ۴بچه  هیآخه شب -

 شد و گفت: یحرص یمصطف

 بچه نفله؟ یگیبه من م -

 ؟ییتو یعه داداش -

 . کنمیم یچیو ق یکیات. دم تو خونه امیمن که جمعه م -

 من دم ندارم. هیدم به تو وصله کاف هی -

 .ادبیب -

 به تو رفتم. -

 .ایشد طونیش یلیخ -

 و بعد گفت: دیخند تارا

 کر؟یرو اسپ یمنو گذاشت یداداش بد. صدا یاردالن ا یهو -

 کرد و گفت: یاخنده اردالن

 دلم. زیبشم عز اتیباز طونیش یفدا -

 ؟یداداش گمیم -

 ؟یجان داداش -
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 ست؟یاونجا نامحرم که ن -

 نه چطور؟ -

 .ممیعاشق داداش یلیخ یلی. خیچیه -

 :دیپرس اردالن

 ر؟یاز ام شتریب یحت -

 سکوت گفت: ی! تارا بعد از کمستیجواب تارا چ نندیهر سه منتظر بودند که بب یمصطف یو اردالن حت ریام

 ه.فرق دار ریام -

 ؟یچه فرق -

 اون شوهرمه. -

 شوهرت؟ ای یعاشق من شتریب یخب نگفت -

به خاطر وجود  کشمیکه دارم توش نفس م ییایدن نیمنه. نه وجود من. اون تمام خودِ من. ا یاینه دن ریامم خب. ام -

 .یداداش دیشوهرمه. ببخش

 عمر داداش. ستین یازیدلم. بخشش هم ن زیعز نیآفر -

 یازیمثل تو داشتن برام خود بهشته و من با وجود تو ن ی! داداش خوبهایکن یناراحت دی. نبایمیتو هم داداش یول -

 به بهشت ندارم.

 قطع کنم. تو هم برو به کارات برس. گهیمهربونم. من د یقربون اون دل کوچولت برم خواهر -

 ؟ینداشت یکار -

 نه فقط زنگ زدم حالت و بپرسم. -

 ظ.باشه. خداف -
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 .زمیخدافظ عز -

 که شنگول است و لبخند به ل*ب دارد رو به او گفت: دیرا د ریتلعن را قطع کرد و ام اردالن

 ه؟یچ -

 .یضد حال خورد -

 بزنش. نویا یبروبابا. مصطف -

 گرفت و گفت: نیپشت مبل کم یفور ریام

 االن تو دلم کارخونه قند راه انداختن. -

 بدبخت. -

 خدافظ. نیکن یدگیمن رس تی. به شکاییتو -

 .نمیصبر کن بب -

 چرا؟ -

 بهش بگو. یمصطف -

 گفت: ریرو به ام یمصطف

 من و اردالن هم افتاد. یتو افتاده برا یکه برا یهمون اتفاق -

 متعجب گفت: ریام

 دروغ؟ -

 یتو دار که یو حالش بد شده. مثل همون کاغذ دهیپنجره آشپزخونه رو شکسته. سارا د شهیدست مردونه ش هی -

 .میما هم دار

 هم گفت: اردالن
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ما هم  یدینکش یحالش بد شده. فقط تو بدبخت دهید دهیسودا رفته تو اتاق مشترک پنجره رو باز کرده گربه سربر -

 .میدیکش

 شه؟یم یحاال چ -

 .میکنیم یریگیپ میدار -

 هم گفت: یمصطف

 .یخط شناس تیبدم گروه هو دیسه تا کاغذ رو با نیا -

 گفت: اردالن

 خوبه. -

 و گفت: دیرا د نیدوباره عکس سر گربه خون اردالن

 شده بود. زونیمون آوگربه رو پنجره خونه نیبدن هم -

 و گفت: دیعکس را برداشت و د یمصطف

 . چندش.ششیا -

 پرت کرد و گفت: زیم یرا رو عکس

 خونه خداحافظ. رمیمن برم آماده شم برم دنبال سپاس بعد هم م -

 هم گفت: النارد

 برم دنبال آرشام. دیمنم با -

 گفت: ریام

 سپاس خوبه؟ یمصطف -

 .یبفرستمش کالس ورزش دیچاق شده. با یادیآره. فقط ز -
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 حتما بفرست. منم برم دنبال ترگل بعد هم برم خونه. فعال. -

 فعال. -

 یرا با لباس شخص یت تا لباس نظامهم به اتاق کار خود رف یرفت و مصطف ریکردند و ام یخداحافظ گریدکیبعد با  و

را از تن  یبچگانه او زد. لباس نظام یهاطنتیبه ش یاردالن از حال تارا راحت شده بود و لبخند الیکند. خ ضیتعو

 خارج شد. یو از اداره آگاه دیبرداشت و پوش زیرا از آو یخارج کرد و لباس شخص

******      ******      ******      ****** 

 گفت: دیرو به سع کردیرا بو م یرنگ دیکه پودر سف یمبل نشسته بود. در حال یپا نهاده بود و رو یپا رو نیشاه

 نمک! -

 بله نمک. -

 کرد و گفت: یاخم نیشاه

 ده؟یم یچه معن هایمسخره باز نیا -

 ها نمک و شکرهرو برداشتن پولش کردن به جاش تو جعب یاز افراد سرتون کاله گذاشتن مواد اصل یبعض سییر -

 .ختنیر

 :دیداد کش تیبلند شد و با عصبان نیشاه ناگهان

 که سر من کاله بذاره. کجان؟ ینشده کس دهییغلط کردن. از مادر زا -

 .سییشون کردم رحبس نیرزمیتو ز -

 خوبه.  -

حالش بد  نیرزمیتعفن ز یداخل شد. از بو نیرا باز کرد. شاه نیرزمیدر ز دیحرکت کرد. سع نیرزمیبعد سمت ز و

 را گرفت و گفت: اشینیشد و ب

 کن؟ زیرو تم نجایمگه نگفتم ا د؟یسع هیبو چ نیا -
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 .سییچشم ر -

 برق و روشن کن. -

 .سییسوخته ر -

اش را از کمر برداشت. متوسط بود شد. اسلحه یگریکوتاه و د یکیها دو مرد که قد آن کیجلو رفت و نزد نیشاه

 ت:ماشه را فعال کرد. سپس گف

 ه؟یکنه چ انتیکه به من خ یکس یخب؟ قبال گفته بودم سزا -

 با ترس گفت: شانیکی

 خودت ببخش. یبه بزرگ سییغلط کردم ر -

سرد و  نیکرد و محکم بر کف زم ختنیرا به قلبش زد. خون از بدن او شروع به ر ریاو را نشانه قرار داد و ت نیشاه

 او شد و گفت: کینزد نیرس زبانش بند آمده بود. شاهبرخورد کرد و تمام کرد. شخص دوم از ت سیخ

 .کنمیو بدون رحم نابود م دمیگفته بودم هشدار نم نمیا -

دوم را بر داخل سرش هدف قرار  ریت قاًیبار دوم فعال کرد. و دق یکرد و ماشه اسلحه را برا یکیستریبعد خنده ه و

 گفت: دیداد و بنگ! سپس رو به سع

 هاشون و بنداز تهِ درّه.جسد -

 .سییچشم ر -

******      ******      ******      ****** 

 است. اهیها قلب سدشمن انسان نیبزرگتر

 !اهیس قلب

 .کندیم لیو کدورت تبد نهیو پاک تو را به لجن و ک دیکه قلب سپ یقلب

 .میمهربان باش پس،
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*****      ******      ******      ******* 

 《هفته بعد.  کی 》

 گفت: دیانداخت و رو به سع یرا درون فلز گاریمبل نشسته بود و ته مانده س یرو نیشاه

 د؟یسع -

 .سییبله ر -

 .اریکن با خودت ب دایرو پ میکردیباهاش کار م شیسال پ 6که  یومیبرو اون مد -

 .سییچشم ر -

 بعد. روز

شده بود و به سمت آشپزخانه  داریاز خواب ب نیبود. شاه کیتار یبود و هوا هنوز کامل روز نشده بود و کم صبح

را گرفت. هنوز دو بوق  دی. سپس به سالن رفت و شماره سعدیرا گرم کرد و بعد آن را الجرعه سر کش ریرفت و ش

 جواب داد. دینخورده بود که سع

 س؟ییجانم ر -

 شعور؟یسالمت کو ب -

 . جانم؟سیی. سالم ردیببخش -

 ؟یکرد دایپ رو ومیمد -

 .سییبله ر -

 خوبه. -

 س؟ییکنم ر کاریحاال چ -

 .الیو ارشیامن. آخر شب ب یجا هیببرش  -
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 .سییچشم ر -

 زد و تماس را قطع کرد و آرام لب زد. یپوزخند نیشاه

 سرگرد منش. آماده باش. شهیداره شروع م یباز -

 ساعت بعد. چند

 کرد و گفت: موریبا افرادش درون سالن بود. رو به ت نیشاه

 ساعت؟ -

 .قهیسه و پانزده دق -

 اون پسره االن کجاست؟ -

 س؟ییکدومش ر -

 .یمصطف -

 .سییر نیپل صابر -

. فقط دیکن کیپرت شد بهش شل هاسیکه حواس پل یوقت نیراه بنداز یساختگ یدعوا هی دیکن نیاونجا کم دیبر -

 زرنگه. یلیخ سیجوجه پل نیتون جمع باشه. احواس

 .سییبله ر -

دو  نیا ریخودش و بکشه. در هر صورت غ کنهیم ریداره گ دید یهم نتونست وقت یتونست فرار کنه هر ک یهر ک -

 تون جمع باشه.. پس حواسکشمشیخودم م نمیتا بب

 .سییبله ر -

 .دیشگم دیاالنم بر -

 و چشمانش را آسوده بست. دیمبل دراز کش یرو نیرفت و شاه رونیب الیبه همراه چند تن از افراد خود از و موریت
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******      ******      ******      ****** 

یبه فروش موادمخدر م گریرا که با افراد د یو گشت ارشاد داشت کسان سیپل یرویکنار پل بود و به همراه ن یمصطف

 یزیجوان چ یپل رفت و از پسر یکه به باال دیساله را د 1۴حدوداً  یا. او پسر بچهکردیم ریرا دستگ پرداختند

 زد و گفت: میسیب یپل رفت. مصطف نییگرفت و دوباره همان پسر به پا

 !رهیکجا م دینیبب دیکن بیگروهبان اون پسر جوان رو تعق -

 پخش شد. میسیگروهبان در ب یشد و بعد صدا جادیا میس یخش خش در ب یصدا

 اطاعت قربان. -

 .دیشد اطالع بد یهر چ -

 اطاعت. -

 را قطع کرد و سمت پسر بچه رفت و او را صدا زد و گفت: میسیب یمصطف

 پسر جون؟ -

 شد و گفت: رهیبچه برگشت و به او خ پسر

 سالم بله. -

 به سمتش خم شد و گفت: یشد و کم کشینزد یمصطف

 ه؟یاسمت چ -

 .نیفرز -

 ؟یخوایشکالت م نیخب فرز -

 مگه من دخترم که شکالت بخوام؟ -

 !یزبونم که دار -
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 .یبش فیبا زبان، طرفت و حر دیگرفتم با ادیاز زمونه  -

 داده. ادتی یزی. زمونه خوب چنیآفر -

 من برم. -

 صبر کن. -

 بله؟ گهید -

 سم؟یمن پل یدونیم -

 ست؟یتنت ن سایپس چرا لباس پل -

 چون خودم خواستم. -

 او را گرفت و گفت: یفور یخواست فرار کند که مصطف پسرک

 روشن بشه. فتیتا تکل یآگاه یریکجا بچه؟ م -

 برم.  دی. بذاردیتو رو خدا آقا. ولم کن -

 .شهینم -

 بعد رو به سرباز گفت: و

 سرباز؟ -

 بله قربان؟ -

 بچه رو ببر اداره. مواظب باش فرار نکنه. نیا -

 اطاعت. -
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د نکرد. خو یکرد سرباز توجه هیبرد. پسرک هر چه تقال و گر سیپل نیدست پسر بچه را گرفت و سمت ماش سرباز

 یرو به مصطف یآمد و بعد احترام نظام ییسوار شد. سپس راننده سمت اداره حرکت کرد. همان لحظه ستوان رضا زین

 گفت:

 .رنیگیپل چند نفر دارن دعوا م یقربان باال -

 رو بفهم.با چند تا از سربازها برو جداشون کن و علت دعوا هم  -

کرد و با فاصله  یرا بررس تیشد. موقع بیاز جمع دعوا غ نیاز افراد شاه یکیاطاعت کرد و رفت. همان لحظه  ستوان

داشت از سمت چپ  یفعال کرد. با فعال کردن اسلحه سرباز صدایاش را بقرار گرفت. ماشه اسلحه یبه پشت مصطف

را خالص  ریاو نشانه گرفت و ت یرا برداشت و به پا اشاسلحه ی. فوردیکه خالفکار را د شدیم کینزد یپل به مصطف

. و دوباره دیخود را عقب کش دیکش یکه درد م یبرگشت. خالفکار از رو نرفت در حال ریت یبا صدا یکرد. مصطف

بر  یمصطف یکرد. ماشه اسلحه رها شد و به پا کیسرباز به دست او شل نکهیزمان با ا. همدیماشه اسلحه را کش

ولو شد. سربازها  نیزم یو بر رو دیاز درد کش یبلند ادیفر یاسلحه از دست مرد خالفکار افتاد. مصطف عدخورد. و ب

 گفت: ینگران سمت او رفتند و دورش جمع شدند. که مصطف

 .دیکن رشیدستگ -

ص کرده بود جسد خالفکار که خودش را خال دنیشد. سمت صدا برگشتند. و با د دهیشن کیشل یلحظه صدا همان

 آمبوالنس داد. یبا اورژانس تماس گرفت و تقاضا یمواجه شدند. ستوان فور

ر جوان پس قبیتع یکه برا ییرا راه انداخته بودند. توانسته بودند فرار کنند. و سربازها یساختگ یکه دعوا یکسان

به اردالن خبر داد تا ادامه کار را  یخبر دادند. مصطف یمخروبه محاصره کردند و به مصطف یارفته بودند او را در خانه

 سیپل یرویبه آمبوالنس انتقال دادند. ن عی. با آمدن آمبوالنس او را سربردیداشت رنج م ادیبه او بسپارد. او از درد ز

ها را نها را نداشته. حداقل فعال نه! او قصدش آرام آرام آقصد کشتن آن چوقتیه نیآن مکان را ترک کرد. شاه

 سیدر طعمه پل هخود ندانست ک ،ی. و بعد کشتنِ با زجر! ولندیها را در عذاب و رنج ببزجرکش دادن است. که آن

 گرفتار خواهد شد.

******      ******      ******      ****** 

 را از اتاق عمل خارج کرده بودند.  یبه هشت شب بود و تازه مصطف کینزد ساعت
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ه رفت مارستانیبه ب عاًیو بازداشت کرده بود. و بعد سر ریبه را محاصره و کل افراد آن جا را دستگخانه مخرو اردالن

 بود. یبستر مارستانیتر بود در ب زیاو عز یاش براکه از برادر نداشته یو کس قشیبود. تنها دوست و رف

یهمه دل آشوبش را درک نم نیا لیلاسترس داشت. و د د،یترسیچرا؟ م دانستینم دادیامروز دلش گواه بد م تارا

 شان مطمئن شده بود. و اردالن زنگ زده بود و از حال خوب ری! به امکرد

 .زدیسپاس را خوابانده بود و از استرس و دلشوره دور خانه را قدم م سارا

را  یها خوب است. شماره مصطفشماره سودا و سارا را گرفت و مطمئن شد که حال آن یناگهان میتصم کیدر  تارا

تماس گرفت. باز  یرد شد. با سهند هم تماس گرفت حال او خوب بود. و دوباره با مصطف پاسخیبار گرفت و ب نیچند

اره شروع به شماره درنگ دوب یداشته باشد ب رخب یاز مصطف گریحتما د دی! احساس کرد اردالن باپاسخیهم ب

 .دیچیپ یمحکم و ناراحت اردالن پشت گوش یگرفتن کرد و با اردالن تماس برقرار کرد صدا

 ؟یجانم خواهر -

 ؟یخوب یسالم داداش -

 .یگفتم خوبم. به هر حال باز هم مرس یزنگ زد شیپ قهیدق 30 -

 :دیخ ندهد. با دلهره پرسر کسچیه یبرا ینگران برادرش را حس کرد و دعا کرد که اتفاق یصدا تارا

 توعه؟ شیپ یداداش مصطف -

 آره چطور؟ -

 و رو بده دستش. یگوش ده؟یو جواب نم شیچرا گوش -

 .زمیعز شهینم -

 خوام باهاش صحبت کنم. یمن م شه؟یچرا نم -

 آخه خواهر گلم... -

 شده؟ یزیصدات ناراحته؟ چ کنمیداداش چرا احساس م -
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داد آرام آرام به او بفهماند ناگهان  حیپس ترج شود،ینم الیخیکه تارا تا باخبر نشود ب دانستیم یبه خوب اردالن

 :دیبا دلهره پرس دیرا شن مارستانیاز ب ییبلندگو یهمان لحظه تارا از پشت خط صدا

 .رمیمیبه خدا که از سر شب دلشوره دارم. دارم از استرس م گهیداداش بگو د -

 .زمیتارا نگران نباش عز -

 داداش. یو بده دست مصطف یگوش -

 تارا؟ -

 ؟یکنیم کاریچ مارستانیب -

 تارا؟ -

 .شمیم ونهیدارم د گهیبگو د -

 .هوشهیب یراستش مصطف -

 :دیآمد. تارا نگران پرس ریلحظه در خانه صدا خورد و ام همان

 شده؟ یچ -

 خورده؟ ریت -

 :دیسر از پا نشناخت و فقط پرس گرید تارا

 دونه؟یم ریام -

 آره. -

 :دیرفت که تازه وارد اتاق مشترک شده بود سمتش رفت و بدون سالم پرس ریسمت ام یرا قطع کرد و فور یگوش و

 ؟یاومد ریچرا د -

 . زمیسالم عز -
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 ؟یاومد ریچرا د دمیپرس -

 کردم. رید قهیمن همش پونزده دق ؟یسرم شلوغ بود. چرا نگران مارستانیب -

یتارا م دانستیغافل از آن که نم د،یرا پنهان کند و فردا با آرامش به او بگو یمصطف هیرا قضاز تا کردیم یسع ریام

لب  ریدهد. ام حیتوض ترعیهر چه سر شیبرا ریقرار بود و منتظر بود ام ی. تارا بدیبگو شیو منتظر است که برا داند

 گشود و گفت:

 زم؟یعز یدیآب م وانیل هی -

 با اخم گفت: تارا

 برو خودت بخور. شام هم آماده است. -

 یمصطف شیپ ترعیهر چه سر خواستیشد و دلش م رهیبعد از اتاق خارج شد و سمت بالکن رفت و به آسمان خ و

 بود سمت بالکن رفت و از پشت تارا را در آغوش گرفت و گفت: دهیتارا را نفهم یو اخم ها ینگران لیکه دل ریبرود. ام

 شده خانومم؟ یچ -

از هم  یطیشرا چیقول داده بودند تحت ه گریدکیبه  یها از اول زندگاو حرصش گرفت. آن یاز پنهان کار تارا

و ندانست که چه قدر دل کوچک تارا گرفت و  کردیم یداشت از او پنهان کار ریرا پنهان نکنند اما، حاال ام یزیچ

 شد.  ریدلگ

 از بالکن رفت و ناراحت گفت: یگریرا پس زد و سمت د ریبه شدت ام تارا

 .ریام ینکن یپنهان کار شمیپ یقول داده بود -

 شد و گفت: کیبه او نزد ریام

 کردم؟ کاریمگه چ -

 واقعا که. قهرم. -

 بازوانش را سخت فشرد و گفت: ریشد. ام ریاس ریخواست از بالکن به داخل برود که در آغوش ام و
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 ه؟یچ یشده؟ پنهون کار یتارا؟ چ -

 :گفتیو م دیکوبیم ریستپر ام نهیکرد و با دو دست کوچکش محکم مشت بر س ییسخت تقال در رها راتا

 ولم کن. ولم کن. -

 نداد و گفت: یتیبه بازوان تارا وارد کرد. تارا دردش آمد و اهم یفیاو را سخت در آغوش فشرد و فشار خف ریام

 .نمتیبب خوامیولم کن. برو نم -

 .یومدین شوازمیو پ یدیام رو نبوسو گونه یشاداب سالم نکرد شهیحواسم هست تارا. هست که اومدم مثل هم -

 گفت: هیبا گر تارا

 .یکرد یپنهون کار شمیپ نکهیا یبرا -

 پنهون نکردم. شتیپ یزیمن چ -

 .یپنهون کرد -

 راجع به؟ -

 خودت و به اون راه نزن. -

 کدوم راه؟ -

 همون راه. -

 اخم کرد و گفت: ریام

 رو پنهون کردم؟! یدرست حرف بزن من چ -

تاق وارد ا ریبرداشت. ام یبه اتاقش رفت و از کمد مانتو و شال هیبا گر یو فور دیکشان رونیب ریخود را از آغوش ام تارا

 شد و گفت:

 ؟یکنیم کاریچ -
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 .یمصطف شیمنو ببر پ -

 گفت: دهیتارا چگونه فهم نکهیمتعجب از ا ریام

 تارا؟ -

 .یمصطف شی. منو ببر پریبسه ام یپنهون کار -

 ؟یدیاز کجا فهم -

 نه اردالن. یمن توقع داشتم تو بهم بگ -

 لعنت. -

 چرا؟ -

 . خواستم فردا آروم بهت بگم.ارمینکردم نخواستم دلت و درد ب یدلم من پنهون کار زیآخه عز -

 پنهون کار. -

 تارا. یکنیاشتباه م -

 .ستیمهم ن -

و  دیشد و مانتو و شال را از دستش کش کشینهفته است. نزد یاو چه درد " ستیمهم ن "پشت  دانستیم ریما و

 پرت کرد و گفت: نیزم یرو

 .میرینم ییجا -

 دهانش را گرفت و گفت: یجلو ریخواست داد بزند که ام تارا

 . برمتی. داد نزن. فردا صبح مترسهی! بچه مسیه -

 گفت: یو تلخ هیدهان او برداشت تارا با گر یبعد دستش را از رو و

 االن. نیهم -
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 تارا؟ -

 .رمیم ییبه خدا که تنها -

 .شینیبب برمی. فردا صبح که به هوش اومد ممونهیترگل تنها م می. برهوشهیب یاالن مصطف زمیعز -

 . خوامینم -

 گفت: هیو با اشک و گر دیکوب ریام نهیبعد با دستان کوچکش محکم بر س و

 داداشم. شی. منو ببر پگهیزود باش د ؟یبرینم ی. برا چششیمنو ببر پ -

 گفت: یبا اخم محکم و جد ری. امدیکوب اشنهیمحکم تر بر س و

 گفتم نه. فردا صبح. -

و خود  دینخواهد کرد. چانه اش لرز رییعنوان تغ چیبه ه ریکه حرف ام دیفهم یاو جا خورد و به خوب یاز لحن جد تارا

 ی. لباسش را با لباس راحتکردیتارا را آرام م دیخسته از کار بود و حاال هم با ری. امستیتخت پرت کرد و گر یا رور

 که تارا تلخ گفت: ردیخواست تارا را در آغوش بگ و دیتخت دراز کش یرو یکرد. سپس به آرام ضیتعو

 برو اون ور. -

 که تارا گفت: ردیدوباره خواست او را در آغوش بگ ریام

 به من دست نزن. -

. خواست کمرش را لمس دادیاو را در آغوشش آرام کند. اما، تارا اجازه نم فیو ظر یجسم بغل خواستیدلش م ریام

 گفت: یکند که تارا عصب

 .خوامیسالن رو کاناپه م رمیم یبه من دست بزن گهیبار د هی -

 گفت: یاز طرف تارا را نداشت به آرام تیکه طاقت محروم ریام

که اون  یینکردم. به همون خدا یآروم باش. قبول که اشتباه کردم نگفتم. اما، پنهون کار کنمیتارا خواهش م -

 خانومم؟ یبخشیمناسب بهت بگم. م تیموقع هیبذارم تو  خواستمیباالست، خودش ناظره و از دلم خبر داره. فقط م
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 ؟یمصطف شیپ یبریمنو م -

 نه. -

 .بخشمیمنم نم -

 تارا؟ -

 .زنمیم غیج یبش کیبه من نزد -

 :دیپرس یبه آرام ریبود. ام ریهنوز هم از او ناراحت و دلگ ،یبود. ول دهیرا بخش اشیدر دل مرد زندگ تارا

 م؟یشام بخور میبر -

 تو برو بخور. خورمیمن نم -

 تارا؟ -

 .ریشب بخ -

بلند شد و به آشپزخانه رفت و دو بشقاب و  ری. امختیپتو اشک ر ریو ز دیر خود کشس یسپس تارا پتو را رو و

 خود و تارا شد تا به اتاق ببرد. یبرا ختنیرا برداشت و مشغول غذا ر ینیس

******     ******      ******      ****** 

 زد و گفت: یشخندین نیمبل داخل سالن نشسته بود. شاه یرو نیشاه یبود رو به رو ومیکه مد یمرد

 ش؟یازت خواستم بترسون شیسال پ 6 ادتهیاون دختر رو که  -

 کرد و گفت: یامسخره یخنده ومیمد

 گم؟یدرست م گهی. تارا منش دادمهیبله که  -

 بله خودشه. -

 بترسونمش؟ دیخب بازم با -
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 .یمنج ریرو احضار کن بگو برن خونه دکتر ام یشناسیروح و جن م یآره. هر چ -

 ؟یحله. از ک یاوک -

 صدا دار زد و گفت: یپوزخند نیشاه

 .دشیفردا. فقط خوب بترسون نیاز هم -

 محکم و کوبنده و ترسناک و سپس گفت: دیبار خند نیا ومیمد

 حله داداش. -

 . االنم برو برا فردا آماده باش.ستمیمن داداش تو ن -

 شب خوش. -

بلند شد و به سمت اتاق حرکت کرد و  شیهم از جا نیشد. شاه بیلب خواند و غ ریز یاز جا بلند شد و ورد ومیمد

 لب گفت: ریتختش ولو شد و ز یوارد اتاقش شد و رو

 .هیخانواده تو. معامله خوب یخانواده من، در مقابل نابود یسرگرد منش. نابود میبچرخ تا بچرخ -

خوشرنگش  یلجن یهاچشم نیکه ا دیخواهد رس یخواب بست و ندانست که روز یبعد خوشحال چشمانش را برا و

 بسته خواهد شد. شهیهم یبرا

******      ******      ******      ****** 

که  شده بود ریبه ام رهیتخت نشسته بود و تارا را به زور نشانده بود تارا اخم داشت و با اخم خ یغذا رو ینیبا س ریام

 :گفت یداشت م

 بخور تارا. -

 .خورمینم -

 .زکمیبخور شامت و عز -



 شبح کیراز پنهان 

 
86 

 

کرد  یخود را مخف یبار خوشحال نیاما، ا شدیو خوشحال م رفتیاو غنچ م یها " زمیعز " یهنوز هم دلش برا تارا

 و با اخم گفت:

 .خورمینم -

 قربونت برم. گهینکن د هیگر -

 دهان تارا برد و گفت: کیگوجه از ظرف ساالد برداشت و نزد یابعد تکه و

 بخورش عمرم. -

 اشک او را پاک کرد و گوجه را در دهانش گذاشت و گفت: ری. امختیر شیهاشد و اشک رهیخ ریبه ام تارا

 نکن. پلو بخور. هینازم گر یِخانوم -

 دهان او برد و گفت: کیبعد قاشق را پر غذا کرد و نزد و

 .زکمیآ کن عز -

 گفت: ریکه امبه دست او کرد  ینگاه تارا

 ره؟یشوهرت دلش بگ ادیدلت م -

 هول کرد و گفت: ریکه ام دیاش لرزباز چانه تارا

 دستم شکست. گهیغذا رو بخور د نی. ادیببخش -

 گفت: نیو دلنش بایز یبا تبسم ریتارا غذا را خورد و ام و

 امشب قراره من به خانومم غذا بدم هوم؟ نکهیمثه ا -

 گفت: ریاخم کرد و ام تارا

 .خورمتیم امیاخم نکن عروسکم. م -

 گفت: ریشد که ام دهیصورت تارا پاش یشرم و خجالت بر رو دیاس
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 شرمت. یآخه من فدا -

دوغ به خوردش داد  ی. کمدادیبه تارا م یگریو قاشق د خوردیقاشقش خودش م کیبه او غذا داد.  یبه آرام سپس

 را در دهان خود گذاشت و گفت: یآخر یغذا تمام شد. گوجه نکهیو تا ا

 خوشگل. یکوچولو -

 را برداشت و بلند شد و گفت: ینیس

 من برم مسواک بزنم. -

قرار داد و بعد به  ییظرفشو نگیرا به آشپزخانه برد و آن را داخل س ینیاز اتاق خارج شد. س ینیبه همراه س ریام

مسواک زد و  ریداخل اتاق رفت و زودتر از ام ییو به روشواز جا بلند شد  یرفت تا مسواک بزند. تارا هم فور ییروشو

مسواکش را تمام کرد و به اتاق رفت و کنار تارا  ریام موقعخود نهاد. همان  یخواب برگشت و پتو را روبه تخت

 خود قرار داد و نوازشش داد و گفت: نهیس یو سر تارا را رو دیو او را سمت خود کش دیخواب

 خانومم. لطفاً با من حرف بزن.  خوامیمعذرت م -

 مرد خود زد و گفت: نهیبر س یابوسه تارا

 .ریشب بخ -

 و گفت: دیاو را بوس یموها ریام

 .ریمن قربونت برم. شب بخ یاله -

 رو به تارا گفت: ریطلوع کرد. صبح زود صبحانه خوردند و ام گرید یصبح شانیهابستن چشم با

 داشت.دا شیپ میخانومم آماده شو بر -

 باشه. -

 ؟یخانوم یستیاز دستم ناراحت ن گهید -

 نه. -
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 ؟یدیبخش -

 .دمیبخش شبیهمون د -

 بخشنده خودم برم که. یِخانوم یآخه من فدا -

 کوچک بر دست آمد و گفت: فیآماده و ک ترگل

 .هید میبر ییبابا -

 حرکت کرد.  ریشدند و ام نیبعد از خانه خارج شدند و سوار ماش و

 حرکت کرد.  مارستانیسمت ب ریترگل را به مهدکودک رساندند و بعد ام اول

******      ******      ******      ****** 

یبود و به او نگاه م یمصطف هوشیبماند. اردالن کنار جسم ب ماریب شیپ توانستینفر م کیمالقات نبود و فقط  وقت

 ت:کرد و گف یکرد. رو به پرستار هیرفت و شروع به گر ارستانمی. سارا بعد از بردن سپاس به مهدکودک سمت بکرد

 شوهرم. شیبرم پ دیبذار کنمیخواهش م -

 .دیشما بر رونیب ادیشون بدوست نکهی. مگه استیبابا. خانوم محترم وقت مالقات ن یا -

 آمد و به سارا گفت: رونیاردالن از اتاق ب یبعد هم رفت. بعد از مدت و

 . حالش خوبه به خدا.گهیسارا خانوم بسه د -

 گفت: هیبا گر سارا

 شش؟یبرم پ تونمیم -

 .دیبله حتماً بر -

 رفت. یبر لب نشاند و کنار مصطف یخوشحال تبسم سارا

 بود. برادر سارا با اطالع خود سارا به مهدکودک سپاس رفت و او را به خانه خود برد. ظهر
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 هم ترگل را به سودا سپرده بود.  ریام

 شده بود.  هوشیبار به هوش آمده بود و ب کی یگذشت. مصطف یساعت چند

 و گفت: دیبودند. اردالن تارا را در آغوش گرفت و او را بوس یدر اتاق مصطف یسه بود و وقت مالقات. همگ ساعت

 .ینفس داداش -

 گفت: ریبعد او را رها کرد. که ام و

 .ینه صرف دلتنگ دتایع میاومد -

 به تو چه؟ -

 صفر هزار. ینیفرهنگ آداب نش -

 .دیاز درد کش یادیخورد و فر یچشمانش را باز کرد و تکان یبه آرام یلحظه مصطف همان

 آخ. -

 و او را نگه داشت و گفت: ستادیکنارش ا یفور ریام

 جان آروم باش. یمصطف -

 خشکش را تکان داد و گفت: یهالب یبه سخت یمصطف

 .خوامیمسکن م -

زجرآور بود. سارا  شیسارا برا یهاهیو گر بردیدرد داشت و داشت رنج م یکردند. مصطف هیو سارا شروع به گر تارا

رفت و  کشی. سارا نزدندیکند. و خودش دوست نداشت سارا دردش را بب هیآمد گر شیتر پو کم دیخندیم شهیهم

 .ختیرا گرفت و اشک ر یدستان مردانه مصطف ریسر به ز

 .زمینکن عز هیگ... گر -

 شد. دهیبرود که دستانش توسط اردالن کش یخواست سمت مصطف تارا
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 ولم کن. -

 .نمیاشکات و اول پاک کن بب -

 . ولم کن.خوامینم -

 تارا؟ -

 را صدا کرد و گفت: ریبلند ام یهم با صدا تارا

 بهش بگو دستم و ول کنه.  یمصطف کینزد امیب خوامیم -

 گذاشت و گفت: یمصطف یمالفه را رو ریام

 وجه پات و تکون نده. چیبه ه -

 بعد سمت تارا رفت و گفت: و

 اشکت و پاک کن تارا. -

احساس کرده  یرا پاک کرد. اردالن که خود را نخود شیهااشک یحرص ریگرفت. ام دنیدوباره بار شیهااشک تارا

سارا را آرام کرده بود که سارا  یمصطف ییصحبتش را با سارا قطع کرده بود. گو یرفت که مصطف یمصطف شیبود. پ

 .کردینم هیگر گرید

 تارا را پاک کرد گفت: یهاکه اشکبعد از آن ریام

 ؟یدیو تو. فهم دونمیمن م نمیبب یتوش اشک گهیبار د هیمنن  یایچشمات دن نیا -

 شرمسار گفت: ریسر به ز تارا

 له.ب -

 قربونت برم. اهللکیآ... بار -

خود را در آغوش او پرتاپ  قراریشد ب یمصطف کیکه نزدبرد. تارا به محض آن ریام کیبعد دستش را گرفت و نزد و

 کرد و گفت:
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 ؟ی. پس من چینیبیفقط زنت و م -

 جدا کرد و گفت: یتارا را از آغوش مصطف ریام

 .ستیحالش خوب ن یمصطف زمیعز -

 اخم کرد و اردالن گفت: ریکه ام دیاش لرزچانه تارا

 نکن؟ هیگر یگیبعد بهش م یاریم اشهیاخم نکن. به گر -

 با تشر گفت: ریام

 اردالن؟ -

 گم؟یمگه دروغ م ه؟یچ -

 گفت: ریرو کرد به ام یمصطف

 .نمیبش خوامیم -

 گفت: اردالن

 حرکت ممنوعه برات. -

 برو بابا. -

 شعور صفر. -

 .نمیکمک کن بش ایتم داداش. ببه تو رف -

 جا به جا شد و رو به تارا گفت: یکم یدر نشستن به او کمک کرد. مصطف اردالن

 .نمیبب ترکینزد ایب زم،یعز -

قرار گرفت.  یکه خواست سرش را بلند کند در آغوش گرم برادرانه مصطف نیشد. هم کیبه او نزد ریسر به ز تارا

 او را به خود فشرد و گفت: یمصطف
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 بشه؟ یخوشگلت بارون یچشما نمینب گهید -

 تلخ گفت: تارا

 ولم کن. -

 دنیشروع به بار شیبایز یاز دو گو شیها. دوباره از نو اشکدیاش لرزخود زودتر از آغوش او جدا شد و چانه و

 نگران گفت: یگرفت. مصطف

 شده گلم؟ یچ ؟یخواهر زم؟یعز -

 ت:گف هیبا گر تارا

. اما، من دو ینگاهم کن یمون همش دو متر بود. حاضر نشداتاق بودم. فاصله نیبه من نگو گلم. دو، من تو هم ک،ی -

 نامرد. ختمیریتر داشتم برا تو اشک ممتر اون طرف

 متعجب گفت: یمصطف

 ؟یزنیکه م هیچه حرف نیتارا؟ ا -

 حق. -

و  دیسمت او رفت و از پشت در آغوش کش یفور ریت در رفت. امرا تند کرد و سم شیهالرزان قدم یابا چانه بعد

 گفت:

 صبر کن. -

 .خوامینم -

 تکون نخور. -

 ولم کن. ولم کن. -

 تر به خود فشرد و گفت:او را تنگ ریتقال کرد که ام و

 . آروم باش خانومم.سیه -
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که متوجه حال  ریشد و از حال رفت. ام حسیقدر تقال کرد و تکان خورد که کم کم رمقش را از دست داد و بآن تارا

 مبل نشست و رو به اردالن گفت: یاو شد. او را از کمر در آغوش گرفت و رفت رو

 .اریآب ب وانیل هی -

که تارا چشمانش  دیاز آب را به صورت او پاش یکم ریداد و ام ریرا پر آب کرد و بزد دست ام وانیل کی یفور اردالن

 گفت: ریرا باز کرد. و ام

 دلم. زیآب و بخور عز نیا -

 از آب را به او خوراند و گفت: یسر تارا را خم کرد و کم و

 زم؟یعز یخوب -

تر به خود فشرد و گذاشت و تارا را تنگ یعسل زیم یرا رو وانیل ریرا ادا کرد. ام "بله  "با تکان سرش کلمه  تارا

 گفت:

کنار تو باشه.  تونهیکه نم شهیخانومش باشه خوشگلم. هم حواسش به دیزن داره. اون با یگوش کن خانومم. مصطف -

 باشه نفسم؟  یکن شتریصبرت و ب دیتو با

 و گفت: دیرا بوس اشیشانیپ ریباز به تکان دادن سرش اکتفا کرد که ام تارا

 اون دل کوچولوت برم. یفدا -

 بلند گفت: یبا صدا یلحظه مصطف همان

 بغلش کنم آروم شه؟ شمیپ آدیخواهر کوچولوم چرا نم نیا -

 گفت: ریفشرد که ام ریخود را به ام تارا

 .ششیپاشو برو پ -

 منت بکشه. شتریحقشه ب -

 !ینبود یطورنیتو که ا -
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 دلم و شکوند. -

 ببخشش. -

 بلند گفت: یبا صدا یمصطف دوباره

 . غلط کردم خوب شد؟ خوامیمعذرت م -

 مکث گفت: یبعد از کم و

 بغل داداشت. ایت پاشو بکم از بغل اون شوهر هی -

 آهسته گفت: ریام

 .زمیعز ششیپاشو برو پ -

 بلند گفت: یبا صدا یمصطف بارنیا

 تخت بلند بشم؟ یچالغم از رو یمن با پا آدیتارا دلت م -

 آهسته گفت: سارا

 ناز داره. یادیدوستم ز نیا -

 هم.جورشاوه، چه -

 خارج شد که اردالن گفت: ریآهسته از آغوش گرم ام تارا

 ؟یکن یآشت یریباالخره م -

 قهر نبودم. -

 .یخواهر نیآفر -

 به کمک سارا نشست و رو به سارا گفت: ی. مصطفستادیحرکت کرد و کنارش ا یسمت تخت مصطف تارا

 برو. سپاس تنهاست. گهیخانومم تو د -
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 .شتیپ امیباشه. شب م -

 ؟یدیشب. خطرناکه فهم ی. حتاین گهینه. د -

 باشه. -

 تا من مرخص بشم. یمونیداداشت م شی. پنمتینب مارستانیهم ب گهید -

 باشه. -

 برو. -

 و او را در آغوش فشرد و گفت: دیتارا را سمت خود کش یرفت و مصطف یبعد از اندک سارا

 ؟یدیبخش -

 آره. -

 ؟یآشت -

 قهر نبودم. -

 آخه من قربونت برم که. -

 داداشم. یمنم فدا -

 که. یدلم زیعز -

 و گفت: دیکوچک تارا را کش ینیبعد او را از خود جدا کرد و ب و

 کوچولو. -

 تخس گفت: تارا

 زنت و بکش. ینیبرو ب ؟یدار کاریخوشگل من چ ینیبه ب -

 دوست دارم مال تو رو بکشم. -
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 گفت: ریو ام کیو اردالن آمدند نزد ریلحظه ام همان

 نکن. تیخانومم و اذ یمصطف یه -

 رو گمشو.ب -

 .یضیمر فیح -

 آوردم پس. یعجب شانس -

 بعد اردالن گفت: و

 .یو برد سیپل یهر چ ی. آبروونهید -

رفتند. اردالن خواست کنار  یدر کنار او ماندن وقت مالقات همگ گرید ی. بعد از کمدندیبعد هر سه باهم خند و

 گفت: یبماند که مصطف یمصطف

 .یانه داداش. برو تو هم خسته -

 .ستمین -

 برو گمشو. دمیدارم دستور م -

 .زنمیبهت سر م امیباشه. مراقب خودت باش. شب م -

 .یمرس -

 هم باالخره رفت. اردالن

******      ******      ******      ****** 

یبرنامه تماشا م ونیزیرا انجام داده بود و داشت در مقابل تلو فشیرا خورده بودند. ترگل تکال شانیغذا ریو ام تارا

 ریرفت. همان لحظه ام یغذاخور زی. تارا با دستمال سمت مآمدیم رونیبه حمام رفته بود و تازه داشت ب ری. امکرد

 ریکرد. همان لحظه ام یغذا خور زیکردن م زیو سمت اتاق مشترک رفت. تارا شروع به تم چاندیحوله را دور خود پ

 غروب.  18:00به عقربه ساعت کرد.  یا نگاهلباس شد. تار دنیدر اتاق در حال پوش



 شبح کیراز پنهان 

 
97 

 

تخت نشسته بود. تارا مشغول آماده کردن شام شد. با  یبود و رو دهیهم لباسش را پوش ریکرد. ام زیرا تم زیم تارا

 ریو غ کیکه همانند مه آن جا را تار دیرا د یرنگ اهیزدن فندک به گاز چشمش ناخودآگاه کنار گاز افتاد که دود س

آن را خاموش کند.  ایگاز بگذارد و  یبرنج را رو سیرفت د ادشیکرده بود. فندک را کنار گاز گذاشت و  دیقابل د

 در مقابل یآشپزخانه شروع به شکل گرفتن کرد و ناگهان شبح کیاز سرام یاهیس ظیسمت کنار گاز رفت. مه غل

 یرا کنار زد و خنده  نشیرمز رنگ آتشق یترسناک موها یتارا ظاهر شد. تارا عقب رفت و شبح با لبخند گاندهید

آب دهانش را قورت داد و به  دهیشد. تارا ترس انینما فشیدست کث کیزرد و  یکرد که دندان ها یکیریستیه

که  یبه پنجره و ورد و خروج به آشپزخانه. طور کینزد ییسرخورد جا وارید یآشپزخانه رفت و رو یجا نیترگوشه

 یهاتارا از ترس بند آمده بود. شبح ان. زبندیاو را بب توانستیاز آن جا عبور کند راحت م خواستیم ریاگر ام

 یکی یکیرا فراموش کرده بود. حاال داشت  زیسال بود که همه چ 6و خوابش شش سال بود که نبودند. تارا  یداریب

بلند شد و از اتاق خارج  شیکه از جاحس کرد  ریرا صدا زد. انگار ام ری. در دلش امآمدیم ادشیشومش  یهاخاطره

 که ریشود. ام بیکرد و خواست غ شتری. شبح شعله گاز را بدید یرفت و تارا را در وضع بد نهشد و سمت آشپزخا

رنگ از آن  اهیس یاهیرا زمزمه کرد و شبح دود شد و ما یاهیرا لمس کرد و آ رشیوجودش را حس کرده بود. زنج

را در آغوش گرفت. سپس به  وتارا شد و جسم لرزان ا کیله گاز را خاموش کرد و نزدشع یفور ریماند. ام یباق

بدن او به  یدر آرام کردن او کرد. دستش را نوازش گونه رو یتخت خواباند و سع یسرعت سمت اتاق رفت و او را رو

 حرکت در آورد و گفت:

 . ششیه -

دست از  اشیزندگ یهاکمک خواست. پس چرا شبح شی. فقط بغض کرده بود. از خداختیریاشک نم گرید تارا

هزاران سوال در ذهنش قفل شده بود و  کنند؟یم تیها او را اذکه چرا شبح دانستیاو چرا نم داشتند؟یسرش بر نم

 دست او را سخت فشرد و آرام گفت: ریمانده بود. ام جوابیب

 .خورمی. قسم مادیسرت ب ییبال ذارمی. نمدمیکه به موقع رس یدیبغض نکن خوشگلم. د -

داد و تکانش داد افاقه نکرد. از  یقدر او را دلدارکرد و هر چه یهر کار ریام کردیم یداشت از بغض احساس خفگ تارا

و اسمش را صدا زد. که بغض تارا منفجر شد و  دیمحکم بر سر او داد کش ریداشت. ام قیخانه عا واریکه د ییآنجا

 حس کرد و ل*ب زد. یخوبباران از چشمانش را به  یاهقطره یاشک و گرم یسیخ

 شبح. -

 . آروم باش آروم جونم.خوامی. من کوفت بخورم. خودت و سالم مخوامیمن غذا نم -
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 آهسته ل*ب زد. هیبا گر تارا

 ...یبم خوامیو دوست دارم. من عاشقتم. من عاشق ترگلمم. من نم میمن زندگ -

با ولع شروع به  ریخفه شد. ام شی. ( در گلورمیحرفش ) بم شیهال*ب یبر رو ریملتهب ام یهال*ب یگرم با

سال، از شوهرش خجالت  نیزن عاشق هنوز هم پس از وجود چند نیهمسرک عروسکش کرد. ا یهال*ب دنیبوس

از او  ریما قهیدق ۵. بعد از دیتپیهر دو کوبنده م یهااو را دوست داشت. قلب یهاخجالت ریقدر ام. و چهدیکشیم

 جدا شد و گفت:

منو ازت جدا کنه. تو  تونهیمرگ هم نم ی. حتذارمیام هرگز تنهات نمکه زنده ی. تا زمانذارمیتنهات نم چوقتیه -

 . طورنیهم هم

 دستانش را از هم باز کرد و گفت: ریام خت،یریاشک نم گریحاال آرام شده بود و د تارا

 .نجایبپر ا -

دوباره رشد کرده بودند. جان گرفت و خود را به  شیهاکه برگ یبرگیب یبه آغوشش اشاره کرد. تارا چون شاخه و

تر! تارا را با تمام تنگاتنگ او را به خود فشرد. محکم و محکم و محکم ریآغوش تمام عشقش همسرش سپرد. ام

 از او جدا شد و گفت: ریسر به ز ی. که به آرامتفدو چندان بر وجود تارا شکل گر یوجود در خود حل کرد و آرامش

 برم غذا درست کنم. -

 م؟یتمام زندگ یاالن بهتر -

 آره. -

 .میباهم درست کن میبر -

. سمت دندیبرنامه کودک د یسالن رفتند. و همچنان ترگل را مشغول تماشابعد هر دو از اتاق خارج شدند و سمت  و

 گفت: ریآشپزخانه رفتند که ام

 ؟یدرست کن یخواستیم یچ -

 عدس پلو. -
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 فردا ناهار درست کن. االن هوس املت و ساالد کردم. -

 باشه. -

املت و ساالد  لیوسا خچالیگاز گذاشت و از  یبرنج را رو سیسمت گاز رفت و شعله را با فندک روشن کرده و د تارا

 آورد و گفت: رونیرا ب

 با من. اشهیو خورد کن کاهو و سس و بق اریو تو هم گوجه و خ کنمیمن املت درست م -

 مادمازل. یاوک -

 تارا گفت: یاقهیبعد هر دو دست به کار شدند. بعد از دق و

 قدر درشت.خورد کن نه اون زی. رریعه ام -

 .کنمیباشه درست م -

 پسرم. نیآفر -

 وروجک. یا -

 ریفرو برد و ام ریانگشتش را درون گونه ام زشی. که تارا هم با دست تمدیلپ سرخ تارا را کش زشیبعد با دست تم و

 با لبخند گفت:

 نکن. یطونیش -

 نوچ. -

 !هاخورمتیم -

 نوچ. -

 حاال تو نوچ نوچ کن. -

 نوچ. -
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 جلو. ایبوچ. ب -

 و گفت:  دیل*ب او را بوس ریجلو رفت و ام تارا

 داشته باش تا بعد. -

شان را بعد غذا آماده شد و شام قهیدق 30کردن املت کرد.  از او فاصله گرفت و شروع به درست یکم نیشرمگ تارا

دخترکش را  یشانیقصه گفت تا او خوابش برد. پ شیها را شست. تارا ترگل را به اتاق برد و براخوردند و تارا ظرف

 اش را جلب کردتوجه یاهیس ظیرفت و سمت اتاق مشترک رفت. از حمام دود غل رونی. سپس از اتاق ترگل بدیبوس

 آمد و گفت: رونیب ریو ام دیپشت سر هم به در اتاق کوب یو لرزه به اندامش افتاد. فور

 جانم نفسم؟ -

 رساند و رو به تارا گفت: یشبح را به نابود رشیدوباره با لمس زنج ریبا اشاره حمام را نشان داد و ام تارا

 .یبترس دی. کنار من نبازمیعز میبخواب میبر ایب -

و  دیساو را بو یِشانیکرد و پ میخود و تارا تنظ یپتو را رو ری. امدندیبعد باهم به اتاق مشترک رفتند و کنار هم خواب و

 گفت:

 راحت بخواب. -

 راحت فرو رفتند.  یشان به خواببا بستن چشمان و

د به خانه رفت. حاال سر زد و بع یرفت و به مصطف مارستانیتمام شد به ب یکارش در آگاه نکهیبعد از ا اردالن

 ینداشت. فقط چند سر نخ کوچک که کمک چندان شیاز خالفکارها یرد چیرا شروع کرده بود که ه دیجد یاپرونده

 نداشت. اشیدر روند کار

******     ******      ******      ****** 

او آمدند که  کینزد موریو ت دیمحافظ دورش بود. سع ینشسته بود و کل ریآفتابگ ریز اطیدر محوطه ح نیشاه

 گفت: نیشاه

 بود. یخبرها به گوشم خورده کارتون عال نیآفر -
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 گفت: دیسع

 برا خودش و افرادش خطرناکه. ریام گهیم ومیمِد سیرئ -

 چرا؟ -

گفت تا  نمی. اکنهیم لیهست که افرادش و با اون به خاکستر تبد یقو یلیخ یروین هیتو بدنش  گهیم دونمینم -

 .شنینابود م فرستهیکردن تارا م تیآزار و اذ یکه برا ییهاشبح یتمام نیو از راه برندار ریام

 ببره. شیکارش و پ ستیخونه ن ریکه ام یکُشتن. زمان یهنوز زوده برا -

 .سیرئ گمیحتماً بهش م -

 .یبر یتونیخوبه. م -

 ورمیرو به ت نیسپس شاه ستاد،یا نیاز محافظ یکیدر رفت و کنار  کیخارج شد و نزد اطیرفت و از محوطه ح دیسع

 گفت:

 کنن. ادیحقوقت و ز گمی. منیآفر یانجام داد یکه چه کار دمیخب شن -

 که رشوه دادم گفتم همه گزارشات و رسماً به خودتون بگه. یسی. به اون پلسیرئ یمرس -

 خوبه. -

 اش رو هم براتون گرفتم.شماره -

 .یبرو. مرخص زیبذار رو م -

و با خود  دیخند یبا سرخوش نیگذاشت و سمت داخل خانه حرکت کرد و رفت. شاه یچوب زیم یرا رو یکاغذ موریت

 گفت:

 .یبازیم یباز نیا یکه تو ییتو نیا دفعهنیسرگرد منش ا -

******      ******      ******      ****** 

 :مارستانیب در
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 آخ. -

او را نگه داشته بود.  ریو ام کردیم یاو را با موّاد ضد عفون ی. پرستار داشت پادیچیپیتخت م یاز درد رو یمصطف

 .دیبلند به گوش رس یدرد مصطف یدوبارا صدا

 آخ. -

 ل*ب باز کرد و گفت: ریام

 مرد گنده. ریجان آروم بگ یمصطف -

 و ناله گفت: یحالیبا ب یمصطف

 . آخ.کنهیم یپرستاره داره بد ضدعفون نیبابا تازه عمل کردم. ا -

 کنم برات؟ یمن ضدعفون یخوایم -

 آره آره. -

 گفت: یبه مصطف یبا طناز پرستار

 .دیتکون بخور دینبا نیجناب سرگرد شما تازه عمل کرد -

 گفت: یمصطف

 بزن. خودم زن و بچه دارم. دیمنو د یرچشمیتر زشما ندارم. دوماً کم یبه ضدعفون ازیاوالً که پاشو برو من ن -

 .شیا -

 را محکم بست. شیکرد و بعد با پانسمان پا یاو را ضدعفون یپا یبه آرام ریبعد بلند شد و رفت. ام و

 آخ. -

 ؟یتموم شد. بهتر -

 نه. -
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 بهت مسکن بزنن. گمیاالن م -

 . خودت بزن.ستنیبلد ن نجایا یپرستارها -

 باشه. -

 با مسکن برگشت و گفت: یرفت و سپس بعد از مدت رونیبه ب ریام

 .قیپشت کن رف -

 رو به او گفت: ریکم شد. سپس ام یاز درد مصطف یکرد و کم قیسرنگ را به او تزر ریام

 .یخوب بخواب -

 بسته شد و به خواب رفت.  یمصطف چشمان

******      ******      ******      ****** 

بود و  دهیچ زیم یناهار را رو لیبه دوازده شده بود. وسا کی. ظهر بود و ساعت نزدکردیداشت ناهارش را آماده م تارا

 یوسط سالن بود. با دنبال یعسل زیم یرو یها دور تا دور خانه را پر کرده بودند. شبحو ترگل بود. شبح ریمنتظر ام

 شیهاافتاد و گل نیزم یپرت کرد و گلدان بر رو نیزم یقرار داشت را بر رو یعسل زیرا که وسط م یلباسش گلدان

 ونریافتاده بود. تارا از آشپزخانه ب ییهر کدام در جا شیهاشد و از هم شکست و تکه میپخش شدند و گلدان به دو ن

رفت و خنده  کشیکنارش نبود. شبح نزد کسچیبود و ه دهیکه شبح بود. ترس دیخودش د هیشب یآمد و دختر

 کرد و گفت: یترسناک

 اد؟یم ادتیمنو  -

 ت... ت... تو؟ -

 آره من. همزاد تو. -

 ریبود. ام دهیو اما تارا منظور شبح را از همزاد نفهم دادیدوقلو م یاو معن یکه او چه گفت! همزاد برا دینفهم تارا

و تارا از ترس  دیکه همان لحظه شبح بر دور تارا چرخ کردیباز م دیدست ترگل را در دست داشت و داشت در را با کل
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 یاو هولناک وارد شد و ترگل را داخل اتاقش برد و در را بست و فور غیج یبا صدا ریو شبح محو شد. ام دیکش غیج

 دهانش گذاشت و آرام گفت: یتارا شد و دست رو کینزد

 نکن جونِ دلم. هی. گرنمتینب یطورنیکه ا رمیمن بم یاله -

 بعد او را ناز داد و گفت: و

 ؟نزن باشه غیج دارمیدستم و بر م -

او را محکم  ریبکشد. ام غیدهان او برداشت و تا تارا خواست دوباره ج یآرام دستش را از رو ریسکوت کرد. ام تارا

او را سمت اتاق برد و خواست او را  یفور ریخفه شد. ام شیتارا در گلو غیاش جا داد که جو در آغوش مردانه دیکش

 گفت: هیکرد و با گر لقهح ریتخت بخواباند که تارا دستش را دور گردن ام یرو

 بغل. -

 تخت نشست و گفت: یپر عشق به او کرد و رو ینگاه ریام

 دلم. زیباشه عز -

 بعد آرام گفت: و

 خانومم. ششیه -

 فشرد و گفت: ریخود را به ام هیگردن خود برداشت که تارا با گر یتارا را از رو دست

 .ترسمیم یلیخ ترسمیم -

 تر به خود فشرد و گفت:او را تنگ ریام

 آروم باش. -

 گفت: فیضع ییشروع به نوازش دادن او کرد. تارا با صدا و

 نپرس. یچیه -

 گفت: یو به آرام دیاش را ب*و*س*گونه ریام
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 دندون؟ -

ه دندان بماند به دندان گرفت. سرش را درون گردن او فرو برد و ب یکه ردگونه سرخ او را بدون آن یبه آرام سپس

 کمر او گذاشت و فشار داد. یرا نوازش داد. دستش را رو شیگرفت. موها

 کمرم. ییآ -

 شد؟ یدردت. من نبودم چ یمن فدا یاله -

 .یچیه -

 و گفت: دیگردن او را بوس یگود ریام

 کرد؟ تتیاذ یمن نبودم ک -

 تارا بلند شد. یمحکم گردن او را به دندان گرفت و ناله و

 آخ. شبح. -

 کدومش؟ -

 او وارد کرد. کیبه کمر بار یفیفشار خف سپس

 منه. هیکه شب یآخ. همون -

 گفت: زدیکه آرامش درونش موج م یکمر او را نوازش داد و با لحن یبه آرام ریام

 ؟یزد غیشد ج یخانومم؟ چ -

 حرف زد. -

 از ل*ب او گرفت و گفت: یزیبوسه ر ریام

 گفت؟ یچ -

 گفت همزاد منه. -
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 شد که تارا گفت: رهیحرکت ماند و خشک به او خ یدستانش ب ریام

 ؟یدونیم یزیتو چ -

 به خود آمد و گفت: یفور ریکه ام شدیروان م شیهادوباره داشت جوشش اشک و

 .امیکه! به قول خودت وحش یدونی. مکنمیم اتهی. وگرنه سخت تنبیکردن ندار هیحق گر -

 گفت: یعصب ریشد و ام یاو باران یبایقطره از چشمان ز کیلحظه  همان

 .ینکن لعنت هیگر -

 مظلوم گفت: هیبا گر تارا

 نکن. تمیشدم اذ تیاذ یلی. امروز خخوامینشو. نم یوحش -

او را از تنش خارج  یهاکه لباس یتخت رها کرد و در حال یاو را رو ریگرفت که ام ختنیر شیهاو دوباره اشک دوباره

 گفت: کردیم

 .ینکن لعنت هیگفتم گر -

 را در آورد و گفت: راهنشیپ

 .یلعنت ارهیدلم و درد م هاتهیبهت گفته بودم گر -

 او را برهنه کرد و گفت: و

 .یلعنت کنمیم اتهیتنب یکن هیگفتم گر -

 گفت: ریاو بلند شد و ام یکه ناله دیرا کش شیموها

 دستم. یبهونه داد هاتهیخودت با گر -

 خودش را برهنه کرد که تارا چشمانش را گرفت و گفت: و

 غلط کردم. -
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رو  یمصطف گهید ذارمیصورت نه م نیا ری. در غینیبیو منو تا آخر با چشم باز م یکنیاالن چشمات و باز م نیهم -

 که دلم و داغونش کنه. زود باش. نمیاشکت و نب گهیکه د ینه اردالن رو. تا روز ینیبب

 زد. مهیو خ دیاو جه یرو ریشمانش بسته بود. که ناگهان امچ ،یول تارا

شده بود با لحن  رهیدور کمر او قرار داشت و به تارا خ ریقرار داشت و دستان ام ریام یساعت گذشت تارا رو دو

 گفت: یآرام

 ؟یخوب -

 آره. -

 اشاره به لب خود کرد و گفت: ریبعد ام و

 نکردمت. گهید هیتنب هیو با دندون تا  قیببوس عم -

 نهاد و گفت: نییاز شرم سرش را پا تارا

 لطفاً بس کن. -

 نگاهم کن. -

 بچه هنوز ناهار نخورده. -

 گفتم نگاهم کن. -

 .یو گرفت میگرسنمه تمام انرژ -

 نگاهم کن. گمیبهت م -

 ناهار. میبر -

 ستم؟یمگه با تو ن -

 . ارمیدلت و درد م هامهیکه با گر دی. ببخشکنمینم هیگر گهی. دخوامیمعذرت م -
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 و کمرش را آرام نوازش داد و گفت: دیبو*س قیپر عشق گونه او را عم ریام

 .میرسیخانومم. حاال دهنت و باز کن بخورمت. حاال به ناهار هم م نیآفر -

 گفت: یو با ناز و طناز دیکوب ریمردانه ام نهیبر س یو کوچکش مشت محکم فیبا دو دست ظر تارا

 .تنمیهم نگات نم هیو د تنمیمنم قهل م یتون هیمنو تنب هیبار د هی -

 هات برم.ناز و کرشمه نیا یآخه من فدا -

 و گفت: دیرا برگرداند و کنارش دراز کش شیرو یبا لوند تارا

 سرد شده. گهیلباس بردارم برم حموم بعد هم غذا رو گرم کنم. االن د خوامیکن م شیاالنم پاشو چشمات و درو -

 باهات حموم؟ امیبمنم  -

 حموم. یکیگمشو برو اون  رینخ -

 .ادبیب -

 منو. یکرد تیتو اذ -

 باهات حموم؟ امی. بدیببخش -

 منم گفتم نه.  -

 .امیمن م -

 .کشمیخجالت م خوامینم -

 امیشد خودم م طورنیتو. حاال که ا یهنوز خجالتت و کنار نذاشت نمیبیمن شش ساله دارم بدنت و م ؟یچ یعنی -

 .دمیحمومت م

 لبانش را غنچه کرد و تخس گفت: تارا

 .خوامی. نیکنیم تیهمش منو اذ -
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 ؟یخوشم باشه. خانومم لوس شد -

 با اخم گفت: تارا

 .ستمیمن لوس ن -

 .یهست -

داد سکوت کند. سپس بلند شد و از کمد لباس برداشت و  حیترج آوردیدر مقابل مرد خود کم م دانستیم گرید تارا

وارد اتاق شد و  ریآمدند. ام رونیزمان از حمام بهم به حمام رفت و هر دو بعد از شستشو هم ریبه حمام رفت. ام

رفت و سمت آشپزخانه  رونیو بست و از اتاق ب ردرا خشک ک شیو مرتب موها زی. تارا هم تمدیلباسش را پوش

رفت و او را آرام کرد و با  کشی. نزدختیری. غذا را گرم کرد و ترگل را صدا زد. دخترکش داشت اشک محرکت کرد

 نوازش ساکتش کرد و بعد دوباره در کنار هم شاد شدند و غذا خوردند. 

 

 ام.زنده تیهابده که با نفس ینفس

 هستم. چیمن ه ،ینباش تو

 تو، یهابا نفس من

 را، امیزندگ یگره

 ام.بسته محکم

******     ******      ******      ****** 

و کار  شدیم تیاذ شتریو ب شتریشده بود و او هر روز ب شتریتارا دورش ب یشگیهم یهاهفته گذشته بود و شبح کی

 شده بود هر روز او را آرام کردن و نوازش دادن و خواباندن. ریام

. حال آمدیبر نم ی. از دست اردالن هم کارندیاو را بب یهادنیشک یسخت توانستیو نم دیکشیداشت زجر م ریام

 هیگر گری. تارا دکردیم قراریتارا دل آرام او را ب ادیداغون بود و  ریمرخص شد. ام مارستانیخوب شد و از ب یمصطف

و بغض  کردیتا او بغضش را رها کند تارا گوش نم کردیم یسع ریو هر چه ام کردی. بغض مردینگ ریکه دل ام کردینم
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از همان روزها بود. صبح بود و تارا صبحانه ترگل را به او داده بود. اول هفته  یکی. امروز هم کردیاش مداشت خفه

 ها.بود و آغاز مدرسه بچه

دست ترگل را گرفت و  ریارا اماز ت یاو رفت و با خداحافظ شیآماده شده بود تا ترگل را به مدرسه ببرد ترگل پ ریام

 از خانه خارج شدند.

 کرد. زیخانه را تم یصبحانه را شست و کم یهاظرف تارا

******      ******      ******      ****** 

ر بود. اما، با نو کیکامال تار نیرزمیبودند. ز دهیچسب فشیکث یوارهایو نمور که حشرات به د کیتار ینیزم ریز در

 یسرد بود و مانند تونل نیزم ریمحو شد. ز یکیاز تار یشد کم دهیتاب نیزم ریبه ز یقوه شخصز چراغکه ا یمضاعف

خورد که  یقوه مرد به صورت شخص. چراغنیزم ریورود به ز یبزرگ داشت برا یااز آن حفره ییدراز بود که جا

 شد و گفت: کیاش کامال مشخص گشت و شخص به مرد نزدچهره

 ؟یاومد -

 سالم. بله اومدم بابا. -

 نا؟یت -

 بله. -

 .نجایا اریبرو تارا رو ب -

 قرارمون نبود. نیا ،یول -

 قرار حرف زدن نبود! یزدیبراش حرف م دیتو نبا -

 .نجایا ادیقرار هم نبود که ب -

 . اون االن مشکوکه.یتو با حرف زدنت مشکوکش کرد -

 به حال خودش باشه؟ میبذار ستی. بهتر نشهیمتر هم مشکوک نجایبابا تارا با اومدنش به ا -
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 نه. -

 چرا؟ -

. تو هم که با حرف زدنت گنگش نتتیبیچند وقته داره م نی. چند بار هم که ادهید شیبار تو رو شش سال پ هیاون  -

 .یکرد

 رو گنگ کردم؟ یمن چ -

 همزاد! -

 نه؟یشما رو بب خوادیطور ممون هست. تارا چهروح نیا میستیبابا؟ ما االن زنده ن -

 .نهیبیطور که تو رو مهمون -

 ن؟یکه نرفته روحش رو از بدنش جدا کرد ادتونیمن خود تارا هستم.  یول -

 .یداره. اگه روح اون االن تو بدن تو نبود االن زنده نبود یایقو یلیچون روح خ -

 ن؟یداد وندیدختر رو به من پ نیچرا روح ا نیبهم بگ ستیوقتش ن -

 تو هست. هِیداره. و شب یایقو یلیهست که روح خ ین تنها کسچو -

 اونم نه؟ هیمن شب -

 و روحش و از خودش جدا کردم. قی. من تونستم ببرمش تو خواب عمقاًیدق -

 .یبابا بهتره روحش و بهش برگردون -

 .یمونیاگه بهش برگردونم تو زنده نم -

 من روح خودم و دارم. -

 کنه. ینه که بتونه کاراز او ترفیروح تو ضع -

 شبح و روح باشم. گهید خوادیمن دلم نم -
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 .یاز شبح و روح هست یعضو گهید یول -

 کنم؟ تیتارا رو اذ دیبا یبابا تا کِ -

 کنه. نییتع دیبا ومی. مددونمینم -

 .میستیو شبح و روح ن میهست یکه ما انسان واقع فهمنیلو بره م نیرزمیز نیاگه ا -

 .فهمنیبه بعد هم نم نیاز ا دهینفهم کسچیساله که ه نیدختر چند ریزبونت و گاز بگ -

 .سوزهیدلم به حال اون دختر م یاز کاراتون. ول ارمیسر در نم یچیمن که ه -

 برو سراغ کارات. شهیتو دلت به حال خودت بسوزه. االنم ظهر م -

 باشه. فعال. -

 سالمت.به -

 خدافظ -

     ****** ******      ******      ****** 

که تلفن خانه زنگ خورد و تارا سمت تلفن رفت و جواب  دیچیم زیم یرا که آماده کرده بود را رو ییداشت غذا تارا

 داد.

 الو؟ -

 !یریگیخبر نم هیسالم نامرد  -

 . تارا هم گفت:دیچیپ یگوش یشاد سودا بود که در فضا یصدا

 !گهید یبار زنگ زد هیتو؟ خوبه  ای رمیگیبابا. من خبر نم میباهم بر نییپا ایب -

 ؟یکاریخب حاال تو هم. ب -

 .دمیچیغذا رو م زینه داشتم م -
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 .زنمیآهان خب برو برو. بعد زنگ م -

 بگو. یخب اگه کار دار -

 نه دلم فقط برات تنگ شده بود. -

 خخخ چه عجب. -

 ه؟یبله خب. تا دلت تنگ شوهرت باشه سودا خر ک -

 خر شوهرت. -

 و گفت: دیکش غیج سودا

 .شعوریب -

 . فعال.یمرس -

 فعال. -

 خکوبیم شیباعث شد در جا اشیشگیشبح هم یتلفن را قطع کرد و خواست سمت آشپزخانه برود که صدا تارا

 یکیریستیترسناک و ه ی. شبح خندهدیکش یبلند ادیکه تارا از ترس فر دیشود. شبح با لباس بلندش دور او چرخ

 نیفرستاد و تا وارد خانه شد که شبح را از ب هیبود و ترگل را به خانه همسا دهیبه در رس ری. امدیکرد که دل تارا لرز

سمت مبل رفت و  یتارا زانو زد و نگران او را در آغوش گرفت و فور جانیکنار جسم ب ریشد و ام بیببرد شبح غ

 د نوازش داد و آرام گفت:مبل نشست و گونه او را با انگشت شصت خو یرو

 آروم فدات بشم. یخانوم -

 گفت: ریخود را در آغوش او پنهان کرد و بغض فرو خورده را قورت داد و ام تارا

 جانم.  یا -

 او را نوازش داد و گفت: یموها

 . بشکن.شمینابود م یطورنیا یکه بغض نکن نهیآروم جونم. مهم ا رهیدل من بگ ستیمهم ن -
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 گفت: با ضعف تارا

 .شمیدارم خفه م تونمینم -

 .دیلب غر ریخود برد و ز یدست درون موها شانیپر ریام

 . لعنت بر من.یلعنت -

 و گفت: دیانگشت او را بوس ریل*ب او گذاشت و ام یاش را روبود انگشت اشاره دهیکه شن تارا

 بغض نکن. بشکن. -

درخشان  یچون برق شیبایز یرا بست و کم کم جوشش اشک در چشمانش حلقه بست و دو گو شیهاچشم تارا

 کردند.  سیرا خ شیهاو گونه دندیدرخش

 .خوردیبه حال او م یلیدر گذشته افتاد که االن خ یشعر ادی

 

 شد! یجورنیشد که ا یچ دونمینم

 !شمیپ یستیچند روزه ن دونمینم

 !یکه فقط بدون گمیرو م هانیا

 .شمیم ونهید واشی واشی دارم

 ات.دوباره دنیبه عشق د یکِ تا

 .رمیها خسته بشم بمکوچه تو

 دنبال تو بگردم؟ دیبا یکِ تا

 "بار  ۲ ".رمیسراغت و بگ دیبا یک از

 بشه. سیمن خ ینبود چشما قرار
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 بشه. ستیقرار ن ینبود هر چ قرار

 آرزم شه. دنتینبود د قرار

 تموم شه. یجورنینبود که ا قرار

 آخر؟ یهاهیثان آدیم ادتی

 .یبه زود امیاما، م رمیم یگفت

 اشکم و. ینیو بستم نب چشمام

 "بار ۲ ". یو وا کردم و رفته بود چشمام

 نبود منتظرت بمونم. قرار

 .یو بر نگرد ینبود بر قرار

 .یاولش کنار من نبود از

 .یهم کار خودت رو کرد آخرش

 بشه. سیمن خ ینبود چشما قرار

 بشه. ستیقرار ن ینبود هر چ قرار

 آرزوم شه. دنتینبود د قرار

 تموم شه. یجورنینبود که ا قرار

 : قرار نبود.شعر

 .یسچیطل رضای: علخواننده

 

 آهسته لب زد. تارا
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 .شمیدارم نابود م -

 او را پاک کرد و گفت: یهااشک یبه آرام ریام

 حرف و نزن عروسکم. نیا -

 گفت: یخاطر نانیو با اطم دیاو را بوس یِشانیپ ریام

 .یختیر دیمروار یبسه هر چ گهیشون و نابود کنم. دهمه ستین رید یلیروز هم، که خ هی دمیقول م -

ها را نابود کند. حداقل آن توانستیهم نم ریاگر ام یخاص را در بر گرفت. حت یآرامش ریام یتارا از دلگرم دل

 او را آرام کند.  یاجمله انیتوانسته بود با ب

 

        در غزلم جا مانده. یشبح یپا یجا

 هم بغض من و پنجره تنها مانده. باز

 

 لب زد. تارا

 ر؟یام -

 جانم؟ -

 .کردیام مبغض داشت خفه -

 خودم.  یخدا نکنه کوچولو -

 او را سخت به خود فشرد. ریام

 

       دارم. دنید یپنجره عقده  کی ازب
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 دارم. دنیحس پر یول استیرو مثل

 

 لب گشود. تارا

 .کنمیتو بغلت احساس آرامش م -

 تو بغل منه. شهیجات هم -

 بپرم. ادیز یتو رو دارم از خوشحال نکهیاز ا خوادیاش دلم مهمه -

 

  خواند. یمرا م نهیس نیاز ته ا یاهیسا

 .خواندیمرا م نهییعشق در آ شبح

 شبح سرگردان. یام اپر از وسوسه من

 بال زدن را به پرم برگردان. باور

 

 جا به جا کرد و ادامه داد. ریخود را در آغوش ام یکم

 ...ـیبال هیاون شبح  یاومدیم ریکم د هیاگه  -

 گفت: ریستپر خود چسباند که حرف تارا نصفه در گلو ماند و ام نهیسر او را به س ریام

 .سیه -

 

 منتظر برق نگاهت بودم. هاسال

 ها چشم به راهت بودم.پنجره نیا پشت
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 .ییدل من پر شده از تنها چارچوب

 ؟ییآیم یعشق تبر خورده تو ک ساقه

 .دیآیمن وا شده خون م نهیدر س زخم

 .دیآیجنون م یسکوت نفسم بو از

 

 ر؟ی. امخوامیمن آرامش م شمیم ونهیدارم د -

 .زکمیآروم باش عز ر؟یجان ام -

 و گفت: دیرا بو*س ریمردانه ام نهیس تارا

 .نفسمیمن ب ینفس من بسته به قلبِ توعه، نباش -

 

 معما برگرد. دیترد هیشبح سا یا

 برگرد. ایتلخ بکن  یخداحافظ کی

 .یاختهیآم هیغزل و قاف یبه بو تو

 .یاختهیخدا حال مرا خوب به هم ر به

 .یجا دار کیو آنچه خوبان همه دارند ت »

 . «یکه در کنج دلم جا دار ستیسبب ن یب

 

 آهسته لب زد. ریام

 خوشگلت بشم. یاون چشما یفدا -
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 .یمن اسی یحهیغزل را یدیسپ به

 .یقسمت احساس من نیترپوش اسمنی

 خدا را پر کن. یجا نیترپوش اسمنی

 ها را پر کن.فاصله امیپر از زندگ من

 دارم. یبیام حسرت سجهنم زده من

 دارم. یبینسبت به شما حس غر باز

 و غربت دستان مرا باور کن. رخوت

 مرا باور کن. مانیقصه ا نینازن

 .زدیقلب دم از صبر و تحمل م هاسال

 .زدیکتاب غزل عشق تفال م به

 .دیآیم ینفس حایدل که مس یمژده ا »

 . «دیآیم یکس یز انفاس خوشش بو که

 

 و گفت: دیاو را بو*س یموها ریام

 .یدیم یخوب یلیخ یبو -

 .دمیم یقرمه سبز یآره. بو -

 .ونهینه د -

 دمغ گفت: تارا
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 .ییتو -

 و گفت: دیکوچک او را کش ینیب ریام

 کوچولو. طونیناهار ش میپاشو بر گهید -

 

 بودم. قیمن پر از احساس شقا هاسال

 داشتم عاشق بودم. یا*ن*ه سوختهی*س

 گ تو بود.غمناک شبم مملو از آهن حس

 نازک من منتظر سنگ تو بود. ینیچ

 .دینرس مانیحس پر از شوق به ا نیاز ا فیح

 .دینرس انیبه پا دیتب ترد داستان

 کرد. یکه در وحشت شب عشق به من حال او

 کرد. یآوار خزان پشت مرا خال ریز

 سر شد. الشیبا عطر خ هیثان هیثان

 زده پرپر شد. زییغنچه پا آخرش

 نفسم را نفسش هق هق کرد. یال یال

 دق کرد  دنینرس جانیدر ه باورم

 شده. رید یرا به تو فهماند ول نیا دیبا

 شده. ریگتو پر از آه نفس یها ب لحظه

 .یدیپامال خزان له شدم و خند ریز
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 یدیفهمیاز عاطفه و عشق نم یزیچ

 .یو غارت کرد یاحساس مرا برد اوج

 .یعشق جسارت کرد کی تیثیبه ح تو

 سر برسد. یدر لحظه موعود کس کاش

 شبح عشق به آخر برسد. داستان

 عشق همان الله پرپر باشد. سنبل

 وجب خاک پر از نعش کبوتر باشد. هر

 است. نیچرک یمردم غم ما زندگ یآ

 «است.  نیبرگ سفرنامه باران ا نیآخر »

 .یمرگ است که با خود دار هیسا یزندگ

 .یتکرار ی هیشعر پر از قاف کی مثل

 .گرید یبیغزل تازه غر یآشنا

 .گرید یبیو صل یسیهم قصه ع باز

 .گرید یبیمن و حواست و س داستان

 «شعر: شبح عشق. »  

 «برآهنگ.  وانی: کسندهینو » 

گرفت و به  هیهم به دنبال ترگل رفت و او را از خانه همسا ریآرام از آغوش او جدا شد و به آشپزخانه رفت و ام تارا

و خنده غذا را  یبه آشپزخانه رفتند و با شوخ شانیلباس و شستن دست و رو ضیخانه آمد و سپس پس از تعو

 اخم کرد و گفت: ریخوردند. تارا کم غذا خورده بود که ام
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 کجا؟ -

 ظرفم و بشورم. -

 غذا بخور. نیالزم نکرده بش -

 شدم. ریس -

 ؟یچرا کم خورد -

 .ادیاشتها نداشتم ز -

 .شهیبخور اشتهات باز م نیبش -

 .رینده ام ریگ -

 .یخور شد. کمیشد فیچند وقته ضع -

رفت و شربت اشتها را از درونش برداشت و باز کرد و در مقابل تارا  نتیرها کرد و سمت کاب مهیرا ن شیبعد غذا و

 و گفت: ستادیا

 آ کن. -

 ام؟مگه بچه -

 .یابچه یکنیحرف گوش نم یوقت -

 رو به ترگل گفت: ریسر داد که ام یشده بود عطسه مصلحت رهیها خبه ترگل نگاه کرد که به آن تارا

 غذات و بخور دخترم. -

که غذا  یشربت اشتها آور را خورد و دوباره غذا خورد. وقت ریدوباره مشغول خوردن شد و تارا هم به زور ام ترگل

 گفت: ریتمام شد ام

 .کنمیدرست م گریج امیامشب زودتر م -
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 و گفت: دیدو دستانش را به هم کوب ترگل

 .گریآخ جون ج -

 گفت: یبا تخس تارا

 .زنمینم گری! لب به جهاگمیاز االن دارم بهت م -

 کرد و گفت: اشنهیدو دستانش را چفت س ریام

 .یخوریم -

 با حالت قهر بلند شد و گفت: تارا

 .یناهار و هم خودت بشور. با یهاظرف -

 شد. که ترگل گفت: رهیبهت زده به رفتن او خ ریمرفت و ا و

 باهات قهر کرد؟ یمامان ییبابا -

 آره دختر بابا. بدو برو دستات و بشور. برو به دستات برس. -

 کنه؟ یآشت یکار کنم مامان هی یخوایم -

 کار؟یچ -

 .ادیم یدستت چاقو خورده فور گمیم یدستت منم مامان زیکم رب بردار بر هی -

 و با لبخند گفت: دیاو را کش ینیب ریام

 کار رو نکن باشه؟ نیتو هم هرگز ا ستین یکار خوب نی. ازمینه عز -

 چشم. -

 .نیآفر -
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ها را جمع کرد و درون هم ظرف ریخود را شست و به اتاق خود رفت و ام یبعد ترگل بلند شد و رفت دست و رو و

به دستش برخورد  میرا از نرمشور جدا کند س ییرفشوظ مِیخواست س یگذاشت و مشغول شستن شد و وقت نگیس

چسب  نتیاش را شست و از داخل کابیشستن شد. دست خون الیخیسر داد و ب یشد و آخ کوتاه یو انگشتش خون

. چشمانش دید شیبرداشت و دستش را بست و به داخل اتاق مشترک رفت که تارا را مشغول شانه زدن موها یزخم

 کرد که تارا با تشر گفت: یاو باز یرفت و کنار او نشست و با موها کشیبرق زد و نزداو  یلمس موها یبرا

 همه رو. ینکن تازه شونه زدم. خراب کرد -

 مظلوم گفت: ریام

 خب خواستم لمس کنم. -

 ییپا ریز ریشدند. و خواست سمت در برود که ام شانیبلندش دورش پر یخود را برگرداند که موها یبا اخم رو تارا

 و گفت: دیاو را به آغوش کش یفور ریگرفت تارا در حال افتادن بود که ام

 کجا؟ -

 قهرم. -

 تارا بلند شد. یبه کمرش وارد کرد که ناله یفشار ریام

 .یییآ -

 کمرت و بشکنم تارا. یهااستخون خوادیدلم م -

 ولم کن. -

 ؟یخب چرا قهر -

 .ییچون زورگو -

 خود نشاند و گفت: یاز پاها یکی یتارا را رو ریام

 کنه؟ یمنت بکشم تا خانوم آشت دیخب من االن با -
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 .یشد دهیفهم -

 بودم خانومم. دهیفهم -

 و گفت: دیگونه او را بوس سپس

 ؟یدیبخش -

 نه. -

 خوشرنگ تارا را نوازش داد  و گفت: یبعد با انگشتش مو و

 .یدیبخش دونمیمن م -

 خورد و نگران دست او را در دست گرفت و گفت: ریتارا به انگشت ام چشم

 شده؟ یانگشتت چ -

 .ییظرفشو مِیخورد به س -

 گفت: رینهاد که ام ریشرمسار سر خود را ز تارا

 ؟یبخشیحواس خودم پرت شد. م ستیتو ن ریتقص -

 بودم. دهیبخش -

او قرار  یهال*ب یخود را رو یهاتارا گذاشت و ل*ب یگونه یکرد. دو دستش را رو کیآرام سرش را به نزد ریام

 و دیعقب کش نیشرمگ یکند زنگ خانه زده شد. که تارا فور دنیداد و تا خواست با ولع و پر عطش شروع به بوس

 گفت: ریام

 بر خرمگس معرکه لعنت. -

 ن برخورد کرد و گفت:شاد اردال یدر را باز کرد با چهره یرفت تا در را باز کند و وقت رونیبعد به ب و

 بفرما تو. -
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 گفت: اردالن

 ؟یوا! چرا دمغ -

 ؟یزنیتو چرا شنگول م -

 .نمیاومدم خواهرم و بب نکهیخوب خوب دارم هم ا یخبرها -

 بلند گفت: یبعد داخل شد و در را بست و  با صدا و

 تارا؟ -

 با لبخند از اتاق خارج شد و رو به اردالن گفت: تارا

 .یسالم داداش -

 آغوشش را باز کرد و با لبخند گفت: اردالن

 ماه خواهر خوبم. یسالم به رو -

فرستاد  ییاو بوس هوا یلبانش را غنچه کرد و از دور برا ریزبان در آورد و ام ریام یگرفت و برا یدر آغوش او جا تارا

 شد و گفت: رهیکرد و به او خ شیو رها دیاو را بوس یکه تارا شرمش شد. اردالن موها

 هات چرا سرخ شده؟لپ -

 .ارمیب وهی. برم برات میچیه -

 برگشت و گفت: ریسمت آشپزخانه رفت و اردالن سمت ام یفور و

 ؟یکرد کارشیچ -

 به تو چه؟ -

 .تیتربیب -

 .ییپر رو یلیخ -
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 .دونمیم -

 .امیاالن م نیبش -

رفت و او را از  کشینزد دیگذاشتن د یسمت آشپزخانه رفت و تارا را در حال چا ریمبل نشست و ام یرو اردالن

 و گفت: دیتارا عطر تن او را به مشام کش دیپشت در آغوش کش

 زشته. نهیبیبرو اون ور اردالن م -

 .ستیزشت ن چمیه -

 لحظه اردالن وارد آشپزخانه شد و گفت: همان

 !نمشیبب یذاریم نیولش کن بچه رو بب -

 تر فشرد و گفت:او را محکم ریخارج شود ام ریکرد از آغوش ام یسع نیشرمگ تارا

 بچلونمش. دیمن هر لحظه که بغلش کنم با -

 گفت: دیتارا را د یکه تقالها اردالن

 .یلهش کرد گهیولش کن د -

به  یبلند شد و او را سمت اردالن هل داد و خواست فور ریزد که آخ ام ریبه ام یاز آغوش او جدا شد و تنه محکم تارا

 کرد و گفت: ریببرد که اردالن او را در آغوشش اس اتاقش پناه

 .دمیند یزی. من چزمیعز یخجالت بکش ستین یازین -

 نشست و گفت: یغذا خور یصندل یکرد و رو شیتارا زد و رها یبر شانه یابوسه

 .ینفس زیطعمت و برام برخوش یهاییاز اون چا یکی -

 و گفت: دیکوب ری*ن*ه امیبر س* یساز رفت و مشت محکم یسمت چا تارا

 .شعوریب -
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آورد  رونیب وهیاو م یهم برا خچالیقرار داد و از  زیم یو در مقابل اردالن رو ختیر یاردالن چا یکرد و رفت برا اخم

 قرار داد و گفت: زیم یو رو

 داداش. امیاالن م -

 از حد سرخ شیب شیهاکه گونه دید قرار گرفت و خود را نهییآ یبعد به سرعت سمت اتاق مشترک رفت و رو به رو و

 پا و آن پا کردن گفت: نیا یداخل شد و بعد از کم ریام یاشده بودند. بعد از لحظه

 آشپزخونه. آدیاردالن م دونستمینم -

 گفت: ریکه به او نگاه کند سمت در رفت که امبدون آن تارا

 .گهیاز من دلخور نباش د -

 شد و دستش را گرفت و گفت: کینزد ریدر را باز کرد که ام تارا

 .یکشیخجالت م ستیکه ن بهیاردالن داداشته غر -

 لب گشود: یبا دلخور تارا

 .یزشته گوش نکرد نهیبیبهت گفتم اردالن م -

 و با اخم او مواجه شد و گفت: دیخود د یبرود که قامت اردالن را رو به رو رونیخواست به ب سپس

 شده داداش؟ یچ -

 ادیکم از سودا  هیوسط؟  نیا هیشوهرته منم که داداشتم خجالت چ ریام کشه؟یآدم مگه از داداشش خجالت م -

 . کنهیزشته که پسرعموش و جلو چشم من بغل م نیا ریبغل ام پرهیمن م یپر رو باش. سودا جلو ریبگ

 رفت و دوباره رو به تارا گفت: ریبه ام یظیغل یبعد چشم غره و

 نداره چون شوهرته. پس خجالت نکش. رادیتو رو جلو چشم من بغل کنه ا ریام نکهیا یول -

 همان لحظه رو به اردالن گفت: ریام

 .میبه هم محرم میلیفام ی. ولیشیناراحت م دونستمیبغل دخترعموم و رد کنم. نم تونمیمن نم -
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 زشته. نیبغلت ا آدیهمه م یجلو نکهیا شمیناراحت نم -

 آهان. -

 ؟یکن ییرایکامل از من پذ یخوایارا نمت -

 داداش. دیببخش -

 شدند که اردالن گفت: وهیبعد هر سه باهم به آشپزخانه رفتند و مشغول خوردن م و

 ترگل کجاست؟ -

 گفت: ریام

 .خونهیتو اتاقشه داره درس م -

 برو صداش کن. -

 به دنبال ترگل رفت که اردالن رو به تارا گفت: ریام

 ؟یخواهر -

 بله داداش؟ -

 .یدیخجالت کش یات سرخه عمر من. بسه هر چهنوزم که گونه -

 اوهوم. -

 ن؟یداشت یناهار قرمه سبز -

 آره. -

 هنوز هم از غذات هست؟ -

 آره. -

 گرم کن بده بخورم. -



 شبح کیراز پنهان 

 
130 

 

 ؟یناهار نخورد -

 نخوردم. یسبزوقته قرمه یلیخوردم خ -

 .کنهینخور اشتهات و کور م ادیز وهی. پس مکنمیاالن برات گرم م -

 یبه همراه ترگل آمد و ترگل خوشحال در آغوش اردالن جا ریبعد بلند شد سمت گاز رفت تا غذا را گرم کند که ام و

 گرفت و گفت:

 جونم. ییسالم دا -

 سالم عروس گلم. -

 دمغ گفت: ترگل

 ؟یچ یعنیعروس  -

 گفت: ریلحظه ام همان

 سال از آرشام بزرگتره. کیاردالن. ترگل نکن با خودت  یبافالیخ یالک -

 بکنم؟ تونمیکه م یشوخ -

 کرد و گفت: یاتک خنده ریام

 راحت باش. -

 گفت: ینیبعد اردالن رو به ترگل با لبخند دلنش و

 .یاریبرا بابات دوماد شاخ شمشاد ب یازدواج کن پیپسر خوشگل و خوشت هیبا  یبزرگ شد یوقت یعنیعروس  -

 کنجکاو گفت: ترگل

 ؟یچ یعنیدوماد  -

 دوماد بابات. شهیازدواج کنه. م یبزرگ شد یکه با تو وقت یپسر یعنی -
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 .دمی. نازش مشمیدار م ینیاون وقت منم اون موقع ن دمیفهم -

 د و محکم او را صدا کند.بر صورتش نقش ببند یاخم بزرگ ریباعث شد ام حرفش

 ترگل؟ -

 گرفت که اردالن گفت: اشهیگر دیرا د ریاخم ام یوقت ترگل

 !گهیم یچ ستین شیبچه رو. بچه است حال یچته؟ ترسوند -

او  یها. سپس اردالن ترگل را نوازش داد و اشککردیها هم گوش مبه حرف آن کردیغذا را گرم م یدر که حال تارا

 را پاک کرد و آرام گفت:

 دهیم ادتیمامانت  یبزرگ شد ینزن ونیآقا یحرفا جلو نیاز ا گهیباشه د ادتی ی. ولیینکن خوشگل دا هیگر -

 باشه؟

 باشه. -

 .نیآفر -

 .هیبه اخم بابات توجه نکن. الک -

 رو به او گفت: ریشد که ام رهیخ ریبه ام ترگل

 بغل من دختر بابا. ایب -

 ؟یکنیدعوام نم -

 دختر بابا.نه گل -

کنار اردالن قرار داد  زیم یو رو ختیاردالن غذا ر یرفت و تارا برا ریآمد و به آغوش ام رونیش اردالن باز آغو ترگل

 نشست و گفت: ریآورد و کنار ام وانیاو ل یکنارش برا نتیاو دوغ آورد و از کاب یبرا خچالیو از 

 داداش؟ یندار ازین یاگهید زیچ -

 ؟یکلم ندار یترش -
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 .ارمیاالن برات م -

 یها گفت و وقتخوبش را به آن یغذا خوردن خبرها نیکلم آورد و اردالن در ح یاو ترش یبعد بلند شد و برا و

 را تمام کرد گفت: شیغذا

 دستت درد نکنه واقعا خوشمزه بود. -

 نوش جونت.  -

 گفت: ریام

 ؟یکرد دایها پاز مجرم یخب حاال چه رد -

 است. محرمانه گهیاونش د -

 آهان. -

 ودم بهتون سر بزنم.برم سر کار فقط اومده ب گهیمن د -

را شست و آشپزخانه را  فیکث یهاکرد و رفت. تارا ظرف یها خداحافظصحبت اردالن از آن یباالخره بعد از کم و

سمت  دیبرود بعد از آن که لباسش را پوش مارستانیتا به ب دیبه اتاق رفت و لباسش را پوش ریکرد و ام زیتم

 ستادیا شیجلو ریکه ام رفتیسمت اتاق ترگل م شتتمام کرده بود و دا را شیآشپزخانه رفت همان لحظه تارا کارهل

 و گفت:

 ؟یدیبخش -

 با اخم و تلخ گفت: تارا

 بعد من ببخشم؟ دیببخش یبگ یستیکه حاضر ن یقدر مغروراون -

 و نادِم بود اما، فقط گفت: شانیکه ناراحت شده بود و پربا آن ریام

 خدافظ مراقب خودت باش. -

 .یبا -
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 نگیاز خانه خارج شد و سمت پارک یهم با دلخور رینگاهش نکرد و سمت اتاق ترگل حرکت کرد. ام یالحظه تارا

 یاهیشد همان لحظه سا رهیبه پشت خ نیماش نهییخارج شد از آ نگیشد و حرکت کرد و از پارک نیرفت و سوار ماش

 مارستانیفشرد و سمت ب شیرا با پا نیماش زشده است، سپس ترم یاالتیاما، با خود فکر کرد حتماً خ دیمحو د

 حرکت کرد.

******      ******      ******      ****** 

را انجام داده بود و لج کرده بود که به پارک برود و تارا هم  شیهافیترگل تکل شدیم کیبود و هوا داشت تار غروب

 و گفت: دیآمد و دامن تارا را کش هیترگل به گر بردیاو را نم

 .خوامیمن پارک م یمامان -

 گفت: یخاطر نانیاو را پاک کرد و نازش داد و با لبخند اطم یهادر مقابل او دو زانو نشست و اشک تارا

 برم؟ آره؟ ییبدون بابات جا یدیببرمت. تا حاال د ییتنها تونمیترگلم؟ من که نم -

 گفت: هیبا گر ترگل

 نه. -

 پارک باشه؟ میریم یبعد شام سه نفر میخوریبابات اومد شام م یباش مامان جان، وقت یخب دختر خوب -

 .خوامیمن االن پارک م -

 هایپارک از اون بستن میبابات اومد بر یوقت دمیمنم قول م یو لج نکن هیگر گهید یدختر نازم. اگه قول بد نیبب -

 برات بخرم باشه؟ یکه دوست دار

 ؟ Teramiso سو؟یترام -

 آره. -

 و گفت: دیبرق زد و خوشحال در آغوش تارا پر یانش از شادچشم ترگل

 .سویآخ جونم ترام -
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 قول دخترم؟ -

 باشه. -

 خوشگل مامان.  نیآفر -

 و گفت: دیسرش را بوس تارا

 کن. یهات بازاالنم برو با عروسک -

 خوشحال با عجله سمت اتاقش رفت و وارد اتاقش شد.  ترگل

 .کردیدرست م هیبود و داشت ساالد الو یهم در آشپزخانه مشغول آشپز تارا

******      ******      ******      ****** 

 بدون در زدن وارد شد و گفت: مهیسراس یکه مصطف گشتیها مدر اتاق کارش بود و داشت سراغ پرونده اردالن

 ها رو ول کن.اردالن اون -

 چشم اردالن پرت کرد و گفت: یجلو زیم یا رومبل نشست و پرونده در دستش ر یاردالن رو یرو به رو رفت

 کردم! دایپ یچ نیبنگر بب -

 گفت: کردیبه او داده بود را باز م یرا که مصطف یاکه پرونده یدر حال اردالن

 ها خوردن.خدا رو شکر ادبت و سگ -

 کدوم سگ؟ -

 ناجا. یهاسگ -

 .شعوریب -

 لقب که به خودت نسبت دادم و به من نده. -

 !هایهست یآدم عجب -
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 آدم خوب. -

 بعد اردالن در حال خواندن پرونده گفت: و

 ه؟یک اروی نیچه قدر جرم! ا -

 مشخصاتش و داد. ریکه ام یهمون -

 کدوم؟ -

 تو! همون که باهاش تصادف کرد پاش داغون شد. یهست یجیعجب گ -

 آهان. -

 .جیگ -

 .مونهینم ادمی یزیشده چ ادیروزها کارم ز نیا -

 ؟یفهمیپرونده م نیاز ا یزیچ -

 نه نفهمم. -

 خب خدا رو شکر. -

 .ییهم تو جیگ فهممیمنم م یفهمیفقط تو نم -

 گم شده. تیفکر کردم زبون صدمتر -

 که دارمش. ینیبیم -

 و اردالن گفت: دیخند یمصطف

 .ادیچه قدر زو...  ،یسال حبس به علت دزد ۴ملقب به تبر، عضو باند مواد مخدر، سابقه  یسلوک موریت -

 ملقب به تبر! -

 تبر! -
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 گفت: یکه مصطف دندیدو خند هر

 هاشون منو کشته.لقب -

 واال. -

 که داخل پرونده هست. یآدرس نیسر برو به ا هیفردا  -

 .یایب دی. تو هم بایاوک -

 من کار دارم. دفعه بعد! -

 باشه. -

 پات بهتر شد؟ -

 آره. -

 .امیمنم باهات م یرو باز کن هاهیبخ یبر یخوایفردا صبح م -

 باشه. پرونده دست تو باشه. من برم خونه. -

 مگه ساعت چنده؟ -

 هشت. -

 چه زمان زود گذشت! -

 آره. -

 .میبمون باهم بر -

 ؟یمگه کار نداشت -

 بمونه برا فردا. هیبق -

 .میباشه بر -
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رفتند و حرکت کردند تا دو چهارراه  نیاز اداره خارج شد و سمت ماش یبعد اردالن آماده شد و به همراه مصطف و

 باهم رفتند و از آن جا از هم جدا شدند و هر کدام سمت خانه خود حرکت کرد.

******      ******      ******      ****** 

ببرد. ترگل آماده شده بود و تارا ها را به پارک به خانه آمده بود و شام را با خانواده خورده بود و قرار بود آن ریام

 نیهم آماده شد و باهم از خانه خارج شدند و سوار ماش ریآماده شده بود. ام زیکرده بود و خود ن سیاو را گ یموها

و  دیشدند. ترگل دو ادهیپارک کرد و پ ییرا جا نیماش ریدند امیرس یسمت پارک حرکت کرد. وقت ریشدند و ام

و مراقبش بود.  رفتیتارا هم به دنبالش م رفتیکرد. هر جا م یسره شد و شروع به بازسمت پارک رفت و سوار سر

بود  گذشتهساعت  کی. حدود بُردیها لذت مآن یو از خوشحال کردیها نگاه ماز دور با عشق به آن یابا فاصله ریام

 خم شد یکم ریرا مجبور به خم شدن کرد. ام ریدست او را گرفت که ام دیبه او رس یو وقت دیدو ریکه ترگل سمت ام

 و گفت:

 جانم دخترم؟ -

 .خوامیم سویترام -

 .یخوریسرما م زمیهوا سرده عز -

 بخر. سویبرام ترام خورمیسرما نم -

 به حرف آمد و گفت: تارا

 براش بخر. -

 کرد و گفت: یبه او نگاه ریام

 خب. یلیخ -

 و گفت: ستادیو بلندش کرد و صاف ا بعد با دو دستش ترگل را در آغوش گرفت و

 بخرم. سویبراتون ترام میبر -

 شد و گفت: کشینزد تارا
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 .خوامیمن بادوم م -

 باش موهات و ببر تو شالت. ی. شما خانوم خوبخرمیاونم برات م -

 وسیترامترگل  یکافه شد برا کی کینزد ریرا داخل برد. و بعد حرکت کردند. ام شیشالش را صاف کرد و موها تارا

نشستند و شروع به خوردن  یمکتین یپارک رو کینزد ییخود آفتابگردان و رفتند جا یتارا بادام و برا یو برا دیخر

 خورد و رو به تارا گفت: ابانیگوشه خ ییبه گدا شچشم خوردیکه آفتابگردان خود را م یدر حال ریکردند. ام

 خانومم؟ -

 بله؟ -

 .امیم یمن برم زود نیبمون جانیهم -

 کجا؟ -

 به اون گدا پول بدم. رمیم -

 باشه. -

خارج کرد و خم شد خواست پول را  بشیاز ج یآفتابگردانش را دست تارا داد و بلند شد و سمت گدا رفت و پول ریام

 به او بدهد که گدا گفت:

 ندارم. ازیبه پولت ن -

 ؟یستین ریمگه فق -

 ببرشون. نجاینشده از ا ریخطره تا د ات توهستم نه گدا. جون خانواده نیبمن فال -

 ندارم. زهایچ نیبه ا یمن اعتقاد -

حرکت کرد که  یشان به آرامبه ترگل و تارا کرد که در حال خنده بودند سمت یبرگرداند و نگاه بشیپول را به ج و

 گفت: نیبفال

 .کهیخطر نزد -
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 دنیو جه دیهوا پر یو رو دیها دوفقط سمت آن دیپشت ترگل و تارا د یکیدو مرد را در تار یهیسا ریلحظه ام همان

 زد. ادیگرفت فر

 .نییتارا سرت و ببر پا -

 ریبر دماغ مرد دوم فرود آمد و ام گرشید یپا کیمرد فرود آمد و  کیاو به دهان  یپا کیرفتن سر تارا  نییپا با

زد و رو به تارا که ترگل  ادیا تا توان داشت زد سپس فرهر دو ر ریشروع شد و ام ییقرار گرفت و دعوا مکتیپشت ن

 گفت: کردیم هیرا در آغوش داشت و گر

 .سیزنگ بزن پل -

 گفت: هیشماره اردالن را گرفت اردالن هنوز الو را نگفته بود که تارا با گر یشد تارا فور ریها درگدوباره با آن و

 تو خطره. ری. جون اماریب سیتو رو خدا پل یداداش -

 گفت: یبا دلهره نگران اردالن

 ؟یکنیم هیشده؟ چرا گر یتارا چ -

 پارک الدن. ایشده. با مامور ب ریبا دو نفر درگ ریام -

فرود  شانیکیضرب گرفت و بر گردن  شیبا پا ریبعد هم تلفن را قطع کرد و ترگل را سخت در آغوش فشرد. ام و

 نیرا به شکم او زده بود و ا ریاش تپارک را پر کرد. مرد دوم با اسلحه کیتار یکل فضا کیشل یآورد که ناگهان صدا

شد.  نیو خون از شکمش فوّاره زد و پخش زم ختیآم همخلوت پارک را در یبود که کل فضا ریدردناک ام ادیبار فر

کرد و  انیگر یرابه ترگل و تا ینگاه ری. مرد خواست سمت تارا برود دو قدم رفته بود. امدیتارا به گوش رس غیج

 یبلند شد که فکش از درد منقبض شد سع عیحرکت سر کیهم به مرد کرد. تمام توانش را جمع کرده و در  ینگاه

حساس!  ییبلند سمت مرد رفت و با دستش محکم به گردن او زد. جا یهاندهد پس با قدم تیشکم اهم دکرد به در

شد و سر ترگل را به  ریام کیزد و نزد غیگشت و تارا ج نینقش زم ریزمان امافتاد، هم نیبر زم حالیب نکهیمرد ولو ا

 گفت: هیخود فشرد و با گر

 رم؟یام ر؟یام -

 جانم دلبر؟ -
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 لب زد. یبه سخت ری! امهیکرد و گر هیفقط گر تارا

 دوستت دارم. یلیخ -

 رید گرید ،یکاش به حرفش گوش داده بود. کاش! ولکه به او هشدار داده بود فکر کرد.  نیبلحظه به همان فال همان

 ! ریشده بود. د

 ریدر حال بسته شدن بود که تارا ترگل را پشت سرش گذاشت و با دو دست کوچکش محکم بر شکم ام ریام چشمان

 فواره زد و آهسته لب زد. ریکه خون از دهان ام اوردیفشرد تا خون را بند ب

 مراقب خودت و ترگل باش. -

 داد زد. هیهق زد و با گر تارا

 . ی. حق خواب نداریذاریتنهام نم یبهم گفت ینامرد قول داد -

 فشرد. ترمحکم

 آخ. -

 .یمراقبم باش دیمراقب خودم باشم تو با ستمیمن بلد ن -

 ریکردند. ام ریو فضا را اِشغال کردند و دو مرد خالفکار را به هوش آوردند و دستگ دندیسر رس هاسیلحظه پل همان

 گذاشت و رو به تارا گفت: اشنهیس یرا رو ریشد و سر ام کیکه اردالن نزد دادیداشت جان م

 ؟یآروم باش. به آمبوالنس زنگ زد -

 نه. -

او خارج کرد و تارا و ترگل  بیرا از ج بچیاو برد و سو نیرا داخل ماش ریها اماز سرباز یکیبه کمک  یفور اردالن

 یپرستاران را صدا زد او را رو دیرس یرفت و وقت مارستانیسرعت سمت ب نی. اردالن با باالترعقب نشسته بودند

ه را داد بچ حیحرکت کرد اردالن ترگل را آرام کرد و ترج برانکاردشد و با  ادهیپ یقرار داده بودند. تارا فور یبرانکارد

 ماند.  نیآرام کند. پس درون ماش
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قرار داده  ریرا درون دست سرد ام فشیدست گرم و ظر کردیتارا هم حرکت م کردیطور که حرکت مهمان برانکارد

 :گفتیو م کردیم هیبود و گر

 . ی. پس حق خواب نداریباهام میزندگ یهاهیتو ثان یتو گفت -

 کرد. را پر تنامهیاو را سمت اتاق عمل بردند و تارا برگه رضا یدکتر، فور نهیرا به بخش بردند و بعد از معا او

قفل کرد و به سرعت داخل  موتیرا با ر نیآمد و ماش رونیب نیگرمش ترگل را خواباند و از ماش یهابا نوازش اردالن

 نیزم یکه کنار در اتاق عمل زانو زده و رو دید دهیو رنگ پر حالیشد و سمت اتاق عمل رفت که تارا را ب مارستانیب

 :فتست و گنشسته سمتش رفت و کنارش نش مارستانیسرد ب

 . زمی. آروم باش عزینکن خواهر هیگر -

 لب زد. فیضع تارا

 ؟یداداش -

 جانم؟ -

 .خوامیو م رمیام -

 سودا. شی. االنم پاشو ببرمت خونه پشهیخوب م -

 .امینم -

 پاشو قربونت برم. -

 .امیجا هم باهات نم جیبمونم. ه خوامی. مخوامینم -

 گفت: یجد اردالن

 .یایم -

یاردالن م نهیپشت در پشت بر س جانشیو با دستان ب هیاز کمر در آغوش گرفت تارا با گر یبعد او را چون پرکاه و

 :گفتیو م دیکوب
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 .امینم امینم امی. نمنییپا ارمی. داداش؟ بنییپا ارمی. ولم کن تو رو خدا. بذار بمونم. بامیب خوامینه ولم کن. نم -

شد. اردالن  هوشیکرد که چشمانش بسته شد و در آغوش اردالن ب هیقدر گرو تقال کرد و آن دیکش غیزد، ج داد

 زدند. Seromکردند و پرستارها به تارا  یسمت بخش رفت و او را بستر ینگران فور

 آمد و اردالن سمت او هجوم برد و گفت: رونیساعت بعد دکتر از اتاق عمل ب دو

 حالش چطوره؟ -

 ن؟یدار یباهاش چه نسبت -

 برادر خانومش هستم. -

در حال حاضر خطر  یاز دست داده ول یادیخون ز نکهیبا ا نیشانس آورد کردیتموم م دیرسیم رید قهیدق هیاگه  -

 رفع شده.

 بخش؟ شهیمنتقل م -

 . Icu برنشی. مهوشهیفعال ب -

 نمش؟یبب تونمیم -

 .شهیفقط از پشت ش -

 .یمرس -

 ه.با اجاز کنمیخواهش م -

بردند و به او دستگاه  Icuآوردند و سمت  رونیبا برانکارد از اتاق عمل ب هوشیرا ب ریبعد دکتر رفت و پرستاران ام و

خارج  مارستانیرفت و از ب رونیو به ب دید شهیرا از پشت ش ریشد و ام Icuاردالن داخل  یوصل کردند. بعد از اندک

را فعال کرد و دوباره  یهمچنان خواب بود. در را بست و قفل مرکز هشد ک رهیرا باز کرد و به ترگل خ نیشد و در ماش

 یشد و به بخش کنار تارا رفت و کنارش نشست که همان لحظه تارا چشمانش را باز کرد که سوزش مارستانیوارد ب

 یجار شیهاافتاد و دوباره اشک ریام ادیتخت ولو شد.  یرو حسیدر دستش احساس کرد تا خواست بلند شود ب

 دست او را فشرد و گفت: یشد اردالن به گرم
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 .ری. آروم بگششیه زم؟یجانم عز -

 .ریام شی. منو ببر پخوامیو م رمیام -

 . ممنوع مالقاته.Icuآوردن بردنش  رونشیاز اتاق عمل ب -

ا هم شوهرش . تاردیتپیمحکم م خواستیکه مادرش را م یپناهیآرام و قرار نداشت و قلب او چون گنجشگ ب تارا

 زد. ادیفر خواست،یرا م

 .ریام شیمنو ببر پ -

 را نوازش داد و گفت: شیو شالش را برداشت و موها دیاو را در آغوش کش یفور اردالن

 .شینیبب یتونیآروم خواهرکم. آروم باش. فردا م -

تارا در گلو خفه شد و هق  غیمردانه خود فشرد و ج نهیبکشد که اردالن سر او را به س یفرابنفش غیدوباره ج خواست

 :گفتیو م زدیو هق م شدیکرد با کلمات و نوازش او را آرام کند اما تارا آرام نم یزد و اردالن سع

 . ذارهیبه من قول داده تنهام نم ریام -

 حالش خوبه. ری. امششیه -

 .ریام شیتو رو خدا منو ببر پ -

 نه. -

 تو رو خدا. -

 .شهینم -

 بذار برم. -

 نه. -

 که حواس تارا را پرت کند گفت:آن یبرا اردالن



 شبح کیراز پنهان 

 
144 

 

 ها خوردش کنم له بشه؟دلم کمر نازکت و مثه اون موقع زیعز -

 .ریام شیمنو ببر پ -

 محکم باشه؟ یلیبا دستات کمرم و فشار بده خ -

 .یخورد کن یندارم که بخوا یآخه من جون -

 بغلت نکردم. باشه؟ ریدل س هیوقته  یلیاشکال نداره. من خ -

 باشه. -

 توان کمر اردالن را فشرد که اردالن گفت: نیبا دو دستان کوچکش تا آخر تارا

 خورد کنم؟ -

 باشه. -

ناله  هیرا حس کرد و با گر شیهابه کمر تارا وارد کرد که تارا به وضوح شکسته شدن استخوان یفیفشار خف ناگهان

 سر داد.

 .کنهی. درد مییی. آجونمیآخ، گفتم که ب -

 فشار دستانش را کم کرد و کمر او را نوازش داد و گفت: اردالن

 ام بخواب.. چشمات و تو بغلم ببند. سرت و بذار رو شونهی. بخواب خواهریآروم خواهر -

 آخ. -

 جانم خواهرکم. یا -

 مظلوم گفت: هیبا گر تارا

 .خوامیو م رمیام -

 .زمیعز هوشهیب ریام -
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 .ششیمنو ببر پ -

 او را نوازش داد و گفت: یموها اردالن

 باش چشمات و ببند بخواب. یدختر خوب -

 .خوابمینم نمشینه. من تا نب -

 گفت: یفور یکه مصطف دندیو سهند سر رس یلحظه مصطف همان

 شد؟ عملش کردن؟ یچ -

 آره.  -

 کجاست؟ -

 .Icuبردنش  -

 رو به سهند گفت: یمصطف

 .نمشیبب میبر -

 گفت: یآمد و چشمانش را مظلوم کرد و به مصطف رونیلحظه تارا از آغوش او ب همان

 .امیجونم بذار منم باهات ب یتو رو خدا داداش -

به چشمان مظلوم او شود  رهیکه خبدون آن ی. مصطف"نه  "به اردالن کرد که اردالن با اشاره گفت  ینگاه یمصطف

ا ر یتارا شلوغ کار دندیو دوباره برگشتند که د دندید شهیاز پشت ش رفتند و او را Icuدست سهند را گرفت و سمت 

 شدند و سهند گفت: کیسهند نزد و یدر آرام کردن او داشت مصطف یانداخته است و اردالن سع

 لحظه برو کنار. هی -

 گفت: یاماو را پاک کرد و به آر یهاشد و با انگشت شصت خود اشک کیو سهند به تارا نزد ستادیکنار ا اردالن

 اشتباه نکن. ،یباشه مثه اردالن بغلت کنه فشارت بده ول شتیپ یمصطف یاالن دوست داشت -
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 و او را در آغوش خود قفل کرد تارا تقال کرد. دیاو را در آغوش کش یرا از دست او جدا کرد و فور Seromبعد  و

 ولم کن. سهند ولم کن. -

 زد. ادیفر

 اردالن؟  ؟یمصطف -

 گفت: یطفرو به مص سهند

 .رونیب -

برد سهند دو دستان کوچک تارا را در هم قفل کرد  رونیدست اردالن را در دست فشرد و او را از بخش ب یمصطف

 فشرد و آرام گفت: نهیسر او را به س

 نکن. هیآروم باش. گر -

 . ولم کن.ریام شیبرم پ خوامی. مکنهی. دستم درد ماهللایبد. ولم کن.  یِداداش -

 تارا؟  -

 ولم کن. -

 گفت: یحال جد نیو آرام در ع حیاو را نوازش داد و به خود فشرد و مل یموها سهند

 بهت آرامبخش بزنم. شمیباش و ساکت باش و بخواب. وگرنه مجبور م ی. دختر خوبیبهتره آروم باش زمیعز -

 .ذارهیاردالن نم -

 .کنمیمن به حرف اردالن گوش نم -

 ولم کن. -

 نکن. هیگر -

 دست خودمه. هامهیگر -
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 :گفتیکرد که سهند محکم او را به خود فشرد و تارا مدام م ییتقال در رها و

 ولم کن. ولم کن. ولم کن. -

 و گفت: دیاو را بوس یشانه سهند

 .یآبج ریام شیببرمت پ یشد داریب یوقت دمیبخواب. قول م -

 االن. -

 االن نه. -

 ولم کن. -

 .دینال فیشد و ضع جانیقدر در آغوش سهند تقال کرد که بآن و

 تو رو خدا. -

 . آروم باش دختر خوب. بخواب.ششیه -

 نه. -

 الالالال... الالالال. -

تخت خواباند. مالفه  یدر آغوش سهند چشمانش بسته شد و خوابش برد. سهند او را از آغوش خود رها کرد و رو تارا

و  یرفت و مصطف رونی. سهند به بدیرا بوس اشیشانیرا پشت گوشش نهاد و پ شانشیپر یاو نهاد. موها یرا رو

 شد که اردالن گفت: شانکینزد دیاردالن را کنار هم د

 شد؟ یچ -

 خوندم خوابوندمش. ییها براش الالمثه بچه -

 . کنترلش سخت شده.یمرس -

 .کنمیخواهش م -
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 من هستم. دیبر گهیشما د -

 .می! هستم؟یبر نه بابا کجا -

 .دیهاتون تنهان بر. خانوم بچهنیدیزحمت کش یهم کل جانیتا هم -

 گفت: یمصطف

 مامانم. شیمن که سارا و سپاس گذاشتم پ -

 هم گفت: سهند

 منم خانومم و با دخترم سپردم دست مادرخانومم. -

 لب زد. اردالن

 آخه... -

 بر شانه اردالن زد و گفت: یمصطف

 .میماست. پس هست قیداماد توعه. رف ریام یط خواهر خودته خواهر من و سهند هم هست. وقتفکر نکن تارا فق -

 اکتفا کرد و گفت: یبه لبخند اردالن

 .یمرس -

 اوهوم. -

د رفتند و صبح زو مارستانینبود. هر سه به نمازخانه ب یافراد کس یخلوت شد و جز تعداد معدود مارستانیکم ب کم

رفتند و بعد از خوردن  یخارج شدند و به رستوران مارستانیشدند. از ب داریهوا مشخص بود ب یکیاز تار یکه کم

سر زدند و به بخش  ری. به امدندیو کلوچه خر وهیآبم دتارا چن یبرگشتند و در راه هم برا مارستانیپاچه به بکله

تارا خواب  گریبود و تخت د یت خالتخ کیو  ماریدو نفره که دو تخت بود و مختص به دو ب یرفتند. ) اتاق خصوص

بدن کرخت  دیرا کنار خود د یشد و اردالن و سهند و مصطف داریبود. همان بخش. ( ساعت هشت صبح بود که تارا ب

 مظلوم گفت: هیتخت نشست و رو به اردالن با گر یخود را حرکت داد و رو جانیو ب
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 ر؟یام شیپ یبریمنو م -

 را پاک کرد و گفت: شیهاشد و اشک کشینزد اردالن

 شرط داره. -

 ؟یچ -

 .یبخور وهیدوتا کلوچه و دوتا آبم دیبا -

 چشم. -

 چشمات. یفدا -

 گفت: یبعد اردالن رو به مصطف و

 بهش بده بخوره. اریو تا کلوچه ب وهیدوتا آبم یگذاشت خچالیتو  یهرچ یمصطف -

 باشه. -

تارا شد و رو تخت نشست و  کیآورد و نزد رونیب یلوچه نادآناناس و دو ک وهیدو آبم خچالیاز داخل  یبعد مصطف و

 رو به تارا گفت: کردیها را باز مکه آن یدر حال

 ؟یکنیچرا دمغ نگاه م -

 دونه بخورم؟ هی شهیم -

 . خب؟یاش و بخورهمه دیبا دهی. رنگتم پریجونینه. ب -

 باشه. -

 دختر خوب. نیآفر -

 زد و دست تارا داد و کلوچه را باز کرد و گفت: وهیرا به آبم یبعد نِ و

 بخور. -
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 .ادیاشتها ندارم ز -

 رو به سهند گفت: یمصطف

 ؟یدیسهند شربت اشتها آور و خر -

 آره. -

 بده من. -

و  ختیر یآورد و باز کرد و درون قاشق کوچک رونیشربت را ب یکوچک دیسف کیشد و از داخل پالست کینزد سهند

 برد و گفت:دهان تارا  کینزد

 بخور خوشگل خانوم. تا اشتهات باز بشه. -

را هم  یدوم یرا تمام کرد و مصطف یو کلوچه را به خورد تارا داد و تارا اول وهیهم آبم یبه خورد تارا داد و مصطف و

 آرام به او داد تا بخورد.

 گفت: یرو به مصطف یآن که تارا خورد فور بعد

 .رمیام شیمنو ببر پ -

 کنه باشه؟ اتنهیمعا ادیبذار دکترت ب -

 نه. -

 ؟یدیفهم ریام شیپ یریبعد م یشیم نهیاول معا -

 نه. -

 تارا شدند و دکتر رو به تارا گفت: کیلحظه دکتر و پرستار باهم آمدند. نزد همان

 ؟یبهتر -

 دهانش را قورت داد و گفت:دست تارا را در دست گرفت و نبضِ او را گرفت که تارا آب زمانهم
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 خوبم. -

 مشخصه. -

 گفت: یبعد جد و

 به باال نگاه کن. -

و تارا به  دینور را بر داخل چشم او برد و هر دو چشمش را د یقوه کوچکشد که دکتر با چراغ رهیبه سقف خ تارا

 و فشارش را گرفت و گفت: دیبان قلب او را سنجحالت اول برگشت و دکتر ضر

 کنه؟یدرد نم تییکه دخترخوب. جا نهییپا یلیفشارت خ -

 نه. -

 سخت فشرد. یدو دست تارا را گرفت و کم دکتر

 آخ. -

 او داد. یبه دو بازو یبعد فشار و

 آخ. -

 به دو شانه او آورد. یبعد فشار و

 آخ. -

 و آورد.به زانوان ا یخم شد و فشار یکم سپس

 تو رو خدا. نی. فشار ندآدی. درد میآخ. آ -

 گفت: دادینشان م باتریاش را زکه چهره بایز یو با تبسم ستادیصاف ا دکتر

 .حسِیبدنت ب -

 سکوت کرد و دکتر گفت: تارا



 شبح کیراز پنهان 

 
152 

 

 . دهیرنگتم که پر -

 بعد رو به پرستار گفت: و

 پرستار؟ -

 بله دکتر؟ -

 .نیکن قیبهش تزر Serom هیخواب آور و  هی -

 شوهرم. شیبرم پ خوامینه نه. من م -

 .یبش تیتا تقو یبخور یمقو یزایو چ یحرکت نکن ادیبهتره ز -

 شد و رو به دکتر گفت: کینزد اردالن

 ممنون دکتر. -

 .کنمیخواهش م -

 گفت: هیقصد رفتن کرد که تارا با گر دکتر

 شوهرم. شیبرم پ خوامیدکتر من م -

 و سمت او برگشت و گفت: ستادیا دکتر

 ه؟یشوهرتون ک -

 .هیبستر Icu. تو یمنج ریام -

 اون که ممنوع مالقاته دخترخانوم. -

 لج کرد و رو به سهند گفت: تارا

 .یتو قول داد خوامیو م رمیمن ام -

 شد و گفت: کینزد سهند
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 زم؟ی. باشه عزمیریبعد م -

 کنن. قیتزر یزیبهم چ ذارمینم ایاالن  اینه.  -

 گفت: یمصطف

 زم؟یعز -

 حرف نزن باهات قهرم. -

 را نشان داد و گفت: اشیرو به دکتر کارت پزشک سهند

 . نهیشوهرش و بب شهیاز پشت ش نیاجازه بد -

 م؟یهمکار -

 بله. -

 لباس گان بپوشن. دی. فقط باکنمیاالن درست م -

 ممنون. -

شدند. اردالن دست تارا را در دست  ترکیهر سه به او نزد یبه همراه پرستار رفت و سهند و اردالن و مصطف دکتر

 فشرد و گفت:

 نکن عمر من. هیگر -

 .ستمین ششیهس من پ Icuعشقم تو  -

 گفت: یمصطف

 تارا؟ -

 تو حرف نزن. -

 بابا. یا -
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 گفت: سهند

 ؟یشده مصطف یچ -

 .خوادینازکِش مچرا قهر کرده!  دونمینم -

 سمت اردالن رفت و او را از کنار او پرت کرد که اردالن با تشر گفت: یبعد مصطف و

 .ضیچته؟ مر -

 برو اونور حرف نزن. -

 را سمت خود برگرداند و دو شانه او را محکم با دو دست خود گرفت و گفت: تارا

 .نیمنو بب -

 گفت: یشد که مصطف رهیبا اخم به او خ تارا

 ؟یچرا قهر -

 .ریام شیاردالن منو ببر پ -

 گفت: یمصطف

 .وارینه با د زنمیتارا دارم با تو حرف م -

 قهرم. -

 . ادهینازت ز -

 و گفت: دیاو را کش ینیبعد ب و

 ؟ی. اوکستین یخبر ریاز ام یچرا قهر یگوش کن خواهر کوچولو تا نگ -

زد و از تخت  یمصطف یبر بازو یو مشت محکم دیاش لرزنهناخودآگاه چا شدیهالک م ریام یکه داشت از دور تارا

 آمد و گفت: نییپا
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 .ریام شیپ رمیمن م -

 و گفت: دیاز پشت دست او را کش سهند

 صبر کن.  -

 لحظه اردالن گفت: همان

 ولش کن سهند بذار بره. -

 برد و از کمر در آغوش گرفت و گفت: رونیسمت او رفت و تارا را از بخش ب یمصطف

 ؟یگینم -

 .ششیبرم پ ی. امروز هم نذاشتیجواب منو نداد شبید -

 .دیببخش خوامیمعذرت م -

 .یآبروم و برد نییپا ارمی. بدمیبخش -

 .ستیبرات خوب ن ادیگفت؟ راه رفتن ز یدکترت چ یدیمگه نشن -

شد. از پشت  Icuو وارد  دیتارا پوش که گان بود را به او داد و یرنگ یبرد، پرستار به تارا لباس آب Icuبعد هم او را به  و

را  Icuمختلف به او وصل بود. تارا خواست در  یهاو دستگاه ژنیبود و ماسک اکس هوشیشد. ب رهیخ ریبه ام شهیش

 باز کند و داخل برود که پرستار گفت:

 .شهیفقط از پشت ش -

 . شوهرمه. بذار برم.رونیب امیم یبه خدا زود -

 صوم و چشمان مظلوم او کرد و گفت:به چهره مع ینگاه پرستار

 .پرهیماه من م نی. دکتر بفهمه حقوق ارونیب ایباشه. فقط طول نده زود ب -
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رفت و  ریتخت ام کیشد و نزد Icuبود وارد  فیقابل توص ریکه غ یاز او تشکر کرد و با خوشحال ییبایبا تبسم ز تارا

 ریدست ام یکه اشکش رو دیرا بوس ری. دست مردانه امختیرا گرفت و اشک ر ریو دست مردانه ام ستادیکنارش ا

 شد و لب زد. ختهیر

 .رمیام یتو قول داد -

 و ادامه داد. دیکش یبغض و پر از درد آه با

  ؟یهوشی. پس چرا بیباهام شهیهم ی. گفتیذاریتنهام نم یگفت -

 قلب خود گذاشت و گفت: یرا رو ریام دست

 شو. داری. بتپهیقلبم چه محکم م نی! ببرمیام نیبب -

 ریها و تمام لحظات فقط کنار امساعت خواستینداشت. دلش م ستادنیا یِو نا دیدیچشمانش تار م ادیز هیگر از

که خواست در را باز  نیهم دیرس Icuحرکت کرد و به در  یکه به پرستار داده بود به آرام یبماند. اما، به خاطر قول

شد. پرستار نگران سمت او رفت و  هوشیگشت و ب نیمنقش ز حالیاد و برود. تحملش را از دست د رونیکند ب

 زد و گفت: شیصدا دیرا د یرا باز کرد و مصطف Icu یاصل یِاست. در ورود هوشیتارا ب دید یزد وقت شیصدا

 آقا؟ -

 به او کرد و گفت: ینگاه یمصطف

 بله؟ -

 حال خواهرتون بد شده. -

تارا رفت و او را از کمر در آغوش گرفت و  هوشید و وارد شد و سمت جسم برا باز کر یدر ورود درنگیب یمصطف

تخت خواباند. سهند را صدا زد که اردالن وارد شد و  ی) بخش ( برد و رو یسمت بخش برد و تارا را به اتاق خصوص

 نگران گفت:

 شده؟ یچ -

 حالش بد شده. -
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 و گفت: دیتخت تارا شد و دست او را در دست گرم خود فشرد و بوس کینزد اردالن

 زم؟یعز یبش فیکه ضع یکنیکار و با خودت م نیآخه چرا ا -

 لحظه سهند آمد و گفت: همان

 برو اون ور. -

و با فاصله از او نهاد  یکرد و مالفه را رو قیو خواب آور تزر Seromرا کنار زد و خود کنار تارا قرار گرفت و به او  اردالن

 گفت: یاو رو به اردالن و مصطف

 .میهامون سر بزنبه خانوم میبر شهینم داریب گهی. تارا هم تا دو ساعت دهوشهیکه هنوز ب ریام -

 دو باهم گفتند: هر

 خوبه.  -

 هم گفت: اردالن

 .میبرگرد دیزود هم با -

خود شدند و  نیرور بودند. خارج شدند و سوار ماشکه در حال عبور و م یاز تعداد افراد مارستانیبعد باهم از ب و

 راندند. ابانیخ یحرکت کردند و به سو ابانیدر آوردند و سمت خ نگیرا از پارک نیماش

صحبت کردند و غذا خوردند و حمام کردند و بعد  شانیبا زن زندگ شانیهابا بچه یباز یخانه که رفتند بعد از کم به

 برگشتند. مارستانیساعت بعد به ب کیاستراحت حدود  یاز کم

 کسچیه یها. نوازشخواستی. آرام و قرار نداشت، دلش او را مگرفتیرا م ریشده بود و لج ام داریبود و تارا ب ظهر

 قبول نداشت. ریرا جز ام کسچیه یها. بغلکردیاو را آرام نم ریبه جز ام

 

 ؟یبغلم کن شودیم

 محکم،
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 قلبت،  ید روکه سرم چفت شو ییهاآن از

 نباشد. ماننیهوا هم ب یحت و

 ؟یبغلم کن شودیم

 تنگ است. دلم

 تنت، یبو یبرا

 دستانت که دورم گره شود. یبرا

 که آغوشت دارد. یتیحس امن یبرا و

 ؟یبغلم کن شودیم

 ،یینگو چیه

 .یبوسه بکار  میموها یرو فقط

 کنم. هیگر یبگذار و

 : ییآرام در گوشم بگو و

 !یکن هیگر نجوریمن نباشم که ا مگر

 ؟یبغلم کن شودیم

 ست،یاز تو هم پنهان ن دانندیشهر م تمام

 دستم دهد  یکار یروزهاست که دلتنگ نیهم

 آغوشت. یدر حسرت لمس دوباره و

 بمانم. شهیهم یبرا

 ؟یبغلم کن شودیم
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او را با  ریبگذارد و ام ریام نهیسرش را درون س خواستیکه دلش م یعشق خواستیدلش آغوش عشقش را م تارا

فرستاده بود و  یرا به آگاه یدر تارا را از افکارش خارج کرد اردالن بود که مصطف یگرمش بخواباند. صدا یهانوازش

که  دیرا بوس اشیشانیشد و کنارش نشست و پ کشیزدتارا مانده بود. ن شیسهند را هم به سرکارش و خود تنها پ

 تارا آهسته لب زد.

 سالم. -

 ؟یداداش. بهتر زیسالم عز -

 .آدیخوابم م -

 بخواب. -

 . دیهم رفت و خواب یرو شیهااردالن پلک گاندهیاو بود و تارا مست خواب بود و مقابل د یخواب آور هنوز رو اثر

 گفت: هیو با گر دیاز نو آغاز شد. اردالن را کنارش د شیهاهیشد و گر داریساعت بعد تارا ب دو

 .ریام شیر پمنو بب -

 .ستیتو خودت حالت خوب ن -

 .خوامیو م رمیام -

 بخواب تارا. -

 .خوامینم -

اش مردانه نهیس یزد و هق هق کرد اردالن بلندش کرد و او را در حصار آغوش خود قفل کرد سرش را رو ادیفر تارا

 قرار داد و گفت:

 نکن خواهر گلم.  هی. گرشیه -

 .دیبا دو دستانش به خودش و اردالن ضربه زد و داد کش تارا
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 .ریام -

 که تارا نتوانست تکان بخورد.  یدو دستان او را نگه داشت و او را کامل قفل کرد طور اردالن

 .رمیام شیبرم پ خوامیولم کن. ولم کن م -

 . آروم تارا. شیه -

 تر فشرد.او را تنگ و

 آخ. -

 . کنمیآروم آروم کمرت و خورد م -

 .رینه. فقط ام -

 سخت کمرش را فشرد. اردالن

 .یییآ -

 جان. آروم باش. یا -

 .ریام -

 تر فشرد.محکم اردالن

 آخ. -

 .هوشهیب ریام -

 تر فشرد و گفت:محکم و

 تو بغلم آروم بشه. دیمن با یِخواهر -

 .رمیام ؟یداداش -

 و گفت: دیرا بوس شیآهسته موها اردالن
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 خورد کنم.  شیو مثل چند سال پ منم حق دارم کمرت -

 ولم کن. -

 تقال نکن آروم باش.  -

 .خوامینم -

 نکن.  هیگر -

 منو ول کن. -

 .زمیعز دمیم نانیمن بهت اطم شهیخوب م آدیبه هوش م ریدلبندم. ام یمن قربونت برم آبج -

 ولم کن. یداداش -

 .ی. بهتره تو بغلم بخوابکنمیولت نم -

 و... رمیمن بغل ام -

 حرف او را قطع کرد و گفت: اردالن

 . فقط بخواب نازِ من.شیه -

اردالن از خواب او  یدر آغوش اردالن خوابش برد. و وقت هیقدر خواهرک مظلومش را نوازش داد که او با گرآن و

 تخت خواباند. یمطمئن شد او را رو

******      ******      ******      ****** 

اش از ته دل . همهکردیم یو خود زن زدیرا صدا م ریو داد نام ام غیشده بود و با ج داریساعت گذشته بود و تارا ب کی

 .کردیاو را طلب م هیو با گر زدیزار م

 .ری. امری. امری. امری. امریام -

 گفت: یشد و دو دست او را گرفت و به آرام کشینزد یفور اردالن
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 آروم باش. -

 .ری. امری. امری. امریام -

 نکن. ینزن. خود زن غیج -

 گفت: هیتخت خواباند و تارا با گر یدو دست او را محکم نگه داشت و او را رو اردالن

 نامرد. -

. او با بردی. اما، از حال خواهر کوچکش ناراحت بود و رنج مگفتینم یزیاز حال او با خبر بود و چ یبه خوب اردالن

پاک کردن اشک او  نیدر ح کردیاشک تارا با پاک م گریرا محکم نگه داشته بود و با دست د دست دو دست تارا کی

 گفت:

 . یشد فینکن دورت بگردم ضع هیگر -

 . ری. امری. امریولم کن. ولم کن. ام -

 اتاق بهت آرامبخش بزنن؟ انیپرستارها ب ینزن. تو که دوست ندار غی. جششیه -

 .خوامیو م مری. امخوامیمن آرامبخش نم -

 .زدلمیعز ری. آروم بگهوشهیب ریام -

دو ساعت به خانه  نی. دو ساعت گذشت و اردالن در ادیاو تارا خواب یهاشقدر اردالن او را نوازش داد که با نوازآن و

 انیو گر غیکه ترسان و لرزان با ج دیدیبرگشت. تارا داشت خواب شبح م مارستانیرفت و غذا خورد و دوباره به ب

 و گفت: دیکش آغوشرفت و او را در  کشینزد یشد. اردالن فور داریب

 ؟یدیخواب بد د زم؟یجانا عز -

 گفت: هیبا گر تارا

 شبح. -

 آروم دورت بگردم. -
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 کمر او را نوازش داد و او را آرام نمود. و

 

 ...یداریخواب و ب در

  ،یروزگارم، چون روحِ سرگردان یهاشبح

 و... چرخندیدورم م بر

 مرا ندارند. ییرها قصد

 اند که،قرار گرفته میاهایاز رو یدر کابوس هاآن

 که، دانندیوجود خود سازنند و نم بندیپا مرا

 روحم را گرفتند. گرچه

 جسمم تماماً با من است. اما،

 ماندگارِ من. شهیخداحافظ روحِ هم و

 تا ابد نداشته باشمت. دیشا

 

. با ذکر نام خودم باشه. دیدار یداخل متن رو خودم نوشتم. پس خواهشاً اگه قصد کپ یهانوشته یِ] توجه: تمام

 .[یممنون از دوستان گرام

 .بانیپشت بایشک ارادتمند،

******      ******      ******      ****** 

 بود و او را هوشیهمچنان ب ریشده بود. ام شهیاز هم ترفینداشت و تارا ضع یحال خوب کسچیروز گذشته بود و ه سه

 مارستانیها و پرستاران بکه دکتر زدیضجه م مارستانیقرارش داده بودند. تارا چنان در ب ژهیو یهادر بخش مراقبت

دخترک مگر جز  نی. اسوختیشان به حال تارا مکردند دلیعبور و مرور م مارستانیکه در ب ییرهگذرها یو حت
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دخترک مظلوم زجر  نیحق ا یبه راست د؟یکشیم یهمه درد و سخت نیا دیکه با خواستیشوهرش چه از خدا م

و  یخان نی. شاهدندیها زجر کشهفته که آن نی. در تمام اانداختیرا با او راه م یباز نیروزگار ا دینبود و نبا دنیکش

رد  کیجز  یطف. و چه بد بود که اردالن و مصدندیخندیها مآن دنیچه از ته خوشحال بودند و به زجر کش فرادشا

مانده بود. به خصوص که  یمبهم باق شانیماجرا برا نینشده بودند و ا یمتهم چیه  یگریکوچک هنوز موفق به دست

ها حرف هنوز موفق نشده بود از آن یو مصطف تندوقت دادگاه داش گریکرده بودند ماه د گریرا که دست یدو نفر

کار نداشت و تمام حال و حواسش به تارا و  یبرا یو وقت زدیره سر مو به ادا رفتیم یبکشد. اردالن فقط هر از گاه

 بود.  ریام

او کنار تارا  یجا یبه اداره رفته بود و مصطف ردیکه از دو مجرم اعتراف بگآن یبود و اردالن برا ۲1:00بود. ساعت  شب

متورم شده بود و رو  ادیز هیاو از گر یبایز یِشد. الغرتر شده بود و دو گو داریاز خواب ب یمانده بود. تارا با سردرگم

 شد و با لحن تند گفت: رهیبه او خ یو عصبان یبرزخ یمصطف کهکرد  هیرفته بود. شروع به گر یبه سرخ

 ؟یدیو تو فهم دونمیمن م نمیقطره از چشمت اشک بب هی -

 لب زد. مشهود بود لرزان شیکه از صدا یپتو مچاله کرد و با غم ریو خود را ز دیترس تارا

 .دیب... ب... ببخ... ش -

 پر از آرامش گفت: یاو رفت و با لحن کینزد یمصطف

 ات بلرزه.چونه نمیاز من نترس. نب -

 یرو به مصطف یلرزش چیبار بدون ه نیکرد. و ا قیرا به بدن تارا تزر یاش آرامشبوسه یکه گرما دیچانه او را بوس و

 گفت:

 ر؟یام شیپ یبریجونم منو م یداداش -

 آره فدات بشم. -

 دوسِت دارم. -

 شرط داره. ی. ولشتریمن ب -

 ؟یچ -
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 . قبول؟یممنوع. شامت و هم کامل بخور هیگر -

 گفت: یسکوت کرد که مصطف تارا

 .ریام یب ریپس ام -

 حال گفت: شانیناراحت و پر یفور تارا

 .گهید میچشم. چشم. بر -

 دختر خوب. نیآفر -

 ری. تارا حاال کنار امندیرا بب ریرفت تا ام Icuبه  یآمد و به همراه مصطف نییاز تخت پا یرامزد و به آ ییبایتبسم ز تارا

 . سرودیلب م ریعاشقانه ز یهااو زمزمه یبود و برا

 

 ندارم. ییعادت به تنها هنوز

 .ارمیطاقت ب یِهر جور دیبا

 

 من. یِندارم مرد زندگ ییطاقت تنها ؟ییآی. پس چرا به هوش نمیهوشیشش روزه ب رم؟یام -

 

 .یالیخیعشق و ب نیب رمیاس

 تو دارم. یب یبیغر یایدن چه

 

 را در دست فشرد و زمزمه کرد. ریدست ام تارا

 شدم. پاشو. فیقدر ضعچه نی. پاشو ببرمیام یستیکنارم ن -
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 .رمیبم ییتنها یتو ترسمیم

 .رمیکن تا دوباره جون بگ کمک

 

با تو  . من فقطی. تو قول دادیمراقبم باش دی. تو باستمی. مراقبت از خودم بلد نفمی. من ضعرمیام یبلند بش دیبا -

 .رمیگیجون م

 

 شو. ترکیبه من نزد ییوقتا هی

 .رمیاز دست م کنمیحس م دارم

 

 نهاد و گفت: ریام یِشانیگرم و عاشقانه بر پ یاخم شد و بوسه تارا

 .شمیذره آب مذره  تویدارم ب ینیبب یستین داریب -

 

 تو. دنید یبرا ینیبب یترسینم

 .ـــرمیبم یروز از درد دلتنگ هی

 

 دیاز نو پد گریو د شدیکه آب م یو شمع زدیو دم نم سوختیکه م دنیبه دور شمع چرخ یاداشت چون پروانه تارا

 .اشیعشق زندگ ری. دلتنگ امی. از درد، از سوختن، از عشق، از دلتنگشدیآب م آمدینم
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 نباشه. ایدن خوامیکنارم م یکه باش تو

 .رمیتو آرامش بگ یدستـا تو

 

 تن؟ نیاز ا ریبوده غ یسهم من از تو چ بگو

 امشب؟ ییو دارم به جز تنها یک

 

 تو غرورم. یبه پا اُفتهیامشب ب خوامیم

 از تـو دورم. نمیبب تونمینم

 

 ) سانسور شعر (

 .یلهراسب ی: علخواننده

 . ییدای: ششعر

 

 ...دلتنگـم

 با تو بودن... دلـتنگ

 اند.شده یکه چشمانم باران نیشو و بب داریب

 آغوش توأم. دلتنگ

 .یهر روز و هر شب من دیکه ام ییتو دلتنگ
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 یکه مصطف دیتخت خواب یبه اتاقش رفت و رو یرفت و همراه مصطف رونیاو به گفته پرستار به ب دنیبعد از د تارا

 گفت:

 .امیب رمیا بگبرات غذ رمیمن م -

 نباشه. مارستانیب یغذا -

 .زمیباشه عز -

و  برگشت مارستانیو دوباره به ب دیتارا غذا خر یخارج شد و از رستوران برا مارستانیرفت و از ب رونیبه ب یمصطف

 تارا رفت و گفت: یبه اتاق خصوص

 تا غذا گرمه بخور. نیپاشو بش -

کاناپه نشست و شروع به  یهم رو یگذاشت و تارا شروع به خوردن کرد. مصطف شیغذا را جلو ینشست مصطف تارا

 از غذا شتریب یمیبه تارا کرد که ن یو نگاه دیخود را تمام کرد دوغ را کامل نوش یغذا یخود کرد. وقت یخوردن غذا

 ارا رفت و گفت:ت کیزباله انداخت و نزدسطل نمصرف خود را درو بارکی لیرا رها کرده بود. بلند شد و وسا

 ؟یخوریچرا نم -

 شدم. ریممنون. س -

 با اخم گفت: یمصطف

 بخور. تا کامل به خوردت ندادم. -

 پناه برد و گفت: یکرد و به آغوش مصطف یالبانش را غنچه تارا

 شدم. ری. به خدا سهینکن د تیاذ -

 .شمیتارا؟ من خر نم -

 بعد او را از آغوش خود جدا کرد و گفت: و

 .دمیبه زور شربت اشتها آور هم که شده به خوردت م ای. یخوریغذا رو کامل م نیتا تهِ ا ای -
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 زورگو. -

 زود. -

 . یوخدیاشتها  -

 

 "نه.  " یعنیاست  یزبان آذر کی: یوخدی

رفت و شربت اشتها آور را برداشت و سمت تارا رفت و شربت را به خورد تارا داد و  خچالیبلند شد سمت  یمصطف

 را تمام کرد دوغش را تمام کرد و گفت: شیتارا غذا یتارا را مجبور به غذا خوردن کرد و وقت

 ممنون. -

 .شهیناراحت م نهیبب یطورنیتو رو ا ادیبه هوش ب ریام یشد فی. ضعیتو آبج یفدا مدا -

 نهاد و گفت: نییسرش را پا نیغمگ تارا

 .دیببخش -

 بخواب قربونت برم. -

فخماند که  یمنظم تارا بود که به مصطف یهانفس نیو تارا را خواباند و ا ختیمصرف را دور ر بارکی یهابعد ظرف و

 است. دهیاو خواب

 .دیو خواب دیبود دراز کش یکه خال یتخت یرفت و رو زین خود

ها را به از بابت فرزند و زنش راحت بود. آن الشی. خدیرس مارستانیکه اردالن خسته به ب دوازده شب بود ساعت

 .کردیم یازدواج کرده بود و دوقلو داشت و در همان محله زندگ سایسپرده بود. مل سایآقا رضا و مل اشهیهمسا

ها صدا خوردند و به سه صبح بود که دستگاه کیخورد. ساعت نزد یتکان ریانگشت ام Icuگذشت. در  هاساعت

 عاًیتماس گرفتند و او خود را سر ریشدند با دکتر معالجِ ام ماریمتوجه حال ب یرفتند. وقت Icuپرستارها به سرعت به 

 یرا سخت به هم فشرد و سپس به آرام شیهاپلک ریبود که ام ریام نهیرساند. دکتر در حال معا مارستانیبه ب

 را به زبان آورد. زیچ کیرا از دهان برداشت و  ژنیماسک اکس جانشیباز کرد و با دست ب چشمانش را
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 ت... تا... را -

 گفت: ریرفت و پرونده به دست رو به ام کینزد دکتر

 خودت و؟ یکنیم یمعرف -

 گفت: یحالیبا ب ریام

 .یمنج ریام -

 شده؟ یچ آدیم ادتی -

 گفت: آمدیکه به زور از قعرِ چاه در م ییفکر کرد و با صدا ریام

 خورد به شکمم. ریت -

 کجاست؟ نجایو ا -

 .مارستانیب -

 ؟یخوبه. درد دار -

 هوم! -

 کنه؟یدرد نم اتگهید یجا -

 دارم. جهیسرم. احساس ضعف و سرگ -

 درون پرونده نوشت و رو به پرستار گفت: ییزهایچ دکتر

 بخش. دیو منتقل کن شونیا -

 آ... آب. -

 را بر دهان او گذاشت و گفت: ژنیماسک اکس دکتر

 .ستیآب براتون خوب ن نیتازه عمل کرد -
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 اسم تارا را به زبان آورد که دکتر گفت: ریام بردیرا باال م ژنیکه دکتر دوزِ اکس یدر حال و

 ه؟یتارا ک -

 خانومم. -

 .ی. خوب بخوابارِیبس دنید یوقت برا -

را به بخش  ریام ییجابههم افتاد و به خواب رفت. سپس پرستارها با جا یرو ریام یهاکرد و پلک هوشیاو را ب و

 کردند. قیتزر Seromمنتقل کردند و به او 

 یبه هوش آمده به مالقات او رفتند. تارا خواب بود که مصطف ریکه ام دندیفهم یو اردالن وقت یشد و مصطف صبح

سر زد و سپس به اتاق تارا  ریرفت به ام میآمد و مستق مارستانیشدند و سهند به ب همه را خبر کرد و همه خوشحال

 کند که اردالن گفت: داریرفت و خواست او را ب

 بذار بخوابه. -

 تا ساعت پنج پرپر بزنه؟ ینیبب یتونیبعد م شهیوقت مالقات تموم م گهیساعت د هی -

 ریکرد و خبر به هوش آمدن ام داریرفت و سهند تارا را ب رونیاق بو از ات دیپر پشت خود کش یبه موها یدست اردالن

پناه بوده و حال پناهش را  یکه ب یاقدر خوشحال شد. تارا چون پرندهرا به تارا داد و ندانست که دل کوچک تارا چه

 یرا با رنگ ری. امستادیکرد. بدون در زدن وارد شد و با فاصله ا وازپر ریکرده به سرعت باد و طوفان به سمت ام دایپ

 آرام زمزمه کرد. دید دهیپر

 رم؟یام -

را  Seromشد که جان در بدن نداشت و الغر شده بود و چشمانش سرخ بود.  ییبه تارا رهیسرش را برگرداند و خ ریام

را  شیو اردالن خواستند جلو یو مصطف دیچیبالفاصله از دستش جدا کرد و محکم بلند شد که از درد شکم به خود پ

به سمت او برداشت و حالش بد شد و  یکرد. تارا قدم رکتو سمت تارا ح دیاز درد کش یمانع شد. آخ ریکه ام رندیبگ

د دستان سهند دور کمر او حلقه شد و در حصار آغوش خود محکم بلندش کرد و گرد نیقبل آنکه محکم نقش زم

 لب زد. یزانو زد و به سخت نیاز درد خم شد و بر زم ریام

 .خوامیتارام و م -
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که تارا را به اتاق  ی. سهند در حالدیشکم خود گذاشت و از درد، لب خود را به هم فشرد و گز یدستش را بر رو و

 گفت: بردیم یخصوص

 بزنه. Seromبهش  ادیب گمیبه پرستار م رمیرو تخت م دیو بذار ریام -

را هم عوض کردند و  ریام Seromکردند و  قیآور تزررا صدا زد و به تارا خواب یبعد تارا را به اتاق برد و پرستار و

 خوابش برد. ریکردند. ام قیبه او تزر یمسکن

******      ******      ******      ****** 

چون درد داشت دوباره او را با مسکن خواباندند.  ریشده بودند. ام داریهر دو ب ریساعت گذشته بود و تارا و ام دو

 تارا را عوض کرد و رو به تارا گفت: Seromداشت  یپدست و صورت تپل و ناز دیسف یجوان که دختر یپرستار

بهتره اول حال خودت خوب بشه. مسلماً شوهرت تو رو  ینیباز هم شوهرت و بب یخوایخوشگل خانوم؟ اگه م نیبب -

 .زنهیرو رسماً باهم م یجسم یروح یقلب یسکته ناقص مغز نهیبب تیوضع نیابا  گهیبار د هی

 گفت: یو حرص دیلب گز تارا

 خدا نکنه. -

 به خودت برس خوشگل. یتونیخدا نکنه. پس تا م گمیالبته منم م -

 شد و پرستار گفت: کینزد اردالن

 . با اجازه.یندار Seromبه  ازین گهیخب شما د -

 ممنون. -

 رفت و اردالن رو به تارا گفت: پرستار

 .شهیناراحت م ری. امیشد جونیو ب فیچند وقته ضع نیا زمیعز گهیپرستار راست م -

 که اردالن با انگشت آن را پس زد و گفت: ختیقطره سمج از چشمش فرو ر کیبغض کرد و  تارا

 نکن. هی! گرهایادب بش چلونمتیم -
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. خود را در آغوش اردالن پرتاپ کرد و دندیرقص شیهاگونه یرو شتریب شیهااشک خواستیدلش حاال آرامش م تارا

 گفت: هیبا گر

 .افتادیاتفاق نم نیا میرفتیپارک. اگه نم میمنه. من بهش گفتم بر ریتقص -

 کمر او را نوازش داد و گفت: اردالن

 .نیپس خودت و مقصر نب افتادیاتفاق م نیزود باالخره ا ای ری. دستیتو ن ری. آروم باش. تقصششیه -

 .ستی. حالم خوب نیداداش ستمیآروم ن -

 اتاق را پر کرد. اردالن محکم او را به خود فشرد و گفت: یهق هق بلند او فضا و

 من قربون اون دل نا آرومت برم نفسم. یاله -

تخت خواباند  یاو را روشان رفت و تارا را از اردالن جدا کرد و وارد شدند سهند سمت یهمان لحظه سهند و مصطف و

 اردالن را مخاطب قرار داد و گفت: کردیتارا را پاک م یهاکه اشک یو در حال

 اتاق تخت اضافه هم که هست. نیتو هم نجایا ارنیصحبت کردم قرار شد اون رو هم ب ریبا دکتر معالج ام -

 و گفت: دیدست سهند را بوس تارا

 .یممنون داداش -

 او زد و گفت: یشانیبر پ یامس کرد و بوسهبوسه او را ل یجا سهند

 .زمینکردم عز یکار خاص -

 هم خاصه. یلیخ -

 گفت: یمصطف

 استراحت کنه. دیبذار دیشگم دیپاش -

 هم گفت: اردالن
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 .میکنیالبته تو رو هم گم م -

 زنگ زد گفت کارت داره. یبرو که سرهنگ قنبر امینوچ نوچ. من امروز تو مرخص -

 چشه؟ گهیکه حل کردم د خواستیاعتراف م -

 .یفهمیبرو م -

 باشه. پس فعال. -

 رو به سهند گفت: یکرد و رفت و مصطف یاز سهند و تارا هم خداحافظ و

 ؟یبرو مگه کار نداشت ایتو هم ب -

 چرا! -

 برّ و برّ منو نگاه نکن. گهیخب پس گمشو د -

 شون باش.باشه پس مواظب -

 هستم. -

کنار تارا نشست که همان لحظه پرستارها  یصندل یرو یکرد و رفت و مصطف یخداحافظ یاز تارا و مصطف سهند

ه ولو کاناپ یرو یبعد مصطف یرا با برانکارد آوردند و به تخت کنار تارا انتقال دادند و رفتند. کم ریام هوشیجسم ب

 .ردشد و خوابش برد. تارا هم کم کم چشمانش بسته شد و خوابش ب

 محکم بر هم شتافت و عبور کرد. یذر زمان چون طوفانگذشت و گ هاساعت

 یبا چشم به دنبال مصطف کردیتحمل م یشد. درد داشت و به سخت داریاز خواب ب ریغروب بود که ام 18:00 ساعت

کند. خود هم  داریتارا را از خواب ب آمدیو دلش نم خواستیاش بود. آب مکه چشمش به تارا افتاد. تشنه گشتیم

شد.  داریدر تارا ب یرا باز کرد و داخل آمد و از صدا رد یکه داشت بلند شود. همان لحظه مصطف یبا درد توانستینم

 و گفت: ستادیرفت و کنارش ا کشینزد دیرا د ریام داریچشمان ب یوقت یمصطف

 ؟یشد داریب -
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 سالم. -

 ؟یسالم. خوب -

 آب. -

 .ستیدکترت گفته برات خوب ن -

 تشنمه. -

 چ.نوچ نو -

 چشمانش را در هم فشرد و گفت: یحرص ریام

 آب. یمصطف -

او را منع  یبلند برداشت که مصطف هیچهارپا یرفت و پارچ آب را از رو ریخود بلند شد. سمت ام یاز جا یبه آرام تارا

 و گفت: دیکرد و سمت خود کش

 .یریم ورتمهیاعصابم  یرو یتارا دار -

 و گفت: دیاش لرزچانه تارا

 .تشنشه -

و  دیدست او را در دست گرفت و بوس ریکرد. ام سیرا خ ریام یهاکرد و لب سیبرداشت و آن را خ یدستمال تارا

 گفت: یعصب

 چرا چشمات سرخه؟ -

 برد و گفت: ریسر به ز تارا

 .یچیه -

 ؟یشد فیضع یبرا چ -



 شبح کیراز پنهان 

 
176 

 

 .یچیه -

 ؟یچرا الغر شد -

 .یچیه -

 گفت: یمچ دست تارا را فشرد و برزخ ریام

 هان؟ ؟یکار رو کرد نیمگه من مُرده بودم که با چشمات ا -

 قرار داد و گفت: ریلب ام یو دستش را رو ختیر شیهااشک تارا

 حرف از مرگ نزن. -

 گفت: یرا برگرداند که مصطف شی. روندیبب نگونهیاو را ا توانستیو نم بردیاز حال تارا رنج م ریام

 حالت خوبه؟ -

 گشنمه. تشنمه. -

 بزنن. Seromبهت  دیدستور دکترته تا سه روز با -

 جدا کند. ریکرد تارا را از ام یسع یمصطف ستیرا در آغوش گرفت و گر ریطاقت خم شد و ام یب تارا

 .ستیحالش خوب ن ریپاشو ام ؟یتارا آبج -

 محکم کرد و گفت: ریخواست او را دور کند که تارا حلقه دستانش را دور گردن ام و

 کردم؟ کاریمگه چ ؟یبا من سرد یبرا چ -

 گفت: ریرو به ام یاز درد به هم گره خورده بود. مصطف ریام یهارها کرد که اخم ریتارا را از ام یمصطف

 شده؟ یچ -

 تارا رو ببر خونه. -

 آمد و گفت: هیبه گر تارا
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 ؟یباش یطورنیباهام ا آدیطور دلت مچه ر؟یام -

 حرف نزن تارا. -

 گفت: یو لرزان رو به مصطف دیرزاش لچانه تارا

 کردم؟ کاریمگه من چ -

 گفت: یبرزخ ریدست تارا را در دست گرفت و فشرد و رو به ام یمصطف

 ؟یباهاش رفتار کن یطورنیا یهفته به هوش اومد هیبعد  ر؟یام یباهاش دار هیچه رفتار نیا -

 چسباند و لرزان گفت: یو خود را به مصطف دیبه تارا کرد که تارا ترس ینگاه تند ریام

 .ترسمیترسناک شده. م -

 گفت: ریخود حبس کرد و رو به ام نهیسر تارا را درون س یمصطف

 ر؟یچته تو؟ ام -

 . نیو بب تشی. وضعنیکرده؟! چشماش و بب کاریبا خودش چ نشیآخه بب -

 رفت و گفت: ریام کیآمد و نزد رونیب یتارا از آغوش مصطف دیاز درد کش یادیکه فر ندیبعد خواست بنش و

 .دیببخش -

 گفت: یرا کنار بزند که مصطف ریام راهنیخواست پ و

 .دی. باهم بسازامیم گهیدو ساعت د رونیب رمیم -

 گفت: نیو غمگ دیرا کنار زد و خم شد پانسمانش را بوس ریام راهنیرفت. تارا پ یبعد فور و

 .شدینم طورنیپارک ا میرفتیمنه. اگه نم ریتقص -

 دست او را در دست گرفت و گفت: ریرا نوازش داد. ام ریپانسمان ام یبا دستش جا و

 فقط بگو چرا؟ -



 شبح کیراز پنهان 

 
178 

 

 ؟یشدیاگه من جات بودم داغون نم یتو بود -

 ندیخود بب یکه تارا را جاتصور آن ینگذاشت. حت یباق یحرف چیه یجا گریتمام شد و د نیسنگ ریام یتارا برا حرف

کرد و به  سیبرداشت و آن را خ یخشکش را به هم زد که تارا بلند شد و دستمال یها. لبکردیم اشوانهید

با دست آزاد خود تارا را  ری. امشدیم دهیشپا شانیهاگرم هر دو به صورت یهازد. نفس ریخشک ام یهال*ب

 یطول ،یاند ولم حرکتیکوچک تارا را شکار کرد تارا اول شوکه شد و ب یهال*ب شیهاو با ل*ب دیسمت خود کش

تارا گرفت. زبانش را به ل*ب  یِنییاز ل*ب پا یزیدندان ر ریکه به خود آمد و چشمانش را از شرم بست. ام دینکش

کرد و با ولع شروع به خوردن کرد. هر دو در  یبا زبان تارا باز یکرد. سپس به آرام سیاو را خ یهاتارا زد و ل*ب

جدا شد و تارا فاصله  ری. ناگهان امدیتپیمحکم م شانیها. قلبندکردیاحساس خواستن م دیحس بودند و شد

 گفت: ریگرفت که ام

 تخت. یباال ایب -

 نه. -

 .نمیباال بب ایب -

 آخه شکمت. -

 .ای. بمیهم یکه! پهلو میهم بپر یرو ستیقرار ن -

 گفت: نیشرمگ تارا

 رو عوض کنه تموم شده. Serom ادیبرم به پرستار بگم ب -

 را از دست جدا کرد و گفت: Serom ریام

 بندازش دور.  -

 گفت: ریآن را درون سطل زباله انداخت که ام تارا

 .یفرار ندار یبرا یابهونه گهی. دایب -

 و گفت: دیبه پهلو خواب یبه سخت ریکه ام دیتخت او خواب یرو ریکنار ام نیرا از پا در آورد و شرمگ ییدمپا تارا
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 به پهلو بخواب که. -

 ؟یدرد دار یلیخ -

 .شهیخوب م -

 گفت: ریو ام دیبعد تارا به پهلو خواب و

 .خورمتیم تونمیآب بخورم نه غذا، در عوض تو رو تا م تونمیمن که نه م -

کرد. با زبانش زبان او  سیاو را با زبانش خ یهازد و ل*ب تارا را شکار کرد. ل*ب یتبسم ریکه ام دیخجالت کش تارا

 از گلو خارج کرد. یناهنجار یزد. و با دندانش زبان او را به دندان گرفت که تارا صداها کیرا م

 آه. -

به درد شکم خود نکرد و زبان تارا را در دهان چرخاند. تارا دردش  یشد و تارا را به خود چسباند و توجه یوحش ریام

 آمد. 

 آم. اوومم. -

از لب تارا گرفت. نفس تارا در درون  یزمان دندان محکمزش داد و همدستش را به بدن تارا رساند و او را نوا ریام

 نیآمد و شرمگ نییاز تخت پا یقرار داد و او را به عقب فرستاد و فور ریمردانه ام ینهیس یحبس شد و دستش را رو

به دست آورد. تارا خود را  یِعاد تمِیهر دو ر یهانفس نکهیا تا. هر دو نفس نفس زدند ستادیکنار او ا ریو سر به ز

 به لبخند باز شد و آهسته لب زد. شیهالب ریآرام سمت تخت خود حرکت کرد که ام

 من. یِخانوم خجالت -

زد. سپس با  بایز یرا لمس کرد و تبسم شیهاپتو رفت. با دستش لب ریز یو فور دیتخت خود دراز کش یرو تارا

 ریبه ام یگرید Seromوارد شدند. پرستار  یچشمانش را بست. پرستار و مصطف ریوصف ناپذ یحس خوب و آرامش

 هم خوابش برد. ریوصل کرد و به او مسکن زد و رفت. ام

 

 د،گردیم یدنبال خوشبخت ایگاه که دن آن
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 .شودیدر عشق، خالصه م زیهمه چ و

 تو هستم. ییِبایمات ز من

 که، میبگو خواهمیم و

 ". دیحتماً خجالت خواهد کشتو  ییِبایماه از ز "

******      ******      ******     ****** 

 شد و آخ نگفت. ریتو سراز یمن ب اشکِ

 شد و آخ نگفت. ریتقد یِ، قربان عشق

 

 تو، حسرتِ اندوهِ دلم. یِمن، دور بغضِ

 شد و آخ نگفت. ریکه جماه یاتحاد

 

 اگر حالِ دلم را تو بگو. دیکه پرس هر

 شد و آخ نگفت. ریبغضِ نفس گ همدمِ

 

 را داد. یتو، جوان یکه به پا یجوان آن

 شد و آخ نگفت. ریتو پژمرده شد و پ یب

 

 گذرد روز و شبش. یهم با غمِ تو م باز

 شد و آخ نگفت. ریاش س یاز زندگ آنکه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روز بعد. کی

. اردالن کردندی. افراد از کنار او عبور مزدیو با تلفن حرف م زدیبود و داشت در راهرو قدم م مارستانیدر ب اردالن

 اش را خاراند و گفت:چانه گرشیبا دست د کردیو تلفن به دست صحبت م زدیکه قدم م یدر حال

 ازشون مراقبت کنه. ستین کسچی. هضنیسرهنگ من خواهر و دامادم مر -

 بشن. ریزود دستگ یلیخ دیکه با هیقو یلیباند خ هیگرد منش اون سر -

 .ستین یاجی. فعال که به من احتقیرو فرستادم برا تحق یشهباز یسرهنگ من سرگرد مصطف -

 .اجهیاتفاقاً به تو هم احت -

 قربان؟ -

 ؟یدیفهم یدیانجامش م یبا شهباز تتیدنبال مامور یریاالن م نیقربان و کوفت. هم -

 چشم. -

 بیرا درون ج یو گوش دیپر پشت خود کش یبه موها یدست یبوق ممتد به گوش اردالن خورد. او حرص یصدا و

 رفت و گفت: ریخود گذاشت و به داخل اتاق تارا و ام

 حال هر دوتون خوبه؟ -

 گفت: تارا

 خوبم. -

 هم گفت: ریام

 .شمیتارا بخوره ممنون م یبد یداغ کن یبخر زهیپاستور ریش هی یلطف کن ،ی. ولستیحال من مهم ن -

 باشه. -
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 گفت: زیاعتراض آم تارا

 ر؟یام -

 ر؟یجان ام -

 دوست ندارم. ریمن ش یدونیحاال خوبه م -

 .خودیب -

 نخود. یآقا -

 .ادبیب -

 و سمت تارا رفت و گفت: دیمحکم خند اردالن

 من. یکوچولو نمیبغل بب ایب -

 و از خود جدا کرد و گفت: دیاش را بوسو نوازش داد و شانه دیاو را در آغوش کش و

 ؟یندار یدارم. کار تی. ماموررمیمن دارم م -

 نه مراقب خودت باش. -

 گفت: ریبعد اردالن رو به ام و

 براش. ارهیبخره ب ریش گمیبهش م نجایا آدیسهند داره م -

 .یمرس -

 خواهش. فعالً. -

 مراقب باش. فعالً. -

زمان مخصوص پرستاران را فشرد و هم یرا که تمام شده بود را از دست جدا کرد و زنگ باال Serom ریفت. امر اردالن

 رو به تارا گفت:
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 نخود؟! یگیبه من م گهیکوچولو. حاال د -

 چشمانش را مظلوم کرد و گفت: یرکیبا ز تارا

 .دیببخش -

ببوسد. در عوض احساسات را  سرکیاو را در آغوش بچالند و او را  خواستیاو قنچ رفت و دلش م یدلش برا ریام

 کنترل کرد و گفت:

 نکن. یطورنیچشمات و ا -

 چرا؟ -

 چرا! یگیکامل خوردمت باز هم م یوقت نمیبب -

 وارد رکاکائویداغ و به همراه آن ش ریش کیشدند. که همان لحظه سهند با  یبه رنگ انار شیهاسرخ شد و گونه تارا

 شد و گفت: یاتاق خصوص

 عاشق چطوره؟ ضیبه به. حال دو تا مر -

 گفت: تارا

 . خوبم.یسالم داداش -

 هم سالم کرد. سهند رو به تارا گفت: ریام

 .زمیبخور عز -

 کرد و گفت: یاخود را غنچه یهال*ب تارا

 دوست ندارم. -

 گفت: ریام

 و بهش بده تا داغه بخوره. ری. اول شزنهیگولت م یایسهند کوتاه ب -
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 لحنش را بچگانه کرد و با ناز گفت: تارا

 .ههیبده من بخولم د رکاکائویخودت بخول. اون ش ریجونم اون ش یداداش -

 او زد و گفت: ینیبا انگشت خود به ب سهند

به  یه اگه نخورهستم ک ی. نه مثه مصطفیبه خوردت بدم. نه اردالنم که گولم بزن یکه زور رمی. من نه امیآ یآ -

 .زنمیبهت آرامبخش م ینخورد یکه خورد یخوردت بدم. من سهندم. خورد

 گفت: ریشد که ام رهیخ ریو به ام دیاش لرزچانه تارا

 ؟یلطفا خودت پانسمانم و عوض کن شهیسهند ساعت هفت شد م -

 باشه. -

 .یمرس -

 و گفت: دینوش یاهجرع یرا از سهند گرفت و به سخت ریداغ ش وانیل یبه آرام تارا

 بد مزه است. -

 بعد خود را مظلوم کرد و گفت: و

 ؟یزیتوش پسته بر شهیم -

 توش؟ زمیبادوم بر -

 ؟یدار -

 آره. -

 را تمام کرد گفت: ریکه تارا آن را با ولع خورد و به محض آن که ش ختیخامه بادام ر ریدرون ش یکم و

 .رکاکائویش -

 .هیدهن -
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 .یداداش هیاشکال نداره بده د -

 آشکار، مظلوم یبا بغض رینهاد و رو به ام نییو سرش را پا دیبه تارا کرد که تارا ناراحت ل*ب بر چ ینگاه تند ریام

 گفت:

 برام؟ خب هوس کردم. یشیم یعصب یبرا چ -

 حال آرام گفت: نیمتعجب و در ع ریام

 نفسم؟  یتارا بغض کرد -

 .خوادیم رکاکائویمنم دلم ش -

 خود را تمام کرد و گفت: یکائورکایش سهند

 برات. خرمیم رمی. االن مزدلمیبغض نکن عز -

 و گفت: دیگونه او را بوس تارا

 .یممنون داداش -

 قربونت برم. -

 رو عوض کن. ریاول پانسمان ام -

 باشه. -

 خود آورد و گفت: کیرا نزد یضدعفون لیرفت و وسا ریسمت ام سهند

 تر بخواب.صاف -

 ریام دیپانسمان برد و مشغول شد. پانسمان را که کش کی. سهند لباس او را باال برد. دستش را نزددیصاف خواب ریام

 و دست سهند را نگه داشت و گفت: دیاز درد کش یادیفر

 .خوادینم -
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 و به کار خود ادامه داد و گفت: دیکش رونیدست خود را از دست او ب سهند

 .کنهیعفونت م -

که سهند داشت بر زخم  یظیغل عیحس ما ی. ولدیو درد را به جان خر دیل*ب گز ری. امدیپانسمان را کش گریبار د و

 او باال رفت. یشد و صدا دیباعث سوزش شد ختیریاو م

 آخ. س... سهند. -

 !دهیزنش ضعف نشون م یخجالت بکش مرد گنده. آدم جلو -

 ها!خوردم ریت کهنی. مثه اکنهیدرد م -

کرد دوباره از نو پانسمان کرد و به او مسکن زد و رفت دستش را شست و از  یبعد از آن که ضدعفون سهند

 برگشت. مارستانیتارا به ب یبرا رکاکائویش دیخارج شد و با خر مارستانیب

 گفت: ریکه ام خوردیکاکائو بود و داشت با ولع مزه مزه م ریدر حال خوردن ش تارا

 لطفا؟ یدیسهند آب م -

 نه. -

 .گهیلوس نشو د -

 . یشعورتیدلت خواست بخور. لوس هم خود ب یتا فردا تحمل کن. بعد هر چ -

 .تیتربیب -

 تر هستن.اجداد شما بهش معروف -

 گمشو. -

 منتظر دستور بودم گم شم. -

 .گهیگمشو د -
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 تا چشمت درآد. مونمینوچ نوچ. م -

 خلق کرده! یواقعاً خدا چ -

 نور مثه من. هی -

 که متوجه شده بود گفت: ریام دیخندیم یرکیرزیها زآن یهابه حرف تارا

 !خندهینگاهش کن چه م -

 خب بخنده. -

 خانومم بشم که. یخنده یفدا -

 شد که سهند گفت: رکاکائویسرخ شد و مشغول خوردن ش تارا

 .نیالو بترکون ییخونه دوتا نیبسه عه. هر موقع رفت -

 و گفت: دیشد و محکم به گردن او کوب نیشرمگ ریبار ام نیا

 به تو چه آخه؟ بچه پر رو. -

 گفت: ریرا تمام کرد و خواست بخوابد که ام رکاکائویش تارا

 شامت و بخور بعد بخواب. -

 .ستیام نگرسنه -

 مگه حرف توعه؟ اگه به تو باشه که... اهلل اکبر. -

 ؟یشیم یخب چرا همش عصب -

 رو به سهند گفت: ریام

 بخوره. اریگرم کن براش ب مارستانیببر آشپزخونه ب زحمتیب خچالهیذاش تو غ -

 .یاوک -
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 یاز آشپزها یکیرفت و داد  مارستانیرفت و سمت آشپزخانه ب رونیغذا را از داخل بخچال برداشت و به ب سهند

تخت رو به  یرفت و غذا را رو ریخانوم غذا را گرم کرد و دوباره با آسانسور به طبقه دوم برگشت و به اتاق تارا و ام

 تارا قرار داد و گفت: یرو

 ثنا درست کنه. گمیبخور. ناهار فرداتون با من. م -

 .یممنون داداش -

 تو. یفدا -

 طور نشست و فقط با قاشق و چنگال ور رفت که سهند گفت:همان تارا

 ؟یخوریچرا نم زمیعز -

 . عطر غذا بهش خورده. گشنشه. کنهینخورده. نگاه م یچیهشت روزه ه ریآخه... آخه ام -

 سرش را کنار گوش تارا برد و زمزمه کرد. سهند

سر کنه.  Seromبا همون  دیغذا بخوره. تا فردا با تونهیتا دکترش نگه نم ری. امیو متوجه خودت نکن ریکن ام یسع -

 .زمیتو بخور عز

 قاشق. هیاقالً  -

 .نمیبخور بب ااهللینه.  -

 دل ندارم من بخورم اون منو نگاه کنه. -

 اون دلت جقله. یآخه من فدا -

 .یجقله خودت -

 .دیهم خواب ری. حاال هم بخور. امیفسقل ییتو -
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ه ک شیهااز هرم نفس نیبود. و ا دهیخواب ریمتر فاصله داشت. ام کیکرد که با تخت خود  ریبه تخت ام ینگاه تارا

و تشکر کرد.  دیمشغول غذا خوردن شد و آن را تمام کرد. در آخر دوغش را کامل نوشبود. تارا  دایهو دیتپیمنظم م

 کاناپه ولو شد و خوابش برد. یهم رفت رو هندو س دیبا سهند حرف زد و کم کم خوابش برد و خواب یکم

 

 

 فصل پر گشودن است. یزندگ

 پرنده بودن است. کیراز  یزندگ

 نوشت. شودیرا م عشق

 سرود بر فراز هرچه هست. شودیرا م عشق

 حس خوب با تو بودن است. یزندگ

 صبح روشن دو چشم توست. یزندگ

 خوب دست توست. حس

 ربود. توانیها ملحظه انیرا از م عشق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هفته بعد. کی

تازه کنند. به حمام رفتند و  ینفس توانستندیو م و تارا مرخص شده بودند. امروز هر دو در خانه خود بودند ریام

 ریکه ام دیرفت و رفت کنار اوپن و در آغوش او پر ریحمام کردند. تارا ناهار درست کرد. ترگل دوان دوان سمت ام

او  ینیکه متوجه شده بود. ترگل را در آغوش گرفت و بر ب رادر هم فرو برد. تا شیهاشکمش دردش آمد و از درد اخم

 گفت: یو با لحن آرام دیاش را بوسو گونه زد

 . ستیخوب ن ادیحالش ز ییترگلم. بابا -
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 رو به او گفت: ریام

 .نیغذا رو بچ زیبده من بچه رو. تو برو م -

 را باز کرد و گفت: ریام یابروها یگره فشیترگل را در آغوش گرفت. تارا با دو دست کوچک و ظر و

 . (ترسمی. ) متلسمیعالمه م هیازت  یکنی( اخم نکن. اخم م گهی) د هید ییبابا -

 و گفت: دیاو را کش ینیب ریام

 قربونت برم دختر بابا. -

 آورد و گفت: نییبعد او را پا و

 ناهار. میبر -

 .میبر -

ها را شست و ترگل و خنده ناهار را صرف کردند و تارا ظرف یدر شوخ یباهم به آشپزخانه رفتند و نشستند و همگ و

 و باهم به اتاق مشترک رفتند. دندینوش یقهوه تلخ ریشد. تارا و ام شیهابا عروسک یبه اتاقش رفت و مشغول باز

او ور  یبایز یو با موها دیو کنار او خواب دیپوش یلباس راحت ری. امدیتخت خواب یشال را از سرش برداشت و رو تارا

 و گفت: دیاو را گرم بوس یِشانیرفت و پ

 .زمیعز میبخواب -

تن او را  یو بو دیاو را بوس نهیمشام او را قلقلک داد. س ریعطر تن ام یفرو برد و بو ریام ینهیسرش را درون س تارا

 .دیکرد و در آغوش گرم او خواب شیهاهیاستشمام کرد و وارد ر

کرد که خواب بود.  ریبه ام ی. نگاهکردیم یشده بود و احساس تشنگ داریارا ببه سه صبح بود که ت کینزد ساعت

بود.  کیها تاررفت و سمت آشپزخانه حرکت کرد همه اتاق رونیآمد و سمت در رفت و از اتاق ب نییآرام از تخت پا

د خو یا برداشت و برارفت و آن را باز کرد و پارچ ر خچالیبرداشت و سمت  یوانیل نتیآشپزخانه! از داخل کاب یحت

برود که  نگیخواست سمت س دیکه نوش یرا بست و برگشت و مشغول خوردن آب شد. وقت خچالیو در  ختیآب ر

از دستش افتاد و با  وانیو ل دیکش غیج دیروشن کرد تارا ترس یاز او آشپزخانه را کم یشبح ظاهر شد و نور قرمز
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ها را روشن کرد و نگران تارا را هراسان بلند شد و سمت صدا رفت و برق ریشکست و تکه تکه شد. ام یبد یصدا

 صدا زد.

 تارا؟ -

آمد و کنار تارا رفت و او را از کمر در آغوش گرفت و سمت  کینزد ریهمان لحظه شبح محو شد و ام ستیگر تارا

را  شیموها ری. امستیگر بلند یفرو برد و با صدا ریام نهیمبل نشست. تارا سرش را درون س یسالن رفت و رو

 گفت: یمیداد و با لحن مال نوازش

 نکن خانومم. هی. گرششیتو بشم. آروم باش عروسکم. ه ی. جانم فدازمیجانم عز -

 رم؟یشبح. ام -

 نکن دورت بگردم. هیجانم؟ گر -

 و گفت: دیبه او نگاه کرد و ل*ب برچ تارا

 شکمت! -

 ت برم.قربون ؟یحالت به فکر شکم من نیآخه تو ا -

 و گفت: دیاش را بوسرا نوازش داد و گونه او

 ؟یشد داریچرا از خواب ب -

 که تارا گفت: دیگرمش را به او پاش یهاگردن تارا برد و نفس یسرش را درون گود سپس

 ام شده بود.تشنه -

 او را پاک کرد و گفت: یهابا انگشتش اشک ریام

 ؟یها رو روشن نکردخب چرا برق -

 حواسم نبود. -

 کرد و گفت: یزیتارا را بوسه ر یهابرد و لب نییسر او را به پا ریام
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 کن. دارمیاز خواب ب یکار واجب هم داشت یبعد حت نیاز ا -

 و گفت: دیکوب ریام نهینهاد و محکم بر س نییسرش را پا نیشرمگ تارا

 .ادبیب -

خود باز کرد و  یبلند شد و سمت اتاق رفت و در را با پاکه تارا را در آغوش داشت  یو در حال دیمحکم خند ریام

 تخت قرار داد و کنارش نشست و گفت: یتخت رفت. تارا را آرام رو کینزد

 .زمیبخواب عز -

 بخواب. شمیپ ترسمیم -

 فرو رفت و گفت: ری. تارا در آغوش امدیو کنارش خواب دیپر پشت خود کش یبه موها یدست ریام

 .نمیبخوابم کابوس بب ترسمیم آدیخوابم نم -

 رو بخون و بخواب. دینترس فدات بشم. سوره توح -

 تارا را در هم قفل کرد و گفت: یپاها شیدستش را دور کمر تارا حلقه کرد و با پاها و

 مراقب تو هستم جوجو. حاال بخواب. شهیمن هم -

 یهابلند شد و به سمت آشپزخانه رفت و تکه از خواب او مطمئن شد یاو را گرم و آرام نوازش داد و خواباند. وقت و

 .دیها را خاموش کرد و رفت کنار تارا خوابرا جمع کرد و برق شهیش

ترگل را به مهد کودک برساند.  ریو ترگل بعد از خوردن صبحانه رفتند تا ام ریشد. تارا صبحانه را آماده کرد و ام صبح

 شیآمد و رو به رو هیاول یهامبل ولو شد که تارا با جعبه کمک یاو را به مهد کودک رساند و به خانه برگشت و رو

 نشست و گفت:

 پانسمانت و عوض کنم. اریو در ب رهنتیپ رمیام -

 .خوادینم -

 . کنهیعفونت م ه؟یچ خوادینم -
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. تارا دست برد سمت پانسمان و آن را دیمبل دراز کش یرا از تن جدا کرد و کنارش قرار داد و رو راهنشیپ ریام

 .دیدر هم شد و ل*ب گز شیهااخم ریکه ام دیکش

 زم؟یتارا عز -

 جونم؟ -

 هنوز جوش نخورده فدات بشم. هامهیجونت. آرومتر، بخ یفدا -

 دردت اومد. چشم. دیببخش -

 ستاره بارونت. یچشما یفدا -

 ریآب را برداشت و قرص ام وانیل یعسل زیم یرا بست و از رو دیکرد و پانسمان جد یرا ضدعفون ریآرام شکم ام تارا

 را در آورد و گفت:

 قرصت و بخور. ایب -

 و گفت: دیبه تارا کرد و آرام بلند شد و لباسش را پوش ینگاه تند ریام

 .خورمینم -

 شد و گقت: رهیبه او خ ریشد. ام ریاشک از چشمش سراز یاو چکه دیاش لرزچانه تارا

 نکن. هیگر -

 .یعصب -

 نکن تارا. هیگر -

 قرص. -

 شه؟یقطع م اتهیمن االن قرص و بخورم گر -

 نه. -
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 شده؟ یچ -

 .یعصب -

 تارا رفت و دو دست او را گرفت و محکم فشرد و گفت: کیقرص را از دست او گرفت و با آب خورد نزد ریام

 .هاخورمتی. حواست به خودت باشه. میشد ینازناز یلیخانومم خ -

به سمت آشپزخانه رفت و با دستش  هیاول یهابلند شد و با جعبه کمک شیاز جا یشد و فور نیشرمگ تارا

 را پاک کرد و بلند گفت: شیهااشک

 برو اتاق استراحت کن. -

 .امیاز خجالتت در م یبذار خوب بشم. حساب نیحالم و نب نیخانومم ا -

 .ینیلوس نونور خمار. تو خواب بب ادبیب شعوریب -

 بلند گفت: رفتیکه سمت اتاق م یو بلند شد و در حال دیمحکم خند ریام

 عشقم. نمیبیم یداریتو ب -

را در  شیتخت ولو داد و چشمانش را بست. تارا کارها یدر اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد و در را بست و خود را رو و

 کهنیاو ور رفت و تا ا یو با موها دیخواب است کنارش دراز کش ریام دید یآشپزخانه انجام داد و به اتاق رفت. وقت

 رفت و سمت رونی. از اتاق بدیرا همچنان خواب د ریساعت بعد بلند شد و ام کیبسته شد و خوابش برد.  شیهاپلک

 آشپزخانه حرکت کرد تا ناهار را آماده کند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بدون تو انجیا

 نیریو ش تلخ

 ممنوع غروب

 کوچه باغ دلم. در
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 کمان نیرنگ

 ...من،او،

 گرفته دلم. طاعون

 را در واژه واژه تو

 .میشعرها از

 ام.کرده گم

 قلبم. یجا نیترباش در گوشه تو

 آرامش رگبار

 خلوت آرام من اطیح

 من. یهاشب شبگرد

 توست. یبایرخ ز زییپا راز

 نی... همامساده

 .یعبور سادگ از

 چه درخشانم. من

 من. ماه

 من. یمرز پر گوهر برا ییتو

 از ابرها . یتو شدم واژگون سیخ یایرو

 که هستم. نمیمنم... من هم من

 .مهربون
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 ستاره پر از سنجاقک. کی

 من... یها یقرار یب

 صفا. یبایز غم

 به نام کوچکم صدا بزن. مرا

 ؟ینفرت؟ دو دل عشق؟

 !دانمینم

 صدا کن. ینیبیمرا آنگونه که م فقط

 شهود. یزارها سبزه

 .کینزد یلیدور خ یلیخ

 تو را در دلم. من

 ام.کرده محفوظ

 .یتر از باران شد سیخ

 ترش تو شدم. بیس

 .میهم یلوفرین عشق

 ...یآب یلحظه ها از

 بر اوست. شهیهستم که توکلم هم ییخدا دلتنگ

 مان.عشق یخانهیکوچک بود م لیاوا

 پر رنگ جلوه کرد. مانیهاصفا در دل نیگلچ

 گشت. داریبه رنگ لبخند بهار اکنون پد یواژگان
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وحشتناک  یهاکابوس ی. ولدیدینم یشبح گریهفته گذشته بود و تارا د کیبود. اما، هوا هنوز روشن بود.  غروب

. گرفتیبود و درونش پناه م ایدن یجا نیتارا امن تر یبود که برا ریآغوش ام نی. و ادیلرزیو او م ترساندیدلش را م

پر از گل و  ییتهران برده بود. سبزوار جا یاز شهرها یکیباغ  بهگردش  یترگل و تارا را برا ریامروز جمعه بود و ام

 و سبز دشت بود و با صفا. وهیو م اهیگ

بود. ترگل داشت با  داده یخاص ییبایو درشت بود که به باغ ز زیر یهاپر از سنگ نشیاز درخت بود. زم پر

. تارا به کردندیو خنده م یبودند و داشتند شوخ یکنار حوض کوچک ری. تارا و امکردیم یباز یعروسکش کنار درخت

و  دیآب پاش ریام یاست. تارا گوش نداد و به رو یازقبول نکرد و گفت بچه ب ریام ،یداد. ول یآب باز شنهادیپ ریام

 گفت: یشد و حرص یکفر ریام

 !ارمین رتیگ نکهیتارا مگه ا -

 هم دنبالش کرد و گفت: ریسر داد و فرار کرد. ام یقهقه محکم تارا

 .نمیبب سایوا -

 .خوامین -

 .شهیات دو برابر متنببه رمتی. وگرنه من بگیستیایخودت م یتارا با پا -

 .خوامینم -

 یاو را گم کرده لبخند ریآنکه ام الیگرفت. با خ یو نفس ستادیا یمحو شد. کنار درخت ریام دیو از د دیطور دوهمان و

 ریبزند که ام غیشانه او نشست تارا خواست ج یاز پشت رو ریگوشه لبش جا خوش کرد که ناگهان دستِ مردانه ام

 گفت: ودهان او گذاشت و او را چرخاند سمت خود  یدستش را رو

 ؟یریدر م یکنیم سیمن و خ گهیحاال د -

 دهان او برداشت و گفت: یبعد دستش را از رو و

 نداشته باشم. تیکن کار یمعذرت خواه -
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 و گفت: دیخند طنتیبا ش تارا

 نوچ. حقت بود. -

 کوچولو. یپس بهتره از بعدش بترس -

 بود که تارا تقال کرد. یکنار درخت یو سمت تخت چوب دیاو را کش و

 . ولم کن.ریولم کن. ام -

 محو گفت: یابروانش را باال داد و با لبخند طنتیهم با ش ریام

 نوچ. -

 .دیببخش -

 .رهید گهینه د -

سر او قفل کرد و  یزد و دو دست تارا را باال مهیخ شیرو ریتخت خواباند و تا تارا خواست بلند شود ام یاو را رو و

 گفت:

 فرار کن. یتونیاالن اگه م -

 .ییپر رو یلیخ -

 خانومم. دونمیم -

تارا قرار دهد ترگل با عروسکش آمد که خودشان را جمع و جور کردند  یهال*ب یرا بر رو شیهات ل*بتا خواس و

 و ترگل گفت:

 من گشنمه. یمامان -

 لب گفت: ریز ریام

 جوجه. رسمیخونه به حسابت م -
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بعد بلند شد و سمت ترگل رفت و او را در آغوش  ،یشد. ول یحرص ریکه ام دیخند نیسرخوش نمک یرکیرزیز تارا

 و گفت: دیکش

 ؟ییرستوران بابا میبر -

 آله. ) آره. (. -

 رستوران. یبه سو شیپ میزندگ یپس با دو نفر خانوما -

 لبخند زد و گفت: تارا

 .امیمن برم لباسام و بپوشم ب -

 .زمیباشه عز -

ا تن شده بود ر یطراح ندرالیو س یبرف دیسف شیترگل را که رو یرا تن کرد و کاپشن صورت شیبعد تارا مانتو یکم

 یصلا ابانیباغ را قفل کرد و به سمت خ یِاز باغ خارج شد و در کنترل نیبا ماش ریشدند و ام نیترگل کرد و سوار ماش

 حرکت کرد.

 اطراف نیبا ماش یبعد از رستوران خارج شدند. کم یرستوران رفتند و غذا سفارش دادند و باهم غذا خوردند و کم به

به سمت خانه  ریو تارا هم خسته بودند. ام ریخوابش برده بود و ام نیعقب ماش یشهر را گشتند. ترگل در صندل

رفت و ترگل را به اتاق برد و لباسش را از تن جدا  انهترگل را در آغوش گرفت و به داخل خ دیرس یحرکت کرد و وقت

ت تخ یداده بود و رو رییبه اتاق رفت تارا لباسش را تغ یاو گذاشت. و وقت یتخت خواباند و پتو را رو یو را روکرد و ا

 و گفت: دیو او را در آغوش کش دیداد کنار تارا خواب رییهم بعد آن که لباسش را تغ ریبود. ام دهیخواب

 .نجایسرت و بذار ا -

 او گذاشت و گفت: نهیس یرا رو اش اشاره کرد. تارا سرشمردانه نهیبه س و

 بوس بده. -

 قربونت برم. -

 و گفت: دیتارا را بوس یِشانیخم شد و پ سپس
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 خانوم کوچولو. ریشبت بخ -

 خوابش برد. ریچشمانش را بست و در آغوش گرم ام تارا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یاو م یهابودند و کابوس شب شیها. در عوض در خوابکردینم تیتارا را اذ یشبح چیه گریچند وقت که د نیا در

 . شدند

ها قرار داده بود. سخت در تالش و آن اریباالتر در اخت یرویکه سرهنگ از ن یبا استفاده از اطالعات یو مصطف اردالن

 تکاپو بودند. 

گرفت که سودا و سارا  میتصم یخان نیکند. اما، شاه ریخانواده را دستگ یاز اعضا یکیبا افرادش  کردیم یسع موریت

 ها را بدزدد. و تارا را باهم به تله انداخته و آن

کردند و به مرکز  دایپ نیبدون سرنش ابانیرا کنار خ یدزد نیپرونده بودند. ماش ریسخت درگ یو مصطف اردالن

 اطالع دادند. 

و آن را با دستمال برداشت و رو  دید نکیع نیکاب یکرد. که رو نیبه داخل ماش یاردالن نگاه شتر،یب یرویآمدن ن با

 به ستفان گفت:

 !هیاقر انگشت متعلق به ک نهیکنه بب یانگشت نگار یشناس تیو بده هو نیا -

 احترام گذاشت و آن را از دست اردالن گرفت و رفت. ستفان

 رفتند. یجا کم کم خلوت شد و همگبه پاسگاه، آن نیانتقال ماش پس

 نکرده بودند.  دایمهم برسانند را پ یو سرنخ یاصل نیها را به مجرمکه آن ییهنوز هم ردپا ییجنا یروین

یشبح بود از پدرش خواسته بود که روح تارا به بدن او پس دهد. پدرش مخالفت کرده بود و نم هیکه شب یدختر

ه روح خودش در عذاب است. و روح تارا که در ک رایوضع را رها کند. ز نیا تواندینم گری. اما، دخترک گفت دگذاشت

 را از او دور کرده است. اشیاصل تیبدن اوست شخص
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کرد و گفت که بهتر است  یپدرش را راض ". خواهدیرا نم ایدن نیا گرید ". اما دخترک با گفتن شدینم یراض پدر

 .رفتیوضع خسته شده بود. پذ نیکند تا از جرمش کاسته شود. پدر هم چون از ا میتسل نیخودش را به مامور

 سفر کرد. یباق اریوداع گفته و به د ایدن نیروح تارا دوباره به کالبد او برگشت. دخترک با ا ،یاز مدت پس

ماجرا بو  نیاز ا یمصطف یقانون شد و خواست سرگرد منش که همان اردالن است را مالقات کند. وقت میتسل پدر

 انتقال دهند. و به اردالن هم خبر داد.  ییجنا یرا به آگاهبرد. به پاسگاه اطالع داد که او 

رو  رفت و ییاو به اتاق بازجو ییبازجو یاو را باز داشت کردند و اردالن برا ییجنا یاز انتقال پدر دخترک به آگاه پس

 بود گفت: ییبه سرباز که کنار در اتاق بازجو

 .دیاریمجرم و ب دیبر -

 .اوردیاطاعت کرد و رفت تا مجرم را ب سرباز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،یکنیکه فکر م آنگاه

 تو، یِدرها به رو یهمه

 شده. بسته

 در باز است. کی

 .دیام در

 .شهیهم میباش دواریام پس

 

 داده بود.  هیسرباز در اتاق بود و به در تک کیوجود داشت.  یبود و در وسط اتاق نور مضاعف کیتار ییبازجو اتاقِ

 نشسته بودند.  یصندل یرو ز،یهم از م یو اردالن با فاصله در رو به رو مجرم

 و رو به مجرم با تحکم گفت: دیسر نوش کیبود را برداشت و  زیم یپر از آب را که رو وانیل اردالن
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 نام و شهرت؟ -

 .ینعلیز دونیفر -

 ؟یشد میتسل یبرا چ ـ

 به خاطر دخترم. ـ

 ه؟یجرمت چ نمیهه. بگو بب ـ

 .میمن و دخترم شبح هست ـ

 اردالن شوکه شد و گفت؛ ناگهان

 شبح؟ ـ

 بله. ـ

 ه؟یک ستیرئ ـ

 .ومیمد هی ـ

 اسمش؟ ـ

 مُراد. ـ

 دخترت کجاست؟ ـ

 گفت؛ نیبرد و غمگ ریسر به ز متهم

 مُرده. ـ

 ؟یچ یبرا ؟یکار شد نیوارد ا یطورچه ه؟یک تونیطرف کار نمیبگو بب ـ

 . دیرس ومیو جواب گرفت تا به مد دیقدر از او سوال پرسآن و
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 یرشتیب یدواریبار با ام نیخواهد کرد. پس او ا دایپ نیاز خالفکاران و مجرم یبود که حتماً اثر دواریبار ام نیا اردالن

 پرونده او کرد. مهیگفته بود را در کاغذ نوشت و ضم ینعلیز دونیکه فر یشروع به کار کرد. و سپس اعترافات

 هم گرفتند. به اتاق کار یدرست جهیصحبت که از آن نت یرفت و پرونده را در دست او داد و بعد از کم یاتاق مصطف به

 کند. دایدست پ یخان نیشد تا به شاه یاخود رفت و سخت مشغول نقشه

گرفته بود تارا را  میتصم نیشاه گرید یدر سر دارد! از طرف یشوم چه نقشه یخان نیکه شاه دانستیهنوز نم او

 حل کرد. رییتغ ینقشه را با اندک نیهمه محبوب تر بوده و هست. بنابرا نیشکار کند چون او در ب

 شروع شد. یایقو یمبارزه نیو مجرم ییجنا یروین نیاوصاف، ب نیا با

 و تنگاتنگ! یمبارزه پنهان کی

 . راز!گشتیافشا م دیراز با کیاکنون  و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه  ندهیکه آ دانستندینم ی! حتاندازدیراه ب یبزرگ یِها چه بازکه روزگار قرار است با آن دانستینم کسچیه

ها و آن کردیها عبور مآنکه در ذهن  ییهاچه سوال گذرد؟یبد م ای رودیم شیسرنوشت خوب پ ایخواهد شد! آ

 داشتند. دنیدر فهم یو فقط با گذر زمان سع دانستندیها را نمسوال نیجواب ا

 داشت. ضیبود و مر مارستانیدر ب ریآن روزها بود، ام یکی امروز

 دیکه چگونه با کردیفکر م نی. و به اکردیکار م یخان نیپرونده شاه یبود و داشت در اتاق کار رو یدر آگاه یمصطف

 شکار کند؟! سیها را در دام پلآن

. سخت در اندازدیرا به تله ب یخان نیکه بتواند افراد شاه کردینقشه فکر م کیبه  دیدر اتاق کار خود شد اردالن

که در زدن باز کرد و وارد شد  یادر اتاق او را بدون تقه یکه ناگهان مصطف چرخاندیفکر بود و خودکار را در دست م

 گفت: یاردالن از هم گسست و رو به مصطف یفکرها یرشته

 تو در بزنه. آدیخ*ر م هی یاون در و گذاشتن که وقت -

 !سمیبنو یادگاری یک واری. منو باش اومدم رو دیشعوریب یلیخ -
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 . خورهیخب حاال. چه بهش هم بر م -

 .دمیرس جهیمن به نت -

 ؟یچ -

 رو به رو زوم کرد و گفت: واریبدون آن که به او نگاه کند به د یمصطف

 از اونا بشم. یبه عنوان جاسوس برم عضو خوامیم -

 گفت: ادیاردالن با فر ناگهان

 ؟یگفت یچ -

 جاسوس. -

 زد و گفت: یشخندیبعد ن و

 .شهیکم کم شروع م یو باز -

 .ذارمیمن نم -

 .رمیمن م یول -

 .یکنیم جایتو ب -

 اردالن؟ -

 رو به عنوان جاسوس بفرستن. گهینفر د هیکه  میذاریم ونیبا سرهنگ در م -

 خودم برم. خوامیمن م -

 ات فرو رفت؟تو کله ذارمیمنم گفتم نم -

 نه. -

 ؟یمصطف -
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 انجام بده. ادیب گهید یکیکه حاال  دمیهمه زحمت نکش نیپرونده برا من مهمه ا نیا -

 منم مهمه اما تو نه. یبرا -

 اردالن؟ -

 .میجاسوس دار هیدر حال حاضر  یمصطف -

 ساز مخالف نزن خواهشاً. -

 .شهیو دو تا نم هیکیحرف من  -

که هر دو قدم به قدم و اردالن با فاصله  یرفت که اردالن دنبالش رفت و در حال رونیکرد و از اتاق او ب یاخم یمصطف

 گفت: کردیاز او راه م

 تو نه؟ گمیم یفهمیچرا نم آخه -

 گفت: ستادیایکه کنار ستفان م یدر حال یمصطف

 .کنمی. چون کار خودم و مینکن منو منصرف کن ی. سعفهممیخوب م یلیخ -

 نشسته بود گفت: وتریبعد رو به ستفان که پشت کامپ و

 اتاقم. اریبرام ب ینقشه کامل از محل مخف هی -

 اطاعت. -

 اق کار خود حرکت کند که اردالن از پشت دست او را گرفت و گفت:بعد خواست سمت ات و

 تو خطرناکه. یکار برا نیا -

 .کنمیمن خودم دارم با خطر مبارزه م -

با  ،یافهیدر حال انجام وظ یگریهر کس آماده باش بود و هر کس د نکهیهمکارها با ا هیها و بقو ستفان هاسرباز

 به حرفِ آن دو گوش سپرده بودند.  یکنجکاو
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 ها دخالت کرد و گفت:آزاد کنجکاو شد و در بحث آن سرگرد

 شده؟ یچ -

 کرد و رو به آزاد گفت: ینثار مصطف یاچشم غره اردالن

 .ریبه عنوان جاسوس بره تو دهن ش خوادیم -

 گفت: یشد و رو به مصطف کیبه آن دو نزد آزاد

 و هم بچه. خطرناکه. یشما که هم زن دار یبرا گنیسرگرد منش راست م -

 را کرده بود گفت: شیکه فکر همه جا یمصطف

 .شهینم میطور -

 گفت: شدیم یکم کم داشت عصب گریکه د اردالن

 . من نگرانتم.یزبون نفهم یلیخ -

 گفت: ،یشد و پس از گذاشتن احترام نظام کیآن هنگام سروان آراسته نزد در

 که همه نگرانن. نینیبیکه مجرد باشه. م یکی. گهیبه کس د نیکار رو بسپر نیابهتره  یسرگرد شهباز -

 .گردمیبر نم ممی. من از تصمنیهست یعجب زبون نفهم -

 :دیغر یعصب اردالن

 مجرد. هینه. بسپر به  یعنینه،  گمیم -

 بر آشفت و گفت: یمصطف

 .نیستیها نآهان اونوقت نگران مجرد -

 بود جلو آمد و گفت: یکه مشاور و دکتر نظام یعل
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خوب  یول ؟یزنیکه م هیچه حرف نیها نبود؟ انگران مجرد شهیجان؟ درک کن که نگرانت هستن. مگه م یمصطف -

یات به خطر مبره جون خودت و خانواده شیکار اشتباه پ یجا هیاگه  ؟یفکر کرد یبکن یخوایکه م یبه عاقبت کار

 وم باش.. لطفاً آرافته

 بابا. نیولم کن -

 و گفت: دیکش ادیفر اردالن

 .ستمیدور منو خط بکش ن گهید یخب برو. ول ؟یریم -

 بود قرار داد و گفت: یزیکرد و کنار او که م یبندش را باز کرد و خشاب اسلحه را خال کمر

 دور منو خط بکش. -

بود و او را مثل  ینگران خودِ مصطف شتریبعد از آنجا رفت. اردالن نگران بود. نه تنها نگران خانواده او و خودش، ب و

 به او وارد شود. یاصدمه خواستیخود دوست داشت و نم یبرادر واقع

 شانه او گذاشت و گفت: یدست رو یشوکه شد و به رفتن اردالن چشم دوخت. عل یمصطف

 نگرانتن. نجای. نگرانته. نه تنها اردالن، بلکه تمام پرسنل ایگرد شهبازدرکش کن سر -

 .دیغمزده سمت اتاق خود رفت و در را به هم کوب یمصطف

برداشت و سمت اتاق کار اردالن رفت. در زد  زیم یاردالن را از رو یجمع متشنج را آرام کرد و کمربند و اسلحه یعل

 مبل کنار او نشست و گفت: یرفت و رو کشینزد دهیمبل دراز کش یکه او رو دیو وارد اتاق او شد و د

 ؟یلطفاً آروم باش شهیم -

 آره. -

 لبخند زد که اردالن گفت: یعل

 .یمنصرفش کن یکه بر یبه شرط ،یول -

 اردالن؟ -
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 ؟یتونینم -

 .ریرو بگ نایتو هم ا یخب. ول یلیخ -

 بعد به کمربند و اسلحه اشاره کرد که اردالن گفت: و

 اول برو منصرفش کن. -

 .ستیکارت اصالً درست ن نی. ایسرتق یلیخ -

 بعد بلند شد که برود، اردالن هم نشست و گفت: و

 احمق. یسرش و به باد بده پسره ذارمیاتفاقاً درسته. من نم -

 .کنمیباهاش صحبت م رمیخب. آروم باش. من م یلیخ -

 .یمرس -

شد  یبه در زدن وارد اتاق مصطف یاحرکت کرد و با تقه یبعد از اتاق کار اردالن خارج شد و سمت اتاق کار مصطف و

 هوشش را پراند و گفت: یشکستن گلدان از جانب مصطف یزمان صداکه هم

 ونه؟ید یکنیم کاریچ -

را  وانیل یدرون پوست او فرو رفته بود و از قبل مصطف اهشهیاو برخورد که ش یِاو رفت و با دست خون کینزد یفور

 بود را صدا کرد و گفت: ستادهیرا که پشت در ا یسرباز یشکسته بود. فور

 .عیسر اریپرستار آقا هم ب هی. اریو ب یضدعفون لیارتش وسا مارستانیبرو ب -

 شد و گفت: یمصطف کیدوباره نزد یرفت و عل یاطاعت کرد و فور سرباز

 ؟یبا خودت کرد هیچه کار نیاحمق؟ ا -

 شد و گفت: رهیبه رو به رو خ یمصطف

 نگرانه. یخود یب -
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 حق داره. -

 نداره. -

 داره. -

 .ختهیاعصابم به هم ر -

 ؟یاریاز خودت در م هیچ هایبچه باز نیخورده به خودت مسلّط باش. ا هی -

 .ی. لعنتیلعنت -

 آروم باش. ش،یه ش،یه -

 مبل نشاند پرستار آقا وارد شد و گفت: یرا رو یمصطف یعل کهنیبا ا زمانهم

 سالم دکتر. -

 جلو. ایب -

 و او تازه متوجه درد و سوزش دستش شد.  رفتیخون م یدست مصطف از

 را باز کرد. یضدعفون لینشست و جعبه وسا یو مصطف یعل یشد و رو به رو کیها نزدبه آن پرستار

 رو به پرستار گفت: یعل

 کننده آماده کن. حسیب هی -

 گفت: یمصطف که

 .خوامینم -

 بچه نشو. -

 .خوامیگفتم نم -

 .یخب خودت خواست یلیخ -
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 بعد رو به پرستار گفت: و

 پنس. -

 دکتر؟ -

 کرد و گفت: یاخم تند یعل

 سوزنِ پنس! ؟یکَر -

داد و  یر انتها داشت را به علدو شاخه د یو مثل قالب بافتن شدیگفته م "پنس  "را که به آن  یسوزن بلند پرستار

را از دست او خارج کند که  هاشهیکرد تا ش کیرا در دست گرفت و پنس را به دست او نزد یمصطف یدست خون یعل

 اخم گفت: بادوباره دست او را در دست گرفت و  یو عل دیعقب کش یمصطف

 نه، پس بتمرگ سر جات و بذار کارم و بکنم. یحس کننده بزنم گفت یبهت گفتم بذار بهت ب -

 بعد رو به پرستار گفت: و

 زه؟یتم دیاون پارچه سف -

 بله. -

 خوبه. دو ال کن بذار تو دهنش. -

 چشم. -

 با تعجب گفت: یمصطف

 ؟یبکن یخوایم کاریچ -

 با تکان دادن سرش گفت: یعل

 .رمیو بگ ادتیفر یجلو خوامیم -

 بعد رو به پرستار گفت: و
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 زود باش. ؟یستادیپس چرا ا -

 دستپاچه گفت: پرستار

 بله چشم. -

 رونیب یرا از کف دست مصطف شهیش نیاو استفاده کرد و با پَنس اول یاز حواسپرت یپارچه را دوال کرد و عل پرستار

دهان او  یاز درد بکشد پرستار پارچه را رو یادیتا خواست فر یمصطف دیخون پاش شتریو از دست او ب دیکش

ا ر یمصطف ،یدرهم فشرد. پرستار با اشاره عل مدر گلو خفه شد و از درد چشمانش را بست و محک ادشیگذاشت و فر

یم درد نکهیبا ا یاو نکرد. مصطف یبه تقالها یاو توجه دیکش رونیرا از دست او ب هاشهیش یمحکم نگه داشت و عل

 دهان او برداشت و گفت: یپارچه را از رو قهیپس از ده دق اورد،یاما، تحمل کرد و به رو ن دیکش

 ؟یخوب -

 با طعنه گفت: یمصطف

 ؟ینیبینم -

 گرفت و گفت: دهیناد یعل

 .یشیکه! خوب م ستین یخاص زیچ -

 گفت: داشتیو الکل را بر م لیکه گاز استر یحال در

 .یبهتره منصرف بش -

 راجع به؟ -

 جاسوس! -

نه.  -

 و گفت: دیکش یبعد آه و

 همه منو ناتوان جلوه داد. یاردالن جلو -
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 .یکنیاشتباه م -

 گفت: کردیم کیرا به دست او نزد لیکه گاز استر یحال در

 اردالن فقط نگرانته. -

 ...دیمن با -

 .دیاز درد کش یادیرا خورد و فر حرفش

 شعور. یآخ. ب -

 خب تکون نخور. آروم باش. یلی. خیخودت -

 اوف. -

 زمان در اتاق باز شد و اردالن وارد شد و گفت:که هم زدیالکل را خواست به دست او بر یعل

 بود؟ یچ یصدا نیا -

 بر خورد و نگران جلو رفت و گفت: ینگاهش به دست مصطف ناگهان

 ؟یشده عل یچ -

 زده خودش و ناکار کرده. یچیه -

از  هم یرا نگه داشت و عل یکه اردالن دست مصطف ردیرا بگ یخواست دست عل یمصطف دیالکل را به دست او پاش و

را گوش  گفتیاز درد م یکه مصطف ییو خون را بند آورد و ناسزاها ختیر یشتریفرصت استفاده کرد الکل ب نیا

 نکرد و گفت:

 .گهیخفه شو د -

 . من آدمم.ترفیکم لط هی -

 ندارم. ییبه نام لطافت آشنا یزی. بعد من با چیونیمنم نگفتم بال نسبت ح -
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کارش تمام شد و دست او را پانسمان کرد و در آخر گره پانسمان را محکم  یباالخره عل نکهیسکوت کرد تا ا یمصطف

 .دیکش

 آخ. -

 تموم شد. -

شکسته یهاکهیخورده و ت شهیکرد و پرستار را مرخص کرد و سرباز داخل آمد و ش زیبعد دست خود را با الکل تم و

 گفت: یهر سه تنها شدند. مصطف یو رفت. وقتگلدان را جمع کرد  ی

 مسکنه؟ -

 نه خواب آور. -

 برو بابا. -

 .یشی. دو ساعت خواب برات الزمه. آروم میتو االن اعصابت داغونه. درد هم دار -

 ممنون. -

 را فشرد و ناراحت گفت: یدست مصطف اردالن

 .ی. خوب بخوابرمیم یزنیباهام حرف نم از دستت بدم. حاال که خوامیبابت امروز شرمنده. من فقط نم -

 گفت: یرو به مصطف یرفت و سپس عل یبلند شد و از اتاق کار مصطف شیاو را رها کرد و از جا دست

 راحت شد؟ التیبفرما حاال خ -

 ناراحت بشه. خواستمیمن نم -

 رو مبل دراز بکش. -

 و گفت: دیمبل دراز کش یرو یمصطف

 ساعت چنده؟ -
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 ور؟طچه 18:00 -

 .یچیپوف. ه -

 کرد و گفت: قیسرنگ را به او تزر یعل

 .یشده باش مونیپش یشیاز خواب بلند م یوقت دوارمیام -

 نباش. دواریام -

 هستم. -

 بسته شد و به خواب فرو رفت. یمصطف یهاپلک

 

 ##ساعت بعد.  کی ##

او زنگ خورد. جواب  یکه گوش کردیکار م یخان نیشاه یپرونده یدر اتاق کار خود نشسته بود و داشت رو اردالن

 داد.

 الو؟ -

 د؟یسالم آقا اردالن خوب -

 ؟یسالم سارا خانوم ممنون. شما خوب -

 ممنون. -

 چه خبر؟ سپاس خوبه؟ -

 هاتون خوبن؟. سپاس هم خوبه. سودا و بچهیسالمت -

 ؟یداشت یاونا هم خوبن. جانم کار -

 راستش بله. -
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 بفرما در خدمتم. -

 شماست؟ شی. پدهیجواب نم زنمیزنگ م یمصطف یساعته دارم به گوش مینمن  -

 طور؟نه. تو اتاقشه. چه -

 آخه نگرانشم. -

 .نیرو نگه دار یچند لحظه گوش -

 باشه. -

مبل  یرو دیرفت و او را هم چنان خواب د یپرونده را بست و از اتاق خود خارج شد و به اتاق مصطف یفور اردالن

 بود به سارا گفت: یبه مصطف اشرهیکه نگاه خ ینشست و در حال

 الو؟ زنداداش؟ -

 بله؟ -

 راستش... -

 شده؟ یچ -

 .دهیبه خاطر همون خواب ستیکم حالش خوب ن هی ینگران نشو. مصطف -

 .نیشده؟ تو رو خدا بگ یزیخدا. چ یوا -

 .گهید شینیبیخونه م آدی. نگران نشو. مستین یزیچ گهیگفتم د -

 کرد. یناراحت بود اما، با آن حال از اردالن تشکر کرد و خداحافظ یاز بابت مصطف الشیهنوز خ نکهیبا ا سارا

 و گفت: کشیبه هوش آمد و اردالن رفت نزد یمصطف نکهیهمان جا نشست تا ا اردالن

 حالت خوبه؟ یمصطف -

 مبل نشست و گفت: یرو یمصطف
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 خوبم. -

 .اریدرش ب یزنگ بزن از نگران هی. دیحالت و پرس میزنداداش نگرانت بود. زنگ زد به گوش -

 .یمرس -

 یصحبت و دلدار یسارا مواجه شد. به او زنگ زد و پس از کم پاسخِیب یهارا برداشت و با تماس اشیگوش یمصطف

 از حال او باخبر شد اتاق او را ترک کرد و به اتاق خود رفت. الشیخارجش کرد. اردالن که خ یبه او، از نگران

رفت.  نشیخارج شد و سمت ماش یو از اتاق و سپس از آگاه دیرا از تن خارج کرد و کت را برداشت پوش ینظام لباس

 سوار شد و به راه خانه راند.

 

 شب است. نجایا

 مطلق. یکیتار

 ماه است. یِتنها درخشندگ و

 .بخشدینور م یکیبه تار که

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعد. روز

 یلیبه وسا ازیاملت با ساالد درست کند به خاطر همان ن خواستیشام م یبه پنج عصر بود و تارا برا کینزد ساعت

 ری. تارا با امکردیم یبود داشت باز یدختر عباس آقا که با او هم کالس شیبود و پ هیداشت. ترگل در خانه همسا

 تماس گرفت تا به او اطالع دهد.

از  رونیرا به ب ضیکه داشت مر یدر حال ری. امگرفتیتماس م ریبا ام میسیبود و داشت با تلفن ب ستادهین ااوپ کنار

 یرو زیهمراه را برداشت و جواب داد. و در آن حال پشت م یکار رفته و گوش زیسمت م کردیم ییاتاقش راهنما

 نشست. یصندل

 زدلم؟یجونم عز -
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 .یسالم. خسته نباش -

 .زمیعز یماهت. مرس یسالم به رو -

 ؟یدار ضیمر -

 شده؟ یزی. فعالً سرم خلوته. چزمینه عز -

 .دیبرم خر خواستمیم -

 بخرم! امیب خوامیبگو م یخوایم یچ -

 نه. -

 چرا؟ -

 دارم. ازیآخه برا شام ن -

 ؟یدرست کن یخوایم یچ -

 برم؟ یدی. اجازه مگهید ینیبیخونه م یایم -

 . مراقب خودت باش.زمیباشه عز -

 چشم. -

 قشنگت. یچشما یفدا -

 .یاوهوم. تا شب با -

 .بوسمتی. مزمیعز یبا -

 شد. ریوارد اتاق ام یبعد ماریاز قطع تلفن، ب پس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت کرد. حرک یپول برداشت و از خانه خارج شد و سمت سوپر یو مقدار دیلباس پوش تارا
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 دورادور با لباس مبدل مراقب او بودند. یانتظام یروین نیمأمور

سبزه که  یو شلوار زرد و صورت یچرک دیبا لباس سف یوارد شود که مرد خواستیبه سوپر مارکت و م دیرس

 چهارشانه بود او را صدا زد.

 خانوم؟ دیببخش -

 بدون آن که به او نگاه کند گفت: تارا

 بله؟ -

 کوچه پالک دوازده فقط هست. نی. تا اگردمین دنبال پالک چهارده مم دیببخش -

کند سه قدم به جلو رفت و  ییآن که راهنما یقرار داشت. تارا برا یرنگ یونِ مشک نیمتر با فاصله از او ماش کی

 غیون کشاند تارا ج نیبزند دست مرد او را سمت ماش یکرد و تا خواست حرف لیمتما ابانیسرش را به سمت چپ خ

 یهل داد و شخص نیگرفت و او را به داخل ماش ردهان او قرا یدوم را بزند. دست مرد رو غیو تا خواست ج دیکش

 اش، خشن گفت:کلفت مردانه یاو گذاشت و با صدا قهیشق یاسلحه را رو گرید

 . افتاد؟کنمیم یتو مغزت خال ریت هی یبزن غیج -

و تمام وجودش را استرس فرا گرفته  دیلرزیرا ادا کرد. از ترس به خود م "بله  "ر کلمه از استرس و ترس با س تارا

یمعما درون سرش نامعادله و ب یبا او دارند؟ کل یدشمن ایهستند و چه خصومت  یچه کسان هانیا دانستیبود. نم

 .شدمرد ترسش دو برابر  ی. که با حرف بعددیچرخیم جواب

 چشماش و ببند. -

 که در سمت چپ او نشسته بود چشمانش را بست. یمرد

 نفر کنار راننده نشسته بود. کیدر سمت راست او و  گریمرد در سمت چپ او و مرد د کی

 ایکه فوب فهماندیح*ر*ا*م*ز*ا*د*ه ها م نیبه ا دی. چگونه بارساندیاو را به جنون م نیداشت و ا یکیتار یایفوب او

 .ستیهق زد و گر صدایبود. ب مهم شانیدارد؟ اصالً مگر برا

 که جلو نشسته بود حرکت کرد. یبا دستور فرد راننده
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 خبر داده بود. یبود و به آگاه دهیبود د یکه داخل سوپر یافروشنده

 . کردندیم بیها را تعقمحافظ تارا هم متوجه شده بودند و از دور آن نیمأمور

 کرد. یبه مرکز اطالع رسان نیاز مأمور یکی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یم یبی. دلش شور عجکردیجوان را معالجه م یکه داشت دست پسر یکنار تخت در حال مارستانیدر بخش ب ریام

 ود آمد.به خ ماریگنگ بود در فکر بود که با داد ب شیداشت که تا به اآلن آن را تجربه نکرده بود. برا یبیغر ی. حسزد

 آخ. دکتر؟ -

 بله؟ -

 تون کجاست؟حواس -

 پسرک پرداخت و گفت: یبه خود آمد و به مداوا ریام

 دستت در رفته بچه جون. -

 .ستمیمن بچه ن -

 چند سالته؟ -

 سالمه. کیو  ستیب -

 .یابچه -

 آن که حواس او را پرت کند گفت: یبعد برا و

 مارستان؟یب یتنها اومد نمیبب -

 آخ. نه.-

 ؟یاومد یبا ک -
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 دوست دخترم. -

 دوست دختر؟ -

 آره. -

 دست او را به چپ چرخاند و فشرد. یکم

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوایم -

 . نه.یآ یآ -

 پاکه؟ ه؟یدختر خوب -

 ساده است. یادیپاکه. هم ز یلیآره هم خ -

 ؟یولش کن یخوایم -

 . مونمینم یدختر چیمن با ه -

 ؟یریگیعمر عذاب وجدان م هیو  یکنیگناه م یات بشه و تو ولش کناگه اون وابسته یدونیم چیه -

 .کنمیفکر نم زهایجور چ نیمن اصالً به ا -

. احساسات داره. تو فهیظر اشهی. اون دختره. روحیو از اون مخ آکبندت استفاده درست بکن یپس بهتره فکر کن -

 .یکنیکارت نابودش م نیبا ا

 با طعنه گفت: رمایب پسرکِ

 ؟یشما مگه تجربه دار -

 او کل بخش را پر کرد. یهاو ناله ادیکه فر چاندیلحظه دست او را پ همان

 آخ. -

 تموم شد. -
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 !مینداشت ینامرد -

 جورنیکه ا هیعیدکترم طب هی. من ینامرد هی یبه کارت ادامه بد یاگه تو بخوا یپسرجون. ول ستمیمن نامرد ن -

 ؟یدیرو بدونم. فهم زهایچ

 .یآ یآ... آره. آ -

 کرد و گفت: هیبه گر شروع

 تر.. تو رو خدا آرومخوامیمعذرت م -

 خب آروم باش. یلیخ -

 .یآ -

 را صدا زد و گفت: یپرستار ریافزود. ام شیهاهیبه گر سپس

 .اریو ب ازیمورد ن لیپرستار وسا -

 گفت: ماریه برو ب ریو بعد ام اوردیرا ب لیرفت تا وسا پرستار

 تخت. یخب صدرا رو تخت دراز بکش و دستت و صاف بذار رو -

 تخت خواباند و گفت: یاو را رو ری. امدیچیپیکه صدرا نام داشت از درد دست به خود م ماریب

 پارک! یهالهیکه دستت خورده به م یتو به پرستار گفت -

 آره. -

 گفت: دادیتخت قرار م یکه دست صدرا را صاف رو یدر حال و

 .ترسنیهست م نجایا ماریب ینکن. کل ادیانقد داد و فر -

 الزم آمد و گفت: یهالیلحظه پرستار با وسا همان

 برم؟ تونمیدکتر من م -
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 برو. -

 بلند برداشت و دو قسمت دست او گذاشت و گفت: لهیدو م ریرفت و بعد ام پرستار

 تکون نده. -

نگاه کرد و  کردیرا پاک م شیهااشک گرشیاو کرد و به پسر که با دست ددست  یبعد شروع به بانداژ بستن رو و

 گفت:

 .شهیکردن دردت خوب نم هیبا گر -

 تر لطفا؟آروم شهیم -

 تر دور دست او حلقه کرد.بانداژ را محکم ریام زمانهم

 آخ. -

 !گهیم یاگهید زیچ شتیآزما -

 ؟یآخ. چ -

 چونده؟یدستت و پ یراستشو بگو ک -

 نفر. هی -

 کنه؟یدروغت و افشا م شتیجواب آزما یفکر نکرد یگفتیبه پرستار دروغ م یداشت یوقت -

 آخ. آخ. آخ. -

 . آروم باش.ششیه -

 آخ. -

 جواب بده. -

 نه. -
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 احمق. -

 گفت: ریاو بلند شد و ام ادیمحکم دست او را فشرد و بانداژ را محکم بست که فر و

. اگه نه بهش بگو بره یکن یاالن ازش خواستگار نیبهتره هم آدیازش خوشت م ای یبه اون دختر دار یاگه احساس -

 خودش. یِدنبال زندگ

 .کنمیکار رو نم نیمن ا -

 .یهر دو نفرتون و ببرن آگاه ادیب سیبه پل زنمیمنم زنگ م -

 دکتر؟ -

 کن. رونیمنو از ذهنت ب چوندنی. فکر پریدرست بگ میتصم -

 یزد و گفت که به او مسکن بزنند. از پش او رفت و در حال خارج شدن از بخش بود که صدارا صدا  یبعد پرستار و

 ستیهجده تا ب خوردیکه م یتوجه او را جلب کرد و سمت صدا برگشت و با دختر کم سن و سال یادخترانه فیظر

 شد و گفت: رهیسال داشته باشد خ

 بله؟ -

 حال نامزدم چطوره؟ دیببخش -

 هست؟ ینامزد؟ ک -

 .یصدرا، صدرا محمد -

 آها همون پسر که دستش در رفته بود؟ -

 بله. حالش چطوره؟ -

 خوبه. -

 نمش؟یبرم بب تونمیم -

 بله. -
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 شه؟یمرخص م یممنون. ک -

 فردا صبح. -

 او را صدا زد و گفت: ریخواست داخل بخش برود که ام دخترک

 صبر کن. -

 گفت: یجد یرفت و با لحن کشینزد ریام ستادیا دخترک

 دوست پسر؟ ایاون پسر نامزدته  -

 که متوجه شده بود گفت: ری. امدیچشمان دخترک از ترس لرز مردمک

 دوست پسرته.  دونمیمن م -

 من... من... -

 گرفت و با التماس گفت: اشهیبعد گر و

 .دینگ یتوروخدا دکتر به کس -

 نگفتم. آروم باش خب؟ یزینترس من که چ -

 .کشهیمه منو ماگه پدرم بفه -

 شد و گفت: رهیموشکافانه به او خ ریام

 ؟یدوستش دار -

 رو؟ یک -

 صدرا. -

 دوستش دارم. یلیآره. خ -

 .ششیپ یبر یتونیم -
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 استوار سمت اتاق کار خود رفت. یهابعد با قدم و

مردم که  ی. زندگکردیم یگشت ارشاد معرف نی. حتما آن دو را به مأمورکردیصدرا به آن دخترک ابراز عالقه نم اگر

 به او نداشت. داشت؟ یربط

 اشیآفت به جان او انداخت گوش بیو غر بیعج یتارا افتاد و دوباره همان دلشوره ادینشست، ناگهان  زشیم پشت

 یمنج ریدکتر ام یآقا "اکو شد.  مارستانیاما، همان لحظه اسمش در ب ردیبرداشت که با تارا تماس بگ زیم یرا از رو

از  یکیبخش شلوغ است از  دیبرخواست و از اتاق خارج شد و سمت بخش رفت و د یاز جا ی. فور"خش به ب

 :دیپرستاران پرس

 چه خبره؟ نجایا -

 خودش و بکشه. خوادیم ماراتونیاز ب یکی ن؟یدکتر اومد یآقا -

 عبور کرد و گفت: تیبالفاصله از جمع ریام

 .دیبر نجای. همه از ادیبر -

 ها گفت:بعد رو به پرستار و

 هم برن سر کارشون. هیسرجاشون. بق دیرو ببر مارهایب -

 جوان بود گفت: یکه پسر ماریو رو به ب دیداد کش انسالیم یلحظه مرد همان

 نفهم. ی. پسرهکشمتیم امیخودم م ای میبر یایبا زبون خوش م ای -

 رو به او گفت: ریام

 ه؟یچ ماریتون با بنسبت -

 پدرشم. -

 به نشانه تأسف تکان داد و گفت: یسر ریام

 نامحترم. ینه قتلگاه آقا مارستانِیب نجایا رونیب دیبهتره بر -
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 جون. یبرو بابا دُک -

 کرد و رو به پرستار گفت: یاخم ریام

 برو حراست و خبر کن. -

که سوزن دستش بود.  ماریبرگشت سمت ب ریرفت و با حراست برگشت و آن مرد را با زور از آن جا بردند. ام پرستار

 گفت: هیبه جلو رفت که پسرک با گر یقدم

 .کشمیبه خدا خودم و م ایجلو ن -

 با آرامش رو به او گفت: ریام

 .نیاون سوزن و بنداز زم -

 برو عقب. -

 جلو رفت و گفت: یقدم ریام

 باش و اون سوزن و بده من. یپسر خوب -

 برو عقب. خوامینم -

 نشده که! یزیباش. چآروم  -

 چرا شده. -

 .میزنیاون سوزن و بنداز. باهم حرف م -

 جونمه. ی. بالستیاون پدر من ن -

 .کنمیمشکلت و حل م دمی. قول میاگه اون سوزن و بهم بد -

 .یتونینم -

 آروم باش و سوزن و بنداز. -
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 سالم تو بدنم نمونده. یجا هیاز دستش کبوده. . اون قاتل مادرمه. تمام بدنم ستیاون مادرم و کشت. اون پدر من ن -

 نکن. هیگر -

 به جلو رفت و گفت: یقدم

 من دکترت هستم. به حرف من گوش کن -

 .زنمیجلو رگم و م یایب گهیقدم د هیبه خدا  -

 ندارم که. هان؟ تیکار -

 دستش را باال برد و گفت: ی. سپس به آرامدیلرزیبه دست او کرد که از ترس م ینگاه

 ست؟ین تیجوون فهی. خطرناکه بچه. بندازش. حلرزنیدستات م نیبب -

 خسته شدم. گهیمن د -

 کرد و گفت: کیکرد و سوزن را به رگ دستش نزد هیگر شتریب

 اون قاتل نرم. شیپ یول رمیمن حاضرم بم ؟یبد لیو منو به پدرم تحو یگولم بزن یتونیم یفکر کرد -

 قدم جلو رفت و گفت: کی ریام

 .کنمیبه من، من کمکت م یاگه سوزن و بد ،یکنیاشتباه م یردا -

 گفت: هیبا گر پسرک

 .کشمیمن خودم و م یگیدروغ م -

 قدم جلو رفت و گفت: کی ریام

 باش. بده به من. ی. پسر خوبگمیدروغ نم -

 دستش را جلو برد و با لبخند گفت: و

 بده پسر خوب.  -
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 گفت: هیسوزن را جلو برد و با گر دیبا ترد پسرک

 ؟یگیدروغ نم ؟یکنیکمکم م یو ندارم تنهام. گفت کسچیمن ه -

 . زود باش اون سوزن و بده من.گمینه دروغ نم -

او را گرفت و محکم و مردانه در آغوش گرفت و  ریانداخت و خواست فرار کند که ام نیزم یسوزن را بر رو پسرک

 گفت:

 .نیآفرپسر خوب،  نیآفر -

او را گرفت و پرستاران را  رید که امگرد نیبود پخش زم کیرفت و نزد جیبعد او را رها کرد. که پسرک سرش گ و

 ریاو را محکم نگه داشته بودند. ام یتخت خواباندند و به او سِرُم زدند. دو پرستار دست و پا یصدا زد. سپس او را رو

 گفت: کردیم قیکه به او سرنگ تزر یدر حال

 بچه. یاونهید هیتو  -

 ولم کنن. دیبگ -

 .کننیتو آروم باش ولت م -

 .نیولم کن -

 ؟یخوایرو تخت. کدومش و م کننیم رتیدو زنج یآروم باش کی کننیدر دو صورت ولت م -

 .شمیآروم م شم،یآروم م -

 پسر خوب. نیآفر -

 کرد و گفت: قیرا تزر سرنگ

 ؟یبهتر -

 . اعصابم داغونه.کنهیدرد م یلیسرم خ یبله. ول -

 ته؟خیسن اعصابت و بهم ر نیتو ا ینبود. مغزت سالمه. حتماً مشکل از اعصابته. چ یمغزت مشکل خاص شیتو آزما -
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 .یبدبخت -

 بهم بگو. -

 اول بگو ولم کنن. -

 .یاریدر ن یباز ونهیکه د یبه شرط -

 گفت: ریسکوت کرد که ام پسرک

 .کنمیحسِت م یاصال ب -

 .ارمیدر ن یشلوغ باز گهید دمینه نه. قول م -

 باش خب؟ یپسر خوب -

 باشه. -

 رو به پرستاران گفت: ریام سپس

 .دیبر دیولش کن -

 گفت: یمحکم و جد ریاو را رها کردند و رفتند و ام پرستاران

 کار کن.رو اخالقت  شتریروانپزشک. پس ب شیببرنت پ دمیازت سر بزنه دستور م ییخطا گهیبار د کی -

 با... باشه. -

 ؟یباشه نه چشم. متوجه شد -

 چشم. -

 .ری. شبت بخمیکنیباهم صحبت م گهیوقت د هیخوبه. اآلنم وقت ندارم.  -

 .ری. شب بخزیممنونم. بابت همه چ -

 به اتاق کار خود رفت. میمردانه زد و از کنار او رفت و از بخش خارج شد و مستق یلبخند ریام
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خبر دل در دل نداشتند و آشفته بودند.  دنیبعد از شن یاردالن و مصطف یلحظه در اداره آگاه همان

 گفت: یبر آشفت و عصب یسخت در تالش بودند. که مصطف یهمگ

 .رمیمن م -

 آزاد گفت: سرگرد

 . میجاسوس توشون دار هیحاال هم در حال حاضر  نیهم -

 و گفت: دییدندان به هم سا یعصب اردالن

 . جون تنها خواهرم تو خطره.میو شروع کن اتیهر چه زودتر عمل دیبا -

 سمت اردالن رفت و گفت: یمصطف

 اجازه بده من برم. لطفاً. -

 .یخطر کن ذارمی. نمدمیمن از دستت نم -

 بعد رو به ستفان گفت: و

 رن؟یکجا م یدیفهم ؟یکرد یابیرد -

 از کار افتاده. ابیسفانه ردمتأ -

 گفت: یبعد رو به مصطف و

 د؟یبه کجا رس بیکار تعق -

 شون کردن.گم -

 .شونکُشَمی. میلعنت -

 رو به اردالن گفت: یلحظه مصطف همان
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 ؟یخبر داد ریبه ام -

 شلوغ بود وقت نشد. رمیاز بس  ،یوا یا -

 خبر بده. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شد. امشب مثل  شتریاش ببود. خانه در سکوت بود. دلشوره دهیتازه به خانه رس ریام ،یلحظه در خانه منج همان

 ها را. دلهره تمام وجودش را گرفت. تمام اتاقدیچیپیدر خانه نم ییغذا چیه یبو امد،یاو ن شوازیتارا به پ شهیهم

شان رفت و دم در خانه هیرفت و به خانه همسا رونیخانه ب اززد. اما نبود که نبود.  ادیگشت و تارا را صدا زد. فر

 و به عباس آقا گفت: ستادیا

 نجاست؟یتارا ا -

 نه. -

 ؟یترگل چ -

 .خورهیداره شام م ختهیخانومم براش غذا ر -

 .یممنون تو زحمت افتاد -

 .کنمیخواهش م -

 تارا کجاست؟ یندوینم -

 نه. -

که تنها  شی. تاراشدیرفت و سوار شد. دلش داشت پاره پاره م نیکرد و سمت ماش یخداحافظ یآشفته سرسر ریام

 او؟ یپس کجا رفته ب رفتینم ییجا

 زنگ خورد شماره ناشناس بود. اشیرا روشن کرد که حرکت کند. همان لحظه گوش نیماش

 داد. جواب
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 الو؟ -

 السالم. کیعل -

 شما؟ -

 هامون برسونه.به برادر خانومت بگو ما رو به خواسته شیخواهیماست، اگه زنده م شیگوش کن بچه دکتر. زنت پ -

 شوکه گفت: ریام

 مردک؟ یگیچرا چرت و پرت م -

 باورت نشده. نکهیمثله ا -

 گفت: یگریرو به مرد د مرد

 دهنش و باز کن. -

. خواستیرا م ری. آغوش امکردیم هی. حالش خوب نبود. گردیترسی. مدیلرزیاو م بسته بودند. یرا به صندل تارا

 بود. قراریدخترکش تنگ بود. دلش ب یدلش برا

 را که باز کردند مرد رو به تارا گفت: دهانش

 .یبه حالت حرف اضافه بزن یوا یبا شوهرت حرف بزن ول ایب -

 را کنار گوش او گذاشت و تارا با لکنت نام او را صدا زد. یگوش و

 .ریا... ا... ام -

 برات. رمیمن بم یجانم اله -

 هق زد و گفت: هیبا گر تارا

که  یدر حال ریمنو بکشن. ام خوانیم ری. امترسمیمن م کهیتار نجایتو رو خدا، نجاتم بده. ا رینگو. ام ینجوریا -

 گفت: راندیاردالن م یسمت اداره آگاه
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 . خورمی. قسم مدمی. نجاتت مدمینجاتت م -

 کرد و گفت: یامسخره یرا از گوش تارا برداشت و خنده یگوش مرد

 قبرستون. نهیس فرستمی. عشقت و میاریدر ب یزرنگ باز یبچه دکتر بخوا یه -

 .دیداد کش یعصب ریام

 .ی. ک*ث*ا*ف*تِ  ع*و*ض*کشمتیم -

 .دیپرت کرد و داد کش نیماش نیکاب یرا رو یگوش یعصب ریقطع شد. ام اتصال

 .ی. لعنتی. لعنتیلعنت -

 :دیشماره جواب داد و داد کش دنیزنگ خورد و بدون د اشیگوش زمانهم

 .کنمینابودت م زیهمه چ یب -

 اردالن خشم او را دو برابر کرد. یصدا

 ؟یچته وحش -

 . اردالن؟ستین میاردالن؟ زندگ -

 اداره. ایب -

 . دیرسیبوق ممتد بود که به گوش م و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دیکشیهوار م د،یکشیبود و داد م دهیبه اداره رس ریام

 .خوامیاردالن من زنم و از تو م -

 را به عقب هل داد و گفت: او

 عشقم و بهم برگردون. -
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 که نجاتش بدم. گذرمیم می. تارا خواهر منه. من از تمام زندگشعوریب یفهمیچرا نم -

 شده. تینجاتش بدم. اذ دیمن با ؟یفهمی. مخواستی. منو مکردیم هیگر -

  گم؟یم یچ یکنیگوش م ری. امدمیمن نجاتش م -

 .خوامشی. من نابودم. من مادیسرش ب ییاالن. اردالن بال نیامشب، هم نیهم -

 گفت: آمدیکه به زور از قعر چاه در م ییبا غم و با صدا یلحظه مصطف همان

 رسونهیما رو به اونا م ستیکه معلوم ن میدار ومیرد از مد هی. ما فقط میدونیاونا رو نم یما محل اختفا یمتاسفم. ول -

 نه! ای

بود و او دستش کوتاه بود.  ریدر دست چند نامرد اس شیتارا کرد،یاز درون شکست و خورد شد، سرش درد م ریام

 :دیو داد کش دیکوب یکنار واریو سرش به د دیاز کف بر اریاخت

 . نجاتش بده.کشنشیم یهاشون نرسونکردن اگه اونا را به خواسته دیتهد -

 .دیرا محکم تر کوب سرش

 .سوزهیجگرم داره م -

 .دیتر کوب محکم

 .خوامیزنم و م -

 او را به زور نگه داشتند و اردالن گفت: یمصطفکه اردالن و  دیپشت سر هم کوب و

 بس کن. بس کن. -

 شد. دهیگرفت و بر صورتش پاش دنیاو خون جه یشانیپ از

 .خوامیاردالن من تارام و از تو م -

 از سربازها گفت: یکیرو به  ینشاندند. مصطف یصندل یرا به زور رو او
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 .اریبرو دکتر و ب -

 بود رو به اردالن گفت: وتریها که در حال کار با کامپاز سروان یکیاطاعت کرد و رفت.  سرباز

 قربان؟ -

 شده؟ یچ -

 تو تهران داره. گاهیچند تا مخف یخان نیاعتراف کرده بود که شاه ینعلیز دونیفر -

 بردنش. گاهیکدوم مخف ستیمعلوم ن ی. ولدونمیم -

 هم دارن. یاصل گاهیمخف هیاونا  -

 کجاست؟ -

 بان.قر دونمینم -

 .نیکن دایپ نیهر جور شده بگرد -

 اطاعت. -

یبود و م دهیپوش یو نه ساله بود. لباس شخص ستیب ایو هشت سال  ستیجوان حدود ب یها که مرداز ستفان یکی

 برود منزل، گفت: خواست

نم و فوذ کجاسوس برم تو باندشون ن هیرو ندارم که نگرانم بشه. فقط خواستم بگم من حاضرم به عنوان  یمن کس -

 کنم. دایرو پ یاصل یمحل اختفا

 حدود چهل ساله بود گفت: یکه مرد یمحمد ستفان

 .یزیستفان عز هیکار خطرناک نیا -

 ؟یستفان محمد گمیخطر کردن. درست نم یبرا میو ساخته شد میما االن خودمون تو منبع خطر هست -

 بله درسته. -
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 آمد و نزدبک شد و گفت: هیاول یهابا جعبه کمک یلحظه عل همان

 شده؟ یباز چ -

 خورد گفت: ریچشمش به ام یوقت

 نه؟ نیخودتون و ناکار کن نیبزن نیعادت دار یبابا. شما خانوادگ ی. ازیعز یِبه به دکتر منج -

 گفت: یعصب ریام

 گه؟ید گهیم یچ نیا -

 گفت: یرو به عل اردالن

 .ستین یاالن وقت شوخ ستیمون خوش نحال ینیبیم -

 کرد و گفت: یعطسه مصلحت یعل

 .رونیب بنیایحال و هوا ب نیشرمنده. فقط خواستم از ا -

 بعد گفت: و

 .نیاریخونش و بند ب نیخاک تو سر دوتاتون کنم. عرضه نداشت دهایببخش یلیخ -

 مون نبود.. حواسیوا یا -

 روزگاررر. -

 گفت: یزیها شد. اردالن رو به ستفان عزآن کیبعد نزد و

 ؟یزیعز -

 بله قربان؟ -

 .تیزندگ یبرو پ ؟یدار یدختر خوشت اومده و قصد خواستگار هیاز  دمیشن -

 من که هنوز نگفتم قربان. -



 شبح کیراز پنهان 

 
237 

 

 ات.مثه آدم اطاعت کن. برو خونه دمیدستور م یوقت -

 ...یول -

 ریام یرو به رو را یصندل کیجعبه ابزار را باز کرد و  یکرد، که ستفان اطاعت کرد و رفت. عل یاخم تند اردالن

 نشست و گفت: شیگذاشت و رو

 .دیولش کن -

 صورت او پاک کرد و گفت: یاو شد و خون را از رو یمشغول مداوا یاو رها کردند. عل یو مصطف اردالن

 .یدراز بکش دیبا -

 بعد رو به اردالن گفت: و

 و کمکش کن رو مبل بخوابه. نجایا اریلطفا مبل و بکش ب -

 او شد و گفت: یدوباره مشغول مداوا یمبل خواباند و عل یرا رو ریهمان کار را کرد و بعد ام اردالن

 ؟یبه کجا زد -

 .وارید -

 .خورهیم هیکوچولو شکاف برداشته پنج شش تا بخ هی -

 .ستیمهم ن -

 :دیاز اردالن پرس یبعد عل و

 سرش و کجا زده؟ -

 .واریبه د -

 .شهیاعث شکافتن نمکه ب واریشکاف برداشته. د یول -

 گفت: یمصطف
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 .واریکنار د لهیقبلش حواسش نبود زد به م -

 و بگو.  نیهم -

 گفت: ریبعد رو به ام و

 ؟یاونهید -

 آره. -

 زد. ریام یشانیبعد پنبه آغشته به الکل را به پ و

 آخ. -

 بلند شد و گفت: شیصدا ریبار تکرار کرد که ام نیچند و

 کم آرومتر. هی ؟یفهمیدرد دارم. م -

 .رهیم شی. کارم با خشم پستیشرمنده. من مثه شما لطافت تو کارم ن -

 او زد. یشانیباز الکل را به پ و

 آخ. نخواستم برو. -

 بکش. قیآرامش خودت و حفظ کن. چند تا نفس عم -

 گفت: ریبه ام را فرستاد تا به کارشان برسند. بعد از آن که خون را بند آورد رو یاردالن و مصطف یبعد عل و

 کنم.  قیتزر یحسیکردن. ب هیبرا بخ دیبا -

 چشمانش را بست و گفت: ریام

 .کنمیباشه. تحمل م -

 !یقدرم تحمل کردچه -

 ؟یزنیطعنه م -
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 .قاًیدق -

 خرابه؟ میو جسم یحال روح ینیبیکه م یتیوضع نیتو ا -

 شد و گفت: مانیپش یعل

 کامل؟ یحس یب ایبزنم  یموضع یحس ی. برینداشتم به دل نگ یمنظور -

 کامل. یحس یب -

 گفت: کردیرا آماده م یکه سرنگ یدر حال یعل

 که وضعت خرابه؟ یعاشقش یلیخ -

 .مهیآره تمام زندگ -

 ؟یشیآروم نم کنمیچرا هر کار م -

 .شمیمن فقط با زنم آروم م -

 کرد. قیرا تزر سرنگ

 آخ. -

 را داخل جعبه انداخت و گفت: سرنگ

 .کنهیاالن اثر م -

 ؟ی. علسوزهیم -

 بله؟ -

 داره. یکیتار یای. اون فوبترسهیم یکیتارا از تار -

 کرد و گفت: بغض

 ؟یعل -
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 بله؟ -

 . شهیحالش بد م یکیمن تو تار یتارا -

خود را وقف داده  طیشرا نیدر بدتر یوقت تا به امروز آخ هم نگفته بود. حت چیروزگار که ه یمرد قو نیکرد ا هیگر

 آهسته لب زد. ی. علختیر "تارا  " اشیتنها شانس زندگ یبرا شیهارا به جان داده بود. حاال اشک هایبود و سخت

 آروم باش. -

  ؟یشدیآروم م یآروم باشم؟ تو بود یچه طور -

 ر؟یام -

 . فهیظر اشهی. روحترسهی. اون مکردیم هیمن، گر یتارا -

 زدن گفت: هیدر حال بخ یعل

 . آروم باش.دونمیم -

 .برهیاون تو بغل من خوابش م شه،یتنم االن تنهاست. اون تو بغل من آروم م یپاره -

 را با پانسمان بست و گفت: اشیشانیزد، پ هیپس از آن که بخ یعل

 ؟یدرد دار یلیخ -

 .خوامیخودم و م یمهمه. من تارا می. درد روحستیمهم ن -

 تارا افتاد و زمزمه کرد. یهاخنده ادی به

 ؟ییهات کجاخنده یفدا -

 افتاد و زمزمه کرد. شیهااشک ادی به

 .یکن هیگر نمیخانومم برم. نب یهااشک یفدا -

 او را تصور کرد و خواست بلند شود. یاشده بود. لحظه رهیمعصوم او افتاد که به او خ یچهره ادی به
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 آخ. -

 او را خواباند و گفت: یعل

 .یبش یبستر دیبا ستیخوب ن حالت -

 .نیمنو برگردون یتارا، تارا -

 خب، آروم باش. یلیخ -

 من، تارا. یمن، ستاره کوچولو یتارا -

 ارتش ببرند. مارستانیو او را به ب اورندیکرد و زنگ زد تا برانکارد ب قیبه او آرامبخش تزر یعل

 هم آمدند. اردالن نگران گفت: یبا آمدن دو پرستار مرد و برانکارد، اردالن و مصطف زمانهم

 شده؟ یچ -

 بشه. یبستر دیبا ستیحالش خوب ن -

 .دهید بیآس اشیشونیاون که فقط پ ؟یچ یبرا -

 و سردرد. جهیسرگ ده،یرنگش پر گفت،یم ونیداشت هذ -

 از ترگل نزد؟ یحرف -

 نه. -

 گفت: یصطفاردالن رو به م سپس

 باشه کار دست خودش نده. ریبرم دنبال ترگل. حواست به ام دیمن با -

 گفت: یعل

ن با . مششیپ نیو برگردون نیبشه. تارا رو زود نجات بد یقو دیکمکش کن دیکرده. شما با شیطورنیزنش ا یدور -

 .ارهیسر خودش ب ییبال هیبعد ممکنه  شهیم یدارم. جنون ییهاش آشناحالت
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 مون هست.حواس -

ه را جمع نموده و ب لیهم وسا یهم به کنار او رفت. عل یارتش انتقال دادند و مصطف مارستانیرا با برانکارد به ب ریام

 کند. دایرفت تا ترگل را پ ریام یارتش رفت. اردالن هم به محله مارستانیب

 بود و نگران و آشفته بود. ریدرگ یبه نوع یکس هر

سر در گم بودند. و سخت در  گذاشتندیاز خود به جا نم یرد چیکه بدون ه یبزرگ یه خاطر باندهاب یانتظام یروین

 تالش و کوشش بودند.

نداشت و داغان بود.  یبودند. اردالن حال خوب نیشان ناراحت و غمگبه خاطر تنها خواهرک یو مصطف اردالن

جز  یکارچیکه عاشقانه آن را دوست داشت، تنگ بود. هر دو داغان بودند و هنوز ه یخواهر یدلش برا یمصطف

 نبرده بودند. شیپ یموارد جزئ

ها جوان را به عرب ی. دخترهاکردندیبر پا کرده بودند و شاد بودند. مواد قاچاق م یبا افرادش بزم بزرگ یخان نیشاه

یم خواستندیرا م ی. هر کسکردندیحمل م رانیمرز به ا قیاز طر یرا قاچاق ییکایآمر یهایگوش فروختند،یم

و پدرش شاد بودند.  نی. شاهزدندیرا م یخالص ریت وح*ر*ا*م*ز*ا*د*ه ها رحم در کارشان نبود  نی. اکشتند

 که مُروّت نداشتند. هانیا ،یاست نه؟ ول یزیمُروّت هم خوب چ

سراغ ترگل را گرفت. ترگل آنجا خوابش برده بود. عباس آقا جسم  هیرفت و از خانه همسا ریام یبه محله اردالن

 اردالن داد و گفت: لیبرد و تحو رونیکوچک و الغر او را در آغوش گرفت و به ب

 . خدا براتون حفظش کنه.هیناز یلیدختر خ -

 .نیدیعباس آقا زحمت کش یممنون. مرس -

 . کنمیخواهش م -

 ه جا کرد و گفت:اردالن ترگل را در آغوشش جا ب سپس

 برم. گهیبا اجازه من د -

 داخل. نیاومدیم -
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 . فقط...شمی. مزاحم نمینه مرس -

 مکث کرد و دوباره ادامه داد. یکم

 .نیزنگ بزن نیام و که دارشماره نیدید یتو محل مورد مشکوک ایاومد  شیپ یفقط اگه مشکل -

 حتماً. -

 .یاز ترگل مراقبت کرد یباز هم لطف کرد -

 خواهش. -

 حق. ای -

 خداحافظ. -

 یِعروسک یِخواباند و کاپشن چرم صورت نیخودش رفت و ترگل را که خواب بود را به عقب ماش نیسمت ماش اردالن

 سوار شد و به سمت خانه خودش راند. زینهاد و خود ن شیاو را رو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انقالب. دانیم_./تهرانیخان نیگاه شاه یمخف در

۲1:30.۲018.Zhanviye ( Zhouan ) 

 

 آمد،یلحظه هم بند نم کی یحت اشهیشد، گر شتریگرفت و شدت سردرد او ب یفیلرزش خف ،یکیاز ترس و تار تارا

 نِیرزمیز یِبا دو دستش دور شکمش را حلقه کرد و از سرما کرد،یرا آب م یمظلومانه او دل هر سنگ یهاهیگر

که شش  یکوچک یلرزان سمت تک پنجره یپاها اب خواست،یرا م ریدلش آغوشِ تنِ گرمِ ام د،یبه خود لرز کیتار

 گلوله! کیشل ی. صدادیاز طبقه باال شن یوحشتناک یکوچک به آن متصل بودند رفت. ناگهان صدا لهیم
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 یکی. تارخواستینجات دهنده م خواست،یرا م گاهشهیتک خواست،یکمک م د،یاش لرزشد و چانه شتریاو ب لرزشِ

 گریآرام آرام بسته شد. د شیهاافتاد و پلک نیشد، و با دوپا بر زم حسیشد، ب رمقیآفتِ جانِ او شده بود، کم کم ب

 .دینفهم چیه

 

 

 جانا بگذرد. زیگذرگاه جهان، هر چ در

 بگذرد. با،یو محنت، زشت و ز شیع ن،یریو ش تلخ

 

 یرا سخت یهر تاوان ندیگوی. مکردیو تارا تلخ م ریام ،یرا به کام اردالن، مصطف یداشت زندگ سرنوشت بود که نیا و

یبا همه خوب و بد م یزندگ شان؟یِگناه یبه تاوان ب دادند؟یتاوان م دیگناه با نیکدام یِبه تالف هانیاست، پس ا

 ماندگار است. شهیو عشق است که هم یشاد نیو در آخر ا روندیو م ندیآیم هایتلخ گذرد،

 

 ما،  یهاییسخت است و توانفرسا، جدا گرچه

 ساخت اما، بگذرد. دیاست و با نیا قسمت

 

 نی. هر چند سخت، به بقمیریو آنچه که قسمت ماست را بپذ دیبا سرنوشت جنگ دیسرنوشت است و قسمت! و با یآر

 جبران خواهد شد. جبران! هاییو جدا هایآن سخت یخواهد آمد که همه یروز

 

 دل، داریب یوصل هم خواهد شد ا روزگار

 بگذرد. غایاو هم در مییبه خود آ چون
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ی. آخر خدا نمرمیمینم کنمیمرگ م یمرگ کنم؟ من که هر چه آرزو یآرزو یتا ک ؟یقراریب یدلت بگو تا ک به

 نیرقم خورده را بب تیکه برا یسرنوشت نیشو و ا داریو ما را نه؟ ب بردیرا به وصال م زانمانی. آخر پس چرا عزخواهد

از ذهنت  یاها در گوشه. همه آنیرا فراموش کن اتذشتهاگر تمام گ یباشد. حت ادتی هانیا یو ورق بزن. همه

روزها  ،ی. آرمیکنیرا درک م هاینیریو ش هایسخت نیهمه ا یکه ما معن دیآیم یاند. روزو هک شده یخاطره ساز

 .گذرندیگذرند و مزود 

 

سه ماه موفق شده بود نظر همه را به خود جلب  یباند بود و بر همه نفوذ داشت در ط نیکه در جمع ا سیپل جاسوس

 یو مسؤل چند اتاق شده بود. دو محافظ ن،یمحافظان قرار داده بود. نام او مع هیاو را سردسته کل یخان نیکند و شاه

 رها کرده بودند. نیرزمیرا در ز تاراکه قرار بود از تارا محافظت کنند طبقه دوم بودند و 

 .دیو داد کش دیمبل نشسته بود که دو محافظ تارا را د یرو نیمع

 ن؟یمراقبت کن یمگه نگفتم از اون دختره چهارچشم ن؟یکنیم یچه غلط نجایشما دو نفر ا -

 گفت: یفور شانیکی

 .سییچشم ر -

 خود گفت: یِلب به بغل دست ریبعد ز و

 .میبر میبر -

او برخوردند. هر دو  هوشیرا باز کردند و با جسم ب نیزم ریرفتند و در ز نییاو خارج شدند و به طبقه پا دیاز د یفور

 ها با لرز گفت:از آن یکیبه طبقه دوم رفتند  یخبر دهند. وقت نیرفتند تا به مع یو فور دندیترس

 س؟ییر... ر -

 چته؟ -

 اون دخ... دختره... -
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 دِ بنال. -

 .هوشهیب -

 ها کرد.سمت آن دو حمله ور شد و شروع به کتک زدن آن نیمع ناگهان

 . رحم کن.می. شکر خوردسییر میغلط کرد -

 .دیرفت و داد کش نییها را رها کرد و سمت طبقه پاآن قهیبعد از ده دق نیالتماس کردند که مع قدرآن

 .نیتون و تکون بدتن لش دیزود پاش -

 رو به نیمع دندیرس نیرزمیبه در ز یحرکت کردند. وقت نیداغان بلند شدند و پشت سر مع یدو با دست و پا آن

 گفت: شانیکی

 در رو باز کن. -

 سمت تارا رفت نگران او را چند بار صدا زد. یفور نیدر را باز کرد و مع یفور او

 دختر؟ -

 نیزم ریاز کمر او را در آغوش گرفت و از ز یو فور عیسر یطلب بخشش کرد و سپس در حرکت شیدل از خدا در

 گفت: کردیکه حرکت م یخارج کرد و رو به آن دو نفر در حال

 دارم. هان؟ ازشیمگه نگفتم زنده و سالم ن -

 .سییر میغلط کرد -

 چالغ. یح*ر*و*م خورها -

 بعد سمت طبقه باال حرکت کرد و گفت: و

 باال. ادیهم با من ب یکی. ارهیبره دکتر و ب تونیکی -

 گفت: نیمع دندیرس یبه در اتاق یباال رفت و وقت نیهمراه مع یگریها دور شد. و دهمان لحظه از آن شانیکی
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 در رو باز کن. -

 رو به او دوباره گفت: نیدر را باز کرد و داخل رفتند و مع او

 و تخت.مالفه بردار بذار ر هیاز تو کمد  -

 تخت خواباند و گفت: یرا رو هوشیب یتارا نیهمان کار را کرد و سپس مع او

 شد؟ رفهمیو شما، ش دونمیمن م نیکرد یبهش دست دراز نمیبب -

 .سییبله ر -

 .رونیبرو گمشو ب -

 پسرک با دکتر آمد و گفت: نکهینشست تا ا هایاز صندل یکی یجا روهمان نیاو خارج شد و مع دیاز د یفور او

 دکتر و آوردم. سییر -

 .رونیخب برو ب یلیخ -

 تخت شد و گفت: کینزد هیاول یهابود با جعبه کمک انسالیم یرفت و دکتر که مرد رونیب او

 به به جناب سروان. -

 .فهمنیم کننی. انقدر نگو جناب سروان. شک مسسیه -

 خب.  اریبس -

 د و گفت:دکتر اشاره به تارا کر سپس

 ه؟یک نیا -

 برام مهمه. شیخواهر سرگرد منشِ. درمانش کن. سالمت -

 داد و گفت: نینوشت و به دست مع یاکرد نسخه نهیتارا شد و پس از آن که تارا را معا یمشغول مداوا دکتر

 دارم. ازین گهید قهیکن تا ده دق هیرو ته هانیا -
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 هست؟ یچ -

 سِرُم و چند تا سرنگ. -

 خب. اریبس -

 رفت و آن را دست محافظ داد و گفت: رونینسخه را از دکتر گرفت و به ب نیمع

 .یو برگرد یکن هیرو ته نایا دیبا گهید قهیتا کمتر از ده دق -

 .سییچشم ر -

 لب گفت: ریزد و ز یپوزخند نیرفت. مع او

 الش*خور. یهاح*ر*و*م ز*ا*د*ه -

یطبقه اول و دوم را پر کرده بودند و از محوطه مراقبت م یها که چهار گوشهمحافظ یبلند رو به همه یبا صدا سپس

 گفت: کردند،

 بره استراحت کنه. تونهی. مآدیخسته شده و خوابش م یاگه کس -

 دادند و رفتند تا استراحت کنند. رییشان را تغلحظه چند نفر پست همان

 وارد اتاق شد و به دکتر گفت: نیداد. مع نیها را به معآمد و آن لیبعد محافظ با وسا یچند

 بفرما دکتر. -

 .یمرس -

 رن؟یگروگان بگ خواستنیدختر بنده خدا رو م نیا یدونستیتو م -

 یوقت یدختر بودن. ول نیکه با ا دمینفهم رنیرو گروگان بگ یدختر هیدستور داده  نیگفت شاه موریکه ت ینه. وقت -

 .دمیفهم دمشیآوردش د صریق که امروز

 کنن؟ کاریباهاش چ خوانیم -
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 .اُفتهیبراش ب یاتفاق ذارمیبا منه. نم تشی. فعالً که مسؤلدونمینم -

 .یهست یتو پسر خوب -

 ممنون. حاال حالش چطوره؟ -

 و بزن باال. نشیآست ایلرز کرده. ترس خورده. ب -

 من؟ -

 بله. -

 که یکرد. وقت قیها را به او تزراو را باال برد و دکتر به تارا سِرُم زد و سرنگ یمانتو نیرفت و آست کینزد نیمع

 کارش تمام شد گفت:

 .فشهیح یخوشگل و جذاب. سخت -

 گفت: نیانگشتر در دست تارا قفل شد و رو به مع ینگاهش به حلقه و

 دختر متأهله؟ نیا -

 نج، شش ساله هم داره.دختر پ هیآره. شوهرش دکتر مغز و اعصاب و استخوانه،  -

 متعجب گفت: دکتر

 ؟یجد -

 آره. -

 .میمادر باشه. خب بهتره از بحث خارج بش خورهیاصالً بهش نم -

 اوهوم. -

 نیا ریبه طور مداوم گرم بمونه. در غ دی. بدنش بانیگرم نگه دار نیتونیاتاق و تا م نی. انیدختر رو بپوشون نیا -

 صورت ممکنه تشنّج کنه.
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 خونه؟ بگم شما رو برسونن خونه؟ دیری. مدمیفهم -

 .مونمیم نجایمنه. ا لی. فردا روز تعطستین یازین -

 .تونیشگیاتاق هم دیبر دیپاش -

 اتاق. نیتو ا دیبذار یبرق یبخار هی. یاوک -

 حواسم هست. -

را به اتاق تارا  یبرق یبخار نیتارا را تنها گذاشتند. دکتر به اتاق رفت و مع هوشیبعد هر دو بلند شدند و جسم ب و

 تختش ولو شد. یرفت و داخل اتاقش رفت و رو رونیاو قرار داد و به ب یبرد و دو پتو رو

 وهیکه آبم یدر حال نیو دکتر در حال خوردن صبحانه بودند. مع نیشده بودند. مع داریب یشده بود. همگ صبح

 ها گفت:از محافظ یکیرو به  دینوشیپرتغالش را م

 ؟ی؟ به اون دختر سر زدتو -

 .هوشهی. بسییبله ر -

 رو به دکتر گفت: نیمع

 .آدیچرا به هوش نم -

 لقمه را هضم کرد و گفت: دکتر

 .ادیبه هوش ب دیبا گهیها داالن یسرش اومده که! ول ییچه بال نیرزمیتو اون ز ستیمعلوم ن -

 .دوارمیام -

 باش. دواریام شهیهم -

 هستم. -

 فِیرظ غیج یخواستند بروند که به تارا سر بزند. ناگهان صدا نیسپس بعد از آن که صبحانه را خوردند دکتر و مع و

 . دیتارا به گوش رس
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 غی. جزدیرا صدا م رینام ام شیهاهیهق هق گر انیکه به هوش آمده و در م دندیو با عجله به اتاق او رفتند و د یفور

 کیبروند که تارا سوزن را به رگ دستش نزد کشیخواستند نزد نی. دکتر و معزدید مو به خو دیکشی. داد مزدیم

 و با داد گفت: ستیگر هیکرد و با هق هق گر

 .ی*ف، ع*و*ض*ی. نامرد ک*ث*ایجلو ن -

 .دیو داد کش غیبعد ج و

 .ری. امری. امری. امریام -

 .دیشد که تارا داد کش کیخونسرد دو قدم را پر کرد و به او نزد نیمع

 .زنمیرگ م یبه من دست بزن -

 ؟یخوایمگه دلت براش تنگ نشده؟ بغلش و نم ؟ینیو بب ریام یخوایاون سوزن رو بنداز. مگه نم -

از فرصت به دست آمده استفاده کرد و سوزن را  نیشد. مع رهیو غمبار به او خ یاشک یحسرت زده با چشمان تارا

 .دیو داد کش غیو دست او را محکم نگه داشت که تارا به خود آمد و جاز او گرفت و د یفور

 . ولم کن.ی*ف نامرد ع*و*ض*یک*ث* -

 . آروم باش. آروم.ششیه -

 *فِت و به من نزن. ولم کن.یدست ک*ث* -

 رو به دکتر گفت: نیمع

 بکن. یکار هیدکتر؟  -

 گفت: دکتر

 .ارمیآرامبخش م رمیاالن م -

 .دیرفت. تارا تقال کرد و داد کش یفور و

 لجن ولم کن. یک*ث*ا*ف*ت نامرد ع*و*ض* -
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 تخت خواباند و گفت: یاو را محکم نگه داشت و رو نیمع

 آروم باش. -

 فطرت.ک*ث*ا*ف*ت نامرد. پس -

 با خود گفت: نیمع

 خدا منو ببخش. -

 بر صورت او زد و گفت: یمحکم یلیس و

 ون الزمت بود.زدم چ نویا ؟یدیساکت شو. فهم -

 آن که او را بترساند ناچاراً به دروغ گفت: یبعد برا و

 .زنمیکتکت م یسر و صدا کن گهیبار د هی -

 تقال کرد و گفت: هیلحظه دکتر با سرنگ آمد و تارا با گر همان

 زندان.  ندازتتیم زنتتیم آدیاردالنم م ینامرد. داداش یدروغگو ؟یزنیمنو م -

 .شیه -

 گفت: هیتقال کرد با داد و گر شترینشست و در حال سرنگ آماده کردن بود که تارا ب یصندل یاو رو کنار دکتر

 ولم کن. خوامیولم کن. ولم کن. من آرامبخش نم -

 ! ساکت باش.هازنمتیم -

. تو رو ششیبرم پ نی. بذارنی. دلم براش تنگ شده. منو نکشرمیام شی. تو رو خدا ولم کن. بذار برم پخوامینم -

 نگم بذار برم. یزیچ یشکیبه ه خورمیخدا. قسم م

 .ریام شیتو رو ببرم پ دمیسرنگ و بهت بزنه. من قول م نیدکتر ا یو بذار یباش یاگه دختر خوب -

 . ولم کن.یگی. دروغ منییتون دروغگوشما همه -
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 .گمیدروغ نم -

 تر نگه داشت و گفت:بعد او را محکم و

 . اُفتهیبرات ب یاتفاق چیه ذارمیمن خودم مراقبتم. نم -

 . ولم کن.یحروم هیبه گروگان کمک کرده؟ دروغگو. تو  یتا حاال قاچاقچ یولم کن. از کِ کنمیمن باور نم -

 . زنمیکتکت م یجمله آخرت و تکرار کن گهیبار د هیاگه  -

 بدنش شروع به لرزش کرد و با لکنت گفت: د،یلرز تارا

 ترسم. بذار برم.... ین... نزن. نزن. من م -

 . آروم باش. نلرز. نگاهم کن.ششیه -

 بار اردالن به او گفته بود. کیگذشته افتاد که  ادی نیشد. مع رهیلرزان و به همراه بغض به او خ یابا چانه تارا

 نیک بزرگا که اسمش شاسخبه من گفت از اون عروس روزیهنوز بچه است. د یسالشه. ول ستیب نکهیتارا با ا -

 .خوادیهست م

 رو به تارا گفت: یخاطر نانیبعد از فکر خارج شد و آرام و با لحن اطم و

که برات عروسک  یبار بهش گفت هی ادتهی. زنهینم رشیو ز دهیمحکم که اردالن بهت م یها. از اون قولدمیقول م -

 هی دمیدکتر بهت آرامبخش بزنه. قول م ی. اگه بذاردمیم ها. منم از همون قولدیبخره؟ بعدشم برات خر نیشاسخ

 ؟یخواستی. مگه بغلش و نمریام شیروز خودم تو رو ببرم پ

 بدن تارا کم شد و او شوکه و متعجب گفت: لرزش

 ؟یدونیتو؟ تو از کجا م -

 . گمیباش، بهت م داریب کیدکتر بهت آرامبخش بزنه. شب ساعت  یاگه بذار -

 .یزنیگولم م ینه نه. دار -
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آره؟ نوازشت کنه، بوست کنه، آرومت کنه، اشکات و پاک کنه. مگه نه؟ من راستش  ریبغل ام یبر یاالن دوست دار -

 باشه؟ زنهیو دکتر هم بهت آرامبخش م کنمی. من ولت مگمیو بهت م

 آرامبخش نه. ی. ولخوابمیتو رو خدا. خودم م -

 نشان! کیداد که حرف او را باور کند آن هم به خاطر  او را سوق یندانست که چه قدرت تارا

 ؟یباورم کرد -

 آرامبخش نه. یآ... آره، ول -

 خونسرد رو به دکتر گفت: یلیخ نیمع

 کن دکتر. قیاون آرامبخش و بهش تزر -

 گفت: انیمظلوم و گر تارا

 من آرامبخش استفاده کنم. ذارهیوقت نم چیاردالنم به آرامبخش حساسه گفت ه یداداش -

 .ستیحرف، حرفِ منه. اردالن هم ن نجایا -

 بعد رو به دکتر گفت: و

 کن. قیتزر -

 شد. قیباال برد و دکتر مشغول تزر یاو را کم نیآست نیتقال کرد. مع تارا

 .ینه نه. ولم کن. نامرد. نه... آخ. آ -

 کرد. چشمان تارا خود به خود بسته شد. قیسرنگ را به او تزر دکتر

 گفت: دکتر

 ؟یسیپل یبهش نگفت یچ یدخترک مظلوم دلم براش سوخت. برا -

 موش داره. موش هم گوش داره. واری! چون دسیه -
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 بچه زرنگ. یآ -

 .میبر -

 بعد باهم از اتاق خارج شدند.  و

 

 دلم تنگ آغوش اوست. ،یلعنت

 ؟ییکجا پس

 ن، م یِشگیهم اریو  همدم

 ؟ییکجا تو

 ؟ییمن نما ینوایکه مرهم بر دل ب ییکجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اوقات... یبعض

 شود،یباعث م ییجدا

 بر، یشتریب ریعشق تأث که

 داشته باشد. یزندگ

 

به  جیشد، گ داریب ریبرسد، همان لحظه ام شیرا چک کرد رفت تا به ادامه کارها ریام تیپس از آن که وضع یعل

 از ذهنش عبور کرد. زیبر خورد، ناگهان همه چ مارستانیب دیسف یشد و با فضا رهیاطراف خ

 !ییتنها ش،یهاالتماس ش،یهاهیگر تارا،



 شبح کیراز پنهان 

 
256 

 

که در حال عبور از آن جا بود  یتخت بلند شد و خواست کفشش را بپوشد، همان لحظه پرستار یسرعت از رو به

 گفت: خواباندیتخت م یکه او را رو یاو شد و در حال کیدنز

 .دیبر ییجا میدکتر دستور دادن نذار یآقا -

 کرد و با دست او را پس زد و گفت: یاخم تند ریام

 برو کنار. -

 تخت نشست و با دو دست او را به عقب هل داد و گفت: یدوباره رو و

 .رمیگیدستور نم یمن از کس -

 را صدا زد. گریپرستار دو پرستار د ناگهان

 .نجایا نییایحامد؟ ب د،یحم -

 آمد و گفت: یلحظه عل همان

 .یبر یتونی. مستین یازین -

 چشم. -

 شد و گفت: کینزد ریبه ام یرفت و عل پرستار

 جلوتر. ایب -

 را از کنار تخت برداشت و وارد دو دستش کرد و گفت: دیدستکش سف یجلوتر رفت و عل ریام

 دهنت و باز کن. -

 چرا؟ -

 . باز کن.گمیسؤال نپرس. بعد م -
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بود را داخل دهان او برد و به داخل  یو عدس زیر اریرا که بس یرنگ مشک یشئ فلز یدهانش را باز کرد و عل ریام

 دندان او قرار داد. نیآخر

 آخ. -

 .نیاز ا نیا -

 شنودِ؟  -

 هم نکن. ی. دست کاراریوجه درش ن جیبه ه نوی. اانی. ممکنه سراغ تو هم بابهیرد نینه ا -

 ؟یمن بخوام مسواک بزنم چ -

 نزن. یچند وقت هی -

 مکث گفت: یاز کم بعد

 .کنهیشنود رو اردالن بهت وصل م میبر ایاالنم ب -

 .میبر -

 ارتش خارج شد و به سمت اداره رفتند.  مارستانیاز ب یو به همراه عل دیبعد کفشش را پوش و

 نشسته بود برد و گفت: یصندل یرو زیها که پشت ماز ستفان یکیاو را سمت  یاداره شدند علوارد  یوقت

 .امیبمون االن م جانیهم -

! یکنیم هیاست، نگفت چرا گر یفکر کرد، که چه مرد فروتن و خوب ینشست و به عل یصندل یرو ریبعد رفت. ام و

کرد. سپس ذهنش به سمت  نیاخالق او را دوست داشت، او را در دل تحس اورد،یتر به رو نسرکوفت نزد، از همه مهم

 یبه خود آمد که اردالن دستش را رو یصاف، وقت کشاست و دل ایریکه پاک و ب گناهش،یب یتارا سوق گرفت، تارا

 شانه او قرار داده بود. به خود آمد و گفت:

 شده؟ یزیچ -

 تلخ زد و گفت: یلبخند اردالن
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 ست؟ چند بار صدات زدم.حواست کجا -

 تارا! -

 .ستین -

 چشمات! -

 ؟یچشمام چ -

 تاراست. یچشما هیشب یلیخ -

 کرد و گفت: یتلخ یدوباره خنده اردالن

 .میخب. برادر و خواهر یعیطب -

 موضع گفت: رییتغ یبعد برا و

 پاشو، پاشو پسر خوب. -

 شد و گفت: رهیو در عمق چشمان نافذِ اردالن خ ستادیا ریرا بلند کرد. ام او

 ؟یدینخواب شبید -

 گفت: نیغمگ اردالن

 .آدیخواب به چشمام نم ستیاز وجودم ن یمین یوقت -

 اون تمام وجودِ من. یول -

 .دونمیم -

 گردن او برد و گفت: کیرا نزد یرنگ یفاصله داد و شئ مشک یرا کم ریام قهیبعد  و

 باهات باشه. دیبا یریشنودِ، هر جا م نیا -

 بخوام لباس عوض کنم. دیشا -
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 .یکنیوصل م کنمیوصل م اتقهی ریکه ز یطورنیهم -

 باشه. -

 روشن کن.  یتو خطر یدید یخاموش باشه. هر موقع دیکه وقتش نشده با یاالن شنود خاموشه. تا موقع -

 ؟یچطور -

 روش. یزنیدکمه کنارش هست که م هی -

 .دمیفهم -

 بعد وصل کرد و گفت: و

 خوبه. در ضمن... -

 مکث کرد و ادامه داد. یکم

 . حواست جمع باشه.شتیپ ادیکنه و ب یمعرف ماریشخص مورد نظر ممکنه خودش و به عنوان ب -

 باشه. -

 ر؟یام -

 هوم؟ -

 !یاری! سر خودت بال مال نیاریدر ن یباز ونهید -

 شد و گفت: گرید ییبه جا رهینگاهش را از چشمان او گرفت و خ ریام

 .دمینم یقول -

 با تشر گفت: اردالن

  ر؟یام -

 .تونمیمن نم ،یتونیبه خدا نم ؟یآروم باش یتونیم نینگاه به خودت بکن، بب هی -
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 دو بار بر شانه او زد و گفت: اردالن

 .دمیو بهت قول م نی. ادمیمن نجاتش م -

 ون.ممن -

 ترگل خونه ماست. یراست -

 .رمیگیم یبراش از مهد کودک مرخص یمدت یبرا رمی. امروز میمرس -

 برم. روز خوش. دیبا گهیخوبه. من د -

 روز خوش. -

 به اتاق جلسات رفت. یفور یاجلسه یبرا اردالن

گرفت. بعد  یاو مرخص یشد. اول به مهد کودک ترگل رفت و برا نشیرفت. سوار ماش رونیهم از اداره رفت. به ب ریام

کرد.  یباز یحرف زد. با آرشام و دالرام کم یآن جا ماند و با سودا کم یساعت کیبه خانه اردالن رفت و حدود 

و از رفت  رونیآرام نمود و بعد ب گرفت،یمادرش را م نهدخترک را که بها نیترگل گذاشت و ا یوقتش را برا نیشتریب

 لحظه هم از ذهن او خارج نشد. کی یها رفت. در تمام مدت فکر تارا حتخانه آن

 کار کردن نداشت اما، مجبور بود. یسر بزند، حوصله مارانشیرفت تا به ب مارستانیب به

شد و  که منصرف ردیبه اتاق کار خود رفت و تلفن را برداشت تا با سهند تماس بگ میمستق د،یکه رس مارستانیب به

 مارستانیرا تن کرد و از اتاق خارج شد و سمت بخشِ ب یدکتر دیبلند شد و کت را از تن جدا کرد و روپوش سف

 حرکت کرد.

 گفت: یظاهر یرفت و با لبخند مارانیاز ب یکی سمت

 به به صدرا، حالت خوبه؟ -

 سالم دکتر بله. -

 ؟یدرد ندار گهیوضع دستت چطوره؟ د -
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 دکتر. کنهیمدرد  یلیخ -

 با دست او ور رفت و گفت: یخم شد و کم یکم ریام

 آد؟یدردت م کنمیم یدست کار -

 آره. -

 رو به پرستار کرد و گفت: ریام

 .نیمسکن بهش بزن هی -

 چشم دکتر. -

 بعد رو به صدرا گفت: و

 از دوست دخترت چه خبر؟ ی. راستیمرخص گهیتا دو ساعت د -

گفت دوستم داره. ازش وقت خواستم تا وضع دستم خوب بشه. با پدر و مادرم صحبت کنم برم  شبید -

 .شیخواستگار

 .یخوبه. مؤفق باش -

داشت. (  یکه قصد خودکش یرفت. ) همان پسر یگرید ماریبعد از او عبور کرد و پرده را کنار زد و بست و سمت ب و

 گفت: اشیرفت و با همان لبخند ظاهر کشینزد

 ؟یندار یقصد خودکش گهیبه به مردِ جوان. د -

 .دونمینم -

 کرد و گفت: یاخم ریام

 ذهنت مشوّشه؟ ست؟یحالت خوب ن -

 اوهوم. -
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نداشت، با آن  یمناسب یِتارا بود، وضع روح شیخودش هم داغان بود و ذهنش مشوّش بود و تمام حواسش پ نکهیا با

رد تخت ب کیبرداشت نزد واریرا از کنار د یآرام و درمان کند. صندل رفت تا او را کشیزد و نزد یتصنع یحال لبخند

 آن نشست و گفت: یو رو

 رداد؟یاسمت ت -

 بله. -

 همه مشوّشه؟ نیذهنت ا یبرا چ ردادیخب ت -

 گفت: نینهاد و غمگ ریبود، سر به ز ردادیکه نام او ت ماریب پسرک

 دلتنگ مادرم هستم. -

به تارا و ترگل  شیایاز دست داده بود و تمام دن شینداشت، پدرش را دو سال پ خودش هم مادر کرد،یدرک م ریام

 سوخت. آرام گفت: ماریب یاز دست داده بود. دلش برا شی. مادرش را هفت سال پشدیخالصه م

 خدا رحمتش کنه. -

 ممنون. -

 نگاهم کن. -

 گفت: دیاو را د یچشمان اشک یوقت ریشد. ام رهیخ ریبه ام یاشک یسر بلند کرد و با چشمان ردادیت

 کن. فیبرام تعر -

 ؟یاز چ -

 شد مادرت مُرد؟! یچ نکهیاز ا ز،یاز همه چ -

 نمرد، بابام کشتش. -

 بده. حیخب برام توض -

 راستش... راستش... -
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 بگو. -

 آخه... -

 شده؟ یطور -

 کم، گفتنش برام سخته. هی -

 .یحرف بزن دیبا ی. ولدونمیم -

 با سانسور بگم بعد که حالم بهتر شد کامل بگم؟ شهیم -

 خب. منتظرم. اریبس -

که  ییهم تا جا ریکرد، ام فیتعر ریام یرا طور خالصه برا اشیپسرک با غم و اندوه زندگ قهیاز چهل و پنج دق پس

 تا از تنش دور باشد.  کردیاو را آرام م توانستیم

که  یدر حال ریخارج شد و سمت خانه حرکت کرد که سودا با او تماس گرفت. ام مارستانیاز ب ریشده بود و ام ظهر

 را جواب داد. یگوش کرد،یم یرانندگ

 الو؟ -

 ؟یخوب ریسالم ام -

 ؟یسالم دخترعمو تو خوب -

 مون.خونه یایزنگ زدم ناهار ب -

 .خورمیم یچ هیممنون. خودم  -

 .گهید ایب -

 .کنمیکوفت م امهیغذاتون و با ناراحت امیمن ب -

 .ای. پس انقد من من نکن و پاشو بمیما هم ناراحت -
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 ترگل خوبه؟ -

 !گهید یایآره. م -

 .رینه. ظهر بخ -

انه خ کیتار یرا پارک کرد و وارد فضا نیادامه داد و سمت خانه رفت. ماش یبعد تلفن را قطع کرد. سپس به رانندگ و

پرت کرد و ولو شد. خانه  یمبل یمبل پرت کرد و خود را رو ید و روشد. برق را روشن نکرد. کت را از تن جدا کر

 ی. فضادادیتارا را م یخانه بو نی. اخواستی. دلش تارا مشدیم دهیروشن بود و نور آفتاب از پنجره به داخل خانا تاب

 یهاطنتیش ادیتلخ زد و به  یدلتنگ او بود! لبخند ریبود. و چه قدر ام ریدلگ شیبایز یهاخانه بدون تارا و خنده

فکر کرد که خود  شیهایبازو لوس شیهادلتنگش شد. آن قدر به تارا و خاطراتش و خنده شیاز پ شیتارا افتاد و ب

 اش بسته شد و به خواب رفت.به خود چشمان خمار و خسته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .یخان نیگاه شاه یمخف

 انقالب.  دانیم_انتهر

 ۲.۲.3.۲.۲۴.3.۴.1۲.  یمخف کد

که تمام تار و  پود او بسته به  یبود، کس ریروان شده بودند و دلتنگ ام شیهااشک لیشده بود، دوباره س داریب تارا

ظهر که ناهار خورده  روزیاش بود. از دگرسنه کرد،یکرده بود. ضعف داشا، دلش درد م میجان او بود و عشق را ترس

وب خ یغذا ریدل س کیافتاد. تا االن گرسنه مانده بود و دلش  تفاقنزده بود و بعد هم آن ا زیچ چیلب به ه گریبود د

بلند هق زد. همان  یو با صدا ستیگر شتریکه با پول حرام وارد دهانش شود. ب ییحالل باشد. نه غذا خواست،یم

 زد و با اکراه گفت: یشد و پوزخند ها وارد اتاقاز محافظ یکیلحظه 

 اد؟یبگم دکتر ب ست؟یحالت خوب ن -

ادامه  یشد و با لحن چندش وار کیبه او نزد ی. محافظ کمدیدر خود مچاله شد و مردمک چشمانش از ترس لرز تارا

 داد.

 بهت حال بدم؟ یخوایم ؟یدیکوچولو ترس یآخ -
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 یااش از درد گلو در هم شد. لب و دهانش خشک بود و قطرهسوخت و چهره شیکه گلو دیکش غیبا تمام جوان ج تارا

 از حد. شیاش بود. ب. تشنهخواستیآب م

 گفت: محافظ

 بهت خوش... -

 بر دهان او زد و گفت: یآمد و مشت محکم نیلحظه مع همان

 آ*ش*غ*ا*ل؟ یزد یتو چه زر -

یزد. تارا که م کیرک یهااز اتاق هل داد و پشت سر هم او را کتک زد و به او ناسزا گفت و حرف رونیاو را به ب و

پتو فرو  ریخود را در آغوش گرفته بود و ز یپناهیب ی. و چون جوجهباختیو رنگ م دیکشیمدام خجالت م د،یشن

رو به محافظ داد  دیاز کتک زدن کش پس از آن که دست نی. معستیگریم شیهاهقبلند هق یرفته بود. و با صدا

 و گفت: دیکش

 .یبکن یغلط اضاف گهید نمیص*ف*ت.  نب_خور ، س*گ_ح*ر*و*م -

 تر داد زد. بلند

 ؟یدیفهم -

 یبه موها یدست نیگفت و دو محافظ آمدند و او را بلند کردند و سمت اتاق دکتر بردند. مع یلرزان چشم محافظ

رفت و کنار تخت  کشیفوت کرد و سمت اتاق تارا رفت، نزد رونیو نفسش را پر حرص به ب دیخوشتراش خود کش

 صدا زد. ینشست و او را به آرام

 دختر؟ دختر خانوم؟  -

او قصد ندارد  دیکه د نی. معکردیاو را آرام نم نیآرام مع یصدا کرد،یم هیگر د،یلرزیجرئت حرکت نداشت و م تارا

 .دوباره صدا زد دیجلو آ

 تارا خانوم؟ -

 و با داد گفت: دیکش غیج تارا
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 ز*ا*د*ه._. ح*ر*و*مخوامیو م رمیبرو گمشو، بذار برم. من ام ؟یخوایاز جونم م یچ -

و  هالهیوس یشد. او که پاک و صاف بود و مأمور دولت، او که ح*ر*ا*م خور نبود. او حت نیو خشمگ یعصب نیمع

 چی. و تا االن هخوردیکرد حالل م هیته یرا با حقوق آگاه کردیفاده مو است خوردیم نجایرا که ا ییهازیچ

 :دیغر یکنار زد و عصب ارات یلب نزده بود. پتو را به شدت از رو ایرا دست و  یح*ر*ا*م*

 .زنمیکتکت م یتکرار کن گهیبار د هیبهت گفته بودم  -

 آن که او را بترساند داد زد و گفت: یبعد برا و

 .ارینادر؟ شالق و ب -

 گفت: هیو التماس کرد و با گر دیو ترس دیکش غیج تارا

 .گمینم گهیتو رو خدا. اشتباه کردم د -

 .دیاش لرزداد و رفت. تارا چانه نیدر را باز کرد و شالق را دست مع نادر

 تو رو خدا. -

 ...گهیبار د هی -

 کرد و دوباره ادامه داد. مکث

 شد؟ رفهمیش زنمتیم یکنتکرار  گهیبار د کی -

 بله. -

 دختر خوب. نیآفر -

 شالق را داخل کمد گذاشت و شماتت وار به او گفت: و

 شه؟یچشمه اشکت خشک نم یزیریهمه اشک م نی. اگهیبسه د -

 نه. -
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 بس کن. -

 .خوامینم -

 دکتر بهت آرامبخش بزنه. گمیم یکن جادیدوباره سر و صدا ا ی. بخواهیکاف -

 زندان. یاُفتیآخرش م -

درس عبرت شده.  هیو به قصد کشت زدم برا بق شیکیها راحت باشه از محافظ التی. من کار دارم دختر. خاُفتمینم -

 کرد بهم بگو. جادیبرات مزاحمت ا ی. هر کانیسراغت نم گهید

 ینشد از مرد شیش بود و رواجا آمد. تشنه یو حال تارا کم رونیاز اتاق ب نیاکتفا کرد و مع یبه تکان دادن سر تارا

 یحت دانست،یخانه را کالً حرام م نیآب طلب کند، او که ا شدیم یاوقات عصب شتریو ب کردیکه گاهاً از او مراقبت م

 یخانه را بنوشد و بعد جوابگو نیاز آب ا یحت دیترسیم دانست،یمخانه حرام  نیآب پاک و زالل خدا را هم در ا

نه؟ اصالً سؤال هم  ایکه او غذا خورده  دانستیاز حواسش به او بود، نم یمیباشد. به نظرش چرا مرد که ن شیخدا

 کردهضعف  خواست،یآب م خواست،یگرفت و دلش به تنگ آمد. دلش غذا م یرحم یهمه ب نینکرده بود. دلش از ا

. دلش دهمیقرار م میاهایرو سیآن دختر را تندپاک بود نبود؟ مگر بد است؟ من که عاشقانه  یادیدخترک ز نیبود، ا

 .ستیحال گر ی. بخواستیقرار بود و آغوش امن شوهرش را م ی. دل او بندیرا بب رشیزنده بماند و ام خواستیم

 

 قدر سخت است، چه

 ،یباش یآغوش دلتنگ

 توست. یفقط برا یبدان که

 ها با تو فاصله دارد.فرسنگ اما،

 

یو م دیکشیم ریاش تمعده آورد،یتخت ولو شده بود، ضعف داشت او را از پا در م یرو حالیشده بود، تارا ب غروب

دخترک مگر  نیساخت. ا یرا بر زبان جار ریداشت، از خدا کمک خواست و باز هم نام ام یدیدل درد شد سوخت،

کرخت از جا بلند شد  ،یسختحالت تهوع کرد، به  ساحسا کرد؟یرا تحمل م یسخت دیچه قدر توان داشت؟ تا کجا با
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 شد،یکه داخل اتاق سمت چپ قرار داشت رفت و باال آورد، آب زرد از دهانش خارج م یو حمام یو سمت دستشور

جانش را به هم  یب یتخت انداخت و پاها یرو حالیدست و صورتش را شست و از دستشور خارج شد و خود را ب

 سمیو کمبود کل یکمخون رفت،یم شیپ طورنیبود، اگر هم شیهاهیرگ نیتنها همدمش هم ست،یچسباند، باز هم گر

 .شدیخوب شده بود، دوباره شروع م ریکه به لطف ام

 شد. هوشیدرد و ضعف دور شود، اما، ب نیرا بست تا بخوابد و از ا چشمانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود  یقرار عشق یکه ب ریضربان قلب ام یجزء صدا شدینم دهیشن ییصدا چیه ک،یغرق در سکوت بود و تار خانه

 که حاال کنارش نبود. 

 ادیفر کرد،یبغض م کرد،ینم هیتارا بود. گر شیبود. تمام فکر و ذهنش پ دهیمبل دراز کش یخوب نبود و رو حالش

 اش.کرده زیعز یبرا دیکشی. دلش پر مدیکشیم ههیش یزخم یچون گرگ زدینم

 ،یول کرد،یحنجره پاره م زد،ی. داد مآمدیبر نم یبد شده بود و از دست او کار شیاو الهام شده بود. حال تارا به

 ادیو مدام نام تارا را فر زدیدر خانه قدم م شانی. بلند شد. پردیشنیبود نم شیدردها کیجز خدا که شر کسچیه

کوچک چسبانده  یپانسمان سرش را باز کرده بود و فقط چسب زخم ت،شکسیم لهیوس تی. از حرص و عصبانزدیم

و  . بلنددیکش ادیافتاد. فر ییاش در جاشکست و هر تکه یبد یرا شکست و گلدان با صدا یعسل یبود. گلدان رو

 نام عشقش را ضجه زد. دهیکش

 ااتارا -

. با آن حال دست بر نداشت و هر چه رو و قصد بند آمدن هم نداشت رفتیم یدیبود و خون شد دهیضرب د دستش

 . زدیو نام تارا را ضجه م شکستیبود را م شیبه رو

 شد. هوشیافتاد و ب نیرفت و با سر بر زم جیبشکند که سرش گ یگریگلدان د خواست

 دهیفا زدیرا صدا م ریبود و به پشت در رفته بود. هر چه ام دهیاو را شن یبود صدا یکه عباس آقا نام شانهیهمسا

در را باز کند  شودیموفق نم دید یدلشوره به جانش انداخته بود. وقت ریاز بابت ام اشینداشت. نگران بود. نگران

 گذاشت. انیدر م وبه خانه رفت و شماره اردالن را گرفت و با ا یفور
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و را ا شانیکه حال پر یشور افتاد، مصطف زیسالن جلسات را ترک کرد در دل او ن یفور دیفهم نکهیبه محض ا اردالن

 در چشمان اردالن شد و گفت: رهیبود خ دهید

 شده؟ یسرگرد چ -

 یبودند. نگاه نگرانش را به مصطف یافتاد، حدود ده نفر تیتک تک جع نیکرد، بعد نگاهش ب یبه او نگاه اردالن

 دوخت و گفت:

 برم. دیبا -

 اردالن را از چشمان او خوانده بود دلش شور زد و بلند شد و گفت: یهم که نگران یبعد بلند شد که برود. مصطف و

 .امیبذار منم ب -

 من جلسه رو اداره کن. یبمون و به جا کنمیخواهش م -

 شد که اردالن گفت: رهیمستأصل به اردالن خ یمصطف

 . مطمئن باش.کنمیباشه خبرت م ازین -

 رفت. ریخارج شد و سمت خانه ام یکرد و به سرعت از آگاه یخداحافظ تیبعد از جمع و

 فت:گ یکوتاه یشد با سالم و احوال پرس کیاردالن نزد یدر منتظر بود. وقت رونیعباس آقا ب دیبه خانه او رس یوقت

 شده؟ یچ -

 دو ساعت داد و هوار راه انداخته بود. یکی. تمام آدینم ییصدا چیاست ه قهیده دق -

 در و بشکنم. دیبا -

 .شهیدم. نممن امتحان کر -

 زد و گفت: یلبخند اردالن

 .شکنهینم یچیتو ه کلیآره خب. با ه -
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 تر باشد.کوچک یدو سال ای کی دیسن او بود. شاهم یول یآقا الغر بود و اندام عباس

خورد اما، باز نشد. سپس با ضربه دوم در باز شد و به همراه عباس  ی. تکاندیدر رفت. محکم به در کوب کینزد اردالن

. با عباس آقا دید نیزم یرو هوشیرا ب ریبرق خانه را روشن کرد و خانه را آشفته و ام مهیآقا وارد خانه شد. سراس

با سهند  یستاد و فوراش فراز عباس آقا تشکر کرد و او را به خانه نسمت او رفت و او را به اتاق خواب بردند و اردال

بود. سهند ناراحت رو به اردالن  هوشیچنان باو هم ،یرا مداوا کرد. ول ریبعد سهند آمد و ام یقیتماس گرفت و دقا

 گفت:

 نشد؟ یاز تارا خبر -

 نه متأسفانه. -

 آخه چرا؟ -

 .میباهاش ارتباط برقرار کن میتونیچند وقته نم میاونا گذاشت یکه برا یبا جاسوس -

 .یلعنت -

 لعنت به من. -

 آروم باش. -

 ؟یفهمی. سهند داغونم. متونمینم -

 آره. -

 خب پس نگو آروم باش. -

 باشه. اردالن؟ -

 جانم؟ -

 هوم! میکن زیکم تم هی میبر ایشده. ب دهیخونه به گند کش نیا -

 .میباشه بر -
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شد و به روز اولش برگشت  زیبعد باهم از اتاق خارج شدند و شروع به نظافت خانه کردند. پس از دو ساعت خانه تم و

 حمام کردند و اردالن به آشپزخانه رفت و رو به سهند گفت: یو بعد نوبت

 .میباهم بخور ارمیم کنمیدرست م یزیچ هیبمون. من  ریام شیلطفاً برو پ -

 باشه. ممنون. -

 م؟ینون بخور ایقط برنج درست کنم ف -

 سفارش بده. رونیخب از ب یدرست کن یخوایاگه برنج م -

 باشه. -

 سه پرس. ریام یدو پرس. برا ینفر -

 سه پرس؟ -

 .دمیخودم پولش و م سیخس -

 براش. ادهیداداش! ز هیچه حرف نینه. ا -

 نخورده کمم هست. یچیدو روزه ه -

 باشه باشه. جوجه سفارش بدم؟ -

 .یدوست دار یهر چ -

 باشه.  -

 رفت. ریبعد سمت تلفن رفت. سهند هم سمت اتاق ام و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گفت: نیدر حال گرفتن نبض او بود که مع کردیبودند و دکتر داشت او را مداوا م ستادهیسر تارا ا یو دکتر باال نیمع

 حالش چطوره؟ ؟یدکتر ساالر -
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 روز رسونده. نیدختر رو به ا نیا ادینداره. ضعف و استرس ز یفیهم تعر شیخراب. وضع جسم شی. حال روحمیوخ -

 اردالن فداش بشه. -

 بذار. هیما چارهیاز جون اون ب یتو ه ستیسرگرد منش ن -

 ها.بله که، برادرشه -

 !یخب. راست یلیخ -

 هوم؟ -

 ؟یبا مرکز ارتباط برقرار کن یتونست -

 هنوز بهم شک دارن. یچند نفر هیندارم.  تینه هنوز. موقع -

 گفت: نیشد و رو به مع رهیبه تارا خ یساالر دکتر

 دونه؟یآوردنش اردالن م نجایا دوننیاش مبنده خدا! خانواده -

 نه هنوز. اونا منتظر حرکت من هستن. -

 بکشه؟ یسخت یدختر طفل معصوم گناه داره. تا ک نیخب بچه دست بجنبون. ا -

 تو سرشونه! یفیاش چه نقشه کثو دار و دسته نیشاه ستی. معلوم ندونمیواال نم جمیخودم گ -

 :دینال فیلحظه تارا ضع همان

 آ... آب، آب. -

 گفت: دکتر

 براش. اریبرو آب ب -

 و ناله وار گفت: ستیباز کرد و گر ینش را کمتارا چشما اورد،یبلند شد تا برود آب ب شیاز جا یفور نیمع

 .رمیام شیپ نیتو رو خدا منو ببر -
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 گفت: ینیدست او را در دست گرفت و مهربانانه فشرد و با لبخند دلنش دکتر

 آروم باش دخترم. -

 به... من... دست... نزن. -

مثل تو  یخانوم گل و با وقار دختر هیکلمات مناسب  نی. هرگز نگو. استمی*ف و ح*ر*و*م نیاومم. من ک*ث* -

 .ستین

دهان او برد که تارا سرش  کیآب آمد و کنار تارا قرار گرفت و نزد وانیبا ل نیدستش را آرام فشرد. همان لحظه مع و

 گفت: نیرا برگرداند. مع

 ؟یخواستیمگه آب نم -

 که ح*ر*و*م باشه نه. یآب -

 .ستیآب ح*ر*و*م ن نیا -

 دروغگو. خوامینم -

 . ایکنیم یبا اعصاب من باز یدار -

 دکتر به حرف آمد و گفت: ستیگر شتریو ب دیترس تارا

 ترسه؟یازت م ینیبیچته؟ مگه نم -

 ول کن دکتر. -

 درست صحبت کن. -

 لحظه از کوره در رفتم.  هیشرمنده.  -

 اشکال نداره. -

 .دیبه هر حال ببخش -
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 هم براش درست کن. حالل! یدرست و حساب یغذا هیبخر.  یآب معدن هی. پسرم برو براش دمیبخش -

 !یدونیدکتر شما که م یول -

 بدم. حیبراش توض اتیها رو با جزئحرف یسر هی کنمیم ی. تو برو من سعدونهیبچه که نم نی. ادونمیبله من م -

 موش داره. واری. دنیمواظب باش -

 برو. دونمیم -

 را مناسب دانست و رو به تارا گفت: تیرفت و دکتر موقع نیمع

 .ختهیروزها اعصابش بهم ر نی! ایناراحت نباش نیاز دست مع -

 مظلوم گفت: تارا

 منو بزنه. خوادی. همش مترسمیازش م -

 غلط کرده. بلوف زده. -

 نه. -

 بدم.  حیالزمه برات رک و پوست کنده توض یدونیهست که نم زایچ یسر هیدخترم  -

 ؟یچ -

 و از دهنت نپره. ینگ یرو به کس میزنیکه م ییحرفا یقول بد دیبا اول -

 قول. -

 .ییبخش جنا رهیسرگرد سوم دا سِ،یپل نیمع -

 متعجب گفت: تارا

 ها؟ -

 گوش کن. -
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 باشه. -

هست که اومده اطالعات جمع کنه. اون با برادرت همکاره. سرگرد  ینفوذ هی نیدکترم. مع سیپل یرویمنم تو ن -

 اردالن منش.

 دروغ؟ -

 .گمیراست م -

 ده؟ینم یچرا منو فرار سهیاگه پل -

 .اُفتهیبهش مشکوکن. خطرناکه ممکنه جون هر دوتون به خطر ب یچون چند نفر -

 اُفته؟یپس چرا به خطر ب سه؟یپل دیگیمگه نم -

 .میبا مرکز ارتباط برقرار کن میما هنوز نتونست -

 چرا؟ -

حرکت از  هی. اردالن منتظره اُفتهیجون هر سه مون تو خطر م میاشتباه بکن ی. اگه حرکتستین تیچون موقع -

 و شروع کنه. تشیفعال سیماست تا پل

 نجام؟یا دونهیم یداداش -

 که چند تا هست. ندونیندارن فقط م یگاه اطالع یمخف نیاونا از ا -

 م؟ییما االن کجا -

 انقالب. دانیم -

 ست؟ین زیتبر نجایمگه ا -

 ؟یچ -

گفته که منو  نکهی. اون هم مثه ازهیکه تبر سییر شیمنو ببرن پ گفتنیداشتن م دنیآخه اون روز که منو دزد -

 شاهد... اممم. دیشه گاهیببرن مخف
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 متعجب گفت: دکتر

 ن؟یشاه -

 آره آره. -

 زه؟یتبر سییگفتن ر یتو مطمئن نمیبب -

 ه؟یک سییآره. ر -

 .رانیتو کل ا انیباند قاچاقچ سیی. رنیهمون شاه -

 .ترسمیمن م یوو -

 .میمراقبت هست میهست نیکه من و مع ینترس. تا موقع -

 .کنهیم تمیبدجنسه. همش اذ یلیاون خ -

 .یذاریتو هم سر به سرش م -

 .زنهیکتک م -

 .هیو خوب قی. اون سرگرد الزنهینم -

 لحظه در از پشت صدا خورد. دکتر مشکوک گفت: همان

 .امیاز جات تکون نخور. االن م -

کرد محافظ  بیدنبالش رفت و او را تعق یفور رودیهل کرده و دارد م یمحافظ دیرفت و د رونیاز در ب یبعد فور و

 و گفت: ستادیا شیکه دکتر رو به رو ردیماس بگخارج کرد و خواست ت بیرا از ج یرفت و گوش نیرزمیسمت ز

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا -

 هل کرده گفت: محافظ

 .یچی... هیمن؟ ه -
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 و بده من. یگوش -

 ها؟ -

کفشش بود در آورد و سمت او نشانه گرفت  کیباال داد و اسلحه را از داخل جوراب که نزد یلبه شلوارش را فور دکتر

 گفت: یو محکم و جد

 نکردم. یتو مخت خال ریت هیو بده تا  یگوش -

 غلط کردم. -

 کرد و گفت: کیاول را به هوا شل گلوله

 بده من. اهللی -

 بودند را صدا زد. هایها هم جزو نفوذرا دست او سپرد و به دو محافظ را که آن یگوش محافظ

 ال؟یصادق دان -

 ها گفت:دو آمدند و دکتر رو به آن هر

 .نیبعد دست و پا و دهانش و محکم با طناب ببند .نشیخوب بگرد -

 چشم. -

سر و صدا آن جا را ترک کردند و دکتر  یب یلیبستند و بعد خ یصندل یشدند و او را رو کیدو به محافظ نزد هر

 دوباره به اتاق تارا برگشت و تارا گفت:

 شد؟ یچ -

 نبود. یخاص زیچ -

 شد که دکتر گفت: رهیبه او مشکوک خ تارا

 برات خطرناکه. یبدون نیاز ا شتری. بهیکاف یبدون قدرنیمه -
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 باشه. -

 ؟یحاال بهتر -

 .حسهی. تمام بدنم برهیم جی. سرم گکنهی. دلم درد مکنهیام درد منه. همش تپش قلب و حالت تهوع دارم. معده -

 گفت: ریبعد سر به ز و

 .ریام شیمنو ببر پ -

 ناراحت گفت: دکتر

 .کنمی. من کمکت میزود خوب بش شاهللی. اآدیبر نم یکار چیمتأسفم در حال حاضر از دست ما ه -

 گفت: یخاطر نانیتارا مغموم و گرفته شد. دکتر با لحن اطم حال

 نباش دختر خوشگل. دیهم هست. نا ام ی. منم هستم. مصطفدنیو اردالن نجاتت م نیمع -

 تلخ گفت: یو با لبخند مضاعف در دل او روشن شد یدیام نور

 .تونیممنون. و تشکر از دلگرم -

 قابل دخترم و نداره.  -

 پر از غذا و مخلفات آمد و گفت: ینیبا س نیلحظه مع همان

 خوشمزه با مخلفات. یغذا نمیخب تارا خانوم ا -

 کنار تخت گذاشت و گفت: یبعد رو و

 .یهمش و بخور دیتره. باحالل یاز هر حالل -

 شد و نادِم گفت: رهیبه او خ تارا

 جناب سرگرد. خوامیمن بابت رفتارم عذر م -
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وقت قصد کتک زدنت و نداشتم فقط خواستم بترسونمت. شرمنده  چی. من هیمنو ببخش دی. تو هم باستیمهم ن -

 خواهر.

 تون شرمنده.دشمن -

 شد و ناگهان از دهانش خارج شد. رهیتخت نشست و به غذا خ یآرام بلند شد و رو تارا

 ملس و ترش هم بود. هوس کردم. زیچ هیکاش  یا -

 ؟یامگه حامله -

 گفت: نیبرد که مع ریسرخ شد و سر به ز تارا

 .ارمی. من تو اتاقم رب انار دارم. االن برات مخوامیمعذرت م -

 بلند و شد و رفت. دکتر رو به تارا گفت: یفور و

 .یحامله باش ستین دیبع یتو دارکه  یعالئم نیبا ا -

 گفت: نیشرمگ تارا

 نه دکتر. -

 .ارمیبرات م کنمیم هیچک ته یبیب هیفردا  ؟یدونیاز کجا م -

آن را برداشت و   جانشیب یهاآمد و رب انار را کنارش نهاد، تارا با دست نینهاد و سکوت کرد، مع ریسر به ز تارا

ا هتارا که متوجه حرکت آن دندیزد و باهم خند یبه دکتر چشمک نیپتو قرار داد تا بعداً بخورد که مع ریکنارش ز

 گفت: نیسرخ شرمگ یهاشده بود با گونه

 .خوامیمعذرت م -

 با همان خنده رو به تارا گفت: داد،یتر نشان مکه او را جذاب ینیبا خنده نمک نیمع

 . راحت باش.ستیمهم ن -

 .یکنیم تمیاذ گمیالن مبه ارد -
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 دختر. یقدر تو ناز دارچه -

دهان او برد و  کیآغشته کرد و قاشق غذا را نزد مهیاو را با خورشت ق یغذا نینگفت. در عوض مع یزیچ گرید تارا

 گفت: نیتارا شرمگ

 بخورم. تونمیخودم م -

 تا حالت خوب بشه. رسمی. فعالً خودم بهت میخجالت بکش ستین یازین -

 گفت: نیرو به مع رفتیکه سمت در م یاز جا بلند شد و در حال دکتر

 . حالش بد شد خبرم کن.رمیم گهیمن د -

 ممنون دکتر. -

 .دهیشن ییزایچ هی. فکر کنم نیرزمیبه حال اون محافظ بکن انداختمش تو ز یفکر هی یراست -

 باشه. یاوک -

آب  یکه تارا سر عقب برد و کم گذاشتیشت ساالد در دهان او مکل غذا را به خورد تارا داد و دا نیرفت و مع دکتر

 خورد و گفت:

 .گهید خوامینم -

 مونده. گهیکم د هیبخور.  -

 نه. -

 تارا خانوم؟ آمم بخور. -

 تا ته غذا را به خوردش داد و گفت: و

 حاال شد. -

 ممنون. -
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 در آورد و رو به تارا نشان داد و گفت: بیاز ج یبعد کاغذ و

 .ریبگ نویا -

 گفت: جیبه اعداد نامفهوم شد و گ رهیآن را گرفت و خ تارا

 ه؟یچ نیا -

کد همراهت  نیا دیبا یارتباط برقرار کن ینفوذ هیبا  ایباهام  ی. هر موقع خواستهاستینفوذ یبرا یکد مخف نیا -

 باشه.

 و چهار، دوازده (. یو چهار، س ستیو ب ستیو سه، دو ستیو ب ستی) دو ۲۲3.۲۲۴.3۴1۲ -

و چهار، سه چهار، دوازده. متوجه  ستی. دو دو، سه دو، بیبخون یطورنیا دیبا نیبب ینه نه. اعداد و اشتباه خوند -

 ؟یشد

 آره. -

 خب حاال تکرار کن. -

 ؟ینطوریهم ۲.۲.3.۲.۲۴.3.۴.1۲ -

 باشه. ادتی شهیهم دیکد با نی. انیآفر -

 ده؟یم یچه معن یباشه. ول -

 بهتره. یندون ادیز -

 بخوابم. شهیم -

 باشه. حالت هنوز کامل خوب نشده. -

 همش مال خودم باشه؟ یترش -

 بهم بگو. یدارم. مال خودت. باز هم خواست ادیز -
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 ممنون سرگرد. -

 .شنونیبهم نگو سرگرد م گهید -

 . ممنون.نیباشه. آقا مع -

آورد و در آن را باز کرد و  رونیرا ب یپتو ترش ریاز ز یغذا را برداشت و از اتاق او خارج شد. تارا فور ینیس نیمع

 و به دیخورد. سپس در را بست و آن را کنار بالشش گذاشت و دراز کش شتریو ب دیزد و خورد، مزه را چش یانگشت

 از خواب فرو رفت. نیریش یاخلسه

 کیبا مرکز ارتباط برقرار کند، نزد توانستیبود م دهیکه کش یارفت، با نقشه نیزم ریبه ز الیبا صادق و دان نیمع

 گفت: نیمحافظ شد و صادق رو به مع

 .میبکن یفکر هیزودتر  دیباخبر بشه و دنبالش بگردن ما با شیطوالن بتیممکنه گروه از غ -

 گفت: الیرو به دان نیمع

 دهنش و باز کن. -

 بعد رو به صادق گفت: و

 فکر اونجا رو هم کردم. -

 ؟یچه فکر -

 گفت: نیلحظه محافظ خشمگ همان

 ن؟یسیشماها پل -

 زد و رو به او گفت: یپوزخند نیمع

 رفهمه؟یش کشمتیوگرنه م یگوش کن گمیم یهر چ دیگوش کن ح*ر*و*م خور. با -

 نه. -

 محکم گفت: لباسش را باال زد و اسلحه را از شکمش برداشت و سمت او نشانه گرفت و نیمع
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 ؟یحاال چ -

 و گفت: دیترس محافظ

 با... باشه. -

 .یزنیو بهش م گمیکه من م ییحرفا ،یبزنگ یخواستیکه م یابه همون شماره یزنیزنگ م -

 باشه. -

 ؟یزنگ بزن یخواستیم یحاال به ک -

 ناصر. -

 ه؟یناصر ک -

 .نهیاون همه جا با شاه -

کرد و تماس گرفت و  دایخارج کرد و شماره ناصر را پ بیگرفته بود را از ج یمحافظ را که از دکتر ساالر یگوش نیمع

 گفت:

 .یبه حالت حرف اضافه بزن یوا -

 :دیناصر به گوش رس ینکره یرا کنار گوش او گذاشت صدا یگوش و

 ؟یکام هیچ -

 .هیبگو دختره جاش امنه. االنم تو اتاق زندان سیی. به رکیعل -

 ؟یو اون دکتره چ نیمع -

 . دمیند یمشکوک زیچ -

 خب. اریبس -

 شنود را روشن کرد و خواست با مرکز ارتباط برقرار کند که صادق گفت: نیمع د،یممتد به گوش رس بوق
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 ده شده. االن مرکز بسته شده. کیقربان ساعت نزد -

 .نیباش جانی. فردا صبح همیلعنت -

 چشم. -

 گفت: الیبعد رو به دان و

 دهنش و ببند. -

 بعد رو به صادق گفت: و

مراقب اون دختر  یمونیجا م نی. تو همکنمیسوپر مارکت و با مرکز ارتباط برقرار م رمیم دیمن فردا به بهانه خر -

 .یشیم

 چشم. -

 گفت: الیبعد رو به دان و

 .میمرکز بد لیخوک و تحو نیا یبذارن کوچه پشت نیماش هیکن  یتو هم هماهنگ -

 چشم. -

 بعد رو به هر دو گفت: و

 تون جمع باشه.حواس -

جا در همان یبسته به صندل یهم به دنبالش. محافظ با دست و پا الیرفت و صادق و دان نیدو اطاعت کردند. مع هر

 ماند. یباق کیتار یفضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشسته بودند. اردالن به سودا  ریبودند. هر دو کنار ام دهیهم نوش یورده بودند. چارا خ شانیو سهند غذا اردالن

ها و ترگل با خبر شده بود. سهند هم از حال خانومش با خبر شده بود. هر دو داشتند زنگ زده بود و از حال او و بچه

 شروع شد. ریام یهاونی. که هذکردندیباهم صحبت م
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 تارا. تارا.. خوامیتارا، تارام و م -

 او را صدا زد. سهند

 شو پسر خوب. داریب ر؟یام -

 آخ او بلند شد. ینشست که صدا یجان باز کرد و فور مهیچشمانش را ن ریام

 آخ. -

 ؟یخوب -

 .کشهیمن داره زجر م یتارا. تارا -

بر آشفت، خوب از راه دور حس و حال تارا را حس  ریشده بود و حالت تهوع داشت. ام داریلحظه تارا از خواب ب همان

 . داد زد.کردیم

 .ستیاون حالش خوب ن -

 آروم باش مرد. آروم. -

 رو به اردالن با بغض گفت: ریام

 منو بهم برگردون. یتارا -

 .دیکش ادیفر ریرا برگرداند. ام شیناراحت رو اردالن

 تارا. -

 را نگه داشت و گفت: او ی. سهند فوردیسرش را محکم به کمد کوب و

 . سسیه -

 بود، اردالن بلند شد و گفت: یاردالن زنگ خورد. مصطف یلحظه گوش همان

 غذاش و گرم کنم. رمیم -
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 را جواب داد. یزمان گوشهم و

 ؟یجانم مصطف -

 .کردیصحبت م یبا مصطف کردیکه غذا را گرم م یرا آرام کرد. اردالن در حال ریاتاق خارج شد. سهند ام از

 اردالن؟ ییکجا -

 . ریام شیپ -

 حالش خوبه؟ -

 افتاده وسط سالن. خونه هم درب و داغون. هوشیب دمیبگم! تا اومدم د یچ -

 االن حالش چطوره؟ -

 است به هوش اومده. خونه رو گذاشت رو سرش. تازه آروم شده. قهی. تازه ده دقدشیزنگ زدم سهند اومد د -

 اونجا. امیمنم دارم م -

 ات زنداداش تنهاست.ا؟ الزم نکرده برو خونهتو کج -

 نگران نباش. اول رفتم خونه شامم و خوردم بعد بردمش خونه برادرش. -

 ؟یی. االن کجاایآها خب ب -

 تو راه اونجا. سهند هست هنوز؟ -

 آره.  -

 غذا را گرم کرد و گفت: اردالن

 فعالً؟ یندار ی. کارمیکنیصحبت م ایحاال ب -

 نه فعالً. -
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و پارچ دوغ و آب را هم  وانیگذاشت و ل ینیگذاشت و غذا را داخل س بیرا داخل ج یقطع شد. اردالن گوش تماس

 :گذاشت و گفت ریرا مقابل ام ینیو بعد سمت اتاق رفت و با پا در را باز کرد و س ریگذاشت و به همراه س ینیداخل س

 بخور. -

 کرد و گفت: یاخم تند ریام

 ببرش. نجایاز ا -

 به او تشر زد. یعصب دالنار

 .ینخورد یچیکوفت کن. دو سه روزه ه -

 به غمبار نشسته، ناراحت گفت: یبا چشمان ریام

 نه!  ایخورده  یزیچ ستیمن، معلوم ن یتارا -

 گفت: نیغمگ سهند

 باش. ی. بخور و قونهیبب فیباور کن تارا دوست نداره تو رو ضع -

 .خورمینم -

 گفت: یعصب اردالن

 . کنمیناکارت م زنمیبه جون خودم م -

 تارا. -

 با توأم. ر؟یام -

 تارا. -

 ست؟ین ادتیقول دادم.  دمیمن نجاتش م -

 تارا. -
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 رو به سهند گفت: اردالن

 بگو. یزیچ هیتو  -

 کرده.  یقاط ستیاالن حالش خوب ن -

 آرام گفت: ریرو به ام اردالن

 !؟یاریتم سر خودت بال مال نمگه نگف ؟یکار رو کرد نیچرا با خودت ا -

 و گفت: دیشد. اردالن او را مردانه در آغوش کش رهیبه غم نشسته، با بغض فقط به او خ یبا چشمان ریام

 .اریسر خودت بال ن کنمی. خواهش مخوامیخب. من معذرت م یلیخ -

 بعد او را از آغوش جدا کرد و گفت: و

 حاال هم لطفاً غذات و بخور. -

 لحظه زنگ خانه زده شد، سهند رو به اردالن گفت: همان

 .کنمیتو باش. من باز م -

 .یمرس -

 یعصب د،یرا د ریام یوقت یداخل شد، مصطف یبعد بلند شد و از اتاق خارج شد و چند لحظه بعد به همراه مصطف و

 .دیغر

 . تو... تو...یشعوریب یونهید هی. تو ریام ر،یمن. ام یخدا یوا -

 و فقط گفت: دیکش یشد. آه غمناک مانیاز ادامه حرف خود پش دیاو را د نیدرهم و چشمان غمگ یچهره یوقت ،یول

 متأسفم. -

 گفت: اردالن

 .کننیاول سالم م -
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 سالم. -

 گفت: ریبعد اردالن رو به ام و

 .گهیغذات و بخور د -

 بعد رو به سهند گفت: و

 بمون تا غذاش و کامل بخوره. -

 را گرفت و گفت: یبعد بلند شد و دست مصطف و

 کارت دارم. میبر ایب -

 از اتاق برد. رونیاو را به ب و

 

 اوقات، یگاه

 .میریگیرا سخت نم یزندگ ما

 است که، یزندگ نیا بلکه،

 .ردیگیما سخت م به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ##روز بعد  ##

 

 انقالب. دانیم_گاه تهران یمخف

و دکتر در  نیتختش نشست. همان لحظه مع یرا شست و رو شیشد. دست و رو داریبه هشت ب کیساعت نزد تارا

 تخت گذاشت و رو به او گفت: یصبحانه را رو ینیس نیزدند و وارد شدند. مع
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 ؟یبهتر -

 اهم. -

 صبحونه بخورم؟ تونمیم -

 قبلش دکتر کارت داره. یآره حتماً. ول -

 نیچک را خارج کرد و به دست تارا سپرد. تارا شرمگ یبیخود ب یچرم فیشد. دکتر از ک رهیمنتظر به دکتر خ تارا

 نهاد و دکتر گفت: ریسر به ز

 که؟ یبفهم یتونی... اممم... منیبرو انجام بده بب -

خجل و شاد و پر از  قهیو بعد از پنج دق رفت ییسمت د*س*ت*ش*و* یتکان داد و فور یفقط سر نیشرمگ تارا

 نشست. که دکتر گفت: ریتخت سر به ز یآمد و رو رونیاسترس ب

 ؟یمنف ایشد؟ مثبته  یچ -

 و با لکنت گفت: یخجالت تارا

 م... م... -

 بگو خجالت نکش. -

 م... مث... بت. -

 . مبارکت باشه.زمیعز یاله -

 گفت: اننیاطم یدکتر برا ،یگفت، ول کیهم تبر نیمع

 تا کامل مطمئن بشم. رمیازت بگ دیخون هم با شیآزما هی -

 کنارش باشد و او را آرام کند.  ریداشت که ام ازی. ندیلرزیو م دیترسیاز فشار استرس م تارا

 سرنگ را آماده کرد و گفت: دکتر
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 و بزن باال گل دختر. نتیآست -

 داخل پوست دستش فرو برد. متیلباسش را باال برد و دکتر سرنگ را با مال نیآست تارا

 آخ. -

 . تو نگاه نکن.ستین یزیچ -

دست او گذاشت و چسب زد. و بعد خون را از داخل سرنگ به جعبه  یو پنبه را رو دیبعد از دستش خون کش و

 و گفت: ختیر یکوچک

 .ارمیرات مو ب شتیفردا صبح جواب آزما مارستانیب برمیم -

 م... ممنون. -

 .کنمیخواهش م -

 گفت: نیبعد رو به مع و

 رو بده بهش بخوره. وهیاش، اون آبمقبل صبحونه -

 باشه. -

 را باز کرد و به دست تارا سپرد و تارا آن را کامل خورد. وهیآبم نیکرد و رفت. مع یخداحافظ دکتر

 رفتن گفت: رونیبا او صحبت کرد و در هنگام ب یکم نیبعد شروع به صبحانه خوردن کرد. مع و

 مراقبت باشه. گمیها ماز محافظ یکیدارم. به  تیمن مأمور -

 ممنون. -

 رفت.  نیمع

و  زدیرا انگشت م یترش یتخت نشسته بود و هر از گاه یو دمغ رو حوصلهیساعت گذشته بود و تارا ب کی حدود

 را کنار گذاشت و گفت: یترش یفورخورد و تارا  یا. ناگهان در تقهخوردیم
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 بله؟ -

 در را باز کرد و رو به تارا گفت: محافظ

 تون خوبه؟سالم. حال -

 سالم. بله. -

 تون هستم.من مراقب ۲.۲.3.۲.۲۴.3.۴.1۲ -

 ؟یهست یشما هم نفوذ -

 بله. -

 . ممنون.نیموفق باش -

 .کنمیخواهش م -

 .دینال نیو آهسته با بغض و غمگ دیبه شکمش کش یشد. دسترفت و در را بست و تارا دوباره تنها  محافظ

 خودت مراقبش باش. یخدا جونم؟ آخه االن وقتش بود؟ حاال که آورد -

 و با خود گفت: ختیر اشک

  ؟یحالت خوبه؟ غذا خورد ؟یخوب ریام -

 و گفت: ختیاشک ر شتریب

 در بره!  هاتیبدم خستگ یبهت چا ییدلم تنگ شده برات. کجا رمیام -

 شد و با خود زمزمه کرد. لیبه بغض تبد شیصدا

 ره؟یگیتو داره تو وجودم شکل م یباز هم از ثمره ین ین هی ینیکه بب ییکجا -

را به او دهد.  اشینیخبر خوش ن یباشد و با شاد ریبود که کنار ام نیدخترک مظلوم حقش ظلم نبود. حقش ا نیا

 .کردیم هیبود و داشت گر نجایحاال ا ،یول
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 یکه داشت از قفسه یخبرها و حال و احوال تارا را به مرکز داد و در آخر وقت یسر کیرفت و  یبه سوپر نیمع امروز

 گفت: داشتیبر م لهیها، وس وهیآبم

 از حاال کار ما سخت تر شده. -

 هدفون را به گوش زد و گفت: یگوش اردالن

 چطور؟ -

 .گمیاونش رو فردا که مطمئن شدم بهتون م -

 تارا چطوره؟ نیمع -

 از قفسه کلوچه برداشت و گفت: نیمع

 مون بهش هست.نگران نباش. من و دکتر حواس -

 .کنمیجبران م -

 برم. خدافظ. دیبا گهی. من دستیالزم ن -

 .یموفق باش -

ا تار یبرا یو کلوچه و ترش وهیکرد. چند آبم دیشک نکند. خر یآن که کس یشنود را خاموش کرد و بعد برا نیمع

 رفت. رونیو ب دیخر

 یکه لباس شخص نیاز مأمور یکیداد و در آخر  سیپل لیکرد و تحو نیمحافظ را سوار ماش یپشت ابانیدر خ الیدان

 بود گفت: دهیپوش

 از خواهر سرگرد منش چه خبر؟ -

 کرد. اشنهیحالش بد شد و دکتر اومد معا روزید دونمیندارم. فقط م یادیخبر ز -

 برو. یشک نکردن فور شتری. تا بیمرس -

 فرار نکنه. نیمراقب اون باش -
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 .میهست -

 خدافظ. -

زمان با او . همدیگاه رس یبه در ورود و خروجِ مخف الیدان یحرکت کرد و رفت. وقت نیجا رفت و ماشاز آن یفور و

 هم آمد و گفت: نیمع

 شد؟ یچ -

 قربان؟ یانجام شد. شما چ -

 منم خبرها رو به سرگرد منش دادم. -

سمت  الیوارد خانه شدند. دان یگاه شدند. وقت یو در را باز کردند و وارد مخف دندیکش یابعد هر دو نفس آسوده و

 سمت اتاق تارا رفت و رو به صادق گفت: دیپر از خر کیبا پالست نیآشپزخانه رفت و مع

 ؟یبهش سر زد -

 بله. -

 حالش چطوره؟ -

 خوبه. -

 رفت؟ شیکارها خوب پ -

 آره. در رو باز کن. -

تخت نشست و  یوارد اتاق تارا شد و همان لحظه تارا از حالت خواب بلند شد و رو نیدر باز کرد و مع صادق

به  کینزد واریکه کنار د یکوچک خچالیخارج کرد و داخل  کیرا از پالست هالیوسا نیرا پاک کرد. مع شیهااشک

تخت نشست و  یتارا رفت و کنارش رو کیرا بست و تزد خچالیرا نگه داشت. در  یکیبود گذاشت و  دهیدر چسب

 گفت:

 ؟یکرد هیگر -
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 اوهوم. -

 . زنهیبهت صدمه م یخوبه. ول هیگر -

 هست؟ تونیاسم واقع نیمع -

 طور؟آره. چه -

 .یچیه -

 نه؟ یپرسیهست که م یزیچ هیحتماً  -

 .دهیم رییو تغ تشیجاسوس هو دمید هالمیآخه تو ف -

 دادم. رییو تغ میلیآره. من فام -

 آهان. -

 و کلوچه رو بخور. وهیآبم نیا -

 ممنون. -

 . فعالً.رمیم گهیمن د -

 روزخوش -

 از جا بلند شد و سمت اتاق خودش رفت. نیمع

 .رندینام داشت اطالعات بگ یکه کام یکنند. و از محافظ دایرا پ ومیشروع شد. و قرار شد مد سیپل تیفعال امروز

گذاشتند. و حاال با  سیپل نیب یبودند. جاسوس یکه مشغول آماده ساز ییهاسال ینماند و در ط کاریهم ب نیشاه

 .افتی الکه مرکز بود انتق 3 هیها به منطقه ناحاشاره او جاسوس آن

 . کردندیکار مآن جا  یبود که اردالن و مصطف ییجا 3 هیناح

 .کردیرا در آن جا آغاز م تشیفعال دیجاسوس با حاال
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 .دیرس انیبه پا ش،یهاو دردها و رنج هایو سخت هاتیبا همه فعال امروز

 آوردند. دیرا پد یگریو ماه دست به دست هم دادند و روز د دیخورش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 بعد. روز

 ـــــــــــــــ

 نیو مع یو افسرده نشسته بود. که دکتر ساالر نیتختش غمگ یرا خورده بود و رو اشیاز ترش یبود و تارا کم صبح

را به تا ینشسته بود، نگاه یصندل یاو رو یکنارش نشست و دکتر رو به رو نیبعد از در زدن وارد اتاق او شدند. مع

 :کرد و گفت

 خودت بگو. -

 رو؟ یچ -

 مثبت؟ ایباشه  یجواب منف نکهیا -

 خواست خدا باشه. یهر چ -

 مسافر کوچولوت پنج روزشه. نی. ایمسافر کوچولو تو راه دار هیتو  گمیم کیتبر -

یرا کنارش داشت تا او هم خوشحال م ریکاش االن ام یفقط ا یدر چشمان تارا حلقه بست ندانست چرا!، ول اشک

 .شد

 هم گفت: نیمع

 مبارکه. -

 سپس رو به دکتر گفت:  و

 دکتر... یول -
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 کرد و گفت: نیبه مع ینگاه دکتر

 بله؟ -

 . میکن یدگیرس شیبه خودش و مسافر تو راه شتریب دیاالن با نکهیبفهمه. و ا دینبا ی. و کسمینگه دار یمخف دیبا -

 بله حتماً.  -

 بعد دکتر رو به تارا کرد و گفت: و

 دخترم؟ -

 بله؟ -

 باال و خجالت نکش.  ریسرت و بگ -

 سر را بلند کرد و دکتر ادامه داد. تارا

تو خوبه، نه  ی. نه برایرو از خودت دور کن یکن استرس و ناراحت یسع ی. ولکنمیسخته برات. درکت م دونمیم -

 .نیاون جن یبرا

 گفت: نیمع

 نیخواست یو هر چ نی. منو مثله برادرتون بدونمیذارینهاتون نمما هم ت گنیراست م یتارا خانوم؟ دکتر ساالر -

 .کنمیم هیبراتون ته یفور نیبگ

 گفت: دکتر

کن استرس و  ی. سعذارهیم ریاون تأث یبد شما رو هیرشد کنه روح شتریب یو هر چ نهیجن هیتارا خانوم اون االن  -

 .یاز خودت دور کن

 آهسته گفت: تارا

 .کنمیم یسع -

 خوبه. -
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 و گفت: ختیدوباره اشک ر ،یول

 کو؟ شمیبرگه آزما -

 او داد و گفت: لیرا تحو شیبرگه آزما دکتر

 .یکنیم هیگر یباز که دار -

 تنها باشم. خوامیم ی. ولدیببخش -

 بلند شد و هق هق شیهاهیگر یپتو فرو رفت و صدا ریرفتند. تارا ز رونیاز اتاق ب یاساده یِ با خداحافظ نیو مع دکتر

 یآمد تا به سوپرمارکت برود و خبر را به اردالن بدهد. که صدا رونیاز اتاق خودش ب نیمع قهیزد. پس از چند دق

 او کنار زد و گفت: یتارا او را سمت اتاق تارا کشاند. در را باز کرد و کنارش نشست و پتو را از رو یهاهیگر

 بس کن. -

 .خوامیو م رمیام -

 .یمگه قرار نشد استرس و از خودت دور کن -

 و بهم بده. رمیام -

 بهت بدم؟ هیآبنبات چوب ریمگه ام -

 !ریام -

 وجود نداره. پس آروم باش. ریام نجای. اششیه -

 بلند گفت: یو با صدا دیکش غیج تارا

هند. دلم براشون تنگ شده. و س یمصطف ی. داداشخوامی. ترگلم و مخوامیاردالنم و م ی. داداشخوامیو م رمیام -

 !ریام

 گفت: میو مال دیشده بود در آغوش کش دهیچیاو را با پتو که دورش پ نیمع

 .کنمیآروم باش. ازت خواهش م -
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 ولم کن نامحرم. ولم کن. -

 و داد نزن. غی. جخورهیمن دستم دور پتو هست اصال به بدنت بر هم نم -

 ولم کن. -

که  رمیتماس بگ ریمناسب با ام تیموقع هیتو  دمی. منم قول میآروم باش شهیاگه تو هم نیآروم باش. بب ش،یه -

 .یباهاش صحبت کن یبتون

 ؟یدیقول م -

 آره. -

 ولم کن. -

 تارا را رها کرد و تارا گفت: نیمع

 باشه. -

 نشده. ریبرم تا د دیدختر خوب. من با نیآفر -

 .یموفق باش -

 یخارج شد و سمت سوپرمارکت رفت و داخل سوپر گاهیاز اتاق خارج شد و از مخف و دیپاش شیبه رو یلبخند نیمع

 شنود فعال کرد. قیتماس با اردالن و مرکز را از طر رفتیم هایپاکت ریش یکه سمت قفسه یشد. و در حال

روشن شده،  نیقرار داشت، که متوجه شد شنود مع وتریکامپ یاز ستفان هدفون به گوش زده بود و رو به رو یکی

 ها روشن شد. اردالن هدفون به گوش زد و گفت:قرار گرفتند و هدفون وتریپشت کامپ یرا خبر کرد و همگ یهمگ

 ن؟یمع -

 سالم سرگرد منش. -

 ؟یسالم. خوب -

 .یمرس -
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 گفت: یمحمد ستفان

 اوضاع اون ور چطوره؟ -

 .ستیبدک ن -

 گفت: یزیعز ستفان

 خبر؟چه نیاز شاه -

 برداشت و گفت: ینمک توزیاز قفسه باال چ نیمع

 ندارم. یخبر -

 مکث گفت: یبعد از کم و

 اردالن؟ -

 بله؟ -

 دارم. یباهات کار خصوص -

 رو به همه با تحکم دستور داد.  اردالن

 .نییپا دیها خاموش، بذارهدفون یهمه -

 گذاشتند و بعد خاموش کردند. که اردالن گفت: نییهدفون را پا یهمگ

 خب بگو. -

 امم، راستش! -

 .گهیبگو د -

 خون گرفت. شیدکتر از تارا خانوم آزما -

 خب؟ -
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 تارا خانوم با امروز شش روزه که حامله هستن. -

 شوکه گفت؛ اردالن

 رنش؟یبگ نکهیقبل ا یعنیچطور ممکنه؟  ؟یچ -

 بله. -

 خدا. یا -

 .شهیبه شوهرش بگو داره دوباره بابا م -

 نشده؟ یاشتباه یمطمئن نیمع -

 . ستیدر کار ن یاشتباه چیه -

 بابا. یا ؟یچ یعنی -

 نگران نباش من مواظب هردوشون هستم. -

 .کنمیممنون. جبران م -

 !ی! راستهیاست. جبران چ فهیوظ -

 بله؟ -

 و تموم کرد. یبزرگ ترش شهیکرده. تا االن دو تا ش یترش اریخواهرت و -

 من فداش بشم. یاله -

 .زهیتبر نیشاه گاهیر ضمن مخفاوهوم. د -

 کجاش؟ -

 .دونمینم -

 .یکمک کرد یلیجاش هم خ نی. تا همیمرس -
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 ؟یندار یخواهش، من برم. کار -

 مراقب خودت باش. خدافظ. -

 خدافظ. -

 گاه برگشت. یرا پرداخت کرد و دوباره به مخف شیدهایکرد. پول خر یپس از آن که خداحافظ نیمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجرم  د،ی( از او سوال پرس یمجرم نشسته بود. ) همان محافظ کام یرو به رو یصندل یرو ییدر اتاق بازجو اردالن

 .دیو محکم داد کش یجد یسکوت کرد. اردالن حرص

 کجاست؟  گاهشیکجاست؟ مخف نیبگو شاه ؟یگرفت یاللبون -

 .دونمینم -

 نه؟ یزنیحرف نم -

 حرف بزنم؟ دونمیکه نم یزیراجع به چ دیچرا با -

 سوال و سوال جواب نده. -

 و گفت: دییدندان به هم سا یپوزخند زد. اردالن عصب مجرم

 . ارمیبه حرفت م -

 بود را برداشت و گفت: زانیآو وارید یکه رو یشد و سمت چپ رفت و شالق بلند

 ه؟یاسمت چ یگفت -

 .زیکامب -

 شد و گفت: کیشالق به دست به او نزد اردالن

 کجاست؟ نیگاه شاه یمخف پرسمیبار م نیآخر یبرا زیخب کامب -
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 .دونمینم -

 رو به رو هل داد و گفت: واریشالق را در دست چرخاند و سمت او رفت و او را بلند کرد و سمت د اردالن

 ؟یدونیکه نم -

 نه. -

 بعد. نیم 30

. دستان خود اردالن کردیم هیبلند گر یو حال شده بود و با صدا حسیقدر او را با شالق زده بود که او بآن اردالن

 دیکش ادیو خواست باز به او شالق بزند که مجرم فر امدین نیی. اما، از موضع پاکردیدرد م یهم خسته شده بود و کم

 گفت: هیو با ناله و گر

 ن.تو رو خدا نز گمیم گم،یم -

 گفت: یکرد و جد نیخونسرد شالق را پرت زم اردالن

 باز کن پس. توصاحابیاون دهن ب -

 کرد و گفت: یاناله د،یترسیاو شوکه شده بود و م ادیکه از فر مجرم

 .زهیتو تبر گاهشیمخف دونمیبه مرگ خودم فقط م -

 کدوم قسمتش؟ -

 .دونمیبه خدا نم -

 ه؟یرابط تو ک -

 ناصر. -

 ه؟یناصر ک -

 .دهیهمه کاراش و انجام م نه،یاون دست چپ شاه -
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 شماره تلفنش؟ -

 .کنهیعوض م مکارتیاون هر هفته برا رد گم کردن س -

 ن؟یذاریکجا باهم قرار م -

 پارک. -

 کدوم پارک؟ -

 پارک الله. -

 .یبه حالت دروغ گفته باش یوا یخب. ول اریبس -

 نه به جون مادرم. -

 بلند ستفان را زد، ستفان داخل آمد و گفت: یزد و با صدا یپوزخند اردالن

 بله قربان؟ -

 .نیکن یچهره ناصر و طراح یشناس تیهو نیتن لش و ببر نیا -

 اطاعت. -

 گداشت و مجرم را بلند کرد  و برد. ینظام احترام

 ساعت بعد. 1۲

 سخت در تالش بود. سیپل یرویشده بود و ن شب

کرده بود و حاال  ریفرار دستگ نیرفته بود و او را در ح ومیمد یبه محل اختفا سیپل یرویز نا یابا عده یمصطف

 . کردیم ییاز او بازجو ییداشت در اتاق بازجو

 تیتوسط گروه هو زیکامب لهیکه به وس یانشسته بود و داشت چهره یصندل یرو زیدر اتاق کارش پشت م اردالن

به حساب  یخان نی. او جزو باند بزرگ شاهخواندیو سوابق درخشان او را م کردیشده بود را نگاه م یطراح یِشناس

 داد و گفت: ارقر زیم یدر به خود آمد. کاغذ را رو ی. اردالن با صداآمدیم
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 .نییبفرما -

 اردالن رفت و گفت: کیگذاشت و نزد یپرونده به دست وارد شد و احترام نظام زادهیعل سروان

 د.سرگر نیخسته نباش -

 شما هم، کارت و بگو. -

 او قرار داد و گفت: زیم یپرونده را رو زادهیعل سروان

 .یاونجا باش میهشت و ن دیداره. شما با یفردا نُه صبح دادگاه ینعلیز دونیپرونده فر نیا -

 .یبر یتونی. میآور ادیاز  یمرس -

 کرد و قصد رفتن کرد. اردالن بلند شد و گفت: یاحترام نظام زادهیعل سروان

 صبر کن. -

 و گفت: ستادیا سروان

 بله قربان؟ -

 .رهیتماس باهام بگ هیکارش تموم شد بگو  یمنزل. سرگرد شهباز رمیمن دارم م -

 اطاعت. -

 .یمرخص -

 گذاشت و رفت. یدوباره احترام نظام سروان

 لب زمزمه کرد. ریقرار داد و ز زیآو یا رور یو کاله نظام دیپوش یهم لباس شخص اردالن

 . دمی. قول مدمیتارا من نجاتت م -

 خارج شد. یآگاه از

 ##روز بعد.  ##
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 دادگاه. در

بعد  یقیاردالن به دادگاه آمد و دقا می. رأس ساعت هشت و نپرداختیبه کار خود م یشلوغ بود و هر کس دادگاه

 پرونده آمد.  یشد و قاض لیدادگاه تشک

 در اتاق دادستان بودند. سرباز مجرم را وارد اتاق کرد. یمعدود افراد تعداد

 اعتراف کرد. دونیها، و اعتراضات، فراظهار نظر، صحبت یپس از کل سپس

 حکم صادر کرد. گونهنیا یقاض

چهار  رانیخود را قبول دارد. بنا بر اصل قانون ا هیمجرم به گناه خود اعتراف کرده و اتهامات عل نکهیبا توجه به ا -

 فیاو تخ یرا برا سالکی سیپل یروین رفته،یکه گناهانش را پذ ییاو در نظر گرفته شده. و از آنجا یسال حبس برا

 یطبق قول ی. لذا قابل به ذکر است که پس از سه سال آزادشدبه سه سال حبس محکوم خواهند  شانیقائل شده و ا

را طبق اصوالت  شانیقانون ا صورتنیا ریکند. در غ یپاک زندگ دیمجرم بر دست بر قرآن نهاده و گفته، باکه خود 

 قانون مجازات خواهد کرد. 

 و با صالبت گفت: دیکوب زیمحکم به م سپس

 جلسه. انیپا -

قصر سپرد. و پس از اتمام زندان  سیپل یرویرا انجام داد و پرونده را به ن یادار یاز اتمام جلسه، اردالن کارها پس

 به اداره برگشت. شیکارها

 

 ##روز بعد.  کی ##

تارا  یاز حاملگ ریبه ام یحرکت کردند. قرار شد دو نفر ریباهم سمت خانه ام یدو عصر بود و اردالن و مصطف ساعت

 کیو به احتمال  گفتندی. اما اگر نمشدیبدتر م ریها فقط حال امبه اصالح آن ندیبگو خواستندینم کدامچی. هندیبگو

 را با خبر کنند. ریکه ام دندیرس جهینت نیپس به ا دیبخشیها را نمآن ریام افتادیتارا م یبرا یدرصد اتفاق

 یرفتند رو ی. بعد از سالم و احوال پرسدندیرا در چارچوبِ در د ری. وارد خانه شدند و امدندیرس ریبه خانه ام یوقت

 گفت: آمدیدر م شیکه به زور از گلو ییصدا نیترمناکبا غ ریمبل نشستند. که ام
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 دونم؟یافتاده که من نم یدیاتفاق جد -

 گفت و اردالن گفت: یاوهوم یمصطف

 آره. -

 زد و گفت: یشخندین ریام

 در مورد تاراست آره؟ کنمیاحساس م ؟یچه اتفاق -

 آره. -

 و گفت: دیلرز یقراریمردمک چشمانش از ب ریام

 بگو. -

 راستش... راستش... -

 .گهیبگو د -

 ر؟یام -

 بگو. کنمیخواهش م -

 گفت: مقدمهیب یفور یمصطف

 تارا حامله است. -

 شوکه گفت: ریام

 ؟یچ -

 تارا حامله است. -

 ؟یکنیم یشوخ -

 نه. با امروز هشت روزشه. -



 شبح کیراز پنهان 

 
308 

 

 کرد و گفت: یمانند کیریستیخنده ه ریام

 نکن مرد. یبا من شوخ -

 نکردم. یشوخ -

 گفت: اردالن

 ما به ما اطالع داده. ی. نفوذگهیراست م -

 یبود. استرس داشت، چشمانش برق خاص قراری. بدیکوبیدر هوا تکان داد، دلش محکم م یبلند شد و دست ریام

یداشت دوباره بابا م نکهیخطرناک بود. از  ا شیموقع که تارا گروگان گرفته شده بود؟ برا نیحاال، در ا یداشت، ول

به افتادن بود که اردالن  کیرفت و نزد جیسرش گ ه،به او القا شد، احساس کرد فشارش جا به جا شد یحس خوب شد

 گفت: یمبل نشاند و رو به مصطف یاو را گرفت و رو

 .اریآب قند ب هیبرو  -

 نگران گفت: ری. اردالن رو به اماوردیبه آشپزخانه رفت تا آب قند ب یمصطف

 ؟یشد؟ خوب یچ -

 رام و بهم بده اردالن. تا -

 ؟یخوب -

 تارام و بهم بده. -

 برد و گفت: ریدهان ام کیگرفت و نزد یبا آب قند آمد و اردالن آن را از دست مصطف یمصطف

 بخور. نویجان؟ ا ریام -

 گفت: نینقطه نامعلوم زوم کرد و غمگ کیکه حالش بهتر شد به  ریآب قند را خورد او داد. ام و

 شم؟یدارم بازم بابا م -

 آره. -
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 ؟یدونیاز کجا م -

 گفت. نیمع -

 ه؟یک نیمع -

 خون گرفته. شی. گفت دکتر ازش آزماهینفوذ -

 دکتر چند سالشه؟ -

 مرد مسن. هی -

 چند سالشه؟ نیمع -

 و هشت سالشه. ستیب -

 متأهل؟ ایمجرده  -

 مجرد. -

 زنمه؟ واقعاً که. شینامحرم پ هی -

 .هیمرد مطمئن نیمع ر؟یام -

 گفت: یلحظه مصطف همان

 راحت باشه. نیاز بابت مع التیخ -

 دلش قرص شد اما، هنوز نگران بود. پر بغض اما آرام گفت: ریام

 داره. اجیاون به مراقبت احت -

 حواسش بهش هست. نیمع -

 توأم با غم بر لبش نشست و گفت: نیدلنش یها افتاد و لبخندگذشته ادیبه  ریام

 .کنهیم یجور مواقع هوس ترش نیا -
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 رو تموم کرده. یترش شهیچند روزه چند تا ش نیگفت ا نیاتفاقاً مع -

 

 به گذشته رفت. ریام

 که تارا ترگل را سه ماهه حامله بود. یوقت

 .شیسال پ چند

 

عاشقانه به او  نشسته بود و با لذت و شیرو به رو ری. امخوردیم یدر آشپزخانه نشسته بود و داشت با ولع ترش تارا

 را تمام کرد گفت: یکه تارا ترش یشده بود. وقت رهیخ

 .دیچسب شیآخ -

 گوشه لبت و پاک کن. ینوش جونت. ترش -

 او شد و گفت: کیزد و نزد یجست رینکرده بود که ام یهنوز حرکت تارا

 .کنمیخودم پاکش م -

 و گفت: دیشد و ل*ب او را پر ولع و عاشقانه نوش خم

 .دیچسب یلیاومم خ -

 او زد و اخمو گفت: یشد و محکم به بازو یشده بود. حرص نیاو شوکه و شرمگ یکه از حرکت ناگهان تارا

 فرصت طلب. -

 دوست دارم. -

 ممنوع. یطونیدکتر گفت ش -

 زد و گفت: یچشمک ریام
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 کم که اشکال نداره. داره؟ هیحاال  -

 آره. -

 و گفت: دیسرخوش خند ریو ام دیکش یبلند غیاو را از کمر در آغوش گرفت و تارا ج ریام

 .دمیمن که به حرفت گوش نم -

 و گفت: دیکش ادیفر تارا

 ناملد. ادبیب -

 

 بر لب نشاند که اردالن او را از گذشته خارج کرد و گفت: یها لبخندگذشته ادیبه  ریام

 حالت خوبه؟ ؟یدیجواب نم میکنیصدات م یچرا هر چ ؟ییکجا -

 آره خوبم. -

 خدا رو شکر. -

 گفت: یمصطف

 شد. ریاداره؟ د میریاردالن نم -

 چرا االن! -

 در اوهام به سر برد. شیهاییدوباره در تنها ریکردند و رفتند. و ام یخداحافظ ریکم از ام کم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از هر نکهیو دکتر با ا نیشده بود. مع شتریب گرید کیو تارا به  ریراه دور ام یو دلتنگ گذشتیهم م یاز پ روزها

 . خواستیرا م ریقرار بود و ام یاما او ب دندیرسیلحاظ به تارا م

 شان جهنم تر.و شب شدینداشت، روزشان جهنم م یحال خوش کسچیه



 شبح کیراز پنهان 

 
312 

 

 . بردندیو او را به مهد م دندیرسیل مسودا و اردالن بودند که به ترگ نیا د،یدیکمتر ترگل را م ریروزها ام نیا یحت

 بچه همه را رسوا کرده بود. نیا یهاهیگر خواست،یپدرش را م گرفت،یلج مادرش را م ترگل

 سخت در تالش بودند. یو مصطف اردالن

و جاسوس  گفتندیها را م ابیاست، خبرها و رد یخان نیشاه یجاسوس که نفوذ سیپل کی نکهیخبر از ا یب هاآن

 .کردیم یها اطالع رسانرا به آن سیپل یهم جز به جز کارها

طور با هم در حال . همانکردیبود و داشت با او صحبت م یدر اداره بود و در اتاق کار مصطف یبا لباس شخص اردالن

 صحبت بودند که اردالن گفت:

 هم هست؟ یواقعاً راز -

 پا نهاد و گفت: یپا رو یمصطف

 ها در رابطه است.با اجنه گهیم ومیمد -

 اجنه بودن؟ کردنیم تیمدت تارا رو اذ هیکه  ییاونا یعنی -

 آره. -

 شبح نبودن؟ -

 .انیشبح به حساب م ییجورا هی -

 ؟یتارا بوده چ هیکه شب یاون شبح -

 مُرده. شیتصادف چند سال پ یانسان که تو کی. ستیاون شبح ن -

 ...یعنی -

 حرف او را قطع کرد و گفت: یمصطف

 . فقط...کردهیاحضار م ومیروحش رو اون مد -
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 کرد که اردالن گفت: سکوت

 ؟یفقط چ -

 رنگ چشماش فرق داره. -

 ه؟یمگه چه رنگ -

 رنگ. ی. لجنهیکال جنگل -

 ه؟یاون راز چ -

 ...نکهی. و اذارنیاجنه ها اونجا باهم قرار م ،ینیرزمیراه ز هیبه  شهیاون راز ختم م -

 گفت: دیکه سکوت او را د اردالن

 ؟یچ نکهیو ا -

 تارا رو ببرن اونجا تا... تا... خواستنیم -

 او مشکل و سخت شده گفت: یگفتن حرف برا دیکه د اردالن

 تا؟ -

 کارش و تموم کنن. که موفق نشدن. -

 نگران گفت: اردالن

 من. یخدا یوا -

 ؟یریشون رو بگ یگاه اصل یآدرس مخف یتونست -

 اوهوم. -

 خوبه. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گفت: رفتیم نییها به طبقه هم کف به سمت پاکه از پله یدر حال نیشاه

 روز. نیهم خوامیمن اون دختر و م -

 گفت: بستیکه اسلحه را بر کمر م یدر حال موریت

 . سییحتماً ر -

 رفت. نییها به پابه کمک نرده نیجلوتر از شاه و

 گفت: یگریرا هوا کرد و رو به د یروشن کرد و دود یگاریمبل رها کرد و س یو خود را رو دیبه همکف رس نیشاه

 .شیاریم یریامروز م نیهم -

 گفت: جبار

 .سییچشم ر -

 .کشمتیمواظب باش فرار نکنه. وگرنه م -

 .سییمراقبم ر -

 خوبه. -

 آمد و گفت: کیرج شد که ناصر نزداو خا دیاز د جبار

 ن؟یشاه -

 گفت: نیرا بر تفاله زد و خاموش کرد و رو به شاه گاریس نیشاه

 بنال. -

 شده. بی. غدهیدو سه روزه جواب نم زیکامب -

 شده؟ یخب خبر مرگش چ -

 خورده مشکوکه. هی -
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 کجا گور به گور شده. زیکامب نیآب بده. هم بب یسر و گوش هیهم  نیگاه مع یامروز همراه جبار برو مخف -

 باشه. -

 کارت. ینمون منو نگاه نکن. برو پ نجایا -

 گفت: ریمبل بلند شد و رو به سم یاز رو نیاو خارج شد، شاه دیاز د ناصر

 وم؟یچه خبر از مد -

 افتاد. هاسیپل رینتونست فرار کنه گ -

 شد؟ یچ دونیخاک بر سر. فر -

 بردنش زندان. شیروز پافتاد. دو  هاسیپل ریاونم گ -

 .اریبخر ب دیجد مکارتیس هیبرو  -

 باشه. -

 .سییباشه نه چشم ر -

 .سییچشم ر -

 و بعد هم رفت. "گفتن داره.  سییچشم ر یهه، عقده "در دل گفت  ریبعد سم و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  دیتخت دراز کش یرا کنار تخت گذاشت و رو یخال شهیرا برداشت و خورد و سپس ش یانگشت آخر ترش تارا

به  نیدر زد که تارا نشست و بفرما گفت و مع نیشکمش نهاد که آه از نهادش بلند شد، همان لحظه مع یدست رو

 همراه دکتر وارد شد.

 تخت نشست و گفت: یکنار او رو ینشست و دکتر ساالر یصندل یرو نیمع

 و بزن باال. نتیدخترم آست -
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 چ... چرا؟ -

 و بزن باال. نتیتو آست -

 آ... آخه... -

 ؟یترسیم یاز چ -

 از... از... -

 حرف او را قطع کرد و گفت: دکتر

 از بچه؟ -

 اوهوم. -

 .کنهینم جادیا یبرا بچه مشکل -

 هست؟ یچه سرنگ -

 .تیهپات -

 نه نه.  -

 بشه. یریجلوگ تیاز هپات شهیسرنگ باعث م نیگوش کن دخترم ا -

 قبالً زدم. یول -

 ؟یزد یکِ -

 .شیچهارسال پ -

 خب االن چهار سال گذشته. -

 .خوامینم یول -

 کرد و رو به تارا گفت: کیرا نزد یصندل نیمع
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 .نیتارا خانوم به من نگاه کن -

 گفت: نیشد که مع رهیاخمو به او خ تارا

 .آدیاخم بهت م -

 گفت: نیکه مع دیخجالت کش تارا

 انیب خوانیم میزنگ زدن و گفتن آماده ات کن نی. امروز افراد شاهگمیم یچ نیخب خجالت نکش. گوش کن بب -

 ببرنت.

 شوکه گفت: تارا

 نه! -

 . حواسم بهت هست.امینگران نباش منم م -

 تو رو خدا بذار من برم. -

 هاشونیکه اونجا بعض نهیرنگم به خاطر اس نی. اکردمی. باور کن. اگه دست من بود آزادت مستیدست من ن -

 باش و بذار دکتر سرنگش و بزنه. ی. حاال هم دختر خوبرهیدارن ممکنه به تو هم بگ تیهپات

 ساکت شد. نیکه با داد مع کرد،یم هیتارا گر زدیحرف م نیتمام مدت که مع در

 .گهیبس کن د -

 .یسرم داد زد گمیم یبه داداش -

 رو کرد به دکتر و گفت: نیمع

 کن. قیبهش تزر -

 تارا را باال زد و گفت: نیآست دکتر

 دستت و شل کن. -
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 .خوامینم -

 دخترم؟  -

 گفت: هیبا گر تارا

 .ترسمیم رمی. من نمخوامینم -

 با آرامش گفت: نیمع

 هست. تیتو راه یِن یمون به تو و نما حواس -

 :بعد شانه او را در دست گرفت و گفت و

 دستت و شل کن. -

 به شانه او وارد کرد و با تحکم گفت: یفشار

 زود باش. -

 آخ. -

 شانه او برداشت و گفت: یاز رو یدستش را فور نیمع

 حواسم نبود. -

 دادند، دکتر به او سرنگ زد و گفت: یبا او صحبت کردند و او را دلدار یپس از آن که کم سپس

 نگران نباش. -

 .ترسمی. استرس دارم. متونمینم -

 او بود گفت: تیکه متوجه وضع نیمع

 . آروم باش.لرزهینگاه، بدنش هم م -

 او گذاشت و گفت: یتخت خواباند و پتو را رو یتارا را رو دکتر
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 خطرناکه. به حرفم گوش کن و چشمات و ببند و بخواب. نیاسترس برا خودت و اون جن -

 گفت: نیرو به مع هیبا گر تارا

  ؟یکن یبد قول یخوایصحبت کنم. م رمیمن با ام یتو قول داد -

 .مونهیسر قولش م شهیمرد هم هی -

 بعد رو به دکتر گفت: و

 .یبر یتونیم -

 باشه. -

را  آمدندیبه حساب م هایاز نفوذ یها هم جزوکه آن یدو محافظ نیبه همراه دکتر بلند شد و دکتر رفت و مع نیمع

 اشیداخل اتاق شد و در را بست و گوش یسپس فور د،یاین یر دو پشت در مراقب باشند که کسصدا زد و گفت که ه

 گفت: نیتخت نشست که مع یو رو دتارا نشست و تارا هم بلند ش کیخارج کرد و نزد بیرا از ج

 .گهیکس د چی. نه هریفقط ام -

 آرام گفت: نیمظلوم فقط سر تکان داد. مع تارا

 خوبه.  -

 مکث گفت: یبعد از کم و

 اش و بگو.شماره -

 صفر نهصد و نود... -

 و گفت: دیعقب کش نیکه مع ردیرا از او بگ یطاقت خواست گوش یمنتظر ماند تا بوق بخورد، تارا ب نیمع

 صبر کن. -

 .دیبه گوش رس ریام فِیخسته و ضع یلحظه صدا همان
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 الو؟ بله؟ -

 خط گفت:صاف کرد و به پشت  یرا با سرفه مصلحت شیصدا نیمع

 ر؟یسالم. آقا ام -

 بله خودمم. شما؟ -

 .نمیمن مع -

 زد و گفت: شانشیپر یبه موها یمبل نشست و دست یتارا را حس کرد، رو یهانفس ریام

 ن؟یکدوم مع -

 .ینفوذ -

 قرار تند گفت: یب ریام

 تواِ، آره؟ شیاون پ آد،ینفسِ تارا م یتارا! صدا -

 کرد و گفت: نیکران او در دل تحس یبه حس او و عشق ب نیمع

 منه. شیآره پ -

 را به دست تارا داد و گفت: یبعد گوش و

 .قهیفقط پنج دق -

 کرد و گفت: کیرا به گوش نزد یتارا آرام گوش د،یدر دست تارا لغز یگوش

 ر؟یا... ام -

 نفسم؟ یخوب ر؟یجان دل ام -

 . دلم برات تنگ شده.ستمیسالم. نه خوب ن -

 .ستیو اضطراب گر یو دلتنگ یشاد نیب صدایب و
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 . دل من و ترگل هم برات تنگ شده.مینکن زندگ هیماهت عمرم. گر یسالم به رو -

 .ترسمیمن م رم؟یام -

 آره؟ یکن امونهید یخواینکن تو رو خدا. م هینترس جون دلم. گر -

 دوستت دارم. مراقب خودت و ترگلم باش. یلیمن خ -

 هستم گلم. خونه بدون تو صفا نداره. -

 قراره. یدلم ب -

 کوچولوم خوبه؟ -

 من ناراحتم. یآره اون جاش راحته. ول -

 عروسکم. دمی. قول میکنیم داینجات پ -

 را از تارا گرفت و گفت: یگوش نیلحظه مع همان

 تموم شد. قهیپنج دق -

 . تو رو خدا.گهید قهیدق هیتو رو خدا. تو رو خدا  -

 ساکت شو. -

 .قهیدق هی. فقط نیتو رو خدا آقا مع -

 .یکرد امونهی. دریخورده آروم بگ هی -

 .کنمیخواهش م -

 را به گوش قرار داد و گفت: یگوش نیمع

 ات هست.من حواسم به زن و بچه ریالو؟ ام -

 لحظه بده بهش. هیو  یممنونم. گوش -
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 . خدافظ.شهینم -

 ملتمس گفت: تارا

 .کنمیخواهش م تو رو خدا. -

 تخت خواباند و گفت: یرو یقرار داد و تارا را زورک بیرا قطع کرد و در ج یگوش نیمع

 چشمات و ببند. بخواب. -

 ولم کن. ولم کن. -

 انقد جفتک نپرون.  -

 . ولم کن.خوامیو م رمیام -

 بلند صادق را صدا زد. صادق در را باز کرد و گفت: یبا صدا نیمع

 بله قربان؟ -

 .زیخواب آور بر یکم دارو هی. توش اریشربت پرتغال ب هیبرو  -

 چشم. -

 یِبه زور آن را به خورد تارا داد. چشمان اشک نیداد و مع نیرفت و با شربت پرتغال برگشت و دست مع یفور صادق

 تارا کم کم بسته شد و به خواب رفت.

 

 ##--دو ساعت بعد.  --##

در آن مستقر بود آمده بود، تارا را به زور  نیانقالب، که مع دانیتهران، واقع در مدر جنوب  نیشاه گاهیبه مخف ناصر

 نکردند. یاتوجه ییرها یاو برا یو تقالها هاهیون کردند و به گر نیسوار ماش

 . کردندیدخترک ظلم م نیو در حق ا کردندیستم م رحمانهیب
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 نیشاه یاصل گاهیبا مخف توانست،یرو هم م نیبرود. از ا زیتبر ها بهکند تا با آن دایپ یاتوانسته بود بهانه نیمع

مان کنند. و ه دایرفتن پ یبرا یانتوانستند بهانه یقبل یدو نفوذ یمراقب تارا باشد، ول توانستیبرخورد کند، هم م

 اطالع دهند. رکزو م نیافتاد به مع یجا مانند تا اگر اتفاق

 رفتن به او ندادند. یافتاد به او خبر دهند. و اجازه یاگر اتفاق یهم قرار بود، در مواقع ضرور یساالر دکتر

را باز کرد و  نیدر عقب ماش نی. معدیکشیو عقب م کردیم هیو داد گر غید که تارا با جخواست دهان تارا ببند جبار

 رو به جبار گفت:

 .نیبرو جلو بش ایب -

 گفت: هیکَر یبا لبخند جبار

 . بذار دهنش و ببندم.کنهیو داد م غیج یادیز -

 .بندمیبرو خودم م ایب -

 عقب کنار تارا نشست و با تحکم گفت: نیرفت و جلو نشست و مع رونیبه ب جبار

 افتاد؟ یبهتره ساکت بش -

 بعد با چسب دهان او را بست و آهسته لب زد. و

 متأسفم. -

 شد و رو به راننده گفت: رهیخ رونیاز او رو گرفت و به ب نیشده بود. مع رهیبه او خ یفقط با چشمان اشک تارا

 حرکت کن. -

 راند. یگاه اصل یحرکت کرد و سمت مخف راننده

 که تارا بشنود گفت: یآرام فقط طور نیشدند و مع ادهیپ نیاز ماش دندیکه رس یوقت

 کنه مطمئن باش. تتیاذ یکس ذارمیمن نم -

 کرد و رو به ناصر گفت: اشادهینج گرفت و پبعد دست او را از آر و
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 نجاست؟یا یگاه اصل یمخف -

 آره. چطور؟ -

 قدر بزرگ باشه. نیا کردمی. فکر نمیچیه -

 زد و گفت: یپوزخند ناصر

 !یدیکجاش و د -

 هم در مقابل پوزخند زد و گفت: نیمع

 دختر و کجا ببرم؟ نیا -

 .برمشیخودم م -

 مانع شد و گفت: نیکه مع ردیبعد خواست دست تارا را بگ و

 دختر و به من سپرده و تا آخرش هم با منه. نیا تیمسؤل نیشاه -

 گفت: الیخیاو کرد و ب یبه سر تا پا ینگاه ناصر

 تو. میخب. حاال بر یلیخ -

 گفت: نیبعد از آن که وارد خانه شدند ناصر رو به مع و

 ببرش طبقه دوم از سمت راست اتاق سوم. -

 باشه. -

 آمد و گفت: نیلحظه پدرِ شاه همان

 ن؟یاومد یکِ -

 گفت: ناصر

 االن. نیسالم آقا. هم -
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 و او گفت: دیتارا شد و خواست دست بر گونه او بکشد که تارا عقب کش کینزد او

 . فرهاد حق داشت عاشقت شد.یهست یخوشم اومد. دختر ناز و ملوس -

 گفت: نیبعد رو به مع و

 .شیببر یتونیم -

تخت نشاند و آرام چسب را از دهانش خارج  یبرد و او را رو دشیها باال برد و به اتاق جدارا را کشاند و از پلهت نیمع

 کرد و گفت:

حواسم بهت هست. تو هم مراقب  یبهت سر بزنم. ول امیهر موقع خواستم ب تونمیمن نم گهید نجایتارا خانوم؟ ا -

 و داد کن که شک نکنن. غیکم ج هی. کنمیدر رو هم از پشت قفل م رمیخودت و مسافرت باش. منم االن م

 رفت و در را از پشت قفل کرد و به طبقه همکف رفت و رو به ناصر گفت: یبعد هم فور و

 خودش کجاست؟ نیشاه -

 .کنهیتو اتاقش داره استراحت م -

 تارا بلند شد که ناصر گفت: ادیو فر غیو ج هیگر یلحظه صدا همان

 و داد کنه؟ غیکه ج ؟یبازش کرد یچبرا  -

 .شهیکمکش کنه ساکت م ستین یبفهمه کس یولش کن. وقت -

 اش کنه.خفه نیشاه نکهیاش کن، قبل ابرو خفه -

 تخت نشست و با خود گفت: یرو نیلحظه شاه همان

 .یلعنت -

 زد. ادیبعد فر و

 ها.تنِ لش نیدختره رو خفه کن نیا یصدا نییایب -
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 رفت و سمت اتاق تارا رفت و در را باز کرد و گفت:  رونیاز اتاق ب زندیم غیتارا همچنان ج دید یوقت

 دختر! یه -

 گفت: نیساکت شد و عقب رفت که شاه تارا

 صورت راه خفه کردنت و خوب بلدم. نیا ری. در غیبهتره خفه بش -

 :با دقت به او نگاه کرد و گفت نیباز به عقب رفت که شاه دهیترس تارا

 . یخوشگل یبه به چه جوجه -

 او شد و گفت: کینزد

 هم خوشگل هست؟ اتیده سیسرو نمیبب -

 گفت: نیباز عقب رفت که شاه تارا

 بترس. شهیخوبه هم ؟یدی! ترسیناز یآخ -

 سر به عقب برد و لرزان گفت: د،یسمت شال او برد که تارا لرز دست

 ن... نه. -

سر خورد و در هم  نیبر زم وارید یشد. از رو نیآمد و تارا در دل خدا را شکر گفت و ممنون مع نیلحظه مع همان

 گفت: نیبه تارا رو به شاه ینگاه میشد و با ن کینزد نیمچاله شد، مع

 ولش کن. ؟یدار کارشیچ -

 ؟یاومد یتو کِ  -

 .میبر ایها اومدم. ببا بچه -

 .رونی! تو برو بهیزدن چ غینشونش بدم که عواقب ج خوامینه. م -

 برو پدرت کارت داره. ایب -
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 و گفت: دیبر گوشه لبش کش یدست نیشاه

 مون باشه. جوجه خوشگل نیخب. حواست به ا اریبس -

 هست. -

زانو و کمر او برد و در آغوشش گرفت و او را  ریبا عجله سمت تارا رفت و دست ز نیرفت. مع نیاز آن که شاه پس

 و گفت:تخت خواباند  یرو

 ؟یخوب -

 او را نگه داشت و گفت: نی. معختندیر شتریب شیهابر اندام تارا افتاد و اشک لرز

 بگو. یزیچ هینلرز،  -

 او... اون... اون... اون... -

 .شی. هشیه -

رفت و با عجله به طبقه همکف  رونیاز اتاق ب یبلند شد و فور شیاز جا لرزد،یو م کندیم هیاو فقط گر دید یوقت

 مبل نشسته بود را صدا زد و گفت: یرا که رو نیرفت و شاه

 دکتر خبر کن. هی ستیاون دختر حالش خوب ن -

 .رهیبه من چه؟ بذار بم -

 .میدار ازیاش ن. ما به زندهیرسیات نمبا مُردن اون تو به خواسته -

 چه مرگشه؟ -

 زنگ بزن دکتر. -

 ند ناصر را صدا زد و گفت:بل یبا صدا نیشاه

 .نجایا ادیب یزنگ بزن ساالر -
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 .سییچشم ر -

 یکرد و با دارو نهیبه اتاق تارا رفت و او را معا نیمع یبا دکتر تماس گرفت و دکتر خود را رساند و به همراه ناصر

 گفت: نیآور او را خواباند و رو به معخواب

 شد؟ یطورنیچرا ا -

 بشه. کشینزد خواستیم نیشاه -

 مردک هوس بازِ رذل. -

 .شنونیم شیه -

 برم. مراقبش باش. دیبا گهیمن د -

 .یباشه. مرس -

 قفل کرد. رونیرفت و در را از ب رونیهم از اتاق ب نیاز آن که دکتر رفت. مع پس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هفته بعد. // کی// 

تارا را آزاد خواهد کرد که اردالن دستور  یصحبت کرده بود و گفته بود که در صورت سیپل یرویبا اردالن و ن نیشاه

 را دهد. یمیفرشته عظ یِآزاد

خود به سر  تیحبس شد و حاال در زندان در دوران محکوم شیکه چند سال پ یمیخواهر فرهاد عظ یمی) فرشته عظ

 . (بردیم

 هیرا با دست خودش بکشد. او را مانند برادر او فرهاد، ما یمیته عظتا فرش اوردیاو را به دست ب خواستیم نیشاه

 کرده بود. جادیو افراد او دردسر ا یخان نیشاه ی. چون او برادیدیننگ خود م

 د راه فرار بود. در سد انهیاو قرار دهد. او مخف اریدر اخت ییمایبعد هم، خواسته بود هواپ و
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بسته بودند را آزاد کنند. در  سیپل ژهیو یرویرا که ن ییخواسته بود که مرزها سیپل یرویاز ن نیشاه نیچنهم و

و  دادیها نمآن لیجسد آن را هم تحو یتارا را خواهد کشت. و حت نیشاه شد،یها انجام نمآن کدامچیکه ه یصورت

 .کردیگم و گور م

شد. ماتم زده و  یو بستر مارستانیب یراه دو بار خورد،ینداشت، بدون تارا غذا نم یحال گرید ریروزها ام نیا

 رد،یحامله بود و تنها، او در کنار تارا نبود تا او را آرام کند، در آغوشش بگ شیشده بود. تارا شهیاز هم ترنیغمگ

یآرزو شده بود و در دل نگاشته بود. دلش مرگ نم شیبرا هانیبود ا یتر که تارا مدتنوازشش کند، و چه سخت

 . افسرده بود.خواستیرا م رشیاو ام خواست،

و  دیتارا کش یکردن او از موها تیاذ یبرا نیاردالن گفت فرشته را آزاد نخواهد کرد، شاه یکه در تماس بعد یوقت

 کردیم ترصیاو را حر نیزجر دهد. اردالن بر ناموسش حساس بود و ا شتریاردالن فرستاد تا او را ب یرا برا لمشیف

 یِ. قسم خورد به تمامزدیم ادیوار فر وانهیو تعصب او بر خورده بود و د رتی. به غردیهم بگ یام شخصکه از او انتق

 مقدسات که او را با دست خودش خواهد کشت.

 

 .رمیمیو م رمیمی. مسازمیو م سوزمیم

 .ستین نجایعشق من ا نمیبیکه م یوقت

 .رمیگیات و مبهونه رم،یگیم شیآت دارم

 .سـتین ـایدنـ گـهید ـامیدونِ تو دنـ بِ

 

تر و تنها، داغان ی. هر دو تب دار و داغان بودند و صد البت تاراسوختندیعشق م یو تارا هر دو داشتند از دور ریام

 چه؟ تنها خواستیرا م یزندگ نیا گرید رینبود، ام ریکه تارا در کنار ام یشده بود. وقت تررمقیو ب حالیروزها ب نیا

 .اشده بود خاطرات تار وقتشیهمدم وقت و ب

نور  نیمع یهایدلگرم یول د،یدیاز شب م تراهیو س ترکیروزها را تار نیرا در کنار خود نداشت، ا ریتارا، ام یوقت و

 . کردیمضاعف را در دلش روشن م یدیام
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 و، خوابمیم هیو با گر دارمیب هیشب با گر هر

 فکرت اَم باز اَم. تو

 و، بوسمیو عکسات و م سوزمیشب تو غصه م هر

 .ـادَمیاز  یرینم

 

با  شهیتا چشمانش خواب رَوَد. تارا هم هم آمدیم شیو کم پ ماند،یم داریبا فکر به تارا تمام شب را با غصه ب ریام

هر  یهادر روز کم بودند که کابوس شیهاهیگر ست،یگریو م شدیم داریو با کابوس از خواب ب دیخوابیم هیگر

تارا  ی. ولدیبوسیو م داشتیقاب عکس تارا را نگه م ریام هاروز نی. اکردیاش در خواب هم او را دل آزرده مشبه

 را حس کند.  رشیهمان قاب عکس را هم نداشت که ام

 

 : عماد طالب زادهخواننده

 یخواب ی: بآهنگ

 گذاشته شد. ( مهی) آهنگ ن

 

 که، یدیرس یاز زندگ ییه جاب یوقت

 به کام تو سخت خواهد شد. یزندگ

 دانست، یگاه تو نخواه آن

 مُرد؟! یسرانجام خواه که

 شُد؟! یدست سرنوشت خواه ریخود اس ای
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .دیدیکابوس م شهیداشت مثل هم دیلرزیبود و تارا خواب بود و بدنش در خواب م شب

تارا  ی. صداشدیم دهیکه واضح د یبود، تارا بود و خواب کی. آنجا تارشدینم دهیهم د ینور چیبود و ه کیجا تار همه

 کرد. جادیرا ا ییو خلوت اِکو کیتار یدر کل فضا

 .یایتو نم دونمیم -

 .رسمیمن بهت نم دونمیم -

 .ارمیش قبل و به دست نمآرام گهی. من دشهیمثل قبل نم یچیه دونمیم -

 . آرامش تو!یِتا ابد خال زیچ هی یجا دونمیم -

 ناراحتم.  یلیخ دونمیم -

 فراموش کنم؟ تونمیسوال ازت دارم، م هی. اما دونمیم -

 کرد. شیکار شهیم -

 من بشم اون منِ سابق؟ شهیم -

 منم باز بخندم اونم از ته دل؟ شهیم -

 دلم هر روز نشکنه؟ شهیم -

 تنها نباشم؟ شهیم -

 بگو جوابم و بده. -

 ؟یلعنت یشنویچرا نم -

 منم هستم. یفهمیچرا نم -
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 .یازم دور یول -

 .یتو هم دورتر -

 !رم؟یمیکه دارم م یفهمیچرا نم -

 .یمنو کشت نیبب -

 تا آخر عمرم تباهم. نیبب -

 ود.سرنوشت ب ری. تقصستمی. منم نیستیتو باعثش ن -

 ام نکنن.تا آلوده کشمیمن خودم و م -

 . شونکشمیگناهه. من م نیا -

ب از خوا هیو گر غیکرد و تارا با ج جادیرا ا یترسناک نیخون یزده شد و فضا ریگلوله که بر قلب ام کیشل یصدا و

 شوند. داریو ناصر هم ب نیاز محافظان و مع یمی. که باعث شد نستیشد و گر داریب

و خودش خواست به  نیدر آورد و بدون فکر آن جن شیمانتو بیکه از قبل همراه داشت را از ج یسوزن سرنگ تارا

در اتاق او را باز کرد و به همراه ناصر وارد اتاق تارا  دیبا کل یفور نیخاتمه دهد، که همان لحظه مع یجهنم یزندگ نیا

 زد و گفت: غیاو شود که تارا ج کیبود خواست نزد دهیشد. ناصر که د

 .کشمیخودم و م یبش کینزد -

 دختر؟ او سوزن و بده من. یه -

 شد و گفت: کینزد یقدم نیمع

 بده زود باش. -

 نه. -

 جلو رفت و گفت: یقدم ناصر

 احمق. نمیبده سوزن و بب ؟یعقلت و از دست داد -
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 کرد و گفت: کیسوزن را لرزان به دستش نزد تارا

 .کنمیبه روح پدرم خالصم م -

که ناصر سمت او هجوم برد سوزن به  ییشود که تارا سوزن را بر دستش فرو برد، از آنجا کیتا خواست به او نزد ناصر

 و گفت: دیکش ادیفر نیتارا فرو رفت، خون فواره زد و مع یبازو کینزد یقسمت

 ناصر زود باش برو دکتر و خبر کن. -

او را در آغوش  جانیجسم ب یفور نیتخت افتاد که مع یرو حالیب رفت و تارا رونیتارا را رها کرد و به ب یفور ناصر

 و در آن حال گفت: اوردیتا خون را بند ب چاندیو مالفه تخت را برداشت و بر دست او پ دیکش

 بمون. دارینخواب. حرف بزن. ب ونه؟ید یکار رو کرد نیا ی. برا چاریتارا خانوم؟ تارا دووم ب -

زخم او را با  یرو گریشکم او گذاشت و بعد با دست د یدست رو نیکه مع بست،یداشت کم کم چشمانش را م تارا

 گفت: نیتارا بلند شد و مع یمالفه فشرد که ناله

. من به اردالن و شوهرت یاز دست بر ذارمی. دعا کن زنده بمونه. من نمنهیمسافر رحم کن. اون هنور جن نیبه ا -

 بزن. غی. جیبزن نخواب لعنت غیقول دادم. تارا خانوم بدقولم نکن. ناله کن ج

 و با لنکت گفت: دیکش غیاز درد ج هیبا گر تارا

 .رمیمینشه! من م شیطو... ر امی... نیو بِ... بهم بده. آخ. ن رمیغ... غلط کردم. ا... ام -

 . یشیخوب م -

 :داد و گفت نوازشش

 بزن. نخواب. غینخواب. ج -

 لحظه دکتر به همراهِ ناصر وارد شد و گفت: همان

 ن؟یمع -

 ن؟یدکتر اومد -
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 بخوابونش رو تخت. -

 گفت: نیتارا شد و رو به مع کیتخت خواباند که دکتر نزد یاو را رو نیمع

 .ستیبرو کنار بِا -

 گفت: نیرا از دور دست تارا باز کرد و رو به مع نیخون یکنار رفت، دکتر مالفه نیمع

 کمک. ایب -

 شد و گفت: کینزد نیمع

 بکنم؟ دیکار با یچ -

 رو زخمش. زیالکل و بردار بر -

 لحظه ناصر گفت: همان

 .نیکنیحساب نم جمیمنو هو نکهیمثه ا -

 گفت: نیمع

 بابت کمکت. یبرو بخواب. مرس -

 . ناصر گفت:ستیو گر دیاز درد کش یادیکه تارا فر ختیزخم تارا ر یزمان الکل را روهم و

 . فعال.ادیالبته اگه خوابم ب -

 و گفت: دیسر تارا کش یرو یرا آماده کرد و دست یبعد هم رفت. دکتر سرنگ و

 آروم باش دخترم. -

 کرد. قیسرنگ را به او تزر و

 آخ. -

 گفت: نیشد که مع هوشیتارا کم کم بسته شد و ب چشمان
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 شد! هوشیدکتر ب -

 کردم. قیتزر یهوشیبهش ب -

 گفت: نیرا برداشت که مع غیکرد و ت نهیکم کم تارا را معا سپس

 ؟یبکن کاریچ یخوایم -

 .دهیند یبیهاش آسمطمئن بشم به رگ دیکم برّش، با هی -

 سالمه؟ نشیآهان. دکتر جن -

 .دونمیهنوز نم -

 و پانسمان کرد و گفت: یدستش، آن را ضد عفون یبعد از مداوا و

 ؟یحواست و بهش نداد یبرا چ -

 سالمه؟ نشیغرق خون شده. حاال جن دمیاومد و د غیج یدفعه صدا هیمن خواب بودم.  -

 .رونیبرو ب -

 چرا؟ -

 نه! ایسالمه  نشیبفهمم جن دیبا -

 حالش که خوب هست؟ -

 وجود نداره. برو. یآره. خطر جد -

 باشه. -

داخل شد و  نیرا صدا زد و مع نیبعد مع یقیتارا را چک کرد و دقا تیرفت. دکتر وضع رونیه ببعد از آن که ب نیمع

 گفت:

 حالش خوبه؟ -
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 سالمه. نیشانسِ بزرگِ. جن هیواقعاً  نیا -

 و گفت: دیکش یاز سر آسودگ ینفس نیمع

 خدا رو شکر. -

 گفت: نیبه مع رهیانداخت و خ اشیبه ساعت مچ ینگاه دکتر

 سه چهار ساعت و بخواب. نیمن کنارش هستم. برو ا -

 مگه ساعت چنده؟ -

 سه صبح. -

 ام. فعالً.باشه. پس من برم. واقعاً خسته -

 فعالً. -

 یرو زیگذاشت و خود ن زیم یهشت صبح فعال کرد و رو یرا رو اشیهم بلند شد و به اتاقش رفت و گوش نیمع

 خوابش برد. یتخت ولو شد و بالفاصله با بستن چشمانش از فرط خستگ

پهن کرد تا  نیزم یبود را برداشت و کنار تخت تارا، رو یکه داخل اتاق تارا بود پتو و تشک یهم از کمد دکتر

 استراحت کند.

قرار داد و از اتاق شده بود، پتو و تشک را جمع کرد و در کمد  داریشده بود، ساعت شش صبح بود و دکتر ب صبح

 و گفت: دیخارج شد و رفت دست و صورتش را شست و بعد به آشپزخانه رفت و صادق را د

 بهم بده لطفاً. ریش وانیل هی -

 چشم. -

 و دست دکتر داد. ختیر ریش یگرید وانیدکتر در ل یو برا دیآب پرتغال را سر کش وانیل صادق

تخت نشست و  یگذاشت و به اتاق تارا برگشت و رو یغذا خور زیم یرا رو یخال وانِیل ر،یپس از خوردن ش دکتر

 .دیمنتظر ماند تا او به هوش آ
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 را صدا زد. ریبعد کم کم تارا چشمانش را باز کرد و ناله وار نام ام قهیدق چند

  ر؟یام ر؟یام -

 دکتر مانع شد و گفت: یِخواست بلند شود که دستان قو و

 تکون نخور. -

 کو؟ رمیام -

 ؟یبخو -

 من کو؟ ریام -

 دختر؟ یکار و کرد نیچرا ا -

 و مظلومانه گفت: ستیمظلوم گر تارا

 .کنهیدرد م یلی. خکنهیدستم درد م -

 ؟یکار رو کرد نیچرا ا -

 برم خونه. خوامی. مخوامیو م رمیخسته شدم. ام -

 .یبهتره بخواب -

 کوچولوم. ین ین -

 گفت: یبخش نانیبا لبخند اطم دکتر

 سالمه. استراحت کن. -

 برد و گفت: ریسر به ز نیشرمگ تارا

 ممنون دکتر. -

 چشمانش بسته شد و به خواب رفت. و
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 ##--سه ساعت بعد.  --##

کوبنده در هوشش  یبود. که صدا دهیتخت دراز کش یرا شسته بود و رو شیشده بود و دست و رو داریاز خواب ب تارا

 بود. ناگهان داد زد. رهیبود که به تارا خ نیمع نیشد، چشمانِ خشمگ رهیرا پراند. به رو به رو خ

 . شعوریاحمق ب یدختره -

 نیعرو به م دیالعمل تارا را د. دکتر که عکسستیپتو پناه برد و گر ریبه ز دهیشود که تارا ترس کشیخواست نزد و

 گفت:

 ؟یریگیوقت صبح؟ پاچه م نیچته ا -

 بر گونه تارا زد و گفت: یمحکم یلیاو کنار زد و س یپتو را از رو یشد و عصب کینزد نیمع

 .فکریب -

 گفت: نیرو به مع دکتر

 خجالت بکش بچه است. ن؟یمع -

 عقله. یدکتر؟ ب هیبچه چ -

 کرد و مظلوم گفت: دیرا تشد اشهیاش نهاد و گردست بر گونه تارا

  ؟یزنیم یندارم برا چ تیمن که کار -

 هان؟ دادمیات و مجواب خانواده دیبا یمن چ افتادیرات مب یاگه اتفاق -

 خب. دیببخش -

 سر. رهیخ -

 لحظه دکتر گفت: همان
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 بشه. تیتقو دیبچه صبحونه نخورده. با نیا -

 کم کم از خشمش کم شد و گفت: نیمع

 د؟یمن برم خر -

 نه من برم؟ -

 .کننیشک م -

 .کننیبگو دکتر گفته شک نم -

 باشه. -

 آهسته گفت: نیبرد. مع ریشد که تارا سر به ز رهیبه تارا خ نیبعد مع و

 اعصابم داغون بود.  دیببخش -

 آرام گونه او را نوازش داد و گفت: و

 .ری. خوش به حال امیملوس یلیخ -

 یتر رودک ددنیزد و به همراه دکتر از اتاق خارج شد. به سالن که رس یلبخند نیپتو پناه برد. مع ریبه ز نیشرمگ تارا

 داده بود گفت: هیتک واریرو به ناصر که کنار مجسمه رو به د نیمبل نشست و مع

 کنم. دیبرا دختره خر رمیمن م -

 .یرسیبهش م یدار ادیز -

 آد؟یبه حساب م دنیو براتون نفع داشته باشه رس رهینَم کنمیم یسع نکهیا -

 ه؟ی. خبریزنیمشکوک م ینه. ول -

 مثالً؟ یچه خبر -

 .یبگ دی. اونش و تو بادونمینم -
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 .یشد ونهید -

 و خونسرد گفت: یبعد پوزخند زد و جد و

 نیذره خرت و پرت بخرم. بعدشم شاه هی رمیبشه. منم م تیتقو دینداره. دکتر گفته با یدختر برا من ارزش نیا -

 . خوادیاش و مزنده

 گفت:را خورده بود  نیکه قانع شده بود و گول مع ناصر

 .یبر یتونیخب. م یلیخ -

 بر لب نشاند و گفت: یاروزمندانهیلبخند پ انهیحرکت کرد و موز نیمع

 ناصر خان. یریمیآخرش م -

طور که ها اطالع دهد، همانآن یبود تا به اردالن از کارها تیموقع نیخارج شد. حاال بهتر نیاز قصر بزرگ شاه و

 :گفتیم یاش را جلب کرد که داشت به کسجابر توجه یصدا رفتیم رونیبه ب یداشت از در خروج

 دست به کار شده. سیپل یرویخبر داده ن یما از آگاه ینفوذ -

 .دمینمون. من به ناصر اطالع م نجایبرو ا گهیتو د -

 خوبه فعالً. -

او را  نیفراد شاهداخل شد متوجه شد که ا یسمت سوپر مارکت رفت و وقت یدانسته و فور یرا سرنخ مهم نیا نیمع

گرفت و سمت  یمشک یلونیعمل کند، سمت فروشنده رفت و نا الیخیو ب اطیکرد با احت یاند. سعتحت نظر داشته

 کیگوشش را خاراند. سپس  یعیو به طور طب کردها رفت، به بهانه خاراندن گوشش شنود را روشن کرد و فوت قفسه

 رفت و گفت:ها قرار گبرداشت و پشت قفسه ریش زهیپاستور

 الو؟ -

 که گفت: یمصطف یبه صدا در آمد و صدا سیدر اداره پل هادستگاه

 ؟ییتو نیمع -
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 نه خر مش غالمِ. -

 مزه. یهرهر ب -

 برداشت و گفت: لیپاست یدورتر رفت و پاکت یاسمت قفسه نیمع

 .یمزه هم خودت یخنده ندارم. ب یمن وقت برا شوخ -

 قرار گرفته بود گفت: یگریلحظه اردالن که پشت دستگاه د همان

 ؟یدار یچ دیخبر جد -

قراره با  گهیبرا رد کردن مواد. از اون طرفم جبار و دو نفر د هیاز افرادش و فرستاده طرف مرز ترک یسر هی نیشاه -

 ببرن استانبول. هیترک یتا دختر جوون و از راه مرز زدهیس ونیکام هی

 را بر عهده گرفت و گفت: یگریدستگاه د یزیعز سروان

 ؟یو چه ساعت یکِ -

 روز شنبه ساعت هفت صبح. گهیهفته د هی -

 گفت: یمصطف

 حال خواهرم خوبه؟ -

 که قمر در عقربه حالش خوب باشه.  تیوضع نیتوقع نداشته باش تو ا ی! ولدیببخش یلیخ -

 غمزده گفت: یدل آزرده و با لحن یمصطف

 مراقبش باش. -

 هستم. -

 و گفت: افتیبر خود تسلط  یهم ناراحت شده بود. ول اردالن

 چه خبر؟ گهید -



 شبح کیراز پنهان 

 
342 

 

 ها رو خاموش کنن.اردالن بگو هدفون -

 کندیرا گوش نم شانیهاحرف یراحت شد که کس الشیها را داد و خهدفون یپس از آن که دستور خاموش اردالن

 گفت:

 خب بگو. -

 دارن. ینفوذ هیاونا  -

 ؟یچ -

که او را تحت نظر داشتند محو شد و در حال برداشتن  یمحافظان دیاز د یو کم گریحرکت کرد سمت قفسه د نیمع

 گفت: یبسته شکالت

 شماست. نیب سیبا لباس پل نیاز افراد شاه یکی -

 ؟یکنیاشتباه نم یمطمئن -

 آره. -

 ؟یدونیو م تشیموق -

 نه متأسفانه.  -

 .کنمیم داشیباشه خودم پ -

 برم. منو تحت نظر دارن. فعالً. دیبا گهینمونه. من د سیپل یاوک -

 . فعالً.یمرس -

 را بپردازد. شیهادیبا خاموش کردن شنود سمت فروشنده رفت تا پولِ خر نیمع

 و با اخم گفت: یجد یبلند به طور دستور یقرار داد و با صدا وتریهدفون را برداشت و کنار کامپ اردالن

 اتاق سرهنگ. میریم یو محمد یزیو سروان عز ینژاد ،یسرگرد شهباز -
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ر به د یابه دنبال او حرکت کردند. با زدن تقه هیحرکت کرد و بق یجلوتر از همه سمت اتاق سرهنگ غفار زیخود ن و

گذاشتند که سرهنگ دستور نشستن داد. پس از دو ساعت که جلسه یوارد شدند احترام نظام یاتاق سرهنگ غفار

نگ سره یبلند شدند که بروند که با صدا دندینقشه حساب شده کش کیتمام شد و با هم مشورت کردند و  یکار ی

 .ستادندیا

 .نیریمنتقل شده رو هم تحت نظر بگ نجایرو که هم تازه به ا یاون شخص -

 گفت: اردالن

 مون هست.حواس -

 هم گفت: یمصطف

 عیسر دی. بارهیلو م نیدو روز مع کی ی. طهیهم نفوذ نیکه مع دهیمطمئناً تا حاال فهم یدر ضمن شخص نفوذ -

 .میدست به کار بش

 هم گفت: یزیعز

 .گنیم یکه سرگرد شهباز طورهنیهم -

 گفت: یمحمد

 .میندار یادی. وقت زمیبر -

 گفت: سرهنگ

 .دیمرخص یهمگ -

 کردند و از اتاق سرهنگ خارج شدند. اطاعت

 ه دنبال او سمت اتاق اردالن حرکت کرد.هم ب یسمت اتاق خودش رفت و مصطف اردالن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 #روز بعد.  کی #   
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 انجام دهند نمانده بود. سیپل یرویو ن نیکه قرار بود شاه ییهادادیتا رو شتریبود و شش روز ب کشنبهی امروز

 گفت: نیکه مع کردندیبود و داشتند با هم صحبت م نیدر اتاق شاه نیمع

 .ستیدختره حالش خوب ن نیا -

 .امیتا من ب نیزم ریبه من چه. ببرش ز -

 ؟یکن کاریچ یخوایم -

 بکشمش. خوامینم -

 ؟یپس چ -

 تخت جا به جا شد و گفت: یرو یفرستاد و کم رونیرا به ب گاریس اهیس ظیدود غل نیشاه

 بفرستم. مونسیلجوجه پ نیعاشقانه اکشن برا ا لمیف هی خوامیم -

 ؟یدار یاچه نقشه -

 که گفتم و بکن. یتو برو کار -

 یکه رو دیرفت و سمت اتاق تارا رفت. در زد و وارد شد و تارا را د رونیب نیاز اتاق شاه یاحرف اضافه چیه یب نیمع

 شد و گفت: کشینزد نیترسان عقب رفت که مع دیاو را د یاست، تارا وقت یتخت نشسته و چشمانش اشک

 ؟یترسیچرا از من م -

 .یزنیهمش م -

 من دست به زن ندارم. -

 .یسه بار زد یول -

 زدم؟ یمن حرف یو چنگول انداخت یمنو زد شتری. تو بزنمیاون سه بار الزمت بوده. من ناحق نم -

 من فرق دارم. -
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 ؟یو خورد هاتلیبزنمت. از منم نترس. پاست ومدمیباشه دختر خوب. من که ن -

 دوست دارم. ممنون. لیآره. من پاست -

 جلوت و بذار تو شالت. ینوش جونت. موها -

 چرا؟ -

 .نیرزمیببرمت ز دیبا -

 و گفت: دیترس تارا

 نه نه. -

 بهت دست بزنه. یکس ذارمینترس. من نم -

 او را داخل شالش برد و او را بلند کرد و گفت: یشد و موها ترشکینزد نیبه عقب رفت که مع تارا

 .میبر ایب -

 مظلوم گفت: هیبا گر تارا

 بشه مگه نه؟ کمینزد یکس یذارینم -

 شد و گفت: رهیبه چهره معصوم او خ نیمع

 .برمتی. بذار فکر کنن دارم به زور میو داد کن غی. االنم بهتره جیمطمئن باش آبج -

او  یظاهر یو دادها و تقالها غیکشاند و به ج نیرزمیبرد و به کشان کشان او را سمت ز رونیبعد هم او را از اتاق ب و

 بود گفت: ستادهیا یآمد و رو به ناصر که کنار در ورود نیکرد که همان لحظه شاه نیزم ریتوجه نکرد و او را پرت ز

 .اریو ب نیبرو دورب -

سمت تارا رفت که از ترس به خود  نیبرگشت و شاه نیشد، ناصر با دورب کیرا خاموش کرد و فضا تار نیرزمیز برق

 گفت: یفور نیو مع دیکش غیدست سمت شال او برد که تارا ج د،یلرزیم
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 ؟یکنیکار م یچ یدار -

 گفت: یبا پوزخند نیشاه

 ست؟یمعلوم ن -

 او قرار گرفت و گفت: یرو به رو نیمع

 کار رو نکن. نیا -

 کنار. تو دخالت نکن برو -

 .یکار رو بکن نیا ذارمینم -

 .فهممتینم یهواش و دار ادیز -

 .یدیو از دست م یادیز یهاکارت مثبت نیتو رو دارم. تو با ا ی. من هوایابلح یلیخ -

 کنار. -

 ن؟یشاه -

 دست ناصر. دمشیندارم. م شیخب. من کار اریبس -

 بر آمد و گفت: یبه او دست بزند فور یکس دهدیاجازه نم یطیشرا چیکه به تارا قول داده بود تحت ه نیمع

 خودم. -

 کرد و گفت: یزیخنده تمسخر آم نیشاه

 آها. باشه باشه. -

 بعد رو به ناصر گفت: و

 و روشن کن. نیدورب -
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دهانش چسباند و آب  واریشد او را به د کیبه او نزد نیو مع دیکش غیهل داد که تارا ج واریزمان تارا را سمت دهم و

را از کمر باال برد و دست بر کمر برهنه او گذاشت و تارا  راهنشیرا قورت داد، جسم لرزان او را در آغوش گرفت و پ

 آهسته کنار گوش او لب زد. نیمع ست،یگر شتریب

 مجبورم. یمتأسفم. ول -

 فشرد و سرش را بر گردن او فرو برد و زمزمه کرد. شتریاو را ب و

 ببخش. -

که  دیاز گردنش بوس نیمع گرفت،یم لمیناصر لبخند به لب ف د،یخندیپر از شوق م نیشاه کرد،یتقال م و هیگر تارا

 گفت: نیشاه

 شالش و بردار. -

 نیشاه ست،یتقال کرد و گر شتریو تارا ب دیشد و شال تارا را از سر کش کینزد نیتوجه نکرد که شاه نیمع ،یول

 کرد و گفت: یخنده بلند

 موهاش و بکش -

 .دیکش غیکه تارا ج دیکش شیاز موها نیمع

 سرم. یآ -

 بلند گفت: نیشاه

 تر بکش.محکم -

. او را زدیم ادیو فر دیکشیم غیگونه تارا قرار داد و تارا پشت در پشت ج یرا رو شیهاو ل*ب دیبلندتر کش نیمع

 تنگ فشرد و آهسته گفت:

 . آروم باش.دیببخش -

 گفت: نیشد که شاه ریاس نیاضطراب از حال رفت و در آغوش معاز استرس و  تارا
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 کم فتوشاپ بفرست براشون. هیناصر با  -

 .سییچشم ر -

 گفت: نیرو به مع نیشاه سپس

 تن لشش و جمع کن ببر. -

 یخارج کرد و او را به اتاق برد و او را رو نیرزمیتارا را از کمر در آغوش گرفت و شالش را برداشت و او را از ز نیمع

ت تخت رف یبه انتها دهیترس دیرا د نیمع یساعت بعد تارا به هوش آمد و وقت کیاو نهاد،  یتخت خواباند و پتو را رو

 و گفت: دیکش غیو ج

 نامرد. دروغگو. رونی. برو برونیب -

 شد و شرمنده گفت: کشینزد نیمع

 هت قول دادم نذارم بهت دست بزنن. مجبور شدم. متأسفم.. من بخوامیببخش. معذرت م -

 لطفاً فقط برو. -

 شد و گفت: ترشکینزد نیمع

 .ستینکن برات خوب ن هینداشتم. گر یباور کن منظور -

 گفت: هیبا گر تارا

 . کنهیسرم درد م -

 .خوامیمعذرت م -

 .دنیموهام و د -

 کنه. یبود که همه جات و دستکار نیببخش. بهتر از ا -

 شد و گفت: نیشرمگ تارا
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 . تو رو خدا.یبرسه دست داداش لمینذار ف -

 باور کن. ستیدست من ن -

 گفت: میو مال دیو آرام تارا را در آغوش کش آهسته

 ؟یشیآروم م یبا آبنبات چوب -

 نه. -

 ؟یبا بغلم چ -

 نه. -

 و گفت: او را فشرد یو کم دیخند نینمک نیکه مع ستیصدا گر یو ب نیشرمگ تارا

 .کنمیمن آرومت م یآم... ول -

 و در آن حال گفت: بردیم نییگونه دستش را پشت کمر تارا باال و پا نوازش

 نکن، نه برا خودت خوبه. نه برا اون کوچولو. هی. گرششیه -

 مظلوم گفت: تارا

 خودم و آروم کنم؟ ینکنم چطور هیگر -

 که آرومت کنم. آره؟ یمنو به عنوان داداش قبول دار -

 دارم. یمن سه تا داداش -

 خب منم باشم؟ آخه خواهر ندارم. -

 ؟یتک فرزند ؟یندار -

 تر.از من کوچک یکینه. عوضش سه تا داداش دارم دو تا از خودم بزرگتر،  -

 خب منم متأسفم. -
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 آره؟ یعنی نیا -

 نه. -

 ؟یپس چرا تو بغلم -

 .یچون تو بغلم کرد -

 .یزبون دراز یلیخ -

 .گنیهمه م -

 ؟یحاال منو به عنوان داداش قبول دار -

 نه. -

 او را رها کرد و گفت: نیمع

 آرومت کنم؟ تونمیمن نم یدونیچون منو داداش خودت نم یفکر کرد -

 آره. -

 .تونمیمن م یول -

 .یتونینم -

 .تونمیم -

 .یتونینم -

 .نیحاال بب -

 .نمیبیم -

 بچه. -

 .ییتو -
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 بچه؟ یگیو گنده م یورزش کلیه نیتو منو با ا -

 بچه؟ یگیزن بچه دار م هیبه  یاوه، تو هم دار -

 .میتسل -

 زد و گفت: ینیلبخند دلنش تارا

 .یشد میتسل -

 .یشیم میبه موقعش تو هم تسل -

 گفت: طنتیبا ش تارا

 نچ. -

 آورد و رفت کنار تارا نشست و رونیبود را ب دهیرا که صبح خر ییرفت و بسته کاکائو خچالیبلند شد و سمت  نیمع

 گفت:

 که عاشق کاکائو نباشه. ستین ایتو دن یدختر چیکاکائو. ه گنیبهش م ه؟یچ نیا یدونیم -

 عقب رفت و گفت: نیکه مع ردیخواست آن را بگ تارا

 آ آ. -

 که عاشق کاکائو بود و حاال هم هوس کرده بود گفت: تارا

 .گهیبده د -

 کات و پاک کن.اول اش -

 اول کاکائو. -

 خب پس من رفتم. یلیخ -

 را پاک کرد و گفت: شیهااشک یفور تارا
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 بده. -

 بهم بگو داداش! -

 اخم کرد و تخس گفت: تارا

 اصن. خوامینم -

 گفت: نیرا برگرداند که مع شیبعد رو و

 ؟یانقدر سخته که منو داداش خودت بدون -

 کنه بهش بگم داداش. یتا تونست منو راض دیسال طول کش کیسهند  یاهم. داداش -

 د؟یسال منت کش کیبدبخت  -

 اهم.  -

 .یچه از خود راض -

 بد نداشته باشه. تیداداش بشه ن خوادیکه م ی. بحث عشق و اعتماد وسطه. کسستمین یمن از خود راض -

 با اخم گفت: نیمع

 گه؟یبد دارم د تیمن ن یبگ یخوایم یعنی -

 نبود. نیمن منظورم ا -

 ؟یپس چ -

 رتیداداش مثل اردالن باشه. رو من حساس باشه، به جز زنش برا منم غ گمیکه بهش م یمن دوست دارم کس -

اه گ هیبا وجود شوهر باز هم برادرش و تک یدختر حت هیگاه منم باشه. منم نوازش کنه.  هیخرج کنه. به جز زنش تک

 با برادرش بگه... دیها رو باحرف یسر هیو  دونهیم یاصل

 گفت: نیکه مع دیخواست ادامه را بگو و
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 البد. جیکارست؟ هو یچ ریوسط ام نیپس ا -

 ها ازش دوره.با زنشه، اما برادر فرسنگ شهیشوهر هم هیبرادر با شوهر فرق داره.  -

 بود. یاقانع کننده لیدل -

 .هیکاکائو رو بده د -

 .یدب دیهم با گهیقول د هی -

 ؟یچ -

 .ینکن یبدون اجازه من کار -

 باشه. -

 باشه نه. قول بده. -

 قول. -

 کردم! متیبار من تسل نیا یدیحاال د -

 بحث کاکائو وسط بود. دفعهنیچون ا -

 و گفت: دیبلند خند نیمع

 . خوشم اومد.یهست یطلب استیدختر س -

 ممنون. -

ند با لبخ نیو آن را باز کرد و با ولع شروع به خوردن کرد مع دیشک رونیسپس تارا خم شد و کاکائو را از دست او ب و

 گفت: نیتارا کاکائو را تمام کرد رو به مع یشد و از اخالق کودکانه او خوشش آمد. وقت رهیبه خوردن او خ

 ممنون.  -

 ؟ی. دقت کردکنمیخواهش م -
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 ؟یبه چ -

 تونستم آرومت کنم! نکهیبه ا -

 را برگرداند و گفت: شیرو نیشرمگ تارا

 اوهوم. -

 .کننیبمونم شک م ادیبرم. ز گهیاستراحت کن. من د -

 خدافظ. -

 فعالً. -

 .دیخود کش یو پتو را رو دیتخت خواب یرفت و تارا رو رونیبلند شد و از اتاق ب شیاز جا نیمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 #روز بعد ** کی** #

وارد شد و پس از  زادهیکه در اتاق زده شد و عل خواندیکارش نشسته بود و داشت پرونده ناصر را م زیپشت م اردالن

 شد و اردالن گفت: کینزد ،یاحترام نظام

 زاده؟یشده عل یچ -

 .نیپست دار -

 هست؟ یچ -

 قربان. دونمینم -

 بازش کن. -

 آن را باز کرد و گفت: زادهیعل

 قربان. DvD هی -
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 بذارش تو دستگاه بعد برو. -

 را روشن کرد که اردالن گفت: ونیزیرا داخل دستگاه برد و تلو DvDشد و  Tv کیاطاعت کرد و دور شد و نزد زادهیعل

 برو. -

بدون چهره و  نیشاه یِجد یکم کم صدا ینبود ول زیچ چیه ریباال آمد. اول تصو ریاطاعت کرد و رفت و تصو زادهیعل

 اکو شد. ونیزیو فضا بسته در تلو کیتار یبا نما فقط

و تصور کنم. بهتره  دنتیزجر کش تونمیمن م ینیبیو م لمیف نیکه ا یگوش کن جناب سرگرد اردالنِ منش. وقت -

که لمس و ب*و*س*ه به  دمی. وگرنه بهت قول میفرشته رو آزاد کن طورنیو هم یکه گفتم و انجام بد یکار

 تموم رو تموم کنم. به سالمت. مهیندفعه افرادم. دفعه بعد مطمئن باش خودم کار  نیا ت*ج*ا*و*ز برسه.

س که او را لم ینیجان گرفت و مع ریواضح گشته و سپس جسم برهنه تارا مقابلش درون تصو ریکم کم تصو سپس

 . کردیم

سوزان تمام وجودش را  یو آتش شدیم ترنیتر به جلو رفت، خشمگکه هر لحظه واضح ریتصو دنیبا هر بار د اردالن

 توانستیکه نم کردیم یو رگ گردنش متورم شده بود، احساس سست زدیم یاش به سرخدر بر گرفته بود. چهره

ش ابلند دوباره ادیمحکم و از ته دل، بلند شد و با فر د،یکش ادیفر ختهیدر هم ر یبا اعصاب نیکند. خشمگ یکار

 گفت: شانیکیپرت کرد که ناگهان دو سرباز وارد شدند و  نیزم یو رو ختیبه هم ر را زیم یرو یهالهیوس یِتمام

 قربان؟ -

 :دیکش ادیفر اردالن

 .رونیب دیگمش -

ارتش رفت تا مشاور )  مارستانیبه ب یگریرا خبر کند و د یرفت تا مصطف شانیکیرفت.  رونیب دهیدو سرباز ترس هر

 .اوردی( را با خود ب یدکتر عل

وار  وانهید اشیبعد ادیبه اتاق او آمدند که او را نگه دارند اما اردالن با فر نیمأمور یهمه اشیبلند بعد ادیفر با

بر خورد کرد که هر دو  یو محمد یزیعز نیها پرت کرد که گلدان ببرداشت و سمت آن یعسل زیم یگلدان را از رو

کرد و به هزار تکه  دیرا تول یعصفناک یشکست و صدا خورد و محکم در هم واریداده و گلدان محکم به د یجاخال
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 غیج یاو شود که از پشت صدا کیخواست نزد یرفتند. مصطف یکی یکیها آن یافتاد. با آمدن مصطف نیشد و بر زم

 وو ت ردیبگ یرا به باز رتتیخوردن، آن که غ رتیرئشه بر اندامش انداخت، دردناک بود، چوب از غ ونیزیتارا از تلو

و تعصبش را لکه دار کرد. همان لحظه در  رتیشد و اندام برهنه تارا غ رهیخ ونیزیاو خشک بر تلو ،یکن یکار ینتوان

جلب کرد.  ونیزیخوفناک و دردناک تارا توجه او را به سمت تلو غیج یباز شد و وارد شد، صدا یبه شدت توسط عل

و  هیصحنه زشت و کر نیا ندیرا خاموش کرد تا نب Tvو را زد  Offبسته دکمه  یبرگرداند و با چشمان یرو یفور

 و دردناک را. پناهیدخترک ب یهاغیج

 که قصد ییهاو فقط خواست برود و بکشد آن دیدردناک کش یادیدر آمده بود، فر یکه تازه از حالت خشک یمصطف

 به خواهرکش را داشتند. تیاذ

 یسمت اردالن رفت و به سخت زیرا نگه داشتند و خود ن یها آمدند مصطفدو تا از سربازها را صدا کرد و آن یعل

و  تر او را نگه داشتو محکم دیبچسباند، به او چسب واریتوانست دو دست او را بر پشتش قفل کند و او را محکم به د

 گفت:

 آروم باش پسر خوب. آروم. -

 ولم کن. -

دست چپ او را نگه داشته  یگریدست راست او را و د یکیرا نگه دارند و  یسربازها هم موفق شده بودند مصطف دو

ر ه یشان را گرفته بود. با داد بلند علچشمان ینداشت و خون جلو یتمام یاردالن و مصطف یادهایبود. تقالها و فر

 بودند. نیهم چنان خشمگ یدو ساکت شدند ول

 ر دو نفرتون هستم.. با هدیخفه ش -

 بلند گفت: یبعد با صدا و

 ستفان زارع؟ -

 گفت: یآمد و پس از احترام نظام زارع

 بله قربان؟ -

 ارتش. مارستانیب شونمِ یکمک کن ببر ایب -
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 یتیاو اهم یهاکشاندند و به تقال مارستانیاردالن را سمت ب یشد و به همراه عل کیگذاشت و نزد یاحترام نظام او

تخت جدا  یرو یها را زورآن دندیکه رس یبردند. وقت مارستانیرا به سمت ب یدو سربازها هم مصطف ندادند و

نشست و رو به  یصندل یرو یبا احساس خستگ بعدها آرام بخش زد و به کمک پرستارها به آن یخواباندند و عل

 ستفان زارع گفت:

 چه قدر سگ جونن. خسته شدم. -

 برم؟ تونمیم -

 .دیبر دیتونی. میمرس -

استراحت کند سروان آزاد  یهم تا خواست سمت اتاق کارش برود تا کم یسربازها به همراه سربازها رفتند و عل دو

 گفت: یآمد و رو به عل

 مشاور؟ -

 بله؟ -

 شون بد شده.حال هایدو تا از زندان میبر نییایب -

 رو با خودت ببر. یاسریام. دکتر من خسته یوا -

 .گهید ایرفت خونه. ب شیپ قهیده دق یاسریدکتر  -

 بابا. یا -

 رو به دو پرستار خانوم گفت: یعل

 .دیاریرو ب هاضیمر دیشما دو تا بر -

 گفت: آزاد

 ! مرد هستن.هاستنیخانوم؟ اونا زن ن -

 پوف. -
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ها سروان آزاد به زندان رفتند تا آن یبرانکارد به همراه کیها به همراه مرد را صدا زد و آن یدو تا از پرستارها یعل

 . اورندیب مارستانیرا به ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تارا الغر  یبود. از غم دور دهیمبل خانه دراز کش یرو نیغمگ یحس و حال چیبدون ه ریغروب بود و ام 18:00 ساعت

 . در صورتش مشخص بود شیته ر یتر شده بود و کم

 

 :سندهی] سخن نو

شده  یتکرار اریموضوع بس نیو ا دانندیجذاب م شیکه مردها را در درون داستان با ته ر گرانیاز د یلیخ خالف بر

 جذاب تر هست. [ شیو بدون ر آدیبهش نم شیمن تو داستانم اصال ته ر ریام تیبگم که شخص دیشده با یاشهیو کل

 

بود و حاال که مدارس  نیماه بود که حال و روزش هم کیبه  کیحواسش به ترگل هم نبود، نزد یحت ریروزها ام نیا

 یهالهیترگل را به مدرسه ببرد، آن هم به عهده اردالن  بود که از قبل لباس و وس توانستینم شدیداشت تمام م

 برداشته بود. یترگل را کم

کرده بود و هر  لینامعلوم تعط یمطب را که به طور مدت رفت،یسر کار و مطب هم نم یماه بود که حت کیبه  کینزد

 . کردیقطع م "نه  " یابا تنها کلمه دادیاگر جواب م ایو  کردیم جکتیر گرفتندیبا او تماس م مارستانیچه هم از ب

 وجودش بود. یو تنها درمان آن تارا کردیم تشیبر هوا بود، درد داشت، قلبش اذ اشیزندگ

 . شدیم هیباعث آزار خودش و بق نیو ا زدیلب نم کردندیاصرار م هیبود که غذا نخورده بود و هر چه بق هفتهکی

آمد. سمت آشپزخانه رفت و  دیپد ییبه روشنا یکیبلند شد و برق خانه را روشن کرد که خانه از تار شیاز جا غمزده

شد و  مانیبعد پش یخود را بردارد. ول یمایماکس نیماش چیاوپن سوئ یبرداشت و آب خورد و خواست از رو یوانیل

 کند.  یرو ادهیداد پ حیترج
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رنگ از داخل کمد برداشت و تن کرد و از خانه  یاسرمه یژاکت داد،یتارا را م یبه اتاق مشترک رفت که بو نیبنابرا

که  شدیرد م یاز سوپر. تازه داشت شدیو ناراحت م خوردیبه حال او افسوس م دیدیزد، هر کس او را م رونیب

 زد. شیسمت او رفت و صدا یپر از آش نذر یِنیبود با س یسودابه خانوم که زن مسن

 دکتر؟ یآقا -

 .ستادیاز حرکت ا یبعد یبا او باشد به حرکتش ادامه داد که با صدا کردیکه فکر نم ریام

 ر؟یآقا ام -

 شد و گفت: کیبرگشت و سودابه به او نزد ریام

 سالم. -

 شده؟ یسالم. طور -

اهلل به حق فاطمه که انشا کنمی. منم دعا منی. دعا کننیبخور نیحضرت فاطمه ) س ( رو آوردم. بردار ینه. آش نذر -

 خونه. ادیزهرا ) س ( هر چه زودتر تارا خانوم سالم ب

 را برداشت و گفت: یآش نذر ریام

 ممنون. -

 .کنمیخواهش م -

بار مصرف را درون سطل  کیتارا آش را خورد و بعد بشقاب  یبرا ییداد و با دعا هیتک واریبه د ریرفت و ام سودابه

 دیسهند را پشت در د دیبه خانه رس یگرفت. وقت شیکرد و دوباره راه خانه را پ یرو ادهیپ گرید یزباله انداخت و کم

 شد و گفت: کینزد کردیپا و آن پا م نیکه نگران ا

 شده؟ یسالم. طور -

 حالت خوبه؟  ؟یسالم. تو خوب یوا -

 فقط سکوت کرد که سهند گفت: نیغمگ یبا چشمان ریام
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 ؟ینگران شدم. کجا بود یزنگ خونه رو زدم جواب نداد یهر چ -

 .یرو ادهیپ یکم -

 ؟یخورد یزیاز صبح چ -

 خوردم. یآش نذر هی شیدو ساعت پ نکهینخوردم. تا ا یچیهفته است ه هیمن  -

 .ارمیغذا رو ب نیمن برم تو ماش یو خونه برات غذا آوردم. تا تو در رو باز کنت میفدات بشم. بر -

 .دیایدر باز کرد و منتظر ماند تا سهند ب ریام

را عقب  یصندل ریوارد خانه شدند و هر دو سمت آشپزخانه رفتند. ام یغذا آمد و دو نفر گیسهند با د باالخره

 یرو لیاو و خودش بشقاب برداشت و بعد از آماده کردن وسا ینشست و سهند هم برا یغذاخور زیو پشت ن دیکش

 و گفت: ختیر مهیبرنجش ق یو رو ختیاو از برنج ر یاو نشست و برا یرو به رو زیم

 .قمیبخور رف -

 اشتها ندارم. -

 شربت اشتها آور بدم؟ -

 .یمنو با تارا اشتباه گرفت -

 نچ. پس مثه بچه آدم بخور. -

 و گفت: دیاز دوغ نوش یکم ریام

 چه ترشه. -

 . مادر خانومم درست کرده.هیدوغ محل نیا -

 خوشمزه است. -

 ممنون. -
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 کاش تارا بود. یا -

 لطفاً غذات و بخور. ر؟یام -

 را خوردند. شانیصحبت باالخره هر دو غذا یاز کم پس

 

 اشکم... یایدر در

 ساحل اعماق دلم... در

 آبشار،  امواج

 کران عشقم را... یب موج

 .کشندیمحکم و استوار به رخ م چه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هم  کدامچیداغان هر کدام به سمت خانه خودشان رفتند. ه یمرخص شده و با اعصاب مارستانیاز ب یو مصطف اردالن

 حاضر نشدند شام بخورند.

. ترگل پس از آن که شامش را خورد بلند شد دست و خوردیبه همراه ترگل و دالرام و آرشام داشت غذا م سودا

 را شست و مسواک زد و بعد رفت کنار سودا و گفت: شیرو

 ؟ییدا شیبلم ) برم ( پ تونمیم ییزندا -

 و گفت: دیو کودکانه او را بوس بایسرخ و ز یگونه سودا

 م؟قربونت بر یمسواک زد -

 آره. بلم؟ -

 دلم. زیبرو عز -
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 گفت: بایز یو با لبخند دیخم شد و گونه سودا را بوس ترگل

 .ییدوستت دارم زندا -

 .ییدا شیدوستت دارم خوشگل من. حاال بدو برو پ شتریمن ب -

 و به سمت اتاق اردالن فرار کرد، سودا با لبخند با خودش گفت: ختیسودا را به هم ر یموها ترگل

 .هیطونیعجب ش -

 را خورد.  شیبعد ادامه غذا و

شکم  یتخت رفت و رو یترگل آهسته وارد اتاق شد و رو کرد،یبود و به تارا فکر م دهیتخت دراز کش یرو اردالن

 اردالن نشست و با لبخند گفت:

 جونم. ییسالم دا -

 دو دست کوچک او را در دست گرفت و گفت: اردالن

 ؟ییعسل دا یسالم خوشگل خانوم من. خوب -

 ؟ییآله. دا -

 ؟ییجان دل دا -

 ان؟یم یعالمه تنگ شده. پس کِ هی ییو بابا یدلم برا مامان -

 .انیقربونت برم. م انیم -

 و گفت: دینشاند و لپ او را کش شیپاها یتخت نشست و ترگل را رو یبلند شد و ترگل را بلند کرد و رو اردالن

 .نمیبوس خوشگل بده بب هیحاال  -

 و گفت: دیگونه اردالن را بوس ترگل

 عالمه دوستت دارم. هی -
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 منم دوستت دارم. -

از هر غم و غصه بود فکر  یکودکانه او که خال یایو به دن دیو سپس او را در آغوش کش دیهم گونه او را بوس اردالن

برد  رونیش گرفته از اتاق بخواند و او را خواباند. بلند شد و جسم کوچک او را در آغو ییاو الال یکرد. در آغوش برا

 بود. داریبه دالرام زد که هنوز ب یااو نهاد. بوسه یو پتو را رو ندتخت خوابا یو وارد اتاق دالرام شد و او را رو

 ؟ییخوشگل بابا یدیچرا نخواب -

 برام قصه بگه. ادیب یمنتظرم مامان -

 .یباشه قربونت برم. شبت عروسک -

 .ریشب بخ -

 و گفت: دیرفت و سمت آشپزخانه رفت و سودا را در حال ظرف شستن د رونیاز اتاق ب اردالن

 د؟یآرشام خواب -

 ؟یخوریآره. هنوز هم شام نم -

 ؟ینه. تو خورد -

 کم. هی -

 و گفت: دیاو را از پشت ب*غ*ل کرد و سر سودا را بوس اردالن

 ؟یبه خاطر من کم خورد -

 اوهوم. -

 گردن او فرو برد و گفت: یسرش را درون گود اردالن

 دوستت دارم. -

 دوستت دارم. شتریمن ب -



شبح کیراز پنهان 

364

 تر فشرد و گفت:حلقه دستانش را دور شکم او تنگ اردالن

 از من. شترینه ب -

 بعد او را رها کرد و گفت: و

 .کنهیدرد م یلیسرم خ -

 ؟یخوایقرص م -

 ؟یآماده کرد ینه. چا -

 .ارمیبرات ب نیآره. بش -

خورد و  یو به همراه اردالن چا ختیرا ر یها چاو نشست. سودا پس از شستن ظرف دیا عقب کشر یصندل اردالن

 و گفت: دیتخت دراز کش یها باهم به اتاق رفتند و اردالن روبعد از شستن استکان

 بغل. ایب -

 برم برا دالرام و ترگل قصه بگم بخوابن بعد. -

 ترگل و خوابوندم. -

 .امیدالرام و بخوابونم ب رمیم -

 باشه فرار کن. -

 عقب رفت و گفت: نیبر ل*ب اردالن زد و شرمگ یزیرفت و بوسه ر کشینزد سودا

 تا بخوام فرار کنم. فعال. ترسمیمن ازت نم -

 محو گوشه لبش جا خوش کرد. یاز اتاق خارج شد که اردالن لبخند یبعد فور و

و او را در آغوش  دیو کنار اردالن دراز کش دیبه اتاق برگشت و لباس خواب پوشپس از آن که دالرام را خواباند  سپس

 گرفت و گفت:
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 شده؟ یزیچ یاگرفته یاز سر شب که اومد -

 آره. -

 ؟یچ -

 .شهینپرس. اعصابم داغون م -

 باشه.  -

 که اردالن گفت: دیمردانه او دست کش ینهیس یاردالن نهاد و با ناخن رو یمردانه نهیس یبعد سرش را رو و

 . بخواب.زمینکن عز تیاذ -

 آرومت کنم. خواستمی. فقط مدیببخش -

 من آرومم قربونت برم. بخواب. یکه کنارم نیهم -

 .ریباشه آقامون. شب بخ -

 بر ل*ب او زد و گفت: یزیگرم و عاشقانه بوسه ر اردالن

 .زمیعز ریشبت بخ -

 شان را بستند و خواب رفتند.هر دو چشمان سپس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یصندل یبا هم در محوطه شلوغ اداره رو کردندیکه خشاب اسلحه را پر م یدر حال یروز بعد اردالن و مصطف صبح

 وانیپرونده و دو ل شیرار داشت که روق یبزرگ زیشان مهم نشسته بودند و در حال صحبت بودند. وسط یرو به رو

 داشت.  رقرا وهیکه درون آن م یخور وهیم سید کیپارچ آب و  کیو  یخال

 و افرادش مرور کرده بودند که اردالن گفت: نیشاه یریدستگ یشان را برانقشه تازه

 .کنمیم یدهنم خشک شد. از گلو احساس سوزش و خشک -
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 حتماً تشنته. آب بخور. -

درهم شد  شیهاخورد که از گلو احساس درد کرد و اخم یو کم ختیآب ر وانیارچ آب را برداشت و داخل لپ اردالن

 گفت: یو رو به مصطف

 ؟یدکتر -

 !یعل شیپ میبر یخوایم -

 .شهینه ولش کن خوب م -

 .می. االنم پاشو بریلیهر جور ما -

خارج شدند و راننده از  یکشان از آگاه ریآژ سیپل نیسروان با دو ماش کیدو بلند شدند و به همراه دو سرباز و  هر

 یآن جا بودند و حاال در آن مخف یخان نیراند که افراد شاه یگاهیسبقت گرفت و به سمت مخف هانیو ماش کیتراف

قرار دهند و به قرارگاه ببرند. چون قرار بود  ونیدر کام تا  کردندیشکر جاساز م شه،یمواد ش یگاه داشتند به جا

 ییطور در جابه استانبول ببرند. و همان هیشنبه رأس ساعت هفت صبح آن را از مرز ترک شدیکه م گریچند روز د

 ینیرزمیجا در زدختر را آن زدهیس نیمواد را آن جا قرار داده بودند. همچن نیشتریآن جا بود، ب یکه مقعر اصل گرید

 حبس کرده بودند.  کیسرد و نمور و تار

هم  گرید نیستفان که همراه خودش بود و در ماش کیبه همراه دو سرباز و  سیپل نیو دو ماش یاز طرف آگاه اردالن

 در بودند.  رونیبودند و ب دهیگاه رس یستفان به مخف کیبا دو سرباز و  یمصطف

آمده و  نیید و به پابو دهیرا د سیبود و همه را در نظر داشت، پل زیبام محافظ همه چ یکه از باال انیاز قاچاقچ یکی

شد و  کینزد ی. با نگرانکردندیرا بر عکس جا ساز م شهیها داشتند شکر و شرفت که از داخل جعبه یسمت کسان

 پر از شکر دستش بود گفت: لونیکه نا شانیکیرو به 

 پشت در هستن. سا،یاکبر پل -

 ردمون و زدن؟ یچطور ،یلعنت -

 .دونمینم -

 گفت: گرشانید یکی
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 .دونهیحتمً کار فر -

 اون که از جامون خبر نداره. -

 !ومیمد -

 .اریبه اون مخ پوکت فشار ب شتریکم ب هیاونم نه.  -

 .گهید دونمینم -

 .یروان -

هانش د یبود و بلندگو رو به رو ستادهیا سیپل نیکه کنار ماش دیستفان از بلندگو به گوش رس یلحظه صدا همان

 بود. از پشت بلند گو گفت:

 . دیبش میمحاصره است. بهتره تسل نجایا -

 با مسخره گفت: شیلحظه اکبر به فردِ رو به رو همان

 بشم. میهه، فکر کن من تسل -

 گفت: شانیکیبودند که اردالن رو به  دهیکرده و چسب نیلحظه اردالن با دو سرباز پشت در کم همان

 .برم باال ریقالب بگ -

ها را در آن یباال یهاخم شد و بعد با دو دست قالب گرفت و اردالن به باال رفت و از نرده یاطاعت کرد و کم سرباز

 آمد و رو به سرباز گفت: نییاز قالب پا یسه نفر بودند. فور دید

 .میکنیکارش و شروع کرد ما هم شروع م یهر موقع سرگرد شهباز -

راه داشت استفاده کرد و وارد  انیها به پشت بام خانه قاچاقچکه پشت بام آن هیاز خانه همسا یمصطف قهیدق همان

باز  را به باال یبه سرعت و با عجله باال رفتند و در سقف کیتار یهاخانه شد و با دو سرباز به پشت بام رفت، از پله

د بر نییسرش را پا یبه محافظ خورد و فور شدند که چشمش هاپشت بام آن کیکردند و وارد پشت بام شدند و نزد

 و گفت:
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 ور. نیاز ا نییای. بنییپا نیسرتون و بنداز -

 یشده بود رد شدند. از رو ینرده داشت و حلب کار یراه بود و از رو به رو کم نیترییبعد از سمت چپ که انهنا و

 کرد. دیرا تول یبم کوچک یصدا یکه سقف حلب دندیها پرآن

سمت آن محافظ رفت، و دو سرباز را به محوطه رو به  یمصطف دندیها رسبه پشت بام آن یور کردند. وقتآن جا عب از

 یاو را حس کرد و فور یپا یصدا ،یزیمحافظ شد که محافظ با ت کینزد یکنند و خود به آرام نیفرستاد تا کم ییرو

 اسلحه را سمت او هدف قرار داد و گفت: یفور یبرگشت و تا خواست اسلحه را از کمر آزاد کند مصطف

 .کنمیحرومت م ریت هی یحرکت بکن -

با  یاو ظاهر شدند و با اسلحه او را متوقف کردند که مصطف یخواست از رو به رو فرار کند که دو سرباز جلو محافظ

 گفت: یتحکم و جد

 .یبش میمحاصره است. بهتره تسل نجایا -

 گفت: یکه مصطف دیانه گرفت و دستانش لرزاسلحه را سمت سر خودش نش محافظ

 لرزون؟ یبا دستا یخودت و بکش یخوایآ آ تو که نم -

 محافظ به حرف آمد و گفت: باالخره

 نکردم. یمن کار -

 صدا دار زد و مسخره وار گفت: یپوزخند یمصطف

 .نیدستات و بذار پشت سرت و بخواب زم ن،یی. اسلحه رو بنداز پاینکرد یآره معلومه کار -

 هم فکر او را خواند و گفت: یبود فرار کند و مصطف یکیبار یخواست از سمت چپ که راهرو محافظ

 که گفتم و بکن. یفکر فرار به سرت نزنه. همه جا مأمور هست. زود باش کار -

 گفت: یانداخت و مصطف نیاسلحه را بر زم محافظ

 . حاال با پات بنداز طرف من.نیآفر -
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به سرباز دستور داد و  یخم شد که مصطف نیزم یهمان کار را کرد و بعد دستش را پشت سرش گذاشت و رو محافظ

 گفت:

 بهش دستبند بزن. -

برداشت و با دستمال اسلحه  یکوچک لونیخود دستمال و نا بیاز ج یسمت او رفت و او را دستبند زد. مصطف سرباز

 قرار داد و گفت: لونیرا برداشت و داخل نا

 .نییپا میبر -

 ددنیپلکان رس نییبه پا یرفتند. وقت نییاز پشت بام پا دادیهل م نییکه محافظ را به سمت پا یبعد سرباز در حال و

 رو به محافظ گفت: یمصطف

 چند نفرن؟ -

 سه نفر. -

 .یبکن یبه حالت اشتباه یوا ی. ولوفتیراه ب -

نشد از خانه خارج شدند و  دشانیعا یزیبودن چ یت و خالها را باز کردند که جز سکوبعد حرکت کردند و اتاق و

 از سربازها گفت: یکیو رو به  دیها را درفتند که باالخره آن اطیسمت ح

 .کنمیشون متو از اونور برو در رو برا سرگرد منش باز کن. منم سرگرم -

 اطاعت. -

 رو به سرباز گفت: یبعد هم رفت و مصطف و

 مجرم بنداز تو اون اتاق. نیا -

 اطاعت. -

 کمک. ایبعد هم ب -

 چشم. -
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از پشت در مقابل آن سه مجرم  یبرگشت و مصطف یمصطف شیانداخت و دوباره پ یآن مجرم را به داخل اتاق سرباز

 گفت: یبلند و جد یقرار گرفت و با صدا

 باال. دی. دستاتون ببرسیپل -

 یلحظه مصطف کیاش را پر خشاب کرد که رفت و اسلحه ونیشت کامپ یفور شانیکیبرگشتند و  یسه فور هر

در را باز کرده بود اردالن و  یگریکه سرباز د ییکرد و از آن جا کیحواسش به او پرت شد که اکبر سمت او شل

 زیرا به شدت به عقب هل داد و خود ن یو مصطف دیاردالن سر رس قهیوارد خانه شده بودند و همان دق شیسربازها

 رو به او گفت: یبا لبخند محو یکه مصطف دیعقب کش

 .یدینود سر رس قهیدق شهیمثل هم -

 زد و گفت: یلبخند مچهیهم در مقابل ن اردالن

 کردم جونت و نجات دادم. یاز خود فشان شهیباز هم مثل هم -

 از سرباز ها موفق شده بود یکیپناه برد.  ونیکام ریکرد که به هدف نخورد و اکبر به ز کیزمان به سمت اکبر شلهم و

 برد که مجرم آنجا بود و آن را آنجا رها کرد و به کمک رفت. یکند و به اتاق ریرا دستگ شانیکی

کند. مجرم هم که از  ریپناه برده را دستگ نیکاپوت ماش یرا که جلو یبه جلو رفت که مجرم ونیاز پشت کام اردالن

مزخرفش  یاو قرار داد و با صدا قهیشق یاردالن را گرفت و اسلحه را رو یبود با حرکت دهیاو را د یپا نیماش ریز

 گفت:

 .پاشمیم اطیمخت و وسط ح یکوچولو تکون بخور هی -

 .یبش میبهتره تسل یکنیم شتریجرمت و ب یدار -

 برو بابا. -

به  یکردند و مصطف ریشود را دستگ ونیکام لیسوار ر خواستیمجرم که م یکیآن  گریو سرباز د یمصطف زمانهم

 سرباز دستور داد.

 .نیتو اتاق ببرشون تو ماش یبا اون دوتا که انداخت نویا -
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 یرفت و پشت و در مقابل مجرم نیبه پشت ماش یهل دادند. مصطف نیها را سمت ماشها اطاعت کرده و آنسرباز دو

کمر او  یشد و اسلحه را رو کیصدا نزدسر و  یسر اردالن قرار داده بود. از پشت ب یقرار گرفت که اسلحه را رو

 گفت: یگذاشت و جد

 بپاشم. اطیمخ تو رو وسط ح شمیولش کن. وگرنه مجبور م -

 از او جدا شد و با تحکم و اخمو گفت: یفور اردالن

 ات و بنداز.اسلحه -

 انداخت که اردالن گفت: نیاسلحه را بر زم مجرم

 دست پشت سر. -

 شد و او را دستبند زد و گفت: کین به او نزدهمان کار را کرد. اردال مجرم

 .یکرد ترنیفقط جرمت و سنگ -

 ها را صدا زد و گفت:از سرباز یکیبعد  و

 ببرش. ایب -

 آهسته بر شانه اردالن زد و گفت: یاو را برد که مصطف یپس از احترام نظام سرباز

 .دمیجونت و خر -

 بود. اتفهیوظ -

 باال انداخت و گفت: ییابرو طنتیبا ش یمصطف

 نباشه. هوم؟ فهیوظ تونهیم -

 محکم بر گردن او زد و گفت: اردالن

 .وانهیبرو گمشو د ایب -
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 رفتن گفت: نیجلوتر از او حرکت کرد و در ح یمصطف

 .میحساب شد یباالخره ب -

 و گفت: دیبلند به او رس یهابا قدم اردالن

 ؟یکرد یرو بررس نجایا یهااتاق -

 ؟ی. تو چانیخال آره همه -

 شکرها بود. ریز هاشهیشکر جا ساز کردن. ش شهیش یکردم به جا یو بررس ونیکام نیا -

 واسه نمونه؟ یداد -

 آره. -

 شدند اردالن رو به ستفان گفت: کینزد نیبه ماش یوقت

 و موادها رو ببرن. ونیکام انیزنگ بزن اداره بگو ب -

 اطاعت. -

 هم گفت: یمصطف

 ورود ممنوع. دی. بزندیرو هم تخته کن نجایدر ا -

 اطاعت. -

سمت  رکنانیآژ سیپل یهانیشدند و ماش نیراه خودش را رفت و سوار ماش یپس از انجام کارها هر کس باالخره

 اداره راندند.

 هم نشده بود نیم یهنوز س کردندیدر اتاق کار خودش بود و داشتند استراحت م یو حاال هر کس دندیاداره رس به

بعد دستورا داد که  قهیو چند دق ییکه اردالن دست از استراحت برداشت و از اتاقش خارج شد و رفت به اتاق بازجو

ها چه با شکنجه و سره از مجرم کیساعت ده صبح  زساعت سه عصر شده بود و ا اورند،یسه مجرم را تک به تک ب

و با التماس قسم  دانستندینم خواستیرا م یعر اصلشکنجه اعتراف کرده بود و از هر کدام هم که آدرس مق یچه ب
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 یاصل یهاها سر در آورده و به مکاندست از کار باال دست ریافراد ز دادهیاجازه نم نیشاه چگاهیکه ه خوردندیم

 دیبا آن حال هر جور بود با یبا خبر است. گرسنه بود و خسته، ول یاصل یهااز مکان یکند. و فقط اکبر سوز ذنفو

رو به  نی. بنا بر ادادیو دختران را نجات م کردیم دایدختر در آنجا بودند را پ زدهیمواد و س نیشتریکه ب یمکان اصل

 از سربازها گفت: یکی

 .ییاتاق بازجو اریبرو اکبر رو ب -

شکنجه  لیارفت و سمت وس ییبرد و اردالن هم به اتاق بازجو ییاطاعت کرد و رفت و مجرم را به اتاق بازجو سرباز

 به او نشان داد و گفت: یکی یکیها را رفت و آن

 .یحرف بزن یبهتره گاله رو باز کن یشکنجه بش هانیبا ا خوادیاگه دلت نم -

 سر تکان داد و گفت: دهیترس مجرم

 چ... چشم. -

 خوبه. نام و شهرت؟ -

 .یاکبر سوز -

 زد و گفت: یپوزخند اردالن

 ؟یکنیگروه کار م نیبا ا یاز کِ -

 پنج ساله. -

 ن؟یها رو قرار بود کجا ببراون مواد -

 .میجابر بد لیشک نکنه تحو یکه کس نیتره بار به خاطر ا دونیقرار بود تو م -

 ه؟یجابر ک -

 .نیاز افراد شاه یکی -

 کاره است؟ یچ -
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 .دهیکارهاش و انجام م دونمیبه خدا. فقط م دونمینم -

 کجاست؟ ونیکام نیدوم -

 .یقعر اصلتو م -

 کجاست؟ یمقعر اصل -

 آب دهانش را قورت داد و گفت: مجرم

 .دونمینم -

نشست و به او  زیم یمجرم و خود رو کیبرّش ناخن را برداشت و رفت نزد یغهیبلند شد و ت یصندل یاز رو اردالن

 شد و گفت: رهیخ

 کجاست؟ یمقعر اصل کنمیدوباره تکرار م -

 ... دونم.ین...نم -

 دیبرداشت که اردالن داد کش زیم یرا از رو شیهاکرد که مجرم از ترس دست کیرا به دست او نزد زیت غهیت اردالن

 و محکم گفت:

 .زیدستات و بذار رو م -

 .دونمیبه خدا نم -

 .زنمیفقط م کنمی. زود باش دفعه بعد تکرار نمآدیم ادتی دمیناخنات و کش یوقت -

 انگشتان او قرار داد و گفت: نیرا ب غهیگذاشت که اردالن ت زیم یا رور شیهاو لرزان دست دهیترس اکبر

 درد داره. یلیکه! خ یدونیم -

 را بفشارد و ناخن از دست او جدا کند که اکبر ترسان و با التماس گفت: غهیتا خواست ت و

 .گمی. مگمینه نه. تو رو خدا. م -
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 خب؟ -

 .سمت غربِ تهران دونمیبه مرگ خودم فقط م -

 کجاش؟ -

 و به درد نخور هست. یمیخونه قد هیفکر کنم سمت فرودگاه مهرآباد سمت چپش که  یول دونمینم قیدق -

 سرباز را صدا زد و سرباز داخل آمد و اردالن رو به سرباز گفت: اردالن

 حرفاش و نوشت ببرش بازداشتگاه. نکهیبعد ا -

درد آمد و نتوانست آب را هضم کند و از اتاق باز  شیکه باز گلو دیداخل آب را نوش وانیاز ل یبعد بلند شد و کم و

 آمد و گفت: یبرود که سروان محمد یبهداشت سیرفت و خواست سمت سرو رونیب ییجو

 .میکن دایهم پ گهید گاهیمخف هی میجناب سرگرد ما تونست -

 به همراه او حرکت کرد و گفت:هم  یرفت که محمد یبهداشت سیسر تکان داد و با دهان پر آب سمت سرو اردالن

 قربان؟ دیگینم یزیپس چرا چ -

شد و آب را که حاال زرد شده بود را باال آورد و  یبهداشت سیوارد سرو یاو را با دست متوقف کرد و بعد فور اردالن

گواتر باشد که دو روز بود  دادیاحتمال م کرد،یم تشیاذ شیآمد. درد و سوزش گلو رونیرا شست و ب شیدست و رو

 گفت: ینگران اب دیلب به غذا نزده بود. سروان که حال خراب او را د

 .ستیتون خوب نحال نکهیمثله ا -

 گاه کجاست؟ ی. مخفستیمهم ن -

 اونجا بود. نیکه مع ییکم باالتر از اونجا هی -

 قاً؟یکجا دق یعنی -

 خرابه است. هیتهش  میداره. از اون جاده که بگذر یه طوالنهست که جاد یفرع هی یآزاد دانیم یلومتریدو ک -

 .یبر یتونیخب م اریبس -
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 اطاعت. -

و برگشت که  ستادیا شیسر جا یمصطف یرفت و اردالن خواست سمت اتاقش برود که با صدا یمحمد سروان

 آمد و گفت: یمصطف

 ؟یتا االن اداره بود -

 ام. هم گرسنه.خسته یلیآره. هم خ -

 بخور. یزیچ هیخب  -

 .رهینم نییاز گلوم پا یچیه -

 !ستیحالت خوب ن یانگار -

 کم کار دارم. هیبرم  دی! من بادیببخش -

 کم به خودت استراحت بده. هی -

 که تارا رو نجات بدم. یاستراحت مال موقع -

 کنه. اتنهیمعا یعل شیسر پ هی میبر ای. االنم بمیدینجاتش م -

 ول کن حوصله ندارم. -

 ت:و گف ستادیارتش ببرد که اردالن مانع شد و ا مارستانیکشاند تا به ب رونیدست او را گرفت و سمت ب یمصطف

 .خوادیگفتم که نم ؟یمصطف -

 .یایچشم دنبالم م یگیها! مثه پسر خوب فقط محرف نزن -

 شد و احترام گذاشت و گفت: یمصطف کینزد یزیدوباره او را کشاند که ستفان عز و

 ؟یاب سرگرد شهبازجن -

 شده؟ یچ -
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 گرفتم گذاشتم تو اتاق کارتون. نتیکامل پر نیکه خواست یانقالب و آزاد دانینقشه م -

 .ی. مرخصیباشه. مرس -

 بعد دوباره اردالن را کشاند که اردالن گفت: و

 ؟یناشنوا هم شد یبه سالمت ؟یسرگرد شهباز -

 که وسط باشه آره. تیسالمت یپا -

 .امیخب ول کن خودم م یلیخ -

 نه من بهت اعتماد ندارم. -

 .یبرو بابا. ول کن آبروم و برد -

 و گفت: دیکش رونیب یبعد دستش را محکم از دست مصطف و

 .میحاال بر -

را  یزندان کیپس از آن که  یشدند. عل یمنتظر عل مارستانیارتش رفتند، و در بخش ب مارستانیبعد باهم به ب و

 درمان کرد رو به سرباز گفت:

 .شیببر یتونیم -

 و اردالن گفت: یبخش رفت و رو به مصطف گریسمت د یبه دست او دستنبد زد و او را برد و عل سرباز

 تون هست؟کدوم ضیمر -

 گفت: یفور یمصطف

 اردالن. -

 !یشد ضیاوه سرگرد منش. باالخره مر -

 هم گفت: اردالن
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 گنده کرده. یخود یب ینه بابا. مصطف -

 چته! نمیرو تخت بب نیبش -

 و گفت: ستادیا شیشد و رو به رو کیبه او نزد یتخت نشست که عل یرو اردالن

 ؟یدار یخب چه مشکل -

 از گلو. -

 کنه؟یدرد م -

 قورت بدم. تونمی. آب رو اصالً نمدمی. پس مرهیگیدرد م خورمیم یزیهر موقع چ -

 کرد و گفت: ینچ نچ یعل

 ؟یسوزش هم دار -

 آره. -

 خارج کرد و روشن کرد و رو به اردالن گفت: بیاز ج یچراغ قوه کوچک یعل

 دهنت و باز کن. -

 نخوردم. یچیبو بده. آخه دو روزه ه ترسمیم -

 دو روزه؟ -

 اهم. -

 شد و گفت: کشیرا بر دهان بست و نزد یاماسک پارچه یعل

 خم شو. دهنت و باز کن. -

 یگلو یقرار داد و کم بیو بعد آن را خاموش کرد و در ج دیبا چراغ قوه دهان او را د یهمان کار را کرد و عل اردالن

 کرد و گفت: یاردالن را دست کار
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 ؟یقورت بد یتونیآب دهنت و که م -

 .شهیسخت م -

 .نمیقورت بده بب -

 گفت: یدر هم فرو رفت که عل شیهاآب دهانش را قورت داد و از درد و سوزش اخم یبه سخت اردالن

 ؟یدرد و سوزش داشت -

 آره. -

انجام بده. خلوته. جوابشم  شگاهیاالن برو آزما سمینویم شیآزما یسر هی نانیاطم یبرا ی. ولستین یمشکل خاص -

 ساعته آماده است. مین

 حاال تا فردا. -

 !هاستیبد ن یبد تیخودت اهم یکم به سالمت هی -

 سپرد و گفت: یر برگه نوشت و به دست مصطفد شیبعد چند آزما و

 .دیباش نجایا گهید نیم یدست تو. س سپرمشیم -

 حتماً. یمرس -

 رو به اردالن گفت: یبعد مصطف و

 .میپاشو بر -

به او رفت و دست او را گرفت  یترظیچشم غره غل یلبش را به دندان گرفت و به او چشم غره رفت که مصطف اردالن

 و کشاند و گفت:

 .وفتینه؟! راه ب یشیآدم نم -

ردالن و ا افتندیرا در بخش  یبرگشتند و عل مارستانیدوباره به ب شیرفتند و پس از آزما شگاهیبعد باهم به آزما و

 گفت:



 شبح کیراز پنهان 

 
380 

 

 .نمیبیرو نم یاسریدکتر  چوقتیچرا من ه -

 ها.من شب مونهیعوض شده. اون روزها م هامونفتیش -

 اومم. چرا؟ -

 .گهی! هستم دکار؟یها برم خونه چو بچه باشم. شب یزندگ بندیرم پامن که زن ندا -

 آهان. -

 هم گفت: یمصطف

 .میزنیباال م نیتموم شد با اردالن برات آست تیمأمور نیا اهللشای. اایغصه نخور -

 گمشوو. -

 بحث را عوض کرد و گفت: یبعد عل و

 .نمیو بده بب شیجواب آزما -

 گفت: شیجواب آزما دنیپس از د  یسپرد و عل یرا به دست عل شیجواب آزما اردالن

 .یندار یمشکل -

 ؟یگواتر هم نوشته بود -

 .یآره. ندار -

 پس... -

 .نیرو تخت بش ایب -

 گفت: یتخت نشست که عل یاردالن را هل داد و اردالن رو یمصطف

 .شهیکه درست م دهید بیکوچولو آس هیات حنجره یداد زد یادیز ستینداره. فقط ن یتو گلوت مشکل -

 آماده کردن گفت: نیبرداشت و در ح یو از داخل آن سرنگ یضدعفون لیبعد رفت سمت وسا و
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 دو سه روز غذا نخور. آب سرد هم نخور. هی. هیکه از نظرت ضرور ی. به جز مواقعیحرف نزن یتونیکن تا م یسع -

 بعد سرنگ را آماده کرد و گفت: و

 و بزن باال. نتیآست -

 کرد و اردالن گفت: قیآن را تزر یرا باال زد که عل نشیآست اردالن

 تر.آروم -

به طور  یتونیم گهی. بعدش دیو جوشونده داغ بخور عاتیکن دو سه روز فقط ما ی. سعستمیتر بلد نشرمنده آروم -

 .یغذا بخور یعاد

 را صاف کرد و گفت: نشیآست اردالن

 باشه. -

 نخور. یاهفته هیآب گرم بخور. نوشابه و دوغ و دلستر هم  یآب بخور یاستهر موقع خو -

 باشه. -

 .امیبمون االن م جانیهم -

 .یاوک -

را هم دست او داد و  وانیآمد و قرص را باز کرد و دست اردالن داد و ل یآب گرم وانیرفت و بعد با قرص و ل یعل

 گفت:

 قرص و بخور. -

 هست؟ یچ -

 .یکن قورت بد یبرات خوبه. سع -

آب  ینتوانست قورت دهد و تا خواست پس دهد عل یلبش برد و داخل دهان برد ول کیقرص را نزد دیبا ترد اردالن

 دهانش گرفت و گفت: یرا جلو
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 .کشمتیم یزور بزن بخور. پس بد -

 گفت: یبه سخت اردالن

 . بذار.یریگیسخت م یدار -

 قورت بده. ی. زورکستمیهم ن ای. کوتاه بستمیتر ننه از تو سخت -

 گفت: یمصطف

 به خوردش بدم؟ یخوایم -

 بخوره اگه نخورد تو به خوردش بده. ینه بذار خودش زورک -

 باشه. -

حال او را به هم زد و تا خواست داخل  اشیکرد و تلخ ریگ شیفرستاد که در گلو نییقرص را پا یبه سخت اردالن

 گفت: یعل اوردیکاسه باال ب

 . آب بخور.ونهیعه عه. د -

 .خورهینه... حا... حالم داره ب... بهم... م -

 کرد و گفت: کیآب را به دهانش نزد یمصطف

 ناز نکن بخور. -

 کرده. ری... گـیگ ؟یفهمین... نم -

و  ینرفت. اردالن به تلخ نییقورت داد اما قرص پا یبه خوردش داد که اردالن به سخت یزورک یاآب را ذره یمصطف

 داغان چشمانش را در هم فشرد و اخمو چند بار سرش را تکان داد و گفت: یاعصاب

 .یلع... لعنت -

 نرفت؟ نییپا -
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 نه. -

 ب... بذار پس بدم. -

 گفت: یعل

 د؟یبه گلوت چسب -

 آره. -

 ؟یخوردیمثه بچه آدم م یمُردیم -

 ... شعور.یب -

 گفت: یرو به مصطف یعل

 ها؟!پس بده یر. نذاامیزود م رمیمن م -

 حواسم هست. -

 رو به اردالن گفت: یرفت و مصطف یعل

 ؟یبش یطورنیکه ا یهمه داد بزن نیا یآخه مجبور -

 شد و نگران گفت: رهیبه چهره اردالن که سرخ شده بود خ و

 ؟یستیشد؟ خوب ن یچ -

 ... شم.یم تیدا... دارم اذ -

 اردالن را به باال خم کرد و گفت: یبعد خواست پس دهد که مصطف و

 .ادیب یتحمل کن تا عل -

 تو... اِ. ری... تقصیاُ*ل*ا*غ* یلیخ... خ -

 . یکنیکن. بذار حالت خوب بشه. بعد به جونم دعا هم م یو خوب اینزاکت. ب یب -
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 گمشو. -

 .زمیهستم عز -

 آمد و گفت: ریش وانیبا ل یلحظه عل همان

 اش دار.بذار کنار فقط نگه وانیاون ل -

 آب را کنار گذاشت و گفت: وانیل یمصطف

 ه؟یاون چ -

 . نییکردم قرص راحت بره پا یو عسل و قاط ریش -

 .ولیا -

او را محکم نگه داشت و رو به  یدهان او کرد و به همراه مصطف کیرا نزد ریش وانیاردالن شد و ل کیبعد نزد و

 اردالن گفت:

 بخور.  گمیمبخور. زود. بهت  -

 ... شم.ی. دارم. خ... خفه منیو... ولم کن -

 .نییپا یبفرست یقرص و زورک یعرضه دار نیصورتت قرمز شده. بب ونهیبخور. د یتا خفه نشد -

 آم... نه. -

 .کنمیم تیعرضه. االن حال یب -

 نه. -

کم کم به خوردش داد و اجازه نداد  یعسل را زورک ریاز هم باز کرد و ش یاو را کم یهارا بر لبش چسباند و لب وانیل

 بسته شود، او را وادار به خوردن کرد و گفت: یاکه دهان اردالن ذره

 .شتریبخور. ب شتری. بنیآفر نیآفر -
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 به خورد او داد و گفت: شتریب و

 ن؟ییقرص رفت پا -

 تأمل گفت: یبا کم اردالن

 آره. -

 همچنان قرمز بود.  یدر آمده بود ول یاز سرخ یحالت صورتش کم کرد،یو درد م سوختیبه شدت م شیگلو

 نشه. فیرو هم بخور ح هیبق -

 عمراً. -

 .یاز کجا خورد ینفهم زنمتی. و ااِل چنان میخوریم -

 ؟یعل -

 کوفت. -

او را رها کردند که اردالن  یو مصطف یقورت داد. سپس عل یرا هم به خوردش داد و اردالن به سخت هیبق یزورک و

 گفت: یرو به مصطف یعطسه کرد و عل یکم

 ن؟یکه ندار یکار -

 فعال نه. چطور؟ -

 بهش بزنم. ارمیب هیسِرُم تغذ هیبخوابونش رو تخت. برم  اریخب. کفشش و در ب یلیخ -

 نا منظم گفت: یهاقطع شد با نفس شیهاکه سرفه اردالن

 .ذارمینم گهیعمراً د -

 هم با تشر گفت: یمصطف

 حال خرابت. نیازت اجازه نخواست با ا یبرو بابا. کس -
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 گفت: یبعد هم رو به عل و

 رو تخت. خوابونمشیپس من م -

 با سروم آمد و گفت: یبعد عل یتخت بخواباند و لحظات یموفق نشد اردالن را رو یهم رفت و مصطف یعل

 .ستادهیهنوز که ا ه؟یچ نیا -

 موفق نشدم. -

 رو تخت. نچ نچ یو بذار ضیمر هی یموفق نشد کلیه نیا اتو ب -

 گذاشت و گفت: یضدعفون لیشد و سروم را داخل وسا کینزد

 .اریتو کفشش و در ب خوابونمشیمن م -

 گفت: یعصب زدینا منظم م شیهاکه هنوز نفس اردالن

 نی. برنیکن میبستر نیخواهیمنو. به زور هم... هم م نیبه زور آورد ن؟یام داشتنگه نجایکه... که ا میمگه من زندان -

 برم. خوامیکنار م

 خم شد و گفت: یچهار زانو نشست که مصطف نیزم یرو حالیبعد ب و

 ؟یستیخوب ن -

 ؟ینیبینم -

 حرف گوش کن. ؟یکنیم یخب پس چرا لجباز -

 اردالن را بلند کرد و گفت: یعل

 حالت خوب شد هر جا دلت خواست برو. ی. وقتزنمیآرام بخش بهت م هیو  هیسروم تغذ هیبخواب،  ایب -

 .خوامینم -

 گفت: یبدون که به حرفش فکر کند فور یمصطف
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 به تو رفته. قاًیدنده است! دق هیرفته انقدر لجباز و  یتارا به ک گفتمیبا خودم م شهیهم -

 ؟یخب که چ -

 تخت نشاند و گفت: یاو را رو یعل

 کنم. تیراض یچطور دونمیمن م ی. ولیسر سخت یلیتو خ یرام کرد. ول یزیبا هر چ شهیدخترها رو م -

 .یاشتباه گرفت گهید یتارا رو با دخترا -

 من گفتم دخترها نه تارا. هوم؟ -

 به هر حال.  -

 و گفت: دینفس کش یسخت به

 اداره. رمیم -

 گفت: یعل

 گفتم! یچ یدینفهم نکهیمثل ا -

 .ستادیا شیجلو یبار عل نیرفت که ا یگریسمت د اردالن

زد و  هیبه او سروم تغذ یو عل دیتخت خواب یداغان رو یو اعصاب یبعد اردالن با اراده خودش با دلخور قهیدق ده

 گفت: یاردالن نشست که اردالن عصب یشانه یرو یمشغول آماده کردن آرام بخش شد که دست مصطف

 .نمتیبب خوامیبرو گمشو نم -

 بود. یهمه کاره عل ه؟یمن چ ریصخب تق -

 .یکرد یتو هم باهاش همکار -

 کرد و گفت: قیسرنگ آرامبخش را به دست او تزر یعل

 .یخوب بخواب -
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 آسوده گفت: یبا نفس یاردالن بسته شد و عل چشمان

 دی. خوابشیآخ -

 ازم دلخور شد. یباعث شد -

 رفته. ادشی یبشه دلخور داریب یمطمئن باش وقت -

 باشه.  یگیکه م طورنیهم دوارمیام -

 شد و گفت: رهیخ یبعد به ساعت مچ و

 .امیم ۲1:00اداره ساعت  رمی. دو ساعت معطل شدم. من ممیاوه. ساعت شد شش و ن -

 باشه. فعالً. -

 برسد. مارانیب گریاردالن پتو گذاشت و رفت تا به د یرو یبه سمت اداره حرکت کرد و عل یمصطف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعد. روز

رفتند و  یپنهان یگشت به مرزها یروهایو ن گریبه همراه چند تن مامور د یدو عصر بود که اردالن و مصطف ساعت

 چند نفر، ساعت چهار عصر خسته و ییرفتند و پس از بازجو یبازرس ستیکردند و بعد هم به ا یآن جا را بررس

 سرهنگ دادند. بهبرگشتند و گزارش کار امروز را  یحال به آگاه یب یکوفته با بدن

ها گذاشت آن اریرا در اخت یدیها تماس گرفت و اطالعات جدشنود با آن قیاز طر نیبود که دوباره مع 1۷:۵۵ ساعت

 و تماس قطع شد.

را تمام کرده بود که سروان طالع  یتازه چا د،ینوشیم یشده بود که اردالن در اتاق کار بود و داشت چا 18:10 ساعت

 اردالن گفت: یبه درب اتاق کار اردالن زد و وقت یاو دو سالِ بود، تقه یس ای یس یمرد

 .دییبفرما -

 گذاشت که اردالن گفت: یوارد شد و احترام نظام او
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 اومده؟ شیپ یمشکل -

 مشکل بزرگ. هیبله  -

 ه؟یاون مشکل بزرگ چ -

 نم؟یبش تونمیم -

 بله حتماً. -

 او نشست گفت: یبدرقه کرد و وقت زیبعد با دست راستش طالع را تا مبل کنار م و

 خب، من در خدمتم. -

یم دیبا ،یشروع کند! ول دیلکنت گرفت، و ندانست از کجا با یحرفش را بزند! کم دیچگونه با دانستیکه نم طالع

 را خوانده بود گفت: ین طالع دو دلهر چه را که نگفته بود. اردالن که از چشما گفت

 سروان طالع. یبا دلت روراست باش یبزن یکه حرف نیبهتره قبل از ا -

 بله حتماً. -

 خب؟ -

 تأمل کرد و بعد گفت: یکم طالع

 .نیشما و افرادتون منو تحت نظر دار دونمیمن م -

 خب؟ -

 خب، خب، خب من... -

حرفه شد و  نیکه وارد ا شیو از دو سال پ دید سیپل یرویکه در ن یگفت هر چه در دل داشت، از سه سال آموزش و

که  نیتر ابودند و از همه مهم اشیکردند و حام تیراه حما نیبودند که او را در ا یو افرادش کسان یخان نیشاه

لو داد، خودش همه را  ندهیهم بود، او به خاطر آ لشخدمت کند و حرف د سیبه دولت و پل خواهدیاست و م مانیپش

 وقت خودش را آلوده کند.  چیاو از قبل سابقه نداشته و از بطن پاک است و نخواسته ه
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او نشست و  یرا دور زد و رفت رو به رو زیبلند شد و م زیسکوت کرد. اردالن از پشت م ریکه طالع سر به ز یوقت

 گفت:

 به من نگاه کن. -

 شد و گفت: رهیبه او نگاه کرد که اردالن به عمق چشمان او خ طالع

 ست؟یراسته و چرند ن یکه زد ییاز کجا بدونم همه حرفا -

از  ستمیکه شغلم و دوست دارم و حاضر ن دونمیم نمیکار جون خودم و به خطر انداختم و ا نیبا ا دونمیمن م -

 دستش بدم.

 ؟یاطالعات درست بهشون نداد ریچند سال اخ نیخب از کجا بدونم که تو ا -

 هست.  ینفوذ یِرویو ن یمخف سیپل هی نیمع دوننیبوده و اونا هنوز نم یکه من به اونا دادم دروغ یتمام اطالعات -

 خواهرم فکر تو نبوده؟ دنیخب از کجا بدونم دزد -

تارا حرف  دنیبود که داشت از دزد یخان نیشاه یرا پخش کرد. صدا ییخارج کرد و صدا بیرا از ج اشیگوش طالع

 گذاشت و گفت: بیرا در ج یتمام شد گوش یوقت ،زدیم

 که؟ نیدیشن -

 کارات نقشه نباشه؟ نیاز کجا معلوم هم -

 شد و تشرگونه گفت: یعصب طالع

 .فهممیو نم تونیهمه شکاک نیا لیسرگرد؟ دل -

 پا نهاد و گفت: یپا رو اردالن

 .یو شکاک یسیشغل پل -

 .ستیهم تو کارم ن یکلک چیو بهتون گفتم. ه قتیمن همه حق -

 خب. اریبس -
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 آمد و کنار اردالن نشست و گفت: یمصطف قهیزنگ زد و بعد از چند دق یبه مصطف یبا گوش اردالن

 شده؟ یچ -

 گفت: یرو به مصطف اردالن

 .شهیاالن معلوم م -

 بعد رو به طالع گفت: و

 هم بگو. شونیرو به ا یکه به من گفت ییهمه حرفا -

 گفت: یکره، طالع رفت و مصطفاز دو ساعت مذا پس

 تو کارش باشه. یکلک آدیبه نظر نم -

 حس و دارم. نیمنم هم -

 .کنهیگفت کمک م -

 .میپدر و مادرم. امانت ادگارینجات بدم.  خوامیمن فقط تارام و م -

 دست بر شانه او گذاشت و گفت: یمصطف

 . مطمئن باش.قیرف میدینجاتش م -

 .یکه هست یمرس -

 ؟یندار یکار گهی. با من دفمهیوظ -

 خونه ما. ایامشب با خانومت شام ب -

 صورتش را پوشانده بود گفت: یکه تمام پهنا یبا لبخند یمصطف

 حتماً. -
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محرمانه به خانه رفتند.  یاتمام شد و پس از گذاشتن جلسه یان در آگاهبود که کار ۲1:۲3بعد هم رفت. ساعت  و

از کار  یمیاز حد، حاال با وجود طالع ن شیشام دعوت کرده بود. خوشحال بود، ب یاردالن سهند و خانومش را هم برا

 نیرا خلع ساِلح کند و شاه یخان نیکل افراد شاه توانستیکامل م یاحل شده بود و با نقشه کیبه صورت اتومات

 کند. ریرا دستگ یخان

 یبار اردالن و مصطف نیدادند. ا بیکوتاه را ترت یافتیها هم دور هم جمع شدند و قبل از آمدن تارا ضشب خانواده آن

 .گردانندیو او را به خانه بر م دهندیتارا را نجات م گریتر از هفت روز دمطمئن بودند که تا کم

 

 .میباش مانیهایشاد مراقب

 ...گرانیممکن است د یگاه

 .رندیرا هم از ما بگ مانیهایشاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها بروند که شبح یو نمور کیتار نیزم ریسروان طالع به همان ز یقرار بود به همراه یبود و اردالن و مصطف صبح

 بودند. ریجا اسآن

 .گشودندیراز مخوف م نیو پرده از ا کردندیراز سر به مُهر بسته را افشا م نیا دیبا امروز

 شدند.  ادهیو نگه داشتند و پ دندیو پر از گرد و خاک بود رس یبیسراش یکه به نوع یخلوت یبه جا سیپل نیماش سه

جدا کرد و باز کرد و  نیزم یفرسوده و کهنه را از رو یاچهیها را کنار زد و درنشست و خاک نیزم یطالع رو سروان

 گفت: سیپل یروهایرو به ن

 .دیهاتون و بزنماسک -

 شدند.  نیزم ریوارد ز یکی یکی یها را زدند و همگماسک یهمگ

و  دادیم ییمخوف روشنا نیرزمیبود که به آن ز یچراغ قوه کوچک نیبود و در دست هر کدام از مامور کیتار درونش

 .کردیباز م شانیرا برا کیراه تار



 شبح کیراز پنهان 

 
393 

 

قدم بر  یپشت در پشت هم به آهستگ یمگ. هشدیم دهید یبا وجود نور به سخت یحت شانیبود و جلو یکیبار راه

شده بود از  یکه حرص یکرده بود. مصطف یرا گِل شانیهابود و رطوبت داشت و کفش سیخ یکم نی. زمداشتندیم

 پشت محکم بر سر سروان طالع زد و گفت:

 .یاز کجا خورد یبزنمت نفهم نیهمچ گهیم طونهیش -

 قربان! نیشما که زد -

 زدم که زدم. خوب کردم زدم. -

 آخه چرا؟ -

 مرطوبِ؟ نجایا ینگفت یبرا چ -

 رفت. ادمی دیببخش -

 بار رو به اردالن گفت: نیا رفتندیطور که راه مبعد همان و

 بندازمش دور. دیبودم. حاال با دهیکفش و خر نیتو رو خدا؟ من تازه ا نیبب -

 توجه گفت: یهم ب اردالن

 خب بشورش. -

 .عمراً -

 در سکوت بودند. یبعد هر دو سکوت کردند و ادامه راه همگ و

تعفن همه جا را فرا  ی. بودندیافتاده بود را د ییمُرده زن و مرد که اجسادشان هر کدام در جا نیچند دندیرس یوقت

 رهیشوکه شده بودند و متعجب به دور و اطراف خ ی. همگخوردیبد به هم م یبو نیشان داشت از اگرفته بود و حال

 بودند که اردالن گفت: ستادهیکنار هم ا ی. همگشدندیم

 گند جسدهاست؟ یبو نیا -

 خود را به او رساند و گفت: طالع
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 آره. -

 پوف. -

را  شیرو یاز جسدها برداشت و آن را لگد زد و با پا برگرداند که بعد با حالت چندش وار یکی یبه سو یقدم یمصطف

 برگرداند و گفت:

 نجان؟یا یواسه چ -

 دادن کرد. حیشروع به توض طالع

 .نیزندان نجایدر واقع جسدها ا -

 چه طور؟ -

اجساد اونا رو به  نیداره که توسط اون با آزار دادن روح ا ومیمد هی نیجا حبس شده. شاه نیجسدها ا نیروح ا -

 اجساد تو عذابه. نی. االن روح اکنهیکه آزادشون م دهیم یل دروغ. و بعد بهشون قوکنهیناجور مجبور م یکارا

 گفت: اردالن

 شبح باشه؟ تونهیم نایروح ا یعنی -

 ساخته است.  یهر کار ومیمد هیچرا که نه! از  -

 گفت:  یمصطف

 چه طور ممکنه؟ -

 به هر دو گفت: رهیبار طالع خ نیا

و به هر  طورهنیشون هم همروح نای! ابهیو غر بی. چه قدر ترسناک و عجنیاجساد بنداز نیا افهینگاه به ق هی -

 کرد. شونلیتبد شهیم یزیچ

 جلو آمد و رو به طالع گفت: یآزاد قدم سرگرد

 ؟یدونیرو از کجا م زهایچ نیو اون وقت شما همه ا -
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 زد و گفت: شخندیشد و ن رهیبه او خ یبا حالت پوزخند وار طالع

 ست؟ی. نهیعیامر طب هی نیو افرادش هستم. ا نیل کنارشون بودم و شخص مورد اعتماد شاهسا یهامن سال -

 بله. -

 شد و گفت: رهیاردالن خ یهارا برگرداند و به چشم شیرو طالع

 .کردندیم تیو خواهرتون رو اذ شدنیشبح م هانیهم -

 کرد و گفت: یااز حرص دندان قروچه اردالن

 تاراست. جسد اون کجاست؟ هیدختر شب هی گفتنیم -

 آزاد شده. نجایاز ا شیاون هفته پ -

 ؟یچ یعنی -

 بردنش. تو بهشت زهرا دفنش کردن. نجایاز ا یعنی -

 !یزیچ یعکس -

 .دمیتون محاال بعد نشون -

 خب. اریبس -

کرد و آدرس آن جا را داد و گفت که  میس یماندن از آن جا خارج شدند و اردالن به اداره ب یبعد هم پس از کم و

 آمبوالنس بفرستند. 

از حد  شیب یهااردالن، غصه یهایدل نگران ،یمصطف یهایسردرگم س،یپل یرویفراوان ن یهاهم با مشغله امروز

 آورد. دیپد دیرا با طلوع خورش یگریدشمنان گذشت و روز د دیو افرادش و ذهن پل یخان نیشاه یهایو شاد ریام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ه یاز نگهبانان که مامور مخف یکیاز چند تن از نگهبانان،  ریمشغول کار بودند به غ نیافراد شاه یبود و همه ظهر

 . خواستیفقط او را م کرد،یرا م ریفقط لج ام خورد،یغذا نم کرد،یغذا به اتاق تارا رفت، تارا لج م ینیبود با س
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 فیشکستند و کف اتاق را کث لیشد و وسا نیقرار گرفت را پرت کرد و غذا پخش زم شیغذا که رو به رو ینیس

زد و بارها و بارها نام  غیزد. مامور خواست سمت او برود که تارا خودش را با پتو مچاله کرد و باز ج غیکردند. تارا ج

 زد. ادیرا فر ریام

 .ریام ریام ریام -

ه مظلومان ست،یبود، پر از صدا، پر از غم گر ریقرار ام یدلش ب ست،یپر از عشق گر ست،یبا تمام وجود گر ست،یگر

شده بودند. تمام بدنش به رعشه  یچانه همراه شده بودند و تمام صورتش باران ریتا ز شیهاجوشش اشک ست،یگر

 افتاده بود و لرزش داشت.

ودش را به اتاق تارا رساند و او را محکم با پتو مچاله شده در آغوش گرفت. خ نیخبر داد و مع نیبه مع یفور مامور

 زمزمه کرد. نیزد و مع غیتارا ج

 .شهیتموم م ی. همه چششیه -

 کمر او را نوازش داد و زمزمه کرد. نیزد و مع غیج تارا

 .رهیم شیپ یبه خوب زیهمه چ -

 نکرد و بغض کرد و باز هم بغض. هیگر گرینکرد، د هیگر تارا

 

 .یدرد هیبه تو که سا نینفر

 .یبسته دلت از بس که سرد خی

 

 و گفت: دیتارا را از خود جدا کرد و چشمان سرخ او را د نیمع

 کن. هیگر -

 با بغض گفت: تارا
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 بدنم درد داره. -

 کن. هیگر -

 .رهیگیم شیروحم داره آت -

 کن. هیگر -

 شدم. نینفر -

 کن. هیگر -

 سردم. یلیمن خ -

 کن. هی. گردونمیم -

 .رمیخفه شم بم خوامیبغضم گرفته. م -

 .یایب هیبه گر رمیگیمحکم گازت م ینکن هیاگه گر -

 

 اما... یسر دو راه یموند تو

 .یگردیبر م ،یروز طپش کی

 

 یرحم شد و برا یب نیگرفته بود. چشمانش را مظلوم نشان داد، اما مع ایآدم و دن یدخترک مظلوم دلش از همه نیا

 ترساندن او گفت:

 .نیشاه شیپ برمتیم ینکن هیاگه گر -

 روح گفت: یکامال سرد شد و ب نشیبار ظاهر دروغ نیا نینکرد. مع هیگر ی. ولدیاش لرزچانه تارا

 دو... شهیموهات معلوم م هداریشالت و بر م ک،ی شه؟یم یکه اگه ببرمت چ یدونیم -
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 بار گفت: نیا نیو حرف او را قطع کرد که مع دیکش غیج تارا

 داره. یبچه که تو شکمته حق زندگ نیا -

 

 .یبیبه تو که پر از فر نینفر

 .یبیآشناست، اما غر اسمت

 

 حال مظلوم گفت: نیلجبازتر شد و با بغض دردناک و در ع تارا

 .کنمی. من به حرفت گوش نمیستی. تو بد نیمنو بترسون یخوایم ،یگیدروغ م -

و  دیاز دور او آزاد کرد و جسم لرزان او را محکم در آغوش کش یو به سخت یجلوتر رفت و پتو را با پافشار نیمع

 گفت:

 باش. یانقد تکون نخور و دختر خوب -

 ولم کن. -

 غیشد و جوانه زد. ج انیاشک در چشمان تارا از نو نما یاو را محکم و دردناک به دندان گرفت که هاله یشانه نیمع

ر او را د نیتارا آرام شد. مع نکهیاش زد، بارها و بارها، تا ابار او رها نکرد و برادرانه بوسه بر شانه نیا نی. اما معدیکش

 :گفتتخت خواباند و  یآغوش چرخاند و رو

 .رهیامکان پذ ،یرام کردنت سخت شده. ول -

 کرد و دوباره کنار تارا برگشت و گفت: زیبعد بلند شد و جارو و جارو روب را از کنار در برداشت و کف اتاق را تم و

 با تو. افتاد؟ دونمیازت سر بزنه من م ی. اشتباهامیم گهید قهیمن ده دق -

 ب... بله. -

 .نیآفر -
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 غذا به اتاق تارا برگشت و گفت: یِنیبعد هم به سرعت از اتاق خارج شد و به آشپزخانه رفت و با س و

 .نیپاشو بش -

 دهانش کرد و گفت: کیشد و قاشق را پر از غذا کرد و نزد کشینزد نینشست و مع تارا

 بخور. اهللی -

 آ... آب. -

 دهانش برد و گفت: کیرا پر از آب کرد و نزد وانیل نیمع

 بخور. -

 خودم دست دارم. -

 حرف نزن بخور. -

دانه برنج هم در ظرف موجود  نیآخر یغذا تمام شد، حت نکهیبه او غذا داد تا ا نیو مع دیو عقب کشآب را خورد  تارا

 و گفت: دیگذاشت که تارا عقب کش شیرا جلو یگرید ینبود. و بعد ظرف غذا

 شدم. ریس -

 .ستینظر تو برا من مهم ن -

 دهانش برد و گفت: کیبعد قاشق پر از غذا را نزد و

 بخور. -

 به چشمان او گفت: رهیخ تارا

 .خوامیم لیپاست -

 دو بار پلک زد و محکم گفت: نیمع

 غذات و بخور. -
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 .لیپاست -

 اول غذا. -

 .لیپاست -

 گفت: تیشد و با جدّ یحرص نیمع

 ؟یدیگفتم اول غذا. فهم -

 شدم. ریس -

 .یتا ته بخور دیبشقاب دوم رو هم با نیا -

 .خوامینم -

 ؟ی. اوکیهست. نه ترش یخبر لی. نه از پاستیرو حرف من حرف بزن گهیبار د هی -

 در ادامه گفت: نیسکوت کرد که مع تارا

 حاال هم غذات و بخور. -

 دندانش گفت: یآور ادیرا کنار گذاشت. و بعد با  ینیبشقاب دوم غذا را هم کامل به او داد و س و

 کنه؟یات درد مشونه -

 اهم. -

 .نمیبب -

 د و گفت:اخم کر تارا

 .ینامحرم -

 تا االن که بغلت کردم نامحرم نبودم؟ -

 اون فرق داره. -
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 .کنمیخب حاال. من همون قسمت و پاره م -

 لباس ندارم بپوشم. گهیاون وقت د -

 کمد پر از لباسِ. نیتو ا ؟یگفته ندار یک -

 .پوشمیمن اون لباسا رو نم -

 .یپوشیم -

 .پوشمینم -

 .یپوشیمنم گفتم م -

 و پماد برداشت و سمت تارا رفت که تارا اخمو گفت: یچیق زیم یبعد از رو و

 ؟یمگه دکتر -

 .دمی. بعد رفتم تو خودِ ارتش دوره ددمیارتش آموزش د یِقبال واسه دکتر -

 ؟یجد -

 آره. -

 گفت:با خنده  نیکه مع دیکش غی.ر.پ.و.ش جیز. یادآوریلباس را از سر شانه او پاره کرد که تارا با  و

 .دمینترس ند -

 و گفت: دیشد و خجالت کش یحرص تارا

 .یادب یب یلیخ -

 فدات بشه. رتیآقا ام -

 ن؟یآقا مع -

 ات و کبود کردم.خب بابا. نگاه شونه -
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. خواستیم هیاش گرفت و دلش گرو سرخ شده بود. غصه اهیاش کرد که متورم شده بود و سبه شانه ینگاه تارا

 گفت: دیکه حالت او را د نیمع

 .شهیتا شب خوب م زنمی. االن پماد مخوامیمعذرت م -

 تارا بلند شد. یناله یبعد شروع به پماد زدن کرد که صدا و

آخ.  -

. ستین یزیچ -

 .یییآ -

 خب. یلیخ -

 د و گفت:آور رونیطرح گل بنفشه داشت را ب شیکه رو یرنگ دیپماد زدنش تمام شد و از کمد لباس سف نیمع

 . تو هم لباست و عوض کن.رمیم گهیمن د -

 افکار در هم تنها گذاشت. یرفت و تارا را با کل رونیغذا ب ینیبعد با س و

 ۴.0.0.0.0 کد

 یکارها نظارت داشت. اگر کس یبر همه ییخودش به تنها نیو افرادش سخت در تالش بودند و شاه یخان نیشاه

 .رساندیاعمالش م یدر کار نبود. و او را به سزا یهشدار کرد،یم ییخطا

 قرار داد. ونیرا با نمک و شکر جا به جا کرد و در کام نیو کاکوئ شهیموادها، ش یپس از جا ساز او

ها را با حُقه و کلک دور زند و با افرادش سمت مرز گشت عبور کند. و آن نیمامور یبازرس ستیموفق شد از ا سپس

 حرکت کند.
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 یرا برا یدیگروه جد یهمه پرس کیگشته و در  یاو و افرادش را گول زده بود. عصب یخان نیکه شاه نیاز ا ناردال

 داد. لیها تشکبه دام انداختن آن

 در تالش بودند.  یبه نوع یکرده و او را زرنگ دانست، همگ نیرا تحس یخان نیدر دل شاه او

کند و حاال آن راز که توسط طالع  ریرا دستگ ومیموفق شد مد سیلپ یرویبه کمک سروان طالع و چند تن از ن اردالن

 گشوده شد.  قیکامال پرده از حقا دونیو فر ومیمد یدر پ یافشا شد، با وجود اعترافات پ

 

 محرمانه به اردالن کرده بود و گفته بود: اتیعمل نیدر ح یخان نیکه شاه یدیتهد با

 .یکن دایپ یتونیو جسدش و هم نم کشمیخواهرت و م ،یاگه فرشته رو آزاد نکن -

ت، داش ییهم که با کلک او آشنا نیگرفت اجرا کند. شاه میرا تصم شیوضع، کلک چند سال پ نیاز ا یعصب اردالن

 دست او را خوانده بود و گفت:

 .یبفرست یبه حالت بدل یوا -

الزم را انجام داد و با  یها هماهنگپرسنل یمهم بود، با تمام شیکه فقط جان تارا برا یینشد، از آن جا دینا ام اردالن

 دیهم تاک یمیاو به ارمغان آورد. و به فرشته عظ یمشروطه را برا یصحبت کرد و آزاد یمیپرونده فرشته عظ یغاز

 کرد که:

 . کنمیو فراهم م امتتیق یازت سر بزنه، خودم کارها یاشتباه ایتو کارت باشه،  یاگر کلک -

 نمانده بود. یاصل اتیتا عمل شتریروز ب چند

 یکدام حاضر نبودند دست از کار بکشند. حت چیسخت در تکاپو بودند و ه یخان نیو هم افراد شاه سیپل یروین هم

 .کردندیکار را رها نم شدندیاگر خسته م

 

در را  ینگهبان رونیزد که از بتخت بلند شد و در  یاز رو د،یچیپیو به خود م کردیکمر احساس درد م هیاز ناح تارا

 گفت: ییباز کرد و با ترش رو
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 ه؟یچ -

 اد؟یدکتر ب یبگ شهیم -

 باشه. -

 آمد و به اتاق تارا رفت و گفت: لیبود با وسا یبعد دکتر که مرد جوان قهیبعد در را بست و چند دق و

 ه؟یمشکلت چ -

 شوکه گفت: تارا

 کو؟ یپس دکتر ساالر -

 ه؟یامروز کار داشتن. من و جاشون گذاشتن. حاال بگو مشکلت چ شونیا -

 آخه... -

 برم. یندار یاگه مشکل -

 و درمانده گفت: زیخجل انگ تارا

 آخه...  -

 ؟یخوایم یتیکد امن -

 اوهوم. -

 درست شد؟ ۴.0.0.0.0 -

 ؟یهست یشما هم نفوذ -

 !هیت چمشکل نمیبب نیرو تخت بش ایراحت باشه. حاال ب التیآره. خ -

 .نمیبش تونمیآخه نم -

 مشکلت کجاست؟ -
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 کمرم. -

 جلو. ایب -

 بعد قبل از آن که تارا حرکت کند، دست او را گرفت و گفت: و

 به پشت بخواب رو تخت. -

 آخه... -

 بخواب. ایبخورمت که. ب خوامیدختر خوب. نم یکنیچه قدر آخه آخه م -

 نه ممنون. -

 .رمیخب باشه پس من م یلیخ -

 بعد بلند شد که برود، در حال رفتن بود که تارا درمانده گفت: و

 .کنهیکمرم درد م -

 و گفت: ستادیاو ا یبرگشت و رو به رو دکتر

 کنم؟ اتنهیمعا یذاریمگه م -

 کجا رفتن؟ یدکتر ساالر -

 نه؟ ای یذاریکار داشت. حاال م -

بدون توجه به  برد،یکمر رنج م هیاو از درد و ناح دیبرد. دکتر که فهم ریسر به ز نیو شرمگ دیخجالت کش تارا

 را کنار تخت گذاشت و دست او را گرفت و گفت: لیخجالت او جلو رفت و جعبه وسا

 بخواب. -

تارا را از پشت باال ببرد  راهنیداشت پ یکه سع ینیاو توجه نکرد، در ح یهایبعد خودش او را خواباند و به لجباز و

 گفت:
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 ر.آروم باش دخت -

 ولم کن. خوامینم -

 .نمیکمرت و بب خوامیمن فقط م -

 او را باال زد و گفت: راهنیبعد پ و

 .میماریما دکترها محرم ب -

 بعد با کف دو دستش کمر او را فشرد. و

 آخ. -

 ؟یزد ییجا -

 نه. -

 ؟یمطمئن -

 آره. -

 لحظه تکون نخور. هی -

 ت:بعد مشغول آماده کردن سرنگ شد و در آن حال گف و

 ؟یبلند نکرد نیسنگ زیچ -

 نه. -

 هست. یبه خاطر دوران حاملگ -

 بعد از آماده کردن سرنگ گفت: و

 بگو. ی. هر موقع دوباره احساس درد کردزنمیفعال بهت مسکن م -

 باشه. -
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 .دیکش غیبعد خواست به او سرنگ بزند که تارا ج و

 نههه. -

 ساکت باش. -

 .خوامینم -

 خب؟ زنمیخب به کمرت م یلیخ -

 ممنون. -

 دردش بلند شد. یکه دکتر سرنگ را بر کمر او فرو برد تارا صدا همان

 .یییآ آ آ -

 سرنگ را داخل سطل زباله کنار تخت انداخت و گفت: دکتر

 تموم شد. -

 .یزنیبد م یلیخ -

 .یلوس یلی. هم خیناز یلیهم خ -

 .نیطورنیهمه دخترا هم -

 .یهم لجباز یلی. خهایبعض -

 .دونمیم -

 از جات بلند نشو تا کمرت خوب بشه. -

 باشه. -

 چند وقتته؟ -

 دو ماه. -
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 .آدیمامان بودن بهت نم -

 چرا؟ -

 .دهیبچه نشون م اتافهیق -

 اوهوم.  -

 .رمیم گهیخب من د -

 پاشم. خوامیمن م -

 ؟یاوک یبهتره از جات تکون نخور -

 . یریگیسخت م یلیخ -

 . حاال هم روزت خوش.یایبهتره باهام کنار ب -

 را بست و از آن جا رفت. لیبعد هم جعبه وسا و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را از  یزنگ خورد، گوش اشیکه گوش رفتیم نیخارج شد و داشت سمت ماش مارستانیحال از ب یخسته و ب ریام

 شماره دکمه اتصال را زد و گفت: دنیدکت خارج کرد و بدون  بیج

 الو؟ -

 از گوش فاصله داد و گفت: یرا کم یشد. گوش ریگوش ام دنیداد اردالن باعث سوت کش یصدا

 سالم. -

 چموش؟ ییسالم و درد، سالم و مرض، سالم و کوفت، سالم و حناق. کجا -

 .مارستانیب -

 نگران شد و گفت: شیصدا اردالن
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 .شتیپ امیشده؟ آدرس بده ب یچ ؟یجان خوب ریام -

 .خوادینم -

 آدرس! گمیبهت م -

 بزنم. هامضیسر به مر هی. من فقط اومدم ستین یچیبابا. ه یا -

 و گفت: دیکش یانفس آسوده اردالن

 خونه؟ یایم یخدا رو شکر. کِ -

 .امیدارم م -

 دست خودت!  یمراقب باش. حواست به خودت باشه. کار ند -

 من بردار.  یتو رو خدا دست از امر و نه -

 راند.  ابانیشد و به سرعت سمت خ نیکت قرار داد و سوار ماش بیرا قطع کرد و داخل ج یبعد هم گوش و

بود که کنارش نبود. دو ماه بود عطر خوش تن او را به  ییحال بد تارا نیبود، حالش خوب نبود، و مسبب ا یعصب

گار روز یمرد قو نیاو را به تماشا ننشسته بود، دو ماه بود دل نگران او بود، ا یبایبود رخ زبود، دو ماه  دهیمشام نکش

 شده بود. نیبا زخم روزگار عج شیدردها بیروزها عج نیا

 نهیو سرش محکم به آ ستادیخورد و ترمز کرد و ا ییرو به رو نیبود که حواسش پرت شد و به ماش یالحظه فقط

 شد. یبرداشت و خون یشکاف کوچک اشیشانیخورد و پ نیماش یجلو

 ریآمد. در را باز کرد و ام ریام نیشد و سمت ماش ادهیپ نیو راننده جلو از ماش ستادندیدر اتوبان ا گرید نیماش چند

 او را بلند کرد و گفت: دینشن یجواب یرا صدا زد و وقت

 شد؟  یآقا چ ؟یآقا خوب -

 داشتند مردم را از یرا، که سع ابانیگشت خ نیو مامور دیشلوغ اتوبان را د تیبه خود آمد جمع یبود و وقت جیگ ریام

 آن جا دور کنند.
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 کرد سمت او و گفت: رو

 من خوبم. -

 .آدیخون م تونیشونیداره از پ یول -

 .ستیمهم ن -

 .مارستانیتون ببرسونم دیش ادهیپ -

 .نی. نگران نشخوادیگفتم که نم -

صد و ده هزار تومن شد، سمت  نهیبه هز مهیبعد پس از آن که خسارت مرد را به اصرار خودش داد و متحمل جر و

در را باز کند، اردالن از پشت او را صدا زد.  دیشد و خواست با کل ادهیکه پ نیرا پارک کرد. هم نیخانه رفت و ماش

 آشفته خاطر شد.

نواخته شد و  ریبود که از جانب او بر صورت ام یمحکم یلی. سدیرا د او آمد و وضع خراب او کینزد یوقت اردالن

 گفت: ادیگوشش را نوازش داد. و بعد هم با فر

 رو صورتت؟ چته؟ هیخون چ ه؟یچه وضع نیا -

او را چک کند و او دم  یدوست نداشت کس ،ی. ولکردیاردالن را از جانب خود درک م یهایو ناراحت هاینگران ریام

 جز تارا! کسچیجواب پس دهد. ه قهیبه دق

 نگفت، فقط در را باز کرد و گفت: زیچ چیه

 بفرما تو. -

 ینزد؟ چرا فحش نداد؟ چرا او اردالن را نزد؟ چرا ب ادیبعد هم اول خودش داخل رفت. اردالن متعجب شد. چرا او فر و

 نکرد؟  یاحترام

 داخل رفت و در را پشت سر بست. اردالن

 تارا بود. اشیو تنها بهانه خستگ گر،ید یهاتر از آدمروزها خسته بود، خسته نیا ر،یام
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 خسته... ام،خسته

 .خواهدینم لیدل گریکه د یخستگ

 .نمیریراه ش یخسته من

 .شهیعاشق پ نِیریش آن

 

 که... یتر از آندلتنگ دلتنگم،

 .یرا بکن فکرش

 .خواهدیبهانه نم گریکه د یدلتنگ

 م.بهانه دلتنگ یب

 .نمیریش خواهمتیم

 

را  هیاول یهاجعبه کمک نتی. اردالن از داخل کابدیکامل را نوش یآب وانیبه آشپزخانه رفت و ل ضیبا تعو ریام

 نشاند و گفت: یناهار خور یصندل یرا رو ریبرداشت و ام

  ؟یگینم یچیدکتر؟ چرا ه میبر یخوایم ؟یستیخوب ن -

 خوبم. -

 را باز کرد و گفت: لیرا از هم گشود و استر هیاول یهاجعبه کمک اردالن

 جلو. اریسرت و ب -
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جلوه داد. و محو فکر به تارا شد که  الیخ یب ،یسوزش و درد را احساس کرد، ول ریام اش،یشانیبه پ لیتماس استر با

 اردالن به خود آمد. یبا صدا

 کار رو نکن. نیبا خودت ا -

او را دوست داشت. و  زی. آخ که چه قدر عشق لبرگفتیرا م نیاردالن تارا ا یفکر کرد، فکر! کاش به جا ریام

 .شدیو بدون تارا آب م سوختیشمع داشت م یاوجودش چون ذره

 

 .یتو باش اشیکه تلخ یصبر خوشا

 .نیریخودش ش ن،یریش وجودش

 .یو خودکام شد یدیدل باز کنارش

 .یکه در آخر تو باش یعشق خوشا

 

 زد و گفت: اشیشانیبر پ یاو، چسب زخم کوچک یِشانیپ یدعفونپس از ض اردالن

 کن. فیخب تعر -

 رو؟ یچ -

 !یشد یجورنیچرا ا نکهیا -

 .یتصادف جزئ هی -

 چه قدر بگم مراقب خودت باش. هان؟ -

 بس کن. کنمیاردالن خواهش م -

 خونه ما. می. برو به خودت برس برکنمیخب بس م یلیخ -
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 .امینم -

 ازیبهت ن ،یاالن کنارش باش دی. تو بافهمهیم یاست. ولاون بچه ر؟ی. امرهیگیات و م. ترگل بهونهاریدر ن یبچه باز -

 داره.

 داره. ازیاون فقط به تارا ن -

 .یباش دیتو با ستیحاال که ن -

 ولم کن. -

 .میبر یشیآماده م گهید قهی. تا پنج دقیجون بد زنمتیتر مدفعه محکم نیبه خدا ا -

 بعد هم او را بلند کرد و سمت اتاق هل داد و گفت: و

 منتظرم. -

را روشن  نیاردالن شد. اردالن ماش نیآماده شده به همراه اردالن از خانه خارج شد و سوار ماش ریبعد ام قهیدق پنج

 کرد و سمت خانه خودش حرکت کرد.

سراغ دخترش را از سودا گرفت و  ریام ،یآمد و پس از سالم و احوال پرس شوازیسودا به پ ر،یاردالن و ام دنیرس با

 گفت:

 ترگلم کجاست؟ -

 .کنهیم یها بازتو اتاق داره با بچه -

 هات و برات حفظ کنه.خدا بچه ،یدیبرا ترگل زحمت کش یلیدو ماه خ نیممنون زن داداش. ا -

 ! ترگل مثه دالرام خودمه.هیچه حرف نیا -

 .ششیبرم پ نیه بداگه اجاز -

 خونه خودته. برو. -
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 یریشان خمها و صورتدست د،ید یباز ریها را در حال خمسمت اتاق آرشام رفت و همان که در را باز کرد آن ریام

ها را رها کرد و آن ریرا در آغوش گرفتند. ام ریرفت که هر سه خوشحال ام کیکرد و نزد ینوچ نوچ ریشده بود. ام

 و گفت: دیلپ آرشام را کش

 عمو دماغت قرمز شده. نمیبب -

 .یلپ منو بکش دیاشکال نداره عمو. بعدشم من بزرگ شدم نبا -

 بزرگ مرد کوچک. یا -

 بعد رو کرد سمت دالرام و گفت: و

 نکرد عمو؟ تونتیترگل اذ -

 خوش گذشت. یلینه عمو جون. با ترگل خ -

 هم گفت: آرشام

 . عمو؟گهیآره عمو راست م -

 جان عمو؟ -

 واسه خودم بشه؟ یدیبزرگ شدم ترگل و م -

 متعجب و خندان گفت: ریام

 تو؟ یگفت یچ -

 زدم عمو؟ یبد یحرف -

 و گفت: دیمحکم خند ریام

 نه فدات بشم. آخه ترگل ازت بزرگتره.  -

 . فقط دله که مهمه.کنهیرو دوست داشته باشه به سن نگاه نم یآدم اگه کس گهیم ییبابا -
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 رو بابات گفته؟ نایووروجک. ا یزنیگنده م یحرفا چه -

 آره. -

 . رسمیحاال به حساب بابات م -

. دیکش غیآمد و ج هیاو را فراموش کرده به گر ریام کردیو فکر م کرد،یها گوش مکه مظلوم به حرف زدن آن ترگل

 و گفت: دیاو را در آغوش کش یفور ریام

 شد عسل بابا؟ یعه! چ -

ه ذل هی یکه اومد ی( اصن از موقع ی. ) کردیبد. ناملد. قهلم ) قهرم ( باهات. تو منو فالموش ) فراموش ( کلد ییبابا -

 .ی) ذره ( باهام حلف ) حرف ( نزد

 . ترسنیها منکن نفس بابا. بچه هی. گرکنمیآخه من قربون حرف زدنت برم. مگه من فراموشت م -

 .یمنو تنال ) تنها ( گذاشت یلیتو خ -

 دختر گلم.  ذارمیتنهات نم گهید -

 گفت: ریو ام دندیکه دالرام و آرشام خند دیمال ریگرفته بود را به صورت ام ریدستش را که رنگ خم ترگل

 . طونیش یهاوروجک یا -

 و گفت: دیگونه ترگل را بوس ریام

 مدرسه خوبه فدات بشم؟ -

 گرفتم. ستیعالمه ب هی. من ییآره بابا -

 دل. زیعز نیآفر -

 ؟ییبابا -

 حرکت کرد و گفت: ی.یاو را بلند کرد و سمت د.س.ت.ش.و. ریام



 شبح کیراز پنهان 

 
416 

 

 ؟ییجان دل بابا -

 آد؟یم یکِ یمامان -

 سر داد و گفت: یآه ریام

 .آدیدختر بابا. مامانت م آدیم -

 گه؟یلفته ) رفته ( سفر دور. الست ) راست ( م یمامان گهیم ییدا -

 سرپوش گذاشت و گفت: قتیبر حق گر،ید شدیرا؟ نم قتیبچه شش سال؟ حق نیبه ا گفتیچه م ریام

 .زمیآره عز -

 ترگل را شست و گفت: یشد و دست و رو ی.ید.س.ت.ش.و. وارد

 ؟ینکرد تیو که اذ ییو زندا ییدا نمیبب -

 .یینه بابا -

 دخترم. نیآفر -

 .کنمینم تشیمن اذ ی. ولکنمیم تشیمن اذ گهیهمش بهم م ییدا یول -

 .زمیعز کنهیم یشوخ -

 ؟یچ یعنی یشوخ -

 بخندونتت. خوادیم یعنی -

 آهان. -

ترگل را از آغوش  ریرفتند. ام رونیبعد صورت او را با حوله خشک کرد و صورت خود را هم شست و از آن جا ب و

 خارج کرد و گفت:

 ساعت چنده؟ یدونیم -
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 گرفتم. ادی. تو مدرسه ییآره بابا -

 خب االن ساعت چنده؟ -

 شد و گفت: رهیاو خ یرا گرفت و به ساعت مچ ریدست ام ترگل

 شبه. قهیدق 19:30ساعت االن  -

 .نیآفر -

چشمان ترگل گذاشت و  یو دست رو دیسودا و اردالن را در حال معاشقه د ریبعد باهم به آشپزخانه رفتند که ام و

برداشت.  یوانیخونسرد ل یلیرفت و خ ییشد و سمت ظرفشو از سودا جدا یکرد که اردالن فور یسرفه مصلحت

و دستش را از چشم ترگل  اوردیخودش ن یبه رو ریگاز بود. ام یغذا رفت که رو گیسمت د یفور نیسودا هم شرمگ

 برداشت که ترگل گفت:

 ؟یچرا چشمام و گرفت ییبابا -

 .ییبابا یچیه -

 بعد رو کرد سمت سودا و گفت: و

 ؟یآب پرتغال بهم بد هیلطفا  شهیم -

 االن. -

 لحظه ترگل گفت: همان

 آرشام و دالرام؟ شیبرم پ ییبابا -

 نکن. فی. فقط دست و صورتت و کثزدلمیبرو عز -

 چشم. -

 و رفت. دیبعد هم دو و
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داد و  ریو به دست ام ختیر وانیبرداشت و داخل ل یآب پرتغال خچالیخارج کرد و سودا از  بیاز ج یقرص ریام

 گفت:

 ه؟یچه قرص نیا -

 .خورهیبه درد تو نم -

 هست؟ ی. چخورهیبه درد من نم دونمیم -

 گفت: ییکرد و با اخم و ترش رو یو نگاه دیکش رونیب ریلحظه اردالن بسته قرص را از دست ام همان

 ر؟یقرص اعصاب ام -

 بده لطفا. -

 گفت: ریانداخت که ام نتیآن را داخل سطل زباله داخل کاب اردالن

 ؟یکنیکار م یچ -

 .یمصرف کن گهیبار د هی کنمیات مخفه -

 اردالن؟ -

 .یقرص بخور یزهرمار. اعصابت داغونه برو تو اتاق بتمرگ. حق ندار -

 رو کرد سمت سودا و گفت: ریام

 ؟یدختر عمو مسکن دار -

 .دیغر ریرو به ام یعصب اردالن

 .یشیبس کن. برو بخواب خوب م -

 فت:شد و گ یهم عصب ریام
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 کنهیها رفتار نکن. اگه وجود من ناراحتت م. با من مثه بچهیکنیکنترلم م آدیولم کن اردالن. ولم کن. خوشم نم -

 .نیراحت باش رمیم

 من نده. لیچرت و پرت تحو -

 تخت هل داد و گفت: یاو گرفت و او را سمت اتاق کشاند و او را رو یدست از بازو اردالن

 دفعه؟ هیشد  یبود. چ تو که حالت خوب شده -

 سکوت کرد که اردالن گفت: ریام

 .کنمیموقع شام صدات م گهی. دو ساعت دیبهتره استراحت کن -

 اش را جلو آورد و گفت:که اردالن انگشت اشاره دیبگو یزیخواست چ ریام

 نگو. یچیه -

تخت ولو شد و چشمان پر از  یرا در آورد و رو راهنشیپ ری. امدیبعد به سرعت از اتاق خارج شد و در را به هم کوب و

 دردش را بست و به فکر تارا خوابش برد. 

 بود.  یغذا خور زیم یرو لیوسا دنیساعت بعد غذا آماده شده بود و سودا در حال چ دو

 تخت نشست و گفت: یکرد. رو داریرا از خواب ب ریبه اتاق رفت و ام اردالن

 ؟یدیخوب خواب -

 ممنون. -

 شام. میبر ایب -

 دست او را فشرد و شرمنده گفت: ریبعد خواست بلند شود که ام و

 .دیببخش -

 زد و گفت: یالبخند مردانه اردالن
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 .می. پاشو برستیمهم ن -

 اش جا داد و گفت:او را در آغوش مردانه ریبلند شود. ام شیاز جا خواستیکه م همان

 .یببخش دیبا -

 .دمیخب بخش یلیخ -

 حلقه کرد و گفت: ریبعد دستش را دور کمر ام و

 .ینفهم یلیتو خ یول خوامیمن صالحت و م -

 .دونمیم -

 بعد هم او را از آغوش جدا کرد و گفت: و

 شام. میحاال هم پاشو بر -

ل دور هم نشستند. سودا او یو به همراه اردالن به آشپزخانه رفت. و بعد همگ دیرا پوش راهنشیبلند شد و پ ریام

شروع به غذا  یخودشان. سپس همگ یو اردالن هم برا ریو بعد خودش، و ام ختیآرشام و دالرام و ترگل غذا ر یبرا

را  یگوش یکوتاه یِزنگ خورد. با معذرت خواه اشیگوشرا تمام کرده بود که  تازه قاشق اول ریخوردن کردند. ام

 جواب داد.

 بله اسحاق؟ -

 ؟یسالم خوب -

 ؟یخوب سالم خوبم. تو -

 ؟ییآره که توپم. کجا -

 ؟یداشت یخونه اردالنم. کار -

 ! آره.هارفتیم ادمیعه! داشت  -

 خب بگو. -
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 فرار کرد. ضاتیاز مر یکی -

 کدومش؟ ؟یچ -

 خودش و بکشه. خواستیهمون پسره که م -

 .امیاالن م یلعنت -

 کنن.  داشیگشت فرستادم پ یروین یسر هیو با  مارستانی. حراست بخوادینم -

 شد خبرم کن. یخبر -

 باشه حتماً. -

 منتظرما! -

 باشه بابا. -

 بعد هم قطع کرد که اردالن گفت: و

 شده؟ یبود؟ چ یک -

 فرار کرده. هامضیاز مر یکیاسحاق بود گفت  -

 . غذات و بخور.شهیم دایپ شاهللیا -

بعد دوباره مشغول غذا خوردن شدند، هنوز قاشق سوم را هضم نکرده بود که آب خورد و غذا را قورت داد و به رو  و

 و مهربان در تصور او زنده شد و به عادت گذشته گفت: بایشد که تارا با لبخند ز رهیبه رو خ

 بذار. یتارا چا -

 انداخت. نیآلود تارا در گوشش طنبغض یشده بودند که صدا رهیو سودا متعجب به او خ اردالن

 .رمیام ستمین شتیمن پ -

 او را صدا زد و گفت: اردالن
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 ؟یدیجواب نم کنمیصدات م یچرا هر چ ؟ییکجا -

 پس تارا کو؟ -

 ؟یگیم یدار یحالت خوبه؟ چ ر؟یام -

 االن تارا بود. نیهم -

 .ریام یشد یاالتیخ -

 کالفه بلند شد و گفت: ریام

 تون و کوفت کردم.شام دیببخش -

ها را منحرف کرد و با زد. سودا هم ذهن بچه شیگرفت که اردالن دنبالش راه افتاد و صدا شیبعد هم راه اتاق را پ و

 ریام ادیخودش بود. اردالن با فر یِحواسش به سالمت یول بردیها غذا خورد. با آن که خودش هم از نبود تارا رنج مآن

 را صدا زد و گفت:

 . با توأم.نمیبب ستیصبر کن. بِا ریام -

 گفت: ید اردالن به شدن در را هل داد و عصبکه خواست در ببند نیوارد اتاق شد. هم ریام

 چته؟  -

 تنهام بذار. -

 تخت نشست که اردالن گفت: یبعد رو و

 .یپاشو تو که شام نخورد -

 تره تا شام.درد برام واجب ستین شمیتارا پ یوقت -

 در ذهنش اکو شد که مهربان گفت: شیناز تارا یصدا ناگهان

 .نمتیبب یقو شهیهم دیباشه. با فیضع میمن دوست ندارم مرد زندگ -
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 دستش را هائل سرش کرد و گفت: دو

 نه نه. -

 تارا در ذهن او اکو شد. یصدا گرید بار

 به دادم برس. ستیمن حالم خوب ن ریام -

 نه نه. -

 .آدیم ریت یصدا ریام -

 تارا تارا. -

 رگیرفت که بار د یاهیتخت ولو شد و چشمانش س یرو اریاخت یب ریروانه صورت او کرد که ام یمحکم یلیس اردالن

 تارا در ذهنش اکو شد. یصدا

 .خوامی. بغل مترسمیم ییمن تنها ریام -

د بع یقینداشت. با سهند تماس گرفت و دقا یادهیشد. اردالن نگران او را صدا کرد و تکانش داد. اما فا هوشیب ریام

به او سروم وصل کرد و  اش،نهیبود. پس از معا هوشیب ریبرد که ام  یسهند با امکانات آمد و اردالن او را سمت اتاق

 را جمع کرد و بلند شد که اردالن گفت: لشیکرد و وسا قیداخل سروم او تزر یآرامبخش

 سهند حالش خوبه؟ -

 .میمراقبش باش یلیخ دیوار عاشقه. ممکنه کار دست خودش بده. با وانهیداره. د ازیت ننه. به استراح -

 کنم؟ کارشیچ گهید -

 . تو گلوت خوب شد؟دونمینم -

 بهتره. -

 خب خداروشکر. -

 .یمرس -
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 ؟یندار یدیاز تارا خبر جد -

 نه. -

 خواهش بکنم؟ هی شهیم -

 چرا که نه! -

 .هایرم عضو نفوذمن به عنوان دکتر ب خوامیم -

 عمراً. -

 کنار تارا باشم. خوامیم -

 گفتم نه. -

 اردالن؟ -

 .میفرستاد گهیدکتر د هیما  -

 جاش. خواهش کردم. یمنو بفرست یاریب یتونیهزار تا بهونه م دونمیمن که م -

 .یدونیشون نماز گروه یزیتو چ -

 خب تو بگو روشنم کن. -

 نه. -

ام باشه و خواهر نداشته یجا دمیکه منت کش یبه اندازه دو سال یاردالن؟ اگه به اندازه تو حق نداشته باشم. ول -

. خواهرمه و من بهش یمانعم باش دمیکه کنارش بودم و هستم حق دارم کنارش باشم. و اجازه نم یچهار سال

 .شمبا ششیکنه خودم پ دایکه نجات پ یتا روز خوامیام. موابسته

 لب زمزمه کرد. ریکه منقلب شده بود. ز اردالن

 که همه دوستت دارن؟! یتارا چه کرد -
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 از محبتِ. ییایکنه اون خودش دن یتارا کار ستین یازین -

 آره. -

 گه؟یپس برم د -

 هماهنگ کنم. هیو سرهنگ و بق یاداره با مصطف ایفردا ب -

 عاشقتم. یلیخ -

 . گمشو برو اونور حالم به خورد.یچندش یلیخ -

 ذوق. خ*ر. یب -

 .رونیب می. بریخودت -

 .دندیو اردالن و سودا هم خواب دندیها خوابکرد و رفت و بچه یرفتند و سهند خداحافظ رونیبعد هم باهم به ب و

ها را به به اداره برود آنکرد تا اردالن قبل از آن که  داریها را از خواب بشد و بچه داریروز بعد سودا از خواب ب صبح

 ها شد.مدرسه برساند. سپس مشغول صبحانه دادن به آن

باز و بسته شدن در ناتوان چشمانش را از هم باز کرد که اردالن  یاز صدا ریرفت که ام ریبه سمت اتاق ام اردالن

 گفت:

 حالت خوبه؟ -

 خوبم. -

 تخت بلند شد و نشست و گفت: یاز رو ریام

 شد؟ یچ شبید -

 . زنگ زدم سهند اومد بهت سر و آرامبخش زد.یشد هوشیب -

 شده؟ یچ یبگ یخوای. نمیمرس -
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 نه. تارام و برگردون. -

 .میبر دیصبحونه بخور با دمی. پاشو تا من کارام و انجام مکنمیو م امیمن دارم تمام سع -

 کجا؟ -

 پاشو.  -

دست و صورتش با اسحاق تماس بر قرار کرد و از  یز شستشورفت و پس ا رونیبلند شد و به همراه اردالن به ب ریام

 سر داد و یانفس آسوده ریام "اند. کرده دایکوچه باالتر پ یاو را حوال "که اسحاق هم گفت  دیپرس یفرار ماریاو از ب

 نشیکه ماش یهم آماده شد. از آنجا ریاردالن شدند و ام نیماش وارها آماده شدند و سسودا به او صبحانه داد. بچه

از سودا از خانه دور شدند.  یبعد از خداحافظ یاردالن شد و همگ نیخانه خودش بود او هم سوار ماش نگیدر پارک

ها را آن ناردال نکهی. تا ادندیخندیو م گفتندیو م کردندیم طنتیبه مدرسه ش دنیآرشام و دالرام و ترگل تا رس

 ریرا سمت اداره حرکت داد که ام نیاند. ماشها داخل مدرسه رفتهآن مطمئن شد که یکرد و وقت ادهیمدرسه پ یجلو

 گفت:

 اداره؟ یبریم یدار یمنو واسه چ -

 .یخودم باش شیکه پ -

 اردالن؟ -

 خفه شو فقط. -

 را سمت پنجره برگرداند که اردالن گفت: شیرو "شعور  یب "با گفتن کلمه  ریام

 حاال مثلِ دخترا قهر نکن. -

 ادهیپ نیکه تازه از ماش ریرا پارک کرد و رو به ام نیو اردالن ماش دندیکه به اداره رس نینکردند تا ا یصحبت گرید

 شده بود کرد و گفت:

 ؟یقهر -

 نه. -
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 تو اداره. میپس راه کن بر -

 بعد هم با هم به داخل اداره رفتند. و

 ــــــــــــــــــــ

 یرو یکه گرفته منصرف شود، عصب یمیقصد نداشت از تصم جوره جیبود و ه یکه در حال بحث با مصطف سهند

 گفت: ینشست که مصطف یصندل

 .کننینکن. اونا شک م یسهند نفهم -

 خالص. یستین لینداشتن. بگو ما یکه اردالن و سرهنگ هم مشکل یدی. دیمنو گول نزن مصطف -

 . ستمین لیآره ما -

 ه؟ی. آخه مشکلت چفهممیباور کن من م -

 .ییومشکلم ت -

 .یهست که تو ذهنت دار ییها ییایخولی. افکار مالستمیمشکل تو من ن -

 گفت: یترو محکم یجد یبعد با صدا و

 .گردمیبر نم ممیمن از تصم -

 سهند؟ -

 بشنوم. یزیچ خوامینم -

 نداشت هر دو نفرشان را خفه کرد. ستادنیا یبرا یرمق گریکه د ریام یِ بلند و جد یصدا ناگهان

 ساکت. -

سمت او هجوم بردند.  هیو بق نیسقوط کرد و مامور نیحال دو زانو بر زم یکه ب دیینپا یکرد و طول جهیسرگ احساس

 دیا امن یبودند که مصطف ریکردند. هر سه دور ام یارتش بردند و بستر مارستانیاو را به ب یبه کمک اردالن و مصطف

 و درمانده رو به سهند گفت:
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 .کنمیمخالفت نم گهیباشه. د -

 سکوت کرد که اردالن رو به سهند گفت: سهند

 .یصبر کن دیبا کشهیتا عصر طول م -

 ممنون. -

 از زن داداش چه خبر؟ -

 مدت خونه مادر زنم بمونه. هیخوبه. فرستادمش  -

 خوبه. -

 ناتوان شده. ریچه قدر ام -

 .دهینه غذا خورده نه به خودش رس یضربه خورده. چند وقته درست و حساب ریاز ما سه نفر ام شتریب -

 چه روزگار با ما بد تا کرده. -

 .دمی. من تارام و نجات مشهیباالخره تموم م -

 و گفت: دیدردناک کش یآه سهند

 .دونمیم -

 

 گفت که پولداران! یکس چه

 اند؟غم و غشع یب

 هم سراسر دردند. هاآن

 را... شانیدردها فقط

 .کنندین مپنها ینقاب خنده و شاد پشت
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 ــــــــــــــــــــ

 تارا؟ -

 ه؟یچ -

 تارا؟ -

 هان؟ -

 .یشد تیترب یب یلیخ -

 دست خودمه. تمیترب -

 !هاشمیم یعصب -

 ؟یکنیکار م یچ یبش یمثال عصب -

 ؟یدونینم یعنی -

 و گفت: دیتر کشتخت عقب یخود را از رو تارا

 .دیببخش -

 ترشک را کنار او پرت کرد و گفت: نیمع

 .یبخور جاتیترش ذارمیکه م یِبار نیآخر نیا -

 کردم. یمن که معذرت خواه -

 .یبود هر دو مون و به کشتن بد کینزد -

 برد و گفت: ریمظلوم سر به ز تارا

 به خدا... -

 حرف او را قطع کرد و گفت: نیمع
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 نگو. یچیه -

 .کشمی. خجالت مستمیمن با اون دکتر راحت ن -

 نگران نباش عوض شده. -

 چرا؟ -

 .مینخواست لیوک -

 شد و تخس گفت: رهیبه چشمان او خ تارا

 باهام؟ یزنیخب چرا بد حرف م -

 .یچون کار بد کرد -

 .شهیتکرار نم گهید -

 .دوارمیام -

 .دمیقول م -

 زد و گفت: یلبخند نیمع

 باشه. -

 ؟یدیم لیخب حاال پاست -

 نه. -

تارا محو شد و  دِیبه سرعت از د اهیس یاهیبعد هم بلند شد که برود، تا خواست در را باز کند که همان لحظه سا و

ه چه شده! که تارا ب دیبرگشت و خواست بگو نیکه مع نیبکشد. هم یگوشخراش غیباعث شد تارا از ترس بلرزد و ج

 .ستیسرعت خود را در آغوش او رها کرد و گر

 .ترسمیرو خدا من م نرو نرو. تو -
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 تارا؟ جان من آروم باش. -

 نرو. -

 باشه ولم کن. -

 نه. -

 ;گفت یبهتر کردن حال او با حالت شوخ طبع یبرا نیبعد مع و

 ها!نامحرمم -

 .یاالن تنها پناه من -

 ؟یدید یبار چ نیآخه؟ ا یلرزیبابا. چرا م یا -

 بمون. شمی. پس فقط پیکنیتو که باور نم -

 کوچولو ولم کن. هیباشه.  -

 .یبر یخوایم -

 دختر خوب. ول کن. رمینم -

تخت قرارش داد و سمت در  یاو را در آغوش گرفت و رو یفور نیدستانش را آزاد کرد که مع یبا شک کم تارا

 هیو ترسناک زد که تارا باز با گر هیکر یلبخند اه،یو لباس س نیخون یابا چهره یحرکت کرد که همان لحظه دختر

 و گفت: دیکش غیج

 نرو. -

 در هستم. شیپ -

 در را باز کرد و رو به نگهبان گفت: نیمع

 .اریبرو دکتر و ب -



 شبح کیراز پنهان 

 
432 

 

 باز گذاشت و سمت تارا رفت و او را محکم نگه داشت و گفت: مهیدر را ن نیرفت و مع نگهبان

 . آروم باش.ستین یچی. هششیه -

 او را آرام کند. یگریکرد از راه د یسع لرزدیطور مم و قرار ندارد و هماناو آرا دید یوقت

 . خرمیم لیبرات پاست ینکن هیاگه گر -

آمد و با اخم و جذبه به  یدکتر لهیکه سهند با وس ردیخواست او را در آغوش بگ نی. معکردیم هیاو باز هم گر یول

 شد و گفت: رهیخ نیمع

 ؟یکن یکار م یچ یدار -

 آرومش کنم. خواستمیفقط م -

 در هم تر شد و گفت: شیهااش بر خورده بود اخممردانه رتیکه به غ سهند

 برو اون ور. ایالزم نکرده ب -

 که سهند تارا را صدا زد. ستادیا یبلند شد و کنار نیمع

 خوشگلم؟ یتارا؟ آبج -

یم هیو با گر دادیان علت مدام سرش را تکان مبود و به هم جیشده بود و گ رهیزده به سهند خ رتیمتعجب و ح تارا

 :گفت

 .نمیبی. آره. آره. دارم خواب مهی. الکهیالک -

و  دی. سرش را بوسدیتخت جدا کرد و محکم به آغوش کش یروانه صورت او کرد و او را از رو یمحکم یلیس سهند

 گفت:

 .ستیمنم داداش سهندت. خواب ن -

 و گفت: دیبوس گرید بار

 .نمینب ضیمر طورنیتو رو ا رمیکه من بم یداریدردت به جونم. ب یداریقربونت برم. ب یداریب -
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 برد و گفت: نییگونه سهند باال پا یکه حاال لرزش بدنش قطع شده بود از او جدا شد و دستش را رو تارا

 ستم؟یخواب ن ؟یجونم. خودت یداداش -

 نه دورت بگردم. -

 گفت: نیرو به مع تارا

 گه؟ید مهیداداش نیا نیآقا مع -

 گفت: رفتیم رونیکه ب یدر حال نیمع

 .ذارمیشما رو تنها م رمیآره. من م -

 .دیو او را در آغوش کش دیرفت. سهند دست او را گرفت و بوس رونیدر را بست و به ب "فعال  "با گفتن کلمه  و

 شدند تارا خواست از آغوش او جدا شود که سهند او را فشرد و گفت: ریاز آن که هر دو از آغوش هم س پس

 بمون سر جات. -

 کمرش را نوازش داد و گفت: سپس

 . دلم تنگت بود نفس داداش. یمن. خواهر دلبر من. اومدم که تنها نباش زیناز من. عز -

 ولم کن. شمیداداش؟ دارم له م -

 در آورد و مشغول آماده کردن شد که تارا گفت: یاو را رها کرد و بعد از جعبه سرنگ سهند

 تنگ شده بود. یلیمنم دلم برات خ -

 .زمیفدات بشم عز -

 سوال ازت دارم. یکل -

 . پشت کن.یبخواب دیفعال با یسوال دارم. ول یمنم ازت کل -

 به خدا االن حالم خوبه. -
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 دو... ک،ی. شمرمیتا سه م -

 . به خدا خوبم.هینکن د تیاذ -

 آمده باشد رو به تارا خندان گفت: ادشی یزیهم انگار سهند چ بعد و

 تو شکمته؟ ین ین هیفسقل تو االن  نمیبب -

 کلمه از دهانش خارج شد. کیبرد و تنها  ریسر به ز یسرخ انار یهابا گونه نیشرمگ تارا

 اوهوم. -

 .نمی. نگاهم کن ببکشهیجانم. چه خجالت م یا -

 زد و گفت: یچانه او برد و سرش را بلند کرد و چشمک ریدست ز کندیتارا نگاهش نم دید یوقت یول

 .ییاول به من بگه دا دیبا -

 اوهوم. -

 .یدار ازی. دو ساعت خواب نزمیبرگرد عز -

 آخه... -

 او را به پشت خواباند و پس از زدن سرنگ او را برگرداند و گفت: سهند

 .یاخم نکن نفله. خوب بخواب -

 رفت. رونیاو زد که تارا چشمانش بسته شد. سهند هم باالخره از او دل کَند و به ب یِشانیبر پ یداغ یبعد بوسه و

 ــــــــــــــــــــ

 یشده بودند و اخم رو رهیخ گرید کیتخت او نشسته بود. هر دو با هم به  یبود و رو نیدر اتاق شاه سهند

در کار نبود قطعاً  یتینداشت و اگر دست خودش بود و مامور یحس خوب . سهند به اوشدیشان پر رنگ تر مصورت

 دستانش را مشت کرد و گفت: ی. حرصآوردیشر خود م ییبال
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 ام؟یب یگفت یبرا چ -

 انداخت و گفت: گرید یخونسرد پا رو نیشاه

 ؟یگروه دیتو دکتر جد -

 داره؟ یرادیا -

 .خورهینم اتافهیبه ق ینه ول -

 .یباش یقاچاقچ خورهیباشه تو هم اصال بهت نم افهیاست؟ بعدشم اگه به ق افهیمگه به ق -

 پررنگ زد و گفت: یپوزخند نیشاه

 !یستیتو ن نکهینه ا -

 تر زد و گفت:پررنگ یهم در مقابل پوزخند سهند

 بود؟ ی. خب کارت چستمیحداقل مثل تو ن -

 ده؟یدختره خواب نیا -

 حالش خوب نبود بهش آرامبخش زدم. -

 زد و گفت: یلبخند محو نیاهش

 .یبر یتونیچه خوب. م -

 شد و گفت: رهیمشکوک به او خ سهند

 چطور؟ -

 هم سرد گفت: نیشاه

 .رونیب -
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هم از  نیرفت و سمت اتاق تارا حرکت کرد. همان لحظه شاه رونیدر سر دارد ب یدیاو افکار پل دانستیکه م سهند

آن را  یوجود داشت را باز کرد و پس از خواندن ورد یمیقد یش یکه درون آن کل یمیکهنه و قد یاتخت جعبه ریز

و آن لحظه بود که روح سرگردان در خواب تارا شروع به  تمناسب به اتاق تارا رف یازمان سهند با بهانهفوت کرد. هم

 کردن کرد. تیپرسه زدن و اذ

 :گفتیو م فشردیکنار تارا بود و سخت دست او را م سهند

 شو. داریب زم؟یتارا عز -

صورتش را پر کرده بود،  یتمام اجزا یو عرق سرد دیلرزیتمام بدنش م شد،یم تیتارا خواب بود و داشت اذ یول

 سهند به او سروم وصل کرد و بعد بلند شد و کنار در رفت و رو به نگهبان گفت:

 نگهبان؟ -

 بله؟ -

 .اریب زیدستمال تم هیبرو برام آب جوش با  -

 چشم دکتر. -

ها را به آمد و آن دیبالفاصله رفت، سهند هم رفت کنار تارا نشست و بعد هم نگهبان با آب جوش و دستمال سف و

. قرص تب اوردیب نییاز تب تارا را پا یآن که کم یصورت او را پاک کرد و برا یرو یهاسهند داد و رفت. سهند عرق

 قرار داد.  اشیشانیپ یکرد و رو سیزبان او گذاشت و دستمال را خ ریبر را ز

 کند. داریتا از خواب ب دادیسهند او را تکان م گفت،یم انیآمده بود و تارا مدام هز نییساعت بعد که تب او پا دو

 پاشو. زم؟یشو. تارا؟ عز داریب یآبج -

 دهان او قرار داد و گفت: یبزند سهند دستش را رو غیلحظه تارا چشم باز کرد و تا خواست دهان باز کند و ج همان

 . ستین یچی. آروم باش. هشیه -

 او کرد. و با یهاکردند، سهند دستش را برداشت و شروع به پاک کردن اشک دنیوقفه شروع به بار یتارا ب یهااشک

 آرامش گفت:
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 ؟ینکن هیمن گر شیپ ینکن. مگه قول نداده بود هیگر -

 ببر. نجایمنو از ا ی. تو رو خدا داداشترسمیم نجایمن از ا -

 دلم. زیآروم باش عز -

 .کنمیخواهش م -

 چشمات و ببند. -

 تو رو خدا. -

 . باور کن.ستیدست من ن -

 و گفت: ستیبلند گر یبا صدا تارا

 .ترسمیروح داره. من م نجایا -

 داشت و گفت:او بر یِشانیپ یرا از رو سیسروم را که تمام شده بود را از دست او جدا کرد و دستمال خ سهند

 . یخوشگلت و ببند و بخواب آبج یهستم. نترس. چشما شتیمن پ -

 . نمیبیدوباره خواب م -

 تموم شد. بخواب. باشه؟ گهید -

 ؟یمونیم شمیپ -

 .زمیآره عز -

 ؟یکنیبغلم م -

 .کنمیآره که بغلت م -

 تخت خواباند و از اتاق او خارج شد. یتارا خوابش برد. او را رو نکهیو نوازش داد. تا ا دیاو را در آغوش کش آرام

 ــــــــــــــــــــ
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سوهان روحِ اردالن  یمصطف یاعصاب بود که صدا یحوصله و ب یکار، اردالن ب ریدرگ یبود و اردالن و مصطف شب

 شد.

 !هاکنهیفرشته فرار م -

 وصله. ابی. بهش ردکنهینم -

 !هازنهیدفعه جا م هی -

 .دیکه در حال خوردن پرتغال بود غر یمتشنج رو به مصطف یبا اعصاب اردالن

 خفه شو. -

 شعور. یب -

 و گفت: ستادیا یمصطف یبلند شد و و رو به رو زیاز پشت م اردالن

 .میپاشو بر -

 بلند شد و گفت: یمصطف

 درجه من از تو باالتر بود. یزمان هی ینا سالمت -

 کرد و گفت: یاتک خنده اردالن

 . پشتکار!زمیعز دمیپشتکار داشتم بهت رس -

 بذار ماچت کنم با اون پشتکار. زمیاوه. عز -

 اش را نشان داد و گفت:گونه اردالن

 .ایب -

 ماچ. نی. من منظورم اون ماچ بود نه ازمیعز -

 شعور منحرف.  یب -
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 فرار کرد و گفت: یمصطف

 .زمیآروم باش عز -

 غ.-ا-ل-. اارمیب رتیصبر کن گ -

 به طالع بر خورد و گفت: یدر را باز کرد و فرار کرد و اردالن هم دنبال او، ناگهان مصطف یمصطف

 تو، دماغم شکست. یهست ی-ک-و-عجب خ -

 کرد که طالع گفت: نیبعد دماغش را ماساژ داد و پشت طالع کم و

 شده؟ یچ -

 گفت: اردالن

 .رونیب ایب یاگه مرد -

 .نمیبیتو رو در اون درجه نم یمرد که هستم ول -

 !هایزر اضافه زد -

 .زمیکردم عز یباشه شوخ ایبه جون خودم نباشه به جون تو که دن -

 .ارمیم رتیگ یی. باالخره که تنهایروان -

 گفت: یانازک زنانه یجمع هستند با صدا انیکه حواسش نبود م یمصطف

  ؟یواشکی یهااز اون بوس ؟یکنیم کاریبا من چ می. اردالن جونم اگه تنها بشییوا -

 یو مصطف خوردیباال، اردالن حرص م یهااز سرباز تا درجه دندیخندیو همه م دیچیبمب خنده در اداره پ ناگهان

 شد و گفت. یکه جد دینکش یبعد طول یول آوردیدر م یمسخره باز

 هاتون. سر پست دیبسه بسه. گم ش -

 به خود آمده و مشغول کار شدند. یفور یهمگ
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 به خانه رفتند. یکوتاه یهم با خداحافظ یو مصطف اردالن

 ــــــــــــــــــــ

 بعد. روز

 

 با عجله آمد و گفت: موریکه ت کردیدود م گاریمبل نشسته بود و س یرو نیشاه

 س؟یرئ -

 بنال. -

 .نجایا آدیاالن فرشته زنگ زد گفت داره م نیهم -

 خوبه. -

 اردالن به گوش آمد. یخارج کرد و بعد شماره اردالن را گرفت بعد از دو بوق صدا بیرا از ج یگوش نیشاه

 الو؟ -

 .نمیشاه -

 امر؟ -

 .یبرام جور کن مایهواپ هی یدو روز وقت دار -

 گمشو. -

 ه؟یطورنیا -

 آره. -

رد. ب نیشاه کیاز نگهبانان رفت و تارا را کشان کشان آورد و نزد یکی. اورندیبا دست اشاره کرد که تارا را ب نیشاه

 و گفت: دیتارا کش یهااشک ینوازش گونه رو یدست نیشاه
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 کوچولو. یآخ -

 و بعد رو به اردالن گفت: دیکش ادیفر هیبا گر تارا

 .یدو روز وقت دار -

 :دیاز خشم غر یو حرص یعصبان اردالن

 نداشته باش. یآ.ش.غ.ا.ل با خواهرم کار -

 زد و گفت: غیکه تارا ج دیتارا کش یاز موها نیشاه

 .ف. دست لجنت و بهم نزن.یولم کن ک.ث. -

 و گفت: دیبر دهان او کوب یمشت محکم نیشاه

 .ییخفه شو جوجه حنا -

 گفت: نیپر از بغض و خشمگ اردالن

 نداشته باش.  یباشه. باشه. با خواهرم کار -

 حاال شد. -

 ک.ث.ا.ف.ت -

 شکمش یحواله شکم تارا کند که تارا با دو دستانش جلو یرا قطع کرد و خواست لگد یزد و گوش یپوزخند نیشاه

کنارش نشست. خواست  نیبر خورد و شاه نیبا دست او را محکم به عقب هل داد، تارا بر زم نیرا نگه داشت و شاه

 و گفت: دیاو را ببوسد که تارا عقب کش

 .خورهیم ازت بهم منشو. حال کیبه من نزد -

 یدر حال نیآمدند. شاه یاز سر و صدا به سالن اصل نیبر صورت او زد که هم زمان سهند و مع یمحکم یلیس نیشاه

 او را سمت اتاق خود کشاند و گفت: کردیبلند م نیزم یکه تارا را از رو

 ازت ببرم. یحال هی. حداقل یبذارم سالم بر فهیح -
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او را نگه داشت و  نیبود خواست سمت او حمله ور شود که مع رتیرمز که از خشم و غگلگون و ق یبا صورت سهند

 گفت:

 آروم باش. -

 ناموس و. یولم کن برم بکشمش ب -

 .کنهینم یاون کار -

 ولم کن. -

 .ششیپ رمیخفه شو. خودم م -

 نفهم. ولم کن. -

 بودند کرد و گفت: هایبه دو نگهبان که جزو نفوذ یااشاره نیمع

 .دیکن ییدکتر و به اتاقش راهنما ب؟یصادق؟ حب -

 سهند را با زور و اجبار به اتاقش بردند. بیو حب صادق

 تخت پرت کرد و شروع به در آوردن لباس خودش کرد و گفت: یتارا را رو نیشاه

 بهت خوش بگذره. دمینترس. قول م ؟یدی. ترسیناز یآخ -

در چهار چوب در  نیو حقارت هق زد که هم زمان در اتاق باز شد و مع ییهمه تنها نیچشمانش را بست و از ا تارا

 شد. انینما

 ؟یکنیم یدار یچه غلط -

 .نیمع رونیگمشو ب -

 .برمیالبته. فقط تارا رو هم م -

 .یخوری... م -
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 دهنت. -

 و گفت: ستادیا شیرو به رو نیببرد که شاه رونیتارا رفت تا او را ب سمت

 زن.با من درست حرف ب -

 ندارم تا بخوام درست هم بحرفم. یمن با تو حرف -

 گفت: نیو مچاله شده بود از کمر در آغوش گرفت که شاه دیلرزیبعد تارا را که در خود م و

 دختر مال منه. بذار سر جاش. نیا -

 چطوره فرشته هم مال من باشه. هوم؟ -

 بر دهان او زد و گفت: یمشت محکم نیخشمگ نیشاه

 خفه شو آ.ش.غ.ا.ل حرف دهنت و بفهم. -

 .یپس بهتره تو هم مراقب رفتارت باش -

 گمشو. -

 ندارم. یکه ماله منه نرو. منم باهات کار یزیاز اول هم باهات اتمام حجت کرده بودم. سمت چ -

 .رونیچشمم گمشو ب یخب ببرش. از جلو یلیخ -

 گفت: دادیکه او را نوازش م ید و در حالتخت خوابان یتارا را به اتاقش برد و او را رو نیمع

 بهم شک کنه. خواستمیببخش. منو ببخش. من مجبور شدم اون حرفا رو بزنم. نم -

 :دینال انیگر تارا

 .خوامیو م می. داداشدونمیم -

 ؟یدوستش دار یلیخ -

 آره. -
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 منم مثل داداشت دوست داشته باش. -

و او را غرق  دیبه همراه سهند آمد. سهند بالفاصله تارا را در آغوش کش نیبعد مع یبعد هم بلند شد و رفت. اندک و

 بوسه کرد و گفت:

 قربونت برم. بهت که دست نزد؟ -

 گفت: نیشرمگ تارا

 نه. -

 او کرد و گفت: یهابه لب یاتارا را از خود جدا کرد و اشاره سهند

 دست نزد؟ -

 برد و گفت: ریسر به ز نیشرمگ تارا

 نه. -

 .دیخم شد و گردنش را بوس سهند

 دوستت دارم. -

 گفت: نیبعد رو به مع و

 ممنون. -

 ام. فعال.خواهر نداشته ی. تارا هم جاکنمیخواهش م -

 بعد خواست برود که تارا او را صدا زد. و

 ن؟یآقا مع -

 زد. شیتوجه حرکت کرد که تارا دوباره صدا یب نیمع اما

 ن؟یآقا مع -
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 سرد گفت: ،یندبرگشت و با اخم ت نیمع

 بله؟ -

 و گفت: دیرفت و سهند هم تارا را در آغوش کش نیاز او برگرداند. مع یبغض کرد و رو تارا

 .زدلمیبغض نکن عز -

 دفعه؟ هیباهام سرد شد  ینکردم. برا چ یمن که کار ؟یداداش -

 بغض نکن. گمیدارم بهت م -

 بعد کمر او را محکم فشرد. و

 . یآ -

 آروم باش. باشه؟ -

 نکردم. تشیمن که اذ -

 . ازش ناراحت نشو.زمیکرده عز یبه من حسود -

 تر او را فشرد.بعد هم تنگ و

 آخ. کمرم. -

 نگو. بخواب. یچی. هشیه -

 .یشیم تیاذ -

 .شمینم -

 ؟یداداش -

 جانم؟ -

 کنه؟یکار م یچ یمصطف ؟یاردالن چ خوره؟یخوبه؟ خوب غذا م ریحال ام -
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 . تو بخواب.زمیخوبن عز -

 ؟یداداش -

 جانم؟ -

 . دلم براش تنگ شده.خوامیو م رمیمن ام -

 . بخواب.شیه -

 .هیبگو د ؟یداداش -

 بخواب. ریتارا بگ -

تارا  نکهی. سکوت کرد و آن قدر او را نوازش داد تا ادیچه بگو دانستیو سهند نم کردیم یقرار یب یچون نوزاد تارا

او، از اتاق خارج  یبایبر گونه سرخ و ز یاتخت نهاد و با بوسه ید آهسته او را رودر آغوش سهند خوابش برد. سهن

یم نییشان که تا پاجرّ و بحث یکه صدا نیفرشته و شاه یشد و سمت اتاق خودش حرکت کرد، که ناخواسته صدا

از طبقه دوم به طبقه اول آمد و رو  نیکه همان لحظه مع ستادیتوجه او جلب کرد، عقب گرد کرد و کنار پلکان ا آمد

 به سهند گفت:

 ؟یکنیکار م یچ نجایا -

 .یچیه -

 .ینیصدمه بب یخوایبرو تو اتاقت. البته اگه نم -

 باشه. فعال. فقط... -

 بله؟ -

 کنم. تشیتقو دیبخر بخوره. با ریش ستین یتارا اگه زحمت یبرم. برا ییندارم جا یمن که فعال آزاد -

 باشه. -

 .یرسم -
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 . کنمیخواهش م -

 آمده باشد گفت: ادشی یزیحرکت کرد که برود و بعد سهند انگار چ نیمع

 ...یراست -

 و عقب گرد کرد و گفت: ستادیا نیمع

 خب؟ -

 .شکنهینکن. دل نازکه. زود م یبا تارا بد رفتار -

 . فعال.کنمیم یسع -

 روز خوش. -

 سهند به اتاقش رفت. رون،یبه ب نیرفتن مع با

 .کردندیم ونیچند تن اسلحه را از انبار خارج کرده و بار کام اطیو ناصر در ح موریت

 کرد.  پیپ دنیمبل نشست و شروع به کش یآمد و رو نییپس از در کنار فرشته بودن، به طبقه پا نیشاه

 گفت: نیآمد و رو به شاه موریلحظه بعد ت چند

 قربان اوامر انجام شد. -

 .یاستراحت کن یبر یتوتیخب م اریبس -

نشست و مشغول صحبت با  یامبل تک نفره یرو ش،یاز او رو به رو یکه رفت، سهند آمد و با فاصله دو متر موریت

 شد. نیشاه

 .زنهیم بیآس هاتهینکش به ر -

 جون. یولش دک -

 ؟یتو با جون خودت هم مشکل دار -
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 نه.  -

حرف  خواستیبود. سهند م یخود یب اشیپزشک هیتوص گریبه تن او نباشد د سر خواستیچند سهند دلش م هر

که چشمش به پوشش نا مناسب  نی. شاهآمدیم نییها پابزند که چشمش به فرشته خورد که داشت از پله یگرید

 گفت: یبلند بایتقر یفرشته خورد با صدا

 .ومدهیسگم باال ن یبپوش تا اون رو دهیبرو گمشو لباس پوش -

د او جا خور رتیهمه غ نیدهد. سهند از ا رییها باال رفت تا لباسش را تغعقب گرد کرد و از پله یفور دهیترس فرشته

 که در ذهنش بود را به زبان آورد. یو حرف

 به اون دختره... هه. یداشت شیچطور چند ساعت پ یزنیم رتیتو که دم از غ -

 گفت: یایحرص که متوجه منظور او شده بود با پوزخند نیشاه

 .بهینه هفت پشت غر شهیم یرتیغ زانشیعز یآدم فقط برا -

 آزادش کنن؟ یدختر نا مناسبه چطور شد گفت نیا دمیمن شن -

 . کشمشیمدت که باهاش خوش گذروندم م هی -

 ؟یشد یرتیغ یپس واسه چ -

 .کنمیاش مبه بعد پاشو کج بذاره خفه نیقبلش به کنار از ا یهایک.ث.ا.ف.ت باز -

 .فهممتینم -

 بهتر. -

فرشته  بار نیکرد. ا یط یالیخ یو ب دینپرس یسوال گریدرباره او بداند د یادیز زیکه نتوانست چ نیاز ا دینا ام سهند

او  فیهم دست راستش را دور شانه ظر نینشست و شاه نیآراسته وارد شد و کنار شاه یمناسب و ظاهر یبا پوشش

آمد و سمت  ریش زهیبا چند بسته پاستور نیبا هم صحبت کردند. که مع یسه کم قرار داد و فشرد. سپس هر

ها فاصله گرفت و به آشپزخانه رفت. فرشته هم از جا بلند از آن یکوتاه " دیببخش "آشپزخانه رفت و سهند هم با 

 گفت: نیشد و رو به شاه
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 دختره کجاست؟ نیاتاق ا -

 چطور؟ -

 ذره بترسونمش. هی خوامیم -

 زد و گفت: یزهر خند نیشاه

 برو سمت راست. میراهرو رو مستق -

و زرد تارا بر خورد، از  دهیبدون در زدن وارد شد که با چهره رنگ پر دیبه اتاق تارا رس یاز او دور شد و وقت فرشته

 او خوشحال شد و گفت: تیوضع

 ؟یمیدوست قد یبه، چطور -

 د و با لکنت گفت:او بعد از پنج شش سال تعجب کر دنیاز د تارا

 ت... تو؟ -

 ؟ینیمنو بب یتوقع نداشت هیآره من. چ -

 .رونی... ب... برو بنجای... ایاز ا -

 و اگه نرم؟ -

. آب دهانش را قورت داد. تا فرشته خواست لب از لب دیترس دیباریو از فرشته که چشمانش نفرت م دیعقب کش تارا

 یشد و صدا دهیروانه صورت او کند دستش از پشت کش یمحکم یلیو تا فرشته آمد س دیکش غیباز کند. تارا ج

 بود که به او گوشزد کرد. نیمع

 کنن. افتاد؟ تیسالخ دمیدستت بهش بخوره. م -

 !یباش یخ*ر ک -

 و گفت: چاندیتر دست او را پمحکم نیمع

 !دمینشن -
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 باشه باشه. ولم کن. -

 او را رها کرد و گفت: نیمع

 دختره هرزه. رونی. گمشو بنمتیاتاق نب نیدور و ور ا گهید -

چانه لرزان او برد  ریقرار داد و سمت تارا رفت. دست ز زیم یرا رو ریش ینیس یرفت سهند فور رونیب یفور فرشته

 و سرش را بلند کرد.

 .یزیبر یقطره اشک هم حق ندار هی -

 با بغض گفت: تارا

 .ترسمی... میم -

 کرد. سهند او را نوازش داد و گفت:بعد هم خود را در آغوش او پرت  و

 تو بشم نفس داداش. یمن فدا -

 که گذشت گفت: یکم

 ؟یاالن بهتر -

 اوهوم. -

 گفت: نیاو را جدا کرد و رو به مع سهند

 و بهم بده. ریش -

 گفت: یدهان تارا برد و جد کیرا نزد ریرا به سهند داد و سهند ش ریش نیمع

 بخورش. -

 گفت: تیبا مظلوم تارا

 ؟یزیپسته بر ایتوش بادوم  شهیم -
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 نه. -

 .خورمینم -

 خوشمزه است. آ کن نفس من. -

 .خوامینم -

 بخور. -

 دوست ندارم. -

 زم؟یتارا دهنت و باز کن عز -

 و گفت: دیتخت کوب یدستش را محکم بر رو تارا

 .خورمینم یمن زورک -

 کرد و گفت: یاخم وحشتناک سهند

 . زود باش بخور.هایاریم من و باال یاون رو یدار -

 بغض کرد و با بغض، مظلوم گفت: تارا

 .زیبر یزیچ یا. حداقل توش خامهخوامیبد مزه است. نم -

 به حرف آمد و گفت: یفور نیبزند مع یسهند آمد دهان باز کند و حرف تا

 ؟یکنیزورش م یبرا چ -

 گفت: دادیکه گونه او را نوازش م یبعد کنار تارا نشست و در حال و

 .خوردیم ختمیریپسته و بادوم م ریش یتو شهیمن خودم هم -

 .برنیم نیو از ب ریش یِاصل تیاونا خاص یکردیاشتباه م -

 و با اخم گفت: دیتارا را سمت خود کش بعد
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 بهش دست نزن.  -

 دهان تارا برد و گفت: کیرا نزد ریبعد هم ش و

 .نمیآ کن بب -

 پ... پسته! -

 تارا. یکنیم میعصب یدار گهید -

 گفت: نیتمام شد. رو به مع یرا به خورد او داد و وقت ریدهانش را باز کرد و کم کم ش یاش برد و کمچانه ریز دست

 .زیبر ریش وانیتو ل -

بود که تارا از فرصت به دست آمده  نیرفت و سهند هم نگاهش سمت مع زیرا از سهند گرفت و سمت م وانیل نیمع

حظه در آن ل د،یرفت و دو رونیکند. از اتاق ب یسهند بتواند کار نکهیو تا قبل از ا دیاستفاده کرد از تخت به عقب پر

تارا را گرفت و دستش  زیتند و ت یتارا شد و با جهش متوجه رفت،یکه از رو به رو داشت به سمت طبقه دوم م نیشاه

 به پشتش برد. و چاندیرا پ

 ؟ییجوجه حنا یکردیکجا فرار م -

 آخ. ولم کن. ولم کن. -

 خفه جوجه کوچولو. -

 با تشر رو به تارا گفت: نیآمدند، مع نیهنگام سهند و مع همان

 .نمیبب نجایا ای. بدهیور پر -

 گفت: نیکرد و رو به شاه یط یالیخ یب نیزد که مع نینا محسوس محکم بر کمر مع سهند

 کن.ولش  -

 ؟یکارش کرد یچ کرد؟یداشت فرار م یبرا چ -

 کردم حقشه. ولش کن. یهر کار -
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 تارا را رها کرد و گفت: نیاو را منع کرد. شاه نیبزند که مع نیبه شاه یاخواست حرف گزنده سهند

 شده؟ یحاال چ -

 بخوره. چون دوست نداره در رفته. ریش دیکردنش با تیتقو یبرا گهیدکتر م یچیه -

 زد و گفت: یپوزخند نیشاه

 و بده من. ریاون ش اریکه. ب نیکنم. عرضه ندار تونکلیخاک تو سر ه -

 را از او گرفت و رو به تارا عامرانه گفت: ریش وانیل نیرفت و شاه کینزد نیمع

 بخور. ریبگ -

 نه. -

 فهم شد؟ ری. شکنمیبه زور تو حلقت م کنمیتکرار نم گهیدختر جون. بار د نیبب -

کوتاه سمت اتاق رفت و در را  یهارا از او گرفت و تا ته خورد. بعد هم با قدم ریش وانیلرزان ل یبا بغض و دستان تارا

 و شکست. دیکوب نیرا محکم بر زم یخال وانیو بست و ل دیمحکم کوب

 گفت: نیرو به سهند و مع نیلحظه شاه همان

 .اوردهیسر خودش ن ییتا بال دیبر دیگمش -

 بر خوردند.  وانیل یهاکه با تکه شکسته دند،یسمت اتاق دو نیبعد هم سهند و مع و

 هریبود، دستگ دهیاو را از حمام شن هیگر یبه داخل حمام رفته بود و در را از داخل قفل کرده بود. سهند که صدا تارا

 نگرفت، او را صدا زد و گفت: یاجهیکرد و نت نییرا باال پا

 در رو باز کن. نیا زم؟یتارا عز -

 زد و گفت: شیدوباره صدا دیاز او نشن ییصدا یوقت

 ندارم. تی. کاررونیب ایب ؟یخواهر ؟یتارا خانوم -
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 بار سهند داد زد و گفت: نینداد که ا یتیباز هم اهم تارا

 .شهیدر و باز کن. وگرنه اگه من بشکنم برات گرون تموم م نیا ایپاشو ب -

 آن که سهند را آرام کند. گفت: یبرا نیمع

 .رونیب آدیم شهیخودش آروم م میبر ایب -

 .هاشیبچه باز نیاعصاب برا من نذاشته با ا -

 نشده که. یزیخب. چ یلیخ -

 گریساعت بعد تارا آرام شده بود، سهند هم د کیها را جمع کرد، خورده شهیش نیتخت نشست و مع یرو سهند

س قرار داده و سپ زیم یها را روآمده بود. آن لیو پاست جاتیرفته و بعد دوباره با ترش رونیبه ب نینبود. مع یعصبان

 تخت نشست و گفت: یکنار سهند رو

 ومده؟ین رونیهنوز ب -

 نه. -

سمتش رفت که  یرا احساس کرد و بعد تارا در حمام را باز کرد که سهند فور دیچرخش کل یلحظه سهند صدا همان

 و گفت: دیو محکم در آغوش گرفت. سرش را داغ بوس دیعقب رفت. سهند او را سمت خود کش یتارا قدم

  ؟یندار جهیضعف و سرگ کنه؟یدرد نم تیینشده؟ جا تیطور زم؟یعز یخوب -

 مظلوم گفت: یرا دور کمر سهند حلقه کرد و با ناراحت فشیسکوت کرد و فقط دستان کوچک و ظر تارا

 ی. فقط من و نزن. هر کار بگکنمیناراحتت نم گهیلطمه بخوره. د تتیریغ کنمینم یارک گهی. دیداداش دیببخش -

 . تو رو خدا من و نزن.کنمیم

تخت بلند  یاز رو نیو سمت تخت برد، مع دیدستان او را از دور کمر خود باز کرد و او را از کمر در آغوش کش سهند

 تخت خواباند و گفت: ینشست. سهند تارا را رو زیکنار م یصندل یشد و رو

 من. یِ. موش موشزهیم زهیقربونت برم آخه ر -
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 گردن او باال برد و گفت: یرا تا رو پتو

 .یبخور لیو پاست یعالمه ترش هی یتونیذره استراحت کن. بعد م هی -

 و بعد گفت: دیبعد هم خم شد و گردن او را نرم بوس و

 کنه؟یدرد نم تییجا -

 نه. -

 ؟یندار جهیسرگ -

 نه. -

 ست؟یات نگرسنه -

 نه. -

 .یپس استراحت کن موش موش -

 بلند شد و گفت: نیچشمانش را بست، مع تارا

 .میپاشو ما هم بر -

 آخه... -

 . پاشو.کننیشک م میبمون ادیز -

 رفتند. رونیاز اتاق ب نیبلند شد و به همراه مع سهند

 ــــــــــــــــــــ

گذاشته بودند.  یبا سرهنگ جلسه کار گریطالع و چند نفر د ،یاردالن، مصطف ،یزیعز ،یزدیا یاداره آگاه در

جمع را ترک کرد و از  یکوتاه یزنگ خورد و با معذرت خواه یمصطف یطور در حال صحبت بودند که گوشهمان

 را جواب داد. یمحوطه خارج شد و گوش
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 جانم سارا جان؟ -

 ؟یمصطف -

 جانم؟ -

 پشت بومِ. ینفر باال هی -

 گلم. یشد یاالتیخ -

 .آدیپا م یاالنم از باال صدا نینه به خدا. هم -

 درها قفلن؟ -

 آره. -

 ؟یها رو بستحفاظ ؟یها چپنجره -

 .ترسمیمن م ایصدا از پشت بوم. تو رو خدا ب یآره. ول -

 درختاست. یهاحتما شاخک ستین یزی! نترس چزمیعز یتو که نترس بود -

 گفت: هیگرآمد و با  هیبه گر سارا

 ...گمیمن م ؟یکنیحرفم و باور نم یبرا چ -

طبقه دوم به طبقه اول  یهاکه داشت از پله دیرا د یمرد یهیو در خانه سارا ناگهان سا دینشن ییصدا گرید یمصطف

زرنگ  یبزند و کمک بخواهد ول ادیفر خواستیو نقابدار، دلش م اهپوشیس یواضح شد، مرد شیبرا ریتصو آمد،یم

را لمس کرد و سمت اتاق مشترک  واریخورد. د واریبود. با لرز و ترس بزاق دهانش را هضم کرد و عقب عقب رفت به د

 یجواب یبار از پشت خط او را صدا زد وقت نیچند یرفت و در را هم از داخل قفل کرد. مصطف یخودش و مصطف

کرد و شماره گرفت، هنوز بوق اول کامل نخورده بود سارا دلشوره بر تمام وجود او رسوخ کرد. تلفن را قطع  د،ینشن

 گفت: هیآهسته جواب داد و با لکنت و گر ییلرزان و با صدا

 .اینفر... تو... تو خونه است. تو... تو رو خدا ب هی... هی یم... مص... مصطف -
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 گفت: ینگران و عصب یمصطف

 . باشه گلم؟امیمخانومم؟ برو تو اتاقمون در و از داخل قفل کن. االن  -

 تو اتاقم در هم قفله. -

 .رسونمی. من زود خودم و منیآفر -

 انیمستاصل دور اتاق را گر کرد؟یچه م دیکردن است. حاال با یآمد سپاس در اتاقش در حال باز ادشیسارا  ناگهان

 بود. یکه در اتاقش در حال باز یو تمام فکر و ذهنش شد سپاس کوچک دیچرخ

 وارد اتاق جلسات شد که اردالن گفت: شانیبالفاصله پس از قطع تلفن پر یمصطف

 ...میبش اتیوارد عمل دیخارج کنه. االن ما با نیموفق شده صندوقچه رو از اتاق شاه بیخبر داد حب نیمع یمصطف -

حرفش را خورد و  یمصطف شانیبعد به چهره او نگاه کرد تا ادامه حرفش را بزند که با برخورد چهره در هم و پر و

 گفت:

 شده؟ یچ -

 برم خونه. دیمن با -

 گفت: هیبعد رو به بق و

 برم. دیاومده با شیبرام پ یمشکل هی ی. ولخوامیمن از همه معذرت م -

شد و به سرعت سمت  نشینداد و با عجله اداره را ترک کرده و سوار ماش یتیاردالن اهم یهابعد هم به صدا زدن و

 خانه راند. 

و مجنونش کرد، دور و اطراف خانه را گشت. وجب به  وانهیدر را باز کرد و وارد شد سکوت خانه د دیبه خانه رس یوقت

 یسر و صدا سمت آشپزخانه رفت و مرد ی. بدیشن ییوجب را، خواست سمت اتاق سارا برود که از آشپزخانه صدا

و با اقتدار و  دیمربند آزاد کرد و خشاب را کشک گکاسلحه را از س داشت،یبر م ییکه داشت چاقو دیسپاهپوش را د

 محکم گفت:

 .ستیا -
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 گفت: یبالفاصله برگشت و رو به مصطف اهپوشیس مرد

 . منتظرت بودم.سیبه به بچه پل -

 .رونیب ایخفه شو. ب -

 به عقب رفت، و بعد با اسلحه او را به جلو پرت کرد و گفت: یجلو آمد و مصطف اهپوشیس مرد

 حرکت کن. -

 .سیجوجه پل یبازیم -

 دهنت و ببند. راه برو. -

 سارا را صدا زد. ادیبعد با فر و

 . سارا؟رونیب ایب ؟ییسارا خانومم؟ کجا -

 گفت: یفود یتا آمد حرف بزند. مصطف دهیترس اهپوش،یو مرد س یمصطف دنیآمد و با د رونیب یفور سارا

 سپاس کو؟ -

 تو... تو اتاقشه. -

 .ششیبرو پ -

دهان سپاس را  یکه جلو دیرا د یگرید اهپوشیکه در را باز کرد، مرد س نیسمت اتاق سپاس رفت و هم یفور سارا

 کیزد نه  غی. سارا جخواستیو دلش آغوش مادرش را م ختیریگرفته است و سپاس کوچکش چه مظلوم اشک م

فرصت به دست آمده استفاده  از اهپوشیحواسش پرت سارا شد و مرد س یالحظه یبار نه دو بار، نه سه بار، مصطف

 خواست اهپوشیافتاد، اسلحه از دستش افتاد، تا مرد س نیبر زم یزد، مصطف یبر شکم مصطف یکرد و لگد محکم

 شیبا عجله از جا یافتاد و مصطف نیکرد. مرد بر زم کیاسلحه را برداشت و سمت او شل یسمت او حمله کند مصطف

 قهیکه سارا و سپاس را گروگان گرفته بود و اسلحه بر شق دیرا د یگرید اهپوشیس دبلند شد و سمت سارا رفت، مر

 به حرف آمد. اهپوشیسارا گذاشته بود. مرد س

 ات و بنداز.اسلحه -
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 ام و ول کن.زن و بچه -

 .کُشَمیوگرنه هر دوشون و م یبه نفعته اسلحه رو بنداز -

 ؟یخوایم یچ -

 و. نیشاه یهاجونت و. البته قبلش مدرک -

 ام و ول کن.طرف حسابت منم. خانواده -

 بنداز. ؟یزرنگ -

 گفت: یسارا و سپاس را به جلو هل داد و به مصطف اهپوشیانداخت و مرد س نیاسلحه را بر زم یمصطف

 برو عقب. -

 سارا و سپاس را به جلو برد و گفت: اهپوشیعقب عقب رفته و مرد س یمصطف

 .یها رو بهم بدمدرک یوقت دار قهیتر از ده دقکم -

 خب باشه. اونا رو ول کن. یلیخ -

 سارا فشرد و گفت: قهیاسلحه را بر شق اهپوشیس مرد

 .اهللای -

که توسط سروان  سیپل یرویهم زمان شد با باز شدن در خانه و ن اهپوشیداد مرد س یمستاصل ماند، صدا یمصطف

 .دیو بگو ردیاسلحه را سمت سپاس بگ اهپوشیطالع و افرادش محاصره شد. و هم زمان باعث شد مرد س

 عقب وگرنه... دیبر -

 سروان طالع حرف او را قطع کرد و گفت: یصدا

 تحت محاصره است.  نجایشو. ا میات و بنداز و تسلاسلحه -
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که مرد  نیچشمش به گلدان کنارش خورد، نا محسوس آن را لرزان برداشت و پشت کمرش نگه داشت، هم سارا

ه نثار او کند، ک یریو مرد برگشت و خواست ت دیکند، سارا گلدان را محکم بر سرش کوب کیخواست به سپاس شل

افتاد و سروان طالع و افرادش  نیمحال بر ز یمرد ب د،یو هر دو در آغوش کش دیسمت سارا و سپاس پر کش یمصطف

را از آن جا بردند.  گریکرده و جسد مرد د ریرد را دستگو سارا م یاو را دستبند زده و با درج چند سوال از مصطف

به  ی. مصطففشردیسارا هم حالش خوب نبود و سپاس را سخت به خود م کرد،یو سارا را رها نم کردیم هیسپاس گر

تخت  یکه حاال در آغوش سارا خواب رفته بود از سارا جدا کرد و او را به اتاق برد و رو راجسم کوچک سپاس  یسخت

 خواباند و بعد هم سمت سارا رفت تا او را آرام کند.

 پاشو قربونت برم. پاشو. -

 با بغض گفت: سارا

  ؟یباورم نکرد یبرا چ ؟یاومد رید یبرا چ -

 گفت: کردیکه سمت اتاق حرکت م یو در حال دیپا و کمرش برد و او را از کمر در آغوش کش ریدست ز یمصطف

 ورت دارم.ببخش. من باورت دارم گلم. با -

را از تن جدا کرد. حاال فقط  اشیتخت گذاشت و لباس نظام یاتاق را با پا باز کرد و وارد اتاق شد و او را رو در

 زد و گفت: مهیسارا خ یبود. رو دیقابل د یو شلوارک بر تن داشت و عضالت بدنش به راحت یکاویر

 زدم. تمیمن به خاطرت از مامور -

 زد. اشیشانیکوتاه بر پ یابوسه

 .یترتو از کار برا من مهم یعنی نیا -

 بر دو چشمانش زد. یابوسه

 .یامی. چون دنیمهم -

 بر ل.ب زد و گفت: یابوسه

 .یمن یچون خانوم خونه یامیدن -
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 و گفت: دیگردنش را بوس ریز

 خانومم! -

 گرفت. یو او را برهنه کرد و پر از عطش بر جان او افتاد و از بدنش دندان محکم خودش

 آه. -

 بشم. دنتیآه کش یفدا -

 گفت: هیسارا بلند شد و با گر یهیگر یتر به دندان گرفت که صدابدنش را محکم عضالت

 .خوامیبسه. نم -

  زم؟یعز یآروم -

 آره. -

 ؟یدرد دار -

 آره. -

 بلند شد و گفت: شیرو از

 حموم. میپاشو بر -

 ؟ینتن تمیاذ -

 !هایقبالًها لوس نبود -

 و گفت: دیلب بر چ سارا

 حموم. رمیاول من م -

 و سمت حمام برد و گفت: دیدست او را کش یمصطف

 .میری. با هم ممیمن و تو ندار -
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آمد و  رونیهم ب ی. مصطفدیآمد و خود را خشک کرد و لباس پوش رونیدو با هم به حمام رفتند و سارا زودتر ب هر

 گفت: یغذا آماده کند که مصطف خواستی. سارا مدیپس از خشک کردنش لباس پوش

 ؟یکنیکار م یچ یدار -

 شام درست کنم. خوامیم -

 سفارش بدم. تزایپ خوامی. مخوادینم -

 باشه. -

 .نمیبغل شوهرت بب ایحاال ب -

 .یبغلم کرد یادیبرو گمشو. ز -

 ؟یکرد یاحترام یبه من ب ؟یگفت یچ -

 آره. کنمیاوم. حاال که فکر م -

او را از پشت گرفت  یآشپزخانه را دور بزند مصطف زیکه خواست م نیاو را دنبال کرد و سارا هم فرار کرد هم یمصطف

 را دور شکم او حلقه کرد و گفت: تشیو د

 کجا کوچولو؟ -

 . ولم کن.ستمیمن کوچولو ن -

 .اوردمیسرت ن ییکن تا بال یمعذرت خواه -

 .خوامیمعذرت م -

 متعجب او را سمت خود برگرداند و گفت: یمصطف

 .آدی! اصال بهت نمیچه قدر مظلوم شد -

 گفت: یکه مصطف دیکش یبرد و آه ریسر به ز سارا
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 .رهیگیم شیآه نکش دلم آت -

 زد و گفت: شیبر موها یابوسه

 نباش. یطورنیا ؟یفهمی. مخوامیخودم و م یبال طونیش یمن سارا -

 با... باشه. -

 و گفت: دیاو را محکم در آغوش کش یمصطف

 دوستت دارم. -

 

 دارم... دوستت

 است... یتیب تنها

 ...میاهایدر شهر رو که

 ام...عاشقانه یدر شعرها و

 اش را در قلبم...به واژه واژه

 ام.کرده یسالخ

 دارم. دوستت

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

و تمام فکر و  زدیهدف قدم م یزده بود. و ب رونیو خود تنها به بخانه گذاشته بود  نگیرا در پارک نشیماش ریام

 لب زمزمه کرد. ریبا خود ز زدیطور که قدم مذهنش تارا شده بود. همان

 .رومیم هاابانیبا تو تا خ -

 ها...کوچه تا
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 ها...فرسنگ تا

 شان را...تو فقط همه و

 متر کن. تیهاشمارش با

 

 .گذردیم اهیس ای گذردیم دیسپ

 .گذردیدو ماه م میتو برا یپلک ب دو

 

 .افتادیاش مدردانه زیعز یخاطرات تارا ادیبه  داشتیرا که بر م یهر قدم ریام

 اول... قدم

 آمد. ایکه ترگل به دن یوقت

 :گفتیشده بود و م رهیخ ریبا خنده به ام تارا

 .رینگاه چه نازه ام -

 آره از تو هم ناز تره. -

 و گفت: دیلپ او را بوس یفور ریکه ام دیلب بر چ تارا

 .یمن تک یکردم حسود خانوم. تو برا یشوخ -

 .دیخز رینوزاد را درون گهواره گذاشت و در آغوش ام تارا

 

 گفتم. زدمیکه چشم تو را بوسه م یشب

 .گذردیگناه م نیتو از ا یهاچشم که
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 دوم... قدم

 به پارک رفته بودند که ترگل گفت: باهم

 .خوامیم یبستن ییبابا -

 باشه فندق بابا. -

 تیرا اذ ریگرفت ام میرا نخورده بود که تصم یرا از او گرفت هنوز بستن یبرگشت، تارا بستن یرفت و با بستن ریام

 کند. به خاطر همان گفت:

 ؟یخوریم یبستن ریام -

 آره. -

ت کل صور یبا بستن طنتیبود، که تارا با شطور دهانش را باز گذاشته همان ریبرد، ام ریدهان ام کیرا نزد یبستن

 به ترگل گفت: دیاو را د افهیق یکرد و وقت فیکث یرا با بستن ریام

 ترگل مامان؟ نگاه بابات چه خوشگل شده! -

پس از حرص خوردن باالخره دست و صورتش را شست و بعد او را دنبال کرد تا  ری. امدندیبا ترگل محکم خند بعد

 او را گرفت تارا مظلوم گفت: یکند وقت اشهیتنب

 نکن. تمیاذ -

 او را برگرداند و گفت: ریام

 چشمات و باز کن. -

 .خوامینم -

 گفت: ی. تارا از بوسه او غرق لذت شد. همان هنگام مرددیخم شد و دو چشمان او را داغ بوس ریام

 .یرو با الس وگاس اشتباه گرفت نجایعمو ا یآ -
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 .دیلبانش نقش بست و بعد از ته دل آه کش یمحو رو یگذشته لبخند یآور ادیبا به  ریام

 

 .یدانیکبوترِ جلد تو هست و م دلم

 .گذردیسر پناه م یب یبر پرنده  چه

 

 سوم... قدم

 :گفتیم هیو با گر زدیم دادیجان که داشت جان م یب ریو بر ام ستیگریم انهیآش یب یاچون پرنده تارا

 مل کن.تو رو خدا تح ریام -

 .دینال ری. امفشردیرا که چاقو خورده بود را م ریزخم شکم ام و

 خانومم مراقب خودت باش. -

 . یمراقبم باش دیمراقب خودم باشم. تو با ستمی. من بلد نخوامینم -

 :گفتیم هیو با گر کردیو تارا تقال م دیتارا را به عقب کش دیاردالن رس یوقت و

 . ریام شیبرم پ خوامیتو رو خدا. م یولم کن. ولم کن. داداش -

 .زمی. آروم باش عزششیه -

پر از  یصدا شدیم هوشیآخر که داشت ب یلحظه ریام کردیم یقرار یرسانده بودند و تارا ب مارستانیرا به ب ریام

 .دیشن اشهیبغض تارا را با گر

 .یتنهام بذار ینامرد حق ندار -

 شد و او را به اتاق عمل بردند. هوشیبعد هم ب و
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 .دمیدیاز گذشته نگاهت به عشق م من

 .گذردینگاه م کیتو با  یهاعشق که

 

 چهارم... قدم

 در دلش با خودش سوسولوگ کرد و گفت: ریام

که  ییهانیا یدونستی. کاش مگذرهیسال م هیبرام  قهیدق هیهر  یدونستیبا من؟ کاش م یمن! چه کرد یآخ تارا -

. دل بُرهیتو م ی. آخ عروسکم، نفسم بدهیتو. خاطراتت داره رو ذهنم جولون م یعذاب جونمه ب ستینفس ن کشمیم

 من از نبود تو دلخوره. تارا؟

 داد و به راه رفتن ادامه داد. رونیرا آه مانند ب نفسش

 

 زندان. نیا یهالهیبگو در آن طرفه م بگو

 .گذردیم اهیس ای گذردیم دیسپ

 

 پنجم... قدم

 از بغض با خود گفت: پر

 . یذاریو تنهام نم یگردیبر م دونمیم -

 .شدیتارا در ذهنش اکو م یصدا هنوز

 .ذارمیتنهات نم -
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 اهیو س دی: سپشعر

 یلی: ساالر عقخواننده

 

 جلو رفت و زمزمه کرد. گرید یکم

 من برگرد نفسم. یتارا -

 

 ریبه شدت سبقت گرفت و ام شیاز جلو یایرو برود. که همان لحظه موتور ادهیبه پ ابانیرفت، خواست از خ جلوتر

سر بلند کرد تا از  ریام د،یاو را محکم به عقب کش یبر خورد کند. ناگهان دست یبود با موتور کیهواس نزد یب

 و گفت: دیرا د قکه جانش را نجات داده تشکر کند که در کمال تعجب اسحا یشخص

 ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا -

 .یچیاوومم. ه -

 دروغ نگو. -

 خب برادر خانومت بهم سپرده مراقبت باشم. -

 کس هم نه و تو؟! چیه -

 مِ؟مگه من چه -

 فقط توقع نداشتم. منو بچه فرض کرده.  یچیه -

 تو رو بچه فرض نکرده. نگرانته. -

 خوده. یب شینگران -
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 زد و گفت: یبا تمسخر پوزخند اسحاق

 .یگفتینم طورنیبودم االن ا دهی. واقعا اگه نرسدمیآره د -

 ؟یکنیمسخره م -

 ست؟یمعلوم ن -

 برو بابا. -

 خودت برو مامان. -

 نگو. یزیخب حاال توأم. به اردالن چ -

 بعد باهم قدم زدند که اسحاق گفت: و

 .گمیحتماً م -

 .یکنیخورد م ششیغرورم و پ نکهیاز ا یمرس -

 ؟یشد یجورنیچته تو؟ چرا ا -

 .نیام کردبه خدا خسته ن؟یذاریدست از سرم بردار. آخه چرا منو به حال خودم رها نم -

 . مینگرانت ؟یکنیمون نمچرا درک -

 ولم کن. تنهام بذار. -

در  ریکه ام نیکرد و هم هوشیدهد که اسحاق محکم بر گردنش زد و او را ب ریمس رییپا تند کرد و خواست تغ ریام

 بود به راه ترنییکوچه پا کیخودش که  نیاو را بر کمر کول کرد. و سمت ماش هوشیحال افتادن بود اسحاق جسم ب

اد به بدنش د یگذاشت و کش و قوس نیرا در عقب ماش ریرا باز کرد و ام نیقفل ماش دیرس نیکه به ماش نیافتاد. هم

 و لب زد.

 .هیعجب غول -

 آمد و گفت: نییزنگ زد و اردالن پا د،یبه خانه اردالن رس یکت کرد، وقتبعد خودش هم سوار شد و حر و
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 ؟ینبود ریام شیشد؟ مگه پ یچ -

 چرا! -

 ؟یکنیکار م یچ نجایخب پس ا -

 کردم. هوششیبره گمشه منم زدم ب خواستی. جسمش و آوردم. میچیه -

 ؟یکار کرد یچ -

 کمک. از کَته کول افتادم.  میبر ایب دنیسوال پرس یبابا. جا یا -

تخت گذاشتند.  یرا به داخل خانه بردند و او را رو ریام هوشیبه دنبال اسحاق حرکت کرد. و بعد با هم جسم ب اردالن

 کرد و رفت. یکرد. اردالن از او تشکر کرد و بعد هم اسحاق خداحافظ قیتزر ریبه ام یاسحاق آرامبخش

کرده بود. اردالن پس از خوردن صبحانه، آرشام و ترگل را به مهد کودک برده  روز بعد سودا صبحانه را آماده صبح

 را با خود برده بود. دیرا قفل کرده بود و کل ریبود و در اتاق ام

که سمت چپ اتاق بود رفت و دست و صورتش را شست و خواست در  یبهداشت سیشد و به سرو داریسردرگم ب ریام

پشت در قرار  یبلند اردالن و سودا را صدا زد. سودا فور یو قفل است. با صدا شودیدر باز نم دیرا باز کند که د

 گرفت و گفت:

 بله؟ -

 در رو باز کن. نیسو... دختر عمو ا -

 ندارم. دیکل -

 در رو باز کن. گمیبهت م ؟یندار یچ یعنی -

 و با خودش برده.  دیاردالن کل -

خارج کرد و شماره اردالن را  بیرا از ج یو گوش دیکوب واریبا دستش محکم بر د نیخشمگ ریبعد هم رفت، ام و

 که اردالن تماس را متصل کرد و گفت: نیگرفت هم
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 الو؟ -

 و گفت: دیکش ادیفر نیخشمگ ریام

 ؟یکنیم یمنو تو اتاق زندان گهیحاال د ،ییشعور، روان یب -

 ر؟یام -

 ض.و مر ریو زهرمار، ام ریو درد، ام ریام -

 ؟یکنیم یجورنی. چرا اریآروم باش ام -

 .شکنمیو باز کن وگرنه م یدر لعنت نیا ایب -

 ؟یبشکن ومینیآلم یآخه تو عرضه دار -

 و شکست و گفت: دیکوب نیرا برداشت و محکم بر زم زیم یرو وانیو ل دیکش ادیبلند تر فر ریام

 .یلعنت -

کنار در سُر خورد و  ریداد و سمت خانه رفت. ام ریمس رییرا قطع کرد و سمت تخت پرتاب کرد. اردالن تغ یگوش و

 .دیو داد کش دیکوب واریبار به د نیسرش را چند

 تارا تارا تارا تارا تارا تارا تارا تارا تارا تارا تارا تارا. -

و سمت  دیبعد اردالن به خانه رس قهیده دق خون را از سرش احساس کرد. همان جا نشست، یحس شد و گرم یب

 یقهی د،یدیو چشمانش تار م کردیم جهیبلند شد، احساس سر گ یفور ریرفت و قفل در را باز کرد، ام ریاتاق ام

 .دیاردالن را در چنگ گرفت و غر

 مگه من مجرمتم؟ هان؟ -

را که  ریوضع خراب ام د،ینگو یزیفت که چلحظه سودا آمد و خواست لب باز کند که اردالن با اشاره دست گ همان

 بار سرش را تکان داد اردالن رو به سودا گفت: نیچند ریآزاد کرد و ام ریخود را از چنگ ام یقهی د،ید

 سودا زود زنگ بزن اورژانس. -
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 را سمت تخت برد و گفت: ریرفت و بعد اردالن ام سودا

 جان؟ آروم باش.  ریام -

 گرفت و زمزمه کرد. دنیاش شروع به بارمردانه یهانداشت. پس اشک ییمعنا گریروزگار غرور د یمرد قو نیا یبرا

 جونم. آروم جونم برگرد. یتارا -

 نکن. هیگر -

. پنج اوردیاز خون را بند ب یسرش گذاشت و فشرد تا کم یاز کمد برداشت و رو یاتخت نشاند و مالفه یرا رو او

دو پرستار مرد با  رفت،یدر بدن نداشت و کم کم داشت از حال م یجان گرید ریام ی. ولدیبعد اورژانس رس قهیدق

 کرد و رو به اردالن گفت: نهیعارا م ریاز پرستارها ام یکیبرانکارد به داخل خانه رفتند، 

 بشن.  یبستر دیبا شونیا -

 سمج شد و گفت: ریام

 .امینم مارستانیمن ب -

 :دیغر یعصبان اردالن

 فهم شد؟ ری. شیکنیو مقاومت نم یبندیدهنت و م -

 نه. -

 .یغلط کرد -

 .امینم گمیشعور. م یب -

 خفه شو. -

 نه. -

برانکارد گذاشتند و بستند. و از خانه خارج  یرا رو ریجان ام یماند. چون جسم ب جهینت یب ریام یبعد هم تقالها و

 دنبال آمبوالنس حرکت کرد.  نیکرد و با ماش یظشدند و به اورژانس انتقال دادند. اردالن هم از سودا خداحاف
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سرش را پانسمان کرد و پرستار به  کرد،یم اشنهیسرش بود و داشت معا یباال یرا به بخش برده بودند و دکتر ریام

کرد و  قیآرامبخش تزر ریکنند. پرستار به سروم ام قیآرامبخش تزر ریاو سروم زد. دکتر هم دستور داد تا به ام

 بسته شد. ریچشمان پر درد ام

کردند. و بعد دوباره سرش را  یساعت بعد که به هوش آمد پانسمان را از سر او باز کردند و از سر او عکس بردار دو

روز  کی دیبا ریام یول ستین یزیداد که چ صیآمد و دکتر تشخ شیبعد جواب آزما قهیدق یکردند. س یپانسمان بند

 دست گرفته بود. دستش را گرفت و گفت: رنشسته بود و دستش را د رین کنار ام. اردالشدیم یبستر

 ر؟یام -

 .نمتیبب خوامینم -

 .ینیمنو بب یمجبور یول -

 .رونیبرو ب -

 . نگاهم کن.اریدر ن یبچه باز -

بر  ینگرا سمت چپ برگرداند. اردالن کالفه چ شیرو رینگاهش نکرد، اردالن سمت راست او رفت که ام ریام یول

 زد و گفت: شیموها

 دارم. تیمامور رمیخب باشه نگاه نکن. من دارم م یلیخ -

 خود در آورد و گفت: بیرا از ج یبعد گوش و

 .شتیپ ادیاسحاق ب زنمیزنگ م -

 . بذار به کارش برسه.خوادینم -

 کار کنم؟ یآخه من با تو چ -

 .رمیبذار تو حال خودم بم -

 خفه شو بابا. -
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 .گهیبرو د -

 ر؟یام -

 بله؟ -

 تا من برگردم از جات تکون نخور. -

 .دمینم یقول -

 رو به او گفت: یبا ناراحت اردالن

 باش خب؟ یترم نکن. پسر خوبداغون نیبه خاطر نبود تارا داغون هستم. از ا یمن به اندازه کاف -

 آن که سوهان روح او نباشد، گفت: یزد و برا هیاش را در درون بخبغض مردانه ریام

 باشه. -

 ندانست اردالن غصه او را در دل کاشته است. اردالن هم لب زد. یول

 . نیآفر -

 و گفت: ستادیو بعد ا دیرا بوس ریام یخم شد و سر پانسمان زده اردالن

 فعال. -

 فعال. -

 رفت.  یخارج شد و سمت آگاه مارستانیرفته و از ب رونیاستوار از بخش ب یهابا قدم اردالن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به دور و اطراف انداخت و رو به  ینشسته بود و دستش را دور گردن او حلقه کرده بود. نگاه نیکنار شاه فرشته

 گفت: نیشاه

 ن؟یشاه -
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 بله؟ -

  شه؟یم تیو تقو کنهیتراحت مکه شکنجه بشه همش داره اس نیا یدختره به جا نیچرا ا -

 .خورهیاش به دردم نممُرده -

 ؟یچ یعنی -

 عرب. یهاخیش شیپ فرستمشینفر دخترا م زدهیشد. با س یاوک یهمه چ یوقت یعنی -

 ؟یجد -

 . تو رو سرپرست دخترا کردم.دهیدخترا رو بهت نشون م یریبا ناصر م یآره. عصر -

 باشه. -

 ازت سر نزنه. ییفقط حواست باشه خطا -

 حواسم هست. -

هم دنبال کارشان.  هیشان بودند. بقو سهند در اتاق نینبود. مع یها کس. جز نگهباندییدور و اطرافش را پا نیشاه

 فرشته را بلند کرد و سمت اتاق خود کشاند و گفت:

 آماده شو. -

 ؟یچ -

 لباس خودش را در آورد و گفت: نیشاه

 .نهیمنظورم ا -

 آخه... آخه... -

 زود باش. -

 ن؟یشاه -
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 آماده شو. عی. سرنیدرد و شاه -

 ... من... من...یول -

 ؟یتو چ -

 ام.ماهانه -

 .ستیبرام مهم ن -

 .کنمیخواهش م -

 . دیبرداشت و الجرعه سر کش زیم یشراب را از رو شهیرحمانه  در را از داخل قفل کرد و ش یب نیشاه یول

 ات نکردم.ادهتا آم یشیآماده م -

 خطرناکه برام. لطفا درک کن. ن؟یشاه -

الکل گرفته بود و تماماً مست شده بود،  یرفت، و هر چه شراب بود را خورد، دهانش بو خچالیسمت  نیشاه اما،

تخت پرت کرد و لباسش را در تن پاره کرد و پر از عطش و خواستن، سمت فرشته حمله ور شد و  یفرشته را رو

 از گردن فرشته گرفت. ید، و دندان محکمز مهیخ شیرو

 تو رو خدا. نیآخ. شاه -

 .دیوار و م*س*ت جسم او را در آتش کش وانهیتر، دهر چه تمام یرحم یبا ب نیشاه یول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را پلمب  نیشاه یهاگاهیاز مخف شتریب یمیها مؤفق شده بودند ناردالن تمام شده بود. آن تیبود و مأمور غروب

 کرده بودند. را ثبت و ضبط کردند. دایکردند. و هر چه را پ ریافرادش را دستگ نیکنند و همچن

ه ماهرانه صندوقچ یلیخ یمخف نیگاه رفته بودند. مامور یاز مخف رونیبه ب یسرکش یبرا نیکه شاه یبعد هم وقت و

 آن تیو کبر نیهم بدون آن که آن را باز کند با بنز یرساندند. مصطف یبردند و به دست مصطف رونیاسرار را ب

 و آزار قرار دهد. تیتا تارا را مورد اذ اشتوجود ند یروح و شبح چیه گری. حاال ددیصندوقچه را به آتش کش
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و به  گرفتیو درست م قیها اطالعات دقو از آن دادیو افرادش اطالعات نادرست م نیطرف به شاه کیاز  طالع

 .دادیم یاردالن و مصطف

 کنند. دایاند را پدختران را پنهان کرده زدهیکه س ییتا جا شدیهم داشت موفق م نیمع

 یبرا ریش وانیو در شب هم دو ل ریش وانیو به تارا در روز دو ل کردیشان مو درمان دیرسیم نیبه مجروح سهند

 . کردیرا هضم م ریش یو تارا با تلخ دادیخوردن م

 و گفت: دیاو را بوس یتمامش کرد سهند صورت درهم و اخمو یخوردن بود و وقت ریدر حال ش تارا

 تو شکمت خوبه. یِن یاخم نکن. برا ن -

 برد و گفت: ریسر به ز نیشرمگ تارا

 اوهوم. -

 برم. گهیمن د -

 ؟یداداش -

 جانم؟ -

 ؟یچ یعنی یمیترم -

 ؟یدیاز کجا شن -

 از زبون فرشته. -

 با اخم گفت: سهند

 ؟یدیشن یو چه جور یاصال کِ ؟یدیشن یچ -

اگه  گفتیم نیبودم داشت به شاه ستادهیفالگوش ا یواشکیکردن پشت ستون  یعصر داشتن صحبت م روزید -

 درست کنن. یمیترم یدکتر منو مثه دخترها دهیمجبور بشه م

 بر خورد که تارا گفت: رتشیبر غ خت،یاعصابش به هم ر کردیحرف را درک م نیمنظور ا یکه به خوب سهند
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 ؟یچ یعنی یمیترم یبگ شهیحاال م -

 با اخم گفت: سهند

 بغلم آرومم کن. ایبرات بهتره. حاال ب ینه. ندون -

را دور کمر سهند حلقه کرد و سهند هم او را محکم به خود  فشیبه آغوش سهند رفت و دستان کوچک و ظر تارا

 فشرد.

 آخ. داداش کمرم و فشار نده. -

 نگو.  یچیه -

 فشرد. ترمحکم

 ؟یداداش -

 . بذار آروم بشم. اعصابم داغونه.ششیه -

 بعد هم آرام در گوشش زمزمه کرد. و

 .دمیقول م وفتهیب یاتفاق چیبرات ه ذارمینم -

 :دینال فیاو را محکم و تنگ فشرد که تارا ضع و

 .کنهیبدنم درد م ؟یداداش -

تخت خواباند و  یو بعد او را از خود جدا کرد و او را رو دیکمرش را نوازش داد و او را فاصله داد و سرش را بوس دسهن

 گفت:

 .زمیبخواب عز -

 ؟یمونیم شمی. پآدیخوابم نم -

 .زنمیبعد بهت سر م رمیم گهی. من دکننی. شک مزمینه عز -
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 باشه. -

خانه را لرزاند. تازه از نبود  یکل فضا یخان نیداد شاه یبلند شد و از اتاق تارا خارج شد که هم زمان صدا سهند

 صندوقچه مطلع شده بود و اعصابش داغان شده بود. سهند خود را متعجب نشان داد و گفت:

 شده؟ یچ ن؟یشاه -

 برو به جهنم.  -

هم با  نیگرفت و رفت. شاه شیزد و راه اتاقش را در پ یپوزخند یپوست ریچه شده! ز دانستیکه م نیهم با ا سهند

در آرام کردن  یاش را متعجب نشان داد و سعآمد، او هم چهره نیمع ی. وقتزدیداغان کل امارت را قدم م یاعصاب

 کرد و گفت: نیشاه

 اتاقت و داره. دیکل یک گهیاز تو د ریبه غ نی. بگرد ببنیآروم باش شاه -

 کس. چیاره هکس ند چیه -

 ندارن؟ تیشخص یهاشه؟ نگهبان یمگه م -

 نه.  -

 ذره مخ آکبندت و به کار بنداز.  هی -

 فکر کرد و گفت: یکم نیشاه

 ف... فرشته! فقط فرشته داره. -

 یبود لبخند بزند که جلو کیاندازد، از ته دل خوشحال و نزد یرا گردن فرشته ب رهایموفق شد تقص نیمع باالخره

 شک نکند گفت: نیآن که شاه یخودش را گرفت و برا

 اونه؟ ریتقص یدونیاز کجا م -

 اتاق و نداره. دیکل یچون جز فرشته کس -

 .یگناهکار نکن یخود یبنده خدا رو ب نیکار خودشه؟ شاه یمطمئن -
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 گفت: نیپوزخند زد که شاه "بنده خدا  "کلمه  یبعد در دل خود برا و

 خودشه. دختره موزمار. مطمئنم کار گهیمن د -

 ن؟یشاه -

یدختره فرشته رو م نیا یحسابش و برسم. اصال چرا بکشمش! به جا دینکن. من با یازش طرفدار یخود یب نیمع -

 .شهیدل من خنک م یجورنیعرب. ا یهاخیش شیپ فرستم

 نیاز پلکان به طبقه دوم رفت. و قبل ا مینکرد و مستق یاتوجه نیفکر کرد، اما شاه نیبهت زده به جمله شاه نیمع

 گفت: نیکند مع یکه پلکان آخر را ط

 ؟یدخترا رو بفروش یخوایتو م -

 آره. -

 مال خودم باشه. یتو قول داد نیشاه ؟یبد یخوایدختره رو هم م نیا -

 . تارا مال خودت.دمیشدم. به جاش فرشته رو م مونیپش -

کرد و  یپلکان را هم ط نیآخر نیولو داد و شاه یمبل سلطنت یرا رو و خود دیکش یاز سر آسودگ ینفس نیمع

 یتیفرشته اهم یادهایو به داد و فر ختیسمت اتاق فرشته حرکت کرد و در را باز کرد و تمام اتاق فرشته را بهم ر

 یگمراه یاداخل اتاق فرشته بر هایکه نفوذ رامشابه با صندوقچه خودش  یاتخت صندوقچه رینداد. باالخره از ز

کرد و بدون باز کردن صندوقچه آن را داخل اتاقش برد و داخل کمد گذاشت و به اتاق  دایگذاشته بودند را پ نیشاه

 .دیاو توجه نکرد و داد کش یهاو التماس هاهیهل داد و به گر نیزم ریو او را سمت ز دیکش شیفرشته رفت و از موها

 . دختره هـ*ر*ز*هیستین وونمی. تو حیخفه شو. من فکر کردم تو آدم -

شد و بعد هم به  هوشیفرشته ب نکهیانداخت و شالق را برداشت و آن قدر او را شالق زد تا ا نیزم ریاو را به داخل ز و

 رونیاز امارت ب یکه حرکات او را در نظر داشت فور نیببرد. مع گریدختران د شینصرت دستور داد که او را هم پ

 مکان افتنی یاطالع داد که برا سیپل یرویبه اردالن و ن گاریس یابسته دنیفت و با خررفت و داخل فروشگاه ر

 به امارت رفت. گاریس دیکنند. بعد هم پس از خر بیدختران نصرت را تعق
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ا کردند ت بینصرت را از فاصله دور تحت نظر گرفته و تعق یافراد خود را آماده باش داد و افراد با لباس شخص اردالن

. ، 300.11۲.۷131گاه با کد  یمخف نیبود، آخر نیشاه 1۲گاه شماره  ی. آن جا مخفدندیکلبه خرابه رس کیبه  نکهیا

و نجات دادن جان تارا و  سیپل یروین یروزیبود تا پ اندهقدم م کیلو رفت. و فقط  سیپل یرویکه حاال توسط ن

 .یافرادش و خاندان بزرگ خان یِو تمام نیشاه ینابود

 خبر را به سهند هم داد و سهند هم از ته دل خوشحال شد. نیتر بودند. معخوشحال هیاز بق یو مصطف اردالن

تمام  زینمانده بود تا همه چ شتریروز ب کی. دیگنجیدر پوست خود نم یاز خوشحال ریخبر داد و ام ریبه ام اردالن

 روز! کیشود. فقط 

 ،یسعادت، سرهنگ قنبر ،یزدیا ،یزیطالع، عز ن،یسهند، مع ،یمصطف ر،یخوشحال بودند. سارا، سودا، ثنا، ام همه

 همه و همه.

 ــــــــــــــــــــ

سودا، ترگل،  ر،ی. اردالن، امخوردندیجمع بودند و داشتند غذا م زیدور م یرا درست کرده بود و همگ شیغذا سودا

 دالرام، آرشام.

 .ادیآن هم ز خوردیم د،ایز یِدو برابر شده بود، آن هم از خوشحال ریام یاشتها

 شی. آخر تاراندینب فیبه نظر برسد تا تارا او را ضع یجذاب و پر جذبه و قو شهیبه خود برسد و مثل هم خواستیم

 .ندیو مغرور روزگارش را شکسته بب یمرد قو توانستینم

قهوه رفتند  ریس از خوردن شو سودا هم پ ری. اردالن و امدندیو دالرام و آرشام پس از خوردن شام رفتند خواب ترگل

 .دندیو خواب

را با طلوعش به مردم جهان  جانیخوب و شلوغ و خطرناک و پر از ه یپر از حس و حال یگریروز د دیباز هم خورش و

 نشان داد.

 

از  یبا همکار ،یرا به سه قسمت به طور مساو شانیروهایکار، ن شتریهر چه ب شرفتیو پ یروزیپ یبرا سیپل یروین

 کرده بودند. میو کرج تقس زیتبر نیمامور
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 یتیبا کد امن نیشاه 1۲گاه شماره  یسرگرد تمام، اردالن منش در کلبه خرابه مخف یاول، به سرپرست یروین

 ، مصلح شده و همه جا را قبل از ساعت هفت صبح محاصره و احاطه کردند. 300.11۲.۷131

 

سروان تمامِ کار  یبا همکار ،یخان نیدر قصر بزرگ شاه یشهباز یسرگرد اول، مصطف یدوم، به سرپرست یروین

 در آمد. سیکُلهَر، کل خانه به محاصره پل نیکشته مع

 دور کردن و محافظت کردن از جان تارا بود. ینماز بیو سروان دوم حب یسهند، سروان سوم صادق صداقت فهیوظ

 

فرودگاه  نیمامور یکرده و با همکار نیسروان اول، شهروز طالع، که در فرودگاه اهواز کم یسوم، با سرپرست یروین

 و با گشت و گذار کامالً تحت نظر داشتند. یتیو امن یمخف یهانیآن جا را با دورب

 

 د.آغاز ش یکل گروه سرهنگ قنبر یطبقه نقشه با سرپرست سیپل یرویبا اردالن، حمالت ن یخان نیتماس شاه با

را ثبت و ضبط کرده  زهایچ هیو مواد و بق گریافراد را دست یسرگرد اردالن منش به کلبه حمله کرده و همگ نیمامور

به تهران انتقال  سیپل نیبه همراه داشتند را با ماش هیو اشک و گر دندیلرزیدختران را که از ترس به خود م یو تمام

شد که او را به آمبوالنس انتقال دادند.  یزخم نیاز مامور یکی وکشته شدند  یخان نیدادند. دو نفر از افراد شاه

دستور داشت به فرودگاه برود به مرز رفت و آن جا هم با  نکهی. با ادیکارش بر آ یموفق شد از عهده یاردالن به خوب

 رستاد.ف یاداره آگاه هب نیمجرم هیکرد. و دنبال بق ریافراد حاضر را دستگ یکوپتر تمام یکامال ماهرانه با هِل یانقشه

 

کارش را شروع کرد و به افراد آماده باش داد و طبق نقشه به امارت حمله کرد و افراد  یشهباز یمصطف سرگرد

که از کلبه خرابه با او تماس گرفته  یاز قبل توسط شخص نینبود! شاه نیاز شاه یخبر یکرد. ول ریرا دستگ نیشاه

 به فرودگاه رسانده بود.  یشده و جعل میگر یاافهیبا ق اخانه فرار کرده و خود ر بود و از پشت بام دهیبود ماجرا فهم

. سهند با کردیم هیبود و گر دهیو ترس دیلرزیلرزان م یاهمه جا را فرا گرفته بود، تارا چون صاعقه ریت یصدا

امارت  یبه اتاق تارا رفته و تارا را از کمر در آغوش گرفت و از اتاق خارج کرد و سمت خروج بیصادق و حب یهمراه
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 یحال گریو د زدیم غیج دیشنیکه م یریت یبا هر صدا ارا. تکردندیهم او را اسکورت م بیحرکت کرد. صادق و حب

م موفق شد کل افراد امارت را ه یرمق بود. باالخره مصطف ینداشت و تمام وجودش به لرزش در آمده بود و ب

 دهیکس جراحت ند چیه نیو از طرف مامور یسه نفر کشته شده بودند، ده نفر زخم نیکند. از افراد شاه ریدستگ

برده و  یرا به اداره آگاه نیمجرم یبود. سهند هم موفق شده بود تارا را از امارت خارج کند. بنا بر دستور مصطف

از جانش را  زتریفقط منتظر بود تا خواهر عز یانتقال دادند. حاال مصطف مارستانیمور به برا با ما هایها و زخمکشته

 امیم نیکرد. و سمت او قدم برداشت. در ا دایپ سیپل نی. اسلحه بر سگک کمربند بسته و سهند را کنار ماشندیبب

 .نمودیم یکه راه فرودگاه را داشت ط کردیم قبیمطلع شده بود داشت دورادور او را تع نیکه از فرار شاه نیمع

 :دینال فیضع دیرا د یسهند شد تارا که مصطف کینزد یمصطف

 تنگ شده بود. یلیجونم. دلم برات خ یداداش -

نازش داد.  دش،ی. بوسدشییو در آغوش گرفت و لمسش کرد. بو دیکش رونیقرار او را از آغوش سهند ب یب یمصطف

 اش رفت.قربان صدقه

 . ادیز یلی. دوستت دارم. خیبهت سخت بگذره. مطمئن باش خواهر ذارمیبه بعد نم نیاش. فدات شم. از انفس داد -

مصادره و پلمب شد  سیشد. امارت توسط پل هوشیب "منم هم دوستت دارم.  "زد و با گفتن  یجان یهم لبخند ب تارا

 بردند. مارستانیو سهند تارا را به ب یو آن جا خلوت شد. مصطف

 

 یو فرار کند. ول ردیها را از او بگمدارک و پول یرا دور بزند و تمام نیداشت شاه یسع موریاطراف فرودگاه ت در

 یکرده و بعد برا ییاو را شناسا نیشود، که مع مایکه فکر او را خوانده بود. او را کشت و خواست سوار هواپ نیشاه

 نیکرد. و فرار شاه ریرا دستگ یخان نیداد و طالع شاه عنشود به سروان طالع اطال ییشناسا نیآن که توسط شاه

 بود. نیشاه یریاز دور شاهد دستگ نیماند. مع جهینت یب

 

 انجام و تمام شد. یبه خوب اتیعمل

ضربه  ستیب یخان نیبه گناه خود اعتراف کرده و در دادگاه حاضر شدند. شاه نیهفته مجرم کیپس از  سرانجام

 سال حبس اعدام خواهد شد. یسال حبس و پس از س یشالق و س
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 سال حبس شد. ستیمحکوم به ب وم،یمد

 محکوم به هشت سال حبس. ینعلیز دونیفر

 حبس. ایاعدام و  ای یهمگ بیبه ترت و

 ود.و ترگلش ب ریمرخص شده بود و به کانون گرم خانواده برگشته بود و کنار ام مارستانیهفته تارا از ب کی نیا در

 

 ماه بعد. کی

 نیر اد سیافشران پل یداده بودند. خانواده تمام لیتشک یمراسم یارتقا درجه و تشکر و قدر دان یبرا سیپل یروین

 مراسم حضور داشتند.

و مراسم شروع شد و  دیبه گوش رس یکرنا توسط سرباز ی. صداگذاشتندیم یبه صف بودند و احترام نظام سربازان

 ها را از پشت بلند گو اعالم کرد.قا درجهمراسم سپهبد ارت نیدر ما ب

 شد. ریدادند و از او تقد یو به او درجه افتخار افتیاردالن منش به سرهنگ تمام ارتقا  سرگرد

 شد. ریتقد نیبه سرهنگ دوم ارتقا داده شد و درجه دادند. هم چن یشهباز یمصطف سرگرد

 شد. ریو تقد افتیکلهر به سرگرد تمام ارتقا  نیمع سروان

 یداده شد. و از دادگاه هم به خاطر همکار یشهروز طالع هم به سرگرد اول ارتقا داده شد و به او مدال افتخار سروان

 تبرئه شد. سیبا پل

 .افتندیهم به درجات باالتر ارتقا  گریچند نفر د و

 سپهبد از پشت بلند گو اعالم کرد. سپس

و مقدس اعالم کنم. که خواهر سرهنگ  میجمع عظ نیا انیم دیبا شد ریاز همه تقد یبه خوب نکهیبا توجه به ا -

ه لطفا ب ریتقد یبرا سیبا پل یهمکار یبرا یمنج ریدکتر ام یاردالن منش، سرکار خانوم تارا منش و شوهرشون آقا

 حاضر باشن. گاهیجا
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 و گفت: دیتارا پاش یبه رو یلبخند ریجمع ام انیم در

 زم؟یباال عز میبر -

 .میبر -

 زد و بعد رو به سودا که کنارش نشسته بود گفت: بایز یلبخند تارا

 مواظب ترگلم باش. -

 باشه. -

ح کردند، لو ریها تقداز آن ،یسکو رفتند. و پس از معرف یحرکت کرد و بعد به باال گاهیسمت جا ریبعد به همراه ام و

 کردند. افتیدر یافتخار سیو تند ریتقد

 من آغاز شد. رانیا یسرود مل ژه،یو یهاسربازان و ستفان یاتمام جشن با حرکت نظام در

 

 ساعت بعد. دو

و مادرش، طالع و خواهرش شبنم، اردالن و سودا و  نیشده بود و فقط مع یکه جشن تمام شد، همه جا خال یوقت

 و تارا و ترگل فقط بودند. ریو سارا و سپاس، ام یآرشام و دالرام، مصطف

 یاو دعا یو برا ییاظهار آشنا دیشهروز به تارا رس یوقت کردند،یم یخداحافظ هیداشتند از بق نیو مع شهروز

 اش رفت.را آرزو کرد و با خانواده یخوشبخت

 د.او را صدا ز فشیظر یکرد و خواست برود که تارا با صدا یمودبانه با او خداحافظ یلیخ دیبه تارا رس نیهم مع یوقت

 ؟یداداش -

 تارا دوباره صدا زد. ستادیا نیمع

 ن؟یداداش مع -

 برگشت و خوشحال سمتش رفت و گفت: نیمع
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 بگو. گهیبار د هی -

 داداش؟ -

 داداش؟ یمنتظدم بگ یاز چه موقع یدونی. جان داداش؟ مشیآخ -

 کردم و زحماتم افتاد تو دوش تو. تتیکه اذ دیببخش -

 .زمیبود عز فهیوظ -

 ها گفت:آن دنیره گر بود که با دنظا شیهم با ثنا و دخترش ستا سهند

 ؟یتارا پس من چ -

 .گهینکن د ی. حسودیداداش یشد تیاذ یلیتو هم خ -

 عمراً. ؟یمن و حسود -

 محکم بر گردن سهند زد و گفت: نیمع

 .یترکیم یاز حسود یدار -

 ات بسپر.اول خواهر منه. خوب به حافظه -

 و گفت: دیخند یمصطف

گسترده  یادیمون ز! خانوادهها؟یاریداداش اضافه ن گهیتو خانواده؟ د یآدم بود راهش داد نیآخه ا زم؟یتارا عز -

 شد.

 گفت: نیکه مع دندیخند یهمگ

 بهت گفت جسد تو بپر وسط. یهر ک -

 گمشو. -

 .میآدرس بده باهم گم ش -
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 حتماً. -

 گفت: ریبعد هم رو به ام و

 غل کنم.و ب میآبج خوامیم خورهیبر نم رتتیاگه به غ -

زد و گفت:  یلبخند ریام

 مقدس! -

 صد البته. -

 و گفت: دیبعد هم تارا را در آغوش کش و

 کردم. تتیدوستت دارم. تو هم ببخش که اذ -

 .دمیوقته بخش یلیخ -

 بعد از او جدا شد و گفت: و

 .میریم گهیما د -

 شام خونه ما باش. -

 باشه حتما. -

 رفتند. ریبه خانه ام ریو اردالن هم همراه ام یاش رفت و سهند و مصطفبا خانواده نیمع

 با هم شاد بودند. یهمگ گرید االن

 هر چه خواستند باشند. ایتمام دن بگذار

 ...یول

 تو شاد باش و بخند. فقط
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 من است. یایتو دن لبخند

دوم رمان تمام شد.  جلد

 یکیدر تار یاول رمان: شبح جلد

 شبح کیدوم: راز پنهان  جلد

 ...پیسوم: در حال تا جلد

 رمان جلد سوم دارد. نیا




