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 یباسمه تعال
 
 
 

سر نامرد که همه  کیساعته که منتظرم ... منتظر همزادم ، منتظر  مین االن  یپ
سر کیرو ازم گرفت ؛ منتظر  میزندگ رو  یکبتن هیزندگ نیکه اگه نبود االن ا یپ

ز ا دونمیاسمشم نم یمدلش که من حت نیآخر نینداشتم.....باالخره سوار ماش
شوود ...داره با  ادهیپ نشیشوو....از ما رونیفوق العادشووون اومد ب نگیدر پارک

با  شیبودمش ر دهیرو که از بس جو می...گوشوووه روسوور زنهیحرف م لشیمو
سمتش  واریام رو از د هیشده بود رو از دهنم در اوردم ؛ تک شیر گرفتم و رفتم 

 خیسوو یموها یدسووتش رو کرده بود تو کیو  نشیداده بود به ماشوو هی.... تک
پشووت خب بود که داشووت  یک دونمی، نم کردیتر م خیو اونا رو سوو شیخیسوو

 :کردیخرش م
 گوش کن .... قهیدق کیتو  زمی_ عز

 گوش کن ..... قهید کی گمیبابا م ی_ ا
 ...دمیم حی_ باشه باشه توض

 خوشگلم اون دختره دوست فرهاده .... نینکن......بب هی_ فدات شم گر
 نکن .... هیگر گهی_ به مرگ مهسا.....حاال د



دنبالت .....ب*و*س ب*و*س ...تماسو قطع  امیم ی_ باشه قربونت برم عصر
 کرد ....

سه من....هم ادیهم م یشیچه قرو قم یریکبی_ َاه َاه دختره ا که داشت  نطوریوا
صحبت م بود  دهستایا شیکه چند قدم ینگاهش افتاد به دختر کردیبا خودش 

 و با نفرت بهش زل زده بود ......
 یمشک یروسر کینداره.... یاوضاع خوب ادیسرو وضعش معلوم بود که ز از

شک شیر نشییسرش بود که پا  ریبود از ز یپر کالغ یشده بود موهاش که م
 کینه چندان نو تنش بود و  یخاکستر یمانتو کی....  رونیزده بود ب شیروسر

شک نیشلوار ج شمایم شنگ بود چ صورتش ق سبز ی.... شت  شت  یدر دا
 که....... کردیآدمو وسوسه م یشیآرا چیلباش بدون ه و.....
 زدنت تموم شد آق پسر..... دی_ د

 ؟یخوایم ؟امضایدار ی...خب کار؟؟یشهر نیی_ جانم؟؟؟....پس بچه پا
ساعت ا نیا چقد سه  شر پروو بود  بوِا ) جغد( زل زده به من اونوقت االن  نهویب

 .....زنهیحرف م نطوریا
 ؟ یخوای؟ پول م ییگدا ی_ خب نگفت

پنجه  یرو گرفتم....رو قشیبردم و  ورشیرو از دست دادم ؛ به سمتش  کنترلم
تادمیپا ا ی ظار همچ سوو که انت ماش زل زدم ....اون  رو  یحرکت نیو تو چشوو

 ... ردکیگشاد شده من رو نگاه م یو با چشما نشیبود به ماش دهینداشت چسب
حرکت هلم داد عقب و لباسووش  کیاخماش رفت تو هم و با  هیاز چند ثان بعد

 رو تکوند:
 چه خبرته و*ح*ش*ی....؟ ی_ اوهو



سووه بچه سوووسووول کله پا کردنت وا نیگفتم : بب دیبا تهد نباریزدم و ا یپوزخند
ِِ پس زر ا........  من کار دو سوِت

 .....!!!یهست یتو ک دونمیمن اصال نم یه یه ی_ ه
 پسر جون..... میشی_ آشنا م

 ....؟هیدوست شنهادیچه طرز پ نی..... آخه خانم محترم ا ه؟یطور نی_ ِاهه ا
ه تو ب امیمن مغز خر نلونبوندم) نخوردم( ب نی؟...با تو ....؟بب ی_ هه هه دوسووت

 ..!یش ندمیریف یبگم بوو ریکبیا
 ند؟یریف یخنده و گفت: بو ریز زد

 ....ی_ رو آب بخند
من حوصله کل کل با گداها رو ندارم و  یریزنج وونهید نیشدو گفت: بب یجد

 ....برو به سالمت...ریبگ ایدر اورد و گرفت طرفم ...ب بشیاز ج یده هزار کی
 یکه سع ییچشمام جمع شد و با بغض بهش نگاه کردم ... با صدا یتو اشک

 ...ستمیمن گدا ن نینلرزه گفتم: بب کردمیم
 باهات دارم.... یخورده حساب هی.....فقب امدمیهم ن یدوست برا

 ؟ی_اونوقت چ
 رو برات بگم.... ییزایچ هیتا من  مینیبش ییجا هی میبر شهینم نجای_ ا

 بشه .... نشیکه بره سوار ماش دیچیمن وقت ندارم ...و پ نی_ بب
ه رو با بش ریرفت تا سراز یروکه م یجلوش و قطره اشک سرگردان دمیپر عیسر

 پشت دست پاک کردم ....
 ....ادی_ مهمه حتم دارم تو هم خوشت م
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زد و گفت : باشووه  یبار طنتینگام کرد و بعد از چند لحظه لبخند شوو یموذ
 رو برام باز کرد... نشیماش ی....ودر جلومیخانوم خانوما بر

شد ول یفکر از شه حالم بد  سک یکه ممکن بود کرده با ت وفعال مجبور بودم 
ش سرخو شدم. با  سوار  ش یکنم....آره مجبور بودم...  کیشد ،  نشیسوار ما

ستارت زد .... البد پ شبش  شینگاه به من انداخت و ا خودش فکر کرده بزم ام
لحظه خدا رو  هیباشووه....برا  فیکث نحدیآدم تا ا هی شوودیروبراه شووده ...مگه م

 ی شهیرو چسبوندم به ش میشونی....پ کنمینم یآدما زندگ نیا نیشکر کردم که ب
 زل زدم...... یخاکستر یابونایو به خ نیماش

 ....رو نگه داشت نیماش یک دمیفرو رفته بودم که نفهم االتمیخ یتو نقدریا
 ؟ یبش ادهیپ یخوا ینم ی_ خانوم

باز کنم ؛پر ایخورد  یلحن مسووخرش بهم م نیاز ا حالم برام  دویآمدم درو 
تا پ م بازوش رو گرفت طرف کلبخندیبشووم ....با  دهایبازش کرد و صووبر کرد 

فاوتو ت ینگاه ب کیر*ق*ص ،  سوتیخواد منو ببره پ یانگار م وونهی....پسوره د
پارک  وطهو به طرف مح بمیج یسوورد بهش انداختم.......دسووتام رو کردم تو

سمتم اومد  یرفتم اول انگار یجنگل مخش هنگ کرد ..... چند لحظه بعد به 
بدون ا کهیو  قه کرد دور کمرم .....م ارهیخودش ب یبرو ن  یدسووتش رو حل

 کیکرد سوومت  تمیخواسووتم خودم رو بکشووم کنار که محکم تر گرفتم؛ هدا
 یم یازنمجنون باالش با ط دیدرخت ب کیبود و  یقسمت پرت یکه تو مکتین

 ....دیر*ق*ص
 خواسووتی...دلم نم مکتین یکه دسووتش دور کمرم بود نشوووندم رو همونطور

 زدمیباهاش حرف م دینقش مسخره ادامه بدم ...با نیبه ا نیاز ا رشتیب



 عمو م.... نی_ بب
 رو نروم ..... دیجفت پا پر ادیب رونیاز دهنم ب یا گهیکلمه د نکهیاز ا قبل
گلم  زم،ی...؟مثال بگو; عز هیچ گهیبا احسوواس تر ، عمو د کمی زمیبابا عز ی_ ا

رو ول کن بگو بهم...قربون چشوومات برم  زایچ نینه اصووال ا ای، فدات شووم ...
 نیچشوومام ، منم که حالت تهوع بهم دسووت داده بود با ا ی....وبعد زل زد تو

ل*خ*ت نگاه  تالکپشوو کیحالت چندش که انگار دارم به  کیحرفاش؛ با 
ستم نگاهم رو بچرخونم  کنمیم  عیسر گهیسمت د کیبهش زل زدم....تا خوا

 آمد لمسشون کنه ایلباش رو اورد سمت لبام ..چونم رو گرفت و با سرعت نور 
 یزدم ...دسووتش رو گشاشووت رو یلیو با تمام قدرت بهش سوو دمیاز جام پر

گرفت  دیهدشوود ... انگشووتش رو به عالمت ت رهیصووورتش وبا خشووم بهم خ
شتم رو ستم رو گشا شه که د ست از جاش بلند ب  و هلش نشیس یسمتم و خوا

 که بغض کرده بودم : ی.....در حالمکتین یدادم رو
ثل  خوامیم یچ نی_ ک*ث*ا*ف*ت ، اول صووبر کن بب عد م بت بگم ...ب

 کن .... یرویپ زتیاز غر وونیح
 بزنه.... یآمد حرف تا

ته ز چی_ فقب خفه شووو پ تا   تیرو حال ییزایچ کی خوامیکن م ادیگوشووتو 
شو و بعد  شویکنم.....د مگه نگفتم خفه  شدم و زل زدم  ق گرفتم ...روش خم 

 تو چشماش ....
ستمیمکث کردم...نم کمی.... یغیبرادر جوجه ت نی_ بب شروع ک دون نم از کجا 
.... 
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....رگ مغزش از  سووتادیبگم هلم داد عقب و بلند شوود وا یزیچ نکهیاز ا قبل
 اومد سمتم و منو محکم ب*غ*ل عی....سرکردیتاالپ تولوپ م شیشونیپ یرو

د جوجه ب نیکه گفت: بب رونیخواسووتم خودم رو بکشووم ب یکرد.....با زور م
 ردخت یهر چ یدونی....پس عواقبشووم قبول کن .....میرو شووروع کرد یباز

شه منم ب ستاخ تر با سر ی.....و بعد موهام رو از روشمیهار م شتریگ ه ب یرو
 شد و...... رهی....با ه*و*س به لبام خ دیسمت عقب کش

بام ا ی*ی گرو*ح*ش با به جون ل تاد  قدریاف  یمحکم و پشوووت سوور هم م ن
کهیب*و*سووو با مشوووت بهش م د بودم ...  هیو گر زدمینفس کم اورده 

قدرتش نم ی......ولکردمیم گار ... نه ان گار  قدریچرا ا دونمیان شوووده  ادیز ن
 بود.......

 ینداشت ...سع دهیفا کردمیتقال م یگلوم خفه شده بود ...هر چ یهقم تو هق
 ردم ذهنم رو جمع کنم ......ک

 لبام سر داد به طرف گردنم.....تا لبام آزاد شد : یرو از رو لباش
خاک تو سوورت .... ولم کن و*ح*ش*ی و  رتیغ ی_ ب ند  غیج کی...... بل

با  یگفتم : آخه... آخه....آخه ک یآروم یبا صوودا میهق هق گر ونیزدم.....م
 ...؟؟؟کنهیم نکاروی...انیخواهرش ...ا

پوزخند  کیخورد  یکه نفسوواش به گوشووم م یلحظه مکث کرد و در حال کی
 صدا دار زد ....

عقب ....من هم از فرصووتاسووتفاده کردم و با زانو کوبوندم تو  دیرو کشوو سوورش
نشووسووت ....  نیزم یرنگش کبود شوود و با درد رو کدفعهیحسوواسووش ،  یجا



سر عیسر ستمش ....  یرو انداختم رو میرو  فکر یهنوزم وقتسرم و محکم ب
 که اون....اون که .....با صداش به خودم اومدم ..... کنمیم

ست چه غلط یلعنت سه .....! قبل از  ؟یکنیم یمعلوم ه ستم بهت نر ....مگه د
کهیا باره و*ح*ش*ی بشوووه دسوووت کردم تو ج ن مانتومو درش اوردم  بیدو

حال گاه کرد و در  جب بهم ن با تع ن نیزم یکه از رو ی....گرفتم طرفش ،  د بل
بازش کرد به وضوح جوشش اشکو  ی، شناسنامه رو از دستم گرفت وقت شدیم
که زل زده بود به صووفحه شووناسوونامه عقب  نطوری.....همدمیچشووماش د یوت

.....بعد از چند لحظه به من نگاه کرد و  مکتین یعقب رفت و نشووسووت رو
شک ها یدرحال ست پاک م یکه ا شت د شمش رو با پ اش از ج کردیداخل چ

 یبا شوق امدیکه به طرفم م ی... و در حال نیبلند شد ، شناسنامه روانداخت زم
 به تعجب گفت: پ.....پ ...پپو....پونه....؟ ختهیمآ

 کی.....تا خوردم به  رفتمیقدم عقب م کیآمد من هم  یکه جلو م یقدم هر
.....) ..ایبود گفتم: جلو ن یشرویدرخت .....با نفرت به اون که هنوز در حال پ

 ؟؟؟ ایجلوتر ن گمیم ستمی(: مگه با تو ن ادیبا فر
شوق تو ستادیجاش ا سر شماش جا ی.... داده  میعظ یخودش رو به غم یچ

..... 
 و باهاش حلق ارمیپونه.....زبونت رو از حلقومت در م یبگ گهیبار د هی_ اوال 

دااش  گهیبرت نداره که د الیخ مای.....اسووم بنده چکاوکه....د کنمیم زتیآو
 !!!!..... چارمن ....؟یمن

 _ سوما.....
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 ؟؟؟ی_ چ
 سوما نه چهارمن..... یبگ دیبا گمی_ م

 ته؟ی....حالگمیم ینداره من چ ی_ به تو ربط
 حرفا شد .... یرو تکون داد و منتظر باق سرش

ته.....چن د ادتی گفتمی_ آره داشووتم م  یداشووت یچه غلط شیپ قهیرف
 بهش نگاه کردم.... تیو عصبان...؟و با بغض یکردیم

 دونستم که.... ی_ من .... من ....نم
 یم نکارارویمردم همون اول ا یتو با دخترا یعنی....؟تمی...؟ من ابج ی_ که چ

 بزنه که.... ی....خواست حرف؟یکن
 گم؛یبت م یچ نیبب سایبهت بگم خفه شو پس ساکت وا یخواد ه ی_ دلم نم

هم ندارم که  ی....عالقه ایمن براتو ابج ای یاش بشووکه تو برام دا امدمیمن ن
 خوامیمزخرف شما بشم.....فقب ....دقت کن فقب ....م یبخوام جزو خونواده 

باهاشون  کوچولو ارک کی....رتمیغ یب یاون به اصطالح ننه بابا شیپ یمنو ببر
 فهم شد؟ ری.....شیدیند یدیبه سالمت، خر د رمیدارم و بعد از اون هم م

 شتر..._ 
 ؟؟؟ی_ چ
 ...نه خر! یدیند یدیشتر د یبگ دیبا گمی_ م

صه  نکهی....مثل ا ی_ اهک س یمن دارم برات ق ستر نیح شب  فیرو تعر یکرد 
ش ریمال لغت گ نجایا یسیوا نکهیا ی! ....بجا کنمیم شو اتلت رو آت یب  شیپا

با قت دیکن ....  تا عرض ادب کنم....فقب بجم چون من و به اون دو   برم 
 ندارم....



 پونه.... نی_ بب
سم من چکاوک .....فهمادی_ با فر شووووووو......ا  ای یدی:..... خففففففففه 
 نه ؟؟؟

ز سالها برام ا نی....تو همه ا فهیچکاوک .....مامان قلبش ضع نی_ آره آره.....بب
شت هیتو گفته ....که  شگل بوده ....که دلش  یلی....که خیخواهر دو قلو دا خو

نگ شوووده ....دوسوووت داره ب*غ*لش بگ پا رهیبراش ت نرمو تپلشووو  یو ل
نامربوط  یااونجاهو ....حرف یبر یخوا یبب*و*سووه....حاال .....حاال تو م

 ..ترسم قلبش.. ی......م ادیبا تفکرات مامانمون جور در نم چکدومیکه ه یبزن
قه ا نیهمچ که کالغا یقه   نقدری.....ادنیتا از جاشووون پردرخ یرو یزدم 
شک راه افتاد...... دمیخند شمام ا شته بودم رو کیکه از چ ستم رو گشا نه ت ید

 قهیخنده به داداش چند د ونیدستمرو هم به دلم گرفته بودم.....م کیدرخت و 
 خندم رو قطع کردم و یشده بود .....صدا رهیبهم خ ینگاه کردم که با نگران میا

ت درخ یتنه  ی؛ مشتم رو با تمام قدرت حواله  دمیکش یکه م یادیهمراه با فر
لرزان به سوومتش رفتم و خون رو  یکردم ...از دسووتم خون راه افتاد با قدم ها

 نشونش دادم .....
ستاناتهیواقع نیا ینیب ی_ م شروع  یکیبو  یکیکتابا که با  یتو ی....نه دا نبود 

شه و با باال رفت ست بود پا میب صه  میاومد نییما تموم  ما دروغ بود یدوغ بود ق
و من ی.....تو رو نگه داشوتن ول شیپ یبشوه......من دور انداخته شودم اونم کل

چه  وونتید یاون ننه  ه؟؟؟گفتن پسوور پسوور قند عسوول ن می......خب از قد
خودش کرده ؟که برم ب*غ*لش کنم و ماچش کنم و درسووت مثل  شیپ یفکر
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 چی(: اووووه مادر تو هیتو دماغ یراجو بگم ) با صدا یبا لهجه  یهند یلمایف
پدر من نبود قت  نده داره؟....... بببیو ندگ نی.......اوهو خ نه  هیدادا ز من 

سوواال  نیمن تو ا یای...بد بخت تهیمن واقع هی......زندگیهند لمیداسووتانه نه ف
 انمیافرلحاظ بدبخت بودم و اط یلیاز خ نکهیبا ا نمیب ی......هرچند متهیواقع

شتن و  یمادرو پدر شیاقال پ یرو هم بدبخت کردم......ول ستم دا بودم که دو
ته هم اگه ننت سک یحت نیاشغال.....بب هیانسانو داشتم نه  هیمن براشون ارزش 
کار  هیبرا انتقام.....فقب  ومدمیداره....زرد نکن ن یتاوان هی یبکنه حقشه هر کار

......حاالهم نمیخوام دردشووو بب ینم گهیمامان خودم که د یدارم برا کیکوچ
بابات .....هرچ شیمن رو ببر پ برات داسووتان گفتم بسوووه......و خودم  یننه 

 ...... و پشتم راه افتاد شتراه افتادم...شناسنامه رو بردا نیجلوتر به سمت ماش
 تو رو دور ننداخته ....باور کن .... یکس ستین ینجوری_ چکاوک باور کن ا

خوام به شماها فک کنم چه برسه به باور کردن  یباور کنم .....اصال نم وی_ چ
سون صله کل کل با آدما شیپ یشماها ....تو هم بهتره زود تر منو بر  ییاونا حو

 مثل تو رو ندارم...
 قبلش بزار بهشون اطالع بدم ی_ باشه ....ول

 خوام رو در رو بشون بگم.... ی_ الزم نکرده خودم م
ش زود تر و سبوندم میشونیراه افتاد دوباره پ یشدم.....وقت نیسوار ما به  رو چ
 زل زدم...... یخاکستر یابونایو دوباره به خ شهیش

 شد .... ادهینگه داشت و پ ابونیرو کنار خ نینرفته بود که ماش یراه هنوز
 ؟یریم یکجا دار ی_ه

 ....رهیداره از دستت خون م امی_االن م



....طال که پاکه پاکه چه حاجتش  ینگران خون دست من باش_ تو الزم نکرده 
 به خاکه؟

ش با شو از  سر ش ی شهیخنده و تعجب   یچه ربط نیاورد تو:االن ا نیکنار ما
 داشت؟

خون نجس  نیبا ا گهیمن خودم از همه نظر پاکم د یوقت ی_خب مرد ناحسوواب
 ...؟گهیشم د ینم فیکث ای

به  و رونیب دیمن هنوزم منظورتو درک نکردم ...و با خنده سرشو کش ی_خب ول
 راه افتاد.. ابونیاونور خ یسمت داروخونه 

 پا کره خره هیبرا خودش  نمی_صد رمت به خر ...خو البته ا
!... 
ست تو یدلم م یلیخ ش یخوا شبورد ما شویدا سوار بارم بود ک نی...اولنمیبب ن ه 

اصووغر م*س*تر شووده  یسوووار گار ادشیز ادی...زشوودمیم ینیماشوو نیهمچ
که بفهمه دلم خواسووته  میریبد جور زده بود به مخم...گ میبودم...حس فضووول

ه ه  هافکر در داشبوردو باز کردم و توش چشم چرخوندم،  نیکنم ...با ا یفضول
پاکت  هی...یزهر مار شووهیشوو هی نمیباشوود....خب ا یجا م نیچه قده پول ا

دسووته عکس اون ته جا خوش کرده بود  هیاک من، خور نمی...خب اگاریسوو
شروع کردم به د سره  ی ی یزدن؟....ا دی...درش اوردم و   یچندش ...کل یپ

به طرز م*س*تهجن یعکس از دخترا که  مدل  به  ه ب ایتو بقلش بودن  یمدل 
 یلبو لوچشووون تو هم بود ...اه ه ه ...عکسوووا رو پرت کردم تو یعیطرز فج
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شمام رو و چ یصندل هیدادم به پشت هیداشبوردو درشو محکم بستم...سرم رو تک
 بستم ...

شن شگله....با  سالم خانووووم خ شمام رو با ب دنی_ و  باز کردم یلیم یصدا چ
بود  تادهسوویا نیلبخند از بنا گوش در رفته کنار ماشوو هیکه با  یبیبه خلقت عج

که به طور کل آزاد  شیدرت خدا از رپسوور بود ؟ق نیخدااا ا ینگاه کردم.....ا
 ولیبود ...ا سیتم سیتم سی...ابروهاشووم تم یزیچ یا یسووبز هیاز  غیبود در

 ینارنج غیلباس ج هیبکس.... نیبرا تمر دهیداره جون م یا یعجب دماغ عمل
شو  هیتنش بود با  س ستم جن شو  یتح ایشلوار که از بس پاره پوره بود نتون رنگ

 : یلیم یبدم....با ب صیتشخ
 بود؟ یشی_جانم ....فرما

..!!! گفت یاالن چ ی...ا؟یریشماره رو بگ نیا شهیبال آبنبات ؛ م ی_جانت ب
وش مو ت هیآخر حالت تهوء بود اونم از نوع سووبزش که  گهید نیآبنبات؟ بابا ا

ناوره....خ بل بود ا یلیشوو نار نیاعصوووابم گلو بل فه  میخونگ یق بهش اضوووا
شه  یکمتنداره حتما ح بیشد....ع صبان نهیا شمیکیتو  یکیر س رو تمیکه ع

 هیشوودم....با لحن  ادهیپ نیلبخند لوس بهش زدم و از ماشوو کیکنم.... یخال
 گرفتن کاغش دراز کردم یگفتم : معلومه ...و دسووتم رو برا یپاچ حرفه ا کریشوو

 یاسوومشووو هم نم ی...در همون هنگام چشوومام افتاد به برادر گرامم که حت
منتظر بود چراغ سووبز بشووه....از صووورت برافروختش  ابونیدونسووتم اون ور خ

 نیمثل ا شهیسرش م رتمیغ یآدم نیهمچ رت؟مگهیشده...غ یرتیمعلوم بود غ
با ناموس خودش ...البد فکر کرده منم  شیساعت پ مین نیرفته تا هم ادشیکه 



با اریبه تمام ع یه ر ز ه  هیمثل خودشووم  بار یآور ادی.... موضوووع  نیه ادو
 اعصابم متشنج شد...

 ددایکه روبروم بود و داشووت با چشووماش درسووته قورتم م یرو به پسوور نگاهم
گار نویا ادیب یکیدوختم ... نه ان به  یجمش ک عا داره  با طعم  هیواق بات  آبن

 همن: نی...همشون عکنهینگاه م یپرتقال
 ...؟هیچ یدون ی_م
مه  اقیاشووت با به  یمنتظر ادا جب نشووون دادم و  جملم بود...خودم رو متع
شووده...تا سوورش روبرد  فیلباسووت کث زمیاشوواره کردم م گفتم:ِاِاِا عز رهنشیپ

پاشوونه  نییپا به لباسووش نگاه کنه ،  ..  پاش یپامو محکم کوبوندم رو یتا 
تعجب  باوقت کنه  نکهیصووورت از درد جمع شوودش رو آورد باال اما قبل از ا

مشووتم رو که از قبل باال نگه داشووته بودم،بردم عقب و با تمام بهم نگاه کنه ؛ 
صم کوبوندم تو سره مثل چشیدماغ عمل یحر شو رو غیج ی...پ ستا  یزد و د

شت...آخ شتم گردنم رو مثل التا به  خدهیدلم  شیصورتش گشا شد ، دا خنک 
 یکه دسووت کردمیو به لبخند پر از تعجب مردم نگاه م کردمیچپو راسووت خم م

ر نگاه پ هیچشماش اشک جمع شده بود  یقب....پسره که از درد توع دمیکش
 رفت... دویاز نفرت و البته حسرت به من انداخت و راشو کش

 _مگه نگفتم به من دست نزن ...؟
 بهت گفت؟ ی_چ
وباره بشم که د نیکه برم سوار ماش دمیچیپخش شد...و پ مشمیغ یدیرس ری_د

 دستم رو گرفت ...

http://www.roman4u.ir/


 ...؟؟؟گمتیبهت گفت م ی...چیگیم _چرا چرتو پرت
 ؟یشد یرتیغ هی_چ

 ...و رفت سوار شدمیبر ای_نه فقب ....اصال ولش کن ب
اسووالم رو  یضووایمر یهمه  ایمضوومن داره ...خدا یری... خود درگ یوونکیح

 .نیبفرما...آم تیعاجل عنا یشفا
ستم رو گرفت م سوار ستمیشدم ...د ش هی خوا هم زبون نف نیبه ا یزیچ یفح

با مهربون دمیبدم که د پانسوومان م یداره  ته دلم  کدفعهیکنه... یدسووتم رو 
 شدم و سرم رو برگردوندم . الشیخیشد...ب یجوری

...؟نکنه دوباره چشووم منو کردیم کاریاالن داشووت چ یعنیتو فکر مامانم  رفتم
 : نرویب دمیدستم رو کش عیفکر سر نیکنه...؟با ا یم یاطیداره خ دهیدور د

 ...گهید فتیوقت ندارم ...؟راه ب گمی_مگه نم
 _باشه بزار تهشو ببندم...

 بهم انداخت و استارتو زد.. ینگاه پر از نگران هیکارش تموم شد  یوقت
پارک نیاز خونه...بعد از ا نمی_خب ا با  نگیحرف در  باز کرد و  یزیچ هیرو 

گرفتم !!!چرا  یوقت دلشوره نم چیدونم چرا ...؟من که ه یرفت تو خونه.....نم
ند م نقدریاالن ا  ری...غنمشووون؟ی...؟چرا؟...نکنه دوسوووت دارم ببزنهیقلبم ت

 خوام برم یفقطو فقب م نهیندارم...آره هم نشووونیبه د یعالقه ا چیممکنه من ه
بودنم مامان  نجایا لیحسووابامو باهاشووون صوواف کنم ...آره خودشووه... تنها دل

 خوشگلمه...
 شو از شانست باباهم خونست... هادی_خب پ

 صبر کن ی_ه



 شد... رهی_برگشت طرفم و با لبخند بهم خ
 ه؟؟؟ی....تو اسمت چ تو

 لبخند:اسمم آراد هستش... باهمون
شنگ تر از مال منه ...وقت سمتم ق سم پونه فکر م ی_ا کنار  یعلفا ادیکنم  یبه ا

 افتم ... یجوب م
به خودم اومدم...چرا ا کی باشوووه...؟ چرا  یبرا دیبا زایچ نیلحظه  من مهم 

 ...زنمیکنم دارم جا م یاحساس م
صورتم رو پوشونده  یکه همه  یرو اوردم باال و به آراد نگاه کردم...با اخم سرم

 بود بهش تنه زدم و از کنارش گششتم...
 نمینکردم بب یسوورم بود که به اطرافم اصووال توجه یافکار مزخرف تو نقدریا

 ...؟کنهیم یزندگ یقا داداش ما تو کدوم جهنم دره اآ نیحاال ا
 _چکاوک... بهش نگاه کردم.

 خب... ی....ولااِ یشناسنامم پور ی_اسم تو
 منظورشو... دمیفهم
نداخت ادیکه شوومارو  یزیخب هر چ ی_ول ندازه ا  یم نویدور ....هم دیمن ب

 ..نه؟ یبگ یخواست
 _نه نه ..

 ...یکن شیخواد ماس مال ی.نم
 ...یزن یمثل اول حرف نم بیعج یاونجور گهیتو د دمیدقت کردم د چکاوک
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ها صووحبت کنم ...با  یخط نییاومد ....قرار بود تا تهش مثل بچه پا ادمی اوخ
 یخب نم ی....ول کردی...چون مامان دعوام مزدمیحرف نم ینمدلیا ادیز نکهیا

 ی....دلم مخواسوووت به خونوادشووون نخورم یبود، که دلم م یدونم چه کرم
 یب یاضطرابم از برخورد با خانواده  دمیشا ای...امیکالس به نظر ب یخواست ب

 کردم.... یالک یسرفه  هیدونم... یکنم...نم میلحن قا نیخودم رو پشت ا
 ....وگرنه مجبورم پرتت کنم تو لونت... فتیرا ب االیموقوف ... ی_ ور ور اضاف

گاه کرد ...منم خودم رو  با باره لحنم عوض شوووده بود ن که دو به من  جب  تع
به د باز کرد و رفت تو منم  یکوچه عل واریکامال کوبوندم  چپ...در خونه رو 

 بودم... سادهیشاش دارما همونجا وا نیمثل ا
مان ما جا ی_ خانوم...ک مان  ما مان گلم ... ما نه  زیعز یی... مت  یدردو حشوو

 خان...؟
سر جون...؟دوباره ن یمردونه اومد که م یصدا کی شروع  ومدهیگفت : چته پ

 یمگه چند بار نگفتم تو خونه صدات رو ننداز سرت...؟مگه نگفتم بر ؟یکرد
 پس...؟ یینجای...تو که ا یمیکر شیسر پ هی

 ییرایوجه پش نیو داره از منه بدبخت به بهتر نجاستی_به به حشمت خانم که ا
 درونت کو حشمت خان...؟ زیکنه...عز یم

 ...زمیعز نجامیپسرم...؟ من ا یکارم دار ی_ چ
کرد بغض به گلوم  یخطاب م زمیکه آراد رو عز یزن فیلط یصوودا دنیشوون با

سمت داخل خونه  شت در به  سرم رو از پ چنگ انداخت و برخالف نظر عقلم 
 ....نمیعاطفه صدا رو بب یکج کردم تا صاحب ب



 یبا قد انسووالیزن م هیو کردم داخل چشووم تو چشووم موقع که سوورم ر همون
رم رو س عیکرد ....سر یکه من بودم نگاه م یمتوسب شدم که با تعجب به سمت

 یاز دسووت رفتم رو برم یقوا دیدادم ....با هیعقب و به پشووت در تک دمیکشوو
 دمیکش یکه م یقیعم یگردوندم االن وقت ضعف نشون دادن نبود....با نفسا

مسموم تهران نفرت رو هم وارد  یم رو قورت بدم و همراه هواکردم بغض یسع
 هام کنم ... هیر

 خونه...؟ ی..؟نکنه دوست دخترتو اوردهیدختره ک نیآراد...ا -خان حشمت
 ... ادیکه من خوشم نم یدون ی؟م هیچه کار نیآره آراد ...ا-مامان

 وسب حرفش... دی...اون...حشمت خان پرستین ینجوریا-آراد
؟اگه آدم  یاورد یشناسم....از کجا ورش داشت ینزن بچه ...من تو رو م حرف

 میقا نوییمثل گاو سوورشووو بندازه پا نکهیکرد نه ا یم یسووالم کیبود  یحسوواب
 بشه...

بل از ا ینم گهید مل کنم ق کهیتونسووتم تح باره حرف ن نه دو با ب یآراد بتو نه  ز
 تمریغ یب یتماال باباکه اح یانسووالیمرد م یمحکم رفتم داخل و جلو یقدمها

 ...ستادمیبود ا
سالم نکردم پ سا یچون م رمردی_بهت  سمت ، من معمول به ک سالم  ییشنا

ت که بخوام به یندار نویداشووته باشوون...نه تنها تو ارزش ا اقتشووویدم که ل یم
شد  مرفی...شیرو هم ندار یکه تو به من سالم کن نیا اقتیل یسالم کنم...حت

 جناب حشمت خان...؟
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شده بودو با نگاه صورتش بر افروخته  نگاه  به من دیبار یم شیکه ازش آت ی_
 روانداخت طرف آراد... نشینگاه خشمگ عیکرد ....تا حرفام تموم شد سر یم

 یتو  یرو اورد یه ر ز ه ا نیهمچ هیکه  یپسوور حرمت خونتو شووکسووت ی_ه
 تا کار دستش ندادم... رونیپرتش کن ب عیخونه سر

شده حرف از سته بودم تا حرفام تموم ن شم نمیهم ینزنه ...برا یآراد خوا  یابا چ
 ...نییانداخت پا یچند قدم عقب رفت و سرشو با ناراحت نشیغمگ اهیس

 میدونسووت من ک ینم نکهیشوود پدر خودم ه ر ز ه خطابم کنه ...با ا ینم باورم
سا یول سمتم بود و با نف شتش به  شت که....پ ش یکه م ییحق ندا سع دیک  ی، 

صبان شت....دوباره روبه آراد با فر تشیدر کنترل ع  نویتم اگفت : مگه نگف ادیدا
 کن...؟ رونیاز خونم ب

 ترس کمیپوزخند صوودادار زدم و سوومت مامان گل آراد که با تعجب و البته  هی
 یچه دختر ب یبگ یخوا ی...؟نم نهینظاره گر بحث بود گفتم:نظر شووومام هم

باش یچه دختره حروم زاده ا ای... یچاکو دهن حت  لت نکش را جا ...؟خ
 باشرو بشوونفم.....نگران ن زایچ نیخواد بگو من آمدم هم یدلت م یهررررچ

 شه... یاوف نم تتی...نترس شخصیتیترب یگم چه خانم ب ینم
مت که حروم زاده ا یخفه شووو ب-خان حشوو مه  ته ....معلو گه شوووک  یب م

 به طرفم اومد... عی...؟و سریدار
گار از ا خار تیخاصوو یپسووره ب نی_ان ند نم یب مه خوب شوووهیبل ...معلو

 ....؟یخوا یرو که باهات بوده رو م ییپول شبا هی....چشیساخت



 بهم برسووه ...همراه نکهیسووخت بود ...قبل از ا یلیبرام خ نیتوه نهمهیا تحمل
 یخوب خودتو م یلی...خکالیکه کردم ، گفتم: احسوونت...بار یتلخ یخنده 
 ..؟.هیبه بق یچسبون یکه برا خودته روخوب م یقشنگ ی...لقبا یشناس
شت بزرگتر م بغض ش قینفس عم کیشد ... یتو گلوم هر لحظه دا و با  مدیک
شماش که مثل  یو زل زدم تو ستادمیلرزون رفتم طرفش... جلوش ا یقدما چ

 مال خودم سبز بود...
شمت ست بزن نیتر از اون فیمثل تو کث ییدخترا-خان ح شون د م که بخوام به

باج  یزنگ نزدم ...من به کسوو سیتا به پل رونیب یپس بهتره با زبون خوش بر
 ...دمینم

 خوار گاه..؟ ریش یزنگ بزن ستینه جناب حشمت ...بهتر ن سی_پل
 یرفتم طرف مامان نباریتعجب بهم نگاه کرد...بازم بغضوومو قورت دادم و ا با

 ...یول هیاسمش چ دونستم یم نکهیآراد ...با ا
 ه؟ی_اسم شما چ

 د؟یهست ی_من...من...شما ک
 ...؟هی...اسمت چکهی...د بنال زنومدهیاحترام به شوما ها ن ی_د نشد ...انگار

 آراد به سمتم قدم برداشت : نباریا
 ...یکن نیبه مامان تو ه ی_چکاوک تمومش کن ...تو حق ندار

 ؟یکن فیتکل نییبرام تع یتون یتو م یباعث شده که فکر کن ی_چ
من هنوز نمردم که  یشووه ...ول یبلند نم یآره اون ازش بخار-خان حشوومت

تم رو ...دسوورونیکنه...و دسووتم رو گرفت تا مثال بندازم ب نیبه زنم توه یکسوو
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 ییدستش و با خشونت پسش زدم....چند قدم عقب رفتم با صدا یگشاشتم رو
 : دیلرز یکه م

 ؟یش یم یرتیکنه تو غ نیتوه ینجوریهمبه دخترت هم  ی_اگه کس
 _من دختر ندارم...

 یلیخ یشکست ول یبد ینتونستم خودم رو کنترل کنم ...بغضم با صدا نباریا
صدا یجا عیسر شکام رو  دمیخند یبلند م یخودش رو به خنده داد ....با  و ا

سرعت رو ست یکه با  ون کردم ...ا یمانتوم پاک م نیصورتم روون بودن رو با آ
رو دوسوووت داشووتن  ناومدم...اونا اگه م یم دیکنه...آره ...نبا یمنو انکار م

قتیه با یمنو نم چو جایزود تر از ا دینداختن دور... با ن  شیبرم پ دیبرم....
شما مامان خودم  یشونه  یمامان خودم نگاه کنم...رو یمامان خودم ...به چ

 دیکنم...با هیمونه که روش گر ینم یشووونه ا گهیکنم...نه...اگه من برم د هیگر
 بمونم فقب بخاطر مادرم...

 هیکردم با  یاشکام رو پاک م یمونده  یکه باق یرو جمع کردم و در حال خندم
 بود ...گفتم: سادهیوسب سالن وا جیپوزخند طرف حشمت خان که گ

 ینم...معلومه که ی...برام جالبه...تو االن وجود دخترتو انکار کرد یدون ی_م
 ...یداشته باش رتینداره غ یکه برات وجود خارج یکس یرو یتون

 یی...و با اشووکامیندار ی...؟ما دختریبگ یخوا یم یدخترم تو چ-آراد مامان
نگا به آراد کردم کالفه بود و  هیکه تو چشووماش رو پر کرده بودن به من زل زد...

 کنه.... هیخواد گر یمعلوم بود دلش م
به اسووم پونه  یکه خواهر یهسووت نی؟تو منکر ا نهیهم هم _آراد خان نظر تو

 ...؟یدار



شکاش رو گهیآراد د مادر ست تحمل کنه و ا شد و رو ینتون  یصورتش روون 
 مبل ولو شد...

شمت سوند....ا هیخان با  ح شو به من ر محکم منو گرفت و  نباریجهش خود
 کشون کشون برد طرف در ...

هت چ ی_نم ته...ول یدونم آراد ب ته رو فراموش کن...من  یهر چ یگف گف
گشرم ....زهره حالش  یازت م نباری...ایندارم ...تو هم بهتر زود تر بر یدختر

 ...یبهتره زودتر بر ستیخوش ن
 ... رمی....ولم کن مرمی...من می...اکی_اک

که  یشک بهم نگاه کرد و دستاش رو آروم از دستام جدا کرد...برخالف حرف با
 وسب سالن... دمیزدم دو

 ای...؟ هیک هیرق ادیم ادتی...هینگفته...مامانم بهم گفته...رق یزی_آراد به من چ
شار ب شرهی...پدر بنده...یزمان ی...؟علهیک یعل ادیم ادتی  ادتی اریبه مخت ف
 هیزدم که پشت سر آراد سنگر گرفته بودم و با  یحرفا رو م نیا ی...در حالادیم

 از گفتن حرفام... عدزدم...بالفاصله ب یلبخند لج آور حرف م
شد و زهره  خکوبیسر جاش م رهیداشت دوباره منو بگ یخان که سع حشمت

 شد... هوشیب غیج هیخانم هم با 
 ...اوف شد...ی_اوخ

شو پونه...بس کن و دو-آراد  ثیخب یسمت مامانش ....منم مثل آدما دیخفه 
 کردم... یاه مرو بروم نگ یبه صحنه 
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 به سمت آراد یجیشدن...با گ داریکه تازه از خواب ب ییخان مثل آدما حشمت
 رفت... ارهیداشت بهوشش ب یکه مامانش رو در آغوش گرفته بود و سع

 ه...؟پون ی....؟پونه...؟چرا بهش گفتیگفت یدختر چ نی_آراد...تو االن به ا
 چون اون پونست...-ادیبا فر آراد

شمت سرد ح شسته بودم و پاهام رو انداخته  یرو یخان به من که با خون مبل ن
 هم نگاه کرد... یبودم رو

 _دروغه ...نه؟
 جام بلند شدم و رفتم طرفش ...شناسنامه رو گرفتم طرفش... از

 _نه حشمت خان ...راسته راسته...
 دیدیسوور جهینت نی....هر وقت به ا اطتونیح یتو رمیسوومت آراد گفتم : من م و

تو...و از مقابل نگاه  امیب دیکه من همون آشووغال دور انداخته شوووده ام ...بگ
 ...رونیمتعجب حشمت خان گششتم و رفتم ب

...بازش کنم و یخواسووت برم سوومت در خروج یباغشووون ...دلم م یتو رفتم
 ازش جدا شده بودم... شیهفته پ کیکه  ییایخودم...دن یایفرار کنم به دن

 زا نوهام گشاشتم... ینشستم و سرم رو رو نیزم یدرخت رو کی کنار
 کاب*و*س... هیخواب بود ...بهتره بگم  هیمثل  یچ همه

پفک گرفتم با  هیاومدم...با دست پر هم اومدم... ؟منییکجا ی....مامان مامان
 ...میهم بخور

 کآشووپزخونه سور یحال ...تو یرفتم باال و رفتم تو اطیح یمانیسوو یپله ها از
باره سووفارش دمیکشوو ...ا پس کجاسووت ...؟ البد رفته خونه اعظم خانم دو

که  یاتاق تا لباسووم رو عوض کنم....مامانم در حال ی...رفتم تورهیبگ یاطیخ



بود رو یگوشووو لفن دسوووتش  بود ...ج نیزم یت تاده  ف  دمیزدم و دو غیا
شما شده بود و چ شده؟...لباش کبود  س یطرفش....مامان چت   یاهیبازش 

 یو نم دمیچرخ یدور خودم م هیگر غویبود...با ج دیسووف دیت...سووفنداشوو
 زنگ زدم به اورژانس... عیکام....باالخره به خودم اومدم و سر کاریدونستم چ

تانیب یراهرو  یتو بده  یکیمنتظر بودم ...منتظر  مارسوو مانم خبر  ما که از 
باالخره  تاق هی... مد ب یدکتر از ا مانم رو برده بودن توش او ما م ...رفترونیکه 

 طرفش...
 ...؟ دییشما ماریهمراه ب – دکتر

 _بله...
 دستم به دامنت مامانم چش شده...؟ دکتر
به پاش کرد ...البد توقع داشوووت  هی دکتر ه پاش باشووو یدامن گل گل هینگاه 

 ...اه...دکتر با لبخند نگام کرد :
 ...؟یدار یچه نسبت ماری_با ب

 _دخترشم...
 گفتم : ندارم عی...خواست رد بشه که سرادی_زنگ بزن پدرت ب

 کرد تاسفشو نشون نده... یسع دکتر
 ....یکس ی_خب زنگ بزن به برادرت ...اقوام

 ...ستین یکس گهی...دمیخونواده ا هیدکتر ....منو مامانم  ی_ ندارم آقا
 گفت : یکنه و با ناراحت یدکتر نتونست ظاهر ساز نباریا

 به خودت بگم... دی_پس با
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 ...؟وی_ چ
 بشه... یبستر دیزود تر با ی_متاسفم دخترجون مادرت هرچ

 بشه ..؟چرا..؟ ی...؟بستر ی_چ
 عمل بشه ... دیبا عتریداره که هر چه سر یجور تومر مغز هی_ مادرت 

نگاه  کرد یارم عبور مافکنده داشووت از کن ریبه ز یبهت به دکتر که با سوور با
 رو زمزمه کردم... یلب چند بار اسم تومور مغز ریکردم...و ز

 یخواب باشووه ول هیخواسووت همش  یبودم...دلم م جیگ یلیخونه.... خ رفتم
ستم با نها یسرم رو ینبود ....جا س تید  یکوبوند تو یرو م تیواقع یبدجن

سوورسووام آور بود...بدون  مارسووتانیب ی نهیکنم..؟هز کاریچ دیسوورم...حاال با
س چیه  یاجاره ا یخونه  هی...با یپس انداز چیکنه ....بدون ه مونیاریکه  یک

 بود ...؟ با فکر کردن ییچه بال گهید نیا ای...خدامیدادیکه اجارش رو به زور م
شا نیبه ا ضوع که  سا دیمو  دمیوکنم د دایپ یزیچ ییمامانم بتونم طال لیتو و

 ...نیزم ریسمت ز
مامانم  لیوقت سوور وقت وسووا چیندارم ه ادیصووندوق مامانم رو بازکردم... در

باشووم ول با  یاالن مجبور بودم...تو یاومده  تا عکس بود   هیصووندوق چند 
ستبند طال صندوق رو بردم باال ...همه  هینوزاد و  ید سنامه... سا ،  یشنا عک

ا نوزاد ب هیعکس بود که ....عکس  هی یپدرو مادرم بودن...ول یعروس یعکسا
دسووتبند اسووم پونه حک شووده بود  یدهنش...رو یتو یپسووتونک صووورت هی

 بود؟ ی...پونه کمیو....شناسنامه رو باز کردم...پونه حک
ص مرخ مارستانی...با فروش دستبند ...اجازه دادن مامانم از بستیمهم ن فعال

 بشه...



 یعصووبان یلی...خدمید ارویو چ الشیرفتم سوور وقت وسووا دیفهم یوقت مامانم
 هی دیوقت نشووه ...با گهید دیگفت: چکاوک من شووا هیبعدش با گر یشوود ول

 رو بهت بگم... ییزایچ
اون منم بغض  ی هیرفت ...از گر یقلبم فرو م یمادرم مثل مته تو یاشووکا

 که زد کم کم بغضم پر از نفرت شد... ییبا حرفا یکردم...ول
 یه با خودم کنار اومدم که براهفته از اون روز گششووته و من باالخر کی حاال

 کار... نیبهتر نجاینجات مامان آمدن به ا
ا که ب دمیگفت پونه سوورم رو بلند کردم و زهره رو د یزهره که م غیج یصوودا با

 کنه... یو منو نگاه م ستادهیپله ها ا یلرزه باال یکه م یدر حال هیگر
 یاز جام بلند شوودم و رفتم سوومتش ...نسووبت بهش احسوواس خاصوو آروم

رو از  ...دستاشستادمیخواستم نداشته باشم...روبروش ا یم دمینداشتم....شا
شمت خان هم در حال یهم باز کرد که مثال برم تو شک تو یبقلش...ح  یکه ا

 کرفصورتم ... یبود و زل زده بود تو سادهیچشماش جمع شده بود کنار آراد وا
 گشت...رو به زهره گفتم... یم یکنم دنبال نشون

 بقلت...؟ یتو امیب دی....؟مثال االن با ی_که چ
 شد ... ریدستاش افتاد کنارش و اشکاش دوباره سراز آروم
 خانوم... نی_بب

 خانوم...؟!!!-زهره
سوخت...ول کلحظهی صال آدم ن نکهیبا فکر به ا یدلم به حالش  چه  ستیاون ا

 رحم شدم... یدود شد رفت هوا...دوباره ب میدر...دلسوزبرسه به ما
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ده که جزو خونوا نجایا ومدمین نیزهره خانوم..من به آراد هم گفتم ...برا ا نی_بب
مت  ی مت حشوو خانواده دارم ...فقب...رفتم سوو ما بشووم من خودم  شوو

 صورتش خب انداخت... یقطره اشک رو کی...ستادمیخان...روبروش ا
ان حشوومت خ نیخوام...بب یازتون کمک م کاتونیاز نزد یکی_فقب به عنوان 

... 
کردم  مشت یو دستا ادیتونستم آروم و مودب صحبت کنم پس با فر ی...نم نه

 دادم: یهوا تکونشون م یکه تو
شمت...من ه یم تیادی_ نه خان ز شما ها رو قبول نم چکدومیکنه...ح  یاز 

 ریبدون...که تو به غ زویچ هیقب ...ف دیخوام شووما هم منو قبول کن یکنم و نم
 یزمان یعشاب وجدان قتل بابام ، عل دیدور انداختن من با یعشاب وجدان برا
تو  هنکیا یبود برا مده سال ی...؟ وقتگمیم یچ یفهم ی...م یرو هم داشته باش

فت ز نیماشوو رینرم ز ابونیخ نار و ر خت ک ندا  ی...میلیتر ری.... منو ا
له شوووده دمی...منم دیلی...؟تریفهم بدن  بام رو هر شوووب تو خواب  ی... با

ستم حرف بزنم...فکر کن  یسال نم کی...دمیدیم س هیتون ساله تا  ن دختر ده 
دونسوتم...با  یم اتلکرده...من خودمو ق یاعصواب مصورف م یبلوغش دارو

به اون  یداد یکردم...اگه منو نم دایرو پ یاالن قاتل اصوول یاون سوونم ....ول
 ...که االن کهیحام هیگاه ... هیتک هیمرد بود.... هیسوور رق یباالخانواده ...االن 

نه...م ازیبهش ن ندگ یدون یداره کمکش ک جا ز با چ یمن تو ک  یکردم...؟
 ...؟ردمک یزندگ یکردم...؟چجور یزندگ
 ...نیزم یکم اوردم نشستم رو نفس



مردونه شونه هاش رو بلرزه در اورده  یحشمت خان که حاال حق حق یپاها به
کفشوواش خم شوودم و با  یو رو نیزم یبود نگاه کردم ...خودمو سووروندم رو

 گفتم: فیضع ییصدا
تنه منو بزرگ کرد  هیکه  هیبه اون زن کمک کن....اون رق کنمی_ازت خواهش م

شوهرش و ب شت  یدختر یروح یماری...با مرگ  که به عنوان دخترش قبول دا
ست مرهیمیمد...اون زن حاال داره مکنار او سم رو از د و  دمی....من دارم تنها ک

 ....شمیکس م یدوباره ب
 نشسته بود نگاه کردم... نیزم یحشمت خان که حاال روبروم رو به

ستانیب یکنم کمکش کن....تو ی_خواهش م ستر مار وب خ یکن...وقت شیب
 تو و خونوادت محو بشم... هیپولتو بهت برگردونم و از زندگ دمیشد قول م
شمت شما یخان به دختر ح شده بود و از زور  ایسبزش در ینگاه کرد که چ

تونسووت راحت  یبود م قی....اونقدر نفرت تو چشووماش عمدیلرز یبغض م
شخ ستاش رو از هم باز کرد تا دختر صشیت رو که دخترش بود رو  یبده....د

 متوقف شد... غشیج یداتا دستاش رو برد جلو با ص یول رهیدر آغوش بگ
 ...؟یکن یم کاری_ چ

 دخترم ...من...من...پدرتم...-خان حشمت
د مر هی نکهیبهشووته و از ا یپدر من االن تو ی...ولهیقشوونگ ی_پدر ...؟کلمه 

 کشه ....پس برو کنار... یمن رو بقل کنه عشاب م بهیغر
 خواد منو بقل کنه...؟ یکرده...؟م یخودش چه فکر شیحشمت پ یآقا نیا

http://www.roman4u.ir/


....به زهره دیکش یم گاریو س نییسمت آراد که سرش رو انداخته بود پا برگشتم
ه رو خفه کن شیگر یداشت صدا یدهنش بود و سع ینگاه کردم که دستش رو

 ...دوباره رو به حشمت خان گفتم:
 ....لطفا ....به مامانم کمک کن... میحک ی_آقا

 ...یکنم تا تو منو ببخش یم یر کاردخترم ...من ه-خان حشمت
ج زن رن هینکن...به خاطر  نکاروی...دوما به خاطر من استمی_اوال من دخترت ن

 انجامش بده....چهارما... دهیکش
 _سوما...

شدت  به سم رو با  سمت آراد که دوباره عرض اندام کرده بود نگاه کردم....نف
 ....رونیدادم ب

 خب... لهی...خستی...دست خودت ن.یدار یکال قاط ی_نه انگار
 به حشمت خان گفتم: رو

اه نگ هیبخشمت... ینم چوقتی....سوما من ه نیفرما ی_گل پسرت درست م
از  عیبخشوومتون...و سوور یبگم نم دیبه مامان آراد کردم و ادامه دادم.... البته با

 جام بلند شدم...
 ...یدون یرو نم زیتو همه چ-خان حشمت

 نه...؟ ای دیکن یدونم ....حاال کمکم م یبدونم رو م دیرو که با ییزای_چ
 _خونتون کجاست ؟

 ...ای_دنبالم ب



که که پشووت سوورم  میهفته ا کی ینگاه به خونواده  هی...؟ یخونه ا ی_مامان
ناراحت با  نداختم و  کردنینگاه م کمونیکوچ اطیبه ح یبودن و  ند پوزخ هی؛ ا
 صدادار زدم....

 ...یی....اونم چه مهمونامایدار_مهمون 
دو تا  عیبه دلم چنگ انداخت...سوور یداد...!نگران یدونم چرا جواب نم ینم

 اتاق.... یرو رد کردم و خودمو انداختم تو اطیح یمانیس یپله 
 (:مامان..غیشه.........)با ج ینه....نه باورم نم-

باره مثل دفعه  عیسوور که دو مامانم  تاده بود  نیمز یرو یقبل یبه سوومت  اف
 اومدن تو .... عیاونام سر غمیج یرفتم....از صدا

 ....نیکن یکار هی:...ترو خدا...ترو خدا هیبا گر من
******* 
...مامانم .دمینشستم و با استرس پاهام رو تکون م مارستانیسالن ب ی_االن تو

شنده نم نیشه .... من با ا ینم ینجوریاتاق عمله ....نه ا یاالن تو  یانتظار ک
صداامیتونم کنار ب شدم و به  صدام م ی....از جام بلند  کردن  یآراد و زهره که 

انم از که مام یگرفتم تا وقت میکردم....تصووم دایتوجه نکردم ....نماز خونه رو پ
نم چند دو ینماز بخونم....وضو گرفتم و اقامه بستم....نم رونیب ادیاتاق عمل ب

ب که داشووتم  عت بود  خداسوووا مک م کردمیم ازیخودم رازو ن یا   یو ازش ک
 زهره که همراه با بغض بود منو به خودم اورد.... یخواستم....صدا

 ...رونی_دخترم...مامانت رو اوردن ب
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از جام بلند شدم....پر از آرامش شده بودم....چادرو سر جاش گشاشتم  عیسر
 .... دمیپوش یکه کفشام رو م یو در حال
 بهم بگه دخترم.... یمامانم کس ریخواد به غ ی_دلم نم

 یاتاق که فقب م هیکه مامانم رو برده بودن ... ییکنارش گششووتم....رفتم جا از
 ....نمیمامانم رو بب ششیتونستم از پشت ش

 اصرار کردن کنارم بمونن با اخمو تخم فرستادمشون رفتن.... یهر چ شب
نگاه  میزدم ، به سوواعت مچ یقدم م مارسووتانیب یراهرو یکه تو ینجوریهم

صبح نم ی....نمکردمیم شما یشد...! دلم م یدونم چرا  ست دوباره چ  یخوا
شک ستم رو نمیمامانم رو بب هیبازو م ش ست یصندل ی....ن ارا و به رفت و آمد پر

 ....امدیخوابم م یلیگرفت...؟من که خ یخوابشون نم ناینگاه کردم....ا
******* 

شته بود ....ول یهمه  لیزنگ موبا یصدا سخت نیهنوزم آبت یاتاقو بردا انه سر 
شت به ا یسع شو محکم  یمزاحم ب یصدا نیدا شه و بخوابه....متکا توجه با

شار م یرو شش ف سع یگو صدا کردیم یداد و  خش خش موهاش که به  یبه 
 شدن گوش بده.... یم دهیمتکا کش

 ...ی_َاه ه ه ه ....لعنت
شو پرت کرد طرف در ....کالفه از جاش بلند  یتو ست و با ل ش رخت خواب ن

با مت مو  یکارش داشوووت خودش رو م زیم یکه رو لشیشووود و رفت سوو
رو  یگوشوو دیکشوو یم ازهیخاروند و خم یکه سوورشووو م یکشووت....در حال

شت....کر ساعت  یمیبردا ساعت نگاه کرد.... شاورش؛ به  صف  2بود ، م ن
 ع شدقط لیشب بود....زنگ موبا



 ....شی_آخ
شت صدا یبرم دا شت بخوابه، که دوباره  سر یگ شد....  یه دکم عیزنگ بلند 

 اتصال رو زد....
 یخوا ی...؟م یزن یزنگ م یشب ه نموقعیمعلوم هست چرا ا ی_ مرد حساب

 اخراجت کنم...؟
خوام سوور به تنش  ی...به جون زنم که مدی...به قرآن مجسی_سووالم جناب ر 
به ج باشوووه .... فت سوون مدنیدر ن بارمیکه  المیبیون ج تا  و به جون دو .....

 دخترام...به....
 مهمه.... دمیبزن ...فهم تویخب ...حرف اصل لهی_بسه....بسه...خ

ناب ر  کام یکی.... سی_ج نامونیاز   یم مانیکه داشوووت از اهواز سوو و
خوان  یشووده ...االن م یبدجور زخم نشی...تصووادف کرده....سوور نشوووردی
که  یشرکته....گفتن مسئول اصل یکنن ...چون راننده  شی)...(بسترمارستانیب

 ....اتاق عمل یتو مشیبده تا ما ببر تیکه رضا ادیب دیاستخدامش کرده با
 رسونم... یخب ....قطع کن...خودمو م لهی_خ
سوومت  دیدو دیلباسوواش رو پوشوو عیتلفن رو قطع کرد ...سوور نکهیاز ا بعد
 روند.... مارستانیبه سمت ب شیکروت مشک...سوار نگیپارک
ضا نکهیاز ا بعد ستانیب یها نهیداد و هز تیر صم مار ساب کرد....ت  میرو ح

 نینگاه به سوورتاپاش کرد...اول هی.... رونیب ارنشیگرفت بمونه تا از اتاق عمل ب
 سوومت هیکوتاهش هر کدوم به  ی...موهاییجا رفتینا مرتب م نقدریبار بود ا
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راسوت شولوارش چروک بود....و  ی..لباسواش سوت نبود....پاچه رفته بودن..
 کفشاش واکس نخورده بودن...

 خوره .... یحالم از خودم بهم م ینجوری_َاه ... ا
ست ش ست هیراهرو .... یتو یصندل یرو ن ود و دختر ب هیکه  شینگاه به بقل د

شت چرت م ستارا که در ر یدا سرش رو برگردوند و به پر فت و زد انداخت....
 نگاه کرد.... دنشییپا یم یچشم ریاوقات ز یآمد بودن و گاه

با ا یعنی نیا کهی... ته ا ن به....الب جشا بازم  به  ثل روز براش روشوون  نینامرت م
 یلی...؟من که خرهیگ یخوابشووون نم نایبود....دوباره به پرسووتارا نگاه کرد....ا

پشوووت سوورش و چشووماش رو  واریداد به د هی.....سوورش رو تک ادیخوابم م
ست....با افتادن چ سر یرو یزیب سر  عیشونش .... شماش رو باز کرد.... چ

 بود.... شیدختر بقل دست
 دلم بزارم....؟ یکجا نوی_ا

کرد خودشووو بکش کنار که دسووت دختر دور بازوش حلقه شوود....و در  یسووع
 ....دیکش یا ازهیکرد...خم یشونش جابجا م یکه سرش رو رو یحال

 نیرت خودیاز ب یکی...؟نکنه فکر کرده من متکام....؟امشوووب هیچ گهید نی_ا
ه ک یدختر در حال نباریعقب که ا دی...و دوباره خودش رو کشوومهیزندگ یشووبا

ون ا رهنیبازوش....پ یرو دیاخم کرده بود سوورش رو بلند کرد و با دسووت کوب
 دوبارهشووونش ....و با لبخند  یرو دیرو صوواف کرد و سوورش رو محکم کوب

 ....دیکش یا ازهیخم
 خشن نقدریمن بالشم...؟؟؟ آدم بالشش رو هم ا کنهیفکر م یجد نی....ای_آ

 کنه .... یمرتب نم



دردش  دختر هیبود که در برابر ضربه  یبازوش اونقدر محکم و عضالن نکهیا با
 ....ادین
صورت بچگونه  هی صوم بود....انگل افشیدختر کرد ....چقدر ق ینگاه به   مع

 مزاحم....
کنه  هیگرفت فکر کنه  می....تصوومواریداد به د هیشوود و سوورش رو تک الیخ یب

 ....چشماش رو بست ...دهیبهش چسب
 کرد آروم چشماش رو باز کرد.... یمشاورش که صداش م یصدا با

 .... رونیاز اتاق عمل اوردنش ب سیجناب ر -یمیکر
ست هی و صم شینگاه به دختر بقل د بود  دهیخواب سشیر  یشونه  یرو یمیکه 

 کرد....
.فقب با من نداره... ینسبت چیه نیخود نکن ....ا ی...؟ فکر بیکنینگاه م وی_چ

ثل سوور مان رو بب میبه من....زود تر بر دهیچسووب چیم  ی....وجور مینیرح
 ....و از خوابشیکنار یصندل یکند که چکاوک با سر پرت شد رو یازصندل

 ....دیپر
نگاه به  هیرفتن نگاه کرد ..... یکه پشت به اون داشتن م یبه دو تا مرد یجیگ با

 ....رهیساعت انداخت ، پنج صبح بود؛ موقع نماز ... بلند شد تا وضو بگ
 یبرگشت عقب و به دختره که در حال مالش سرش داشت پشت به اون م نیآبت

 و انداخت باال و به سمت اتاق رحمان رفت..رفت نگاه کرد و شونه هاش ر
بهش نگاه کردم...کاش  شهیسمت اتاق مامانم و از پشت ش دمیاز نماز دو بعد

 طاقت نداشتم... گهی....د امدیزودتر بهوش م
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 ...!دیاتاق گفتم:ببخش یرفت تو یکه داشت م یپرستار به
 _بله...

 ...؟ادیبهوش م ی_ک
 نگران من کرد و گفت: یبه چهره  ینگاه هی پرستار

 ای ادی...حاال با خداسووت که بهوش برهیم نیتا ظهر از ب یهوشوویب ی_اثر دارو
 نه...؟

 ....؟ادی....ممکنه بهوش نیعنی....یعنی...؟ هی_منظورتون چ
 شده بود....گفت: مونیاز حرفش پش یکه انگار پرستار

 اتاقش.... ینزدم ....فقب به خدا توکل کردم و رفت تو یحرف نی_من همچ
 زانوهام... یو سرم رو گشاشتم رو نیزم ینشستم رو چنده

فکرارو از ذهنم  نی، ا نکهیا یکنم....؟برا کاری...من چادیمامانم بهوش ن اگه
سوواعت  میافتاد ن ادمیدرد گرفت... یسوورم...که کل یتو دمیکنم....کوب رونیب
 ...یخورده به صندل شیپ

 اومدن .... میده بود که خانواده حک ساعت
 ...؟ومدهیپونه جان بهوش ن-خان حشمت

 ...ومدهیپونه...اسم من چکاوک...نه هنوز بهوش ن دیلطفا به من نگ شهی_م
 تو...؟ یبر رمیاز پرستارش اجازه بگ یخوا ی_م
عد از چند نمشیبب کیخوام از نزد یگفتم:واقعا...؟آره م یخوشووحال با ....ب
 حشمت خان با پرستار اومد و گشاشتن که من برم تو... قهیدق
آهسووته رفتم سوومت تخت مامانم...کنار تختش زانو زدم و دسووت  یقدم ها با

 دستام... یو سردش رو گرفتم تو دیسف



باره  یمامان -بغض با به مالش دسووتش و  یکرد خیتوکه دو ...شووروع کردم 
 دهنم گرمش کنم.... یکردم با هو یم یهمزمان هم سع

 یپرندتو تو یخوا ی...؟تو که نمیمنو تنها بزار یخوا ی....تو که نم ی_مامان
 یکس چیه زویچ چیقفس بدون ه ی...اونوقت من تویو خودت بر یقفس بزار

صووداش از بلبل قشوونگ تره  یگیچکاوکت که م یخوا ی....تو که نمرمیم یم
نتونسووتم تحمل کنم ....سوود  گهیوب شووو ....د....؟ پس زود زود زود خرهیبم

شتم رو صورتم رو گشا ست... شک شکام  تخت ،کنارمامانم و هق هقم رو  یا
 توش خفه کردم...

سرم رو بلند کردم....اول فکر کردم  با ست مامانم .... ساس تکون خوردن د اح
ما وقت کاش لرز یتوهم زدم ا تار  رونیب دمیدو عیسوور دیپل با دکترو پرسوو و 

 ...اومدم.
شت و همش ناله  یلیخ یساعت بعد مامانم کال بهوش اومد....ول کی درد دا
ستن بهش آرامبخش تزر یکرد....وقت یم ست  قیخوا ست د شون خوا کنن، از

 نگه دارن....
 دهید دنیدرد کشوو نیاز حشوومت خان که در ح ریاتاق به غ یاز افراد تو مامانم

 د....صدام کر یفیضع یباشن....و بعد با صدا رونیبودش و من، خواست که ب
 ...زمیعز ای..بی_چکاوک...مامان

 خواد بهم بگه قشنگ یکه م یزیکردم چ یرفتم کنار تختش....احساس م آروم
 ....ستین

 ....نجامی...من ا ی_جانم مامان
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کاوک ....دخترم ....من م تونم مواظب  ینم گهی....د رمیکه دارم م دونمی_چ
 یری....بازم هرجا میکن یخوام ....زندگ یوچولوم باشووم....ازت مچکاوک ک

 ....قول بده ....قول بده...یببر یهمراه خودت شاد
 ی....و نشووسووتم رودی....تو بایبمون دی....تو با هیچه حرف نی: مامان اهیگر با

 زار زدم.... نویزم
 کالفه و ناراحت بود.... مامانم
خوام  یدسووت من ....حاال من م یروز پرندتو سووپرد هیحشوومت خان -مامان

ا خودت...نزار تنه شیچکاوکمو بسووپرم دسووتت....مواظبش باش....ببرش پ
 حساسه.... یلیبمونه....چکاوک من خ

 سرعت از جام بلند شدم....و رفتم سمت تخت.... با
سهیگر با ست ک سپر د  ..ما..یازم مواظبت کن دیخودت با ی:نه مامان ....منو ن

 مگه نه...؟ فقب منو تو ....تنها باهم.... میخونواده ا هیباهم 
 با درد دستم رو گرفت .... بروم لبخند زد و آروم چشماش بسته شد.... مامانم

زدم و  غینکن.....ج ی_مامان ....مامان....تکونش دادم ....مامان با من شوووخ
.....مامان منو نسوپر یبدون من بر یکردم....نه مامان نرو ....تو حق ندار هیگر

....ن....و همه جا ی....م...ن...و ....نس...پر ....دس....ت ....انیدسوووت ا
 شد..... کیتار

خواسووتم جز خودمو  یچهلم مامانم بود، تنها رفتم سوور خاکش ....نم امروز
 میباهاش حرف زدم.....و قول دادم روح یباشووه.....کل یا گهیخودش کس د

 تا اون خوشحال بشه.... ارمیرو بدست ب



شووودم و  هوشیکه بهم وارد شووود، ب یکه مامانم رفت ....منم با شوووک اونروز
ستم تو سپار ینتون شم.....تا هفتم مامانم تنها چ شیخاک  ه حس رو ک ییزایبا

بارم  نیآخر یبرا یرفتن....حت یدستم فرو م یبود که تو ییکردم سوزن ها یم
صورت مهتاب ستم  شوک  یوقتکنم..... یباهاش خداحافظ و نمیببب شوینتون از 

 یخوام تنها زندگ یگفتم م میخارج و متوجه اطرافم شووودم ....به خانواده حک
 یم نکهیحشوومت خان و ا یبا حرفا یخودم....ول یخونه  یکنم ....تنها تو

مامانم رو اجرا کنم ....قرار شد فقب تا چهلم تنها  یخواسته  نیآخر دیگفت با
 یکه اجاره  یدارم نه کار ینه پول دمیفکر د یباشم و بعدش.....منم بعد از کم

 کنم .....پس به ظاهر قبول کردم..... یخونه رو بدم و زندگ
ستم و منتظرم تا ب یمانیس یپله  یکنار چمدونم رو االن ش  رمی.مدنبالم... انین

 بخشمشون..... یوقت نم چیکنم....ه یقبولشون نم یاونجا ول
نگاه رو به خونه کردم و  نیزنگ چمدونم رو برداشووتم آخر یصوودا دنیشوون با

 رفتم سمت در....
 به به سالم؛ خواهر من چطوره....؟-آراد

شتم جوابش رو  هی صله ندا صد تا فحش بدتر بود....حو نگاه بهش کردم که از 
 نزد.... یحرف گهیبدم....اونم د

 راه افتاد رو به من گفت: ی....وقتنیسمت ماش رفتم
 راحت شده بود.... الشی....انگار خیزن یحرف نم یالت گهی_اقال د

 ....زنمیراحتت رو بهم م الیخ نیزدم و تو دلم گفتم به وقتش ا شخندین هی
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زرگ بود ب یلیخونشون ....تازه به اطرافم نگاه کردم....باغشون خ میدیرس یوقت
به  شیکیشد  یم یبه ساختمون منته یکیداشت ....که  ی.....دوتا جاده اصل

 یجاهاش برا یرفت.... همه جا پر از چمن بود که بعضوو یباغ م یاون ته تها
 هیم بود....و کنارش زرگاستخر ب هیاونورتر  کمیبودن ..... دهیراه رفتن سنگ چ

به ردبود....دوطرف جاده ر یچهارتا صووندل زویم مجنون کاشووته  دیب فیو 
 بودن.....

شمت خان جلو زهره شون و با  یدر ورود یو ح سمت منتظر من بودن....رفتم 
 سالم دهنم رو بازو بسته کردم..... یاکراه به نشونه 

 ....؟یسالم پ....چکاوک جون....خوب -زهره
 لبخند جواب به اصطالح سالمم رو داد .... هیخان هم با  حشمت

 خونه.... یدستم رو با ذوق گرفت و بردم تو زهره
شون صندل یلیهم خ خون سالنش پر بود از مبل و  ر ....دور تا دویبزرگ بود....

نا ش یخشگل یها یبودن که توش ماه دهیکش یا شهینوار ش هیسالن هم  وارید
 نشده بودم....؟ یواضح زیچ نی....چرا قبال متوجه همچکردنیم

 ینگاه کنم ...منو کشون کشون برد سمت پله ها....باال شتریمهلت نداد ب زهره
گار  ها ان له  به همون بزرگ گهید یخونه  هیپ مه یبود ....ول نییپا یبود....  ه

سمت  نییبا پا زشیچ شت و انگار راحت تر بود.....من و برد  هرو را هیفرق دا
 از درا مکث کرد.... یکی یکه توش چند تا در بود جلو

 ...زمیاتاق توا عز نجایا -زهره
باز کردم  یوقت تاق آب هیدرو  ها آب یها آب واریروم بود....د یجلو یا  ی....پرده 

 بود.... یهجده متر دیاتاق شا هی....یآب ی....رو تختی....فرش آب



 ....استراحت کن.....زمیعز زارمیتنهات م -زهره
صله شتم دهنم رو باز کنم و بگم به من نگو عز حو س ی.وقت....زمیندا ت درو ب

ستم رو ش سرم رو گرفتم ب ین ستام که رو نیتخت.... ش یدوتا د ته زانوهام گشا
قرص خواب بخورم و بخوابم ....سرم رو بلند  هیخواست  یبودمشون....دلم م

در  تق تق یصداکه  ارمشیو ب رونیخواستم برم ب یکردم....چمدونم کو...؟ م
 بلند شد ...آراد بود....

 ...؟یپسند ی_اتاقت چطوره م
شه  به شت گو سر اکتفا کردم....چمدونم رو گشا د اتاق و با لبخن یتکان دادن 

بود که  نیکارم ا نیخارج شوود....رفتم سوومت چمدونم....بازش کردم....اول
 قرص هی....بعدش هم با خوردن یپاتخت یقاب عکس مامان بابام رو بزارم رو

 ....دمیهمون وسب اتاق با همون لباسا خواب
خت بودم و روم هم پتو  یشووودم هوا روشوون شوووده بود .... رو داریب یوقت ت

با بدون اجازه ن یبهشووون م دیبود...اعصوووابم خورد شووود ...  یتو انیگفتم 
اجازه به من دسووت نزنن...بلند شوودم...خوبه حاال لباسووام رو  یاتاقم....و ب

ست زیبل هیعوض نکردن...از تو چمدونم  شک نیآ  یکششلوار م هیبا  یبلند م
 ...دمیدراوردم و پوش

رو از موهام جدا کردم......موهام  پسوومیرو از سوورم باز کردم....کر میروسوور
رون پام بود....چون مامانم دوست داشت بلند  یحدودا تا وسطا نییپا ختیر

برام  سوووتین ی....حاال که کسوو سوووتینگهشووون داشووته بودم....حاال که ن
 .کردم... یببافتشون....حتما کوتاهشون م
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م لباسم ....که باز یمرتب کردنشونو نداشتم ...همشون رو انداختم تو حوصله
 ...نییشدم....درو باز کردم و رفتم پا الشیخی....ب رونیزد ب شیاز ته لباس کل

نگاه کردم، سوواعت هفت بود....حتما خواب بودن...بعد از  میسوواعت مچ به
شو یکل ست شتن د ستم و رفتم تو دایرو پ ییگ ش صورتم رو  ست و   یکردم...د

پارکت کف  ی...نشووسووتم رو نمیمبل بشوو یخواسووت رو یسووالن.....دلم نم
شووکمم ....ته دلم از ضووعف مالش  یخونشووون....زانوهام رو جمع کردم تو

دونم چه مدت گششووته بود که  یزانوهام نم ی....سوورم رو گشاشووتم رو رفتیم
 ند کردم....شونم نشست ...سرم رو بل یرو یدست
 ..از جام بلند شدم....آروم سالم کردم....کردینگاهم م یبود که با نگران زهره

 حالت خوبه....؟ زم،ی_سالم عز
 _آره خوبم ...فقب گشنمه...

 تا برات صبحونه آماده کنم.... میفدات شم بر ایبرات...ب رمیبم ی_اله
 که... زدمیرو هم م نمیریش ینشسته بودم و چا زیم سر

هلم ....چیاریرو در ب تیمشک یلباسا گهید ستیچکاوک جون...بهتر ن-زهره
 مادرت هم گششت....

 ....ارمیخوام درشون ب یسال نم هی_تا 
 ...؟ آخه....چرا....؟یچ

 ....با دهن پر گفتم:گشاشتمیرو به دهنم م یکه لقمه ا ی_در حال
 ندارم.... یخاص لی_دل
 ......تو.ینجوری....ای_ول

 ....از جام بلند شدم.... زیم یرو دمیرو کوب دستم



لت نکن...تو ه یکارا ی_تو خا ندار ینسووبت چیمن د به  یبا من  که بخوام 
 حرفات گوش کنم....

ونه خ یخواست تو ی...رفتم سمت اتاقم ....دلم نمرونیاز آشپزخونه اومدم ب و
ها دلم م مدت  عد از  ته  یمیدوسوووت صووم هیخواسوووت  یبمونم....ب داشوو

به خاطر وضووع تا االن   ینم یمیصووم یبا کسوو میزندگ تیباشووم....آخه 
ست تو یشدم....دلم نم س میزنگ یخوا شه....آخر یک ستم  نیسرک بک دو

 ....دمشیند گهیرو گرفتم د پلممید یبود که وقت ایاسمش پر
 مزخرف که با آدماش یخونه  نیا یتو ینجوریگشتم....ا یکار م هیدنبال  دیبا

 ....کردمیدق م ی، حتم کردمیم یبگیراحساس غ
سمت باغ باز م یسمت پنجره  رفتم  یه هاپر از بوت نیی....پاشدیاتاقم ....به 

 کاشته شده بود.... یکه توشون سبز ییگل بود و باغچه ها
سمت ب یرو کامل باز کردم رفتم رو پنجره ستم....و پاهام رو به  ش  رونیلبش ن

ستم..... ریز دیدو یحس خوب هیکردم... زونیآو ش هامیبچگ ادیپو با افتادم که 
....و من بعد از به خواب رفتن اونا میدیخواب یبا مامان بابام سوور پشووت بوم م

 ....کردمیو به آسمون نگاه م شستمیلب پشت بوم م
هام....چشمام رو بستم و  هیداخل ر دمیخنک صبح رو با ل*ذ*ت کش یهموا

شووعر کوچولو  هی هامیبچگ ادی....به  دمدایدر همون حال که پاهام رو تکون م
 خوندم.....
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قد ادیم ادتی  نیریشوو ازامونی...؟...پ میکاشووت یم ازیپ گهیباهم د مایاون 
بود ...!...دوسوووش  مونی...؟....مشوووترمیداشوووت یبود..!...مشوووتر چل  ک

 .....؟مینداشت
 .....ومدین ادمی شویبه ذهنم فشار اوردم بق یچ هر

 دمیکردم....پر فیکه اون لبه نشووسووتم و برا خودم خاطره تعر یمدت هیاز  بعد
تنم کردم.....موهام کامال پنهان  زمیبل یاتاق ....مانتوم رو برداشووتم و رو یتو

شلوارم برا ب ش رونیشد..... سب بود....بعد از پو سر دنیهم منا از اتاق  یرو
شام رو م شتمبگم دا یزیبه زهره چ نکهی...بدون ا رونیاومدم ب ش یکف تا  دمیپو

 که.... رونیبرم ب
 ....؟یریم یاااا چکاوک کجا دار-زهره

 ....رونی_ب
 یبر یخوا یم یخاصوو یبود...؟اگه جا رونیب یمنظورم کجا نمیب ی_دارم م

 صبر کن آراد رو صدا کنم ببرتت....
 یرو بستم....کمرم رو صاف کردم.....چپک میبند کفش ال استار مشک نیآخر

 نگاهش کردم....
....فقب نجامیعالقه ا یخونه مهمونم....فکر نکن از رو نیا ی_فکر کن من تو
....خواهشوووا برام سووخت ترش کنمیرو تحمل م بیشوورا نیبخاطر مامانم ا

 بهت جواب پس بدم..... ستمی.....من موظف ننینکن
 .....رونیسمت ب دمیراهمو کش و

 ؛ شرکت ما به شما اعتماد صد درصد داره.... تیهدا ی_آقا
 نگاه کرد: فیبه مهندس شر نیآبت



سووپاس رو دارم  تیافتخارمه مهندس....از حسوون اعتمادتون نها ی هی_ما
 ....دیش ینم مانیپش دی....مطمئن باش

کنفرانس بلند شد و دستش رو دراز کرد و  زیم یصندل یاز رو فیشر مهندس
 بود دست داد..... ستادهیوبروش اکه ر تیبه مهندس هدا

شر یبعد از بدرقه  نیآبت ست و رو فیمهندس   یومبل روبر یدر دفترش رو ب
خسووته شوووده  یلینشووسوووت....کرواتش رو شووول کرد ....خ اسووتشیر زیم

 رهیصاف صاف راه بره ....سرشو باال بگ نکهی....از ا شدیبود....هرروز خسته م
 سیداره ....ر  فیتشر تیهدا نیمهندس آبتو با غرور به همه نگاه کنه....چون 

ساز نیبزرگتر ساختمان  شانهیو البته خاور م رانیدر ا یشرکت  سته  ده .....خ
احت آروم و ر یزندگ هینتونه  نکهی....از استیکه ن یزیبود از تظاهر کردن به چ

 سیبود و ر  سیخودش هم ر  یجلو یحت نکهیداشووته باشووه....از ا هیمثل بق
ل مب یجلو زیم یبزاره رو وخواسووت پاشوو ی.....االن دلش مکردیمابانه رفتار م

 کیموز یآهنگ جواد گوش بده.....از هرچ هی....دسوتاشوو از هم باز کنه و به 
حالش بهم م مه فکر م یخورد....ول یبود   یقیموسوو قشیکردن سوول یه

صدا کهیکالس صوصا  صدا ی.....والنیو ی.....مخ بود  نیمثل ا لنیو یخدا 
شه رو به جا ش یکه آر مغزش  ینورون ها ی....رو لنیو یمهایس یرو دنیک

از اول  شد و یکه به افتخارش برگزار م هایمهمون یمجبور بود تو یبکشن....ول
 یرو یزد، لبخند مردونه ا یم لنیو یکیتا آخر بخاطر حضووور پرشووکوهش 

 و تشکر کنه..... فیتر قشیبخاطر سل زبانیلبش بکاره و از م
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 فیدفترش رو تحمل کنه....ک نیتونسووت جو سوونگ یجاش بلند شوود ...نم از
محکم از  یسامسونتش رو برداشت و بعد از مرتب کردن خودش....با قدم ها

 ....رونیدفتر زد ب
سووواعت ده رو کنسوول  ینگاه کنه گفت که جلسوووه  شیبه منشوو نکهیا بدون

ارک پ کیکنار  ابونایخ یتو دنیچرخ یشد و بعد از کم نشیکنه.....سوار ماش
شت....پ ش ادهینگه دا ساش هم عم ی...حتدیشد ....نفس ک و از ته دل  قینف

 ورد نی....آروم از ماشووکردیتظاهر م دیهم با دنینفس کشوو یبرا ینبود....حت
 شد و شروع به قدم زدن کرد....

 یدختر سوورتا پا مشووک هیکه  مکتین هیقدم زدن نگاهش افتاد به  یاز کم بعد
 زد..... یپاش بود ورق م یرو که رو ینشسته بود و روزنامه ا پوش روش

شد....بهتر...  آروم ضورش ن ست....اما دختر متوجه ح ش صله ن کنارش با فا
 دخترا رو نداشت.... زینگاه ه یحوصله 

شووود و بازم به  رهیباغچه چمن بود خ هیدرخت کاج وسووب  هیروبرش که  به
 فکرفرو رفت....

کرد ...سوورش رو به سوومتش  یلبش زمزمه م ریرو ز یزیدختر که چ یصوودا با
 دیبرگردوند...حواسووش هنوزم به روزنامه بود ....با نگاه کردن به روزنامه فهم

تونسووت صووورت  یگرده.....نم یداره دنبال کار م هایازمندین یصووفحه  یتو
 ....دیشن یصداش رو م یول نهیدختر رو بب

چه  گهیخواد....مجرب د یب ممهندس مرد مجر هیگه  یم نمی_خب ..خب ا
کاش هیکوفت غت معن هی...؟ نه  یل نه مردم و  ند من  همرام داشووتم.....هرچ

به  یم یمنشوو هی گهیم یمهندس .....خب بعد خوان که.....اوههه حاال خو



زن خوب و  یدادن برا یکردم آگه یخوان ....وگرنه فکر م یم ینوشووته منشوو
 ازدواج..... یدار برا نهخو
 .....دیدختر رو شن یزدو دوباره صدا یپوزخند نیآآبت

 ایخوان..... یمهندس م ایخوان .... ی_واه واه واه .....حاال چرا همش مرد م
از  ووتریکامپ هیکجا بود ...؟ من تا حاال  پمیخوان ...؟بابا تا یم سوووانسوووهیل

 هیزد که  یقفل م تیبه در سووا ریمد شووهی.....تو مدرسووه هم همدمیند کینزد
قت  کامپوتراش و و قت  ها نرن سوور و چه   ادینکرده  یییخدااااا زیچ هیب

چه  یه یه یخراب بشووه.....ه وتراشینکرده کامپ یییییخداااااا ای.....رنیبگ
 ریکار گ هیاگه امروز  سووتمیکه بود.....چکاوک ن یبودا.....حاال هر چ ییروزا

.....خفه بابا....به تو  یزارم تق یاسمم رو هم م شموی....شده مرد بشم؛ مارمین
 .....ستیمربوط ن چیه
نه ول نیآبت با او  یریخود درگ چارهینه ....ب دید یفکر کرد طرف صووحبتش 

سم عج سمش چکاوک بود ....چه ا ضمن داره.....پس ا  ادیبود .... آدم  یبیم
 افتاد.... یبلبل و چلچله م

سر یم گهیکه د دختر سمش چکاوکه  ست ا شد وب مکتین یاز رو عیدون  لند 
 بلند گفت: یمتوجه حضور اون بشه با صدا نکهیدوباره بدون ا

 .... شهینم ینجوری_نه ا
 یها م قدم نیفکر کرد که با ا نیبلند و مصوومم به راه افتاد ....آبت یبا قدم ها و

 خواد کجا بره ؟
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و روزنامه رو جلوش باز کرد  دیچمنا خواب یاونطرف تر پشت و رو ، رو دید که
 یوپاهاشو ت یخاص تمیر هیچونش و شروع کرد با  ریدستش رو گشاشت ز هیو 

 هوا تکون دادن....
 ستیاصال براش مهم ن یعنیدلش گفت :  یبا تعجب بهش نگاه کرد و تو نیآبت

 ...!!!!؟؟نتشیحالت بب نیدر ا یکیکه 
 لحظه بهش قبطه خورد.... هیچمنا .... یراحت لم داده رو نهمهیالبد که ا نه
نگاه  نی...آخر کردیدختر عبور م یکه از جلو یجاش بلند شوود ....در حال از

رو  یکس نیکجا آخه همچ یآشنا بود براش ول افشیرو به سمتش انداخت....ق
ستش.....با  دهید شنا شه مثال....؟عمرا ب شو  هیبا سر پوزخند به افکار خودش 

 جلسه داشت..... 12رفت....ساعت  نشیتکون داد و به سمت ماش
بازم شووغل یگشووتن تو یاز کل بعد  ادیکه من بدردش بخورم رو پ یروزنامه 

 تم،سوویبلد ن یبدرد بخور زیچ چیکه ه دمیسووالها فهم نینکردم....تازه بعد از ا
سر یاز رو شدم ...رو  دیشد....با ینم ینجوریرو مرتب کردم، ا میچمنا بلند 

 دی....شووابخوام یزیکه عمرا چ دمیگرفتم....از خانواده جد یکمک م یکیاز 
دم بگر دیداشووتم...با یشووماره ا هیازش  ادیم ادمیبتونه کمکم کنه ..... ایپر

گه هنوز تو داشیپ باشوون....ول یکنم ....ا نه  چه رو یاون خو نگ  ییبا  ز
ار ....قرمیخونمون رو عوض کن میخواست یمدرسم تموم شد ....م یبزنم...وقت

 یمن نم یرو بدم...ول دمونیجد یشووده بود بهش زنگ بزنم و شووماره خونه 
ستم رابطم باهاش ز خب  ی...ولومدیبدم هم نم نکهیکنه...با ا دایکش پ ادیخوا

..... 



روم اسووتفاده کنم....در حال حاضوور تنها آشوونام  یاز همه  دیندارم با یا چاره
 ....استیفقب پر
 ها که .... میحک یرفتم سمت خونه  یقدم زنان م داشتم

ش نگام شنا  هی یکه تو ینیافتاد به ما شده بود....بد جور آ ست پارک  کوچه بن ب
آراد بود...رفتم سمتش که مطمئن بشم که خودشه  نیماش هیشب یلیزد....خ یم

 که.....
 هیکه  یدر حال نیهمون داداش بنده....پشوت ماشو ای نیصواحاب ماشو بلللله

خت ....جلوش چسووب هیدخترو تک به در تادهیبهش ا دهیداده بود  بود و  سوو
قدر ا یماچش م دای.....شووود حالم بهم خورد...چ  فیپسوور کث نیکرد....

ست فکر کنم خواهر همچ یجوره دلم نم چیبود....ه شر نیخوا ام ...اونم  یب
...بچه .ستادمیا شونیلجم گرفته بود....رفتم چند قدم یلیدو قلوش....خ وعازن

ته بود رو گشاشوو تاش رو  ها یپرو دسوو گا یپهلو  باشووو مدختره و ...ان  یر ل
تم تونس یجوره نم چیخودم بهم خورد....نه ه فیحالم از توص یییی....ادییجو
 ...کردم یم یخال ییجا هیحال تهوم رو  دیبگشرمو برم....با ینجوریهم

و هوا...دختره خودش دنیکردم....که جفتشون ده متر پر یمصنوع یسرفه  کی.
شت آراد قا شت طرف من.....حس کردم با د میپ  هیمن اول  دنیکرد و آرا د برگ

 کرد..... ریبالفاصله نفسش بدتر از قبل تو حلقش گ ی....ولدینفس آسوده کش
 ...نجایچکاوک....تو ...!!!!ا-آراد
 ....ریخفه بم-من
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 حالت حق به هیو با  رونیاز پشووت آراد اومد ب ادیدختر م یصوودا دیکه د دختره
گاه کرد....به  یجانب کل  غیج یمانتو هیمن ن که  نگ تنش کرده بود  سووبز ت

ح که افتضووا شووشی....آرارونیصوواب مردشووو انداخته بود ب یو ماناتوم یآناتوم
...بهش بود. تهرو از پشت بس کاسویپ یها ینقاش یدست هرچ نیبود....بابا ا

اد آر نیسوومت ماشوو دمشیپوزخند زدم....رفتم جلو دسووتش رو گرفتم کشوو هی
 کرد.... یجغد بدون بالو پر به من نگاه م هیبخار بنده هم مثل  ی....داداش ب

د... کر یرو باز کردم ....دختره رو که با تعجب به حرکات من نگاه م نیماش در
 کنار راننده.... یصندل یپرتش کردم رو

 ...؟گهید هیک نی...؟ آراد ایکن یم کاریچ شیییا-دختر
 ...انگار که....ولش کن... غهیخدا چقده صداش ج یوا

 دختر خانوم خواهرمه... نیا زمیعز-آراد
خورد در داشووبورد رو بازکردم....عکسووا  یوول م یتوجه به دختر که ه بدون

 هنوز همون تو بودن...درشون اوردم....رو به دختر گفتم....
 باهات دوست شده؟ ی_به نظرت آراد برا چ

خواد باهام ازدواج کنه....خودش  یمه چون عاشووقمه ....و مخب معلو-دختر
 بهم گفت ....مگه نه آراد...؟

 مظلوم شده بود به آراد نگاه کرد... یا کدفعهیبا چشماش که  و
گشت  یدستامو دختره م یتو یمنو عکسا نیبه آراد که با تعجب نگاهش ب منم

 نگاه کردم ....و سرم رو با تاسف براش تکون دادم.....
 به دختره گفتم: رو



با  لیدل هی....چون اون فقب به یاالن بهتره تمومش کن نی_نه اشووتباه نکن...هم
شده ....اونم به خاطر ل*ذ*ت بدون خرج ست  بره ....تو  یکه از تو م هیتو دو

 ....یش یم یبراش تکرار ایهم مثل قبل
 یکسا رو گرفتم سمتش....دختره اول با اعتماد به نفس عکسا رو گرفت ولع و

رفت تو هم.....به من نگاه  یم شووتری....صووورتش بدید یم شووتریب یهر چ
 هیکرد....چشماش سرخ شده و توشون پر اشک بود که هر لحظه ممکن بود با 

 تلنگراز چشماش خارج بشه....دلم به حالش سوخت.....
سا رو ب آروم ش یه طرفم گرفت و در حالعک سرونیآمد ب یم نیکه از ما  می....

جوب آب و بدون نگاه کردن به آراد  یدر اورد و انداخت تو شیکارتشو از گوش
باط گهید نکهیا یعنی نیرفت....ا باهاش...بعد از ا شووویراه ارت  نکهیقطع کرد 

 ...رونیدختر کامال از کوچه رفت ب
 یکه دسووتاش تو یداده بود به درخت و در حال هیسوومت آراد که تک برگشووتم

 کرد.... ینگاه م نیبود به زم بشیج
 چند وقت کامل تو رو شناختم.... نیا یمن تو یدون یم-من
سر نیک*ث*ا*ف*ت تر تو ست یپ  فی....ح دمید میزندگ یکه تا بحال تو یه

 کنم.... یخونه زندگ هی یتو یآدم لجن نیکه مجبورم با همچ
شتم شده ....با ینه هنوز لجم خال دمیبرم که د برگ م وگرنه حرف بزن شتریب دین

 شم..... یخفه م
 برگردم.... نکهیا بدون

 ....!!!!.ستین فیتو کث یاندازه  نقدریا گهیدوست پسر منم...د هیچ یدون ی_م
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رم که ب دمیرو لبام جا خوش کرده بود....رامو کش یطانیش یکه خنده  یحال در
 شد ، برگشتم سمتش..... دهیکه دستم از پشت کش یاصل ابونیسمت خ

 شده بود....چشماش دیرنگ داد...؟رنگ صورتش سف رییتغ یک نیخدا ....ا ای
شود....فشار دستش  یسرخ و پر از خشم بود.....با خودم گفتم : اژدها وارد م

 کرد..... ادیرو ز
 ...؟یتو ....تو دوست پسر دار-آراد

 خوبشو..... هی_آره اونم 
سوومت خودش و بازوهام رو با دوتا دسووت  دیحرفم منو به شوودت کشوو نیا با

 چشمام..... یگرفت و زل زد تو
 .....یکن یم جایب یلی....تو خ یکن ی_تو غلب م

داره من  ی....چشوومت بر نمیدوسووت دختر جور واجور دار نهمهیتو ا هی_چ
شم.....؟اون ع دونهی شته با سر ناقابل دا ست پ ه حاال که ب ینداره ....ول بیدو

 ...؟بیشد پر ع دیمن رس
 تو.... یپسرم ول هیداره....من  بیمعلومه که ع -

سرد یا گهیحرف د نکهیاز ا قبل سه  یبزنه .....با خون شتم رو قف ستام رو گشا د
ضربه  یکی.....و با آرامش کامل زانوم رو اوردم باال که دوباره نشیس ی از اون 
 نیزم یاز رو یا کدفعهیحساسش ....که  یجا یناکار کنندمو بکوبم تو یها

 بلندم کرد....و با پوزخند گفت:
 کوشولو.... ی....آبجیمنو بزن یبخوا ی....که ه ستمیپخمه ن نقدرمی_ا

 ه؟ینطوری_اهه ا
 ....هینطوری_آره ا



ست روبرو سرم اخمام رو از هم باز کردم و  یا کدفعهیصورتش بود .... یدر
 لبخند بهش زدم که چشماش با تعجب بهم دوخته شد..... هی

ه صووورتش ک یبگه ....سوورم رو بردم عقب و کوبوندم تو یزیچ نکهیاز ا قبل
 ....منم ازش فاصله گرفتم و : دیآخش در اومد و منو ول کردو صورتشو چسب

اوت رو تف نی...؟انیاز ا شتریدخترم....تفاوت ب هیمن  یول یدونم تو پسر ی_م
آشووغال بدرد نخور انداختن  هیکه تو رو نگه داشووتن و منو مثل  یاز همون وقت

م ه ف بدمیدور  هم  تو  غ یرتیغ یخود ی..... تو  رتینشوووو ..... جود  تو و
هسووت و بس ....من  یبندو بار یمثل تو فقب ب ییمضووحکه....تو وجود آدما

معتقد رشوود کردم....محا اطالعات  یخونواده  هی.....من تو سووتمیمثل تو ن
 چیگم....من از پسوورا متنفرم...چون همشووون مثل تو ان ...من ه یم تیعموم

 ...؟یپخمه ا یدید یکنم....راست یمثل تو اعتماد نم یکیوقت به 
شم  و صال به من چه مربوط بود....؟ از اول به حالت دو از اون کوچه رفتم ....ا

....من که ارهیهم در م یا یباز ی...حاال چه کولاون کوچه. یرفتم تو یم دینبا
 خواستم محکم بزنم دماغش پر خون شده بود.... یمحکم نزدم که....اگه م

سوومت  دمیکردم و دو یلب ریسووالم ز هیدم خونه و زنگ رو زدم...به زهره  رفتم
. از همونا بود... یکی نیب ایپر یاتاقم....رفتم سووراغ کتاب شووعرام....شووماره 

....اه سووووتی...سووووهووراب ...نوو سووووتیاحووتووموواال.....حووافووا....نوو
دسووتم مشووت  ی....شووماره رو توولی....باباطاهر....باباطاهر....هسووت ....ا

 یتو دیچیپ یپسوور یتلفن رو ولفور برداشووتم بعد از چند تا بوق صوودا دموکر
 ....یگوش
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شوووهر کرده  دیشووت... شوواندا یبرادر ایپر ادیم ادمیکه  ییکردم تا اونجا هول
 .....صدام رو صاف کردم و با اعتماد به نفس گفتم....

 جون...؟ ای_پر
 .....دیچیتلفن پ یپسر دوباره تو یصدا
 دختراست و خودم خبر ندارم....؟ هی....؟من صدام شبای_پر
 بهش.... دیرو بد یکار دارم....گوش ایبا پر من

 یبا نوکر باباتون صووحبت م دیدار دیکن ی......احتماال شووما فکر مدی_ببخشوو
 ....؟دیکن
به حرف م ی_ا قدر منو  با....چرا ان فا گوشوودیریگیبا خب لط بد ی....  دیرو 
 ....ایپر

 ....میندار ایپر نجایما که ا ی_ول
عت منو االف کرده....مزخرفو  یوا مد....سوووه سوووا قدر حرصووم دراو که چ

 الدوله....
 ...؟دیشد زود تر بگ ی_خب نم

 نکهیتونم بهتون بدم البته بعد از ا یشوومارشووو م ی....ول سووتین نجایا ای_پر
 ....؟دیدار یباهاش چه نسبت دمیفهم

 ...؟دیدار ی_خود شما باهاش چه نسبت
 ...؟دیدار یچه نسبت ایاول شما .....با پر گهی_نه د
 ...؟دیدار یچه نسبت ایاول شما.....با پر گهی_نه د
 ....دمیخفشو از اون سمت خب شن یخنده  یصدا

 ...؟یکنیمنو تکرار م ی_حرفا



 یمبود...؟دلم ن ینجوریچرا ا نیشده بودم.....ا یلجم گرفته بود و عصب یلیخ
 شناسمش حرف بزنم.... یمخصوصا که پسر هم باشه و نم یخواست با کس

 ....دیوگرنه منو سر کار نزار دیبهم بد دیمحترم اگه شمارشو دار ی_آقا
 ....؟تا بهتون بگم....دیدار یچه نسبت ایبا پر دی_خب اول بگ

 کردما....من دوستشم....چکاوک.... یریبابا ....عجب گ ی_ا
 باهاش ندارم.... ینسبت چی_اوهوم....چکاوک...خوشبختم....خب منم ه

 سر کار منو....؟ ی...؟گشاشت یچ یعنی_
 .... یدوم بود که گفت یدفعه  نی_ا

 رو...؟ ی_چ
 _که گشاشتمت سر کار...

 یکن یکه م یکار نی....سوور فرصووت ....اولیواقعا دکتر الزم نکهی_نه مثل ا
 نشون بده.....خواستم تلفن رو قطع کنم که..... یخونه چ وونهید هیخودتو به 

نده  چه پر هت م لهی.....خیادب یب ی_ با خونوادش  ای....پرگمیخب ب
شوومارشووون رو گشاشووتن که به آشوونا  یخونه بودن ....ول نیا یم*س*تاجر قبل

 مثل شما زنگ زدن.... یکس یوقت هی...اگه  میهاشون بد
 سر کار.... دیگشاشت نهمهی_آها ...اونوقت منو ا

 ها..... هیلب گفتم عجب خر زبون نفهم ری.....زی_ااا دوباره گفت
 ....؟ی_چ

بان گفتم ....آب در آ ی...داشووتم مزهی_ااا....چ نه ل ما تشوو ب سوورد کنو 
 .....میگردیم
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 داشت...اونوقت ..؟.چکاوک خانوم...!!! یچه ربط نیگفت:ا دویخند پسره
سر خالم ن شهیربط ی_ربطش به ب سر خالم پ یادا یدار یول یستیمثل تو که پ

 ....یاریرو در م
 آها...-

 ....گهی_اه خب شمارشو بده د
 ....278کن...... ادداشتیخب  لهی_خ

 کوچولو بهت بگم.... زیچ هیخوام  ی...می_خب حاال که شمارشو بهم داد
 ی....و حوصلت سر نره که بخوا یایدر ب یکاری....از بنکهی....برا ا نکهی_اول ا

نه  یعنی...!یکن کاریدونم چ ی.....نمیکن یگرگم به هوا باز هیبق یبا حوصووله 
و بهت فخر بفروشووم  ارمیب خوام بروت ینم یدونم...ول یندونم ها....م نکهیا

ندونسووتن چه حال  ،یدون ینم ودونم که ت یکه من م یی....از اونجادونمیکه م
که من اگه بخوام بدونم باالخره  یبهت بگم تا بدون یدونم چ ی.....!!!نمهیبد

گوشووت کن که من  ی زهیآو نوی...پس ایو چه ندون یدونم ....چه تو بدون یم
 دونم.... یم شهیهم

سووروته خودم خندم گرفته بود....تا اون  یب یتلفن رو قطع کردم....از حرفا و
 رو سر کار نزاره... یکس گهیباشه که د

 ....ایتلفن رو برداشتم و زنگ زدم به پر دوباره
 ....دیچیپ یگوش یتو ایپر یصدا
 ...؟ای_پر

 ....دیی_خودم هستم بفرما
 ......من چکاوکم ای_ من ...من ....راستش پر



 .....دیچیپ یگوش یتو ایپر غیج یصدا
کاوک خودت ی_وا جا بودیچ حاال ک تا   یحاج یمرام....رفت ی...؟بی...؟

 ...؟گهیمکه د یحاج
 اجیبه کمکت احت یعنیباهات حرف بزنم ...کارت دارم... دی...من...با ای_پر

 ندارم.... یواقعا چاره ا یپروام ...ول یلیخ یلیدونم خ یدارم....م
 شد: یجد کدفعهی ایپر یصدا
 شده چکاوک....؟ ی_چ

 ....مامانم فوت کرده و من....من ...االن....ای_راستش ....پر
 حرفم رو قطع کرد..... ایپر نیمضطرب و غمگ یصدا
 ...؟یکن یم کاری...؟چیی...تو االن کجازمیواقعا متاسفم عز ی_وا
 دی...بامیببن گرویشه همد ی....ممیشه با هم صحبت کن یپشت تلفن نم ای_پر

 رو بهت بگم... ییزایچ هی
...هر جا امیاالن م نیهم ؟منییجونم.....تو االن کجا یچکاوک شهی_آره که م

 ....یکه باش
 ایکه ...اه....اصووال خودت ب کنمیم یزندگ یخونواده ا هی شی_من راسووتش پ

 به آدرس ... ای....بنیبب بارهیرو  یهمه چ
عد به ا نکهیاز ا ب که چطور نیتلفن رو قطع کردم.... و ر یهمه چ یفکر کردم 

کهیا یبهش بگم ...؟مجبور بودم برا مک بگ ن قل بشووم  رمیازش ک و م*س*ت
داشتم  یونهم زب یاز ب تشیصحبت کنم....راست یکیوقتش بود که با  گهی....د
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 .... براشتمامانم برام هم مادر بود و هم دوس ش،ی...تاچند وقت پدمیترک یم
 حاال.... یول کردمیم یو خودم و خال زدمیحرف م

سمت در م یو در حال دمیدو نییزنگ از پله ها پا یصدا با  رفتم...به یکه به 
...منم  تمنیخواست بب ی، گفتم:دوستم .....م کردیزهره که با تعجب بهم نگاه م

 ....نجایا ادیگفتم ب
 ...رفت. یبه سمت در م جانیزد ...و به پرندش نگاه کرد که با ه یلبخند زهره

چکاوک دوستش نداشت و اونو به عنوان مادرش قبول نداشت....اما از  نکهیا با
 نیا یتونسووت همه  یشوودن دختر کوچولوش اونقدر خوشووحال بود که م دایپ

 قبول کنه.... زارویچ
و درو  مدیکش یقی...نفس عم ستادمیسمت در رفتم ...چند لحظه پشت در ا به

در بود که با تعجب و خنده داشوووت بهم  یجلو یدختر چادر هی..باز کردم..
 بود....؟ ایپر نیا یعنی...کردینگاه م

 ....ادی....؟چقده بهت مینبود ی....تو که چادر یکرد رییچقدر تغ ایپر ی_وا
 خوشحال بشم .... نقدریا میمیدوست قد نیا دنیشد از د ینم باورم

حال دویپر ایپر به خودش م یبقلم کرد و در   یفشوورد....غر غر م یکه منو 
 کرد....

نتظر منتظر تلفنتم ...م ی.....نگفت ییوفا یب یلیچکاوک....خ ینامرد یلی_خ
نه  نمیا خو نویجد یکه آدرس  تو بد د هم  ک ی....وایب باورم  یچ ....

 کردم.... داتی...باالخره پشهینم
 ....شمیولم کن دارم خفه م ای_پر



 شیقهوه ا یچشووما یکه تو یاشووک یزور از خودم دورش کردم و به حلقه  به
 حلقه زده بود نگاه کردم و بروش لبخند زدم....

 تو بعد ازم گله کن.... میبر ای_ب
شوکه  درنقیکه ا دادمی...و من بهش حق مکردیبا تعجب به باغ بزرگ نگاه م ایپر

شه...رفت ستقبال ا یدر برا یخونه ....زهره جلو یتو میب ا لبخند بود...ب ستادهیا
 رو داد و به داخل دعوتش کرد.... ایجواب سالم پر

ست ش ایپر د صدا دمیرو ک شم ، ه یتا ببرمش باال که  رش نک کلیآراد و بعد
 جلو روم اومد....

 ...؟خواهر جونم...؟یکن یدوستتو بهم معرف یخوا ینم-آراد
 ..مبل بلند شد و به سمتم اومد.. یاز رو آراد

جو  هی...؟چرا هیختیچه ر نیهاشووم .....ا یقمر بن یا یمن....وا یخدا یوا
 آدم انسان نما...؟؟؟؟؟!!!! یبن نیخجالت نداره ا

ش هی شک ریز هیپاش بود با  دیسف یشرتک ورز ست یپوش م تنگ  یحلقه ا نیآ
نگاه کردم که مثل  ایگشاشووته بود....به پر شیعضووله هاش رو به نما یکه همه 

 ...نییحد انداخته بود پا نیلبو سرخ شده بود و سر شو تا آخر
 گفت: ایرو به پر الیخ یبا خشم به آراد دوختم که ب چشمامو

 رو دارم....؟ یبا چه کس یی_سالم خانم....افتخار آشنا
 ینگاه کرد و به صووورت مسووخره ا ایبه چادر پر نییاز باال تا پا شووخندین هیبا  و

 منتظر شد... نهیدست به س
 ....امیس...سال...م...من...پ...پر ....-ایپر
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با تمسووخر(:اکس کآراد نت زبون دار ایپر سی؟!م یم وزی) ما لک  دی....شوو
 دندوناش قفلش کرد.... نی...؟البته زبونم الل ..و زبونش رو در اورد و ب

سراز یدر حال یبا بغض و ناراحت ایپر شکش  شه ب ریکه هر لحظه ممکن بود ا
 به من نگاه کرد....

بازچکاوک مهمونت  گهیضووربه د هیرو تمومش کن ...نزار  ی:آراد مسووخره 
 کنم....

گار لج کرده بود....فکر کنم داشوووت تالف یول  ی...پسووره کردیم یآراد ان
 مزخرف.....

 ..... ستادیا ایپر یدرست روبرو رفت
نداختخانم  ای_ااااااپر  یدخترا کنمی...؟فکر نمنییپا دی...چرا سوورتونو ا

بدشووون ب کلیاز ه یچااااددددر به هر حال اونام دخترن .....از  ادیمردا  ....
.....و دوباره نگاه پر از هیچادر مشووک ریز هیدختر عشووق یگفتن ....هرچ میقد

 دوخت.... ایتمسخرشو به پر
 رفتم تا ناکوتش کنم که.... یتحملم تموم شد داشتم م گهید

شتم ش ایپر ی هیگر یصدا کدفعهیرفتم ناکوتش کنم که .... یم دا د....با بلند 
سرعت رو یم هیبلند گر یصدا شو که با  شکا  یصورتش م یکرد و تند تند ا

 کرد ..... یرو با پشت دوتا دستش پاک م دنیچک
د و شده بو زونیرفش آو...به آراد نگاه کردم که دستاش از دوط ستادمیجام ا سر

باز و چشووما به پر یبا دهان   یکردن بود نگاه م هیکه در حال گر ایمتعجب 
قدم ازش فاصووله گرفت و نگاهشووو به زهره دوخت که داشووت با  کیکرد....



حق  ونیداد ...م یادامه م شیهم هنوز به گر ایکرد....پر یسوورزنش نگاهش م
 که به شدت بچگونه و مظلوم شده بود رو به آراد گفت: ییبا صدا شیحق گر

شما..هه هه ...اجازه نم  نیدم....که ....هه هه...توه ی_هه هه ....من....به ...
 ....هه هه ....به من و چادرم......دیکن
 و باز گفت: هیگر ریدوباره بلند تر از قبل زد ز و

گم ...هه هه ... وگرنه  یبهت نم یچی...هه هه.....هی_بخاطر...هه هه...چک
 گرفتم پسره بدددد...هه هه ... ی...هه ....حالتو م

سمتش  خندم شم مثل بچه ها بود....آروم رفتم  گرفت ...حرفا و حق حق کردن
 داشت با پشت دستش آب دماغشو پاک کنه ب*غ*ل کردم.... یو اونو که سع

 شد ...سرما یم میزیمن چ یمدرسه ، وقت یرفته بود چقدر حساسه ...تو ادمی
و حرفاش  هی....و با گرکردیم هیگرفت ...برام گر یدلم درد م ایخوردم ... یم

شا یحالم بهتر م شیاز همدرد ییخدا ی....ولدادیم میدلدار بخاطر  دیشد...
 بفهمه.... یزیچ میزاشتم از زندگ یحساس بودنش نم نیهم

ز کرد رو ا یرو که هنوز حق حق م ایکه به طرفم گرفته شوود ...پر یدسووتمال با
 به من چشم دوخته بود نگاه کردم.... یمونیاغوشم در اوردم و به آراد که با پش

 ازش گرفتم و با خنده : دستمالو
 یم هیگر یدوسوواله دار ی...نگاه کن ترو خدا ....مثل بچه ها ایپر یوا ی_وا

شد نیا یکردم تو ی....فکر م یکن ساله بزرگ  سته کوچولو یدو  یحتما....دو
ا ...که ب رمیخواستم دماغشم بگ ی....م دمیمن ....و دستمالو به چشماش کش
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 اون راحت یکرد که من به جا نیف هیو  رونیب دیخنده دسووتمالو از دسووتم کشوو
 شدم.....

بردمش سوومت اتاقم که دوباره نگاش افتاد به آراد که با اون لباسووا  یم داشووتم
وند سرشو بر گرد تیبا خجالت و قهرو عصبان عیبود ...سر ستادهیهنوز اونجا ا

دونسووتم اگه  یبود.....م دهیشوود....مثل بچه ها لب بر چ رهیو به روبروش خ
 .... ادیاالن انگشتم رو بهش بزنم دوباره اشکش در م

 یمونیبا پشوو ایکه به پر یدر حال دمی، د میشوود یکه از کنار آراد رد م یحال در
 لبش بود.... یهم گوشه  یلبخند محو هیکرد  ینگاه م

حظه اتاق ... انگار اتفاق چند ل یفضووا دنیبا د ایاتاقم ...پر یتو میرفت ایپر با
 که داشت یرفت ....با ذوق به سمت تخت رفت ......و در حال ادشیرو  شیپ

 خورد روش نشست..... یبا نگاهش اتاقو م
 گشاشتم روبروش و نشستم.... یصندل هی

مامانم  میرو بهت بگم...کل زندگ ییزایچ هیخوام  یم ای_پر رو ....حاال که 
 ی...میدوسووت باشوو مایخوام بازم باهام مثل قد یو من تنهام از تو م سووتین

ندگ یدون خاطر وضووع ز به  نا  هات صووم ادی....ز مونیمن قبل  ینم یمیبا
 ازین عااالن واق یکنه....ول یبرام دلسوز یخواست کس یشدم...راستش دلم نم

 دارم..... یبه دلسوز
ون به نظرم توشوو یلیکه خ ییزای...چدمیفهم ییزایچ هی ایتازگ یپر یدون یم

 ..... دمیفهم شیهست.....چند وقت پ ضیتبع
بل تر برات بگم ....از وقت دمیفهم شیوقت پ چند نه بزار از ق سووتم تون ی.....
رو  یمرد و زن هیذهنم ثبت بشووه .... یرو بشووناسووم و خاطره هام تو انمیاطراف



کارمند جزء اداره ثبت احوال  هیکردن...پدرم  یکه عاشقانه من رو بزرگ م دمید
حوض پر از  هیو  میداشووت یااجاره  یخونه  هیبود ....مادرم هم خونه دار....

ت درخ هیتپل و خشووگل .... یبا سووه تا بچه گربه  اهیگربه سوو هیقرمز و  یماه
من بود و هر وقت مامانم حالش خوب نبود بهش که برا  زونیتاپ آو هیتوت با 

ر برام شع دادیکه هلم م یدر حال نشوندویاون م یکار داشت .....بابام منو رو ای
 منم براش شعر بخونم .... ستخوا یخوند و ازم م یم

 .....زهیتندو ت ازیمامانم پ ی_تو دستا
 .... زهیر زهیزنه تا بشه ر یچاقو روش م با

 کرد...؟ هیمامان گر چرا
 رازه...! هیدونه  یم یک

 .....ازهیاون پ یسوزه برا یدلش م دیشا
عدش بام م ب ند یبا ماغمو ب*و*س م یرو دویخ  یبهش م یکرد ....وقت ید

 یزدم و م یم غیکرد ....منم ج ی...دوباره ب*و*سووش م ادیگفتم خوشووم نم
کردم ....مامانم هم بابام رو دعوا  یبابام رو م یمامانم و بهش چغول شیرفتم پ

 رفت یم یلبخند موذ هیکرد که سوور به سوور من نزاره ...اونوقت بابام با  یم
 یکرد و بعدش انگشووت ها یدماغشووو ب*و*س م یسوومت مامانم ....رو

ون که زبونشو برام یکردو در حال یم یبا یگوشاش با یرو زاشتیشصتشو م
کرد  یفرار م دیدو یمامان که با خنده دنبالش م ی....از دسوت جارو وردیدر م

... 
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...مامان و بابام عاشوق هم بودن و هر دوشوون عاشوق من میخوشوبخت بود ما
تونسووتم اونا رو دور از هم و خودمو دور از اونا تصووور کنم  ینم چوقتی.....ه

درست کنه ....و  کیخواست برام ک ی....ده سالم بود ...روز تولدم....مامانم م
....از  کادو بخرم هی خودمتا من با انتخاب  رونیب میبر میخواست یمنو بابا هم م

سباب باز یتو ش یمغازه ا ستا ی....تو رونیب میاومد یفرو  یعبه ج هیبابام  ید
 ....دی...بابام هم خنددمیعروسک بود ....بهش نگاه کردم و خند

دسووت بابام عرق کرده بود ....درش اوردم و فوتش کردم.....بابام  یتو دسووتم
شه ول ستادهیا سبز ب ه ک نجوریدادم .....هم یمن به راهم ادامه م یبود تا چراغ 

 ....و ....و.... دمیبابام رو شن ادیفر یکردم صدا یدستم رو فوت م
ت شوودم کرد.....و بعدش پر یهوا پرواز م ی(....عروسووکم رو که توهی)با گر

 ریکه از ز دمید ونیکام هی.... نمیسوورم رو برگردوندم تا بابام رو بب یکنار ....وقت
قدم ....دو قدم ....سووه  هیرفت ... یم ابونیچرخاش خون به سوومت وسووب خ

 نرهیبود....از پ افتاده ونیکام یپشوووت چرخا دمی....بابام رو د دمیقدم .....د
بود ،  ونیکام یکه کنار چرخاازدواجش  یچارخونش شووناختمش....از حلقه 

از  یزیچ گهیاز سوورش ....د یزیچ گهیشووناختمش....له ....له شووده بود ....د
تا بهم بخنده و برام شووعر  یلب گهیمهربونش نمونده بود ....د یچشووما نبود 

صد یلب گهیبخونه ....د سرخ  ی قهنبود تا قربون  مامانم بره و اونم از خجالت 
جز اون  یزیسال چ هیو تا  دمی......من ....من.....همرو دییییبشه و بگه ااااعل

 یچه تو دید یصووحنه رو م هی....زبونم قفل شوود....چشوومام فقب دمیرو ند
 ..... دیشن یبابام رو م یخنده  ی....گوشم فقب صدایداریب یخواب چه تو



ستانیب بردنم ستر یروان مار صرف کردم....از آمپوال ی....ب  ییشدم ....دارو م
من آروم  یکردن تا آروم باشووم سوووراخ سوووراخ شوودم .....ول یم قیبهم تزر که

 مادرم رو هم یشبانه  یها هیگر یسال بعد ...کم کم تونستم صدا هیبودم.....
اعتراض  یکرد ....صوودا یکه به درگاه خدا م ییالتماسووها یبشوونوم .....صوودا

بام حرف م زشیآم با با  تازه  داریزد.....ب یکه  شووودم ...کم کم شووودم من....
د شده بو دیسرش سف یتونیز ی....نصف موها دمیاونموقع بود که مامانم رو د

صووورت  یکه تو یینایدوسووتشووون داشووت .... چ یلیکه بابام خ یی....موها
شده بود و کمرش که خم شماش که انگار کدر  شگلش افتاده بود ....چ  هدیخ

 ی...برا نبود مهی....بابام ب یبد بخت ی..تو..میکرد یشووده بود...با مامانم زندگ
مانم خ یا هید نیهم ما ته بود.... مانم  یم یاطیبهمون تعلق نگرف ما کرد .....

کار مه  تا من زندگ یم یه مهیبا ا یکنم ول یکرد.....  یلیبا سوو شوووهیهم نه
 م....یداشت یصورتمون رو سرخ نگه م

شا و حت یدلم م سا و کف سرت لبا ست ح سه رو  یبچه ها یغشاها یخوا مدر
جازه رو نم نیبه خودم ا یبخورم ول قت حسووورت  چیدادم ...من ه یا و

صاحب خونه ب شد رونمونینخوردم.... سمیکرد ....آواره  شت ی.....ک  میرو ندا
زم ....بامیکرد ی.....بازم زندگمیرو اجاره کرد گهید یجا هیباالخره.... ی.....ول

 میکرد ی....و بازم زنگ گهید یجا هی.....بازم  رونیصوواحب خونه انداختمون ب
بد  هیسوووالم بودم .... سوووتیب گهی.....د حالش  مانم  ما نه،  روزکه رفتم خو

 خواست ..... یپول م مارستانیداشت و ب یبود.....تومور مغز
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بد بخت دمیموقع ها بود که فهم همون که اگه  دمیمامانم منم.....فهم یعامل 
با رق یمن نبودم عل وقت  چیکه ه دمیکرد .....فهم یم یاش زندگ هیداشوووت 

ه باشن تونستن داشت یرو که م یشاد هیزندگ بهیغر هی یبچشون نبودم و اونا برا
 یبودم....دوتا بچه  یکیاومدم قل  ایبه دن یرو از دست دادن...در واقع من وقت

سان اما دوقلو ....پور هیدختر و  هیدوقلو .... سر ....نا هم و پونه....خانواده  ایپ
 دازمنیور شوکسوت شوده بودن و به شودت ن میاومد ایما به دن یوقت میاصول ی

 هیکه گرفتن ....پسوورشووونو نگه داشووتن و منو دادن به  یمی....پس ....با تصووم
 من..... ی، مامان و بابا هیو رق یعل یعنیشدن..... یخونواده که بچه دار نم

عا چرا...؟؟؟....هنوز نم حیترج پسووورشوووونو دونم  یدادن ....چرا .....واق
شونی.....بخاطر عمل مامانم پ شده بودن  یلیخ گهیکردم.....حاال د دا پولدار 

خان  یم تیاذ یلیمنو خ نیو ا مت  با ایکرد......حشوو خرج  میاصوول یبا
کرد که مراقب من باشه ....  تیمامانم رفتو بهش وص یرو داد ....ول مارستانیب

مدم پحا حال میبه اصووطالح اصوول یخونواده  شیال من آ که ازشووون  یدر 
 متنفرم....اشکام رو پاک کردم و سرم رو اوردم باال.....

بود  سیخ سیخ ایرو پاک کردم و سوورم رو اوردم باال.....صووورت پر اشووکام
 دندوناش تا صداش بلند نشه..... نی....انگشت اشارش رو گشاشته بود ب

ند شووود ، چادرشووو در اورده  یکنم از رو یگاش مدارم ن دید یوقت تخت بل
ونم ش ی.....چونشو گشاشت رو ستادیا یبود.....آمد پشت سرم ؛ پشت صندل

 ....و دستاشو حلقه کرد دورم....
ش یسخت نهمهیبرات....تو ا رمیبم یاله-ایپر  یو اونوقت من ....من نم یدیک

 .... میدوست بد یلیبدم....من خ تیدلدار کشرهیدونستم که حداقل 



 ...؟یکه بدون یداشت بیمگه تو علم و غ هیچه حرف نیا وونهی_د
 ....ستادمیرو از دورم باز کردم و بلند شدم جلوش ا ایپر یدستا
 ...؟یکمکم کن شهیم ای_پر

 .... یخش دار یپاک کرد و با صدا نشیرو با آست اشکاش
 که باشه.... ی_هر چ

خونه برم تا بتونم  نیشووغل دارم تا م*س*تقل بشووم و از ا هیبه  اجی_من احت
 ....ستمیبلد ن یبدرد بخور زیچ چیه یکنم ....ول یراحت زندگ

 گفت: یفکر کرد و بع با لبخند کمی ایپر
 دوست داشتم خبر نگار بشم ...؟ شهیهم ادتهی_

 نگارمخبر  هیرو به عالمت مثبت تکون دادم که ادامه داد ....خب من االن  سرم
تیباشوو یبرام عکاس خوب یتون یعکاس دارم ....م هیبه  اجی...احت ه ...؟الب

ش یکه بتون ستین یلیبگما حقوقش خ سب  کار هی....اما تا  یم*س*تقل ب منا
 خوبه.... میلیخ یکن دایپ

 واقعا...؟ ایپر ی_وا
 نه چاخانن....-ایپر

 ....!!!!ستمیبلد ن یمن که عکاس ی_ول
گار حاال ان کاس خبریبکن کاریچ یخوا یم _اوه  بودن ، ترو  ی....؟!!...ع

 دم.... یم ادتیخودم  نمی...کار با دورب یخواد که تو هست یم یفرز
اومد و  یتق تق یصوودا میزد یراجع به کار من حرف م میکه داشووت همونطور

 ایداخل شوود ....با لبخند به پر ینیریو شوو وهیظرف م هیپشووت بندشووم زهره با 
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شما تعارف کرد و سته به چ ش شمان به غم ن من نگاه  ی هیسرخ از گر یبا چ
 کرد....

مت پر زهره هار پ ایپر-ایسوو نا که  بده  به خونوادت خبر   شیجون ...امروزو 
 .... یمون یچکاوک م

 ...گهیبرم د دینه زهره جون...ممنون ...من با-ایپر
مد-زهره ها ه مدت عد از  تازه ب جا ...؟ کاوک هم خ دیدید گرویک  یلیو چ

 خوشحاله ...لطفا قبول کن....
ل که بهش زدم اونم لبخند زد و قبو یبه من نگاه کرد که با لبخند دیبا ترد ایپر

 فت:صورتش زد و گ یتو ای....پررونیزهره رفت ب نکهیکرد که بمونه....بعد از ا
 کردم....اصال حواسم به داداشت نبود.... یکاش قبول نم یوا ی_ا

 گه .... یم ادیاون ....چرت و پرت ز الیخ یب -من
د در ح ادی...ازش بدم مدایببخشو یلیکشوم..تازه خ یمن خجالت م یول-ایپر

 پروا..... یلی....خگایالل
چه م باش هر حت  تازه من دلم خنکم م ی_را گت بگو.... هد دل تن  یخوا

 پسره بابا... نیداره ا فیپرو تشر یلیشه....باهات موافقم....خ
 ؟.... دیستیهم ن هیچرا اصال شب دیاگه شما باهم دوقلو   یچک یول-ایپر

شتمون تجرب شب یبوده ها....دوقلو ها ی_خب خره ...خوبه ر سان که   هیناهم
 .... ستنیهم ن

 یتجرب نیها ....چهار سوووال وقتمو هدر دادم سوور ا یگیآره راسوووت م – ایپر
 بارم نشد که نشد.... یچیآخرشم ه



 یدوران مدرسووه م یره صوودامون کنه با هم از خاطره هاموقع ناهار که زه تا
که  شوویرروسو ای....پر نییپا میبر میخواسوت یم ی....وقتمیدیخند یو م میگفت

هام خ که مو باره سوورش کرد....برعکس من  ته بود دو ند  یلیبرداشوو بل
که  تگف یبهش م یکوتاه و پسرونه بود....اگرم کس شهیهم ایپر یبود....موها

خفه  میم*س*تق ریگردنم هوا بخوره وگرنه غ دیگفت من با یبلندشون کنه....م
 ....چادرشم سرش کرد....شمیم

 سر سفره...؟ ینیبش یخوا یم یبا چادر مشک یاااااپر-من
خودت بدون  یاون داداش ب یفکرشم نکن که جلو یکنم...؟حت کاری_خب چ

 .....ادهیچشماشم ز تیکه فعال ادیبر م نطوری...چون از ظواهر امر اامیچادر ب
 سمت جا نمازم و چادر نمازم رو از داخلش در اوردم و گرفتم سمتش.... رفتم

 ...یراحت تر نیبا ا ای_ب
 ممنون.... -ایپر

 ...گهید می_خب بر
مبل بلند شوود و  ی....از رو دی....آراد تا مارو دمیشوود ریهم از پله ها سووراز با

سمت م سش رو با یناهار خور زیرفت  شلوار  هیو  یقهوه ا شرتیت هی....لبا
که طبق معمول برخالف  یگرمکن خاکسووتر عوض کرده بود ....موها شووم 

 از موهاش.... ریجشاب بود البته به غ افشیجاذبه رفته بود هوا....ق یروین
از رنگ  ییرشته ها نشیکه ب ییبود و موهاش هم خرما یو ابروش مشک چشم
خورد...دماغش و فرم صوورتش مثل مال من بود ...البته  یبه چشوم م یمشوک
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خدا سووه  شووهیبود....صووورتشووم که هم یفکش مردونه بود...لباش هم معمول
 .غهیت

 تیکه همه پشووتش منتظر ما بودن هدا زیرو گرفتم و به سوومت م ایپر دسووت
بود ، با تعجب بهش نگاه کردم که دستشو در اورد و به  خی خیکردم....دستاش 

اد به آر نکهیکرد بدون ا یکه از زهره تشکر م یخان سالم کرد و در حال حشمت
 یکه زل زده بود بهش و کم مونده بود بلند بگه به منم نگاه کن ....نشوسوت رو

رش کنا زدمیکه به طرف آراد م یکه کنار زهره بود ....منم با پوزخند یا یصندل
 نشستم....
و منم آروم جوابش رو دادم  دیپدرانه حالم رو پرسوو یخان با لبخند حشوومت

شغول غشا خوردن بود سکوت م سرم رو اوردم باال تا به پر می.....همه در   ای....
 کنه یم یبشووقابش باز یتو یسوورخ شووده و داره با غشا دمیتعارف کنم که د

سرم رو چرخوندم و آراد رو د ستش رو  دمی...متعجب بهش نگاه کردم .... که د
 .... ایه بود به پرچونش و زل زد ریزده بود ز

حد ...؟ه ییخدا...پر رو یا چه  باز یزیتا  حد....؟دختر  چه  چه  یتا  تا 
 حد...؟

 یدوستان ضرب المثل درست کن که:تره به تخمش م نیراست گفتن ...ا واقعا
سن شمت خان ا یره ح شا ینجوریبه باباش ....البته فکر نکنم ح شه ....  دمیبا

 باشه....اصال به من چه....
 زد....طاقتم ایکه به پر یبه آراد نگاه کردم که مصووادف شوود با چشوومک دوباره

 ....گهیداره د یتموم شد صبرم حد



صف نارنجو از تو کی شتم و در حال زیم یظرف رو ین ستم رو م یبردا  یکه د
صورت آراد جور سمت  شارش دادم که آبش بر یگرفتم  شمش ...که  زهیف تو چ

ومد ا یواژگون شدن صندل یو بعد از اونم صدا بلند آراد ادیفر یصدا کدفعهی
صحنه  شوق.... دنیدو یو پس از آن هم  سمت مع شق به  به  دهمون آرا ایعا

 سمت توالت....
زهره و حشوومت خان و لبخند  رتیبه نگاه پر از ح نکهیبدون ا یخونسوورد با

 دمیعگنده بل سیل هیآب نارنجو با  یمونده  یتوجه کنم ....باق ایپر یدندون نما
ش س یگرامم......و در حال کمیو حوالش کردم به  ست به  صندل نهیکه د  میبه 

 گفتم.... لسوفانهیدادم ....ف یم هیتک
 بود..... زی_ه

زهره  ینمک یحشوومت خان و بعد از اون هم خنده  یخنده  یصوودا کدفعهی
 نگاه کردم و گفتم : ایبلند شد ....به پر

 _راحت باش تو هم بخند .....
 ، با قدم رونیاومد ب ییاز دستشو نیبودن که آراد خشمگ دنیدر حال خند همه

 بلند کرد .... یصندل یگرفت و از رو قمویبلند به سمتم اومد،  یها
 آراااااد....-خان حشمت

صدا آراد ساش تو یباباش؛ در حال یبدون توجه به  ورد خ یصورتم م یکه نف
 گفت:

 ....زهیچه ر نیگن....فلفل نب ی_راست م
 وسب حرفش و گفتم .... دمیپر عیسر
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 .....اری...بهونه ن یستین ی_مشتر
در  تیزدم و با عصبان یخنده بلند شد .....به سمت آراد پوزخند یصدا دوباره

 که فقب خودش بشنوه گفتم ..... یزدم ....جور یکه دستشو پس م یحال
ع باش .....اگه دورو بر دختر جور واجور دورتو گرفته ....به همونا قان نهمهی_ا
مثل  یسووک یدختر به گروه خون نی.....ا یبا من طرف یکن تشیو اذ یبپلک ایپر

صداادیتو نم سمت اتاقش رفت .....  شدن در دهیکوب ی.....آراد رهام کرد و به 
داد....همه به خوردن  یبودنش م یو البته عقده ا تیاتاقش نشووون از عصووبان

بدون  نیماشوو چییبعد ....آراد آماده با سووو قهیغشاشووون ادامه دادن که چند دق
کنه به سوومت در خروج رفت و اونم  یزهره توجه یر یبه سوووال کجا م نکهیا

 بهم.... دیمحکم کوب
 خوام ....که باعث دعوا شدم.... ی(:من واقعا معشرت می)با شرمندگ ایپر

ه دار بیو غر بیعج یخونواده  نیبه ا یبه تو نداره ...ربط یربط چینه ه-من
شونو مثل  سر  یچیهم بکنه ه یکردن.....و هر غلط تیانگل جامعه ترب هیکه پ

با ا یبهش نم ثابت م نیگن....و هنوزم   دور هیکه من  کننیرفتارشووون دارن 
س یانداختن سش م دیبوده که با یبودم و اون ک  یم صدقش ربونکردن و ق یلو

 رفتن....
 یحشمت خان و اشکا ی دهیکه به سر خم یجام بلند شدم....بعد از نگاه از

 گفتم: ایکردم ... رو به پر ختیر یظرف سوپش م یزهره که تو
 .....میبر میخواست یهمون جا که م میزودتر بر ایب ای_پر
 گفت: ای....پر میبعد از حاضر شدن از خونه خارج شد یوقت



حال زه یلی....؟دلم خیکن یم یرو ادهیز یدار یکن ی_فکر نم ره جون به 
 سوخت ....

شتم سوز ازمندین شتریمن االن ب یکن یفکر نم-سمتش برگ ونا هر چه ....امیدل
 قدرم زجر بکشن کمشونه.....

 بود که... 405پژو  هی....نشیسمت ماش مینزد ، با هم رفت یحرف گهید ایپر
کارواش در اورد ایپر ی_وا تازه از  ....و بعدش زنهی...؟بد جور برق م شی... 

 ....دمیخند
ش ی....ولدیمن خند یهم از خنده  ایپر  یتو هم و جد دیبعدش اخماش رو ک

 گفت :
استتار...بعد دستش رو گشاشت کنار دهنش و در  یباشه....برا ینجوریا الزمه

 یو اونطرف نگاه م نطرفیکه به سوومت من خم شوووده بود و آروم به ا یحال
ه کنن و بعدش ب مییممکنه شناسا نیمعروف یکرد....ادامه داد ....خبرنگارا آدما

 قتلم برسونن....
حرفش  نیسوواکت شووده بودم با ا ایصووورت پر یکه به خاطر حالت جد من

 ...دمیدوباره خند
 _برو بابا...

ش رفتم ش نیسمت ما شم....ما سوار ب گل آلود گل آلود بود...به تمام  نشیتا 
دشونو خو یحساب نیسقفش و کاپوت ماش یگنجشکا رو ی...حتفیکث یمعن
به  سوووادمیوا نطوریمن هم دیکه د ایکرده بودن....پر یرودو ی هیتخل و دارم 
 کنم ....آمدو درو برام باز کرد و گفت: ینگاه م نیماش
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بابا خجالت کشوو لهی_خ برمش کارواش....بپر زودتر  ی....امروز مدمیخب 
ستم تو ی....وقت میبر ش ش ین ستش گرفت و مثل  هی ای...پر نیما ستمال د  نیاد

راننده رو دسووتمال  یجلو ی شووهیشوو یراننده اتوب*و*سووا با شوول*خ*تگ
 ....دیکش ی....که سبک تر بود اصال نمدیکش
س میحرف زد یاز هر در میراه افتاد یوقت ساختمون میدیتا ر ار که توش ک ی....

داشووت و پنجره هاش  یمشووک یآپارتمان سووه طبقه بود که نما هیکرد .... یم
ر کنم که فک ییآقا هیبعد از صووحبت کردن با  ایداخل....پر میبود....رفت یدود
شد رشیمد ستخدام  شون داد....بعد از ا  یتو میمن ....رفت نبود....منو بهش ن

 ....ایاتاق پر
 ازش....؟ ادیچطوره خوشت م نجایا -ایپر
 ....ستیبدک ن ی_ا

ت بده تا به نویدورب هیسوومت راسووت یاون کشووو ی...حاال از توهیچی_بهتر از ه
 ....یکار کن ینشون بدم باهاش چه مدل

**** 
با پر تا رو بزارم کنار اما کو گوش  یداده بود که مشووک ری....گمیبود ایشوووب 

 شنوا...؟
ده بود تا درو باز کردم....هر سووه نفرشووون که  کیرفتم خونه سوواعت نزد یوقت
 به سمتم اومدن .... یمبال نشسته بودن با نگران یرو

 ...؟یبود یمعلومه تا االن کدوم گور چیه-تیبا عصبان آراد
 داشته باشه.... ی_فکر نکنم به تو ربط

 آراد ساکت باش ....و بعد روبه من گفت:-خان حشمت



ا با ما هسوت...بهتره هر ج تتی....مسوئولیکن یم یبا ما زندگ ی_دخترم تا وقت
بد یبر یخوایم ما اطالع  به  ما نگ ینجوری....ایقبلش  نه  میشوو یران منه 

 داشت...؟ میخواه یلفظ یریدرگ
من  خب لهیکنم .....خ یم یبا شووما زندگ یتا وقت دیخب ....شووما گفت لهی_خ
 دوشتون نباشه.... یرو یتیرم تا مسئول یم نجایاالن از ا نیهم

ش رفتم شدت ک شت به  شدم....آراد بود که بازوم رو  دهیسمت پله ها که از پ
 داد.... یدستش فشار م یتو یباز ریداشت مثل خم

نکن  یلجباز نقدرینداشووت ...چکاوک ترو خدا...ا یحشوومت منظور-زهره
به عنوان دوسووت  یتون ی...مینیما رو به چشووم خونوادت بب یتون ی...اگه نم

 ....؟یتون یکه ....نم مونینیبب
 ....دمیرو از دست آراد به شدت کش دستم

 .....نهیب یکس دشمن خودشو دوست خودش نم چیتونم....ه ی_نه نم
کن د -آراد تو اگهیبس  چرا  جوری.... چرا ایا ین قدری....؟  یا نهیک ن

 از اون... فی...؟حیهست
:آراد سوواکت شووو  ادیجملشووو بگه حشوومت خان با فر یخواسووت ادامه  تا
 ....و رو به من گفت:گمتیم

 لطفا... نیباهات حرف بزنم....بش دیبا قهی_چند د
 ...؟؟؟ی_چه حرف
 لطفا.... نی_گفتم بش
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ست ، زهره هم کنارش جا یخودش زود تر رو و ش آراد  یگرفت ...ول یمبل ن
وش به حرفاش گ دیواقعا با گهیشوود....انگار د رهیداد و به من خ هیبه سووتون تک

 و... شونییمبل روبرو یدادم....رفتم نشستم رو یم
 _منتظرم...

 یو فکر م ادیدونم چقدر از ما بدت م یچکاوک جان ....م نیبب-خان حشمت
ته شووود یکن نداخ  مینبود یدرسووت بیشوورا یاونموقع تو ی....ولیکه دور ا

 ی...نم دمید یرو نابود شووده م ندمیآ ی....ورشووکسووت شووده بودم....همه 
شن...پس ا ستم خانوادم هم نابود  بود که تو رو برخالف مخالفت زهره  نیخوا

 شدن... یکه بچه دار نم یانواده اخ هیدادم به 
 دادم گفتم: یکه به صدام حالت تمسخر م یوسب حرفش...در حال دمی.پر
گفتم حرفاتون خنده داره  یازتون ممنون باشم.... و بعد جد دیپس من با ی_وا

 و دیبود که پسوور دوسووت داشووت نیخونواده ....جز ا هیبه  دی....چرا آراد رو نداد
 دیکن میرو تقسوو یزیچ دیاون مزاحم بودم...چون مجبور نبود یزندگ یمن برا

 نکرده قند عسلتون اوخ بشه..... ییکه خدا
 یدوتا دستاش قفل کرد و در حال نیب دیلرز یخان دست زهره رو که م حشمت

 نداخت گفت: یبه من م ینیکه نگاه غمگ
 بگو.... یخواست یکنم همشو گوش کن .... بعد هر چ ی_خواهش م

...چون دختر تحملش کمتر از پسووره بخاطر  دیبه ذهنم رسوو نیهم موقعاون
 .....یبمون بیاون شرا یخواستم تو ینم نیهم

 ادامه داد.... دیکه کش یقیبعد از نفس عم یز دم که مکث کرد ول یپوزخند



عد کنم.....چند سال ب داتی_شناسنامتو دادم دست اون خانواده تا بعدا بتونم پ
شد....رفتم خونه ا ضعم نرمال  س یتو توش بودن ....ول یکه خانواده  یو  یک

رو کردم تا اون خانواده رو  رویاونجا سوواکن نبود.....رفته بودن....همه جا رو ز
گار آب شوووده  رمیکنم و تو رو پس بگ دایپ ما ان ت نیزم یو تو بودنا ه فرو رف

 کردنت کردم باور کن..... دایپ یبراتالشم رو  یبودن....من همه 
سراز ییرو به طرف سقف گرفتم تا اشکا چشمام و شدن بودن ر ریرو که آماده 

 و: دمیکش قینفس عم هیمهار کنم....
ست یبگ یخوا ی_م شما دور کردن....؟م یخونوادم به د  شیپ یخوا یمنو از 

مرگش به من بود ....مامانم قبل از  یزیچ نی...؟اگه همچیمن خرابشووون کن
 یمنو م دیکه اصووال نبا نوی...؟ایکن یماسووت مال ویچ یخوا یگفت....م یم

 ...؟!!!یو دنبالم بگرد یریپسم بگ یکه بخوا یداد
 صورتم روان شد.... یتحمل نکردم و اشکام رو گهید

هه دارم چ گار من گمیم ی_ عا ان نه  هیجنس بودم... هی...؟واق  هیشوو.....
شت منم استیبرام مهم ن گهید یچی....ه ستیآدم....برام مهم ن سرنو  نی....

شون بودم همونطور که اونا  یلیبوده....خانوادم خ شق خوب بودن ....و منم عا
 عاشق من بودن.....

 زدم و گفتم: یهق هق زهره بلند شد ....بهش نگاه کردم و لبخند تلخ یصدا
 یلیداد.....خخوب مسئله رو نشون  یلی....؟شوهرت خیکن یم هیگر ی_برا چ

ون وجدانت شی...؟االن شووما ها پیناراحت یقشوونگ تبر تون کرد....پس برا چ
 .....دیآسوده خاطر
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 گفت: یلرزان یجام بلند شدم که برم....حشمت خان با صدا از
 _لطفا صبر کن ...حرفم تموم نشده...

 هم قفلشون کرده بودم چشم دوختم.... ینشستم و به دستام که تو دوباره
اصال  دیشا ای یها مارو ببخش یزود نیبه ا یتون یدونم نم یم-خان حشمت

جنگ اعصوواب نداشووته  میکنار هم یبهتره تا وقت ی....ولیمارو ببخشوو ینتون
 یهمکارا نطوریو هم میدار یادیز یخانوادگ ی....راستش ما االن دوستامیباش

 یباشوودختر که تو هیرفت و آمد خانواده ها حضووور  یمختلف....تو یلیخ
ما مبهیعج به همه  میریجشوون بگ هی میخوا ی..... به عنوان دخترمون  و تورو 

 ....میکن یمعرف
 من تا حاال کجا بودم...؟ دیبگ دیخوا ی_آها....بعدش م

 ...یبود میبگ میتون ی_خارج نم
 _چرا اونوقت...؟!!!!

 ....یتا حاال پاتو از دروازه تهران اونور تر نزاشت عهیچون ضا-آراد
روم آ یمونیدهنش و با پش یبهش انداختم که دستش رو گشاشت رو ینگاه هی

 کرد.... یمعشرت خواه
 یکی شیشمال پ یآسمت تو یماریخوام بگم....به خاطر ب یم-خان حشمت

 .... یکرد یم یاز اقواممون زندگ
 ...؟ارمیآسم از کجا ب یماری_اوه چه جالب ....اونوقت ب

 ....یو حاال بر گشت یدرمان شد-خان حشمت
 .....دایچرخون یرو با دروغ م تونی_شماها واقعا زندگ

 ....چون.... میمورد راستشو بگ هی نیدر ا میتون ینم-خان حشمت



االن بگم  نیاز هم یخب ....ول لهی....خدیش یهمه خراب م ونی_چون کال م
الم شم....شپو یبندو بار لباس نم ی....مثل شماها ب ارمیدر نم مویلباس مشک

 هیآخر  یکنم....با گفتن جمله  یهر جور بخوام رفتار م نکهیسرم باشه و ا دیبا
که چشماش رو تنگ  یزدم که فقب آراد متوجهش شد و در حال یطانیلبخند ش

که به سوومت  یتر کردم و در حال قیکرده بود ، به من زل زد....لبخندم رو عم
شوووه که  یم تونیآبروتون رو بردم حال یدلم گفتم : وقت یرفتم ....تو یاتاقم م

 ....ستیهم کارساز ن شهیدروغ هم
صدا نیآبت شت رو ریتا د شبیشد....د داریزنگ در از خواب ب یبا   یوقت دا

ورود  یاجازه  یتق تق در اتاقش آمد ....وقت یکرد....صوودا یپروژه کار م کی
 رت دستشکا کی یبشقاب با محتوا هیکه  یداد....محمد خدمتکارش در حال

بود ، وارد شد....بعد از خم کردن سرش و سالم گفتن به اربابش سمت تخت 
 گرفت..... نیخواب رفت و بشقاب رو به طرف آبت

با تکون دادن دسووتش ....محمد  یکارت رو برداشووت و بدون گفتن حرف نیآبت
 رو مرخص کرد.....

سمت ت یکه از تخت بلند م یحال در س چوب یکه رو شرتشیشد و به   یلبا
 رفت کارت رو از پاکتش در اورد.... یکرده بود م زونیآو

مان دعوت ندس حک یبه مه  یشوورکت آوا ....برا سیر  میبود از طرف مه
شد و با پدرش  یمحسوب م شونیاز دوستان خانوادگ میشب.....حشمت حک

داشووتن .....پس مجبور بود  یکار یبا هم همکار نطوریبود....هم یمیصووم
 بره....
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شت و در حال زیم یرو رو کارت  یم راهنیپ شرتیت یکه به جا یلبتابش گشا
به کر دیپوشوو ند بوق صوووداش تو یمی.... عد از چ  یگوشوو یزنگ زد ....ب

.....در  زیم یو گشاشووتش رو کریرو گشاشووت رو حالت اسووپ ی...گوشوودیچیپ
سش رو از تن خارج م ینیح شدن از خونه  یکه دوباره لبا کرد تا قبل از خارج 
 ....گفت:رهیه دوش بگی

صر به بعد همه  یمی_کر ساعت پنج ع سر  یکار یتلفن ها یاز  ست به  رو د
 ....رنیکن و بگو فردا تماس بگ

 ..... سی_بله جناب ر 
کهیبدون ا نیآبت حافظ ن خدا به  یمیکر یبه  بده تلفن رو قطع کرد و  جواب 

اد و به د رونیب نیوان نشست ، نفسش رو سنگ یتو یسمت حمام رفت ....وقت
شش  نیا شون مثل مگس در گو شب چطور اونهمه آدم رو که هم فکر کرد که 

 نزار یخودشون رو به حراج م تیگوشت شخص شرهی دیکنن و به ام یوز وز م
 یمثل آدامس بهش م ایزنن  یبهش زل م ایتحمل کنه ....مخصوصا دخترا که 

 چسبن....
نا مه  او خت تر بودن....از ه بد ب مه  بدش م یختراد یاز ه مدیاطرافش   ا

شونو کوچ شون خود ضر بودن برا یم کی....هم نگاه از جانب  هی یکردن و حا
 لباساشونو در آرن و جلوش ل*خ*ت راه برن..... یاون حت
 کنه..... رونیفکرها رو از ذهنش ب نیرو تکون داد تا ا سرش

شد تا دوش بگ یاز کم بعد شار  ی.....دکمه رهیدر وان بودن، بلند  آب داغ رو ف
کرد االن پوستش  یآب داغ بود که احساس م نقدری....ا ستادیدوش ا ریداد و ز

آب سرد رو فشار داد  یدوش بود دکمه  ریشه.....همونطور که ز یاز جا کنده م



که رو ی....از سوورد ظ کی ختیر یبدن داغش م یآب  ند  هلح نفسووش ب
 هر روز صبحش بود.... یشکنجه  نیاومد.....ا

ا ....ب سووتادیحمام ا یبخار گرفته  ی نهیآ یاز تموم شوودن کارش ....جلو دبع
 فلش هرسه هینوشت:شهرت...قدرت...ثروت...و با  نهیآ یانگشت اشارش رو

گاه ن نهینوشتش .....غمزده به آ نهیشونو وصل کرد به اسم خودش که اونطرف آ
بدون طراوت  یکرد به چشووما یکه با کف دسووتش پاکش م یکرد و در حال
 یبخار چیه گهیکه د نهیآ یشوود و با انگشووت اشوواره رو رهیخ نهیخودش در آ

عالمت ضوورب در روشووون  هی...عشووق...آرامش...و ینداشووت نوشووت :زندگ
ا آدمه شیکه باعث آسا زایچ نیا ینبود ....همه  نهیآ یرو یزیچ چی...ه دیکش

شت  یزندگ یشد ....تو یم شخص قتو چیهمه قرار گرفته بود و  کیاون پ  م
 شد .... ینم

 یوو ر دشیگرفت و به سمت حولش رفت....پوش نهیآ یاز خودش تو نگاهشو
 ادیز یآرزوهاش غرق شووده بود.....ول یحمام نشووسووت....دوباره تو یسووکو

 یکه غم تو یکه با اراده و قدرت از جاش بلند شوود ....در حال دیطول نکشوو
دونست  یفقب خودش م یخودشو به غرور داده بود .....غرور یچشماش جا

 .....نهیحد دروغ چهتا 
س به شد.... بود  زشیم یصبحانه رو ینیسمت در حمام رفت و وارد اتاقش 

شت م ست.....به مواد مختلف تو یصندل یرو زی.....پ ش رد نگاه ک ینیس ین
 چشماش نشست..... ی......دوباره غرور رفت و به جاش غم تو
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مادرش زنده بود و اون هم دانشجو ....هر روز صبح با مادرش صبحونه  یوقت تا
ت نشس یم شیشونیپ یمادر که رو یخورد و بعد از صبحونه با ب*و*سه  یم

 شد..... یدانشگاه م یراه
سر گرم کاراش بود .....شرکتش  شهی.....همدید یخونه نم یتو ادیرو ز پدرش

 دش براش حکم بازدم رو....براش حکم دم رو داشت و خانوا
 یذاره ول یکرد که مادرش رو تنها م یدلش سوورزنش م یپدرش رو تو شووهیهم
 شیزندگ یمادرش خودشووو تنها گشاشووت....شوود مثل پدرش ....همه  یوقت

 تیموفق نهمهیا لیموفق تر از پدرش بود .....اوا یلیخ یلیکارش شووود.....خ
شت ...ول تیبراش جشاب س هیحاال براش حکم  یدا شت که ا  رشیقفس رو دا

 بود.... هکرد
بحونه دست ص ی هیبه بق نکهیو بدون ا دیسر کش ییآب پرتقال رو به تنها وانیل

 بزنه به سمت کمد لباساش رفت....
ستر دشیسف راهنیپ شلوار خاک تنش کرد ....کراواتش رو که  شیرو با کت و 

 یبست.....جلورو  دیچسب یهر روز صبح تا شب مثل طناب دار به گردنش م
 یکرد ...همه  ینگاه م نهیخودش در آ ریکه به تصووو ی....درحال سووتادیا نهیآ

شماش پاک کرد و به جاش ب صورت و چ ساس هارو از  با  ههمرا یتفاوت یاح
شن س یچا شوند،  شو باال گرفت .....با قدم ها نشیغرور ن سر  یرو داد جلو و 

 رفت.... رونیمحکم از اتاق ب
 بود.... کیراه شرکت بدجور تراف یشد....تو نشیماش سوار

سرش  یپنجره گشاشتو با کالفگ یآرنجش رو لبه  نییرو داد پا نیماش ی شهیش
 داد..... هیرو به دستش تک



 اونو از اون حالت در اورد... یدختر بچه ا یصدا
 گل بخر.... هیگل بخر....آقا تروخدا برا عشقت  هی_آقا...آقا....

و لحن ملتمس دخترک  یاشووک یبه چشووما نکهیا یشووت و برو بردا دسووتش
ش یتوجه ش شهیکنه ،  ش دیرو باال ک صدا نیو ظبب ما شن کرد تا  بچه  یرو رو

 رو نشنوه....
 نیب از دیگل سووف هینگاه بهش انداخت ؛  هی نی، غمگ هینجوریا دیکه د دخترک

 نیماش ی شهیچسب چرک ، چسبوندش به ش کهیت هیگالش جدا کرد و با  هیبق
 .... و از اونجا دور شد ....

 دنینه ....که با د ایهنوز دختر اونجا هسووت  نهیسوورش رو چرخوند که بب نیآبت
 درو باز کرد.... رانیبود ، ح دهیکه به پنجره چسب یشاخه گل

دستش نگاه کرد ....قشنگ  یرو برداشت و دوباره درو بست .....به گل تو گل
 .....یلیبود ....خ

خودش به درد اومد  یکرد....؟!!!دلش از سوونگ دل نکارویا دختر بچه اچر یول
به اسووم  یرحم یاز شووهرت...قدرت....و ثروت ...ب ریبه غ دی....با رو هم 

 کرد.... یخودش وصل م
 یم یخوب ی.....بودینفس آروم کشوو کیکرد.... کینزد شینیگل رو به ب آروم

نگاه کرد ....از چشماش  نهیآ یداشبورد.....تو یداد ....گل رو آروم گشاشت رو
سع شویدود نکی.....عختیر یسرزنش م شمش زد.....و  شت و به چ  یبردا

 فکر نکنه..... شیکرد به اتفاق چند لحظه پ
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شد ....با ا شهیهم مثل شرکت  ش نیوارد   یشاخه گل یبرا شیتفاوت که از من
 گلدون آب خواست .... کیکه در دستش بود 

به سوومت مب یمنشوو تاق شووود و  عد از در زدن وارد ا  سووشیر  زیا تعجب ب
رد نگاه ک سشیذاشت به ر  یگلدون م یکه شاخه گل رو تو یرفت.....در حال

 کرد.... ینگاه م رونیبود و به ب ستادهیاتاقش ا یا شهیش وارید یکه جلو
ش یوقت شت و درح نیرفت آبت رونیب یمن سر جاش برگ شا  که گل ینیبه  رو تما

 جا گرفت .... شیصندل یکرد رو یم
 به کار پناه برد..... شهیرو روشن کرد و و مثل هم تورشیمان

 و به سمت خانه رفت .... رونیپنج از شرکت زد ب ساعت
کرد.....بعد از گرفتن  یم یهوا احسوواس چسووبندگ یو آلودگ یخاطر گرم به

حاضوور  که تنها خدمتکارش محمد براش یدوش آب گرم و خوردن عصوورانه ا
نگاه به دو دسووت لباس اسووپرت  هیکرده بود ، به سوومت کمد لباسوواش رفت ، 

ها ند یانت خت ....پوزخ ندا مد ا به غ یلیزد ، خ یک که  قت بود  از کت و  ریو
 بود .... دهینپوش یا گهیلباس د لوارش
 کیبراق و  یسوورمه ا راهنیپ هیبراق به همراه  یدسووت کت و شوولوار مشووک هی

 داشت ؛ از کمد خارج کرد..... یسرمه ا یکه رده ها یکروات مشک
 یشووونشووون م ینطوریهم شووهیرو به سوومت باال شووونه کرد.....هم موهاش

به ا ادیدونسوووت بهش م یکرد....چون م نه .... به ا نی....  نیخاطر نبود ....
شده بودن ....قانون ها یخاطر بود که روز مرگ ه ک ینامر  ییهاش براش قانون 

 جام دادنشون بود....موظف به ان



از ادکلون مارک دار  کمیلباسوواش به صووورت اصووالح کردش  دنیاز پوشوو بعد
 هم به کت و کرواتش .... سیرو زد و دو پ شیسیپار

شک کفش شش بادیدر پوش یرو هم جلو شیبراق م د....و بو یبراق م دی....کف
باشووه  ینجوریخواسووت که ا یدونسووت چرا فقب م ی....نم یمشووک حایترج
 باشه تا احساس آرامش کنه..... ینجوری....ا

سوار آ نکهیا یرفت به جا نگیسمت پارک به شه ....  -ید-او-سوار کروت ب
 راه افتاد..... میمهندس حک یشد.....و به سمت خانه  دشیسف

باال بود....از هم یها نیخانه پر از ماشوو یجلو تونسوووت  یحاال م نیمدل 
شب رو حدس بزنه. یمهمون  ویم ویجمع چاپلوس که مثل گربه براش م هی...ام

 کردن .... یم
 دیدرخش یدرآن م متیساعت گرانق کیکه دست چپش که  یقدرت در حال با

کردند....دسووت  یکت رو لمس م یرو از آرنج خم کرده بود و انگشووتاش لبه 
 کرده بود ....به سمت داخل حرکت کرد..... زونیراستش رو هم کنارش آو

سالن  یجا یکه در جا یتیجمع یهمهمه  یورودش اعالم شد ....صدا یوقت
و ر یعاد یلیعالمت خ هیصوودا براش حکم  نیقرار گرفته بودن بلند شوود....ا

 شد.... یم دهیشن دیداشت که در ورودش با
شووده بود ، با  زانیکه آو ییو آب دهن ها زیآم نیتحسوو یتوجه به نگاه ها بدون

شمت خان که برا شام یح ست داد و به  ستادهیا شیروبرو یید گوخو بود ؛ د
 نظاره گرش بود...سرش را به عنوان یطرف زهره خانم که با لبخند مهربان

 سالم داد.... یخم کرد و با فروتن یکم احترام
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 ییلطفا....وبا دستش او را راهنما نی....بشیخوشامد یلیسالم پسرم خ-زهره
سووالن قرار داشووت ...و بعد با عشر  یباال بایکه تقر یخال یکرد به سوومت مبل

شمت خان هم بعد از کم یخواه شد.....ح خوش و بش کردن به  یاز او دور 
 رفت.... گرید یسراغ مهمان ها

س چند و  ینفر از افراد حاضور در مجلس به سومتش رفتن و شوروع به احوالپر
س  دنآم ینازو ادا م شیچند قدم یدوتا از دخترا هم تو یکیکردن..... یچاپلو

شون انداخت...ول کی....ختنیر یو عشوه م سمت س عیسر ینگاه کوتاه به   ریم
ها  هبودن مناسووب ف اح ش  دهیکه پوشوو یینگاهش رو عوض کرد ...لباسووا

 بود....
دادو  یاطرافش رو م یکه فقب خودش متوجهش بود جواب آدما یکسوووالت با

له ها شوود به سوومت پ دهیگردوند....نگاهش کشوو یم تیجمع نینگاهش رو ب
 آمد.... یم نییدختر از آن پا کی....

 ریز کیتنش بود به همراه  یسارافون مشک کیکرد.... یبا همه فرق م ظاهرش
تر  بود و اسپرت ....جالب دی....کفشهاشم سف یو شلوار مشک دیسف یسارافون

سرش بود .... نیاز همه ا شال  سف کیبود که  سرش  یلیکه خ دیشال  ساده 
شخص نبود.....ق یچیکرده بود و ه شت چه از جلو م  افشیاز موهاش چه از پ

 آمد... یبه نظرش آشنا م
....پس گشت یپارک افتاد که دنبال کار م یدختر تو ادیفکر کردن  یاز کم بعد

 کرد....م*س*تخدم شده بود....نگاهشو ازش گرفت...... دایباالخره کار پ
ال شو یبه جا ایبپوشوم  رهنیپ هیکردن من اقال  یهر کار میحک یخانواده  نیا

 یبندازم رو ریشوووال حر هیبودم  دهیچیکه دو دور ، دور گردنم پ یبه اون کلفت



 یجلو یبار نرفتم که نرفتم....حاضر بودم پوست خر بکشم تو کلم ول ریسرم ز
 .... سر ل*خ*ت نچرخم.... نییدونم چه جور آدما یکه نم ییآدما نجوریا

به مرگ  یلحظه ا کی تیسووالن پر از جمع دنیاز اتاق خارج شوودم با د یوقت
 هیثان هی...فقب  هیثان هی ی.....و برا دمیخوام سوور به تنش نباشووه هنگ یآراد که م

 ...ترس برم داشت ..... شترینه کمتر نه ب
ش همه صال اون  کیاونقدر  بودن که ....بودن که بودن به من چه.....دخترا که ا

 اون تن واموندشون سبک تر بودن..... یرو دنیکش یپارچرم نم کهیت هی
 بود که به سرفه افتادم..... قیکه اونقدر عم دمیکش قینفس عم هی

شمم به آراد افتاد که رو یم نییاز پله ها پا یوقت ست هی یرفتم چ ش ه بود و مبل ن
ها نارش لم داده بودن و از اون عشوووه  تا دختر هم ک  ختنیر یم یخرک یدو

ص هی...البته خر  شونیمقدار برا تو صالح کردم از  یگوگول ف بود ....جملم رو ا
ها مرگ شوووده  وقذ ی.....آراد هم بسووختنیر یم یشووتر یاوووون عشوووه 

 استفراغ .... یبود....پسره 
باز ....ملللللس.....اگه  رهنیپ هی شووونیکی ته ... کوتاه قرمز تنش بود ....دکل

سف ستش  شک ندارم که خ دیپو مثل  یووونکیح ی.....ول امدیبهش م یلیبود 
بود....فکر کنم رفته بوده خودشووو برنزه کنه که از  یشووکالت صووبحونه قهوه ا

ستش در رفته بوده و ته گرفته بوده....برا هم شده بود  ایکامال االن مثل کول نمید
.... 
صاب  رون یتنش بود که ارتفاعش تا وسطا دیلباس سف هیدختره هم  یکی اون

 هیشونش  هی یمشخص بود ....از رو شرهیخب از باال فقب  یمردش بود ....ول
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ش  ستین یزیورش کال لباس نبود ....چ هیشده بود تا پهلوش و فقب  دهیبند ک
ه نیکه ا نازم .... ی.... ب تو  ت قدر کالت  یکیخدا ....  رمک یکیشووو

 ینم تموفیکشک ن ادیکردم  یم میبود که هر کار دیسف نقدریکارامل.....دختره ا
.....با مونیخاله خدجه همسا یکرد سمت کشکا یپرواز م یذهنم هشد ....

سف صورت ب دیاون لباس  ست مثل م یو اون  شده بود....فقب  تیحالش در
 کافور کم داشت ....

اپامو با سرت بیاطراف برگشتن و عج یچند تا از آدما دمیپله ها رس نییپا یوقت
 خدا نشناسا... دنینگاهشون سانت کردن.....انگار جن د

 دهیشدم که از پشت کش یکردمو داشتم از کنارشون رد م یمصنوع یسرفه  هی.
 یم یچه عشووق یمیحک یخونواده  نیشووودم.....برگشووتم زهره بود....آه ا

 .....!!!دنیکش یمثل کش منو از پشت م یکردنا....؟!!! ه
 گوشم گفت : ریبا لبخند به من نگاه کرد و آروم ز زهره
ست تا ا کهنی_با ا ش نهمهیلبا ستیپو   مجلس ماه تر یدخترا یاز همه  یول د
 ....یشد

شم....اگه ا نای_ خدا نکنه از ا شده با شونم ....پس  نایماه تر  ماهن و من ماه تر
 درخشه.... یکه مثل ماه م دیاالغ سف هیحتما شدم 

 ریزد ز دیمنو د هیصورت جد نکهیبعد از ا یبا تعجب بهم نگاه کرد .... ول زهره
 خنده....

ش لهی_ خ شون نایتا ا میکن تیزودتر معرف دیبا طونیخب دختره  شما منو  با چ
 قورت ندادن....



ش و شمت خان.....من م دیمنو ک ش گمیسمت ح شون م دنیکال از ک  ادیخوش
.... 

 م....بابام افتاد ادیلحظه  هیزد که  زیآم نیتحس یلبخند دنمیخان با د حشمت
 تحمل ندارم.... گهی....من د یکن یزودتر چکاوکو معرف حشمت بهتره-زهره

گرفت  یکه دسووت زهره رو م یخان نگاهشووو از من گرفت و در حال حشوومت
 آرامش بخش بهش زد و گفت: یلبخند

 نباش.... یچی_آروم باش خانومم....نگران ه
ست زهره تو یبعد در حال و صدا یکه د ست منم گرفت و با  ستش بود ، د  ید

 گفت : تیبلند به جمع
عشرت ....همگ با عرض م بد ی_ ظه گوش  ند لح  زیخوام چ ی...م دیلطفا چ

 رو اعالم کنم.... یمهم
 شدم.... زمیحاال چ گهیخودم گفتم خوبه د شیپ

دست حشمت خان بود  یاول به دست من که تو رتیساکت شدن و با ح همه
 ...گهیم یچ ننینگاه کردن و بعد به دهانش چشم دوختن تا بب

جشن که به نظرتون بدون مناسبت بود  نیاز حضور همتون در ا-خان حشمت
 یبود که م نیدور هم ا یجمع شوودن همگ لیسووپاسووگشارم....دل تینها ی، ب

دختر خانم گل ...و با دسووتش به من اشوواره کرد ...و ادامه داد که  نیخواسووتم ا
 کنم.... یدختر من هستش رو بهتون معرف

که حشوومت خان دوباره همه رو دعوت به  دیچیسووالن پ یهمهمه تو یصوودا
 سکوت کرد .....
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 .... یاریشه تشرب یآراد جان م-خان حشمت
کرد کنارم  یحوالم م یکه چشمک یبه سمت من آمد در حال یبا سر خوش آراد

 ....ستادیا
دختر خانم اسوومش چکاوکه و البته قل پسوورم  نیخان دوباره گفت: ا حشوومت

 .... آراد
 زد.... یم یکردن .....منم قلبم مثل چ یبه ما نگاه م رتیبا ح همه

کنم  یم کاریبدونم چ نکهیاز نگاه هاشون استرس گرفته بودم که بدون ا اونقدر
 بود رو گرفتم.... ستادهیبا دست آزادم ، دست آراد که کنارم ا

 دیپر اضووطراب من رو د یچشووما یاول با تعجب به من نگاه کرد ...وقت آراد
 گوشم گفت: ریلبخند مهربون به لب اورد و دستم رو آروم فشرد و ز کی...

 جوووونم ...... ی_آروم باش آبجججج
 دوباره چشمک زد.... طونینگاه ش هیبا  و

شمت سم کیکوچ یوقت-خان ح شمال پ یبود بخاطر آ شت به   یکی شیکه دا
 میرفت یبه اونجا م دنشید یاز اقواممون رفت و اونجا بزرگ شوود ....ماهم برا

تهران براش حکم سم رو داشت.....حاال درمان شده و برگشته  ی....چون هوا
 کنه..... یخونوادش زندگ شیتا پ

شمم  یاز حرفا بعد شد .....من که تا اونموقع چ سکوت برقرار  شمت خان  ح
ه من نگاه ب یکه با تعجب و ناباور یتیردم باال و به جمعبود ....سرم رو او نییپا
 کردن، نگاه کردم..... یم

 گفت: دید نیجو رو سنگ نقدریکه ا آراد



 کهنیا ی...حاال به جا دیدرسته قورتش داد چارمویبسه....خواهر ب گهی_خب د
به  یزیچ یا یاظهار خوشووبخت هی یسووالم هی دیای...ب دیچشووماتون رو لوچ کن

 دلش شاد بشه ....دوباره بلند نشه بره شمال..... دیها بگ میدختر حک نیا
به  کیاز دور و نزد اشونیبا حرف آراد به خودشون اومدن و دونه دونه بعض همه

 ....دمینشن دی....شاستمیرو مطمئن ن یمن سالم کردن....اظهار خوشبخت
ر خودشووون جو متشوونج اونجا آروم شوود....همه دوباره برگشووتن سوور کا یوقت

اشووتن ند یخوب یپولدارا حافظه  نی....کال ا فتادهین یاتفاق چی.....انگار که ه
از  میس هیبود و فقب  یمثل توپ خال ایگچ بود  ایمغز  یسرشون به جا ی....تو

کرد  یم یاتصال اتاوق یشده بود و بعض دهیگوششون به اون گوششون کش نیا
 شدن ....البته در مورد پول..... یمتوجه م یزیچ هیو 

بودم و متفکر به اطراف نگاه  ستادهیو حشمت خان به سمت من که هنوز ا زهره
 کردم آمدن.... یم

 ..کنم ... تیمهمون امشبمون معرف نیبه مهمتر دیدخترم با ایب -خان حشمت
 رفتن..... نییذهنم باال و پا یتو ثیافکار خب دوباره

بال حشوومت خان به با رضوووا دن من کنار  یاز حرف گوش کن تیو زهره که 
 رفت ، راه افتادم..... یشوهرش راه م

با من باالخره  که ا ختمیر یزهر خودمو م دیامشوووب  چه بهتر  با  نی... زهر 
 ی....جلو میدیرسوو ی....وقتزمیجشوون بر نیمهمون ا نیمهمتر شیارزشوومو پ

 یمرد جوان با غرور روش نشسته بود ....کلهم مشک کیکه  میستادیمبل ا کی
سرمه ا ییها تهیبود با تنال ستاش رنگ  یاز  صورت و د و البته ناگفته نماند که 
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 یبود ....لباشووم که قرمز بود ....تابلو یپوسووت بود.....چشووماشووم که مشووک
 یکه ا نمینقاش رو بب ینگاه کردم تا امضا نیی.....به پادیرس یبه نظر م یقشنگ

مردا پاهاشون رو قشنگ  نیدونم چرا ا یافتاد ....من نم ییدل غافل نگام بد جا
س دید هیزاو نهمهیکنن که ا یکنار هم جفت نم شن.....من تو تاک شته با  میندا

 یوقت هیبه آسمون خوشمل تهرون نگاه کنم که  دیمشکلو دارم.....همش با نیا
 خینگاهم بدون منظور اون قسوومت م ینجوریفرش....هم یرو فتمیاز عرش ن

سرفه  م اومدم بود به خود سیپل ریآژ هیشب شتریزهره که ب یشده بود ....که با 
سرم رو بلند کر س ی....کال آبرویییییی....هدم.... سال صدویهزارو  صد  م پون

زل زده بودن بهم....به  یا ینعلبک یرفت ....زهره و حشوومت خان با چشووما
گاه کردم ....ا ااا چرا قبال کشووف نکرده بودم پوسوووت صووورتش پسووره ن

.....منم خجالت  دیخجالت کش ی....آخ نییسرخه......سرشو انداخته بود پا
ش سرم رو  دمیک  ییگند نزنم......حاال چه فکرا نیاز ا شتریتا ب نییپا انداختمو 

 کنه راجبم..... یکه نم
 سادیاو خیمبل اتراق کرده بود....از جاش بلند شد و س یکه تا اونموقع رو پسره

 البته برا احترام به تعارف حشمت خان.....
عصووا رو از حلقش درسووته  هیبود ....قشوونگ انگار  سووادهیوا ینجوریچرا ا یا

به مخرج رسوو عده و رودش رد کرده و  عدشووم از م  دهیکرده بودن تو ...و ب
کلم رو کج کردم و به  شرهی......رونیاالن از اون ورش زده ب یعنی یییبودن....ه

س شتش نگاه کردم که با  صد متر پر یخونکیپ گاهم هوا و ن دمیکه زهره بهم زد 
باره  یپسووره که زل زده بود بهم.....وا تهیپر از جد یافتاد به چشووما خدا دو
 دارم...... یتیکنه مشکل جنس ینه...االن فکر م



لبخند دندون نما زدم که فکر کنم دندن عقلم رو  هیدن کارم کر یماس مال یبرا
سره با ددیهم د شو به معن دنی.....پ سر سوس  سف تکون  یلبخند من نامح تا

 داد ومنتظر به حشمت خان چشم دوخت ......
 زنم باال خره فکشو تکون داد: یمن دارم را به را گند م دیخان هم که د حشمت

سرم ....م شد دونمی_پ شکه ا ی....)تویشوکه  شده تا  یدلم گفتم اوه چه  هم 
سکته هم پ  ونشیکنم...چکاوک دخترم.....و ا یم ی(....خب معرفشرفتهیمرز 
 هستن...... تیهدا نیهم مهندس آبت

 نگاه کردم که دستش رو جلو آورد و گفت: نهیاسمش آبت دمیپسره که فهم به
 خوشبختم خانم جوان..... تونیی_سالم، از آشنا

شدش  هی...... رمردهیپا پ هیخانم جوان انگار  گهیم یهمچ ست دراز  نگاه به د
 یمهندس عصووا قورت داده  نیا یکردم.....سوورم رو اوردم باال و به چشووما

 یچشووم دوختم......حاال موقع نقشووم بود .....هر چند تا االن هم کل رمردیپ
شته....و یخونواده  نیا یشکوفه زده بودم به آآبرو نم که ک کاریچ یلبخت برگ

 عمدم بود و بهم مزه نداد....... ریشد....تازه غ ینم یدلم به اون اندازه راض
 صاف کردم : صدام

....؟!!؟ تو قاموس ی.....به دستش اشاره کردم و ادامه دادم....که چکی_امو عل
بدم....حال یمن ن به چشووما هی....؟تهیبه مرد جماعت دس  از  ینگاه گشرا 

 حشمت خان و زهره کردم و دوباره گفتم: یزده  رونیحدقه ب
ما ن یعنی_ کار  به ز یچون تو خوشووبخت یول یدس مس تو   ارتیکه منو 

 آق ماندس...... نتی....بنده هم خوشبختم از دیرسوند
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نده ب نیا یرو خم کردم و و گفتم: چاّکر شوما....چّکاوّکم.....تخم و ترکه  سرم
به دماغم رو  دمیبا صوودا کشوو یعیخوداها ....انگشووت اشووارمو که به طرز فج

گرفتم سوومت اون دوتا که هنوز دهنشووون اندازه غار گاو خور باز بود.....البت 
و  گاهمجیکنار گ گشاشتم......خو وللش ....دست راستمو دنمییفقب به فقب زا
 ادیگفتم : ذت ز

مهندس و لبخند محو کنار لبش که  رتیحپر از  ینگاه گشرا به چشووما هی و
سمت د ایبود  یدهن کج هیشب شتریب  ی گهیلبخند کردم و راهمو کج کردم به 

 بخندم..... ریدل س هیدروغگوم  یخانواده  یچهره  یآور ادیسالن تا از 
 چکاوک رفت.... نکهیاز ا بعد

 انداخت.... نییجمع کرد و سرشو پا شخندشوین نیآبت
 کمیخواسووت  یحال دلش م نیبود ....در ع یعصووبان یلیخان خ حشوومت

 کرد..... یکف سالن نگاه م یها کیبه سرام یجد یلیخ یبخنده ول
 زودتر به خودش اومد وگفت: زهره

ش سرم ...نم دی_واقعا ببخ شده بود که ا یپ ت صحب نطوریدونم چکاوک چش 
 ....میبر ایکرد ....واقعا شرمندم ....حشمت ب یم
 ....گهیبه سمت د دیخان رو کش دست حشمت و

ست ....از  ی.....آروم رو میحک یبعد از رفتن خانواده  نیآبت ش  یرآو ادیمبل ن
بعد صووورتش حالت  یلبخند زدن کج شوود ....ول یچکاوک ، لباش مثال برا

 تمسخر گرفت....
 رسووتانمایب یخاطره تو هی ادیاونو  شییپرو نیپروو بود ....و ا یلیدختر خ نیا
 نداخت.... یم



 یزیچ نیا هیبود که قضوو عیگفته بودن ....ضوووا یبد دروغ میحک ی خانواده
بود  یفمنت هیقض نیدخترشون نبود ....که ا ایگن.....چکاوک  یم نایکه ا ستین

 حشمت خان بود وحالت صورتش هم مثل زهره خانم.... هیچون چشماش شب
 که گفتن دروغ محضه .... یزیچ نیاگه دخترشون بود .....مطمئنا ا پس
 گشت....؟؟؟ یخونوادست چرا دنبال کار م نیچکاوک دختر ا اگه
 تسین نیصحبت کرده بود...؟مطمئن بود لحنش ا یچرا چکاوک اونجور یول

صورتش پر  یصحبت م یمعمول یلیپارک خ یچون تو کرد.....پس....دوباره 
 از تمسخر شد....

چه فکر نیا ن یراه م نی..؟البد فکر کرده از اخودش. شیکرده پ یدختر  ه تو
 توجه اونو جلب کنه....

 یباغ جلب توجه نبود....اول که نگاهش رفت رو ینه....انگار اصووال تو یول
به پاش نگاه م ینگاه چکاوک که چه جور یآور ادی....از  کرد....  یبا دقت 

ند نداخت  دیچیدلش پ یتو دنیحس خ گاز گرفت و سوورش رو ا ...لبشووو 
 .....نییپا
 مرز سکته..... یزهره خانم اونقدر سرخ شده بود ...رفته بود رو چارهیب

به خودش اومد....اون  تیهدا نیلحظه به خودش اومد....مهندس آبت هی یتو
 کرد...؟؟؟؟!!!! یم یچکاوک رو حالج یرفتار ها دیبا یبرا چ
 حسوونش دلقک بودنش یکی نی....فقب ا گهید یدختر بود مثل دخترا هی اونم

به الاقل از اون حالت کسووالت در اومد.....مل  یبدرد بخور جکیبود.....خو
 بود....
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رو که  یزیداد ....به طور کامل هرچ رونیکه مثل فوت از دهانش ب ینفسوو با
باال و خ به اون دختر بود رو فراموش کرد....آروم سوورش رو اورد   یلیمربوط 

 یش به سوووال ها و خوش و بش هادر صووورت یاحسوواسوو چیو بدون ه یجد
 پاسخ داد..... انشیاطراف

****** 
 زنن به من....!!! یزل م یکه ه دنیآدم ند نایبابا مگه ا اه

خلوت  هگید یکه کنار پنجره بود و نسبت به جاها یخال یصندل هیسمت  رفتم
 تر ....

 یپ یزدم نفس ها یکه خودم روبا دستم باد م یو در حال یصندل یرو نشستم
ش یدر پ شت  یتا از اون حالت کالفگ دمیک شم......موهام رو که از پ خارج ب

ته بودم تو نداخ باسووم ....گور یا مدام هم ز دهیل به هم ....  ریگ رمیبود 
و  تیعصباندست به دست هم داده بودن تا من با  بیشرا نیا ی....همه کردیم

نم او یصوووورت ک تراق  مار ا برج زهر  خود  خود  ثل  م ن درهم درسوووت 
ش بود......دعوت نجایا ایگوشه.....حوصلم هم بد جور سر رفته بود.....کاش پر

 ی.....حاال به حرفش مومدیو ن سووتیجشوونا راحت ن نجوریکردم اما گفت تو ا
سم رو در ب ی....دلم مدمیرس شالو لبا ست  برم  میگل گل وشپ ریو با ز ارمیخوا

 م*س*تونا هر وقت سردمز ی.....تصورشم بد نبود....توسمیباد کولر وا یجلو
پزم که واقعا گرمم  یکردم هوا گرمه ومن دارم م یم نیبه خودم تلق نقدریبود ،ا

 گفتن قانون جشب.... یم نیشد...به ا یم



روشووش  نینسووبت به ا یلیگرفته بودم ....خ ادیکالس  یتو یاز دخترا یکی از
گه م یرتیغ جشب شوو میگفت یبود و ا له  با ک نه  خا بارکمون  کمیچا  یمم

 شد.....حاال هم همون کارو کردم....
صور کردم همه  یتو ستنبا یذهنم ت صورت ا در  یمهمونا در همون حالت به 

 یکه لبه  یخوشووحال مغز لباسووام رو در اوردم ودر حال یلیاومدن ....منم خ
بودم ؛  دسووتم گرفته یزانوم بود رو مثل دامن تو یکه تا باال مویپوش گل گل ریز

شت پخش م یکه نم ییهماهنگ با آهنگ اپرا سمت  یدونم از کجا دا شد به 
 یقو قول یدونم صوودا یرسووم که نم یمهندس م یآقا کی....نزدرفتمیکولر م

به کولر  یدیحال....د یمنو پرت کرد تو یکدوم خروسوو یقوقو آخرشووم 
 شانس... نی....تف به ادمینرس

دارم بهتون  یا قهیخنده داره...؟من چند دق نقدریا یزی_چکاوک خانم چه چ
 ....دیزن یکنم که مدام لبخند م ینگاه م
هم  ی.....عجب کاکلیرو با غضووب باال گرفتم....به به عجب خروسوو سوورم

 داره....با خشم...
 ...!ارمی_به جا نم

ش سخره ا هینکردم... یخودمو معرف دی_اوه ببخ گرفت که مثال داره  یحالت م
 کنه.....بنده ساسان رهنما هستم.... یم میتعظ

...قدش بد جور دکل بود ....سرم رو گرفتم  ستادمیجام بلند شدم و جلوش ا از
 باال....به موهاش اشاره کردم و گفتم:
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کر ...؟البته ف خهی شهیگن کاکل خروسا هم ی....صحت داره مهیکاکل قشنگ -
 یمدل نیا یمرغدار ی....فکر نکنم خروسوووانطورنیا یبوم یکنم خروسوووا

 باشن.....
 یشوووه...ول یم یاول با تعجب بهم نگاه کرد....آخجون االن عصووبان پسووره

ام نترد یسووایبه طاق کل دمیزد که از حرص چسووب یبرعکس تصووورم لبخند
 .....سیپار

سره شوخ طبع-پ ست یشما خانوم  شوخ طبع و  یاز خانوما یلی....من خدیه
 ....ادیخوشم م یخودمون
 نسناس....استغفرالله .... یعمته پسره  یخودمون

سا ی_اااا چه جالب ول شما من از خرو شن  یم یکه زود خودمون ییبر عکس 
 زنن .... ینوک م یا کدفعهی...چون  ادیاصال خوشم نم

گرفته  لب به باد فحش ریکه ز یدر حال عیسر گهیم یچ نمیصبر نکردم بب گهید
شدم.....هم  یبود و تند تند قدم بر م نییسرم پا ینجوریبودمش از اونجا دور 

 نشستم ... هیخال دمیکه د یمبل نیاول یداشتم ....رو
ش قینفس عم کمی ش دمیک س خیس شیو با خودم زمزمه کردم....  یخیکباب 

 کبا... خیس شیهزار...ش شیش
ستارت اتل خدا ب ینفس خنده آلود یصدا با سرم بود.... تلریه امرزیکه مثل ا

 رو چر خوندم که.....
قاب عکس مسووخره  نیا شینکنه...من چرا پ ابونیگرگ ب بیخدا نصوو یوا یا

 نشستم.....؟



شن یوا یا صدام رو  مثال  داره نکهیگفتم که خندش گرفته....با ا یچ دهیحتما 
 نکهیا یخدا پروو ...برا شوووهی....منم که همهیکنه که کامال جد یم یکار هی

 زدم و گفتم : یتکو تا نندازم ....لبخند مسخره اخودمو از 
 خنده داشت...؟ یلیجان ....عمو جون خ ی_ ا

 باز نگاهم کرد که ادامه دادم: یتعجب و دهن با
سا یگفتن خنده برا می_ بخند بخند....از قد  یادرمون دارن دو یکه درد ب ییک

 .....و با حرص رومو ازش گرفتم که...هیخوب
با دلقکا م ی...؟ولیهسووت یدلقک خنده دار یدون یم ندارم  یخوب ونهیمن 

با  دیبا ای...؟گمیم یکه چ یفهم یگدا و زرنگ....م ی....مخصوووصووا دلقکا
 خودت صحبت کنم...؟ یزبون و فهم مسخره 

صداش که م چند شک تو یگفت دلقک گدا ...تو یبار  شم زنگ زد ....ا  یگو
 چشمام جمع شد....

 داشته باشه.... یزبون تلخ نیهمچ امدیم افشیق به
 کرد.... یبهم نگاه م یسرم رو چرخوندم طرفش .... با کنجکاو آروم
وقت آدمها رو از ظاهرشون  چیگفت ....:ه یم شهی....مادرم هم یدون یم-من

 یوقت یگول زنکه ول یلیگفته چون ظاهر شووما خ یقضوواوت نکن....راسووت م
هم  ی....اخماش تویتیشووخصوو یچقدر ب دمیباهات هم کالم شوودم ...فهم

 رفت:
 ...؟یزن یباهام حرف م نطوری...که امیمن ک یدون ی_دختر خانم م
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م چشووما یبود که بغض تو نیبر ا میکه هنوز سووع یکج زدم و در حال یلبخند
شه...گفتم:_چرا اتفاقا وقت شخص ن شتم تو یم ه جا رفتم هم یسالن راه م یدا

 بود... رتونیذکرو خ
 رنگ غرور گرفت...ادامه دادم .... نگاهش

چربو نرم دختر  ی....لقمه انهی....سوورور خاور متیهدا نیمهندس آبت ی_آقا
امثال تو  یدلم برا هیچ یدون ی.....مافهیمجلس....پولدارو خوش ق یخانوم ها

 ینم تیپول شووخصوو یدیسوونت هنوز نفهم نیمهندس با ا یسوووزه ...آقا یم
 سازه...؟؟!!!

آدم بدون خون هم کالم نشم.....هنوز  نیبا ا نیاز ا شتریکنارش بلند شدم تا ب از
 قدم هم دور نشده بودم که صداش متوقفم کرد .... کی

از زمان  ی...؟برا چ سووتیگفت....مگه مادر تو زهره خانم ن یمادرم م ی_گفت
 ...؟یگششته استفاده کرد

م نبود...من میحک یخانواده  پیدروغ چ یبه بزرگ یداده بودم ول یا یسوووت بد
 .داره... فیتشر نیشتیکه انگار ان نیکردم ...چه برسه به ا یبودم شک م

به  یروزیبرگشتم طرفش ...تو چشماش که با پ لکسیر یلیرو نباختم خ خودم
 شده بودن نگاه کردم.... رهیمن خ

به ادب هیوا ی_ا  بی....؟شووما فکر کن از ترکاتیمن مهندس جامعه رو چه 
 استفاده کردم.... ییمرخم کنا یاضاف
گفتم که تا  ینجوریا نیا ی....برا یشووودم و ادامه دادم....نرو تو خمار یجد

سال پ شار نیا یمامانم رو شیچند  ص یم ینکته پاف  یکرد ...وگرنه منظور خا
 نداشتم....



شتن منو ه عیسر و شماش که انگار دا مثل  بود کیکردن ونزد یم زمیپنوتیاز چ
شمام رو چرخونک سر یتو کارتونا چ شم گرفتم و  سمت  هیرفتم به  عیبکنه چ

 ...گهید
 گشووتم که یم یخال یجا هی....داشووتم دنبال  رونیرو مثل فوت دادم ب نفسووم

وسووب  ختنیسووالن رو پر کرد.....و زوجها ر یمیکه آهنگ مال میاسووایب یدم
داشتم با ذوق نگاه  نطوریمونه....هم یم لمایسالن.....ااااچه باحال ...مثل تو ف

 جلوم سووبز بودمبار حالشووو گرفته  هیکه  یمحل یکردم که همون خروس ب یم
 شد.....

 ...؟و دستشو به سمتم دراز کرد...دید ی_چکاوک خانم افتخار م
به  یلیواضح به شما گفتم....تما یلی...؟من خ دییپرو نقدریشما چرا ا ی_اااوا

 رم....مصاحبت با شما ندا
به  یزیگفتن....در د میقد از گه گر که دسوووت  هیبازه ...م نداره  جدان  جو و

 فر....؟؟؟؟ ینشستشو تا آرنج نکنه تو آبگوشت تو
ش ینگام کرد ...ول کمی اول شو به عقب خم کرد و مثل خر   ههیبعدش....گردن
 ....دیکش

 مفت... یکرد ، بس یفرا کالسش دوباره زر زر یخنده ها ونیم
 ...؟؟؟ید یم ریی_چرا ضربو المثل رو تغ

لت متعجب هی حال یحا شووودم  یم کیکه بهش نزد یبه خودم گرفتم و در 
 گفتم....

 ...؟دیدون ی_اااا مگه نم
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 ...؟وی_چ
گاه فضول دست هی شیاختراع کردن که لوازم جانب ییضربوالمثل ها هی ای_که تازگ

 ....ابهی
 بعد با چندش از کنارش گششتم.... و

به  یوقت باره  به کردمیمهاجرت م گهیسوومت د هیداشووتم دو تاد  ....نگاهم اف
ست دختر ست در د ص یم یمهندس که د  یدرخت گردو م نهوی....عدیر*ق*

فت ا طاف.....من نم شرهیاز  غیو اونور....در نوریر رو  نیدو نم چرا ا یانع
قابل تحملش  ریغ یزیبه خاطر تم دیشوود....شووا یمور مورم م نقدریا دمیدیم

 هی نجایا ادیب نکهیباشووه...؟انگار قبل از ا زیتم نقدریا دیبود....اه آخه مرد هم با
خودشو پرس کرده.....کفشاش رو اه آدم  ییخشکشو یاتو ریرو ز یساعت کی

 نیا ی....ول هیخدا کفشام خاک و خل شهی....من که دخترم همشهیچندشش م
 انگار.... کنهیم سیکفشش رو تم سیبا ل
گاه کردم.... به که تقر دهیزرد پوشوو رهنیپ هیدختره ن  دهیپوشوو بایبود 

 و دیرس یزانو هاش م یداشت و دامنش از جلو تا رو یحلقه ا ینایبود.....آست
شت تا رو سرش...هر آن امکان جر  خیرفته بود ب ششی....از بس ننیزم یاز پ

شونه  هیخوردن لباش بود..... ستش رو  ستش کی خان بود و با نیآبت ید هم  د
 خورد یم ی....و هر چرخدادیدامنش رو گرفته بود و رابه را خودشو باد م یلبه 

ک ناز کردنیکه داشووتن با حسوورت نگاهش م ییدخترا یبرا یپشووت چشووم هی
 ....کردیم
تاکت کیاز چرخا در  یکیشوووده ....تو  ریدختره انگار جو گ یوا  یکیحرکت 

ستش رو که دامنش رو رها کرده بود حلقه کرد دور گردن اون مازمور و زل زد  د



 یصووحنه  هیوجودم چشووم شووده بود و منتظر بودم  یچشووماش....همه  یتو
 که ..... نمیبب یوودیهال
دسووتاش بود مثل  یمن که دسووتم تو ی...ولسووتادیزهره از حرکت ا کدفعهی که

سووفت و مثل ژله  زیچ هیماغ خوردم به با د یآونگ رو محورم رفتم جلو که زرت
 آلو ورا برگشتم عقب....

 .....ی_ آ
ستم شتم رو د شک جمع  یکه از درد تو یدماغم و در حال یرو گشا شمام ا چ

 شده بود به مانع روبروم نگاه کردم .....
شار م اریاخت بدون ستم دماغم رو ف صدا دادمیهمونجور که با د  یتو دماغ ییبا 

 بلند گفتم...:
 صدر.... یامام موس ای_ 
شتا یدر حال لکسیر یلیخان خ نیآبت ستش رو یکه دو تا انگ ست را سب د  و

ه بود بازوم رو گرفت یشلوارش به من و زهره که با نگران بیج یفرو کرده بود تو
 ....تیخاص یب ی....مجسمه کردینگاه م

 .... ستادمیجدا کردم و صاف ا مینیلبخند زدم و دستم رو از ب کیزهره  به
شد من چ زهره شده...دوباره تو میزیکه مطمئن  فرو رفت و رو  شیجلد قبل ین
 با ذوق گفت: نیبه آبت

 ....یدور با چکاوک من بر*ق*ص هیشم  ی_پسرم خوشحال م
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بود ...؟با  یک نیکاله....مگه ا ریگاو رو پن یشهال یشد اندازه چشما چشمام
به زهره نگاه کردم و قبل از ا ...بله رو  ارهیکه رفته بود گالب ب نیآبت کهنیعجز 

 گفتم : عیبگه ....سر
 ....ستمیمن ر*ق*صم کجا بود...؟!!!من بلد ن یزهره خانوم یوا ی_ ا

 زیاونهمه مرد ه یکه جلو شدیخواست و روم م ینه بلد بودم و نه دلم م راستش
 قر بدم.....

 دوباره با لبخند گفت: زهره
ر*ق*ص ماهر  یجان اونقدر تو نینداره که ....آبت یبی_اوا مامان جان ....ع

دوتاتون بر*ق*صه.....و بعد رو به آبتن گفت:_مگه  یتونه به جا یهست که م
 نه پسرم...؟؟؟؟

اه خواد قبول کنه نگ یم یسووتیرودر با یکه از چشووماش معلوم بود تو نیآبت به
شمام رو تا آخریکردم.....البته چه نگاه  دیو با تهد رونیب حد پروندم نی....چ

 زل زدم بهش....
 یدونسووتم چرا.....ول ی....نمکردیمامانم دعوام م کردمیکارو م نیا یوقت قبلنا

تادمیا نهیآ یروز جلو هی... دمیباالخره فهم جام  نیو ا سوو کت رو ان حر
 ی....رگارونیب زدیدادم....چون چشوومام درشووت بود....انگار کال حدقشووون م

که د یدیقرمز رو سووف ن یلیبود.....خ الیواو گهیچشوومم هم   اکدهشووت
سا نی....پس اشدمیم شم ییحرکت رو از اون به بعد فقب برا ک شون خ  که به
 .....دادیاوقات هم جواب م شتری....و بدادمیانجام م گرفتمیم



ما نیآبت قه زده ب یکه معلوم بود از چشوو حد ندش م رونیاز   رهیگیمن داره خ
رو خم  سوورش یکم شییکزا یام به بزرگتر با اون فروتن....باالخره بخاطر احتر

 کرد و گفت:
 میحک یخانواده  یبایکه زوج ر*ق*صووم دختر خانم ز هی_ البته ....افتخار

 باشه.....
نهیدورو... شوو یم*ر*ت*ی*ک*ه  یا مه  گهیم طو رو بکنم  افشیق یه

 موکت....
شم نگامو ازش گرفتم و به زهره که ذوق ذوق م با شم دوختم.....دلم  کردیخ چ
 یچرا خودت باهاش نم یمشووتاق نهمهیبگم ....خب بابا تو که ا خواسووتیم

 ....یر*ق*ص
ام بعد از شووو نیخجالت گفتم:_پس لطفا اجازه بد کمیبه جاش مثال با  یول

 .....فعال....
 دور شدم ..... عیسر و
 یچخوام باهاش بر*ق*صووم ...مگه زوره...؟اصووال من برا  یخدا خب نم یا
م ....چرا دارسووتیزهره و بهش بگم به تو مربوط ن نیحال ا یزنم تو ینم گهید

جوالن بدم....من  یمغزم اجازه  یخواسووتم به افکار تو ی.....؟نمامیکوتاه م
 نداشتم ....از مقاومت و نفرت خسته شده بودم..... یا نهیک تیشخص

سرخ بود و  ییهویافکارم غرق بودم که  یتو شماش  شد.....چ سبز  آراد جلوم 
 ....دادیگند لش م یلحن صحبتش کشدار .....دهنش هم بو

 ....یتنها باش نمیکوشولو....نب ی_ سالم آبج
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بان با فاق اول یگفتم:_آراد من خواهرتم مثال.....دلم نم تیعصوو  نیخواد ات
 تکرار بشه.... دارمونید
بازوم رو تو رونیآراد زد ب یشووونیپ یرگا کدفعهی با خشووم نگام کرد و   ی....

 دستش فشار داد.....
 ک*ث*ا*ف*تم...؟که به خواهر خودم..... نقدریا یکنیفکر م یعنی_
 لرزان... دوباره گفت : ییموهاش وبا صدا یدستشو کرد ال یکالفگ با

 ی....من اونموقع نمکشمیعشاب م ی....خودم به اندازه کاف اریبه روم ن نقدری_ا
 .....یتن من یتم که تو پاره دونس

 رو با آب دهنش قورت داد بغضش
..... با ارمیوقت به روش ن چیه گهیبراش سوووخت ....به خودم قول دادم د دلم

 ....رهیدلم نخواد آراد دستم رو بگ یحت شدیاون اتفاق باعث م نکهیا
آخه مگه م*ش*ر*و*بم  یحالتش معلوم بود عرق سوووگ کوفت کرده....ول از

 واریو جام بود و کنار د شووهیبار که پر از شوو زی....با ترس به منایا کننیم سوورو
 سالن قرار داشت نگاه کردم...... یانتها

 یوگفته ت یم شوووهیهم امرزتیمامانم بهم گفته بود که پدر بزرگ خدا ب ادمهی
مرد.....ترسووم  شوومیش*ر*ا*ب و دوم یکیکن.... یدور زیاز دو چ تیزندگ

 بود..... ختهیبودم که هر دوتاش به وفور ر ییجاشدت گرفت من االن 
ه*و*س هم  یکه کسوو نییکز کردم و سوورم رو انداختم پا یصووندل هی یرو آروم

 با من به سرش نزنه..... یصحبت
نایتق تق خوردن ل یسوووالن صووودا یجا یجا از  یم*ش*ر*و*ب بهم م یوا

 مسلمون نبودن ...؟؟؟ نایاومد......آخه مگه ا



س ینم مگه ستن ک تونه نماز  یتا چهل روز نم خورهیکه م*ش*ر*و*ب م یدون
 بخونه...؟!!!

عهی گه اونم  ادمی کدف ندس بر*ق*صووم ... ا با مه عد از شوووام  تاد قراره ب اف
خواست آدم م*س*ت بهم دست بزنه و باهام  ی....اصال دلم نمیبخوره...؟وا

کهیهم ا نشیهم کالم بشوووه مهمتر نه ن خدا ک نه..... گاه ک اهلش  بهم ن
باشوووه....ول قت  ین باشوووه ....اونو هاش  لیدل هیبهتر بزار  با که نخوام  دارم 

 اتیجام دسووتش بود و داشووت محتو هی.....نگاه کردم طرفش....مبر*ق*صوو
شوودم....و اگه  یمطمئن م دیکرد.....از جام بلند شوودم با یتوش رو مزه مزه م

که من فکر م یهمون ما یبهش م کردمیبود  با آد نهیم م*س*ت یگفتم   یا و
 باهاشون..... دنیچه برسه با ر*ق*ص ادیندارم و ازشون بدم م

شت با مرد یقدم ها با سمت دا سته رفتم به اون  سته بود  یآه ش که کنارش ن
 .... کردیصحبت م

 جام.... یو زل زدم تو ستادمیجلب توجه رفتم پشت سرش ا بدون
 چیه گهیشوود....حاال د زونیآب پرتقال لبو لوچم آو یرنگ نارنج دنیبا د که

 نداشتم ..... یبهونه ا
 خواستم برم که نظرم به صحبتاشون جلب شد .... یم

ش یمهندس نم یآقا-مرد شما تا آخر عمرتون مجرد با  دی....باور کندیشه که 
 ....باران من عاشق شماا .....

 ..... شهیم الغوزی نیعاشق ا یزدم ....آخه ک یپوزخند
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ه کردم ب یداشتم فکر م نجوریاصله ....هم هیشاش مخملدختره جنس گو حتما
دل غافل آقاهه  یا دمیدادم که فهم یرو نسووبت م ییبایدختره و بهش القاب ز

 کنه.... یپوزخند به من نگاه م هیداره با  نمیآست نیرفته و ا
 .... مونیآقا همسا یعل واریخودم رو زدم به د کامال

 تفاوت بهش نگاه کردم و گفتم: یب یلیخ
نداخته ا یبندر یترشوو یلیتر هی نجایا یکی دمید ومدی یم یترش شوودگ ی_ بو
.... 

شدن برا دهنش شام ....رامو  یرو باز کرد که جوابم رو بده که همه فرا خوانده 
 ....ییبه به چه غشاها یناهار خور زیکج کردم سمت م

 خودشو به من رسوند و گفت: عیکه زهره سر نمیبش خواستم
 و نشوند.... ی....ومنو برد سمت زمینه عز نجای_ ا
 ...؟یبا صندل یداره مگه صندل یخب چه فرق وا

دسووت  هیبرنج که  سیهام رو انداختم باال و دسووتم رو بردم به سوومت د شووونه
ستگ ست نگاه کردم ....با خ صاحب د شتش ....به  سم نف یمردونه زودتر بردا

 یامر دمبه ن هیآقا  نیو با تاسف سرم رو تکون دادم ....فکر کنم ا رونیب رو دادم
که من چسووب بارکش داشوووت  من دم  دمیشوووا ایبودم بهش  دهیدر پشوووت م

 داشت..... فیدم بود و اونم زهره تشر هیوسب فقب  نینه ا یداشتم....ول
اره ببرنج تموم شووده دسووتم رو بردم جلو که دو ریفکر کردم کارش با کفگ یوقت

 اونم دستش رو اورد جلو....اه خب بابا بشقابش که پره .....
 لب گفتم: ریغضب نگاهش کردم و ز با



دهنت و از عقب با دسووت همشووو  یبزار جلو سووویجهته د هی ی_ حناق بخور
 ....گهیبکن تو حلقت د

شن ینم صدام رو  شت با حالت عج ای دیدونم  نا  نوع هیکه انگار  یبینه چون دا
 کرد.... یبهم نگاه م دهیشناخته از شامپانزه رو د

 شدم و گفتم : یدفعه عصب هی
 .....ی_ شامپانزه خودت

سرش رو م یگرفت و در حال رتیرنگ ح نگاهش  گهیطرف د هیگردوند  یکه 
 کرد ....آروم گفت: یاز من دور م شویو صندل

 .....هیچه شکل وونهید دمیفهم ی_ امشب تازه به تمام معن
کرد فقب لب  یم یزد....چون سووع یفکر کنم داشووت با خودش حرف م البته

 کرد......آتشفشانم فعال شیشد کار یبودم ...نم دهیشن گهیمن د یبزنه.....ول
 .....رونیزد ب یشده بود و از دماغ و دهنم دود م

 یکار هی دیشد با ینه نم یسر جاش ول ادیگرفتم تا حالم ب شگونین هیخودم  از
 کردم.... یم

ضالن یبازوها یشدو رو یدندونام وارد عمل م وگرنه ساعت  هی شیقطور و ع
 کاشتم.... یخوشگل م

 یرکا هیکردم تا  یم افتیرو در  ثمینفس خب یکه داشووتم جرقه ها ینیح در
 .....رمیماست و موس یبکنم ، قاشقم رو بردم طرف کاسه 

شتن م یچ نیکردم همه ع انمینگاه به اطراف هی س یدا س یلمبوندن....ک ش حوا
 به من نبود....
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شمام سمت ز چ شا ییجا زیم ریرو چرخوندم   یزیمهندس از تم یآقا یکه کف
 زد.... یبرق م

خودم  شیلبم پ یزدم رو  یکه با تفکر انگشتم رو م یرو اوردم باال در حال سرم
 گفتم :

 داره.... یاساس رییتغ هیبه  اجیاحت زهیتم یادیز کفشاش
سه س ی کا ست مو ستم گرفتم ......قول م رمیما سه تا قطره  یرو د دم فقب دو 

 نباشه...... یمشک نهمهیبندازم تا ا
شدم و خ مثال ست خوردن  شغول ما شقم رو پرت کردم  یکامال اتفاق یلیم قا

 .....زیم ریز
باره مشووغول شووود .....نفسووم رو آروم  هی نیآبت لحظه به طرفم نگاه کرد و دو

که هنوز کاسووه ماسووتم  یرو دادم عقب و در حال می.....صووندلرونیفرسووتادم ب
 دستم بود ....

 .... ارمیتا مثال قاشقم رو ب زیم ریز دمیدال شدم و خز آروم
 وسطا.... بایافتاده بود تقر قاشق
با خب ند قطره تا  ووردمشیم دیحاال  بل بچکونم رو یچ قا  یکفشوووا ینا

 آقا..... نیخوشگل ا
 شد..... یرفتم باال وگرنه بهم مشکوک م یزودتر م دیبا

کفش قرار  یکاسووه باال قایرو از دسووت راسووتم دادم دسووت چپم ....دق کاسووه
 گرفت.....

 یکه دستم رو دراز کرده بودم تا قاشق رو بردارم صدا یشدم وسب در حال خم
 ماست اومد.... تنخیشر ر



 هوا خشک شد ....با ترس آروم برگشتم عقب .... یتو دستم
ست خال کاری....چیوا شا یشده بود رو یکردم...؟!!!!!کل ظرف ما کنار  یکف

 امام هشتم...... ای یمهندس .....وا یهم جفت شده 
 یفکرا نیتو سوورم کنم(...؟؟؟با ا ی... عاالمون کولو پاشوووما)چه خاکحاال

 مضخرفم....
شا سف کف س یشده بودن و تکه ها دیکال  سره باز ریمو سر شون   یم یهم رو

 کردند....
اک پ یروشون......ول دمی.دست راستم رو با هول بردم سمت کفشا و آروم کش

 تازه بدتر پخش شد...... چیکه نشد ه
 پر آلت جرم بود.... یدستام نگاه کردم ....وا به
 کنم..... کاریدونستم چ یشده بودم.....نم جیگ
 پاش یکیاون  یاز پاهاش رو بلند کرد و انداخت رو یکیآقا مهندس  کدفعهی

 به شلوارش.... دنی....ماستا تمام پاش
 .....ادیدهنم تا صدام در ن یو دستم رو گشاشتم جلو دمیکش یآروم نیه

 آمپر ترکون نکنم...... یفکرا نیبود که شده بود .....تا من باشم از ا یکار
ا االنم ت نکهیشد ....با ا یمشکوک م یموندم حتما حساب یم ریاون ز شتریب اگه

 خودش..... شیحتما هزار تا فکر کرده پ
باره به اون قسوومتش نگاه کنم....با عجز  وقتی یوا فکر نکرده باشوووه رفتم دو

شلوار آقا نیآخر شا و  ستمهندس که پاچ ینگاه رو انداختم به کف  یه هاش ما
 بود.....
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شتم باال ..... بدون شق برگ سر آبت ایقا  یفم ولطر دیچرخ عیسر نیاومدم باال 
ند جب و لبخ با تع له  فاصوو که طبق معمول کج بود سوورش رو  یبال  محو 

 برگردوند....
صال فکر نکردم برا چ حالم م به دل ی....فقب تودیخند یاونقدر خراب بود که ا

سوز شت م گهید قهیکردم که چند د یحالش دل س ادیم رونیب زیکه از پ خره ...م
 شه.... یعام و خاص م

ست همزمان از گونه  کدفعهیکه  نییسرم رو انداختم پا یناراحت با سه قطره ما
 یقاشق سوپ خور یبشقابم ....با بهت خودم رو تو یتو ختیهام و دماغم ر

 بقل دستم نگاه کردم....
 بود...... یاز چونم ماست کمی، دماغم و  من....لپام یخدا یوا

....آروم با دستمال کنار دستم صورتم رو پاک کردم و بدون دیبگو چرا خند پس
 بلند شدم..... زیخوشمزه دست بزنم از پشت م یاز اون غشا ها یکیبه  نکهیا

کردم  ینه اشووتباه نم یداره....ول کاریکرد ...نه بابا آخه اون با من چ صووودام
 کرد..... یصدام مداشت 

به من خ یو به چشووما برگشووتم با التماس  شوووده بود نگاه  رهیمظلومش که 
 خوندم ..... یجمله رو م هیچشماش فقب  یکردم....از تو

 منو بخور..... ایب نکهیجمله بود و اونم ا هیفقب  آره
و کردم رفتم جل ینگاه م شیقهوه ا یچشما یهمونطور که داشتم تو یناراحت با

 یهرچ نسبتا بزرگ ازش برداشتم ی کهیت هی....بشقابم رو برداشتم و با چنگال 
 بگشرم ..... یمظلوم یبره سوخار نیتونستم از همچ یبود نم

 نشستم.... زیم کیمبل نزد هی یبرنجو ساالدم برداشتم و رفتم رو کمی



 خواهد افتاد..... یچه اتفاق نمیبب تا
 هنم حاالت مختلف رو تصور کنم.....ذ یکردم تو یسع

 :کی ی نهیگوز
و  زیم ریره ز یم کلشیخوره و با تمام ه یم زیل یشه ول یاز جاش بلند م نیآبت

و  زنم تو سرش یرم سمتش و اول با کاسه م یبفهمه م یکه کس نیمن قبل از ا
 شدنش یماست یجور نیدم دستش ....ا یکنم و بعد کاسه رو م یم هوششیب

 یماسووتا توجه نم هخواهد بود...و همه اونقدر نگرانن که اصووال ب یاتفاق یلیخ
 ....هیستیآرت یلیخ ستیجالب ن نیکنن.....نه نه ا

 دو: ی نهیگوز
و  نهیب ی....کفشاش رو م رونیب ادی یم زیشه از پشت م یاز جاش بلند م نیآبت
 یماله پشووت پاش و با شوولوارش پاکش م یکفشووش رو م یرو یمعمول یلیخ

 ممکنه....پس... رهیغ یشه...؟ول یم یاگه بشه چ یکی نیکنه....ا
 سه: ی نهیگوز

ه ب وفتهی ی....نگاش مرونیب ادیم زیشوووه از پشوووت م یاز جاش بلند م نیآبت
سوومت من و  ادیداره و م یبر م زیم یچاقو از رو هی یکفشوواش ....با خونسوورد

با خونم کفشووش رو واکس م یم خیتا ب خیگردنم رو ب عدش   یبره... و ب
 خشنه.... یلیخ ی.... ولشترهیامکانش ب یکی نیزنه....ا

 چار: ی نهیگوز
 یلفمخت یها نهیتونه گز یخودش م نیکه ا ادی ینم رونیب زیاز پشووت م نیآبت

 داشته باشه....
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 کشمش... یمن م-الف
 کشته شده... دهیکفشش رو د نکهیبه علت ا-ب
 کشته رفته.... شیآروغ مرد کنار یبواز -ج
 کرده .... میتسل نیگلوش و جان به جان آفر یتو دهیغشا پر-د
 پرم.... یو از خواب م نمیب ی....من دارم خواب مچکدامیه-ه

داشت با دستمال لبش رو  یو به سمت مقتول نگاه کردم که ....وا دمیکش یآه
 ..سر جام نشستم... خیخواد بلند بشه....س ی....میعنی یعنیکرد.... یپاک م

 بلند شد..... زیاز زهره بابت غشا تشکر کرد از پشت م نکهیاز ا بعد
 فتادهین یاتفاق چیه دمید یچشمام رو بستم....وقت عیقدم رو برداشت سر نیاول

 از چشمام رو باز کردم.... یکیآروم درز 
 یبود و....و ....انگار م نیمن آبت یخدا یسوورم....وا یافتاده رو هیسووا هی دمید

د نبو یزیبه دسووتش نگاه کردم چ عیکنه سوور یسووه رو عمل ی نهیخواسووت گز
ستاش خفم کنه....ا ی....پس حتما م ست با د  یوقت فکر نم چیخدا ه یخوا

شدم و جلوش  دمسخره و و حشتناک باشه....آروم از جام بلن نهمهیکردم مرگم ا
 ....ستادمیا

....پس گردنم رو افراشووته کردم و رمیبا خفت بم یآخر عمر نیخواسووتم ا ینم
 گفتم چشمام رو بستم..... یوداع م یکه با زندگ یدر حال

 آمد که آروم گفت: صداش
ش می_ خانم حک شده  هیبق ی...تا غشا ستین دنیاالن وقت خجالت ک تموم ن

 کنم.... زیکه شلوار و کفشم رو تم ییجا دیمنو ببر



 یم دیکنه.....شووا یم یتعجب چشوومام رو باز کردم ....فکر کردم شوووخ با
 خلوت ...من رو راحت کنه..... یخواست تو

 گفتم من ...من.... آروم
تا  ییجا دیکن ییمنو راهنما دهینفهم ی....فقب تا کسوودیبگ یزیخواد چ ی_ نم

بدم....وگرنه مجبورم برا جام  کارم رو ان کار سوورکار  یبتونم  حفا آبروم بگم 
قدار عظ یبوده..وگرنه فکر م به م غشا خوردم..... هام  پا با  جالت  یمیکنن  خ

 کرد..... یم میداشت چوبکار ی....به تمام معندمیکش
 ....ایگفتم : دنبالم ب عیسر

سرشون تو و صوال ر یغشا بود و ل یخودم جلوتر راه افتادم....همه   سکیمن ا
رم از پله ها باال هزار تا  یچلتکس م نیدارم با ا دیدیم یکنم ....اگه کسوو ینم

تا موجود رو م یفکر مزخرف م نگ صووود هزار  بسووتن از  یکردن و بهم ا
له....نم  یتو زاشووتنیرو م یفکر نکنم موجودات قشوونگ یدونم ....ول یجم

 و روبهش گفتم... ستادمیپله ها ا یکاسم....پس جلو
شما بر س دی_اول  شتون رو ند یتا ک بعد  ...وامیبعد م قهی...منم چند دقدهیکف
 عقب..... دمیخودم رو کش

 که .... دیکارم فهم نی.انگار منظورم رو از ا
آدم  از ینادر یانگار داشت گونه  ندفعهیبهم انداخت که ا گهید بینگاه عج هی

 ...سرش رو برگردوند و از پله ها باال رفت. عی.... سردید یاطرافش رو م یها
 ود.....ب ستادهیاتاقا منتظر ا یراهرو یبعدش منم رفتم باال ....تو قهیدق چند
 اتاقا منتظر بود.... یراهرو  یباال ....تو رفتم
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 در اتاقم..... یرو صاف کردم و......رفتم جلو صدام
 ....جلو در بده....دیی:بفرماگفتم

و با اخم در اتاق رو باز کردو جلوتر رفت تو.....پشت سرش رفتم  یجد یلیخ
 لب گفتم: ریو ز

 داره..... فتادی_ تارف افتاد ن
 در هم برگشت طرفم و گفت: یدر اتاقو بستم.....با همون اخما و

 کردم...... یرو ماست کلتونیکه همه ه دیببخش یلی_خ
تا  نی....از ایخورد یگفتم : حقت بود زد یحالت تهاجم هی با عد نزن  به ب

 نکوبونمت.....
هاش برو ت ا ل حا با  باال و  خت  ندا ما یرو ا خ یشوووین  یلیکه ازش 

عا...بسوو که زبون  یبود....دهنش رو جور دی.....بع اااااااری...واق باز کرد 
تعجب کرده......البته کامال مثل  یلیمشووخص شوود حاال مثال خ کشوومیکوچ

 حرفن...گفت:
 پلو....؟!!! نیریپس چرا دستم چسبونک نشد ش...؟ ی_ا نه بابا ک

پلک زدم تا  کمیآخور گاو باز شوود..... یمن بودم که دهنم اندازه  ندفعهیا حاال
 کنم..... لیتحل هیو صدا رو کامل تجز ریتصو

 به سقف..... دیخنده که بنده خدا چسب ریزدم ز یهمچ ییهوی
دسووت  یهم و پنجه  یتو دیبه خودش اومد ....اخماش رو کشوو عیسوور یلیخ

 یرو همچ نشیو خشوومگ یموهاش.....نگاه عصووب نیراسووتش رو فرو کرد ب
 دوخت بهم که خفقان گرفتم......بچه پرووو......منم اخم کردم....



صنوبر یخواد چش قره بر یخبه خبه نم-من فانا طو نیکه با ا ستمین ی....من 
 ....گهید گهید یحرفم مسخره بود ول شیی....خدانیپرت شم زم

 شما ندارم..... یها یمسخره باز یمن فرصت برا میخانم حک-مهندس آق
شو...! ا گهیگم د یبهت نم یچیه یهر چ یه ی_ ه  یآبجوش م ندفعهیپروو ن

 کلت..... زمیر
 اخم رفتم طرفش و به شلوارش اشاره کردم و گفتم: با

 ...اری_ درش ب
نو م رتیاومد باال....با ح عیمن بود سوور یکه تا اونموقع به رد انگشووتا سوورش

 نگاه کرد...که:
 نمکدون.... یواست آقا ارنیقلمم خدمتکارات در م هی نینکنه ا هی_چ

 : دیزل زده بود به من....دستم رو بردم سمت کمر بندش و با تهد همچنان
 .....ارمیدرش م یاری_در ن

بل از ا دیدسووتم رسوو ای ندش .....ق کهیبه کمر ب نه  یحرف ن فرصوووت  ایبز
 کنه..... دایرو پ یعکسوالعمل

اتاق بشوودت باز شوود و زهره خودشووو پرت کرد تو.....تا نگاهش افتاد به  در
 من که کجاست....چشماش رو بست و لبشو گاز گرفت...... یدستا

 لبو سرخ شده بود ....و فکش منقبض رفته بود.... نهویخان هم ع نیآبت
حق به جانب رو به زهره  یو با حالتو زدم به کمرم  دمیرو عقب کشوو دسووتام

 گفتم.....:
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ض یموقع اومد ی_ بابا چقده ب شتم را شلوارش رو در  کردمیم شیها....تازه دا
 ......اه....ارهیب

شماش رو تند زهره سل ایباز کرد..... یچ ضرت  نگام کرد  ی......همچمونیح
 خوردن افتادم.... زیکه به چ

خوام  یذهن شووما ها منحرفه....؟خب م نقدری....؟چرا اهی_خب باب مگه چ
 شلوارشون رو بشورم خب....!!!اه.... یپاچه 
 ......یونیهما یتازه نگاهش افتاد به پاچه  زهره
....و بعد لبش رو گاز گرفت تا نخنده رونیراحت داد ب الینفسووش رو با خ اول

مت .....و سوودیخند زیر زیرو بروش ر یو به صووحنه  وردیباالخره دووم ن یول
 مهندس گفت:

 ...؟هی_ اااا پسرم چرا شلوارو کفشت ماست
دهن  ی......با بد جنسیکه مشخص بود لجش گرفته در حد آمپر سوزون نیآبت

 منو بکنه..... یباز کرد تا مثال چغول
 فکش بچرخه....گفتم: یچرخ دنده ها نکهیقبل از ا یول

.....)دستم هریبگ ریوسبا دستش بخوره دستش بو م یوقت هیترسه اگه  ی_چون م
ه ک یجور یحرف بزنم و ل یخواسووتم پنهان یرو گشاشووتم کنار دهنم ...مثال م

 ...(نهیدارن برا هم فیآق مهندسه ما فوفول تشر نیبشنوه گفتم:نه که ا
 یام که بوپ هیخودش چه کار شیگفته پ نمی.....بعد دوباره بلند گفتم ...برا هم

به  ینگاه هیکنم با همونا بخورم......بعد  ییده بزار صرفه جو یبقل االغ م ریز
ه با نال دمیمال یکه کتفم رو م یآقا مهندس انداختم و در حال هیصووورت عصووب

 گفتم:



ش  داغون تنبون یکتفا نیتا با ا نجایاورده ا دهی_حاال هم من رو هلک و ولک ک
 شازده رو چنگ بزنم.....

 رفت : یم رونیکه از اتاق ب یر حال.....و ددیخند زیبازم ر زهره
راهرو  هیخب زودتر شوولوارشووون رو بشووور .....اطو هم تو اتاق آخر لهی_ خ

 شک نکنه.... یکه کس ایهستش.....فقب زود ب
در  یبه مهندس نگاه کرد و بعد از عشر خواه یلحظه با شوورمندگ نیدر آخر و

 رو بست......همونطور که چشمم هنوز به در اتاق بود گفتم:
به خودش د به خودش تر زده  حاال خو عشر خواه گهی_وا  خانوم   یچرا زهره 

 کنه...؟!!!
 خورم دو سه تا سکته رو رد کرده بود...... یبرگشتم طرفش ....قسم م یوقت

قا یوا یا- خدا نفس یآ ندس صووورتتون کبود شوووده .....ترو   قیعم مه
 .....دایکن ی.....وگرنه سکته مدیبکش
سق  دیشما به درک من با حاال شک  تا آخر عمرم تو زندون آب خنک با نون خ

 بزنم.....
شماش صفه ن چ ست و نفس ن ش یا مهیرو با حرص ب شو اونقدر دیک ستا .....د

 مشت کرده بود که نبض رگاشم مشخص بود....
تاق و حولم رو اوردم و  یتوکردم....رفتم  یرو ادهیفکر کنم ز یآخ حموم ا

 گرفتم طرفش.....
 بود رو دوخت بهم.... یکه هنوزم عصب نگاهش
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.اگرم دورتون.. دیببند نویا دیاری.....شوولوارتون رو در بگهید دیریخب بگ -من
کردم که به صوودام موج داد...(.....اصووال  یلب ریز یسووختتونه ...)خنده  نیا

 تو کمد دامن هست..... دایتعارف نکن
 خش دار و بم گفت: ییتحمل نکرد ....با صدا گهید نباریا

خانوم هر چ با ک یزی_ دختر  باش  ظب  ندازه داره ......موا  ینطوریا یحدو ا
 .....یزن یحرف م یدار

 .....دیحوله رو محکم از دستم کش و
 شدم : یعصب منم

الغه ا ی نهیمزخرفه بوز هیپولداره از خود راض هی...؟یهست یک ی_ هه فکر کرد
 گرفت..... تیمشنگه......زبونم از زور حرص و عصبان

ش غیج هی شون بدم م دمیخفه ک ستم......از هم شمام رو ب .....از  ادیو با درد چ
 هیکنن ....فکر کرده ک یدردو عار....که همه رو از باال نگاه م یب یپولدارا نیا

 !....کنهیو منم منم م کشهیخودشو به رخ م یکه ه
آب  ری....ش ییدستشو یشه....همونجور چشم بسته رفتم تو ینم ینجوریا نه

ازت....دو مشت آب..... فکر کرده  ادیمشت آب....بدم م هیرو باز کردم و .....
ست که ه سلطن شه من ک گهیم یملوک ال ست با شت آ ب  میحوا سه م .....

ب خودی.....ب هار مشوووت  یاعصووواب ب یه رخ من نکش بخودتو  مغز ....چ
 مشت...هفت..... شی......پنج مشت آب....ش

 آب رو بستم..... ریش
 دیچک یآب م یکه از مژه هاش قطره ها نهیداخل آ یحرص ینگاه به چشما  هی

 انداختم.....



 ....رونیرو خشک کردم و رفتم ب صورتم
شم در  یبود دورش....و رو دهیچیرو پ حوله سته بود.....حاال که کت ش تخت ن

عضووله  رهنشیپ یچشووم..... از رو یرفت تو یبد جورم کلشیاورده بود....ه
صال به من چه که دارم نظر م یها شخص بود..... ا  نیدر مورد ا دمیکمرش م
....به من زنش.....واال یقشه)اخمالو(.....خدا به ننش ببخشتش...ارزون یآقا

 ....گرانید یمسا ل خونوادگچه خودم رو بندازم تو 
گار پا یزیچ ان قت  یزیچ یبود و رو نییدسووتش بود....چون سوورش  د

 داشت.....
 زیم یرفتم جلو .....بللللله .....فوضول خان دوتا قاب عکسام رو از رو عیسر

 زد..... یم دشونیبرداشته و د یعسل
ام از دو طرف دست.... مامان و بابام  ینه سالگ یاز عکسا من بودم تو یکی هیتو

 ادمی........دمیخند یدادن منم همراهشون از ته دل م یرو گرفته بودن و تاپم م
شن تکل ش فمیج سرش  ایبافت.... یم یبود....موهام رو مامانم خرگو مامانم 
سرم رو برداره....بابام  یرو اونور م شکیکرد که کش  بافته ها رو از  یهمه  یوا

 ینگم....وقت یچیه کردیو به من اشوواره م دیخند یم زیر زیکرد و ر یهم باز م
 نقدریبابام ا ادمیرفت هوا.... یم غشیموهام ج دنیگشووت....با د یمامانم برم

ابامم ....بهیگر ریدختر لوسووا زد ز نیمثل ا دفعهیتکرار کرد که مامانم  نکارویا
 اشکش گهیتا مامانم د دیب*غ*لش کردو ب*و*سش کرد و نازش رو کش یکل
عدش کل ی....ول ختینر ند یب به خودش خ بامم همش قربون  دیخودش  با

 یول یشوویچه خوشووگل م یخند یم یوقت نیگفت بب یرفت و م یصوودقش م
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 دشیهدت ی....و بعدش در رفت....مامانم کلیشیم ایمثل باباقور یکن یم هیگر
اومد و موهام  یواشووکیدوباره مامانم موهام رو بافت بابام دوباره  یکرد.....وقت

گاش کرد و  هت ن با ب مانم برگشوووت...  ما تا  باز کرد..... فهیرو   یشوویآت د
 دیشد....دنبال بابام کرد که مثال به قول خودش بزنتش...که بابام از در خونه پر

 نیربدو هیموهام بافته شده بود ....بابام با  گهیساعت بعدش که د هی..... رونیب
 تیمامانم رو اذ یرفت....که سوور اونم کلعکس گ هیاومد خونه و از هممون 

کارش ا مدام ج نیکرد....کال  مانم رو در م غیبود  بار من  هی می....وقتوردیما
س ست دارم هر ثان کنهیم تیمامانم رو اذ نقدریچرا ا دمیازش پر  هی....گفت دو

 بخنده.... کهزارم  یسر به سرش م نی....برا همنمیخندش رو بب
ست زیبل هی.....من میعکس... منو مامانم بود یکیاون  یتو سبز  پوریبلند گ نیآ

شمام همخون سمت  یتنم بود که با چ صفش جلوم رو ق شت....موهام هم ن دا
ست بدنم ر ست انداخته بودم دور  شیبود و بق ختهیرا شتم بود.....با خنده د پ

سبونده بودم به گونه ها ستخون یگردن مامان و لپم رو چ و  کسع نی......اشیا
 یتو یخنده  یعکسوومون بعد از بابا......ول نی.....اولمیپارسووال انداخته بود

چشماش غصه  یلبخند زده ...ول نکهیعکس از ته دل نبود ...مامانم هم با ا نیا
 یتایاذ یاون خاطره  ادیبود که هر دومون  نیهم ا مونیدار بود ....علت ناراحت

اون روز خنده هامون از ته دل بود.....بعد از نکه چقدر ی....و ا میبابا افتاده بود
 تر بود ..... زیهم غم انگ هیمامانم از گر یبابام خنده ها

ستش ب عیسر سا رو از د شونت قاب عک ش رونیرفتم طرفش و با خ ....با  مدیک
خاطره ها سوورچشوومه  یاور ادیکه از  یتی....بخاطر حس مالک یتدافع یحالت



به  ....دوتاشون رو چسبوندم رتشونیخواد ازم بگ یم نکهیگرفته بود.......مثل ا
 گفتم: لوکه مثل بچه ها لبام رو داده بودم ج ی.....و در حال نمیس
 مال منن....بهشون دست نزن..... نای_ا
ت کرده بود......رفتم سم ریینگفت فقب نگام کرد ....حالت نگاهش تغ یزیچ

 کمدم و گشاشتمشون اونجا...
 حرف زدن و کل کل کردن نداشتم.... یحالو حوصله  گهید

 کنم ..... ینگاش که روم بود توجه ینیبه سنگ نکهیا بدون
شتم و رفتم تو شلوار شاش رو از کنارش بردا  یحموم.....اول پاچه ها یو کف

 کردم..... زیشلوارش رو شستم و بعد هم کفشاش رو با دستمال تم
ستا شده بود....منم مجبور بودم مثل ک ما شک  شون و هخ سابم  خودم یزت ب
که ا نیرو نفر که تموم شووود  یچه غلط نیکنم  کارم  که من کردم..... بود 

شلوارو آو شه  یبند یکردم رو زونی..... سام گو سته بودم یکه برا لبا  حموم ب
 ....کفشارو هم گشاشتم تا خشک بشن.....

 ......رونیب رفتم
سته بود .....رفتم کنارش وا یرو هنوزم ش سرش رو بلند کرد مسادیتخت ن .... 

 ....؟!!!یدیافر یخدا چ یمغرور ......ا یو بازم همون چشما
حده چکاوک کش...، از خود  نیمن اونوقت بازم تا ا یحوله نشووسووته جلو با

ض  هیآدما رو تجز نیمزخرف ا یو مغروره.... ولش کن بابا ....بخوام رفتارا یرا
 .....رمیگ یم مریکنم آلزا لیتحل
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م خوا یکنار .....فکر کرده مثال م دیشدم طرفش که با اخم خودش رو کش خم
 کنه...؟ یم ینیعقب نش نجوریکنم که ا کاریچ
 زدم و گفتم: یزخند پو

 ندارم ...... تی_نترس دختر بابا.....کار
 رو برگردوند...... سرش
اتاق ......بعدش هم از نیزم یتخت برداشووتم و انداختم رو یرو از رو بالش

 ته راهرو اطو اوردمو زدم به برق.....
 .....دنیمتکا و شروع کردم به اطو کش یشلوارو گشاشتم رو یها پاچه
 به کار خودم بود که صداش سکوت اتاق رو شکست.... سرم

 سکوت اتاق رو شکست..... صداش
 میرو که مهندس حک یی....نه...؟من حرفا نیسووتیخونواده ن نی_شووما دختر ا

 شما زد رو باور نکردم..... یمعرف یبرا
 ....؟یهست یو دوباره گفت :تو ک دیکش ینفس
 رو بلند کردم و گفتم : سرم

 رو دارم... یبا چه کس یی_بنده...، خدا......افتخار آشنا
باریا باال .....ول یلبش هم برا ی...؛ گوشوووه چیاخم نکرد ه ن فت  نده ر  یخ

 بشر بلد باشه بخنده..... نیهمونجا موند.....فکر نکنم ا
 نگفت ...کار منم تموم شد..... یزیچ گهید

 رو گشاشتم جلوش و شلوارش رو گرفتم طرفش ......... کفشاش
باره اخمالو شوووده بود .....با اون حوله  از  یجاش بلند شووود و گرفتش....دو

ازش  ینجوریعکس ا هیخواسوووت  یدلم م یلی.....خیدنیدورش د یصووورت



دخترونه ...چه شووود....نگاه کردم  یبا حوله  تیمهندس هدا یآقا.....رمیبگ
 بود.... زیم یرو میگوش

فتم کرد.....ر یم یصورتش و داشت خب اتو رو بررس یگرفته بود جلو شلوارو
با چشم و ابرو اشاره  دمیکه زوم کرد روم.....منم نگاش کردم که د میطرف گوش

 کنه.... یم
از حرکاتش  یزیچ هیکردم تا بلکه  زیعکس شوودم....چشوومام رو ر الیخ یب

 ها.... هیبفهمم....اه عجب آدم
برو ا گهینه من کرم.....د ی_وا خب مگه خدا زبون رو ازتون گرفته .....نه تو الل

 ....هییا غهیانداختن باال چه ص
 گفت: یکالفگ با

 شلوارم رو بپوشم... دی_لطفا برگرد
 ....یگفت یم _آها خب ازس سر

شووتم ....برگ دیپوشوو گهیبعد که فکر کردم د قهید هیرو کردم بهش..... پشووتم
 .....ی....ولگهید میطرفش و گفتم خب بر

 ...همیتنب نیبه درگاهت کردم.....که م*س*توجب ا یمن چه گ*ن*ا*ه ایخدا
حولرو باز کرده و هنوز شوولوار دسووتش بود و با اخم زل زده بود به من.....تا  آقا

 دوباره برگشتم.... عیبنا گوش سرخ شدم و سر
 هیدادم .....خب مگه چ یم یبه خودم دلدار یداغ کرده بود .....ه صووورتم

 یگه چ...میو وزنه بردارا شلوار پاشون ن رایگ یهم کشت ونیزیلویحاال ....تو ت
 کم شده.... هانیک نیاز ا
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 .....؟ یدید یبودم....خفه حاال مگه چ دهیند کیتا حاال از نزد آخه
مال من کجا و  یپا داره.....خب ول نمی.....آره واال منم پا دارم ایپا دار خودتم

 ....چمدونم واال .... نیکجا ...!؟! مال من بوز قلمون...مال ا نیمال ا
شرت تنش بو حاال سرمه ا هید ....خدا رحم کرد   یلی....فکر کنم خ یشرت 

سرمه ا ست م یرنگ  صال ب یدو شارم رو گاز  نیداره....ات صتو ا ش شت  انگ
 شدم که خودم خبر ندارم..... ایح یب نقدریتا حاال ا یگرفتم....هو ....از ک

 افتا د روم.... شیبودم که سا ریبا خودم درگ نجوریهم
 بود و زل زده بود بهم ..... ستادهیرو بلند کردم ...روبروم ا سرم

 دوباره سرخ شد..... صورتم
 ....گهید میمهندس کارتون تموم شد....؟بر ی_خب آقا

 ....دیچیاتاق پ یبمش تو یرفتم که صدا جلوتر
 ....:دیچیاتاق پ یبمش تو یصدا

 ....نییپا میکه با هم بر ستی_عاقالنه ن
 رو انداختم باال و گفتم: ابروم

 ....ستیمعلومه که عالقانه ....نه نه منظورم عاقالنه ن _ خب
 تو روحم.... یا

 کردم رفت..... یمثل خودش کالس بزارم که کال زدم کالس رو قهوه ا اومدم
شوودم.....اه  یخجالت نقدهیا هوییدونم چرا  یزل زده بود به من ....نم همونجور

 .....دمید ی.....حاال مگه چ
سولن....البته نییرده....مردا هم که از باال تا پاکن حاال خوبه م ولش  شکل کپ

 کپسول متحرک......



 خودم گفتم: شیلج پ با
نه..... اونم که مسووک خاک تو سوورم ....ژلوفن  مردا  یعنیاز نوع ژلوفن......

 مسکنن...؟
 یباشوون....با همون بو یخوره کپسووول ماه یم شووتریخاک ننشووون....ب ارواح

 استفراغش.....
 ....ستادهیکپسول جلوم ا هیرو تف کردم و فکر کردم  لتخجا

 شد.... یداشت از سکوت من اعصابش خورد م گهید
 گفتم: یعاد یلیخ

 یبسته قرص سردرد دستم م هیو  وانیل هی.....منم دی_شما رو کاناپه دراز بکش
 ....نییرم پا یو م رمیگ

و دراز  دیکنه ....قرص خورد یسوورتون درد م گمی_سووراغ شووما رو گرفتن ....م
 .....دیش یفرما م فیتشر گهید قهی......چند دقدیدیکش

شما هم وقت سا یادا نییپا دیاومد ی_  شون درد م دیاریرو در م ییک سر  یکه 
 کنه و رو به بهبوده.....

که سووردردش رو به بهبوده به چه صووورته  یآدم یتونم بپرسووم ...ادا یم-آبتبن
 ....؟

 شما....؟مگه تا حاال یگرفت ادی ی....؟پس تو مدرسه چیدون ینم نمیا یعنی_ 
ببرنت....؟همون کارو  انیکه خونوادت ب یضیبه مر یتو مدرسه خودت رو نزد

 بکن....
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حاال همچ تا  تامینکردم.....و غ یکار نی_ من  قت از سوور دروغ  چیهم ه ب و
 نبوده....

... معلومه  ینکرد نیتمر زایچ نی.... رو ا گهید نهی_ بابا از سوور دروغ.....هم
شووب امتحان  یرو بخوا یاضوویکه امتحان ر نی....مثل ایمون یحاال توش م

 .....یبخون
 تاسف چپو راست کردم و ادامه دادم.... یرو به معنا سرم
 ادتونیکارام خودم  نی.....من استاد ایخواد غصشو بخور یعب نداره نم حاال

 دم..... یم
 کنما..... یتکرار نم گهیخب ....خووووووب دقت کن....د لهی_خ

تا سوورخ بشوووه و دودو بزنه......بعدم  دمیدسووتم چند بار چشوومام رو مال با
 ...کردم.. شیدهنم و تف یخمارشون کردم ......انگشت اشارم رو تا ته کردم تو

 چشماش..... کیصورتش... نزد یگرفتم روبرو یجد یلیدرش اوردم و خ بعد
 کیکرد ..... تا دستم رفت نزد یکه داشت با تعجب به حرکاتم نگاه م مهندس

باهاش برخورد نکنه....سوورش رو  میانگشووت تف مال نکهیصووورتش .....برا ا
 ....یندار اقتیعقب....اصال ل دیکش

شتم ش سیدهنم و خ یرو دوباره کردم تو انگ  میونشیپ یرو دمیترش کردم و ک
 که مثال عرقه.....

 رنگیدهنم ...تا لبام خشک و ب یبام رو دادم جلو و تند تند هوا رو دادم تول بعد
 بشه......

 فشارش دادم یو کم جگاهمیگ یانگشتم رو گشاشتم رو هی
 هم..... یمثال با درد پلکام رو فشار دادم رو و



 .و نم تف رو گرفتم ... میشونیرو پ دمیدست کش هیکارم تموم شد .... یوقت
زدم به مهندس .... با اعتماد به نفس و افتخار سوومت اون که مثل ورا بهم  زل
 کردم و گفتم: یبود نگاه رهیخ

 _چطور بود...؟
هندل همون  نیصووورتش باز شوود و هندل زد .....که البته فکر کنم ا کدفعهی

 خنده بود.....
 ممکن بود بفهمم مثال خواسووته ریلبش کج نشووده بود سوومت باال ....غ اگه

 بخنده.....
 رو صاف کرده...... نشیکردم ...س یم فکر

براش  یجلسوووه خنده درمان هی دیبخنده.......با سوووتیواقعا بلد ن یانگار نه
 بزارم.....

 بود گفت: دایکه در صورتش هو یا یهندلشو زد....با سرخوش یوقت
 سردرد،....خب بهبودش کجا بود...؟!!!! نی_ حاال ا

 خدا..... ی.....؟ ه یدینفهم یعنی_ 
 .....میشونیپ یرو دمیدهنم و کش یاشارم رو دوباره کردم تو انگشت

شه  سیخ تیشونیپ یآق مهندس .....وقت نیبب- و عرق .....یعرق کرد یعنیبا
 شه.... یدارو اثر کرده و سر دردت داره خوب م یعنی یشونیکردن پ

 :انداخت باال و گفت یرو با حالت خنده دار ابروهاش
 _ آها....

 خنده گفتم: با
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 ....یکن یرو نم یها ....منته یدار شویشما هم خوب ما -من
 برگشت ..... گهید یایدن هیحرفم انگار از  نیبا ا کدفعهی

 شدن نفسش رو منم حس کردم...... نیسنگ
 ......ستادیروح و سرد شد و پر از غرور......صاف ا یب چشماش

 .....رونیبهم بندازه درو باز کرد ورفت ب ینگاه گهید نکهیبدون ا و
 میبه رفتار درمان اجیاحت یکرد...؟بنده خدا.....انگار ینیچتو همچ نی_ اوا ا

 داره....
 .....رونیرو برداشتم و از اتاق زدم ب وانمیبسته قرص و ل هی منم
سرش رو تک یرو سته و  ش سته  هیکاناپه ن شماش رو ب شتش و چ داده بود به پ

 .بود...
رفتم ....بله ....حدسووم درسووت بود .....چند تا خانم و دختر  نییپله ها پا از

 برگشتن سمتم و مشکوک نگام کردن....
پله ها....دورم جمع شودن.....زهره هم از اون طرف  نییپا دمیکامال رسو یوقت

 کرد.... ینگام م یبا نگران
 مهندس باالن....؟!!!! یچکاوک جون....آقا-لباس زرد دختر

 تفاوت شونه باال انداختم و گفتم: یب یلیخ
 آره... -
 بلند شد.... یزمزمه ا دفعهی

 بالفاصله گفتم ...: که
 ...کننیکنه....قرص خوردن و دارن استراحت م ی_ سرشون درد م

 آب و بسته قرص رو نشونشون دادم.... یخال وانیبعد ل و



 _با اجازه....
 کردن..؟ ییاز کنارشون گششتم....مثال چه فکرا عیسر و

بهش ابراز عشووق کردم...!آخه به  ایغول تشوونو...؟... نی....!ادمشیمن دزد که
ند ینیزم بیسوو نیا  نیمثال براش تور پهن کردم...؟!!!برا ا ای...؟...یپشوو

پاره م کارمیخارپشوووت...؟ب گه تورام  هاش  یشوووه....؟ارزون یم خاطر خوا
 تهفرو...

 آشپزخونه.....به سالن برگشتم.... یرو گشاشتم تو وانیل یوقت
 ی....در حالیصندل هیجشن مزخرف خودم رو ولو کردم رو  نیبا کسالت از ا و

 دلم: ی....تودمیکشیم یقیکه نفس عم
 ..... ی....زندگژنی....آرامش....اکسیآخ-

گاهمو هام رفت تو ن که ابرو  دیاکسوو ی....دیهم....سووونام یدادم روبروم 
 کربن....مرگ.....

 هیو  سووتادهیکش ....باال سوور من ا ینچیلبخند داو هیآقا سوواسووان با  نیا بله
 دستش بود.... وهیبشقاب م

 ...!وهی....بفرما می_چکاوک خانوم.....حتما خسته شد
د .....از جام بلنومدهیبه من آرامش ن نکهیبشقاب رو گرفت طرفم.....نه مثل ا و

 : ستادمیشدم و روبروش ا
 ...؟هی_شما مشکلت با من چ

 ....چطور...؟!!!یچیمن...؟ه-ساسان
 ....همونطور....یچیپ چی_بله ....شما.....پ
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 تعجب بهم نگاه کرد..... با
ستمت  یلیبه ظاهر محترم و باحال....من دو دفعه خ یآخه آقا-من ش شنگ  ق

که م جا.....هنوزم  ما یایگشاشووتم اون اجرا  یبدن سووواز شیجلو من ن
غورور  شرهیو...(؟!!!!!!موگوه شوووموا یکونو ی...)عورض انودام مویکونویومو

نه فهمیختیمرور.... به اصووطالح.....آره  نیدختر ا یدی..؟؟؟؟نک خونوادم 
حت برات دارم ......دندون طمعت رو بکن بنداز دور و بزار ینصوو هی.....گهید

 بابا.... یتازه کنه.....ا ینفس هیدهنت 
 رد شدم..... دادیسرو ته من گوش م یب یکنار اون که با دهن باز به حرفا واز
 ی.....انییپا کنهیمهندس داره از پله ها نزول اجالل م یبللللله....آقا دمید که

 نیگشاشووتما....همش مفت.....بب یبراش کالس سوور درد درمان نهمهیننه .....ا
....انگار نه انگار مثال سوورش درد .نییپا ادیتروخدا مثل نردبون داره از پله ها م

 کنه که دلم نسوزه..... ینمکجو کوله  افشمیاقال ق شرهیکنه..... یم
س  لوقیقار ق نیا هیدونم چ یآدم دورش کردن....من نم یکل دفهی.... نییپا دیر

 شن.....؟!!!!!؟ یداره که همش مثل سنگ مگنت جشبش م تیبراشون جشاب
 حرکاتش..... نیکنه با ا عیخواد منو ضا یم نیا نه

تا رو ا سووتمیفهمن دروغ گفتم....چکاوک ن یم االن ماسوو  ینجوریاگه بزارم 
 ....یکن یتالف
له....ه آروم پاگرد پ به من نبود.... و همه افراد دور  چکسیرفتم تو  حواسووش 

 .....القشیمهندس هم، پشتشون به من بود... از جمله خود د
 دستم بود نگاه کردم..... یکه تو یانگور لهیگ به



به ا نیا نداشوووت ....فقب آخرش منجر  که سوورشووم  یم نیکه درد  شووود 
 ....میشو یانگور م الیخ یمونده که دالکم بشم ....پس ب نمیبشورم....هم

تم مهی رف ظرف  به  کردم......خ وهی..... گاه  نگور... بی.....سوووارین ....ا
 .....فکر کنم بهتر باشه بی....پرتقال.....سری.انج
شتم و هم  بیس هی هم شدن  اریخ هیبردا صورت موفق ن از .....شیکی....تا در 

 استفاده کنم..... یکیاون 
 بار انداختمش باال.... هینگاه کردم و  بیپاگرد.....به س یرفتم تو دوباره
 .....ولی.....پرررررتاب.....و .....اثابت.....ایری.....نشونه گهدف

کرد .....که همه با  یفیخف یسوورش و ناله  یدسووتش رو گشاشووت رو مهندس
ال ......مثنیشده دور قابچ دهیچ یبادمجونا ی.......ادنیحالش رو پرس ینگران

که ا نی.....همرنیم یم یاالن دارن از نگران قا ه نیکارارو کردن   ویکسوو چیآ
منم  نیچون اکنه.....البته در مورد من فرق داره .... یدوروبرش آدم حساب نم

 کنم..... یکه آدم حسابش نم
پاش نگاه کرد....و بعد به دنبال عامل سوورش رو برگردوند  یجلو بیبه سوو اول

ش عیسر یکه .... مثل چ شت پاگرد و دوباره قا دمیخودم رو ک شدم ....و  میپ
 .....دمیاروم خند

 یم یبود ...وقت نطوریهم شوووهیهم یشوووده بود .....از بچگ شوومیج بدجور
هان هیخواسووتم  ثانم اذ یکار پن بدم .....م جام  کرد ....و آخرشووم  یم تیان

شلوار خ ستان خانوممون  ادمهی.....ی....البته تو بچگسی.....  هیکالس اول دب
 یسووک که نیبخور ییجا نویبه همه داده بود و بهمون گفته بود ا تییسووکویب
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که همون تو کالس سوورشووون رو کردن تونتتونینب  و فشووونیک ی.....پسوورا 
 یقتو ییرو لمبوندن....دوسووتمم اجازه گرفت بره دسووتشووو تاشووونییسووکویب

شت ب ش تییسکویبرگ ستمداریس یلیبود.....منم خ کمشیتو  رو  تمییسکویب ا
.....بهش فتبا یبابام شال م ینشسته بود و برا یکرس ریبردم خونه ....مامانم ز

 یدنبالم ها.....بعدش رفتم تو یاین وقتیاتاق سوورده.... یرم تو یگفتم من م
وارد شووده بود که  جانیبهم ه نقدریا یرو خوردم ....ول تییسووکویاون اتاق و ب
مامانم دعوام نکنه خودش برده  نکهیا یشووده بود....و بابام برا  سیشوولوارم خ

 یعاد یلیبلندم کرد....خ وممونمدرسوووه که خان یبودم حموم.....فرداش تو
 یکه کسوو سووتیجا ن جیه یرو جا گشاشووتم ....ول تمییسووکویگفتم من االن ب

بسووته  هینباشوووه خدا همه جا هسوووت....و بعدشووم بخاطر جواب درسووتم 
 کس ندادم..... چیگرفتم و به ه زهیجا تییسکویب

 آخر رو بلند گفتم که... یکنم....؟جمله  سیحاال هم خودمو خ نکنه
 ......یکن سیکنم تا آخر عمرت خودتو خ یم ی_مطمئن باش کار

به آبت با باال و  ها نیترس سوورم رو اوردم  با ابرو مان  یکه  گره کرده و چشوو
 روبروم بود .....نگاه کردم.... نیخشمگ

ضور ناگهان از س شیح ادا خودم ب نینبودم که با ا یدیبودم ....وگرنه من ب دهیتر
 کنم..... سیرو خ

 که عقب رفته بودم رو اومدم جلو..... یقدم کی
 شده بودم بهش...... رهیکه خ ی....و در حالستادمیا روبروش

 گاز گنده زدم.... هیدستم  یتو اریهمون خ ایآلت جرم  به



 یبدست یصدادار خوردم و آباش رو ه نقدری.....ادمشییبا ملچ و مولوچ جو و
 که صورتش جمع شد ..... رونیتف کردم ب یو مثال اتفاق

 حاال که حالت تهوء گرفته وقتشه.... آها
 توش ....با صدا قورت دادم.... یارایدهنم رو با خ آب

 گفتم: یتفاوت یکردم ...با ب یبهش اشاره م اریکه با خ یدر حال و
مثانم رو شوول کنه  یمهره  چویکه بخواد پ یتو....؟از مادر زاده نشووده کسوو-

 ارام....ک ی...؟؟؟؟من خودم ختم ایکرد الیخ ی.....چ
 یزدم ...با دهن پر ادامه دادم .....اتفاقا م یم اریبه خ گهیگاز د هیکه  یحال در

 ...؟؟؟؟هی.....نظر مثبتت چیگوشت چیخوام اسمم رو بزارم پ
 کرد ..... یریکناره گ شیکم اورد چون از موضع قبل انگار

 پوزخند زد و گفت: هی
 ....؟یکرد نکارویا ی_برا چ
 گفتم.... یبهتون م قیدق یلی....خ یدیپرس یشد......از اولم م_حاال 

 ...؟( من سه ساعتگهید شنیجمع م نی)بادمجونا دور قابچنیقابچ یآقا نیبب
 نکردم که...... یباز اترییبرا تو ت

 یباشووه.....ول یو حرکاتت چجور نییپا یایب یدادم که چجور ادیبهت  یکل
 شما....

 به صورتش اشاره کردم.... اریبا خ دوباره
نا فکر کنن من دروغ م یکرد یم یکار ی_داشووت باال خبر یاو  یگم.....و 
 بوده....
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 ...؟دی_مگه دروغ نگفت
 که به نفع دوطرف بود..... شیاز نوع مصلحت ی_چرا خب....ول

....!!!!واقعا گهی_ در ضمن.....من اون ضربه رو زدم که حرفامون دروغ نباشه د
 رد اومد.....سرتون د

 .....یماه نهویرو بازو بسته کرد....ع دهنش
 دایپ یکلمه ا دیشوا ایتونسوت..... ینم یبگه ول یزیخواسوت چ یکنم م فکر

 کرد....چمدونم واال...... ینم
 برگشت بره..... کالفه

شد ....بللللله.....زوجا مثل  میآهنگ مال هی که شت گوجه فرنگ هیپخش   یم
 وسب..... ختنیر
 افتادم در وصف خودم... یشعر هی ادی

 داد..... یداد ب ی_ا
 داد..... یعل زن

 داد...... یبو م تخمه
 داد.... یما نم به

 داد..... یداد پوچش رو م یم اگرم
 .... مید یتخمه بو م میر یهم م ما
 .....مید یبه اون نم مید یهمه م به

 ...برگشت طرفم. نیرفته بود....آبت ادمی.....اصال به کل ر*ق*صو  بلللله
 یانداختم تو ارویزد.....با عجز .....ته خ یچشووماش شوورارت موج م یتو

 .....اریتلخه .. درست مثل ته خ تیدهنم.....تا بفهمم واقع



قدمها کمی....و  رونیسوونگرم اومدم ب از با  بلند  یرفتم جلو.....که مهندس 
 اومد سمتم و دستشو به طرفم دراز کرد.....

 رو هم خبر کردن که نگاه کنن..... هینفر برگشتن نگاه کردن و بق چند
زوووم  کروسووکوپیهمه چشووم که مثل م نیا یخواسووتم در برم جلو یم اگرم

غ بودن روم ..... ت ریکرده  ح که  بود  کن  م جم  لونیاپسووو هیبشوووه  یم
مجلس که از همه جشاب تر و  یدخترا  یهانگاه  ریخورد.....مخصوووصووا ز

 کشنده تر بود....
 خونسرد منتظر من بود...... یلینگاه کردم که خ نیصورت آبت به

تونه  یم کاریکنه...؟چ کاریبکنه .......اصووال بخواد چ ینکنم بخواد کار فکر
 ....ایدن الیخ یبکنه....؟وللش....ب

 دستش....و.... یرو با اکراه گشاشتم تو دستم
 بود..... خی خیدستش.... یرو با اکراه گشاشتم تو دستم

 خودش و من رو رسوند وسب سالن.... ییقدم ها با
خوام  یگرفته بودم.....دهنم خشوووک شوووده بود....بابا مگه زوره نم اسووترس

کرد....آهسته  ینگام م خیو  یجد یلیبر*ق*صم...به چهرش نگاه کردم که خ
 که بشنوه گفتم: یجور

...آبروتو ..ستمی....من ر*ق*ص بلد ن الیخیب اینداشتت ....ب یالیبی_ جون س
 برما.... یم
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شت رو کیمن بهم نزد یتوجه به حرفا بدون ستم رو گشا ست را  یشد.....د
شت کمرم ...و با اون یکیشونش... شت پ ستاش رو گشا ست  یکیاز د هم ، د

 چپم رو باال گرفت....
 چیکه ه ینبودم....مخصوووصووا کسوو کینزد نقدریا یوقت به مرد چیحاال ه تا

 به من نداشت..... یصنم
 گفتم: یدیناام با
 بگم.....؟!! یشو....بابا به چه زبون الیخیاو ب ایب-
 آروم گفت: یلیخ

ه ش یکه نم هیبه صورت بیاالن شرا یبه ر*ق*ص با شما ندارم....ول ی_عالقه ا
 ....تا آهنگ به اتمام برسه....دیریکرد....پس آروم بگ شیکار

 ....ی_باشه خودت خواست
 نکرد....به جاش گفت: دمیبه تهد یتوجه چیه

شروع کن شمارش من   فقب با من دیانجام بد یکار ستی.....الزم ن دی_االن با 
 کنم.... یم تتونی....من خودم هدادیحرکت کن

 گفتم: یمسخرگ با
 ...؟یکن یم تمیکه هدا یاتل برون یخوا ی_ ا.... نه بابا...؟؟؟!!مگه م

 ...؟!!گهید تیمن اساسا تو پ یعنینکرد.... یتوجه چیه بازم
هدا3....2....1_ به قول خودش  به .... باب  ایکرد.... تی....و شووروع 

 الحوا ج.....
 چرخ.....چپ .....راست....دوچرخ....دوباره تکرار..... هی....جلو.....عقب



به من که  نوریا دیکشوو یمثل پر م منو اونور....انگار که اون پدر ژپتو بود که 
صال ربط دادیم ادیبودم  وینوکیپ شتا....ول یراه برم.....ا ست خو یدلم م یندا ا

 سووالن که سوواکن یتو یآدما یچرتو پرت فکر کنم تا حواسووم نره پ یزایبه چ
 .....کردنیبودن و به ما نگاه م سادهیوا

 اال.....و دونمی....!نمازیپ دمیشا ایفکر کنم....؟به شلغم خوبه...؟ یبه چ مثال
 .....ییاروپا یلمایشده بود مثل ف تمونیموقع

کرد......حالم  یبود به گردنم و کالفم م دهیبخاطر عرق کردنم چسووب موهام
 خورد...... یداشت از ضعف خودم بهم م

با دیتهدازش خواهش کردم .....قبول نکرد....حاال که  من  یکار هی دیکردم 
 میکتا دوباره قدرت چکاو دمیکشوو قینفس عم هی...... وفتهیکنم به غلب کردن ب

 برگرده.....
شماش که خ نگاهمو سمت چ صورت من زوم  یتفاوت رو یب یلیچرخوندم 

 زدم و شروع کردم.... ثانهیخب یشده بود.....لبخند
تس  یبود.ت ایدر یبانو زدیتس، ا یو مادرش ت س،انسووانی یل یپ لی_پدر آشوو

 یها بیفرو برد ، از آسوو کسیدانسووت که اگر پسوورش را در آب رود اسووت یم
پر از تعجب شوود....ادامه  نیچرخ،نگاه آبت هیدر امان خواهد ماند...... ینیزم

 دادم...:
 نیبه همراه آورد با ا ینیسوو یو ما سیرا از کرن روین نیبزرگ،بزرگتر اری_شووهر

مه ن نان از راه م زین گرید یها رویه ندیرسوو یهم چ  ی رهیاز جز سی. اولد
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...نستر گر چه سالخورده بود یاثبات دالور یجنگ طلب برا دزیامی...داتاکهیا
 آمدند...دو چرخ... یمشورت...به ترو یبرا

 ادیلیعشق....تو را نبودنت مرگ مجسم است....)ا یبانو زدی....ا تی_ آه آفرود
 هومر(

من تازه فکم گرم  ی.... ول رونیزد ب یمهندس داشووت رسووما م یچشووما گهید
ستم لج  یبود ....هر وقت م نطوریهم شهیشده بود....هم رو در ارم  یکیخوا

از  حفا بودم شوونامهیو نما یقطعه ادب یگفتم.....چون کل یربب م یب یزایچ
 ....کردمیهمونا استفاده م

 سراغ بالزاک: رفتم
س ست.  زیآن ها همه چ یندارند و حال،برا یفردا اعتقاد یها به زندگ سی_خ ا

به نحو وحشوووت انگ نیا ته   یرا روشوون م یدوران کنون تیوضووع یزینک
 و اسووتیگششووته بر قانون ، سوو یاز زمان ها شووتریکه در آن پول ب یکند،دوران

کرده اند تا  یهمه تبان دیاخالق تسوولب دارد. نهاد ها ، کتاب ها، آدم هاو عقا
ست کنند.د ندهیآ یاعتقاد به زندگ س س گریرا   نیاز قبر که محل انتقال از ا یک

 ترسد. ینم استیدن
 ...ال اله الله....بازم شروع کردم ...یکالفه شده بود....به درک ....پسره  نیآبت

 تمومش کردم و منتظر رهیو م کنهیفک کردم االناسووت که ول م گهیکه د ی.وقت
 شدم.... رهیبهش خ
 چرخوند گفت: یکه من م یدر حال مهندس
 ...!ادباشهیز نقدریا تونیکردم بار ادب ی_فکر نم



خه ا اه فه ... یعنی....؟ یچ یعنی نیآ فه مال  لمیداره ف ای!!!!؟؟؟یختیکال
 ......دادای....؟؟؟؟برا همه جواب مادیم
 .....نهیکنم .....درسته هم دایبرا آزارش پ گهیراه د هیفکر کردم تا  کمی
دسووتم رو که باال نگه داشووته بود رو مثل اون  یکیلبخند زدم طرفش و اون  هی

 دختره بردم پشت گردنش....
 ......هیدونستم چ یشد که من نم یحس هیدفعه نگاهش پر از  هی

ستش شت گردنش تا خودش رو آزاد کنه و ا د سخره رو  نیرو برد پ ر*ق*ص م
 سفت گرفتم ...... قشویدستش رو بردباال ..... ای یلتموم ......و

 که اخمام رو برده بودم تو هم....: یدر حال و
 ...؟تهیمونده....حال همیتنب نی_هنوز آخر

به  لبش یحالتم دوباره گوشه  دنی.....با د امیکرد دارم عشوه م یکه فکر م اون
 عنوان لبخند کج شد.....

 .....رسهیم تمیبخند .....موقع گر ها
 ی لهیدر اون موقع وس ینبودم.....ول یخودم هم راض هیفیدونستم انتقام کث یم
 نداشتم..... یا گهید

 کرد...و چشماش پر از تمسخر بود ..... ینگاهم م منتظر
 که بخواد چکاوکو مسخره کنه..... ینشده کس نیجن لیهنوز تشک اصال

 شه.... ینم نکهیمثل ا یشم ....ول التیخ یخواستم ب یم
 ..... نییرو انداختم پا سرم
 ....سمت حلقم....سمت دهنم.....میکردم سمت باال......سمت نا تشیهدا
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 ..... یینها یباد شد....و مرحله  لپام
 ..... زهیلیمهندس استر یصورت آقا هیروبرو درست

 دونه از اون آروغ خوشگالم رو زدم..... هی
 رفت تو هم .... رهچایب نیصورت آبت یهمچ دفهی

 گفتم االن از هوش خواهد رفتش ........ که
 سفت تر گرفتم و گفتم..... قشویخواست بکشه عقب....که  یم

شما ندارم .....ول ی_عالقه ا شرا یبه ر*ق*ص با  صورت بیاالن   یکه نم هیبه 
 ....تا آهنگ به اتمام برسه.....دیریکرد.....پس آروم بگ شیشه کار

صال دلم  یواب به واب کلمه ها قایکردم .....دق حال شو تکرار کردم.....ا خود
حق  چارهیمهندس....؟ب ی.....ها خورددیباد سووا دیسووا یشووده بود کارخونه 

 داشتا....
 آروغ بد مصب...!!! نیا دادیدونم چرا بو کله پاچه م ینم من

و  اریخواسووتم ...با اسووانس خ ی....وگرنه فقب مگهیدسووت من نبود د یکی نیا
 معده باشه..... دیاس

 .نوشته بودن.... ینجوریا رشیتقد ینداره .....تو یبه من ربط نیا گهید خب
شده بود....و د گهید  لمیهم تحو خاشیاز اون نگاه  یمهندس حت گهیهوا پاک 

 داد ..... ینم
.....از شووودیم مونیاون بود ....پشوو یهم جا گهید هیحق داره ....هر ک خب

 ر*ق*ص با بنده.....
 ..... ادیطرفم نم گهیتا عمر داره د حاال

 .....آهنگ که تموم شد ..... دیآهنگ به قول مهندس به اتمام رس بله



 خودشو حفا کنه..... ژیکرد پرست یسع یلیمهندس خ نیا
حال هیکرد .... رهام قب ....و در  فت ع که سوورشووو خم کرده بود  یقدم ر

 ....گفت:
 بود..... ی_ر*ق*ص ل*ذ*ت بخش

 خواست بره که گفتم: یم
 _ اااا جدا...؟

گاه هی عدم راشووو گرفتو  ین بد تر بود.....ب تا فحش  که از صووود  بهم کرد 
 رفت....خو به من چه خودش اصرار داشت.....

 نیماش ریعقب برداشت و دزدگ یپارک کرد....کتشو از صندل یرو تو نشیماش
 رو زد.....

بود تا کتشووو  سووتادهیمنتظر ا یدر ورود یخونه رو باز کرد.....محمد روبرو در
 .....رهیبگ

 داد و رفت طرف پله ها.... یلب ریسالم محمد رو ز جواب
 رفتن اربابش ریاز کتش و مسوو یخال یبود و به دسووتا سووتادهیهمونجا ا محمد
اون خونه  یکرد.....سوورشووو به چپو راسووت تکون داد و مثل روح تو ینگاه م

 شد..... بیبزرگ غ
 کرد..... یرو باز م راهنشیپ یکه دکمه ها یچراغ اتاقشو زد.....در حال نیآبت

ساش رو کامل در اورد و  هیبه تنب اجیسمت حموم.....احت رفت شت .....لبا دا
 آب داغ رو باز کرد.....

 کرده بود..... یرو ادهی.....زرشیز رفت
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 کرده بود..... یرو هادیآب سرد رو زد....ز دکمه
 کرده بود..... یرو ادهیاب داغ......اونشب ز یدکمه  دوباره

ش بازم سرد......به نفس نفس افتاده بود ...... شب  ریآب  ست.....اون آب رو ب
 کرده بود..... یرو ادهیاز حد ز ادیز

 تنش کرد و کمر بند شو بست..... حولشو
 نگاه نکرد .....خجالت زده بود..... نهیآ یتو

 الشیمیکارش .....و لپتابش رو باز کرد.....ا زی.....نشست پشت م رونیب رفت
 رو چک کرد.....

 منتظره صفحه گوگل رو باز کرد.... ریغ میتصم هی با
 داشت..... دی....ترد بردیک یصفحه  یرفت رو دستش

 داشت..... دیاون مربوط نبود....ترد به
بود رو نا خوداگاه به  میدختر خانواده حک یعسوول زیم یکه رو ییداروها اسووم

 داشت..... دیذهنش سپرده بود.....ترد
شون سم س ا شت....فلوک ستجو رو ز ی......دکمه سنیفنینوم ن،یتیرو نو د ج

 داشت.... دی....ترد
 ....نداشت دهیفا دیترد گهی.....دیضد افسردگ یرو باز کرد....دارو تیسا هی

 لپتاب رو بست.....رفت سمت کمدش ..... در
 .....یو شلوار سرمه ا رهنیپ هیخونشو دراورد و تنش کرد..... یتو یراحت ست
باز پس ثل خودش  م به چهره داشوووت....اونم  قاب  ن ل گریاونم  ب  یقا

ند باز نیا یزد.....تو یبود.....پوزخ مه   هی یکی نیا یبودن.....ول گریدوره ه
 دماغش کم داشت..... یرو یگوجه فرنگ هیبود.....فقب  رایدلقک به تمام ع



دسووتاش.....عشاب وجدان  یتخت .....سوورش رو گرفت تو یلبه  نشووسووت
 باهاش راحت حرف زده بود..... ادیباهاش حرف زده بود....ز ادیداشت.....ز

 یمیباهاش راحت تر حرف بزنه کر کمی دادیکه به خودش اجازه م یتنها کس با
 ....کمیبود....اونم فقب  شیمنش

 قانون شکنه..... هی کردیم احساس
سر یزینفرت انگ دختر شد .....چ یاز لبه  عیبود.....نه نبود..... را تخت بلند 

 بود.....
 رو هم برداشت..... رهنشیسمت کت و شلوارش.....برشون داشت ، پ رفت

رو  ییزایمه چرو.....ه رشیلباس ز یو حت شیرنیپ ری، جوراباش ، ز کفشوواش
 به هم ... دیچیکه اونشب همراهش بودن ......همشون رو پ

ت تو یکیپالسووو ظه  یاز  ف حا برداشوووت..... موم  ب یح هم  یخو
شناک بود......با  شت.....چند سا یحرکت همه  هیدا شده رو کرد  یلبا لوله 

 .....درش رو گره زد......یمشک کی.....پالستکیپالست یتو
 .....نیی....از پله ها رفت پارونیاتاقش رفت ب از

رو گرفت تا بزاره  کیپالسووت یحرف چیجلوش ظاهر شوود.......بدون ه محمد
 در..... یجلو

شت به اتاقش....چراغ رو خاموش کرد....رو نیآبت ش یبرگ و به  دیتخت دراز ک
 شد....... رهیسقف خ

شت......چرخ یدختر از پولدارا دل پر اون ست دیدا ست ...د سمت را ش رو به 
 سرش..... ریگشاشت ز
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شد و کم زیم ریرفت ز یوقت شکوک   ونییپا یو اون همه مدت اونجا موند.....م
 شک.... ینگاه کرد....و رفت تو

دهانش بودو با عجز به  یبود.....و چکاوک دستش رو یو کفشاش ماست شلوار
 ......ستینگر یصحنه م

ست ادیبه  با صورت ما ا صورتش ج یرو یکجک ی....دوباره لبخندشیآوردن 
 خوش کرد.....

 داده بود..... یبه سمت چپ....اون دختر تمام شب رو سوت دیچرخ
به سووقف نگاه کرد.....م دیخواب قفا باره  ها  میحک یدانسوووت حرفها یو دو

 ......موهاش در عکس چقدر بلند و قشنگ بود.....ستیدرست ن
تووخووت.....موووهوواش رو بووا دو دسووووت  ینشوووسووووت رو یعصووووبوو

 کرد.....؟!!! ی....چرا.....؟؟؟چرا داشت بهش فکر مدیکش
 ....وفتادیم زیدو خب ر شیکنار چشمها دیخند یم یوقت
 ......لعنت....نی.....لعنت به تو آبتنییتخت آمد پا از

 آشفته اش آشفته ترش کرد...... ی.....چهره  ستادیا نهیآ یجلو
 زد ....لعنتتتتتت....... ادیفر
 .....نهیبه آ دیافکارش را همراه مشتش کوب و
ش یصدا با شدمیاز خواب پر نیبوق ما شت برا می...و گو خودش  یرو که دا

 رو خفه کردم.... کردیبوق بوق م
 یهفته بخوابم ....ول هیخواسووت  یدلم م شووبیمزخرف د یاز اون مهمون بعد

 بود ..... میکه امروز ،روز اول کار فیح



.....و کمونه دمیخواب نشووسووتم....اه....دوباره دراز کشوورخت یکسووالت تو با
 خوشگلم انداختم تنگش..... یدهن دره  هیکردم...و  یکش

فکر....غلت زدم و خودمو از تخت انداختم  نیمنتظرمه ....با ا ایاالن پر حتما
 ....کردمیکارو م نیآمد ....، هر روز صبح ا یدردم م نکهی....با ای.....آنییپا
شون....هم از خواب کامل م ریت هی سه ن کردم  یکندم....هم ورزش م یبود با 

 شد.... ی(....هم بدنم مقاوم منجای)البته از نوع ن
تق تقش بلند  ی....گردنم رو چپو راسووت کردم که صووداسووتادمیشوودم ا بلند

 .....شی....آخکوندمیشد....بعدم خم شدم عقب و قلنجمو ش
شو رفتم ست ص هیو  یید  یینگاه کردم و پارچه ها نهیآ یورتم.....توآب زدم به 

 رو که بسته بودم به موهام تا نگورن بهم رو باز کردم....
 نکشم هر شب.... میعشاب عل نقدیسر فرصت برم از ته بزنمشون....ا دیبا

 .....رونیاز خونه زدم ب 7خوردم.....ساعت  ریش وانیل هی نکهیاز ا بعد
پارک شوووده بود.....ع کمی ایپر نیماشوو را ب یغاتیتبل یتابلو نیجلو تر 

 بود.... فیکه کث نقدریکارواش.....ا
که  ی....امان ....امان از تنبل یقرار بود بشورتش.....ه شیسرش دوروز پ رهیخ

 دورو زمونست....والله .... نیا یجوونا رهیدامنگ
 ل بود.....که....قف نییپا دمیرو کش رهی....دستگ دمیکه رس نیماش به
که د شوووهیشوو زیتم یدرز و دوروزا از گاش کردم..... خانوم  دمین له..... بلللل

سرش و  دهیکردن....خودشونم ولو شدن روش و چادرشو کش یرو افق یصندل
 کپشو گشاشته.....
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شتمو ر یعقب و همه  رفتم شبه گش  لگد جانانه زدم هیپام و  یتو ختمیحرص 
 رفت رو هوا..... ریدزدگ ی....که صداریبه گلگ

خوردن کلش به فرمون  ی...که صوودا یصووندل یجهش کرد از رو یهمچ ایپر
 .....یرو روشن کرد و گازشو گرفت....دبرو که رفت نیماش دفعهیاومد.....

 بودم..... سادهیوا ابونیقاب دستمال وسب خ هیدرست شب منم
 هنوز خواب بود....بچم هنوزم خله..... انگار

ش رویدزدگ یصدا نکهیا یبجا شویقطع کنه ما س ی....م ی.....هرونهیم ن تم دون
که خوابش بپره بر م قب گرد کردم و تک یاالن  به د هیگرده.....ع  واریدادم 

 خونه....
 ...؟یکن یم کاریچ نجای_ ا

 سرم رو برگردوندم طرفش.... عیآراد ، سر یصدا دنیشن با
ست لباس ورزش هی با شک ید سف یم شا داسیآد دی،  ،  شکیعاج دار نا یو کف

 بود..... ستادهی.....منتظر جواب من ا نهیدست به س
 چه آخه...؟؟؟؟؟ نای....به اشنیپروووو م نایگم ا ینم یچیمن ه حاال
تفاوت نگاهش کردم و شووونم رو انداختم  ی...ب یگفت یبگم به ک نکهیا بدون

 باال .....
 بگه..... یزیچ نکهیاز ا قبل

اون سوومت.....معلوم بود  دینگاه هر دومون رو کشوو ایپر نیترمز ماشوو یصوودا
 .....هیعصبان

 پاشووو ایکه.... رهیو حاله من رو بگ رونیب ادیطرف خودشووو باز کرد که ب در
 ....نیماش ی.....با شدت دوباره پرت شد تو ستادیو وا رونیگشاشت ب



باز کنه بعد ع ینم ویکیآ ند و  ت ادهیپ ابوی نهویکنه اول کمر ب  ابویه بشوووه....الب
 ....یوونکیبشه....ح ادهینداره ازش پ یزیچ
درخت  هیلبخند چند قدم عقب رفت و پناه  هیخوداگاه به آراد نگاه کردم که با  نا

 چشه...؟مشنگه...؟ نی.....وا....؟استادیچنار قطور ا
 ز....با خشووم اسووتین ابونیاون خ یبه جز ما تو چکسیه کردیکه فکر م ایپر

 شد..... ادهیپ نیماش
شه شو مثل کول یها گو شت گردنش و گره زد.....اله ایچادر ر دخت نیا یبرد پ
خب  یاز اون نداشووتما ول ی....البته خودم هم دسووته کمزسووتیم زهیچقد ر

 ....گهید گهی...د
شما صبان یچ شتش از ع سرخ  تیدر شده بود.....لپاش هم  دو برابر گنده تر 

 شده بود....
 زد....از اون حیلبخند مل هیکردم..... یبا تعجب به حاالتش نگاه ممن که  به

 .....دیازش ترس دیکه با ییلبخندا
ش یشد تو دوال  آلت قتاله گرفت هی....و مثل رونیو قفل فرمون رو اورد ب نیما

 دستش ..... یتو
شروع کردم به  هیاومد طرفم.....که من اول  آروم قدم عقب رفتم و بعد با خنده 

 ...دنیدو
بان یبرا دلم به عشاب وجدان خودش م تیعصوو که آخرش   دیرسوو یهاش 

 گفت: ی....که مدمیشن ی...تنگ شده بود.....صداش رو از پشت سرم م
 نفسمو بکش ..... ایب ینفس کش .....اگه مردش ی_هو
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....تا منو بخندونه.....تنها کنهیم یشوود....معلوم بود داره شوووخ شووتریب خندم
باهاش  یدختر بود....که نم نیکرد هم یمکه درکم  یکسوو تا االن  دونم چرا 

 کردم.... یصحبت نم
 ....ییهوی دمیلحظه برگشتم عقب که د کی

 که .... رونیاز پشت چنار با خنده اومد ب آراد
که داشوووت دنبال من  ایاومدن ناغافل همانا ....و خوردن قفل فرمون پر رونیب
 کرد به صورت ناغافل به کمرش همانا.... یم
 خندش جمع شد و از درد صورتش کبود ..... دفعهی

 حاال.... رهینم
برخورد کرده....با ترس به عقب برگشت  یکی.....سالحش به  دی...تا فهم ایپر

رد نگاه به من ک هینگاه به آراد و  هی....قفل فرمون از دسووتش افتاد .....با ترس 
..... 

 کردن.... هیگر یچونش به لرزش افتاده بود ....و آماده  دوباره
سش رو حبس کرده بود  ستادهیا نجوریسمت آراد ....که هم دمیپر عیسر و نف
.... 

 گفتم : آروم
کارو  نیبهتره ا ی.....ولیایم لمیف یدونم اونقدر ها هم درد نداره ...دار ی_ م
 .....ینکن

 ه کردم و ادامه دادم ....:اشار ایانگشتم به سمت پر با



به فقب  خوشووگله دوسووتم  یقطره اشوووک از چشووما هی_ اگه االن....فقب 
 دمیو م کنمیخورد م کلتویه ی.....با همون قفل فرمون....تموم مفصووالزهیبر

 ...؟یدیسگ بخوره....فهم
 ..... ستادیحرفم ...بالفاصله نفسش رو آزاد کرد و صاف ا نیبا ا آراد

ندم به ا خ نه  هارتو پورتاش  به اون  نه  گه اشیحرف گوش کن نیگرفت  ....م
 ....؟؟؟برهیازم حساب م نقدریترسه که ا یچقدر از من م

 گفت...: یآمد که با بغض م اینازک پر یصدا
....به خدا  دمی_ به به خدا....به جون مامانم ...از قصووود نزدم...شووما رو ند

 .....گمیراست م
 شده.... رهیخ ایبه پر دیزنه و با تهد ینم یرفآراد ح دمیکه د من
 که آماده بود تا زار بزنه گفتم: ایرفتم جلو و به پر عیسر

ردم قفل خورد ک نیآراد رو که با ا ی....اسووتخونایکن هی....اگه گراینکن هی_ گر
 .....شونیدمش تو بخور یسگ م یبعدش به جا

 ....دیترس یبا تعجب بهم نگاه کرد ....آخ ایپر
 بغض نکنه..... میبه سمتش چشمک زدم تا دوباره از لحن جد عیسر

نازک  که دل نقدریساله باشه .....ا ستیدختر ب هیخورد  ینم شیچیدختر ه نیا
 ساده..... یلیییبود....و البته خ یا هیو گر

که نصووفه  دیکشوو قینفس عم هیراحت شوود ... الشیچشوومک من انگار خ با
 موند.....
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ه خودش ک بتیخجالت زدش نگاه کردم که داشووت به ه ی افهیتعجب به ق با
 کرد.... یمثل بقچه شده بود با اون چادر گره کرده نگاه م

 پشترو شد و چادرشو درست کرد .... عیسر
 به خودش گرفته بود که نگو.... یا یمغرور و جد ی افهیق هیبرگشت  یوقت

 دمکریکارو م نیاگه ا یدم.....ولو بخن ابونیوسووب خ نمیخواسووت بشوو یم دلم
 آراد خوردش کردم .... یشد ....که جلو یدلخور م ی....حتما کل

 ....نیسمت ماش دمیرو کش ایلبمو گاز گرفتم و دست پر پس
 گششت.... نی....آراد با دو از کنار ماشمیشد نیسوار ماش یوقت
کاوک ا نیبب-ایپر که توضوو نیچ مایم حیباره آخره  که د مهیا....تو  نگ نه  خ

 ....ینبود
 مینظ(....سرعت شاتر رو تی....بزن رو حالت منوآل)دسترینگ تالیجیبا د نیبب

 رییرو تغ افراگمید یکم....درجه  ای ادهیکن....خب حاال با توجه به نور که ز
 ...نی...آفرنهیبرده....آها هم

 برس....خودم بلدم.... تیتو به رانندگ-من
 ....نمیب ی_ آره دارم م

 ....مریمصاحبه....منم قرار بود عکس بگ یبرا میرفت یم میداشت ایپر با
 دونم .... یمصاحبه رو نم موضوع

به من  داره نیماش یخواد با خانوما مصاحبه کنه....حاالم تو یفقب گفته م ایپر
 ...رمیعکس بگ یچجور دهیم ادی

 شو... ادهی...پمیدیرس یچک -ایپر
 بندازم...؟؟؟ تالیجیبا د شهی_ قربونت...نم



 ....شهیچاپ بد م یشه ...تو یبابا ....نه نم ی_ ا
 ...میشد ادهیپ نیاز ماش ایهمراه پر زونیآو یلبو لوچه  با

ساختمونا یکی یتو میدوختم و منتظر بودم که بر ایرو به پر نگاهم روبرو  یاز 
 مون....

صوت کوچک ای....پر دمیدر کمال تعجب د که ورد در ا فشیک یاز تو یضبب 
 شد رفت... یکه از اونجا رد م یخانم نیو به سمت اول

کوتاهش گشاشووته بود  یمش کردش رو از روسوور یکه موها انسووالیخانم م هی
ال  صووندل هیبود .... دهیپوشوو یو شوولوار ل یکوتاه زرشووک یمانتو هی....رونیب

شت ستو پاش رو  یهم پاش کرده بود و ناخونا یانگ بود  هزد غیالک قرمز ج هید
..... 
با خانومه  دمیداره که صوووداش رو شوون کاریچ نیبا ا ایمونده بودم پر من که 

 نه فک نکنم..... یاز آشناهاشونه....ول کی دی...شاکردیم یاحوالپرس
 یخیرتا یسوژه  نیداشتن و من قرار بود ا فیتشر یخبر یسوژه  نیاول شونیا

 رو ثبت کنم....
که پر نویکه دورب یحال در به  یم میداده بود تنظ ادمی ایهمونجور  کردم 

 ...دادمیحرفاشونم گوش م
ها ی..برادیببخشوو-ایپر خانم  به در مورد عال ق  مزاحم  یرانیا یمصووواح

 که نداره...؟ ی....اشکالمی....تا چند تا سوال داشته باشمیشد
 از کدوم عال قم بگم...؟ دی...؟خب من با یچه اشکال زمینه عز -خانومه

 ....دی...پس لطفا بدون خجالت بگ هیآمار یمصاحبه  هی نی_ از همشون...ا
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خونم ....هر چند وقت  ونیدکوراسوو رییدارم....تغ یادی_ خب ، من عال ق ز
 مد روز... یلباسا و رنگا دنی....پوشدیوسا ل جد دنی....خرکباری

 نی....اهیتچر یچه عالقه ها گهید نایدونم ا یادامه داشووت....من نم نجوریهم
 ....دهیهم که مثل اسکال کلشو با خنده تکون م ایپر
فهی حافظ یبا صووودا یا د مدم د شووونیخدا به خودم او هنوز عکس  دمی...

 نگرفتم....
 کشه.... یمنو م ای....االن پریاندیددم  یا

و  ایدسوووت خانومرو گرفتم .....که پر دفعهیاز خطر مرگ .... یریجلوگ یبرا
 شدن..... رهیخانومه با تعجب بهم خ

 گفتم.... یخجالت ساختگ با
 ادمیعالقه هاتون قشنگ بود که حواسم رفت به حرفاتون ،  نقدری...ا یوا ی_ ا

کس ....تا من ع دیسیوا شیپ قهیتو حالت چند دق شهی....مرمیرفت عکس بگ
 ....رمیبگ

 من ذوق مرگ شده بود....گفت: فیکه از تعر خانومه
رو گرفت که داره مصوواحبه  پلوماتید هی....چرا که نه...و ژسووت  زمی_ البته عز

 کنه.... یم
عکس گرفتم و  یجد یلیمن خ یهم از اون ور روده بر شوووده بود....ول ایپر

 تشکر کردم....
 ....دیبلند خند ایکه رفت ....پر خانومه

که ا ادیزدم عکسوووه ب یفور منم  هیک الیگودز نیزدم....ا یکاش نم ی...
 ...؟؟؟؟گهید



تاده بود و واضووح....ول ینجوریخدا چرا ا یا نده اف ماغش گ  یشووود....؟د
 زدن..... یصورتش تار شده بود....دستاشم که انگار داشتن بال بال م

ماش لحظه چش هیعکس  دنینگاه کردم که به طرفم اومد....با د ایترس به پر با
 ....دنیونه هاش لرزصورتش و ش یتو دیرو بست و چادرشو کش

 دستم رو گشاشتم رو بازوش و گفتم: یناراحت با
 ....وفتادمیخب ....هنوز راه ن دی....؟ببخش یکن یم هیگر یدار ای_ پر

 از خنده سرخ شده.... دمیاز صورتش زدم کنار که د چادرشو
 دادم عقب و گفتم: هولش

 یناراحت و عصووبان دیرفتار کن...االن با یزادیآدم شرهی...می....ترسوووندمرگ
 ...یکه عکس خراب شده ....نکه هرهر بخند یباش
 ...گفت:کردیکه اشکاش رو پاک م یدر حال ایپر

 ریمجله چاپ کرد.....ارشاد گ یخانومرو تو نیشد عکس ا ینداره نم بی_ ع
 ....دهیم

.؟تا عصوور در ..هیک ی....خب حاال بعدیندار می....کار نی_ آها پس برا هم
 ...گرفتمیراه افتاده بودم ....و خوب عکس م گهی....منم دمیحال مصاحبه بود

 یکیگفت:پول.... یم یکیاول و آخر منه.... ی:شوووهرم عالقه گفتیم یکی
 ...لباس ....میکیگفت: آدامس .... یم گهید

 هم همون اول گفت...: رزنهیپ هیگفت.... یزیچ هی یهر ک خالصه
 ...؟؟؟شهیپخش م یبرنامه ک نی....حاال ا_ خب 

 .....دیداده بود با منم مصاحبه کن ریآقا هم گ هی تازه
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مشکره....و ا ایپر که که  ند  به مخصوووص  نیبا احترام بهش فهمو مصووواح
 مونثاست.....اونم سرخورده رفت....

مصوواحبه کار  یمنو رسوووند و رفت تا رو ایبود که پر 8،  5/7 یسوواعتا حدودا
 کنه...

 بود.... یکار مزخرف و خسته کننده ا یلیخ مایخودمون یول
شتم....اول ا یا گهید یچاره  یول خب شب  ینم نکهیندا صبح تا  ستم از  خوا

 نیتونستم با ا یپول درآرم ، درسته نم کمی نکهیاون خونه رو تحمل کنم ...هم ا
ستم ما یبه هر حال م یپول کم از اون خونه برم ...ول ودم خ مویزندگ حتاجیتون

 کنم.... هیته
با نگران یوقت خل خونه؛ زهره  با  یرو یرفتم دا ته بود و آراد هم  بل نشووسوو م

 ....رفتیحال قدم رو م یتو یکالفگ
ردم سالم ک هی الیخ یدر هر دوشون برگشتن طرف من...منم ب یصدا دنیشن با

.... 
 رفتم سمت پله ها که آراد گفت: یم داشتم
 ...؟یکرد یم ی...؟هان...؟از صبح تاشب چه غلطیبود یکدوم گور دوباره

 زارن که.... ینگم ....نم یچیه یحاال ه من
 محکم خودمو بهش رسوندم .... یبرگشتم طرفش و با قدم ها تیعصبان با

 خوردم گفتم: یکه حرص م یحال در
 کمیکه  شووبید ینکنه بخاطر مهمون هی....چ میشووو با هم بر ادهیپ یه ی_ ه

 ....؟؟؟ نیکوتاه اومده بودم.....دور برداشت



شما هنوزم همون آدما از ....هنوزم  دینکرد یرییتغ چی...ه دیمزخرف ینظر من 
هم  هیثان هی یو برا رفتمیخونه م نیداشووتم از ا یاز همتون متنفرم....اگه چاره ا

 کردم ....شما ها همتون.... یتحملتون نم
 زهره ، خفه شدم.... غیکه آراد بهم زد ....و ج یا یتو دهن با

 بود رو برگردوندم سمتش.... دهیرو که چرخ صورتم
 ....ادیبله داره خون م دمیشده....دست زدم د سیکردم لبم خ احساس

مام مام....م یتو ختمینفرتمو ر ت مام  نیدونسووتم در ا یچشوو مواقع چشوو
 شن....زل زدم به آراد .... یو*ح*ش*ی م

 نگفتم ...فقب نگاهش کردم .... یچیه
 صورتش مشخص شد.... یتو یمونیکم آثار پش کم

 سمت اتاقم.... دمیپوزخند زدم و دو هی
 ی....ذره ذره از قهوش م زدیرو ورق م زشیم یرو یکه پرونده  یدر حال نیآبت

 خورد....
خاک گرفته  یگششووته بود و جزو خاطره ها یچند روز نوریبه ا یروز مهمون از
 کرد.... یمغزش شده بود...که اصال بهش فکرم نم ی
که صووودا در عه بود  طال قه ا یحال م عد از اون هم  یت مد و ب تاقش او به در ا

 درو باز کرد... شیمنش
 رو گرفت باال و منتظر نگاهش کرد... سرش

 گفت: یبود ...با دستپاچگ یکه دختر جوون یمنش
 ...نیمصاحبه ...امروز وقت داشت یاومدن برا یمهندس ، از مجله خبر ی_ آقا
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 انداخت ..... زشیم یرو یبه برنامه  ینگاه نیآبت
تاد ...از ا رونیب نیرو سوونگ نفسووش باز نیفرسوو نک  له ز ها نفرت  یخا

 الزم بود..... شیو رسانه ا یاجتماع یوجهه  یبرا یداشت....ول
 گفت: یمنش به

 _بفرستشون تو....
ش یوقت ست و خ یمن صندل یجد یلیرفت....پرونده رو ب  هیکت یو محکم به 

 داد....
بدون ا یصووودا مد... کهیدر زدن او جازه ورود  ن ند بشوووه ...ا جاش بل از 

س نجوریداد....هم نشسته بود...که با ورود خبرنگارا  یصندل یرو نهیدست به 
 خورد.... یکه دوتا دختر بودن تکون محکم

 و مقتدر سرجاش نشت...به خودش مسلب شد  عیسر یول
کاوک به شووخص پشوووت م چ جب  گاه م زیبا تع سووالم هم  یکرد، حت ین

 هوا و دیمتر پر هی ایپر یزل زده بود بهش که با سووقلمه  نجورینکرد.......هم
 بلند گفت..:

 ...؟ی_ ااااچته..؟شتر مرض دار
 روبه چکاوک گفت: عیاز خجالت و ترس سرخ شد و سر ایپر

 نکن... یزیآبرور نقدری_خفه شو....ا
 بلندگفت: چکاوک

 مهندس از خودمونن... ی...؟؟؟!! بابا آقایا یزی_چه آبرو ر
 نگاه کرد و ادامه داد ...مگه نه...آق مهندس...؟ نیبه آبت بعد



 ایخونسوورد ، سوورش رو تکون داد و بدون توجه به چکاوک روبه پر یلیخ نیآبت
 گفت:

 ....دیندارم....پس لطفا زود تر سواالتون رو بپرس یادی_ من وقت ز
 لرزون گفت: ییچکاوک شرمنده بود ...با صدا یکه از گند کار ایپر

 _ من واقعا متاسفم....
 ...ستین یگفت:مورد یبا کالفگ نیابت
تا به خودش مسلب بشه....و منتظر تعارف به نشستن مهندس  دیکش ینفس ایپر

 شد...
 آبنبات از هیمبل و  یخودشووو انداخت رو یالیخ یچکاوک بدون اجازه با ب که
 برداشت و گشاشت دهنش.... زیظرف وسب م یتو
ندس از ا ایپر ظه منتظر بود ...مه مه پروو نیکه هر لح از کوره در بره و  ییه

 کنه.... رونشونیب
 ود.....نشده ب جادیصورتش ا یتو یرییتغ چیبه مهندس نگاه کرد...که ه عیسر
 کنه...گفت: یبهش نگاه م یهمکار چکاوک با ترس و نگران دیکه د نیآبت

 ...نینی_ لطفا بش
آروم نشووسووت و به طرف چکاوک که داشووت با ملچ مولوچ آبنبات رو مک  ایپر
 ....چشم غره رفت.... زدیم

 گفت: نیدر اورد و روبه آبت نشویدورب لکسیر یلیچکاوک خ یول
 آق مهندس.... یحال کن رمیعکس ازت بگ هی_ 
 و لبش رو گاز گرفت .... شیشونیپ یبا دست زد تو ایپر
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و  نییچکاوک واقف بود....سوورش رو انداخت پا ییهمه پروو نیکه به ا نیآبت
 دوباره پرونده روبروشو باز کرد....چکاوک گفت:

 ...؟نیدیخان خجالت کش نیآبت یآخ
 که کم مونده بود ذوب بشه گفت: ایروبه پر بعد

 ....ری_ آشنان بهشون سخت نگ
 گفت: نیبرداشت و به آبت گهیآبنبات د هی بعد

 _ اجازه هست...؟
 گفت: تیسرش رو بلند کرد و با جد نیآبت

...تا زود تر مصووواحبه  رونیب دیخواهشوووا بعدش از اتاق بر ی...ولدیی_ بفرما
 ...یبرا یانجام بشه....وقت اضاف

 گفت: عینشاشت حرفش تموم بشه....سر چکاوک
خب من  لهی....خدیمنو ندار یایمسووخره باز یبرا یدونم ...وقت اضوواف ی_م

 قبلش ... ی....ولکنمیرفع زحمت م
 ...کرد عکس گرفت یبهش نگاه م خی یلیکه خ نیرو آماده کرد و از آبت نیدورب

 متنفر بود... یپسر مغرور و از خودراض نیجاش بلند شد....از ا از
 ایرفت سوومت در روبه پر یکه م یرو انداخت سوور جاش ....و در حال آبنبات
 گفت :
 منتظرتم... رونی_ من ب

 گفت: ایو روبه پر دینفس راحت کش هی نیاز بسته شدن در...آبت بعد
 ... دیی_ بفرما



عشرت م -ایپر عا م کارم ا یخوام...نم یمن ...من واق تارو  نیدونم چرا هم رف
 ...ستنین ینجوریکرد...؟!!اصال ا

 ....ستنین ینجوریبله اطالع دارم ....)با طعنه( که اصال ا -نیآبت
 ...؟؟!!! از کجا...؟؟؟ دیاطالع دار –با تعجب  ایپر
 رو صاف کرد و گفت: نشیس نیآبت

 ...؟ایمصاحبه  یبرا دیینجای_ شما ا
ه سوال و شروع ب زیم یشاشت رودفترشو باز کرد و ضبب صوتشو گ عیسر ایپر

 کرد.... دنیپرس
 به سواالت جواب داد ... یعالقگ یبا حوصله و البته ب نیآبت

 خودش فکر کرد.... شیکرد....پ یتشکر و خداحافظ ایپر نکهیاز ا بعد
 یرو هم اضوووافه م ییبه دلقک بودنش پروو دیشوووده...با یعکاس خبر پس

 صفت بارزش بود.... هیکرد... چون 
شو  ادشیبه  گهیباز کرد و دوباره چکاوک رو پس زد به اعماق مغزش تا د پروند

 ...ادین
 و با چشووم دنبال چکاوک دیکشوو یقینفس عم هی... رونیاز اتاق که اومد ب ایپر

 ....دادیبهش م یحساب یگوشمال هی دیگشت....با
 پایا تحد پروو....واقعا مهندس جنتلمن بود که از شوورکتش ب نیآدمم تا ا آخه

 نکرده ... و به سواالتش جواب داده بود.... رونشونیب
ساس م یول صال به مردا یم گرویکرد همد یاح سن وگرنه ...چکاوک ا  یشنا

شون....البته معلوم بود  یسالمم نم بهیغر شتن سر گشا سر به  سه به  کنه چه بر
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با  خاصوو هیداره  کارارو م یحرص  نهیاون  ثل تالف یکار هی... ک  ای یبود م
 ...دیپرس یازش م دی..؟...با یچ هیتالف یانتقام....ول

ش زیم یکه جلو دیرو د چکاوک ش یو داره حرف م ستادهیا یمن هم  یزنه و من
 از خنده روده بر شده....

 در هم گفت: یینبود....رفت طرفش و با اخم ها الشیخ نیاصال ع نیا بابا
 ....فتیباش راه ب زود

 داد و گفت: یو احترام نظام ستادیصاف ا چکاوک
 _ الساعه قربان...

ش یخنده  یصدا دوباره شد....پر یمن خودش  یهم خندش گرفت ول ایبلند 
 ....رونیرو کنترل کرد و جلوتر رفت ب

 ....دیدو ایکرد و دنبال پر یخداحافظ یاز منش عیهم سر چکاوک
در  یکه با اخما ایو به پر نیماش یزد ...نشست تو یکه نفس نفس م یحال در

 کرد ، نگاه کرد...گفت: یرو روشن م نیهم ماش
بود  یهمو....اون شووب که مهمون میشووناسوو یآقا م نی...منو ا الیخ ی_ بابا ب

هم بال سرش اوردم....تازه  یکه نگو....کل هیآدم چرت نقدریباهاش آشنا شدم...ا
 ی...حت چوقتیر*ق*ص توپولم کردم....که فکر کنم تا عمر داره ه هیباهاش 

 کردم ازش .... یریکو...شم، قر نده....بس که حالگ
 خنده... ریاون روز زد ز یاور ادیبا  بعد

 شناختن...گفت: یم گرویراحت شده بود که همد الشیکه خ ایپر
 بنده خدا رو...؟ یکرد کارشی_ چ

 کرده.... کارایکرد که چ فی....تعر یتا برسن به ساختمون خبر چکاوکم



 بود.... سیبود که صورتش از اشک خ دهیخند نقدریهم ....ا ایپر
 کرد ...رفت سمت خونه... یخداحافظ ایچکاوک از پر نکهیاز ا بعد

 شده بود....ساعت ده بود.... رید یلیبه ساعت نگاه کرد ....امشب خ ایپر
فس ن هیپولشووو جا گشاشووته.... فی....چکاوک ک دیکه د فتهیخواسووت راه ب یم

 ببره بده.... فشویشد تا ک ادهیپ نیو از ماش دیخسته کش
ش هنوز شده بود که  نیچند قدم از ما ش هیدور ن سر ن سرعت  نیموتور با دو با 

 عقب.... دیو پر دیکش یغیجلوش....از ترس ج دیچیپ
که از  ایلبخند چندش به پر هیشوودن ....و با  ادهیدار از موتور پ کلیپسوور ه دوتا

 کردن.......نگاه  دیلرز یترس م
سمتش....پر آروم سر جاش ا ایرفتن  شده  سخ  س یبود....م ستادهیهم م  دیتر

 ....دیترس ی....از پسرا م
دم ق هیاز اون دوتا به خودش اومد ....با ترسو لرز  یکی هیکر یخنده  یصدا با

 به عقب برداشت....
 ....دیلرز یاز بغض م چونش

ضالتش ساس م ع شده بود و اح  نفس یرفته چجور ادشیکرد .... یمنقبض 
 بکشه....

 کمک به اطراف چرخوند ... هی دیرو به ام زانشیگر نگاه
 نبود... ابونیخ یکس تو چیه یول
 .... ایاز پسرا اومد طرفش و دستش رو برد سمت صورت پر یکی
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رد و به ک ریپاش گ ریعقب رفت که چادرش ز گهیقدم د هیو  دیکش غیج ایپر که
 ....نیکمر پرت شد زم

 پسرا بلند شد.... یقهقه  یصدا
 شدن.... یصورتش جار یاز ترس و درد رو اشکاش

 تونست یکه نم دیلرز یپاهاش م نقدریعقب ....ا دیخودش رو کش نیزم یرو
 ...سهیبلند بشه وا

 شد.... کیاز اون دوتا بهش نزد یکی
 سرخش مشخص بود.... ینور چراغ برق چشما تو

 دوستش گفت: روبه
 ...دهیمثل آهو ترس یوونکی_ ح
 دراز کرد تا بلندش کنه و در همون حال گفت: ایدستش رو به طرف پر بعد

 ندارم.... تی_ نترس آهو خوشگله ...کار
 ازش خارج نشد.... ییصدا یبا ترس دهنش رو بازو بسته کرد ...ول ایپر
دسووت پسوور پشووت  کدفعهی....که دی؛ بازم خودش رو عقب کشوو یدرموندگ با

 کمرش قرار گرفت و بلندش کرد....
اون نجات  یکرد خودش رو از دسووتا یبلند شوود ...سووع نیزم یاز رو یوقت

 بده....
 پسر هم به دوستش ملحق شد.... یکیحال تقال کردن بود که اون  در
فقب بکشووه.... غیتونسووت ج ینم یاز ترس صووداش بند رفته بود....و حت ایپر

 کرد.... یتقال م
 گفت: شونیکی



س ش یببرش تو امکی_  ....منم با یشگیهم یخودش ...ببرش همون جا نیما
 ....امیموتور از پشت سر م

 ...؟؟؟یکن یم یتنها خور نمیبب امین
شن ایپر شوع کرد به لرز دنیبا  شون .... سش رفته بود ته ردنیحرفا و  شی...نف

 شد.... یصورتش داشت کبود م
 گفت: یاومد که م شونیکی یصدا
 چشه...؟ نیا ی_ ه

 ...لمشهی_ ولش کن بابا ....ف
 بزنه.... غی...که باعث شد صداش آزاد بشه و ج ایگوش پر یزد تو یکی و

 دهنش رو گرفت...و گفت: یاز اونا رو یکیدست  عیسر یول
 _ خفه شو ....ج...ده...

 ادیسر ه بپ یبازوها نیکرد از ب یبا تقال سع ای... پر نیبه سمت ماش دشیکش و
 که... رونیب
سرش در اومد....و پ کدفعهی شکاش ب دهیچیمقنعش از  ستاش....ا  یشد به د

 بودن... یصورتش جار یامان رو
 کرد و گفت: ادهیدوست دخترشو ...در خونش پ نهی، تهم آراد

 ....؟گهید نمتیب یپس فردا شب...م زم،ی_ عز
 و گفت: دیبا ناز خند نهیتهم

 _ آره آراد جونم....فردا منتظرم باش....
 آراد فرستاد و رفت سمت در خونشون.... یب*و*سه برا هی و
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 کرد... یرو راه انداخت و به سمت خونه رانندگ نیماش آراد
 بود.... شیریس یشد...بد جور یهم خالص م یکی نیشب از شر ا فردا

 ....امدیخوشش م شیریس یدوستش، از دخترا محمود
 یفکرا هیاحمق  یدختره  یخواسووت فردا شووب حوالش کنه به اون ....ول یم
 خودش کرده بود... شیپ یا گهید
 نگاه کرد ... نهیآ یزدو تو یپوزخند هی

 دیشک رونیب یدستمال یچونش مونده بود....با خونسرد یرو نهیرژلب تهم رد
 کرد.... زشیو تم

 کرد... ایرو زد و صداش رو تا ته ز ضبب
سر خوش  ادیفر هیشد.... یکه از تونل رد م یو در حال نییها رو داد پا شهیش

 ....دیکش
 هیود فکر چکاوک ،بابا گفته ب یمونده بود به خونه که،...رفتش تو ابونیخ چند

 یم ادشیهر دفعه  ی...ولرهیاز صووبح تا شووب کجا م نهیروز بره دنبالش ....بب
 رفت....

س هنوزم ش یا یلیاز  صورتش پ شب به بعد  مونیکه زده بود به  بود....از اون 
 نگاه پر از نفرت چکاوک دست از سرش بر نداشته بود....

 حد ازش متنفر باشه.... نیکرد خواهرش تا ا یوقت فکر نم چیه
کهیبا ا یاون دوسووتش داشوووت ....حت یول جا یم ن تو قلبش  ییدونسوووت 

شحال بود که خواهرش پ یلیبازم خ ینداره....ول  هیشده....و اون حاال  دایخو
 خواهر داره....

 لبش جا خوش کرد.... یرو یفکر لبخند نیا با



س به شون که ر ش دیمحل ضبطو خاموش کردو آروم ما سمت خونه  نی.... رو به 
 کرد.... تیهدا

عده کنار خونشووون با هم  هی....انگار  دیچند متر به خونه مونده بود که د هنوز
 شدن.... ریدرگ

 زینور کمرنگ چراغ برق چ یشوود ....تو ادهیرو نگه داشووت و ازش پ نیماشوو
اون سوومت کوچه  یپارک شووده  نینگاه به ماشوو هیمشووخص نبود.... یادیز

 انداخت....
بودش....مال دوسووت  دهیدوبار د یکیشووناخت.... یرو م فیکث نیماشوو نیا

 ....هیود همون دختر چادرچکاوک ب
شن یتو یزیچ هی کدفعهی به  دختر هی غیج یصدا دنیذهنش جرقه زد....که با 
 شد.... لیتبد نیقی

از  سیخ یبا صووورت ای!!! ...پرد؟یدیم یچ یبه اون سوومت رفت ...وا عیسوور
 یافتاده بودو اونا کشووون کشووون داشووتن م ریدوتا غول تشوون گ ونیاشووک ....م

 بردنش...
 خونش به جوش اومد.... کدفعهی

که  ی....و به سمت پسرنیبهارشو با شدت از تنش در اورد و پرت کرد زم کت
 رو گرفته بود حمله کرد... ایپر

 ....دیرو از پشت گرفت و به شدت به عقب کش قشی
سر ستش از دور پر پ شت....د شد و متما ایکه توقع ندا سمت  لیشل  شد به 

 باال ... دشیدستش کش یکین ....که آراد با او نیزم
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 صورتش کرد ... ی)مشت بلند( حواله  یزوک –اگه  هی
سر شت به آراد حمله کنه ....که آراد در حال یم گهید پ ست از پ که هنوز  یخوا

 یآشوو هیکننده برگشووت عقب و  ریحرکت غافلگ هیانداخته بود با  ریرو گ یاول
و  دیکشوو ادیپسووره ....که از درد فر یپاها یجدو(آمد تو یاز فنون پا یکیوازا)

 ...نیزم یافتاد رو
سر اول آراد سمت پ شت  ضربه ا یآتوُا چ هیو  یبرگ در جدو که پس از ورود  ی)

شود(انجام داد ....که پسره دستاش از  یم هوشیب فیبعد حر هیضربه،چند ثان
 ...نیافتاد زم هوشیبعد ب کمیآراد ول شد و  ی قهی

پاهاش رو گرفته بود ....موهاش رو گرفت و از  یکیرفت سوومت اون آراد که 
 بلندش کرد... نیزم یرو
 دندوناش گفت: نی...از ب زدیحرف م دهیجو دهیکه از زور خشم جو یحال در

 ....دمیدوستتو جمع کن بزن به چاک ...تا دوتا تونو به صالبه نکش عی_ سر
 ...مت مثبت تکون داد .که از آراد کوتاه تر بود ...با ترس سرش رو به عال پسره
ستش و در حال آراد سمت دو شماش رو م ی، هلش داد  ست و نفس  یکه چ ب
 گفت: دیکش یم یقیعم

 _ گمشو....
با ترس و لنگون لنگون ؛ دوسووتش رو بلند کرد و انداخت پشووت موتور  پسوور

 ....و گازشو گرفتو رفت....
که چند قدم  ایه پرموتور آراد چشووماش رو آهسووته باز و ب یدور شوودن صوودا با

 بود نگاه کرد... ستادهیاونور تر ا
 بود هوا.... دهیپر کمشیکوتاه و پسرونش  یموها



شدن....مژه هاش به  یم یپرو خال یبود که ه ییدرشتش پر از اشکا یچشما
سب شده بود و لباش رو رو دهیچ شار م یبود....نوک دماغش قرمز  ا ت دادیهم ف
 بلند نشه.... شیگر یصدا
 شک بود... یهنوز تو انگار

 ....دیلرز یبارون زده م یجوجه  هی....و مثل دیبار یچشماش ترس م از
ند تلخ رو هی فت سوومتش ...وقت یلبخ جا خوش کرد ...آروم ر  یلب آراد 

 سمت خودش.... دتشیگرفت و کش فشویظر یبازوها ستاد،یروبروش ا
 پناه رو در آغوشش جا داد.... یترسان و ب یآهسته اون دختر کوچولو و

قدر در برابر آراد کوچ ایپر که آراد احسووواس م کیاون چه  هیکرد  یبود ..... ب
 کوچولو رو ب*غ*ل کرده....

 یکه نم یحسوو هیبه آراد دسووت داد.... دیحس جد هی ا،یدر آغوش گرفتن پر با
 ...هیدونست چ

 داشت.... یکه طعم ملس یحس
روش  یچه اسووم دیدونسوووت با یبودن....نم یحام ایمثل غرور... یزیچ هی

 بزاره....
 دخترا رو با ه*و*س ب*غ*ل کرده بود.... یبه حال همه  تا
 وجودش نبود.... یتو یزیچ نیاالن همچ یول

شو سر پر هیمحکم تر کرد....و با  دیلرز یکه م ایدور کمر پر بازو ستش  رو  اید
 .....نشیچسبوند به س
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کرد با  یزد سع یکه لبخند م یکسکش گرفته بود....در حالس هیاز زور گر ایپر
 صحبت کنه.... ایآرامش بخش با پر یلحن

.....آروم یشووجاع ی_ شووشووشووشووشووشووش......آروم.....چه دختر کوچولو
 جام.... نیباش....ترس نداره که من ا

 شد..... سیخ ایپر یها هیازگر رهنشیپ
 یهامو یرو دیبه خندش انداخته بود....آروم دستش رو کش نشیف نیف یصدا

 آروم بشه.... ایتا پر ستادیکوتاهش.....و همونطور ا
ساس امن ایپر ست داده بود....بعد از اون اتفاق ا تیاح  دم نظرش نجایبهش د

 جا بود.... نیامن تر
شش شت ... که محکم و منظم م یرو گو زد و بهش آرامش  یقلب آراد قرار دا

 .....دادیم
تازه موقع کمی پسووره  هیب*غ*ل  یرو درک کرد....تو تشیکه آروم تر شووود ..

 .....نایچکاوک ا یخونه  یجلو ابونیخ ی....توی....بدون روسربهیغر
 .... دیلرز یکه هنوز م یحال در

 ....رونیکرد خودشو بکشه ب یسع آروم
سر آراد سمت  عیهم  صورت خجالت زدش که به  رهاش کرد....و با لبخند به 

 آسفالت بود نگاه کرد....
کرد....و احتماال از حضووور اونم در اون حالت  یم هیو گر دیلرز یم هنوزم

 شرمنده بود.....
 که کف کوچه پهن شده بود رفت..... ایبه سمت چادر پر آراد

 ....آهسته گفت: ایرسر پ ینداختش رو یکه م یداشت و در حال برش



 _ حالت خوبه...؟
 دییتونه حرف بزنه....فقب سوورش رو به عالمت تا یکرد نم یاحسوواس م ایپر

 برد.... نییباال و پا
 یبه سمت خودش م نیزم یکرد جاذبه  یبغض داشت....و احساس م هنوزم

 کرد..... یداشت مقاومت م یکدش....ول
 رو درک کرده بود.... ایکه حال خراب پر آراد

ستش شون پ یرو برد طرفش تا کمکش کنه و ببرتش خونه  د کاوک چ شیخود
 و خش دار گفت: دهیبر دهیبر ییقدم رفت عقب و با صدا هی ای...که پر

 رم...خونمون.... ی_ نه....نه....من....خودم....م
 ییحالت تنها نیکه با ا یتون یرسووونمت....نم یخب پس من م لهیخ -آراد

 ....قبوله...؟یکن یرانندگ
به موازات سوور پر و ظار جواب بهش چشووم  نییپا ایسوورش رو  به انت برد و 

 دوخت....
 نگاهش کرد.... دیبا شک و ترد ایپر

ه گفت پسوور یچکاوک م یپسوور بود.....درسووته نجاتش داده بود.....ول هی اونم
 .....ستین یخوب

 هی....رهیبگ میتونست درست تصم یو نم دیترس یم یزیاون زمان از هر چ در
به عقب برداشت و سرش رو به عالمت مخالفت به چپو راست تکون  گهیقدم د

 داد.....
 و ناراحت شده بود.... یعصبان ایپر یچشما یتو دیترد دنیکه با د آراد
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دختر چقدر قدر  نیبه پس سوورش .....ا دیحرکتش آمپرش چسووب نیا دنید با
 نشناس بود....

 و با خشم گفت: تادسیا صاف
 رنقدیقدر نشناس....ا یندارم....مخصوصا بچه ها ی_ نترس من با بچه ها کار

 یبه دختر یکار گهیجور واجور دورم هسووت که چشووم و دلم پره...د یدخترا
 مثل تو ندارم.....

با ا اگه با ایکن ی.....تصوووادف م یحال بر نیاالن خودت  برام مهم  نکهی....
 ....رهیم یبا من م یبخاطر لجباز یکی نمیخوام بب ینم یول ستین

 .... دادیگرفت و جوابش رو م یبود ....حتما لجش م یاگه در حالت عاد ایپر
 بود.... یوجودش ترس و نگران یاونموقع فقب تو یول

 صورتش خب انداختن... یدوباره رو اشکاش
 آروم گفت: هندفعیو ا دیبه موهاش کش یاشکاش کالفه دست دنیبا د آراد

 ...یزودتر برسونمت خونتون ....تا از حال نرفت ایندارم....ب تیباش کا مطمئن
ه کرد ب تشیدسووتش گرفت و هدا یچادر تو یبازوش رو از رو یناگهان یلیوخ

 ....ایخود پر نیسمت ماش
 و گفت: ستادیا کنار

 ....چی_لطفا سو
 دراورد و شووویخرسوو یچییمانتوش جاسووو بیج یلرزون از تو یبا دسووت ایپر

 گرفت سمتش...
 نگاه کرد و اونو از دستش گرفت... یچییبا خنده به جا سو آراد

 گرده.... یم یزیدنبال چ یکیتار یتو ایکرد پر احساس



 ...؟؟؟!!!!یگم کرد یزی....؟چهی_چ
 کوتاه و لرزان گفت: ایپر

 _مقنعم....
 تیرو به سوومت داخل هدا ایراننده رو باز و پر یدر سوومت کنار صووندل آرد

 کرد....
تاده بود....رفت سوومت  کمی قدم اونطرف تر اف ند  گاه کرد ....چ اطراف رو ن

 ....ایمقنعه ... برش داشت و گرفت سمت پر
ش به خود شتریپاهاش....و چادرو ب یآروم از دستش گرفت و گشاشت رو ایپر

 ....دیچیپ
 که دور شدن... کمی..رو راه انداخت .. نیسوار شد و ماش عیسر آراد
 گفت: ارهیرو از اون حالت در ب ایپر نکهیا یبرا

 ....؟؟؟؟قهیسل یب نقدری_ دخترم ا
ادامه  نطویش یگرد شده برگشت سمتش....که آراد با لبخند یبا چشم ها ایپر

 داد .....
 یکی....من فهیکه کث نقدریخوره....ا ی...؟آدم حالش بهم منیماشوو نیا هی_ چ

 جبهه جنگم و خودم رو استتار کردم..... یکنم تو یکه احساس م
خندوندتش .... با  کممیهمون  نکهیآروم لبخند زد....آراد خوشووحال از ا ایپر

 گفت: یسرخوش
 _ کجا برم...؟
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آدرس رو در اورد و به  هیبود ...  یصووندل یکه رو فشیک یدسووت کرد تو ایپر
 سمتش گرفت....

 وهیکرد ...و  اینگاه هم به پر هینگاه به آدرس و  هی....اول  کاغش رو گرفت آراد
 خنده.... ریزد 
 همون حال گفت: در

شون رو رو یگندگ نی....دختر به ای...وا ی_ وا  سهینو یکاغش م یآدرس خون
 ...؟یگم بش یترس ی....مفشیک یزاره تو یم

 نه...-ایپر
 افهیخندش رو جمع کرد و به ق عی.... سور دیرو شون ایجواب کوتاه پر یوقت آراد

 حسو حالش نگاه کرد.... یب ی
 کرد.... شیو پل نیبرد سمت ضبب ماش یشگیرو به عادت هم دستش

 انداز شد.... نیطن نیماش یتو یلهراسب یعل یصدا
تو با کرد...  کر  ف جب  ع تش ا یت که ا نیتصوووورا با ا نیبود  تر خ  نید

 ....دهیگوش م یو اصفهان انی....شجرپشیت
خودش  شیو چشماش رو بست....و پ یصندل یداد به پشت هیسرش رو تک ایپر

 فکر کرد...
 ....ستیکرد بد ن یگفت و خودش تصور م یاونقدر ها هم که چکاوک م آراد
 که در انتظارش بود .... یزیاون اتفاق و چ یآو ادیاون نبود....االن....با  اگه
 نشست.... یصندل یرو خیچشماش رو باز کرد و س عیسر
 دشیخورد ....به صووورت رنگ پر ی... تکونایپر یحرکت ناگهان نیاز ا آراد

 وجودش هست.... ینگاه کرد....معلوم بود هنوز ترس تو



 پارک کرد... ابونیخ کنار
 با دلهره به سمتش برگرده.... ایباعث شد پر که

 ....دیهم کش یاز نگاه مشوشش اخماش رو تو آراد
 ...ابونیشد.....و رفت اونسمت خ ادهیپ نیبگه از ماش یزیچ نکهیا بدون

از کرد رو ب نیشکست ...که آراد در ماش یدستش رو م یبا استرس انگشتا ایپر
 داد دستش.... وانیل هیو 
 خنده گفت: با

 ...ادیحال ب گرتی_آب زرشک....بخور ج
 رو به حرکت دراورد.... نیدوباره ماش و

 ه کرد....که اون گفت:با سوال به آرا نگا ایپر
 دنی...مامان بابات با د یایحالت در ب نیاز ا کمی...!!!بخور که گهی_ بخور د

 ترسن.... یم یلیحتما خ افتیق
 بود.... 5/11خانوادش به ساعت نگاه کرد.... یآور ادیبا  ایپر

 پس افتادن.... یفاجعه ...االن حتما از نگران یعنی نیا
 آب زرشک رو خورد .... عیسر

داشبورد در اورد....و رد اشکهاش رو تا  یو دستمال از تو یآب معدن یبطر هی
 پاک کرد.... یحدود

... بعدشووم لهیرو در اورد و به چکاوک اسوومس داد که فردا کار تعط لشیموبا
 ....فشیک یخامومش کرد و شوتش کرد تو شویگوش
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سوند جل ایپر نکهیبعد از ا آراد شون....پ یورو ر  یخداحافظ هیشد و  ادهیخون
 کرد و خواست بره که .... یلب ریز

 آهسته گفت : ییبا صدا ایپر
ما نبود گه شوو قا اراد ....من.....من .....ممنونم....ا گه نبودنی_ آ ....و نی....ا

 ....دیدوباره چونش لرز
 بهش نگاه کرد و گفت: یبا مهربون آراد

 فکر نکن..... وفتادنیکه اتفاق ن ییزای_ حاال که بودم....به چ
 گفت: ایبرگشت بره...که دوباره پر دوباره

واله ح یخودمون بمونه....؟؟؟؟آراد لبخند نیب یعنی....نینگ یبه کس شهی_ م
 بازو بسته کرد .... دییکرد.....و چشماش رو به عالمت تا ایصورت پر ی
 از کوچه خارج شد.... عیسر و
 چرتم پاره شد ..... میاس مس گوش یصدا دنیشن با

 روشنه.... ؟؟؟؟ نیا یسقف نگاه کردم....برا چ یبه چراغ روشن رو گنگ
 ....؟؟!!!!!دمیمن از خواب پر یبرا چ اصال

 یخودم جمع م یکه مثل نوزاد تو یو در حال دمیپر سرو صدا کش ی ازهیخم هی
 شدم.....

 یرتچ هیاون حالت  یتو یسوواعت مین هیمتکام .....فکر کنم  ریرو کردم ز سوورم
که از خواب پر مد برام پ ادمی.....دمویزدم  مکیاو ما  ا مده.....َاه.....حت او

 مزاحم..... رانسلهیا
 بود..... زیم یکه رو میو رفتم سمت گوش نییاکراه از تخت اومدم پا با



 دمیاول نفهم ی.....اسووو خوندم.....دفعه دمیمالیکه چشوومام رو م یحال در
 بود..... ای..دوباره خوندم....پر...

 َترخار...... میر یبود....: فردا نم نوشته
 کجاست....؟!!!! گهیچه جورشه....؟ترخار د گهید نیا واه

ستم ش شت یتخت و فکر کردم فردا با ک یرو ن صاحبه دا شامیم  یلیامف دی...؟
.....دسووتگاه یرو گرفتم.....اهه زک ایشووماره پر یآقاهه تر خاره.....با کالفگ

 باشد...... یمشترک مورد نظر خاموش م
 .....شهی.....حاال فردا معلوم م الشیخ ی.....ببروبابا

 پتو.... ریز دمیرو خاموش کردم و دوباره خز چراغ
 ....میتق تق در اومد.....َاه اگه گشاشتن ما بخواب یصدا که

باره نگاه به لباسوووام  هیو چراغ رو روشوون کردم...... نییاز تخت اومدم پا دو
شاد و رنگو رو رفته  شرتیت هیانداختم .... س یگ شلوار  هیتنم بود ....با  یخر
سوراخ بود......بد نبود....در  یاز زانوهاش قد طالب یکیکه سر  یگشاد گل گل

 اتاق رو باز کردم....
 نبودش.... ایدن نیا یتو یبود.....انگار ستادهیدر ا یجلو ریسر به ز آراد

 سرفه کردم.....انگار نه انگار..... هیاصال متوجه من نشد..... چون
 بردم سمت گوشش و بلند گفتم: سرمو

 ......ی ی ی ی ی_ِه 
 ....نیبود از پشت پرت بشه زم کیعقب که نزد دیچنان پر آراد

 دادم به چارچوب در.....: هیتک نهیبه س دست
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 _خب....؟
آمده ما رو زا به راه کرده فقب نگاه  یف شووببابا نصوو یگنگ نگام کرد .....ا آراد

 کنه.....
 ...؟یدار کاریعمو...؟؟؟؟چ یی....؟؟!!کجا یهوووووو

 و گفت : ستادیصاف ا آراد
 تو اتاقت...؟ امی_اجازه دارم ب

 نگاهش کردم که گفت: مشکوک
 کنم....کارت دارم.... ی_خواهش م

 یود ولسختم ب نکهیراجبش فکر بد نکنم... با ا گهیخودم قول داده بودم که د به
 کنار که وارد بشه..... دمیدر کش یاز جلو
 تختم..... یتعارف رفت نشست رو یاومد داخل و درو بست....ب آهسته

 اتاقم و منتظر نگاهش کردم..... یدادم به در بسته  هیتک منم
بزنه  یبود......چند بار دهانش رو بازو بسوته کرد تا حرف ریبا خودش درگ انگار
 انداخت .... ریکالفه دوباره سرش رو ز یلیخ ی...ول
 خواب..... یتو رفتمیبا چشم باز داشتم م یهمونجور منم

 از جاش بلند شد.....که باعث شد منم از خواب بپرم..... دفعهی
 ......شهیبار که چرتم پاره م نیدوم نمیا ای.....ب َاه
 بهش نگاه کردم.....که آمد سمتم و گفت: ایغ با

 .....ریشب بخ ال،یخ یشدم، ب مونی_پش
 و گفتم: دمیرفت که لباسش رو کش یم داشت



سر یهو شمو  یشده....آمد ی....بگو چعیکجا...؟؟؟؟زود ،تند،  وقت با ارز
تا خواب بب یکه م که فقب بیرو گرفت نمیتوتسووتم توش هف جایا یای..... رو  ن

خت بتمرگ ماهویت ثل  هاب کن ی.....م عدشووم بگیهاب   یخوا یم ی....ب
تا نگ ری...؟نخ ینجوری.....همیبر نداره.... لت نم یداشووت کاریچ یراه   یو

 .....کنم
 گرد شده نگام کرد که گفتم: یچشما با

 _ ها چته...؟؟؟؟
 ...یاالن اعصاب ندار گمی....!!!!ولش کن بعدا بهت میچی....هی_ ه

 کردم گفتم: یکه صدام رو بلند م یقدم رفتم سمتش و در حال هی
 هان...؟؟؟هان...؟!!؟ یبود ی....؟؟؟؟با کیبود ی....!!!تو با کدمینشن ی_ چ

 دستم گفتم: یکیکف اون دمیدستم رو مشت کردم و کوب هی
...؟!!!؟من اعصاب ندارم...؟؟؟؟؟من یبود یگم با ک ی_ ِد بنال المصب....م

تایندارم!!!!!!!؟وا مصوواعصووواب  ....من لکسیر نهمهی....وا چکاوکا....من ا ب
 ....اونوقت.....یحرف بزن یبا حوصله منتظر شدم جنابال نهمهیا

شون  یو در حال میشونیپ یزدم تو یشینما یحرکت با شونه هام رو افتاده ن که 
 پشتم رو بهش کردم ...... دادمیم

 خنده رو به موت بودم..... از
فت  یکی ی.....وقتیکنم...؟!!!؟فضووولم دسوووت خودم ن کاریچ خب گ

سک دیبا گهیس.....د شو بگه.....وگرنه ا  زایچ نی......من ارمیگیم یزوفرنیتا ته
 حرف زدن.... یکردم برا یم بشی.....االنم داشتم ترغین میحال
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 اومد که گفت: صداش
 م طرفش....با ذوق برگشوتگمیخب ناراحت نشوو بهت م لهیخب ...خ لهی_ خ
 مشکوک شد.... دنمیبا د افشیق دمیکه د
 تم:تخت.....و گف یانداختم و رفتم نشستم لبه  مویتفاوت ینقاب ب عیسر

 _خب....؟منتظرم....
گاه ن ییجا هیداشت به  نباریهم کنارم نشست و دوباره سکوت کرد....اما ا آراد

 یمبارک که از تو یرسوووه به زانو یم دمیکرد....رد نگاهش رو گرفتم ...د یم
نداختم رو یکیاون الیخ ی.....برونیشوولوار زده ب با اخم  یپام رو ا زانوم و 

 نگاهش کردم....
 گفت: یبا ناراحت که

مان  ما چرا از  خب  م ای_  ن پول  برا یبر یریگ یمن  باس  خودت  یل
 ...؟؟؟؟و به سرتا پام اشاره کرد....یدیرو پوش نای....؟؟؟چرا ایبخر
 ..برخورد... بهم
 به جانب گفتم: حق
 نووجووایووا یحوورف االن...؟؟؟؟؟نووکوونووه اوموود نیووا یچوو یعوونوویوو_ 

 باهات داشتم..... یا گهی...؟هان....؟؟؟؟_ نه ....نه...کار دیفضول
 بست تند گفت: یکه چشماش رو م یو در حال دیکش یقینفس عم و

 باشه...... قمیمدت رف هیحرف بزن ....بگو  ای_در مورد من با دوستت پر
 گفت....؟ یچ نیشک....ا یرفتم تو دفعهی

بارپلک زدم و با بهت به موجود مزخرف روبروم که منتظر جواب به لبام  چند
 چشم دوخته بود نگاه کردم....



 کرد..... زیانگار تازه مغزم اطالعات رو آنال کدفعهی
و ....رزدم. یکه نفس نفس م ی.... در حال تیو با عصبان دمیترقه از جا پر مثل

 و تعجب گرفته بود ... بلند گفتم: یبه آراد که نگاهش رنگ نگران
با پر یقرقره کرد یتکرار کن....؟االن چ گهیبار د هی...؟ی_ چ  ای....؟؟؟؟

 ایاونم با پر قی.....هه ....هه......خنده داره .....رفیبشوو قشیحرف بزنم که رف
 ....؟هان....؟یهست یک ی....دوست من...؟فکر کرد

 یت.....روبرونرف شترینفسم تا ته گلوم ب یتا آروم بشم ول دمیکش قینفس عم هی
شم و نفرت کلماتم  ی.....و در حالسادمیبود ، وا ستادهیاون که االن ا که از خ

 اومد گفتم: یم رونیب دهیجو دهیجو
فه ن یفکر حت نیا گهیخواد د ی_ دلم نم تلنگر  مالتیبه اون مغز نصوو
 تقیمدت رف هی....؟هیچه جور دختر ایپر یو فکر کرد...؟تیفهم یبزنه....م

شه...؟؟؟؟همه  ض ستنیدخترا مثل هم ن یبا سر....بع شونیآقا پ  ی هیکه ما ا
و  منر عیمونن که در برابر حرارت ه*و*س سوور یم ریخم کهیت هیننگن... مثل 

سراشنیقابل انعطاف م ش یلیتونن خ یمثل توم یی....اونوقت پ ون راحت باها
دخترا هم مث  یبعض یکنن و هر جور دوست دارن شکلشون بدن....ول یباز

 یزخم و رنیگ یدستات درد م یریبگ شونیبه باز یبخوا یمونن وقت یسنگ م
 و....هیدختر حسوواسوو یلیخ ایشوون.....پس مواظب خودت باش......پر یم

من با تنها دوسووتم به خطر  هیخوام بخاطر تو دوسووت ی....نمبیهم نج یلیخ
 ییخواد خدا یو ادامه دادم....و دلم نم دمیکشوو یقی.....و .....نفس عمفتهیب

سر ه*ر*زه ا اینکرده پر س یبه پ سا خب  هیکنه.....پس دورش  دایپ یمثل تو اح
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ثل خودتن و ال ییبزرگ بکش.....برو سووراغ کسوووا نجس از  کلیه قیکه م
 ه*و*س تو ان......

ناراحتیبا آشووفتگ آراد  گهی..و هر حس مزخرف د....بغ ض..ی....رنجش....
زدم  یکه نفس نفس م ی....در حالرونیاز اتاق رفت ب عیبهم نگاه کرد و سر یا

 چندشه آراد خوابم برد..... یتخت و با فکر به حرفا یولو شدم رو
 شدم..... داریاز خواب ب میبوق بوق گوش یدوباره با صدا صبح
 شه..... یکه نم فیشد اونروز نرم سر کار .....ح یم کاش

 ....رونیکارام رو انجام دادم و زدم ب یحوصلگ یو ب یسست با
 که هنوز....!!!! ومدهیکجاست پس...؟ن ای....پرِاِااِ 

 بیبدبخت.....ع سوووتیمواجبم که ن رهیج یچقدر پروام....نوکر ب گهید من
 .....رمینداره خودم م

 دنبالم.... ادی....نامیزدم که خودم م ایپر یاس مس برا هی
 گهید یکردم موضوووع ها یبه آراد و حرفاش فکر نکنم....سووع گهید نکهیا یبرا

 به ذهنم.... ارمیرو ب یا
 بشه.... قیرف ایخواد با پر یحاال که آراد م خب

 ....؟؟؟؟؟کمی ستین لی...؟؟؟؟همسِن هم باشن....؟!!!ویچ سنشون
سال  هی...چون  19/5 ایپر یسالم ول 20/5بابا همسال هم کجا بود....؟من  نه

تپ کردم اس دفعهیعقبم....پس آرادم...... مارستانیبودنم تو ب یبه خاطر بستر
 ......ستادمیو ا

 آراد فکر یخواستم به حرفا یسرم.......خاک تو سرم من که م یزدم تو محکم
 من....... هیوا یکنم....ا ینکنم....حاال که دارم به سنشونم رسوخ م



 کردم..... داشی....مثال....آها پگهید زیچ هیافتادم.....نه...نه نه.... راه دوباره
جب خار.....و.....و  یموجود ب هیکنم.... یفکر م نیآبت را ته پرب خار و الب ب
 ....پویو خوش ت افهیخوش ق

ا همون ب پشوومینداره.... که البته ت یا گهیبدرد بخور د زیدوتا، چ نیاز ا ریغ به
 به وجود اومده.... انشیپا یب یپوال

که....صووورتم رو با  سووتیباباجونش خورده و کار کرده....مثل من ن بیج از
 ....رمیگ یپول نم هیو از بق دارمیسرخ نگه م یلیس

شا گهیکه پامه ....د یجوراب نیراه دور برم....هم چرا نوروز از  رزایم یشده کف
 روزگار.... ی...ه یکردم....ه رشیبس وصلش زدم و تعم

 یفرو رفته در....فرو رفته در....چ گرید یکیصد دانه نعمت.... یرا داده ا یکی
 بود...؟؟؟؟

ها با ا آ با نه  ته در وان پر کف..... چه  نیفرو رف ته در....َاه  نبود....فرو رف
 ...؟؟؟؟دونمیم

که  نهی.....خدا جون لپ متلبو بچسوووب .....اصوولش اگنیکه م یهمون حاال
 .....یمثل من....ه یکیپر پولو  بیج یکی

پر پول باشوووه و قلبم  بامیخوام ج یباشووم....نم نایخوام مثل ا ی...نه....نمنه
 تو...... یبه رضا میخوام.....راض یاز وجدان.....نه نم یخال

 کنن.... ینردبون نگاه م ینکن که به همه از باال نایمنو مثل ا چوقتیه
 اتوب*و*س..... هستگایبودم به ا دهیاطرافم نگاه کردم رس به
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ود....ِا ب میقفل بود....با تعجب به سوواعت نگاه کردم....هشووتو ن ایدفتر پر در
 پس کجاهه...؟؟؟؟؟

رو دراوردم و به  میکرد.....گوشوو یزود تر از همه کارش رو شووروع م شووهیهم
 دادم.... هیاز دفترا که متعلق به دوتا خانوم خبر نگار بود تک یکیدر

سرم  اتاق پشت یاسمش از تو دنیگرفتم که با شن یرو م ایپر یشماره  داشتم
 شد..... زیموند و گوشام ت یگوش یدستم رو

 گرفته.... یمرخص ایامروز پر-یاول خانم
صال من جا-یدوم خانم چندر غاز حقوقش  نیاون بودم بخاطر ا یحقم داره ا

 کردم.... یاصال کار نم
شوود....؟؟!!!معلوم  داشیاز کجا پدختره چکاوک  نیدونم ا ی_آره والله من نم

س نقدریا یبرا چ ایپر ستین شو به  سته ب یم نهیسنگ س ادیزنه ...که خوا  یعکا
ف کنه نص سی....حقوق خودشو گفته به ر ستین ازیکه اصال ن یکنه...در حال

 گرفت... یدختره.....حاال انگار چقدر م نیبده به ا
 کرده.... دشیدختره تهد دی_ شا
 .....دی_شا

 زد...... یشده بود و گوش چپم زنگ م نیپام سنگ دستو
سرت حرف م یگفت وقت یمامانم م شهیهم شت  شت زنگ  یدارن پ زنن گو

 زنه..... یم
 ساختمون...... رونیپاهام رو حرکت دادم به ب یسخت با

 بودم از حرفاشون..... جیگ هنوز



ستم تو اجیاحت ش شتم فکر کنم....ن که  ی...در حالاتوب*و*س.. ستگاهیا یدا
 بود.... زونیبچه که از شلوار مامانش آو هیزل زده بودم به 

شو بدن به من..... ایپر صف صف کنن......ن شو گفته ن صال یعنیحقوق عکاس  ا
کاس نمسوووتین ریحقوق بگ حالم دل  ی.....اصوووال ع به  خوان....اون 

 زدم.... ینم یحرف یبا کس نیسوزونده......برا هم
 یکرد.....برا یم هیگونم.....حاال بچه هه داشوووت گر یرو دیاشوووک چک هی

 .....گهید یقطره  هیزدم..... یحرف نم یبا کس امیاز بد بخت نیهم
ست رو هی ش ست ن شت لبخند م رزنیپ هیشونم.... ید ا زد....ب یبود.....که دا

 بغض بهش گفتم:
ش سوزونن....قانونمو  شتم برام دل ب ست ندا ال ......حقمه....حاکوندمی_ دو

 کردن....بهم صدقه دادن..... یبرام دلسوز
 گونم..... یرو ختیو اشکام پشت سر هم ر دیهام لرز شونه

 و از کنارم دور شد..... دیبهم نگاه کرد....چرخ یبا مهربون رزنیپ
 لب گفتم: ریکردم.....ز یآهستش نگاه م یکه به قدم ها یحال در

 تنهام...... یلی_ من خ
 جلوم.... دیآراد پر کدفعهیکسالت وارد خونه شدم....که  با

 ....دیکشیو ناراحت بود....پشت سر هم نفس م کالفه
 گرفت، گفت: یکه بازوهام رو م یدر حال آهسته

 سرت اوردن...؟؟؟؟ ییکردن...؟بال کارتی_چ
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گاه کردم....اصووال امروزاز صووبح مشووخص بود روز  با جب بهش ن تع
 ....وونهید نیاز ا نمیا ایپر .....اون ازهیچرت

ها با ما یتکون  به چشوو گاه کردم....ا شووونیپر یشووونم  چش  نیآراد ن
 بود...؟؟؟!!!!

صدا یم ستم خودم رو رها کنم که با  شمگ یخوا شمت خان در همون  نیخ ح
 حالت موندم......

مت جا بود نیا-خان حشوو ند روزه ک هان...؟؟؟؟چرا میچ  یرفت ی...؟؟؟
کووردن.....بووگووو....بووگووو بوود بووخووت  کووارتیوواونووجووا....؟؟؟؟امووروز چوو

 شدم....آره...؟؟؟؟؟؟
 آراد رها کردم و گفتم: یدستا ریشدنا.....خودم رو از ز وونهیهمشون د نایا

 ...؟؟؟دیگیم ی_معلوم هست چ
ته ا-خان حشوومت  کارتیسووفسووطه نکن....فقب بگو امروز چ نقدریبسوو

 ؟؟کالفه گفتم:....؟یکردیم هیکردن..؟؟؟که گر
 ...؟؟؟؟!!!!نیزن یبسته حرف م نقدیکرده...؟؟؟چرا ا یبا من کار ی_ ک

 ..؟؟؟نجایچشمام دنبال زهره گشتم که حد اقل اون بهم بگه چه خبره ا با
 ندارن....دوباره به آراد نگاه کردم که گفت: فیاصال تشر دمیتازه د که

 ی....امروز اومدم دنبالت....رفتیر یکجا م یچند روزه به ما نگفت نیا نی_ بب
 یشوورکته که فسوواد از سووروروش م هیسوواختمون ...با اون جا آشوونام  هی یتو

....همه هیچه جور طشیمح دونمیو م کنهیاز دوسووتام اونجا کار م یکیباره...
حاال هر چ ی تا  نداش مردن و  جا....هر ک یمنشوو یکارم  یزن بوده اون

 دمید یا حشوومت بدبختش کردن....وقتبگم....به قول باب یبوده....چه جور



 یارد دمیرو پارک کردم ....د نیدنبالت....تا ماشوو امیتو ....خواسووتم ب یرفت
 امدمی، داشووتم م یکن یم هیگر یدار دمید سووتگاهی....بعدشووم تو ارونیب یایم

 ....یو رفت یطرفت که سوار اتوب*و*س شد
 گفت: یقدم به سمتم برداشت و با نگران هی

 کردن..؟؟؟ کارتیچ_ چکاوک 
 ن....زد یحرف م مونییباال یافتاد داشتن راجع به شرکت طبقه  میدوزار تازه

 شستم: یمبل م یکه رو یو در حال رونیرو دادم ب نفسم
م ....االن حوصله نداریکرد بیمنو تعق یکرد یکار اشتباه یلیخ نکهی_ اوال ا

 ....میبر شو باهم ادهیحسابت رو برسم ....به وقتش....دوما پ
 دهنم رو باز کردم که بگم سوما..... تا

و بلند  دیندازن تو جوب....از جاش پر یکه م گارتیخان مثل سوو حشوومت
 گفت:

 نمیمارو...؟؟؟؟درسوووت بگوبب ی_بس کن چرتو پرت گفتنو....مسووخره کرد
 شده.... یچ

 رو آروم اوردم باال و گفتم: دستام
به فقب محا آبرو گمیخب...م لهیخب خ لهی_ خ خودم  ی...اونم فقب 

 که به شماها آمار کارام رو بدم.... ستمین ی...وگرنه من کس
داره  یلی....مشووخص بود خ رونیخان نفسووش رو به شوودت داد ب حشوومت

 کنه..... ادهینزنه دکور مکورم رو پ کنهیخودشو کنترل م
 گفتم: لکسیر یلیخ
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ته من تو نی_ا ند وق کار یچ اون  ینه تو ی....ولکردمیم اون سووواختمون 
شنگ چشو چالش رو باز م  نییطبقه پا دید یکرد م یشرکت....اگر آراد خان ق

از  یکه من بعضوو کنهیهم چاپ م یخبر یمجله  هی....هیخبر تیسووا هیاونجا 
 ....رمیگیعکساش رو م

 بغض کردم....ادمه دادم: ایکار پر یآور ادیبا  دمیکه رس نجایا
 بلند شدم و رفتم سمت پله ها.... یهم.....از جام تند هیهم ....گر هیو گر -

 نداره.... یهم به شما ها ربط میگفتم گر بلند
 یحشوومت خان دوباره مثل مته  یرفتم....که صوودا یاز پله ها باال م داشووتم

 .....میعصب یشد رو تارها دهیکش ینجار
شمت ....به یکار بکن یق ندارح گهیاونجا....د ای نجایدونم ا یمن نم-خان ح

 شد..؟؟؟ رفهمیقول خودت ش
 برگشتم طرفش.... ضیغ با

حشمت خان ....شما  یچ گهی_ جاااااااااانمممممممم....؟؟؟ ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!د
 مگه...؟؟؟؟ یدار یچه حق

داشووته  رو یزندگ نیتونه بهتر یم یخواد دخترم وقت یکه گفتم دلم نم ینی_هم
 و اون کار بکنه.... نیباشه بره دم دست ا

 اومدم و رفتم طرفش... نییباال رفته رو پا یتا پله  چند
کن ؛ با سوور  یتات یتات کممینفس ندو... هی نقدری_اوه اوه.....حشوومت خان ا

 .....نیزم ینخور
 شد....که گفتم: رهیخان با خشم بهم خ حشمت



باشووم....نم ی_ من م قل  باشووم  خونواده نیا یلیخوام طف یخوام م*س*ت
ها نم ما ما نم ی.....چون خودم رو از شوو  یدونم ....من خودم رو دختر شوو

ندون ما هم من رو دخترتون  حال خودم  دیدونم.....پس بهتره شوو به  و منو 
 ..؟؟؟!!!به حال خودم....دیفهم ی...مدیبزار

باال.....در اتاقم رو بسووتم و با  دمیبهشووون نگاه کنم از پله ها دو نکهیا بدون
 پشت در چمباتمه زدم و فکر کردم .... نهیبغض و ک

 تنهام....... یلیواقعا خ من
صد جمهور ریا رانیا یمای.....هواپ نگید نگید نگید سالم یبه مق ا ت رانیا یا

 گنید نگیخواهد نشست....د ینیباند فرودگاه امام خم یرو گرید ی قهیده دق
 .....نگید

ه قدم بلند شد و شروع ب یصندل یو از رو دیکش شیبه موها یکالفه دست نیآبت
 زدن کرد.....

 ریساعت تاخ کیپدرش بود.....حاال با  ی مایساعت بود منتظر فرود هواپ کی
 شست..... یباند م یرو گرید ی قهیبه خاطر وضع هوا، ده دق

باره قدم رو رفت ....از وقت شیبه سووواعت مچ گهیبار د کی  ینگاه کرد و دو
طه تلفن با پدرش راب قی....فقب از طر شیده سال پ یعنیمادرش فوت شده بود 

 خوشحال بود .... یلیخ هیقض نیداشت و از ا
 دونست..... یبهمن خان م یعنیمرگ مادرش رو ، پدرش  هیمقصر اصل چون

خاطر با  یکارا ب خاطر.....چهرش  هم  یخاطرات .....تو یآور ادیاون...ب
 دینفس بسته کش کیهم گشاشت .... یرو درد ناک روجمع شد.....چشماش 
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شت م ی....نه ....دلش نم ست حاال که دا شته ومدیخوا ....بازم ازش نفرت دا
 باشه....

 کرده بود..... رییتغ زایچ یلیخ حاال
سر  گهید اون شما 22اون پ سرخاک مادرش چ ساله نبود که  ماالمال از  یدو

 بود..... دهینقشه براش کش کیدلش هزارو  ینفرتش رو بهش دوخته و تو
سووفت و  یقانونا ریموفق بود....و احسوواسوواتش ز ریمهندس و مد هیاون  حاال

 گهیکه د نیکرد به ا یخورد شوووده بود و اون حاال افتخار م شیسووخت زندگ
 ....کشدیکه واقعا از درون زجر م ینداره....در حال یاحساسات

 ....تا بهمن خان مثلامدین مثبت به حسوواب مپو  هی نیدر مقابل پدرش ا یول
رو به  اون بیبودنش و وابسوته بودنش به ج ی، احسواسوات شیگششوته... بچگ

 رخش نکشه.....
 یلیخ یکار زنسیاز نظر ب دیشووا یکه مثل پدرش نفوذ نداشووت ...ول نیا با

 ازون موفق تر بود.....
 شد..... شیاز پ شیفکر غرور چهرش ب نیا با
 ....تماشا کنه. لکسیر یلیرفت تا ورود پدرش رو خ یا شهیش واریسمت د به
مش به چش شویدود نکیع نیچمدونها.....آبت لیرفتن بهمن خان به سمت ر با

 استوار به سمت پدرش رفت.... یزد و با قدم ها
شووده و شووکم اورده  دیسوورش سووف یتفاوت که موها نیبود با ا شووهیهم مثل

 بود.....
تادیروبروش ا رفت که ب سوو به اون   گرفتیم لیتوجه چمدونش رو تحو یو 

 گفت:



 _ سالم پدر....
 از چشم برداشت..... نکشویع و

شن بهمن سر دنیخان با  سمتش برگردوند.....و بدون  عیصداش  سرش رو به 
 شد..... رهیکه پدر صداش زده بود خ یپلک بزنه به کس نکهیا

ها یکه ترکش م شیسوووال پ ده نه اش از رو یکرد اسووتخوان   راهنیپ یشوووا
 یم نییگفت به باال و پا یکه م یگلوش با هر کلمه ا بکیمشووخص بود و سوو

 رفت.....
 لقب داده بودند..... یالغرش به او کل کلیبخاطر قد بلند و ه انیاطراف

فوق جشاب داشت ....و قد  یبود.....چهره ا شیکه روبرو یحاال....جوان یول
اش متناسوووب بود که  یعضووالن کلیپهن و ه یچنان با شوووانه هابلندش آن

 را از پشت بسته بود..... ییایتالیا ی.....دست مانکن ها
ت و دست برداش شیتحل هیاز تجز نیآبت یمردانه  یصدا دنیخان با شن بهمن

 سراسر غرورش نگاه کرد...... یبه چهره 
 آورد..... رونیکرد خودش را از اون حالت بهت ب یسع

 پسرش را فشرد و گفت: یزد و دست دراز شده  یا مهینصفه ن لبخند
م .....خودترتیچشوومگ تیاز موفق ری...انگار به غیعوض شوود یلیخ نی_ آبت

 ....یشد ریچشمگ
 یتماشووا کرد و همراه با تک خنده  نیرا با تحسوو نیآبت نییدوباره از باال تا پا و

 کرد ...دوباره گفت: یکه م یمردانه ا
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من دخترا از  یای....مطمئنن مثل جوونی_ خوشووم اومد خوب خودتو سوواخت
 یروز افهیقدو قواره وق نیدسووتت خوابو خوراک ندارن....نه...؟؟؟احتماال ا

 ده..... یصد تا کشته مرده م
 جا خوش کرد ...با صالبت گفت: نیصورت آبت ینا خواسته رو یپوزخند

....همونطورکه آدما با هم فرق دارن.....مطمئنن پدر و پسوور هم _ بهمن خان 
 تونه مثل روز و شب باشه..... ی...تفاوتشون م

نگشره .....روبه بهمن  نهیچشووماش برق ک یکرد تو یم یکه سووع یدر حال و
 هم شده بود ، ادامه داد: یخان که اخماش تو

 ...؟؟؟؟دیت کنتا استراح میزودتر بر ستی؛ بهتر ن دی_ حتما خسته ا
 یم هیکنه و کنا یبا من لفا قلم صووحبت م نقدریتا حاال پسوورم ا ی_ از ک

سوورو زبون من  یب یاون بچه  گهیباور کنم تو د دیزنه....؟؟؟؟!!!!!نه انگار با
 .....یستین

 راتییغت نی...منم از ادهیم رییاشتباه نکن پدر ....گشر زمان آدم ها رو تغ -نیآبت
شما همون پسرم.....در  یشما مطمئن باش من برا ی.....ولستمین یم*س*تثن

 حرف اعتقاد نداشت.... نیکه خودش هم به ا یحال
 که به وجودش اورده بود.... یهر حال پدرش مهمونش بود و صد البته مرد به

 درهمش رو باز کنه ادامه داد: یاخما نکهیبخاطر ا پس
وقت  چی...من ه تمونهیجشاب انزی_ در ضوومن من طعنه نزدم....تفاوت ما در م

 رسم ....که بخوام مثل شما کشته مرده داشته باشم..... یشما نم یبه پا
 بزنه که فقب لباش کج شد..... یکرد لبخند یسع و



با ا یاخما باز شووود و در حال نیبهمن خان  ته دل م یحرف   دیخند یکه از 
 گفت:

هم مثل مال خودم  اتی....چاپلوسوو یکه پسوور خودم ی....حق گمی_ بازم م
 حساب شدست.....

دستش رو گشاشت پشت  کیافتاد ...... یکه چمدون بدست راه م یدر حال و
 کرد..... تشیو به سمت در هدا نیکمر آبت

به آبت یم کیکه فنجون قهوه را به لبانش نزد یخان در حال بهمن  نیکرد ....رو
 نشسته بود گفت: شیکه روبرو

 ر شده.....حشمت دختر دا دمی_ شن
 یرو که فنجونش رو یباال انداخت و در حال یتفاوت یرا با ب شیشونه ها نیآبت
 گشاشت گفت: یم زیم

 _ بله.....
 جالبه...؟؟؟؟ شیچ یدونیم -خان بهمن

 منتظر نگاهش کرد که بهمن خان ادامه داد : نیآبت
 یمیبه من که صووم یاز دخترشووون نبود ....حت یحرف چیتا به حال ه نکهی_ ا
هم داره....حاال از  یا گهید یآراد بچه  ریدوسووتشووم .....نگفته بود به غ نیتر

 وسب مشکوکه..... نیا زیچ هیدخترشه..... گهیشمال اوردتشو و م
......... 

سنامه  یکه تو نهی.....مهم استیهر چند چندان مهم ن -خان بهمن اون  یشنا
 .....نهیمه نیهش شیدختر اسم حشمت ثبت شده....بق
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 شد و گفت: زیخ میشد ...ن یکه کم کم داشت مشکوک م نیآبت
 ...؟؟؟؟هی_ منظورتون چ

 یم نهیکه دست به س یگشاشت و در حال زیم یرو رو یخان فنجون خال بهمن
 شد گفت:

شمت به غ یدون ی_ تو احتماال نم صل ری....ح شرکت ا شعبه هاش  شیاز  و 
 هیرماس گهید یو چند جا سیی، سو ایتالیا ی....تورانیا یاصل یاستان ها یتو

سوواکنم....اگه  ایتالیا زیکه من فعال ون یدون یداره .....م یمیعظ یها یگشار
تاب  یبتونم تو جا حسووواب ک خارج هیاون  یلیخ تیفق...مورمیرو بگ یفرد 

صد مال نطوریشرکتمه....و هم یبرا یبزرگ شهر  یکم م اتمیاز در شه....که در 
 سود آوره..... یلیخ زیمثل ون ییها
 کرد و گفت: زیچشماش رو ر نیآبت

 ...؟؟؟؟؟ دیگ یرو به من م زایچ نیا یچ ی_ برا
نده  -خان بهمن تا بتونم اموال  دیمن یراسووتش ....تو و اون دختر برگ بر

 ینجوریاونجا اداره کنم....چون حشوومت هم ینظر خودم تو ریحشوومت رو ز
طناب محکم داشووته  هی دیکنه....با یاعتماد نم به دوسووتشووم ی....حت یکشووک

نه.....تو برا ماد ک به اون فرد مورد نظر اعت که  من همون  یباشوووه .....
 بشم..... لیاومدم که با اون فام نیا ی.....من برایطناب

ل اسووفند شوود و بعد مث رهیبه پدرش خ هیبکنه چند ثان یحرکت نکهیبدون ا نیآبت
 ....دیمبل پر یاز رو شیآت یرو
 کرد صداش بلند نشه گفت: یم یکه سع یحال در



چ لوم هسوووت  ع م برگ دیگ یم ی_  خان...؟؟؟؟!!!!! من  م م م م ه ب ....
 یکه من با اون دختره  سووتین نیبرنده...؟؟؟؟طناب.....؟؟؟؟؟منا ورتون ا

 ..... ی.....دختره 
 کرد گفت: یدو تا دستاش رو داخل موهاش م یکه با کالفگ یحال در

 ا اون دختره مزدوج بشم... ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!_ که من ب
 خونسرد گفت: یلیخان خ بهمن

 .....نهیمنظورم هم قای_ چرا دق
 ممکنه..... ریغ-نیآبت

 کنم..... یممکنش م-خان بهمن
 زد...: ادیکنترل صداش دست خودش نبود فر گهیکه د یدر حال نیآبت

ندگ ی_ نم با ز که ممکنش  یزیچ چی....هدیکن یباز میزارم  نداره  وجود 
 .....مطمئن باش نخواهم گشاشت.....یکن

 یرو م قشیکه  یبرد و در حال ورشی نیبه سوومت آبت نیخان خشوومگ بهمن
فت:_ دم دراورد فت....گ نه پسوور هیخبر ی......فکر کرد یگر ..؟؟؟؟؟؟؟؟

 میتصم یرو یو بخوا یاز پا خطا کنمن.....من اونقدر نفوذ دارم که اگه دست 
خاور م یبزن یمن حرف کل  تات رو تو  نهی......شوورک  یور شووکسوووت م ا

صوودات رو  یخود ی......پس بیکنم از گدا هم گداتر بشوو یم یکنم....کار
 کنم..... یبکنم ...م یکه اگه من بخوام کار یدون یننداز سرت.....م

 ...فقب.....خ....ف.....ه.....شووووووو...  پس
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حال و بل.....و  یکرد .....هولش داد رو یرو ول م نیآبت ی قهیکه  یدر  م
 زد...... یا یعصب یروشن کرد و پشت سرهم پک ها یگاریس
 یزیدستاش گرفت......ذهنش از هر چ نیمبل نشست و سرش رو ب یرو نیآبت

 شده بود..... یخال
رو  داشیکه شوووده ....تهد یمتیدونسوووت ....که پدرش به هر ق یم نویا فقب
نه.....و اون نم یم یعمل باد بره  یک به  مات ده سوووالش  خواسوووت زح
 :دی.....نالی...ول

بدم م مه......نمادی_ من از اون دختر  نارم تحملش  ی....رو اعصووواب تونم ک
 کنم......

 باشه.... میکرد مال یبود سع دهیخان که حرفاش رو شن بهمن
س یحال در سمت آبت یخاموش م یگاریس ریز یرو تو گارشیکه   نیکرد......

 گفت:
 دسووتو پا نیمرد موفق ....نزار فکر کنم همون آبت هی.....یمرد شووود گهی_تو د
سال پ هیچلوفت شه....کاف ستین یموضوع درد نی......ایشیده  اسم  هیکه دوا ن

کنار خودت تحملش  سووتیالزم ن گهیشووناسوونامت .....د یاون دختر بره تو
 یداشت تدوس ییبکن.....هر چند تا یدوست داشت یعدش هر کار......بیکن

 غهیزن صو یل*ذ*ت ببر......اگه هم دوسوت ندار تیکن و از زندگ غهیزن صو
ت تا هس یمختلف ی....جاها ییو اروپا یعرب یسفرات به کشورا ی.....تویکن

 ......یبکش ی....و از دست اون دختره نفس راحتیحال کن
تو خودم جا رو  ند  هت معرف یدب یچ هان....نظرت  یم یب کنم ......

 ...؟؟؟؟؟هیچ



 شد، تار شد و نبض زد....... زیر نیچشم آبت ی حدقه
 .......دیشن یشونه هاش م یهق هق مادرش رو رو یفقب صدا گوشش

 آروم.....پلک زد.....نفرت.....پلک زد...... یلیجاش بلند شد ....خ از
هم بندازه از خونه زد  یبه پدرش تک نگاه نکهی، بدون ا چشییسمت سو رفت

 شد...... نشی......سوار ماشرونیب
 وناابیکرده....خ ریتوهم گ هی یکرد تو یبود......احساس م یخال هیخال ذهنش

 خلوت بود.....زد کنار......
 زد...... یکرد و پلک م یبه جلو نگاه م میم*س*تق هنوز

.............. سسسسسسسسسسسسسسسییی ییییییییییییییییسسسسسسسسس
. 

 مادرش رو احساس کنه..... یاشکا یسیتونست خ یانگشتاش م هنوزم
 کرد..... یمادرش کف دستش رو نوازش م یرنگ کرده  یموها ینرم هنوز

ته ر نفسووش فتیاش م هیتا  گار برگشووت یفقب م ی....ول ر فت.....ان  یر
 نداشت.....اگه گششته بود.....

کردن......اگه هنوز اتاقش  یصداش م القید انیساله بودو اطراف 22هنوز  اگه
 و پله و مارادونا بود...... وشیپر از پوستر دار

بالشش رو ماه تا ماه عوض  ی هیداشت و رو یآب زیر یگال شیهنوز رو تخت اگه
 کرد..... ینم

 کرد...... ینگاه م هیدختر همسا کیاز پشت به کمر بار یچشم ریهنوز ز اگه
 بود....... یبیب ستایکالمش آستاال ب کهیوسترن ت یلمایاز ف دیهنوز به تقل اگه
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 بود....... یاگه هنوز دل نازک و احساسات و
ما ما گر یم ادیفر حت ما عم یم هیزد .....حت  ینفس م قیکرد .....و حت

 بهش دست نده ...... ی......تا مثل االن احساس خفگدیکش
شکل هم یول حال  یلحظه تو نی....که االن ....االن بود ......در ابود.. نجایم

حال بود .....و فرق کرده  یبراش وجود نداشووت......تو یبود.....و گششووته ا
 تا آسمون فرق کرده بود...... نیبود.....و از زم

ش پس ش ادهیرو باز کرد....آروم پ نشیفقب در ما  نیشد و چند قدم دور تر از ما
 و دستاش مشت بود...... نشیس یافتاده بود رو.....سرش ستادیا

ش آروم ستاش رو رو دیآروم نفس ک شت.....احت یو د شت اجیصورتش گشا  دا
 فکر کنه...... یلیفکر کنه....خ

 شد...... رهیخ ابونیرو بلند کرد و به خ سرش
 اتوبان بود.....به ساعتش نگاه کرد......تازه هفت بود...... یتو
 نگاه کرد..... نایو به ماشنشست  نیماش یتو
ست گر ینم سم ی....نمرهیبگ دهیمادرش رو ناد یها هیتون ست ق ه رو ک یتون

 .....رهیبگ دهیهنگام مرگش بهش داده بود رو ناد
ست پا جا ینم اون پدرش بزاره و مثل اون که مادرش رو عشاب داد  یپا یخوا

 دختر رو عشاب بده..... هی
 خواست اون دخترو بدبخت کنه..... ینم
پدرش ب یم یاز طرف یول خواسوووت  یزنه.....نم یحرف نم خودیدونسوووت 

 خودشم بدبخت بشه.....
 ......به فرصت داشت اجی....البته فعال.....احت دادیبه حرفش گوش م دیبا پس



و نفوذ شوورکتاش رو باال  یاسوویسوو یو وجه  تیفرصووت چند ماهه تا امن هی
 ثروتمند عرب داشت..... خیش هیبه  اجی.احتببره.....

 بشه ...... یباز نیا روزیکرد تا پ یم دیکارا با یلیخ
 گرفته بود..... ادیرو خوب  یباز یها  ونبریده سال م نیا یتو
الزم بود با نقشووه جلو بره و اعتماد بهمن خان رو جلب کنه تا فعال نخواد  یول

 کرد..... یصبر م دیبهش ضربه بزنه....با
شو پ حاال شت ....چون دوباره خود ساس آرامش دا اومده  ادشیکرده و  دایاح

تر  زیارزش تمب ریکنه.....و شمش یفرق م شیده سال پ نیبا آبت نیآبت نیبود که ا
 و سپرش مقاوم تر..... شهیاز پ
 رو چرخوند و به سمت خونه راه افتاد..... چییسو
سمت خونه  نیآبت سته به  شمت خان رانندگ یآه سع یم یح  یکرد و همزمان 
 پدرش جواب بده..... یکرد که آروم با حوصله به سوال ها یم

 به خونه رفته بود..... یوقت
 پسرش شده .... یزده که باعث ناراحت یخان انگار نه انگار که حرف بهمن
 شام دعوتشون کرده..... یبود :به حشمت زنگ زده ، اونم برا گفته

 خوام کارو تموم کنم ...... یامشب م نیهم -انخ بهمن
هش ب ینگاه یچشووم ریاومد و ز رونیپدرش از فکر ب یصوودا دنیبا شوون نیآبت

 انداخت.....

http://www.roman4u.ir/


با یچند وقت هی -خان بهمن کار دارم  که  دیقطر  عد  ماه ب زود تر برم.....چند 
ات سورو ص گهیعاشقت شده باشه ....که د نقدریخوام .....دختره ا یبرگشتم م

 رو راه بندازم..... یعروس
له ا یلیخ دیکنیفکر نم-نیآبت کارویا دیدار یعج  ...؟؟؟؟امشوووبدیکن یم ن
 زوده.... یلیخ

تونم  ی...من اگه امشب کارم درست شه م ریزمان رو دست کم نگ چوقتی_ ه
.....موون مووطوومووئوونووم خوواطوور خوووات  دهیووفووردا بووپوورم.....اگووه تووو رو د

 ....شده....بدجور....شک نکن
 حشمت خان نگه داشت و بوق زد..... نگیپارک یزد و جلو یپوزخند نیآبت

 کرد..... تیرو به سمت خونه هدا نیدرو باز کرد و اون ماش نگهبان
اجازه خواسوووت تا  نی....آبت یمعمول و ابراز دلتنگ یها یاز احوال پرسوو بعد
 در باغ قدم بزنه که زهره با لبخند بهش اجازه داد.... یکم
کنه  دایبحث اونشب پ یرو برا یقوا داشت......تا آرامش کاف دیبه تجد اجیاحت

 همه داخل شدن..... ی.....وقت
 و متفکر به سمت پشت ریشلوارش فرو کرد و سر بز یها بیرو در ج دستاش

 باغ شروع به قدم زدن کرد.....
 چکاوک خاطر خواه اون نبود ..... مطمئنن

 ....ستیگه آسون ن یا هم که پدرش ماونقدر ه هیدونست قض یم
 بود..... دهیپشت خونه و باغ رس به

در  ی ریتصووو دنیسوورش رو بلند کرد تا به آسوومون نگاه کنه....که با د آهسووته
 سرش محو شد..... یباال



کاوک ها قایدق چ پا ته و  به د ریبرهنش رو از ز یلب پنجره نشووسوو  واریدامن 
 داده بود .... هیساختمون تک

 رو به صورت قا م لب پنجره قرارداده بود..... دستاش
 یدر هوا م مینسوو یبلندش اطرافش رو گرفته بود و با حرکت آهسووته  یموها

 .....دیر*ق*ص
و  اونهمه غبار ونیکه م یقرمز یبه سمت اسمون بود و به تک ستاره  صورتش

 شده بود..... رهیزد ، خ یدود شهر تهران چشمک م
 سمه .....ساکت و ثامت.....مج هیمثل  درست

شا بحر شت و  کیکه خورد .... یبود که با تکان شیتما سمت جلو بردا قدم به 
 مواظب باش.... دیدهانش را باز کرد تا بگو

 به موقع خودش را کنترل کرد..... اما
سر دو سمت خانه راه  دیچرخ عیقدم در همون حالت به عقب رفت....و  و به 

 افتاد ....
رد ک یجوره جرأت نم چیبود و ه ستادهیبا استرس پشت در اتاق چکاوک ا زهره

 تا در بزنه.....
 یبرقرار بود....سووازش نم نییکه در پا یمزاجش با بحث یدختر عصووب مطمئنن
 کرد....

 بود.....و حاال ...... دهیظهر رو از آراد شن بحث
 در راه بود..... گهیطوفان د هی احتماال

 به در زد و بازش کرد..... یکوتاه یو تقه  دیکش یقیعم نفس
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 هدفعیپنجره ثابت موند....  یرو دور اتاق به گردش دراورد..... که رو نگاهش
 ....ختیقلبش ر
 لب پنجره نشسته بود..... یبه طرز وحشتناک چکاوک

 .....شد یپرت م نیی.....به پاداشتیاگه دستش رو از لب پنجره برم دیشا و
 لرزان جلو رفت و آهسته صداش کرد.... یقدم ها با
 .....دنیشن یانگارگوشاش نم یول

 پشت سرش و دستاش رو حلقه کرد دور کمرش ..... رفت
گاه بهش ن یگنگ به زهره که با نگران یخورد و با حالت یدیتکان شوود چکاوک

 شد..... رهیکرد....خ یم
 نبود..... ایدن نیا یتو انگار
گونش .....که حالت نگاه چکاوک  یبا ترس ، آروم ؛ با پشت دست زد رو زهره

 ترک خوردش رو از هم باز کرد... یبرگشت و لبا
 لرزان گفت: ییصدا با

 افتاده....؟؟؟؟ ی_ اتفاق
 دختر.....؟؟؟!!!!! یکن یم کاریلب چ نیتو ا – زهره

 داخل اتاق .... دیزهره رو پس زد و خودش رو کش یدستا چکاوک
باره رفته بود تو یمتوجه بشوووه ...مدت نکهیا بدون  هی یکه لب پنجره بود ، دو

 شد..... یم ینمدلیناراحت بود ....ا یلیکه خ یی.....وقتا گهید یایدن
کم شووده بود.....از زمان  یلیخ گهیاز گششووته براش مونده بود.....البته د نمیا

 نیتا االن به ا نوریمرگ مادرش به ا
 بود........ دهیبه هم گور یادیز زیامروز همه چ یبود.....ول ومدهیدر ن حالت



 حالتو دوست نداشت...... نیا
ناک م یشووود.......و ذهنش فقب تو یمتوجه نم یزیچ چون  یخاطرات درد
 .....دیچرخ
 بود ، نگاه کرد..... ستادهیبه دخترش که با اندوه وسب اتاق ا زهره

 و اندوه شد ......آهسته گفت: دلش پر از درد و
 ...... یخواد تو هم باش ی....پدرت منیی_ چکاوکم ....مهمون اومده پا

 گفت: چکاوک
 : یباشم....؟؟؟؟زهره با دلهره و کالفگ دیبا ی_ من برا چ

 .....و عقب گرد کرد که بره.....یش یخودت متوجه م نییپا ای_ ب
 .....امیشناسم ....من نم یرو نم ی_ من کس

 همراه پدرش.... تی...مهندس هدایشناس ی_ چرا م
بخاطر  یچیشووده باشووه، ه یاطالعات مغزش قاط یانگار همه  یول چکاوک

 اورد..... ینم
 با شک گفت: زهره
 .....یدیباهاش ر*ق*ص یکه شب مهمون ی.....همونتیهدا نی_ آبت

ستاش رو رو چکاوک شار داد..... قشیشق ید صنوبرو ماومد.... ادشیف  ی.
 گفت....همون عصا قورت دادهه.....

 ....امیاومد.....چشم شما برو ....من االن م ادمی_ آها 
شده بود....ول یحرف گوش کن نهمهیاز ا زهره  کهنیقبل از ا یو احترام متعجب 

 رفت..... رونیبشه با لبخند از اتاق ب مونیچکاوک پش

http://www.roman4u.ir/


 کرد تا زهره بره و اون بره سر وقت قرصاش..... یفکر م نیچکاوک فقب به ا اما
 گنگ باشه.... نهمهیخواست ا ینم دلش

شوش.... با سمت ک شت و بدون آب قورت  هیخروج زهره ....رفت  قرص بردا
 داد.....

 مخالفت...... ینمونده بود برا یانرژ یچیبدنش ه یتو
 لباسش یت تورو تنش کرد ، موهاش رو انداخ شیسارافن و شلوار مشک آروم

.....و دنبالش رو رها کرد چوندیرو دو دور ، دور سوورش پ شیو شوووال مشووک
 پشتش.....

 .....نهیب یکرد داره خواب م یم احساس
 نییآروم از پله ها پا یکرد....ول یسووواعت صووبر م مین دیقرص اثر کنه با تا

 رفت..
س نکهیا بدون  یل تومب نیاول یکرد و رو یلب ریسالم ز هینگاه کنه آروم  یبه ک

 جمع مهمونا نشست.....
 گششته..... یرفت تو یداشت م ذهنش
 نیبرخورد عروسووک با زم ی......صووداغیج ی.....صووداونیترمز کام یصوودا

قه ا نار اسووتخون گردن و مغز متالشوو ی.....حل عشووق  یعل یشوووده  یک
 مادرش.....

صدا ادیبه  با صحنه با  ش نیبلند ه یآوردن اون  شما دیک شده از گ یو چ شاد 
 وحشتش رو به روبرو دوخت.....

 با تعجب به چکاوک چشم دوخته بودن.... همه
 تر از همه به خودش اومد و لرزان چکاوک رو صدا کرد..... عیسر زهره



 هم گشاشت..... یرو هیو چشماش رو چند ثان دیکش یقینفس عم چکاوک
 به حالتاش ببره.... یپ یخواست کس ینم

 ت:گف یزیر یکرد لبخند بزنه.....چشماش رو باز کرد و آهسته با صدا یسع
ندادم ....االن  یکار مهم هیاومد  ادمیخوام ..... ی_ معشرت م  هویرو انجام 

 افتاد..... ادمی
 ....نییرو انداخت پا وسرش

خت.....م یدختر رو نم نیا نیآبت نا جاش  یزیچ هیدونسوووت  یشوو سوور 
ه من دلش گفت: ب یشووونه باال انداخت و تو یتفاوت یبازم با ب ی....ولسووتین

 چه.....
 و دوباره شروع به صحبت کردن..... دنیخند هیبق

 پا افتاده ردوبدل شد..... شیو پ یمعمول یبحثا یا قهید 40
 شام صدا کرد..... یزهره جمع رو برا تا

 نایا یکرد برا چ یبرگشووته بود و داشووت فکر م شیعیبه حال طب گهید چکاوک
 .....؟؟؟؟!!!!نجایامشب اومدن ا

 ....اه اه.....اریس یچوبلباس نیا مخصوصا
 که مثل خانوما رفتار کنه..... ومدیبدش م چقدر

شون  یدختر خجالت هیچون اول بخاطر حال مزخرفش  یول شو ن و مودب خود
 داده بود.....

 جلوه کنه..... یتیخواست با رفتارش دو شخص ینم
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منبع  هیداشت به مهندس که مثل  ازیو به شدت ن نییه بود پاخونش اومد متلک
 بندازه..... کهیمبل و فقب شنونده بود ت یآب ساکن نشسته بود رو

 نشسته بود.... نیآبت یغشا درست روبرو زیم سر
 خندش گرفت..... شیکار قبل یآور ادی با

 خاطره کنه..... دیخواست تجد یدلش م چقدر
 پارچه خانوم بود ....مثال.... هیکه  فیح یول

خوردن ....با  یم یکه چا یمبال و در حال یاز غشا دوباره همه نشستن رو بعد
 کردن..... یهم صحبت م

ثال م ییبه هم و با صدا دیبهمن خان کف دو دستش رو محکم کوب کدفعهی که
 زده گفت: جانیه

 سخن دوست خوش تر است.... می_از هر چه بگشر
 بود باال ... دهیمبل پر یمتر از رو هیدست  یکه با صدا چکاوک

 خودش گفت: شیتو هم و پ دیرو کش ابروهاش
 یدرتوکنیم نیبه اون استخون جمجمه که سال تا سال تحرک نداره.....نه به ا نه

سلول که تول ی: جز یتوکندریشنگول ) م س یم یانرژ دیاز  ر کند....( پدرو پ
 مشترکم ندارن با هم..... میآنز هیقدرت خدا اصال 

 شد..... زیت شیاسم خودش ....گوشها دنیافکار بود که با شن نیهم یتو
 یمنه.....رو تخم چشووما یچکاوک خانومم مثل دختر نداشووته  -خان بهمن

 من جا داره.....
 دلش گفت.... یبا تعجب به بهمن خان نگاه کرد و تو چکاوک



به سووخن دوسوووت  یچه ربط نیا....!!!!!االن گهید گهیم یچ نی: ا داشوووت 
شمت خان کم  یم دایداره برام بابا پ یاونوقت...؟؟؟؟خوبه والله ه شه.....ح

 بود....
 مبل.... ینشست رو خیبهمن خان به سمت او.....س یحرف بعد با

پدرت موافقتش رو  -خان بهمن با خانوادتم صووحبت کردم.....و  دخترم من 
 اعالم کرده....

 تو حرف بهمن خان و گفت: دیپر چکاوک
 ...؟؟؟؟دیرو به خانوادم گفت ی.....چدی_ ببخش

ود ب دهیخواست بزنه و چکاوک جفت پا پر یکه م یخان که هنوز از حرف بهمن
 وسطش ، دهنش باز بود......

 کرد و ادامه داد..... یمصنوع یا سرفه
شتم م شما که دم بخت ی_ دا هر  ی....آرزوویگفتم.....من به خانوادت گفتم....

 بهتر از پسر من..... ی.....پس کگهیازدواجه د میدختر دم بخت
 دهن بهمن خان شد..... خیم نطوریهم چکاوک

 گفت...؟؟؟؟؟ یاالن چ نی: ا
 زنه ......با خنده گفت: ینم یچکاوک حرف دیخان که د بهمن

......امشوووب بهتره ادیپدرت که موافقه.....تو هم که انگار بدت نم گهی_ آره د
.....تا من برم سووفر و برگردم.....تا سووندتون رو دیجا به اسووم هم بشوو نیهم

 بزنم به نام هم...... یمحضر
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مات کاوک م یتو کل بدت نمدنیچرخ یذهن چ گار  که ان  ادی.....تو هم 
سر من......آرزو سند.......پدرت که موافقه......پ سرمن........ هر  یو......پ

 دختر......
ناراحت مخشوو کاوک هجوم اورد و همراه خونش تو یو  لب چ هاش  یبه ق رگ

 شد..... یجار
 و*ح*ش*ی شدن...... چشمهاش

 ......لکسیر یلیمبل بلند شد....خ یرو از
 آهسته گفت: یلیخ

 گفته که من موافقم....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! ی_ و ک
به چکاوک نگاه کرد ...م آراد حالش ، آرامش قبل از  نیدونسوووت ا یبا ترس 

 شد..... لیتبد نیقیبه  تشیچکاوک ذهن یطوفانه.....که با حرف بعد
ند ا یک گفتم که سووو که من موافقم.....؟؟؟ ته  به  دیاتلتونو بزن نیگف

 نامم...؟؟؟؟؟؟
سرش پا نی_ آبت شن نییکه تا اون موقع  سرشدیبود ....تا لفا اتلو  رو اورد  ....

 چکاوک که از شدت حرص سرخ شده بود ، نگاه کرد......باال و به 
مبل بلند شوود و با دسووتش چکاوک رو دعوت به نشووسووتن  یخان از رو بهمن

 کرد.....
 ......میتا با هم حرف بزن نی_ آروم باش دخترم.....بش

 خوام...... یمن مخالفم....من نم -ستادهیهمونطور ا چکاوک
شمت پوست  ارشویکه با آرامش خ یوک در حالچکا یخان در کمال ناباور ح

 گرفت گفت: یم



 ....هیدیمسئله با نیمن موافقم.....ا ی_ ول
 .....شیشونیبه پ دیلبش رو گاز گرفت و دستش رو کش زهره

 گفت: کیریستیحالت ه هیبا  چکاوک
..؟؟؟؟؟؟؟؟حشوومت خان با همون آرامش دیزد....با ادی.....فردی....بادی_ با

 گفت:
صم ندتی.....من به عنوان پدرت حق دارم در مورد آدیبا_ بله  ....و .رمیبگ میت

 نهیگز نیبهتر نیگم که آبت یخوام ....م ینم یزیچ تیاز خوشبخت ریچون به غ
 ....تهیخوشبخت یبرا

 _ هه....خدمات پس از فروشم داره...؟؟؟؟؟
 با تعجب بهش نگاه کردن که گفت: همه

 به نامم...؟؟؟؟ دیسندشو بزن دیخوا ی_ مگه نم
 ....بهمندادیبه چکاوکم حق م یشوود....ول یم یکم کم داشووت عصووبان نیآبت

 بد موضوع رو عنوان کرده بودن...... یلیخان و خانوادش خ
چکاوک که مخاطب قرارش داده بود ....دوباره بهش نگاه  یصوودا دنیشوون با

 کرد.....
 التماس گفت: یبا خشم و کم چکاوک
 ....؟؟؟؟یمهندس....توهم موافق ی...؟؟؟؟تو چی_ تو چ

 با آرامش گفت: نیآبت
 _بله من با پدرم و خانواده شما موافقم.....

 تر شد..... یشیآت نیحرف آبت نیا دنیبا شن چکاوک
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 برد: یم نییکه دستشو باال و پا یحال در
 خوام..... یخوام.....من نم ی_ ِد آخه ....من نم

اسوومت تو شووناسوونامه منه ، به عنوان  ی....تا وقت یخواب دیبا -خان حشوومت
سم من تو سنامه توِا .....به عنوان پدرت.....مجبور یدخترم....و ا ل قبو یشنا

 .....یکن
 ینم یزیچ گهیتر شد.....د یحرف حشمت خان عصب نیا دنیبا شن چکاوک

 شد...... یسرش اکو م یتو زی......فقب همه چدیشن
لحظه  هی.....دنیخان به چکاوک نگاه کرد که شووروع کرده بود به لرز حشوومت

 و از جاش بلند شد...... دیترس
 زد: ادیچکاوک چشماشو بست و فر کدفعهی که

 خوام.... یخوام....نم ی_ من نم
 ......نیبرداشت و پرت کرد سمت آبت یو پرتقال وهیظرف م یدست کرد تو و

 یبه طرفش پرتاب کرد ؛ که بازم جاخال بیسوو هیداد.....دوباره  یجا خال نیآبت
 مبل بلند شد..... یداد و از رو

 کردن.... یو آراد با ترس و بهمن خان با تعجب به چکاوک نگاه م زهره
 سر بهمن خان..... یکه خورد تو یاریبا خ که

 ....بس کن.....ایح یب یزد: بس کن دختره  ادیخان فر حشمت
شکاش رو یعقب عقب رفت و در حال چکاوک گونش روون بود ...موز  یکه ا

 .....کمشی....که خورد به شنیدستش رو پرتاب کرد سمت آبت یتو
س ینم نیآبت ست حالت خودش رو تر شت  میتون کنه.....متعجب....؟؟!!!وح

 دونست..... ی...؟؟؟!!!نمیزده...؟؟؟!!!عصبان



 داد زد: چکاوک
 کنم..... یازدواج نم تیاصخ یب اریخ نی_ من با ا

 خنده..... ریآراد بلند زد ز دفعهیاون بلبشو  یتو
 :ادیخان با فر حشمت

 _ آرااااااااااد.........
 گفتن همانا و خفه شدن آراد هم همان...... آراد

 نگه..... یزیخودشو کنترل کرد ؛چ یلیخ نیآبت
 داد...... یپرتقال به سمتش آمد.....که بازم جا خال هیدوباره  که

 زد: ادیخان فر حشمت
با  نی_ پوووووووووونه........بس کن......ا موضوووع تموم شووودسوووت....تو 

 .....ی.....جواب مثبتم بهشون دادیلحظه نامزد نیمهندس در ا
 ......یزیر رونیتر شد......و بدنش شروع کرد به ب یعصب چکاوک

سر هم م پلک شت  شماش پ شد و دیپر یچ صورتش منقبض  ضالت  ..... ع
شدن ستاش مهار ن سا م یگرفت.......لرزش د سا کرد حال تهوء  یبود......اح

 حالتا رو قبال هم تجربه کرده بود...... نیگرفته......ا
 کرده بود ..... ریته دلش گ شیگر

 کردن...... یهمه با وحشت بهش نگاه م حاال
از همه به خودش اومد و رفت طرفش .....با ترس ب*غ*لش کرد و زودتر  آراد

 با بغض گفت:
 کوچولو...... ی_ آروم باش ....آروم باش آبج
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 ته دلش آزاد شد..... ی هیکه آراد بهش داد ..... گر یفشار با
 سکسکه ؛ آروم گفت: با

 _ ولم کن.....
 آهسته رهاش کرد...... آارد

حال و کاوک در  باال  یکه تلو تلو م یچ ها  له  به جمع از پ گاه  بدون ن خورد 
 رفت.....

س تا ص یتو دیر شوش.....حالش تو سمت ک  فیاتاق درو قفل کرد .....رفت 
شدن شت تو ین سه تا قرص آرام بخش دراورد و گشا دهنش.....رفت  یبود.....

 آب ، آب خوردو قورتشون داد...... ریسمت حموم واز ش
ستش رو  شیرفتن آب ....انگار آت نییپا با شد.....د شعله ور  وجودش دوباره 

 زد...... غیدهنش و از ته دلش ج یگرفت جلو
سرش رو محکم کوب واریسمت د رفت بار نه دوبار  کینه  وار،یبه د دیحمام و 

 نشست...... نیزم یگرفت......چنده رو شیشد و گر جی....اونقدر زد تا گ
.....با هق هق ختیشاشووت و آروم آروم اشووک رزانوهاش گ یرو رو سوورش

 گفت:
 ...؟؟؟؟؟دیی.....کجادیی.....کجا ی....ب اباعلیی.....بابای_ مامان.....مامان

با  یرفتن چکاوک.....آراد نگاه دردمند با  ریز یعشر خواه هیبه جمع کرد و 
 از خانه خارج شد...... یلب

 رونیتا اشکاش به ب دادیمدام آب دهنش رو قورت م یگرفته بود ول شیگر زهره
 نکنن..... دایراه پ

 دستاش گرفته بود...... نیمبل نشسته بود و سرشو ب یخان رو حشمت



 یچند وقته مخصوصا بحث ظهر نیا تیعصبان یتند رفته بود.....همه  یلیخ
 کرده بود..... یبا چکاوک رو......سرش خال

که چکاوک بعد از مرگ  یده بود به اون چند روزلحظه هم فکر نکر هی یوحت
ش کلفت از چکاوک برا لیخ یپزشک یپرونده  هیبود و دکتر ،  هوشیمادرش ب

 رو کرده بود......
 ندهی.....آشد. ینم دایپ نیمثل آبت گهید یچکسیتونست بگشره......ه ینم یول
.کدوم ..شهیشده بود...مطمئن بود خوشبخت م نیکاوک کنار اون پسر تضم ی

 نیبه ا یدخترشووو نخواد اونم دختر یچونو چرا یب یکه خوشووبخت هیپدر
 رو... یفیضع

وق معش هیعشق داشته باشه...... هی......چکاوک از گششته دیترس یضمن م در
 اونا رو نداشته باشه...... یخانواده  اقتیسرو پا که ل یب
 حت بشه......از بابت دختره دردسر ساز و خودسرش را الشیخواست خ یم
 اعتماد نداشت.... نیاز آبت شتریب چکسیبه ه و
 شونش قرار گرفت....به بهمن خان نگاه کرد.....که گفت: یکه رو یدست با

تم فرس یم نوی.....فردا صبح ؛ آبتیچیمرد......امشب که ه یکرد یرو ادهی_ ز
فردا شووب دخترت رو  شوواللهیدنبال دخترت تا باهم حرفاشووون رو بزنن.....ا

 کنم...... ینشون پسرم م
 ...میگفت : بر نیبه آبت رو
 یخونواده  نیکرد و ا یمؤدب از حشوومت خان و زهره خداحافظ یلیخ نیآبت

 متشنج رو به حال خودشون گشاشت.....
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 شدن.... نیسوار ماش یوقت
 خان شروع کرد.....گفت: بهمن

 اریخ ی.....تا حاال کسوووونسووتیتره د.....دخ ی.....حق دارنیآبت ی_ حق دار
 سرم نزده بود..... یتو
 گفت: یگر ینگاه کرد و با موذ نیبه آبت یچشم ریز

 .....تیخاص یب اریبه پسرم نگفته بود خ ی_ و تا حاال کس
ه ....کری.....ادامه داد......فردا خوب مغزشو به کار بگدنیشروع کرد به خند و

 رتریروز د هی وونهید یدختره  نینکنه.....بخاطر ا یفردا شووب دوباره ناسووازگار
 رسم..... یبه ثمره م

و د ریذهنش درگ ی.....همه رهیبگ دهیکرد حرف آخر پدرش رو ناد یسووع نیآبت
حشوومت خان چکاوک رو پونه صوودا کرده بود....و دوم  نکهیبود....اول ا زیچ

 چکاوک...... بیعج یحالتا
خواسوووت بهش  یکه م یی...مطمئنن با حرفارو به فردا موکول کرد. زیچ همه

ضوع رو بهش  یبگه.....آرومش م صت نبود.....وگرنه مو شب فر کرد.......ام
 گفت..... یم

 بلند زار زد...... یبا رفتن مهمونا بغضش رو رها کرد و با صدا زهره
شمت ش ح ست و ک ش صدا یتو دشیخان کنارش ن خش  یب*غ*لش.....با 

 گفت: یدار
به  ی....ولدمیکردم.....نفهم کاریچ دمی_ نفهم باور کن  به نفعشوووه....

 یبه خودش فشوورد......و سوورش رو گشاشووت رو شووترینفعشووه.....و زهره رو ب



 شووهیموهاش و با اندوه چشووماش رو بسووت.....و به هق هق همسوورش که هم
 براش درد اورده بود ، گوش کرد.....

 و باز کرد.....باغ ....درز چشمام ر یتو یگنجشکا کیج کیج یصدا با
با درد از رو دمیکه د یزیچ نیاول ند  یکاشوو یسووقف حموم بود.... ها بل

 خشک شدم رو مالش دادم...... یشدم.......و با دستم استخونا
خوابم دسووت از سوورم برنداشووته بودن .....از جام  یتو یشووب قبل حت یاتفاقا

 .ترق ترق صدا کردن.... لهیبلند شدم....که استخونام مثل واژ
 ....و به خودم نگاه کردم......ستادمیحموم ا ی نهیآ یجلو

چشمام گود رفته بود ....لبام هم قاچ خورده و کبود شده بود......رنگم هم  ریز
 گفت پشو برو گمشو..... یم تیبه م

 دوش..... ریآب گرم رو باز کردم و با لباس رفتم ز ریش
شما سرم سرم م یباز به قطرات مهین یرو باال گرفتم و با چ نگاه  تنخیر یکه به 

 کردم.....
سارافونم رو باز  یرو در همون حالت در اوردم و بعد آروم آروم دکمه ها شالم

 کردم.....
 .....ختیر یچشمام و دماغم م یبا شدت تو آب

جانانه  یعطسووه  هیگرفت.....که صوواف شوودم و  یداشووت درد م گهید سوورم
 کردم.....

 شووبید یکردم .....به اتفاقا یکه حمام م یرو در اوردم و در حال لباسووام یباق
 فکر کردم.....
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رو که  یکار نیاول شووهیفکر نکرده بودم و مثل هم کمیتند رفته بودم..... یلیخ
 ی.....فقب دلم نمستمین مونمیپش یمغزم بهم فرمان داده بود انجام دادم......ول

 .....ی....اونم چه جماعتدنیکه د نهیاشکام و ضعفم رو بب یخواست کس
 ....رونیبه خودم و اومدم ب دمیچیرو پ حولم
خواستم برم سر خاک مامانم و باهاش  ی....مدمیرو پوش رونمیب یلباسا آهسته

 دردرو دل کنم.....
ندادم ..... یهم تو یکار چیه جام  جام نم چیه یعنیصووورتم ان قت ان  یو

 نداشتم..... لشمیوسا یدادم....و حت
به  زهره که نشووسووته کدفعهیگشاشووتم که  رونیقدم ب هیدر رو باز کردم....و  قفل

داده بود.....مثل فنر از جاش بلند شوود و روبروم قرار گرفت  هیتک یکنار وارید
..... 

صورتش  یاشک و سرمش رو یمشک یکرده ....چون خب ها هیبود گر معلوم
 خب انداخته بودن.....

 شد و اندوهناک با سر انگشتاش گونم رو نوازش داد...... کمینزد آروم
 خواستمش...... یگرفت که نم انیتوم جر یحس هیشدم..... یجور هیدفعه  هی

.....و نییصورتم سرخورد به پا یکردم که دستش از رو لیرو به عقب متما سرم
 قدم عقب رفت.... هی.....دیچشمش چک یقطره اشک از گوشه  هی

 گفتم: یش دارخ یصدا با
 .....رونیخوام برم ب ی_ م

 گفت: عیپشتم رو کردم بهش تا برم.....که سر و
 _ نه....نه صبر کن....



 .....نگاهش کردم که گفت:ستادیاومدو روبروم ا یتند و
با اسوووترس اسوووتخون انگشوووتش رو شووو ندی_ من....من..... مه  کو و ادا

ماش رو نی.....آبتنیداد.....آبت کهیا یبسوووت.....برا.....و چشوو کمکش  ن
 گفتم: واشیکنم.....

الت .....دنب ادیقراره ب یعنی.....قرار بود..... نیآبت -....؟؟؟؟؟زهریچ نی_ آبت
 خدااااا.... یگفت : ا یلب ری....زدیکش یقی.....نفس عمدیتا بر
ند تا بر بل مه داد ..... با هم حرفاتون رو بزن رونیب دیادا باهم دی.... .....و.....

 .....ادیم گهیساعت د می.....تا ندی.....به توافق برس
قدر باز کنم و چ یانرژ یب اون هانم رو  نداشووتم د له  که حوصوو  یزیبودم 

 بگم.....فقب بهش زل زدم......
پا که به  ند  بال خودش کشووو فت و دن ها.....و  نیینگران دسووتم رو گر له  پ

 آشپزخونه....
 کرد..... ییکارا هیو تند تند  یصندل یرو نشوندم

که هنوز  یکره و عسل گشاشت جلوم و در حال هیغاز هیبا  یچا ریش هیسر  آخر
 نگران بود گفت:

 _ بخور خب.....
 رفت...... یضعف م یلیبخاطر خوردن قرص خ استخونام

 جون گرفتم...گفتم: یبدون مخالفت آروم همش رو خوردم....وقت پس
 ال...؟؟؟؟!!!!مث میبه توافق برس ی_ قراره راجع به چ
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ا زد......همونطور ب یداد و لبخند رونیلحن تندم....نفسش رو ب دنیبا شن زهره
 لبخند گفت:

گفته و با ترس دستش رو  یچ دی.....که بعد انگار فهم شبی_ راجع موضوع د
 دهنش..... یگشاشت جلو

 بلند شدم و گفتم: میصندل یرو از
 .....میکه به توافق برس میری_ آها ....باشه خب....م

سووکرت بود.....هر دو تا  ییجورایصووندوقچم که  یسوومت اتاقم و از تو رفتم
 شناسنامه هام رو برداشتم.....

شتم.....م گهید شون رو ندا صله جرو بحث کردن باها ستم....کارو  یحو خوا
 رو به مهندس بگم...... زیکنم و همه چ کسرهی

خواد.....که البته شووک  یمنو نم گهیبا خبر بشووه....د زیاگه از همه چ مطمئنن
 دارم اصال بخواد......

 کنه..... یم یدروغ گوم دور یاز خانواده  نیهمچن
 .....یاز معدود ریداشتم به غ یبرنم فیوقت همرام ک چیه

 شلوارم...... بیج یشناسنامه هام رو گشاشتم تو نیهم برا
ش یصدا شد......رو میزنگ گو شماره پر یبلند   افتاده بود......با ایصفحش 

 اتصال رو زدم...... یدادم و دکمه  رونینفسم رو ب یکالفگ
 _ سالم....

شت -ایپر سالم خانوم خانوما.....خوب مارو کا ها.....زنگ خونتون رو  یبه به 
 .....خودم برم..... یزدم ....مامانت گفت خواب

 اومده باشه..... دیبا نیالن آبتبود و اصوال ا 10ساعت نگاه کردم.... به



 ....؟؟؟؟؟ی......کجانیهووووو -ایپر
 گرفته گفتم: یصدا با

بال  امینم گهید یخوام ول یمعشرت م ای_ پر  گهیعکاس د هیسوور کار.....دن
 بگرد.....

 ....یخواست یچکاوک معلوم هست چت شده....؟؟؟؟تو که م –با تعجب  ایپر
 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

منتظرم ....بعدا  یکی.....دی.....حاال نظرم عوض شده....ببخشای_ معشرت پر
 ....ی.....بامیزن یزنم و مفصل حرف م یبهت زنگ م

 رو قطع و خاموش کردم..... یبشم....گوش شیمنتظر خداحافظ نکهیبدون ا و
 گفت: یرفتم.....که زهره با نگران نییاز پله ها پا عیسر

 ...._ جلو در منتظرته..
 _ باشه ..... خدافا.....

 _ چکاوک....
 _ بله....

 مواظب خودت باش..... یچی_ ه
 رو تکون دادم و از در خارج شدم..... سرم

 و رفتم سمت در باغ..... دمیپوش مویآل استار مشک یکفشا
ش هی.....رونیباغ که زدم ب از شک یلییییخ نیما در  یوجل یمدل باال به رنگ م

 بودو داخلش اصالمشخص نبود..... یهاش دود شهیپارک شده بود.....ش

http://www.roman4u.ir/


ش نییسمت راننده پا شهیش یا کدفعهی رخ مهندس روبروم  میشد.....ن دهیک
 چشماش بود..... یرو یبزرگ یدود نکیظاهر شد ، که ع

 بهم نگاه کنه.....گفت: نکهیا بدون
 _ سوار شو.....

 ....ارهی....آدم شاخ در میکینه عل یادب......نه سالم یب چه
 .....ینیباز کردم و نشستم.....پسر عجب ماش شویکنار در
ثان یوقت بعد.....بهش نگاه کردم و  هیسوووار شووودم.....حرکت کرد......چند 

 گفتم:
 .....نه نه.....اصال.....یسالم.....قربان شما.....خبر سالمت کی_ عل

فم.... هی طر برگشوووت  ند زد و  خ کشیعپوز مش  یرو از رو ن چشووو
...حرفشو خورد و  دیمنو د ای یبگه ول یزیبرداشت.....دهنش رو باز کرد که چ

 گفت: یآهسته ا یپوزخندشو جمع کرد.....و با صدا
 _ سالم.....

 وحشت کرده بود..... افمیکنم از ق فکر
ر خواستم زود ت یکه اون هست باشم.....م ینیسنگ بیمح ینداشتم تو تحمل
 رو بگم و تمومش کنم..... زیهمه چ

 گفتم: عیسر
 مهندس.....که اونم هم زمان با من گفت: نی_ بب

 ....میخانم حک نی_ ببب
 .....میدومون سکوت کرد هر



دهنم رو باز کردم که حرفم رو بزنم....دسووتش رو به عالمت سووکوت باال  ای
 فم.....رو نگه داشت و برگشت طر نیاورد....ماش

 جاش....و رو به من گفت: یگشاشت تو شویدود نکیع
رو  شبتونید یموند.....حرفا یاول من حرفم رو بزنم....بعد اگه عرض دی_ بزار

 .....دیتکرار کن
رو فشار دادم.....نفسم رو با حرص  بمیج یتو یگرفت.....شناسنامه ها لجم

 و گفتم: رونیدادم ب
 رو بگم..... شبید یخوام حرفا ی....میدون ی_ از کجا م

 مونه..... ینم یباق یمن شبهه ا یمطمئنم بعد از حرفا ی....ولی_ حاال هر چ
 خب جناب.....بفرما..... لهی_ خ

 شدم و با اخم بهش زل زدم..... نهیبه س دست
وصوولت  نیبه ا یعالقه ا چیخانم چکاوک.....من هم مثل شووما ه نی_ بب

 یبرا دیجور تهد هیز طرف پدرم به من اعمال شوووده.....اجبار ا نیندارم.....ا
ضوع حرف ز نیخوام راجع به ا ی.....نممیشغل تیموقع  یبزنم....ول یادیمو

شب رضا یفقب م شما ام شدن ما بد تیگم....اگه   از چند د.....بعنیبه نامزد 
 یبه فرصوووت دارم.....برا اجیاحت ییکجورای....من شوووهیتموم م زیماه همه چ

ند چ هی..... نیبد تیرو حل و فصوول کنم.....پس لطفا رضووا هیقضوو نیا نکهیا
 یکنم.....و رابطه  یرو درسووت م زی....من همه چمیبه عنوان نامزد بمون یماه

 ....؟؟؟؟دیگیم یما تمام خواهد شد.....خب چ
 ....دمیپرس لکسیر یلیاوردم....و خ نییپا نمیس یرو از رو دستام
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قولت....؟؟؟؟؟پوزخند صووودا  ریز یزن یچند ماه نم_ از کجا بدونم بعد از 
 زد.....و گفت: یدار

_ شووما فکر کنم درصوود توهمت باالسووت.....من.....و انگشووت اشووارش رو 
 یتو ی....اونقدر سوطحم از شوما باالتر هسوت که حت نشیسو یگشاشوت رو

 هبخوام نگهتون دارم....هه....خند نکهی.....چه برسه به اادیذهنم هم فکر شما ن
ما  یم ندمیهمسووور آ یرو برا ییها یژگیو هیداره....من  که شووو خوام 

 .....یاصال ندار یعنی.....یرندا
 گفتم: یبلند یکردم و با صدا یقاط هوی

 ...؟؟؟؟مگه من مرغم....؟؟؟؟بعدشم....ی_جان....؟؟؟؟؟نگهم دار
 گفت: یوسب حرفم و با دهن کج دیرو بزنم ....پر میخواستم حرف بعد تا

شتم م شده بود خانم محترم.....دا  دوارمیگفتم....ام ی_من هنوز حرفام تموم ن
....چون ما واقعا نامزد دیمدت شووما به من عالقه مند و وابسووته نشوو نیا یتو

ون چ ی.....ولرونیب میریدو سوواعت با هم مثال م یکی.....فقب در روز میسووتین
...تکرار ..دیبر ییامواقع تنه شووتریب دیشوولوغه فکر کنم مجبور یلیمن سوورم خ

 .....دیمهمه.....لطفا به من عالقه مند نش یلیکنم ....چون خ یم
 حرص گفتم: با

 ریدرصوود توهم شووما باالسووت......من غ ی_ هه هه......نه جانم .....انگار
جا  نیآبت یا دفعهیعشووق دارم...... هیممکنه عاشووق تو بشووم.....چون خودم 

 تفاوت و خشکش برگشت..... یب ی افهیبه ق عیسر یلیخ یخورد....ول
 گفتم.... یدروغ م یچ نیع داشتم



ص یول شت م تمیشخ شون  یخود هیسوال و من مجبور بودم  ریرفت ز یدا ن
 بدم.....

 .....میدوست دار یلیخ گرویعشق دارم....که همد هیدادم....آره خودم  ادامه
 بخاطر اون ناراحت شدم..... شبمید

کر ها یکرد ف با مشوووخصوووه  ن یتو  ه هر آ یبرا میذ م ندمیشوووو  ی، 
پسوور شوووخ و  هیمن.....کال برعکس توا ..... دی......جاوری...؟؟؟؟نخیخون
ما طونیشوو قد متوسووب....الغر.....بور....چشوو با  کال  یعنی.....یآب ی.....

 اشاره کردم....... نشییبرعکس تو.....و با دستم به باال تا پا
 هم و گفت: یتو دیکش اخماشو

 .....؟؟؟؟؟؟دیقبول کن دیخوا یحاال نم یعنی_ 
 فکر کنم..... دیگرفتم و گفتم با افهیق

 .....امشب قراره حلقه دست شما بکنم......ستیفکر کردن ن یبرا ی_ فرصت
 برگشتم طرفش و گفتم: ضیغ با

مه چ یم ی_ فکر نکن کسوو حاضوورم از ه نه...... ببرم  زمیتونه منو مجبور ک
نکن......حاالم برو کنار  دیرو انجام ندم.....پس تهد یکار هیبه زور  ی.ول...

 ......تا من برم فکر کنم..... ییجا یپارک هی
 شدمو با اخم به جلوم چشم دوختم...... نهیدست به س بعدش

پارک نگه  هی یبعد جلو قهیرو روشوون کرد....چند دق نیمکث ماشوو کمی با
ش شت......بدون توجه بهش از ما سمت باز ادهیپ نیدا سمت ق  یشدم و رفتم 

 نشستم..... مکتین هی یبچه ها......رو
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ستم شتم رو د سنامه هام.....م یرو گشا ستم االن همه چ یشنا رو بگم و  زیتون
 ..... یرو تمومش کنم.....ول یمسخره باز نیا

 هیتونستم  ی.....می.....ولدمیرو مال برداشتم و چشمم بمیج یرو از رو دستم
 یاضوور نیبه آبت یتونم به حشوومت خان بگم در صووورت یبکنم.....م گهیکار د

نام خودم.....و دوم  هیکه اول  شوومیم به  کامل بزنه  کار  هیخونه برام بخره و 
 مناسب برام جور کنه.....

مه چ ینجوریا که ه ماه  ند  عد از چ م یتموم شووود....من م زیب کا ل تونم 
 م*س*تقل بشم.....

 صورتم جا خوش کرد...... یرو یفکر لبخند نیا با
ض یمطمئن م دیبا اول شمت خان را شرا ایشه  یم یشدم ح  بینه ....تا بعد 

 بوردم ....پس..... وردهیرو همرام ن میرو قبول کنم......گوش نیآبت
به شوو هی.....نیآبت نیسوومت ماشوو رفتم  نییپا عی.....که سوورشوووهیتقه زدم 
 .....با سوال نگام کردو گفت:دتشیکش

 _ فکراتون تموم شد.......
 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

ش هیبا..... دی_ نه.....اول با شد تا با لبخند ادامه بدم.....اول  یطانیفکر  باعث 
 مشورت کنم..... دیبا جاو دیبا

 به اون داره...... یبستگ زیچ همه
 .....نیرو بد تونیشه لطفا گوش ی.....مستیهمرام ن میمتاسفانه گوش یول
شلوارش دراورد و بعد از وارد  یرو از جاش تو شیگوش یعالقگ یب با کمربند 

 کردن رمز دادش دستم......



 تر..... عیفقب سر-نیآبت
 خورمش..... ی_ نترس نم

 دوباره روم رو کردم طرفش و گفتم: یکه برم ول برگشتم
 .....ی_ راست

مر رو ببندن به ک لیموبا دینبا ونیآقا دیدون ینگام کرد که ادامه دادم.....م سرد
 شن..... یشلوارشون...؟؟؟چون نازا م بیج یبزارن تو ایبند شلوارشون 

 رو داد باال..... شهیکرد و ش یقروچه ا دندون
 .....فیزارم ....ح یم ارشیدر اخت دیمن؛ که اطالعات مف فیح
شمت خان چک  دایپ یشماره هاش رو برا ستیکه ل یحال در شماره ح کردن 
 کردم..... یم

 و روش نشستم...... مکتیرفتم سمت ن دوباره
 .....میکردم.....شرکت مهندس حک داشیپ آها

 میک یتنبس هی ادی.....میخانوم حک گهیبهم م نی.....هر وقت آبتهییفامل نمیا آخه
 زنه..... یم سشیداره ل یخانوم هیکه  وفتمیم

 گفت: یزن فیظر یرو گرفتم....بعد از چند بوق....صدا شماره
 ....دیی....بفرما1 ی_ شرکت آوا....شعبه 

 ....سیر  یاتاق آقا دیزحمت وصل کن ی_ سالم ....ب
 خانوم محترم...... ستی_ امکانش ن

 ....دیکنم....لطفا وصل کن یم نیی_ امکاش رو من تع
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زنگ زد...گفت با  یهرک یسوور گردنسووت که ه نجایشووه....مگه ا یگفتم نم -
 کار دارم ، وصل کنم به اتاقش..... سیر 

 ....دخترشم.....ستمین یمن کس ی....ولیدار ی_ معلومه دل پر درد
 هول شد..... یمنش یصدا دفعهی

عشرت م یخدا ی_ وا خانم حک یمن.....م ظه گوشوومیخوام  ند لح  ی....چ
 دستتون لطفا.....

 یگوش یبم حشمت خان تو یآهنگ پخش شد....و بعد از چند لحظه صدا هی
 .....دیچیپ

 ....؟؟؟؟یاز ما کرد یادیشد  ی_ به سالم دختر گلم....چ
ز ا یادیخشووک گفتم:_  یلیرو فراموش کرده بود.....خ شووبیانگار د شووونیا

 شما نکردم ....کارتون داشتم......
 ...و گفت:شد. یجد صداش
 اومده..؟؟؟ شیپ ی_ مشکل

 ....رونیمهندس اومدم ب ی_ بله....من االن با آقا
 _ خب....
قبولش....دوتا شرط  یمن برا یرو قبول کنم.....ول شونیخوان که ا ی_ از من م

 دارم....
 ...؟؟؟؟؟یگفت: چه شرط عیسر

تو کار درسوو هی نکهیدوم ا.....و دیو به نامم بزن دیخونه بخر هیبرام  نکهی_ اول ا
 .....دیبرام دستو پا کن یحساب



شد یجد یلیخ صداش شرط اول -تر  شرط یکنم.....ول یموافقت م تیبا   با 
 هرگز.... تیدوم

 _ چرا اونوقت...؟؟؟؟
تونه مثل  یکه م میخوام دختر حشوومت حک یهم گفتم ...نم گهیبار د کی_ 

 کار کنه....اون  نویدست ا ریکنه بره ز یملکه ها زندگ
 ریز یوقت هیخواسووتم جرو بحث کنم.....اومدو  ی.....سووکوت کردم نمی_ ول

تونم بعدا دنبال کار بگردم.....اونکه  یهم زد......خونه داشته باشم.....م یاول
 .....گفت:دیسکوتم رو د

 ...؟؟ی_ چکاوک هست
 گفتم: یسرد یصدا با

 کنم..... ی_ بله....باشه قبول م
 ذوق زده شد و گفت: صداش

تو  خوب از یلیتونه خ یم نی.....آبتیگرفت می_ خوشووحالم که با عقل تصووم
 .....یش یمواظبت کنه و هواتو داشته باشه......تو با اون خوشبخت م

 زدم و گفتم: یپوزخند
 خوام برم..... یم گهی_ د

 _ باشه باشه....خداحافا.....
شو بدم قطع کردم.....ب نکهیا بدون ست......چند ماه د ینم چارهیجواب  گهیدون

 .....زیهمه چ ریخواد بزنه ز یآقا مهندس معتمدش....م نیا

http://www.roman4u.ir/


سها ، پاک کردم که اگه آبت ستیل یرو که رفته بود تو شماره  ینجکاوک نیتما
 کرد....نفهمه چاخان کردم....

 ....نیبلند شدم و رفتم سمت ماش مکتین ی.....از رو دمیکش قینفس عم هی
 یرو گرفتم طرفش....از دسووتم گرفت و گشاشووت رو یشوودم و گوشوو سوووار

 داشبورد.....
 گفتم: یبدجنس با

 مهمه...... یلیبرات خ شی_ معلومه زا
شم نگام کرد که ب با شونه هام رو باال انداختم و لبام رو به معن یخ به  یتفاوت 

 فرستاد....و گفت: رونیب یرو با سخت من چه غنچه کردم......نفسش
 شد...؟؟؟قبوله....؟؟؟؟؟ ی_ چ

 _آره قبوله.....
باره به معن هی دو ته خ یآسووودگ ینفس  ته و موج دار بود  یلیکه الب آهسوو

 کشه....؟؟؟!!!! ینفس م نطوریچرا ا نی.....وا ادیکش
 آسم داره....؟؟؟؟؟ نکنه

 صداش برگشتم طرفش.... دنی....با شنگهینداره د ایداره  ایمن چه....؟؟؟ به
ه ب یمدت هیحاال که قراره  ی....ولدیرو گرفت میتصووم نی_ خوشووحالم....که ا

ش گهیعنوان نامزد در کنار هم د سته ها میبا شخص مقابلمون  یبهتره...به خوا
 ....می....احترام بزار

 _ منظور....؟؟؟؟!!!
....نه رفتار ....نه نوع پوشووش....نه نوع  ادیشووما خوشووم نم یچی_ من از ه

صه بگم....کال با همه چ شکل دارم....حاال که قراره  زیکالم....خال  هیشما م



ش صالح کن دیمدت به عنوان نامزد من با ....و اول از همه دیبهتره خودتون رو ا
شک شکدیاریرو در ب تونیلباس م صوصو پ ی....لباس م ست....ویمخ من رزنها

 و اونور برم.... نوریمادر بزرگم اخوام با  ینم
 یقرمز گرفتن...نفس نفس م یپارچه  هیکه جلوش  نیگاو خشوومگ هی نهویع

 زد ..... یم رونیزدم و فکر کنم با هر تنفسم از دماغم دود ب
قرمز رو  یپارچه  نکهیآخرش برام خارج از تحمل بود درسوووت مثل ا حرف

 تکون بده.....
 تم:مانند گف ادیفر یرو پر کرد......بعدش با صدا نیماش یفضا غمیج یصدا

با یهسووت یخوره.....ازت متنفرم.....تو ک ی_ حالم ازت بهم م از من  دیکه 
 هی...؟؟؟؟یباشم....تا حاال به خودت دقت کرد یجه جور یو بگ یباش یراض

 هیکشه.....درست مثل  یجوراباش رو هم اتو م ی....که حت اریس یچوب لباس
 یسوولول ک، ت بیآم هی...سووفتو دون دون....مثل یمون یم یونه اگلخ اریخ

کنس !) باکتر ومیباکتر ین وی.....!پروپروسی.....!وی....باکتر یهست جوش  یآ
خوره.....از غرور مزخرفت و  یبهم م افتیو ق پیصورت(......منم حالم از ت

بشووه  میکه بهش تفه ی؛ جور دهیجو دهیخشووکت.....با حرص و جو یرفتارا
 گفتم:

 ....شک نکن......!!!!!!!!!!!!ی....خر....چسونه....اهی....تو
که از زور خشووم  یآخر غی_ ااااااااااااه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه...................با ج

 بهم...... دمیو درو محکم کوب رونیب دمیپر نیاز ماش دمیکش
 ..حرکت کردم... نیرو بر خالف جهت ماش ادهیپ یتو و
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انتوم م نیگفتم......که آسووت یم راهیرفتم و بهش بدو ب یتند راه م ینجوریهم
 شد...... دهیکش

ا انگشت ب عیکرد.....که سر یبا پوزخند داشت نگام م نیعقب.....آبت برگشتم
 به لبش اشاره کردم و گفتم:

 .....ولم کن.....ادیپوزخندتم بدم م نی_ آها از ا
ست و ش نمیآ ستش ک شو جمع کرد و خرونیب دمیرو از د  یدج یلی.....پوزخند

 گفت:
 .....نیماش یتو دی.....بهتره برگردگهیخب بسته د لهی_ خ
ته ....؟؟؟؟هااااااا.....؟؟؟؟؟چ ی_ چ به تو اول  یبسوو بسوووه.....؟؟؟؟؟خو

بردم: بعدشووم  یم نییهوا باال و پا یکه دسووتامو تو ی.....در حالیشووروع کرد
شووود...  رفهمینفرم.....شوو هیجمش کن.....من  نارویاو..... دیتون و مون و د

 ؟؟؟؟
 پوزخند زد و گفت: دوباره
 خانومه...؟؟؟؟ هی یبرا انیشد.....آخه چه طرز ب رفهمیش یکلمه  نی_ هم

به تو ربط به گو ) هر ک ی_  به گو ، سووندله  به خودش  ینداره......گو  کارش 
 مربوطه(

 هم و گفت: یتو دیرو کش افشیق
 ......نطوریهم نمی_ ا

االن بندو بساطم رو جمع  نینکن هم یکار هیها..... ینساز ی_ َاه ......اومد
 کنم.....پشم برم......

 و سرد گفت: یجد یلیخ



و  نیماشوو یتو میدختر.....بهتره بر هی.....اونم از  ادیخوشووم نم دی_ از تهد
 ....میصحبت کن یمنطق

 چند تو جات تو فاضالب جهنمه.........هر امیبا تو بهشتم نم گهی_ من د
 شد و تند گفت: یعصبان نباریا

 .....نیماش یتو دی.....بهتره برگرددیکرد نیتوه یهر چ گهی_ بسه د
 راه افتادم..... نیازش به سمت ماش جلوتر

 .....نیماش یمن نشستم بعد اون اومد تو اول
و  نی..تا جو ماشوو...میسووکوت گشروند یکه دو تامون تو قهیاز چند دق بعد

 ....رو به من گفت:میخودمون آروم بش
 _ من هنوز سر حرفم هستم......

 برگشتم طرفش و گفتم: ضیغ با
جامش می_ اکککککک  ی........پس منم سوور حرفم هسووتم ....هردو ان

ا که همه ج تیپلو خور یلباسووا نیو تو هم ا میلباس مشووک ریی.....من تغمید
 .....یکن یباهاش گز م

سمت  یاکراه به معن با شو تکون داد....که گفتم پس برو  سر ساژ  هیموافقت  پا
 که هم لباس مردونه داشته باشه و هم لباس زنونه.....

 رو راه انداخت..... نینگام کرد و بعد ماش کمی
ساژ خ هی یجلو شت.....هردومون پ یلیپا ....جلوتر از میشد ادهیخفن نگه دا

پشووت راه  ومدیپشووت سوورش بودم.....خوشووم نمرفت.....و منم  یمن راه م
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برم....قدم هام رو تند کردم و ازش زدم جلو.....چند قدم جلو تر ازش آهسووته 
 چند لحظه بعد ، دوباره اون ازم زد جلو.... هیشدم و آروم قدم برداشتم....

 داشتن.... دهیعق یبود که به مرد ساالر ییکنم ازون مردا فک
 بازم ازم جلو زد.... ازش زدم جلو که دوباره

که از دهن  یَاه یکه....با صووودا میکرد یباهم لج م میدوتا بچه داشووت مثل
 ..... میکرد ستیهردومون در اومد.....جفتمون ا

 ....با اخم گفت:ستادیبه من رسوند و کنارم ا خودشو
 ؟یکه راه انداخت هیا یچه بچه باز نی_ ا

 .....یزن یمسابقه ازم جلو م نیمثل ماش ی_ ِا نه بابا ....؟؟؟خوبه تو ه
با ا یآبرو دارم نم من قدم م یکارات آبروم رو ببر نیخوام  نار هم   ی.....ک

 ....باشه...؟؟؟؟میزن
 _ قبوله...

به قدم زدن کرد آهسووته و مدل راه  افشیق پوی.....اونقدر تمیکنار هم شووروع 
 شد..... یمنشانه بود که نگاه همه به طرفش جلب م سیرفتنش خاص و ر 

فهیق خوش فهیخوش ق یلیییخ یعنیبود.... ا تار  ا ند  که چ هاش رو  بود.....مو
 ی غهیهم داخلشون بود رو به سمت باال شونه زده بود.....صورتش سه ت دیسف

.....چشووماش نه یمرتب مشووک ی.....پوسووتش برنز بود.....با ابروغهیسووه ت
 خی کهیت هیبود و مثل  یبادوم ییجورا هیزل..... زویخمار بود نه ردرشوووت و 

 کرد .... یسرد.....و انگار به همه با نفرت نگاه م
 .....دیارز یدم نظرم دوقرون هم نم پشیت یول



کرد در جوابش  یبود که نا خوداگاه آدم رو مجبور م دهیو اتو کش یرسم اونقدر
 بگه بله قربان.....

 .....ینجوریا ومدینم خوشم
باس مشووک یکه اون م حاال  یرو عوض م پشیهام رو درارم منم ت یخواد ل

 کنم.....
از من  تی.....که اونم به تبعستادمیا یمغازه کفش فروش هی یفکر رو برو نیا با
 .....ستادیا
سپرت بند هی سرونه و خ یکفش ا شتم  کیش یلیپ شمم رو گرفت.....برگ چ

 طرفش.....
شو رو که شک هی ینگا د ز یبودن برق م یکفش فوق العاده مردونه که از زور م

 بوق بود..... قشیکردم.....سل ریغافلگ
ستش م دیبا ست کردنش  یدونم چرا نا خوداگاه تو یکردم.....نم یدر فکر در

ستم ....چون لجش رو در ب یبودم....البته م  یتو یحرفا یو البته تالف ارمیدون
 رو.... نشیماش

 چشماش تکون دادم که به سمتم نگاه کرد..... یبرورو رو دستم
 .....دمیتو ؛ برات کفش د میبر ای_ ب

 .....ارهیرو ب میاومد داخل....به فروشنده گفتم کفش انتخاب همرام
 چند..... یشماره  -فروشنده

 گفتم: نیسمت آبت به
 _ پات چنده....؟؟؟؟

http://www.roman4u.ir/


 .....ستین یمن فروش یبرگردوند و گفت: پا گهیسمت د هیبه  سرشو
 گفتم: ونشیخنده.....و م ریز زدم

 خودت..... یبوگندوت ارزون ی......وگرنه پاگمی_ خره....شمارشو م
نه  بهم ته  گاه کرد.....الب عاد هین گاه  که آدم مور مورش  ین نا  ها.... ازو

 تاپ تاپ هویضووربان بزنه.....و بعدش  رهیم ادشی....ازونا که قلب آدم شووهیم
 نه.....ک یم

 که...... ازونا
م*س*تراح  هی.....و با چشم دنبال یزن یهم گره م یاون نگاها که پاهاتو تو  از
 پات برکه نشه..... رینکرده ز ییکه خدا یگرد یم

تا ته خوردم و با آب دهنم قورتش  یبگم همچ خالصوووه نگام کرد که خندمو 
 هنده جگر خوار نگاه نکنم...... نیا یکردم به چشما یدادم......و سع

 و محکم گفت: آهسته
 بود..... ی_ شوخ

به جونت ب یا هل  تهیزهر هال لهی....اوف تا د یپ یپات بره تو پ شوووال  گهیاالغ 
ته.....طو زادیبه آدم شیچیبره.....ه ادتیکردنو  یشوووخ ینجوریا  لهینرف

 مرده......
م .....منگهید یکرد یشوخ یجد یلیبا حرص دادم جلو و گفتم: خب خ لبامو

 ...؟؟؟؟گهی.....حاال شماره پات چنده دگهیباور کردم د
 _45..... 

باره داشووت م یکنگ نگیپا ک هیبابا ..... ولی_ ا فاز  رفت تو یبرا خوت.....دو
 گفتم: عینگاه دهشتناک ) وحشتناک( که سر



 بود..... ی_ به جان تو شوخ
پوشه کرد کفشش رو ب یکمک م رمردیپ هیبعد به سمت فروشنده که داشت به  و

 آقا..... 45گفتم: 
شتم تو یوقت شو گشا ستا یکف هت .....با تعجب بهش نگاه کرد و با ب نیآبت ید

 گفت:
 بپوشم....؟ نوی_ من ا

 اون تو رو بپوشه..... نی_ پ ن پ .....بزارش زم
 من تا به حال..... ی_ ول
 وسب حرفش : دمیپر عیسر

 ......نینره آقا آبت ادتی_قولمون 
ش با شارو پو سانه به کفش نگاه کردم .....به ستادی...و ادیاکراه کف شنا .....کار

 بهش گفتم: ی.....با خوشومدیبه پاش م یلینظرم خ
 ....نه....؟؟؟؟؟!!!!هی_ عال

 .....میبر یم نارویمعشب بود.....به فروشنده گفتم هم یلیاون انگار خ یول
 گفتم: مغازه و شخونیپ یرو برداشتم و گشاشتم رو  نیآبت یقبل یکفشا بعد
شنده ....کفش رو که از تمدیداریچند برم نوی_ ا ود انگار نو ب یزی....؟؟؟؟فرو

م آوار رو سوور نیآبت کدفعهیدسووتش گرفت...و چپو راسووتش کرد....که  یرو تو
 شد و گفت:

 ...؟؟؟؟یبفروش یخوای...؟؟؟؟کفشام رو میکن یم کاری_ معلوم هست چ
 .....شونیخوا ینم گهی_ آره....خب تو که د
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شنده گرفت و خیشد وونهی_ د شا رو از فرو سمت  یجد یلی.....؟؟؟!!!! کف
 من گفت :

ده .....و از فروشوونیزارم حراجش کن یگرفتم.....فکر نکن م ایتالیاز ا ناروی_ ا
 خواست..... کیپالست هی

 رو به فروشنده:چند شد....؟؟؟؟ نیآبت
 تومن..... 200: قابل شمارو نداره.... فروشنده

رو در اورد ....که با  فشیک نیصووودر باز موند.....آبت یغار عل یاندازه  دهنم
 اخم ازش گرفتم.....و رو به فروشنده گفتم:

 ری.....غشیزارم بچاپ یآقا نگاه نکن.....نم نیپولدار ا ی افهیآقا.....به ق نی_ بب
 باشه.... نقدریکفش ا نیممکنه ا

 با اخم گفت: فروشنده
 چرم داره ...... یکفش مال فرانسست.....تو دوز نیا
 م:دستم گرفتم و گفت یبود رو تو شخونیپ یاز کفشو که رو گهیجفت د هی

شم.....ا نیبب سه ن نیآقا....من تو کار کف ستم رستیکار فران و .....چون......د
 ی.....من که مستین یچرم فرانسو نیکفش و ادامه دادم: ا یبه چرم تو دمیکش

رم  ی.....وگرنه مبرمیم ؛ید یم 120..یاریم هیکفشارو از ترک نیا یدونم همه 
 .....گهید یجا هی

 .....120خب.... لهیخ –با اخم  فروشنده
با دو تا  یتومن 100تراول  هی نیآبت فیک یزدم و از تو یروزیاز سوور پ یلبخند

 .....شخونیپ یگشاشتم رو یتومن 10
 کرد گفتم: یکه داشت با تعجب نگام م نیبه سمت آبت و



 .....می_ بر
 گفت: نی....آبترونیب میاز مغازه اومد یوقت
 ....؟؟؟؟یزد یچونه م دیبود....؟؟؟؟حتما با یچه کار نی_ ا

شد..... تیحال نکهی_ مثل ا شت  ی افهینگاه به ق هین مارک دارت کرده بود....دا
 یدیشناسم.....د یقالتاق رو م یفروشنده ها نیزاشت.....من ا یسرت کاله م

خان من ق یکیبا  چا تا  پا متیدو  نه من چمنییرو اورد  چرم  دونمی....وگر
تا گفتم مهیچ یا هیو ترک یفرانسووو ؛ قبول  گهید یجا هی میری...؟؟؟؟

 .....میریبرات لباس بگ میبر ایکرد.....خب ب
 یاز حرفام تازه بهش نگاه کردم که چقدر ناراحت داشت با اون کفشا راه م بعد

 رفت.....
تازه ایر یراه م ینجوری_ ِد چرا ا ته..... پا  نی....؟؟؟؟فک کن کفش خودت 

 راحت تره ....مطمئن باش.....آزاد راه برو.....
شت.....فکر ک هی شو مثل قبل محکم بردا سرد به من انداخت و قدم ها م ننگاه 
 بهش برخورده بود.... یلیخ گهید
 کردم..... یو شروع به بررس یلباس مردونه فروش یمغازه  یتو دمیچیپ
سپرت بهاره  هی شش، با  ؛یقهوه ا یکت ا ست یاندام رهنیپ هیهمرنگ کف  نیآ

 کیش یلیخ یشلوار کتون کرم مردونه  هی......اون دوتارو با یکوتاه کرم قهوه ا
 از فروشنده گرفتم.....

 .....کردینگاه م نیکه با اخم به زم نیرفتم سمت آبت و
 و بپوش...... ناریبرو ا ایوقت....ب هی یخان.....غرق نش نیآبت ی_ ه
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 دستم کرد...... یتو ینگاه به لباسا هینگاه به من و  هی نیآبت
 ت:گف یرلبیرفت ز یگرفت و به سمت اتاق پرو م یکه لباسا رو م یحال در

 حاال..... شهی_ نوبت منم م
 لباسا رو نگاه کردم..... هیلبخند زدم و بق هی
 بعد در اتاق پرو رو زدم و گفتم: قهیچند دق هی

 ....؟؟؟شونیدیشد...؟؟؟پوش ی_ چ
 در اتاق رو باز کرد..... آروم

 شیکلیبدن ه تی با کت روش ، چنان ف ِشوورتیدهنم باز موند.....ت دنشید با
 خواست نگاش کنه.....ست ست شده بود..... یبود که آدم همش دلش م

 م:خسته و کالفش گفت ی افهیو سرخوش کردم و با لبخند به ق زیر یخنده  هی
 _ آهان حاال شد......دو زار اومد روت....

 کردم......ادامه دادم..... یکتش رو صاف م ی قهیکه  یو در حال کیرفتم نزد و
 .....گایدر حد الل یشد پی_ خوشت

هش چقدر ب دمیشده بود....نگاه کردم، تازه فهم رهیبه چشماش که بهم خ یوقت
 .....کمینزد

م لبخند بهش زدم و گفت هیقدم عقب رفتم.....با خجالت  هیشرمم شد و  دفعهی
: 

 .....گهید می_ خب بر
شلوارش  یزیچ نکهیتفاوت ، بدون ا یب یلیخ شو ازم گرفت و کتو  بگه.....نگا

 دستش و جلوتر از من ...رفت سمت فروشنده ..... یرو انداخت رو
 پول لباسا رو پرداخت کرد..... عیفرصت چونه زدن بهم نداد و سر اصال



س رهینگاه خ متوجه شدم..... زیآم نیو تح سمتش  شنده به  بخند ل هیدختر فرو
 انتخاب لباس حرف نداره...... یمن تو ی قهیزدم.....سل

 ....و داد دستش.. یکیپالست یو شلوارش رو فروشنده براش گشاشت تو کت
 ......رونیتوجه به منه بنده خدا از در مغازه زد ب یب بازم

 .... ستمیکرد ....که باعث شد، منم با ستیا کدفعهی.....که دمیدو دنبالش
 و رو بروم قرار گرفت...... دیپاشنه پا چرخ یرو
 که لباش رو کج کرده بود به سمت باال گفت: یدر حال یگر یموذ با

 _ خب حاال نوبِت توِا.....
 خالق..... جلل
ند م مثال نه....؟؟؟؟ یاالن داره لبخ نه....؟؟؟؟ یم یدهن کج ایز داره  ایک
 کنه...؟؟؟؟!!!! یم کاریداره چ ای....

 خیم ی....همچگهیخدا.....بسووته د یکند.....ا یظاره ممرا ن ینیچرا همچ نیا
 ....وارمیشده انگار من د

ار داره آخه....انگ ستین زمی.....هگهیبزنم تو چشمشا.....بسته د گهیم طونهیش
 کنه..... یدرخت نگاه م هیبه 
 البته به فکر اره کردنشه..... و

گار گاه مزخرفش خ یلیمتوجه شووود خ یان ته و ن باال رف لب  با اون  ته   مریوق
 شده......

 عقب گرد کرد.... چون
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 یاز حرفام تازه بهش نگاه کردم که چقدر ناراحت داشت با اون کفشا راه م بعد
 رفت.....
تازه ایر یراه م ینجوری_ ِد چرا ا ته..... پا  نی....؟؟؟؟فک کن کفش خودت 

 راحت تره ....مطمئن باش.....آزاد راه برو.....
شت.....فکر کنم  هی شو مثل قبل محکم بردا سرد به من انداخت و قدم ها نگاه 
 بهش برخورده بود.... یلیخ گهید
 کردم..... یو شروع به بررس یلباس مردونه فروش یمغازه  یتو دمیچیپ
 یچسووبون مشووک تشووریت هیبژ؛ همرنگ کفشووش، با  یکت اسووپرت بهاره  هی

 یلیخ یمردونه  یمشووک نیشوولوار ج هیچشوومم رو گرفت......اون دوتارو با 
 از فروشنده گرفتم..... کیش
 .....کردینگاه م نیکه با اخم به زم نیرفتم سمت آبت و

 و بپوش...... ناریبرو ا ایوقت....ب هی یخان.....غرق نش نیآبت ی_ ه
 دستم کرد...... یتو ینگاه به لباسا هینگاه به من و  هی نیآبت
 ت:گف یرلبیرفت ز یگرفت و به سمت اتاق پرو م یکه لباسا رو م یحال در

 حاال..... شهی_ نوبت منم م
 لباسا رو نگاه کردم..... هیلبخند زدم و بق هی
 بعد در اتاق پرو رو زدم و گفتم: قهیچند دق هی

 ....؟؟؟شونیدیشد...؟؟؟پوش ی_ چ
 در اتاق رو باز کرد..... آروم

 شیکلیبدن ه تی با کت روش ، چنان ف ِشوورتیدهنم باز موند.....ت دنشید با
 خواست نگاش کنه.....ست ست شده بود..... یبود که آدم همش دلش م



 م:خسته و کالفش گفت ی افهیو سرخوش کردم و با لبخند به ق زیر یخنده  هی
 وت...._ آهان حاال شد......دو زار اومد ر

 کردم......ادامه دادم..... یکتش رو صاف م ی قهیکه  یو در حال کیرفتم نزد و
 .....گایدر حد الل یشد پی_ خوشت

هش چقدر ب دمیشده بود....نگاه کردم، تازه فهم رهیبه چشماش که بهم خ یوقت
 .....کمینزد

م لبخند بهش زدم و گفت هیقدم عقب رفتم.....با خجالت  هیشرمم شد و  دفعهی
: 

 .....گهید می_ خب بر
شلوارش  یزیچ نکهیتفاوت ، بدون ا یب یلیخ شو ازم گرفت و کتو  بگه.....نگا

 دستش و جلوتر از من ...رفت سمت فروشنده ..... یرو انداخت رو
 پول لباسا رو پرداخت کرد..... عیفرصت چونه زدن بهم نداد و سر اصال

سو  رهینگاه خ متوجه شدم..... زیآم نیتح سمتش  شنده به  بخند ل هیدختر فرو
 انتخاب لباس حرف نداره...... یمن تو ی قهیزدم.....سل

 ....و داد دستش.. یکیپالست یو شلوارش رو فروشنده براش گشاشت تو کت
 ......رونیتوجه به منه بنده خدا از در مغازه زد ب یب بازم

 .... ستمیکرد ....که باعث شد، منم با ستیا کدفعهی.....که دمیدو دنبالش
 و رو بروم قرار گرفت...... دیپاشنه پا چرخ یرو
 که لباش رو کج کرده بود به سمت باال گفت: یدر حال یگر یموذ با

 _ خب حاال نوبِت توِا.....
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 خالق..... جلل
ند م مثال نه....؟؟؟؟ یاالن داره لبخ نه....؟؟؟؟ یم یدهن کج ایز داره  ایک

 کنه...؟؟؟؟!!!! یم کاریداره چ ای....
 خیم ی....همچگهیخدا.....بسووته د یکند.....ا یمرا نظاره م ینیچرا همچ نیا

 ....وارمیشده انگار من د
ار داره آخه....انگ ستین زمی.....هگهیبزنم تو چشمشا.....بسته د گهیم طونهیش
 کنه..... یدرخت نگاه م هیبه 
 البته به فکر اره کردنشه..... و

گار گاه مزخرفش خ یلیمتوجه شووود خ یان ته و ن باال رف لب  با اون  ته   مریوق
 شده......

 عقب گرد کرد.... چون
سمت  شویهمچنان نگاه موذ نیآبت  هیحفا کرد و جلوتر از چکاوک راه افتاد به 

 ...یلباس زنانه فروش
 و کنارش قرار گرفت.... دی؛ دو چکاوک

 کرد .... یهم به داخل مغازه رفتن....چکاوک با استرس به لباسا نگاه م اب
سا تازه شد قراره لبا شک یمتوجه   هی....به مامانش قول داده بود تا  ارهیدر ب شویم

 قرار مسخره....َاه ه ه ه..... هیحاالبخاطر  یبپوشه...ول یسال در سوگش مشک
 سمت از فروشگاه چرخوند.... هیکه صداش کرد ، نگاشو به  نیآبت
 ...چکاوک.. یدستا یگشاشت رو شویانتخاب یشد و لباس ها کینزد نیآبت

 با ترس گفت: چکاوک
 ....یلیخ نایپوشم....ا ینم ناروی_ من.....من ا



 اخم کرد و گفت: نیآبت
 نرفته...؟؟؟!!!! ادتی_ قولمون که 

 جلفن..... یلیخ نایآخه ا ی_ ول
 شونه هاش رو انداخت باال و با ابرو به اتاق پرو اشاره کرد.... نیآبت

نگ و ت یمانتو هیشووال زرد....با  هیبه لباسووا نگاه کرد .... گهیبار د هی چکاوک
دلش  یرنگ..... چکاوک تو یخاک بیج شیشوولوار شوو هیقرمز....با  غیج

 استفراغ ترم وجود داره...؟؟؟؟ نیاز ا قهیسل یعنیگفت.....
واد خ یزد م یو نگاهش رو که به سمت چکاوک دوخته بود ، داد م افشیق البته
 ....ارهیکنه و لج چکاوک رو در ب یتالف

کاوک فت....آبت چ تاق پرو ر مت ا به سوو خواسوووت  یدلش م نیسوورخورده 
 بخنده....

نده عهی...؟؟؟؟!!!!!بخ مد ....اون داشوووت چ دف  یم کاریبه خودش او
ندس آبت خاور  سی...؟؟؟؟ر تیهدا نیکرد.....؟؟؟؟مه کت....اول  شوور

نهیم خت.....ا هی.....ا ندا پاش ا تا  به سوور  گاه  باسوووا چ نین  یبود تو یل
 تنش...؟؟؟؟

 خورد..... یکفشا به اون نم نیلباسا و ا نیا
 .....ختیبه هم ر اعصابش

پوشووه..؟؟؟!!!که  یلباس م یداشووت چکاوک چه جور یبه اون چه ربط اصووال
نا قرار بگ نیا یحاال تو به قول ب رهیتنگ مل  یخودیو بخواد  که داده ع

 کنه....؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 زاشت....!!!!!!!!!!!؟ یداشت سر به سر چکاوک م یچ یبرا
 موهاش ..... یدستاش رو کرد تو ی پنجه

 ...؟؟؟؟!!!!!!!!کردیم کاریکرد....داشت چ یم کاریچ داشت
 کرد...... یرو تموم م یباز نیا دیرو گرفت ....با مشیتصم
تا لباسوواش رو عوض کنه.....که در اتاق  یرفت سوومت اتاق پرو کنار عیسوور

 که چکاوک داخلش بود باز شد..... یپرو
 چکاوک جلوش ظاهر شد..... و

 دود شد رفت هوا..... ماشیتصم ی همه
 کرد..... یاتاق پرو بهش نگاه م یمردد و خجالت زده تو یا افهیبا ق چکاوک

قرمز  یبود که موهاش مشخص نشه.....مانتو دهیاونقدر جلو کشزردشو  شال
ستگش ها یم ییخودنما فشیبدن ظر یبدجور تو ال بدنش کام یکرد....برج

 کرد..... یم یدلبر کشیمشخص بود و کمر بار
 یمزخرف بود ...ول پشیخنده دار شوووده بود و ت یلیبا اون شوولوار خ نکهیا با
 تو چشم بود.... یلیخ

تا ا یب افشیکرد ق یسووع صووورت چکاوک رنگ عوض  نهمهیتفاوت بشوووه 
 نکنه.....موفق هم شد.....

 به صداش داد و گفت: یمسخره و خشک لحن
 .....میو براتون کفش انتخاب کن میقدم بزن کمی می_ خب مادموزل.....بهتره بر

 گفت یآهسته و ترسان یبا صدا چکاوک
 گفت: یآهسته و ترسان یبا صدا چکاوک

 آخه من.... ی...؟؟؟؟ولینجوری_ ا



 گفت:قولمون...؟؟؟؟؟ یبه تند نیآبت
 وسب حرفش و گفت: دیچکاوک پر که

 خب.... لهی_ خ
جبورش م نکهیخواست بخاطر ا یم نیآبت یدوباره برزخ شده بود.....ول افشیق

 کنه ازش..... یریرو عوض کنه....حالگ پشیکرده ت
 دراز کرد.... رونیب دییبفرما یو دستش رو به معن ومدیکوتاه ن پس

پسر  ی رهیدخترها و نگاه خ زیگشاشت و نگاه تمسخر آم رونیتا پاشو ب چکاوک
به آبت دیفروشوونده رو د باره خجالت زده و ملتمس  به اون  یکه ب نیدو توجه 

 کرد نگاه کرد ..... یداشت پول لباسا رو حساب م
 یو ساکت شده بود و از اون حرفا یچکاوک خجالت نقدریا دفعهی نکهیاز ا نیآبت

 برد.... ینبود ل*ذ*ت م یادبانش خبر یتند و ب
اوک چک نکهیتوجه باشووه به ا یکرد ب یم یداشووت و سووع یقدم بر م نهیطمأن با

 کنه..... یم میمدام خودش رو پشت شونه ها و بازوهاش قا
 آخر رو بزنه.... یخواست ضربه  ی....م ستادیا یکفش فروش هی یجلو
 داخل که چکاوک هم دنبالش رفت..... رفت

نه ند تر پاشوو فت ب نیبل ماره  ی.....وقتارنیکفش قرمز رو گ پارو  یشوو
 ادهسووتیپشووت کمرش ا کینزد یلی....برگشووت طرف چکاوک که خدنیپرسوو

 پسر چشم زاغ فروشنده خودش رو پنهان کنه.... دیخواست از د یبود.....و م
 : دیسرخش کرد....آهسته پرس یکه به گونه ها یاز نگاه بعد

 پات چنده...؟؟؟؟ ی شماره
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 گفت: یبرن....تند رونیخواست هر چه زود تر از مغازه ب یکه م چکاوک
 _36........... 
 ..... نیپشت آبت دیدوباره خودش رو کش و

 گرفتش از چکاوک خواسووت نکهیشووماره رو به فروشوونده گفت و بعد از ا نیآبت
 بپوشدشون.....

 نگاه به کفشا کرد.... هیو  نینگاه به آبت هیبا تعجب  اوکچک
شو ش اخما شکا یتو دیک قدم  شیپ نیکنه که آبت تیهم و دهنش رو باز کرد تا 

 شد و گفت:
 _قولمون ....!!!!!!

 بعدش هم ابروهاش رو باال انداخت..... و
 .....ستادیو ا دیکفشا رو پوش یبه سخت چکاوک

داخت بود چنگ ان نیکه همون کت آبت زیچ نیتر کیحفا تعادلش به نزد یبرا
..... 
 از حساب کردن از مغازه خارج شدن.... بعد

به حال همچ یبا کفشوووا راه م یسووخت به تا  پاش نکرده  یزیچ نیرفت ....
 یم راه رفتنش یکفشووا باعث قر نینوع راه فتن با ا نیدونسووت ا یم یبود....ول

 شه.....
 پنهان کنه.... نیکرد خودشو پشت آبت یم یسع هنوزم

 ییا...و سرونیآقا زیخانم ها....و نگاه ه زیکه رفتن از نگاه تمسخر آم گهید کمی
 شد.... یتأسف براش تکون داده م یکه به نشونه 

 شدن..... ریو اشکاش سراز دیو خجالتش به اوج رس شرم



 کرد.... یم هیصدا گر یب
 ...به عقب برگشت . نیف نیف یصدا دنیبا شن نیبعد ....آبت ی قهیدق چند

شکا دنید با شما یروون رو یا شدت سشیخ یصورت چکاوک و چ ....از 
 ..... ستادیتعجب ا

بل ق یشد ....ول یکفشش چپک یچکاوک تعادلش رو از دست داد و پاشنه  که
 .... وفتهیب نکهیاز ا
شون داد . نیآبت سرنا خوداگاه عکس العمل ن بازوهاش رو گرفت و  ریز عی...و 

 .....ستهیکمکش کرد صاف با
 ....دیدستش رو پس کش عیبعد سر و

 شد و با التماس گفت: لیچکاوک به هق هق تبد ی هیگر
 جا لباسام رو عوض کنم.... هی می_ تروخدا....تروخدا بر

 دوباره هق هق کرد.... و
 زده گفت: رتیح یبا صدا نیآبت

سه به  یامروز یکردم دخترا ی_ من فکر نم شن ، چه بر شته با شرم دا صال  ا
 ....رهیبگ شونیاز شدتش گر نکهیا

 گفت: شیگر ونیدر م ینسبتا بلند یجبهه گرفت و با صدا چکاوک
شوووه.....الاقل مال من که  ینم یمیوقت با گشر زمان قد چی_ شوورم دختر ه

 نشده....
 گفت: عیسر نیآبت

 خب داد نزن... لهی_ خ
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 .....هگید یلباس فروش هیکرد به سمت  تشیدستمال گرفت طرفش و هدا هی
تا ا یکنه ....فکر نم یریخواسوووت حالگ یم فقب حد آزرده خاطرش  نیکرد 

 کنه....
 مغازه.... یتو رفتن

 بیو ج ها یکمرنگ که دوختگ یآب یمانتو هیپررنگ ....با  یشووال آب هی نیآبت
کرد و  انتخاب یخی یآب یشلوار لوله تفنگ هیداشت .....با  دیها و کمر بند سف

 داد به دست چکاوک....
اق انداخت ات ینگاه به در بسته  هی نیاتاق پرو ....آبت یتو دیچپ عیسر چکاوک

سا که کل ه نکهیلحظه بخاطر ا هیو  شویچکاوک رو با اون لبا شون م کل  دادین
 پاساژ گردونده بود از خودش بدش اومد.... یتو
 مغازه کفش هم بود.... یتو

سف هی شنه تخم مرغ دیکفش  شت رو یپا شد تا شخونیپ یهم گشا  و منتظر 
 .....رونیب ادیچکاوک ب

 .....دیاتاق پرو اشکاش رو پاک کرد و لباسا رو پوش یتو چکاوک
 .....ومدنیخانومانه بودن و بهش م یلیلباسا خ نیا

 بود..... یشکل نیا نیآبت یاصل ی قهیسل پس
 رفت ..... رونیاتاق پرو ب از
 گرفت..... نیسمتش ، نگاهش رنگ تحس دیچرخ عیسر نیآبت

 جلو و کفشارو هم به دستش داد..... رفت
 و آروم گفت: دیپکر شده بود.....کفشارو پوش یلیخ چکاوک

 .....می_ زود تر بر



 .....نیرفتن سمت ماش نباریپول لباسا رو حساب کرد و با چکاوک ا عیسر نیآبت
 که نشستن..... نیماش یتو
 بم و مردونش به حرف یبا صوودا یسووخت بود ول یلیبراش خ نکهیبا ا نیآبت

 اومد و آهسته گفت:
 خوام..... ی_ بخاطر کارم معشرت م

 یزدش توجه رتیبه چکاوک فرصت حرف زدن بده و به نگاه ح نکهیقبل از ا و
 رستوران..... کیکرد به سمت  تیرو هدا نیکنه ....ماش

 رستوران فوق گنده نگه داشت..... هی یجلو نیآبت
 شد و به طرف رستوران حرکت کرد.... ادهیپ نیبگه از ماش یزیچ نکهیا بدون

 نقش کرفسو دارم..... نجایکه ا منم
 یکنارش که بازم ازم جلو زد و از در باز دمیو خودمو کشوو رونیب دمیپر عیسوور
 براش نگه داشته بود ؛ رفت داخل...... شخدمتیکه پ

 د.....خم شده بو کمیبود و  دهیپوش دیدست سف هیکت و شلوار  هی شخدمتیپ
سوز دیلقمه نون چقد با هی....برا  چارهیب شه....با دل ست ب س یدال را الم بهش 

 گفتم.... دیکردم و خسته نباش
 .....رونیب دیوزق ؛ ورقلمب نهویچشماش ع دهید وونهید هیانگار  هک

 دوال راست بشو که قلنجت ه*ر*ز بشه....والله..... نقدریبه من چه ا اصال
 پشتش نشسته بود و روبروش نشستم.... نیکه آبت یزیسمت م رفتم

 توجه به من سخت مشغول خوندن منو بود..... بدون
 صورتم که سخت بخونم.... یبرداشتم و گرفتم جلو یکی منم
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 ....؟؟؟؟هیچه کوفت گهید نای....االللللله
نه)ا-(یکیتاکو)مکز-پاکورا-(ینی)چگرولیا -آبوالبوال -(ییایتالیکالزو

مفرکه -یلندیامام با-(ی)هندمهیک-(ی)هندگنیبگاراب -یپلورال هند-الیتورت
ته فرکاسوووه-(یبالجرز)عرب نانی)سووویپاسووت-هو پان-9یو -تیپل شیاسوو

 -(ی)ژاپنیاکیسوک
 بلند گفتم: یمتعجب یاسم با صدا نیخوندن اول با

 _ آبوالبوالاااااااا....؟؟؟؟؟!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 خوندم..... شویخفه شدم و بق نیبا نگاه آبت که
 ....؟هیدونستم چ ینم دونشمی یحت
 خواد بهم بخنده..... یجاِا منو اورده....؟؟؟؟حتما م نجامیآخه ا َاه

 شده.... رهیبهم خ نهیدست به س دمیمنو بهش نگاه کردم که د یاز باال آروم
 کردم و منو رو باز جلوم گشاشتم.....که گفت: یسرفه ا تک
 ...؟؟؟؟دیخور یم ی_ چ

 _ من....ُام.....خب من.....
 .....یکردم که لجم گرفت اساس شخندشیپر از ر ینگاه به چشما هی

ستامو با باال و پا یصدام رو ولوم دادم و در حال دوباره صدام حرکت  نییکه د
 دادم گفتم: یم

بهم  یبخند یخوا ی.....؟؟؟؟االن می....؟؟؟؟هان....؟؟؟؟که چی_ که چ
 یم یکار هی....؟؟؟خب بخند.....نه اصووال هیدونم چ یرو نم چکدومیکه ه

 .....یخر غلت بزن کایسرام نیا یکنم که از خنده رو



شمام سم غشاها حرکت دادم که  چ شارمو رو ا شت ا ستم و انگ  یزیچ هیرو ب
 .....ادیب یشانسک

 لب گفتم: رینقطه نگه داشتم و ز هی یرو
 اقبال.... ایشانس  ای_ 

 (.......ی)هندمهیرو باز کردم.....ک یکیچشمم رو و بعدش اون هی اول
 بود...... نهینگاه کردم که هنوزم دست به س نیبه آبت دوباره

 شدم.....و گفتم: نهیدست به س منم
 جلوتو نگرفته....... ی.....کسگهی_ خب بخند د

 کهنیدستش فراخواند.....و بدون ا یگارسون رو با اشاره  یجد یلیاون خ یول
 بهش نگاه کنه گفت:

 پرس کالزونه به همراه ساالد فصل و آب انبه..... هی_ 
 ن خواست تا منم سفارشم رو بگم.....بعد با اشاره دستش از م و

 آروم گفتم: منم
 ....به همراه ساالد فصل و آب......مهی_ ک
 گارسون رفت..... یوقت
 گفت: نیآبت

 ....؟؟؟؟یبخور مهیک یخوا یم ی_ مطمئن
 گرفتم و طلبکار گفتم: جبهه

 هست....؟؟؟؟؟ ی_ آره مشکل
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ستوران نگاه  ی گهیسمت د هیباال انداخت و به  یالیخ یهاش رو با ب شونه ر
 کرد.....

** 
مز، ، فلفل قر اهیفلفل سوو لیتند از قب یلیخ یها هیکه ادو یهند یی: غشامهیک

 دارد.... یفلفل سبز و پودر کار
ارند گش یاز پودر گندم م یریخم نیکه مواد غشارو ب ییایتالیا یی: غشاکالزونه

 کنند... یداده و سرخ م چیو مثل قطاب پ
 و رفت..... دیچ زیم یگارسون غشاها رو رو یوقت
مشووتاقانه به چکاوک چشووم دوخت تا عکس العمش رو بعد از خوردن  نیآبت
 ....نهیقاشق بب نیاول

کرد و  نیبشووقاب آبت یتو یبرشووته  یها ینگاه با حسوورت به گردال هی چکاوک
 نیکدو تز  یشود که انگار روش با حلقه ها رهیبعد به سووپ سوفت جلوش خ

 شده بود....
 نده..... نیباشه و فاز خنده به آبت الیخ یکرد ب یسع

 جلوش کرد و گشاشت یکاسه  اتیاز محتو زیقاشق برداشت و لبر هی لکسیر
 دهنش .... یتو

 لمس زبونش با غشا..... نیاز اول بعد
...لقمه رو قورت داد.....فقب از گشاد شد.....قاشق از دستش افتاد . چشماش

 گششت ....فلفل........ زیچ کیذهنش 
کرد که قاشووق از دسووتش افتاد و دسووتش  یبه چکاوک نگاه م روزمندانهیپ نیآبت

 رفت به سمت گلوش ..... عیسر



 نفسش رو نگه داشته بود.... انگار
خورد حالش بهتر از  یرو م یتند یغشا نیهمچ یحق داشووت هر کسوو خب

 اون نبود.....
 شد ..... یچکاوک جار یاز چشم ها اشک

 آب دراز کرد..... وانیبا ترس دستش رو به سمت ل ومدی یباال نم نفسش
 ت....آب رو برداش وانیکرد که ل یبه چکاوک نگاه م نهیهنوزم دست به س نیآبت
فس ن یشکست و بعد صدا یبد ی....و با صدانیزم یاز دستش افتاد رو یول
 چکاوک خارج شد.... یاز گلو یمانند نیه
 با تعجب بهش نگاه کرد.... نیآبت

 باز مونده بود.... ژنیاکس افتیدر یو دهانش برا دیلرز یم دستاش
 خس دار چکاوک بلند تر شد....... ینفس ها یصدا

 همونجور روون بود..... اشکاش
 گفت: رتیبا ح نیآبت

باز نینه اونقدر که ا یچته...؟؟؟؟تند هسوووت ول_ تو  ها رو در  یمسووخره 
 .....یاریب

شده  چکاوک شاد  شمش رو تا رو یبا عجز مردمک گ باال  نیصورت آبت یچ
 .....ومدیاورد ....نفسش باال نم

 کرد هر لحظه خواهد مرد..... یم احساس
کاوک ف یکه فکر م نیآبت گال و  یم یباز لمیکرد چ نه.....چن کاردش رو ک

 برداشت تا غشاش رو بخوره ....
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 در همون حال گفت: و
 .....ارنیب گهید یغشا هیبرات  ی.....و بگی_ بهتره تمومش کن

 لقمه رو در دهانش گشاشت.... نیاول ای یول
 رد....برخورد ک نیبه زم یبلند یبه عقب برگشت و با صدا یبا صندل چکاوک

 ......زیپشت م یخال یجا دنیصدا و د دنیبا شن نیآبت
 بلند و به طرف چکاوک رفت..... زیاز پشت م عیسر

صورتش به کبود نیزم یرو چکاوک صدا زدیم یافتاده بود ....  ینفس ها یو 
 بلند تر شده بود..... شیسطح

 گفت..... یم یزیو هر کس چ ومدنیحاضر در رستوران به سمت اونا م افراد
 با وحشت کنار چکاوک زانو زد......و سرش رو بلند کرد..... نیآبت

 :دیپرس تند
 شده...؟؟؟؟چت شده...؟؟؟؟!!!!! ی_ چ

 نگاه کرد و نیورم کرده و سوورخش به آبت یچشووم ها نیاز ب یبه سووخت چکاوک
 گفت: دهیبر دهیبر

 .....دا...ر....م ....به....ف...ل......تی_ ح.....س....ا.....س....
 نتونست ادامه بده و چشماش بسته شد.... هگید

 خس خس نفسهاش بلند بود..... یهمچنان صدا یول
 نگاه کرد و نیورم کرده و سوورخش به آبت یچشووم ها نیاز ب یبه سووخت چکاوک

 گفت: دهیبر دهیبر
 ....دا.....ر...م .....به....ف...ل......تی_ ح.....س....ا.....س....

 نتونست ادامه بده و چشماش بسته شد.... گهید



 خس خس نفسهاش بلند بود..... یهمچنان صدا یول
 معطل نکرد..... نیگفت ....آبت نویا تا
ستش رو ز هی ستش رو ز هیگردن و  رید شت و مثل پر  یزانوها رید چکاوک گشا

 بلند کرد و به آغوش گرفت..... نیزم یبدنش رو از رو
 ....دیدو نشیرو کنار زد و به سمت ماش تیجمع عیسر

 کیگردن چکاوک برداشووت و پشووت کمرش گشاشووت....و  ریرو از ز دسووتش
و باز ر نیچکاوک گشاشت تا بتونه در ماش یپاها ریپاش رو از زانو باال اورد و ز

 کنه....
 نشوند و کمربندش رو بست..... یصندل یرو رو چکاوک

 فت و نشست.......راننده ر یشتاب به سمت صندل با
 پرواز کرد.... مارستانیبه سمت ب بایرو روشن و تقر نیماش

زد و بعد از سالها احساس وحشت رو با تک تک سلولهاش  یتند تند م قلبش
 کرد.... یاحساس م

با صدا  نشیس یافتاده بود و قفسه  یصندل ینگاه به چکاوک که ِسر شده رو هی
 شد ...کرد.... یپرت م نییاومد به باال و پا یکه از گلوش م یتق تق ی

 گفت: بلند
 _ لعنت به من.....لعنت.....

 چکاوک رو لمس کرد و گفت: یراستش رو از فرمون جدا و بازو دست
 کنم...... ی_ چکاوک.....چکاوک.....خواهش م

 التماس ادامه داد....: با
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 کنم..... یبگو ......خواهش م یزیچ هی_ 
 برد..... یبه سر م یوک همچنان در حالت ل*خ*تچکا یول
ستش رو ب یبا کالفگ نیآبت شدش رو  نید شت  ست م موهاش فرو کرد و بعد د

 ......دیفرمون کوب یرو تیبا عصبان
 به چکاوک نگاه کرد...... دوباره

 ....!!!رهیلحظه به ذهنش اومد اگه بم هی
 .... دیکش ادیعجز فر با

 زارم..... یزارم......نم ینداره....امکان....نه.....من نم_ امکان 
 گاز فشار داد.... یرو شتریپاشو ب و

 رفت.... یم مارستانیو به سمت ب دیکش یم ییال نایماش نیب از
 نگه داشت.... یورود ی.....جلودیرس باالخره

 بشه.... ادهیپ نیاز ماش نکهیا بدون
ستاش سر د ش عیرو دراز کرد ......چکاوک رو در آغوش گرفت و   هادیپ نیاز ما
 شد.....

س یحال در سبک چکاوک رو به  سم  شرد به داخل ب یم نشیکه ج ستیف  انمار
 .....دیدو
ه ترسش ب نی....و ارفتیهم نم نییچکاوک باال و پا ی نهیس یقفسه  یحت گهید

 کرد..... یاضافه م
 ت:لرزان گف ییو صدا شیرفت....و با تشو دیمرد با روپوش سف هیسمت  به

فل......م تیکنم.....حسووواسوو ی_ خواهش م .....ر.... یمی....داره.....فل
 ......کشهی.نه.....نفس نم



 تونه نفس بکشه..... یحرف احساس کرد خودش هم نم نیبا ا و
 شدن....... کیتا پرستار با تخت روان نزد چند

ست چکاوک رو اون رو بزاره .....مخو ینم دلش س یا از خودش جداش  دیتر
 زنده حس نکنه...... گهیکنه و اونو د

 با قدرت دستاش رو از دور چکاوک باز کرد.... دکتر
سمت چکاوک متما یمرد کی و ستهاش روکه به  شد رو مهار  یم لیبدن و د

 کرد.....
 انتقال دادند..... یتخت چکاوک رو به اتاق عیها سر پرستار

 ......دندیدو دکتر هم به همان سمت دو و
 حس شد.... یب نیرفتن چکاوک آبت با

 نشوند.... یصندل هی یکرد اونو رو یکه مهارش م یمرد
 دستاش گرفت و محکم فشار داد.... یسرش رو تو نیآبت
خانوادش  ریممکن بود....مرگ اون دختر غ ری....غنه رو ممکن بود....جواب 
 داد...؟؟؟؟؟ یم یچ

 پر فلفِل.... یهند یاون بود که نگفت غشا ریتقص
ل به زبون سوخته از فلفل چکاوک مث تیخواست با موفق یاون بود که م ریتقص

 ....یدادیبه حرف من گوش م دیبچه ها بخنده و بگه با
 خواست بخنده.... ینم نه
 دونست.... ینم
 دونست..... ینم
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 .....اگه.....اگه
 .... ارهیدر م یاون بود که فکر کرد چکاوک داره مسخره باز ریتقص
 اون بود که چکاوک نفس نداشت..... ریتقص
 مرد..... یمرد.....اگه م یاون بود....اگه م ریتقص

 که چکاوک رو برده بودن رفت..... یو به سمت اتاق دیترس از جاش پر با
 داد.... هیتک واریروبروش به د یصحنه  دنید با
س یکی سک اک شته بود .......  یرو رو ژنیما ه ب یکیصورت چکاوک نگه دا

 یآمپول بزرگ حاو هیدستش  یکیبه اون  یکیکرد....و  یدستش سرم وصل م
 کرد...... یم قیرو تزر دیسف یماده  کی

اون همه آدم محاصره شده بود نگاه کرد و قلبش  نیبدن کوچک چکاوک که ب به
 فشرده شد.....

 نفر....؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!! هی.....!!!چند نفر به نامردا
وز ر کیساعت..... کی....قهیدق کی.....هیثان کیدونست چقدر گششت  ینم

 قرن..... کیسال.... کیماه.... کی.....
د صورت چکاوک سفت کردن یرورو  ژنیو ماسک اکس ستادندیاز تکاپو ا دکترا
..... 

 دونه دونه از اتاق خارج شدند.... و
 آروم به کنار تخت چکاوک رفت..... ییترس و قدم ها با

 رفت..... یم نییمنظم باال و پا نشیس ی قفسه
 ماسک هم مشخص بود..... ریلباش از ز یکبود



سته م گهیسرخش که د یپلکا شت....آه مژه هاش هنوز .....و دیپر یورم ندا
 بود..... سیخ

ته نه  آهسوو به گو مدش نزد یپشوووت دسووتش رو  کرد و نرم روش  کیبرا
 نگاه کرد..... نشیس ی.....دوباره به قفسه دیکش

 کربن ، دیاکس یشه....و د یداره دم م ژنیخواست مطمئن بشه اکس یم انگار
 بازدم.....

 چکاوک نگاه کرد.....دستش رو از صورتش جدا کرد..... یبه چهره  دوباره
 قدم عقب رفت..... کیکه بهش زل زده بود  یحال در

شماش ست.....نفس عم چ ش یقیرو ب سر دی......چرخدیک از اتاق خارج  عیو 
 شد.....

داد و چشماش رو  هیتک واریراهرو نشست ....سرش رو به د یتو مکتین یرو
 بست .....

 .....گهید قینفس عم هی
 رهیچشووماش رو باز کرد و به سووقف خ عی.....سووردیگونش چک یرو یا قطره

 کرد...؟؟؟؟؟ یچکه م مارستانیشد.....سقف ب
 ممکن بود..... ریغ نیا

 اومده باشه..... رونیاون ب یقطره از چشما نیا نکهیممکن بودن ا ریغ مثل
به  شدیرفت و با تعجب کشووصووورتش گ یقطره رو با انگشووت از رو دیترد با

 ....یعنیاون قطره شور بود..... رتشینوک زبونش.....و در کمال ح
 ممکن بود..... ریهنوزم براش غ یول
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 دیبه سقف نگاه کرد و در همون حالت پشت دستش رو به چشمش کش دوباره
 .....دنیمژه هاش خودشون رو به رخ کش یسیکه خ

 داد.... هیتک واریشد و بازم سرش رو به د رهیروبروش خ به
 کرده بود..... دایپ یکرد.....انگار خودش نشت ینبود که چکه م سقف
ما خاک ز حت ته بود تو ادیگردو  نه دل یرف  یا گهید لیچشوومش .....وگر

 نداشت.....که ازش آب بچکه.....
 گردو خاک رفته بود..... آره
ش نیا با ستش رو ک شده بود به  دیفکر بازم د شمش ....چرا تا حاال متوجه ن چ

 سوزن....؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!! یکه چشماش چقدر از حضور گردو خاک م
 چشمش برداره..... یپرستار باعث شد دستش رو از رو یصدا

 خانومتون بهوش اومدن آقا..... -پرستار
 .....؟؟؟؟!!!!!خانومش
ت داشووووت.....ثوورو زیووبووود....هوومووه چوو بووهیووکوولوومووه غوور نیووا چووقوودر

 ....شهرت.....قدرت......
نفر که از قضا خانوم هم باشه بهش تعلق داشته  هیتا به حال فکر نکرده بود  یول

 باشه......
 باشه....؟؟؟؟؟ یا گهیکس د یآدم برا هیشد  یم مگه

به خودش نم نیا انسوووان رو که مثل اون روح داره جزو  هیداد که  یاجازه رو 
 خودش بدونه..... ییدارا

 بود....؟؟؟؟؟ ومدهیداشتن به سر ن زیو کن یبرده دار یدوره  مگه



 ادی.....امروز انگار زدیدسووت کشوو الیپرسووتار دوباره از فکرو خ یصوودا با
 شده بود...... لسوفیف

 کنه...... یم یداره نا آروم ششیپ دیبر عتریبهتره سر-پرستار
 ی......ولسووتیخواسووت بگه اون دختر مال من ن یجاش بلند شوود .....م از

 حوصله نداشت لباش رو از هم باز کنه......رفت داخل اتاق.....
رو  نیسرش رو به سمت در برگردوند..... آبت عیپا سر یصدا دنیبا شن چکاوک

 شد..... یم کیبه تختش نزد نهیکه با طمأن دید
که  یبگه....که پرسووتار یزیرفت سوومت ماسووک که برش داره و چ دسووتش

 مانع شد.....و گفت: عیکنارش بود ؛ سر
 بمونه..... نجایا دیفعال با نیا زمی_ عز
 مرد به دختر از اتاق رهیبه نگاه خ یکرد و با لبخند میسوورم رو تنظ ریشوو بعد

 خارج شد.....
 کنارش نشست..... یصندل یو با آرامش رو دیبه کنار تخت رس نیآبت

 د....به سمت تخت خم ش کمیهم انداخت و  یبلندش رو رو یپاها
 .....؟؟؟؟یخوا یم یزیگفت:چ آهسته

 ریبم و خش دارش ز یصدا یبزنه ....ول یدهانش رو باز کرد که حرف چکاوک
 گم شد..... ژنیماسک اکس

 ماسک کرد.... کیسرش رو جلو تر برد و گوش رو نزد نیآبت
 که گفت: دیرو شن یا زمزمه

 _ دلت خنک شد....؟؟؟؟؟
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سوورخ چکاوک نگاه  یدلخور و سووردرگم سوورش رو باال اورد و به چشووما نیآبت
 کرد....
 .....دونهیچکاوک هم اونومثل خودش مقصر م نکهیا یبرا دلخور

 از حرف و قضاوت چکاوک دلخور بشه..... دیچرا با نکهیا یسردرگم برا و
 و گفت: دیهم کش یفکر اخماش رو تو نیا با

صوال از حال خراب تو دلم خنک نم ی_ من نم ستم ......و ا شه....مثل  یدون
 دارم...... یانسانها ....منم حس نوعدوست یهمه 

 برگردوند.....و یا گهیگرفت و سوورش رو به طرف د نینگاهشووو از آبت چکاوک
 گفت : یم یدردمند مرد یذهنش صدا یتو
 لعنت به من.....لعنت.....{ -}

 توهمش هم شده بود..........فلفل باعث هه
ش یتو سته بودم و هر از گاه نیما ش شمام رو م ین  دیخار ی.....مدمیمال یچ

 بدجور.....
ت شده بود و فرمونو اونقدر سف رهیانداختم که با اخم به جاده خ نینگاه به آبت هی

 زد...... یم یدیگرفته بود که ناخوناش به سف
که  یضووعف م دلم فت  ندق بال)شوو نیا یتو زمیبر یزیچ هیر رو  کممیخ

 (.....گمیم
 ِاهم ِاهم.......اوهوم اوهوم........ِاِه ِه ِه ِه ِه ِه .......... -من
بدجور رفته رو  ارمیصووودا از خودم در م یهرچ رینخ نه انگار.....بچه  انگار 

 ....یاستن با
 ......با شمام جناب مهندس......ی_ اهوووووووووووووو



 سرد گفت: یلیچشمش رو از جاده برداره با همون اخم ؛ خ نکهیبدون ا نیآبت
 شده....؟ یزی_ چ

 .....وفتهیداره م عیفج یلیاتفاق خ هی_ آره 
 بهم نگاه کرد: تفاوتیو ب برگشت

 _ خب...؟؟؟
 ی_ خب به جمالت.....عرضووم به حضووورتون که بنده گشوونمه ...اون غشا

 وامونده....حاال..... یمعده  نیمزخرف که گند زد به ا
 رو قطع کرد و گفت : حرفم

صبر کن کمینمونده .... یتا منزلتون باق یراه گهی_ د سیم دیکه  شما و ب میر عد 
 ....دیرو رفع کن تونیگرسنگ دیتون یم

 .......سیچقدر خس یوا ی_ ا
 .....ستادیبهم کرد و پشت چراغ قرمز ا گهیتفاوت د ینگاه ب هی

شم برم  گهیم طونهیش ش هیپ ش طونهی....... شم  گهیم طونهیغلب کرد با تو..... پ
ب .....غلگهیغلب کرد.....کشووش نده د طونهیشوو گمیبابا م یلقد......ا هیبرم 

ش لهیکرد بدبخت.....خ شم برم  گهیم طونهیخب بابا.....َاه..... زنم تو لقد ب هیپ
حرف خودتو  پشووتش که نفهمه از کجا خورده......آخر سوورم ی هیاون ناح ی
 ...؟؟؟؟!!!!!یزد

مه ...... اصووال از ک خب حاال من از بق یگشوون کنن  رمیخوام سوو یم هیتا 
 ...!!!!؟...والله....

 ..... نیچون پول همرام نبود.....بنابرا خب
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 گفتم: نیبه آبت رو
 پوله...؟؟؟؟؟ یلی_ به نظر شما......هزار تومن خ

 گفت: اددیم هیکه آرنجش رو به لب پنجره تک یو در حال دیکش نییرو پا شهیش
 _ چطور مگه....؟؟؟؟؟

زحمت هزار تومنم  یب شووهی.....میدیو برا من لباس خر ی_ شووما لطف کرد
 ...؟؟؟یبهم بد یدست

 گرفت طرفم.... یهزار 10 هیپولش رو دراورد و  فیک یحرف بدون
 ...؟؟؟ی....خورد ندارادهیز نینه ا -من

 ...ندارم...._ نه 
 ینگه دار ب یسوووپر هی یجلو می_ خب پس از پشوووت چراغ قرمز رد شووود

 زحمت......
خت و  نیماشوو ندا غازه  هی یجلوتر روبرو کمیرو راه ا گه  یسوووپر یم ن

 داشت.....
 گردم...... یبرو.....من خودم برم یبر یخوا یدست شما قشنگ.....م -من

ماست  هیبا  یسرکه ا پسیچ هیمغازه و  یو.......رفتم ترونیب دمیپر نیاز ماش و
 .....دمیخر ریموس
ش دمیکه د رونیب رفتم س ادهیپ نیاز ما ست به  اده و به د هیبهش تک نهیشده و د

 کنه..... یمن نگاه م
ثل گاه ب هیخودش  م پارک اونطرف  ین نداختم بهش و رفتم طرف  فاوت ا ت

 .....ابونیخ
 چمن.... یشدم رو وال



 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس
 .....شی_ آخ

ش پسیچ پاکت شتم  دمیرو پاره کردم و از درزش ک صافش کردم.....گشا و کال 
 جلوم....

 .....دمیروش رو بلع یگنده ماستا سیل هیکندم و با  رمیماست موس در
 گشاشتم جلوم.... اونم

کنم آب دهنم  ینگاه م شیلش یغشا هیو انگار که دارم به  دمیرو به هم مال دستام
 رو قورت دادم.....

ستش کردم و دهنم رو تا آخر پسیچ هی شته به ما شتم و آغ د باز ح نیگنده بردا
 کردم و .......

 ......ِخِرِرِرِرم
چه کجوووووووون عد پسی.....رفتم سووراغ چدهیم یفی..... فت  هیکه  یب ج

 رنگ جلوم سبز شد.... یکفش قهوه ا
و  بشیج یکه دسووتاش رو کرده تو دمیرو باال کردمو....آق مهندس رو د سوورم

 کنه..... یداره نگام م
نه ؛ فک نکنم ،  یخوره.....ول یگفت داره حرص م یالبته احسوواسووم بهم م و

 خونسرد بود.... یلیخ
پا ینجوریهم به ا نییاز  برا  هیکردم که ....دکل یفکر م نیبهش نگاه م کردم و 

 ...!!!!!یفرزندم.....خودت خواست گهیبرو اونور د خودش.....خب
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گ قشن یمنظره  نیهمچ نییپا نی.....از ا یسادیباال سرمن وا یکن ی_ فک نم
 ...؟؟؟؟؟!!!!!یندار یو مناسب

 عقب ..... دیکش کدفعهیکه  دمیخند زیر
 .......بد برداشت کرد.....ییییییییییییییییییه

خاک ب ییوانفسوووا نیا یتو حاال جا  نه ؛ از ک  زمیبر ارمیکه دورم پره چم
 سرم....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شمم رو م دیسرم رو بلند کردم ، حاال که رفته بود عقب نور خورش دوباره  یچ
 زد.....
 و گفتم: میشونیپ یکردم رو بونیرو سا دستم

 چراغ برق ریت هیچمن  یبه جا شوومیکه مجبور م یسووتیفکر من ن گهی_ آره د
شد.....نه منظورم ییییی.....هنمیبب .....نه نه نه .. ینیدرخت بب هی....انگار بدتر 

 .....هی......هیکه ..... نهیمنظورم ا
شلنگ آبو د یزیچ هیدورو اطرافم نگاه کردم که  به سه که ...... و  دمیبه نظرم بر

 بدون فکر گفتم:
 ......ینیشلنگ بب هی_ 
 ....که

 کردم رفت...... یقهوه ا یعنیچشمام گرد شد.......دهنم باز موند...... دفعهی
تا ب از لت  جا فت....:  خیخ جب گ با تع عدم  گوشوووم قرمز شووود و م

 قوووووو؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
 پام......با لکنت زبون گفتم: یافتاد رو میشونیپ یاز رو دستم

 _ به به به خ..خ..ددددددداااااا......ممممن ظورم......



 گم.....؟؟؟؟!!!!!خواستم ب یم یچ مثال
 شد...... یکه بدتر م ینجوریا

له ا یعجز تو با بال جم که رو یم یزیچ ؛یلیدل ،یذهنم دن  یگشووتم ....
 گم..... یم یچ نهیصورتم بب یکفشاش نشست جلوم و زوم کرد رو

که پس  رمیبگ شیگرفتم که دستو پ میو تصم دمیبه صورتم کش یدست هی کالفه
 .....وفتمین

لقمه  هی یدنبالم.....؟؟؟؟!!!!!؟؟؟؟اگه گشاشوت یاومد یپشود یبراچ_ اصوال 
 .....!!!!!!!نییصاب مردم بره پا یگلو نیغشا بدون حرص از ا

 و ادامه دادم.... پسامیاز تعجب رفت باال......نگامو دوختم به چ ابروهاش
 .....الیخ یب گهیدادم تموم شد رفت.....د یا یسوت هیخب  لهی_ بابا خ

 شدم ، انگار نه انگار .... الشیخ یواقعا هم ب و
 ماست و دهنم رو باز کردم و دوباره.....ِخِرم...... یزدم تو گهید پسیچ هی

صدا بودم......بدون توجه به حضورش چشمام رو بستم  نیچقدر عاشق ا من
 دندوم حس کردم...... ریرو ز پسیترد چ یها کهیو با ل*ذ*ت خورد شدن ت

 دیکنه.....خب شوووا یبهم نگاه م بیداره عج دمیکه باز کردم درو  چشوومام
 گشنشه.....هان....؟؟؟؟

پاهاش چنده نشووسووته بود و دسووتاش رو از آرنج خم کرده بود و گشاشووته  یرو
بود.....عقده  دمید یکه ساعت خوشگلش قشنگ جلو یزانوهاش به طور یرو

 ....!!!!دهیداره پز ساعتشو م می...، به کیا
 ش چپ شد ......چشم بچه
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تک خور تو ماسوووت و گرفتم  یزدم تو پسیچ هینبود.....پس  یمرامم 
 طرفش......

 ماست...... پسیلقمه چ هی_ بفرما 
 گفت: ینگاه به دستم انداخت و با پوزخند هی

 .....دیکن لیخورم.....خودتون م ینم زایچ نی_ من از ا
 ......ومدهیالدنگ محبت ن نی......به ایگرفت اساس حرصم

بردم سوومت دهنش و  پسوورویچ یآن میتصووم هینگاش کردم و با  تیعصووبان با
و صوود  پسیاونقدر محکم زدم به لباش که ناخوداگاه از هم باز شوودن.....و چ

 دهنش...... یالبته دوتا انگشت من رفت تو
 یعکس العمل نشون داد و دهنش رو بست که انگشتا عیسرش سر رهیخ مثال

 کرد..... ریگ لباش نیمنم ب
 اتفاق افتاد..... نیاونم هم یدفعه ُشک شدم و البته فک کنم برا کی

 چشمام...... یزل زده بود تو رتیح با
 بود..... کیواقعا درامات صحنه

 یدهن گرام آقا ینوا هم تو یو انگشووت من ب یماسووت یلپ باد کرده.....لبا هی
 .....تیهدا نیمهندس آبت

سر هیگرم از شکه در اومدم و  شتم خورد......از حالت  ا ب عیزبونش که به انگ
 خجالت انگشتام رو از دهنش دراوردم.....

 کرد..... ینگام م رهیخ هنوز
 اومد..... نیسنگ یلینظرم جو خ دم
 حرف مضحک تر زدم: هیمضحک ؛  یخنده  هیبا  نیهم برا



 .....دستم رو تازه شسته بودم..... زهی_ ِاهه .....چ
 درووووووغ .....اصال کال نشسته بودمش از صبحا.....!!!! حاالاااا

 صدام انگار اونم به خودش اومد....اخم کرد.... با
 دهانش رو تف کرد..... اتیدرختو محتو کیجاش بلند شد و رفت کنار  از

 در اورد لب دهانش رو محکم پاک کرد...... بشیکه از تو ج یدستمال
 یرو دیکه انگار چندشووش شووده پشووت دسووتش رو کشوو یحالت هیبعدش با  و

 لباش.....
ستش سوینگاه به چ هیبهم برخورد...... را شد  پ سرد  ست جلوم کردم...... ما

 کوفتم شد...... نمیبود.....ا ومدهیرفت.....اصال غشا خوردن به من ن
سووطل  یتو ختمیجام بلند شوودم و از جلوم جمعشووون کردمو راز  یناراحت با

 که اون کنار بود...... یآشغال
 .......ی....منتظر تاکس ستادمیرفتم و کنارش ا ابونیبه سمت خ ریبه ز سر

 کردم که..... یکه زدم فکر م ییبود و داشتم به گندا نییسرم پا یهمونجور
 پام زد رو ترمز و بوق زد..... یجلو نیماش هی....که

.....حتما مزاحم بود سووتادمیباال ، رفتم عقب تر ا ارمیسوورم رو ب نکهیا بدون
 ....گهید

 یو صوودا دیکشوو نییسوومت مسووافر رو پا ی شووهیشوو نباریاومد عقب و ا دوباره
 شد که گفت: دهیمهندس شن

 برنامه هام بهم .....زود تر برسونمتون.....امروز واقعادیسوار ش می_ خانوم حک
 .....ختیر
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 پروو بود .....نه.....؟؟؟؟؟!!!!! یلیخ
کل  یتنم برا یتو یجون چیه گهینکنم .....د یتوجه شییکردم به پرو یسووع

 کل و مخالفت نمونده بود......
 زل زدم...... رونیشدم و از پنجره به ب سوار
 در خونه نگه داشت...... ی......جلومیراه رو هردو سکوت کرد تمام

 هم توش ایاونجا پارک بود و طبق معمول پر یکه روبرو دمیرو د ایپر نیماشوو
 زد...... یچرت م

 بود...... 6انداختم ساعت  نینگاه به ساعت ماش هی
ش و و کار ایاتفاقات مختلف افتاده بود که اصووال حواسووم به پر روزیاز د انقدر

 حقوقم نبود......
 صحبت کردم...... یکه چرا صبح باهاش اونجور یه بود گلگاومد حتما

اون  یدلخور بودم ....ول یلیخ نکهی....با اارمیخواسووتم کارش رو بروش ب ینم
 نداشت...... یریتقص

 بود...... ادشیمحبت ز از
 رو باز کردم...... نیمهندس در ماش نیماش ینشستم تو یادیز دمید
 کردم..... یلب ریز یخداحافظ هی

 گفت: که
شب با پدرم م شب با میای_ ام شه......لطف یما علن ینامزد دیمنزلتون.....ام ا ب

 .....دیاریدر ن یباز گهید
 برگشتم طرفشو تند گفتم : زیت



ر .....عصدیتکرار کن یخواد ه یدلم نم گهی.......دمیباره صحبت کرد نی_ در ا
 جناب مهندس..... ریبخ

 که برم که دوباره گفت: رونیگشاشتم ب پامو
 .....ی_ راست

 ....؟؟؟؟دیدار یچه فرمان گهیبرگشتم سمتش و : د یکالفگ با
 گرف سمتمو گفت: کیپالست سهیک هی

 هست که دکتر داده...... ییدارو ها نی_ ا
 خوب شدم..... گهیتعجب: برا من.....؟؟؟؟؟!!!!من که د با

و  رهیاثر دارو م گهیدکتر گفت تا دو سوووه سووواعت د ی....ول دی_ بله فعال خوب
باره تنگ نه دو تا آمپول تو نی.....پس ادیرینفس بگ یممک کت رو یدو به  پا

م ه تیقرص ضد حساس نی.....و ا دیکن قیساعت از هم تزر شیش یفاصله 
لفل از ف یزا تیدکتر کامال اثر حساس ی.....تا به گفته  دیهمراهش مصرف کن

 ندارم..... یامر گهی.....د دیببر فیتشر دیتون یال مبره......ح نیب
 میپوزخند نافرم نشست رو لبش .....که کال خب خط هیحرفش  نیاز زدن ا بعد

ته من کال ب الشیخ یگرفتم ب میفعال تصووم یکرد....ول  الیخیبشووم......الب
تا ته باز  نویشوودم.....در ماشوو ادهیپ نیشووم.....با حرص از ماشوو ینم یچیه

مه  با ه که خودم صووود  دمشیقدرتم......کوب یکردم.....و   متربه هم 
 ......هوا......دمیپر
بدون ا تنیآب کهیخان  که تق ن فل کودک رو زد  نه......ق گاه ک دا صووو یبه من ن

 استارت زد و رفت...... لکسیر یلیداد.....و خ

http://www.roman4u.ir/


 حرفام که بخوام جوابشو بدم.....والله..... نیتر از ا تیمن با شخص الشیخ یب
......سوورش خم شووده بود سوومت عقب.....و دهنش ایپر نیسوومت ماشوو رفتم

ل مث یبود.....آخ زونیکم آب دهنش از کنار لبش آو هینصووفه باز مونده بودو 
 .....دهینوزادا خواب

.....که شووهیبه شوو دمیگنده.....ناجوانمردانه با کف دسووت محکم کوب خرس
طرف اونطرف نگاه کرد .....بعدم زل زد به  نیرتش پاره شوود و گنگ اول به اچ

بعد حالت صووورتش عوض شوود و از حرص  کمیمن.....چند بار پلک زد.....
 رنگ عوض کرد.....

 شد....گفت: یم ادهیکه پ یرو باز کرد و در حال نیماش در
 تیوو....؟؟؟؟چوورا گوووشوووویهسووووتوو ی_ مووعوولوووم هسووووت کوودوم گووور

 خاموشه....؟؟؟؟هان....؟؟؟؟هان.. ..؟؟؟؟؟هااااان....؟؟؟؟؟
 ..... میشونیپ یافتادم و زدم تو یزیچ هی ادی میاسم گوش دنیشن با

بودن  مهندس نیبود که پشت ماش ییلباسا بیج یتو میهام با گوش شناسنامه
 کنم...... کاریرفته بود برشون دارم....حاال چ ادمی......و من 

 .....مدیخفه کش غیج هیاز بازوم گرفت به خودم اومد و  ایکه پر یشگونیو با
 چته....؟؟؟!!!!خرچنگ....!!!! -من

جواب  ی......به جایبود یکدوم گور گمی_ خرچنگ هفت جدو آبادته.....م
 تو توهم.....؟؟؟؟؟ یریم

 تو تا برات بگم..... میبر ای_ قصش درازه.....ب
 به طرف خونه..... دمیرو کش خواست مخالفت کنه که دستش یم

 که گرفتم مطلعش کنم..... یمیحرف بزنم و از تصم یکیالزم داشتم با  واقعا



 تو.... میاز در خونه رفت ای
 با سرو صدا اومد طرفم..... زهره
صبح کجا -زهره ست از  ست ی....؟؟؟؟؟اگه مییچکاوک .....معلوم ه  دیخوا

ن نیا طوال مه  ن یه بز م دیبا دیحرف  هم  ما  ت یبه  گران  دیگف ن که 
 شد...؟؟؟با آ.... یچ جهی.....؟؟؟!!!حاال نتمینش

 ..که پشت سرم بود افتاد و ساکت شد... ایچشمش به پر نیخواست بگه آبت ای
 لبخند زد و گفت: یمهربون با

 .....زمیمتوجه حضورت نشدم عز دیجون....؟؟؟؟؟ببخش ایپر ی_ خوب
 یمزاحمم......فعال رفع زحمت م کمینداره.....فک کنم االن  بینه نه ع-ایپر

 کنم.....
ش نیایدخترم.....تو هم مثل چکاوک.....ب هیچه حرف نیا-زهره ربت ش هی نینیب

دعوتش کن  یخنک شه.....چکاوک چرا معطل گرتونیخنک بهتون بدم......ج
..... 

 ایتند تند حرف زدن زهره کالفه شده بودم ....دستم و گشاشتم پشت کمر پر از
کردم و زود تر از اون ؛ خودمو پرتاب کردم  تشیدسووت مبل هدا هیو به سوومت 

در  یبه بدنم دادم که از خسووتگ یرو مبل....چشوومام رو بسووتم و کشووو قوسوو
 .....ادیب

 آشووپز یشووه .....رفت تومزاحممون نبا نکهیا یبرامون شووربت اورد و برا زهره
 خونه.....
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نال بب -ایپر جا بود یچ نمیزود تر ب با کیشوووده....؟؟؟؟ک  ی....؟؟؟؟
 ....؟؟؟؟گهیم ی....؟؟؟؟؟زهره چیبود
.....بزار زننیتند تند حرف م نقدریذره آروم تر.....چرا امروز همه ا هیَاه.... -من

عد م میفعال شووربتمون رو بخور باال یتو میری.....ب تاق   یم تویفوضووول ا
 خارونم.....

 حرف شربتم رو برداشتم که بخورم..... نیبعد ا و
 بازو آراد داخل شد......متوجه حضور ما نشده بود...... یدر ورود که
 با داد گفت: وردیکه داشت کفشاش رو در م یحال در

 هنوز....؟؟؟؟!!!!! ومدهی_ مامان .....چکاوک ن
شپزخونه ....که متوجه ما  از سمت آ شو کج کرد  شد .....راه شاش که فارغ  کف

 شد....و استپ کرد.....
 به من گفت: رو

 ....؟؟؟؟!!!!ی_ ِا ....تو که اومد
 خانم.....؟؟؟؟؟ ایپر دی:خوب ایرو به پر بعد

 با خجالت آهسته گفت: ایپر
 _ بله ...ممنون.....

سمت جا آراد شسته بود ییاومد  شو رو مبل روبرو میکه ما ن  ایمنو پر ییو خود
 ول کرد.....

باره ع موهاشووو  اشوومغیداده بود باال ......ارتفاع ت زیت زیت یغیجوجه ت نهویدو
 بود..... ادیز یلیخ



ه تا دکمه بود.....و س دهیپوش دیسف یکوتاه تنگ مشک نیآست ی قهیدو  رهنیپ هی
ه ک یدیسووف ریو زنج نشیسوو یباالش رو باز گشاشووته بود.....که عضووله ها ی

 .....دادیگردنش بود رو....خوب نشون م
ستبند خاردار پهن تو هی ستش بود و  ید ست را ست  هید ساعت گنده هم به د

 انگشتاش رو تا تونسته بود انگشتر کرده بود..... یچپش......تو
 ی کهیانگشووت کوچ ی دهیهان کشووصووحنه ناخون بلند و سووو نیچندش تر و

 دستش بود.......
 کرد.....َاه..... یم چیپ لهیتیکنم باهاش ذرات داخل دماغش رو ف فکر

پا  ....تتتتتتتتتتتنگگگگگگگ گ......که به پوسووتیمشووک نیج هی شوولوارشووم
 ......یگفته بود زک

 رایبه زنج یبود.....در اشووکال مختلف هم شوو زونیآو ریاز کمرش زنج میکل
مه  زونیآو مه  یفلز کیکوچ یبود.....از جمج تا جمج ته   کیکوچ یگرف

 تنوعو....؟؟؟؟!!! دینیب ی.....میفلز
شته ب یمچ پا یبرا ینتیخلخال)ز هی فقب از آن  زنان عرب شتریزنان که در گش

ستفاده م شه از ا یا شت تا ب صا نیکردن( برا مچ پاش کم دا ه تو ک یهند یرقا
 .....رونیب انیکوزه ممثل مار از تو  لمایف

 بابا..... میخورد -آراد
حالم بهم خورده جم کردم و  نکهیرو مثل ا افمیصووداش به خودم اومدم.....ق با

 گفتم:
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خ که  ن ن یلی_  ت یخورد با ایهسووو فهیق پویت نی.... جونور  ی ا کو  ج
 ُکِشت.....؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

 به سرتاپاش اشاره کردم....... و
که فکر کنم  رونیاومد ب ایپر یخنده دار از گلو یصووودا هیحرفم  نیاز ا بعد

 )استفراغ(کرد...... یقورت دادش بود که ِغ  یخنده 
 لحظه دلم براش سوخت...... هیو پکر شد که  زونیآو نقدریآراد ا ی افهیق

ته ب ل ب ا نم  ک تریفک  طر ا شووو خا لو نیب ج که   عشیضوووا ایپر یبود 
گرده....؟؟؟؟!!!!!اونم قله منه  یجلف م نقدیکردم......حقشوه.....آخه پسورم ا

 بدبخت .....!!!!!؟
 نیامان از ا یباشووه......ول پیخوشووت یلیتونسووت خ یم کلیو ه افهیق نیا با

 ......رشنیجنگ نرم که همه تحت تاث
 ......ارنیمتمدن اروپا رو در ب یآدما یخوان ادا یسرشون م ریخ
 ییدسووتشووو رانیا یتو میکه قد یبهشووون بگه آخه االغا ....وقت سووتین یکی

 یاسالب نیکردن......اونوقت االن ا یم ییرو پله هاشون دستشو ایونانیبود.....
 ......دیتنتون که مثل اونا ش یتو دیکن یمزخرف رو م

 ولش کن اعصابم خورد شد........ َاه
 یداره رو ریهم سوور به ز ایشووده.....و پر ایپر خیآراد م دمیخودم که اومدم د به

 .....کنهیفروسرخ رو کم م یاشعه 
 بلند کردم.....که توجه آراد بهم جلب شد...... یسرفه  هی
 نگاه خطرناک بهش کردم و با لب زدن گفتم : هی

 کشمت..... ی_ م



پا عیسووور خت  ندا به رو داشوووتنییسووورشوووو ا جش نه جون من  نی.....
 .....؟؟؟؟؟!!!!!!!نیداشت

فکر  یمن تو یکه گمونم وقت ویشووربت وانیبود .....ل نییکه سوورش پا همونطور
به مزه مزه کردنش  بودم ....زهره براش اورده بود .....برداشووتو آروم شووروع 

 کرد......
 ......میبر میزد بلند ش یشربتش رو خورده بود و به من اشاره م ایپر

 ......کدفعهیبرداشتم که تمومش کنم که  زیم ینصفمو از رو شربت
 آراد بلند شد که گفت: یصدا
 ج...ده بال...... ی_ پر

 گلوش که به سرفه افتاد ...... یتو دیبعدشم فک کنم شربت پر بالفاصله
در  بارنیبارش کنم .....که ا یزیچ هیبه سوومتش برگشووتم که  رتیخشووم و ح با

 رسا گفت: یلیحال سرفه خ
 ج...ده بال...... ی_ پر

 د....؟؟؟؟؟بو ایشعور با پر یشده بود......ب دیسف دینگاه کردم که سف ایپر به
 برگشتم طرفش که..... دوباره

ه دراورد و دوبار بشیج یاز تو شویخفه و صورت سرخ شده گوش یسرفه ها با
 بلند تر گفت: نباریکه ا ییصدا
 ج...نده بال...... ی_پر

 بود.....؟؟؟؟؟ لشیصدا االن زنگ موبا نیتعجب بهش نگاه کردم.....ا با
 نگاه کردو سرخ تر شد...... ایرو بلند کرد و به پر سرش
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 ج...ده بال...... یصدا.....پر دوباره
 وفتهیاز دستش ب یخواست قطعش کنه که لرزش دستش باعث شد گوش عیسر
 .....نیزم

 د......بو حیپسر وق نیبود.......چقدر ا یپشت خب پر یکنم اسم دختره  فکر
ش که رنگ ایدوباره به پر صووالیوقاحتش در اون لحظه که با اسووت یبا همه  یول
سوخت.....انگار نم دیپر یم شتریب قهیبه د قهید  ینگاه کرد ....دلم به حالش 

 خاموش کنه.... شویگوش دیدونست با
 .....رفتم کمکش.....یناگهان میتصم کی با

شت خب بودا.....خب  ی......عجب آدمومدی یهمچنان م لشیموبا یصدا پ
 .....گهیقطع کن د

داره من از  یپاش برداشتم.....وهوووو.... چه دمو دستگاه یرو از جلو یگوش
 ....؟؟؟؟شهیخاموش م یکجا بدونم چه مدل

سک س جهینت نیدکمه رو زدم .....که به ا هی یشان س دمیر کنم کمک ن یمن به ک
 ترم..... نیسنگ

 .....دیچیخونه پ یدختر تو هی یوصل شد و صداتماس  دفعهیزدن دکمه..... با
.....؟؟؟؟عسووووول م.....؟؟؟؟عشوووووقوووم ی.....؟؟؟؟هوووانوووی_ آراد

 رید قدهنیجونت ا یپر یرو توی.....؟؟؟؟؟تا به حال سابقه نداشت گوشییکجا
مایبردار نو ی.....!!!!! عز یشووو مو  مزمیصووودا ن جواب  چرا   ی.....؟؟؟؟

 باشم.....؟؟؟؟؟....؟؟؟؟؟گلم.....امشب منتظرت ید
 زل زده بود...... ایبه پر بیعج ییجورایتأسف به آراد نگاه کردم که  با

 حرف بود......از طرفش..... ایعکس و العمل  هیمنتظر  انگار



 ......ومدیلوس دختره همچنان م یصدا
با حالت زیتمسووخر آم یپوزخند ایپر که پا زیآم ریتحق یزد و   نییسوورش رو 

 راست تکون داد...... انداخت و به چپو
 .....ایحرکت پر نیا با

سوزوند......تند یانگار آراد شدت گوش یآمپر  شد.....با  ز ا رویاز جاش بلند 
 دهنش...... یگشاشت جلو دویدستم کش

 گفت: یبلند به پشت خط یادیفر با
هااااان.....؟؟؟؟؟چه مرگته.....؟؟؟؟؟بهت نگفته بودم د به من زنگ  گهی_ 

 ...... ینزن .....؟؟؟؟؟دختره 
 خواست ازون حرف بد بدا بزنه بهش ...... یکنم م فک

 نگاه کرد وآرومتر ادامه داد...... ایبه پر یبا کالفگ که
 به من زنگ نزن...... گهی_ د

 قطع کرد...... ویگوش و
کردو  ددایگفتگو گوش م نیداشووت به ا لکسیر یلیکه خ اینگاهو به پر نیآخر

 .....رونیاز خونه زد ب عی.....سر
 ......ومدیم دهینگاه کردم که هنوزم به نظرم رنگ پر ایاز رفتنش به پر بعد

اندوهناک سوورش رو  یآشووپز خونه انداختم که زهره با حالت ینگاه به جلو هی
 ......دادیتکون م
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 ینجوریخواد پسوورش ا ینم یمادر چیناراحت باشوووه ه دمیمعلومه با خب
 هیگونش.....احسووواس کردم  یرو دیقطره اشوووک چک هی یوقت یباشوووه....ول

 .....دیکوچولو دلم لرز
 گفتم.....: ایشدم و رو به پر الشیخ یب یول

 اتاقم...... می_ پشو بر
 .....دیانگار نشن ایپر اما

 صداش زدم.... بلند
 .......!!!!!!!ااااااااای_ پر

 هم زهره....... دیهم اون از جاش پر که
 ....؟؟؟؟یهااااااان....؟؟؟؟؟؟؟کوفت ...مگه مرض دار-ایپر

 اتاق من..... یتو می_ گفتم پاشو بر
 خب بابا..... لهی_ خ

********** 
 وارد اتاقش شد و درو بست ..... نیآبت

 ......نهیآ یرفت جلو میم*س*تق
کت همونجا که چکاوک مرتبش  ی قهی یدست رو هیلباساش نگاه کرد ...... به

 ......دیکرده بود کش
شو سرش رو باال اورد و به لبخند کجک نگاه شاش ،  سمت کف صورت  یداد 

 .....دیلبش خشک یلبخند رو عینگاه کرد......سر نهیآ یتو



.....همونجور نهیداخل موهاش کرد و پشووتش رو به آ یهاش رو با کالفگ پنجه
 تخت ، دوباره یدراورد و پرت کرد رو یکی یکی، لباسوواش رو  نهیپشووت به آ

 برگشت .......
 کرد .... رشیتصو کیداد به دراور......سرش رو نزد هیرو تک دستاش

 خودش گم شد...... یچشما یتو
 که امروز وفتادی یاتفاق براش نم نهمهیهم ا کسالی، در طول  ی) در حالت عاد

 چند ساعت خالصه شد.....( یبا اون دختر همش تو
 که نصفه موند..... دیکش یقیزد و از از افکارش جدا شد.....نفس عم پلک

 گرد شده دستش رو برد سمت گلوش........ یچشما با
بود.....چشووماش پر از  دهیکه امروز کشوو یقیعم یتعداد نفس ها یآور ادی با

 لبخند شد.....
 یبا نگاه به صورت تو ی.....ولطرف لبش به سمت چشماش کش اومد  کی و
 قدم عقب رفت...... هیبا ترس  نهیآ
 مطمئن نوینبود ، ا یزیچ هیسوورجاش نبود..... یزیچ هیدرسووت نبود..... نیا

 بود......
 شتاب به سمت حموم رفت..... با

 کنه....!!!!!؟ یم یفهموند داره چه غلط یبهش م هیتنب شرهی دیشا
ستش رو گرفت ز دوش شون  ریآب رو باز کرد.....کف د قطرات آب و به بازتاب

 شد..... رهیشدن.....خ یکه از کف دستش به اطراف پراکنده م
 رو بست..... چشماش
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 لبش جون گرفت..... یلبخند رو هیکم  کم
 ریصووورتش رفت ز یشوووده رو خیهمون چشووم بسووته و همون لبخند م با

 دوش......
رتش صو یپر شتاب و سبک و رو یرو به سمت باال گرفت و قطره ها صورتش

 وجودش حس کرد..... یبا همه 
 ....دادی....نشون از اومدن مهندس و باباش منییاز پا یاحوالپرس یصدا

صورت هی سارافون  سام انداختم.... سف ینگاه به لبا شال   یچه اشلوار پار دویبا 
که برا زهره بود.....از دم آشووپزخونه  یروفرشوو ییدسووت دمپا هی....با دیسووف

 برداشته بودمش....
شک یدلم م یلیخ ست م شتم ول یخوا ساس عشاب وجدان دا شم ....اح  یبپو

 سرش بمونم.... دیکه دادم و با هیبه هر حال قول
ون جا با کف هم دهیقولش و کتو شوولوار پوشوو ریزده ز نیآبت نمیبب نوییبرم پا اگه

رم ....چند بارم  یدور روش راه م هیش....بعدشم فر یکنم رو یدست پهنش م
شن ب نییپرم باال و پا یروش م از رو  با کاردک انی....که خدمتکاراش مجبور ب

ست سهیتو ک زنیجمعش کنن بر نیزم .....دوباره بادش کنن مبهبرن با تل کیپال
 جامعه بدن..... لیمهندس تحو هی

 رفتم .... نییآهسته از پله ها پا یلیخ
شک هیافتاد که  نیبودم که نگاهم به آبت یآخر یپله  یرو شلوار م ست کتو   ید

 براق مزخرف تر از خودش...... یمشک یبود با همون کفشا دهیبراق پوش
 من ثابت موند ..... یو رو دیکردم که نگاهش چرخ یم زشیآنال داشتم

 نم.....ک و سالم نییزل زده بود به من و انگار منتظر بود برم پا لکسیر یلیخ



 .....یزود نیقولش اونم به ا ریپروووانگار نه انگار زده ز بچه
شه به  یا گهیشخص د نکهینگاهش کردم و قبل از ا دیتهد با ضورم ب متوجه ح

 که اومده بودم همونجور هم برگشتم باال..... یهمون آروم
 و رفتم سر کمدم.... دمیاتاقم و با حرص شالم رو از سرم کش یتو رفتم

ح فیح نش  فی......  ه پ کف دسوووت  با  نه  گر ندارم....و که زور 
 .....شی.....اکردمایم

سر کردم ....و با  مویبا شلوارو شال مشک یشب مهمون هیساروفن مشک همون
 رفتم.... نییبا سرو صدا از پله ها پا نباریا الیآرامش خ

صدا یپله  یرو و شتن  یآخر با  سالم کردم که همه به طرفم برگ وابم و جبلند 
 رو دادن.....

برگشووتم به خاطر اخالق  یبا تعجب به لباسووام نگاه کرد.....هر چند وقت زهره
 هیباسام کو....وفقب طرف ل امیخوشگلم نتونسته بود ازم بپرسه پس لباس مشک

 حاال..... یلبخند منظور دار زده بود......ول
 ..کرد... یکه به لباسام نگاه م نیچرخوندم سمت آبت چشمامو

 گرفته..... یکنه کور رنگ یاالن فکر م چارهیب یاوخ
 مبل نشستم.....که به چشمام نگاه کرد..... یرو

ا قولت ب ری...... ز می....) بچرخ تا بچرخیعنیتکون دادم که  یجور هی سوورمو
 .....(ایمسخره رو گفت بیشرا نی....؟؟؟؟حاال خوبه خودت ایزن یمن م
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حرکت سوور چقدر در اسووتفاده از کلمات و مهمتر از  هی....!!!؟ با  دیکنیم حال
 گن زبون اشاره یم نیکردم....!؟؟؟! به ا ییلپم صرفه جو یسلولها یاون کالر

 ......2012....ورژن  2013 ی
 .....گمایدونم دارم چرتو پرت م یم البته

ست خودم ن یول صلن د بهم زل بزنه.....کلمه ها تو مغزم  یکی....هر وقت یا
 .....کننیم یقاط

زاغش بهم زل زده......که احساس  یبا اون چشما یهمچ نیآبت یبابا نیا االنم
 ......کننیکنم از همه طرف دارن نگام م یم

 هنوز زومه رو من..... ارمشی....باال که م ندازمیم نییمن سرم رو پا میهرچ
.....فکر مهیا گهیبه اصووطالح نامزد چند سووواعت د یدونسووتم بابا ینم اگه

 .....ییییکنه.....ه یم یزیداره ه کردمیم
 کنه...؟؟؟نه بابا...... یم یزیواقعا داره ه نکنه

ن از همو یکیالزمه..... اریخ نی.....ارینخ دمیبهش انداختم که د گهینگاه د هی
 .....ادیبزنم تو سرش حالش جا م هیقبل

شکوکانه ب یتو یهمونجور شمام زل زده بود....و بعد م شماچ شمت  یه چ ح
 نیب یخان نگاه کرد و آروم سرش رو تکون داد و توجهش رو داد به صحبت ها

 ....نیحشمت خان و آبت
 بود..... رانهینبود ...مچ گ زی.....نگاهش هگفتم
 نه....؟!!!!!؟ ایحشمتم  یمن واقعا بچه  نهیخواسته بب یکنم م فکر

 جی؛ گ یبلند یاسوومم از دهن زهره ....با صوودا دنیفکر بودم که با شوون یتو
 گفتم:



 _ هاااااا.....؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
ها یصووودا نده  با دنیآراد و د زیر یخ لت داشوووت ز یل جا که از خ  ریزهره 

زدم....البته از نظر  یشوود .....باعث شوود بفهمم چه گند یدندوناش پرس م
 اونا....

 گفتم: میحفا خونسرد با
 _ بله...؟؟؟؟

 ....؟؟؟؟یاریب ییچا شهیم زمیعز -زهره
سوزم....د یاوردن تو برناممون نبودا.....ول ییچا  گهیچه کنم که مهربونم....دل

 ....گهید
 از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم..... آهسته
 که گلوم شروع به خارش کرد...... ختمیریم ییچا داشتم

 آمپولمو نزدم...... ادیب ادمیباعث شد  و
 بدست به سمت حال راه افتادم..... ینیکردم و س فیخف یسرفه  هی

 شد.... یهم داشت تنگ م میشد و نا یتر م ادیگلوم داشت ز خارش
 یکه نم فیح یسوورفه کنم.....ول ریدل سوو هی نمویخواسوووت بشوو یم دلم

 شد....پس حبسش کردم تا سر فرصت.....
 نتونستم تحمل کنم ..... گهیگرفتم د نیآبت یرو جلو یچا یوقت یول

دهنم و سوورفه  یجلو رمیجدا کردم ....که بگ ییچا ینیدسووتمو از سوو هی عیسوور
 کنم.....
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به  ینیسوو یتو یهمانا و چپه شوودن چهار تا اسووتکان چا ینیجدا کردن سوو که
 مهندس همان ..... یهمراه قندون و ظرف خرما رو

 کرد..... ریدلم گ خیترس سرفم ب از
ص هی شده نگاه به  سرخ  شت ازش  هیو  نیآبت یورت  شلوارش که دا نگاهم به 

 شد..... یبخار بلند م
 فموند .....بهم فهموند که.... بهم

سکوت  با ضطراب از  صورت مهندس که د یا کدفعهیا  یبه کبود گهیجمع و 
 گفتم: یلرزان یزد ....با صدا یم

 حالتون خوب شه.... دیداد بزن هی؛  دیخودتونو نگه ندار نی_ آقا آبت
 .....دیبهمن خان به سقف رس یخنده  یحرف صدا نیزدن ا با
 گفت: دهیبر دهیخندش هم بر ونیم

 گربه رو دم حجله کشتن..... گنیم نی_ خوشم اومد ....به ا
 بودم.... دهیترس نیدردناک آبت ی افهیمن که واقعا از ق یول

ود بزرگ هم توش شناور ب خی کهیت هیرو که  یدستمو دراز کردم و پارچ آب عیسر
 قرار داشت رو برداشتم .... وهیو کنار ظرف م

 که.... کلشیکردم رو ه یسر مهندس و خال یباال گرفتم
شد بغض منم  جادیمهندس ا یبا کله  خیکه از برخورد  یتق محکم یصدا با

 و اشکام راه افتاد ..... دیترک
 دونم.... یم من
.....بعدشووم کنهی....بعدشووم غش مادیدونم االن از گوشووش خون م یم من

 .....رهیمیم



شم صره م یتو زنیریم سایپل بعد مرد  سیپل هی....بعدش کننیخونه و منو محا
 ....ادیافسر زن ب دیزنگ بزن گهیم

 ....ییبازجو یبرا برنیمنو م بعدش
 مرگ.....بعد هم.... یبه سو ییزندان....و پله ها بعدم
باد داره قر  یگشووواد شوووده که تو شیطناب دار که با آغوش باز و ن هیهم  بعد

 ......دهیم
پرتم  هبریو منو م ادیم لیبده.....بعدشووم عزرا  لیعزرا  لیمنتظره تا منو تحو و
ش شیتو آت کنهیم شم   گهی.....مکنهیم یبرام دهن کج ادیم طونیجهنم.....بعد

 ......ادیصداش تو گوشم م یاگ گ گ گ گ گ....وا
ه قتل ب یکه خواستگارش را در روز خواستگار یروزنامه ها ...))دختر تریت بعد

که  زدمیروزو حدس م نیا دونمی....(((.....مدیرسوواند امروز به قصوواص رسوو
 دونستم...... یدونستم....م ی.....مارهیسر قبرم برام خرما ب ادین چکسیه
 گفت ....من خوبم..... یم هیکه به بق نیدورگه آبت یصدا با
صب به صورت ع شاش دود  ستادهیجلوم ا یخودم اومدم.....با  بود ......از گو
 ......رونیزد ب یم

 ینجوریدونسووتم.....مرگ من ا یراحت شوود نمرده......من م المی....خخوبه
 دونستم..... ی.... مستین

 بسته چند تا سرفه کردم..... یلبا با
داشت فضا رو عوض کنه.....و در همون حال  یسع یمصنوع یبا خنده ا زهره

 رو به من گفت:

http://www.roman4u.ir/


ا هم آخرو ب یکه حرفا یکن ییجان رو به اتاقت راهنما نی_ چکاوک ؛ بهتره آبت
 .....دیبزن

 ومدی یم شیکه از دماغش آت الیگودز نیخواسووت منو با ا یخدا چرا زهره م ای
 تنها بزاره....؟؟؟؟ رونیب

 جلوتر راه افتادم.... ناچارا
 آرادم پشت سرمون اومد و گفت: که

 .... ارهیمهندس لباس ب یتا برا رهی_ م
 اونموقع بود که متوجه خودشو لباساش شدم.... تازه

 بود..... سیخ سیخ رهنشیکت و پ یو باال دیچک یموهاش آب م از
 بود.... دهیشده ،چسب دهیماس یخاک قند و خرما شمییاز چا سیشلوار خ به
 نه....؟؟؟!!!! هیشاهکار قشنگ -تنیآب

 :گفتم یآروم یبود ؛ بهش دوختم و با صدا سیکه هنوزم از اشکام خ چشمامو
باورکن سوورفم گرفت....نتونسووتم نگهش  یدفعه ا هیاز قصووود نبود..... دی_ 

 دارم....و بعد....
 که گفت: نییپا سرموانداختم

 ...؟؟؟!!!نی_ داروهاتونو استفاده نکرد
 رفته بود.... ادمی_ نه 

 اتاق رو باز کردم و اول وارد شدم.....ادامه دادم.... در
 زنم.... ی_ االن م

 _ خودتون....؟؟؟؟
 ....دمی_ آره من هالل احمر دوره د



 آراد بزنه....؟ دید ی_ خب چرا نم
 _ آراد ....؟؟؟؟مگه بلده....؟!!!!

 ر تختم نشست....کنا زیم یصندل یتعارف رو بدون
 ....؟؟؟هیرشته پزشک یبرادرتون دانشجو دیدون ی_ نکنه نم

آروم کردم و بدون  یخنده  هی....آراد دکتر بود....؟؟؟؟یگرفت اسوواسوو خندم
 زمزمه وار گفتم: نیتوجه به حضور آبت

 .....یغی.....جوجه تادی_ بهش نم
 ....دمیدوباره خند و

که د سوورمو ند کردم  حالت نیآبت دمیبل با  مشووکوک بهم زل  یدر سووکوت و
 زده.....خودمو جمعو جور کردم.....

 یم یبرادرتون پزشووک دیدون یکه نم دیهسووت یشووما چه جور خواهر -نیآبت
 خونه....؟؟؟؟نکنه.....

 دادم....؟؟!!!! یا یچه سوت دمیفم تازه
 گفتم: عیسر

نداشتم آراد  یسال ازشون دور بودم و اطالع یلیخاطره که من خ نی_ خب به ا
ته ا به من م یچه رشوو خاب کرده.....چون قبال  خواد قهوه  یگفت م یرو انت

 خونه داشته باشه......
 درووووووغ..... حاال

چارچوب در ظاهر  یدسوت لباس تو هیدر زدن اومد و بعدشوم آراد با  یصودا
 شد.....جلو اومد:
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 ....هیدلم نینداشتم همه لباسام هم یلباس رسم نیآقا آبت دیببخش گهید -آراد
 ....نیآبت یپا یلباسا رو گشاشت رو و
 رفت.... رونیبه من از اتاق ب یبا لبخند و

 با ُشک به لباسا نگاه کرد و بعدشم رو به من گفت: مهندس
ش یکه رو ی_همون موقع شون ک  ینیب شیپ دیبا یدیپله با نگاهت برام خطو ن

و  ماریدر ب دیتون خنک شوود.....که کتو شوولوارم رو باکردم.....حاال دل یم نویا
 بپوشم.....!!!؟؟؟ ناروی....ا ی....حاال هرچ یلباسا نی....ایلباسا نیا

 به جانب جواب دادم.... حق
 یخودت م یوقت ی.....ولیکرد یکه بدقول نیبه من نداره.....با ا یربط چی_ ه
.....هرچند...)) خر از جل ز چکارمی.....من هیلباس بپوشوو ینجوریا یخوا

 اطلس بپوشد خر است((.....
 اتاق نگاه کردم..... ی گهیکه نازک کردم به سمت د یبا پشت چشم و

 گن: ی....واقعا درسته که م نیهم مت یلیبله.....خ-نیآبت
نقل و نبات...؟؟!!!؟ قدر زر ؛ زرگر شووناسوود....قدر  متی_ )) خر چه داند ق

 ...((یگوهر گوهر
اه کردم و سرتق شده بود نگ یکه مثل پسر بچه ها افشیتعجب برگشتم و به ق با

 گفتم: رتیبا ح
 _ وااااقعااااا....؟؟؟؟!!!! نه بااااااابااااااا.....؟؟؟؟!!!!

 چند تا سرفه کردم..... و
بلند شد و  یصندل یو از رو دیهم کش یحالت من .....اخماش رو تو دنید با

 همون حال گفت : به سمت حموم رفت و در



 ....دیتا لباسام رو عوض کنم.....شما هم داروتونو استفاده کن رمی_ م
 داخل حمام شد و درو بست..... و

***************** 
شتباه کرده بود......چرا  هیدر حمام تک به ست.....دوباره ا شماش رو ب داد و چ

عهیزد..... یدختر حرف م نیا ا یوقت زبونش رو از دسوووت  اریاخت کدف
 ....؟؟؟!!!!؟؟؟دادیم

 یو پلکاش رو گشووود و به دوش نگاه کرد ....اگه تو رونیفوت کرد ب نفسووشووو
 ......ومدیاز خجالت خودش در م یخودش بود ....حساب یحموم خونه 

 جلوش متوقف شد..... یزیچ دنیقدم به سمت جلو برداشت که با د هی
ه حمام ب وارید هیبند رخت از  هیاز کرد......بار چشماش رو بست و دوباره ب هی
 شده بود..... دهیکش گرشید وارید

 دخترونه..... ریز یاز لباسا پر
لباسوواش  ضینفسووش رو فوت کرد و پشووت رو شوود و شووروع به تعو دوباره

 کرد......
تا خودش رو بب یکه تو یکوچک ی نهیآ یجلو رفت به  ی....ولنهیحمام بود ؛ 

 زور فقب صورتش مشخص بود.....
 ونزیآو نهییکه از کنار آ یمانند یرنگ خرسوو یصووورت فیافتاد به ل نگاهش
 بود.....

 سمتش و برش داشت..... رفت
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شو گرفت و جلو با شمش آو یتعجب گوش شت با ح زونشیچ  تریکرد.....دا
ا ر واقعدخت نیکرد که ا یفکر م نیکرد و به ا یمختلف نگاهش م یها هیاز زاو

 بچست ..... هی
 که به سمت عقب برداشت ...... یناغافل با قدم که

ش یادیرفت و همراه با فر زیل زیچ هی یرو پاش شد رو دیکه ک شت پرت   یاز پ
غجه عروسک جغج هیپر که  مهیوان ن یافتاد تو شیبند رخت و با قسمت تهتان

 اردک توش بود..... یا
 بود .... دهیترس ادیفر یکه از صدا چکاوک

به  یدسووتش رو یکیدسووتش بود و اون یکه سوووزن تو یهمونجور  یتلم
 سمت حموم و با آرنجش بازش کرد.... دیپر عیسرنگ.... سر

 .....وفتهیبود پس ب کینزد دید یکه م یاز صحنه ا یول
مت درازش به س یوان افتاده و لنگا یقسمت عرض یتا شده از پشت تو نیآبت

 بود.... سادهیباال وا
 بود که..... نیقسمتش ا نیتر عیفج و

ده به اطراف پراکنده ش شونمیسر و شونه هاش افتاده.....و بق یرو راشیز لباس
 بودن.....

 ....ایخدا یوا
 نبود....؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! ادشی چرا

 شد..... لیبه صفر ....به چپ متما دیکرد فشارش رس احساس
باره از و بعد دو یبه کبود یچکاوک از قرمز عیرنگ سوور رییکه متوجه تغ نیآبت

 شده بود.... یدیبه سف یقرمز



 به سمت چپ خم شد.... کمی ای
شو نکهیو قبل از ا رونیوان اومد ب یحرکت از تو هیبا  عیسر سرنگ رگ  سوزن 

 پاره کنه.....
 گرفت و سرجاش صافش کرد..... بازوشو
 گفت: آهسته

 فکر کن..... زایچ ی هیآمپولتو بزن ....بعد به بق ی_ اول ادامه 
 دیسوزنو از رگش کش عیکرد تمرکز کنه....کارشو کامل کرد و سر یسع چکاوک

 که خون از جاش درومد.... رونیب
 بود.... ستادهیکه روبروش ا نیرفت سمت آبت نگاهش

 یم یسوورش داشووت بهش دهن کج یموز رو یکیاون شوورته با طرح م هنوزم
 کرد....
 به صفر..... دیفشارش رس دوباره

 شد.... لیبه عقب متما نباریرفت و ا یاهیس چشماش
 مچ دوتا دستشو گرفت و صافش کرد.... نیآبت عیدوباره سر که

داشته باشه.....آب دهنشو  یچه عکس العمل دیدونست با یاصال نم چکاوک
 نگاه کرد.... نیبرزخ آبت ی افهیبا صدا قورت داد و دوباره به ق

 آروم گفت: یلیخ یلیخ
ش یشه....م ی_ م سوال یبا ابروها نی....؟؟؟؟آبتیشه خم ب ش به یگره کرده 

 کنه.... یسرش نگاه م یچکاوک داره به رو دینگاه کرد....که د
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به چکاوک فرصووت اعتراض بده تکه  نکهیرو برد به سوورش و قبل از ا دسووتش
 .......نییلباس رو با چندش پرت کرد پا

 یم لیداره به سوومت راسووت متما نباریدوباره نگاش به چکاوک افتاد که ا که
 شه....

 سارافونش صافش کرد..... ی قهیبا گرفتن  عیسر
بره تا بهش فرصوت بده با خودش  رونیزود تر از اون خواسوت.... از حموم ب و

 ..... ادیکنار ب
 لرزون چکاوک بلند شد..... یصدا کدفعهی که

 .....رون....ن..... ی....ب...ی.نه....نرو ر..و ب_ ن..
 : گفت تیبا خشم نفسش رو فوت کرد و رو کرد بهش و با عصبان نیآبت

ما شوووهی_ پس م تا  کاریچ نییبفر  سوورم گهید یبال هیکنم...؟؟؟!!!!بمونم 
 ....؟؟؟ادیب

 و ادامه داد..... نشیرو س دیدست راستشو محکم کوب کف
ندس آبت کت ب سی.....ر تیهدا نی_ من....مه ....االن  یالملل نیشووور

تو هه.... جام....؟؟؟؟ موم  یک ط هیح قا تر  خ باس ز ید غرق  راشیل
 شدم......مسخرست....

 دوباره به خودش اشاره کردو گفت : و
 ....؟؟؟؟میمن ک یدون ی_ م
 ریو هر آن ممکن بود اشووکش سووراز دیلرز یچکاوک که م یچونه  دنیبا د که

حرفش رو خورد و با دو دسووت پشووت گردنش رو گرفت و به  یبشووه ....ادامه 
 کرد آروم باشه..... یشد و سع رهیسقف خ



 : دیچکاوک از جا پر یگونه  ادیفر یناگهان با صدا که
به چه حق بدون ا هیحموم  یتو یاومد ی_ تو اصوولن  ازش اجازه  نکهیدختر 

صلن مگه من یریبگ ش ایبهت گفتم ب ....؟؟؟!هااان....؟؟؟؟ا  میبا هم نامزد ب
لوم مثل تو......حاالم مع یمزخرف یآدما یبشه.....گور بابا ساریکه فالن بشه ف

شت ستین سر از وان دراورد یکرد یم یچه غلط یدا بدون حق  ی......ولیکه 
ل درش ......اویوردیشلوارتو درن نکهیقبل از ا رونیب یبزار نجایپاتو از ا یندار

 بعدش به سالمت..... اریب
 با تعجب چند تا پلک زدو: تنیآب

 کنم....؟؟؟؟ کاری...چی_چ
 گفت: یبلندتر یاز کوره در رفتو با صدا چکاوک
تو اتاق و همه جارو به نجاسووت  یبر سیزارم با اون ب*ا*س*ن خ ی_ من نم

 .....یبکش
 پلکاش سر جاش موند..... نیآبت

شلوارش که ازش  کمی اول شت  شدو به پ با تعجب به من نگاه کرد و بعدم خم 
 نگاه کرد .... دیچک یآب م
 زد ....رو به من گفت: یم یعصب یکه پوزخند یو در حال ستادیا صاف

 کنم....؟؟؟؟!!!! کاریمن چ دییشه بفرما ی_ خب االن م
 .....دمیلرز یکه به بار اومده بود م ییآبرو یاز ب هنوزم

 .....بلند گفتم:وفتمیکه پس ن رمیبگ شیکردم همچنان دستو پ یسع
 ....اری_ من که گفتم ..... درش ب
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 خفن..... شیمنفجر شد.....زد کانال ش نیآبت کدفعهی
 تر از من گفت: بلند

 .....ارمیخب درش م لهی_ ....ِا...باشه.....خ
 دیشک پشویز بازش کرد...بعد از اونم عیشلوارش سر یبرد سمت دکمه  دست

 .....نییپا
گرفتم  تسیا یکف دستامو به معن عیکه سر نییخواست شلوارشو بکشه پا یم

 جلوش .....
 بستم و تند گفتم : چشمامو

 ی.....فوقش ممیگ ی.....فوقش منییپا میریم ینجوی.....هم اری_نه....درش ن
که....دسووتشووومیگ که.... مه کردم..... ری.....زیکرد یی...  یعنیلب زمز
 ....شیج
 نزد..... یکه گششت و حرف کمی

 چشمامو باز کردم که .... درز
 رود...(( یکه جانم م دمید شتنی))من به چشم خو

صب نقدریبه حال ا تا سر دهیند یع سم  ستامو به معن عیبودمش.....از تر نه  ید
 انداختم و گفتم: نییباال و پا

 کرده..... ییآراد دستشو میگ ی_ نه نه.....م
 نه..... دمیداشت......که د یریتأث نمیشدم بب ساکت

 دوباره گفتم: دیترد با
 کردم.....؟؟!!!!؟؟؟ یی......من دستشو میگ ی_ م



صب یوقت شدت دادم بدمیخودم د یرو شویبازم نگاه ع و در  رونی.....نفسمو با 
 کردم : یمشت م میتفه یکه دستمو به معن یحال
ما شوو یبابا دمیشووا ایزهره  ای....حشوومت خان  میبگ میتون یما که نم نی_ بب

 کرده که....نه....؟؟؟؟؟ ییدستشو
 ساکت شدم..... رهیدوباره بهش خ و

لش بستن او یکه شماره  میزیبرنامه بر هی ای.....بمیکن گهیکار د هیاصال  ایب-من
 شلوارت باشه..... یو دکمه  پیز

لب زمزمه کردم  ریو ز نیینکرد.....سوورمو انداختم پا یچکاریکه ه دمید یوقت
 .....یتون ی....چکاوک تو م

 خونسرد سرمو باال گرفتم.... یلیو خ دمیکش قینفس عم هی
با سووکوتت  ویچ یخوا ی....؟؟؟؟میگ ینم یچی...؟؟؟چرا هیکه چ -من

بت کن که خیثا مدیگ*ن*ا*ه یب یلی.....؟؟؟؟؟ به تو او  ی.....؟؟؟؟خو
 .....یختیهمه جارو بهم رو  نجایا
 قدم گشاشتم جلو و با اعتماد به نفس کامل ادامه دادم: هی

ب ب ت نی_  قا آب قد نیآ هر کسووو میاز  ب کن  م چاه  م یگفتن )) ته   یخسووو
 یدخویبرا من ب گهی....پس ددنی....((....حاال از من گفتن ؛ از تو هم نشنیش
 .....یش یبرندار.....شکل کالغ م نیخشمگ پیتر

شو به معن یبازم پوزخند زد و در حال مهندس سر ست  یکه  سف به چپو را تأ
 داد گفت: یتکون م

 .....نیدختر جون من مهندس آبت نیبخندم....؟؟؟بب دی_ مثال من االن با
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 وسب حرفش.....صدامو کلفت کردم و گفتم: دمیپر عیسر
ندس آبت خاور یالملل نیشوورکت ب سی.....ر تمیهدا نی_ من مه ......اول 

 .....انهیم
 خودم ادامه دادم .....: یصدا با

به خدا نگهید یبگ یخواسووت یم ناروی_ هم .....منم یسووتی....؟؟؟؟حاال خو
 ......یآدم پولدار از خود متشکر هیقبال گفتم که تو فقب 

 نگام کرد و گفت: یجد
مثل  یمدت دختر نیدونم ا یندارم.....واقعا نم یخوب ی ونهی_ من با دلقکا م

 هیمجبورم.....حاال هم برو از برادرت  یتحمل کنم.....ول دیبا یتو رو چجور
 ..... اریب ریبگ گهیشلوار د

 ......اهی_ نوکر بابات غالم س
ه وجب چ هیکف حموم نگاه کردم.....آب از سرم گششته بود ....چه  یلباسا به

 برگردم..... یشد اگه من برم و زود ینم یزیصد وجب.....چ
 یم شیکه زبونم داشووت آت یکه برم.... بد سوووزونده بودم.....جور برگشووتم

 یخروج.... جور نیفقب ح یبهش بدم.....ول یجواب درست حساب هیگرفت 
 که صدامو بشنوه گفتم:
 ....جناب..... یخاک ری_ دلقک شرف داره به ز

 .....رونیاز حموم رفتم ب و
م دم رفت میبده.....م*س*تق گهیشوولوار د هینداشووتم برم به آراد بگم  میتصووم

 باز کردم و رفتم تو وبا حرص کوبوندمش بهم...... یاتاقش.....درو تند



از .....درشووو بشیاز اتاقش رو نگاه کنم رفتم سوومت کمد قد ییجا نکهیا بدون
 .....دیآراد بگوشم رس یکردم.......که صدا

 _ راحت باش اتاق خودتونه......
 گمید یپر بودم......احسوواسووا تیاز عصووبان نقدری...چون ا.دمینترسوو اصووال

 شدن..... یسوسک شده بودن در برابرش و بروز داده نم
 کردم.....گفتم: یکه به شلواراش نگاه م همونطور

 .....؟؟؟؟؟ی_ مگه شک داشت
 صاحبخونه....؟؟؟ یخوا یم یحاال چ-آراد
 ....!!!!تیخاص یب اریاون خ یشلوار برا-من
 کنارم قرار گرفت: دیخند یکه م یدر حال آراد

 _ مگه ندادم....؟؟؟؟
ن وا یحموم عوضووش کنه ....افتاده از پشووت تو یرفته بود تو ی_ چرا......ول

شو خ ستو پا چلفت سیهم ست خودش نگهید هیکرده.....د  درنقی......ای.....د
 تونن به پاهاش فرمان بدن..... ینم شیعصب یقدش درازه سلوال

 م:دادش دست یکه م یو در حال رونیب دیکش نیج یشلوار مشک هیبا خنده  آراد
 هم قد منه..... بای.....تقرستیبلند ن نقدرمیبنده خدا ا گهی_ د

 خونسرد گفتم: یلینگاه بهش کردم و خ هی
خب تو هم خ ته بیدراز یلی_  فاوت هی نتونی....الب کهیهسوووت .....ا یت ون ا ن

سلولهات به مغزت فرمان نم یدن به پاهاش......ول یسلوالش فرمان نم  یتو 
 دن.....
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 .....رونیمنتظر جوابش بشم از اتاق رفتم ب نکهیا بدون
 .....میرفت نییاخمو و با فاصله از هم .....از پله ها پا نیآبت منو

 خودمون یو بدون نگاه کردن بهشووون سوورجا میتوجه نکرد هیبه بق چکدومیه
 ...مینشست

 ...؟؟؟!!دیدیباهم به توافق رس شاللهیخب ا-خان حشمت
به توافق برسوو-من به توافق یزی....؟؟؟!!!اونم سوورچمیمگه قرار بود   که قبال 
 ...!!!دیدیشماها سرش به توافق رس یعنیشده....!!! دهیرس
 ....میدیبله مهندس باهم به توافق رس -نیآبت
 به من نگاه کرد.... دیبعدش با تهد و

 خب خداروشکر....-خان با لبخند حشمت
 روبه آراد ادامه داد .... و

 خونش صدا کن.... یرو از تو می_ آراد جان برو حاج رح
 رفت.... رونیبدون سوال از سالن ب آراد

 یورانن یرمردایبودمش ....ازون پ دهید یبود که من به تازگ یباغبون میرح حاج
 داشتن....؟؟؟ کاریچ نجایبا اون ا یهم مهربون....ول یلیو با خدا بود....خ

ن از بهم ریشدن به غ زیخ میبا آراد وارد شد همه به احترامش از جاشون ن یوقت
 ....زدیگاز م ارشیبه خ تیخان که داشت با جد

 گفت: نگاه کرد و نیبه منو آبت یمبل....با لبخند ینشست رو میحاج رح یوقت
ش دیشه .....عروس و دوماد با یکه نم ینجوریهم ص ننیکنار هم ب  غهیتا من 

 کنم.... یرو جار تیمحرم
 بود....؟؟؟؟ یبراچ گهید نیهنگ کردم ....ا یاساس دفعهی



 گفت: عیبا تعجب و بعدم با خشم به حشمت خان نگاه کردم که سر اول
که با  یپسر نامحرم تا وقت هیتونم دخترم رو چند ماه بسپرم دست  ی_ من که نم

 تونم...؟؟؟!!! ی....مدیهم ازدواج کن
 ....؟؟؟؟هیچ دوننیم نای....ابی..ِا....نامحرم.....جه عج

شمت س هیمهر دیباال بود یوقت -خان ح سکه به اندازه  1370.... دیبه توافق ر
بنز  نیماش هیبه همراه  الیو هیو  هیزعفران یتو الیو هیسال تولد چکاوک....و  ی

 شمال.... یکوپه.....تو
به آبت نجوریهم دهنم ند.... ند نیباز مو که پوزخ گاه کردم  زد و سوورشووو  ین

 که زهره جلوش گرفته بود.... وهیبرگردوند به طرف ظرف م
 حشمت خان بلند شد.... یصدا دوباره

مدت  نیکنه....تا ا یم یجار نتونیشش ماهه ب ی غهیص هی می_ االن حاج رح
 منم راحت بشه.... الیخ

 یاه ملباس آراد نگ نیکنار آسووت ینگاه کردم که داشووت به دکمه  نیبه آبت دوباره
کت اسووپرت سووبز.....چه شووود....فکر کنم  هی یقرمز ؛ رو یدکمه  هیکرد....

 ....دیکش یکندنش رو م یداشت نقشه 
شونش قرار گرفت و  یکردم که دست بهمن خان رو یبهش نگاه م ینجوریهم

 گفت:
 پسرم....منتظرته.... نیعروست بش شی_ بلند شو پ

حال دار دیعروسووش....بر هه با   تهیمحرم غهی....من هنوز تو کف صوودیبا
 زویخواسووت پشووم اون وسووب همه چ یعروسوومم کردن....دلم م نایموندم....ا
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خان بگ هیبهم بزنم.... له بهمن  باره داره خ رمیگازم ازون ک  یم اریکه دو
 نباشووه دهیکه نشووون م ینجوریا نیخوره....َاه....حاال اونو ولش لش....اگه آبت

 سوء استفاده کنه....؟؟؟؟!!! تیوقت بخواد از موقع هی...؟؟؟مثال یچ
جهتم بد نبود.....خودم  هی....؟؟؟؟ البته از زمیتو مالجم بر یچه خاک اونوقت

 ....گرفتم یب وجدان نمگرفت مثل قباًل عشا یراحت تر بودم....اگه دستمو م
رو  نیکه روش نشووسووته بودم سوورمو چرخوندم و آبت یفرو رفتن مبل دونفره ا با

 ....آروم زمزمه کردم.... دمیکنارم د
 بکن.... یکار هیخوننا  یم تیمحرم غهی_ االن ص

خوان بخونن....؟؟؟بهتره تو هم  یم یکنم....وقت کاریچ –هم آروم  نیآبت
شم ...وفتهیب یاتفاق چیه ستیماه قرار ن شیش نی....تو اینکن تیشکا ..بعد

 .....شهیتموم م زیباطل و همه چ غهیص
 رهیگیبابات برات م یمیکه هر تصووم یهسووت یبچه ننه....تو چه جور مرد -من

....؟؟؟؟هووان....؟؟؟!!!!هووان.... ؟؟؟؟!!! یدیووچووون چوورا انووجووام موو یبوو
 هان.....؟؟؟؟!!!!!

 باز کرد تا جوابم رو بده...که.... دهنشو
له شوووروع م – میرح حاج نام ال به  خانم کنمیخب  ....))...(( عروس 

 ...؟؟؟؟لمیوک
له رو گفتم.....ه همون جازه ا چیباراول ب با عل یا با نه   میهم نگرفتم....چون 

 بود....نه مامانم....
 و.... یالنکاح سنت -میرح حاج



 هیبازش کرد چشوومم به  یداد....وقت نیآبت به کیکوچ یجعبه  هیخان  بهمن
دوروز  یسووت افتاد.....اوهه ....فکر همه جاشووم کردن.....تو یجفت حلقه 

 برا خودش..... هیرکورد
 .....رونیاومدم ب الیاز فکرو خ نیگرفتن دستم توسب آبت با

توجه به نگاهم حلقه رو به انگشتم  یاون ب یبه چشماش نگاه کردم...ول عیسر
ق توش ل یبزرگ یانداخت...منم ازش چشووم گرفتم....و به انگشووتم که حلقه 

 زد نگاه کردم...آروم گفتم: یم
 _ حلقت رو بندازم....؟؟

 انداختو یدستم نگاه یتوجه به حرفم ...به انگشتر بزرگ تو بدون
 ....میریگیم گهید یحلقه  هی میریسر فرصت م – نیآبت
من  ایانگشتش رو گرفت روبروم....حلقش رو بردم سمت انگشتش......خدا و

 ....؟؟؟؟کنمیم کاریدارم چ
جلوم....؟؟؟؟مگه قرا نبود با عشووق ازدواج کنم مثل  هیدسووت مردونه چ نیا

که صوواحبش ازمن  یبه دسووت ندازمیمامان و بابام....؟؟؟!!!حاال دارم حلقه م
متنفرم.....چرا ا ها منم ازش  به دل را داره  ته دل  ب ل  ینجوریمتنفره.....ا

 شد.....چرا....؟؟؟؟؟!!!!
 آهسته گفت: نیآبت

 ....؟؟؟؟!!!! یهست ی_ منتظر چ
ست ستم کوچ د ستش گرفتم....چقدر د س کیلرزونم رو به د ت بود در برابر د

 شدم به پاهام.... رهیشتش ..... و خاون......آروم حلقه رو انداختم به انگ
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 تفاوت یب یدست زدن نفس حبس شدم رو آزاد کردم.....و به چهره  یصدا با
 بود نگاه کردم.... رهیکه به روبرو خ نیآبت

و ماچو ب*و*سه.....همه خوشحال نشستن و به صحبت با هم  کیاز تبر بعد
 پرداختن.....

 .....نیاز منو آبت ریغ به
 بود..... یکن که اگه کار ویس تیگوش یرمو توشما-نیآبت

 افتادم ....آهسته گفتم: میلباسا و شناسنامه هام و گوش ادی تازه
 جا گشاشتم.... نتیماش یرو با لباسام تو می_ من امروز گوش

گاه مین نیآبت حال ین خت و در  ندا ند م یبه طرفم ا جاش بل  یکه از 
 شد....گفت:
 ....میباغ قدم بزن یمنو چکاوک تو کمی_ با اجازتون 

 شوودم یکه ک دمینفهم نویا ی....ول سووتادمیبلند شوودم و کنارش ا عیسوور منم
 ....!!!یچکاوک خال

 ....دیمال هم گهیپسرم شما د دیبر-خان با لبخند حشمت
 ......؟؟؟؟!!!!یچ گهی.....؟؟؟؟؟!!!!!دجااااانم

مو ب نفسووو ت کمیو  رونیدادم  ب تر ازآ قب  ت راه نیع ف تادم و از در ر ف  میا
جاده مثل رخش رسووتم  یکه انتها نشیرفت طرف ماشوو می.....م*س*تقرونیب

 بود......منم پشت سرش..... دهیخواب
 رو زد و در عقب رو باز کرد....لباسام رو در اورد و گرفت سمتم..... ریدزدگ

شک-نیآبت سر قرارت باش.....لباس م شک یب یاز فردا  که  .....البته هروقتیم
 به خودت مربوطه..... گهید یمهمه.....جاها یهمراه من بود



 که نرفته....؟؟؟؟!!!! ادتیشما..... نیبه همچن-من
که از شانس خوبم هر دوتا شناسنامه هام  دمیرو از دستش با شدت کش ولباسا

 مهندس..... یپا یجلو نیزم یبا هم افتادن رو
ث خم شوود سوومتشووون تا برشووون مک ینگاه کرد و بعد از کم نییبه پا نیآبت

 داره.....
ا به لبخند دندون نم هیو نشستم روشون و  نییسمت پا دمیخودمو کش عیسر که

 هوا نگه داشته بود زدم.....خدا رحم کردا..... یاون که دستش رو با تعجب تو
 لباسام.... نیکنار و شناسنامه هارو برداشتم و گرفتم ب دمیکش آروم
 ....گهیتو د میخب بر -من

 راه افتادم به طرف خونه..... نیاز آبت وجلوتر
رفت و نشووسووت  شیقبل یبعد از چکاوک وارد سووالن شوود و به طرف جا نیآبت

 کنار نامزدش....
 نیزنشوووه....تا قبل از ا ییجورایباورش نشوووده بود.....که االن چکاوک  هنوز
؛ خانوم پخته و موفق هیدو سه سال بعد با  دیخواست ...شا یمسخره م یاتفاقا

 که کنارش نشسته.... یبچه ا نیمثل خودش ازدواج کنه.....نه با ا
 راحت بشه.... یباز نیتا از شر ا کردیزودتر کاراش رو م دیبا
 هنوزم؛؛؛.....به انگشت حلقش نگاه کرد.... یول
 پدرش سرش رو باال گرفت .... یصدا با

شووش ماه ،  نیا یتو نکهیا یخب با اجازتون حشوومت خان برا -خان بهمن
ازدواج با هم  ی....و برارهیدو جوون صووورت بگ نیا نیبه طور کامل ب ییآشوونا
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شن.....آبت شرکتش گرمه و وقت  یلیکه خ ییجان ازون جا نیآماده ب سرش به 
سر  ردشب یدنبال عروس گلم و با خودش م ادینداره.....هر روز صبح م یخال

 گردونه.... یکارش.....و بعد از کارشم برش م
 بود.....؟؟؟؟!!!! یطیچه شرا گهید نیحبس شد....ا نهیس یتو نیآبت نفس

ماشووو خان د یتو دیکشوو اخ لت م یادیداشوووت ز گهیهم....بهمن   یدخا
اعجوبه رو هر روز  نیهم به فکر پسوورش نبود که چه طور قراره ا کشرهیکرد....

 نده:بگه که....حشمت خان با خ یزیخواست چ یتحمل کنه.....م
....من که رهی؛ حوصوولش سوور م کارهیخونه ب ینداره....چکاوکم تو یبی_ ع

 موافقم.....
 یبه چکاوک نگاه کرد که از حرص سرخ شده بود و به دسته  یچشم ریز نیآبت

 .....نداختیمبل چنگ م
با ادب شوووده بودن و مخالفت یول  ینم یاز شوووانس گند اون امشوووب خانوم 

 کردن.....
برداره و مثل شب گششته پرت کنه.....و با  اریخ هیدوست داشت چکاوک  االن

 ینجات بده..... ول میعشاب ال نیهر دوشووون رو از ا یباز وونهیجبغو داد و د
 .....دیازش ند یحرکت ای ییهرچه منتظر شد....صدا نیآبت

که  ی.....؟؟؟!!!!چکاوک مزاحمتیجان شووما که موافق نیآبت-خان حشوومت
 ره....؟؟؟؟!!!!برات ندا

خواست دهن باز کنه و مؤدبانه عشر چکاوک رو بخواد .....که بهمن خان  نیآبت
 گفت: عیسر



از خداشووم هسووت....مگه نه  نی.....؟؟؟؟آبتهیچه حرف نی_ معلومه که نه....ا
 پسرم.....؟؟؟؟!!!!

 شد که ...باعث شد دهنش بسته بشه...... رهیخ نیبه آبت دیبا تهد و
شو م چکاوک شه و دادو ب ی....دلش م دیجو یبا حرص لب ست بلند   دادیخوا

 نسبتا بلند: یو با لج و صدا ارهیراه بندازه....آخرم نتونست طاقت ب
 .....دایببخش یلی_ ِاهم....ِاهم.....خ

نامزد خودش  نیو اخماشووو باز کرد.....ا دیکشوو یاز سوور آسووودگ ینفسوو نیآبت
ه و شووروع ب دیرش آب دهانش به گلوش پربالفاصووله بخاطر فک یبود.....ول

سوورفه کرد ...... و صوود البته حرف چکاوکم نصووفه موند.....و اخم رو مهمون 
 کرد..... شیشونیپ

ست تو یدلش م نیآبت شه ...تا انتقام اون فکر مزخرف  یخوا اون لحظه خفه ب
 ....رهیرو از خودش بگ

 که به پشتش خورد به کل سرفش قطع شد..... یمحکم یلیخ یبا ضربه  که
 ....دیچیاتاق پ یبلند همه تو یخنده  یسر اون هم صدا پشت

ه هوا بود نگا یبرزخ چکاوک که دسووتش تو ی افهیرو برگردوند و به ق سوورش
 ....یکرد....عجب ضرب دست

 ..... رونیبا حرص نفسشو داد ب چکاوک
مت لت م-خان حشوو فت کن ادیدخترم د خال خاطر یم مادم ب ....؟؟؟؟دو

 شد..... یداشت خفه م تیمخالفت احتمال
 لب زمزمه کرد: ری.....چکاوک زدیدوباره خند و
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 از دستش راحت بشن.... یملت هی رهیخفقان بگ ی_ اله
 ..... دیشن نیالبته فقب آبت که

 کنم....من.... شیبشه که من بازم همراه لیدل نینکنم ا فکر
دهنمونرو  دیایپس همه موافقن....خب پس ب –وسووب حرفش  دیخان پر بهمن

 ....میکن نیریش
شت تو زیم یگنده از رو ینیریش هیخودش  و سته گشا شت و در  دهنش یبردا

 ....و سه سوت قورتش داد....
از  یفوران خشووم حسوواب هیخانواده سووکوت کرده بودن و منتظر  یاعضووا همه

 طرف چکاوک بودن ...
 ....در کمال تعجب یول

شد و با رو حیمل یبا خنده ا چکاوک  سیکه د یخوش در حال یاز جاش بلند 
 گرفت: یبهمن خان م یرو ؛ روبه رو ینیریش

 پدر جون .... دیکن لی_ بازم م
با  هم هیبرداشووت....بق ینیریدسووتشووو جلو برد و شوو یخان با سوورخوشوو بهمن

نگاه  دادیبار رخ م هی دیسوووال شوووا یکه تو یخیتار یصووحنه  نیبه ا رتیح
 .....کردنیم

 حیمل فوق ی...و چکاوک با لبخند دیبهمن خان پر یبه گلو ینیریناگهان ش که
 به سرجاش برگشت.....

 لکسیکه ر ی....و چکاوکم در حالکردیخان سوورخ شووده بود و سوورفه م بهمن
 ....با خباثت به بهمن خان چشم دوخته بود.....زدیگاز م اریخ



صبح بود و هنوز توبا یبرا نیآبت سه  ساعت  ساعتش نگاه کرد ....  یر چندم به 
 خونه حشمت خان بودن....

داد سخن  ندهیزد و از شراکتشون در آ یهنوزم حرف م یانرژ تیپدرش با نها و
 گفت.... یم

ش یشده بود و هر از چند گاه لیمتما نییچکاوک به پا سر سم یم دهیک ا شد 
 گشت..... یو دوباره به حالت اولش بر م نیآبت یپا

 ......دیکش یم ازهیباز بود و خم کسرهیآراد هم که  دهن
شو ز و ست شمت خان هم د شما ریح باز خوابش  یچونش زده بود و انگار با چ

ثان یبرده بود ....ول به معن کی هیهر چند  یت یبار   یبهمن خان م یحرفا دٱی
 نبود اصال..... ....زهره هم کهومدیو م نییرفت پا

ض یداریشب ب نیبخاطر کارش به ا نیآبت شت....بع قب شبها ف یها عادت دا
تا شووش رو  عت پنج  تاه م هیسوووا حت کو  نیخب ا ی.....ولکردیاسووترا

 خونواده....!!!
 کرد و رو به پدرش : یمصنوع یا سرفه

صت یبرا دیصحبت ها رو بزار ی_ پدر بهتره ادامه  صبح یفر شما هم   بهتر....
 ....و...!!!دیپرواز دار

 رفت اشاره یم نییبا چشماش به حشمت خان که هنوز سرش باال و پا آهسته
 کرد....

 خان که از قطع شدن صحبتاش دمغ شده بود.... بهمن
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 سوواعته دل کند که از خونه مین یخداحافظ هیموافقت کرد و بعد از  یلیم یب با
 ....ادیب رونیب

 و راه افتادن.... نیماش یتو ننشست
 رو شکست: نیمقدمه سکوت ماش یب نیراه بودن که آبت یوسطا

به سوورفه  دیخورد ینیریاز دسووت چکاوک شوو یشوود که وقت یچ ی_ راسووت
 ...؟دیافتاد

ض یادآوریخان که با  بهمن صبان هیاون ق شم تیاز ع شده بود ....با خ  یسرخ 
 اندازه: یب

با  نیشووده....!!! همچ ینگو....گفتم چرا گاو و*ح*ش*ی اهل یچی_ اصووال ه
قرچ اسووتخونام رو  یکه صوودا سووتادیپام ا یانگشووتا یکفشووش رو یپاشوونه 

 ....دمیشن
 دهانش و ادامه داد: یخان دستشو مشت کرد و گرفت روبرو بهمن

 الیازنخوره.....به مرگ  یم اری_ ِا....ِا...انگار نه انگار ....رفته نشسته برا من خ
 بز بده..... یزدمش که صدا یم یپول وسب نبود ....همچ ی.... اگه پا

 گردوند طرف پنجره: یکه با حرص سرشو برم یدر حال و
 امحق.... ی_ دختره 

 دیچیدلش پ یتو یخنده ا هیبعد.... ی....ول دهیاول فکر کرد اشووتباه شوون نیآبت
 لبش ظاهر شد..... یمحو رو ی.... و لبخند

که ه ینم باورش پدرش  کرد  یرو آدم حسووواب نم یجنس مونث چیشووود 
ست  نطوری....ا شاک ستیدختر ب هیاز د گه احمق ب یبشه ....که به جا یساله 

 امحق....



 یبود که با حرف یلباش باق یلبخندش ، هرچند کمرنگ با سووماجت رو هنوز
 که بهمن خان زد...

 ماه شبو روزم باهات شیاگه ش یدختر حت نیا داستیکه پ نجوریخان_ ا بهمن
مدت که محرمتم هسوووت  نیا یشوووه.....به نظر من بهتره تو یباشوووه رام نم

 .....یریازش بگ شویدختر
 ینگ مز نیگوش آبت یبعد از ترمز .... هنوزم تو نیماش یکایالست غیج یصدا

 زد.....
سب ش ابونیخ و صدا نویما شته بود و به  ش ینگه دا از  ییها نیتک و توک ما

 کرد.... یگششتن ...توجه نم یکنارشون م
 ..زد.. یم یدیداد که انگشتاش به سف یدستش فشار م یتو یجور فرمونو
 ...؟یکن یم یمعلوم هست چه غلط ادویخان با فر بهمن

که از زور حرص و خشم از ته  ییبود ....با صدا نییهمونطور که سرش پا نیآبت
 اومد ....گفت: یم رونیحلقش ب

خان ا_  گه بخوام حترمیگ یم دهیحرفتو نشوون نیبهمن   هیروش  ی....چون ا
زنمو  یحاال زنگ م نیهم شوومویم زیهمه چ الیخ یکنم....ب کیکوچ سووتیا

 تئاتر مسخره رو.... نیزنم ا یبهمش م
...!!!؟اصال یش یم یرتیغ نقدریخب...حاال چرا ا لهیخان وووو خب...خ بهمن

شت یهر کار ست دا شه کالمون بدجور بکن....فقب و یدو شه که اگه ن سته ب اب
 خوام برم بخوابم.... ی....خستم م وفتیتو هم....حاال هم راه ب رهیم

 راه انداخت .... نویبا حرص ماش نیآبت
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 بهم.... دیشد....درو محکم کوب ادهی....پ دنیرس نکهیمحض ا به
 رفت حموم.... میباال ...در اتاقشو باز کرد ....م*س*تق دیهارو دو پله

 ....رشیهوا رفت ز یبه سرعت دراورد و آب رو داغ داغ کرد.....و ب لباساشو
 ....د وازده....شی.....چهار.....پنج....شهی......سه ثانهی.....دوثانهیثان کی

 ....پنج....دوازده.....هی....دو ثانهیثان کیآب سرد رو زد.... ی دکمه
سرد.....آب داغ. آب سرد.. داغ.....آب  سرد....داغ..... سرد.....داغ.... ...آب 
... 

 ....یییییی_ هه
 قلبش..... ینتونست تحمل کنه ....دستشو گشاشت رو گهید

 زانوهاش خم شد....و کف حموم قرار گرفت.... یرو
 رو فشرد .....و چشماشو محکم بست.... نشیس ی قفسه
 داشت.... یزد.....حاال احساس بهتر ینفس م نفس
 ....دیبعد از جاش بلند شد ....حولشو پوش قهیدق چند
 شد.... رهیرو کنار زد و به پوست سرخ شدش خ نهیآ بخار

 لبش شکل گرفت.... یگوشه  یپوزخند
 بند حولشو سفت کرد.... کمر

شا هیتنب  که با حرف بهمن خان بهش یبودن فیپاک شدن از حس کث دمیبود و 
سردو گرم شدن ها  نیا ریداشت که ز نویا یآرزو دمیشا دیالقا شده بود....شا

 سنکوپ کنه و....
 کم بود.... یلیدرصدش خ یآخر البته

 .....دستاش گرفت نیتختش نشست و سرشو ب یرفت....لبه  رونیحموم ب از



 کرد... یم یکل بدنش مخصوصا صورتش احساس داغ یتو
شت رو کف شو گشا ست چپ ساس  یش. ا ی....که خنک شیشونیپ ید رو اح

 کرد....
دست راستش حلقه رو  یچشماش ....آهسته با انگشتا یگرفت جلو دستشو

قه بود ....تو به حل گاهش  که ن لت  حا رختخوابش  یلمس کرد....در همون 
 ....دیدراز کش

 کم چشماش بسته شد... کم
کهیبدون ا و ند ن مه لبخ به خواب یرو یخودش بفه فرو  قیعم یلبشوووه ....

 رفت......
شد ... با هول تو یکه به در اتاق چکاوک م ییضربه ها یاصد  یخورد باعث 

 و بلند: نهیجاش بش
 _ هاااااااااااان.....؟؟؟؟؟؟

شد و آراد ژول در سته باز  شما دهیاتاق آه ست ریز هیپف کرده و  یبا چ  نیپوش آ
 چارچوب در ظاهر شد... ونیو شرتک ....م یحلقه ا

 گفت: یخش دار یبا صدا دادیکه گردنشو ماساژ م یحال در
 آمده دنبالت.... نی_ چکاوک بلند شو ... آبت

 : یشل و وارفته ا یکه هنوز انگار تو عالم خواب غرق بود با صدا چکاوک
 _ هااااااااااان.....؟؟؟؟؟؟

 بابا نامزدت....اومده دنبالت.... آرادو
 بسته گفت : یتکون داد و آهسته با چشما دنیفهم یسرشو به معن چکاوک
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 _ آهااااااااااان......!!!!!!!
 سرش..... دیرختخواب و پتو رو کش یخودشو پرت کرد تو و

 ...دیکش ازهیکش اومد و با صدا خم نییزد که دهنش از باال و پا یلبخند آراد
به  در کاوک....نشووسوووت ل خت چ  یهمون حال دهن دره .... رفت طرف ت

صورتش در خواب خ ست مثل شد رهیتخت....به  صوم و بانمک بود در ....مع
 بچه کوچولو.... هی

که رو یبرد سوومت موها دیبا ترد دسووتشووو بالش پخش شوووده  یبلندش 
 بود....آروم آروم نوازشش کرد....

حد به چکاوک  نیخواسووت تا ا یدلش م شووهیاز ذوق زد .....هم یلبخند هی
 زاشت.... یاون نم یباشه....ول کینزد
با تمام وجود م در تا گونه  یاون لحظه  نرم  یخواسوووت جرأتش رو داشوووت 

خواهر  هیچکاوک رو با محبت و برادرونه بب*و*سوووه ....تا باورش بشوووه که 
 داره....

ل گ یو م غ بود .... کار  ه هرش اون  نیاون گ*ن*ا* خوا ظر  ن شووود....از 
ش یگ*ن*ا*هکار ش شت....از نظر خودش هم هم یبود که بخ ....  نطوریندا

واقعا از ته ته  یکرد .... ول یوز خودش رو بابت اون ب*و*سووه سوورزنش مهن
 خواست تا جبران کنه.... یدلش م

ناز م نجوریهم هاش رو  که  ینرم نرم مو عهیکرد..... جاش  کدف کاوک تو  چ
 گفت : یدهنشو باز کنه سوال نکهینشست....و با چشم بسته...بدون ا

 _ هووووووووووووم.....؟؟؟؟؟؟؟؟
 چکاوک.... از ترس.... یکه با حرکت ناگهان آراد



شو پرت کرده بود رو زم با ست تو هوا مونده خود شو پانید ست سته د  نیی.....آه
ت نامزد نیبلند تر : چکاوک خانوم....آبت نباریاورد و از جاش بلند شوود ....و ا

 !....؟!!ادتهیشد.... نیقرار به ا شبیاومده دنبالت ببردت با خودش سر کار....د
 : الووووووووووو.....!!!!!!بلندتر

 همونطور که چشماش بسته بود : چکاوک
 ....امی_ خب...خب....باشه....تو برو منم االن م

 رفت.... رونیبهش نگاه کرد و از اتاق ب دیبا ترد آراد
 بود..... نیزنگ خورد.....آبت لشیموبا

 ....؟؟؟ادی ی_ آقا آراد پس چرا خواهرت نمنیآبت
 ....شهی... داره حاضر مادی_ مآراد

 .....و قطع کرد....ادیب عیخب...بگو سر لهی_ خ
 ....ومدیخوابش م یلیدر منتظر نشسته بود....خ یبود جلو قهیپنج دق آراد

 یتونسته بخاطر صدا دهیساعت چهار خواب نکعیدونست امروز چطور با ا ینم
 زنگ در....از جاش بلند بشه....

سر  ادیم یم*س*ت خوابه.....هر ک یلیخ یوقت معموال ست به  سراغش رو د
شما برو منم االن م گهی.....مکنهیم شو جمع امی;  شما ....و دوباره الال......چ

 کرد....نکنه....؟؟؟!!!!!
 ....ومدیتقه به در زد که جواب ن هیجاش بلند شد .....آهسته  از

بود نگاه کرد.....اگه دست  دهیباز کرد و با خنده به چکاوک که دوباره خواب درو
به سوور م نویخودش بود آبت به.....ول شیتا آبج کردیدسوووت  که  فیح یبخوا
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و پدرش بود تا چکاوک اون نامزد بدبخت تر از  کتاتوریدسووتور بهمن خان د
 کنه.....بلند گفت: یخودش رو همراه

 ....؟؟؟؟!!!!یدی_ ِاِاِا.....تو که دوباره خواب
 متکاش...... ریکرد و سرشو برد ز تیاز شکا یزیر یناله  چکاوک

 داریسر ب شهیکه هم دادی.....حاال به مامانش حق مدیکش یپوف یبا کالفگ آراد
 .....ومدیدرم غشیکردن خودش ج

 جاش نشوندش.... یسر چکاوک....شونه هاش رو گرفت و تو یباال رفت
 چشماش بسته بود..... هنوزم

....که چکاوک اخم کرد و آهسته چشماش رو باز دیجلو برد و لپشو کش دستشو
 کرد .....

شو م دیآرادو خندون د یوقت شهیکه لپ شد....همونطور  ای.....اخمش غلک تر 
 شد..... یم دهیکه لپش کش

 (یکنیکار م ی....؟؟؟؟) معلوم هست چیهن یکا م ی_ مهلوم هس...ش
 و گفت : دیبلند خند آراد

 _ پشو تا نکندمش.....
 کرد ....دوباره گفت: یثمر یو تالش ب دیسرشو عقب کش چکاوک

 _ وهلم هن....) ولم کن (
 ....کنمی_ اول بلند شو....بعد ول مآراد

 شم ( یهشم....) باشه پم ی_ باهه....پو م چکاوک
 ....ستادیبا اخم بلند شد ا و



شولوار  هیبود و  دهیپوشو یگشواد رنگو رو رفته با طرح باب اسوفنج شورتیت هی
ها یخمره ا با گل نارنج یصووورت یزرد  ته  هیکه  یو  باال رف تا زانوش  پاچش 

 بود دورش..... ختهیبود.....موهاشم پخشو پال ر
ه ک یصورتش و در حال یلپشو ول کرد....که چکاوک دستشو گشاشت رو آراد

 .....دیآراد خطو نشون کش یپف کردش برا ی.... با چشما دشیمال یم
 گفت ; یآراد بلند شد که م یگوش یبگه که صدا یزیخواست چ یم

 _ آقا دومادمون....آقا دومادمون....
 رو جواب داد ... یگوش عیسر آراث

 خب.... لهی....خادی_ بله بله....نه....االن م
 گفت: عیچکاوک سر یناگهان یرو قطع کرد....و قبل از هر حمله  تماس

در منتظر توِا ....شووماره  یسووواعته جلو میبدبخت ن نی_ چکاوک بجم.....ا
به من.....زود حاضوور شووو....خب...  زنهیکه زنگ م ینداره انگار تمیگوشوو

سمت در م یبخوابم .....در حال رمیم گهی؟؟؟من د شو باال  یکه به  ست رفت د
 گرفت و گفت :

 .....یبا ی_ با
 آراد رو دراورد : یلبشو کج کرد و ادا چکاوک

 ه.........اَ  یبا ی_ با
شت رو ستادهیا همونجور شماش رو گشا که نق  یبعد در حال کمیهم..... یچ

.... سووتم بود نی....پلکاشووو باز کرد و به رختخوابش نگاه کرد....ا کردینق م
 بود..... دهیساعت چهار خواب شبید
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و  ومدیکه از پنجره م یخنک میو نس شیگرگو م یهوا نیا یتونست تو یم االن
داشووته  ییایخواب رو هیچراغ برق ....  یرو ی لهیهوهو کردن کبوتر ل یصوودا

 باشه....
 سرکار..... رفتیم شی... با نامزد چاخان شدیهلک و ولک بلند م دیبا یول

 به موهاش یدوسه حرکت هیچشماش رو بست و برسش رو برداشت..... دوباره
 داد.....

شو یحت ست شت بره د صله ندا ست ل....فقب مانتو ییحو مال  که شیشلوار 
سال پ سه  شم انداخت تو دیبود رو پوش شیدو سر هیمانتوش.... یو موها  یرو

 گلوش سفت گره زد..... ریسرش و ز دیکش
 ....رونیخواب رفت از اتاقش ب مهیهمونجور ن بعدم
 ....نییپله رو گرفت و چلپ چلپ کنان رفت پا یها نرده

ش نیآبت ساعت ما ساعت  نیدوباره به  ساعت کار 6;30نگاه کرد....  یبود.....
با ی...ول شووودیشوورکت هشوووت شووروع م سووواعت زودتر اونجا  هی دیاون 

 ....شیدرون ی....طبق همون قانون نانوشته رفتیم
 تر برسه.... ریدختر امروز د نیمونده بود بخاطر ا نشیهم

سوورش رو برگردوند اون  عیباز شوودن در خونه حشوومت خان سوور یصوودا با
 ت.....سم

 ....یوقتشو تلف نکنه....ول نقدریا گهیدختر بگه تا د نیبه ا زیچ هیخواست  یم
 شهینشست....سرشو به ش یصندل یبا ضعف در جلو رو باز کرد و رو چکاوک

گاه از سوور د هیداد.... هیتک کا یاز البال دنین به آبت مهین یپل  نیبازش 
 انداخت....



 گم شد.... قشیعم ینفسا نیسالمش ب و
گاه کرد.....د رتیبا ح نیآبت که خوابش برده بود ن کاوک   یم میزیچ گهیبه چ

 شد بهش گفت....؟؟؟!!!
 رو روشن کرد.... نیو ماش دینفس کوتاه کش هی

ش در سر چکاوک مدام به  شد از خواب  یخورد که باعث م یم شهیطول راه 
ش یبپره ....ول شو به  سر شتکار بازم  تا  دیوابخ یو م دادیم هیتک شهیبا تمام پ
 ....یبعد ریسرعت گ

 یتو دیکرد که با یفکر م نیکنارش به ا یزنده  یتوجه به صووحنه  یب نمیآبت
 کس مربوط چیکنه....البته به ه یشوورکت چکاوک رو به عنوان نامزدش معرف

نار دختر تیشووخصوو ینبود....ول ثل اون نم یخودش در ک فت ز یم  ریر
 سوال....؟؟؟؟!!!

مانع رو براش باال  ی لهیم عیبوق زد که نگهبان سوور هیشوورکت  یجلو دیرسوو
تکون داد و  یدر جوابش فقب سر نیگفت ...که آبت یبلند ریفرستاد و صبح بخ

 گششت....
 یعنیمحوطه  یرو در جاده به حرکت دراورد و به سمت ساختمان اصل نیماش
 رفت.... تیمدر
 پارک کرد.... شیشخص نگیپارک یتو نویماش

 ادهیسووامسووونتش رو دسووت گرفت و پ فیبه چکاوک نگاه کنه....ک نکهیا بدون
ش بود رو  دهیخواب زونیروکه چکاوک ازش آو سیدور زد و در کنار نویشد....ما
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راه به  وسب ی....ولرونیحرکت باز کرد .... که چکاوک با سر سقوط کرد ب هیبا 
 خودشو نگه داشت..... نیزم

 دومش گفت: ازهیخم ونی....سرشو خاروند و مدیکش ازهینشست و خم صاف
 .... ؟؟؟؟!!!!میدی_ رس

 شد.... ادهیپ نیوارفته از ماش و
....بعدم دشونیچشماش گشاشت و مال یتا دستاشو مشت کرد و محکم رو دو

 نگاه کرد و گفت : نیخمار به آبت
 ....!!!؟؟؟میکن کاری_ حاال چ

 بهش نگاه کرد ..... نه انگار واقعا خواب بود.... هیچند ثان نیآبت
حال سوورشووو کاوک راه م یبه چپو راسوووت تکون داد و در   یکه جلوتر از چ

 رفت....گفت:
 .....ای_ دنبالم ب
 لخ لخ کنان دنبالش راه افتاد.... چکاوکم
باز کرد و رفت داخل....چکاوک  دشیدر سوواختمون رو با دسووت کل مهندس

 هم....
... اثر دیرو کشوو یکارت نکهیو بعد از ا یا شوووهیدر شوو هی یرفت روبرو بعد

 انگشتش رو هم وارد کرد....
شتش  یا شهیش در س گهیدر د هیمثل کرکره رفت باال.....پ ت بود که اونم با د
باز کرد .... و بازم جلوتر رفت داخل....چکاوک هم که فقب خوابالود  دشیکل

 شد.... یم دهیدنبالش کش
 دیسف کسرهی نیسالن بزرگ با زم هی یز ورودا بعد



شووکل وسووب اونجا  یکرو یمجتمع تجار کیاز  یا شووهیمدل شوو کیکه  بود
 شده بود.... یجاساز

مان زیم هی تا  با سوووه   زیقرار گرفته بود .... که م واریروش هم کنار د توریبزرگ 
 ....دادیم لیرو تشک یمنش

به  ییتابلوها یرو بیهر سه طرف سالن بود... که به ترت یسه تا در مشک بعدم
شووده بود....نوشووته شووده بود  هیتعب شووانیکه باال یومسوو ی, نقره ا ییرنگ طال

 کارکنان....و مشاور.... تیکل...مدر تیمدر
مدر یروبرو نیآبت تاق  تادیکل ا تیا کارت کشوو سوو باره  عدم اثر  دویو دو ب

 انگشت....
تاق به سوومت مشووودند ...مهند واردا تاق  یدر انتها زشیس درو بسوووت و  ا

 رفت.....
سراسر  اروید کی.....و  یو مشک دیسف یبود با رنگ بند یفوق العاده بزرگ اتاق

 دهیبچس سیشهر پار یبزرگ از دورنما یعکس سه بعد کیکه پشتش  شهیش
 شد رفت توش..... یشده بود....که انگار م

دست  کیو  یدر ورود یو روبرو کینزد ینفر 24 دیکنفرانس ....شا زیم کی
 نشیقرار داشووت که ب یا شووهیشوو واریهمون د یهم روبرو دیسووف یمبل راحت

س یصفحه  کی زیم یبجا ش یبزرگ برا یلم شه ک شمند جا ینق ته گرف یهو
 بود.....

ضا کیاز اون هم  بعد ستیبزرگ ر زیتا....م یخال یف سه  یتابلوها نیکه ب ا
ساخته شده توسب شرکت محب*و*س شده بود.....و  یاز ساختمان ها یبعد
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ست مبل ادار کیروبروش هم دوباره  شک ید بزرگ  زیم کی.....و یاز چرم م
 یپر از شکالت ها ستالیظرف کر کیبود....که  ونشونیهم م یا شهیش یدود

جا خوش کرده  زیم یهم رو یا شووهیشوو یگاریجاسوو کیو  یدار خارج مارک
 بودن....

شت تو فیک نیآبت سونتش رو گشا  یصندل یکنار پاش .... رو یفیجا ک یسام
 ستادهیدر ا یبسته هنوز جلو مهین ینشست و به چکاوک که با چشما استشیر

 بود نگاه کرد و :
 ....؟؟؟یای_ پس چرا نم

 یلشده....دفعه قب ینجوریا یا دفعهیخوابالودو چرا شرکتت  یبا صدا چکاوک
 نبود....!!!! یمدل نیاومدم ا ایکه با پر

 ....هیاصل یشعبه  نجایدوم شرکتم بود....ا یو اون جا شعبه  نیآبت
 یروروب یاکتفا کرد و بعد آهسووته رفت سوومت مبل ها یبه گفتن آهان چکاوک

 ....ستادیمبل سه نفره ا ی.....جلونیآبت زیم
شاش شو رها کرد رو کف ست و بعدم خود ش شو  یرو دراورد ....ن مبل.....پاها

 نیبعد در برابر نگاه آبت هیخودش جمع شد و چند ثان یتو نیاورد باال و مثل جن
 فرو رفت..... یقیبا آرامش به خواب عم

گرفت و  نگاشو ازش دیکه کش یبه چکاوک زل زد و بعدم با پوف هیچند ثان نیآبت
 و با دقت مشغول مطالعش شد.... رهیشرکت نور خ یبه پرونده 

 در کارش فرو رفته بود که در اتاقش زده شد .... قیعم
 سرشو بلند کنه : نکهیا بدون

 ...دیی_ بفرما



 یداد....ول یم ینشووون از اومدن منشوو یپاشوونه بلند یتق تق کفشووا یصوودا
له  یهرچ قا ری: صووبح بخیعنی.... یشووگیهم یصووبر کرد جم  سیر  یآ

ه ک یا ی...)*فلش مموردیان کرپ شوون( رو لطف کن ویلوکردرا تیلطفا))ب
 شود(.... یاستفاده م انهیرا یها ویدرا یمثل قفل برا

ثان بعد که د نیآبت هیاز چند  ند کرد  بال علت سوورش رو بل  شیمنشوو دیبه دن
 یکه انگار م یرژ زدش رو جور یچشووماشووو از تعجب درشووت کرده...و لبا

 رو گاز بزنه از هم باز کرده.... یزیچ هیخواد 
سنگاهش رو ک رد شده  یبه چکاوک که همچنان تو دیه گرفت ر خودش جمع 

 بود.... دهیبود و آروم خواب
 به اون جلب شد... شیکرد که نگاه منش یمصنوع یسرفه ا نیآبت
 کردیم یکه سووع یدهنشووو جمع کرد و در حال عیسوور سووشیاخم ر  دنید با
 نداشته باشه: ریصداش تأث یتو رتشیح

قا ری_ صووبح بخ فا)) ب سیر  یآ ان کرپ شوون((رو لطف  ویلوکر درا تیلط
 ....دیکن
ض نیآبت سمتش و با نگاهش توب یحیبا همون اخم بدون تو  خیفلش رو گرفت 

 اتاق مونده... یتو یادیگرانه بهش فهموند که ز
 و دکمه یا شهیش وارید یاز جاش بلند شد ...رفت روبرو یاز خروج منش بعد

به سمت باال جمع شد و باغ پشت ساختمون  سیپار ریرو فشار داد که تصو یا
 مشخص شد....
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شو قوس نیآبت ستاش رو باهم جلو برد و ک صدا ید  یبه بدنش داد....که دوباره 
اومد  مشاورش یمیکر یشدن کفشا دهیکش یصدا نباریتق تق در بلند شد و ا

 بهش نگاه کرد تند گفت: نیکه کنارش متوقف شد....و تا آبت
 دکتر.... یآقا_ سالم عرض شد 

 هی..بق. کردیصوودا م شیلیبود که اونو با عنوان مدرک تحصوو یتنها کسوو یمیکر
 ادامه داد: یمیگفتن....کر یبهش مهندس م

 ها.... انیبستن قرارداد م ی...؟؟؟ساعت ده برانی_ پرونده رو مطالعه فرمود
ضررش ب نیخوندمش...ا-نیآبت شه....فقب برا شتریقرارداد  سود  هیرماس یاز 

 بندم وگرنه.... یقرارداد مسخره رو م نیعبدالله ا خیگشارشون ش
هم دنبالش رفت که وسب راه  یمی...کر زشیادامه نداد و رفت سمت م حرفشو

 شد.... خکوبیم دیکه د یزیچ دنیبا د
....انگشت اشارشو گرفت سمتش  هیمطمئن شد واقع یبار پلک زد و وقت چند

 :ینسبتا بلند یو با صدا
 .....نی....انی.....انی.....انی_ ا
 ((گفت:نی))ا یکالفه از تکرارکلمه  نیآبت

 نکن....نامزدمه.... نیا نیا نقدری_ ا
 دوباره گفت: دیرس نیزم کینزد یمیدهان گشاد کر یوقت

 دونم ..... ی_ آره تعجب آوره ....م
 نگاهشو معطوف پرونده کرد.... و

 گفت: یبلند شد که با ذوق م یمیکر یصدا دوباره



ه سرشو گشاشت مارستانیب یدونستم....همون موقع که تو یدونستم ...م ی_ م
 ....وفتهیم مونیاتفاق م نیکه ا زدمیحدس م دیشونت با یبود رو

پرش کوتاه کرد و  هیکش اومده با اون شووکم گندش  شیو ن شووتریبا ذوق ب و
 گفت:

 .....جووووونم یعاشق شده....ا سمی_ ر 
 شروع کرد به بشکن زدن.... و

به چهره  هی نیآبت گاه  کاوک تو ین عا همون  یچ خت.....پس واق ندا خواب ا
 دختره ....

بکنه و دست مشت  یباعث شد چکاوک اخم یمیکر یبشکن زدن ها یصدا
 لبش.... یشدش رو محکم بکشه رو

با صووودا یا یفکر یمقدمه  چیبدون ه نیآبت گاه   یمیبه کر یآروم یناخودا
 :دیتوپ

 ....شهیم داریچه خبرته...؟؟؟؟االن ب سی_ س
 گفت...؟؟؟؟ یبالفاصله سکوت کرد....اون االن چ یول

 یآروم ؛ خنده  زویکه ر یلبش و در حال یدوتا دسووتشووو گشاشووت رو یمیکر
کرد و پلک راستشو بست که چشم چپشم  گهیپرش د هیکرد.... یم یسرخوش

شد و مثال  سته  ش هیب شمک  سمت در م کیچ  رفتیزد....و همون طور که به 
 آهسته گفت:

 دیدخن یکه دوباره با ذوق م یجناب دکتر و در حال ارنیگم براتون قهوه ب ی_ م
 از اتاق خارج شد....
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سف تکون داد....ول نیآبت شو از تأ ست یزیآوردن چ ادیبا به  یسر به  با کف د
 ....دیکوب شیشونیپ
سخره باز یمیکر نقدریا شق ادشیدراورد  یم ... . ستیدر کار ن یرفت بگه ع

با فکرش شووودیخب گ*ن*ا*ه داشوووت ؛ ذوقش کور م یول ....ولش کن بزار 
 ی....اونم عاشووق دختر ادیممکن به نظر م ریکه غ تیخوش باشووه....تو واقع

 لحظه...!!!!!چه شود....؟؟؟؟؟!!!! هیمثل چکاوک ....فکر کن....؟؟؟؟!!!!
 یفیمولوچ چکاوک نگاهشو به اون سمت کشوند....بازم اخم ظرملچ  یصدا

 یدهنش مزه مزه م یرو تو یزیچ هیکرده بود....لباشووو داده بود جلو و انگار 
 ....دیچرخ زد و قفا خواب هیکرد....آخر سر هم 

شو ستا ست د شت شیاز دو طرف باز کرد که ....د سمت پ ش مبل بود کنار یکه 
 یرو دیشود و انگشوتاش کشو زونیهم از مبل آو دسوتش یکیقرار گرفت و اون

 بود... دهی...پاهاشم صاف کشنیزم
 یقهوه رو تو ینیم*س*تخدم شوورکت که سوو دیدر و ورود حم یصووودا بازم

 دستاش داشت....
 یبچشمش آ یکیچشمش سبز بود...و اون کیبود.... یبیموجود عج یکی نیا

داشووت و  یالغر و قد متوسووط کلیزد....ه یم یدیکمرنگ که به سووف یلیخ
بم و خش دارش باعث  یصووودا زدیزد....و اگرم حرف م یکم حرف م یلیخ

 شد.... یلرز آدم م
از همون اول نگاهش به چکاوک  یتعجب یو حت ریصووبح بخ چیبدون ه دیحم

نه توجه ک سووشیر  ی رهیبه نگاه خ نکهیبدنش بود.....بدون ا فیو خطوط ظر
پا زیم ی....قهوه رو رو به  باال  بدن چکاوک رو از  بازم  نال نییگشاشوووت و   زیآ



س چیکرد ...انگار ه ینگاه م یکرد....جور شوید یتونه جلو ینم یلبا  رهیبگ د
 ....نهیب یتن چکاوک رو هم م ی دهیپوست کش یو حت

ا و ب دیدسووت به موهاش کشوو هیشووده بود.... یعصووب دیاز نوع نگاه حم نیآبت
س شد ...د شو روشدت از جاش بلند  شت و کم زیم یتا سمت جلو  یگشا به 

 کرد بلند نشه گفت: یم یکه سع ییخم شد....با صدا
 ....؟؟؟دیهم مونده حم یا گهی_ کار د

 چکاوک.... یسمت لبا دیتوجه نگاهشو کش یبازم ب دیحم
ا ...که از قضوو ییجا هیخواد دسووتشووو بکوبه  یدونسووت چرا دلش م ینم نیآبت
 خدمش باشه...ذاق م*س*ت یچشما دیشا

 تر گفت: یتر و عصب بلند
 ...؟؟؟؟یهم مونده...جناب هاشم یا گهی_ گفتم کاره د

 زد.... زیتمسخر آم یکرد و پوزخند نیبه آبت ینگاه مین دیحم
شت م از شد....کالفه از پ سمت پنجره  رونیب زشیاتاق خارج  اومد ....رفت 

 کرواتش رو شل کرد..... ی.....داغ کرده بود....گره 
دونسووت... بخاطر  یآدمو اخراج نکرده بود....؟؟؟؟ البته م نیتا به حال ا چرا

و ازش  کردیکار م نجایکه قبل از اون ا بیعج یچشووما نیپدربزرگش با هم
 خواهش کرده بود....

رو باز کرد.....اصووال به اون چه که اون به چکاوک نگاه  رهنشیپ یباال ی دکمه
 ی....به اون چه ربط یکنه....؟؟؟؟آخه نوع نگاهش....؟؟؟؟!!!!خب هرچ یم
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فکر  نیبدنش با ا ینداشوووت.....دما یداشوووت....؟؟؟؟واقعا هم به اون ربط
 تفاوت شد..... یدوباره ب عیسر یلیاومد ....و خ نییپا

شت س زشیسمت م برگ سب راه م سمت جا رشویکه و  که چکاوک ییکج کرد 
 بود... دهیخواب

 یپاها ریدسووتش رو ز یکیدسووتشووو پشووت گردن و اون هیخم شوود .... سووتهآه
 کنه...؟؟؟؟ یم نکارویکرد فکر نکنه چرا داره ا یچکاوک گشاشت و سع

سمت مبل ها یبلندش کرد ....در حال اطیاحت با  شهیش وارید یروبرو یکه به 
 ...کنه.. یم نکارویفکر نکنه که چرا داره ا نیکرد به ا یرفت بازم سع یم یا
 رو زد و وارید یمبل پشت به در اتاق گشاشت و دکمه  یچکاوک رو رو یوقت و
 نییه پااز باال ب یقبل ریتصو یبه جا زدی یمیقد یاز معمار یسه بعد ریتصو هی

 اومد.....
صم سه داره و نم نیگرفت به ا میت ساعت ده جل ض یفکر کنه که  ور تونه با ح

پس بهتره همون پشوووت بمونه و مزاحمش  جلسوووه رو برگزار کنه نیچکاوک ا
 نشه....

 شد.... ادهیپ نیاز ساختمون محل کارش ....آراد هم از ماش ایخروج پر با
 رفتند.... نگیبا دوستش به سمت پارک ایپر

د تا بهش سالم کرد ؛ ازش بخوا ایپر نکهیبود تا بعد از ا ستادهیا ایسر راه پر آراد
 باهاش صحبت کنه....

ه دسووتم ب هیرو کامل باز کرد و گردنبنداشووو مرتب کرد.... شوورتشیسووو پیز
 لشیتا مطمئن بشه هنوز به سمت باالست....بعدم شماره موبا دیموهاش کش

 ....صورتش کاشت یلبخند دختر کش رو هیدوتا انگشتش گشاشت و  نیرو ب



ت صووحب زیر هی ایتر کرد....دوسووت پر قیلبخندشووو عم ایشوودن پر کینزد با
 ....رفتیهم در سکوت راه م ایو پر کردیم

 یتفاوت بهش انداخت و ب ینگاه ب هی ای....پردنیآراد رسوو یبه چندقدم یوقت
 تفاوت تر از کنارش گششت....

 .....دیلبش خشک یآراد رو لبخند
 گفت.... یاومد که آهسته م یم ایخنده دوست پر زیر یصدا
 ...؟؟؟؟چقده هوشنگ بودا....جلل خالق.... یدیپشودیت ایپر ی_وا

 .... ایدوست پر یخنده  یدوباره صدا و
شو از حرص رو آراد شار م یلبا ستش مچاله کرد و  دادیهم ف شماره رو تو د ....

 شد....: یم نشیکه سوار ماش یدر حال
صدتا ....؟؟؟رهیگیدماغشو برا من باال م ینجوریکه ا هیدختر فکر کرده ک نی_ ا

 یخودمه....وقت ریشوون.....تقصوو یاز بقل من رد نم ینجوریبهتر از توهاش ا
 ....گهید شهیم نیرو نخاله هاش هم زارمیدست م

....از دور دید ابونیدخترو کنار خ هی....که کردیبا خودش غر غر م ینجوریهم
 اومد.... یکه جشاب به نظر م

 پاش نگه داشت و بوق زد.... یجلو
ناز اوم دختره ....صووورتشووو برنزه کرده بود و لنز نیماشوو ید کنار پنجره با 

زد  یکردش ...و لباشووم داد م شیآرا یچشووما یگشاشووته بود تو یخاکسووتر
 پروتزه.... یمعجزه 
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هاش  یگبرجست یباز مانتوش ....بعدم رو قهیتر ... به  نییپا دینگاشو کش آراد
 کرد.... ستیا

 برداشت و گفت: شویدود نکیع
 خوشگله...؟؟؟؟ یریگی_ چند م

 با عشوه گفت: دختر
 بعدش.... 250قبل کار  250....رمیگیم 500_ 

 زد و: یپوزخند آراد
 ...؟؟؟؟یبرام آدم بکش یخوا ی_ مگه م

 لباشو جمع کرد و: دختر
 ...گهید یکیبرو سراغ  ی_ هرجور خودت راحت

ست نیآخه االن ا -د آرا شو باال گرفت....پ ستا ستا....و د ن تو ت یها یبلند ید
 ....یکنن خانوم یرو طلب م

 ...همون که گفتم.... یاگه طالب یآقاهه...ول یدیکجاشو د -دختره
 جهنمو ضر بپر باال.... -آراد

 آهسته سوار شد و با لبخند: دختره
 ...یکن ی_ ضرر نم

 خانوم زرنگ.... هیاسمت چ -آراد
 ....ایپر -دختره

 تکرار کرد: دیسقوط کرد....با ترد یاز بلند دفعهیکپ کرد....انگار  آراد
 ....؟؟؟؟!!!ای_ پر

 اسممو...؟؟؟؟ یآره ...دوست ندار – ایپر



 دهیکرده بود.....حاال که ند یتوجه یبهش ب ایفکر کرد....حاال که پر کمی آراد
 یکه شوووده....اونو تو همه  تشوومیکردن عصووبان یخال یگرفته بودش.....برا

 کرد..... یمراحل تصور م
 لباش جا گرفت: یرو ثیخب یلبخند

 خوشگل من.... ی_معلومه که اسمتو دوست دارم پر
 آقاهه....؟؟؟! هیاسم تو چ -ایپر

 طال.....!!! گریاسمم اشکانه ج – آراد
 ....ادیاشکان....!!!خوبه ؛ خوشم م– ایپر
شو به طرف نم یابونیخ یرابطه ها یوقت تو چیه سم  یقتو هیگفت ....که  یا

 چسب نشن.....
 کوچه....و رو به هیتو  دیچیپ آراد

 گفت: ایپر
 ......یخونه خال نمیشو....ا ادهی_ پ
 تادهسیآپارتمان ا هی یشد.....آراد جلو ادهیپ نیو از ماش دیپر از عشوه خند ایپر

 پسر اومد : هی یبود.....زنکو زد....صدا
 یکه سوو یبه خونه ا یسوور هی یفتگر می_ به به.... آقا آراد ...تعجب... تصووم

 ....!!!یبزن یکیدرصدش رو شر
 انداخت.... اینگاه به پر هی آراد

 ....ادی....اشکانم....آراد گفت شب مستمی_ بابا آراد ن
 ...هیچ هیکه گرفته بود قض پسره
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 رخت کپ پسر عموته ها..... می_ اه....ن
بسووپر  رو نجایدو سوواعتم ا هی... یبود نجایا شووبی....بسووته از دنییبپر پا -آراد

 دست من....
 باال تا من حاضر بشم....برم.... ایپهلوون....ب میچاکر شمام هست -پسره

 باز شد....آراد دستشو سمت در دراز کرد و : یکیت یدر با صدا و
 فرست.... زیدی_ ل
ش یبا لبخند ایپر شدن....آراد با  سور  سان سوار آ شد....  ایربه پ طنتیاول وارد 

 عقب و : دیاکشیشد.....صورتشو برد جلو که پر کینزد
 _ اول پول... اشکان جونم....

ند دیسوورشووو کشوو آراد قب و پوزخ حال درسووت فیزد....ح یع  یکه 
 ....رونیکرد ب یپرتش م پایبا ت نجاینداشت....وگرنه از هم

آراد  هب دیپوش یرو م شرتشیکه سو یدر حال یداخل خونه شدن.... پسر یوقت
 سر شونش زد و...: یشد....دست کینزد

 داداش...؟؟؟ ی_ چطور
 ...یعاااااال -با طعنه آراد

 کرد.... اینگاه به پر مین هی پسره
 هیموندم  ی....وگرنه میتک خور نهیزم نیکه توا فیح -رو به آراد آهسووته و

 من ببرم.... میحال
بابا....من اگه شانس داشتم ....؟؟؟؟نه شبید -....؟؟؟پسرهشبیمگه د – آراد

س شم سمم  ست  شبیخانوم بود....والله....!!!د یا منه بدبخت ننه مرده از د



 شبیاستتار.....با تأسف ادامه داد....د نجایدر رفته بودم....اومده بودم ا سیپل
 سفت بود.... خوردهیهم خواب من تختخواب بود.....البته بدم نبودا فقب 

 پسر .... ی...خوش باش ستمین لیما که بخ -زد یچشمک
 از در خارج شد.... و

پولش رو در اورد .... چند تا تراول گرفت  فیو ک بشیج یدسووت کرد تو آراد
 .....وردیکه داشت شالو مانتوش رو در م ایسمت پر

...مانتوش رو کامل در اورد  یم*س*تانه ا یپولو گرفت و همراه با خنده  ایپر
 قرمز تنش بود..... یتاپ بند هی...

رو  یمالفه ا یاون دختر چادر یتفاوت یانتقام ب یاما پر از حرص و تشوونه  آراد
 مبل افتاده بود برداشت.... یکه رو

شوود....مالفه رو مثل چادر سوورش کرد....و  کینزد ایبه پر یآروم یقدم ها با
 .....دیرو د اهیذهنش همون دختر چادر س یتو

لو و در ....لباشووو برد جوفتهیو به مالفه گرفته بود تا نکه که دسووتش ر همونطور
صوراتش لبا یظاهر لبا شت دختر روبروش و در ت  ایرپ یغنچه و کوچولو یدر

 .....دیرو به دهن گرفت و آهسته مک
فه ا ایپر خاطر مال جب  یکه آراد رو یاول ب ته بود .....متع نداخ سوورش ا

شونه هاش رو انداخت باال و ب یبود...ول شتبعد  سه ها اقیا ا  یجواب ب*و*
 نرم آراد رو داد....

*** 
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بود  دهیکه کنارش خواب ایرختخواب نشست و به پر یاز ه*و*س تو رابیس آراد
 بود..... ومدهیاز خودش بدش ن نقدرینگاه کرد....تا به حال ا

 ....شیمدت عشق باز یهمه  یتو
بهش نگاه نکرده بود  ه*و*س یبارم از رو هی یپاک و کوچولو رو که حت یایپر

 بازوهاش تصور کرده بود..... نیرو ب
 یکه آتش حرص و خشم و ش*ه*و*تش خاموش شده بود....احساس م حاال

 بود ؛ یت*ج*ا*و*ز کرده....حس خفه کننده ا یاون دختر چادر هیکرد به پاک
 مت*ج*ا*و*زه...... هیاون  نکهیتصور ا

ن دسووتاش به سوومت حموم رو داخل موهاش کرد....از جاش بل د شووود....
مدت مام  فت.....ت به ا یکه دوش م یر فت  که حت یفکر م نیگر ا ب یکرد ...

با اون دختره ه*ر*زه رفتار  متیپاک در آغوشووش، چطور با مال یایتصووور پر
 نیبر اون.....اول یحرف از عشووق زده بود.....وا ینئشووگ یتو یکرده بود و حت

 کرد..... یگ*ن*ا*ه مرابطه احساس  هیبود که از داشتن  یربا
 دیچیپ یرفته باشوووه.....حوله ا نیاز ب شیحس خفگ یذره ا یحت نکهیا بدون

 رفت که.... رونیدور کمرش و از حموم ب
 پول آراد بود و داشت..... فیسر ک ایپر

شمگ آراد ستش رو گرفت و جور نیخ  ایپر افتاد و نیبه زم فیکه ک چوندیپ ید
 زد...... یبلند غیج

 یشوود.....حت زیمختلف پر بود ....با کار اون دختر لبر یاحسوواس ها از آراد
 .....دیشن یرو هم نم ایپر یمسخره  یبهانه ها

 گفت: ایفر با



منو دور  یخوا ی....؟؟؟؟از آراد....؟؟؟؟!!!میکن یاز من دزد یخوا ی_ م
ثل ا یبزن کهیج*ده.....؟؟؟؟م ناخت ن حاال خودمو ارهیپت یهنوز منو نشوو .....

 کنم بهت..... یم یمعرف
وزن خودش رو هم انداخت  یتخت و همه  یرو با شوودت پرت کرد رو ایپر و

 تیتصوووراتش ....با نها یمخصوووصووا تالف زیهمه چ یتالف یبرا نباریروش و ا
شوود که به  یکیباهاش  یدختره جور یها غیبدون توجه به ج یگرو*ح*ش*ی

 ودشه خ.....تا ب نهیب ینم از گل پاک تر یایبفهمونه که اونو پر فشیافکار کث
 .....اقتهیل یبفهمونه که ب

 شرکت نور داد.... ندگانیخبر از ورود نما یکه شد ...منش 10 ساعت
 کتشو مرتب و کرواتش رو محکم کرد.... نیآبت

سه  دواریبود انداخت.....ام دهیکه چکاوک خواب یینگاه به جا هی سب جل بود و
االن  ی....ولرونیب فرسووتادشیکرد و م یم دارشینشووه.....کاش زودتر ب داریب
 وقت نبود.... گهید

خواست تا بفرستتشون داخل اتاق.....با ورود سه  یرو برداشت و از منش تلفن
شلوار شون...و بعد از  یآروم و محکم یبا قدم ها نی؛ آبت یمرد کتو  سمت رفت 

به نشووسووتن رو یاحوالپرسوو نارو دعوت  ندل یاو کنفرانس  زیم یها یصوو
 زیم هیبا  دی...بالفاصووله بعد از نشووسووتنشووون....در به صوودا دراومد و حمکرد.

شد و ظرف ها را رو وهیچرخدار کوچک که روش م  دیچ زیم یو قهوه بود وارد 
 و رفت.....
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شما به نت یخوشحالم که باالخره گفتگو یلیمهندس خ-از مردا یکی  جهیما با 
 نیاز ا یلیخ خی.....شوودیکه با شوورکت ما قرارداد ببند دیرفتیو شووما پش دیرسوو

ض ستند و گفتند که برا یقرارداد را شمس در دب یه ساژ ال  یساخت هتل و پا
مه  بل م نهیهز یه ما زم یهارو خودشووون تق  صرو مشووخ نشیکنن....

 .....میکرد
ن نیآبت یبقل دسووتش دراورد و روبرو فیک یرو از تو یا نقشوووه ه که متفکرا

 گشاشته بود ؛ باز کرد.... زیم یبه هم گره زده و رو دستاش رو
 از نقشه گشاشت و گفت: ینقطه ا یاز مردا انگشتش رو رو گهید یکی

به در نیزم نیا دیبن یکه م نطوری_ هم که  کهینزد ایهم  به برج العرب  و هم 
 .....کهیو به مرکز شهر هم نزد شهیمحسوب م یهتل در دب نیتر یعال
 زاشت: یکه دستاش رو دوطرف نقشه م یدر حال نیآبت

کهیبا ا نی_ زم حاظ جغراف ن جا یو اقتصووواد ییایاز ل ناسووب یدر  واقع  یم
نقطه ضووعف محسوووب  کیبه برج العرب هسووت  کینزد نکهیا یشووده....ول

هتل خواهند رفت ...چون امکانات  نیمسافرها در رده اول به ا شتری.....بشهیم
 اردیلیم دیبخواد با اونجا به رقابت بپردازه با خیفوق العادست....اگه ش شیرفاه

شتوانه ا نیکنه و من اگه همچ نهیها تومن هز شم نها یپ شته با رو  میسع تیدا
 یستگبدم....ب لیبرابر با برج العرب تحو ایفوق العاده تر و  یزیکنم که چ یم

 شما داره..... یگشار هیبه سرما
ش-ار مردا یکی صحبت م نیدر ا خیما با  سرما میکن یباره   ونشیا هیو مقدار 

 ....میشیم ایپروژه رو جو نیا یبرا



د و اوم یملچ مولوچ یبزنه که صدا یسرش رو تکون داد و خواست حرف نیآبت
 شد و دهنش هم باز موند..... زونیمبل آو یسرچکاوک از دسته 

ه نگاه کردن ک یمردا به اون سمت برگشت و با تعجب به سر دختر یهمه  سر
 بود.... زونیآو تیمبل داخل اتاق مهندس هدا یاز دسته 

خواب  ی؛ چه تو یداریب یدختر چه تو نی....ادیاخماش رو در هم کشوو نیآبت
 .....وردیکرد و لجشو درم یم یزیآبرور

 .....رهیکرد به خودش مسلب بشه و کنترل اوضاع رو بدست بگ یسع
شو شما گلو شت طرف دهان  یزده  رتیح یصاف کرد که چ سه مرد برگ هر 

 مهندس....
ند یسووع نیآبت ندان موفق نبود.....ول یکرد لبخ که چ نه   کسلیر یلیخ یبز

 گفت:
 _ نامزدم هستش....

ض و ضافه تر حیبدون تو شون  یا صت اظهار نظر رو به شت به بحث و فر برگ
 نداد.....

ش-نیآبت شما با  ست  شخ دیصحبت کن خیپس اگر امکانش ه ص تا بعد از م
 ....میقرار داد رو امضا کن یا گهید یدر جلسه  بیشدن شرا

و  یسه مرد سرهاشون رو به عالمت مثبت تکون دادن و بعد از ابراز خرسند هر
 شرکت رو ترک کردن.... یخداحافظ

 در اتاق بسته شد.... نکهیاز ا بعد
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.....چند تنشست و چشماش رو بس یصندل یو رو زشیبرگشت پشت م نیآبت
 یگفت امروز همه  یتلفن رو برداشووت و به منشوو یکه گششووت گوشوو قهیدق

 جلسه هارو کنسل کنه...
 سر چکاوک رفت..... یبا حرص از جاش بلند شد و باال بعدهم
 مبل.... یروبرگردونده بود رو سرش

صنوع یسرفه  هی شه....اما در داریکرد تا چکاوک ب یبلند م  لونیساپ هیاز  غیب
ه مبل نگرفت با پاش ب جهینت یکرد....وقت یبلند تر ی.....دوباره سوورفه حرکت

 ضربه زد و گفت:
 .....ی.....هی_ ه
 ..... دیشدن رو ند داریبازم عال م ب یوقت

 صورت چکاوک و انگشتش رو برد سمت چشماش..... یشد رو خم
 و چشماش رو باز کرد...... دیکش یکیکوچ ازهیخم چکاوک

 چکاوک خشک شد..... یلبا یروبرو نیآبت دست
شما یجیبا گ چکاوک ب و که از تعج نیآبت اهیس یچند بار پلک زد و اول به چ

 بود.... لبش کیترس گشاد شده بود نگاه کرد و بعدم به انگشت اشارش که نزد
 عقب و دیو خودشووو کشوو دیکشوو فیخف غیج هیرو درک کرد..... تیموقع تازه
 گفت: یبلند و خش دار یمبل نشست.....با صدا یدسته  یرو

چکاوک به  غیج یکه با صووودا نی....؟؟؟؟آبتیکرد یم یچه غلط ی_ داشووت
صاف ا سرد ستایخودش اومده و   کیقدم به چکاوک نزد هی یده بود.....با خون

 شدو:
 .....ی_ داشتم ب



 وسب حرفش و بلند گفت: دیپر چکاوک
 نشو منحرف.... کی_ به من نزد

مبل پرت شد و با پشت خورد به  یدسته  یکه از رو دیخودشو عقب تر کش و
 مبل موند.... یو پاهاش رو دسته  نیزم
ست بلندش کنه ....که چکاوک در  عیسر نیآبت شد و خوا رفت طرفش ....خم 

 که صورتش از درد جمع شده بود: یحال
 .....رمیگیساق پاتو گاز م یش کیبه من نزد گهیکم د هی_ 

 ادیبرم یبگ یدختر هر چ نیدونسووت از ا یکه م نیکار سوواز بود....آبت دیتهد
 ....ستادی.....صاف سر جاش ا

 رینشست سرشو ماساژ داد و ز یکه م یو در حال نییپا دیپاهاشو کش چکاوک
 : دیآهسته نال یلب

 .....ی_ آ
 یاو با اخم ه نهیرو دسووت به سوو نینگاه به باال سوورش کرد که آبت هی چکاوک
 ....آهسته از جاش بلند شد و:دیدرهم د

ردم ک یراه ننداختم که فکر م دادیبا تو دادو ب تمیخاطر سوور محرم نی_ من به ا
 ....ی...ولیآدم
 وسب حرفش: دیپر نیآبت

ش ساکت ب ستم ب ی....من می_بهتره   چی....وگرنه تو هنیکنم ؛ هم دارتیخوا
 ....یمنو جشب کن یکه بخوا یندار یتیجشاب

 زد و: یلبخند چکاوک
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 ندارم... تیمثل تو جشاب یآدم یکه برا مهیخوشحال ی هی_ ما
مه  نیبب-نیآبت ها یخانوم امروز ه مه  و فکر  یختیمن رو بهم ر یکار یبرنا

شه بدون سرت مثل  یوقت یکنم برات جالب با شتم  سه دا ست ویویجل  یه از د
 تا دندونات مشخص شدن.... 28 یشد و همه  زونیمبل آو

 :یبا خونسرد چکاوک
 _32... 
 ...؟؟؟یچ -نیآبت

 ....یتا دندون دارم،دندون عقالم رو حساب نکرد 32من گمیم -چکاوک
ت ب برا -نیآ جا  مردونسوووت  کم  ف مردم و  که  قالم  یمن  ع ندون  د

 گشاده.... نقدریدونستم دهنت ا ی....نمینداشتم،سار
 پنهانه.... -چکاوک

 ....؟؟؟؟یچ -نیآبت
 ...ادیهر چارتا دندون عقالم پنهانه ...جا نداره در ب گمیم -چکاوک

 ....زشیو رفت سمت م دیکش یپوف نیآبت
 کی نیآبت زیم یمبل جلو ریکفشوواش ز دنیقدم برداشووت که با د کی چکاوکم

به جا هیلحظه هنگ کرد... به  دهیکه خواب یینگاه  باره  بود انداخت و بعد دو
شاش نگاه کرد....اخماش رو تو ش یکف  زیم یبلند جلو یو با قدم ها دیهم ک

 رفت...و بلند گفت:
 ...؟؟؟؟!!!!یبقلم کرد ی_ تو به چه جرأت

 با تعجب بهش نگاه کرد و: نیآبت
 _ بله....؟!!!!!!!!!



 ادامه داد: یبلند تر یبا دستاش به مبال اشاره کرد و با صدا چکاوک
 برنجم...؟؟؟!!! ی سهیمن ک ی_ فکر کرد

 ...؟؟؟یشک داشت مگه-نیآبت
 ...؟؟؟یچ -چکاوک

 ...!!!یبرنج ی سهیکه ک -نیآبت
 دوباره گفت: نیو خواست جواب بده که آبت نیزم دیپاشو کوب چکاوک

باش من ک قل نم ی سوووهی_ مطمئن  کارم  یکنم....وقت یبرنجو ب مزاحم 
ندش م که جلوگهید یجا هیزارمش  یکنم؛ م یباشوووه...بل پام  ی... دسووتو 

 نباشه....
 با حرص دهنشو بازو بسته کرد...که... چکاوک

 هم مونده...؟؟؟؟اگر نه بزار من به کارم برسم... یا گهیحرف د-نیآبت
شتچکاوک سخره رو تنت  نیتو ا می_ آره آره مونده....مگه قرار نزا شلوار م کتو 

 ....؟!!!ارمیدر ب موی...و من مشکینکن
بعد هم ؟؟؟…س اسپرت بپوشمکه لبا یتوقع ندار….محل کارمه نجایا -نیآبت

 .…پتیت نیبهتره تا با ا یبپوش یانگار اگه مشک
 ….چکاوک رو برانداز کرد نییحرفش رو ادامه نداد فقب از باال تا پا هیبق

سر چکاوک شد و  سرخ  ساش نگاه کرد عیاز نگاهش   یمطمئن بود تو….به لبا
 عیسوور….رنگش رفته نقدریچرا ا….حرفا بود نیپر رنگ تر از ا شینور گرگو م
ش ست ک سر دید شهی…. شیبه رو ش یصندل یاز رو اد د بود و انداخته بو دهیک

 یبا گلها دیسف یروسر هی….حمومش بود یکه روسر نی…یوا…سرش یرو
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قبال مامانش به عنوان بقچه ازش ….و قرمز و فوق العاده چروک یصووورت زیر
 کرد... یاستفاده م

 گفت: نیآبترو گاز گرفت و به نگاه منتظر  لبش
 .…ی_ حاال هرچ

 ….مبل نشست یبغ کرده رو و
به نقشوووه  نیآبت خت  گاهشووو دو حال فکر ….دسووتش  ریز ین و در همون 

 ؟؟؟؟…حرف نزدم ادیز…کرد
 ...دیکفشاش رو پوش چکاوک

 یداد و اطرافش رو از نظر گشروند...چه جا هیبه مبل تک نهیدسووت به سوو بعد
که  یزانوش و در حال یکه گششووت آرنجاشووو گشاشووت رو کمیبودا... یخفن

 دستاش خودشو به جلو عقب تاب داد... یچونش رو گشاشته بود رو
...حوصلش سر رفته بود بدجور و چون صبح صبحونه نخورده دیکش ازهیخم هی

 رفت.... یبود دلشم ضعف م
شکالت رو ستالینگاه به ظرف کر هی  دیشککرد...نوک زبونش رو  زیم یپر از 

 یاز صووابخونه اجازه م دینگاه کرد....بهر حال با نیپشووت دندوناش و به آبت
 گرفت....

 ...!!!نیآقا آبت -چکاوک
 سرش رو بلند کنه: نکهیبدون ا نیآبت

 …!!!_ بله



کاوک گاه د هی چ خت گهین ندا تا ا خاطرشووون ازون  دیارز یم…به شووکال ب
دستش و گشاشت ….افکار بود که دلش صدا داد نی؟؟؟؟تو هم…خواهش کنه

 معدش و گفت: یرو
 ؟؟؟؟…شوکوالتا بخورم نیمن از شهی_ م

 …گندش کلیمنتظر بود بگه نه تا جفت پا بره تو ه فقب
.با …ور لبش کج شده بود هیکه از لحن چکاوک و در خواست بچگونش  نیآبت

 گفت: نییهمون سر پا
شووکالت خوردن  یبرا یکه حاال دار یریگیهم اجازه م یزی_ مگه تو برا چ

 ..؟؟؟!!!یریگیاجازه م
 جبهه گرفت: عیسر چکاوک

 .…شهی.منم آداب معاشرت سرم م…رمیگیمعلومه که اجازه م -
ص بود مشخ نیچون سرش پا یول…کج و لبخندش کامل شد نمیلب آبت اونور
 ….نبود

 ی.ول…به آداب معاشوورت داره یاجازه گرفتن چه ربط دمینفهم نکهیبا ا -نیآبت
 .…یو مزاحم کار من نش یدم بخور یبهت اجازه م

که چشماش به شکالتا افتاد و  ارهیلبشو کج کرد و خواست اداشو در ب چکاوک
..ظرفو برداشووت ... …زیشووکلک در اوردن با ذوق دوال شوود طرف م الیخ یب

 …اورددونه شکالت در هیپاش و  یمبل نشستو اونم گشاشت رو یصاف رو
 ….بعد قهیدق 40
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تا خسووتگ نیآبت به چکاوک که رهیبگ یسوورش روبلند کرد  تاد   که نگاهش اف
و شکالت ر نیاطرافش رو مبل پر از پوسته شکالت بود و خودشم داشت آخر

 ….دهنش یزاشت تو یم
 :نداشته باشه گفت یریصداش تأث یکرد تعجبش تو یم یکه سع یحال در

 نیبه فکر پوسووت خودت باش که با ا یسووتیمن ن ی_ دختر تو به فکر مهمونا
 .…شهیهمه شکالت احتماال پر جوش م

شووونه هاش رو باال  یالیخ یدهنش رو قورت داد و با ب یشووکالت تو چکاوک
 انداخت و:

شالله آوازه  شما که ما پر پولت به دروازه تهران که چه عرض کنم به  بیج ی_ 
س انوسیاق ست جوونم…دهیآرامم ر شکالت یریبازم م هیپر بن ویه  برا مهمونات 
 ینگران نباش اگه جوش زدم ب*غ*لت راه نم…..اما صووورت من…یخر یم

 …رم تا آبروت بره
مانتوش  یجلو ختیپوسته شکالتا رو جمع کرد ؛ ر یاز حرفاش هم همه  بعد
 و بعد بلند شدو گفت: زنیمانتوشم گرفت که نر یلبه ها….

 ؟؟؟؟…_ سطل آشغالت کجاست
زل  وترشیکامپ توریاتاق اشوواره کرد و بعد به مان یانتها واریبا دسووت به د نیآبت
 ….زد

 یزیو اونورو نگاه کرد چ نوریا یهرچ یول…رفت سوومت آخر اتاق چکاوک
 گفت: و…دیند

 …ستین یزیکه چ نجای_ مهندس ا
 …وارهید یتو…رو نگاه کن  وارید نییپا -نیآبت



ست و با تعجب به د نیزم یرو چکاوک ش  یکی….صاف نگاه کرد واریچنده ن
ستاش رو از مانتوش جدا کرد و د ست به …رو لمس کرد واریاز د همونطور با د

ش یم وارید شک د،یک سمت نیآبت یکه نوک کفش م شد و  دهیکوب واریاز د یبه ق
 ….اومد نییبه سمت پا کیدرکوچ هیبعد 

شو باال گرفت و به آبت چکاوک سخر نگاهش مکه با  نیسر کرد  یپوزخند و تم
اونقدر …حس حقارت بهش دست داد…شد یجور هیاز نگاهش …شد رهیخ

شو باال ببره و مثل هم صدا ست  صد….دعوا راه بندازه شهیکه نتون  یافقب با 
 گفت : یفیضع

 !!!؟؟؟؟…یکن ینگام م ینجوری_ چرا ا
ما هی نیآبت به چشوو گاه  کاوک و  ین حت چ با هینارا به ل گاهم   دشیبرچ ین

 و گفت: دیهم کش یپوزخندشو خورد و اخماشو تو عیسر…کرد
 …شهیبسته م واریبه د یدرو فشار بد یختی_ آشغاالتو که ر

 .…زشیرفت سمت م و
ر بعد دوباره برگشت و س…گفته بود انجام داد  نیرو که آبت یهمونکار چکاوک

 ….نشست شیقبل یجا
شو شتش بود هیکه  یا شهیش واریدوخت به د نگاه شگل پ  یوت….عکس خو

 …شویواقع یبود ول دهید ادیعکسا ز نیاز ونیزیتلو
شو سقف اتاق نگاه کرد لپا به پاهاش  بعد…کنفرانس زیبعد به م…باد کرد و به 

دور تا دور اتاقو نگاه ….رفتن یم یبندر نیرو زم ییکه از شوودت دسووتشووو
شو یخبر…کرد ست سقف نگاه کرد بعد….نبود ییاز د  تیومم با مظلدوباره به 
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.و لب …هم گره زد یانگشووتاشووو تو….بود تورشیمان یکه سوورش تو نیبه آبت
 و آهسته گفت: ریسر به ز….دهنشو دراورد یبرد تو نشوییپا

 .؟؟؟؟…نی_ آقا آبت
 …!!!بله -نیآبت

 …من…زهیچ…من -چکاوک
 ریخودش جمع شووده و سوور به ز یسوورشووو باال اورد و به چکاوک که تو نیآبت

 که ی.....دفعه قبلومدیحالت اصووال بهش نم نیود نگاه کرد.... انشووسووته ب
 خواست هم مؤدبانه صداش کرده بود.... پس... یشکالت م

 شده...؟؟؟ یچ گهید -نیآبت
 سرش رو باال اورد وزمزمه وار گفت: چکاوک

 دارم.... یی_ من دستشو
مه  رهیخ کمیاول  نیآبت گاهش کرد....ه ندش از حرف  ین حال خ حس و 

 صورتش و گفت: یلبخند محو شد رو هیچکاوک فقب 
 ...؟؟؟؟!!!رمیکنم....؟؟؟ببرم سر پات بگ کاری_ خب حاال من چ

 رفت به گششته.... نیاما محو صورت آبت چکاوک
 دارم.... یی) _ مامان من دستشو

 !!!...؟؟؟؟رمیکنم خرس گنده....ببرم سرپات بگ کاریخب من چ -مامان
 گفتم که گفته باشم.... ینجوریننننننه....هم -چکاوک

 .…ینکرد فیرو کث یحاال برو زودتر تا قال….از دست تو -مامان
 مااااااماااااان...!!!؟…اِ -چکاوک

 ….!!!(جون دل مامان -با خنده مامان



به خودش اومد و متوجه اخما نیحرکت دسوووت آبت با  نیدرهم آبت یچکاوک 
ه ک یقیهم فشار داد و با نفس عم یچشماشو رو نییسرشو انداخت پا….شد
 …..و بغضش رو قورت داد یحس دلتنگ دیکش

 رو به شدت بلند کرد و طلبکار گفت: سرش
بود که  نی!!!بعدشووم منظورم ا؟؟؟؟…یاخم کرد ی؟؟؟چرا اونطور…_ هان
 ..…نکهی..نه ا…نکهینه ا….کجاست ییدستشو

 و بگه فقب با حرص روشو برگردوند و گفت:جملش هیبق نتونست
 ….ادب ی_ ب
 .…هیی.دستشو…یچند قدم اون طرفتر در ورود -نیآبت

شت م نمیکه آبت دیاز جاش پر عیسر چکاوک سمت رونیاومد ب زیاز پ  و همون 
 و گفت: ستادیچکاوک با تعجب ا….رفت

 .؟؟؟؟…یایکجا م گهی_ تو د
 جارونیا دمیچون احتمال م امیدارم م….تو امیخوام باهات ب ینترس نم -نیآبت

 … ینکن دایهم مثل سطل اشغال پ
رو  کوچولو زیچ هی یفرورفتگ هی ی.از تو…سووتادیا واریقسوومت از د هی یجلو

 ….و درو باز کرد دیکش رهیمثل دستگ
 رفت گفت: یکه به اون سمت م یدر حال چکاوک

 …بود عیضا یلیخ گهید نجای_ ا
 ….رفت داخل و درو بست و
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ش نیآبت سرجاش و با تلفن از من شت  ست تا به حم یبرگ راش قهوه بگه ب دیخوا
 …ارهیب

 !؟؟؟…ارهینامزدتون هم ب یبگم برا سیجناب ر  -یمنش
 فوق العادست....خالصه گفت: یمیبا خودش فکر کرد سرعت عمل کر نیآبت

 ....ارهی_ ب
 رو گشاشت.... یگوش و

شو س یتو سر شده بود...امروز برنامه هاش بهم رد و  هختیتش گرفت...کالفه 
تا از  کرد یم یفکر هی دیخودش نبود....با یسر جا یزیچ چیآشفته بود....و ه

 نکنه.... ریگ ینجوریفردا ا
 به اتاق... دیمصادف شد با ورود حم ییچکاوک از دستشو خروج

 یخودش بدونه چرا...؟؟؟ زوم کرد رو نکهیصوواف نشووسووت و بدون ا نیآبت
هر دو فنجون قهوه رو گشاشت  زیرفت سمت م یحرف چیه یب دی....حمدیحم
خواسوووت  یبود و م دهی.....چکاوک که تازه رسوو دیچرخ عیو سوور زیم یرو

 یمک یلیخ یلیخ یباهاش به فاصووله  دیحم یحرکت ناگهان نی...با انهیبشوو
 شد.... سیفتو  سیف
شده ب خیم شماش  شه عقب ....که چ سش نبود تا خودش رو بک ود و هنوز حوا

رو  دیحم یخودش رو رسونده اونجا....بازو یکه معلوم نبود با چه سرعت نیآبت
 ....دشیبه سمت خودش کش یگرفت و تند

ش چکاوکم شتاب خودش رو عقب ک ا و ب دیبا حرکت اون به خودش اومد و با 
 بخش بهش زد .... نانیاطم یلبخند دیکرد....که حم یهول معشرت خواه



 به پوزخند کرد....بازوشووو از لیکرد و لبخندشووو تبد نیرخشووو سوومت آبت مین
 به صورت چکاوک از اتاق یا گهیآزاد کرد و با لبخند د سشیر  یحصار دستا

 خارج شد....
 ....تا به حالدیشووده بود اصووال پوزخندشووو ند دیکه مبهوت لبخند حم نیآبت

 حاال..... یلبخند بزنه....ول دیبار حم هی یبرا ینشده بود حت
 چکاوک نگاه کرد که متفکر گفت: به

 _ چشماش مثل گربه بود....نه....؟؟؟!!!!
شت م نکهیبدون ا نیآبت رو  .....قهوش زشیجواب چکاوک رو بده دوباه رفت پ

 رو یزیچ یخورد و بعد گشاشووت کنار دسووتش و با مداد نوک یبرداشووت و کم
 دستش اضافه کرد.... ریز ینقشه  یرو

شونه هاش رو باال انداخت و  نیآبت دیکه د چکاوک صد جواب دادن نداره.... ق
دورش  عیکه سوور دیچشوو کمیبرداشوووت و  زیم یرو از رو گهیفنجون د
 جمع کرد و گفت: افشویکرد....ق
 ...؟؟؟یخور یم نویا یکه مثل زهره ماره....چجور نی_ َاه ...ا

دندوناش جلو و  نیزاشوووت زبونشووو ب یم زیم یرو که فنجون رو یدر حال و
 زبونش بره..... یعقب برد که قهوه از رو

 به حرفش نشون نداد دوباره گفت: یعکس العمل چیه نیباز آبت دید یوقت
خب حق دار پایبخور نویا ی_ آره  حال  به هر   یب یتلخ بهتر از تلخ انی...

 ....نه...؟؟؟!!! انهیپا
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قسمت از نقشه مکث کرد و بعد سرش رو بلند کرد و  هی یچند لحظه رو نیآبت
 روبه چکاوک گفت:

 خورم....؟؟؟؟ یتلخ م یکه من قهوه  نیداشت به ا یجمله چه ربط نی_ ا
 یکه سووع یشووونه هاش رو باال انداخت و در حال یتفاوت یدوباره با ب چکاوک

 داشت پشت کمرش رو بخارونه گفت:
 جا ازش استفاده کنم.... هیفتم سالنامه خونده بودمش...گ ی_ تو

عد از ا و برداشوووت و کمرش رو  نیآبت زیم یاز رو یحرف خب کشوو نیب
 خاروند....

 نی...ا..زشیم یرو ینگاه به قهوه  هینگاه به خب کش کرد و بعدم  هیاول  نیآبت
 گفت..... یچرتو پرت م ادیدختر کال ز

 تأسف تکون داد و دوباره مشغول کارش شد..... یرو از رو سرش
 دستش یداد و خب کش رو تو هیبعد از خاروندن کمرش....به مبل تک چکاوک

ست کرد....َاه چرا زمان نم شت با ا یخمو را شد حرف  یتفلونم که نم نیگش
دوازده بود....دوباره به  کیزد.....به سووقف نگاه کرد...بعد به سوواعت که نزد

ب نه چ نیه آبتسووقف و بعد   یدسووتش م ریکاغش ز یرو یزیکه سوورسووختا
ند نم دید ینوشوووت....وقت ناام یسوورش رو بل نه.... پا دیک  نییسوورشووو 

 انداخت....حوصلش سر رفته بود خب.....
مبل و همونطور که به  یلم داد رو کمیاولش و  یکش رو رها کرد سوورجا خب

جلو و  دیکشو یم نشووییکرد با دسوت لب پا ینگاه م نیبه آبت میاطرافش و گاه
 حباب یشد از برخورد با دندوناش و لب باالش صدا یکرد که باعث م یول م

 خودش بود.... ی هینظر نیبشه....البته ا دیتول



 یصدا نیکنه....با ا وتریوارد کامپ یرو با دقت کاف زیچ هیداشت  یکه سع نیآبت
 .....ختیر یمداوم تمرکزش بهم م

ستش رو داخل موهاش کرد و ز ی پنجه ست را شم رید به چکاوک  ینگاه یچ
صووبر کرد  گهید کمیقصوود نداشووت تمومش کنه.... الیخ یانداخت .....که ب

 هنوزم کارش رو ادامه داد.... ی.....وقت
که از صداش چکاوک  یگشاشت ...جور زیم یدستش رو محکم رو یتو مداد

اخم  یه نقدریچرا ا نینگاه کرد.....ا نیآبت یباال....و با تعجب به اخما دیپر
 یلندنسووبتا ب یبا صوودا نیبپرسووه....آبت یزیچ نکهیکرد....؟؟؟! قبل از ا یم

 گفت:
 ....؟؟؟؟یشه تمومش کن ی_ م

سمت خودش ...بعدم با ترد رتیح چکاوک شارش و گرفت  شت ا  دیزده انگ
 وارد اتاق شده...؟؟!!!! یکس نهیسرش به عقب برگردوند که بب

له خود شووما....امروز همه  -نیآبت با اون  یختیکارام رو بهم ر یب حاال هم 
 ....لطفا ساکت باش.....یزیتمرکزم رو بهم بر یقصد دار بیعج یصدا

 زد.... ییزایچ هیتند تند  بردیک یبا سرعت برگشت و رو و
....من خودم  ی...مزاحم کارم یمزاحم کارم ینگ نقدریا شووهیم یه -چکاوک

 که...؟؟؟؟؟؟ ادتهی....نجاهایا امینخواستم ب
 نیخودش فکر کرد....ا شیبدون توجه به کارش ادامه داد....و چکاوک پ نیآبت

 ....شهیم یدفعه موج هیداره.... یکال قاط اروی
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 هیبه مبل تک نهیهم و دسووت به سوو یتو دیکشوو یتینارضووا یرو از رو اخماش
 داد....
رفتن  که از شدت سر دیطول نکش یلیخ یداد.....ول هیبه مبل تک نهیبه س دست

 رفت.... نیآبت زیحوصلش از جاش بلند شد و به اون سمت م
شه  ستادیسرش ا یباال شتا زیم یرو یو به نق ه ماهرانه ک نیآبت یبعدم به انگ
 کردن نگاه کرد.... یحرکت م بردیک یرو
ه نقشه رو ب یزیو مدادش رو برداشت و چ دیکش بردیک یدستاش رو از رو نیآبت

کارش شوود....سوورش رو بلند کرد و  یرو یا هیاضووافه کرد...که متوجه سووا
 کنه.... یکه کنجکاوانه به کارهاش نگاه م دیچکاوک رود

جاش ...ول ینجوریهم که از روبره و برگرده سوور گاش کرد بل برعکس  ین
شد رو دیچکاوک که اونو متوجه خودش د شت  زیم یخم  شتش رو گشا و انگ

 :دینقشه و پرساز  یقسمت
 ....؟؟؟؟هیچ نی_ ا
 ....یداخل واریعالمت د -نیآبت

 آهان.... -چکاوک
 از نقشه گشاشت و گفت: یا گهیرو قسمت د انگشتش

 ....؟؟؟؟یچ نی_ ا
 آبنما.... -یبا کالفگ نیآبت

 چه جالب....!!! -چکاوک



ست ت بعد شون بده که گوشه  یا گهید ی کهیدوباره خوا شه رو ن س یاز نق  نیتآ
سته  ست آبت یمانتوش به د شد و ه ریگ نیفنجون کنار د مه کرد ....فنجون کج 

 نقشه.... یشد رو یتوش خال یقهوه  ی
کاوک قب.... آبت دیبا ترس پر عیسوور چ ظه حت یبرا نیع ند لح م نفسوو یچ

 بعد با داد گفت: ی....ولدینکش
 ...؟؟؟؟!!!یروان یکرد ی_ چه غلط

 یو گشاشووت رو رونیب دیکشوو یچند تا دسووتمال کاغش عیپشووت بندش سوور و
 .....یسیخ

د نقشوووه کامال نابو دیبرد و فهم یبه عمق فاجعه پ نیاز چند لحظه که آبت بعد
 شده.....

 و مونیسوورش رو بلند کرد و نگاه پر از خشوومش رو به چکاوک که پشوو آهسووته
ه بخاطر ک ییبود دوخت.....و با صووودا سووتادهیناراحت دو قدم دورتر ازش ا

 شده بود گفت: دهیجو دهیجو تیعصبان
ند روز بود رو شووعوریمن ب یدون ی_ م کار م ینقشوووه  نیا یچ نده   یوامو

 شرکتم نداده بودمش..... یبدست مهندسا یکردم....؟؟؟؟حت
 پوزخند صدا دار زد و بلندتر ادامه داد: هی

کار چ یفهم یم ی...؟؟؟؟تو چگمیم ی_ چ چه.... قت هینقشوووه  ....و
باباجون پولدارش  بی....که از ج یکار یسواد و ب یآدم ب هی....؟؟؟!!!!!تو هیچ

فت خور نهیم یم گل چسووب ک ثل ان بدون ه نیبه ا دهیو م عه....  چیجام
ست یکی....تو یسود از کجا  یدون ی.....میدر حال کم اوردن شهیکه هم یه
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به ه اداتیدم....؟؟؟؟از دادو فریفهم هات...تو   یکه نم یدرد چی...از دعوا
ست هیبق ی....براچیه یخور ضا یبرا ی....حتیمزاحم هم ه خونوادت که  یاع

ستگارم مثل زباله دورت انداختن....انداختنت به جون  دنیتا فهم من مثال خوا
چند روزه تو  ه....البته حق دارن من که ک یمن مزاحم باشوو یتا برا چارهیمن ب
 یعمره دارن تحملت م هیازت خسووته شووودم....اون بنده خداها که  دمیرو د

 کنن.....
ه ....مگنویهمه توه نی....ا رویهمه تحق نیتونست تحمل کنه....ا ینم چکاوک

به ا حاال داشوووت  که  کارو کرده بود  به قصووود اون  فات  یعیفج نیاون  کا م
ال بهش بسته بشه که اص ییزایحقش نبود....حقش نبود تا چ نی....؟؟؟ اشدیم

 حماگه اون مزا گفتیراسووت م دمی؟؟؟شووانداشووته بودشووون....انگل....؟
.....اگه اون داشووتنینگهش م شینبود....اگه اون اضوووافه نبود که موقع بچگ

با عل با که  گه نبود  شیمزاحم نبود  که ....ا گل نبود  گه ان هنوزم زنده بود.....ا
 .....؟؟؟؟یچ

 شد..... یتر م نیسنگ نویسنگ بغضش
 هیم من سووتمیش....بگه که من انگل ندفاع کنه از خود دیباز کرد تا شووا دهنشووو

.....بگه که اصووال مگه یکن یخوردش م یانسووانم که احسوواس دارم و تو دار
فر گل آ ن ن ی دهیا گه جز  سوووتیخدا  بزرگ  یایدن نیاز ی....؟؟؟؟م

هاش رو دوسووت نداره و براشووون به  دهیآفر ی...؟؟؟؟مگه خدا همه سووتین
انگل مزاحمه....که  یکنینعمت نزاشووته....؟؟؟؟که فکر م ایدن یتو زشوووناندا
صه  نجایتو رو تنگ کرده.....ا یجا س یق ِکرم  یبود که به خدا گفت براچ یمو



ته براچیدیروآفر به من گف فت کرم  خدا بهش گ رو  یموسوو ی...؟؟؟و 
 ....یدیآفر
شو و  یول شو ب یچرتو پرتا دمیشا ایتا آمد بلند حرفا سته و ناراحت  رونیذهن خ
 ....زهیبر
 گفت: تیبه دهنش اشاره کرد و با عصبان نیآبت

....چون  یاز خودت دفاع کن یتون ینم یاالن....کم اورد نی_ آهان ...مثال هم
فاع کن یکه بخوا یندار یزیچ  ادیبا دادو فر یخوا یم نی....برا همیازش د

ب لت رو بکو قاب ب نیاز ا شووتریکه ب یشووخص م از  ری....غینشوو دهیکو
 ...؟؟؟؟!!!نهیا

خواسووتم  یخواسووتم داد بزنم...نم یدهنشووو بسووت و فکر کرد ....نم چکاوک
 یبار درسووت حرف بزنم...و برا نیاول یبرا دیخواسووتم شووا یکنم....م ادیفر
 بار بگم که منم آدمم....منم .... نیاول

چکاوک....و چشووماشووو هر لحظه پر آب تر  یچنگ انداخته بود به گلو بغض
 کرد..... یم

کرد.....دلش  یاما بعد از مدتها خشووم رو با تک تک سوولولهاش حس م نیآبت
 یکنه.... .به بهانه  یچند روزه رو خال نیا یبگه تا عقده  نقدریخواسووت ا یم

 رو داشت.... گشید یواردش کرده بود و نسخه  وتریکامپ یکه تو ینقشه ا
قده قده  ی ع ناش رو ....ع ند زد قده  ادیز یلبخ ناش رو .....ع  یحرف زد

شفتگ ست ا یزندگ یرو....عقده  شیآ شت به د  چویدختر پ نیساکنش که دا
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 یم دمیخواسووت....شووا ینم نارویشوود.....اون ا یم الیخورد و سوو یتاپ م
 بخواد... دیبرتر بودن نبا یگفت برا یقانونش م یخواست....ول

 لرزان چکاوک بهش نگاه کرد.. یصدا دنیبا شن نیآبت
 ...زنیزد تا نر یپلک نم یچکاوک لبالب از اشک بود ول چشمان
شت ول شهیو مثل هم دیلرز یم چونش کرد...اطراف  ینم هیگر یکه بغض دا

 رنگ شده بود.... یابروهاش و دور لبش صورت
 آهسته گفت: یلیخ

 ....ستمی_ من...من....صداش با ناله همراه شد و ادامه داد ...من انگل ن
 گونه هاش... یشد رو یچشماش نتونستن تحمل کنن و اشکاش خال گهید و

 یو اشکاش رو کنار زد....سع دیصورتش کش یبا کف دست محکم رو عیسر
موفق  یلیتا بتونه حرف بزنه اما خ رهیلرزانش رو در کنترل بگ یداشوووت چونه 

 شد... یصداش هم طبقه طبقه م نیهم ینبود...برا
 م...گفت: من...منم آدم دوباره

با خشووونت  نباری...که ا ختنیر نییدوباره دوسووه تا قطره اشووک درشووت پا و
 : دیکش یکه دماغش رو باال م یپاکشون کرد و در حال یشتریب

کت کنم....چون...چون وقت ی....می_ دلم..م که در که خودم  یخواد...
 دلم...دلم.... ی...هر... هرچشمیم یعصبان

 پاکش نکرد.... نباریا ی....ولگهیقطره اشک د هیو.  دیلرز شتریب چونش
 ....شمیم مونیبعدش پش ی...ولی....ولگمیخواد م ی_ دلم م

ش و ستش رو ک ساق د شماش و  یرو دیبعد  لبخند تلخ و احمقانه زد که  هیچ
 صورتش پاک شد.... یاز رو عیسر یلیخ



شو سته بود و پ یصندل یکه رو نیاز آبت نگاه ش س شیشونین تش رو به کف د
کز  و روش یا شهیش واریداده بود،...گرفت و آروم رفت سمت مبل کنار د هیتک

 کرد....
 ... یمونیمثل پش یزیچ هیداشت... یاحساس بد نیآبت
زمه وجودش زم یسرزنش کننده تو یندا هیسالها  نیا یبار تو نیاول یبرا دیشا
 کرد.... یم یپر از ناراحت یها

شت در بر توقع ر بدون فک شهیرحمانش چکاوک مثل هم یب یابر اون حمله دا
 رحمانه تر جوابش رو بده .... یاز خودش دفاع کنه...تا اونم بتونه ب

 پاهاش له کرده.... ریرو ز کیو کوچ فیآدم ضع هیکرد  یاالن احساس م یول
شوووده بود به  خیبسووتش م یمظلوم و پر از درد چکاوک پشوووت پلکا ی چهره

 روحش به وجود اورده بود... یرو تو یوجدانش و احساس سوزش
شت با خودش کنار ب یسع شت فکر مادیدا وک چکا هیکرد چرا ناراحت ی...و دا

 مزاحمه...؟؟!!! هیکه اون فقب  نهیاز ا ریبراش مهم باشه...؟؟؟؟غ دیبا
فت ه گهی...مزاحم ، دخب که گ فت  گل...؟؟؟؟گ فت ان فا چیچرا گ  یقات

 ....وفتادهین
طر .....بلکه به خاستیبخاطر چکاوک ن شیفکر که ناراحت نیخودش رو با ا و
با هر شووخص د هی گه  نا ا نه...و مطمئ تار نیهمچ یا گهیانسوووا  یم یرف

 کرد.... هیشد....توج یم ینطوریکرد...هم
ش رو لباس یرو بلند کرد و با چشم به دنبال چکاوک گشت....که گوشه  سرش

 ....دیاز پشت مبل د
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 داد.... برونی یرو با ناراحت نفسش
گرفت کارش رو فقب  میرو جمع کرد و کنار گشاشووت و تصووم سیخ ی نقشووه

 ادامه بده.... وتریکامپ یتو
شد که همه چ اونقدر شغول کار  ضور چکاوک  یرو فراموش کرد....حت زیم ح

 در اتاق رو.....
گرفت و گردنش رو  توریوقفه کار کردن....نگاهش رو از مان یمدت ب هیاز  بعد

 به چپو راست حرکت داد...
ت به سم دادیکه دستاش رو از دو طرف کش م یبلند شد و در حال زیپشت م از
 اتاق رفت.... یانتها یوارید خچالی
 زد و در باز شد.... واریضربه به د هی

 خورد و دوباره سر جاش برگردوند.... کمیآب خنک رو براشت و  شهیش
 انداخت.... دادیرا نشون م 2که  یوارینگاه به ساعت د هی

 ....دادیزد سفارش غشا هم م یزنگ م دیبا
با  بعد یخورد ...ول کهیاز مبل کنار پنجره اول  یزیر یناله  یصوودا دنیشوون با
کم به مح ییو با قدم ها دیکش شیشانیچکاوک....کف دستش را به پ یآور ادی

 ...ستادیمبل ا یآن سمت رفت....باال
ش چکاوک شکمش جمع کرده بود و  یبود و زانو هاش رو تو دهیبه پهلو دراز ک

شته بود رو سمت زانوهاش گشا ست  یسرش رو هم خم کرده به  ستش و د د
 معدش بود.... یرو گشمید

گونه هاش خب  یاشووک رو یبود و رد خشووک شووده  دهیصووورتش پر رنگ
 انداخته بود...



س نیآبت ست به  سش رو ب نهید سقف نگاه کرد...با رونیشد و نف با  دیداد...به 
 کرد...؟؟؟ یم کاریدختر چ نیا

شوند....روبرو یصدا سمت ک شو به اون  شکم چکاوک نگا مبل  یقار و قور 
 زمزمه کرد: یکنه...به سخت داریچکاوکو درست ب نباریکرد ا یرفت و سع

 چکاوک.....چکاوک...._ 
 شد و بلند تر گفت: خم

 _ چکاوک....
 تر : میمال نباریا نی...آبت دیچکاوک لرز یپلکا

خوش  نقدری_ چکااووک...؟؟؟!!!چرا تا به حال دقت نکرده بود که اسوومش ا
 آهنگه...؟؟؟

******** 
کرد آهسته چشمام رو باز  یکه اسمم رو صدا م یمیبم و مال یصدا دنیشن با

....چند بار پلک زدم یدو تا چشم مشک یموند رو میکردم که نگاهم م*س*تق
 واضح شد... ریتا تصو

 ...وردیبود که داشت مردمک چشمام رو با نگاهش در م نیآبت
شم دادو ب یدفعه قبل مثل شتم بلند  صله ندا من  راه بندازم که جلو دادیحالو حو

 ....کنهیم کاریچ
خودش خودشووو جمعو جور کردو با اخم صوواف و دسووت به  هیاز چند ثان بعد

 کرد گفت: ینگاه م گهیسمت د هیکه به  یدر حال ستادویا نهیس
 ...؟؟؟یخور یم یخودم غشا سفارش بدم ...تو چ یخوام برا ی_ م
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 اورده بودم.... ادیقبل از خوابم رو به  یکه تازه دعوا من
ستم و در حال با ش شار م یکه لبام رو داده بودم جلو و رو یاخم ن دادم  یهم ف

 گفتم:
 ندارم.... لی_ ممنون من م

ح یبا صووودا یول مم  ک ند شووو ل ب فت  تمیصووویقوررررررررر  باد ر به 
سربییییعج شتم رو عی..... ستمو گشا ردم که نگاه ک نیدلم و با هول به آبت ید
 یپوووزخوونوود گوووشووووه  دنیوونووه کووه بووا د ایوو دهیووفووهووموو نوومیووبووبوو

 شدم.... ی...!!! مثل بادکنک خالسسسسسسسسسسسسیلبش....پ
 گفت: یتفاوت یهمون پوزخند و لحن ب با

 دم.... یخودم سفارش م یفقب برا ستین ی_ مسئله ا
درجه چرخوندم و با حسوورت به  180به سوومت تلفن رفت....منم گردنم رو  و

 کرد نگاه کردم.... یرو زمزمه م یزیچ هیتلفن آروم  یگوش یاون که داشت تو
 دلم صدا داد....َاه ه ه ه ه ه ه.... دوباره
 گهیفشار دادم و آب دهنم رو پشت سر هم قورت دادم تا دلم د شتریرو ب دستم

 صدا نده....
شم خ بعد شت م لکسیر یلیاز تلفن ست پ ش شوین ه ده باره مثل جغد زل زد ب ز
 ....وترشیکامپ توریمان
گامو چرخوندم رو یدیناام با تالیظرف کر ین با آه یخال سوو عدم  که  یو ب

 جلو روم... یلمس یساکت نشستم و زل زدم به اون صفحه  دمیکش
خوشووگل اومد  بایخانم تقر هیدر زد و بعد  یکیسووواعت  میاز حدودا ن بعد

 نگاه به من انداخت و گفت: هیتو...



 _سالم خانوم....
ستجوا یبعد بدون منتظر موندن برا و شک کیب من پال ستش یا یم  رو که د

 ...رونیرفت ب عیگشاشت و سر نیآبت زیم یبود رو رو
 یدوغ کوچولو از تو هیبار مصوورف به همراه  هی یظرف در بسووته  هیهم  نیآبت

 یرو وانیل یپاش...تو نییرو گشاشووت پا کیدراورد و خود پالسووت کیپالسووت
شق چنگال  ختیدوغ ر زشیم شغول خوردن کباب هیو بعد با قا صرف م  یبار م

 ....دادیبهشتتتتتت م یشد که بو
 نیآبت یزل زدم به لقمه ها یپر از درندگ یتیدهنمو قورت دادم و با مظلوم آب

 ظرف به دهن واموندش.... یظرف تا دهنش و دوباره و دوباره ...از تو یاز تو
ضمه بگ شاللهیکنه تو حلقت ...ا ریگ شاللهیا سوءها شه  ضم ن  یاری....بیریه

نا فه خ ی....بعد هیسوورفه کن ی...بعد هتیباال....بعد اسووتفراغت بپره تو 
 ....یآم ی....الهیخفه ش ی....هیش

ش نمیآم هنوز ستیرو کامل نگفته بودم که فکر کنم غشا  ش ک روع تو گلوش که 
 به سرفه کرد....

ما  با خدا  حاال  ند شووودم.... گوش  ی....تو براچمیگفت یزیچ هیهول بل
 ...؟؟؟یدیم

...اگه یازن یغول تشن...ناز هیرفتم طرفش از سرفه کبود شده بود طفلک عیسر
 االن بگم حقشه گ*ن*ا*ه داره نه...؟؟؟

 کارونیدوکتفش....چند بار ا نیب دمیبهش با کف دسووت محکم کوب دمیرسوو
 ...دستیفا یتکرار کردم....نه انگار ب
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ضله ا نقدریا ونم تک هی چارهیشش ب نیمن محکم بزنم به ا میهر چ هیکمرش ع
 شه... یوارد نم

 شده بود.... سیچشماش خ ژنیاز شدت سرفه و کمبود اکس گهید
 ازش گرفتم... وانویل عیدوغ بخوره که سر خواست

 که... یشیبدتر خفه م یبخور عاتیاگه ما وانهی_ د
 ....دمیجنب یم دیکرد...با یاون همچنان سرفه م یول

 سهریبلندش کردم...قدمم بهش نم یصوندل یدسوتش و گرفتم و از رو عیسور
 ...تیخاص یب یرو از پشت بسته پشه  یانگور لیکه...دست گور

پاهام بلند شوودم و از پشووت دسووتامو به زور حلقه کردم رو  یپنجه  یرو یتند
 گندس...؟؟ نقدریا نیخدا چرا ا ی....ادی...که به هم نرسنشیس

....با قالب دسووتم به دنیکه خدا رو شووکر به هم رسوو نترییاوردم پا دسووتامو
 فشار وارد کردم.... افراگمشید
 بار دوبار....سه بار.... هی
عه  هی فه  هیدف ند یسوور لک الموت روحشووو کشوو یبل که گفتم م  دیکرد 
اش آروم و سرفه ه دیمانند کش نینفس بلند ه هیبالفاصله بعدش  ی....ولرونیب

 برگشت... یدست خال لمی....عزرا تر و کم کم کامل قطع شد
بودم ؛ منتظر بودم  دهیاز پشووت بهش چسووب ینجوریمثل چسووب ُاهو هم منم

 ...شهیم یچ نمیبب
 که خورد ازش جداشدم و با سؤال به صورتش نگاه کردم... یبا تکون که

 ....دیکشیداشت نفس م هنوز



وتا د نیکه ب یخش دار و اخم ینشست....و بعد با صدا شیصندل یرو آهسته
 ابروش افتاده بود گفت:

 یزل م ینجورینفر ا هی یبه لقمه ها ی_ تو قصوودت کشووتنه منه نه...؟؟؟برا چ
 آخه دختر...؟؟؟ یزن

 همو گفتم: یتو دمیاخمامو کش منم
سل کن می_از قد شتتو ع س یبزار یگفتن پنج تا انگ س یدهن ک هر  ی...اون ک

نکنته  دسووتت درد ی...به جاگهید یندار اقتی...لرهیگ یپنج تا انگشووتتو گاز م
با رهیکه نجاتت دادم...؟؟؟تقصوو  که یسوورفه کن نقدریزاشووتم ا یم دیمنه 
 بشم.... وهی...منم برونیلوزوالمعدت از دماغت بزنه ب

 موندم... ینجوریحرف آخرم خودمم هم از
 ت:کرد گف یم کیدوغشو به لبش نزد وانیکه ل یزد و درحال یپوزخند نیآبت

شاره  ی_نکنه فکر کرد ست چپم ا شوهرتم...؟؟؟هوم...؟؟؟آخه ....به د واقعا 
 کرد وادامه داد:

 ...ومدهیبدت ن ی....نه انگاریوردیحلقتم درن هنوز
 قهر آلود گفتم: یدست چپمو بردم پشتم و ...با حالت عیسر

 ...بزنه. ستیکنه ل یمگسم رغبت نم یکه حت یگوشت تلخ نقدری_ تو ا
 رگردم سر جام که گفت:ب خواستم

 _ صبر کن...
شووده بود...خم شوود و از کنار پاش  یطرفش...صووورتش دوباره جد برگشووتم

 ....زیم یرو برداشت و گشاشت رو یمشک کیدوباره اون پالست
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ست شو  د شابه  هیبا  تزایپ یجعبه  هیکرد تو گرفت  دراورد و اهیس کیکوچ ینو
 طرفم....گفت:

عدم برا من به ب نی...ازارنیقارچ ب یتزایگفتم پ یدار تی_ چون به فلفل حساس
س یشیو مجبور م ستمین دارشیناز نکن چون خر  ریبا نگاه کردن به لقمه هام 

 ...یبش
بد جور...ول بهم عده  نیخب گرسوونم بودو ا یبرخورد  المصوووب گروه  یم

بدون ا لیکرتشوووک به گمونم....بزار  کهیداده بود  غشام رو  یزیچ ن بگم 
 بهتره... نیدلم خنک بشه....آره ا گمیم یزیچ هی.بعد بخورم..

 فت:مبل گ یرو شستمیو نوشابه رو از دستش گرفتم....همونجور که م تزایپ
 به خاطر کمکت ممنون.... ی_ راست

 کردیم میرو تنظ تورشیکه مان ینگاه کردم که روشووو برگردوند و در حال بهش
 گفت:

 گلوم.... دیخودت بود که غشا پر رهی_ هر چند تقص
تا  دمیکشو قینفس عم هیبزارم...  ابونیآدم سور به ب نیاز دسوت ا دیمن با یعنی

 شووهینپرم رو سوورشووو دون دونه موهاشووو از ر هویحفا کنمو  مویخونسوورد
 ...ارمیدرب
بدون ا تزایپ در باز کردمو  کهیرو  به خوردن  ن گاهش کنم مشووغول  باره ن دو

 شدم....
 م...پوک یاحساس کردم دارم م دمیتا به نصفش رس یشمزه بودا ...ولخو یلیخ

 بود... ختنینوشابه خوردم....حاال موقع کرم ر کمیزدم عقب و  ظرفشو
 کرد نگاه کردم و گفتم: یداشت م ادیرو  یزیکه داشت چ نیآبت به



 _ممنون به خاطر غشا...
 ابروشو انداخت باال...منم ادامه دادم... هیرو چرخوند طرفم...و  سرش

که فکر کرد کاریدونم چ ی...نم یزیچ هی ی_ ول  یکنم...ول یناز م یکردم 
 کنم و اونم فقب به فقب یناز م یکی ی...چون من فقب برایاشوتباه متوجه شود

 و بس... دهیجاو
چشووماش برق  هیچند صوودم ثان ی...احسوواس کردم برا دیبردن اسووم جاو با

 به حالت اولش برگشت... عیسر یلیخ یزد...ول
رگه  ی....بغییییدر ی...ولگهیبهم م یزیچ هیکردم حاال که محرمش شودم  فکر

 هیمصلحت تمیمحرم نیرگه....خب البته حق داره اون که منو دوست نداره و ا یب
 مینشووون بده....چه شوووت ینداره عکس والعمل یلیمدت کوتاه پس دل هی یبرا

 ...کنمگفتم...بزار فکر  یم گهید زیچ هی دیبابا...با گهیمن د
سیچه عال -نیآبت صال ناز ک س یرو نم ی....چون من ا شم ...اونم ک مثل  یک

 تورو....
 دوباره مشغول کارش شد.... یبا پوزخند و

***** 
شتم درو د نیآبت 7ساعت  رأس سل دا شد و به من که ک  رو واریاز جاش بلند 

 کردم گفت: ینگاه م
 ....می_ بلند شو تا بر

 که انگار بهشتو بهم دادن با ذوق از جام بلند شدم و گفتم: منم
 _ واقعاااا......؟؟؟؟؟
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بدون ا ینگاه مین هی نیآبت نداخت و  ب فیبگه ک یزیچ نکهیبهم ا ه بدسوووت 
 سمت در اتاق رفت...

رو بده مثل گاو از در  شیمنشوو یجواب خداحافظ نکهیدنبالش...بدون ا منم
 ...رونیشرکت رفت ب

 گفت...َاه... ینم یچیتو....ه دمیپر یکه شد منم تند نشیماش سوار
 ...ارمیباال ن گهیگند د هیدوباره  یآخر نیساکت نشستم که ا منم

 شدم.... رهیخ رونیپنجره به ب از
 شد...؟؟؟ ینجوریشد که ا یچ

شم...دلم م یدلم م شهیهم شق با ست مثل مامان بابام عا ست مثل  یخوا خوا
چشوومام پر از سووتاره بشووه و لبم به لبخند  شوومیم رهیمامانم هر وقت به مردم خ

 ....ادیکش ب
مانم بام حرف م ما با با  قت  ها رو م یهر و مه  ناز کل با  گفتو...همش  یزد 

ه ب دیچیپ یحلقه از موهاشووم مدام م هیزد پشوووت گوشووش و  یموهاشووو م
شوود و به قول  یم رهیکرد....بابامم با ل*ذ*ت به مامانم خ یانگشووتشووو باز م

 داد.... یگوش م اشیزبون نیریخودش به ش
کرد تا عشووقش بخنده و  یم یهر کار یکرد ...بابا عل یم هیمامانم گر یوقت

 ...زهیاشک نر گهید
سفره ....بابا عل هی مثال سر  سته و ناراحت بود بخا یلیکه خ یبار  ر حرف طخ

 لحظه حرف نزنه... هیصابکارش سر مامانم داد زدو گفت 
 یناراحت و یمونیدهنشو با پش یرو دیبالفاصله بعدش کف دستش رو کوب یول

 شدن نگاه کرد... یم یمامانم که مدام از اشک پرو خال یبه چشما



شویرفت پ عیسر مامان همچنان  دید یوقت یکرد...ول یمعشرت خواه یکل ش
سفره رو کرد تو گوله ها یارایکنه...دوتا برش از خ یم هیگر سب   دماغش و یو

ستو خال سطل ما مامانم بخنده....که  نکهیا یسرش فقب برا یکرد رو یبعدم 
 خوب جواب داد.... میلیخ
 یتاپ تو یشووسووت رو یرفت...شووبا م ییجورایرفت ....مامانمم  یوقت یول
شو م اطیح شما ست و لبخند م یچ شا یب سمون.... سمت آ بود  بیعج دیزد 
س ییای....رودید یم شویعل یایپلکاش رو یکیتار یانگار تو یول ال که چند 

 بعد باهاش رفتو برنگشت....
 چشمام خودشون خشک بشن.... یو گشاشتم تر دمیآه بلند کش هی

 ....نیچرخوندم سمت آبت نگامو
 هیخب باالخره  یم....ولرو بخوا ییزایچ نیمرد من نبود که همچ نیا مطمئنا

 ....نمیبیم ایرو یداریب یمنم مثل مامانم تو یروز
در خونه حشومت  یکه جلو دمیاومدم و د رونیب الیاز فکرو خ نیترمز ماشو با

 خانه...
شوودم ...خواسووتم درو ببندم که  ادهیپ نیکردم و از ماشوو یخداحافظ یلب ریز

 گفت:
 حاضر باش ... 6_ فردا ساعت 

 بستمو اونم گازشو گرفتو رفت... درو
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شدم...شونه هام رو باال انداختم...برگشتم  رهیشد خ یکه دور م نیبه ماش کمی
چون منتظر من بودن درو  دیسمت خونه...که با در باز خونه روبرو شدم....شا

 باز گشاشتن...رفتم تو و بستمش...
 یکه از تو ییصداشدم  یتر م کینزد یآروم به سمت خونه رفتم...هر چ آروم

 زد... یداشت داد م یکیشد....فکر کنم  یبلند تر م ومدی یخونه م
 دادم... صیحشمت خانو تشخ ادیفر یرو باز کردم که صدا یدر ورود آهسته

 حرف من حرف نزن آراد... یکه گفتم...رو نیهم -خان حشمت
فقب زوره  نی...؟؟؟ایپدر من...؟؟؟چه کشووک یچه حرف-بلند یبا صوودا آراد

 ...دیکن یم یمن باز ی ندهیبا آ دیزور....شما دار
مت نه تو یم یا ندهیچه آ -خان حشوو قه  یتو تو  یمسووخره  یاون عال

 باشه...؟؟؟
بار واردش کرد یراه یتو دیکن ینه پس فکر م -آراد با اج  یا ندهیآ یکه منو 

سخره چ یدون ی....مرییییدارم...؟؟؟نخ سخره اهیم سر نهی..؟؟؟م سر که پ ت 
 دیدون یاسوتفراغ کرده....م شیدختر ب*غ*ل دسوت یجنازه رو حیکالس تشور

م م یا ندهیآ نیه حرف  که  یزن یکه ازش  مزح نو  خاص  یم مو  عا
 ؟؟؟؟کرده....

پزشووک  ندهیدم در آ ی....بهت قول منینجوریهمه اولش هم -خان حشوومت
 ....یش یم یحاذق

 یخوام همه  یخوام پزشووک بشووم....م یخوام....نم یبابا جان من نم -آراد
 هیخواد  یکه توش خوبم...دلم م یزیچ یعالقم....رو یبزارم رو مویانرژ



آموزش  یرزم یباز کنمو توش هنر ها شوورفتهیپ یخصوووصوو یسووالن ورزشوو
 باهاش بسازم... ندمویخوام آ یکه م هیزیچ نیبدم....ا

شمت ص دیتو...تو با ی ندهیشه آ ینم یچارتا لقد انداز -خان ح تا  یکن لیتح
 راحت اموال و شرکتام رو بدم دستت.... الیمردم با خ یبتونم وقت

صدا آراد سته یبا   ربات هیمن  دیبفهم دیخوا یم یبابا آخه منم آدمم....ک-آه
...؟؟؟؟من هم احسوواسووات دارم....پدر من...مادر سووتمیشووده ن یزیبرنامه ر

 خوشحال باشم.... میزندگ یوت دیبار بزار هیمن...منم بچتونم....
مت مادرت داشووت یزن یحرف م یهمچ-خان حشوو حاال من و  تا  گار   میان

 ...؟؟؟یخوشحال باش تیزندگ یبار تو هی می....بزارمیداد یشکنجت م
پسوور ها آرزو دارن  ی...همه ی...خنده داره...مگه تا حاال خوشووحال نبودهه
باشوون...ج یجا ماشوو بیتو  خونه برا  هی....متیگرون ق ینایپر از پول....

 یموو یاز زنوودگوو یچوو گووهیوودسووووتووت...د ریووآدم ز یخووودت...کوولوو
 ....؟؟؟یگ یدلت چرتو پرت م ریزده ز ی...؟؟؟!!!!هان...؟؟؟؟!!!خوشیخوا

دستشو کرده بود  یدر داخلو نگاه کردم....آراد جفت پنجه ها یاز البال آهسته
 ....دیکش ینبود و تند تند نفس م یخیس خیبار س نیاول یداخل موهاش که برا

بخاطر  دمیمنم آورد...شووا یدونم چرا بغضووو به گلو یبغض دارش نم یصوودا
 دونم.... یشدم...نم نیحرفاش غمگ

خوام از  یم یمن بسووته....؟؟؟؟آره....بسووته...من چ یبرا زایچ نیهم -آراد
هان...؟؟؟چ یتو یوقت یزندگ ....من یچیخوام...؟؟؟ه یم ینازونعمتم....

با ادی یخوام....از بچگ ینم یچیه که  یبخوام....از همون موقع دیگرفتم ن
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 دای چکسی....و ه رونیزد ب یکرد...بابام از خونه م یم هیروز تولدم مامان گر
صه تو یمن نم سرم و ب یکاله تولد م امیآدم آهن ونیاتاقم م یکرد که با غ ا زارم 
رد و شهیرو که مامان هم یپونه ا ذهن بچگونم اسم یتو میاسباب باز ریشمش

سوختم که هر وقت  نیکنم....سالها تو حسرت ا یم یزبونش بود رو خب خط
شک تو نکهیکنه بهم لبخند بزنه....نه ا یمامانم بهم نگاه م شم یهر بار ا ش چ

 حلقه بزنه و نگاشو ازم برگردونه....
به قدم اضوووافه م یسوووانت هر بابا مامانم ب یکه   یم شووتریشووود ....غم نگاه 

صدا اگه پونه بود االن فالن  دیگفت یکه م دمیشن یزمزمه هاتون رو م یشد....
 شده بود...اگه پونه بود....

شک چک یصدا با ستم که چند قطره ا شمام رو ب ستن بغض آراد منم چ  دیشک
 صورتم.... یرو

که گفت:_ اگه پونه بو یصووودا باره اومد  با عجز(وللرزونش دو پونه  ید....)
شد آراد....آراد بود که هر چ اینبود....پور سمش  بت دنبال مح شتریب یبود که ا

ن سوو یعقده پا تو ایدن کیکرد....من بودم که با  یم داشیگشووت کمتر پ یم
 ویتناراح ایدن هیشووه...من بودمو  یم یبدونم حاال چ نکهیبلوغ گشاشووتم بدون ا

به کامم  گاریسوو دادنوی*ر*و*ب به خوردم مم*ش یسووالگ 15که از  ییدوسووتا
 یقطره محبت فتحشووون م هیکه بخاطر  یی....من بودمو آغوش دخترازاشووتنیم

 کردم...من بودمو...من بودمو....
 کردم... هیآراد که رفت باال...منم گر ی هیگر یصدا

 هق هقش: ونیم



شا بودم که... دوست داشتم دختر باشم...تا اسمم...  یپسر نیمن... اول دی_ 
 پونه ...باشه...

اومد و در با شووتاب باز شوود و آراد به من که پشووت در  یتند یقدم ها یصوودا
 بودم برخورد کرد...

شما با شو پ یناگهان یلیبهم نگاه کرد و خ کمیسرخو پر آبش  یچ  دیچیبازوها
نارم مثل باد از ک دویرو ب*و*س میشونی....آروم پدیتند عقب کش یلیدورم و خ

 گششت....
 شد و رفت.... نشیماش سوار
خونه  نیا یمن تو ادیبود ...!!!چقدر  دهیپسر زجر کش نیمن ....چقدر ا یخدا

پدرو مادر کال پر از اشووتباه بودن....باز من با  نیبراش ناراحت کننده بوده....ا
شون تو شتباه شدم هرچند تو یا شقو محبت بزرگ  ر آراد ب ی...ولیسخت یع

 یلیانگار من خ نجایبزرگ شده بود...که ا یمهر یب ایدن هیو  یراحت یعکس تو
 خوش شانس تر بودم...

 رفتم داخل... آهسته
شمت ستون تک ح شو به  سر شما یداده بود و زهره هم رو هیخان   یمبل با چ
 کرد... یم هیبسته گر

 سروصدا رفتم اتاقم و در بستم.... بدون
 بلند شدم... میزنگ گوش یبا صدا 4ساعت  صبح

 به دستو صورتم زدمو رفتم آشپزخونه... یآب هی
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 یدرسوووت کردمو مثل کتلت سوورخش کردم....م ینیزم بیسوو یکوکو عیما
 منت مهندس رو نکشم... گهیخودم ناهار درست کنم که د یخواستم برا

 خرما هم خوردم... ریش وانیل هیکردم  یکه سرخشون م همونجور
ظرف تو گود  هیبشووقاب و روشووو  هی یاز سوورخ کردنشووون چند تاشووو تو بعد

 ظرف در بسته که با خودم ببرم... هیگشاشتم تو  شمیگشاشتم....بق
 یبرداشووتم ...بشووقاب کوکو رو گشاشووتم توش و چند تا نون هم تو ینیسوو هی

 رو بردم باال.... ینیو بعد س کیپالست
 یودم...ولب ومدهیاتاقش ن یتا حاال تو شتریبار ب هی...ستادمیراد ادر اتاق آ پشت

ناراحت بودم و قلبم برا شوووبید تاده اونقدر  فاق اف ته بود...ک یاز ات ه آراد گرف
 نی...اخواهر هیبه بعد باهاش مهربون باشم...درست مثل  نیگرفتم از ا میتصم

 آتش بس بود... یصبحونه هم برا
تار یلیخ خل...چون هوا  باز کردم و رفتم دا  یزیچ ادیبود ز کیآروم درو 

 ...دهیتخت خواب یدادم که رو صیآراد رو تشخ کلیمشخص نبود...فقب ه
و نون رو گشاشووتم  ینیکردم و سوو یخال شووویصووودا پاتخت یو ب یسووخت به

 رو که از قبل نوشته بودم رو کنارشون.... یادداشتیروش...بعدم 
صوودا از اتاق خارج شوودم...سوواعت پنج بود ... هنوز وقت  یب یهمونجور و

 داشتم...
شووونه راسووتم  یداخل اتاق موهامو قشوونگ شووونه کردم....نصووفشووو رو رفتم

شم رو صف شتم و با کش به هم  یبافتم....ن شو بردم پ شونه چپم ....بعدم جفت
 وصلشون کردم...

 ...رو گفته بودن ، نمازم رو خوندم که دوباره قضا نشه اذون



 ...دمیبود رو پوش دهیبرام خر نیرو که اونروز آبت ییهمون لباسا بعدشم
پرده  یکنم...؟؟؟از گوشووه  کاریچ گهیشووده بود....خب د میپنجو ن سوواعت

 تم...ظرف کوکو رو برداش نییبود...رفتم پا شینگاه کردم...هوا گرگو م رونویب
 یتحمل کنم...اونوقت حشوومت خان اصووال برو دیرو با یسووخت نهمهیا من

 ینجوریبندازم....ا ادشی دی...امشب بارهیقرار بوده برام خونه بگ ارهیخودشم نم
 رفنطی...؟؟؟سرمو تند به ایچ دمیشن شبیکه د ییزایخب چ یشه...ول ینم

با نه ن که بهش فکر نکنم... کاوک  دیاونطرف تکون دادم  بهش فکر کنم....چ
 ....!!!متگیبهش فکر نکن م

 یکه اونجا بود نشستم و چشمام رو بستم و در حال یتاپ یباغ....رو یتو رفتم
گنجشووکا که هر روز  کیج کیج یبه صوودا دادمیکه خودم رو اهسووته تاپ م

صبح  یمحو هوا نجوریشد گوش کردم...هم یشروع م نموقعیصبح ا ملس 
 بودم که.... یگاه

.... صورتم رو گرفتم سمت آسمون...  دمیرو پشت پلکام به وضوح د یریتصو
ست .... ول یلبخند ش صله رو یرو لبام ن س یبالفا شتدیصورتم ما  ...با وح

 چشمام رو باز کردم...
.... دمیکشوو قینفس عم هیقلبم و  یمن ....دسووتم رو گشاشووتم رو یخدا یوا

 یکرد...؟؟؟نه چه غلط یمن االن چه غلط یریتصووو یاخم کردم....حافظه 
تاد نویعکس آبت یکرد جایب یلیتو....تو خ االن یکرد  یلکاپشوووت پ یفرسوو

خاااااااک  یعنیمن....بزنم لهت کنم...؟؟؟؟چکاوک بزنم لهت کنم....؟؟؟؟
 خاکااااا.... یعنی..... دهیم یاون کلت که بو قرمه سبز تو

http://www.roman4u.ir/


س ی افهیق نکهیبود بخاطر ا یاراد ریغ میگ ی... میچیحافظه تو ه حاال شو نح
ند روزه م ند  گهیعصوووب صووورت تو د ی....ولینیب یچ ند ژکو چرا لبخ

 یمنو گرفت یلب صوواب مرده  نیکه ا ینیب یم ینچیداو نجای....؟؟؟؟تو ایزد
 ثرا یموقع هنر مند نشوو یب گهی....؟؟؟؟بزنم سوولوالتو بپوکونم که دیدیکشوو

 ....؟؟؟؟یخلق کن یهنر
شم...ول یرو م ندفعهیا من  یبدون اجازه  گهیبار د هیفقب  گهیبار د هیاگه  یبخ

صدا  یم یهمچ نایکن یحرکت شم  صاحابتون که بنده با دم اونم از ب ابویزنمتون 
 ....شینوع علف

....از خبرش ومدیم گهید قهینگاه کردم....پنج د میبه سوواعت گوشوو یکالفگ با
 ....سادمیدر منتظرش وا یو جلو رونیرفتم ب اطیح
شدت دادم  به سمو با  سمون نگاه کردمو نف ه نظر انداختم ت هی....و بعدم رونیبآ

 واریام رو از د هی....تکارنیمبارکشووون رو م فیبله دارن تشوور دمیکوچه...که د
 گرفتمو درو بستم ....رفتم جلوتر....

کردم که اونم  یلب ریسووالم ز هیجلوم نگه داشووت...منم سوووار شوودمو  نویماشوو
 همونطور جوابم داد....

خبب حافظه هو  ی هیه ه ه ه ه ....اصال کال اعصابم خورد شده سر اون قض َاَاَاه
 ....نایا

 دهیداشبورد....تازه رس یو ظرف کوکو رو گشاشتم رو رونینفسمو دادم ب دوباره
 نگه داشت.... نویکه ماش یاصل یابونایاز خ یکی یتو میبود

 تعجب برگشتم طرفش....که گفت: با
 شو... ادهی_ پ



 بهش نگاه کردم که دوباره گفت: گنگ
ازتو دوست داره و ن دیجاو یشو...مگه نگفت ادهیگم پ یگفتم؟م یچ یدی_ نشن

 تونه مواظبت باشه...پس... یچند وقته م نیکشه پس مطمئنا ا یم
 دستش به در اشاره کرد: با

 شو... ادهی_ پ
ر س یچاخان نیکردم از اول همچ ی...؟عجب غلطدیزیبود؟ یک گهید نیا بابا

 ؟برم..؟؟؟ یکنه کدوم گور ادمیحرفا االن پ نیهم کردما اصال بابا منو چه به ا
دکمه رو زد که  هیبهش زل زدم روشو سمت جلو کرد و  ینجوریهم دیکه د اون

نار من ق چه چ ژژژژژژیدر ک چه حرفا  با  باال...عج آدم شووواخ در  زای...رفت 
 ...ارهیم

 گفت: دوباره
 ..شو.. ادهی؛ لطفا زودتر پ یهدرش بد یندارم که شما بخوا ی_ من وقت اضاف

 منم که عمرا خواهش کنم... ستین ایکوتاه ب نیانگار ا نه
 نکرش بلند شد... یکه دوباره صدا رونیگشاشتم ب پامو

 _ شمارتو بگو...
 حرص گفتم: با

 خوام... ی_ نم
 : لکسیر اونم

خوام اگه خانوادت زنگ زدن بهت  یبه داشووتنش ندارم فقب م ی_ من عالقه ا
 خبر بدم...
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 ...هه...خانواده
 تک به من زد... هی عیشماره رو بهش گفتم که اونم سر یلیم یب با
 ....نییرفت پا ژژژژژیدوباره ق نیشدم در ماش ادهیپ ای
 شد... دیناپد ابونینگاه کردم که ته خ نشیبه ماش نقدریا

 ...دیپک هیزدم که پام از چند ناح لگد به جدول هیمحکم  تیعصبان با
کنم...؟؟؟؟هنوز آفتاب کامل  یجدول نشووسووتم...حاال چ یناله کردم و رو هی

 نکهیراه بود اونم ا هیبود...خب فقب  نیتک توک ماشوو ابونمیخ ینزده بود و تو
 ...یسر کارش ...ول ایپر شیبرم پ

پول همرام  یچیمن ه هیوا ی....اسووتادمیبلند شوودم ا خیسوو یزیچ یآور ادی با
شم بتونم استین ش یدواریبرم...آها...با ام ادهیهمه راهو پ نی...عمران رو  میگو

شماره  بمیاز ج شنک یزیدنبالم که با چ ادیرو گرفتم تا ب ایپر یدراوردم و   دمیه 
 ....وستیبه درک پ دمیام

 باشد...لطفا...( ی)دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م
سمو شتم خاکا یدادمو دوباره رو رونیمثل آه ب نف ستم...با انگ ش رو  یجدول ن

 اونور کردم... نورویپام رو ا ریآسفالت ز
 جا مونده.... نشیبه اون زنگ بزنم...؟؟؟تازه کوکومم تو ماش دیبا یعنی
ش یشماره  نیبا اخم به آخر کمی ه ممکن ری....نه غیشدم....ول رهیخ میتو گو

به هم  یکردا....نه نه ...زنگ نم رونمیاالن ب نیمن بهش زنگ بزنم...حاال خو
 ایزانوهام و فکر کردم ...ب یو سرم رو گشاشتم رو نییرو اوردم پا یزنم....گوش

 جدوال.... نیا یبودم نشستم رو دهیامروزم که لباس خوشگل پوش هی



زانوم  یچند قدم اونور تر از من... باعث شد سرم رو رو یقار قار کالغ یصدا
جهش کرد و آخرشووم پر زد رفت  کمیبه کالغه نگاه کنم... یبچرخونم و کجک

 ...یچراغ برق....کاش منم کالغ بودم ....ه میرو س
 نجایتونم ا یتا شووب که نم یرو دسووتم گرفتم...باالخره که چ میگوشوو دوباره

 بمونمو آرزو کنم کالغ بشم که...
که نفسوومو از  یتماس رو زدم و در حال یبرقرار یدکمه  یناگهان میتصووم هی با
رو چسووبوندم به گوشووم...بعد از چند تا  یگوشوو دادمیم رونیب نیسوونگ جانیه

 مردونش آمد که گفت: یبوق....صدا
 _ بله...؟

 گفتم: عیکه دوباره بگه بله....سر نیتازه کردمو قبل از ا ینفس
جای_ منو ا نه...گوشوویوا یپر...ا ی....گوشوویرفت یول کرد ن  دیجاو ی...

شه ...منم ه س یچیخامو سوار تاک شم...حاال چ یپول ندارم   یکنم آقا کاریب
 مهندس؟

 از حرفام سکوت برقرار شد و بعد از چند لحظه : بعد
 ببردت...منتظر باش... یفرستم تا هر جا خواست یم نیماش هی -نیآبت
کنه....بعدم لبامو  یقطع م ینجوریشعور...هم یب لیقطع کرد...َاه...کروکود و

 کج کردمو اداشو دراوردم...
 ببردت...اگ گ گ گ ... یفرستم تا هرجا خواست یم نیماش هی

 فیرتشوو نهیشوودم...تا اون ماشوو رهیخ ابونیدادمو به ته خ رونیب ایبا غ نفسوومو
 فرما شه...
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***** 
....و در نگیکرد تو پارک تیهدا نشووویتلفنو قطع کرد...ماشوو نکهیبعد از ا نیآبت

ت شماره گرف هی شیبست...با گوش یشد و درو م یم ادهیپ نیکه از ماش یحال
: 

 ...دیبفرست عتریبه آدرسه...لطفا سر 124خواستم به اشتراک  یم نیماش هی_ 
 _ بله حتما...

که برداره... فشووویرو باز کرد تا ک نشیرو قطع کرد...دوباره در ماشوو شیگوشوو
سته  یکه رو ینگاش افتاد به ظرف شت...و آه شبورد بود...با تعجب برش دا دا

گاه  نا خودا باز کرد...کوکو بود... ما برادیکشوو قینفس عم هیدرشووو   ی...حت
ف و ظر انداختشونه هاش رو باال  یالیخ یچکاوک بوده که جا گشاشته...با ب

 رو هم با خودش به داخل برد...
***** 

توقف کنه...و بعد از تشووکر  ایسوواختمون محل کار پر یراننده گفتم روبرو به
دم و آهسووته در ز ایاتاق پر یرفتم روبرو میشوودمو رفتم داخل...م*س*تق ادهیپ

 ورود داد.... یاجازه  یگرفته ا یکه صدا
 تو و درو بستم تا برگشم... رفتم

دماغش و با صووورت  یگوله کرده بود تو یکه دوتا دسووتمال کاغش دمیرو د ایپر
 ییکرد....اَ  یباز متعجب به من نگاه م مهیتب دارو دهن ن یرخ شده و چشماس
 ...دمیخند زیر زیخنده دار شده بود...ر افشیق

 گفت: یا یتو دماغ یبا صدا ایپر که
 ...؟؟؟؟یکن یم کاریچ نجای_ ِا چکاوک تو ا



ستم رو یکه هنوز ته خنده ا یحال در ش شتم ن و  زشیم یروبرو یصندل یدا
 گفتم:

سرما خورده... ه به سالم خانوم خبر نگار  ستش غرض از مزاحمت  یچیبه  را
 ...رمیپناه بگ نجایکرده منم اومدم ا رونمیآقامون از خونه ب

بل مختلف نگاش کردمو متفکر  یها هیاز زاو کمیبگه  یزیچ ایکه پر نیاز ق
 گفتم:

 شده.... نتونیکل یالریکپ ه افتیق ایجون خودم پر به
 گفت: یحوصلگ یبا ب ایپر

گه من کل حالم خوش ن الیخ ی...بینیتو هم پوت نتونمی_ ا کاوک   سوووتیچ
 نیآبت شیشووده...مگه قرار نبود االن پ یندارم قشوونگ بگو چ یحوصووله شوووخ

 ...؟؟؟یباش
 ویالیخ دیشوودمو حرفام راجع به جاو یجد سووتیحالش خوب ن دمیکه د منم

 کردم... فیموبه مو براش تعر نویآبت یحرفا
 ت:توجه گف یب ایکه پر میخورد یم چیساندو ایبا پر میظهر بود و داشت سر

 ...هیشعورو عوض یب یلیداداشت خ نی... ای_ چکاوک واقعا راست گفت
س لقمه شمادیتو دهنم ما خور دل یمتعجب و البته کم یی...با لپ باد کرده و چ
خواسوووت از آراد بد  یدلم نم گهید ییهوییدونم چرا  ینگاه کردم...نم ایبه پر

 آور بود... رتیح یلیموضوع خ نیبد باشه ...و البته ا میبشنوم هر چ
 گشاشته بود... ریروم تأث یلیانگار خ شبید یحرفا
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گاهمو تأ میکه م*س*تق ایاز پر ن یزل زده بود بهم و منتظر  ... بود گرفتم دمی
 گفتم: ایبه پر یجد یلیقورت دادم...سرمو بلند کردم و خ دهیلقممو نجو

رده بود ک ینیعقب نش کمیموضع من  رییکه از تغ ای...؟؟؟پریگ یم نوی_ چرا ا
 آهسته و متعجب گفت:

 چکاوک..؟؟؟!!!!! ی_ ناراحت شد
 ...!!!؟یگ یم ینجوریا یخوام بدونم برا چ ینه فقب م -من
 شد...که کالفه گفتم: رهیمشکوک و در سکوت بهم خ ایپر

 ادیازش بدم که نم گهید ی؛ ول بهیخودمم عج یناراحت شوودم...برا کمی_ آره 
 دوست دارم.... میکمی بویغر بیکنم اون موجوده عج ی...احساس مچیه
شما ایپر شده یبا چ شاد  ست یم روزیواااااااقعاااااا....!؟؟! تو که تا د -گ  یخوا

 ضیبعتبخاطر اون تو رو رد کردن رفته و  یگفت یسوور به تنش نباشووه و همش م
 حرفا...!!!! نیقا ل شدنو...از ا

 شتریکه باعث شد ب دمیشن ییزایچ هی شبید -و محزون نییرو انداختم پا سرم
که  یا گهید هیزایچ هیآراد دادن....و  یخدارو شووکر کنم که منو بجا شووهیاز هم

 ایبه بعد واقعا خواهرش باشم.... نیگرفتم از میدلم براش سوخت و تصم یکل
 بکنم.... مویالاقل سع

 بهش نگاه کردمو ادامه دادم: دیترد با
 بده..؟؟؟ نی_ ا
ته که تونسوو یدیرو شوون یمهم یلیخ یزای...حتما چسووتینه خب بد که ن-ایپر

 بزاره.... ریتأث نهمهیروت ا
 بود حاالااا....؟؟؟؟!!! یچ -یبعد با فضول و



 کردمو گفتم: اخم
 یبه داااااش من گفت یبگو برا چ عیموقوف .... حاال زود تند سوور ی_ فضووول

 و فالن...؟؟؟؟!!! شعوریب
 نداشتته.... ی...فضول عمه یمزخرف یلیچکاوک خ -ایپر
ستمال د هیکه  یکرد....و در حال شیبلند باال تو دستمال کاغش نیف هیبعدش  و
 داشت ادامه داد: یبرم زیم یاز رو گهید

ل تو به قو دمیکه د یخبر یاحبه مصوو هی یرفتم برا یداشووتم با آالله م روزی_ د
پاالن کرده و ت  یجلف ...خالصوووه بگم ازون مدال ویغیت غیدااااشوووت؛ آالن 

 هیراهمو  یجلو سوووادهیوا یهمونجور رهیگ یکه من اسووتفراغم م یاسووتفراغ
شماره بود گرفته ب زیکارتکم که به احتمال نودونه مم صد  ش نینه در شو با انگ تا

گاه م هی مه دختر خرکن منو ن عا به قول  ندش تر از خودش و  ند چ  یلبخ
از  ینجوری...هم یهسووت یکنه....منم که حسوووااااس کال اصووال نگفتم با ک

شدم....نم  نیمحل کارمه....آبرو دارم....مهمتر از همه ا نجایگه ا یکنارش رد 
 ....مسرم دوست خواهرش ریخ ستمویحرفا ن نیکه من اهل ا

 ...دیباال کش یبا تأسف تکون داد و دماغشو با ناراحتسرشو  ایپر
به من بهش گفته بودم دورو بره پر کمی  ی...انپلکه ها. ایفکر کردم....حاال خو
 آدمه.... یا

 گفتم : ایو محکم رو به پر بلند
 ...ستیتوش ن میوجه حرف چیشعوره....اصال به ه یب یلیخ یگ ی_ راست م

ک و  کردم.... نییسرمو محکم باال و پا دیبا تأ
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 برا من ابروهاشو انداخت باال.... یروزیهم لباشو بهم فشار داد و با پ ایپر
ش که سر شیهمون موقع گو شماره  عیزنگ خورد... شکوک به  درش اورد ؛ م

 همو رد تماس زد.... یتو دینگاه کرد و بعد اخماشو کش
 بود...؟؟؟ یمگه ک یچرا رد زد -من
 ....ستیداده ول کن ن چیسه پ ریمزاحمه ...چند وقته گ -ایپر

 یکنه برا دفع مزاحمت گوش یزنگ خورد ....منم که سرم درد م شیگوش دوباره
 کرد گفتم: یکه با تعجب نگام م ایبه پر دمویقاپ عیرو سر

 کنم.... ی_ االن برات حلش م
 ولش کن ارزش نداره... ینه ترو خدا چک -ایپر
مه  یول جه صووودامو صووواف کردم ...دک بدون تو ماس رو  یبرقرار یمن  ت

 گفتم: یجد یلیزدم....صاف نشستم و خ
 ....؟؟؟؟!!!نیی_ بله بفرما

 پسرونه گفت: یصدا هی
 ...ای_ َبه باالخره جواب داد

 ...؟؟؟نییگفتم بله بفرما -محکم من
 ...؟؟؟گهید دیخانوم ایبا شک گفت:پر صدا

 دونه...؟؟؟ ینگاه کردم و لب زدم اسمتو از کجا م ایبه پر رتیح با
 گم... یگفت:بعدا بهت م یبا تأسف سر تکون داد و همونجور ایپر

 ...ریخ -رو به پسر من
 ؟؟؟من با خودش کار دارم... یجواب داد شویپس چرا گوش -پسر
 ...نیندار ی...اگه کارستنین شونیا -من



 حرفمو قطع کردو گفت: عیسر پسر
 ..؟؟؟؟یدوستش_ 

 ...ریخ -من
 ...؟؟؟یجواب داد شویکه گوش یهست یپس ک -پسر

 بنده دوستش هستم.... -ن
 ..!!!یستیدوستش ن یاالن گفت نیِاِاِا هم-پسر
 االن هم نگفتم که دوستشم.... -من

 یگ یبار م هی یدوسووتشوو یگ یبار م هی...؟؟؟یاسووکلمون کرد -پسوور
 ...؟یهست ی...باالخره کیستین

 ....ستمیبنده دوستش هستم و دوستش ن -من
 رفت.... یم سهیانداختم داشت از خنده ر اینگاه به پر هی

 بابا... یا -پسر
 ...نیکار داشت یکه چ نیباالخره نگفت -من

 ...با خودش کار دارم. ایرو بده به پر یِا نگفتم...؟؟؟گوش -یبا لحن بد پسر
ست.....پس یبه بعد برا نیخب از نی...استنین شونیگفتم که ا -من لطفا  بند

 ...دیمزاحم نش
 رو قطع کردم.... یگوش عیسر و

 تموم شد.. ؟؟؟ -با ته خنده ایپر
 دونست.. ؟؟؟ یاسمتو از کجا م یمونده....راست گشید یمرحله  هینچ  -من
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صد هی -ایپر شتم ...همون موقع خانوم  صدا  یقیبار زنگ زد منم بردا سممو  ا
 اسممو.... دیجوابشو دادم ...اون مزاحمه هم فهم یکرد منم مجبور

دوباره بلند شوود....گشاشووتم چند تا زنگ بزنه بعد زدم رو  ایپر یگوشوو یصوودا
 ....کریاسپ

 کجاست...؟؟؟ ایدختر خانوم پر یه -پسر
 ...؟؟؟؟!!!یچ -یو سوال یبا منگ من

 کجاست..؟؟؟؟ ایگفتم پر -پسر
 ...؟؟؟!!!یچ -همون حالتبا  من

 ...ینچیلئوناردو داو -پسر
 ...؟؟؟؟!!!یچ -من

 باهاش کار دارم... ایرو بده به پر یگوش نیبب -پسر
 ...؟؟؟!!!یچ -من

 ...یساالد ماستو کرانچ -پسر
 :دوباره گفتم یول دیاز خنده سرخ شده بود...منم خندم گرفته بود شد ایپر

 ...؟؟؟!!!ی_ چ
 خدااا... یا -یبا درموندگ پسر
 ...؟؟؟؟!!!یچ -من

 ...ایرو بده به پر یگم گوش یبار آخر م یبرا – پسر
 با همون لحن: یول دمیخند یرکیز ریز

 ...؟؟؟!!!ی_ چ
 ....یمرضو چ -پسر



 ...؟؟؟!!!یچ -من
 ....یتر از خودت خودت وونهید یعنی پسر
 ....؟؟؟!!!یچ -من
م ...منرونیزد ب یبهش فشووار اومده بود آب دماغش حباب م نقدریا گهید ایپر

شده بود بدتر خندم بگ نیهم دمید یصحنه رو م نیا  هی کهنیا یو برا رهیباعث 
 ...رمیبگ شگونیندم همش از پام و یوقت سوت

 باور کن.... -پسر
 ...؟؟؟!!!یچ -من

سر صبان پ صت  یم یچیبابا ه یچیه – تیبا ع سر فر شات گبرا  نکیع هیگم  و
 شه.... یالزمت م ریبگ
همان....من که  ایمنو پر دنیرو قطع کرد....قطع کردن همانا و ترک یگوشوو و

ندل یهمچ که صوو هه زدم  تادم  رمیچرخ دار از ز یقه ق با پشوووت اف در رفتو 
ند نی....همون رو زمنیزم به خ مه دادم....پر دنمیدلمو گرفتمو  با  ایادا هم 

 ....دیخند یو م زیزد رو م یمشت م
 ...ییورفته بود دستش ایزنگ خورد...پر میبود که گوش مین شویساعت ش عصر

ش رو ست یگو سمه آ شنو خاموش م نیا سمه آبت یرو شته بودم  نویشد....ا گشا
 باهم هم وزنن....با کسالت جواب دادم... یلی؛ آخه المصب خ نیآست

 _ بله....؟!
 دنبالت... امیآدرس بده تا ب -نیآبت
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سالمت یم امیقد -من سالم  من  )...( ستگاهی....ولش کن...برو اارهیم یگفتن 
 ....یایتا ب ستمیمیروبروش وا

بلند  عیها....سوور هیقطع کردم...َاه عجب آدم یرو بدون خداحافظ یوگوشوو
 اومد داخل... ایشدم...که پر

 یخان م نیبرم...آسووت دیبا گهیخوش گششووت ...د یلیجووووون خ ایپر -من
بالم....تو هم محض رضوووا ادیخواد ب دکتر برو...امروز همه آب  هیخدا  یدن

 بدنت از دماغت خارج شد...
 اشاره کردم... یاز دستمال کاغش زیبا دست به سطل آشغال لبر و

 ی....قربونت پس بعدا میشوودم حسوواب هینداره ...به جاش تصووف بیع -ایپر
 ...نمتیب

ست داد با سرمیهم د سمت ا عی....منم  سه تا خ یستگاهیرفتم   نابویکه دو 
 تر بود.... نییپا

 بود... ومدهیطرفو اون طرف نگاه کردم....هنوز ن نیبه ا دمیرس یوقت
 بودا... یخلوت ستگاهینشستم....عجب ا بونیسا ریز مکتین یرو
 هیشمردم...که  یشدن رو م یکه تند از جلوم رد م یینایداشتم ماش ینجوریهم

اه نگ ابونیخ ینای...دوباره به ماشووالیخ یبوق زد...بجلوم زد رو ترمز و  206
 گفت: یپسر ینکره  یکردم که صدا

 ....گریرسونمت ج یباال م ای_ ب
به کردم وگرنه همچ فیدلم گفتم ح تو  رتگیکردم که ج ینصووفت م یکه تو
 اجرا کنه....والله.... میآزاد برات پانتوم یتو هوا رونویب زهیبر

 ....یتوبه کردم...؟؟؟حاال هر چ یمن ک یراست



 ....کنمیبهت بد نگشره ...خوب باهات حساب م دمیقول م -صدا دوباره
 منو نگرفته بودن بهش ایصندل نیکرد....اگه ا یم یرو ادهیداشت ز نیا گهید نه

 نیشکپ ما نیماش هیبگم...که  یزیچ هیطرفه....خواستم  یبا ک دادمینشون م
 خودمونه.... نهیکه آست نیو ....ِاِاِاِا ا 206 یجلو دیچیپ نیآبت

 کنه.... یجون االن باهاش دعوا م یرفت سمت راننده....جونم میم*س*تق
خونسوورد خم شوودو خونسووردتر به رانندهه  یلیذوق بهش نگاه کردم که خ با

 گفت:
 ....دیمحترم لطفا مزاحم نش ی_ آقا
بام مانم ا ل ما که هدمیترسوو نایکج شووود....اووووووف  کارم دارم  چی....من 

به حال مزاحمه....حتما االن داره  یلرزم ...وا یآلو  ورا م یمثل ژله  ینجوریا
 ه....بخر فیال یزیکجاست بره ا ابونیخ نیداروخونه تو ا نیکنه اول یفکر م

بام ندش چ ل با چ له  ینجوریدادم....هم نیرو  ماغ لو با دهن جمع کرده و د
 کردم.... یبا اکراه داشتم بهش نگاه م یاگزوز

صال نفهم و سره چ یباغچه ا ینیزم بیس نیا دمیا نم گفت که او یدوباره به پ
 رفت....

شو سمت من....نم نگا شکل افمیدونم ق یبرگردوند   ییوهییشده بود که  یچه 
 هوا.... دیپر نیزم یجاذبه  الیخ یور لبش ب هی

و بلند شوودم و رفتم سوومت  رونیدادم ب میبا شوودت از دماغ عصووبان نفسوومو
شدمو  نهی....دست به سمینشست نی....هردومون هم زمان داخل ماشنشیماش

 نداشت.... یمثل سالم زمزمه کردم و صد البته که جواب یزیچ یلب ریز
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 یکرد....لجم گرفته بود از دسووتش...برا یم یسووکوت رانندگ یتو نطوریهم
 با حرص گفتم: نیهم

و ت یمنو مثل امروز صووبح ولم کن یمهندس ....اگه از فردا بخوا یآقا نی_ بب
خدا و خودت بر ابونیخ مان  مه چ الیخ ی....من بیبه ا گردم  یبرم یه

کنم هم شوومارو...به  یگم و هم خودمو راحت م یرو م یخونمون ...همه چ
)جون خودم(....پس گهید شووتریب یلیسووودش برا تو خ هیقضوو نیهر حال ا

 ...پس از فردا منمیشوویاگه بهم نخوره هم تو بدنام م یحت و شووترهیب شوومضوورر
 سرکارت....باشه...؟؟؟؟!!!! یبر یهمراه خودت م

 دسووتش فشووار یکرده بودو فرمونو تو یظیبهش نگاه کردم...اخم غل یسووؤال و
 ....دادیم

با ا گفتم نک م یم یداد هیحالش  نیاالن  نه اقال من دلم خ که  یز شوووه 
 گاو ؛ با آرامش گفت: هی؛ درست مثل  کیش یلیخ یکردم...ول شیعصبان

 ....ستین یخب مسئله ا لهی_ خ
فرابنفش  غیج هیخواسوووت  یحالم گرفته شووود....دلم م یلجم درومد...اَ  یاَ 

شم که مخلفات تو سته جمع یبک شش د انم خ شهیمثل هم یبپکن...ول یگو
زل  ونریه بدلم بسوونده کردم....و از پنجره ب یفروسوورخ تو غیج هیوار فقب به 

 زدم....
رمو ب خوامیبا مهندس نرم سوور کارش و بگم نم گهیبرام راحت بود که د یلیخ

شوورکتو کل  یبه گمونم خسووته شوودن تو یهم خودم و راحت کنم هم اونو...ول
با آبت تا ا یلیخ نیکل کردن  با  یتو نکهیبهتره  اس عالم احسووو کیاون خونه 



انند م تو بس...نفسوومو فو نهیهم لشیوقت بگشرونم...آره مطمئنن دل یبیغر
 دادمو چشمامو بستم... رونیب

شو انداخت رو نیآبت سته  یکت ش ید سا دراز ک  دیمبل اتاقش و بعد با همون لبا
 تخت... یرو

که به سقف  نجوریسرش ...هم ریراستشو از آرنج خم کرد و گشاشت ز دست
 شویمثال نامزد یحلقه  یپا تخت یکرد...دست چپشو دراز کرد و از رو ینگاه م

 هوا نگهش داشت.... یصورتش تو یبرداشت و روبرو
به ا یچرخوندش و نگاهش م یکه م نطوریهم به  نیکرد... که بهتره  فکر کرد 

 سووکیحرف چکاوک گوش بده و از فردا باخودش ببرتش سوور کار....امروزم ر
سره رو نم سه ...اگه بال یکرد....اون که اون پ وقت ناو ارهیسر چکاوک ب ییشنا

 یم ختلکاراش م یخب با حضور چکاوک همه  یجوابگوِا...؟؟!!ول یچه کس
 شه...

 چشمش...نفسشو داد یمشتش گرفت و ساق دستشو گشاشت رو یتو حلقرو
 ...رونیب

کرد ...بحث شووش ماه بود...واقعا از دسووت بهمن  یم یفکر هیباالخره  دیبا
 ....شیماورا  یها یپرداز هینظر نیبود با ا یخان عصبان

 یبود و بازم ازش م دهیچشوو ارهیخوبه ضوورب شووسووته چکاوکو با اون خ حاال
 فعالو بچسبونه بهش.... شیخواست اون دختره ب

 یکرد...حلقرو گشاشووت رو زونینشووسووت و پاهاشووو از تخت آو یکالفگ با
 ...یپاتخت
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شو رو به شما ساش نگاه کردو چ شرد...اون دختر چه بال یلبا سرش  ییهم ف
 بود....!!! دهیتخت دراز کش یرو رونیکه با لباس ب اورده بود

 یکرد....گوش یرو باز م راهنشیپ یجاش بلند شد....همونطور که دکمه ها از
 تلفن رو برداشت و محمد رو احضار کرد....

 ...محمد اومد... دیپوش یتو خونش رو م شرتیداشت ت یوقت
 بود...؟؟؟ یشیبله آقا فرما -محمد

 و به محمد گفت: نییپا دیشکمش کش یلباسو از رو یجمع شده  ی لبه
 خوام شنا کنم... یتختو عوض کن...استخرم آماده کن م ی هی_ رو

 الساعه آقا... -محمد
 و آماده کردن استخر از اتاق خارج شد... زیتم یاوردن مالفه  یبعد برا و

شو دست یدکمه روکاناپه نشست... یشلوارش رو هم عوض کرد و بعد رو نیآبت
 پاش گشاشووت...اول یباال....لبتابش رو رو ادیپاش ب ریفشووار داد تا سووطح ز

روز رو که ام یشرکت تا عکس ساختمان تیچک کرد و بعد رفت سا الشویمیا
 تموم شده بود آپلود کنه....

صفحه  هی شه  یغاتیتبل ینگاه به  بش کج ....لنیآنال یصفحه کرد...باز یگو
 شد....

س ایباز ستیل نیسرچ کرد...از ب یگوگل و باز رفت / رو که  برد یو آنگر مزی/ 
 دانلود گشاشت.... یبه نظرش دخترونه تر اومد برا

کرد  بچگانه اسووتفاده یاز راه ها دیکنترل بچه با یخودش فکر کرد ؛ برا شیپ و
.... 

 فکر اون سمت لبش هم کج شد.... نیا با



 ...محمد وارد اتاق شد. همونموقع
 بگه استخر آمادست ... سشیتا به ر  ستادیا صاف

, چشماش درشت شد و  نیآبت یلبها یهر چند کمرنگ رو یلبخند دنیبا د که
 خواست حرف بزنه همونجور باز و مسکوت موند.... یدهانش که م

نه  بیبه عجا دیبا فه م گهید یکیهفتگا تا بشوووه عجا یهم اضوووا  بیکردن 
بار بود که  نیاول نیکرد ا یسووال که اونجا کار م 10 نیا یهشووتگانه...چون تو

 ....دید یم یزیچ نیهمچ
 .برگشت سمتش... نیآبت کدفعهیبود که  ستادهیا رهیساکت و خ همونطور
 هم و گفت: یتو دیکش اخماشو

 ...؟؟؟!یشد رهیخ ی_ معلوم هست به چ
 با تته پته گفت: امدیکه رفته رفته از شوک در م محمد
 خواستم بگم استخر آمادست.... یآقا....م یچی...هی_ ه...

در لبتابو بسووت و از جاش بلند شوود....به سوومت در رفت و به محمد که  نیآبت
 بود گفت: ستادهیهنوز سر جاش ا

 _ هنوز که همونجا خشکت زده....برو مالفرو عوض کن...
 که استخر اونجا بود راه افتاد.... نییپا یخودش به سمت طبقه  و

 ....دیپوش ویاستخر لباساشو در اورد و ما کنار
 انجام داد... یبه سمت باال گرفت و چند بار حرکت کشش دستاشو

 پرش... یسمت سکو رفت
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 د،ی... بار آخر بلند تر پردیچهار تا پلش باال رفت...سووه بار درجا روش پر از
اومد و با آب فرو رفت....به سطح آب  یهوا سه تا چرخ زد و با مهارت تو یتو

س یبا بدن منعطفش آبو برش زدو جلو رفت ....تا لبه  یل*ذ*ت و به نرم تخر ا
شنا کرد... به کناره که رس سر خورد و با قدرت  فت....نفس گردیآروم آروم   ...

ار داد فش ییانتها ی وارهیو سرعت به اون سمت استخر کرال رفت ...پاشو به د
 پروانه برگشت.... شیو تا مکان اول

 و چشماش رو بست.... دیآب خواب یپشت رو هب
 کرد... ینم غیبود که خودش رو ازش در یتنها ل*ذ*ت دیشا شنا
 آمد.... رونیشنا کردن از آب ب یاز ساعت بعد

ا سوور ج هیبلند شووربت پرتقال رو برداشووتو  هیپا السیو گ دیرو پوشوو حولش
 ....دیکش

نجام ا دیکار داره که تا شوووب با یلیفکر کرد که خ نیپله ها باال رفت و به ا از
 بده....

 سمت اتاقش رفت... به
**** 
 شد.... داریبا زنگ ساعت از خواب ب نیساعت پنج آبت صبح

 به اتاق و خودش به حمام رفت.... ارهیمحمد خواست تا صبحونش رو ب از
عد روبرو بدون فت و ب ته  نهییآ یگرمو سوورد کردن آب دوش گر خار گرف ب

 نوشت چکاوک.... نهیآ ی....با نوک انگشت روستادیا
سر یزیبه چ کمی شد ... شاد  شماش گ شته بود نگاه کرد....چ ف با ک عیکه نو

 :لب گفت ری....زدیخودش رو د یو صورت برافروخته  دیکش نهیآ یدست رو



 مزاحمه.... شهیدختر که همه جا و هم نی_ لعنت به ا
 یهایشوورکت و خرابکار یخودش رو قانع کرد که بخاطر حضووورش تو بعد

 لحظه ذهنش به سمتش منحرف شد.... هی شیاحتمال
ودش خ ریچطور بود...؟؟؟ به تصووو هیتنب هیبه ودوش نگاه کرد.... نهیآ یتو از

 ....گهیوقت د هی دینگاه کرد....حوصله نداشت شا
نداخت و خم شووونه باال ا کرد و  یصووورتش خال یرو رو شیر ریهاش رو 

 کردن پوستش شد.... غهیمشغول سه ت
 رفت.... رونیاز اتمام کارش بند ربدو شامبرش رو سفت کرد و ب بعد

سا زیم یرو محمد ست....اول  یصندل یبود...رو دهیصبحانه رو چ لیو ش ن
 ...صبحانش رو تموم کرد. ریش وانیل هیو بعد با چند تا لقمه و  دیقهوش رو نوش

 در رو از هم باز کرد.... یسمت کمدش دو لنگه  رفت
که  یلباس ینگاهش رو یرفت...ول شیبراق خاکستر راهنیبه سمت پ دستش

 بودن ثابت موند.... دهیاونروز با چکاوک از بازار خر
 ریفکرش رو هم نکنه که اون رو بپوشه...غ یکردو سرش رو تکون داد تا حت اخم

 ممکن بود....
ار اون سووازگ زیچ چیبود....اون لباس با ه یم دهیتب و اتو کشوومر دیکار با سوور

 شد.... ینم
به همراه کتو شووولوار طوسووو راهنشیپ عد از  یرو  کمرنگش در اورد و ب

 ....دنشونیپوش
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ش کروات ست...برس ک ساعت مارک دارش ت ی.... با کمدیب رو  پشیادکولن و 
 کرد.... لیتکم

 لبتابش برداشت و از اتاق خارج شد.... فیسامسونتش رو به همراه ک فیک
شویباز کرد....ک شوید -او-....در آنگیپارک یتو صندل فا شت  ب و عق یگشا

 روشن کرد... نوینشست پشت رل و ماش
در  ی....چکاوک جلو دیها رسوو میحک یخونه  یشووش بود که روبرو سوواعت

کاوک قابلمه دراورد تا بهش زنگ بزنه که در باز شوود و چ شوووینبود.... گوشوو
 ....رونیبدست اومد ب

ش در شت رو نیما ست ....قابلمه رو گشا ش که  نیپاش و به آبت یرو باز کردو ن
 بود سالم کرد.... رهیدرش خ یهنوز به قابلمه با دمکن

 سالم گفت: یبه جا نیآبت اما
 ...؟؟؟هیقابلمه برا چ نیتونم بپرسم ا ی_ م

 مونده بود که قابلمه ببره دفتر کارش.... نیپر از حرص بود...هم لحنش
 گشاد گفت: ینگاه به قابلمه کردو با لبخند هی چکاوک

بود که خودم غشا درسووت  نیا ومدیخوشووم نم شووبید ی....از غشاهی_ اسووتنبل
 کردم....

 یقدر م....؟؟؟؟مگه تو چ شیاریب کتریظرف کوچ هی یتو یتونست ینم -نیآبت
 ...؟؟؟یاورد یبرداشتقابلمه  هیکه  یبخور یخوا

تونم  یخان مگه فقب منم... ؟؟؟خب برا تو هم هسووتش ....من که نم ویکیآ-
 تونم....؟؟؟ یتو غشا بخورمو بهت ندم که...م یجلو



جالب  شیقسوومت وجود نیشووود....جالب بود ....ا رهیبه چکاوک خ نیآبت
کرده و طعنه زده بود.... اون ؛ حاال  یبا چکاوک بدرفتار نهمهیا نکهیبود....با ا

 زد.... یغشاش م میحرف از تقس یعاد یلیخ
 یبهش زل زده....با تعجب دسووتش رو جلو یهمونجور نیآبت دیکه د چکاوک

 چشماش تکون داد و گفت:
 عمو...؟؟؟؟ ییکجا ی_ هو

 به خودش اومد و سرش رو چرخوند.... نیآبت
 ....؟؟؟یکرد کاریظرف کوکوم رو چ یراست-چکاوک

 دفتر.... خچالی یگشاشتمش تو -نیآبت
 ....!!!نیفوالد ی...؟؟؟؟بابا اراده شینخورد یعنی -چکاوک

 رو راه انداخت.... نیجوابش رو نداد و ماش نیآبت
ت بزنه و خواست اثر انگش دی...کارت کشستادیدر ا یجلو تر رفتو روبرو نیآبت

 با ذوق گفت : دویکه چکاوک رس
 من بزنم....باشه...؟؟؟!!!!_ بزا 

هنوز  سوونش نیدختر با ا نیا یعنیبهش انداخت... ینگاه با مسووخرگ هی نیآبت
 دونست اثر انگشتا با هم فرق داره...؟؟؟ ینم
به نگاه آبت یول قابلمه رو  یلیتو جه نکرد...خ نیچکاوک اصووال  خوشووحال 

 یاشتش روگش به مانتوش و بعد دیو انگشتش رو اول کش نیگشاشت تو بقل آبت
تونسووت جمش کنه زل زد به در تا باز  یکه نم یو با لبخند یلمسوو یصووفحه 
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شوود و با نا  زونیبوق بوق لبو لوچش آو یبا اخطار صووفحه و صوودا یشووه...ول
 بود نگاه کرد... رهیکه با پوزخند بهش خ نیبه آبت یدیام
بقل چکاوک که باعث شوود دو قدم به  یقابلمه رو با شوودت کوبوند تو نیآبت

صدا ش یعقب بره...بعد هم  شت زد  دیبوق روقطع کردو دوباره کارت ک و انگ
 که در باز شد...

 با حرص گفت:چرا برا تو باز شد ...!!!مال من نشد...؟؟؟؟!!!! چکاوک
هم باز کرد و رفت سوومت دفترش و بعد  گرویبدون جواب دادن در د نیآبت یول

 ش داخل شد...از باز کردن
و بغ کرده پشت سرش رفت تو و درو  نیزم دیکوب یکه م ییهم با پاها چکاوک

و قابلمه رو گشاشووت  یلمسوو یرفت سوومت صووفحه  میبسووت...م*س*تق
 روش....

شت و  یبا کالفگ دیصحنه رو د نیکه ا نیآبت سمت...قابلمه رو بردا رفت اون 
 به چکاوک گفت:

 حساسه... یلیکه خ نیا یرو شیبزار دی....حتما بازیهمه م نی_ ا
کاوک گشاشوووت رو م یپشوووت چشووم چ مه رو گرفتو برد  قابل  زینازک کردو 

 ....و نشست استیر زیم یروبرو یکنفرانس...بعدم خودشو رسوند به کاناپه 
ست تلف کن یلحظه رو هم نم هیجاش دراورد... یلبتابش رو از تو نیآبت ه خوا

 از چکاوک سر بزنه.... گهیکار د هی...هر آن ممکن بود 
ست کنارش....چکاوک با تعجب  لبتاب ش ست ن نگاه  هیو  نینگاه به آبت هیبه د

 گفت: یرو پاش کرد...و سوال کیبه لبتاب ش
 ...؟؟؟؟یکن کاریچ یخوا ی_ م



شو به چکاوک نزد نیآبت رو  زمیس یتر کرد....باز کیبدون دادن جواب ...خود
 باز کردو گفت:

ه ک ختمیر یباز هیبرات  نیتو رو ندارم...برا هم یایخرابکار ی_ من حوصووله 
 ...یسرت به کار خودت باشه و مزاحم من نش

 من بچم...؟؟؟ یلباشو جمع کرد و طلبکار: فکر کرد چکاوک
سمت زانوش ب یبا ذوق رو یباز ناتیتز  دنیکرد...با د تورینگاه به مان مین هی ه 

 لبتاب خم
 و: شد

 هست..؟؟؟ یچ شی_ حاال باز
رشو نه....س یاز رو بره...ول دیبه چکاوک نگاه کرد تا شا رهیچند لحظه خ نیآبت

 پاش حرکت داد و گفت: یرو رو یمیسیبا تأسف تکون داد و موس ب
 شه... یسرت نم وتریاز کامپ یزیکه چ دمیخودت فهم ی_ از گفته ها

 نگفتم... یزیمن که قبال چ -چکاوک
 ....دمیشن یگشت یدنبال کار م یداشت -نیآبت

 ها...؟؟؟!!!!!! -چکاوک
 تکون دادو: الیخ یب یدستش رو به معن نیآبت

 ....بهش فکر نکن....ستی_ مهم ن
 شد.... الشیخ یب عیسرشو کج کردو سر چکاوک

 ....ینجوری...ایکن یم تیرو هدا یموس باز نیبا ا -نیآبت
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 یازوکه صووورتش به ب یکرد...جور تر کیلبتاب نزد نویسوورشووو به آبت چکاوک
سب نیآبت سردیچ ش عی.... شو با ح دیصورتش رو ک شتا  یرو تریعقب و انگ

 گفت: دویکش نیآبت یبازو
 سنگ...؟؟؟؟!!!! ایبازوِا  نی_ بابا ا

گاه کرد میم*س*تق نیآبت با….بهش ن کاوک چسووب یکه دو طرف ل  دیچ
 چشماشو گردوند و آهسته گفت:….دستشو برداشت…بهم

 …!!!خب بازواِ _ 
 به چشماش گهیگردش د هیچکاوک …همونجور به نگاه کردنش ادامه داد نیآبت

 دادو دوباره:
 ؟…!!!!_ خب سنگه

.سوورشووو کج کردو با انگشووت …دیند نیآبت یچهره  یتو یحالت رییتغ یوقت
 …اشارش صورتش رو خاروند

 ؟؟؟!…خفه شم یعنی نیا -چکاوک
 چکاوک لبشو کج کرد:….کرد یبازم همونطور نگاش م نیآبت

 ؟؟؟؟!…_ خفه نشم
نگاه  نییبه پا…پاهاش  یرو دیسرشو صاف کرد و دستاشو صاف کش چکاوک

الت بازم تو همون ح نیآبت…..سرشو آورد باال…رونیکرد و نفسشو فوت کرد ب
 ….بود

کاوک ح -چ نایا قوه  ا حولو  ه یبه  ل غز یا م ته  ک هم سووو ب یدور  ل  یق
 .…گهی؟؟؟!!بکن روتو اونور د…جسمته که قاط زده نی!!!ا؟؟؟…یزد



و باال بدون مقدمه دسووتشوو نیگرفت برگردونه که آبت نویآبت یبا دسووتش چونه  و
 ….اوردو مچ دستش رو گرفت

بالفاصووله  و…دویکشوو یزیر غیعکس العمل نشووون دادو و ج عیسوور چکاوک
 بعدش گفت:

 بازدم. ..….دم….بازدم….دم…نفس بکش…خودتو حفا کن ی_ خونسرد
 .…دیکش یخودشم همونجور نفس م و

ترل کن یدسووت چکاوک رو پرت کردو با خشووم….ابروهاشووو گره زده بود نیآبت
 شده گفت:

 !!!؟؟؟…یاز حد گشروند یلیخ گهید یکن ی_ فکر نم
 گفت: یکیبا اخم کوچ….رو باد کردو نشییلب باال و پا ریز چکاوک

 !!!؟؟؟؟…وی_ چ
مه پرو نیاز ا گهیکه د نیآبت گه یدونسوووت چ ینم ییه صووواف ….ب

 .…دیکش قیعم قیو دوبار نفس عم….چشماشو بست….نشست
 صووورتش یجلو قایباز دق شیتا چشووماشووو باز کرد صووورت چکاوک با ن یول

 ….بگه که یزیعقبو خواست چ دیکش عیسر…بود
کاوک ندس ولی_ اچ هات مشووکل  یاگه م….مه با دونسووتم حرف زدن من 

س  یم ایر یباور کن...!!! ب….زدم ی.زودتر باهات حرف م…کنه یحل م تویتنف
 ….گم
که همش  رونیو نفسشو با شدت داد ب شیشونیکف دستشو گشاشت رو پ نیآبت

 ….صورت چکاوک یفوت شد تو
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 عقبو گفت: دیبا تأمل کش چکاوک
 !!!؟؟؟…هیدندونت چ ری_ اسمه خم

 رو برد جلو و متفکر ادامه داد: صورتش
 ….!!!!کن_ دوباره فوت 

باز مونده بود نیآبت بان قشیشووق….دهنش   یلیخ….زد ینبض م تیاز عصوو
دهن  کیکه چکاوک دماغشووو اورد نزد….کرد یداشوووت خودشووو کنترل م

شو کنترل کنه و مثل هم یمطمئنا اگه م گهید….بازموندش ست خود  هشیخوا
درست از  شیقلب یمغز یحدس اول چکاوک درمورد سکته ….خونسرد بمونه

 ….اومد یآب در م
 ….از جاش بلند شد تیچکاوکو هل داد عقب و با عصبان یشونه ها عیسر

شت شارش رو تهد انگ صدا یمانند جلو دیا  یصورت چکاوک تکون داد و با 
 گفت: یبلند و گرفته ا

 ….دختر خانوم ی_ بهتره تمومش کن
 مثل نعره بود ادامه داد: بایبلند تر که تقر یلیخ یادیبا فر و

 !!!؟؟؟…یدی_ فهم
 رسما….هم گره زد یو دستاشو تو… عقب  دیبا ترس خودش رو کش چکاوک

آروم  ی؟!!فکرش رو با صووودا…..بود یعصووبان نقدریچرا ا….خفه شوووده بود
 به زبون اورد: یمظلوم

 !!!؟؟؟؟…یا یعصبان نقدری_ حاال چرا ا
و صاف گردنش ر….زد یکه سرشو سمت سقف گرفته بود و نفس نفس م نیآبت

 …بهش نگاه کرد زیو تکرد



کاوک  که که ا بیبراش عج….عقب رفت گهیقدم د هیچ مهیبود   نیاز آبت نه
تونه دوباره مثل گششووته ها خودشووم  ینم یکه حت دهیبره و ترسوو یحسوواب م

 ….راه بندازه  دادیدادوب
شت م انگار  هیکه دختر خوب مامانش بود؛ نه  یشد همون چکاوک یدوباره دا
 ….!!!!دختره
 و آهسته گفت: نییرو انداخت پا سرش

 !!!!…دی_ ببخش
با …دشوو دهیپاشوو نیخشووم آبت شیآت یبود که رو یچکاوک مثل آب یکلمه  نیا

سرش پا رتیح  ستادهیجفت کره دورتر ازش ا یبودو با پاها نییبه چکاوک که 
 ….بود نگاه کرد

ظه فقب  هی ند هیلح ظه قلبش کوبش ت و آروم عیسوور یلیخ یول…کرد  یلح
 ….موش شدفرا

 و خودشم آروم گفت: دیکش یا گهید قیعم نفس
 …دمتیخب بخش لهی_ خ

ساس …لجش گرفت چکاوک شدت حرص اح شدنش رو از  سرخ  شم  خود
؟؟؟!!!سرش رو بلند و خواست …بود یم خودیحد ب نیتا ا دیآدم با نیا….کرد

 ….بگه  یزیچ
نگ رو دنیبا د که ند کمر با یلبخ گاه م*س*تق نیآبت یل  یرو مشیو ن

سرفه افتاد یتو دیآب دهنش پر….خودش سر…گلوش و به   یبااز ل عیلبخند 
 ….ابروش رفت باال هیپاک شد و  نیآبت
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 مبل و به چکاوک که سرفه هاش کم شده بود گفت: یرو نشست
 ….بدم کار دارم ادتیتا زودتر  ای_ ب

کاوک ند بود چ گاهو لبخ ش فرامو نویآبت یحرف قبل…که هنوز تو کف اون ن
 ….کردو مسخ شده رفت کنارش نشست

صحبت کرد تا چکاوکو با مح هیحدود  نیآبت شنا کنه بعد یباز بیربع  لبتاب  آ
سه یپاها یرو رو شتو رفت تا به کاراش بر س….چکاوک گشا  نیامروز با مهند

 ….جلسه داشت
 یکار یبرنامه ….رو روشوون کرد وترشیکامپ…نشووسوووت  شیصووندل یرو

 ….مطالعه کرد گهید کباریلسرو اونروزش و مفاد ج
عت باز مین هی…بود 30/8 سوووا غرق  که  کاوک  چ به  گاه  بود  ین

 …کرد یکارو م نیهم دی.از اول با…دنیچشماش خند….انداخت
 …:رو برداشت زیم یرو تلفن

 ی قهیدق 15و تا …جلسووه آماده بشوون یتا برا نیبگ نی_ خانم لطفا به مهندسوو
 ….همه داخل اتاق من حاضر باشن گهید

 …بله حتما -یمنش
و قابلمه ر….کنفرانس زیرفت سوومت م….تلفن رو گشاشووت سوورجاش نیآبت

 ….مبل یبرداشت و برد گشاشت کنار چکاوک رو
صو بعد سمت پنجره رفتو ت صو یفعل ریهم   یانهاساختم یسه بعد ریرو با ت

 …ساخت شرکت عوض کرد
چکاوک ….چکاوک رفتو نشووسووت یبل روبروشوومرده به سوومت م یقدم ها با

 ….سرشو بلند کرد و نگاش کرد که



سا -نیآبت سه دارم یمن االن با مهند  جانیتو هم ا لمیو عالرقم م….شرکتم جل
 ….کنم شیتونم کار یو من نم یحضور دار

 ادامه داد: نیآبت….هم یچکاوک رفتن تو یاخما
ستام بره ریز یمن جلو یکه آبرو ینکن یخوام کار ی_ ازت م  آمدن یوقت….د

شد تو هم یکنم و بعد وقت یم تیمعرف شروع  سه  ش نجایجل  تویباز ونیساکت ب
 …یبه حرفام گوش بد دوارمیام….بکن

 ….هوا تکون دادو یدستشو تو چکاوک
 ….تا جلست تموم بشه نجامیمن ساکت هم….تخت التیخ -چکاوک

 مشکوک نگاش کرد که دوباره گفت: نیآبت
 …دم یقول م….کن_ باور 

شت رو و شت .ان…ستادیا نیآبت یرفت روبرو….مبلو  یبعد لبتاب رو گشا گ
 ….دستشو حلقه کرد و جلو گرفت ی کهیکوچ

صمم چکاوک نگاه کرد نیآبت صورت م شت و بعد به  که …با تعجب اول به انگ
: 

 ….خوام قول بدم یم گهید اریانگشتتو ب -چکاوک
 ...گفت:هیوک چمنظور کار چکا دیکه فهم نیآبت

 ....هیکاف یکه بگ نی_ هم
 : نویزم یرو دیراستشو کوب یپا چکاوک

هنگ آ می....وسب جلسه با گوشیقول ند ینجوری...اگه استیقبول ن رمی_ نخ
 ....زارمیسوسن خانومو م
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 ....ومدیبرم یدختر هر کار نیهم....از ا یتو دیاخماشو کش نیآبت
شت شو آرومو با ترد ی کهیکوچ انگ ست شت چکاوک حرکت  دید سمت انگ به 

شو انگشت یحلقه  عیحرکت سر هیبهش ...چکاوک با  دنیداد....که قبل از رس
که وسووب راه مونده بود سووفت کردو...انگشووت  نیآبت یدور انگشووت مردونه 

 رهیکه بهش خ نیچسبوند و لبخند زنون به آبت نیشصتشو به انگشت شصت آبت
 بود گفت: شده

دونه...که ساکت بمونم و آبروت رو حفا  ی_ قول مردونه زنونه خالصه همه چ
 کنم...

 صورتش حفا کرد.... یلبخندشو رو و
 ....جو اتاق رفته رفته ومدوینم یا گهید یتاک ساعت صدا کیت یجز صدا به

 شد.... یتر م نیسنگ
 چکاوک کم کم محو شد.... لبخند

ما ت یچشووو ب بود.... رهیخ نیآ نده  مامو خ یچشووو کاوک  نده  رهیچ مو
 مونده بودند... رهیهم خ یبود....چشماشون تو

سوار  ژنیرو همراه اکس یهر دوشون به تکاپو افتاده بود و حس ناشناخته ا قلب
فرسووتاد....نبض  یاندامهاشووون م یکردو و به همه  یخون تو رگهاشووون م

شون کم کم  صت ش شت  صدایسرانگ ا هم بکردنو...تندو هم زمان  ینوسان م ک
 با که یفیلط یکردن....گرما یگره زدشووون رو گرم م ی....و دسووتادنیجه یم

 ....دیرس یناب و بکر به نظر م یلیبودنش خ بهیوجود غر
رو  بیاون حس عج یو شوورمندگ رتیتق تق در باعث شوود ترس و ح یصوودا

 پس بزنه....



کرد...سووردرگم عقب  خی کدفعهی....چکاوک دنیدو هم زمان عقب کشوو هر
 مبل نشست.... ینگاه کنه رو نیبه آبت نکهیعقب رفت و بدون ا

 دستش رو داخل موهاش یکه کالفه پنجه  یدر حال دویکش یقینفس عم نیآبت
 کرد به سمت در رفت و بازش کرد... یفرو م

س شت در بودن....با نفس د نیمهند ش یا گهیپ کار  ریرو به غ زیهمه چ دیکه ک
با خونسوورد یاز همه  پاک کرد... عقب رفتو جواب خوش و بش  یوجودش 
 رو داد.... نیمهندس

شدند....کم کم همه  یوقت شد که چکاوک  یینگاه ها معطوف جا یهمه وارد 
 نشسته بود....

کاوک فاق یبودو نم جیهنوز گ چ چه ات که  یدونسوووت  تاده  عهیاف اون رو  کدف
 منقلب کرده.... نهمهیا

عده زن و مرد که  هی دنیبه خودش اومد....با د نیآبت یتک سوورفه  یصوودا با
 کردن...هل شده از جاش بلند شد... یبودنو نگاهش م ستادهیوسب اتاق ا

 _ س....سال....الم.....
فراد منتظر اون ا یسالمش به نگاه ها یدونست در ادامه  یتته پته افتاده و نم به
 به کمکش اومدو گفت: نیبگه که....آبت یچ

 هستند.... می...دختر مهندس حک مینامزدم خانوم چکاوک حک شونی_ ا
مه به تبر ه هار خوشوووقت کویشووروع  ند....و  نیاز ا یگفتنو اظ قات کرد مال

 سر هم کنه و بگه.... ییزایچ هیکرد با لبخند  یم یچکاوک هم سع
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کنفرانس  زیم یها یمراسووم معارفه تموم شوود و همه به سوومت صووندل یوقت
ند....چکاوک نفس عم نداخت... نیبه آبت ینگاه می....ندویکشوو یقیرفت .و ا

 برگشت سرجاش نشست....
لحظه از شوودت نفرت تنش  هیگرفت فکر کنه  میمورد اون اتفاق ....تصووم در

شده....ول شم قانع کننده نبود....چون هر  یبرا لیدل نیخب ا یمور مور  خود
 ازش نفرت نداشت....!!! گهی....دومدیبدش م نیآبت یاز اخالفا میچ
باال  یخب برا یول هاش رو  نه  که خوب بود....شووو منحرف کردن ذهنش 

 رو بکنه.... شیباز ی هیانداخت و لبتاب رو برداشت تا بق
سه ساعت ادامه داشت و در تمام مدت چکاوک ساکتو آروم نشسته بودو  جلسه

 کرد.... یم یباز
ر نف نیآخر نکهیکرده و رفتند...بعد از ا یجلسوووه همه باهاش خداحافظ انیپا

 مبل گشاشت.... یدسته  یکتش رو از تن خارج کرده و رو نیدرو بست...آبت
اش رو  یداد تا خسووتگ یو گردنش رو چرخشوو دیرو از دوطرف کشوو دسووتاش

سمت چکاوک که نگاهشو  رونیب کنه....در همون حالت نگاهش رو برگردوند 
 به سمت خودش بود شکار کرد....که 

شو بگ عیسر چکاوک ست نگاه شد و خوا  ؛ ستیضا یلیخ دی...اما درهیهول 
 گفت: یفور نیهم یبرا

 به قولم عمل کردم.... یدی_ د
ا به اعتن یمثبت تکون دادو ب ی....سوورش رو به نشووونه سووتادیصوواف ا نیآبت

 رفت و نشست... زشیچکاوک به سمت م



قبل از جلسه رو  شامدیخواست اصال به ذهنش مجال کنکاش کردن در پ ینم
 یلحظه از شدت تنفر تنش مور مور شده....ول هیگرفت فکر کنه  میبده....تصم

ک چکاو یاز رفتارا میخودشم قانع کننده نبود...چون هر چ یبرا لیدل نیخب ا
نداشوووت....!!!ول گهی...دومدیبدش م کردن  فمنحر یخب برا یازش نفرت 

 ذهنش که خوب بود....
 کرد....دکمه یرو روشن م توریکه مان یاتاقش به صدا در اومد....در حال تلفن

 اومد که گفت: یمنش یرو زد....صدا کریاسپ ی
سازه گستر در خواست  یمهندس....خانم الهام رافع از شرکت مهندس ی_ آقا

 مالقات دارند....
 داشتن...؟؟؟ یوقت قبل-نیآبت

 ...ریخ-یمنش
 وقت بهشون بده.... کیپس -نیآبت

ش ست رو کردم ول نیمنم هم-یمن سفر یم یدرخوا صبح  ه ب یکار یگن فردا 
تا دوهفته نم ...خواهش کردن که امروز مالقاتتون انیتونند ب یخارج دارند و 

 کنند....
 به چکاوک انداخت....نفسشو فوت کردو گفت: ینگاه نیآبت

 داخل...._ بفرستشون 
 ....و تلفن رو قطع کرد...سیبله جناب ر  -یمنش

قابلمتو بردار برو رو نیآبت فت: لطف کن  کاوک گ به چ بل اونطرف یرو  م
 ...مهمون دارم....نیبش
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شتش رو چکاوک ست و گشا  یمه ....قابلنیآبت زیم یاخم کرد...در لبتاب رو ب
 بخت برگشته رو برداشت و خواست بره سمت مبل ها....

ارد و ی....دخترسوتادیکه به در خورد و در باز شود....وسوب اتاق ا یبا تقه ا که
 اتاق شدو درو پشت سرش بست....

رم رنگ ک یکه شال یناتوریم یو صورت یمشک یقد بلند با چشم و ابرو یدختر
از شال  شیمجعد و مشک یاز موها یرو قاب گرفته بود و کم فشیصورت ظر

به پا  یتیو شلوار تنگ کبر یا هیخوشدوخت کرم قهو یزده بود....پانچو رونیب
شت....و ن شنه بند و جلو باز به رنگ قهوه ا یچکمه ا میدا ش یپا  دهیسوخته ک
 ....دادیتر نشونش م

تونسوووت لب از لب باز کنه و  یحبس شوووده بود و نم نهیسوو یتو نیآبت نفس
 دعوتش کنه تا وارد بشه...

شب اون  بایمادرش بود....به همون اندازه ز یهاینعکس جوو هیدختر فوق العاده 
زد....البته خب  یصووورتش موج م یکه در همه  یو با وقار به همراه مهربون

 نیآشفته آبت یدر اون لحظه فقب شباهت ها به چشما یهم بود ول ییتفاوت ها
 اومدنو بس.... یم

نگاه  یتعجب کرده بود برگشووت سوومتش....وقت نیکه از سووکوت آبت چکاوک
سر در گم آبت هریخ سردیدختر د یرو رو نیو  شو گردوند رو عی.... شم ها  یچ

ته نشووسوو ینیدلنشوو یگونه هاش سوورخ یرو نیآبت میدختر که از نگاه م*س*تق
 بود....
 صووورتش رو زنده و پر از نهمهیا چوقتینگاه کرد...تا به حال ه نیبه ابت دوباره

 بود.... دهیمعمول ند یاحساس ها



انگشووت شووصووت دسووت  یدر اون حالت تو نیآبت دنیدونسووت چرا با د ینم
 ....دیچیپ یم یبیچپش سوزش عج

 دختر بلند شد که گفت: نیو مت فیظر یبگه که صدا یزیچ خواست
 مهندس.... ی_ سالم آقا

ست شد....چند ثان نیآبت د شت  سع هیم ست و   کرد به خودش یپلکاش رو ب
 باشه.... شهیمسلب بشه و مثل هم

کاوک به آبت چ گاه م نیهم   یخواسوووت وقت یبار دلش م نیاول یکردو برا ین
 و خونسرد باشه.... یجد شهیکنه مثل هم یچشماشو باز م

کاوک هنوز م ی....وقتیول کاش گشوووده شووودن....چ ما یپل  یتونسوووت گر
 نیاتاق طن یصوووداش تو یوقت یرو از نگاهش احسووواس کنه....حت یمطبوع

 یرو تو یدیداشووت ....که دوباره سوووزش شوود ینیدلنشوو متیانداخت ؛ مال
 انگشت چکاوک انداخت....

 سالم خانم مهندس.... -نیآبت
 ...نینیبنش نییبفرما -نیآبت

سته  نیاز حد گفتار آبت شیب ینرم ستش رو محکم تر به د شد چکاوک د باعث 
 یچش شووده....ول دیفهم ی...خودش هم نمچهیتو ب*غ*لش بپ یقابلمه  ی

 خود مختار شده بودن انگار.... اتشیاحساسات و ذهن
کردو  یم هسیدختر ناشناس رو با رفتار اون با خودش مقا نیبا ا نیاالن آبت رفتار

 خورد.... یحرص م
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شت ....؟؟؟؟!!!آبت یبه اون چه ربط خب شت م نیدا ست دا  یهر جور که دو
 درنقیدختر ا نیخب چرا فقب با ا یاطرافش رفتار کنه....ول یتونسووت بادخترا

 ...؟؟؟مهیمال
س یدوگانگ شناختن ح شده  یافکارش و ن شتش  سوزش مداوم انگ که باعث 

 یعصووب کیت شووهیناراحت م نویکه خشوومگ ییبود...باعث شوود مثل وقتها
 ....رهیبگ

 که ازش یزیچ یدونست چرا برا یچشماش شروع به پرش کردن....نم یپلکا
سته  یشده....ول نجوریا ارهیسر در نم ست خودش نبود و ناخوا خب انگار د

 کنه.... شیتونست کار یاون نم دویچیپ یحالو روزش به هم م
ه اون ک نیآبت یبود....که با صدا ستادهیوسب اتاق ساکت و صامت ا همونجور

 رو مخاطب قرار داده بود به خودش اومد....
 چکاوک خانوم....خانم مهندس با شما هستند... -نیآبت

کاوک گار از خواب پرک چ به آبت دهیه ان نگ  که  نیبود م گاه کرد  و دختره ن
 یمبل نشووسووته بودنو به اون نگاه م یهم رو یروبرو اسوووتیر زیم یروبرو

 کردند....
 روبه دختره گفت:سالم.... چکاوک
 ....؟؟؟؟ی....خوبزمیسالم عز-الهام مهندس
مثل بچه  خودش گفت حاال انگار چند سووالشووه که داره با من شیپ چکاوک

 کنه... یکوچولو ها صحبت م
 ...؟؟؟؟نیممنون...شما خوب -چکاوک
 گفت: نیالهام با لبخند رو به آبت مهندس



از مورد  ریغ نیکه شووما اجازه داد بهیعج یلیبرا من خ ی_ جسووارته مهندس ول
اصول  نیبه ا یلیبودم شما خ دهیاتاقتون باشه ...چون من شن یتو یکس یکار

 ...نیبندیپا
 ....بهدهیکه جواب خودش رو م ییمثل وقتا نیخواسووت آبت یدلش م چکاوک

سرد یپروو یدختره  نیا وضوع م نیبگه فکر نکنم ا تیجد ویفرصت طلب با 
گفت چقد دلش  یکه اگه م یبه مالقات شووما با من داشووته باشووه....آ یربط

 ....شدیخنک م
 هستن.... کیبهتون نزد یلیخ بایخانم ز نیحتما ا -الهام مهندس

 بگم مهندس....؟؟؟؟ کیبهتون تبر دیپس با –بعد با خنده ادامه داد  و
کاوک ثل معرف نیمنتظر بود آبت چ مه  شیم نامزدمه  یبه ه گه  افراد شوورکت ب

 که زد اون سوزش ممتد انگشتش از سر گرفته شد.... یبا حرف ی...ول
ان از دوسووت..فقب سووتشیمنو چکاوک خانم ن نیب یخاصوو زی....چریخ -نیآبت

 هستن که امروز مهمون منن... یخانوادگ
 ییپرو یلیاول خ دارید یجناب مهندس....برا نایببخشوو یوا -الهام مهندس

 کنجکاوم.... کمیکردم....راستش من 
 ....ستی....اصال مهم ننیینفرما کنمیخواهش م -نیآبت

 آهسووته برگشووتو به سوومت همون مبل رفت....حواس پرت قابلمه رو چکاوک
 که الهام گفت: نهی...خواست همونجا بشیلمس زیم یگشاشت رو
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ما هم ب فا شوو جان چون من مزاحم شووودم ؛ پس لط کاوک  جایا نیای_ چ  ن
ش تون اومدمو وقت یکه بدون قرار قبل رمیگ یعشاب وجدان م نطوری...من انینیب

 رو گرفتم....
خوش گفت واه واه چقد ادا داره انتر خانوم...راه اومده رو برگشت  شیپ چکاوک

 یم خاله نینفره و کنار آبت هیمبل  هیکه الهام روش نشووسووته بود  ی...کنار مبل
پلو بدش  نیریدختر شوو نیحد از ا نیتا ا کدفعهیدونسوووت چرا  یبود....نم

 ...تنشس ی....وقتنهیبش نیداد کنار آبت حی....پس ترجادیم
 گفت: چکاوک جان چند سالته.... اماله

 تو دلش: آخه به تو چه تربچه....البته از نوع کرم خوردش.... چکاوک
 ...20سرد گفت: یلیخ

 ...؟؟؟یخون یم ی....چه رشته ایریِا پس حتما دانشگاه م -الهام
احسوواس حقارت کرد و دلش خواسووت  شیزندگ یبار تو نیاول یبرا چکاوک

 عیاض یخاله خان باج نیا یدانشگاه رفتنو داشت تا حاال جلو  تیکاش موقع
 :گفت یتمسخر آلود یبا صدا نیبگه ...آبت یزیکه چ نینشه....قبل از ا

 ....پلم*س*تیره....د ی_ چکاوک دانشگاه نم
 یورنجیدختره ا نیا ینگه کرد ....توقع نداشووت جلو نیبه آبت عیسوور چکاوک

 کنه.... رشیتحق
سه  یپوزخند رو دنید با شتش به قف سوزش انگ سرا نشیس یلباش   تیهم 

 گلوش رو گرفت.... بیغر یکرد....بغض



قبول  یخواسوت بگه من کنکور دادم...من دانشوگاه اصوفهان پزشوک یم دلش
دور از  یجا هی ییدانشووجو یپول خوابگاه نداشووتم...پول زندگ یشوودم....ول

 ....میوردینه رو به زور درمپول اجاره خو یمادرم رو نداشتم....اونم وقت
 مامانش بدونه کنکور داده بود ؛ نکهیو بدون ا یکه پنهان یبه گششووته وقت رفت

مانش فهم یول قبول دهیما قبول شووود ،  شیو منتظر  گاه  بود....دانشووو
 شی....چقدر ناراحت بود که قبول شیقبول یکرده بود برا هی....چقدر گریپزشک

شگاه به جا یتو س یدان شک ح شرمندگشوق ا شما یرت و  شگل  یبه چ خو
 به مامانش نگفت قبول شده.... چوقتیه نیهم ی....براارهیم مامانش

 نگفت.... یبه کس چوقتیه
الهام در مورد کار صووحبت  نوی....آبت دادیگلوش رو مدام قورت م یتو بغض

 کردن و حواسشون به اون نبود.... یم
غصووه خوردن  نجوری....ادهیبغض قورت دادنا کار دسووتش م نیدونسووت ا یم

 روانش سم بود.... یبرا
دختره  اون نویآبت یصحبتا یکرد رو یازون حالت خارج بشه....سع نکهیا یبرا

 تمرکز کنه....
 ....؟!!!نیدیشرکت ما انجام م یبرا نکارویمهندس ا یپس آقا -الهام

 بله حتما... -نیآبت
ضاواقعا  -الهام شما مالقات کردم....اع شحالم که با  گفتند  یشرکت م یخو

زه مثل سووا ییپروژه رو با شوورکت نو پا نیا یشووما طرح شووراکت تو رممکنهیغ
 ....دیگستر قبول کن
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 نیا یتونم کمکتون کنم...مطمئنن تو یگفت: خوشووحالم که م یبا گرم نیآبت
 برن... یپروژه دو طرف سود م

شوووالش  ریزد ز یکه با ظرافت موهاشووو م یزدو در حال یحیلبخند مل الهام
 گفت:

 بگم.... یچ دونمینم نیاز ا ری_ واقعا ممنونم....به غ
که م*س*تق و کاوک  به چ مه  گاه م میدر ادا ند د یبهش ن با لبخ  یا گهیکرد 

 گفت:
 که مهندس قبولم کردن... رمیگ یم کیحضور شما رو به فال ن زمی_ عز
اون بود و  یکه رو نیپر از تمسووخر آبت یچشووما یروچکاوک برگشووت  نگاه

 لبش... یگوشه  شخندین
 یکه داشت رو تو یرو همراه با حرص و حقارت نشیس یسوزش قفسه  ی همه

 جمله به الهام گفت: هی
صبح از دنده  ینداره....انگار آقا ی_ به من ربط ست بلند  یمهندس امروز  را

به کفن  یبرسوو یادیشوودن....اما حواسووتون به خودتون باشووه....به ُمرده که ز
 ...نهیر یخودش م
از حد مهندس  شیبود که تو مواظب باش بخاطر کمک و توجه ب نیا منظورش

 ادبانه گفت.... یخب در قالب ب ی....ولیخودتو گم نکن
هم  یتو نیآبت ی....اخمانییو سرش رو انداخت پا دیالهام ماس یرو لبا لبخند

 برگشت سمت چکاوک....با خشمو تحکم گفت: تیگره زده شد...با عصبان
 _ چکاوک...!!!



کاوک گاه کرد ...خواسوووت چ میم*س*تق چ که...آبت یزیبهش ن گه   مچ نیب
 :داد... با زمزمه گفت یکه با تمام قدرتش فشار م یدستش رو گرفت و در حال

 حرف بزن تا دستتو خورد کنم.... گهیکلمه د هی_ 
 گفت: یلب ریچکاوک از درد پر از اشک شد....آهسته و ز یچشما یتو

 ...ی_ آ
 رو به الهام گفت: یبا خشم دست چکاوکو پرت کرد....با شرمندگ نیآبت

با  نبرده....و بعد ییدختر خانوم انگار از ادب بو نی....ادیببخشوو دی_ واقعا با
 به چکاوک گفت : زیآم نیوهت یو لحن تیعصبان

 ....نیمبل اونسمت بش یکن و لطف کن بعدش برو رو ی_ عشر خواه
سه  سوزش صال فکر نم ادیز یلیچکاوک خ ی نهیس یقف رد ک یشده بود ....ا

مازموره مظلوم نما....بازم بغض  یدختره  نیا یرفتارو کنه اونم جلو نیا نیآبت
 دوباره بلند شد: نیخشن آبت یگلوش رو قورت داد....صدا

 ....؟؟!!!یهست ی_ منتظر چ
از پلکاش کنار لبش و  ریبه غ یاز جاش بلند شوود....از شوودت ناراحت چکاوک

ست کمرش هم م سمت رفت....که آبت ی....با پاهادیپر یپو با  نیلرزون به اون
 :یبلند یصدا

 ....یفراموش کرد توی_ عشرخواه
ما با گ ا کاوک  به حرف  یجیچ جه  نا  یرو نیآبتبدون تو به او بل پشوووت  م

وجودشووو شووعله ور تر  شیآت نیآبت یدوباره  یعشر خواه ینشووسووت....صوودا
 کرد....
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ش نگاش سمت قابلمه  دهیک ستنبل یشد به  شوقیا صبح با چه ذوق و   ی....
مادش کرده بود...الک  نیخواسوووت دسوووت پختشووو آبت یدلش م یالک یآ

قدریبخوره....چرا ا خب پر ن حت بود...؟؟؟  رشیتحق یکل نیآبت روزمینارا
تا ا یکرد...ول شیکیکرد....با انگل  سوور  ویحد احسووواس له شووودگ نیبازم 

هام  دسوووتبهش  یخوردگ خاطر حضوووور ال به  نداده بود....پس االن 
خاطر مال قه  یب متیبود....ب چه ربط نیآبت یسووواب به اون  خب   یبا اون....

انگار خودش  ی..ولداشت ....!!!چرا ناراحت بود...؟؟؟جفتشون برن به درک..
شت م ش یدا شت ک شه یکیتار یشد تو یم دهیرفت به درک.....دا ....از گو

همراه هورمون  دنویکشوو یها سوورک م یاهیسوو یاز تو ینفکنار ذهنش افکار م
 یتک تک سوولولها یرو تو یکه هر لحظه آماده بودن تا غمو افسووردگ ییها

شال یکنن همراه م قیبدنش تزر شم پو سته و خ شک ه ب شویشدنو درون در هم 
دل  شیوجود خال یشد و برا ی....ضربان قلبش تندو کند مدنیکش یرخش م

 سوزوند.... یم
 نیتآب یانگشتا یقرمز شده  یدردناک دستش رو اورد باال با انگشتاش جا مچ

بده...؟؟؟م یرو لمس کرد....نم با اون  با اون  دونسوووتیدونسوووت چرا  چرا 
خب بده... بده....!!! مه  با ه بدن..؟؟؟!!!!چون اون  با اون  مه  .!!!چرا ه

 فتاداجمله  نیا ادیلبش نشست.... یتلخو مسموم رو یمنصفانست.... لبخند
ست....ا ادشیکه حاال   هیهمه ...همه عل هینفر عل کیبود....  نینبود مال کجا

هم  با گهید یاون و آدما یشوود...؟؟؟از ک ینجوریشوود که ا ینفر....چ کی
از  دی....شایسپر کرد در برار زندگ نهیشدو س یشاک ایاز دن یدشمن شدن....ک

 یحس کرد....جا رو شیخال یتنگ شوودو جا شیبابا عل یکه دلش برا یوقت



صدا یم یبا دهن کج هیکه هر ثان یا یخال صر اونه.... و   یدیجد یگفت مق
سوور کوچشووون هم نوا شوود ....که در گوش هم  یخانوما یکه کم کم با صوودا

شه....زن عل نیکردن ا یزمزمه م ... شده . ریپ یتو اوج جوون یدختر قاتل بابا 
 تحمل کنه.... وسومنح یدختره  نیخدا بهش صبر بده که قراره ا

 ی...منحوس.....مترادف نحس....هم معننی....نون....ح....واو....سووومیم
 د....منفور.....آره اون نحس بو

شعر  یروز تولدش باباشو کشت.....صدا یده سالگ یقاتل منفور....که تو هی
 گوشش بود.... یخوندنش هنوزم تو

نه  هی نه دارم ...تو خو نگ تو خو نگ....خوبو قشوو عروسوووک م*س*تو مل
باز هاش  با  یب یکارم....وقت یب یزنم ...وقت یکنم ....حرف م یم یدارم....

با عل یکارم....صووودا نده بق شیبا با خ نازه  یرو م شیکه  نازه  نازه  خوند....
شماش لوچه پ صداازهیچ صدا ی....و  فوت کردن کف  یاعتراض خودش....

 شد.... یکی ونیترمز کام یبا صدا کهدستش 
باق یخون و برق حلقه هنوزم مثل همون روز تو رنگ  یبودن....حت یذهنش 

 کرد....درست مثل همون روز..... یخونم حس م یبو
ساشن صداها....رنگا....بوها....ه مه با هم قاط ف شده بود.... شده بودنو  یتند 

 یتو شیسووالگ ازدهی.....تا ومدیم غیج ی.....صوودادادنیذهنش جولون م یتو
 ذهنش باال یشصت روز تو صدویتولدش س لمیو ف ومدیم غیج یسرش صدا

روبرو  هبسرتا پاشو گرفته و فکش قفل شده و  یشد....لرزش عصب یم نییو پا
ش روح یگریبعد از د یکیذهن آشفتش  ریشده بود....اما در اصل تصاو رهیخ
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که فکر م یزیچ هی.....مدام دادنیرو خراش م گلوشوووه قورت  یکرد تو یرو 
 .....دادیم

قه  یتا دم در برا نیآبت فت ....ه یبدر هام ر قتیال ب یفکر نم چو نه  ا کرد بتو
نه....دختر یدختر نیهمچ قات ک مادرش  یحتکه  یمال ثل  کارش هم م اف

جاشووو عوض  یچکاوک اونحرف رو زد....و بعد بدون عشرخواه یبود....وقت
صبان دیکرد با یکرد....فکر م ست مثل مادرش تو یع شه....اما اون در  نیا یب

ش حتما حال سووتین ی، لبخند زده بودو با محبت گفته بود مسووئله ا بیشوورا
 حرف زده.... ینجوریخوب نبوده که ا

صبان یآور ادی با سر یحرف چکاوک دوباره ع سمت عیشد.... که اون  یرفت 
 .بگه... یزیچ تیسرش و خواست با عصبان یباال  دینشسته بود....رس

 یدیچکاوک حرف تو دهنش موند....رنگ صورت چکاوک به سف دنیبا د یول
شار فکش از رو یم یزد و لباش رو به کبود یم صورتش  یرفت....ف ست  پو

 لرزش بدنش کامال مشخص بود.... هم معلوم و
 و صداش کرد: کشیترس رفت نزد با

 _ چکاوک...!!!
به روبرو بود و  رشینگاه خ ی....صووورتش روبرد جلودینشوون یجواب اما که 

 دوباره صداش زد:
 _چکاوک....

زانو نشووسووت و شووونه  هی یپاش رو یدر کار نبود....جلو یدوباره جواب یوقت
 :دیهاش رو گرفت...ته صداش لرز

 ....ستیاصال جالب ن نی_ چکاوک ا



چکاوک رو هم  ی...شووونه هاسووتادیبلند شوود ا ینبود....با نگران یجواب بازم
که  وفتهیبود ب کیحس بودو نزد یب یلیمحکم گرفت و بلند کرد....چکاوک خ

 بازوهاشو محکم تر گرفت.... نیابت
 بلند گفت: ییشدت تکونش داد و با صدا به

 _ چکاوک....چکاوک....
 یچکاوک درد آلود بسته شدن و ناله ا یمحکم تر جلو عقبش کرد....چشما و

 از گلوش خارج شد.... فیضع
 ....دیلرز یبدنش م ی همه

آهسووته به  گشیبازوشووو دور کمرش حلقه کردو با پشووت دسووت د هی نیآبت
 صورتش زدو:

 ..حالت خوبه.. ؟؟؟!!!_ چکاوک.
 لرزان اضافه کرد: ترو جدت حرف بزن.... و

شد...آهسته چشماش رو باز کرد و  دهیچکاوک شن یاز گلو یهق آهسته ا هق
 شلوارش.... بیدستش رو برد سمت ج یبه سخت

 یکار نیکرد.....ا یدو تا از آرامبخش هاش رو همراهش حمل م یکی شهیهم
 ...دادیشده بود انجام م دتریبحرانش شد نیکه ا ینوجوون یبود که از دوره 

ر از خودش دو عی...اونو سردیدیم یانجام کار یکه تالش چکاوک رو برا نیآبت
 مبل.... یکردو نشوند رو

چکاوک  دیکه د نیهق بدون اشووک چکاوک همچنان ادامه داشووت....آبت هق
 برداره.... بشیاز ج یزیداره چ یسع
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چکاوک رو زد باال و از  یدست به کار شد...مانتو رو کنار زد و خودش دستش
 قرص رو در اورد.... ییدوتا یبسته  شیشلوار ل بیج یتو
ست چکاوک....و  شویکی یسردرگم با شت کف د ستش خارج کردو گشا از پو

آب رو برداشت و از  ی شهیاتاق رفت و ش یانتها خچالیبه حالت دو به سمت 
 اورد گرفت سمت چکاوک... شهیهولش همونجور با ش

 یآب ی شهیهمونطور لرزون قرص رو گشاشت داخل دهنش و از سر ش چکاوک
 قلپ آب خورد... هیلباش گرفته بود  یجلو نیکه آبت

شو شت رو پاها شو جمع کرد تو یگشا صورتش رو  یمبل و زانوها شکمش....
 ....ستیداخل دستهاش پنهان کردو سوزناک گر

ه ...!!!چایدختر....خدا نی....ادیکشوو یچشووماش رو بسووت و نفس لرزان نیآبت
 داشت...؟؟!!! یمشکل

دختر  نیلحظه احسووواس کرد ا هیرو بازو به چکاوک نگاه کرد.... چشووماش
بدون ا یم هیقلبش گر یتو میلرزون م*س*تق نه.... کهیک مه  ن خودش بفه

شد سمتش....دست راستش رو  لیکنه نشست کنار چکاوک و متما یم کاریچ
شونه ها شوینح یحلقه کرد دور  سته هدا ف سرش رو آه ست چپش   تیو با د

 .... نشیکرد سمت س
آغوش رو بعد از مدتها احسوواس کرده بود بدون توجه به  هی یکه گرما چکاوک

 کرد.... هی....بلند تر گرهیکه اون شخص ک نیا
شت رو نیآبت ست به ا ینم سر چکاوک ....دلش یچونش رو گشا ر فک نیخوا

 یم قیمدام نفس عم نیهم یآغوشووش گرفته....برا یدخترو تو نیکنه که چرا ا
فرسووتاد به  یخاص بدن چکاوک رو هم همراه هوا م ینا خوداگاه بو دویکشوو



صاب بو ستی... نم شییایاع سا نیچرا ا دون  وشحال نکهیا یبه جا قیعم ینف
 یم یذهنش با دهن کج یگوشووه  هیکنه.... یخوب کنه ...حالشووو بدترهم م

 یوجودت شووک م یتو یبه وجود مردونگ دیشوود با یگفت اگه حالت بد نم
 قیدختر چکاوکه....پس بهتره نفس عم نیا نکهی...مخصوصا با توجه به ایکرد

 چیموضوووع ه نیزد....ا ادیفر یشوواک یصوودا هی....هه مسووخره بود....ینکشوو
ست  یتافته  نینداره و آبت یربط صا تو همچجدا بافت صو که  یتیموقع نی...مخ

س چیو ه ستیدختر حالش خوب ن هی سا صدا  نی....استیهم در کار ن یاح
 یلی.خ...هه... یتوجه کرد...فکر اول نیفقب به هم نیتر بود....پس آبت یمنطق

 خنده دار بود....
آروم آروم خاموش  شیکه گششووت کم کم لرزش بدن چکاوک قطعو گر یمدت

 شد....
منظم چکاوک رو احسوواس کرد ...شووونه هاش رو گرفت و  یکه نفس ها نیآبت

 آهسته از خودش دورش کرد....
 فرو رفته.... یقیبه خواب عم امدیبسته بودو به نظر م چشماش

 یرو دیمبلو بعد پاهاشو کش یدسته  یآهسته سر چکاوک رو گشاشت رو نیآبت
..آروم خم شوود چکاوک.. یمبل....رفت سوومت کتش....اوردشووو انداخت رو

کاش رو گرفت....صووواف  یرو با نوک انگشووتش اشوو صووورتشووو آروم تر 
رفت  یافتاده بود برداشت...با ناراحت نیزم یقرص رو که رو ی....بسته ستادیا

 نشست.... شویندلسمت ص
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سم قرص رو تو وترشویکامپ نترنتیا سرچ کرد.... یکانکت و ا  تیسا هیگوگل 
 باز شد...

 نوشته ها آه از نهادش برخواست.... دنید با
قه که ساب یمارانیب یعصب یو درمان حمله ها یریجلوگ ی....برایقو آرامبخش

 حاد و خطرناک دارند.... یافسردگ ی
شق نیآبت شتاش  ساژ داد....قبال هم داروها قهیبا انگ  یارو که بر ییهاش رو ما

 ممکن بود بخاطر یعنیبود.... دهیاتاق چکاوک د یافسوورده بود ؛ تو یمارایب
تار فا یرف هاش کرده و حر با به ا ییکه  چار شوووده  نیکه زده بود  لت د حا

بدتر از ا هاش  با خه قبال  تار کرده بو نایباشوووه...؟؟؟!!! آ ...پس چرا درف
 حاال.... یاونموقع....؟!اونموقع فقب خودشو خودش بودن ول

ا افتاد....ب دادیدسووتش رو فشووار م یچکاوک ...وقت یاشووک یچشووما ادی یوقت
به پ گدل شیشووونیکف دسوووت  به سوون به زد....و  نت  یضوور خودش لع

 هیدختر شووب هیاحمقانه رفتار نکرده بود....خب  نهمهیا چوقتیفرسووتاد....ه
 یچکاوک رو چزوند....حق نهمهیا گهیخب چرا د یمادرش بود...درست....ول

که دلش م یبه کسوو شیرحمیکه ب ته بود  قتیخواسوووت ه یرف وجود  چو
 نداشت....پدرش....بهمن خان....

 آهسته د؛یاز جاش بلند شد...رفت سمت چکاوک...خم شدو بدون ترد عیسر
 اورد.... رونیکت رو کنار زدو دست چکاوک رو ب

 رفت... یم یداد باال....مچ دستش قرمز بود و رو به کبود کمی نشویآست
شو شما ست چکاوک رو به حالت  یرو یبا ناراحت چ شار داد....دوباره د هم ف

 قبل برگردوند و برگشت سرجاش....



****** 
 پارک کرد.... ابونیرو کنار خ نیماش آراد

ش ی نهییآ سمت خودش و در حال نیما ش یرو برگردوند   یسوت م یکه با خو
 نگاه کرد.... قشیزد...موهاشو که بازم به سمت باال بودن ؛ مرتب کرد....به 

 یم نکهیا یآور ادیبا  یباز کرد....ول گشوومید یدکمه  هیبسووته بود.... یادیز
 باز گشاشت.... شویکیبره دوتا دکمشو بست و فقب  یک دنیخواد به د

شته  یکاغش رو دنید با شت تا دوباره نو شبورد لبخند زدو و برش دا وش ر یدا
 رو بخونه...

شت یکوکو نی) ا سع یاالن به بعد خواهرت م کنونه....از یآ  یم یشم...البته 
سوز ر حال به ....به هیفکرم بکن یتون ی....البته مهیکنم....فکر نکن بخاطر دل

 ...من حرفشو زدم ، فکرش با تو...."چکاوک فداکار"ستیمن مربوط ن
م نظر یدیچون د ارینوشووته و اون کوکو رو به روم ن نینوشووت: لطف کن ا یپ

 عوض شد...(
حال خوشوو ایبود اگه بگه قدر دن دهینوشووته و کوکو رو د نیصووبح ا روزید یوقت

ب نداشت....فق بیهم بود ع یاگه بخاطر دلسوز ینشده بود دروغ گفته ...حت
 آشغال برادرش بدونه.... یخواست چکاوک اونو به جا یدلش م
د ز سووشووویپل نکیداشووبورد...ع یزد....و کاغش رو گشاشووت تو یا گهید لبخند

 شد.... ادهیپ نیوهاش و از ماشم یرو
شت شیرفت...پ یباال م ایساختمون محل کار پر یاز پله ها یوقت  خودش دا

 پسش نزنه.... یاونجور ایپر نباریبگه که ا یکنه و چ کاریکرد چ یفکر م
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سمتش و با کم یوقت شتن  شد....همه برگ اه تعجب بهش نگ یوارد دفتر مجله 
 کردن....

 یاه منگ پشیدسووتش بود و با انزجار به سوورو ت یچا ینیکه سوو یرمردیاز پ آراد
 :دیکرد پرس
 پدر جان اتاق خانوم ِ.... دی_ ببخش

س به پ ومدین ادشی ارهیرو به خاطر ب ایپر یلیبه ذهنش فشار اورد تا فام یچ هر
 ناچار دوباره گفت:

 خانم کجا هستش..؟؟؟ ای_ اتاق پر
شق نیشد که ا شتریتعجب ها ب نباریا سر خو ساده و  ی ایاما جلف با پر افهیپ

 ...؟؟؟رهیگ یم یلحن خودمون نیداره که سراغشو اونم با ا کاریچ یچادر
واب آراد ج نکهیگفتو بدون ا یطونیلب لعنت بر شوو ریبود ز یکه آبدارچ رمردیپ

 رو بده ازش دور شد....
 ییبه سمتش رفت و با صدا یزده همون جا خشک شد...که دختر رتیح آراد

 نازک گفت:
 راهرو در سمت چپ هستش.... یجون انتها ای_ اتاق پر

 یقیکردو به همون سوومت رفت ....پشووت در نفس عم یبا لبخند تشووکر آراد
 و در زد .... دیکش

 ....دییآمد : بفرما ایپر یصدا
ا سر رو د و بنشسته بو زشیپشت م ایبا لبخند درو باز کرد و وارد شد....پر آراد
 : دویکش یا گهید قینوشت....آراد نفس عم یم یزیچ نییبه پا

 _ سالم....



شن ایپر شنا یصدا دنیبا  سر یآ راد که با آ دنیسرشو بلند کرد...با د عیسر یپ
بعد به شووودت  یبود....اول تعجب کرد ول سووتادهیخندون وسووب اتاق ا یلب

 شد.... یعصبان
صه خ یشیسر یبرادر جلف چکاوک....ناج آراد  شیسر یلیکه ...که...خال

سخره ا شکل م سرو  ست کرده بود....ا یبود....با اون   نجایکه برا خودش در
 ....وسب اتاقش.... ایمحل کار پر یبود....تو
رو از چشماش برداشت....دهنشو باز  شیطب نکیهم....ع یتو دیکش اخماشو

ست حرف شهیکه ل یکردو خوا ش عیسر یلیخ یبزنه ...ول اقت  نی...اشد مونیپ
 گفت: لکسیر یلیراهش نبود....اخماشو باز کرد و خ

 ...؟؟؟!!دیی_ بله بفرما
شد....پر یکم آراد شنا ایمتعجب  صال آ جواب  یچینداد....حاال اونش ه ییا

 گفت: دیترد یسالمشم نداد....با کم
 خانم مزاحم شدم.... ای_ پر

 خونسرد: ویهمونطور جد یجبهه گرفت ؛ ول عیسر ایپر
 ....میهستم جناب حک فیشر -ایپر

 پشت گردنش گفت : دیدستشو با خنده کش آراد
 ....دیهست یفیخانوم شر یلیدونم شما خ ی_ اونو که م

 و: شیشونیپ ینشوند رو یاخم کمرنگ نباریا ایپر
ناب حک فام می_ ج عا فیمن شوور یلیعرض کردم  فا ر  تیهسووتش ....لط

 ....دیکن
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 ایخواسووت بگه....پر یم یرفت چ ادشی....اصووال دیرو د ایکه رفتار پر آراد
 گفت: عیگفت...اما آراد متوجه نشد....هول شدو سر یزیچ

 ...؟؟؟نیگفت ی_ چ
 بود...؟؟؟!! یعرض کردم امر – ایپر

 کرد...؟؟؟؟!!!! ینم یرو ادهیدختر ز نیدرهم شدن ...ا یآراد کم یابروها
به خودش ب یسووع خواد رو بگه  یکه م یزیبازم نتونسوووت چ ی....ولادیکرد 

 :نهیپس...با طمأن
 ....دیمجلتون چاپش کن یخواستم برام تو ینوشته رو م هی_ 
 خودکارشو برداشت و گفت: ایپر

 هست...؟؟؟ ی_ در چه مورد
 با شگاهم.... یبرا یرزم یدرخواست استاد هنر ها هی -آراد

 ...و:زیم یخودکارشو گشاشت رو ایپر
شرستیمن ن فیوظا ی طهیمطلب در ح نی_ ا  یتق یآقا شهیپ نیببر فی....ت

 ...غاتیپور...اتاقه تبل
مرد جوون  هیبه در خورد و متعاقب اون  یبگه....که تقه ا یزیخواسووت چ آراد

شد...پر هیبا  پیخوش ت سته ورقه وارد  صله از سشیر  دنیبا د اید جاش  بالفا
 گشاده گفت: ییبلند شد و با رو

 دکتر... ی_ سالم آقا
 ...نفسش گرفت....ایپر یگشاده  یلحن و رو رییتغ دنیبا د آراد
دکتر  یخانوم چند بار بگم منو آقا ایسالم...پر -یدکتر با لبخند و مهربون یآقا

 به اتاق عملو دلو روده ندارم... یلیمن تما دی....باور کندیصدا نکن



 ...نیکه دار اتیادب یخب دکترا -شوخ یبا لبخندو لحن ایپر
 از دست شما.... -دکتربا خنده یآقا

به  ایپر یخوشووو بش خودمون نیکه از ا آراد و اون م*ر*ت*ی*ک*ه خونش 
با طعنه چ بگه که دکتر متوجهش شووود....با  یزیجوش اومده بود خواسوووت 

 :دیپرس ایدرهم رو به پر یاخما
 _ از آشناها هستند...؟؟؟!!

 ....ریگفت: خ عیسر ایپر
 آراد انداخت و ادامه داد: ریمتح یبه چهره  ینگاه مین

 اومدن دفتر من... یاشتباه یرو داشتن ....ول ی_ در خواست چاپ مطلب
زودتر  یعنیحرف  نیکنه...ا ییاعتنا یتونسووت به آراد ب ینم نیازا شووتریب گهید

 ....رونیاز دفتر من برو ب
 باهاش رفتار کنه.... نطوریبود ا تا حاال جرأت نکرده یدختر چیه

ها یبا صووورت آراد ته و ابرو  گاه یبر افروخ و  زیسوورزنش آم یگره کرده ن
 انداخت.... ایبه پر نیخشمگ

 شدو....قلبش تند تند زد.... یخال ایته دل پر کدفعهینگه  نیا با
 گفت: دیدار رو د یمعن یاتاق و اون نگاه ها نیکه سکوت سنگ دکتر

 ....میتا در مورد در خواستتون صحبت کن نیایآقا....با من ب_ 
بدون گفتن چ میم*س*تق یبا پوزخند آراد  یحت ای... یزیبه دکتر نگاه کرد و 

 رفت.... رونیاز اتاق ب ایدوباره به پر ینگاه
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عد بادکنک ایاز رفتنش پر ب ثل  خال یم بادش  ندل یشوووده رو یکه  ا و شیصوو
سش خ  هختینگاه آخر آراد اونقدر بهم ر دنیمبهم بود...چرا با د یلیرفت....ح

 براش نداشت.... یبود که جواب یسوال نیبود...؟؟؟ا
 آشنا نبودن....؟؟؟!!! نیخانم مطمئن ایپر -دکتر

 گفت: یبود با گنگ دهیپر نیخواب سنگ هیکه انگار از  ایپر
 آشنا نبودن ؛ مطمئن باشم...؟؟؟!!! ای_ ک

 گفت: یعصبان یکم زویزدو طعنه آم یشخندین دکتر
 ....دینکن ریشما خودتون رو درگ یچی_ ه

تازه به  ایاز اتاق خارج شوود....با بسووته شوودن در اتاق؛ پر دویچرخ عیسوور و
 که زده شده بود افتاد.... یصرافت گند

ه گون یرو دنیاشووکاش چک عیضووربه زد...و سوور شیشووونیکف دسووت به پ با
 هاش....

******** 
براش  زیرو کارش نداشت ...همه چ یگرفت....تمرکز تورینگاهشو از مان نیآبت

 بود.... زیمبهم و سوال برانگ
شمال بوده...چرا ه یچکاوک طبق گفته  اگه شته و  سم دا  یاثر چیخانوادش آ

سم ن ضع ستیاز آ صاب  سردگ فیبه جاش اع ر دخت نیهمراه ا یاحتمال یو اف
مه چها دروغ محض بود میبودن....حرف حک دختر  نیدر مورد ا زی....ه
 معادله رو نیتونسووت ا یبودن نم ادیز نقدریمجهوالت ا یمرموز بود....تا وقت

 حل کنه....
 حرف چکاوک افتاد.... ادی....رونیرو با شدت فوت کرد ب نفسش



 نایکنه...زودتر از ا یحل م تویدونسووتم حرف زدن با من مشووکل تنفسوو یم اگه
 زدم.... یباهات حرف م

ست....حت یرو یکمرنگ لبخند ش  لبخند کمرنگ هم براش نیا گهید یلبش ن
 نبود.... بیناراحت کننده و عج

 ....4ساعت نگاه کرد ... به
 ناهار هم نخورده بود....هر چند گرسنش هم نبود.... امروز

سوورش  یکه چکاوک بود رفت....باال یبلند شوود و به سوومت یصووندل یرو از
 بود.... دهیخودش جمع شده و آروم خواب ینوزاد تو....مثل ستادیا

 یه صووفح یغشا .....دوباره گشاشووته بودش رو ینگاش افتاد به قابلمه  نیآبت
تا بزاره رویلمسوو  زیم ی....نفسووش رو فوت کرد...برش داشوووت....برد 

 وسوسه شد و در قابلمه رو برداشت.... دیکه رس زیم یکنفرانس....باال
 ....زیم یدماغش....قابلمه رو گشاشت رو یمطبوع برنج و رب زد تو یبو
طرف باز شووودو دو تا  کیدورش از  یقابلمه رو کج گرفته بود، که پارچه  در

با ترد رهیخ کمی....زیم یقاشووق افتاد رو قاشووق ها نگاه کرد....  دیبه غشا و 
ندل ینشووسوووت رو چه  نهیخواسوووت بب ی...فقب میصوو دسوووت پختش 

شت و از محتوا....!هیجور شق رو بردا شت  ی!!قا سته گشا قابلمه پرش کرد و آه
 ....دهنش یتو

شده بود ...ول پلو سرد  شت.... یهنوزم طعم خوب یشفته و  شق  یکیدا دو قا
 یم یراه دهنش معلق موند....اون داشووت چه غلط یخورد....قاشووق سوووم تو

 کرد....؟؟؟؟
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شق رو پ یکار بچگونه  از صش گرفت....قا  قابلمه و یرت کرد توخودش حر
 هیهم ...امروز کال  یتو دیروش....ابروهاشووو کشوو دیدرشووو هم محکم کوب

صم شیزیچ شب با آب جوش و  میشده بود...پس ت از خجالت  خیگرفت ام
 ....ادیخودش در ب

 ینم گهیسووالها د نیا یبار تو نیاول یبه سوواعت کرد...اونروز برا گهینگاه د هی
 یبود که باعث شوود رو یو عشاب آور نیتونسووت کار کنه.....اعتراف سوونگ

 .....فتهیب قیو عم یدو تا خب عمود شیشونیپ
 رسوندش خونه.... یکرد و م یم دارشیسر چکاوک....بهتر بود ب یباال رفت
باز چکاوک و  مهین یلبا دنیبا د یشوود رو صووورتش تا صووداش کنه....ول خم

دستاش  یگرفت چکاوکو رو میتصم هیثان هی یبرا ...فقبقشیعم یحس نفسا
 عیو سر بود هیثان هیفکر عمرش همون  نیخب ا ی....ولنیماش یو ببره تو رهیبگ

 فراموش شد....
 آهسته اما محکم : نیآبت

 _ چکاوک....چکاوک....
 چکاوکو تکون دادو دوباره صداش کرد.... یدست راستش آروم شونه  با

 ....نیزل زد به آبت یاز هم باز شدن....با منگ یچکاوک سخت و طوالن یپلکا
 ...؟؟؟؟یشد داریچکاوک ب -نیآبت

 با کسالت چشماش رو بست و گفت: نهیب یکه مطمئن شد خواب نم چکاوک
 نشم... داری....توقع داره بدهی....مثل مشک آدمو تکون مدمی_ پ ن پ خواب



کاوک دونسوووت چرا احسووواس  ینم نیزدو آبت یلب غر م ریهمونجور ز چ
شحال سخره  یب یحرفا یکنه برا یم یخو  دختر نیا یشگیهم یسرو ته و م

 ....شیچند ساعت پ ونهیگر
 یرو نیمبل نشووسووت...تازه اونموقع متوجه کت آبت یبلند شوود و رو چکاوک

 نگاه کرد.... نیدستش و به آبت یخودش شد....گرفتش تو
 حالت خوب شد...؟؟؟ -نیآبت

 کرد و گفت: حالم...؟؟؟!!! یاخم کمرنگ چکاوک
....حووالووه نیووآبووتوو یرایوواوموود...تووحووقوو ادشیوو یهوومووه چوو بووالفوواصووولووه

...و در آخر آغوش گرمش....درجا نینگران آبت یبدش...لرزشوواش....صوودا
نره  نیتو سرم....تو ب*غ*ل ا یشمس یخاک همه کره مره ها یسرخ شد....ا

 ....یییغول خوابم برده...؟؟؟ه
 ..دوباره نگران شد....گفت:دیچکاوکو د ی رهیکه نگاه خ نیآبت

 _ حالت خوبه...؟؟؟؟!!!
 تخت.... التیها...؟؟؟!!!آها....آره آره خوب خوبم...خ -جیگ چکاوک

ستاد بخاطر حرف زدنش..... عیسر یول ستمیس شرهیبه خودش لعنت فر د ب ا
 باال بزاره.... براش طاقچه دیناراحتش کرده اقال االن با نهمهینبود....ا
و گرفت ....کتشستادیا نیآبت یو بلند شد روبرو رونیرو پر حرص داد ب نفسش

 گفت: یمصنوع یسمتش و با خشم
 ...ستیاصلنم حالم خوب ن رمی_ نخ
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ست بهتر از ا ینم ست خودش نبود با ا ینقش باز نیتون ز درون ا نکهیکنه....د
ناراحت بودو احسوواس حقارت هنوز دسووت از سوورش برنداشووته  یلیهنوزم خ
 یکه دوم یشد چغندر یکرد...م یآرامبخش مصرف م یدارو یوقت یبود...ول

شت....ب صبان یرگ....نم یرگه ب یندا ساس ع ست اح رو  شیو ناراحت تیتون
گفتن برا  میشووود...؟؟؟از قد یم یزیچ دادیبده....اصوولن مگه بروزم م بروز
س  ای.... البته خب کامل مطمئن نبود که ناز کردن بود رهیناز کن که برات بم یک

ست اندوه عم ی...به هر حال اگه االن بر فض مثال مگهید زیچ شویتون ش ق ون ن
دار و پر  شین یپوزخندو حرفا هیشووود جز  ینم رشیدسووتگ یزیبده هم...چ

ترش ه قبال بدک یحرفا ناراحت بشووه در حال نیچکاوک از دیبا یکه براچ هیکنا
به قول  یزیچ نی....و ادهیرو هم شوون که   شیمنطق افالطون یگفتن ارویبود 

 رو براش وعا نکرده بود.... یفلسفه ا
جه مصوونوع نیآبت با  یبودن لحن و چهره  یکه متو کاوک شوووده بود.... چ

 گفت: یخونسرد
 دفتر کار ندارم.... یتو گهی_ پس آماده شو ببرمت خونتون....امروز د

شو سمت م کت ست چکاوک همونجور توزشیگرفت و رفت  هوا موندو  ی....د
 صورتش وا رفت...

شوودم ...حاال  یقهوه ا ینجوریطاقچه باال گشاشووتنه که ا یتو روحه هر چ یا
 کنم هاله هامو پاک کنه...؟؟؟ دایپ ویک

باره نگرانم نشووود...؟؟؟!!!آدم بره تو ز چرا  ینجوریبادبادک بشوووه ا نیزم ریدو
نه ا عیضوووا نه  ها آدم بره تو ز ینبود....!!!چ نینشوووه....  نیزم ریبود...؟؟؟؟آ

 نشه.... عیضا ینجوریبادبادک هوا کنه ا



که  نینگاه به ابت هیآخرو بلند گفته بود.... یدهنشووو بسووت....جمله  عیسوور
شت با تعجب نگاش م شه رو خوردم  نیکرد انداخت....َاه دوباره ا یدا آرامبخ

 از مغز سبک شدم.... یمثل ماه یبه لطف اله
شت با پوزخند نیآبت یبه لبا ینگاه چکاوک  نباریشد انداختو ا یکج م یکه دا
 گفت: یواقع یتیبا عصبان

 ....یره...پوزخند بزن یکه داره کف اتاقت راه م یمورچه ا نی_ به مرگ ا
 انگشت اشارش رو حلقه کردو باال گرفت و ادامه داد: دوتا

 یکشووم که تا آخر عمرت ب یلباتو از دو طرف م نقدریانگشووتام ا نی_ با هم
 ....یلبخند بزن یهندل به زندگ یزحمت و ب

 گرفت و با همون نیمتعجب آبت ی افهیروشووو از ق عیاز زدن حرفاش ؛ سوور بعد
...برگشووتو با سووتادیوسووب راه ا یدرهم پاکوبون رفت سوومت در ...ول یاخما

شت....آبت نیبه آبت دیتهد  هیمنظور  ینا خوداگاه و ب نینگاه کردو راه رفته رو برگ
 قدم رفت عقب....

 یرصوودادا یبه خنده  لیتبد عیزد...که سوور یقیچکاوک پوزخند عم نباریا که
 شد....با همون خنده گفت:

 ....؟؟؟!!!یترسو باش نقدریا ادی....مهندس بهت نمافرویخدا ق ی_ ا
به چکاوک انداخت که صووداش در جا قطع  ینگاه هیاخم کرد و  عیسوور نیآبت

 شدو مظلوم گفت:
 خواستم قابلممو بردارم... ی_ خب به من چه...من م

 کنفرانس اشاره کرد... زیبا انگشت به م نیآبت
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شد...آبت نکهیاز ا بعد ست از اتاق خارج  س نیچکاوک قابلمه بد رو  مستیهم 
 ....رونیرفت ب دیخاموش کردو کتشو پوش

اومد....چکاوک  یدیقوررررررر شوود یسووکوت بود...که صوودا نیماشوو یتو
 بهش انداختو گفت: ینگاه مین نیدستشو گرفت به دلش...آبت

 _ گرسنته...؟؟؟!!!
غشا دست خورده  دیجواب بده در قابلمرو برداشت....فهم نکهیبدون ا چکاوک

نه ا یشوووکم پرسوووت یشوووده....پس هنوزم اون خو  تنیآب یتو یرانیمردا
 بود.... یدواریام ی هیود....هووووم....خب ماب

برنج افتاده بود برداشووت ...از برنج پر کردو خواسووت بزاره  یرو که رو یقاشووق
 گفت: عیسر نیدهنش که آبت یتو

 _ با اون قاشق نه....
ه دهنش بود برگشتو بهش نگاه کرد ، ک یکه روبرو یبازو قاشق یبا لبا چکاوک

: 
ستش م -نیآبت ستم بب یخب را ستپختت در چه حده که با اعتماد به نمیخوا  د

ست...برا یغشا برا ینفس گفت شق دهن کمی نیهم یمنم ه  یخوردم....اون قا
 منه....

 یقاشووقو گشاشووت تو یالیخ ینگاش کردو بعد با ب رهیخ هیچند ثان چکاوک
 دهنش... با دهن پر گفت:

 ....ادیبدم ب یاز دهن ستمی_ من مثل تو بچه سوسول ن
 قورت دادو دوباره گفت: لقمشو



 ی....مردااریبا کالسو در ن یو آدما هیتغش یکارشناسا یخود ادا ی_ بعدشم ب
غشا م ینیا خب تو هم از ارهیته دلشووون قنج م ننیب یکال   هیقضوو نی....

صدا یمعده دار هی...یستین یم*س*تثن وه شن یغشا رو م یبا گوش پنهان که 
 منو بخور...( ایگه) صداشو کلفت کرد: ب یکه م

 انداختو : نیبه آبت ینگاه مین
 بودا.... یلیچربو چ یغشاها یصدا نی_ البته ا

 دهنش... یغشا گشاشت تو گهیقاشق د هی
 ...؟؟؟یگ یچرتو پرت م یلیخ یتا حاال دقت کرد -نیآبت

 مشخصه....!!! مینجوریدقت کنم....؟!!خب هم یبرا چ -چکاوک
سر هیکه همش شد  نیدل آبت یتو دیچیپ دنیحسو حال خند هی  عیاستارت که 

 حرفا بود... نیتر از ا زیخب چکاوک ت یکرد به سرفه...ول لشیتبد
ستگاه خنده  -چکاوک س ریتعم هیبدنت  ید سا خوادا....چرخ دندش  یم یا

 ....وفتهیراه نم یزنه ول یشل شده....استارت م
 غشاشو خورد.... ی هیبق الیخ یجوابشو نداد ...و چکاوکم ب نیآبت

در مورد  کمیبا خودش کنار اومد که  بایتقر نیکه در سکوت گششت...آبت یکم
براش افت داشووت که  ییجورای نکهیمجهوالت ذهنش از چکاوک بپرسووه...با ا

ب خ یکنه....ول یمربوط به چکاوکه کنجکاو یاونم وقت یزیبخواد درمورد چ
 نه...یبشه....آرومو با طمأن الیخ یرو ب یا قهیچند د هیگرفت  میتصم

 ...بهیعج یلیخ یزیچ هیبرام  یدون یم -نیآبت
 زاشت... یکه در قابلمه رو م یدر حال چکاوک
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 باشه مهندس... بیشما عج یبرا یزیکردم چ یفکر نم -
کاوکیکرد یفکر نیچرا همچ-نیآبت قدر خب چون خودت  -...؟؟؟چ اون

 بتونه تعجب زدت کنه... یزیچ ادیکه به نظر نم یهست بیعج
 ... یدختر صحبت کنه...ول نینبود که با ا یسکوت کرد...فکر درست نیآبت

 ...گفت:دیرو د نیکه سکوته آبت چکاوک
 ...؟؟؟بهیعج یچ ی_ نگفت

 ...-نیآبت
 ...؟؟؟یدیوا...چرا جواب نم -چکاوک

 ...-نیآبت
 : مهندس...؟؟؟؟!!!دیبا ترد چکاوک

 نیم آبتو فک محک رهینگاه خ ی...وقتنهیرو بب نیسرشو خم کرد تا صورت آبت و
 و صاف سر جاش نشست... نهی....نفسش رو فوت کردو دست به سدیرو د

 ...؟؟؟یبینگفتم عج -چکاوک
 بدون مقدمه گفت: تو چته...؟؟؟ تنیآب

: دیدوخت و آهسووته پرسوو نیگرد شوودش رو به آبت یبا مکث چشووما چکاوک
 چمه...؟؟ ی...؟؟؟من چیچ
و ....آرنجش رو به قاب پنجره و سرش ردیکش نییرو پا نشیماش ی شهیش نیآبت

 تند گفت: یداد...با کالفگ هیدستش تک یبه انگشتا
 ...؟؟؟یخور ی_ تو چته که قرص م

وال سو نیبگه ...توقع ا یدونسوت چ یچکاوک بود که سوکوت کرد...نم نباریا
 بگه... یدونست چ ی....واقعا نمنینه از آبت یرو داشت...ول



 ؟...؟؟یکن یمصرف م ی...؟؟؟چرا قرص افسردگهیاون حالتا برا چ -نیآبت
 ...-چکاوک

گه که آسوووم دار م نه ا چی...پس چرا هیخانوادت نگفتن  ازش  ینشوووو
 -نی...؟؟؟ آبتستین

 ...-چکاوک
 چکاوک...؟؟؟ -نیآبت
صورت  شیپ قهیکار چند دق قایدق و سرشو خم کرد تا  چکاوک رو تکرار کرد...

به هم فشوووار  یبه جلو نگاه م می...م*س*تقنهیچکاوک رو بب کردو...لباشووو 
 ...دادیم

 به حالت قبلش برگشت....و: نیآبت
 چته ...!!!نه....؟؟؟؟ یبگ یخوا ی_ نم

نه م ینه م چکاوک نه م یتونسوووت...  یزیخواسوووت که چ یدونسوووت....و 
 مات کرد... شویک نویحرف آبت هی.پس با بگه...

سع یپوزخند شت و  شو  یرو لباش کا شما سخر بهش بده....چ کرد رنگ تم
 گفت: یاعصاب خورد کن یو با خونسرد نیگردوند سمت آبت

ندس م ناب مه کاو نیا لیتونم بپرسووم دل ی_ و ج نه  یم یچ تونیکنج تو
 مثل من...؟؟؟ یباشه...؟؟؟اونم از مزاحم

 قفل شد.... نیآبت فک
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 نیتونه پشوووت ا یم یزیبرام جالبه که چه چ یلیخ دیدون یآخه م -چکاوک
ما جه ه ما ه نهیاز ا ریباشوووه...؟؟؟غ یونیتو به هم  یربط چیکه منو شوو

 ...؟؟؟میندار
 سرد شد... نیآبت نگاه

 کردو ادامه داد: یزیآم ریخفه و تحق یخنده  چکاوک
 تونه از عالقه باشه...؟؟؟ ی_ م

ر د یسوووال گهیچکاوک راحت شوود که د الیاومد و خ نیآبت یلبا یرو پوزخند
 ....ستیکار ن

باال گرفت یلیخ -نیآبت کاوک حکیخودتو دسوووت  خانم چ  هی....می....
تره...د خ مهید ل بپ ب ی.... ب یادب.... کر.... ب یف ب یکالس... کت...  ینزا

 ...ی...بقهیسل
....و ومدین رونیمحو شوودو ب نیتآب یاز پشووت لبا ماری...مار بیکمال ناباور در

ش سرک شفتش با  صورت چکاوک...که از بغض  یرو دیچرخ عیسر ینگاه آ
 ....دنیگز یمحکم لباش رو م یجمع شده بودو...دندوناش پنهان ول

 نیبه وجود آبت گهید یباشووتاب تر از احسوواس ها یلیو ندامت خ یمونیپشوو
صووورت  شیتیبخش شووخصوو چیاز ه یدفاع چیلحظه هم، ه هیچنگ زد....

 ....ستادیکردو ا تیرو به کنار هدا نینگرفت...ماش
شوود  یخون هم باعث نم یبود و طعم شووور رهیهمچنان به رو برو خ چکاوک

 دست از گاز گرفتن لبش برداره....
هر دو دسووتش رو  ی....کالفه پنجه دیرو از چکاوک ند یحرکت چیکه ه نیآبت

ش صورت چکاو نیب دیک ه ک یخون دنیک نگاه کرد... با دموهاش....دوباره به 



از  یشوود...منقلب شووده....دسووتمال یم کهیبار هیبه  لیلبهاش کم کم تبد ریز
بدون ه یحواس....ب ی....بدویکشوو رونیکتش ب بیج  یصووودا چیفکر...

نده ا هایسوورزنش کن بازو مت خودش  ی... به سوو کاوک رو گرفتو اون رو  چ
 برگردوند ...

از فکر تر...و ب یحواس تر...ب یچکاوک...ب یاشک تو چشما یحلقه  دنید با
ستش رو به چونه  هی.... یسرزنش کننده ا یصدا چیهم بدون ه چکاوک  ید

شار اندک شه  نیلبش رو از ب یگرفتو با ف ست یدندوناش آزاد کرد...گو مال رو د
 ..شد.. شکردو آهسته مشغول پاک کردن خون رو لبها کیچکاوک نز یبه لبا

شا هی شماهیصدم ثان کی دیلحظه.... شماش به چ ناباورو پر از تعجب  ی...چ
چکاوک افتاد....حواسش برگشت و ناباور شد....فکرش منسجم شدو دستاش 

اونو نا آرومو  دویکشوو ادیسوورزنش کننده فر ی....صوودادنیعقب کشوو یبه تند
شناس تر از هر لحظه د شو نا شت....خود ساس  یا گهیسردرگم به جا گشا اح

شنا نیدر ع ردوک شنا تر....آ س یلیکه خ ییحال آ ش دهیوقت بود تر  دهیعقب ک
خودش  یبه دسووتا یکرد وقت یکه فکر م ییبودو ....فقب نظاره گر بود....آشوونا

س شد؛ حاال در قبرش پو شته  شو به رخ  ییایحاال موم ی....ولدهیک شده خود
 ....دیکش یم نیتصورات غلب آبت

 یزیچ هیکورزدن.... یقابل نفوذ شوود....اخماش گره  ریسووخت و غ نیآبت نگاه
 رفت....!!! ینم شیدرست پ

...و هر چه زودتر راحت شدن از شر اون نویمغشوشش فرمان روندن ماش ذهنه
 تونست.... یدختر مزاحم رو داد....بعد از اون م
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مونده از احسوواسووتش رو که بدون  یباق یراحت....دونه ها الیخونه با خ یتو
بکشووه و نابودشووون  رونیآب فکر جوونه زدن در سوور داشووتن رو از وجودش ب

 کنه....
سمت خونه  یوقت سکوت به   یرفتن....چکاوک نا آروم و ب یها م میحک یدر 

سع شت بفهمه که چرا آبت یقرار ....  کرده بود....چرا ...چرا ؟؟؟  نکارویا نیدا
 چرا...!!!

ها دیبع نیآبت از نه....اون چشووم  خالصوووا بت  نادم و  یبود....اون مح
ود که نب یجواب یبود.... ول دهیبه عمرش ند یزیچ نیتر از ا بیدلسوووز....عج

 کردن.... یقد علم م یشتریب ی...در عوض سوال ها چیه
 یانگشووت شووصووتش نبض م یریو یریه نیا یدونسووت چرا تو ینم حاال

فعال شوووده بود....چه  یلیزنه....انگار کال اون روز انگشوووت شووصووتش خ
 هی نیدماغ آبت یبره توگوله ها شوووهیادعاش م یلیغلطا....غلب کرده... اگه خ

کنه ن یهمه قاط نیکوک بشه... ا شرهی یموج نیآبت نیبزنه...که ا یزیچ یچرخ
 ....ونهیهمراه خودش نقاط کاوکمو چ

کاوک ثل هم ی.سووع...دیکشوو یقینفس عم چ  یط یالیخ یب شوووهیکرد م
 ُشک و چرتو پرت بس بود.... الویاون روزش فکرو خ یبرا  گهیکنه...د

****************** 
شت ف وانیبا لبخند ل زهره ست چکاوک که با دهن باز دا  یملیشربت رو داد د

 کرد.... یشد تماشا م یرو که از ماهواره پخش م
 دویش....شربتو سر کرهیبگ ونیزیتلو ینگاهشو از صفحه  نکهیبدون ا چکاوک

 گفت:



 ...ی_ دستت طال مامان
 که تو راه برگشت به آشپزخونه بود شک زده برگشت طرف چکاوک.... زهره

 هشوویخودشووون پ یخونه  یلحظه فکر کرده تو هیبود  دهیکه تازه فهم چکاوک
شه و زهره رو به جا سردهیمامانش د یمامان شتباه بر عی.... ست بگه ا شتو خوا گ

 شد....
 روون زهره حرفشو خورد....زهره با ناله گفت: یاشکا دنیبا د یول

 یهمونم برا ی....ولیگفت یچ یدیو نفهم یلحظه اشووتباه کرد هیدونم  ی_ م
 قشنگه.... یلیمن خ

 منتظر جواب چکاوک نموندو راهشو به سمت اتاقش کج کرد.... گهید و
بدش  از خودش هیثان هی یدسووتش نگاه کرد....برا یتو وانیمتفکر به ل چکاوک

 بود.... هیثان هیفقب  یاومد....ول
خاموش کرد و خواسوووت بره اتاقش که در خونه باز و آراد با سوورو  ونویزیتلو

 آشفته وارد خونه شد.... یوضع
و لباسواش آشوفته بود...از سورو صوورتش  ختهیبهم ر شیخیسو خیسو یموها

 زد.. یم ادیکست فرو ش یناراحت
سوالم کرد...چکاوک متعجب  یآهسوته ا یو با صودا سوتادیچکاوک ا دنید با

شدو از  ست بپرسه چته...که آراد تند از مقابلش رد  شو داد و خوا سالم جواب 
 پله ها باال رفت...

به پله ها نگاه کرد و بعد شووونه هاش رو باال انداخت....اون که  کمی چکاوک
ته از عد  نیگف هاش حرف شوووهیخواهرش مبه ب با گه خودش بخواد  ...ا
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شو تختش تا جوراب یاتاقش...نخو سوزنو اوردو نشست لبه  ی...رفت توزنهیم
 وصله کنه...

در اتاقش به شدت باز شدو آراد آشفته تر از قبل وارد شد...درو بستو وسب  که
 ...دیلرز یزد و چونش م یم ادی...نگاهش غمو فرستادیاتاق روبه چکاوک ا

 :دیآهسته پرس چکاوک
 شده...؟؟؟!!! یزی_ چ
تا لباشووو از هم باز کرد که حرف  ینگاهش کرد ...ول رهیبا همون حالت خ آراد

 گونه هاش.... یرو ختنیو اشکاش ر کستیبزنه...بغضش ش
و  ادسووتینخو سوووزنو کنار گشاشووتو...بلند شوود رفت روبروش ا ریمتح چکاوک

 بهت زده گفت:
 ...؟؟؟یکن یم هیگر ی_ دار

جلو و دستاشو دور کمر چکاوک حلقه کرد و سرشو رو  دیحرف کش نیبا ا آراد
 کرد... هیبا صدا گر نباریگشاشتو ا فشینح یشونه ها
 یشوود...ناراحت شووده بود...از وقت یهر لحظه متعجب تر از قبل م چکاوک

صم ساس م میت شه...واقعا اح شته با ستش دا شه و دو  یگرفته بود آراد رو ببخ
ستش داره...و حاال ا شده بود ناراحت  زیحالت رقت انگ نیکرد دو اون باعث 

 بشه....
دو طرف بدنش افتاده بود و گشاشووت  فیاز دسووتاشووو که بالتکل یکی آهسووته

رشو س یتافت زده  یدستش رو برد باال و آهسته موها یکیپشت کمر آراد و اون
 نوازش کرد....



شت تالفآراد رفت باال تر.... ی هیگر یصدا همه  یانگار با محبت چکاوک دا
 ...وردیجا درم هیساالرو  نیا یبغض ها ی

کرد تا خودش  یگفت...فقب آروم آروم موهاشووو ناز م ینم یزیهم چ چکاوک
 حرف بزنه...

عد که آراد ب ب ظه  ند لح فه گر یاز چ قا ونیکرد....م هیوق نه و  یهق ه مردو
 گفت: نشیغمگ

 بدبختم نه...؟؟؟ یلی_ من خ
 بگه...که آراد دو مرتبه گفت: یدونست چ ینم چکاوک

قتی_ ه بت نکرده...ول یواقع یکسووو چو  یلیب*غ*ل تو خ یبهم مح
 مهربونه....

 گرفت...آراد لرزون: شیهم بغض کرد....دلش آت چکاوک
دختر  هیکنم از  یاحساس م میبار تو زندگ نیاول ی_ فکر کنم عاشق شدم....برا

شم م یلیخ شقو  هیخوام با  یباره که نم نی...اولادیخو شم تا ع ست ب دختر دو
 یخواد من محبت کنم....گ*ن*ا*هه...؟؟؟برا یدلم م نباری...ارمیمحبت بگ

 یجسوووومووم نووموو یازایوونوو یدخووتوور و فووقووب بوورا هیووبووار  یاولوو
ه  هیخوام  یبار ...م نیاول یبار...برا نیاول ی...؟؟؟!!!براهخوام....گ*ن*ا*

 یهفته....گ*ن*ا*هه که دلم م هیمال من باشووه...نه فقب  شووهیهم یدختر برا
 خواد اونم حس منو داشته باشه...؟؟؟

صووورتش  یکه هنوزم رو ییرو از چکاوک دور کرد و با عجز و اشووکا خودش
 چکاوک نگاه کرد و گفت: یتو چشما ختنیر یم
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 _ هان....گ*ن*ا*هه...؟؟؟
 زدو گفت: یلبخند مهربون چکاوک

 ....یاحساسو دار نیهم خوبه که تو ا یلی...خستی_ معلومه که گ*ن*ا*ه ن
 بلند : یبا صدا آراد

 یکه انگار فکر م یکنه....؟؟؟؟جور یبا من رفتار م ینجوریپس چرا اون ا -
 ...نهیب ی...)با ناله( که منو نمادیکنم نجستم...که از من بدش م

شت رو کف ستش رو گشا صدا گر یو در حال شیشونیپ ید  یم هیکه دوباره با 
 نگاه کردو کردو گفت: نهیآ یرفت....تو نهییکرد به سمت آ

 که باشم...!!! کنمیکه خودمم شک م ی_ جور
 نهیآ یومشتشو برد عقب تا ت کدفعهینگاه کرد .... نهیآ یتو ریبه تصو رهیخ کمی

رو  دسووتش عیحرکتو از قبل کرده بود....سوور نیا ینیشووبیبکوبه...چکاوک که پ
 هوا گرفت... یتو

ست آراد رو گرفته بود هدا آراد سمتش ...چکاوک همونجور که د شت   شتیبرگ
 شویشونیداد به پ هی...آراد آرنجاشو تکنهیکرد سمت تخت...و مجبورش کرد بش

 گفت: یخش دار یصورتشو گشاشت کف دستاش ....با صدا
 کنه...نه...؟؟؟ هیگر ینجوریمرد ا هیشرم آوره ...نه...؟؟؟که  یلی_ خ

 تختو ...گفت: ینشست کنارش رو چکاوک
زنا حق  یشوون...؟؟؟!!!اونام اندازه  ی_ مگه مردا دل ندارن...مگه ناراحت نم

 آدما... یکردن دارن ...مثل همه  هیگر
 جاش بلند شد و گفت: از



آب پر  وانیل هیو  رونیاز اتاق رفت ب عی...سوورامیباش ، من االن م نجای_ هم
 یاشووک نم گهیاتاق ....آراد آروم تر شووده بود و د یکرد و دوباره برگشووت تو

 ...ختیر
 زیمرو ت شینیدسووتمال برداشووت و گرفت سوومتش...آراد اشووکاشووو پاکو ب هی

 گفت: یکرد...با لبخند تلخ
که بهش فکر م حاال  مه....حت یلیخ شیکنم گر ی_  کردنش هم  نیف یمظلو

 ...هیدوست داشتن
 و گفت: دیبلند خند چکاوک

 ...یاساس ی_ از دست رفت
 شست گفت: یکه دوباره کنارش م یرو داد دست آراد و در حال وانیل

حاال ا خانوم ک نی_  که حت یدختر  کردنش هم دوسوووت  نیف یهسوووت 
 ...؟؟؟هیداشتن

 به چکاوک نگاه کردو گفت: یبا ناراحت آراد
 ...!!!یش یم ی_ اگه بگم عصبان

 جب:با تع چکاوک
 شناسمش...؟؟؟!!! یبشم...!!!؟من م یعصبان دیبا ی_ برا چ

 گفت: عیفرصت فکر کردن به چکاوک ندادو سر آراد
 ...ای_ پر

که آراد  یکرد ...اون دختر یخشووک شوود...اصووال فکرش رو هم نم چکاوک
...!!!دختر ایکنه دوسووت خودش باشووه ...پر یم یقرار یبه خاطرش ب نجوریا
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حال فوق العاده مهربون  نیحسووواسووو زودرنج اما در ع یلیکه خ یسووواده ا
 یکه کنارش نشسته بود فرق م یشصت درجه با پسر صدویکه س یبود...دختر

گه صوووداقتو تو کا یکرد...و ا ند یکالمو اشوو باور  دهیآراد  حال بود  بود ...م
شه ول قیباهاش رف خوادیکنه...قبال هم گفته بود م !حاال ...!!!نه...!!ینجوریا یب

 فرق داشت...حاال بحث عشق بود... یلیخ
 گرفته گفت: یی...با صدادیکه سکوت چکاوک رو د آراد
ستم ناراحت م ی_ م شغال میش یدون  یکه حت یدون ی... تو هم اونقدر منو آ
 ...یبهم گفت نویفکر کنم...خودت فبال ا ایبه پر یخوا ینم

 محکم گفت: یمقدمه ول یب چکاوک
 کنم... ی_ کمکت م

 برگشت سمت چکاوک و تکرار کرد: یدهن آراد موند....با ناباور یتو  حرف
 ...؟؟؟یکن ی_ کمکم م

کنم تا اونم دوسوتت داشوته باشوه...چون عشوقت به  یآره کمکت م -چکاوک
 یردمنو مطمئن ک نکهیشرط....البته بعد از ا هیبه  ی...ولادیم یواقع یلینظر خ

 باشه...چون ... قتیب رفنه چند روز فق یخوا یم شهیاونو برا هم
 با ذوق حرف چکاوک رو قطع کردوتند تند: آراد

شرطتم هر چ یم شهی_ معلومه که برا هم شه قبوله...بعدش تو  یخوامش.... با
 ....آره...؟؟؟!!!یزن یحرف م ایبا پر

قرار  یکنم...ول یآروم باش....من کمکت م یه یدستاشو باال اورد:ه چکاوک
 م دوستت داشته باشه...بگ ایبرم به پر ستین

 شد و: یآراد خال باد



 _ چرا...؟؟؟!!!
 ..به تو فکر کنه. یممکنه حت ریغ ایپر یهست ینجوریچون تا تو ا -چکاوک

 هستم...؟؟؟ ی_ چه جور ینیغمگ یبا صدا آراد
 ینیا ینعی...یکن رییکه تغ نهیکمک بهت ا یآراد ...شرط من برا نیبب -چکاوک
خودت  دیکنم...البته با یبهت کمک م رییتغ نیا ی...من توینباشوو یکه هسووت
ست دار ای....اگر واقعا پریهم بخوا ش یجور دیبا یرو دو ست ایکه پر یبا  دو

 داره...
 کنم...کمکم کن... یکنم...شرطت رو قبول م یم رییتغ -آراد

 ....ایدوسش دار یلی...معلومه خایبا خنده_ خوش بحال پر چکاوک
 گفت: یهول هولک یبا لبخند آراد
 از کجا شروع کنم...؟؟؟ دی_ با

ازون  قایآراد نگاه کردو گفت:_ از ظاهرت...تو دق یبا تفکر به سر تا پا چکاوک
 ...ادیبدش م ایکه پر یهست ییمدال

 نیخواد ا یبه خودش نگاه کرد...که چکاوک گفت:_ حاال نم یدیبا نا ام آراد
 کنم... ی..گفتم که کمکت م..یریرو به خودت بگ افهیق
 جزم از جاش بلند شد... یبا عزم و

 بهش نگاه کردو: آراد
 ...؟؟؟ی_ چرا بلند شد

 ...رییتغ یبه سو شیاتاقت...پ یتو میبر -چکاوک
 خودش جلو تر از آراد راه افتاد ...در اتاقش رو باز کرد و رفت تو.... و
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 یلیبودو خ دیو سووف یاومد...سووت مشووک یقشوونگ به نظر م یلیروز خ یتو
ستگاه ها س یمدرن با د صه از ا شگریو نما یقیمو ده ش نیتز  زایچ نیو خال

 بود...
 بودو گفت: ستادهیبرگشت سمت آراد که پشت سرش ا چکاوک

قدریا ی_ وقت به...برا چ یتو قتیسوول ن قت خو تا قدریا پتیت یا بد  ن
 ...؟؟؟قستیسل

پنجه  یدراور....رو کیبا تأسف تکون داد...دست آراد رو گرفتو برد نزد سرشو
مه  ی ند شووودو ه ها یپا بل ند  ندب باز کرد و ر یگر  یروبرو ختیآراد رو 

 انگتراش رو از دستش و دستبنداش رو از مچش در اورد.... ی....بعد همه نهیآ
شکا آراد ست  شکا -در هم گفت: ییکنه...که چکاوک با اخما تیخوا  تیاگه 

درسوووت  تویهار هار ی افهیق نیتا ا یگ ینم یچیکمک...ه ی...کمک بیکن
 ...؟؟؟یکنم...اک

 گفت: چشم... نوییسرش رو انداخت پا آراد
 ...نمیَاه َاه چاپلوس...خودتو لوس نکن بب -چکاوک

 ...یزدو دوباره گفت:_ چشم آبج ینیلبخند نمک آراد
 ...انگار بچه دوسالست...یآبج لب: کوفتو ریز چکاوک

 بلند گفت: بعد
 ...؟؟؟یدار کیپالست سهی_ ک
 ...؟؟؟!!کاریچ یخوا یم کیپالست سهیک -آراد

 گفتم تو کار من دخالت نکن تو فقب بدش....دهه...!!! -چکاوک
 …به چکاوک داد یکیپالست سهیک دویخند آراد



له بود و پالک ال دیکه طال سووف شووویکی زیم یرو یگردنبند ها نیاز ب چکاوک
شت و جدا کرد با  ست هیدا ستبند ا شترو د شنگ یکه طرحا لیانگ شتن و دا یق

نبندا و گر ی هیکه بق یسوواده تر بودن رو کنار گشاشووتو در حال هینسووبت به بق
ستبندارو م شترا و د ست سهیتو ک ختیر یانگ ستوگفت:_ اگه خ کیپال به  یا

فاده کن نایهم از…یکن زونیآو مبویخودت زلم ز سووواده  یزایچ ای…اسووت
 نیرتینه که مثل و….نسووبت خلوت ازشووون اسووتفاده کن نیبه هم یول…ریبگ

 !!!؟؟؟…یاک…یکن زونیمغازه همشونو از خودت آو
چکاوک تافتو و چسووب مو رو هم …به عالمت مثبت سوورشووو تکون داد آراد

 به آراد گفت: نویرو گشاشت زم سهیک…کیپالست سهیک یانداخت تو
 …و تا بهت نگافتم بازشون نکن…_ حاال چشمات رو ببند

 انداخت دیکه چکاوک ابروهاشووو با تهد…با تعجب به چکاوک نگاه کرد آراد
 زدو چشماش رو بست... یآراد لبخند…باال

دسووت آراد رو باال …افتاده بود رو برداشووت زیم یرو که رو یا یچیق چکاوک
به ناخون بلند انگشوووت کوچ مین هی یگریبا موذ…اورد و با …کرد کشینگاه 

ت از گوشت انگشت دس کمیگرفتش که  خیرو باال اورد و از ب یچیق یبدجنس
چشماش رو باز کردو با درد  عیسر….رو دراورد ادشیآراد هم باهاش رفتو...فر

شما  شتش رو گرفت و با چ سرد  یانگ شده و پرسوال به چکاوک که خون جمع 
 …دیچکاوک که نگاه آراد رو د…کرد نگاه کرد یپاک مرو  یچیداشت لبه ق

 گفت: لکسیر…نگاه حق به جانب بهش انداختو مین هی
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گوله  ی؟؟؟تو…یکن کاریباهاش چ یخواسوت یم…!!! رفت رو اعصوابم ی_ م
 ؟؟؟…یکشف کن میدماغت اوران یها

ست س د نش دبازه آماده به حرف ز یرو به لبا دیبا تهد ستادویروبه آراد ا نهیبه 
 ادامه داد :

من  ادی.؟؟؟اگه خوشووت نم…یدار یتی؟؟؟شووکا…یحرف بزن یخوا ی_ م
نه د…هان…برم عارف نکن گهی؟؟؟ مهیا…!!! ت مک م نه هت ک  یدارم ب

نم بم نهیا…ک که ا…جوا مهی؟؟؟ ه ن ن بز نم یغر  جو هان …به  ؟؟؟
 ؟؟؟…؟؟؟هان…

 گشاد شده بهت زده گفت: یبا چشما آراد
 ؟…!!!نگفتم یزی_ من که هنوز چ

کاوک ند_ هنوز یبا صووودا چ پا…بل  یگ ی( منیی؟؟؟؟؟) صوووداشووو اورد 
نوز م…ه ن لت  جا خ تو  گه…یکشووو ی؟؟؟ م ت یم ؟؟؟ حرف  یخواسووو

 !؟؟هان؟؟…؟؟؟هان…یبزن
 …بشکنه…دست که نمک نداره نیا شکنه

د باز تر آرا ینگاه به دهن بازو چشووما مین هی…حالت بغض به خودش گرفت و
 …خنده ریانداختو زد ز

 ؟؟؟…برادر یدیگرخ…یوا…ی!!!وا…افرویخدا ق یا -خنده هاش ونیم
 …دیخند خودشم…رونینفسش رو با شدت داد ب… سرکار بوده دیکه فهم آراد

 گرفت گفت: یکه اشک چشماش رو م یدر حال دویکش یقینفس عم چکاوک
 …!!!بود یچ هیرفت قض ادتی؟؟؟اصال … ی_ حال کرد



شده و بعد به ناخون بر و شت قرمز  شدش رو دراور  دهیبعد با ابرو اول به انگ
 …اشاره کرد

 رفت گفت: یکه به سمت حموم م یحال در
حاال …انجام دادم یکار چرکول نیکه من به خاطرت همچ یافتخار کن دی_ با

 …ایدنبالم ب
شتو ناخون کوتاهش نگاه کردو در حال کمی آراد سرشو م یبه انگ ند خارو یکه 

 …دنبال چکاوک رفت
 ...ستادیدرگاه حموم ا یتو و

رو داد باال...رفت  نهاشیشلوارشو با آست یپاچه ها کمیچکاوک وارد شد... اما
 سمت وان حموم و بعد از ولرم کردن آب گشاشت تا وان پر بشه...

وان بود رو برداشووتو با خنده به آراد  یکه تو یعروسوووک اردک نیح نیهم در
 گفت:

 ...؟؟؟!!!یدار نایتو هم از -
 با خنده جواب داد: آراد

 هی،  ابونیکنار خ یبار مامان زهره از دسووتفروش ها هیداره... نای_ بابا هم از
ون اوردشوو نکهیحرفا...بعد از ا نیبرا مسووافرتو ا دیخر لیاسووت وانیل یجعبه 

فت ن هم گگشاشته بود...ماما نایجنسا از ریز یفروشنده با زرنگ میدیخونه...د
 ازشون انداخته... یکیهر کدوم از وانا  یو تو فنیح

 ...هینجوریآها...پس ا -چکاوک
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آب رو بسووت...رو به آراد گفت...کنار وان زانو  رینگاه به وان انداختو...شوو هی
 بزن...

 با تعجب:چرا...؟؟!!! آراد
 گفت: عینگاش کرد که آراد سر دیبا تهد یچپک چکاوک

 باشه...باشه..._ 
 زانو زد.... عیسر و

هش ب یمسموم دستش رو برد سمت سر آراد که با کنجکاو یبا لبخند چکاوک
 آب.... یحرکت سرشو فرو کرد تو هیزل زده بود و با 

شو ب ریکه غافلگ آراد سر ستو پا زد  ...با چکاوک ی...ول رونیب ارهیشده بود...د
 گفت: یم دویخند یم یبدجنس

 کن...استغفار...استغفار...._استغفار 
شووو زدو دسووت یکوتاه غیکه آراد از دسووتش گرفت ج یشووگونیبا و کدفعهی که

 عقب... دیکش
 گفت: دهیبر دهینفس زنون و بر رونویبه سرعت سرشو آورد ب آراد

 ..؟؟یری...انتقام ...بگیخوا ی...؟؟ ؟می...اوردری_ ظالم...مظلوم...گ
 :دیمال یکه دستش رو م یدر حال چکاوک

سر سل ی_ کدوم پ  ی....؟؟؟ و حترهیگ یم شگونیو یاونم به قول خودش برو
 ...شیم مونیآب بمونه..؟؟؟ دارم پش ریز هیتحمل نداره چند ثان

صدا حرفش سر آراد تو یشلپ یبا   دهیشده بود بر جادیوان ا یکه از فرو رفتن 
 شد...

 ...رونیب دیآراد رو از پشت گرفتو کش ی قهی... دیصدا خند با



 کردم... ی....شوخالیخ یبابا ب -چکاوک
رد ک یشامپو رو از کنار وان برداشت...سر آراد رو خم کرد و شامپو رو خال بعد
 موهاش... یرو

کرد ؛ شروع  یم شونیکه کف مال یموها و در حال یهاش رو فرو کرد تو پنجه
 به غر غر کرد...:

شپش که ندار یکروبیکار م نی_ تا حاال همچ ...؟؟؟کنه یانجام نداده بودم...
 نی!ا...؟؟؟!!شونی....اصال تا حاال شستینشست ناروی...؟؟؟..َاه چند وقته ایچ

ما ند یجسوو مان له  نمیب یکه من م یعلف  گشار یتو مرح برا کپک  یهاگ 
مثل آم  خودشوووبه سوورش که  زنهیرو م زایم زیچ نیزدنن...!!!آخه آدم عاقل ا

چل م نه...؟؟؟پس فردا ک قت میشوو یشووعبون ک  کاریچ یخوا ی...اونو
 یبه کلت که برق برق بزنه...اصووال برا چ یزن ی...؟؟؟البد براق کننده میکن

 یمدل موهارو م نیا یوقت ایپر یدون ی...؟؟؟میکن یم یخیسوو خیموهاتو سوو
 ایه...ق بکشبر زیرفته شارژرش رو از پر ادشی ارویگه  ی...؟؟؟مگهیم یچ نهیب
که جاذبه رو کشووف کرد...؟؟؟خب  وتونین ایکنن  یبه جاذبه لج م نایا گهیم

 دوست ینمدلیا ی....کدوم دختر عاقل و خانمی...مثال که چگهید گهیراست م
...؟؟؟والله....حاال من یکن یبه دل دخترا زندگ دیداره....؟؟؟اصوال مگه تو با

غرغرو  ینگم....برو خدا رو شووکر کن که من از اون آدما یچیخوام ه یم یه
...بد ...واللهوفتادی...وگرنه االن گوشات مثل دمب مارمولک م ستمیو پر حرف ن

 ....!!!یگ یبگو بد م گم،یم
 خفه و خندان آراد اومد که گفت: یصدا
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 ...یکنم که خدا کاش منو مارمولک م یآرزو م میبار تو زندگ نیاول یبرا -
 گفت: تیحرفشو قطع کردو با جد کاوکچ

کا ی_ آرررره....؟؟؟االن دار ن یم تیشووو میک غر  یخوا ی...؟؟؟ غر 
راحت باش بگو...سر دو سوت  یصدامو بشنو ی....؟؟؟اگه دوست نداریکن
 ...؟؟؟هی....هان نظرت چرمیم

 با هول: نه نه...قربونه... آراد
سر آراد رو فرو کرد تو یب چکاوک  با قل قل شیآب وان که حرف بعد یمقدمه 

 آب خفه شد.... یتو
ش یآراد رو تو یلبخند زنون...کف موها چکاوک ست... بعد  ش آب رو  ریآب 

شو ز سر ست  که اونجا  ی...خودش هم حوله ارهیبگ رشیباز کردو از آراد خوا
ش نکهیبود رو اورد...و بعد از ا شد اونو رو یآراد از آبک سرش  یموهاش فارغ 

 انداخت:
 ...رونیب ای...بعد بری_ نم موهاتو بگ

سودگرونیرفت ب نکهیاز ا بعد شوق لبخند پهن ی...آراد با آ سر  چقدر زد... یاز 
 بود... یخواهر داشتن عال

شک دیفهم یم حاال سردو خ  یلیکه داره...خ یچکاوک برخالف اخالقو ظاهر 
ست...ه شکنند شم نم چیمهربونو  روز چکاوک رفتارش با  کی کردیوقت فکر

 یلیاز خ شووتریب یزیچ هیخوب بود...نه  یلیخ نیعوض بشوووه...ا نقدریاون ا
 خوب...!!!

شوار رو پ یبا کل چکاوک س شتن  شت یچیکردو با ق دایگ شونه و برس گشا  و 
 مطالعه... زیم یرو



 شد که... رهیاومد و با تعجب به چکاوک خ رونیاز در حموم ب آراد
 ...نیبش ایب -چکاوک

ش زیم یصندل و ست که پارچه ادیمطالعه رو عقب ک ش سکوت ن  ی...آراد در 
سوال یشونه هاش افتاد و روبرو یرو شد... به چکاوک نگاه  یگرندش گره زده 

 کرد که چکاوک اخم کرد و :
 ممنوع...حاال چشماتو ببندو تا بهت نگفتم بازشون نکن... تی_ سوال و شکا

شونه هاش رو باال انداختو با لبخند چشماش رو بست...چکاوک شونه رو  آراد
رو  یچینم دار آراد رو شووونه کرد...بعد ق یبرداشووت و آهسووته آهسووته موها

و از گردن نییآراد که از پشووت تا پا یبرداشووت شووروع کرد به کوتاه کردن موها
 تونهی..که م.داد یم یدواری...مدام هم به خودش امدنیرس یجلو تا چانه اش م

که با  یرو کنار گشاشووتو در حال لیسوواعت....وسووا مینداره...بعد از ن یو کار
شاهکار خودش نگاه م کرد...پارچه رو از دور گردن آراد باز کرد..و  یلبخند به 

 گفت:
 ...یچشماتو باز کن یتون یحاال م -

م تخدا کنه مثل منگال درسوو – دهیترسوو یچشووماش رو باز کردو با لبخند آراد
 ...ینکرده باش

 خودش دنی...با دنهیآ یرفت روبرو عیبعد بدون توجه به اخم چکاوک سوور و
 شیشوولوغ بودند...خب ر کمیموهاش به سوومت باال و  یمات موند....جلو

 ی هیگوش هاش ادامه داشوووت و بق نییدوطرف صووورتش بود که تا پا یجالب
 موهاش هم مرتبو کوتاه بودند...
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 :بود نگاه کرد...چکاوک با لبخند گفت ستادهیبه چکاوک که کنارش ا رتیح با
شتم ن ستوره...تازه ق هی نی...ایبهش عادت کن یمجبور ومدهی_ اگه خو  افتید

 شده.... یزادیآدم
 لب آراد : ریکج کردو با اشاره به ز لباشو

 ....یبزن تویبز شیر نی_ البته اگه ا
 ...؟؟؟!!یتاه کردن بلدبا خنده گفت: از کجا مو کو آراد

 ی...مو خووادیونومو یزدن کوه بولود یچویوچونود توا قو گوهیو: دچوکواوک
 مردا.... یخواد...؟؟؟مخصوصا برا موها

 نگاه کرد که.. نهیآ یخودش تو ریدوباره به تصو آراد
 یا جهینت هیکردم به  یداشووتم موهاتو کوتاه م یوقت یدون یم -متفکر چکاوک

 جالب توجه... ی....بسدمیرس
 ییچکاوک با صووورت درهم و صوودا کدفعهینگاهش کرد که  یبا کنجکاو آراد

 بلند گفت:
ش یشه گفت مرد...؟؟؟!!!تو خجالت نم ی_ به تو هم م شرم نمیک  ی...؟؟؟!!

 شه...؟؟؟ یروت م یی...؟؟؟نه خدایکن
صبان آراد سرهم و ع شت  زد نگاه  یحرف هارو م نیا یبا بهت به چکاوک که پ

 کردو گفت:
 ...؟؟؟یگ یم یدار ی_ چ

کاوک  یگم...!!!!دارم درمورد کچل یدارم م یگم...؟؟؟چ یدارم م یچ -چ
عال یابرو ریز ناب بت م یج گه دختر یصووح ابروتو  ریکه ز یکنم....تو م



حاال همچیبرداشووت تا  که دخترم  تازه منم   ینکردم....اگه م یغلط نی...؟؟؟
 ....ادیابروهات در ب ریکردم تا ز یم تیتونستم دو هفته تو خونه زندون

 صورت آراد تکون دادو: یجلو دیبا تهد انگشتشو
به ابروت بزن نی_ از عد دسوووت  باالشووو قیبردار رشوووی...!!!ز یبه ب  یچی...

 یم ایپر شوووهیپ رابتویرم ز یکمک م ی...کمک بیبکشوو غی....تو شووو تیبزن
 ...؟؟؟شد یچ ی...گرفتیها هست ییپسر اوا نیگم تو از یزنم....به همه هم م

 دستاشو گرفت باال و گفت: آراد
 کنم ...خوبه...؟؟؟ ینم یغلط نیهمچ گهی...دمی...تسلمی_ بابا تسل

 غلطا نکن... نیاز گهیخوبه...د -چکاوک
 لب زمزمه کرد: بچه پرووو.... ریز آراد
 ابریزبونم تو ز ی....ولزهیگوشووم ت یلی...من خیدون ی:مدویچکاوک شوون که

 گم...؟؟؟ یم یکه چ یدونیتره....م زیزدن ت
 بابا به خدا با خودم بودم ...گفتم من چه پروووام.... – آراد

کاوک ته بودم من خ یراسووت -چ هت گف بدم  یاز مردا یلیب حرف گوش کن 
 زنم.... یم رابشونوی...معموال زادیم

نه...من منظورم ا یا – آراد جام حرف گوش ک با ... من ک چه  نیبا که تو  بود 
 ...یکن یم دییگم غلب کردم تأ یکه من م ییپروو

ل کنن قاب یکه حرفاشونو عوض م ییجا خونده بودم مردا هی -خونسرد چکاوک
 زد.... رابشونویز ی....بهتره قبل از هر اتفاقستنیاعتماد ن

 با دهن باز به چکاوک نگاه کرد که.... آراد
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ونو دهنشوو ییت: دهنتو ببند...من از مردانگاه بهش انداختو گف مین هی چکاوک
بت کرده وقتادیخوشووم نم کننیباز م ثا به  نه حر یمرد نم هی ی...تجر  میتو

 میتونه حر یمشووترک هم نم یدهنشووو حفا کنه...پس تو زندگ یشووخصوو
ص سرشو حفا کنه و کاربه اختالفو جدا یشخ ه ک یدون یرسه... م یم ییهم

پر از  یجامعه  نیخوام پس فردا مطلقه بشه تو ا ی...نمزهیعز یلیا برا من خیپر
 یدردسر گهیبزنم..که د رابتویز یشامدیکه قبل از هر پ هیگرگ....پس نظرت چ

 ...هان...؟؟؟!!! ادین شیکدومتون پ چیبرا ه
 گفت: هیبا حالت گر آراد

که غلب کرده از همون اول نگفتم من غلب کردم ...بزار  با من غلب کردم  با  _
 که کردم... یغلط یپا

کاوک جب چ ع ت چ -با  برا خودت ا یوا  قدریبه  م یب ن ترا ح  یم یا
نن به ک یم یاحترام یکه به خودشووون ب یی....؟؟!!تجربه ثابت کرده مردایکن

 یا یکه قبل از هر بدبخت هیزارن...نظرت چ یهم احترام نم ندشووونیهمسوور آ
تویمن ز ب قد را نم...؟؟؟از  جا  میبز ک هر  تو از  ع ف ن م لو  ج  یریبگگفتن 

 ...؟؟؟اللهضرره...و
 یکه نامبرد ییکنم که جزو اون دسووته از مردا کاریمن چ -سووالیبا اسووت آراد

 ...؟؟؟ینزن رابموینباشم...که تو هم ز
....خب اول از همه برو حموم یزیچ هیشد  نیآهان حاال ا -یروزیبا پ چکاوک

باسوووا تویبز یشوووایاون ر با ییبزن...منم ل که  رو  زارمیرو م یبپوشوو دیرو 
له  عدشوووم...وارد مرح تت....ب عد م یتخ جب تغمیشووو یب که را  ریی...

 ...میزنیرفتارته...حاال در اون مورد بعدا حرف م



کاوک جد چ با  فاش  عد از حر که سووواکتو عم تیب گاش م قیبه آراد   ین
 کرد...گفت:

 حموم...؟؟؟تجربه ثابت کرده... یبر یخوا ی_ نم
 توش.... دیسمت حمومو پر دیحرفو زد آراد با هولو وال دو نیا تا
 یو متفکر به در حموم نگاه م نهیچکاوک همونجور دسووت به سوو هیچند ثان تا

 وارویدستشو گرفت به د هیاز خنده منفجر شد....خم شد... کدفعهیکرد...بعد 
ش هی و ر یا یخیتار ی....و از ته دل قه قه زد...چه صحنه هاکمشیدستشم به 
از  یکی....اونوقت نهیحال بب نیدر هم نمیخواسووت آبت یدلش م یبود...آ دهید

 شد... یآرزوهاش براورده م
 وزدیکرد...همونجور که نفس نفس م یخوب خودشو از خنده خال نکهیاز ا بعد

 ...رفت سروقت کمد آراد....دیمال یم کمشویش
سرسر هی سا انداختو بعد...از ب ینگاه  شونیبه لبا شک نیج هی....ن اده که س یم

اس لب یکه لبه ها یمشووک یو نوارا قهیبا  دیسووف رهنیپ هیعقب کمد بود...و 
 تخت.... ی....و انداخت رودیکش رونیدوخته شده بودن ب

 پشت در حموم و بلند گفت: رفت
 ییایمدل نیهم رونتمیب یبپوش...لباسوووا یخوا یم ی_ آراد خان توخونه هرچ

که رو ته...جروا یباشوووه  ته و زنجتخ تاهو رنگو رو رف فاق کو دار  ریجرو 
 ...؟؟؟ینباشه...اک

 که گفت: دیآراد خفه به گوش رس یصدا
 ...ی_ چشم آبج
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کاوک بار بهش گفتم نگو  رهیبا اخم فکر کرد تقصوو چ ند  خودشوووه...چ
 بلند: ی....پس با صدایآبج

 که .... یی_ تجربه ثابت کرده مردا
صدا یکه ادامه  نیاز ا قبل شو بزنه.... شد....ها یحرف  یالال یآواز آراد بلند 
 ....یالال یالال

بهش  یدرسوو هیتونسووت  یشوود....بعدا هم م الیخ یب دویخند زیر چکاوک
ستگ نیشده رو زم ختهیر یکه موها نیبده....بعد از ا  رفت یرو جارو زد با خ

 سمت اتاقش....
....چکاوکو آراد هم زمان از اتاق زدیشام صدا م یزهره که همه رو برا  یصدا با

بود که رو تختش بودن و  دهیرو پوش ییاومدن...آراد همون لباسا رونیهاشون ب
 هم خالص شده بود....هر دو به هم لبخند زدن... شیاز شر اون نصفه ر

دل  راحت تر یلیخ پنیخوشووت نهمهیکه ا ییتجربه ثابت کرده مردا -چکاوک
 ممیگردن...تصم یکه عجق وجق م ییمردا ایبرن  یدختر مورد عالقشون رو م

 زنم.... ینم رابتویعوض شد....فعال ز
 گفت: یجد یلیبا ذوق خواست دوباره لبخند بزنه...که چکاوک خ آراد
 ببند... شتوی_ ن
بود محکم زد  سووتادهیا کشیلبخندشووو جمع کرد...چکاوک که نزد عیسوور آراد

 سر شونشو گفت :
 اکم...؟؟؟ترسن نقدریا یعنی_ 

 کم نه...!!! -مظلوم آراد
 م...رس ی....بعدا حسابتو مرمیکه گشنمه حال ندارم حالتو بگ فیح -چکاوک



 رفت... نییخودش جلو تر از آراد از پله ها پا و
 شام... زیم سر

و آراسته  دیگشاد شده به ظاهر جد یو حشمت خان در سکوت با چشما زهره
 ینگاه ها که کپ نگاه ها نیاز یکردنو...چکاوک هم حسووواب یآراد نگاه م ی
شف آمر امرزیکلمب خداب ستفیکر  یرکیز ریو ز فورشدهیبود... ک کایوقت ک

 نداخت.... یو برا آراد ابرو باال م دیخند یم
 :کستیاز چند لحظه ....حشمت خان سکوتو ش بعد

 ...؟؟؟ی_ آراد خودت
 (ثشهینفس خب نیتو دلش) نه ا چکاوک

 کردم؟ رییحد تغ نیتا ا یعنیبا لبخند : آراد
 یدپ...راسووت یلحظته...انگار تارزان شووده جان هیبرا  رییتو دلش) تغ چکاوک

 بود...؟؟؟!!!( یدپ ک یجان
 برات اسووفند دود کنم دی....بایقربونت برم ماه شوود یبا بغض گفت: اله زهره

 چشت نکنن...
 خاره....( یدور سرم م) اوالال...َخره به سر افتخاره چکاوک
 زد... یآراد...و لبخند پدرانه ا یمرد شد -خان حشمت
 یمو ویچخماق لیبیکه سوو یی...!!!مگه مردو به مشکرا بهیعج یلی) خچکاوک

 گن...؟؟؟( یدارن نم یفرفر
 دستپخت دخترتونه... – آراد
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به گور پدرش جومونگ  زمی...چنگدمیمغول خند زی) من به گور چنگچکاوک
 اگه من تو رو پزونده باشم...!!!والله...( دهیخند
شت دولوپ نگاه سمت چکاوک که دا شت  شمت خان همزمان برگ  یزهره و ح

 خورد... یم هیساالد الو
که  ییباد کرده و چشووما یبا همون لپا دیخودش د ینگاهشووون رو رو یوقت

 حرکت شد.... یبخاطر پر بودن دهانش تنگ شده بودن ب
 ارینگاه به خ هی... دیمدت اونهارو د ینگاه ها و سووکوت طوالن یوقت چکاوک
ستش و  یشور تو شما هید سته  ینگاه به چ نمناک زنو مرد روبروش کردو آه

 دهنش فرو کرد.... اتیمحتو یشور رو هم قاط اریخ
 الیاورد و چکاوک با خ رونیب ینیبلند آراد جو رو از سوونگ یخنده  یصووودا

 ....دیعبزرگش رو بل یراحت لقمه 
شا غ شیواقع یکنار خونواده  یحس بد چیبود که بدون ه یشوب نیاول اونشوب

 خورد.... یم
م....فردا بخور یلیخ دیدلش گفت) پس با یتو ینگاه به غشا کرد و با لبخند هی

رو به  یا گهیبزرگ د ینه...( و لقمه  ای ادیب رمیغشا گ نیتو دفتر آبت ستیمعلوم ن
 دهن گشاشت....

*************** 
که رو نیآبت قا دیدو یم لیتردم یهمونطور  فا عدش فک یتو یبه ات ر دفتر و ب
هان بوی....حس عجکردیم کاوک دور  یکه وقت یا یناگ انگشوووت دسوووت چ

ست داده بود...د شباهت ب دنیانگشتش حلقه بود بهش د به  یرینظ یالهام که 
که  نشیماشوو یخودش...کار تو یمادرش داشوووت....حال بد چکاوکو نگران



دستاش مشت شدن و  دیکه رس نجایازش سر زده بود....به ا یتعقل چیهبدون 
 یجورواجورو صد البته کارا یهمه فکرا نیاخماش گره خوردن....اعصابش از

 یبدون اجازه هم تو نکهیبود....مخصوووصووا ا ختهیخودش به هم ر یاحمقانه 
ست ورزش کنه فکردادنیسرش جوالن م شه ول ی....مثال خوا  هگیانگارد ینبا

 ...ستیتحت کنترل خودش ن یچیه
مه  با ند تر تردم یحرص دک بار زد و دو لیت ند  عت  دنشیرو چ رو سوور

 ....دیبخش
 فکر نکنه که.... یزیموفق شده بود به چ بایتقر

 تلفن به دست جلوش ظاهر شد و با عجله گفت: محمد
 _ آقا...پدرتون پشت خب هستند...

مه  یگبا کالف نیآبت ند و نفسووش رو فوت کرد....دک ماش رو گردو  یچشوو
خت دور گردنش و گوشوو ندا له اش رو ا تلفن رو  یخاموش رو زدو....حو

 گرفت...
 بله.... -نیآبت

 خش دار پدرش اومد که گفت: یصدا
 ...؟؟؟ییای_ به سالم پسر خودم...چطور

 ...؟؟؟نیداشت یممنون....کار -سرد یبا لحن نیآبت
 گفت: یلرزان یخان با صدا بهمن

 مهندس.... ی_ سالمتو خورد
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صدا نیآبت سالم بگه که ... ست  سه  یخوا و به دنبالش خنده  یآبدار یب*و*
 بهمن خان که آهسته و خندان گفت: ی....و صدادیرو شن یزنانه ا زیر ی

 ....طوووونی_ نکن ش
ند جامدیلرز یخود نبود صوووداش م یزد...ب یپوزخ حال ان کار  ....در 

 بود.... شیشگیهم
 جوووووون(... یزنگ زدم که...) با ل*ذ*ت: ا -بم تر ییخان با صدا بهمن

صبان نیآبت شماش رو با ع شدش رو  یرو تیچ شت  ست م شار داد و د هم ف
 شرم پشت تلفن نزنه... یبه مرد ب یدهنش تا حرف درشت یگشاشت رو

کاوک برو  یآره داشووتم م -خان بهمن با چ که بگم پس فردا  گفتم زنگ زدم 
 مسافرت...

 مسافرت.... ؟؟؟!!! -با خشمو تعجب نیآبت
با خنده بهمن بهت  یلیآره اجازشووو از حشوومت گرفتم اونم چون خ -خان 

 همرات بشه.... وونشیاعتماد داره اجازه داده دختر د
 کنم.... ینم نکارویمن ا -تیبا عصبان نیآبت

....من به حشوومت گفتم و اونم گفت تا یندار یا گهید یاره چ -خان بهمن
هفته  هیددر.... دی....فردا بهش بگو و پس فردا با هم بریخودت به دخترش بگ

 کمتر نشه ها....
 سر داد.... یم*س*تانه ا یقه قه  و

 ...؟؟؟؟هیکارا چ نیمنظورت از -یا دهیجو دهیجو یبا صدا نیآبت
 هیسرما دی...من زودتر با ادهیز یلیماه خ شیش دمیفکر کردم ؛ د -خان بهمن
به دال دمیجد یگشار بر یلیرو  با دختره  بهتره   یشوووروع کنم....پس 



سافرت....ا س یم جهیزودتر به نت ینجوریم شمیر شته با شو دا  وی....اگرم جنم
 یخوا یمچه بهتر....تو که ن گهیکه د یکه بهت گفتم رو باهاش بکن یاون کار

 ...؟؟؟!!!یخوا یشرکتات ور شکست بشن...؟؟؟؟هان م
 بس کنننننننن..... -دینعره کش نیآبت
محمد شد.... کهی...که هزار ت دیروبرو کوب واریتلفن رو به شدت به د یگوش و

 به سمتش رفت.... یبا نگران
ه به ک یبا عجز، با دو دسووتش صووورت برافروختش رو پوشوووند و در حال نیآبت

 شد گفت: یخم م نیسمت زم
 ....لعنت....یزندگ نی_ لعنت به ا

اون  نکهیبدون ا ییمسوووافرت کشا نینداره ...ا یا گهید یدونسوووت چاره  یم
صورتش جدا  نیزم یشد....رو یبخواد انجام م ستاش رو از  ست ....د ش ن

ان آب نگر یوانیخسووته به محمد که با ل ییگرفته و چشووما یکرد....با نفسوو
لبش نشوسوت و آهسوته  یگوشوه  یبود نگاه کرد....زهر خند سوتادهیجلوش ا

 گفت:
 ...نه...؟؟؟!!! زمیرقت انگ یلی_ من خ

شد و با پوزخند از ست محمد گرفت....چند  وانیل قیعم یجاش بلند  رو از د
 لحظه به آب نگاه کرد و زمزمه کرد:

 آبوهم ندارم... نیآرامش ا اقتیل یمن حت -
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باره ل یانیبا طغ و  یبد یپرت کرد که با صووودا واریرو هم به سوومت د انویدو
شدن درو به  سمت اتاقش رفتو بعد از وارد  شتاب به  شد....با  ستو خورد  شک

 ....دیهم کوب
سف تکون دادو تو محمد شو به حالت تأ   نیا یکرد که زندگ دییدلش تأ یسر

 ....زهیپسر ثروتمند و مشهور واقعا رقت انگ
 شویزنگ شهیکرد...بهمن خان هم یم یطولو عرض اتاق رو ط یبا کالفگ نیآبت

پدرش  یها ریهم از االن ....تحق نی...اشیسال پ 10خراب کرده بود...اون از 
فت تو یکه از وقت شووود شووروع شوووده  یبلوغو صوووداش خروسوو یر

ها مادر  یبودن....خ*ی*ا*ن*ت  مرگ  خان... من  ه ب هم  پشوووت سووور 
صنشینازن سال وقت  فراموش کنه....فقب  زویه ظاهر همه چکرد تا ب رف....ده 

 موندن... زولهیا شیزندگ ی گهید یکار کردو جنبه ها
و آرامش هر چند اندکش  یزندگ شهیبهمن خان بازم اومده بود تا مثل هم حاال

 نباریکرد....ا یاوضاع فرق م نباریداد....ا یاجازه نم نباریا ی....ولرهیرو ازش بگ
با  نیخواست تا آبت یم عتری...اگه اون سررهینوبت اون بود تا آرامش رو ازون بگ

 یشد....وقت یزودتر دست به کار م ونمنبود....ا یچکاوک ازدواج کنه ....بحث
شدن ...وقت یمجموعه ها ریبهمن خان جزء ز یشرکتا نفوذش  یشرکت اون 

شور ها یتو سرما ییک شت ب میعظ ییها یگشار هیکه بهمن خان   یم شتریدا
 یصووبر و تالش م دیشوودن...اونوقت وقت جوالن دادن بود....آره صووبر...با

ه که اون ب یوقت یوقتو ب یتشوونج ها ازاشووت نقشووه هاش ب یم دیکردو....نبا
صطالح پدرش ا ست  یم جادیا شن....آره کار در شنو فراموش ب کنه از هم بپا

 تا به وقتش.... دیر*ق*ص یبود.... پس فعال به ساز اون م نیهم



 ی بدجنسو پر از نقشه یدست از نگاه کردن به چشما لشیزنگ موبا دنیشن با
 رو برداشت.... یرفتو گوش یبه سمت پاتخت دویکش نهیآ یخودش تو

شد....چکاوک بود ...اما با  یصفحه روشنو خاموش م یدختره مزاحم رو اسم
 داشت...؟؟؟ کاریاون چ

 یتحبس شد....دس نهیس ی....نفسش تونیماش یاتفاق تو یآور ادیلحظه از  هی
 رو گشاشت در گوشش و تماس رو برقرار کرد.... یگوش دویکش شیشونیبه پ
 بله...!!! -نیآبت

 ...؟؟؟!ی: مهندس خودت دیبا َشک پرس چکاوک
 ...؟؟؟یداشت یکار -نیآبت

 ....یاز حرفات که معلومه خودت -چکاوک
 نه...؟؟؟ ایخودمم  ینیبب یفقب زنگ زد -نیآبت

کاوک نده چ نه...راسووتش ...م -با خ غشا  نمیخواسووتم بب ینه  فردا من 
 ...؟؟؟یدیسفارش م رونیاز ب ای...؟؟؟ارمیب

ش یخواد اتفاق تو یچکاوک نم نکهیاز بابت ا الشیکه خ نیآبت سب ر نیما و و
 :یحوصلگ یبکشه، راحت شد با ب

 ؟؟؟...یبا من تماس گرفت یزیچ نیبرا همچ -
 ...!!!ستشایهم ن یتیاهم یموضوع ب نیوا...!!!خب آره...همچ – چکاوک

 ....دمیسفارش م -حوصله تر یب نیآبت
 ...؟؟؟یکرد کاریرو چ چارمیب یاون کوکو یراست -یبا قلدر چکاوک

 دور... زهیبر ایبخورتش  ایبه م*س*تخدم شرکت گفتم  -نیآبت
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 ...؟؟؟یدونست یرو م یزیچ هیمهندس  –متفکر  ییبا صدا چکاوک
 ...؟؟؟رویچ -نیآبت

 ....یآدم نچسب گنده دماغه مزخرف هیکه  -با حرص چکاوک
 تلفنو قطع کرد.... و

 الو..؟؟؟الو...؟؟؟ -نیآبت
صله داد و با د لیموبا شش فا زدو  یخاموش...پوزخند یصفحه  دنیرو از گو

 رفت گفت: یکه به سمت حموم م یدر حال
 ...؟؟؟یخوب شناخت نقدری_ از کجا منو ا

*************** 
ار زدمو با دستشو کن عیسر یلمس یخواست انگشتشو بزاره رو صفحه  نیآبت ای

 گفتم: ییلبخند دندون نما
 _ من....

از شووانس گنده من باز  یصووفحه...ول یانگشووت شووصووتمو گشاشووتم رو بعد
 بلند گفتم: ینشد...با صدا

 _ َاه....
حوصووله بود...نه که بگم هر روز کرور کرور حوصووله از  یب یلیامروز خ نیآبت
بهم  در باز نشد نکهیمثل روز قبل بعد از ا یحت ی...!!!نه...ولختایر یم کلشیه

 پوزخند نزد....
درو باز کردو رفت تو...منم در سووکوت پشووت  ینگاه یحت ایحرف  یب فقب

 سرش رفتم....



ست یوقت ش ستو با میهر دوتامون ن شک سکوتو  سته و ب یصدا....  یالح یخ
 گفت:

 مسافرت.... میچند روز بر ی_ فردا قراره با هم برا
 ....دینگاش کردم..امروز واقعا قاط زده بود شد رهیخ کمی

 کردم کنترلش کنم گفتم: یم یکه سع یخنده ا با
 مسافرت...؟؟؟!!!! میباهم بر ی_ حالت خوبه....؟؟؟برا چ

ستش رو کرد تو یپنجه  یکالفگ با ست را شو در حال ید که از جاش  یموها
 شد گفت: یبلند م

صم نی_ ا سافرت ستیمن ن میت ....پدرامون با هم هماهنگ کردن که باهم م
 ....میبر ینامزد یدوره 

 ....؟؟؟؟!!!یچ -ریمتح من
ونن د یخب اونا که نم یمثل تو شکه شدم...ول دمیمن هم اولش که شن -نیآبت

نامزد ما ا ی...مثال ممیرو بهم بزن مونیما قراره  به  ینجوریخوان  با هم  زودتر 
 ...میتفاهم برس

 مسخرست.... -زدمو با خشم گفتم یپوزخند
 ....ستین یا گهید یچاره  یآره از نظر منم مسخرست...ول -نیآبت
 گفتم: دادمیکه به صدام ولوم م یجام بلند شدمو...در حال از
 ...موی....اگه دوتامون مخالف باشستین یا گهید یچاره  یچ یعنی_ 

 قطع کرد و گفت: حرفمو
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 نیا دیکنن....فعال نبا ی...به رابطمون شووک م می_ اگه هردومون مخالفت کن
 ...میبهم بزن رویتا نامزد وفتهیاتفاق ب

خوام با تو برم مسووافرت....بابا  یفهمم...من نم ی...اصووال نمفهممینم -من
 خوام...زوره...؟؟؟ ینم
 و گفت: ستادیخوره اومد و روبروم ا یکه معلوم بود داره حرص م نیآبت

ما یمن دلم م یکن ی_ فکر م ظه  که هر لح با تو  برم  یعشابم ی هیخواد 
 که به تو هیزیچ یخودمه...برا یفقب برا نیمسوووافرت ...؟؟؟نه دختر خانوم ا

 ...ستیمربوط ن
نو م ی...تو که الکگهیرسووه د یکه بهت م هیون منافعهم یبرا –با تمسووخر  من

 ...؟؟؟!!!نهیا رازیکه...غ یکن یتحمل نم
 زدو گفت: یپوزخند نیآبت

نافعم دارم  ی_ ور خاطر همون م ته....ب کامال درسوو کت...حرفت  گود...پرف
 جنگ هی...و یکنم...پس تو هم بخاطر منافعت بهتره تحمل کن یتحملت م

 ...؟؟؟ی...اکیهممون راه ننداز یبرا دیاعصاب جد
 دوباره با تمسخر گفتم: من

 ....ی...جناب مهندس....اکی_ اک
 ....یتیخاص یترسو و ب یلیگفتم: خ یلب ریو ز تیبا عصبان بعد

شن یآروم گفتم ، ول یلیخ شدو  دیانگار  سرخ  صورتش   کیقدم بهم نزد هیکه 
 نشیبه سوو نهیفتم جلو و سووقدم ر هی...منم  دمیترسوو کمی نکهیتر شوود....با ا

ردم تا ....سوورم رو بلند کنهیبه سوو کمیکه نه شوو نهیبه سوو نهی....البته سووسووتادمیا
 و: نمشیبب



رو حرف بابا  یتون یکه نم نهیاز ا ری....!!!غیگ یگم...بگو دروغ م ی_ دروغ م
 ....؟؟؟یدیعقب کش ینجوریاز ترسش ا ویجونت حرف بزن

بود و  ختهیبدجور اعصوابم بهم ر یشود...ول یهر لحظه سورخ تر م صوورتش
 نگم.... یزیتونستم خودم رو کنترل کنمو چ ینم

 ادامه دادم: دیبا تهد پس
چ نهی_  با میشووود ی...؟؟؟االن عصووو خورد  یخوا ی...؟؟؟!!! مو  ن گرد

هر جفتش...؟؟؟خب  ایتو گوشم...؟؟؟ یبزن یخوا ی...؟؟؟هان...؟؟؟میکن
...!!!مرد باش بزن...معطل گهی...بزن داریحرف حق تلخه مثل سره خ یحق دار

 ...!!!هان...؟؟؟؟یهست یچ
 گفت: ادیمبل...با فر یهلم داد عقب...که پرت شدم رو کدفعهی

 ادیهمه سال هنوزم از تهد نیترسوام....که بعد از ا هیترسوام....من  هیآره من  -
تهش  زده تا تهش رفته....تا یترسووم...چون هر وقت حرف یبهمن م یو حرفا

به ا جه  بدون تو ته و  کهیرف نابودم کرده....هو ن ازم  تمویمن پسووورشوووم 
 گرفت....مادرمو ازم گرفت...حاال هم....حاال هم....

روشووو با  یرفتو نصووفه اسوواسووا زشیکاره رها کرد... به سوومت م مهیجملشووون
 ...نیرو زم ختیر تیعصبان

 رفت گفت: یم یخفه که رو به خاموش ییصدا با
باز  ینجوریمنو ا یکه دار یهسووت ی...؟؟؟هان...؟؟؟تو کیفهم یم یتو چ -

 ...؟؟؟هان....؟؟؟یکن یخواست م
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کردم که امروز احسوواس  یبهت زده و خشووک شووده به مرد روبروم نگاه م من
صدا شدنش خ یکردم  ضح به گوش م یلیخورد  سه...و خ یوا  بیعج یلیر

 دلم گرفتو از خودم بدم اومد....
صدا یتو سا یسکوت اتاق فقب  ش ینف شرمنده و امدویم نیآبت ی دهیک  من 

 کار کنم....!!! یبگم وچ یدونستم چ یمتأسف نم
با  ریتحق ویبا سوورد شووهیخواسووت اون مرد محکم و مقاومو ....که هم ینم دلم

به نمیبب دهیقامتشووو خم نجوریکنه...ا یمن رفتار م ...انگار عادت کرده بودم 
فت....تقصوو...شیسوونگ تیموجود که ا ری.بغض گلومو گر  نجوریمن بود 

 هریباهاش بد حرف زدم ...تقصوو نقدرینداشووت که ا یریشوود...!!!اون که تقصوو
 کردن که ما دوتا رو بدبخت کنن... یکیبهمنو حشمته که باهم دست به 

 داشت... یدست از سرم بر نم یمونیوجدان خفتم کرده بودو پش عشاب
سنگ یشد...بغض گلو یتر م یسکوت اتاق طوالن یچ هر  یتر م نیمن هم 

 شد...آهسته از جام بلند شدمو رفتم سمتش...
شو ستا شته بود رو د سنگ زیم یقا م گشا شون...آروم شینیو   رو انداخته بود رو

دست من  دویاز جا جه کدفعهیدستمو بردم جلو و شونش رو لمس کردم...که 
 رو محکم پس زد....

حرکتش باعث  نیکه بود...، ا یهر مرگ یود...!!!ولدونم چه مرگم شووده ب ینم
 صورتم بچکن... یصدا تر رو یصدا بترکه و اشکام ب یشد ...بغضم ب

با  ینجوریخواست ا یدونم چرا دلم نم یکرد....نم یبهم بودو نگام نم پشتش
 باهام رفتار کنه.... ریقهرو تغ

 گفتم: دهیبر دهیلرزونو پر از بغض ؛ بر یصدا با



 خواستم...اصال...من.... یخدا من نم به -
 ....غلب کردم....دیهقم اوج گرفتو بلند گفتم: غلب کردم ...ببخش هق
ند با چشووما ت ها یب یبرگشوووت سوومتم و  با د نیغمگ تین  دنینگام کرد...

شماش که به جا شفتگ ویو غرور پر از ناراحت یسرد یچ شکام تن یآ د بود...، ا
 : هیاشکام رو کنار زدمو بازم با گر...با پشت دست نییپا ختنیتر ر
م خواست ی....فقب میناراحت بش ینجوریخواستم...ا یخواستم....نم ی_ نم
 ...آخه...آخه....ارمیکم ن
 کردمو ادامه دادم: آخه.... هیتر گر بلند

 عوض کردمو: حرفمو
 هقیدی....میعصووبان قهید هیشووادم.... قهید هیندارم نه...؟؟؟  ی_ من تعادل روان

 ..دی...ببخشدی....مثل االن....ببخشمونیپش
 ....دیناراحت نباش....ببخش ینجوریا

 گفت: عی...که سررونیگرد کردم برم ب عقب
 ...؟؟؟یر ی_ کجا م

 ....خوام....دوباره....ینا راحتت نکنم..نم گهیرم که د یم -با هق هق من
بدون توجه به صداش ....و رونیب دمیادامه ندادم...پشتمو بهش کردمو دو گهید

 گفت: یکه م
 _ چکاوک صبر کن...

 ....رونیدر شرکت زدم ب از
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عا ....واقختمیر یرفتم و آروم آروم اشک م یراه م ابونیبلند کنار خ یقدم ها با
باره دارم مثل قبلنم م یتعادل روان باره منو  یندارم....نکنه دو شووم...نکنه دو

 ....؟!!یروان مارستانیببرن ب
 شیانگار زندگ نمیکه من دارم...ها....؟؟؟آبت هیا یکوفت هیچه زندگ نیا ایخدا

شکاره...معلوم ن یلی.... انگار خستایکم چرت ن سته باباش  اهاش ب ستیاز د
 که داره....!!! یرفتار نیکه گفتو ا ییزایکرده....!!با اون چ کاریچ
...از .ی؟؟!ه....؟؟یروان مارسووتانیب میبا هم بر مویریدسووت هم بگ دیبا یعنی

سور شانس ن ینامزد  ست ی....نازوردمیهم  صال دو سوخت...ا ....چقد دلم 
بار جلوش ضووعف نشووون دادمو  نی...خودم چندنمشیبب ینجوریندارم....ا

صو شه....ول شیپ رمیت شو کم مح یلیخ شهیاون هم یروش به کل متزلزلو مغ
دم اون فک وامون یتو دقهیمنه که  زهیزبون تندو ت رهیکرد....تقصوو یم رخوردب

 شین هنیبب ویدهنمه و هر ک رونیچار سوواعته ب سووتیمونه و مثل زبون مار ب ینم
 نی....چرا خوبشووم هسووتم....اون آبتسووتماین میافتضوواح نیزنه....البته به ا یم
ص چارهیب صالاااا!!!!انگار کال  یریکه تق  شیرفته اونم چقدر منو ن ادمینداره....ا
اطرافم هم  یاز آدما دیبخشوونده و بزرگوارم....نبا یلیکرده....خب من خ شین

 باشه...والله.....به هر حال یمتعال نقدریانتظار داشته باشم مثل من روحشون ا
تا تهش  دیکنم....پس با یباهاش همکار یسور ینامزد نیا یمن قول دادم تو

ده کمک کنه....بن یکینصووفه کاره به  سووتیچکاوک ن موسباهاش برم ...تو قا
شمت خان قول گرفتم  یلیانگار خ خدا شاره....منم انگار نه انگار از ح تحته ف

با هیبهم  ینامزد نیا یدر ازا بده.... نه  ما...ا ادشی دیخو نداز جایب داره از  ن
ستفاده م هیاخالق محمد سوء ا شاخو  وونهی....دگهید وونمیشه....د یمن  که 



پر شوود....؟؟؟من  میاحتحسووه نار یچرا دوباره همه  یدم نداره....والله.... وا
به به ا یلیبرا خودم نگرانم....به شووودت هم نگرانم...نه ...خ  گنیم نیهم خو

تار تو ناراحتم...ولبیشوورا یاسووت به رو ینم ی...من از درون  خودم  یخوام 
 درسته... نی...آره اارمیب

صدا نیهم یتو ش یفکرا بودم که  شد از ترس  ینیبوق بلند ما از کنارم باعث 
شتم روبرهیبرم رو و ستمو گشا شتم  ی....د راننده  نیفحش آبدار به ا هیقلبمو برگ

 مردم آزار بدم....که... ی
با تعجب  نجوریکنه...؟؟؟هم یم کاریچ نجایا نی....اهیکه آبت نی.ِا ا داشووتم 

شوود و اومد سوومت من....روبروم  ادهیپ نیکردم که....از ماشوو یبهش نگاه م
 گرفت گفت: یمتم مدستمال س هیکه  یدر حال ستادویا

 _ سوار شو....
 گرفتم....اشکامو پاک کردم: دستمالو
نه نم ها مرمی...مرمیخواد...م ی_  کارت دیجاو شیپ رمی....آ به  ما برو  ...شوو

 برس....
 گفت: دویهاشو داخل موهاش کش پنجه

 شرکت.... ریجا غ هیبرمت  یالزم نکرده سوارشو م -
 نگاش کردمو گفتم: یکنجکاو با
 کجا...؟؟؟!!! _
ش نبود کرد...حتما تو دل یاز ناراحت یصووورتم خبر یتو گهینگاه به من که د هی

 خوشحاله... یلیخ گهید نیکه بابا ا یداره م
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شووه که  ینم لیکردم ...دل یغلط هیبکنه...حاال من  یغلط نیکرده همچ غلب
 ....وفتمیتا شب جلوش به غلب کردن ب

 نازک کردمو بلند گفتم: یچشم پشت
 _ والله....
 یزیچ یا یریزنج یا وونهید هی ومدینگاه کرد...فک کنم بدش نم متفکربهم

 ....آخه زبوندهیم یسوووت نهمهیبهم بگه.... قربون زبون مزخرف خودم برم که ا
 کن....خودشو جمعو جور کردو گفت: یآبرو دار شرهی ینا حساب

 _ سوار شو...
برعکس  ریشد...منم سوار شدم....راه افتاد ....مس نیز من سوار ماشزودتر ا و

دست  ...با پشترهیازش بپرسم کجا م نباریرفت....گمون کنم اگه ا یشرکتو م
 خفه... گهیگه...: تو د یدهنمو م یکوبه تو یم
گه چ وا که ا یم یم گه...!!! ب نویخوام بگم   نی....غلب کرده همچتیترب یب

له....َاه ا یغلط نه...وال قد ه نیبک له م یذهن من امروز چ له وال  یوال
 کنه...والله....َاه...

بزرگ  یلیخ ییالیو یخونه  هی یکردم که جلو ینگاه م ابونایسکوت به خ یتو
شتو  ییکنترل مثل همون کنترال هی....ستادیا شت...رو از کنارش بردا که آراد دا
 تق زد.... هی

ه ته ک یبزرگ یبه خونه  یشد...با کنجکاو یشن یجاده  هیوارد  نیبازو ماش در
 رو نگه داشت و گفت: نیکردم که ماش یجاده قرار داشت نگاه م

 شو.... ادهیپ -



ستگ تا ستم رو به د شدو  دفعهیبردم که بازش کنم.... رهید مرد  هیدر تا انتها باز 
از کجا اومد....؟؟؟!!!من که  گهید نیجلوم خم شووود....ا کمی یکتو شوولوار

ضور ا شلوار نیبخاطر ح وبه ر یصندل یشده بودم....تو ریغافلگ یمرد کتو 
 یکه دستشو به باال یمرده رو کنار زدو در حال نیعقب جمع شده بودم...که آبت

 زد...گفت: یم هیدر تک
 شو.... ادهی_ پ

 نیتازه به ا یبعد از قرن دهیعکسوالعمل نشون م عیخدا سر شهیمنم که هم مغز
تا  یم یچ نیجا کجاسوووت....؟؟؟؟ا نی....اای...خدایکه....وا دیرسوو جین

به غرور مردونش برخورده...م فام  با حر نه  جایخواد ا یگه...؟؟؟نک خفتم  ن
 ....؟؟؟!!!هان...؟؟؟ارهیسرم درب شویکنه....تالف

 نیاز ماشوو دیهم ...به خودم اومدمو با ترد یکه رفتن تو نیآبت یاخما دنید با
ش یفور نیشدم....که آبت ادهیپ ساختمون دیرو به هم کوب نیدر ما سمت   و به 

 قدم برداشت....
سمتموستین ینه...انگار از رفتن من خبر دیلحظه بعد که د چند شت  با  ..برگ

 گفت: یحوصلگ یب
 ....؟؟؟؟یای_ پس چرا نم

 دمو گفتم:به ساختمون نگاه کر مشکوک
 کجاست....؟؟؟ نجایا -
 تفاوت : خونم.... یب نیآبت

 با تعجب: من
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 _ جااااانم....؟؟؟
 کجا باشه....؟؟؟ یخونم ....پس توقع داشت -نیآبت

ندیددم  یاَ  نه یا ته اورده خو فت....منو ورداشوو نه خراب شووودم ر ....خو
... نیتآب نیبخار تر از ا یفکر کنم....ب یخواسووتم منطق ی...البته اگه میخال

تعارف وجود نداشت...البته اونقدر عقلم  یوجه....هرگز....ب چیاصال ....به ه
 رمانها کسب ازکه  یجلو روش نگم...چون براساس تجربه ا نویکه ا دیرس یم

شد و بخارشو نشونم  یگفتم...و*ح*ش*ی م یجلوش م نویکرده بودم....اگه ا
 ...یاساس دادیم

شو انداخته پا دمیکه د من سر شتر مرغ تند تند م نییمثل گاو  سمت  هریو مثل 
خواسووتم مثل طاووس خرامان خرامان دنبالش برم...بلکه  یخونه....منم که م

ض هی ضافه ا حیتو شته اورده ا یا ا ...!!!؟مثل بوقلمون بنجایبده که چرا منو بردا
 کوتاه اما تند دنبالش رفتم سمت خونه.... یقدم ها

من که  یبزرگ سووالن روبروم، برا یفضووا یروح یو ب یز کرد سووردکه با درو
بودم...ضووده  نایخونه با کالس ، کمه کم مثل خونه حشوومت خان ا هیمنتظر 

 بود... یدیحاله شد
 بود گفتم: ستادهیکه کنارم ا نیبه آبت رتیح با
 ارواحه.... یخونه  هیشب شتریب نجایخونته....؟؟؟ا نجایا یمطمئن -

سا ودوباره سر یروبروم که همگ لیبه و شون دیسف یبا پارچه ها یسرتا ده پو
سالن که ک یشده و پرده ها ش پیتا ک پیبلند   یشده بودن و از عبور حت دهیک

به سوووالن جلوگ شرهی خدا یم یرینور  گاه کردم....  یانویپ هیفقب  ییکردن ن



ا بشه ت تسکو کم داش هی یتابوت رو هیو  بیشکسته و چند تا قاب عکس عج
 ارواح.... یخونه 

 یم یبه سوومتش برگشووتم....داشووت به همون مرد کتو شوولوار نیآبت یصوودا با
 گفت:

کن تا من  ییرای....ازش پشنجاسوووتیخانوم نامزدمه...امروز و ا نیمحمد ا -
 ....امیب

له له...؟؟!!!اب فت....؟؟؟م یم یچ نی...ب نه  نیا یخواسوووت منو تو یگ خو
 یاسوومش محمده تنها بزاره ...خودش بره پ دمیه که فهممرد نیترسووناک با ا

 خام....!!! یبس ستیالی....خ یکارش...؟؟؟؟زک
 و با اخم گفتم: نهیبه س دست

 مهندس... دای_ ببخش
 که فقب خودش بشنوه ادامه دادم... یآروم کردمو جور صدامو

ه اژدها ک نیتو شوورکه ، با ا ونایخونه که مثل برجه ف نیا یمنو تو یخوا ی_ م
 ...؟؟؟؟!!یکه چ یبر یهست تنها بزار میماشالله مثل خودت کتو شلوار

 گفت: نیآبت
ست...همون قدر بیزن یکه ازش حرف م ییاژدها نی_ ا آزار و  ی...مثل مورچ

 همون قدرم ساکت....
 وار گفت: یاز کنار گوشم طوط یکلفت یصدا

 _ ممنونم آقا...
 حرفو زده بود و لبامو کج کردمو گفتم: نیسمت محمد که ا برگشتم

http://www.roman4u.ir/


 کرد.... هینکردا....!!!به مورچه تشب فی_ االن ازتون تعر
 بهتر از اژدهاست که... -دندون نما یبا لبخند محمد

 که خوب بال ِا.... نی...؟؟؟!!اشهیساکت ویآزار یب نی...!!!؟؟ادی....؟؟؟شنوا
پا بلند شوودمو دم  ینگاه کردم....رو پنجه  نیگشوواد شووده به آبت یچشووما با

 گوشش گفتم:
فاده م - عال معکوس اسووت مت گرم....از اف با د جاش  نی...؟؟؟!ایکن یبا ک

 ...شهیبره حشره کش هم الزمم م شیپ یجور نیمورچست...؟؟؟!!!ا
شو از دهنم دور کردو با لبخند محو نیآبت سا یکه دوباره رو یسر  هیصورتش 

 انداخته بود گفت:
که به من احترام  نجوری....محمد هم یخونه ا نی_ نگران نباش تواالن خانم ا

 به تو احترام بزاره.... دی...همونقدرهم بازارهیم
 ....!!!!ادایم یلمیبااااااباااااا....!!!!؟؟؟عجب ف نه
لباش کج شوود که  شرهیکدو قل قله زن  نیهر حال خدارو شووکر که باالخره ا به
 بت عشاب وجدانم راحت بشه....از با المیخ کمی

ده شوو دیاون لبخند محو ناپد خیرو به محمد که هنوز م یجد یبا صووورت نیآبت
 صورتش بود گفت: یرو ی

 محمد....؟؟؟!! یدی_ فهم
 کلفت گفت: یبا همون صدا محمد

 _ البته آقا....خانم شما ؛ خانم منم هست....
 ....؟؟؟!!!!جاااااانم



ل زبون ....زبونش مثامیتونم باهاش کنار ب ی....خوبه مهیته سوووت گهید نیا بابا
 زنه.... یمن همش گند م

ما که ه دیچیهم پ یتو یجور نیآبت یاخ مد  بود  کیمنم نزد یچیکه مح
 سالم رو به باد بدمو شلوارم رو به آب.... ستیب تیثیح

خرا  داشت یشده بود هول شده و با تته پته سع واریکه مثل گچ د چارهیب محمد
 کنه... یکه کرده رو الپوشون یا یبکار

 گفتم: نیرو به ابت دمویبه دادش رس که
با.... با قدریا چارهیداد ب یسوووت هی_ ولش کن  بان ن گاه  تیبا عصوو بهش ن
 نکن....سکته زد....

 دادو: رونینفسشو با شدت ب نیآبت
 خونه.... امیسر م هیناهار  یظهر برا -
 رو به محمد ادامه داد: دیبا تهد و
 حواست به کارات باشه.... -

 ب....بل....بله....قربان.... -محمد
احت رو ر الشیکه خ نیا یبه من انداخت....که برا گهینگاه د هیبا شووک  نیآبت

 کنم....
 برو به کارات برس مهندس....برا ظهر متتظرتم... -من
باره  نکهیسوورشووو تکون داد و بعد از ا نیآبت حمد به م دینگاه با تهد مین هیدو

 زد.... روونیانداخت از در خونه ب
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 یبه کفشوواش نگاه م ریبرگردوندم سوومت محمد که مغموم و سوور به ز نگاهمو
 کرد....

س هیخورد  یم شه....با موها ویمرد  ساله با شت  کوتاه و  ویجوگندم یهفت ه
داشوتو....بخاطر  یسواده ا ویمعمول ی...چهره یمربع یو فک دهیکشو یصوورت

 تو کتو شلوار خنده دار شده بود.... یلیدرشتو قد کوتاهش به نظرم خ کلیه
سته که ا نهیآبت نیسر ا ریز حتما شلوار دو سم نقدریتو خونه ا چارهیب نیکتو   یر

ار اربابش بهش دچ تیکه بخاطر عصووبان یازون ناراحت نکهیا یگرده....برا یم
 گفتم: ارمیشده بود درش ب

بود که افتاد....منم مقصوور  ی....اتفاقدیمحمد آقا....خودتونو ناراحت نکن_ 
 خوام.... یزدم....معشرت م یاون حرف هارو م دیبودم...نبا

 سرش رو باال اوردو تند تند گفت: عیسر محمد
صهیچه حرف نی_ نه خانم....ا صبان رهی....؟؟؟تق شتن ع  یمن بود....آقا حق دا

 بشن....
گار نه کارا نیا یان خدمت کار یازون  فدا فادارو  نا و ف هیو کارتو مایکه تو   ل

 هست....
 ....گفتم: الشیخ یب

 کجاست...؟؟؟؟ نیاتاق آبت دیشه بگ یخب....حاال م لهی_ خ
 کنم... یم تونییمن راهنما نییبله بله ...بفرما -محمد

ش هیپله ها باال رفتم...باال  از شت که دور تا دورش کتابخونه  کیکوچ منین دا
شد ؛ که توش دوتا در بود....و دوباره بعد از اون به  یم یراهرومنته هیبود و به 

بزرگ با بلند  ید یال سوو هیدسووت مبل و  هیکه  یو خودمون کیهال کوچ هی



ند اطرافش بودن...و  ییگوها که  وجمع یآشووپزخونه  هیبل جوره اپن کنارش 
اشووت....و اونسوومت هم دو تا در با فاصووله از هم قرار د ینیتز  یجنبه  شووتریب

 داشتن....
شور زندگ ی طبقه ش ینبود...همه چ یخبر یباال هم از  و  شده دهیبا مالفه پو

 خفه بود.... کویفضا تار
و  ادستیبود ا دیسوخته و سف یاز اون درها که به رنگ قهوه ا یکیپشت  محمد

 شد... دیراهرو ناپد یکیتار یتو یکوتاه میبازش کرد...و بعد از تعظ
 دیسوخته و سف یقهوه ا لیاتاق پر از وسا یاتاق شدمو درو بستم....فضا وارد

 بود....قشنگ بودن...
نار هم گوشه ک یکیکمد ش زویدست مبلوم هیداشت ...  یبزرگ دونفره ا تخت

 یا رهیدا مین یطیاتاق که مح ی گهیشووده بودن....رفتم سوومت د دهیاتاقش چ
قرار داشووت...دور تادورش پنجره بود که  نیباال تر از سووطح زم یسووطح ی،تو

رار ق رشووونیزهم  کهیت هی یا رهیدا مین یشووده بودن و مبل پیهمشووون با پرده ک
شت....خ حرکت بند کنار  هیاومد....ذوق زده با  یبه نظر م یجالب یجا یلیدا

 یلیخ یحرکت جمع شوود باال....وااااا هیپرده با  یکه همه  دمیرو کشوو وارید
شت همه  ست...پ صو یفوق العاد شقا هیاز  یا یسه بعد ریپنجره ت شت   قید

قدر واقع که اون گا یبه نظر م یبود... که ان مد  چمن زاره پر از  هی ونیم راو
 ...یقیشقا

 یلی....خب حقم داره...خامدیخوشووش م یسووه بعد یاز عکسووا یلیخ انگار
 خوشگله...
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 بود گمونم.... شیبهداشت سیاتاق قرار داشت که سرو یهم تو یا گهید در
شقادمیاتاق چرخ یتو گهید کمی شت  ستم... برا چ قهی....بعد کنار د ش  نیا ین

داد..؟؟؟حاال  یمرگ م یهمه جا بو نقدریبود...؟؟؟؟!!!چرا ا یمدل نیخونه ا
 ...؟؟؟یمرموزه...قبول ندار یلیپسر خ نیکنم ؛ ا یکه بهش فکر م

و هم کنه...خونه ر یم یخدمتکار زندگ هیتنها فقب با  یبزرگ نیخونه به ا یتو
 کرده... ریدلگ کویتار نقدریکه ا
حرفاش  یبره...از تو یرنج م یزیچ هیجا مثل خودش سوورده...انگار از  همه

ا من اوقات ب شووتریبهتره بگم ب ایاوقات  یبعضوو نکهیهم مشووخص بود...با ا
 ...یبدرفتاره...ول

با ا یدلم براش م خب کهیسوووزه... جا ن  یبرا کسوو یبرا دلسوووز ییاصووال 
م ه یا گهید زیچ هیخب من داغون بودنش رو حس کردم...البته  ی...ولزارهینم

 یط یالیخ ی...بهیدونم چه کوفت یدل سوووختنه هسووت که چون نم نیا یقاط
شه...ا یکنم....ول یم سوء هاظمه با سالد ال شبید نقدریگمونم   هیوتند تند 

 کنه.... یم ینیخوردم با نوشابه....سر دلم سنگ
 حوصله نداشته خونه رو مرتب کنه....هان...!!! دیهر حال....اصال شا به
ستنباط با وجود محمد  نیا نکهیا با ش ی....ولدهیبو کپک م کمیا قم خب من ع
 باهاش....؟!! یدار یفک کنم....مشکل ینجوریکشه ا یم

نابرا پس نبی...انیب جا نه  ن کاوک پو مان میحک یچ لهی...بیز  ی کارودو
 نی...اخمکی نیبرا ا یفرموده از سوور فقب به فقب دلسوووز ی....فداکاریلمید

بشووه  خمکیبشووه تا  یفرج دینموده تا شووا یقصوور شووبح زده را پاک سوواز
 نیوجدانن ....پس من با ا دهدیاالغ مرده م یآقا بو نیا ی هینوشوومک....روح



ودش خ یدر جا شوورفتیپ نیداده....مطمئنن ا رییکالغ تغ بو را از االغ به لطفم
 گرانقدر است....پس... یبس

 دیبا...نییرفتم پا یمهم ...تند نیکردن ا یعمل یاز جام بلند شدمو برا مصمم
وفادارو  شووخدمتینباشووه....پ یزاشووتم...هر چ یم انیمحمد رو هم در جر

ندهیغ قد نیآبت رتم باربر  میبود....و مهم تراز اون از  ند مرد را  خداو گفتن 
 ...(ونیآقا ی...)شرمنده اخالق ورزشازهین کلشی...پس به هدیآفر

 بلند صداش کردم.... ستادمویا ریدلگ کویفکر وسب سالن تار نیا با
 _ محمد آقا...!!!؟آقا محمد...!!؟

ه از پشووت سوورم بلند شوود ک یکلفت یصوودا کدفعهیکه  دیبودم رخ بنما منتظر
 گفت:
 خانم.... _ بله

 با هم رفتمو بعد برگشتم.... یدور ر*ق*ص پا و بندر هیترس  از
 یکی...از تو تار یلیخ فهیآقا هم لط نیا یفضووا روشوونو معقوله ...صوودا یلیخ

 ....یییییلی....خیکی نیا گهیکنه که د یهم صحبت م
 اوردمو لرزان گفتم: نیینزنم رو پا غیدهنم گشاشته بودم تا ج یکه رو دستمو

 صحبت کن... دفعهیبعد  یایم یخبر بده دار هی_ آقا محمد 
 تند تند گفت: یشرمندگ با

 وگرنه... دیترس یدونستم م ی....نمدی_ ترسوندمتون ....ببخش
 حرفشو بزنه و گفتم: ی هیبق نزاشتم
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که چ مد من  قا مح باشوووه آ عشرخواه یزی_  که   یبی...عدیکن یم ینگفتم...
 نداره....

 داشتم.... کارشیافتاد چ ادمیکرد که تازه  یبهم نگاه م منتظر
ستش م -من ست هیخوام  یآقا محمد را سرو گوش ا ید شم بلکه  نیبه  خونه بک
 دارم... اجی....به کمک شمام احتادیحالت در ب نیاز ا

 شن...؟؟؟!!! ینم یآقا عصبان دیمطمئن -دیبا ترد محمد
 دلش بخواد.... میلیبشه...؟؟؟خ یعصبان یوا برا چ -من

 کرد که: یبا شک بهم نگاه م هنوز
 کشم...خوبه...؟؟؟ یشما رو وسب نم یاگه دعوا کرد اصال پا دی_ نترس

سرختمیر شیکه رو آت هیحرفم...انگار آب نیا شدو با لبخند عی...  یچهرش باز 
 دندون نما گفت:

 شروع کنم....؟؟؟ دی_ از کجا با
 یرنگ عوض کرد که هنوزم هاله ها یتند یچجور نیآدم زرررررنگ....بب ی اَ 

مسوورتشووو نشووون  عیضووا نقدریکنه اقال ا یسوور کلش مونده....نم شیرنگ قبل
 نده....واقعا که....

گشر....پشوووت  الشیخ یب ندت از گ*ن*ا*هش ب باروح بخشوو کاوک تو  چ
 نازک کردمو بلند گفتم : یچشم
 خب.... لهی_ خ

باره زبونم افسوووار پاره  دمیزه فهممحمد تا یگرد شوووده  یچشووما دنید با دو
رو  شی...خدا سووومنیشوودنم جلو اربابش...حاال هم ا عیکرده....اون از ضووا

 گفتم: ویالیخ یکنه....خودمو زدم به ب ریبخ



 تا بعد.... نیاریسطل آب ب هیچند تا دستمالود  ویجارو برق هی_ 
 چشم... -محمد

 یکنه...به سوومت پنجره ها هیرو که خواسووتم ته ییزایمحمد رفت تا چ یوقت
 ی....سالن روشنو روشن تر مدمیبلند سالن رفتم دون دونه پرده هاشون رو کش

رگه سالن بز نیزد....ا یچشم م یقشنگ تو یلیباغ خ یفانتز یشد....و فضا
 منینشوو مجدا شووده و گمون وارینصووفه د هیقسوومت سووالن هم که با  هیبود...

 بود....
 یه پنجر یجات....پرده ها قهیپر عت نیتریو هیو  نهیدسووت مبل کنار شوووم هی

 ایاز در یسووه بعد ریتصووو هیبزرگ اونجا رو که کنار زدم بازم محو شوودم....
 ایهمون در یسوووت که فرش کف اون اتاق هم به رنگ آب نجایا شیبود...جالب

 ی...مبل هاد...حدسم درست بودمیرو مبال رو کش یمالفه ها یبود....به تند
شنگو راحت یلیخ یسلطنت شرنگ یکه به رنگ آب یق شون با  هیبودنو رو یخو ها
ا ذوق بود...ب یخوشگل منینش یلیشده بودن...خ یتر گلدوز رهیت یآب ینخ ها

 لهیرو جمع کردم....وسو لیرو وسوا یبرگشوتم به سوالن....دونه دونه مالفه ها
ش نیبه ا ییزایچ یچبرا  ستیتر....معلوم ن بایز یکیاز  یکی ییها رو  یگلخو

 با مالفه پوشونده و خونه رو کرده قبرستون...
سالن و پنجره ها رو تم با شنگو رنگارنگ ی...با گالمویکرد زیکمک محمد   یق

 ....میگلدون هارو پر کرد یبود...تو دهیکه محمد از باغ چ
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....محمد هم روش باز شده میکارش رو ساخت بیترت نیباالهم به هم ی طبقه
 رونیرو از تنمون ب یکرد که خسووتگ یم یبامزه ا یها یشوووخ یبودو گه گاه

 برد.... یم
بود....البته به اتاقا دسووت  مین ازدهویکل کار خونه تموم شوود سوواعت  یوقت

 بود گمونم.... ییاز حد پروو ادیز گهینزدم...د
و با ل*ذ*ت به گوشووه گوشووه خونه نگاه کردم....نفس  سووتادمیسووالن ا وسووب

 کرد گفتم: یگلدون رو جابجا م هیو رو به محمد که داشت  دمیکش یقیعم
 بشه ییکم داره که کامال مثل خونه ها یفضا االن چ نیآقا محمد ا دیدون ی_ م

 درشونه...؟؟؟ یکه شور زندگ
 خوب شده... یلیاالن هم خ -محمد

جا رو پر  هیخونگ یغشا یکم داره...اونم بو یزیچ هی یآره ول -من مه  که ه
 کنه...
 افتاد با هول گفت: یزیچ ادیکه انگار  محمد

 درست نکردم.... یزیچ یول ادیخانم ....آقا برا ناهار م ی_ وا
 پاچه به سمت آشپز خونه رفت.... دست

 دنبالش رفتمو گفتم: منم
 من... یبزار به عهده  نوی_ آقا محمد ا

 رو به نگاه مشکوکش ادامه دادم: و
 یرو نشونم بده...راست لیوسا یدست پختم خوبه....فقب جا دی_ مطمئن باش

 ...؟؟دیدار زریسرخ کرده تو فر یسبز
 ..؟؟؟.دیدرست کن یقرمه سبز نیخوا ی...ممیالبته که دار -باز شیبا ن محمد



 کردم که گفت: دییلبخند تأ با
 ....نیخوا یهست...اگر م زریپخته هم تو فر یای_ لوب

 گفت: رونیبره ب نکهیرو نشونم داد....قبل از ا لیوسا یهمه  یجا یوقت
پسر  نی...انیشد نیآقا آبت یخوشحالم که شما وارد زندگ یلیخانم خ ی_ راست

 دیداره....شووما دار ازین شیشووما تو زندگ یبه سوورزندگ یواقعا به وجود دختر
 ...دیکن یبه آقا م یکمک بزرگ

ح من کار یول -رتیبا  که  م یمن  ها ین ن نم.... لجشوووو  کمی تشیک
 ...نی...همارمیدرب

سووال  10که بعد از  نیهم ی...ول نیشوو یخودتون متوجه نم -با لبخند محمد
ست و امروزم با د ییخبرا هی دمیفهم دمیآقا د یلبخند رو لبا ش دنیه ون لبخند

 ...دیمطمئن شدم که اون خبرا شما هست
بگم از آشووپزخونه خارج شوود....با  یزیبه من فرصووت بده چ نکهیقبل از ا و

همون حالت موندمو به حرفاش  یتو کمینگاه کردم.... شیخال یتعجب به جا
با ب به ا یالیخ یفکر کردم...در آخرم شووونه هام رو  باال و   جهینت نیانداختم 

شا دنبال غ رمتختش کمه....بهتره ب هیتأسووف  تیآقا محمد با نها نیا دمیرسوو
 شه... یواسه آدم نونو آب نم ازیچ نیدرست کردنم....ا

************************** 
شویک نیآبت صندل ف سر رو به  شیکنار یاز  سمت خونه رفت....با  شتو به  بردا
و به  سرشو باال اورد عیکه اومد سر یپخ بلند یدرو باز کرد....که با صدا نییپا

 بود ؛ نگاه کرد.... ستادهیبشاش جلوش ا یباز و چهره ا شیچکاوک که با ن
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 گفت: دیلرز یم یکه از شدت ذوق زدگ ییبا صدا چکاوک
 _ سالم...

کنه...محمد  راتییمتوجه تغ نویبه اطرافش نگاه کرد که آبت یبا تک سوورفه ا بعد
شت و ب ریاربابش رو ز یبود و حالتا ستادهیعقب تر ا یهم با نگران  یرانظر دا

 اون دختر نگران بود...
نه ...هرچ نیآبت تادور خو ند...دور گاهشووو چرخو گاه م شووتریب ین کرد  ین

شار آرواره هاش رو یهم گره م یتو شتریابروهاش ب هم محکم  یخوردند و ف
 شد... یتر م

سمتش؛ م یصدا با شت  سرش فر یشاد چکاوک برگ ست  شه و  ادیخوا بک
کارش توب خاطر  نه ول خشیب به صووورت پر از ه ای یک گاه سووردش   جانین

 چکاوک افتاد لباش همونطور بسته موندنو...دستش مشت شد...
شما یتو  سرجاش یقرار یبا ب یبود و جور یسبز چکاوک انگار چراغون یچ

از  نیتحسوو قویکه انگار هر آن منتظر تشووو دادیخودش رو به جلو عقب تاب م
 یمرد روبروش رو نم ی....و انگار اصووال صووورت سووختو اخمانهیآبت یسووو

 ....دید
 لیذوق زده، خودش رو به سمت جلو متما یبا همون صدا وردویطاقت ن خرمآ

 :دیکردو پرس
م خوشوووت  طوره...؟؟؟!! چ خادی_  گل شوووده  یلی....؟؟؟!!! خوشووو

نووه....؟؟؟!!!هووووووم....؟؟؟؟تووازه مووثوول خووونووه شووووده...!!!!خوووشووووت 
 اومده....؟؟؟؟!!!نه....؟؟؟



با  خواد یرا دلش نمدونست چ ینم نیزد و آبت یوقفه حرف م یتندو ب چکاوک
مونده  هریببره....خ نیچکاوکو از ب یکودکانه  یذوق و شوواد خیتوب ادویدادو فر
 ود....ب نیاز جانب آبت یزدو منتظر حرف یچکاوک که برق م یچشما یبود تو

شو محکم تر کرد ، جور نیآبت ستا شت د سخ رونیکه رگاش ب یم  یتزدن....به 
در اون  یتالش کرد لبخند بزنه...ول یلیابروهاش رو از هم فاصووله داد....خ

 هیخب ، شووب یسوومت لبشووو رو به باال کج کنه...ول هیفقب تونسووت  بیشوورا
اوک با بزنه....چک یحرف نیآبت نکهیباعث شد....قبل از ا نیپوزخند نبود....هم

 سرجاش باال بپره و بگه: یخوشحال
قا م نیا ی....هادیدونسووتم خوشوووت م ی_ م مد آ حت یمح نارا فت   یم گ

ر به خاطر عش نیکنه....ا یخوشحالت م راییتغ نیدونستم ا یمن م ی....ولیش
 ازاون حرفام خب...؟؟؟ یخواه

 یاه منگ سشیر  یسابقه  یب یداشت با تعجب به خود دار نیب نیدر ا محمد
با عرض شوورمندگ که  از زور زدن سوور  یوجدانش، دسوووت کم شیپ یکرد 

 دختر اصال تو باغ نبود.... نیانگار ا ینداشت....ول ییدستشو
کاوک بدون ا چ بازم  فاش  عد از حر له ب فاصوو کهیبال  یزیچ نیبزاره آبت ن

 آشپزخونه.... یو بردش تو دیلباسشو کش نیبگه....آست
ش جیگ نمیآبت شپز خونه ا دهیدنبالش ک سب آ  یوشمزه اخ ی...بوستادیشد....و
آشووپز خونه  یه توک یچهار نفره ا یناهار خور زیم ی....چکاوک صووندلومدیم

قب و وقت دیبود رو کشوو تل  نیآبت دید یع نه مع همونطور وسووب آشووپز خو
 و گفت: دیکش نشوی....دوباره آستستادهیا
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 ....گهید نیبش یهست ی_ منتظر چ
 ...؟؟؟یبرا چ -نیآبت

گاه ن یخیتار یواقعه  هیبه  ینگاه کرد که انگار داره  نیبه آبت یجور چکاوک
 گفت: یکنه...بعد با لحن با مزه ا یم

 ....خوش بگشره.... میبخند میدور هم باش نکهی_ برا ا
نازک بود باعث شوود  یلیمحمد که بر خالف صووداش خ زیر یخنده  یصوودا

 چکاوکم بخنده ...
از برنج  بشقاب هیکه حاال نشسته بود ... نیآبت یبدون توجه به صورت ناراض و

شت رو هیگاز پر کرد و با  یرو شت گشا سه خر  یکه نم یو با لبخند زیم یکا
 تونست جمش کنه گفت:

.....خوش میدسووتپخت من که دور هم بخور یخونگ یغشا هیاز  نمی_ بفرما ا
 بگشره...

 یکه با اخم بهش نگاه م نیآبت دنی...که با ددینمک خودش خند یبه حرف ب و
 شد به سکسکه.... لیکرد خندش تبد

 تر گفت: یجد ییو صدا یت جدبا همون صور نیآبت
 ....؟؟؟!!!یکن یمنو مسخره م ی_ دار

 با هول و وال تند گفت: چکاوک
 ....عععععی_ نه نه...ه

 ینم سکسکه گهیمطمئن شد که د یدهنش....وقت یدستشو گرفت جلو عیسر
 کنه دهنشو باز کرد که دوباره:

 ...!!!ععععععی_ ه



 کرد.... یبه چکاوک نگاه م یهمچنان جد نیآبت
 ....ععععععععیه -چکاوک
 دهنش.... یبا عجز دستشو گشاشت رو چکاوک

کاوک سووؤال -نیآبت عدش....؟؟؟!!!چ که آبت یب گاش کرد  مه  نین مالو ادا اخ
 داد....

 ....؟؟؟!!!ی...بعدش چعی_ بعده....نه نه....ه
صدا ینم نیاز ا شتریکه ب محمد ست تحمل کنه.... ضا زیر یتون  یخندش ف

 آشپزخونه رو پر کرد....
د صوو یی...برگشووت سوومتشووو با اخم هادیچرخ یصووندل یرو عیسوور نیآبت که

که محمد فور بدتر از قبل بهش نگاه کرد  خندش پس رفت...و در  یچندان 
 ، سکسکه کرد.... یکمال ناباور

 کردو یچکاوک آشپز خونه رو پر کرد...وسطش هم سکسکه م یقه قه  یصدا
 شد... یتر م دیخندش شد

ست....و ب نیآبت یلبا یرو یمحو لبخند ش توجه به چکاوکو محمد که هم  ین
کردن...قاشووقش رو برداشووت ...بعد از پر  یو هم سووکسووکه م دنیخند یم

شت تو اتیکردنش از محتو شقاب گشا شد  یب دهنش....لبخندش پر رنگ تر 
 خودش اعتراف کرد دستپخت چکاوک فوق العادست...!!! شیو پ

ش یتو نیشا چکاوکو آبتاز غ بعد شت ادا منین سته بونو چکاوک دا ش  یسالن ن
ما پا یخان گل و  ی....قوروردیدر م اشووونیمیقد لمیف یرو تو ییارو خوشوو
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دستش گرفته بود....لباشو غنچه کرده بودو مثال باوقار داشت  یرو تو یکیسرام
 ....ختیر یقهوه م زیم یرو یفنجونا یتو
 یها یفکر بود به خل با ز یکه تو یچونش گاشته و در حال ریدستشو ز نمیآبت

 کرد.... یچکاوک نگاه م
 گفت: نییرو به پا یچکاوک که با سر یصدا با

 ...دیکن لیم دیی_ بفرما
مد....فنجون قهموه ا رونیفکر ب یتو از به طرفش دراز شوووده بود رو  یاو که 

 ادیبه نظر ب نیمت یلیداشوت خ یگرفت و همچنان به صوورت چکاوک که سوع
 تختش کم بود.... هیدختر  نینگاه کرد....کال ا

 ی....صوواف روختیبرا خودشووم با همون حالت قهوه ر نکهیبعد از ا چکاوک
 از قهوه اش خورد... کیقلپ کوچ هیخانم وار  یلیمبل نشستو ...خ

تأسووف  یاز رو یبرد سوور یکه فنجونش رو به سوومت دهنش م یدر حال نیآبت
 تکون داد....

دسووتش رو  یدسووتمال توو یو گوشووه  زیم یفنجون رو گشاشووت رو چکاوک
 لبش و برداشت.... یآهسته گشاشت رو

شد رو گهید بعدش شو گرفتو خم  ست تحمل کنه ...دل شو هر هر  ینتون پاها
 ....دیخند

صدادار نیآبت شد یدختر قاط نیزد....ا یپوزخند  شت  هم  یبحث چی....هدیدا
 نبود...توش 

 گفت: دهیبر دهیخنده هاش بر ونیم چکاوک
 .....ی....وای....وادهیحال م یلی...خی_ واااا



 ....؟؟؟!!!دهیحال م یچ یبگ قایدق شهیم -نیآبت
 یچشوومش رو م یهمونجور که اشووک گوشووه  دویکشوو یقینفس عم چکاوک

 گرفت گفت:
ال ح یلیکنم....خ نکارویدوست داشتم ا شهی....همگهید ایاسکل باز نی_ هم

 نیشاسکولوالدوله برا خودشون از ینجوریکه واقعا هم ییدخترا چارهی....بدهیم
 برا خودش.... هی...عشابانیاداها م

 نگاه کرد و گفت: نیبه آبت یکرد سؤال یرو بلند م یکه قور یدر حال بعد
 ....؟؟؟یتو هم امتحان کن یخوا ی_ م

 یرد و باقنگه ک گهیسوومت د هیبرو بابا تکون دادو....به  یدسووتشووو به معن نیآبت
 قلپ خورد.... هیقهوشو تو 

 لب گفت: ریحالش گرفته شد ؛ ز نیکه با حرکت آبت چکاوک
 ....یچوب لباس اقتهیل یذوقه ب یفرهنگه ب ی_ ب
 فت:مبل برداشتو گ یدسته  یهمونموقع از جاش بلند شد....کتشو از رو نیآبت

 برمت خونتون.... یم امیهفت م مین شویرم شرکت ساعت ش ی_ االن م
شو به معن چکاوک شه تکون داد....آبت یسر شت....ول نیبا قدم  هنوز دو یبرگ

 ...سرشو چرخوند سمت چکاوکو گفت:ستادینرفته بود....که ا
 ..؟؟؟.یهمشون خودت نبود ی...مطمئنیلب گفت ریکه ز ییزایاون چ ی_ راست

 ....رونیبرگشتو از خونه زد ب یفور و
 تا چکاوک حرفشو هضم کنه ...زد تو صورتشو گفت: دیطول کش کمی

 ...؟؟؟دیشن یوا ی_ ا
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 :ریهمو با تغ یتو دیکش اخماشو
سره  شنوه ...پ گه  ینمک تلخ..مگه دروغ گفتم...؟؟؟بچه پرو م یب ی_ خب ب

 خودمم...
 چشمو روا یپسر ب نی..چقده ادهنش: ِا ِا ِا . یمشت کردو گرفت جلو دستشو

سته  شو کردم د ست  یغشا هیگل و براش  ی...انگار نه انگار خون شمزه در خو
با حرص( چشوومشووو بگ گه ب یکه ب ی...حقرهیکردم...)   یذوق ب یفرهن

چوب  یهم خودشوو هفت جدو آبادشوه پسوره  ی...واللله...چوب لباسواقتهیل
 ....یباسل

 باال .... یجاش بلند شد و رفت طبقه  از
تاق آبت دیرسوو یوقت نا ام نیتو ا  یمه ه یبی...به طرز عجدیآه کشوو هی یدیبا 

ستگ تو و بخوابه...درو قفل کرد و مان کمیتنش مونده بود...بهتر بود  یتو شیخ
 ... نیتخت آبت یو جورابش رو در اورد و رفت تو یروسر
تا ح یم میخوب یچه گرمو نرمه...چه بو شی))آخ اال دقت ده ال مصوووب...

ما دایده ، آ یبو رو م نینکردم خودشووم ا نه...ا یبو گهی...؟؟؟آره حت  نیادکل
 داره(( ریجاش بو گ ایبو خودشه... نمیبوش کنم بب دیدفعه با

 شدو خوابش برد.... نیفکرا بود که کم کم پلکاش سنگ نیهم یتو
*********** 

؛  یو شوواد جانیکرد و با هول و وال و البته ه یمدام به سوواعت نگاه م چکاوک
شپزخونه  یتو  یرفت...و غشا درست م یطرفو اون طرف م نیا نیخونه آبت یآ

 رو شووونه هاش ، یفیظر یبا بند ها یبلند و خوشووگل صووورت رهنیپ هیکرد....



 زادانهآ شیسوورش گوجه کرده بودو بق یقسوومت موهاشووو رو هیتنش بود....
 بودن... ختهیدورش ر

نگاه به سوواعت انداختو...با  هیقفل... یتو دیکل دنیچرخ یصوودا دنیشوون با
 یبا صووورت نیسوومت در...وسووب راه بود که در باز شوودو آبت دیدو یخوشووحال

دسووتاشووو با خنده باز  نویرو انداخت رو زم فشیبشوواش وارد خونه شوود...ک
 کرد....

و دستاشو دور گردنش  نیب*غ*ل آبت یخودشو انداخت تو دویچکاوک دو که
 شد... زونیحلقه کردو ازش آو

 چرخوندش.... یدور با شاد هیهم دستاشو دور کمر چکاوک حلقه کردو  نیآبت
 قیعم یاز خودش دورش کردو بهش نگاه کرد....لبخند کمی...سووتادیا یوقت
چکاوک دوختو آهسووته  یکرد...نگاهشووو به لبا یم ییصووورتش خودنما یرو

...چکاوک هم که انگار دشیب*و*س قیو لباش و نرمو عملباش رو گشاشت ر
 کار هر روزشه بدون اعتراض جواب ب*و*سه هاش رو داد...

دسووت چکاوک رو گرفتو هر دو به سوومت  نیاز هم فاصووله گرفتن ...آبت یوقت
 یلبا ک یاتاق صووورت هیدرو باز کرد... نیاون سوومت سووالن رفتن...آبت یاتاق

تخت  کینزد نیخوشووگل...آبت دیسووف کویکوچ تخت هیبچه...و  یباز لیوسووا
 دکه لبخن یرو ب*غ*ل کرد...در حال بایکوچولو و ز یلیخ یبچه  هیشوود...و 

شحال یم صورتش از خو  هیزد کنارچکاوک اومد....بچه رو با  یبرق م یزد و 
گه داشوووت و دسوووت د ها گشیدسووتش ن قه  یرو دور شووونه  کاوک حل چ

شما صورت ناز بچه و چ ستر یکرد...چکاوک هم با ذوق به  شت خاک  شیدر
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ست گونه ها ینگاه م شت د شو باز  یکرد...با پ شو نوازش کرد که بچه دهن نرم
 گفت: یترک یبا لهجه  یکلفت یلیخ یکردو...با صدا

 ....یدار جی...مسیدار جی_ مس
س چکاوک شو باز کرد تا دهیمتعجب و تر شه ؛ ول غیج....دهن ر صداش د یبک

 یگلوش گشاشووت...به بازو یرو یاومد...دسووتش رو با احسوواس خفگ ینم
که آبت نیآبت گاه کرد  با عجز بهش ن نه... تا کمکش ک نگ زد  ندبا لب نیچ  یخ

 کلفتو لهجه دار گفت: یدندون نما با همون صدا
 ....یدار جی...مسیدار جی_ مس

بزنه که  غیداشوووت ج یقدم عقب رفتو همچنان سووع هیبا وحشوووت  چکاوک
ساس کرد از جا شد...ج ییاح شماش باز  یزیر غیپرت  از گلوش در اومدو چ

کرد تکون بخوره اما  یشوود....زمزمه کرد )) خدا رو شووکر خواب بود(( سووع
ست...انگار ب س یزیچ هی نینتون شم تار بود...ب یشده بود....جلو ریا شم ه چ

 رو نیصووورت آبت یباال....که در کمال ناباور دیخودشووو کشوو کمی یسووخت
که در آغوش آبتدیصووورتش د یروبرو به خودش  هت  با ب گاه  نی.... بود ن
 ینیه هیبه چ یچ دیفهم ای یدرک کنه....ول تویتا موقع دیطول کشوو کمیکرد...

 ...دیخوشو به شدت عقب کش دویکش
 داریشد که گفت: ب دهیخش دارش شن یشل شدو...صدا نیآبت یدستا ی گره
 ...؟؟؟یشد

 لرزون گفت: چکاوک
 کنم....؟؟؟!!! یم کاری_ من تو ب*غ*ل تو چ

 رختخواب نشست: یتو یبا سست دویدستاشو عقب کش نیآبت



 ...؟؟؟یکن یکار م یچ نجایکه ا یچ یعنی_ حالت خوبه ...؟؟؟
شدو  و سه  هیبعد با لبخند به طرف چکاوک خم   لباش یکو چولو رو یب*و*

 ...دیعقب کش عیزد...و سر
 ...؟؟؟یتو رسما زنم شد شبیرفته د ادتی_ 
 رفت... نییپتو رو کنار زدو از تخت پا و

 ...تکرار کرد:یجیبا گ چکاوک
 افتاد... شیرسما زنت شدم...؟؟؟؟ انگار تازه دوزار شبی_ از د

 با من... یکرد کاریچ نیحرف...؟؟؟آبت نیا یچ یعنیگفت:  بلند
شت رو یدادا غویتوجه به ج یب نیآبت ماا شو گشا ست شو ب یچکاوک د ا شکم

 اخم گفت :
 کنه...؟؟؟ یکنه...تو لوزوالمعدت درد نم یدرد م بی_ لوزوالمعدم عج

 ...؟؟؟؟یگ یبا داد: هااااان....؟؟؟چرا چرتو پرت م چکاوک
رفت طرف چکاوک شووونه هاش رو گرفتو با  تیهم متعاقبش با عصووبان نیآبت

 بلند تر گفت: یداد
 ...؟؟؟یفهم یکنه م یگم لوزوالمعدم درد م ی_ م

 با تعجب:هااااان....؟؟؟؟ چکاوک
 :ادیدوباره با فر نیآبت

قت منو درک نم چی_ تو ه هت میکن یو عدم درد م ی....ب  یگم لوزوالم
 ....نمارستایمنو برسون ب ادی یم ایشه....االن بچم به دن یکنه....داره سوراخ م

 شد.... ینم نیچکاوک گشاد تر از ا یچشما
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چ ییصووودا با فت :  گ خره  ندو مسووو ل ییب ی ی ی ی ی ییم ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی
 .....؟؟؟؟؟!!!!!یییییییییییییگ

ند ا پشوووت باره از  نیب ند هیحرف دو باز  یبل باره  ماش دو تاد...و چشوو اف
ست...و به اطرافش نگاه کرد....ا یعرق تو سیشدن...خ ش کجا  نجایجاش ن

تو عیبود....؟؟؟سووور ت ییپ ب بال آ ن نار زدو د ک بود رو   نیکه روش 
 یزیر غیکه ج دینکشوو هیبه ثان ی....ولدیکشوو یگشووت....نبود....نفس راحت

 عی..سررفت.. یم جیزدو سرش گ ی....نفس نفس منییپا دیپر تاز تخ دویکش
ستش  صدامح یلیخ شگونیو هیاز د نالش مطمئنش کرد که  یکم گرفت ...

قدم برداشووت که پاش رفت  هی....رونی....نفسووشووو به شوودت فوت کرد بدارهیب
ق مانتوش که کف اتا بیاز ج شینگاه کرد ....گوشوو نیی....به پایزیچ هی یرو

 یبود....ا نیا یصوودا هیدار جیزد....پس اون مسوو یاومده و چراغ م رونیبود ب
ست لبه  ی...با کرختهیتکنولوژ یتو روح هرچ ش شو گرفت ب ین سر  نیتختو 

 دستاش....زمزمه کرد :
 خدارو شکر که خواب بود... یبود...ول یبی_چه خواب عج

سوده شو رها کرد رو آ ست  یتخت...اما فور یخاطر خود ش با ترس دوباره ن
 ...بلند گفت:

هوواااان...؟؟؟!!!بوورا  نوومیووبووبوو یخوووابوو نیووهوومووچوو دیووبووا ی_ موون بوورا چوو
 !!!چرا....؟؟؟!!!...؟؟؟یچ
صب یصدا دنیشن با سش...ع شدو  یاز رو یدوباره زنگ اس ام ا تخت بلند 

 .توجه کنه...صداشو قطع کرد.. امکشیبه پ نکهیرو برداشتو بدون ا شیگوش



ست رو دوباره ش شت رو ین شو گشا ست  یو با نا آروم شیشونیپ یتختو....د
 گفت:

تب  - ما  تب دارم...آره حت ما   یخواب نیهمچ دیبا یدارم....وگرنه برا چحت
 ...؟؟؟!!هان...؟؟؟!!دمیدیم

 لبشو : یرو دیکش انگشتاشو
 .…یوااا…ب*و*سه یمنو م نیآبت نمیخواب بب دیبا چرا…ایخدا یوا -

سر انگار شد ... شرمش  در  تختو یتنش رو پرت کرد رو مین عیاز گفتنش هم 
 به دشک مشت زد و گفت:کرد  یکه صورتشو تو رختخواب پنهان م یحال

با ی_ برا چ به خدا من بهش  ای...خدانمیببب یخواب مورد دار نیهمچ دیمن 
بکنم....من غلب بکنم رسووما  یفکر نیفکر نکرده بودم....من غلب بکنم همچ

باشووم....!!! من و  دهیخند یبشووم...به گور حشوومتوالمولوکه عثمان نیزنه آبت
 ممکنه....!!!! ری...؟؟؟؟غنیآبت
 آروم گرفت... کمیبه دشک مشت انداخت که  نقدریا و
 یکه موها یصورت سرخ شده از تقال، دوباره لبه تخت نشست....و در حال با

 کرد...با نفس نفس گفت: یگره خوردش رو مرتب م
 وارید ی_ آروم باش...چکاوک آروم باش...همش خواب بود...) به سوواعت رو

وابو خ نیبوده...که ا طونیش تیزمان فعالنگاه کرد...ساعت پنج بود...( همون 
 داد... رونی...نفسش رو با شدت بنهی...فقب همنهی....آره فقب همدمید

شو رو چند ستا شون کرد...آخه  یلحظه بعد نا خوداگاه د س شتو لم لباش گشا
 بلند گفت: یبود...با بدبخت یواقع یلیخ
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 ....!!!ییییلییییییییخ-
سرخ م شیآور ادیبا  یحت صورتش  شد که  یشد...وقت یهم  سش جمع  حوا

همو زد تو سوورش و بلند تر  یتو دیکنه....اخماشووو کشوو یفکر م یداره به چ
 گفت:

به واقع یب یایح یب ی_ دختره  حاال خو به پشووو خودتو جمع کن ...  یجن
 خواب از نی....اگه بفهمم ایتو خواب به سووالمت ینبوده.... بچه هم که داشووت

نه گ منحرف یفکرا نه دو ته....دو کنم و  یرو م سووواتیخودت نشوووأت گرف
 تراشم... یابروهات رو م

تخت پرت کرد و چشماش رو  یگفتو خودشو از عقب رو یبعد مصمم هوم و
شه....بعد از ا هیچند ثان ست تا کامل آروم ب شدو از حالو  نکهیب ساش منظم  نف

 اومد.... رونیخوابش ب یهوا
که  شووویبود...از رو تخت بلند شوود...گوشوو اومده امکیاومد براش پ ادشی

نمک  یجک ب هیبود ...طبق معمول  ایبرداشووت...پر شیقبل یانداخته بود جا
نفر داسوتان چوپان فداکار رو با پتروس فداکار  هیفرسوتاده بود....نوشوته بود)) 

کنه تو حلقه راننده قطار....(( خب حاال از  یکنه....انگشووتش رو م یم یقاط
 هینچاه باز ک غی...تبلمیبعد امیعوض شووود...پ شیروح کمیبهتر بود... یچیه

 پژمان بود...خدا شفا بده....
 ....رونیبعد از مرتب کردن تخت رفت ب دویپوش لباساشو

نه صووودا یتو از قاب بهم م یآشوووپزخو مدیبهم خوردن بشووو فت و ...ر
شست....چکاوک با خودش فکر کرد ..کد  یاونسمت...محمد داشت ظرف م

 موقع شوهر کردنشه... گهیبرا خودش....د هییبانو



برگشووت سوومت  عیهوا...سوور دیزدو بلند سووالم کرد...که محمد پر یلبخند
 چکاوک...نفسش رو فوت کردو گفت:

 ...ارمیمن االن براتون عصرونه م دینی_ سالم خانم...بش
 ...ستی..گرسنم ن ستیعصرونه...؟؟؟!!الزم ن -چکاوک

 یشکالت کیک یبرش خچالی یمحمد به حرف چکاوک گوش ندادو از تو یول
 گشاشت... زیم یقهوه رو ریش یبرداشتو به همراه فنجون

کاوک به م مین هی چ گه  حال زین نداختو در   دادیکه آب دهنش رو قورت م یا
 ابروهاش رو باال انداختو گفت:

 ...یشه بگشر ینم نی_ خب از ا
*************** 

صرونم رو خوردم... نکهیا از بعد به  یرکیز ریچرخ زدمو ز نییپا یطبقه  کمیع
خب بازش نکردم...کال به  یبودم نگاه کردم...ول دهیخوابم د یکه تو یدر اتاق

تاق آبت ریغ قا نیاز ا تا قه ا دهیند گروید یا نداشوووتم  یبودم...عال هم 
شتم تو اتاق آبتنمیبب ستم رو مبل راحت نی...برگ ش اتاقش بود...در  یتو هک ی...ن

تاپ م یحال قب  به جلو و ع پامو  که  به درو ددادمیکه  گاه م واری... تاق ن  یا
 لبمو گاز گرفتم... ی...گوشه دیگرد یکمدا و کشوها م یکردم...نگاهم رو

 فکرشم نکن... ی_ نه نه...چکاوک حت
 آخه حوصلم سر رفته... -یدیناام با

 بخشمت... یم نبارویحوصلت سر رفته ا یلی_ حاال چون خ
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دخترو  یتگفتن وق میرفتم....از قد ینسبتا بزرگ پاتخت یذوق سمت کشو ها با
 هیمن چ ری...!!!تقصطونهیاتاق دربسته با هم باشن ؛ نفر سوم ش هی یتو یفوضول

ربوط م چینکرده...به من ه ایمنو مه حهیتفر لیکه وسووا نهیآبت رهی...!!؟؟تقصوو
 ....ستین

 یبجال زی....خب چیطب نکیباز کردم....چند تا پوشووه و خودکار با ع شووویاول
 ....دمیکش رونیرو ب یبعد ینداشت...کشو

 و بلند دمیخند یچشوومام برق زد...با بدجنسوو یبا جلد چرم یآلبوم دنید با
 گفتم:

 ....!!!نهییی....اووووووولی_ ا
که  ارنیبعدا براش حرف در ن نکهیا یلحظه عشاب وجدانم فعال شووودو برا هی

 یبه رگه بصوولو النخام زد...ول یتلنگر هی یحال یانجام نداده...با ب فشووویوظ
...پس بعد میکن یم یمتقابل با هم زندگ یخب منو عشاب وجدانم در رابطه 

س ینم نیکه اگه آبت لیدل نیبا ا نکهیاز ا ست ک ش یخوا  نهمهیاونو ا نهینب وآلبوم
 تخت رفت تا به ادامه الیراحت کردم اونم با خ الشویزاشت خ یدر دسترس نم

 خوابش برسه.... ی
که پاهامو تو هوا تاب  یدر حال دمویتخت رو به در و پشووترو دراز کشوو یرو

 ی...قده دهن اسبه آبیگ یآلبومو باز کردم...دهنمو م یصفحه  نی...اولدادمیم
 یبا خوشوحالعروسوو داماد خوشوگل بود که  هیتعجب کرد...عکس تمام قده 

 هیشب ابیتقر مرده...دنیخند یم نیدستاشون رو تو هم گره زده بودنو رو به دورب
ت ب ما  نیآ بار کمیبود...ا ترو  تاه  ت کیکو ب ن نیتر...آ ک م گر ب برا  هیآ



به ا با توجه  له...خب پس  باشوووه پس ینم نیآبت نیکه ا نیخودش...وال  تونه 
 باباشه...بهمن خان...

صوووال و ا سووتادهیا نیآبت یکه کنار بابا یبود که دختر نیا بیعج زیاون چ اما
به همون دختره الهام داشت...پس  یادیبود...ته چهرش شباهت ز نیمامان آبت

 ....!!!نیاونروز بخاطر هم نیآبت
شف از داره من برا  یخب چه معن یرو باز کردم...ول شمیکه کردم ذوق زده ن یک

حال یموضوووع مزخرف نیهمچ با خوشوو بامو  با ا یل بدم...؟؟؟ فکر  نیکش 
ش شارمو گرفتم جلو یتو دمیاخمامو ک شت ا ه ب دیچشممو با تهد یهمو...انگ
 خودم گفتم:
مروز ز ن یم یادی_ ا ک یز خا ک یجاده  کورت  یچ نم  بز نوم... خا

که د هان... ؟؟!!!کورت کنم...؟؟؟  یخاک برسوور یزایبرا چ گهیکنم...؟؟؟
 ...؟؟؟یلبخند نزن

 فتم:بردم جلو ترو گ انگشتم
 _ کورت کنم...!!!هان...؟؟؟هان...؟؟؟هان.. ..؟؟؟!!!!

انگشوووت اشوووارمو کردم تو دهنمو با تمام قدرتم گازش  ریبا خشوومو تغ بعد
که ج تا دردش آروم  غمیگرفتم... ند شووود و تو خودم جمع شووودم... بل
 ...هیتنب نمیبشه...حقمه...ا

م رو ورق بزنم که از کشمش با خودم خالص شدم...خواستم آلبو نکهیاز ا بعد
شووده  ادجیا زیت زیچ هیزنو مرد انگار با  نیعکس ب یکه تو یتوجهم به شووکاف

 !!کرده...؟؟؟! ینجوریا نویا یبود...جلب شد....با انگشتام لمسش کردم...ک
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 ذهن فعالمو با ادیکه من ز ییاز اونجا یموندم....ول رتیتو بهتو ح هیثان چند
شغول نم یازش نم یچیکه ه ییزایچ شونه هامو  یالیخ یکنم...با ب یدونم م

 باال انداختمو آلبوم رو ورق زدم....
ما باریا ا نکنه هنوز دارم  ای....خداادیبود اشووکم در ب کیعکس نزد دنیبا د ن

گرفتم...از درد ناله  یمحکم شگونیفکر خودمو و نی...؟؟؟با انمیب یخواب م
 ...نکنه....نکنه....یعنیکردم....نه خواب نبود...پس  یآروم ی
 بلند گفتم: رتیح با

 دارم...؟؟؟!!! عهی_ نکنه من قدرت ماوراء الطب
 یمعرف ایبرم خودمو به سووازمان سوو دیبا یعنیرو صووورتم گشاشووتم... دسووتامو

خه شوون ما دمیکنم...؟؟؟!!آ قدرتا ییاز آد ما یبا  نه  یم تیخاص ح کنن...
صرار نکن من نم یم یچ مینه...پس عرق مل شورم  یشه...؟؟؟!!نه ا تونم به ک

 خ*ی*ا*ن*ت کنم...
ب خوا یبود که تو یبه عکس انداختم ...عکس همون نوزارد یا گهینگاه د مین
 دهنش.... یپستونک تو هیو  یمشک یبودم...منتها با چشما دهید

مه آبت نیا اگه خدانهیآبت یایعکس نوزاد نمی...پس انهیآلبو مادر  یعنی ای... من 
مام ا یعنی...؟؟؟!!!نمیآبت نارم بودو من ا نیدر ت تارو  نیمدت پسوورم ک رف

 گفتم: هیهند لمیداشتم...؟؟؟صدامو کلفت کردمو با لحن راجا تو اون ف
 ....یوقت دخترم نبود چی_ اوه پسرم تو ه

 نکهیمکث سوور ا ی...بدون لحظه ادمویخودم خند یایبه مسووخره باز زیر زیر
 ...!!!آلبومو ورق زدم....دمینوزادو د نیب اواقعا من خوا



سر بچه  هی، عکس  یبعد عکس ساله  یپ ه با نمک بود ک یلیخ یحدودا پنج 
صفه هندونه جلوش بودو اونم در حال هی ستاش  دیخند یکه از ته دل م ین با د

 یعنی....دیچک یداد...از سوورو صووورتش هم آب هندونه م یهندونه رو ورز م
 بوده خداااا.... ی...؟؟؟!!!چقدر گوگولنهیآبت نیا

بود  ساله ازدهیحدودا  یپسر بچه  هیعکس از  هی نباریآلبومو ورق زدم...ا دوباره
شو حلقه کرده بود دور کمر همون خانمه  یطب نکیکه ع ست زده بودو با خنده د

ش شونش و با خو شته بود رو  شو گشا سر ه ک یادیز یلیخ یکه مامانش بود و 
خانمه  یکرد....ول ینگاه م نیزد به دورب یچشووماش موج مصووورتشووو  یتو

 تلخ... یلیلبخندش تلخ بود ...خ
 خواستن ببارن... یانگار م چشماش

پسر قد بلند حدودا نوزده  هیاز اون ،چند صفحه عکس نداشتو بعد عکس  بعد
صورت ستش بود...لباس فارغ التحص نکشی....ع نیغمگ یساله بود...با   یلید

 بود...؟؟؟!!! نیآبت نمیبعد....ا یه منگوله دارا داشت....صفحه با اون کال
به تنش زار م ییالغر...لباسوووا یلیخ کلیبلند...ه یلیبا قد خ یپسوور  یکه 

 نکیاز احساس بودنشون از پشت ع زیکه لبر ییتلخ....با چشما یزد...لبخند
داشوووت....کنار دوتا پسوور که اطرافش  یبانمک ی افهیهم مشووخص بود....ق

 ...دنیخند یم یبودنو با خوش ستادهیا
ون سر ازش یزیشد چ یم یپاره بودنو...به سخت کهیعکسا ت یبعد یها صفحه

 دراورد....
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 یب یاحساس وبا صورت ینگاه سخت و ب نیبا هم نیعکس سالم بود که آبت هی
رو روبروش نگه داشووته  یبودو لوح سووتادهیا یحالت کنار چند زنو مرد خارج

 بود....
تونه  یم آدم هینبود...چطور  اسیقابل ق شیقبل یاصوال با اون عکسوا نیآبت نیا
 کنه...؟؟!!! رییتغ نقدریا

...انگار روحش عوض شده بود...اون پسرک خندون...اون پسره افهیاز نظر ق نه
 یبا محبتو دلسوووز به نظر م یلیخ یلیبودنش ...خ نیقدبلند که با وجود غمگ

عکس انگار  یآدم که تو نیزد...حاال با ا یصورتش موج م یتو یاومد...زندگ
 که.... مکرد یفکر م زایچ نیبه ا یمجسمه بود...داشتم با سردرگم

 رییتغ یلیخ ییبه دورو اطراف نگاه کرد...نه خدا کمیوارد خونه شووود... نیآبت
 کرده بود... شده بود مثل قبلنا...

 رو خودش انتخاب کرده بود... یکیاون مالفه ها و اون سکوت و تار یول
 یدرم یتاکسوو شووویخودشووو ، خونشووو؛ زندگ ییجورایخواسووت  یم چون

نه...ول ند یک عد از چ فاق یسوووال...نم نیحاال ب چه ات  یداره م یدونسوووت 
 ...؟!!!وفتهی
سمت ق هی دیدونست ته ته دلش شا یم شمیقسمت سرزنشگر وجود یحت گهید

ن راتییتغ نیاز ا یکیکوچ حت  با ی...ولسوووتینارا  یم ینجوریا دین
 ...دیشد...نبا

خودش  یمحکمو ثابت سوورجا زیقبل از اومدن چکاوکو دخالتاش همه چ تا
 حاال.... یبود...ول
 انگار مثل قانون هوگ شده و ثباتو کرده بود لغزش... چکاوک



نقشه حساب شده  هیکرد که با  یم زیقسمت وجودش شاخ شده و دندون ت هی
س هیرو به حالت قبل برگردونه...اما  زیهمه چ شنا سمت نا شکیهم  یق  و یوا

 یآروم یزاشوووت و با زمزمه ها یکندو جاش پنبه م یاون دندونا رو م یپنهان
که  نی....!!!؟آبتشووهیم یچ مینیگفت حاال بزار بب یم یو با زرنگ دیخریوقت م

 ؟!!کرد : مگه نه...؟؟ یاضافه م یبادا بلرزه...و با بدجنس نیبه ا ستین یدیب
 یم یزاشوووت هر چ ی...مطمئن و مغرور به خودش م رییتغ الیخ یب نمیآبت و

 کرد... ینم رییوقت تغ چیخواد بشه...اون ه
ش یکالفه پوف نیآبت شت  دیک سته بود پ ش شپزخونه...محمد ن سمت آ و رفت 
بانو نیکرد...آبت یخورد م یسووبز زویم کد مد  شوووده برا  ییفکر کرد)) مح

 موقع شوهر کردنشه...(( گهیخودش؛ د
شتو حت نیراحت از کنار ا یلیخ وجودش جمله از کجا  نینگفت ا یجمله گش

 اومد..؟؟!!!!
شپزخونه ن دید یوقت شتش بهش بود و هنوز ...بستیچکاوک تو آ ه محمد که پ

 متوجه حضورش نشده بود...:
 _ چکاوک کجاست...؟؟؟

...نفسش رو فوت کرد...از جاش نیبرگشت سمت آبت عیهوا...سر دیپر محمد
سکتش بدن...اول چکاوک ؛ حاال هم  صد کرده بودن  شد...همه اونروز ق بلند 

 اومد صداش کنه... ینم یکه سال تا سال حضور نیآبت
 اتاقتون هستند... یسالم آقا...خانوم تو -حمدم

 اتاق من...؟؟؟ یتو -با تعجب نیآبت
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عد هم ب شیسووه رب پ هی؛ رفتن اونجا و  نیشووما رفت نکهیبله...بعد از ا – محمد
 کردن ، دوباره رفتن اونجا... لیعصرونشون رو م نکهیاز ا
 چکاوک...؟؟؟!!! یهم....به چه اجازه ا یتو دیاخماشو کش نیآبت
سمت باال رفت...و وقت به س یحالت دو به  شت در اتاقش ر ن بدون در زد دیپ

نفسووش حبس  دیکه د یزینگاهش متمرکز شوود...از چ یدرو باز کرد...و وقت
 شده موند...

کرد...دلش  یتختش بود و به اون نگاه م یگرد شووده رو یبا چشووما چکاوک
انگار  یدسووتشووه آلبوم خودشووه...ولکه  یزیخواسووت باور کنه که اون چ ینم

 بود...
اگه  ی...ولدیترسوو کمی...دیآلبوم د یرو رو نیآبت یشووده  خیکه نگاه م چکاوک

 داد فاتحش خونده بود... یاونموقع ترسش رو نشون م
شکل م یم نهیهم بب نهیخودش رو تو آ نکهیا بدون ست  سته تیدون  شده...آه

 یم یکه سوع ییآلبوم بود...با صودا یهنوز هم رو نیآلبوم رو بسوت...نگاه آبت
 کرد نلرزه گفت:
 ...!!!ی_ ِا چه زود اومد

لکه دستاش نبود ب یرو گهید نینگاه آبت ی...ولدونستیبود م یمزخرف ی جمله
 صورت خودش متمرکز شده بود... یبا خشم رو

 حوصلم سر... -چکاوک
ک به ترسنا یمشبا آرا نیگم شد...آبت شیصوت یتار ها یجملش البال ی ادامه

 انداخت... نیاتاق طن یپرحرصش که تو یاومد...صدا یسمتش م
 _ چرا...؟؟؟!!



سرد الیخ یب چکاوک شدو خ یو باز یخون شت تا فرار کنه... زیکردن   ایبردا
ست از رو شو گرفتو...چکاوک پخش تخت نی...آبتنییتخت بپره پا یخوا  پاها
تا بتونه  چویبه خودش پ یبگه...مثل ماه یزیچ نکهیشووود...بدون ا تاب داد 

شد...با  یال...ته دلش خدیرو د تیاونهمه عصبان ی...وقتنهیرو بب نیصورت آبت
 یلگد انداخت...دسووتا نیزورشووو جمع کردو با پاهاش به آبت یقدرت همه 

شو از تخت پرت کرد پا نیآبت شدن...خود  دیزمثل گربه خ نوییکه از پاش جدا
فس ن جانیشد...از ه یجا نم ریز نیا کلشیا اون هب نیتخت...مطمئنا آبت ریز

 زد... ینفس م
بان یلیخ نیآبت مل کرده بود...ول یلیبود...امروز خ یعصوو از  یکی نیا یتح

 صبرش فراتر بود...
 کنه تا دلش خنک بشه... یکار هیو  ارهیب ریخواست چکاوکو گ یدلش م فقب
تخت  ریاتاق نشستو سرشو خم کرد تا بتونه چکاوکو که مچاله شده بود ز کف
 گفت: یدور گه ا ی...با صدانهی؛ بب
 ...رونیب ای_ ب

کاوک گه ب امینم -لرزون چ هام سوور سووشوومیجوون مرگ م امیا چه   اهی....ب
 شن... یزم*س*تون آواره م

شم فر نیآبت ش ادیبا خ سخره باز -دیک ست از م ؟؟تو ...؟یدار یبرنم یاالنم د
من دسووت  لیبه وسووا یمن...؟؟؟!!به چه حق یسوور کشووو یرفت یبه چه حق

 ...گمتیم رونیب ای...؟؟؟بیزد
 ....امی...نمامینم -چکاوک
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ونوقت ...ارونیب ارمتیخودم م یایگمت...اگه ن یم رونیب ایب -با حرص نیآبت
 خودته... یعواقبش پا

کاوک قت آروم تر شووودامی...من نمیشوو یجا نم ریز نیتو ا -چ  ی...هر و
 ....امی...نه اونموقع هم نمامیم

 ...آره...؟؟!!! یایکه نم – دیبا تهد نیآبت
 آره... -چکاوک

 …یخب خودت خواست لهیخ -نیآبت
 …تخت ریحرفش دستشو تا انتها دراز کرد ز نیمتعاقب ا و

کرد  یسووع دویکشوو یزیر غیج…حرکت رو نداشووت نیکه انتظار ا چکاوک
به  و… مچ پاشووو گرفت نیآبت….بود رید گهیاما د…خودشووو عقب تر بکشووه

 …دتشیسمت خودش کش
کاوک ولم ….خوام ینم…امیخوام ب ینم…ولم کن…ولم کن -غیبا ج چ

 …کن
ش نیآبت یول ست فرار کنه که چکاوک…رونیب دیاونو ک  هیبا  نیتآب…دوباره خوا

 …بازوهاش قفلش کرد ونیحرکت اونو از حالت دراز کش در اوردواز پشت م
 …اونو محکم تر فشرد نیاما آبت…تقال کرد که خودشو آزاد کنه چکاوک
 …هشیم ریخوابم داره تعب….امام هشتم به دادم برس ای -با داد گفت چکاوک

له از دهنش ب نیا ای مد رونیجم فه شووود… او جا …صوووداش خ اون االن ک
 ؟؟!!!…بود

… هولو وال سوورشووو چرخوند با…ومدیم نیتاپ تاپ قلب خوشووو آبت یصوودا
 …آب دهنش رو قورت داد…قفل شد نیسرخ آبت یچشما ینگاهش تو



 عیسر…سرخ شد دینکش هیبه ثان… نیآبت یلبا یشد رو دهیآهسته کش نگاهش
خوابش  یتو یاون صووحنه …زد یقلبش تو دهنش م…باال دینگاهشووو کشوو

ساس جد هی…شد یذهنش تکرار م یخودش بخواد تو نکهیبدون ا  هی…دیاح
 نفسش…کرد یمغزش قل قل م یشدو تو یکه از قلبش شروع م بیعج یداغ

 …تند شده بود
ست ب ینم شناخته هارو تحمل کنه نیاز ا شتریتون صدا…، نا قعر  که از ییبا 

 بود گفت: یکه هنوزم عصبان نیبه آبت ومدیچاه در م
 …_ ولم کن

 …هخودت یش پاعواقب ارمتیب رونیتوجه: گفتم اگه خودم ب یاما ب نیآبت
خورد با  یپوسووتش وول م ریحشووره ز هیکه مثل  یکالفه از احسوواسوو چکاوک

 حرص گفت:
 …خودته یپا عواقبش…ی_ اگه تو هم االن ولم نکن

 زیچشووماش ر…کش اومد شووتریکه اعصوواب چکاوک ب…زد یپوزخند نیآبت
ها مت مو تاب رفتن سوو تاش پرشوو قدرت  نیآبت یشووودنو دسوو مام  با ت و 

 .…دنشونیکش
ا چکاوک ب…اما هنوزم چکاوکو ول نکرده بود…بلند شوود نیآبت ادیفر یصوودا

 گفت: غیج
 …یمنحرفه عوض ی_ ولم کن م*ر*ت*ی*ک*ه 

 …رو که کنارش بود گاز گرفت نیآبت یبه شدت بازو و
 …با درد چکاوکو هل داد عقب نیآبت
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 …زد یکه نفس نفس م یدر حال ستادیجاش ا یتو عیسر چکاوک
 یتو یمگه چ ؟؟؟حاال…یروان یکن یم ینجوریشووده که ا ی_ حاال مگه چ

تا عکس ریبه غ…اون وامونده بود ند  اصووال خوب کردم رفتم سووراغ …از چ
ست منو د یحاال چون مثل گوشت قربون…حوصلم سر رفته بود… اثاثات گدا
با  یجورنیکه ا… باشم یشه واقعا گوشت قربون ینم لیدل…دیکن یبه دستم م

ص یبرا منم…یکن یم تارمن رف شخ شم م یفکر کرد…دارم تیخودم   دایخو
عه تحق حاال…یکن یم رمیهر دف فا ؟؟؟ نات کم  شین یحر دارو زخم زبو

شت پ رتمیغ یب یاون بابا  ؟؟؟اگه…یکن تمیاذ یخوا یهم م یاز راه بدن…بود
دارم  رتیمن خودم رو خودم غ…تو کرده شووکشیمنو پ ینجوریهم سووتویمن ن

جدان یب… ثل تو هرکول …رسوووه یمدختر  هیبه  رتزو…و گه منم م ا
شده که ا یمگه چ…کردم یم دیتهد ینجوریهم…بودم مثل  ینجوریازت کم 

شوهرا باز ست…یاریدر م یمادر  خب مثل آدم رفتار  لهیخ…زدم به اثاثات  د
 نکهینه ا…شووه یتموم م زیکنم همه چ یم یتهشووم من ازت عشر خواه…کن
 …درکاصال برو به …( َاه ی.)با کال فگ…نکهینه ا…

چرتو پرت  ایحاال …رو با هم گفت یبود که همه چ ختهیاونقدر بهم ر ذهنش
 که هنوزم قلقلکش یاحساس طویفرار از اون شرا ی!!!دست خودش نبود برا…ای
 یکه م نیبا ا یحت…چنگ زد تا خودشو رها کنه یزیسردرگم به هر چ… دادیم

 …دونست مقصر فقب به فقب خودشه
 نییرفتو بدون توجه به محمد که پا نییهارو تند پا پله…رونیاز اتاق زد ب عیسر

ها ا له  تادهیپ پر شووتاب از خونه خارج …بگه یزیخواسوووت چ یبودو م سوو
 !!!؟…یدونست از چ ینم یکرد ول یداشت فرار م…شد



 ؟؟؟!!!…از خودش ای نیآبت از
 از جاش بلند شد...تکرار کرد: جیگ نیآبت

 ...؟؟؟!!!من...؟؟؟!!!یمنحرف عوض ی_ م*ر*ت*ی*ک*ه 
خت رورونیرو فوت کرد ب نفسووش ندا تاق ب ی...آلبوم رو ا خت و از ا  رونیت

تا مد طبق معمول وق تا ییرفت...مح  یدسووتش رو م یکه نگران بود انگشوو
 ...بدون وقفه با هولو وال گفت: دیرو د نیآبت ایشکست...

 هم آشفته بودن... یلی...چکاوک خانم رفتن...خنی_ آقا آبت
 دونم... ی: مستهیبا نکهیبدون ا نیبتآ
حرکت کرد...محمد  رونیبرداشت و به سمت ب یدیجا کل یاز رو چشویسو  و

 رفت.... نیهم که استرس داشت نکنه با هم دعوا کنن ، پشت سر آبت
سب راه ا چکاوک صل و  یاخما با نیکرد...آبت ینگاه م نیبودو به زم ستادهیمتأ

 اون... تیدرهم به سمتش قدم تند کرد...محمد هم به تبع
 ینگاش م مونیپشوو دیدرهم و شووا یچکاوک که با چهره ا یروبرو نیآبت یوقت

 اومد... یآهنگ یبزنه...صدا یبخواد حرف نکهی...قبل از استادیکرد ا
تاره...سوووازم گ جا نی...بگو بتارهی) آسوومونم  نداره....دلم  ییمنو تو غم 

 ...(ارهی.خونم خرابه...مرهم جسم خسته ام نگاه ..تابهیب
ود و ب سووتادهیکه محمد ا ییگرد شووده برگشووتن جا یچکاوک با چشووما نویآبت

 کرد... یبهشون نگاه م
دامه...دلم  ینامه...عشووقت تو هی ی...) ندادومدی یآهنگ هم چنان م یصوودا

 نکهیا دنیمحمد با فهم ی افهیناله...( که کم کم ق یاز عشووق تو همش داره م
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شو به دنبال چ ادی یصدا از اون م ستا شد و به دنبالش د  یزیبا خجالت درهم 
سمت ج شوند  ستاباشیک سرده...دلم پره درده....ع ی...) د لو د نیتو ا شقتو 

 کرده...( وونهید گهید
به  یتدس نی...آبتدیلرز ی؛ م دیچیپ یدلش م یکه تو یچکاوک از خنده ا یلبا

و نفسش رو فوت کرد...محمد هم هم چنان با هولو وال دنبال  دیکش شیشونیپ
 ییامنو تو غم ج نی....بگو بتارهیگشت...) آسمونم تاره...سازم گ یم شیگوش

 ..(ارهی نگاه...خونم خرابه...مرهم جسم خسته ام تابهینداره...دلم ب
ش محمد ش رونیشلوارش ب بیرو از ج شیباالخره گو هول .... اما اونقدر دیک

 ینامه...عشووقت تو هی ی...) ندادنیزم یشوووده بود که از دسووتش افتاد رو
 ناله...( یدامه...دلم از عشق تو همش داره م

که  نیآبت یپا یپرت شد جلو ویخم شد برش داره که پاش خورد به گوش عیسر
ت نتونسوو گهیکرد...چکاوک د یگره کرده به اون آشووفته بازار نگاه م یبا اخما

زد خندش  رونیکه از دهنش ب یناهنجار یو با صوودا رهیو بگخندش ر یجلو
 هم پشت بندش بدون وقفه آزاد شد...

تو سرده...دلم  یخوند...) دستا یمحمد هم که همچنان م لیزنگ موبا یصدا
 کرده...( وونهید گهیدلو د نیپره درده...عشق تو ا

 یم یکه به چشماش چرخش یرو برداشت ..در حال لیخم شدو موبا نیآبت که
 رو گرفت سمتش... یداد تا به محمد نگاه نکنه...گوش

تو رو گرف یبگه گوش یزیچ نکهی) آسمونم تار.../..( محمد از خجالتش بدون ا
بلند  یزن یعصبان ی...و صداکریزد رو اسپ یتماس رو برقرار کرد...اما اشتباه

 گفت: یشد که م



ساعت .یموند یمرده...کدوم گور لی_ ذل سره   نجایا 6..؟؟؟!! مگه قرار نبود 
 ...؟؟؟!!االن ساعت هفتو ربعه...کجا سرت گرمه...؟؟؟!!!هان...؟؟؟!!!یباش

سرخ تر م صورت شم ریشد....ز یمحمد هر لحظه  ست به  نیبه آبت یچ که د
 کرد انداخت... ینگاش م یو چکاوک که با دلسوز نهیس

ست شت خط خوا صله زنگ خونه به  یجواب پ رو بده...که تماس قطع و بالفا
 صدا در اومد ...

شرا یبرا محمد شت ، دوتا د شیپ بیفرار از   هم قرض کرد گهیاومده دوتا پا دا
 ...اما تا بازش کرد...دیو به سمت در دو

از پشووت در مشووخص  یتپلو گرده زن کلیو بعدش هم ه یغیج غیج یصوودا
 شد...

سخره کرد -زن س..یمنو م شک  اجازه  اری.؟؟؟!!!مگه قرار نبود از اون چوب خ
 ...؟؟؟!!!دلم خوشه نامزد کردم...!!!میامروزو با هم باش یریبگ

کاوک به آبت یاز گوشوووه  چ گاه  نیچشوومش  قب تر بود ، ن قدم ع ند  که چ
س شک  شباریکرد...چوب خ ست ری...زییبجا هی...چه ت اره ...و دوبدیخند یپو

صباننگاهش رو داد به زن که اون سرعت ع شد....به  شدو با  یم متوجهش  تر 
بود که  یانگار جور یمثال محکم و تند به سوومت چکاوک اومد...ول یقدما

 خوره.... یقل م هدار
...رو دادیکه بهش م یچکاوکو گرفتو با تکون یبگه...بازو  یزیچ نکهیاز ا قبل

 به محمد گفت:
 ...؟؟؟!!یداد حیاسکلتو به من ترج نی...؟؟؟ایبود یاستخون نی_ با ا
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کرد، محکم تر تکون و  یحرفاش رو هضم م یچکاوکو که داشت با سردرگم و
 ادامه داد:

 اونوقت...اونوقت... ی_ نامزد دار
ش تکون شدت عقب ک شو به  شده بود که....چکاوک خود  دویهاش محکم تر 

 گفت:
 ؟!!!...؟؟یتکون یم یخاک قال یبابا خانوم مگه دار ی_ ا
شم ها زن ست چ ییبا چ بگه که محمد با  یزیسرخ به چکاوک نگاه کردو خوا

 زود تر گفت: یعصبان یصدا
به چه حقری_ خجالت بکش زن...حرفاتو پس بگ به خانوم  نیا ی... حرفارو 

 ...؟؟!!!یزد
چشوومو  یب یلیشوووده خانوم...؟؟؟!!!خ نیبلند تر : ِا حاال ا ییبا صووودا زن
 ....!!!ییرو
سمت چکاوک و با قدرت هلش داد...که چکاوک  زیبا حرص خ و شت   هیبردا

 سقوط کرد...چشماشو بستو با داد گفت: نیچرخ زدو با صورت سمت زم
 جده سادات.... ای_ 
زن خاموش شووده  یهوا معلق شوود...صوودا نویزم نیب وفتهیب نکهیقبل از ا اما

 بود...
اومد دسووتش  تینگاه ؛ موقع هیآهسووته درز چشووماش رو باز کرد...با  چکاوک

 ...کمر چکاوکو گرفته بود...نیخم شده سمت زم یبا زانوها نی...آبت
د ، اوم یگلوش م ریز یو نبض تپنده  نیکه از گردن آبت یخوشوو یو بو گرما

ورد بود برخ نیچکاوک که کنار گردن آبت یبا صووورت سوورخ شووده  میم*س*تق



ه ت هیلیچربو چ ویکنجد گیته د یکرد و دوباره همون احساس داغو که مزه  یم
 داد ...به جونش انداخته بود... یقابلمه رو م

خودش رو عقب  عیکه چکاوک سوور دیهم طول نکشوو هیچند ثان نایا ی همه
ش سر به زدیک شدو جد نی....و آبتستادیا ری... صاف  به محمد و اون زن  یهم 

 که ساکت شده بود گفت:
 ی؛ اوال....دوما ؛ خانوم چرا وقت دین نکشم یروبه خونه  تونینامزد ی_ دعواها

...؟؟؟!!!خدارو دیزن یدر مورد نامزد من اون حرف هارو م یخبر ندار یزیاز چ
به من خدمت کرده و براش ارزش قا لم..وگرنه  یادیکه محمد ز دیشووکر کن

 روی...و تو محمد دسووته نامزدتو بگیمباالت یب نیکردم به خاطر ا یاخراجش م
 ....به سالمت....یبرگرد ستی...شبم الزم نرونیامشبو باهاش برو ب

 آقا به خدا من... -یبا شرمندگ محمد
 ....دیحرفو چند بار بزنم...زودتر بر هی ادیحرفشو قطع کردو: خوشم نم نیآبت

بود...نگاه کرد و راه  نییبه نامزدش که اونم شرمنده سرش پا یبا دلخور محمد
 گرفتو نامزدش هم دنبالش... شیرودر پ رونیب

 ....ایسوما حرفتو خورد دمیگفت: فکر نکن من نفهم یآروم یبا صدا چکاوک
در  که به سوومت یفوت کرد و در حال رونیبار هزارم نفسووش رو به ب یبرا نیآبت

 رفت گفت: یم یخروج
 ....می_ بجم بر

رفت...(( و  ادشیاصووال بحث آلبومو  شیخودش گفت )) آخ شیچکاوک پ و
 شیبعدا بحشووو پ دی...شووادهیخودش گفت)) حاال که آلبومو د شیهم پ نیآبت
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روندارم....بزار فکر کنه من  یا گهیجدل د یاالن واقعا حوصله  ی...ولدمیکش
 رفته....(( ادمی

ش یتو شام ب ای؛ چکاوک به پر نیما ست  شون....و  ادیزنگ زدو ازش خوا خون
 پاره کردن قبول کرد... کهیتعارف ت یهم بعد از کل ایپر

********* 
 در خونه که نگه داشت...خواستم درو باز کنم که گفت: یجلو

 ازتمیمورد ن لی...حاضوور باش...وسووامیافت ی_ فردا صووبح سوواعت هفت راه م
 هفته بردار.... هی یبرا

 گفتم: یناراحت ویلیم یاون مسافرت مسخره نبودم....با ب ادهی اصال
 لهیمزخرفت الزمه...خ ینقشه  یانگار برا ی...ولامیخواد ب یدلم نم نکهی_ با ا

 شدم.... ادهیپ نی...منتظر جوابش نشدمو از ماشیخب...تا فردا با
ست شتم برم... ا دو ساس م نقدریندا شده بودم ...که اح سرد   یامروز گرمو 

و ججست لویخواستم...اگه دل ینم نویخورم...و من مطمئنا ا یکردم دارم ترک م
نارش ک دیمسووافرت که شووبانه روز با نیا ی...تودمیرسوو یم تنیکردمو به آب یم
 ینشووم هدر میچسووبوندنم به هم و آفر یخدا برا یزحمتا یبودم...همه  یم

 نیه آبتکه ب دادمیبود....نودو نه درصد احتمال م هینظر هیفقب  نیرفت....البته ا
در  محلول یپروژسووترونا و اسووتروژنا یتو دیبا شووویاصوول لینداره... دل یربط

 عاقالنه تر بود.... نیکردم...ا یخونم جستجو م
شدم ...آراد طبق معمول با  یوقت  یمبل جلو یشلوارک رو ویرکاب هیوارد خونه 
 بود.... رهینقطه خ هیولو شده و به  ونیزیتلو



با د هی که برگشوووت سوومتمو  ند کردم  ند دنمیسووالم بل زدو جوابم رو  یلبخ
شق تودا صدا ید....زهره هم با قا سالم کرد....و  شپزخونه  م ه یکلفت یدرگاه آ

با پ خان  مت  عد حشوو  رونیب ونیوزیاز پشوووت تل یگوشووت چیسووالم دادو ب
 کجا بود...؟؟؟ گهید نیاومد...وااااا....؟؟؟!!!ا

سافرت کشا یآور ادی با شو به بابا یآقا نیکه ا ییم داده بود  نیآبت یمثال بابا قول
 مقدمه گفتم: یهم رفتو ب ی؛ اخمام تو

شمت خان اقال حرمت ا شت یرو نگه م میهم خون نکهی_ ح ...منو که مثل نیدا
خت زد یجنس ب هی تا نامزدنیارزش  چه  گهید ی...!!!مسوووافرت رفتن دوران 

 ...؟؟؟!!!هیا غهیص
 دخترم...؟؟؟!!! یگ یم یشد...رهره گفت: چ نیحشمت خان غمگ ی چهره

س من ست به  شما هم خبر ندار -نهید صب نی...!!!قراره با آبتنیپس  ح خان فردا 
سافرت برا کیبه مدت  خودم  کهنی...اونم بدون اشتریب تیمیصم یهفته برمم

 اول موافقت کرده باشم...
 گه...؟؟؟ ی...؟؟؟بابا چکاوک درست میچ یعنیاز جاش بلند شدو:  آراد

 ادیموندم....وگرنه خودمم دلم ز یستیباور کن دخترم تو رودربا -خان حشمت
 نبود.... یراض
شمام بیستیرودربا -آراد سته با هم نامزدنو  قا آ نیچونو چرا به ا ی...؟؟؟!!!در

هنوز با هم ازدواج نکردن برن  یشووه وقت ینم لیدل ی...ولنیپسوور اعتماد کرد
 مسافرت....نه مامان...؟؟؟
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گاه ، ن دادیرو تکون م یگوشووت چیبه حشوومت خان که کالفه پ یخوربا دل زهره
 کرد....

 یشه...اتفاقا مسافرت برا ینم یزیپسر مطمئنم...چ نیمن از ا -خان حشمت
 چکاوک خوبه ...مگه نه...؟؟؟!!! یعوض شدن حالو هوا

 صد البته.... -با طعنه من
 شرمنده شده بود بس بود....مثل قبال کمی دیکه شا نینگفتم...هم یزیچ گهید

 ینجوریتندم شده بود ذغال....احتماال هم شیبحث کردن نداشتم....آت یانرژ
ست به گردنش م شهیبرم م شیپ سمت آراد که با حرص د ستر...رفتم   یخاک

 ...زدم به بازوشو...گفتم:دیکش
 ومد...باال کهو هنوزم کالفه دنبالم ا یباهات کار دارم...اونم با کنجکاو ای_ ب
 گفتم: میدیرس

بشوواش  صووورتش دویپر یکالفگ دفعهی...نجایا ادیگفتم ب ای_ شووب شووام به پر
 شد...ادامه دادم:

شو...تا خودتو تغ ادیز ی_ هوووو شحال ن  کیزارم بهش نزد ینم ینداد رییخو
 ...یبش

که کال  پمویکنم...؟؟؟!!!ت رییکنم که تغ کاریچ گهید دیگرفته: با ییبا صوودا آراد
 دادم که... رییتغ

با...؟؟؟!فقب هم -من با نه  بانیِا  مه  بازتو  دی...؟؟؟!!اول از ه دخترا و روابب 
ندگ هاشوووون ،از ز مسوووخرتو ترک  یازایاون ن ی...وقتیحشف کن تیبا

کم  یبکن دیکه با ی...امشووبم تنها کاریکن کاریگم چ ی..دوباره بهت میکرد
 این رسووتایتو دب امیهم کالسوو یتجربه  که من از ییزای...با توجه به چهیمحل



 دختر بپلکه و موس موس هیدوروبر  شووتریپسوور ب هی یکه هر چ نهیگرفتم...ا
 شه... یکنه...دختر ازش دورتر م

 رو گرفتم و ادامه دادم: لسوفایف ی افهیق
 که بهشون محل سگ هم ادیخوششون م یی_ تجربه ثابت کرده دخترا از پسرا

 شد...؟؟؟ یچ ینزارن...گرفت
 شووه چون من االن ینم لیببند...دل شووتمیبازش کردمو : اون ن شینگاه به ن هی

 کردم ..تو ته دلت قنج بره...!!! نیناخواسته به خودم و قشر مونث جامعه توه
 باز شد... شتریب ششین

نکردم که عضووالت  یخوشووحال...تا کار یآقا یه -رو فوت کردمو نفسووم
سان ست بدن...ار شونیصورتت قدرت کش  رو از  یحالت ذوق مرگ نیو از د

 ...افتاد...؟؟شهیخودت دور کن...داره مورمورم م
 کرد... یو صورتشو جد ستادیصاف ا عیسر
سر...حاال برو ا کالیسرشونش و: آبر زدم سا نیپ حمومتوعوض کن...که  یلبا

 یخودتو از همه  یفاتحه  دی...بایظاهر بشوو ایپر یجلو ینجوریاگه دوباره ا
 ...یبخون یهندس یایزوا

 سمت اتاقم... دمیچرخ
 یکمکم کن...نم ایتخت...خدا یاتاق رو بسووتمو...خودم رو ولو کردم رو در

ناشووناخته بدم  یزایکه از چ یدون یشووودم...!!!خودت م ینجوریدونم چرا ا
 افکار درهمو ازم دور کن.... نی...ابویعج یاحساسا نی...اادیم
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و ر شهیمسافرت الزمم م یرو که فکر کردم تو یزیعوض کردمو هر چ لباسامو
 ساکم... یتو ختمیر

 یا افهیمرتب با ق پویزنگ درو زد...آراد خوش ت ایبود که پر میهشووتو ن سوواعت
باز کنه...وقت یجد تا بره درو  ند شووود   هیمن رد شووود  یاز ]لو میاز جاش بل

لبم جا  یرو یخوشووگل بود...لبخند پویچشوومک زد....مطمئنا آراد خوش ت
شوووه انتظار  یازش نم نمیداداش من بودا...کمتر از ا یخوش کرد...ناسووالمت

 داشت...!!!
 یوارد شوود... و سووالم گفت...آراد جور ایپر ی...وقتایرفتم اسووتقبال پر منم

شووده که درو باز کرده...حاال هم کارش  یوانمود کرد که داشووته ازونجا رد م
 هینگاه کنه  ایبه پر نکهیمغرور بدون ا و کیشوو یلی... خرهیتموم شووده و داره م

ش یلب ریسالم ز شما ای...پرنهیگفتو رفت تا ب آراد  خیر مباز ت یبا دهن باز و چ
جا و اون هپل نیشوووده بود...حق داشوووت بچم...ا  یقبل اریسوو یهلو ک

 یآروم و متعجب یمن توجه کنه با صووودا یبه احوالپرسوو نکهیکجا...!!!بدون ا
 گفت:

 داداشت بود...؟؟؟!!! نی_ ا
 خان زند بودش...؟؟؟!! یلطفعل یمعلومه... پس نکنه فکر کرد -افتخار با
 فت :گ یآهسته ا یلیخ یچشمام ثابت کردو با صدا یتو جشوینگاه گ ایپر

 ...نکهی_ آخه ا
ست شت باهاش حالو  ی هیبق نتون شو بگه چون زهره اومده بود جلو و دا جمل
 کرد... یاحوال م



 یجلو قایدق دییمبل...توجه نمو یرو گرفتمو بردم نشوووندمش رو ایپر یدسووتا
 بد جنس شدم... نقدریآراد...خدا منو ببخشه که ا

سته با ب ایانگار نه انگار پر آرادم ش شت از تلو یالیخ یروبروش ن راز  ونیزیدا
 یم ینقش باز ی...انگار داداشوومو دسووت کمش گرفته بودم...جوردیدیبقا م

بته کردم...ال یشووک م اینسووبت به پر نشیآتشوو یکرد که من داشووتم به عالقه 
 رد....ک یم یفآقا پسر داشت تال نیکردن نبود...بله ا ینقش باز نیگمونم ا

 یتو قایکرد انداختم...عم یداشت به پاهاش نگاه م ریکه سربه ز اینگاه به پر هی
 فکر بود....

نه  یلبخند سووم هی نا جوانمردا پا کردن از جام بلند  شیبه قصووود آتزدمو  به 
 شد... دهیمبل به سمتم کش یبا بلند شدن من از رو ایشدم...نگاه پر

 یشووودم...نم یمطمئن م یزیچ هیاز  دیگرفته بود...با نویغمگ یکمی نگاهش
نم ک یرو مجبور به کار ایفقب به خاطر احسوواس آراد پر ینجوریتونسووتم هم

 پس...
 بلند گفتم: ایلبخند زدمو رو به پر نیریش یلیخ

 ...!!!میهم دار گهیمهمون د هیامشب ما  ای_ پر
 خودم احساس کردم...ادامه دادم: یکنجکاو آراد رو ؛ رو نگاه

... که با خانواده ارهیب فی_ دوسووت دختر خوشووگل آراد هم قراره امشووب تشوور
 آشنا بشه...

ضوح پر ایپر رنگ سکانس  نی...خب ادیبه و شم... ااز   ایپر یدیسف نیاول نق
 داشته باشه...البته فعال در حد حدسو گمانه... یخاص یممکنه معن
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 کرد انداختم... ینگام م یمتعجبو شاک ینگاه به آراد که با چشما مین هی
 :لکسیر یلیبازم خ یول

نظرشووون جلب شووده  سووتادنمیبا ا یگفتم....) به اندازه کاف ی_ آره داشووتم م
ستم( ...زهره خانوم خ ش شت به ا یلیبود...پس ن صرار دا  یمالقات... ول نیا

مورد که چرا آراد  نیدر ا ی... تو نظرسووتیخوشووحال ن ادیدونم چرا آراد ز ینم
 ...؟؟؟یندار ستیخوشحال ن

 الزم بود... ییجورای یگم...ول یدونستم دارم چرتو پرت محض م یم
سته بود مبل نش یبه جلو رو لینگاه به آراد که متما مین هیته آشف یبا چشما ایپر

 انداخت...
دله  یبگم ..؟؟؟!! من ...که...من که آخه ... تو یگفت: چ یلرزون یصوودا با

 ...بدونم چرا ناراحتن که... ستمیآقا آراد ن
با ا گونه به مقصووودم نزدنگویحرف گل انداخت...ب نیهاش   یم کی...دارم 

 شم...
با  هی که  نداختم  به آراد ا گاه  به پر هین ند محو  گاه م ایلبخ نم کرد...فکر ک ین

قا تو تو یدلش م یلیخ فا گه...ات له من یخواسوووت ب ها خودت خبر ید ...منت
 ...یندار
 بارنیهم گره شووده بودن انداختمو... ا یکه تو ایپر ینگاه به دسووتا هی یموز من

 رو به آراد گفتم:
 راقب ادیتا بدونه چرا ز سوتیدله شوما ن یتو  ایپر _ خب داداش خان حاال که

باره یسووتیمالقات ن نیبه ا  ایپر یگل انداخته  ینگاه به گونه ها مین هی....)دو
 ما...؟؟؟!!! یبرا ایآ یکن یم حیتشر لشویکردم...(خودت دل



 بهم رفتو گفت: یچشم غره ا آراد
 دخترو دوسش ندارم......چون اون ستمیمالقات ن نیراقب به ا ادی_ درسته ز

سته اما عم یصدا شن ایپر قینفس آه ضح  اد آر یبا حرف بعد ی... ولدمیرو وا
 کرد... ریگلوش گ یاحساس کردم نفسش تو

شق  -آراد شبگمیدختر د هیمن عا ست مامانه...م می...دختر ام  یچون دختر دو
 کنه.... زونیخواد خودشو آو

که چشوومک ریمتح گاه کردم... بااااااا به یبه آراد ن باااااااااااااااا نه  م زد....
 بوده من خبر نداشتم.... یا یعجب جلب مخف نمیاااااااا....!!!ا

 .....دیمالیبود....و کف دستاشو بهم م دهیدوباره پر ایپر رنگ
 خوشش اومده بود دوباره گفت یباز نیهم که انگار تازه از ا آراد

به ا یم نیهم ی_ برا که دوسووش  کیدختر زنگ بزنمو  نیخوام  کالم بگم 
 ندارم....

 شماره گرفت... هیرو برداشتو ...مثال  شیگوش یجد یلیخ و
ش شو....بعد از چند ثان یگو  دهیکه تا حاال ازش ند یبا ابهت هیرو گرفت دم دهن

 بودم....شروع کرد به حرف زدن...
مامان  دونمیآره...م... نجایا ایسووالم...زنگ زدم بهت بگم که امشووب ن – آراد

تت کرده...من نم جایا یایخوام ب یدعو ندارم...چون ) ن تت  ...چون دوسوو
کرد دوخت( چون  یپاش نگاه م ریکه به فرش ز ایبه پر مینگاهشووو م*س*تق

شدم...چون بدون ا شق  شدم...لحظه  هی یبدونم تو نکهیمن عا شق  لحظه عا
شه...و من از ا یا صد نداره تموم ب شحالم... م یلیبابت خ نیکه انگار ق  یخو
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خوام عوض شووم...که  یکنم...م رییخوام تغ یم نیهم یافتادم... برا ریدونم گ
دلم  یل...ودمشید هینباشم...که بتونم بهش بگم درسته مدت کم یعوض گهید
 قرارش شده... یب

شو برا بگم ستش پ یبهش که دلم بت خود  یم ایکرده... از االن تا آخردن دایپر
شم... به عشق اون  یبه عشق اون زندگخوام فقب  کنم... به عشق اون نفس بک

ر خوام بخاط ی...من ممیعاشوق بمونم....پس لطفا بزار گششوته رو فراموش کن
ندگ فاوت ز مه چ یاون مت ب یکنم...چون ه عشا بال هبدون اون برام  ...برو دن

 ...یالهام بتش باش یعنیشه... که تو  یم دایهم پ یکی...مطمئن باش  تیزندگ
هنم بودم...د رهیخ میمسق ریغ یابراز عالقه  نیکه تا اونموقع با دهن باز به ا من

ور گور به گ ی...ادیرنگ من پر نباریدندونام موند...وا نیبسووته شوود و زبونم ب
 نبود...؟؟؟الهام هم شد اسم...؟؟؟ گهیآراد اسم د یبش

بود  هریخ نییم به پاکه هنوز ایپر یرو قطع کرد...نگاهشووو از رو یکه گوشوو آراد
نگاه  ایباال.... به پر یگرفتو ... کالفه از جاش بلند شوود و رفت سوومت طبقه 

تاش خف گشاشووتم رو دیلرز یم فیکردم... دسوو تام رو  ته دسوو  ی...آهسوو
 سرده سرد بود... خی کهیت هیدستاش...مثل 

 آراد یبرا یکمیدلش  دیهم شوووا ای... پرنکهیمطمئن بودم...مطمئن از ا گهید
 ....دهیلرز

و آراد هر دو  ایهم چنان ادامه داشووت....پر نیبره...جو سوونگ ایکه پر یوقت تا
 بودن... نیغمگ یسکوت کرده بودنو ... هر کدوم به نوع



زود....اول  یلیبراشووون کنم....فعال زود بود...خ یتونسووتم کار یمن نم یول
 یلیخ یلیسووته فعال خ...درایشوود...و بعد احسوواس پر یآراد بهم ثابت م دیبا

 زود بود.
ساعت جلو صبح سر  سا یدر بود...البته با کل یچکاوک  ساکه پلیو ر ... از 

 هیته بود فکر کردن تونسوو ی...تا قابلمه و آفتابه و لگن...بعد از کلریلباسووش بگ
 هفته رو آماده کنه.... نیا یتو ازشیمورد ن لیبلند باال از وسا ستیل

 یگازم به لقمه  هیبسووت... یلگن و درو م یتو زاشووتیکه آفتابه رو م یحال در
 یمشک نیماش هیکمرش رو صاف کرد... یدستش بود زد...وقت یکه تو یدراز

 ...ستادیپاش ا یگنده جلو
و که از ر نینگاه کرد...اما تا آبت نیباد کرده ؛ خونسوورد به ماشوو یبا لپا چکاوک

ش ضح مکه  ی، با دهن پر ری...متحدیشد د یم ادهیپ نیما شو ناوا د کر یصدا
 گفت:

 از کجا اومده...؟؟؟!!! گهید نیماش نی...ای_ ه
وغن ر ی شوهیکنه نگاهش به شو یاصوال به چکاوک توجه نکهیبدون ا نیآبت اما

 ....رونیبا عکس جومونگ زده بود ب کیپالست هیالدن بود که از 
 بازم با همون دهن پر گفت: نویآبت یرفت روبرو چکاوک

 با تو ام... ی_ ه
 یهمانا...چشووما نیصووورت آبت یگردو رو کهیت هیتو همانا و تف کردن  گفتن

 ناخوداگاه بسته و بهم فشرده شد.... نیآبت
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لبخند  کیحرکت قورت داد و با  هیدهنشووو با  یتو یاز هولش لقمه  چکاوک
 گفت: نیخجول رو به آبت

 ...دی_ ببخش
شو رو نیآبت سا یبا حرص دندونا شماش  یزیتا چ دییهم  به چکاوک نگه...چ

جمع شووده دسووتش رو برد سوومت صووورتش که پاکش  یرو باز کردو با پلکا
ضاحت  ی کهیکنه...اما چکاوک زودتر عمل کردو....اول اون ت گردو رو که با ف

 نجاوبود رو برداشتو...بعدشم با کف دست آهسته هم دهیچسب نیآبت یبه گونه 
 تا اثرات تفش رو پاک کنه.... دیکش

سته  نیبا ا نیآبت یپلکا شدن....ا نیچکاوک تا آخر ینوازش نا خوا ما حد باز 
خواسووت دوباره دسووتش رو بکشووه به  ی....منیتفاوت به نگاه آبت یچکاوک ب

ش یلیخ نیگونش که آبت سمت عقب متما انهینا ...البته کرد لیصورتش رو به 
 که بدتر شد....

 نیبتآ یلبا یافتادو انگشووتاش رو نییگاه پا هیاوک بدون تکدسوووت چک چون
 شدن... دهیکش
 ....دیوبک نشیس یکردو محکم خودشو به قفسه  یتپش تند هی نیآبت قلبه

حال دیسووردرگم عقب کشوو نیآبت  یکه دسووتشووو پشوووت گردنش م یو در 
ش  از هم دور یکرد که اخم کنه....اما ابروهاش با نافرمان شویسع تی...نهادیک

 شدن... یم
 یسوورخ شوووده چشوومش رو رو ییلقمک به دسوووت....با گونه ها چکاوک
 چرخوند... یم دنیپر یاونور م نورویکه با سرو صدا ا ییگنجشکا



هر دوشون رو  دندیدو یدو تا گربه که به سرعت دنبال هم م ی ویم ویم یصدا
 به خودشون اورد....

سرفه ا نیآبت شو با تک  ش یصدا بندو  شد به دهیصاف کردو دوباره نگاهش ک
ساط کنار پا صد البته آفتابه  یب سف یکه تو یقرمز یچکاوک و   رشیز دیلگن 

 زد.... یچشمک م
 باال خره سکوت رو شکستو گفت: نیآبت

گه ازت بپرسووم ا ثا ا نی_ ا ثا جایا به درسووت یم کاریچ ن نه...جوا بهم  یک
 ...؟؟؟یدیم

 حق به جانب : چکاوک
له من ک_  که دار یوال ندادم  به تو جواب درسوووت  حاال   یم ینجوریا یتا 
 ...؟؟؟یگ

که  یموند ؛ در حال رهیچکاوک خ یدر سووکوت چند لحظه رو نیآبت یچشووما
 اعتماد به نفسو از کجا اورده...؟؟؟!!!(( نهمهیدختر ا نیکرد )) ا یفکر م

 زدو گفت: یپوزخند
 ...؟؟؟!!!یداون جوابه درستو به من ب شهی_ حاال م
....دارم کم کم به آدم شووودنت میریاگه از اون پوزخندت فاکتور بگ -چکاوک

 کنم....!!! یم دایپ دیام
 هم نازک کرد... یپشت چشم و

 جالبه.... یلیخ -نیآبت
 جالبه...؟؟؟!!! یلیخ یچ – یبا کنجکاو چکاوک
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گفتن ))  میزنه...!!! از قد یداره از آدم شووودن حرف م یچه کسوو نکهیا -نیآبت
 گه صله اال...((( یم هیسه پا اهیگه روت س یم گیبه د گید

 خنده و گفت: ریزد ز یپخ چکاوک
ضرب المثل مردمو خراب م سیکن ی_ چرا  بنده خدا تو گور  ی...؟؟؟تن فردو

که من که  یستیآدم ن یتو خودتم قبول دار یعنی یکه تو گفت ینجوری....ادیلرز
....دست به میستیدوتامون آدم ن یعنی....پس یستیگم آدم ن یبه تو م ستمیآدم ن

 شدو متفکر ادامه داد.... نهیس
 ((بسوزه نه کباب خیبکن بهر ثواب ، نه س ی)) کار یبگ دیتو با نجای_ در ا

 از ابروهاش رو باال انداختو گفت: یکی نیآبت
 درست بود مثال....؟؟؟ یلیخ نی_ االن ا
داره...تنها  ینداشت...به هر حال...حاال چه فرق یطرب نمیآره خب ا -چکاوک

 ...یتیشخص یکه معلوم شدهنوزم ب نهیکه مهمه ا یزیچ
 خواست پوف بکشه...که : نیآبت

 ...یکشیپوف م یدار دمتیچند مدت هر دفعه د نیَاه...ا -چکاوک
 ادامه داد: دویپوف کش نیآبت دیخودش به تقل و
ش یمولکول هوا م هیبه اون موقع ها که به زور  نه شالله  یدیک شاتم ما ش تو و 

شووکافتنو صوودباره ازش  یم میاون موکول بدبختو مثل اوران یاتم یکارخونه 
ربن ک دیاکس ید یه ویکرد دایپ یکردن...نه به االن که روغن سوز یاستفاده م

 ....یکن یوارد هوا م
کاوک فاش نفسوو چ عد از حر به آبت یب شووم چ نیتازه کردو منتظر جواب...

 بعد از چند لحظه خونسرد گفت: نیدوخت...که آبت



 _ حرفات تموم شد...؟؟؟
ه چ گهید نیشووود...ا رهیخ نیحالت آبت یبه صووورت ب یبا شووگفت چکاوک

حرفا توش شووکل  نیاحسوواس با ا رییذره تغ هی یحت یعنیبود...؟؟؟ یموجود
 ادیآهنش ز نهیافریب نویخواسووته ا یم ینگرفت...؟؟؟جلل خالق...خدا وقت

 ...والله...نیاومده بوده ...هممشو چپونده تو ا
 یراب الیوسووا نی...ایخب اگه تموم شووده...حاال فکر کنم وقتشووه بگ -نیآبت
 ...؟؟؟دیکن یم یاسباب کش دی...نکنه دارهیچ

 که نازک کرد : یاومدو با پشت چشم رونیازون حالو هوا ب یفور چکاوک
 ...ارمیکه قراره با خودم ب هیلیوسا نی...ارمینخ -چکاوک

 ....!!!گهید یکن یم یشوخ -رتیبا ح نیآبت
 دارم...؟؟؟ یشوخ یکه شما باش یصینه...مگه من با شخص شخ -چکاوک

 باز کنم....؟؟؟ یخوام سمسار ی...مگه مارمیب نارویممکنه من ا ریغ -نیآبت
کاوک گه قراره تو ب -چ جایا یاورد نیماشوو هی...شووونیاریوا...م قده  ن

 ...گهیکشه د یم نارویبلدزر...خودش زحمت حمله ا
 محاله... – نیآبت

 یهمه  دی...باامیب نایاز ا یکیفکرشووم نکن من بدون  یحت -دیبا تهد چکاوک
 کنم.... یکه بتونم زندگ ارمیبا خودم ب نارویا

اونجا هسووت... مگه تا به  نایا یهتل... همه  میما قراره بر -یبا درموندگ نیآبت
 ....یحال مسافرت نرفت

 معلومه که نرفتم... -یالیخ یبا ب چکاوک
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....سوورشووو بلند کردو با صووورت ناباورش دیرو د نیچکاوک سووکوت آبت یوقت
 نیشوه دختر همچ یزده...خب ابله مگه م یچه گند دیروبرو شود....تازه فهم

 کرد موضوع رو ماس یسع عیسرتا به حال مسافرت نرفته باشه.... یخونواده ا
 کنه.... یمال

و دروغ دونش یغده  تیکرد نها یدستش تاپ دادو سع یتو شویروسر ی گوشه
 اون دو چشم عالمت سوال بده... لیتحو زیچاخان تم هیتا بتونه  رهیبه کار بگ
سووفر خارج از  رمینکه کال نرفته باشووما....خب چون من هر ماه م -چکاوک

 ....انیبرام به حساب نم یداخل یمسافرتا نیا گهیکشور...د
...اگه پامو از دروازه تهران دمیخارجه خند یدلش گفت...من به گور هرچ یتو

 اونورتر گشاشته باشم...
تا بب نیبه آبت ینگاه مین  نیه...که آبتن ایمأثر افتاده  شیبند یخال نهیانداخت 

 گفت:
خارج قت هر مسوووافرت  قدریهم یر یکه م ی_ اونو با خودت م ن  یبار 

 ...؟؟؟یبر
 یکه با شووک بهش نگاه م نیبه ابت ینگاه دیمعلومه که نه...) با ترد -چکاوک

نه فهم خت...نک ندا با ا یدارم بهش دروغ م دهیکرد ا فکر عرق  نیگم...؟؟؟
 از کمرش راه گرفت( و با هول ادامه داد: یسرد

 شه خب... یم ادیز مایهواپ بینه...چون پول بل نقدریبرما...اما ا ی_ البته م
 ارنبیاز ابروهاش رو انداخت باال...که ا یکی نهیهمونجور دسووت به سوو نیآبت

دفعه  هیدونسوووت چرا  یحس کرد...نم قشیرو کنار شووق یچکاوک رده عرق
 شده... نقدرترسویا



شده به طرز خنده دار در  نیا یبفهمه اون تو نیآبت نکهیفکر ا از خونواده بزرگ ن
 وحشت کرده بود.... یحال تعجب آور نیع

 گفت: یلرزان یبا صدا دوباره
 که خب.... نهی_ خب...خب...منظورم ا

 وسب حرفش.... دیاومدو پر رونیازون حالته گارد گرفته ب نیآبت
...پول یدونب ستیبد ن نکهی...با ایکن هیتوج ستیخب حاال الزم ن لهیخ -نیآبت
 ....شهیکم نم وادیز زایچ نیبا ا مایهواپ بیبل
 دست انداختو ساکه چکاوکو از کنار پاش برداشت... و

 مسافرت.... نیا ی...برادمیخر دیجد نمیماش نیا یراست – نیآبت
 یمه به لق یا گهیگاز د نیبدون توجه به حرفه آبت یبا غصووه و ناراحت چکاوک

دسووتش زد...از خودش حرصووش گرفته بود...به خاطر  یتو یخشووک شووده 
 مسووخره یلیکه خ یا یالک یزایچ ی...براهیدونسووت چ یکه نم زایچ یبعضوو

 شدن.... یاوقات براش مهم م یگاه
با فکر  گشاشتو با زم اشیسبد خوراک یلقمشو تو ی هیبود....بق دهیپر اشتهاش

 راحت کرد... یخودشو تا حدود الیسره ماه خ یهورمون راتییتغ
شت یاثاث هارو تو یو چکاوک همه  نیآبت نکهیاز ا بعد سمت پ ش یق جا  نیما

 راه افتاد... نیشدنو ...آبت نیدادن...هردو سوار ماش
 گفت: یرو فراموش کرده بود....با سرخوش شیکه ناراحت چکاوک

حت تر از اون  یلیخ نهیماشوو نی_ ا رو  نیا یرو فروخت یکی...اون هیکیرا
 ...؟؟؟یدیخر
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 اونو بفروشم...!!!؟ ینه ...برا چ -بود رهیکه به جلو خ یدر حال نیآبت
کاوک ندوه کمیو  رتیبا ح چ قدریا یعنی -ا که همیپولدار ن  مثل ینجوری...

 ...؟؟؟ستین التمیخ نیع ویخر یمدل باال م ینایماش نیاز گیر
 یدگشاشته بود ...با پوزخن یا گهید زهیچ یچکاوک رو پا بهیکه لحن عج نیآبت

 گفت:
 یکن یموضوع فکر م نیبه ا کدفعهی ینظرت عوض شد...؟؟؟حاال دار هی_ چ

 جشاب ترم...؟؟؟ دیکه من چقدر از دوست پسرت جاو
 یرو م یزیچ نیهمچ دیبا یکه زد شوووکه شوود... برا چ یاز حرف نیآبت خوده

 گفت...؟؟؟
 گفت: یبا تند دویهم کش یاخماش رو تو چکاوک

به ارمی_ نخ نون شوووبشوووون پول  یبرا ایکنم...بعضووو یفکر م نی...دارم 
ون رو خودشوو یب یزایچ ونیکلکسوو قهیمثل تو دم به د ایندارنو...اونوقت بعضوو

 دن... یم شیافزا
سخرگ نیآبت ضرب المثله رو برات بگم...؟؟؟چون تو  -یبا م الزمه دوباره اون 

 ...یکن یم یزندگ یخونواده ا نیهمچ یهم تو
سوورش رو به طرف  ضی... با غدویسوواببا حرص دندوناش رو به هم  چکاوک

نداشوووت...آبت ابونیخ که جواب  ند...حرف مثال حسووواب   یکه نم نیگردو
 هی یزد برا ینم ییمامانش دست به چه کارا شیچند وقته پ نیدونست...تا هم

 نیرو که به خاطر رشوود دخترش سووره گشوونه به زم ییلقمه غشا و چه شووبا
 صورتش افتاد... یچشمش رو یاز گوشه  ی...قطره اشکزاشتینم



 یایدن هیتونه مثل اونا بشه...اون از  یکنه...نم یآدما زندگ نیکنار ا میهرچ اون
 بود... با نوک انگشت اشکش رو گرفت.... گهید

تا به آبت هی یبرا  ی(( مصوووداق نمگی)) دنجایبگه ا نیلحظه دلش خواسوووت 
 ...یگه صله ال یباشه که م یا هیاون سه پا دیکنه...با

خوان برن...دلش  یدونست کجا م یهر خارج شده بودنو چکاوک هنوز نمش از
کرده  یبگیکنارش احسوواس غر کدفعهیصووحبت کنه... نیخواسووت با آبت ینم

رو فراموش  شیتهران اصووفهان کنار جاده...دلخور یتابلو دنیبا د یبود...ول
 گفت: نویسمت آبت دیچرخ عیکرده و سر

 اصفهان...؟؟؟ میر یم می_ ما دار
بهش انداختو : آره اول اصووفهان...بعد شووهرکدر...در آخرم  ینگاه مین نیآبت

 ...اسوجی
 ...!!!میبر میخوا یم نجاهارویا یهمه  یعنی -زمزمه کرد ریمتح چکاوک

 گفت: نیشد....با ذوق رو به آبت یاز شاد زیدلش لبر کدفعهی
 !!!باهم سه تا جارو برم... دفعهیشه که قراره  یباورم نم ی_ وا

که  ییجاها میمسوووافرت...اقال بر میبر یزور میگفتم حاال که مجبور - نیآبت
 کنم... یشرکت سرکش یبه پروژه ها دیمن با

 ، دوباره گفت: نیبدون توجه به حرف آبت چکاوک
...آخ جون نمیخواسووت اصووفهانو بب یدلم م شووهیخوشووحالم هم یلیخ ی_ وا

 یقشونگ یفکر کنم جا یکجا بود...ول سوتین ادمی قیدق اسووجویشوهر کرد...
 باشه...

http://www.roman4u.ir/


 یرو رو نیسوورشوووار از ل*ذ*ت بود...که نگاه مشووکوک آبت نقدریا چکاوک
 ...دیخودش ند

د شوو یبود...مگه م زیسوووال بر انگ نیآبت یاز حد برا ادیز یزیچ هیوسووب  نیا
ها نیهمچ یبرا میحک یدختر خونواده  زده بشوووه  جانیه نجوریا ییسووفر 

 تا به حال اصفهان نرفته باشه...!!! نکهیتر ا بی...!!!؟عج
 یرو برداشتو گشاشت رو هایدوال شد عقبو سبد خوراک یبا با سرخوش چکاوک

 پاهاش... دوباره اشتهاش باز شده بود...
 گفت: نیسبد رو باز کردو به آبت در

 نه...؟؟؟ ی_ صبحونه که نخورد
 یمن معموال صووبحونه نمچکاوک گفت: نه  یخوشووحال نهمهیاز ا جیگ نیآبت

 خورم...
حتما صووبحونم رو کامل بخورم...وگرنه تا  دیمن با یواقعا...؟؟؟ ول -چکاوک

 ...وفتهیدهنم آب م نمیکه بب یزیتمساح گرسنه هر چ هیشب مثل 
عا عج -نیآبت با ابهیواق که  مه ذکر خ نی... ها ریه بازم  یاز اشووت عادت  فوق ال

 ...یکوچولو موند نقدریا
 هیدرسوووت تر ریتعب نیمانکنم...ا ی...؟؟؟من خدادادهیکوچولو چ -چکاوک

 مگه نه...؟؟؟
 کرده عسل دهنش گشاشت.... یکیکوچ یلفمه  و

 گفت: یبه چکاوک انداختو با بدجنس ینگاه مین نیآبت
ه ک یالغر کمینداره...فقب  یفیتعر نیاغراقه... چون قدت همچ کمی_ مانکن 

م تمساح پروره شکمت احترا عتیخودت به طببه قول  ینجوریفکر کنم اگه هم



 وفتهیکه ن یبا طناب شووکمتو چند دور؛ دور کمرت ببند دیبا ی...به زودیبزار
 ...نییپا
 لبش جا خوش کرد... یبانمک رو یلبخند و

 نگاش کردو گفت: یمصنوع یمتعجب با اخم چکاوک
 چیرو بدون من ه یزیچ هی ی...!!! ولیهسووت یوگرنه شووناگر باحال سووتای_ آب ن

ها خور قت تن گه قراره تو ینم یو چاق یکنم...ا با  یباتالق  غرق بشووم تورم 
گندت با شووکمت عوض  یباالتنه  یکنم جا یم یکشووم تو...کار یخودم م
 بشه...

 لبش حفا کرده بود گفت: یکه هوزم لبخندشو رو یدر حال نیآبت
 فیتوص ینجوریگاه که اهمه سال نرفتم باش نی...ا یاوال گنده نه و عضله ا -

تونه منو با خودش غرق کنه ...تو که  ینم چکسیکه ه میبشووم...دوما من کسوو
 ...گید
 یخنده  یدر دهانش حرفش نصووفه ماندو...بعد هم صوودا یزیفرو رفتن چ با

 رو پر کرد... نیماش یبلند چکاوک فضا
 چپانده بود... نیبا کره و عسل فراوان داخل دهن آبت یبزرگ یلقمه  چکاوک

 خنده هاش گفت: ونیم در
ته کم گرفت ندس...من  ی_ منو دسوو نا هیمه که تو هنوز راه  ابمیجور موجوده 

 ...یمقابله باهاش رو کشف نکرد
سع یبا اخم در حال نیآبت ست انتها یکه  شت با د لقمه رو در دهانش فرو  یدا

 حواس با همان دهان پر گفت: یکنه ... ب
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 _ تو...
نا تف کردن  گفتن ما به شوو سینان خ کهیت هیتو ه  نیماشوو ی شوووهیخرده 

 بود... یهمان...اون روز کال روز گند کار
باره بلند شووود... ا یخنده  یصووودا  یهم عالرقم همه  نیآبت نباریچکاوک دو

 خواست بلد بود تا بخنده.. ی... دلش میبد درون یحس ها
با کف  نویآبت یروبرو ی شووهیخم شوود سوومت شوو یدرکمال خونسوورد چکاوک

ه برگشووت سوورجاش تا ب نیدسووت اون تف رو پاک کرد و بدون توجه به نگاه آبت
 برسه... شیتغش یادامه 

 باشه...!!! الیخ یب نقدریتونه ا یدر عجب بود که چکاوک چطور م نیآبت
گششووته بود...خوردن چکاوک تموم شووده بودو...سوورشووو به در  یربع کی هی

 یکرد کم کم اونهمه خوراک یوابه... چون احساس مداده بود تا بخ هیتک نیماش
 کنه... یو معدش رو دگرگون م دهیداره کار دستش م نیماش یتو
ش ستادنیا با شو باز کردو خمار به آبت نیما شما ش نیچ ش ی شهیکه  رو  نیما
 نگاه کرد... دیکش یم نییپا

 فت:گ شهیرفتن ش نییبود...که به محض پا ستادهیا نیکنار ماش یافسر
 دارن...؟؟؟ ی_خانومو آقا با هم چه نسبت

 ...مینامزد هست –با مکث  نیآبت
 ...دیشناسنامه هاتون رو لطف کن -افسر

 ثبت نشده... یزیشناسنامه هامون چ یتو – نیآبت
باال افسوور به آبت هی نکشیع یاز  گاه  فت: صوو نین نداختو گ مه چ غهیا  ینا

 ...؟؟؟نیدار



خونده شووده...هنوز  تیمحرم ی غهیخانواده ها ،صوو نی... بریخ –کالفه  نیآبت
 نشده.... یقانون
 گن... یم نویزدو گفت: همه هم یپوزخند افسر

 وسب حرفاشونو گفت: دیمثل نخود آش پر چکاوک
مه شوووا قا نیا ی...ولدی_ه نه حرف ب ری... غ دینیب یکه م ییآ  خودیممک

 نامزدشه... دیگه نامزدمه ؛ باور کن یم یبزنه...وقت
ا قطع کرد... ب نیافسوورو آبت هینگاه عاقل اندر سووف دنیحرفشووو با د چکاوک

 :تیمظلوم
 گفتم...؟؟؟ ی_خوب مگه چ

 گفت: دویکش یپوف نیآبت
مدرک دینی_بب نه  نده  نه م یبرا یجناب ...ب بات ادعام دارم و  ب یاث ا تونم االن 

 ...سیپل یاداره  امیبشمو ب سیپل نیسوار اون ماش امیشما ب
 یمجرم م هیدر به در دنبال  میآقا من مأ مورمو معشور...ما دار دینیبب -افسوور

برخورد  تیبا حسووواسوو نهمهیتا ا نیکه در حاله فراره... بهمون حق بد میگرد
 ...میدبگر دیرو با نتونیگشرم...اما ماش ی...حاالم من از نسبتتون با هم ممیکن
 فت:انداختو گ ینشسته بود نگاه ریروبه چکاوک که ساکتو سربه ز نیآبت

 شو... ادهیخب...چکاوک پ لهی_خ
 نیهر دو کنار ماش نکهیشد...بعد از ا ادهیخودش هم کمربندش رو باز کردو پ و
سر با ستادندیا ش یسرباز درا هی...همون اف شونیروباز کردند تا به تفت نیما  ش

 برسند...

http://www.roman4u.ir/


ون با تعجب به تفاوتش با ا اوردن آفتابه توسووب سوورباز... که داشووت رونیب با
 درهم شد... نیآبت یکرد، اخما یمدل باال نگاه م نیماش

تا از ق چکاوک ا ... افسوور برهیسوورباز خندش نگ ی افهیلباش رو گاز گرفت 
 دوخت... نینگاه خندانش رو به آبت لیجستجو در وسا

با خشم به چکاوک نگاه کرد... چکاوک هم ناراحت ؛ سرش رو  نباریا نیآبت که
 انداخت... نییپا

صورتها یوقت سرباز با  سرو  شد...اف ستجو تموم  شاش و خندان ا ییکار ج ز ب
 تشکر کردند و شیبه خاطر همکار نیآبت

 مزخرف لیکه از مسووخره شوودنش با اون وسووا نیراه افتاد... آبت نیماشوو یوقت
 بگه... یزیبود...برگشت سمت چکاوک تا چ یشاک یحساب

ساب یدعوا هی ینیشبیچکاوک که پ اما س یرو کرده بودو ...دلش نم یح ت خوا
 یمظلوم ی افهیاول خراب بشه ...آنچنان ق نیاز هم ؛یمسافرتش هرچند اجبار

 ......شدیکباب م دنشیبه خودش گرفته بود، که دل سنگ با د
بامغموم.. یچهره  دنیبا د نیآبت نه  ی..ل کاوک  یجلو داده و چو لرزان چ

 موند... رهیبهش خ هیچند ثان ی...حرفش رو خورد و برا
شت یهرچ سر هم کالفه پوف یکرد تا حرف در ستو....آخر ش یبگه نتون به  دویک

 شد... رهیجاده خ
دادن  هیلبخند زدو بعد از تک ثانهیخوشووحال از گرفتن نقشووش....خب چکاوک

 خوابش برسه... یکرد تا به ادامه  یسع یسرش به صندل
د چکاوک ...متوجه ش قیعم ینفس ها یصدا دنیبا شن نی.... آبت یاز مدت بعد

 که باالخره خوابش برده....



ودش؛ از خ شتریب نباریکرد...ا یحد درونش غوغا م یب یتیحرصو عصبان هنوز
شنادیدر برابر چکاوک کوتاه م نقدریکه چرا ا  ید مفاش لبخنحر دنی...!!!چرا با 

 یمعصووومو مظلومش ، مثل امروز خودش رو از درون م ی افهیق دنیزنه و با د
خواسوووت  ینم دلشگه...  ینم یزیکنه...اما به چکاوک چ یم تیخوره و اذ

شکش رو در ب صب ارهیدوباره ا ست اونو یدلش نم یکنه ... و حت شی... ع  خوا
 ها هم زیچ نی.... و از همنهیکه در دفترش بهش دچار شوود بب یدوباره در حالت

خودش هم به  یبه کنار...شووکنجه ها دنشی.... عشاب کشوودیکشوو یعشاب م
 کنار...

 یم یشدو بعد دوباره رانندگ یآروم م کمی...بهتر بود اول دیرو کنار کش نیماش
 کرد...

 ریبه سوومت چکاوک...موهاش از ز دیرو خاموش کرد....چرخ نیماشوو یوقت
 یابو مهت دهیخش صورتش شده بود... رنگ صورتش پر...شل*خ*ته پیروسر

 مکیباز مونده بودو....کنار لباش  مهیاومد....دهنش ن یبه نظر م شووهیتر از هم
 بود... سیاز آب دهنش خ

زد... و نا خوداگاه .... دسووتاش  یفکر لبخند محو نیبا ا نیبچه ها....آبت مثل
سر چکاوک که با حالت سمت  شده بود....  یناراحت رو یرو برد  گردنش خم 

صندل یلیخ صاف به  سرش رو  صندل هیتک یآروم  سمت  یداد....بعد  رو به 
 یم یبازلباش  یکارها...همچنان رو نیا یعقب خم کرد اون لبخند هم در ط

 کرد.......
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با  یبرگشوووت سوورجا نکهیاز ا بعد به چکاوک نگاه کرد....  باره  خودش و دو
ش محو شوود...خطوط صووورتش درهم  در درونش....لبخند ییصوودا دنیچیپ

حرف چکاوک افتاد که در مورد پوف  ادی....دیکشوو یشوودندو باز هم کالفه پوف
بعد  وکه نگفته بود....بازم لبخند...و دوباره اخم.... ییچه چرتو پرتا دنشیکش

صبان ش شیب یتیع شد بخواد از ما شهو هوا ادهیپ نیاز حد...که باعث  تازه  یب
 تنفس کنه...

بعد از هم باز  کمی...دندویچکاوک لرز ی.... پلکانیبسووته شوودن در ماشوو با
ند....گ گاهش رو جیشووود گاه کرد و آخر سوور هم ن که  نیآبت یبه اطرافش ن

ش یروبرو شو داخل موهاش  یپنجه ها یرفتو هراز گاه یقدم رو م نیما ست د
 ،ثابت شد... دیکش یم
ش یا ازهیدهن بسته خم با ش دیک ش ید.... توش ادهیپ نیو از ما  نیجاده فقب ما

 ادی... چکاوک دوباره با به یخاک عویوس یها نیها بودنو....کنارشونم پر از زم
 ییقنج رفتو...لبخند دندون نما یروش...ته دلش از خوش شیپ یآوردن سفرها

 لباش ظاهر شد... یرو
 که هنوز متوجهش نشده بود رفتو بلند گفت: نیبه سمت آبت یانرژ پر

 _سالاام....
 برگشت سمت چکاوک.... عیسر نیآبت

و با رفته رفته لبخندش پس رفت نیآبت یصووورت و نگاه آشووفته  دنیباد چکاوک
 :دیپرس یآروم یصدا
 شده...؟؟؟ ی_چ

 بود، که چکاوک دوباره گفت: رهینداد و همچنان بهش خ یجواب نیآبت



 افتاده...؟؟؟ ی_ اتفاق
 ...-نیآبت

 مرده....؟؟؟ یکس -با ترس چکاوک
 ... -نیآبت

 ...؟؟؟میخواب بودم تصادف کرد ینکنه وقت -بلند یبا صدا چکاوک
 ...-نیآبت

صدا چکاوک سنگ گهینه اما...، گمون نکنم ...د –آروم  یبا   نیاونقدرام خوابم 
 ....!!!ستین

 ...-نیآبت
 با لبخند گفت: دویکش یفکر کردو بعد نفس راحت کمی چکاوک

ها  ما بنزدمی...فهم_ آ خب مومن ایتموم کرد نی...حت کهی... مهیا گهید ن  نه
که...!!! همچ پیتر نداره  خدا یرفت یغصوووه  که گفتم  لک  نکرده من  ییتو 

 مردم....
شد....چکاوک ب نیآبت یاخما شمک نیآبت یاعتنا به اخما یدر هم  دو ز ی...چ

 ادامه داد:
شه... االن م ی_ تا چکاوکو دار ش نیازا یکیاز  ابونیر خکنا رمیغمت نبا  نایما

 برات... رمیگ یم نیبنز
بازوشووو از پشووت  نیقدم دور نشووده بود...که آبت کیکه بره...هنوز  دیچرخ و

ب به متعج یپا با صورت یپنجه  یسمت خودش...چکاوک رو دشیگرفتو کش
 شد... رهیکرد...خ یبه صورتش نگاه م کیکه خم شده و از نزد نیآبت
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ست شه ...که آبت خوا محکم تر گرفتش... تجب کم کم  نیخودش رو عقب بک
شما یتو شو چرخوندو نفس عم یچ شد...نگاه ش یقیچکاوک کمرنگ   دویک

 گفت:
ت رفت...معشر سایاون پل یرو اوردم تو آبروت جلو الیوسا نی_ باشه بابا من ا

 خوام.... یم
 گفت: یآرومو نرم یبا صدا نیآبت

 دم....؟؟؟ز یحرف نیهمچ ی_ من ک
 بهش نگاه کرد و بعد: کمیدوباره  چکاوک

 ....یبگ یخواست ی_ آها...پس حتما م
 ی...آهسووته رو نیحرفش رو کامل کنه....کف دسووت آزاده آبت نکهیقبل از ا اما

 لباش قرار گرفت...
 چکاوک گرد شد... یچشما دوباره

 گفت: یهم با لبخند محو نیآبت
 ...؟؟؟یکن یم یریگ جهیخودتم نت ویگ یسره خودت م هی_ چته دختر 

عکس  یکه مثل تو نیآبت یچشووما قیعم یحرکت محو مهربون یب چکاوک
از خودش نشون  یچه عکس العمل دیدونست با یبود شده و نم اشیجوون تر

 بده...
شو  نیکم لبخند آبت کم شماش پر لرز س هیرفت...مردمک چ  یریمثل درگ یح

قدم عقب رفت...جفت دسووتاش رو  کیشوودن...آهسووته چکاوکو رها کردو ...
باره به چکاوک نگاه کنه رفت  نکهی...بعد بدون ا دویصووورتش کشوو یرو دو

 سوار شد... نویسمت ماش



رفته بود  ادشیبودو...اصووال  سووتادهیسووردرگم همونجا ا جویهم گ چکاوک
 کنه... لیتحل هیرو تجز نیآبت یفکر کنه...چه برسه بخواد رفتارا دیبا یچجور

به اطراف نگاه کردو....بعد به  کمی...به خودش اومد ...نیبوق ماشوو یصوودا با
 رفت... نیسمت ماش

**************** 
ستشو یجاده تموم نم نیَا ه پس چرا ا -یقرار یبا ب چکاوک  ییشه...بابا من د

 دارم...
 ....میرس یم گهیساعت د کیتحمل کن... کمتر از  -نیآبت

 کردو گفت: نییباال و پا یصندل یخودشو رو چکاوک
 تونم تحمل کنم.... ینم گهی_ راه نداره...من د

...که نگاه کرد رونیچکاوک از پنجره به ب یدر پ یپ یکالفه از اصوورار ها نیآبت
 با حرص گفت: نباریچکاوک دوباره و ا

 ....نییکننم پا یپرت م نیخودم رو از ماش ایکنار  یزنیم ای_ مهندس 
مثل  قایلحن ،چکاوکو که دق نیکرد با آروم تر یبرخالف خشوومش سووع نیآبت

 کرد... متقاعد کنه : یبچه ها رفتار م
 یزیچ یعقرب ی...اگه مارابونهیبره ب نجای....امی_ چکاوک خانوم....خانوم حک

 کنم...؟؟؟!!! کاریبزنه من چ شتین
کوولوومووه کوولوومووه(  ... )سووووتینوو میووحووالوو زایووچوو نیووموون ا -چووکوواوک

 ....دا....رم....!!!شیمن...ج
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هش حرفو ب نیگرد شده به چکاوک که بدون خجالتو مصمم ا یبا چشما نیآبت
 زده بود...نگاه کرد....

 ها... هیزیدختر خوب چ یهم برا ایشرم ح -نیآبت
در  یداره...هرچ ایبه شوورمو ح یچه ربط –نازک کردو  یپشووت چشووم چکاوک

 ...گهیدر آدمه در عالمه د یبرعکس هر چ دمیشا ای...گهیآدمه در عالمه د
 با هم داشتن...؟؟؟ یدوتا جمله چه فرق نیاونوقت ا -نیآبت

 ....گهیعالمو آدم با هم عوض شد د یوااا...خب جا -چکاوک
 متوجه نشدم....هر دوتاش مثل هم بود... یزیمن که چ -نیآبت

شتباهرمینخ -با لج چکاوک شت ا شو با هم  یمن جا دهیشن ی...گو کلمه ها
شم فکر نکن متوجه نم سع یعوض کردم...بعد بحثو عوض  یدار یشم...که 

ره....اصوولنم  ینم ادمیرو  زایچ نیبره...من ا ادمی مویی...که من دسووتشووویکن
قدریا یفهمم برا چ ینم نشار یکن یبا من لج م یدار ن  رونیبرم ب یکه 

 کنم.... موییدستشو
با صووودا فوران کرد گهید نیآبت ند ی... که  یبل خب تو از بس  فت:  گ

ستغفرالله...خب دختر ینفهم سی....ا شت نم نیا م خونم که....دار یکه تو گو
 نداره.... تیها امن نجایگم ا یم

و بعد به  وفتهیتا تالطمش ب دیکش یقیحرفاشو زد ...نفس عم نکهیبعد از ا نیآبت
 کرد، نگاه کرد... یچکاوک که ساکت شده بودو مظلوم بهش نگاه م

نداره تو هم  تیخب اگه امن -گفت یدر اوج سووادگ یآروم یبا صوودا چکاوک
 ...ایباهام ب



گاه کرد....ا عیسوور نیآبت باره بهش ن قل تو نیدو سوورش  یدختر اصووال ع
ست ایبود...؟؟؟ شد  کمیحرفو زد...؟؟؟ نیا یبه د که بهش نگاه کرد...متوجه 

 سرش نبود... یهمون مورد اول درسته...عقل تو
را تو که نساختن ب ییکه دستشو رونیآخه دختر خوب...اون ب -متیبا مال نیآبت
 رو سنگ و خاک... یبر دی...بایبر

 ....و ادامه داد:دیکش یا گهید قیو با حرص نفس عم دیبر حرفشو
جا ه په ا چی_ اون حه...متوجه م نی...همش زمسوووتیهم ن یت  یشوویمسووط

 منظورمو...؟؟؟!!!
لند گشوواد شوودو ب تیاز عصووبان شینیب یفکر کردو بعد گلوله ها کمی چکاوک

 گفت:
 ...؟؟؟ینگاه کن یکه برنگرد یاراده ندار نقدریا یعنی....یمنحرف یلی_ خ

 کرد....بحث تیرو به کنار جاده هدا نیهمو....ماش یتو دیاخماشو کش نیآبت
 شد.... یم یتیثیداشت ح گهید

 شدو بعد به چکاوک گفت : ادهیپ نیزودتر از ماش خودش
 ...؟؟؟ییدستشو یبر یخوا ی...مگه نم یهست ی_ منتظر چ

 ادهیپ نی....با غرور از ماشوودهیبه مقصووودش رسوو نکهیخوشووحال از ا چکاوک
 شدو...:

به حرفم گوش م دی...خب باشی_ ا هم با  نهمهی...اگهید یدادیاز همون اول 
 ...یکرد یمن بحث نم
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کاوک نیآبت ها جلوتر از چ قدم  با  کاوک هم  که چ تاد... تاه  یراه اف ندو کو ت
 خودش رو بهش رسوندو گفت:

 ...؟؟؟!!!یای_ ِاِاِا ...تو کجا م
 ....یفکرشم نکن بزارم تنها بر یحت -همونجور اخمو نیآبت

 ....ردتیخواد جو بگ یگفتم...تو نم یزیچ هیبابا من حاال  -یبا نگران چکاوک
 یوحرکتو نداشت با دماغ رفت ت نی...چکاوک که توقع استادیاز حرکت ا نیآبت

 کمرش....
 دیلما یدلش بود، روبه چکاوک که دماغش رو م یکه تو یزیبرخالف چ نیآبت
: 

با نیا ری....در غامی_ منم همرات م ....تو دسووتم یبر دیصووورت تو هم ن
 یچقاچاق هی ایبزنه  شتیکه مارو عقرب ن ستیمن مهم ن ی...وگرنه برایامانت

سخرگ سنه برت بزنه...) و بعد با م ضافه کرد( نترس اونقدر اراده دارم که  یگر ا
 نگات نکنم...

نده  یدلخور از حرفا چکاوک ناراحت کن تادو در همون  نیآبت یبرنده و  راه اف
 هم گفت: نیح

 زبون تو....!!! شیمارو عقرب شرف داره به ن شهی_ ن
در سووکوت به دنبال چکاوک  دویهاش کشوودسووتشووو داخل مو یپنجه  نیآبت

 سووتیا یا کدفهیاز جاده دور شوودن...چکاوک  یکاف یبه اندازه  یرفت...وقت
به ز نیکرد...و آبت قدم م رویکه سوور کاوک هم  یمتفکر  زد...خورد بهش و چ

سخره بود که دلش بخواد تالف سمت جلو...م ضربه  یدوقدم پرش کرد   یاون 
د بود تا به ق یدرج م دی...چون باارهیدر ب نیتدماغش رو سوور آب یکننده  بودنا



شت  نیآبت ضربه مونده بودو دا سه...حاال هم که خودش لنگ در هوا از اون  بر
ت باال و لنگشو گشاش دیکرد...دماغش رو پر سرو صدا کش یفکر م زایچ نیبه ا
 کردو: یمکه در سکوت بهش نگاه  نیبا اخم برگشت سمت آبت نویزم

کاوک ظه شیچشوووا درو -چ قدم برو عقب تر...حاف ند  رو  یاسووالم ی...چ
 کن... تیرعا

ند نیآبت کاوک از حرص آت یپوزخ که چ فت...ه شیزد...  یجوره نم چیگر
 خچالی لیعزرا  نیصووورت ا یکه مثل داس مرگ رو شووخندویر نیتونسووت ا

چند قدم عقب رفتو ...پشووتش رو به چکاوک  نیکرد تحمل کنه...آبت یم یباز
 کرد....

 افتادو بلند و با استرس گفت: یزیچ ادیخواست کارشو بکنه...که  چکاوک
 به کار بندازو صوت بزن... توییطال یاون حنجره  زحمتی_ مهندس ب

س نیآبت یلبا یرو یمحو لبخند ست به  ستو...بعد د ش سشدو با بدج نهین  ین
 گفت:

 صوت بزنم...خودت بزن...!!! ستمی_ من بلد ن
 یتو روح اون حنجره  یکه گفت: ا دیآروم چکاوک به گوشووش رسوو یصوودا

 بوگندوت... هیدودکشه ذغال
 تر شد... قیعم نیآبت لبخند

 دیشلبش ک یهم با پشت دست به رو نیصوت چکاوک بلند شدو...آبت یصدا
 بود رو پاک کنه... دهیبه صورتش چسب شیتا اون لبخند رو که مثل سر
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صوت زدنش ادامه دادو مثال کار چکاوک  نکهیاز ا بعد شد...همچنان به  تموم 
 یکه صدا در فکر بود نقدریهم ا نیشد تا بترسوندش...آبت کینزد نیآروم به آبت

 رو متوجه نشد.... شدیم کیصوت چکاوک رو که نزد
ش کنار گو قایدق سووتادویپا ا یاز تأسووف تکون دادو...رو پنجه  یسوور چکاوکم

دو شووکه دسووتاش از هم باز شوو نیکرد...که آبت غیبه ج لیصوووتش رو تبد نیآبت
 خنده و گفت: ریبه سمتش برگشت...چکاوک زد ز عیسر

 _ مهندس گوشاتم مثل خودت هنگن...خواستم ...
شتناک آبت دنید با شو خورد...اما مثل هر دفعه مظلوم  نیاخم وح چکاوک حرف

 یالدر ح شل کردو افشویبود...ق یشاک نینشد...چون فوق العاده از دست آبت
 گرفتو گفت: یلحن الت دیکش یدماغش م ریکه انگشت اشارش رو ز

 برخورد االن...؟؟؟ جتیداش...به تر هی_ چ
 ادامه داد...: نویآبت یشونه  یدست محکم چند بار زد رو با

 ...یشی...بازم بزرگ میشی...بزرگ مین ی_ عب نره مسئله ا
 رهیگرد شده و نگاه خ یکردو با لحن خودش رو به چشما یمسخره ا یخنده  و

 رو خودش گفت: نیآبت ی
ان ...اصووف میکن بر شیبجم آت یهسووت یمهندس...منتظر چ ی_ بپا غرق نشوو
 منتظرست....

************************************* 
 شهیشدن...چکاوک ش یشلوغش رد م یابونایخ یبودن اصفهانو از تو دهیرس
و هم ر یکیهرچند کوچ یبا نگاهش هر صحنه  نوییبود پا دهیرو کش نیماش ی
د بلن یکه به نظرش جالب بود با صوودا یزی...ذوق زده در مورد هر چدیبلع یم



گ نی...و آبتدادینظر م کاوک ن به حرکات چ ند محو  با همون لبخ  یم اههم 
ذهنش نسبت به دختر خانواده  یتو شماریب یکرد از سوال ها یم یکردو...سع

 کنه.... یچشم پوش میحک ی
 لیتمام رونیگششتن...چکاوک از پنجره به سمت ب یرود م ندهیاز کنار زا یوقت

با ...دیکش یقیبست ؛ با ل*ذ*ت نفس عم یکه چشماش رو م یشدو...در حال
 گفت: یلرزون یصدا

شنگه... تا حاال همچ ست ... چقدر ق شنگ ینظره م نی_ چقدر فوق العاد  یق
 بودم... دهیند
 گفت: یناباور یبا صدا نیآبت

شنگه...؟؟؟اگه به گفته  نقدری_ واقعا ا سال رفت یق و  سفر خارج یخودت هر 
ته  مان خ هیخانوادت  یبه گف ندگ یا یطوالن یلیمدت ز مال ز  یرو شوو

 ...یدید یقشنگ تر ی...مطمئنن منظره هایکرد
ضا چکاوک شماش رو باز کردو با نار سته چ ش نیبه آبت یتیآه و با که حاله خوب

 سؤالش خراب کرده بود نگاه کردو گفت:
 قشنگتر از اونجاهاست... نجای_ ا

شو از پنجره به ب و شو  نباریدوخت و ا رونیدوباره نگاه سکوت به جنبو جو در 
 اطرافش چشم دوخت... یها ییبایز

سوور درش  یتابلو یافتاد که رو یون بزرگچشوومش به سوواختم نیح نیهم در
 اصفهان... ینوشته شده بود دانشگاه علوم پزشک

 رو گرفتو گفت: نیکت آبت نیعجله آست با
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 کنم نگه دار...نگه دار... ی_ خواهش م
 چرا نگه دارم...؟؟؟ –با تعجب  نیآبت

که خودشو سر جاش  یشد نگاه کرد و در حال یبه ساختمون که دور م چکاوک
 دوباره گفت: ینیغمگ یکرد با عجز و صدا یم نییباال و پا

 کنم نگه دار... ی_ خواهش م
 ونابیرو به کنار خ نیشوود...ماشوو یشووگفت زده م شووتریکه هر لحظه ب نیآبت

 کرد... تیهدا
کرد  یهم که صووداش م نیشوودو...به آبت ادهیپ نیپر شووتاب از ماشوو چکاوک

 رفت... یتند به سمت دانشگاه م ینکرد...با قدم ها یتوجه
شوودو خودش رو به چکاوک رسوووند...که  ادهیپ نیهم با عجله از ماشوو نیآبت

شگاه ا یروبرو سرت و  ییجورا کیبودو  ستادهیدان به  یعالم ناراحت کیبا ح
 کرد... یاطرافش نگاه م

 :دیپرس یآهسته ا یبا صدا نیآبت
 افتاده...؟؟؟ ی_ چکاوک اتفاق

 حواس گفت: یپر از بغض، ب ییبا صدا چکاوک
سخرم کرد نهمهی_ ا ص یم شتن تح شگاه التیبه خاطر ندا رار ق نجای... ا یدان

 نشد نشد... یقبول شده بودم...ول نجایبود دانشگاه من بشه...من ا
شده  هریکه مشکوک بهش خ نیبه خودش اومدو متالطم به آبت یناگهان چکاوک

 بود...نگاه کرد....
 اونوقت چرا نشد...؟؟؟ -متفکر نیآبت

 ...مینداشت شویمال بیفکر گفت: شرا یکه هول شده بود دوباره ب چکاوک



عد از ا یول له ب با  یرو دیحرف ؛ کف دسووتش رو کوب نیبالفاصوو دهنشووو 
نگاه لبخند کج نظاره گر گند زدناش بود ... هیکه با تمسخر و  نیبه آبت صالیاست

 کرد....
...فرزند میبود خانم حک یقشوونگ یگفت: شوووخ یبا لحن مسووخره ا نیآبت

 معروف تهران... ونریلی...ممیحشمت حک
رو گاز گرفت... هر  نشییهم گشاشتو لب پا یبا اندوه چشماش رو رو چکاوک

 ی وونهید هیحق داشت که فکر کنه چکاوک  نیبود...آبت دهیفا یگفت ب یم یچ
 خودش مزحکن... یخنده داره...و حرفاش هم به اندازه 

 ی..ب. نینگاه رو به سوواختمون دانشووگاه انداختو ...جلوتر از آبت نیآخر نیغمگ
سنگ زشیآم ریتوجه به نگاه کنجکاوو تحق س یم ینیکه هنوز روش  مت کرد به 

 رفت... نیماش
ه به نگا هینشووسووتو کمربند ش رو بسووت... نیداخل ماشوو نیآبت نکهیاز ا بعد

ش سرش رو به  سرده به پ هیتک شهیچکاوک که  گاه رو کنارش ن ادهیداده بودو اف
خواسووت  یبود...البته اگه م یعاد ریغ کمی یناراحت نیکرد ، انداخت...ا یم
کاوک غ یریگ جهینت نه...حرف چ ند د یعاد ریک  یرو یگه ایتر بود...پوزخ

 یخود که خوده چکاوک هم براش جواب یو ب یعاد ریلبش نشست...اونقدر غ
 رو روشن کرد.... نینداشتو سکوت کرده بود....ماش

************************************ 
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پارک نیماشوو نیآبت خل  تل بزرگ نگیرو دا عد از ا تیهدا یه کیکرد...و ب  هن
ت پش یکایپالست یچمدان خودش و چکاوک رو برداشت....به چکاوک که تو

 گشت ، گفت: یم یزیچ دنبال نیماش
 ستیغشا هم الزم ن یهتل داره...برا یرو که همرات اورد ییزایچ نیا ی_ همه 

 ...میخور یغشا م رونیب ایرستوران هتل  ی...تویدرست کن یزیخودت چ
کاوک فا یب چ به حر جه  بال چ نیآبت یتو نان دن  یم یزیدر سووکوت همچ
 گشت...

در  کیتپالسو یرو از تو یزیحال و گرفته چ یب یبه چکاوک که با صوورت نیآبت
دسووتاش...دسووت  یبسووته قرص رنگا رنگ تو نیچند دنیاورد نگاه کرد...با د

 دوباره حالش بد شده بود...؟؟؟ یعنیچپش منقبض شد...
 لحن صحبت کنه... نیکرد با آروم تر یسع
 چکاوک حالت خوبه...؟؟؟ -نیآبت

چمدون  عیزدش... سوور خینگاه  دنیبا د نیسوورش رو باال اورد....آبت چکاوک
بازو شیگشاشووتو دسووتش رو پ نیهارو زم تا  کاوک رو بگ یبرد  ما رهیچ ....ا

...بعد چمدونش رو  دویبگه خودش رو عقب کشوو یزیچ نکهیچکاوک بدون ا
که هنوز همونطور خشوووک شوووده دسوووت در هوا مونده بود  نیآبت یاز کنار پا

ار بعد از برداشتن چمدونش کن دویدر هم کشاخماشو  نیراه افتاد...آبت داشتوبر
سته  یکه همراهش راه م یچکاوک رفتو در حال ستش  یرفت د ساکش رو از د

بدون ه کاوک  ب بشیج یدسووتش رو برد تو یعکس العمل چیگرفت...چ ه و 
 راهش ادامه داد...



 یاتاقاشون رو گرفتو ، سوار آسانسور شدنو ...حت دیکل نیکه آبت یطول مدت در
س یکه جلو یوقت شون ر باز کرد  یدیدر اتاق چکاوک رو با کل نیآبت دنویاتاقها

مدونش رو گرفتو ...وارد  عدهم چ نان سووکوت کرده بود...ب کاوک همچ ...چ
 اتاق شده و درو بست...

سش رو فوت کردو داخل اتاق  یکالفه  یسردرگم از حالو هوا نیآبت خودش نف
 اتاق چکاوک بود؛ رفت... یخودش که روبرو

که  ینفره ا کیتخت  یکه توش بود رو یاتاق یبدون توجه به فضوووا چکاوک
شووده  رهیکه به سووقف خ ی....در حالدیکنار پنجره قرار داشووت...دراز کشوو

کاش  یچشوومش سوور خوردو رو یقطره اشوووک از گوشوووه  کیبود.... مت
ع شوورو شیمثال واقع یکه خانواده  یا یباز نیخسووته بود...از ا یلیافتاد...خ
ش خود نکهیمسووخره شووده بود، بدون ا یباز نیا گریباز نکهی... از انکرده بود

 دونستی...نمنکهیشد که نبود.... بدتر از همه ا یم هیشب یزیبه چ دیبخواد....با
 داشووت.... نگاه تمسووخر نیآبت یبرا تیاز فاش شوودن واقع یبیترس غر هیچرا 

رد هنوز ک یصووحبت م نشیاز دانشووگاه و هز یوقت نیآبت یکننده  ریو تحق زیآم
 ی...چشووماش رو بسووتو صووورتش از اشووکادادیچشوومش بودو آزارش م شیپ

 شد.... سیروونش خ
ساش رو عوض کردو بعد...م*س*تق نکهیبعد از ا نیآبت شد، لبا به  میوارد اتاق 

ش دش ز جانیه کمیرود  ندهیزا یمنظره  دنی...ددیسمت پنجره رفتو پرده رو ک
ست خودش از یم نکهیا ینه برا یکرد...ول مدت ل*ذ*ت  نیمنظره در ا نیتون

 ببره...نه...!!!
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خواسووت انجام بده فکر  یکه م یرو مشووت کرد و چند لحظه به کار دسووتاش
شت ب ینم جانشیفقب چند لحظه...چون ه یکرد....ول ه فکر کنه....ب شتریذا

 سمت چمدونش رفتو لباساش رو هم برداشتو....از اتاق خارج شد...
که  ی...صووداش رو صوواف کردو...در حالدیاتاق چکاوک که رسوودر  یروبرو

 تونست لبخند محوش رو محو تر کنه ...در زد... ینم
شن چکاوک ست یصدا دنیبا  س ستو پاش به  یدر ...با  شد.... د از جاش بلند 

فاصله خورده بود کرخت شده و.... صورتش هنوز از  نیکه در ا ییخاطر دارو
نگاه  نیخمار به آبت ییود...درو باز کردو با چشماب سیبود خ ختهیکه ر ییاشکا

و ناخوداگاه مح شچکاوک لبخند ی ختهیاوضوواع به هم ر دنیبا د نیکرد ...آبت
 توش یکه نگران ییشوود....به جلو خم شوودو...با صوودا دی...ناپدیچیتر که ه

 خودش رو هم متعجب کرد ؛گفت:
 _ چکاوک حالت خوبه...؟؟؟

 گفت: یآهسته و کشدار یبا صدا چکاوک
 _ خوبم....

شو بدون ترد نیآبت ستا م چکاوک رو گرفت و آرو فیظر یجلو بردو بازوها دید
 تکونش داد...و:

 خوب...؟؟؟ یگ یحالت م نی_ تو به ا
شده بود با  یدر حال چکاوک سته تر  صداش آه شماش خمار تر و ولوم  که چ

 گفت: یا دهیکشدار و لبخند ماس یهمون صدا



 یبرا ینگران نیبگم تو چته...؟؟؟ ا دیشده مهندس...؟؟؟!!! من االن با ی_چ
 دمی...؟؟؟!!!شاتیشخص یادب و ب یسواد و ب یدختر ب هی ی....؟؟؟؟براهیچ

 صندوق امانتته ...هاااان...؟؟؟!!! یبرا ینگران
 سووتیشووناسووم...الزم ن یبابا من تورو م الیخ یزدو ادامه داد: ب یخند زهر

 ...یارزش کن یب زیچ هی رهیخودتو درگ
ستا بعد شده  یهم بازوهاش رو آروم از د ش رونیب نیآبت یشل   یدر حال دویک

 رفت تا بتونه در رو ببنده : یقدم عقب م هی
ق ن تارات ضووودو  ف مش ر ه چرا  گضوووهی_  نو  م چرا   یم جی...؟؟؟!!!

 هیطرفم...)  یتیآدم چند شخص هیکنم با  یاوقات حس م ی...؟؟؟!!!بعضیکن
 ( مثل خودم....ولش کن...برو راحت باش...گهیزهر خند د

 ینگاه کرد... نفسشو با ناراحت شیخال یچند لحظه به جا نیدرو بست....آبت و
چکاوک واقعا  یهم گشاشت....حرفا یدادو چشماش رو چند لحظه رو رونیب

ذهنش اکو  یسوال تو نیتلخ بود...واقعا اون چش شده بود....؟؟؟!!!!چند بار ا
 یفقب برا نتفکر که او نیشوودو...عاقبت مصوومم چشووماش رو باز کردو با ا

ندس حک یتیمسووؤل کاوک همون  ایداره ... میکه دربرار دختر مه به قول چ
مانتش....ا ندوق ا هاروداره...پس  نیصوو تار  باریرف محکم تر در  گهید ک

 اخم...!!! یحت ایبدون لبخند...!!!و  نباریزد...ا
شماش رو باز کرد...چرا ا یالفگبا ک چکاوک سر نم نیچ فهمه که اون االن  یپ

 یغمو غصه هاش بره...با قدم ها یبا همه  یقرص لعنت نیبخوابه ، تا اثر ا دیبا
 نگاه کرد... نیاز درز چشماش به آبت نباریکوتاه درو باز کردو ا
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ون ج یبگه رفت داخل...چکاوک اونقدر خوابالو و ب یزیچ نکهیبدون ا نیآبت
کا که شووو نه...فقب دلش م یتیبود  به...اونم هر  ینک بخوا خواسوووت 

 یخودش عالم یهم برا دنیخواب سووتادهی...چشووماش رو بسوووت ...اییجا
 داشت....

چکاوک رو برداشووتو...چمدون خودش رو  یچمدون دسوووت نخورده  نیآبت
چکاوک که سوورش رو خم کرده بود رد شوودو  یاتاق....از جلو یگشاشووت تو

 گفت: یو دستور یجد یلیخ
 ...ای_ دنبالم ب

که رفتو د چند  نی....چمدون رو زمسوووتین یاز اومدن چکاوک خبر دیقدم 
دختر انگار قصوود آدم شوودن  نیگشاشووتو با اخم به سوومت چکاوک رفت...ا

 نداشت...
 دست به کمر گفت: ستادویچکاوک ا یروبرو

با دادو  دیبا...؟؟؟حتما یاینم ی...؟؟؟برا چیکن یم کاری_ معلوم هسووت چ
 ...!!!؟؟؟یرو انجام بد یکار هی دیبهت بفهمونم که با ادیفر

 سکوت کرده بود.... ریهمچنان سربه ز چکاوک
ا شووده بود....ب یعصووبان کمی شیتوجه یکه از جواب ندادن چکاوک و ب نیآبت

 بهش دادو : یچکاوکو گرفتو تکون یدست شونه  کی
 باتوام... ی_ ه
ل عکس والعم نیسوور خورد ...ناخوداگاه آبت نییتعادل رو به پا یچکاوک ب که

راه گرفت...با  نیخم شووده...چکاوکو ب یینشووون دادو با دوتا دسووت و زانوها



سووبتا ن یتکون محکم به چکاوک دادو با صوودا هی... ینگران کمیتعجب و البته 
 گفت: یبلند
 ..( چکاوک..ادیبا فر بایچکاوک...چت شده ...؟؟؟) تقر ی_ ه

سمت زم یتکون چکاوک شده  سته بلند  نیخوردو همونجور خم  سرش رو آه
 سرخش گفت: یدرز چشما ونیکردو از م

 بخوابم... کمی ی_ چته بابا...اگه گشاشت
 : خوااااب...؟؟؟ یبا شگفت نیآبت

 ...؟؟؟یزن یداد م یکردو: َاه چته بابا ه یزیاخم ر چکاوک
ش رو که توشه دوباره چشما یتیباعث شد که بدون توجه به موقع نیآبت سکوت

 یگرد شووده نگاهش رو به اطراف اتاق گردوند...رو یبا چشووما نیببنده....آبت
 میبار مصوورف آب ن هی وانیل هیچکاوکو  یتوجهش به بسووته قرص ها یپاتخت

 خورده جلب شد...
ها نفسووش خاطر اثر دارو به  باره پوف کرد...همون... شوووده  نجوریا رو دو

صاف ا سته  شستادویبود...آه  به چکاوک که کمی...دی...چکاوک رو هم باال ک
 یارو مک نیفکر کنه چرا داره ا نکهیبود نگاه کردو...بدون ا دهیانگار واقعا خواب

شونه ها هیکنه ...  ستش رو دور  ست  ید  ریرو ز گشیدچکاوک حلقه کردو د
رفت سمت اتاق خودش که  دیزانوهاش گشاشتو در آغوشش گرفت...بدون ترد

کنار پنجره گشاشتو ...  یتخت دو نفره  یدرش باز بود...چکاوک رو آهسته رو
ست  هم انجام  گهیکار د هیبعد هم چمدونش رو اورد داخل اتاق.... دلش خوا

تا انت یبده...که انجامش داد... پرده  ز ا یوقت ینجوری...ادیکشوو هاپنجره رو 
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زده بشووه....  جانیه کمیرود  ندهیزا دنیتونسووت از د یشوود م یم داریخواب ب
ند محو تاق بره  یلبخ کاوک زدو خواسوووت از ا مل چ از تصووور عکس الع

تادیوسووب راه ا ی...ولرونیب خت سوو نار ت ته رو برگشووتو ک قدم رف ند  ...چ
ستش رو د تبه چکاوک نگاه کردو عاقب دیبا ترد کمی...ستادیا  ی...م راز کردد

 ....هیفیدونست کار کث
 بشه.... الشیخ یتونست ب یبود که نم ییاالن از اون زمانها یول

...به نظرش دیکشوو رونیچکاوک رو دونه دونه از پاهاش ب یآهسووته جورابا پس
شنگ خواب رخت یگند تو یعرق کرده و پر از بو ینبود که آدم با جورابا یکار ق

 بره...
رفتو داخل اتاق خودش شووود....بعد از  رونیکه تموم شووود....از اتاق ب کارش

 استراحت کنه.... کمیگرفت اون هم  میدستاش رو شست....تصم نکهیا
ش یوقت شماش رو رو دویدراز ک شت به ا یچ شت...دا موضوع فکر  نیهم گشا

عد از ا یم ند ی... موها نکهیکرد...که چرا ب و  کرد دایرختخوابش پ یتو یبل
تختو عوض  ی هی...به محمد نگفت رو دهیوجه شووود، چکاوک اونجا خوابمت

 به چکاوک بگه...!!!! یزیحداقل خودش چ ایکنه...!!!
کاوک عد از ا یاز شووودت ضووعف اخم چ کهیکردو ب زد  یجاش غلت یتو ن

اطرافش نگاه کرد و  ی بهیغر بیبه مح یجیبا گ کمیچشووماش رو باز کرد ...
سر ستش مال یتو عیبعد  شت د شماش رو با پ ست...چ ش ه بازم ب دویجاش ن

گاهش از پنجره  که ن گاه کرد... به منظره  یاطراف ن نارش  رود  ندهیزا یک
ره سمت پنج دیتخت دوزانو کش یاصفهان بود...با ذوق خودشو رو ونافتاد...ا

 ...دیروبروش رو بلع یو با چشماش صحنه 



شت...اون مطمئن بود که کردو متفکر  یاخم هیبعد از چند ثان یول به عقب برگ
اومدو در  نیینفره بودو اون سوومت اتاق قرار داشوووت....از تخت پا هیتختش 

کرد چشوومش به  یچروک شوودش رو صوواف م یو مانتو یکه روسوور یحال
ستش چونش رو لمس کرد...بع  دجوراباش که کف اتاق بودن افتاد...وااا...با د

 اومده بود در اتاقش...حرفاش نید که آبتاوم ادشیمغزش به کار افتادو  یاز مدت
ت تخ نیا یرو دنیاتاق ....خواب نیمطمئن بود اومدن به ا ینبود...ول ادشیرو 

 ...نهیدراوردن جوراباش کار آبت یو حت
 نیآبت نکهیاجازه رو بهش نداد...با ا نیا قشیاخم کنه...اما لبخند عم خواسووت

 یاوقات هم پسووره خوب یگاه یداد...ول یتلخ بودو با حرفاش آزارش م یلیخ
 یدرون وجودش بود...ول ییجا هیاون عکسا  یتو نهیشد...مطمئنا هنوز آبت یم

 زاره که خودشو کامل نشون بده... یدونست چرا نم ینم
ست ناراحت ینم دلش صاش رو  یها یخوا و...با  ارهیب ادشیقبل از خوردن قر

 ه...مسافرت رو خراب کن نیفکر کردن بهشون ا
سف یصدا صت فل ش شتریب یباف یقورر معدش فر رو  شیرو ازش گرفت...گو
 یبه معده  قهیدق 30-4 دنیاوردو به سوواعتش نگاه کرد...با د رونیب بشیاز ج

 نواش حق داد که ترومپت بزنه... یب
سمت اتاق آبت یرود کردو با خوش ندهیبه زا گهینگاه د هی شنیرفت   هیت در ...پ

ثان دویکشوو قینفس عم ند  عد از چ باز و آبت هیدر زد... ب  تیخان رؤ نیدر 
 ...یتیشد...اونم چه رؤ
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...که دوشش بود ینسبتا کوتاه هم رو یحوله  هیبه کمرش بسته بود... یا حوله
رو نپوشووونده بود...و  یا گهید یاز کمرو بازوهاش جا یاز قسوومت ریالبته به غ

بودو  سیموهاش هم خبود... دیکامال در د سووشیخ ویوشووکم عضووالن نهیسوو
 ....دیچک یقطرات آب ازش م

سرفه  یصدا با شما نیآبت یتک   یی،چکاوک که تا اون لحظه با دهن باز و چ
 رو از دست ینکرده صحنه ا ییحد ممکن بازشون کره بود تا خدا نیکه تا آخر

گرفت باال و بدون توجه به لبخند کج  شوونینده ... صووورتش رو با همون پوز
 بدون فکر گفت : ن،یآبت

رو دسوووت اون مرده تو  ی...زدیدار یباحال کلی... عجب هزی_ بابا دمت ج
 ترمناتور...

 ...نییپا دینگاهش رو کش عیضا یلیدوباره خ و
 صورت چکاوک برد یزد... صورتش رو تا جلو یکه حاال کامل لبخند م نیآبت
 ود گفت:ب دیبعکه ازش  یطنتینگاهش رو متوجه خودش کرد با ش یوقت نوییپا

 _ قابل شما رو نداره خانوم....
شن چکاوک  یمل میکه در حد ت دیحرف تازه به خودش اومدو تا فهم نیا دنیبا 

 ....نییحد ممکن سرخ شدو....سرش رو انداخت پا نیگند زده...تا آخر
... با رهینگاهش رو از صورت قرمز چکاوک بگ نکهیبدون ا ستادویصاف ا نیآبت

چکاوک رو از اون حالو هوا  نکهیا یکه دوباره کج شووده بود...برا همون لبخند
 دور کنه گفت:

 ....رونیب میتو تا من حاضر بشمو بر ای_ حتما گشنت شده...ب



 یم دهیشوون یکه به سووخت یآهسووته ا ی...با صوودا نییبا همون سوور پا چکاوک
 شد...

 _ نه منم برم حاضر بشم....
 محکم بست.... اتاقشو درو یشد تو میج یفور و
...کف خنک دسووتاشووو رونیدادو نفسووش رو با شوودت داد ب هیپشووت در تک به

رو از سورش  شی...روسوورنهییصووورت داغشووو...رفت سوومت آ یگشاشووت رو
 نگاه کرد...زمزمه وار گفت: نهییآ یسرخ شدش تو یبه گوشا دویکش

 ...ییایح یگه عجب دختر ب یبا خودش م نی...االن آبتی_ چکاوک گند زد
تخت نشووسووت...از قصوود اون کارو نکرده  یرو یدیعقب رفتو با نام عقب

 یکلیعجب ه شییخدا یذهنش نقش بست...ول یتو نیآبت کلیبود...دوباره ه
 داشت....چشماش گشاد شدو بلند به خوش گفت:

 ...دیچشم سف ی_ دختره 
صورتشو  یصورتش کرد....دستش رو گشاشت رو یچک محکم حواله  هی و

 ....دیلآهسته نا
 بود.... ستیب یلیخ کلشیگم...ه ی_ خب بابا مگه دروغ م

 رو محکم تکون دادو: سرش
....دارن از راه به درت نهیاطیشوو یندا نای_ نه ...نه ...نه....بهش فکر نکن...ا

ند ی نهیاون بوز رهیکنن....اصووال تقصوو یم نه...بوز هیه نه...  نهیکه ...
ه اون دختر چشم گوش بست هی یکه جلو هییآفرقا لیاون گور رهی...تقصکهیکوچ
 کنه... یعرض اندام م یجور
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گرفت....از  شگونیچند بار از خودش و نکهیرو تکون دادو....بعد از ا سرش
 جاش بلند شد تا حاضر بشه....

خت ت یچمدون بازش رو یبا شوک روبرو نیآبت یاتاق اونور یکه تو یحال در
 کرد.... یاه مداخلش نگ یبود و به لباسا ستادهی،ا

سووپرد....  یکردو آماده کردن چمدونش رو به اون م یبه محمد اعتماد م دینبا
 یتو یلباسا ریز ایکمدش  یانتها شهیکه هم یاسپرت یچمدونش از لباسا یتو

وش ب دهیرو که با چکاوک خر ییاون لباسووا یکشوووش بودن پر شووده بود...حت
کدوم  چیه نهایکروات...کت...ا هی...یدرسووت حسوواب رهنیپ هی یحت ی....ول

 نبودن....
با کالفگ نفسووش مد خطو نشووون  یذهنش برا یفوت کردو...تو یرو  مح

 ....دیکش
گشاشووت  نشیماشوو یکه محمد همراه چمدون تو یاون دوتا جعبه کفشوو ادی

 نباشن... نجوریا گهیکرد اونا د یافتاد....فقب دعا م
راه  یکه تو یکفشوو نیمسووافرت رو با هم یشوود همه  یوگرنه مجبور م چون
با  دیخر یحوصووله  ی...ولدیتونسووت بره خر یبود سوور کنه...البته م دهیپوشوو

داخل  یلباسووا نیچکاوک رو نداشووت....دوباره نفسووش رو فوت کردو...از ب
مدون  ند آجر نیآسووت رهنیپ هیچ با  یبل  ونریشوولوار کتون کرم ب هیرنگ....

بودن  یرفت...تازه متوجه اندام نهیآ یجلو دیو پوشلباسار نکهی... بعد از ادیکش
نبود که محمد رو  دی...بعدیهم سوواب یشوودو با حرص دندوناش رو رو رهنیپ

 اخراج کنه....



هاش عد از ا مو نه کردو....ب کهیرو شووو  پشیت ی مهیادکلن هم ضووم کمی ن
 ...رونیپولش رو برداشتو از اتاق زد ب فیک چوییکرد...سو

 سلکیر یلیکرد خ ی...و سعرونیچکاوک هم از اتاقش اومد ب نیبا آبت همزمان
 نیکه آبت یموففق بود ...البته تا وقت میلیچپ...و خ یخودشووو بزنه به کوچه عل

سمتش...اگه همونجا جلو میم*س*تق با اون  نی...آبتستادیا یدر م ینرفته بود 
 هشج هیبا  زدو یزیر غی...با ترس جکمشیشوو یرفت تو یم شیجد ی افهیق

 کنار... دیخودشو کش
 دستش در اتاق چکاوک رو قفل کردو...بعد یتو دیزدو با کل یپوزخند نیآبت که

شده  عیبه چکاوک که ضوا نکهیبدون ا شوده در همون حالت پرشوش خشوک 
 بود...نگاه کنه...راه افتاد سمت آسانسور...

 وردی یم نیآبت نیسووره ا ییبال هیهم با حرص دنبالش رفت...آخرش  چکاوک
حاال  تادی یخونش م ای... حال  یاش...ول هید ایگردنش... وف  کیبه هر 

 کدومش رو شاخش بود...شک نداشت...
شدن...چکاوک تازه متوجه ت یوقت سور  سان شت ک نیمتفاوت آبت پیسوار آ ه پ

ض ستادهیبهش ا شد...به به بع شت ایبود؛  یقیشده بودن... نفس عم پیچه خو
 ...ددایکه رختخوابش م ییالمصب...همون بو دهیم میخوب ی...چه بو دویکش

 تنیه ....آبک دیکش یقینفس عم نیآبت رهنیپ کیسرش رو جلو بردو.. نزد آهسته
 کرد... رشیسرشو به عقب چرخوندو غافلگ عیسر

http://www.roman4u.ir/


ضا به شت...با حرکت آبت یعجب عالم یگیبه  س نیدا بود  هدیدماغ چکاوک چ
با گنویبه کمر آبت با ابروها نیبه آبت یجی...همچنان   یگاش مباال رفته ن ییکه 

 کرد...زل زده بود...
ش یبه خوش اومدو با کند عیسر بایتقر اما که  ی...در حالدیسرش رو عقب ک

شو تو صورت یهم م یاخما سع یلیسرخ خ یکرد... با  ستو  یمزخرف  کرد د
 ...وفتهیکه پس ن رهیبگ شیپ

 یا لبخندب نیبزنه... در آسانسور باز شدو...آبت یتا دهنشو باز کرد تا حرف یول
تا کل فت  خارج شووودو ر تاقکش  به  دیکجو حرص درار از ا بده  قا رو  تا ا

 مسوولش...
 رفتو به خودش لعنت یداغون ...پا کوبون به سمتش م یهم با اعصاب چکاوک

ک مشکل فکر کنه که چکاو نینبود آبت دی...بعیباز عیضا نهمهیفرستاد...با ا یم
 داره.... ینسج
 بودو گفت: نییاومد کنار چکاوک که سرش پا نیآبت

 ...ارمیدر ب نگیپارک یاز تو نوی_ کنار در هتل منتظر باش تا من برم ماش
 به چکاوک مهلت حرف زدن بده رفت سمت آسانسور... نکهیبدون ا و

 یکه با خوش فکر م ی...در حالسووتادیدرو منتظر ا یهم رفت روبرو چکاوک
شکر... ا ایکرد...)) خدا شه ا نیکرمتو  سم سر  ازیپ نیا یمارو جلو نهمهیر دو

 ...؟؟؟ هان...؟؟؟!!!((یکن عیضا
حرکت  نیهتل نگه داشووتو بوق زد...چکاوک سوووار شوودو...آبت یجلو نیماشوو

 کرد...



ش یتو سنگ نیما شت حرف ینیسکوت  ه بزنه و ب یبود...و چکاوک جرأت ندا
 زل زده بود... ابونایخ
گاه مین نیآبت با د ین نداختو  کاوک ا فهیق دنیبه چ ند ی ا  یبغ کردش لبخ

 یسوواکتو خجالت زده گوشووه  ینجوریخواسووت چکاوک هم یزد...دلش نم
 کز کنه...پس خودش سکوت رو شکست..: یصندل
 ...؟؟؟یبخور یدوست دار ی_ چ

سرش رو برگردوند...با د چکاوک سته   نیآبت هنوزم دی...فهمنیلبخند آبت دنیآه
 همو... یتو دیهاشه...اخماشو کش یفکر سوت یتو

حالیبحثو عوض کن ویکن یجوانمرد سوووتی_ الزم ن ند  ی...در  که اون لبخ
...راحت باش  یبنداز کهیت یخوا یصورتته...اگه م یلجاورت ...همچنان رو
 رفتار کن... الیخ یدلت بهم نخندو...در ظاهر ب یمن آمادم...فقب لطفا تو

 گرفتو: یمثال متعجب ی افهیق تنیآب
 ...؟؟؟هی_ منظورت چ

 بلند گفت: یدندون قروچه کردو با صدا چکاوک
 مهندس.... ستشیرفتارت جالب ن نی_ اصال ا

تند  شووارژ بود که از لحن لیبا دل دی...و البته شووالیدل یب بویاونقدر عج نیآبت
 همو گفت: یتو دیکش یشینشه...پس اخماشو نما یچکاوک عصبان

 ...؟؟؟یزن ی...؟؟؟از کدوم رفتار حرف مهیمنظورت چ_ 
با  دویکش یزیر غی...جدیرس تیحرصو عصبان تیحرف به نها نیبا ا چکاوک

 :ییغویج غیج یصدا
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 سبز... هیانگور لی_ سر به سره من نزار گور
 یرو دیمحکم با کف دسووت کوب دویحرفش بادش خواب نیبعد از ا بالفاصووله

 ابروهاش رو با تعجب انداخت باال و تکرار کرد: نیدهنش...آبت
 ...؟؟؟ هیچ گهید نیسبز...؟؟؟؟ا هیانگور لی_ گور

سرش  هیچند ثان و شرمنده بود نگاه کرد... سوال به چکاوک که حاال  شتو با  برگ
 گردوندو...ادامه داد: ابونیرو روبه خ

 ...هستم...؟؟؟ستمی_ منظورت که من ن
 من من کرد...: چکاوک

 _ البته... البته که آره....
شماش از عیسر شد....د نیچ شاد  شکش از  کینزد گهیحرف خودش گ بود ا

 ...ادیخودش درب یدست کاراو حرفا
و با زد ی....لبخندسووتیدر شوورف گر دید یبهش انداختو...وقت ینگاه نیآبت

 گفت: یلحن آروم
ن ینداره...امروز نم یبی_ ع به... پس اسووتسوو حالم خو  یاًء مدونم چرا 

 بخشمت....
 و دوباره گفت : رهیزبونشو بگ ینتونست جلو چکاوک

عد از ا مه ب مهی_ معلو باز یها یسوووت نه قک  که کم از دل  یجور واجور من 
 کوکه... فتینداشت ک

ند نیآبت له  دیبودو...شوووا نیا دیشوووا لشینزد....دل یزدو حرف یلبخ حا هم 
کرد....اما  یم یاحترام یبهش ب دادویم یچکاوک که خوب بودو هرچند سوووت

 حس نبودو...چشماش پره اشک نبود.... یتلخ نبودو ب



 قیرو تزر یناشووناخته ا یبهش شووواد ییجورای نیبراش بس بود...هم نیهم
 ...کردیم
حسووو حال  نیا لیمهمه و دل یزیچ نیدونسووت چرا براش همچ ینم نکهیا با
 ...!؟!!هیچ
نان هم ی...ولدادیعشابش م یندونسوووتن کم نیا و براش بس  نیهمچ

 بس بود...!!! نیبود...هم
 دارم یدر سر شور امشب
 دارم یدر دل نور امشب

 امشب در اوج آسمانم... باز
 با ستارگانم.. یراز باشد

 دورم... ییعالم گو نیشوقو شورم...ازا کسری امشب
 خوانم در بر حور و ملک.. یکه رسم به فلک... سرود هست رمیپر گ یشاد از
 ساغر شکنم... زمیآسمانها غوغا فکنم ...سبو بر در

 دورم... ییعالم گو نیشوق و شورم از ا کسری امشب
 ...میگو یسخن نیماه و پرو با

 ...میجو یمه خود اثر یرو وز
 کاهم از غم ها... یشبها..م نیز ابمی جان

 و زهره را به طرب آرم... ماه
 بر لبها.. یز شعف دارم... نغمه ا خبرمیخود ب از

 دورم... ییعالم گو نیشوق و شورم ...از کسری امشب
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چونش گشاشووته بودو به چکاوک که با  ریدسووتاشووو به هم غالب کرده و ز نیآبت
سرش رو تکون م سته  شم ب ستوران ،با چ  یداد...و هر از گاه یآهنگ داخل ر

 کرد... یخوند...نگاه م یقسمت شعر رو غلب غلوط م هیهم 
تموم شوود...چکاوک چشووماش رو باز کردو حق به جانب رو به آهنگ  یوقت
 گفت: نیآبت

 ...؟؟؟ یدیتا حاال آدم ند هی_ چ
 :یچونش برداشتو همراه با پوزخند ریدستاش رو از ز نیآبت

 ...دمی...دلقک ند دمی_ آدم د
 خورد.... رو شیونیقاشق از بر هیچکاوک  یوارفته  ی افهیبعد بدون توجه به ق و

 نزدو شروع کرد به غشا خوردن... یحرف گهیشده بود د عیهم که ضا چکاوک
 ...؟؟؟نیمحشره...نه آبت نیا یعنیآقا  -بلند یبا ذوق و صدا چکاوک

 گاه کرد...بود ن رهیرود خ ندهیکرده بودو به زا بشیج یکه دستاشو تو نیبه آبت و
 آره قشنگه... -لب ریز نیآبت

 ذوق.... یَاه ب – زونیآو یبا لبها چکاوک
شت زل زدو لباش دو مرتبه  ندهیدوباره به زا و صله دا رود که چند قدم باهاش فا

 به خنده از هم باز شدن...
شت... یکه تو قهیاز چند د بعد بلند چکاوک آمد که  یصدا دفعهیسکوت گش
 گفت : جانیبا ه

 ...میسوارشون ش میبر ایرو نگا...ب قایاون قا نی_ آبت
هم  یکه چکاوک اشاره کرده بود نگاه کردو بالفاصله اخماشو تو ییبه جا نیآبت

 گفت: دویکش



 ممکنه... ری_ غ
شو به زم چکاوک شک م نیَاه آبت -دویکوب نیبا حرص پا نم که ک یکم کم دارم 

س شه...ب یتو  سالت با ش یم شتریو دو  شته با صدو دو رو دا ست یخوره  ون و 
 ... تایبچسبه پشت دندون مصنوع یکفقراتت پوک باشه و زبونت از خش

 چپ چپ نگاش کرد که چکاوک لباشو جمع کردو دوباره گفت: نیآبت
نا خودا گاه  یهسووت یانرژ یذوقو ب یگم...از بس که ب ی_ خب مگه دروغ م

آرتروز  یترسوو یکه م یاینم نیا یرسوووه....االنم البد برا یبه ذهن آدم م نیا
 آب... یتو وفتهیب اتیزانوت اوت کنه و دندون مصنوع

اوک رفت...چک یبلند به سوومت یبا اخم بدون توجه به چکاوک با قدم ها نیآبت
سرش تند تند راه افتاد در حال شت  بودو  لبش یرو انهیلبخند موز هیکه  یهم پ

 کرد... یرفتند نگاه م یکه به سمتش م قهایبه محل قا
ستو منتظر بودن که ....چکاوک  ستادهیها ا بیصف بل یتو  یودگ یرو رو ید

سر ساس کرد... سول عیکمرش اح سو سر  شت عقبو پ بخند که با ل دیرو د یبرگ
گاش م یفیکث جایکرد...ا ین قدر کاوک نم ن که چ  از روش تونسوووتیکم بود 

اسووتفاده  یا گهید زیچ ایحسوواس  ی...همون ضووربه به نقطه  شیشووگیهم
 یتر رفت... لرزه به تن چکاوک افتادو با ترس سووع نییپسوور که پا سووتکنه...د

که فشووار  نیکنه....آبت کتریبود نزد سووتادهیکه جلوش ا نیکرد خودش رو به آبت
شت که  سمتش برگ ساس کرد با تعجب به  شت اح  دفعهکیبدن چکاوکو از پ

 مانند بلند شد که گفت: ادیلرزان چکاوک فر یصدا
 ....شعوری_ دستتو بردار ب
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 دست دیلحظات د نیکه در آخر نینگاه ها به اون سمت برگشت....آبت ی همه
سر جلف سرد یپ شد...خون شته   شیشگیهم یکه کنار چکاوک بود از کجا بردا

شد...بازو ست داد....فکش منقبض  شت  یرو از د چکاوکو گرفتو هلش داد پ
شما سرخ تر م ییسر خودش...با چ سره که با  یشد روبه رو یکه هر لحظه  پ

 نیاز ب رو گرفتو قشی ی....به آرومسووتادیزل زده بود ا نیآبت کلیبه قدو ه ترس
 گفت: یدورگه ا یداد با صدا یدوندوناش که به شدت به هم فشارشون م

 هگیشووکونم که د یآقا پسوور....حاال دونه دونه انگشووتات رو م ی_ اشووتباه کرد
 ....ینکن ایگوه خور نیاز

 ...گشاشتو لرزون گفت نیآبت یدستا یبا ترس دستاشو باال اوردو رو پسره
 شو.... المونیخی....ترو خدا بمیخورد زی...چمی_ آقا ما غلب کرد

ند نیآبت نه د....ا -زدو یپوزخ به  دیبا یکرد یم ایخور زیچ نیاز یوقت نوید 
 ... یگفت یخودت م

شو از دور  و ستا شم تو ی قهید سره رها کردو با خ  یو...تدیصورتش کوب یپ
شدو  تیجمع سریهمهمه   ...اما قبلرنیرو بگ نیآبت یجلو اومدند تا جلو یک

شت رو نیرو مهار کنن آبت نیبتونن آبت نکهیاز ا شو گشا شتا یپا سره که  یانگ پ
شوود...اما  لندپسووره ب ینعره  یافتاده بودو محکم فشووار داد...صوودا نیزم یرو
پسووره حرکت  یانگشووتا یکفشووشووو رو یچنان با ل*ذ*ت پاشوونه هم نیآبت
 یشووودن....به صووورت ب ینم فشیکردن حر یم ی...مردم هم هر کاردادیم

ه به ...البت رهیتونسووت جلوش رو بگ ینم زیچ چیبودو ه یعصووبان یسووابقه ا
 جز....

 با التماس گفت: دویرو کش نیآبت یبا هق هق از پشت بازو چکاوک



 ...نیجون من ولش کن...آبت نی...آبتشیادب شد...کشت نی_ آبت
 یم صورت اشک یچکاوک که به پهنا دنیبا خشم برگشت عقب....با د نیآبت
 فوت کرد...به محض رونی....چشماش رو بستو نفسش رو با شدت به بختیر
صورت نکهیا شدو با  سره با درد از جاش بلند  شت...پ  ادید فرکبو یپاش رو بردا

 زد..
 ... وونهی...م*ر*ت*ی*ک*ه دیوان_ ر

سمتش خ نیآبت ای سرعت دو زیدوباره  سره به  شت پ ه بلند ک یدر حال دویبردا
 از اونجا دور شد... دادیبلند فحش م

شووونش و آروم  یرو نگه داشووته بود چند بار زد رو نیآبت یکه بازو یرمردیپ
 گفت:

 ...ستیبردار ن یمرد شوخ رتیپسرم ...غ ی_ حق داشت
شد...چند دق و شتنو  یا قهیاز اونجا دور  شون برگ شت همه به حال اول که گش

 منتظر نوبتشون شدن....
رو  دیکشوو یم قیعم ینفس ها ریرو که سوور به ز نیآبت یآهسووته بازو چکاوک

 گفت: یلمس کردو با ناراحت
 ...میبرگرد ایسوار شم...ب قیخوام قا ینم گهیمن د الشیخ ی... ب نی_ آبت

صووف  یبزنه صووواف تو یحرف یحت ایبه چکاوک نگاه کنه  نکهیبدون ا نیآبت
خودشووو، از پشووت  یجلو دشیچکاوک رو هم گرفت و کشوو ی...بازوسووتادیا

س سبوندش به  شت رو نشیچ شو گشا ستا  نیشونه هاش ...چکاوک ازا یو د
 ...ستادیبگه و همونجا ا یزیشوکه شد... اما جر ت نکرد چ نیحرکت آبت
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س نیفکر...تا به حال همچ یرفته بود تو قیت، عمهم در سوکو نیآبت  یاحسوا
سوزوندو طعم دهنش  یکه سرار بدنش رو م یخشم هیرو تجربه نکرده بود... 

س هیکرد.... یرو تلخ م سوزن م یح سوزن  شو  ستو پا  کرد .... با یکه هنوزم د
 چکاوک فشار داد... یپسر دستاش رو محکم شونه ها یآور ادی

شار  یکه از گلو یفیضع یآ یصدا با چکاوک اومد ... به خودش اومد و از ف
 دستاش کم کرد...

ک از بسووته پف هیو البته  بیبل دنی...بعد از خر دینوبت بهشووون رسوو باالخره
ش ستفرو ش قیکه کنار قا ید سب چکاوک..با پو نجات  ی قهیجل دنیها بود تو
 شدن... یقو شکل یدونفره  قی...سوار قا

اد هل فرست هیها بود اونا رو با  قیکه مسوول قا یدن...مردسوار ش نکهیاز ا بعد
ناراحت یرو که از ذوق  کاوک  نه...چ با  شیقبل یرودخو رو فراموش کرده بود 

 کرد گفت: یکه به آب نگاه م یشوق در حال
 آره...؟؟؟ گهید میپارو بزن دیباحاله ها...حاال ما با یلی_ خ

 همچنان گرفته و اخماش نیت آبتنگاه کرد...برخالف خودش صووور نیبه آبت و
 هم بود.... یتو
 لباشو داد جلو گفت: یناراحت با

 یکرد شووما هم مردونگ یغلط هی...اون گهیبهش فکر نکن د گهی_ مهندس د
جا یکرد مه چیدیمن حسوووابشووو رسوو یبه  فت پ ی...ه  یتموم شووود ر

 ها...حاال از ما گفتن بود... یش یم مونی...بعده ها پش ابیکارش...االنو در
 هیه خاطر گرفته بود ک نیبه ا شووتریچکاوک... االن ب یبرخالف حرفا نیآبت اما

اضووافه شووده بودو اون براش  شیقبل یهم به ناشووناخته ها گهید یناشووناخته 



 نیبخاطر ا دیبود...چرا با نینداشووت...االن سوووالش از خودش ا یحیتوضوو
جربه رو ت تششد نیبه ا نیکه قبل از ا یزیشد...؟؟؟چ یم یرتیغ نقدریدختر ا

 نکهیبه بعد تجربش نکرده بود...و ا شینکرده بود...بهتر بود بگه از ده سوووال پ
نه و ازش سر بز یکار نیبشه....که همچ یرتینبود تا به خاطرش غ یاصال کس

 بدونن فکر اون کارو با پسره بکنه....
خورد ، سرش رو به سمت چکاوک برگردوند  که به بازوش یمحکم یضربه  با

داد و با اخم  یجمع شده از درد ،دست مشت شدش رو ماساژ م یکه با صورت
 کرد.... ینگاش م
و پار یوقت خودتو خسووته نکن هیتروخدا شووما  -حق به جانب گفت چکاوک

 یگره خوردت منظومه  یفضووا با اون ابروها یبرو تو نی...شووما فقب بشوویبزن
کشووف  دیجد ی ارهیسوو هیرو هم بزن...بلکه اون وسووب مسووطاش  یشوومسوو

 ...یکرد
که به چکاوک نگاه  یناخوداگاه ابروهاش از هم فاصووله گرفتو...در حال نیآبت
 ناخواسته رو لباش نشست.... یکرد ...لبخند محو یم

 اشاره کردوگفت: نیدستشو انداختو با تعجب به صورت آبت چکاوک
 ینم نکهی...دو ایمن در عجب ییاز پروو نکهیا کی...دهیم یسوووه تا معن نی_ ا

چرا عاقل کند  نکهی...سووه ایرو هم بزن یشوومسوو یبا ابروهات منظومه  یخوا
و  یمن در عجب ییکه از پروو نهیپنج هم ا زی...سه ممیمانیکه باز آرد پش یکار

که بهم  یبگ یخوایاالن م حاال  دیبا یکرد یآور ادیکه ممنون  پارو بزنم...
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ما برا شوووهیم  یم یرو دار امیکدوم پ قایکه دق یمن مشووخص کن یشوو
 ...؟؟؟یفرست

 تر شدو صورتش رو برگردوند جلو و گفت: قیعم نیآبت لبخند
ست دار شدم  نکهیخودت انتخاب کن...با ا ی_ هرکدومو دو ست متوجه ن در

 داشت.... هیبه قض یقسمت سه چه ربط
اومد نوک مغزم ...منم گفتم...خب حاال  دفعهیدونم  یخودمم نم – چکاوک

شت ست یکنم تو م یخودم...من فکر م یبه عهده  یکه انتخابو گشا  یگب یخوا
که بهم  ها یکرد یآور ادیکه ممنون  ته من پارو بزنم...الب  یاون اول اوال یتا 

 ...؟؟؟هیجمله....خب حاال نظر مثبت شما چ
 موافقم.... -نیآبت
و نگفت یزیچ گهیکرد به پارو زدن....چکاوک هم د حرف شووروع نیبه دنبال ا و

 اونم پارو زد....
 دور شدن.... شونیاز اون مکان اول کمی یوقت

کاوک فت: ا چ تاشووو از هم کش دادو گ فک  یبرا دهیهوا جون م نیدسوو پ
 خوردن....

 هیپاش برداشووتو ...درش رو باز کرد...با ل*ذ*ت  ریپفک رو از ز یبسووته  و
 ...دشیدونشو به دهن گشاشتو چشماش رو بستو با سرو صدا جو

 : نویصورت آبت یپفک رو گرفت جلو یرو باز کردو بسته  چشماش
 _ بردار...

 خورم.... ینم زایچ نیمن ازا -نیآبت
 ....نکهینخوره...مگر ا زایچ نیازا یشه کس یوا...مگه م – چکاوک



با ه کمی عد  ند نیفکر کردو ب مه داد  یبل  ینکنه فشوووار خون دار یوا یا –ادا
 ....؟؟؟

نه تو سو یتو زایچ نینبود ا ادمی دیخودشوو : ببخشو یجلو دیپفکو کشو عیسور
 رو دستم... یمون ی....میکن یوقت سکته م هی....هیعیطب

بنداز  ادمی: اشکال نداره .... دشیجو یکه م یرو خوردو در حال یا گهید پفک
 درست کنم...برا فشار خون خوبه... ازیهتل برات سوپ پ میرفت

ست ریز یبا خنده ا و سمت رودخونه برگردوند...آبت یپو شو  ا حرص ب نیصورت
سته  ست چکاوک ب یب ش رونیپفک رو از د شت پف هی....از داخلش دویک ک م

 انهیب*غ*ل چکاوک که دوباره موز یبرداشووت....و بعد بسووته رو پرت کرد تو
 مئنطم نکهیاورده بود...بعد از ا ریگ نیاز آبت ی...خوب نقطه ضووعفدیخند یم

 زاره داخل دهنش...خودش هم مشغول شد... یپفکا رو دونه دونه م نیشد آبت
بار هم در اوج  کی....دیسوویل یهم انگشووتاش رو با سوورو صوودا م یگاه هراز

 پفک هیخباثت با همون انگشتا 
 یوشاشووتش تهم که حواسووش نبود بالفاصووله گ نی...آبتنیسوومت آبت گرفت

شه  شخندین دنیدهنش...اما با د شتاش که دونه دونه  یگو لب چکاوک و انگ
داخل  اتیسرش رو برگردوند سمت رودخونه و محتو عی....سردشونیمک یم

شم غره  هیآب...و بعدش هم  یدهنش رو با چندش تف کرد تو به  کیش یچ
کاوک ر با بفتچ کاوک  که چ نداختو یالیخ ی... باال ا هاش رو  نه  با  شووو

 به رودخونه نگاه کرد... یخونسرد
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نار ک یشده بود....چراغا کیهوا تار گهیدادن ...د لیرو تحو قیقا نکهیاز ا بعد
 یآب منظره  یسووه پل رو روشوون کرده بودنو بازتابشووون تو یرودخونه و سوو

شنگ سته بودوبا ل*ذ*ت  یرو به وجود اورده بود...چکاوک رو یق ش چمن ها ن
 یکرد و از جنبو جوش مردم ل*ذ*ت م یقشوونگ اطرافش نگاه م یبه منظره 

 برد...
بود  دایکه پ نجورینگاه بهش انداخت ا هیبود... سووتادهیهم کنار چکاوک ا نیآبت
ذوقو شوووقش هنوز هم براش  نهمهیخواسووت حاال حاالها اونجا بمونه...ا یم

.. کشوووند . یا گهیبود...نفسووش رو فوت کرد و سوورش رو به طرف د بیعج
 اهشگن مینشسته بود و م*س*تق یکیهمون نزد یدرخت ریکه ز دیرو د یدختر

 شووونش افتاده یبود و شووالش هم رو دهیپوشوو یتنگ یلیخ یکنه ... مانتو یم
که دختر براش فرسووتاد ...به خودش اومد ؛ اخم کردو  یبود.... با ب*و*سووه ا

و ،با اخم نهیو دسووت به سوو سووتادهیکنارش ا دیبرگشووت سوومت چکاوک...که د
که  گهب یزیکنه...ابروهاش رو انداخت باال و خواسووت چ ینگاش م یدلخور

 شونه اش نشست ... یرو یاومدو بعد از اون دست یعطر تند یبو
ودو ب ستادهیشونش افتاد... همون دختره پشت سرش ا یو دست از رو دیچرخ

 کرد ... دستش رو اورد جلو گفت : یبا لبخند نگاش م
 ... جنابه... دیرمون خوش اومد_ به شه

درهمش مواجه  یبگه ....اما با سووکوتشووو اخما یزیچ نیمکث کرد که آبت و
 شد...

ست چرا داره از حرص م ینم چکاوک ست اول تا  یترکه ... دلش م یدون خوا
ه تا رو بکش رونیفره دختره رو که از گله سر بزرگش اومده بود ب یتونه موها یم



ها ادیدر ب غشیج بازو عدش هم اون  مه  یو ب که تو نیآبت یقلمب  نیا یرو 
گاز ب یبه نظر م شوووهیلباسووش برامده تر از هم تا خون  رهیگاومد رو اونقدر 

 یبود!!؟؟؟...اومده مسوووافرت دلبر ی...اصووال کتو شوولوارش کدوم گورادیب
شد...چه معن نیدختر ازا دهیم یکنه...چه معن شتباه  شه...نه ا سا بپو  دهیم یلبا

 نازک کردو بلند گفت: یلباسا بپوشه...!!!پشته چشم نیر ازاپس
 _ والله...

 چکاوک هر جفتشون به سمتش نگاه کردن... یصدا با
 زدو: یحیلبخند مل شیقلوه ا یبا اون لبا دختره

 ...زمیعز یگفت یزی_ چ
 زدو گفت: یخیو  یدندون قروچه کردو با حرص لبخند مصنوع چکاوک

 ...یآقا بگ نیبه ا دیبا زموی..عز_ اسم من چکاوکه.
گاه دختر جب اول ن به آبت یبا تع عد  کاوکو ب به  نیبه چ جب  با تع که اونم 

 یزد و در حال یبه خودش اومد لبخند عیچکاوک زل زده بود انداخت...سوور
 زاشت گفت: یم نیآبت یبازو یکه دوباره دستش رو رو

 خانوم کوچولو خواهرتون باشن نه...؟؟؟ نیا دی_ با
 چند بار پلک زد... یبا لوند نیروبه آبت و

 یبود نگاه م نیآبت یبازو یداشووت به دسووت دختره که رو میم*س*تق چکاوک
ساعت ه ته دلش بودو ت ستادهیبازوها ا نیهم نیکرد که ب یفکر م شیپ یکردو به 

 شد... یقلقلک م نیآبت میم*س*تق ریغ تیاز حما
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به  یچ دختره چه کرد... ندون قرو باره د خانوم کوچولو...!!!؟ دو فت...؟؟؟ گ
ست برداشوت یبرا یبودو تالشو سوتادهیا بیدسوت به ج لکسوویکه ر نیآبت ن د

عا ا یدختره نم گاه کرد...واق لب مخف نیآبت نیکرد ن جب ج  یمزخرف یع
 بود...برا همه مادربود برا چکاوک زن بابا...

 ....گهید یدندون قروچه  هی
 نازک دختره بلند شد که گفت: یصدا

 ..؟؟؟هی_ اسم من عسله...اسم شما چ
رخ صورت س دنیدونست چرا د ینم ینبود...ول یوضع راض نیاصال از ا نیآبت

شا یبهش م یحس خوش هیدرهم چکاوک  یشده و اخما شده  ثیخب دیده...
 ... دمیشا ایبود...

 ...نیبه دختره نگاه کنه گفت: آبت نکهیبدون ا یالیخ یبا ب پس
شو باال بردو  ادیمثال با ذوق ز دختره سم  شهی....من همیواااااا –صدا شق ا عا

 بودم... نیآبت
 ...نیآبت یوبه پهل دیکه بدنش چسب یکرد به صورت کترینزد نیخودشو به آبت و

شدنو ت گهید چکاوک سخره  ست تحمل کنه م رو در  نیاز آبت دنشیشن کهینتون
 ....دویبه جون خر کینزد یا ندهیآ

ورش کردو د نیقدم خودشو رسوند به دختره...بازوشو گرفتو با فشار از آبت هی با
با  بازوش رو کندو یبود به همون قلمه  دهیچسب چیبعد هم دستشو که مثل سر

 : دیلرز یکه از شدت خشم م ییصدا
 _ عسل جان بفرما تو دمه در بده....



 با همون دویکشوو رونیبازوشووو از دسووت چکاوک ب یسوواختگ یبا ترسوو عسوول
 گفت: شدیم دهیچکاوک کش یعصب یتارا ینازک که مثل ناخن رو یصدا

 ...یکن یم کاری...چکاوک جون چیوا ی_ ا
 زدو با تمسخر : یپوزخند چکاوک

 تا حاال جون شما شدمو خودم خبر ندارم...؟؟؟ ی_ از ک
 ...؟؟؟!!!یشد یعصب نقدریشده که ا ی...مگه چزمیعز یگ یم یچ -دختره

 پرو ... یشده...دختره  ینچیلئوناردو داو یچیه -چکاوک
سل نیریش نیبب -دختره ادامه داد یگرفت روبرو دیبا تهد انگشتشو ...من نه ع

نه خواهر ا زیعز خانوم کوچولو ام... نه  کاوکم ...عز نیتو ام... قام...من چ  زیآ
 ...یچسب یکه همش مثل چسب چوب بهش م میآقا ا نیمامانمم...و زنه ا

 که عسوول زد به اخم ینشووسووت...که با حرف نیآبت یلبا یرو یکمرنگ لبخند
 شد... لیتبد

ند دختره قابال پوزخ قا آبت نیفهمم چرا ا یحاال م -زد و یهم مت قدریا نیآ  ن
مثل توهه...خانوووووم  یا وونهیافسوورده و سووواکته...از برکات داشووتن زنه د

 .کوچولو..
 یحمله کرد سوومت دختره...موهاشووو گرفت تو دویکشوو یزیر غیج چکاوک

که  ییما...آددیکش غیج یبلند یکه عسل با صدا دیدستشو با تموم قدرت کش
 اون اطراف بودن به اون سمت نگاه کردن...

مه چه بفه ادویب رونیاز شوووک کار چکاوک ب نیتا آبت دیطول کشوو هیثان چند
سر ش عیخبره... سع دیک ست چکاوک رو از موها یجلو و  سل که  یکرد د ع
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نبودو همچنان با  هیجدا کنه... اما چکاوک ول کن قضوو دیکشوو یم غیمدام ج
 ...دادیقدرت تمام به کارش ادامه م

شو دور کمر چکاوک حلقه کرد...  یا دهیفا دیکه د نیآبت ستا شت د نداره ...از پ
 ...دیبلندش کردو با خودش به عقب کش نیاز زم
ستا شده بودو با  یچکاوک از موها ید شد اما هنوز دلش خنک ن سل جدا  ع

 کارش رو انجام یتا بره ادامه  زدیدسووتو پا م نیب*غ*ل آبت یتو تیعصووبان
 گفت: یبلندو پر از بغض م یبده...و مدام با صدا

 ...هیک وونهیبرم بهش نشون بدم د نیبزارم زم گمی...منی_ بزارم زم
 که دور شد بلند گفت: کمیبا ترس شالشو سرش کردو  عسل

 روانپزشک نشون بده... هیشک نکن...حتما خودتو به  ییتو وونهی_ د
شد...چکاوک با قدرت ب عیسر و ستو پا زد تا دختره هنوز خ یشتریدور   یلید

 فاصله نگرفته بره حقشو کفه دستش بزاره...
ش نیآبت اما شر یا یاز باز مونیپ چگانه ب یلیخ یوع نکرده بود...ولکه خودش 

چکاوکو به تالطم انداخته بود...چکاوک رو  نطوریکرده و ا یاون دخترو همراه
تا آرومش  یتو قه کرد  هاشووو دورش حل بازو ندو از روبرو  آغوشووش چرخو

که اون اطراف بود با اخم نگاه کرد...تا از اطرافشون پراکنده  میکنه....به هر کس
 بشن...

هنوز  ...امادیکشوو ینفس راحت نیآغوشووش آروم گرفته بود....آبت یتو چکاوک
بازوش حس کرد ...داخل  یکه تو ینداده بود که بخاطر درد رونینفسووش رو ب

 نشه... ادیبه فر لیاش حبس شد...تا تبد هیر



سر چکاوک رو نییپا به شدت تو ینگاه کرد...   یبازوش بودو دندوناش رو به 
هم فشوووار داد و لبش رو گاز  یکرد...چشووماش رو از درد رو یبازوش فرو م

 ...ادیگرفت تا صداش در ن
تونست چکاوکو از  یراحت م یلیکنه ...!!! خ یدونست چرا داره تحمل م ینم

شه ب بر کرد تا ص نقدریا ی...ولرهیگازش بگ نیاز ا شترینزاره ب رونویآغوشش بک
سته ازون جدال  شو  هیخود چکاوک خ ستا شار نیابت ی نهیس یروطرفه د داد  ف

 ...نیزم ی...تا بزاردش رو
صاف کردو  نیآبت ستش رو انجام داد...چکاوک مانتوش رو  صله خوا هم بالفا

 گفت: یآهسته ا یبغ کرده با صدا
که  مسووتین وونهیتو بود...وگرنه من د رهیتو بود...همش تقصوو ری_ همش تقصوو

فت  رهیکارا بکنم... همش تقصووو نیاز به من گ که اون دختره  تو بود....
 ...همش...وونهید

 من بود... رهیآره همش تقص -حرفشو قطع کردو نیآبت
شون شدن...آبت یبرا هردو ساکتر  سنگ نکهیا یبرا نیچند لحظه   نیازون جو 

 گفت: یجد یلیخ انیب رونیب
من هوزم گرسوونته...بجم  یاگه هنوز بعد از اونهمه خوردن بازو گهی_ خب د

 ...میجا غشا بخور هی میبر
 ...نیچپ چپ بهش نگاه کردو جلوتر ازش راه افتاد به سمت ماش چکاوک
نا ریز نیموقع خواب آبت شوووب ندو به رد د کاوک رو ینور چراغ خواب   یچ

 یبازوش نگاه کردو با لبخند لمسووش کرد...خوب شووود بازوش ورزشووکار
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ند د گهید کشیت هیبود...وگرنه االن  خاموش  یا گهینبود...لبخ عد از  زدو ب
 ...دیکردن چراغ خواب خواب

 یلثه هاش رو که بعد از اون گاز جانانه حسوواب یکل نکهیهم بعد از ا چکاوک
ساژ داد ...رفت تو یدرد م شو با فکر به اتفاقا یکرد با آب نمک ما  یرختخواب

 ....دیاون روز خواب
 **************************************************** 

 ...یکن یرو تکرار م یزیچ هیگفتم نه...چند بار  -آراد
ده ها...حاال که  یپا نم یدختره به هر کس نیبه خدا پسر...ا یا وونهید -سامان

 ...؟؟؟یکن یداده رد م شنهادیخودش بهت پ
 : ودیکوتاه و بدون ژلش کش یموها یدستش رو تو یپنجه  یبا کالفگ آراد
 : ودیکوتاه و بدون ژلش کش یموها یدستش رو تو یپنجه  یبا کالفگ آراد

 خوام... ی_نه نه...نم
 بلند گفت: ییجاش بلند شدو با صدا از

 ...من فقب ...من فقب...پر...یفهم یخوام چرا نم ی_ نم
 :دویدستش رو به صورتش کش یکالفگ با

 ....ی_ َاه لعنت
سوار کر یکه با تعجب نگاش م شاپیکاف یتو یآدما ونیاز م و شت... دن گش

ش سرش رو رو نشیما شت...حت یشدو  شن یفرمون گشا در هم  یصدا دنیبا 
 سرش رو بلند نکرد...

 آراد... یتو عوض شد -سامان



*ر*زه ه ی هیپا یکسوو گهید یناراحت هیصوواف نشووسووتو با پوزخند گفت: چ آراد
 ...؟؟؟!!!ستین اتیباز

 کردو : یپر از حرص یخنده  سامان
همه  نیروت کرده...اگه ا نیتو رو ازون رو به ا یفیکدوم جنس لط_ من موندم 

 ...هیدنیتو جواب داده...چرا من امتحانش نکنم...حتما مزش چش یرو
شدو با نا باور یمحکم یضربه  با ساکت  صورتش خورد  ه با به آراد ک یکه به 

زد نگاه کرد...انگشوووت  یصووورت سوورخ شوووده و گردن متورم نفس نفس م
 زدو: یشخندیخون...ن دنیلبشو با د یگوشه  دیشصتشو کش

نه انگار جد نهیبا آراد ب رتیحرفاسوووت...وگرنه غ نیتر از ا ی_   نیتر از ا گا
 ...ارهیب شیشونیپ یکه فشار به رگا زاستیچ

 یفقب خفه شو...نزار دوباره دست روت بلند کنم...م -یگرفته ا یبا صدا آراد
 کنم... یم مارستانتیب هیامشب راه نیهم یگالتو بازکن یادیاگه ز یدون

 لباسش رو صاف کرد... ی قهیبا حرص  ویصندل هیصاف نشست رو سامان
 هیروز به خاطر  هیکردم  یکه باشووه...فکر نم میهر کسوو ی_ باشووه داداش...ول

 ...یچند سالت بلند کن نویدوست چند یدختر دست رو
هت م نیرو هم یزیچ هی یول گه دختر خوب یاول ب  یاالن ب نی...همهیگم...ا
 یسرمون ه*ر*زه باز یشو...به قول خودت ماها که تا حاال قدر موها الشیخ

شق و ا میتون ی...نممیکرد شاعرا م زایچ نیبه خاطر ع  رییگن خودمونو تغ یکه 
 یشووبه م هی مویعند اراده ا میکن یدوروزه اولش آره ...احسوواس م یکی...میبد
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سره پ میتون سب م یپا یوقت ی...ولمیش مبرغیپ شقو حالمون و دوباره  ... ادیع
 روتوتو...

خوام  یم یآره ه*ر*زه بودمو پاش هم هسووتم...ول -گفت یبلند یبا صوودا آراد
ندگ نیکنم...از رییتغ حالم بهم م یز جاش بو یداره  مه  تعفن  یخوره...ه

ته... نم تازه ب یزندگ ینجوریا نیاز ا شووتریخوام ب یگرف  کی وسووتیکنم..من 
 یم یمرد چهل سوواله گ*ن*ا*ه کردم...ول هی یدونم اندازه  یسووالمه و آره م

 یهدف دارم که م هیادامه بدم...حاال  ینجوریخوام ا ینم گهیخوام برگردم...د
که م باش  به خاطرش عوض بشوومو مطمئن  ثابت م یخوام   یشووم...بهت 

 کنم....
لوت ج یخب بابا کس لهیگفت : خ دویکش یا ازهیخم یحوصلگ یبا ب سامان

صال موهاتو بلند کنو ر رییرو نگرفته...تغ س هیبزارو  شیکن...ا تنت  دمیفلباس 
هندوسووتان در جوار گرگر  یبر نکهیکن برو هند مرتاز شووو...فقب امشووبو قبل ا

سر پ کالی...آبررهمن که امشب تنهام...حوصلم سر ن یخونه  میبر ایراج خان ب
 ...رییتغ
 یبه چرتو پرتا یراد که تا اون موقع داشووت با کالفگچشووماش رو بسووت...آ و

 ی...نفسووش رو پر سوورو صوودا فوت کردو به سوومت خونه دادیسووامان گوش م
 سامان راه افتاد...

 ت:جلوش گرفتو گف یوانیمبل نشسته بودو در فکر بود که سامان ل یرو آراد
 رمیگ یم بیلب هی_ بابا امشبو به هندوستان فکر نکن خودم فردا اول وقت برات 

 ...یبنبئ یبر میم*س*تق
 گرفتو: کم چرتو پرت بگو... وانویل آراد



مه داد:ا یاشووواره ا وانیل به که دهیچ نیکردو ادا خوام  ینم گهی...؟؟؟گفتم 
 م*ش*ر*و*ب بخورم...

 ...هی...با آب قاطستین ایَاه بابا جمع کن خودتو...نترس غل – سامان
 خوام... یبه هر حال نم – آراد

 نیتا ا گهیکشوم...د یدورتو خب م شوهیبرا هم یبه جون خودم نخور -سوامان
 که آدم حالش بد بشه... اریدر ن یحدم مثبت باز

 هینگاه بر از اخم سووامان  دنیدسووتش نگاه کردو با د یتو وانیبه ل دیبا ترد آراد
 سره دادش باال...

سرش گ یا قهیپنج د هی شت... صدا جیکه گش ش یشد...با  سام یا دهیک ان به 
 ت:کرد گف یرو مزه مزه م وانشیل اتیروبروش نشسته بودو محتو لکسیکه ر

 ...ی...چوووووووووووو ی_ هووووووووووووووووووووووو
ست شدو رو نتون سته  شماش ب شو کامل کنه ..چ سامان با  یحرف مبل افتاد...
 رو برداشتو شماره گرفت: شی.... بعد گوشدیرو سرکش وانشیآرامش ل

 کارش تمومه...._ 
..._ 

 فهمه... ینم چکسی_ آره مطمئن باش...ه
..._ 

 کردو: یبلند یخنده  سامان
 رسونم... یم یدست هی_ باشه منم 

..._ 
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 منتظرتم... گهیساعت د میتا ن ی_ اک
 خند روبه آراد گفت: شیرو قطع کردو با ن یگوش

 ...قیکن رف ریی_ حاال تغ
سوواعت بعد زنگ خونه به صوودا در اومد...سووامان درو باز کرد و با لبخند  مین

 گفت:
 ترالن خانوم... نیی...بفرمانی_ به به ...سالم خانوم خانوما...منور کرد

 خم شد... کمی و
 ...زیکم نمک بر -ترالن
فت حال ر مه داد :  یکه شوووالش رو از سوور برم یداخلو در  داشوووت ادا

 کو...کجاست...؟؟؟
 تلخ گفت: یبا پوزخند سامان

فرار تاق  شی_ نترس  خل ا تر کردم بردمش دا حت  کارت رو را ندادم...
لم د شهی...چون همیبکن نکارویزاشتم ا یخواب...اگه دلم ازش پر نبود عمرا م

 ...یخواست برا خودم با ش یم
 خواستم... یآرادو م شهیمن هم یدون یخفه شو سامان...تو که م -ترالن

...وگرنه کارت به یدیجنب رید یدونم...ول یمبلو : آره م یشووسووت رون سووامان
 ...دیکش ینم نجایا

عا دلم نم یهم نشووسوووت رو ترالن بل: خودمم واق کارویخواسوووت ا یم  ن
و رد خوام باهاش باشووم یمن م یبار بهش گفت نیچند یگفت یوقت یبکنم...ول
 ...کنم یداشتنشش م یبرا ی...من هر کاردیبه ذهنم نرس یا گهید زیکرده...چ



 یدون یباشه...نم ایآسون نیفکر نکنم به هم یروشن کردو: ول یگاریس سامان
 زد... یکنه حرف م رییخواد بخاطرش تغ یکه م یاز هدف یامروز با چه حرارت

باشوووه هر کار هیبا خشووم: اگه هدفش  ترالن تا ب یم یدختر   الشیخ یکنم 
 زده بشه... نمیدست رد به س ایراحت نیکه به ا ستمین یبشه...من کس

 دادو: شک نکن که دختره... رونیرو ب گارشیدود س یلکسیبا ر سامان
سموم ترالن س یلبخند م سامان گرفت...پک گارویزدو  ست  بهش زدو  یاز د

 گفت:
 زن بشه... ندهی_ ممکنه در آ

 گفت: یخاموش کردو با بدجنس زیم یرو گارویس
ضمن منم دخترم...پس ب گهی_ د شه...در  ش یوقت  سس قرمزتو ی شهیزحمت 

 بهم بده...
 قه قه زد...سامان از جاش بلند شدو : و

 ... ادیخباثتت خوشم م نی_ از هم
 رفت بلند گفت: یخطاب به سامان که به سمت آشپزخونه م ترالن

 خود دارد... یجا گهی...آراد که دارمیرو که بخوام بدست م یزی_ من هر چ
م ... کاش من زمیعز ستین یکه شک نیظرف سسو به دستش دادو: در ا سامان

 ...ارمیتونستم تو رو بدست ب یمثل تو بودمو م
 مبل کنار ترالن نشستو با حسرت ادامه داد... یرو
 ...نهیهم ادیکه از آراد بدم م یلیاز دال یکی_ 

http://www.roman4u.ir/


که لباشو به گوشش  ینو در حالساما یپاها یرو دیبا ناز خودش رو کش ترالن
 کرد زمزمه کرد: یم کینزد
 ...ادیکه منم از تو بدم م یدون ی_ م

 سرش رو با لبخند چرخوند سمت ترالنو گفت: سامان
 ...دارترهیپا ادیکه بعد از نفرت به وجود ب یگفتن عشق شهی_ هم
 دیکش یم ینامر  یگردن سامان خطوط یکه داشت با انگشت اشاره رو ترالن
صدا نی...با ا سامان که اخم  ونیم دویبلند خند یحرفش با  خنده هاش رو به 

 کرده بود :
 آقا سامان... ستین ی_ مخ من زدن

 گفت: یکننده ا کیرو جلوتر بردو با لحن آرومو تحر سرش
مده...م کمیاالن  نیمن هم ی_ ول خوام  یکه..!!! م یدون یازت خوشووم او

نار ب کمیشووبو  هی نیهم هات ک مخ منو  یفکر کن یتون ی...تو هم مامیبا
 ...چطوره..؟؟؟یزد
 کرد... شیهمراه اقیسامان گشاشت...سامان هم با اشت یلبا یلباشو رو و
 م*س*تانه یاومدو با خنده ا رونیآغوش سامان ب یساعت بعد ترالن از تو مین

 گفت:
 هم با تو... نجایا یبرم سر وقت کارم...ساختن صحنه  دیبا گهی_ د

شو سا سس رو از رونویزم یاز رو لبا شمک زیم ی...ظرف  شتو با زدن چ  یبردا
 د...تخت افتاده بو یرو هوشیکه آراد ب یسامان رو تنها گشاشتو رفت داخل اتاق



ساش سمت آراد ...در حال لبا شو پال کرد...رفت  د که لبخن یرو کف اتاق پخ
ش در اوردو اون هارم پخش اتاق لباش بود لباسووواش رو دونه دونه از تن یرو

 تخت... دیسف یمالفه ها یکرد رو یکرد...ظرف سسو برداشتو خال
 لب زمزمه کرد... ری...ز دیاز تموم شدن کاراش کنار آراد دراز کش بعد

 یدون ی...هم خودت...هم عشووقت...هم ثروتت...میشوو ی_ تو مال من م
 یادی..درسووته بابام قدرت زاومدم. ایپولدار به دن یخانواده  هی یدرسووته تو

 ...سهیخس یلی...خستیفقب ظاهر قض نیا یداره...ول
صورت آراد نگاه کردو انگار که حرفاش رو م زیخ میآرنجش ن یرو  یشدو به 

 شنوه ادامه داد:
که برا قدر  با یبیپول تو ج ی_ اون به ا دیگرفتن ازش   درو اون در نیخودمو 

 نیدونم اونم دوستم نداره...باالخره داشتن زن بابا ا یبزنم...دوسش ندارم...م
باهات  نکارویا چوقتی...باور کن اگه مادرم هنوز بود هگهیمحسووناتم داره د

هام راه ب یقول م یکردم...ول ینم با گه  قت  یکارهر  یایدم ا عاشوو تا  کنم 
 دم... یبشم...قول م

شما ینگاه سته  یبه چ سش رو به ب یب سر رونیآراد انداختو نف ش فوت کرد...
 آرادو چشماش رو بست... ی نهیس یرو گشاشت رو

 هردومونه... یبرا یا یفردا روز طوالن میاستراحت کن دیآره ...با -ترالن
******* 

صووورت آراد افتادو باعث شوود آهسووته درز پلکاش رو باز  یتو دیخورشوو نور
تا  رهایبود...خواسووت دسووتش رو باال ب جیبه سووقف نگاه کرد...گ کمیکنه...

http://www.roman4u.ir/


 کرده ...با تعجب ریگ ییسوواعتشووو نگاه کنه...که احسوواس کرد دسووتش به جا
س رتیح دیکه د یزی...با چنییچشماش رو انداخت پا سش درون   شنیزده نف

 چه خبر بود...؟؟؟ نجایشد...ا حبس
به ...دید یبار چشووماش رو بازو بسووته کرد...آره حتما داشووت خواب م چند

گاه کرد...ا جایاطراف ن مان بود...آره د ن تاق سوووا نه  شوووبیکه ا مد خو  یاو
 نینگاه به خودش انداخت ...کامال برهنه بود...اون دختر هم هم هیسووامان...

در بشه... داریطور...با ترس سر جاش نشست که باعث شد ترالن از خواب ب
 گفت: یدورگه ا یبا صدا دیمال یکه چشماش رو م یحال

 ...؟؟؟زمیشده عز ی_ چ
 شووبیافتاد...؟؟؟د یچه اتفاق شووبی...د شووبیبه دختر نگاه کرد...د جیگ آراد
 یبا سوور درگم ومدی ینم ادشی یزیچ گهیشووده بودو...د جیمبل بود...گ یرو

 شده بود...؟؟؟ یشده بود...چ یدستاش گرفت...چ ونیسرش رو م
خودشووو کنار  عیآراد...اما آراد سوور یبازو یدسووتش رو گشاشووت رو ترالن
با نگراندیکشوو که  به ترالن  ماش ر رهیبهش خ ی... گاه کرد...چشوو  زیبود ن

 بود که سامان یکه همون دختر نیکه... ا نیآشنا بود...ا یلیدختر خ نیشد...ا
 افتاده بود...؟؟؟ یگفت...چه اتفاق یم

 شده آراد...؟؟؟ یگفت: چ ترالن
 گفت: دویخودش رو عقب کش آراد
با نوی_ ا ما ا دیمن  پرسوووم...شووو جایب ن یم کاریچ ن چرا یک ...؟؟؟

 وضع...!!! نی...؟؟؟اونم با ایینجایا
 بغض کرده گفت: ترالن



 ...؟؟؟!!!ادینم ادتی یچی_ آراد نگو که ه
 هان...؟؟؟ ادینم ادمی ویبلند : من چ یبا صدا آراد

 گونه هاش... یرو ختنیترالن ر یاشکا
 ...شبی...ما دشبیکه ما د ادینم ادتی...تو یعنی...یعنی -ترالن

ستاش شت رو د صدا یرو گشا شو با   یکرد...آراد با کالفگ هیبلند گر یصورت
 ...؟؟؟دیقرمز شده رو د یانداخت که مالفه  رینگاهشو ز

 کرده بود...؟؟؟ یچه غلط شبی...اون دشیشونیدستش رو زد به پ کف
ش نوییپا دیتخت پر یاز تو عیسر شلوارش رو پو امان رو س دی..با..دیبا عجله 

چه خبره...؟؟؟آره اون  نجایتونسوووت بهش بگه ا یکرد...اون حتما م یم دایپ
 شده...!!! یدونست چ یم

ش یتو رفت سمت م دهیسالن...نگاهش ک ش زیشد  سب مبلمان...پر از   هشیو
موهاش...با  نیدو تا دسووتش رو فرو کرد ب یم*ش*ر*و*ب بود...پنجه  یها

سامان ر شپزخونه... سوند به آ صبحونه م لکسیشتاب خودش رو ر شت   یدا
 خورد...

 گفت: یبلند یصدا با
 چه خبره...؟؟؟ نجای_ سامان ا

 ...دی...!!! زهرم ترک یکن یاعالن وجود م ینجوری...و:چته ادیاز جا پر سامان
 ؟؟چه خبره...؟ نجایچه خبره...؟؟؟ا نجایسامان ا – آراد
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خوش  ادیبهت ز شووبی...؟؟؟دیکن یچه خبره چه خبره م یه هیچ -سووامان
برو بزن  یخوا ی...؟؟؟خبر میهپروت ؛ از خبرا جا موند یتو یگششووته رفت

 تو ونزو ال زلزله اومده... شبید یگه...راست یبرات م رویشبکه خبر همه چ
 گفت: ادیبا فر آراد

باز ب ی_ کم مسوووخره  نه  یتو شوووبی...بگو چرا من داریدر  تو  یخو
 آغوشم بود...؟؟؟ یدختر تو هیصبح بلند شدم  ی...؟؟؟چرا وقتدمیخواب

 کار کردم...؟؟؟ یمن چ شبیعجز ادامه داد:سامان د با
 شبیکه د یزدم با اون همه م*ش*ر*و*ب یحدس م -درهم ییبا اخما سامان

 ترالن ... چارهی...بادین ادتی یزیصبح چ یخورد
 خوردم... قیم*ش*ر*و*ب رق وانیل هی بشیمن فقب د -آراد

مان ند سوووا قارو...!!! یپوزخ عد از ا ادینم ادتیزدو: آ کهیب  وانیل هیهمون  ن
ه ...!!!من چارمیبرم بازم ب ی...گفتیاومد فیکردو سر ک جتیم*ش*ر*و*ب گ

 ...یلومبون یدونستم تا حد مرگ م یم
 گفت: یرفته ا لیتحل یو با صدا یصندل ینشست رو یبا سست آراد

 شد...؟؟؟اون دختره چرا...!!! ی_ بعدش چ
مه  ادتی یچیه یراسووت یراسووت ینداد...که سوووامان گفت:پسوور انگار ادا

 ترالن... چارهی...!!!بستین
گو ترالن...ب چارهیترالن ب چارهیب یگ یم یگفت: چرا ه یبلند یبا صووودا آراد

 کردم...؟؟؟ یچه غلط شبیمنه احمق د
 سره من داد نزنا... یگفت: هووو یبلند یهم با صدا سامان

 :گفت یآروم یبا صدا نباریدستاش گرفت...که سامان ا نیسرش رو ب آراد



ست... که  نی_ ا شه و تو  یم هیمدته طوالن هیترالن همون دختر خواد باهات با
شانس بدش دیکن یقبول نم  شد تا دوباره از من بخواد با تو داشیپ شبی...از 

که تو خودت جایم احرف بزنم  پات یبود ن ته م*س*ت و  ...اون دختره لیو الب
قدریهم ا چارهیب کار ن که هر  هت  یچیه یکرد یتورو دوسوووت داره... ب

 ی..آراد م.یرابطشووو باهاش داشووت نیاتاقو اول یتو شیبرد یوقت ینگفت...حت
 تهران ... یاز خر پوال یکی یدردونه  زی...؟؟؟دختر عزهیک یدون
 یکنم...تو که م نکارویمن ا یزاشووت یم دیگفت : تو نبا یلرزون یبا صوودا آراد

ست ست یادامه بدم...تو که م ینجوریخوام ا ینم گهیمن د یدون م خوا یم یدون
 رو دوست دارم... یکیمن  یدونست یکنم...تو که م رییتغ

باره رابطه  نیحاال انگار اول یاخم کردو: َاه جمع کن بابا حالمو بهم زد سووامان
 ...!!!یداشت
رو  ی...اون موقع ها من کسیکرد لعنت یداد زدو گفت: اون موقع ها فرق م آراد

 دختر نبودم... هیمن تا حاال با  یدون یدوست نداشتم...خودتم م
 گفت: تیبا عصبان ساما

زنه...من که بهت گفته بودم  یکرده و حاال سره من داد م شویخوش شبی_ آقا د
 ...نگفته بودم بهت...؟؟؟هاااان...!!!؟؟؟میکن ینم رییوقت تغ چیامثال منو تو ه

 لرزان ترالن اومد که گفت: یصدا
 ...هیگر ری...و دوباره زد زستمیدختر ن گهی_ آراد من...من د

 از جاش بلند شدو گفت: یبا کالفگ آراد
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ساب یدینداره...تو که د ی_ به من ربط ست یندارم م یمن حاله درستو ح  یخوا
ش کیبهم نزد  یم تسین ادمی شمیچیرابطه که من ه هی نیکر نکن با هم...فین

به ر یتون ند شیخودتو   یدوسوووت دارم...براش م ویکی...من خودم یمن بب
 ....رمیمثل تو رو بگ یدختر امیممکنه ب ری...غرمیم

رابطم  نی...؟؟؟من اولمیبا هق هق گفت: مگه...مگه من چه جور دختر ترالن
 با تو بوده نامرد...!!!

لت خوب  یبا کالفگ آراد حا که  حالم خوب نبود تو  فت: من  و خشووم گ
 یزیچ تمیگوشوووت فرو کن...دختر یتو نویکنمت...ا یبود...؟؟؟من قبول نم

تونه حلش  یشووناسووم که م یم ویکی...من یبراش نگران یلی...اگه خسووتین
 کنه...

که  به سووامانو ترالن نکهیو بدون ا دیاتاقو لباسوواش رو پوشوو یرفت تو عیسوور و
 ...رونیکنه از خونه زد ب یبودن توجه ستادهیوسب سالن ا

 با حرص اشکاش رو پاک کردو: ترالن
 الیشووم...؟؟؟کور خونده اگه خ یم الشیخ یب ینجوری_ فکر کرده من هم

 دارم...!!! یکنه دست از سرش برم یم
 کمی ییخدا ی!!ولگفت: اوه اوه...بابا خشووم اژدها...! دویبا صوودا خند سووامان

 سوزه ها... یدلم براش م
 خفه... یکیکردو گفت: تو  یدندون قروچه ا ترالن

 شد گفت: یم کیکه به ترالن نزد یچشماش رو خمار کردو در حال سامان
تا یدون ی_ م  یم یخواسووتن یلی...خیشوو یم تیترب یب ینجوریکه ا ییوق

 ...یش



 نگاش کردو گفت: یبا پوزخند ترالن
 ....هیخوب زیتمدد اعصاب چ ی_ برا

***************************** 
ندگ یبا آشووفتگ آراد بار یم یران ند  بود تصوووادف  کیهم نزد یکردو...چ

نه....روبرو کار پر یک حل  مده  یترمز...نم یزد رو ایم دونسوووت چرا او
م االنش نیهم دونستی....مرنیازش بگ اشویکرد قراره پر یاونجا...احساس م

شده بودو قلبش به  ی...ولستیاون ن یبرا ایپر ست خودش نبود پر از ترس  د
کاردیتپ یم دتشووو با اون  کاوک هم نم ی... گه چ  یکه کرده بود...ا
 یحرف سووامان درسووت بود که نم یعنیدونسووت... ی...خودش که مدیفهم

 بده...؟؟؟!!! رییتونست خودش رو تغ
وسووب راه  یشوود و چند قدم رفت سوومت سوواختمون...ول ادهیپ نیماشوو از
 بشووید نیکه هم ی...وقتنهیرو بب ایخواسووت پر یم یی...اون با چه روسووتادیا

با   ادشی شوووبیاز د یچیبود...؟؟؟ه دهیدختر خواب هیم*س*ت کرده و 
سامان دروغ گفته  یگفت...م یسامان دروغ نم ی...ولومدینم گفت؟؟؟حاال 

 ...؟؟؟یبود پس چ دهیکه خودش د ییزایاون چ ی هباشه....هم
 خواست ... یکنه...نم یخواست به سوزش چشماش توجه ینم
چادرش رو رو رونیاز سووواختمون ب ایپر مد...کش  سوورش مرتب کردو  یاو

 یسراون پ یعنیکرد... ستیا یکس دنیبره که با د نشیخواست به سمت ماش
قدم یکه تو تادهیا شیچند  به سووواختمون مجله زل زده بود، آراد برادر  سوو و 

 چکاوک بود...؟؟؟؟!!!
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 خیشوودو نک انگشووتاش  یدقت کرد...آراه خودش بود...ته دلش خال شووتریب
 به خودش مسلب بشه... دنیکش قیکرد با چند بار نفس عم یکرد...سع

 شتریآراد ب یشد...آشفتگ یم کترینزد یآهسته سمتش رفت...هرچ یقدم ها با
ه نشووده بود...پنج ایفکر بود و انگار متوجه پر یتو قی....عمومدیچشووم م یتو
 و برگشت تا بره ....که ... ختشیبهم ر یموها نیدستش رو فرو کرد ب یها
 آقا آراد.... -صداش زد عیسر ایپر

 دنیبا د یقدم عقب رفت...ول کی ایکه پر یجور دیبه سمتش چرخ عیسر آراد
شما سته نزد یچ ست م کیآراد ناخوا شد...آره در شماش غرق دید یتر  ...چ

 قلبش رو چنگ زد.... یدست نامر  هیاشک بودن ...انگار 
 سالم کرد... یلرزان یصدا با

 کرد... تشیاذ شتریکه جوابش رو داد ب یآراد وقت یصدا یگرفتگ
 یوجودش به لرزه درومده بود ...با همه  یهمه  ایپر یکه از حضور ناگهان آراد

 شیچادر مشووک ونیکه م شیکرد...صووورت مهتاب یوجودش فقب بهش نگاه م
 تیرنگش که با معصوووم یدرشووتو قهوه ا یچشووما ومدویتر به نظر م یمهتاب

 نیا اقتیبودن....باعث شوودن تا چشووماش پر آب تر بشووه...اون ل رهیبهش خ
دوشووب نتونسووته بود وفادار  یکه حت یرو نداشووت... وقت تیو مظلوم یپاک

ود...به نب ایمثل پر یاون کسوو اقتیکوچولوش ...ل یبمونه... به قولش ...به پر
 ...دیتپ یم شهیتابانه تر از هم یقلبش هنوز هم ب یخدا که نبود...ول

 گفت: آقا آراد ...!!!حالتون خوبه...؟؟؟ یآروم یبا صدا ایپر
 اد گفتنت بشم فرشته کوچولو...((قربون آقا آر یدلش گفت )) اله یتو آراد



 ایتا پر دیچرخ عیاون همه اشووکو نداشووتن...سوور شیگنجا گهید چشووماش
 گفت: یدورگه ا یگونه هاش ...با صدا یرو ختنی...اشکاش رنهیشکستنشو نب

 ...!!!ستی_ حالم...؟؟؟نه...خوب ن
 گفت: ینگران یبا صدا ایپر

 شده...؟؟؟ شیزیافتاده...؟؟؟چکاوک چ ی_ اتفاق
 زد و: یلبخند تلخ آراد

 کردم... ی_ همه خوبن...منم خوبم ...شوخ
ش یازونجا دورشد...تو عیسر ایبه پر یبدون نگاه و سرع نشیما ستو با  ش ت ن

 از اونجا رفت...
 رد:لب زمزمه ک ریز یرفتن آراد زل زده بود...با ناراحت ریبه مس یجیبا گ ایپر

 !_ من ناراحتش کردم...؟؟؟!!
ستم ...هر چ یتو دمویکه اومد با هول از خواب پر یبلند یصدا با ش  یجام ن

سمو ب شد ...نف صدا تکرار ن ستم دوباره بخوابم که  رونیگوش دادم  دادمو خوا
واب خ جی...هنوز گنمیصوودا بلند تر از قبل اومدو باعث شوود دوباره بشوو نباریا

 دمیکه اومد فهم داصوو نباریتمرکز کردم...ا کمیچه خبره... دمیفهم یبودمو نم
عت شووش  تازه سوووا گاه کردم... عت ن به سوووا از دره....پوووووووووووف...

باره صووودا رختخواب  یها...از تو هیریدر اومد...َاه...عجب آدم گ یبود...دو
صدا سرم...که دوباره  سمت چادر نمازم که بندازمش  شدم...رفتم  در  یبلند 

 :دمیکش غیاومد...با حرص ج
 دست خر کوتاه... قهی...فقب دود قهی...دودیردسرمو ب هی_ چ
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رفتم سوومت درو بازش کردم...با  یحرصوو یانداختم سوورم...با قدم ها چادرو
ص نیآبت دنید شدم...ر یحر شو کرده بود تو سادهیوا لکسیتر  ستا  یبود و د

گاه م بشووویج بدم  هیتونم  یاالن من م یعنیکرد... یبه من ن فحش بهش 
 ...؟؟؟ایآ

که  یمنتظر بودم...کارش رو بگه...وقت کردمویاخمو حق به جانب نگاهش م با
 زنم ...صداشو صاف کردو: ینم یحرف دید

خوام برم صووبحانه  یبه چند تا پروژه ...االنم م یبرم سوورکشوو دی_ من امروز با
 بخورم...
 کردو : یدندون قروچه ا چکاوک

 ؟؟...؟یگ یامه روزانتو بهم مبرن یمن زنتم...که اومد ی_ نکنه واقعا فکر کرد
 هم زدو: یحال پوزخند نیهم اخم کرد...در ع نیآبت

در  یبهت گوشووزد کنم...من حت دیرو با ینکته ا هی ی...ولهیقشوونگ االتی_ خ
 دم... یخودمم ازدواج کنم...بهش برنامه روزانه نم یبا دختر انتخاب یوقت ندهیآ

 کمی...فقب  کمیخودش زد  یو دختر انتخاب ندهیحرف از آ یدونم چرا وقت ینم
بود که باعث شووود الل بشوومو  یحالم گرفته شووود....البته مقدارش اون حد

 جوابشو ندم...
جد نیآبت باره  فت: امروز م یدو ها یخوام برم سوورکشوو یگ  یبه پروژه 

بحونه صوو میبا هم بر یایب یبهت بگم...که اگه خواسووت امیشوورکت...گفتم ب
 که من کار دارم... ییجاها میبعد هم بر مویبخور



خواد باهاش  ی...اصلنم دلم نمادیزنه من حرصم در م ینگا اصال حرف م نگا
 یرم اصفهانو م یره ...مگه خودم چالغم؟؟؟م یبرم...اصلنم حوصلم سر نم

 ...والله....وفتمیراه ب رغضبیم نیدنبال ا نکهیا یگردم به جا
وام خ یم ادی...االنم خوابم مامی ینم ریبا آرامش گفتم: نخ یلیفکرا خ نیا با

 برم بخوابم...
 ها...؟؟؟ امیمن تا عصر نم -نیآبت

...من که دختر ای...هر وقت دلت خواسوووت بسوووتیمهم ن -یالیخ یبا ب من
 ...!!!یمن یینگران تنها نهمهیکه ا ستمیتو ن یانتخاب

 اتاقو درو بستم... یخودمو انداختم تو یگند زدم...فور دمیفهم بالفاصله
که سوووت یریبم –سوورمو  یزدم تو محکم کاوک  ندگ یند یچ  ینم تیز

 گشره...َاه...
 تختم...بشمر سه خوابم برد... یخودمو انداختم تو یکالفگ با

ساعت ده بود... داریکه دوباره از خواب ب یوقت ش هیشدم...  جانانه یکمون ک
بح موقع ص نیوقت بود تا ا یلی...خدمیبلند باال هم کش ی ازهیخم هیکردمو ... 

 نویهم نمیبت...حاال آشمیبستن به ر نویآبت نیکه ا یاز وقت قایبودما...دق دهینخواب
 یگه...امروز که ازش خبر یم
با یچرخ هی...بزار برم برا خودم سوووتین با گشره...گور   یبزنم خوش ب

 شوور...والله...
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شدم... عیسر ضر   یرا خودم گرفتمو با کارت پولگردو هم ب ریلقمه نون پن هیحا
م که با خودم اورده بود یکوله ا یاصرار بهم داده بود ،انداختم تو یکه آراد با کل

 شلوارم... بیج یشوت کردم تو دشمی...در اتاق رو قفل کردمو کل
ست شت که هر از  هیخود پرداز بود...قبال مامانم هم  هیکنار هتل  در کارت دا

کر ف یکنم...آقا چ کاری...پس بلد بودم چمیکرد یازش پول برداشووت م یگاه
 ...می...!!! ما برا خودمون مهندسیکرد
رقمش  نکهیکارت پول هسوووت...بعد از ا یتو یاصووال چقدر نمیزدم بب اول

چند تا صفر بود...؟؟؟نه  نیگرد شده چند بار پلک زدم ...ا یاومد...با چشما
 یبلند ی..پنج...با صوودا...دو...سووه ...چار.کیچند تا بودش...؟؟؟ ییخدا

 گفتم: هشت تا...؟؟؟
 ...الیخ یتومن...؟؟؟بابا ب ونی...دوباره بلند گفتم: ده ملالهیر نیا خب

م گفت دمویچرخ یجیاومد....با گ رونیکه به شووونم خورد از هنگ ب یدسووت با
 :هااان...؟؟؟

با اخم نگام م یچند نفر دنیبا د که کردن...الل  یکه پشوووت سوورم بودن و 
 شدم...

که توش باشه به  یسمت خود پرداز تا کارمو کنم...حاال هر چ دمیچرخ عیسر
چه ...ا ندازه ن نیمن  به ا  هیدارمو بس... یاز توش برم ازمیکارت آراده ...من 

سر یرلبیز یعشر خواه هیگرفتمو...بعد از  یپنجاه تومن شت  تم کنار رف امیاز پ
 ..سوار بشم. یتا تا کس ابونیخ

 دهیشوون یلیرو خ فشینقش جهان...تعر دونیاز همه خواسووتم که برم م اول
 خوردم... یحسرتش رو م شهیهم یبودم...ول



کار کنم...با شوق به همه جا سرک  یدونستم چ ی...از ذوق نمدمیکه رس یوقت
محو ظرفو ظروف داخل  سووتادمویمیوا یمغازه هاش کل ی....جلودمیکشوو یم
شن یها م نیتریو شکا یصدا دنیشدم...با   ادمیکرد...تازه  یم تیشکمم که 

سب م یزیافتاد چ ستمو نون پن دونینخوردم...رفتم و ش ..در .ردمرو در او رمین
 کردم با ولع لقمم رو خوردم... یکه به جنبو جوش مردم نگاه م یحال
که  یخودمو رسوندم به درشکه ا زی...با جستو خدمیبه شکمم رس نکهیاز ا بعد

شته بودو به مرد ینارک سبش ا ینگه دا شش م ستادهیکه کنار ا کرد  یبودو نواز
 گفتم:

 شه من سوار بشم... یم دی_ سالم...ببخش
 زدو گفت: یجوون بود لبخند میلیکه خ مرد

 شه خانوم... ی_ البته که م
 کوبیتیپ کوبیتیکرد...اسووبم پ یلبخند سوووار شوودم ...اونم سوووار شوودو ه با

سواردنیشروع کرد به دو شکر جانانه از آقا هیکردم... ی...خوب که  ه رانند یت
از  یفیق یبسووتن هیکه اونسوومت بود... یا یفروشوو یکردمو رفتم سوومت بسووتن

شحالو خندون در حال یکه کل ییاونا  خوردمش یکه م یشاخ داره گرفتمو خو
دوسوووت  دمید یم یزیکه اون اطراف بود... هر چ یگنده ا یبازارا یرفتم تو

 دمیجد یبا خانواده  یآنچنان یشد که...نه رابطه  یخب نم یداشتم بخرم...ول
بخرم...نه کارت پول برا من بود که بخوام  یداشووتم که بخوام براشووون سوووغات

ند خب یولخرج حاال  یثیکنم..!!! لبخ جا هیزدم... به  که   یبرنم ییکمش 
 ...!!!!؟؟خوردیخورد،م
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 یپول سوونت فیک هیبا  دمیخر یلیسوورمه دون عاج ف هی ایپر یاز همه برا اول
 خوشگل...

مردونه  یها وهیگشتم...که چشمم افتاد به گ یآراد م یبرا یزیچ هیدنبال  داشتم
 هیرفتم داخل مغازه... یخوشووگل بودن...فور یلیکه خ یپر نقشووو نگار ی
 بود.... ادیز کمی...پولش دمای....البته کارت کشدمیبزرگشو خر زهیسا

 یته مها یزیچ هیدونم چرا  یاومدم...نم رونیآروم آروم از مغازه ب یقدم ها اب
شتیدلم نم سراغ  عیسر زا شمو برم  ...هنوز چند گهید یمغازه  هیازونجا دور ب

ستمو نفس عمستادمیقدم نرفته ، ا شمام رو ب ش یقی...چ زمزمه  لب ری...زدمیک
 کردم :

 بهش فکر سوووتین یا گهید زیچ چیکادوهه..ه هیفقب  نینداره ا یبیع چی_ ه
 نکن...بهش فکر نکن...

غازه وارد م یوقت یبرگشووتم سوومت مغازه...بهش فکر نکردم...حت یوقت یحت
 یوقت یازون کفشووو بهم بدن...حت گهیجفت د هیکه گفتم  یوقت یشوودم...حت

شتمش تو  نیهمچ نیآبت یبرا دیفکر نکردم که من چرا با نیهم به ا فمیک یگشا
 بخرم... یزیچ

مغازه که پر از سوونگ  هیزدم که نگاهم افتاد به  یبازار گشووت م یتو همونجور
شتم تو یکنجکاو یبود...از رو ینتیز یها غازه م یرفتم داخلش...تا پامو گشا

 جلومو بدون وقفه گفت: دیپسر نوجوون پر هی
سوونگ ماه  یاسووم هر فرد رو دنیفروشووگاهمون تراشوو ی ژهی_ خدمات و

 ماه تولدتونو تا من کارمو شروع کنم... دیگتولدشه...ب



پسووره مثل خودم  نیلبم نشووسووت...ا یرو یقیسووکوت کرد...لبخند عم یوقت
 داشت... یقاط
...خودشووم لبخند زدو بازم منتظر نگاهم کرد...حاال نزار  دیکه لبخندمو د اون

شت پ شکنم...تا ماه تولدمو بهش گفتم رفت پ شو ب شغول مغازه و م شخونیدل
کردم با خودم فکر کردم  یکه داشووتم به اطراف مغازه نگاه م نجوریشوود...هم

دونسووتم ...با تفکر چونم رو لمس کردم ...حاال  یم نمی...بد نبود ماه تولده آبت
سوومت  دمیزدمو چرخ یسوونگ ماه تولدش باشووه...؟؟؟لبخند دیمگه حتما با

 پسره...
شتو گزارم تو نکهیاز ا بعد شد با یگ س هیزار تموم  ست یتاک م منو به گرفتمو خوا

سونه...تنها هی ستوران بر ش ییر شتا... یکردنم عالم یخو زدم  کباب دبش هیدا
 رفتم باغ گلها... نباریرگو...ا یتو

***************** 
شرکت  نیشرکتش و صرف ناهار با مهندس یبه پروژه ها یبعد از سرکش نیآبت

که برگشووت به هتل...حتما تا االن چکاوک ...سوواعت سووه بعد از ظهر بود 
اسووتراحت کنه و بعد  کمیداد  یم حیحوصوولش سوور رفته بود...ترج یحسوواب

 گردش... یبرا رونیببرتش ب
اق پشوووت ات کمیمورد نظر  یبه طبقه  دیرسوو یاتاقش رو گرفت ... وقت دیکل

چکاوک مکث کرد...دسووتش رو برد جلو تا در بزنه...اما وسووب راه متوقفش 
سش رو ب دیکرد...بع شه...نف حث ب هی یداد...حوصله  رونینبود االن خواب با

 رو مثل صبح نداشت... خودیب
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هتر ب نیرفت سووراغش...آره ا یم دیخواب کمی نکهیداخل اتاقش...بعد از ا رفت
 بود...

 یخبر یصوور بود که حاضوورو آماده در اتاق چکاوک رو زد...وقتپنج ع سوواعت
شد...دوباره هم کوب شد...پوف ی...بازم خبردین ش ین ...حتما هنوز خواب دیک

با مشووت به در  نباری...ا دیخواب یم نقدریشوود ا یدختر خسووته نم نیبود...ا
 نبود... یجواب یکرد ول نکارویزد...چند باره ا

شما لشیموبا صدا کمیچکاوک رو گرفت... یره رو در اوردو   یکه دقت کرد 
 یهم...اگه تو یتو دی...ابروهاش رو کشوودیرو از داخل اتاق شوون لیزنگ موبا

قطع کردو با کف دست چند ضربه  لویداد...؟؟؟موبا یاتاق بود چرا جواب نم
 گفت: یبلند یمحکم به در زدو در همون حال هم با صدا ی

 ...چکاوک...؟؟؟یکن یباز نم_ چکاوک ...چکاوک...چرا درو 
وجودش رو گرفت...سووردرگم...با عجله و بدون توجه به  یهمه  یبد حس

 شد... ریآسانسور از پله ها سراز
 یم صحبت ینشسته بودو با زوج جوون یصندل یکه رو یمتصد یجلو دیرس

 کرد ... با نفس نفس گفت:
 داده...؟؟؟ لیتحو دشویکل 202آقا اتاق دی_ ببخش

صد سرش انداختو در حال یداینگاه به کل هی یمت شت  سرش رو به چپ یپ و که 
 داد : یراست تکون م

 نداده... لیتحو یدیاتاق کل نی_ نه...ا



کث کرد...چ یدر م ی: من هرچ نیآبت خانومم ...) م گفتش...؟؟؟  یزنم 
 دیلطفا کل شوووهیکنه...م یسوورش رو تکون داد و در ادامه گفت:( دررو باز نم

 ...نیزاپاس اتاق هارو به من بد
 گفت : ومدیکه به سمتش م یاز جاش بلند شدو در حال یمتصد

 کنم... یمن خودم براتون بازش م نی_ اجازه بد
 رفت سمت آسانسور... نیجلوتر از آبت و

 در اتاق ... مرده گفت : یجلو دنیرس یوقت
 _ ممکنه خانومتون حمام باشه ...

 ردو :م ی نهیس ی...تا در باز شد ، دستشو گشاشت روفکر یرفت تو نیآبت
 ... نید ی...اجازه م نیگ یباشه که شما م ی_ ممکنه همونطور

چکاوک  یانداخت...گوشوو یخودش اول رفت داخل...به اطراف اتاق نگاه و
ها یرو قدم  با  خت بودو... مام...در ن یت مت ح ند رفت سوو باز بودو  مهیبل

قدم عقب رفتو دسووت مشووت شوودش رو گرفت  کیچراغش هم خاموش...
دختر کجا رفته بود...؟؟؟چرا  نیدهنش...چشووماش رو بسووت...آخه ا یجلو

بدون ادفکر بو یب نقدریا بده ...؟؟؟آخه کجا  نکهی...؟؟؟ چرا  به اون اطالع 
شووهر بزرگ ...پول همراهش  نیا یشووناسووه...تو یرو نم ییجا یرفته بود وقت

م تل رو  ه ت یبود....؟؟؟آدرس  ح گم بشوووه.... گه   یدونسوووت...؟؟؟ا
 ینعیرو هم با خودش نبرده...!!!! شیگوشوو یفکر حت یب ی....دختره ی....حت

 شه...؟؟؟چرا...؟؟؟ ین براش نگران میفهمه که آبت ینم
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شما شدن...چ عیسر نیآبت یچ که براش  یلیشد..؟؟؟....تنها دل یاز هم باز 
 دیبا ی...وگرنه برا چنهیکه چکاوک دستش امانته...آره درستش هم نهینگرانه...ا

 ...نهیتندو نامنظم باشه...آره هم نقدریقلبش ا یتپشا
 دایپ یبرا دهیفا یب یلیزدو خ یاصووفهان چرخ م یها ابونیخ یتو نیماشوو با

شووب  9کرد...کالفه به سوواعتش نگاه کرد ...سوواعت  یکردن چکاوک تالش م
ساعت توشد کیبودو هوا تار سش رو فوت  ابونایخ یه بود...چهار  بود....نف

کرد...حتما تا االن چکاوک برگشووته بود....آره  یکردو به سوومت هتل رانندگ
نگران شوووده بود...چکاوک مطمئنا آدرس هتل رو  نقدریا یخود ی...اصووال ب

بمونه...از اولش  رونیموقع ب نیمالحظه نبود که تا ا یداشووت...و اونقدر هم ب
 گرفت... یم یموضوع رو جد نیا نقدریا دیاهم نب

س سوند جلو یهتلو...فور دیر  یبازم هرچ یاتاق چکاوک...ول یخودش رو ر
 و : رفت سمتش ی...فوردنشیبا د ی...متصدیبود...رفت الب دهیفا یدر زد ب

 ...؟؟؟دیکن دایخانومتون رو پ دی_ قربان تونست
 _نه...

شتاش ش انگ سقف الب دیرو ک شو ...به   واقعا یعنیشد... رهیخ یداخل موها
ا کرد...؟؟؟کج یم کاریچ دیبود...؟؟؟حاال با دهیرسوو یچکاوک به بلوغ فکر

 گشت...؟؟؟؟کجا....؟؟؟کجا....؟؟؟ یدنبالش م دیبا
چشووماش رو باز کردو برگشووت...مرد  عیرو شووونش سوور یقرار گرفتن دسووت با

 کرد... ینگاهش م یبا نگران یمتصد
 ...!!!دهیپر یلیآقا حالتون خوبه...؟؟؟رنگتون خ -مرد



با اخم بهش خ دسوووت گه مرد هم رنگش م رهیمرد رو پس زد و   یشووود...م
قاط نروزایاز اون حرفا بود....ا گهید نیپره...؟؟؟!ا کاوک  ثل چ مه م  یپات یه

 شده بودن...
 شده قربان...؟؟؟ یزی..چیچ...چ -با تته پته مرد

ش یکالفه پوف نیآبت نومم رو به زاپاس اتاق خا دیکل دی: نه ...فقب لطف کن دویک
 خوام اونجا منتظرش بمونم... ی...منیمن بد

گه نم یمنتظرش م گهید کمی آره ندو ا مدیمو  نیداد...ا یاطالع م سیبه پل و
 راه بود.... نیبهتر

تخت نشست...به طرف جلو خم  یاتاق چکاوک رو پشت سرش بستو رو در
 بود.... میدستاش گرفت....ساعت نه و ن ونیشدو سرش رو م

 ربع... هیکنم....فقب  یصبر م گهیربع د هیلب زمزمه کرد: فقب  ریز
تونسووت تحمل  ینم گهیبود....د هیرو بلند کرد...سوواعت نه و چهل دق سوورش

باز  برسونه...که در با شتاب سیپل یخودش رو به اداره  عیکنه...بلند شد تا سر
تش بود که دس یکیپالست یقابلمه  هیلبخند گنده همراه با  هیشدو...چکاوک با 

 چهارچوب در قرار گرفت.... ونیم
 ...؟؟؟یکن یم کاریچ نجایگفت:ِا تو ا یشاد یبا صدا چکاوک

رد گ یافتادن کنارش و پاهاش کنار هم جفت شوودن...با چشووما نیآبت یدسووتا
 شد... رهیاورد خ یرو در م یبسته ا فشیک یشده به چکاوک که از تو

 کیبود رو دسووتش گرفت...  دهیخر نیآبت یکه برا ییزهایبا ذوق چ چکاوک
رد ، که به صورتش خو یمحکم یلیبا س کدفعهیقدم به سمتش حرکت کرد که 
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شت رو نیافتاد زم ستش رو گشا شک د که با  نیگونش و مبهوت به آبت ی....با 
 نگاه کرد... دیکش یبود و تند تند نفس م ستادهیسرش ا یخشم باال

 صورتش ...؟؟؟ یزد تو ی...؟؟؟!به چه جر تی...؟؟؟به چه جر تنیآبت چرا
بگه  یزیچ تیرو درک کرد ...خواسوووت با عصووبان تیموقع نکهیمحض ا به

 یهره چ ندیبلندش کرد...با د نیبازوهاشوو محکم گرفتو از رو زم نی....که آبت
 خواست بگه رو فراموش کرد... یم یهرچ نیگرفته و درهم آبت

 گفت: یبلند یبا صدا نیآبت
 ...شعوری...احمق...بوونهی_ د

 با تعجب: جااااااااااااااانم...؟؟؟؟!!! !!!!!! چکاوک
صال تو چ یب نیآبت سم عقل تو یزیتوجه بهش دوباره گفت: ا  ین کله او یبه ا

 یدون یزنگ زدم...؟؟؟م تیچقدر به گوشوو یدون یپوکت هسوووت...؟؟؟م
شتم...؟؟؟م ستم برم اداره  یم یدون یچقدر دنبالت گ  ی...؟؟؟مسیپل یخوا

 ...یلی...خ ینفهم یلیچقدر نگرانت شدم...؟؟؟خ یدون
ش چکاوک شت رو یتو دیاخماش رو ک ستاش رو گشا  ی نهیس یهم...کف د

 :یبلند یبا قدرت هلش داد...عقب رفتو با صدا نویآبت
بابا مگه تو ک ی_ هه...نگران شووود که  یهسووت ی...؟؟؟خنده داره...؟؟؟برو

ش یبرا یبخوا ست ی...؟؟؟تو کیمن نگران ب ه صورتم...تو ب یتو یکه زد یه
بار من کرد یهر چ یچه حق ندار یاز دهنت درومد  با  یهان...؟؟؟تو حق 

 ...؟؟؟یدیحق نداره...فهم چکسی...!!!هیرفتار کن نطوریمن ا
س چند س نهیقدم رفت جلو  و در  ادستیکه هنوزم اخم کرده بود ا نیآبت ی نهیبه 
 : نیآبت ی نهیس یزد رو یکه با انگشت اشاره م یحال



برا من  نقدریجناب مهندس...ا ی...همش خودت شووعوری...احمق...بوونهی_د
 ...ایشوهر نمونه ن یافه 
 یدونم ...االن م یدونم م یبزنه که چکاوک گفت: م یخواسوووت حرف نیآبت

 یکنم چه برسه به همسر...خودم م یمن تورو اصال آدم حساب نم یبگ یخوا
 احساس دو طرفست...افتاد...؟؟؟ نیدونم...چون ا

 گفت: شخندیقدم عقب رفتو با ن هی
 رو دوست دارم... یکیکه نرفته ...!!؟من خودم  ادتی_ 
نه کرد خودش رو کنترل ک یم یسع دویکش یم قیعم یکه نفسا یدر حال نیآبت

 سمت در رفت...
که  یا یلیشونش قرار گرفت...برگشت سمتش که با س یدست چکاوک رو که

 که گششت با شتاب برگشت سمت کمی...دیبه صورتش خورد برق از سرش پر
س ست به   کاریدختر االن چ نیکرد...ا ینگاهش م یروزیبا پ نهیچکاوک که د

...؟؟؟به چه تیهدا نیگوش مهندس آبت یگوشش...؟؟؟تو یکرد...؟؟؟زد تو
ق حقیح چه  به  مه ی...؟؟؟ ه ن عد از او ب مه ... ه ن عد از او ب نم  ...؟؟؟او

 ...ینگرا...نگران....حاال هرچ
 شد...دستاشو مشت کرد... رهیت صورتش
 زهیآو نویزارم...ا ینم یرو بدون تالف یکار چیمهندس...من ه یآقا -چکاوک

 گوشت کن ... ی
مه  ینم نیز اا شووتریب نیآبت با ه وجودش احسووواس  یتونسوووت خشوومو 

 کرد... یدرازتر م مشیداشت پاشو از گل گهیکنه...چکاوک د
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 صووورتش یباال و روبرو دشیدسووتاش گرفت ...کشوو نیچکاوک رو ب ی قهی
 گفت: دهیجو دهیجو

 چرا...؟؟؟ یدون ی...مشعوری...هم احمق...و هم بیا وونهی_ تو هم د
صورت آبت چکاوک بودو  شده رهیشد خ یکه هر لحظه کبود تر م نیبا ترس به 
 ...زدیپلک نم

حاضوور  نقدریصووورت من...چون که ا یتو یچون که زد -با پوزخند نیآبت
مانت یفهم ینم نقدری...چون ایجواب نترس  نقدری...که ایکه تو دسوووت من ا

شنا چیبدون ه  یودت نمبا خ توی...گوشابونایخ یتو یوفتیشهر راه م نیبا ا ییآ
 یتو دم...من زیر یم یکدوم گور یکه دار ید ینم یخبرم به کسوو هی...ویبر

گار بات ز یصووورتت...خوب کردم...چون ان با مان  حد لوسوووت  ادیما از 
 ویکی...یکشوو یشووه بدون فکر مثل گربه پنجول م یم یکردن...چون که هرچ

 میکه من حسووود یگ یم نوی...؟؟؟خب داشووته باش...مثالا ایدوسووت دار
 چیتو حساس باشم...؟؟؟تو ه یرو دیبا یبشه...؟؟؟آخه کوچولو...من برا چ

ندار یبرا یتیماه ها چنویا یفهم ی...میچی...؟؟؟هیمن  که  یزی...؟؟؟تن
شده بود من نگران تو شم... ا یباعث  شم ...نه البته نگران خودم ب  نهیکله خر ب
خانواده  بال  ...؟؟؟ هیمسووئول چ یدون یتو مسووئولم....م یکه من در ق

 بخرم...؟؟؟ یلغت معن هیبرات  دیبا ای...؟؟؟یدونیم
به مرد  لرزون ییبا لبا دویکشوو یسووکوت کرد...چکاوک تند تند نفس م نیآبت

 شده بود... رهیروبروش خ نیخشمگ
 ی.تپشاگرفتن.. یاز هم فاصله م بشتری نیآبت یگششت اخما یکه م یا هیثان هر

 نیصووورت آبت یداغ چکاوک رو ینبودن...نفسووا ینقلب چکاوک کنترل شوود



 یکه نا آروم رو نیچشووم آبت اهیسوو یشوود...نگاه چکاوک به مردمکا یپخش م
 نیبه ا نیخوردن گره خورده بودو...آبت یصورت چکاوک سر م یتک تک اجزا

 کرد که ممکنه رنگ صورت مرد ها هم بپره...؟؟؟!! یفکر م
که سورتاپاشوو فرا گرفته بود لبشوو گاز  یناشوناخته ا جانیاز شودت ه چکاوک

 چکاوک ثابت شد... یلبا یسرخ یرو نیگرفت...نگاه آبت
س افتیدر یبرا چکاوک ش یقینفس عم ژنیاک ت صور یبازدمش رو رو دویک

تخت  یبعد چکاوک رو هیثان کی... دنویلرز نیآبت یفوت کرد...دسووتا نیآبت
 ...دیبه هم کوب به سرعت از اتاق خارج شدو درو نیافتادو ...آبت

 هیداخل اتا ق رو به داخل ر یقلبش گشاشتو با شدت هوا یدستشو رو چکاوک
مد شوووده بود...چون هدیهاش کشوو  انیدرش جر یفکر چی...ذهنش منج
 هوا.... دنیجز فرمان به بلع یچینداشت...ه

آب سوورد رو باز  ریرفت داخل حمام...شوو میوارد اتاقش شوودو م*س*تق نیآبت
آب داغ رو  ریقلبش کم کم کند شدن...ش ی...تپشاستادیا رشیکردو با لباس ز

فکر کنه ...پشووت سوور  یزیبه چ نکهیباز کرد...لباس هاش رو در اورد و بدون ا
 یهدف چیه...بدون یو معمول نیکار روت هیهم آب رو داغو سوورد کرد...مثل 

 کردن خودش... هیتنب یبرا
 بود... ساعت گششته کی

ش یرو نیآبت ستر خ یها ستالیو به کر دهیتختش دراز ک د ...و به شده بو رهیلو
زده...و  یم دیرو زده که نبا ییحرفا یلیتند رفته... خ یلیکرد که خ یفکر م نیا
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کهی...و..وا با یکار ن که ن جام م دیرو کرده  با یان حت ه دیداده...اون ن  چیت
 کرد.... یم نکارویا دیکرد... نبا یچکاوک بلند م یدستش رو رو یطیشرا

تخت نشسته بود...زانوهاشو ب*غ*ل گرفته و چونش رو روشون  یرو چکاوک
ش شته بود... به تابلو فر  نی...به اشده و رهیبود خ زونیاتاق آو واریکه به د یگشا

لحظه  کیفکر عمل کرده بودو... یب یلیبود... خ نیکرد که حق با آبت یفکر م
شوووه...مثال بخاطر امانت  ینگران م یلیبه هر دل نیود که آبتهم فکر نکرده ب

رو زده  ییحرفا نیآبت یتوجه به حال آشفته  ی... ناعادالنه رفتار کرده و بشیدار
 یهمراهش بود...تو شووهیکه هم یزد...و بازم بخاطر خشووم یم دیبود که نبا

کرد خودش  یاحسوواس م یدونسووت چرا ، ول یزده بود... نم نیصووورت آبت
قش نه...ح نیآبت ی...ولبخورهحقش بود بخاطر کارشووو بعد هم حرفاش کتک 

زش ا دی...فردا حتما باارهیاز دلش در ب یجوریخواست  یدلش م یلینبود... خ
 کرد... یم نکارویا دیکرد....حتما با یم یعشر خواه

 مایراش پب نی... آبتادیب رونیباعث شوود از فکر ب شیگوشوو امکیزنگ پ یصوودا
به سمت شهر کرد...ساعت  میکن یداده بود ... )) فردا بعد از صبحانه حرکت م

 هشت آماده باش...((
صووورتش  یرو ی...لبخنددیچراغ خواب رو خاموش کردو دراز کشوو چکاوک

 اورد... یدر م نیاز دل آبت دینقش بست...فردا با
ست... فردا به همه چ یپاتخت یرو رو شیگوش نیآبت شماش رو ب شتو چ  زیگشا

 کرد...فردا... یفکر م
ضرو آماده کنار چمدون هاش ا صبح شت چکاوک حا بودو  ستادهیساعت ه

 بود... نیمنظر آمدن آبت



 سالم گفت... یدرو باز کردو فور عیدر زده شد...سر یوقت
شو داد...چمدون هاش  ریبهش انداختو ز ینگاه مین نیآبت  رو از کنارلب جواب

 پاش برداشتو :
سا ی_ من م ش یهارو تو لیرم و بدم...تو  لیاتاق هارو تحو دیبزارم و کل نیما

 ...امیتا من ب یهم برو سالن غشا خور
 بگه به سمت آسانسور رفت... یزیچکاوک چ نکهیقبل از ا و

 ریاوقات هم ز ی..هردو در سووکوت صووبحونشووون رو خوردن ...گاهزیم سوور
 انداختن... ینگاه گهیبهم د یگریدور از چشم د یچشم
 نیاز ب یبرا دونسووتیهم همچنان سووکوت بودو...چکاوک نم نیماشوو داخل
تا  کرد یم دایادامه پ نجوریسووکوت کالفه کننده چکار کنه...اگه هم نیبردن ا

 کنه... یتونست عشر خواه یآخر مسافرت هم نم
 یکار دیانداخت...تا هنوز از اصووفهان خارج نشووده بودن با ینگاه ابونایخ به
سع یم ستو  شماش رو ب شماش رو  شهیکرد مثل هم یکرد...چ شه...چ پروو با

صاف کرد...با اعتماد به نفس چرخ صداش رو   یلدر حا نویسمت آبت دیباز و 
 زد گفت: یم ییکه لبخند دندون نما

قا ندس هم ی_ آ ها رو  یلیهنوز خ...من میشوووه بر یکه نم ینجوریمه جا
 ...هان...؟؟؟می...بعد بر مینیچهل ستونو بب میبر ای...الاقل بدمیند
 یلیبهش انداخت...خ یچکاوک ...نگاه یرفتار ناگهان رییمتعجب از تغ نیآبت

 دوباره خونسرد شدو: عیسر
 بسه... گهی...دیاصفهانو گشت یبه اندازه کاف روزی_ فکر کنم د
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قبل از رفتن  ای...بگهی..لباش رو داد جلو و : نه دخودش رو نباخت . چکاوک
خواد اونجا رو  یدلم م یلی...هان...؟؟؟ترو خدا...من خمینیچهل سووتونو بب

 ...نمیبب
 یبتونه عشر خواه نکهیا یرو نداشت...اما برا دنشید یاصل چنان هم آرزو در

دش خو یبرا یفرصووت هیالزم بود  ارهیحالت در ب نیرو از ا نشووونیکنه و جو ب
 درست کنه...

ش نیآبت شدت فوت کردو فرمون ما سش رو به  ستون  نینف سمت چهل  رو به 
 چرخوند...

 دیاواقعا ب یعنیداشووت نگاه کردم... یکه محکم قدم برم نیبه آبت یچشووم ریز
 یا گهید یدادم...چاره  رونیصووودا ب یکردم...؟؟؟نفسووم رو ب یکارو م نیا

 یخورنده باز م یموقع اندازه غار عل یکه بدهن منو  رنیگل بگ یعنینداشتم... 
شه...اندازه  یم یوقت یشه...ول سوز هیخوام باز ب شه...  یهم باز نم نسوراخ 
که اون عشاب وجدان مزخرفت  یکن یخاک بر سر یکارا نیاز ا دیبا ریحاال بگ

زد بره کفه مرگشووو بزاره... حاال خوبه من کتکم  یم پوریکه تا صووبح برات شوو
شت هیخوردمو زبون وجدانم  ستون نزد میمتر درازه... دا ساختمون چهل   کیبه 

صب جمعمیشد یم صب تر از اون ا ادیچقده ز تمی...ال م  ابتکار نیبود...ال م
کرد...؟؟؟!!!حاال  یعرض اندام م نهمهیا دیدونم چرا همه جا با یعمل من نم

سرمو بندازم پا یلیشد ...خ یممثال ن شکر نوییراحت  سته بگم مهندس  ...آه
ش ض گهی...؟؟!!!ددیخوردم ببخ ات اوق یمغز متفکره و هزار دردو بال...واقعا بع

 شم...والله... یهوش و ذکاوت خودم کالفه م نهمهیاز ا



..صدامو شده بود. رید یدادم...به اندازه کاف یوقتو از دست م نیاز ا شتریب دینبا
با  با ت هیصووواف کردمو  کرو که سوورنیآبت یجلو دمیچرخ کیحرکت آ  عی...

س ستادویا  هی نکهیباز کردمو بعد از ا شموین اریبا تعجب نگام کرد...با تالش ب
 گشاشتم گفتم: شینمادندون عقلم به  ی لهیدور کامل دندونامو تا قسمت پ

 یقیتونسووتم بگم...( نفس عم یا نم...) َاه چرروزی...د روزیمهندس د ی_ آقا 
 ...مونمیکردم...حاالم پش یاشتباه هی روزیادامه دادم...:آقا جون من د دمویکش

 یبه اطراف نگاه کردم...آخر سوورم نگام افتاد رو کمیکلم رو خاروندمو  پس
بود...من  یچه موجود نیکرد...ا یداشووت تماشووام م لکسیر یلیکه خ نیآبت

سترس م شتم از ا سه من چه افه م یدا  سادهیوا ی...همچادیمردم... اونوقت وا
... ده...پاهاشووو عرض شووونه باز کررمیخوام ازش عکس بگ یجلوم انگار م

 شیلباس اندام یشوولوار کتونش... با زوهاش تو بیج یدسووتاشووو کرده تو
مثل گردن شووتر  یگفتن به من نگاه کن... گردنشووم همچ یقشوونگ داشووتند م

به مبودو چونش رو  دهیکشوو باال ... حاال خو چقدر  کلشیدونه ه یداده بود 
 شوووگلن هیباال...ابروهاشووم  دمیژسووت گرفته...نگامو کشوو ینجوریو ا گرهیج

 یکنه...ا یداره نگام م ینجوریانداخته باال و....انداخته باال و...واااا ....چرا ا
آب دهنم رو قورت دادم...آخه  سووتادمویصوواف ا عیمن...گند زدم...سوور هیوا
 ینجوریا یاالن چه وقت اسووکن کردن پسوور مردمه... اصووال من برا چ ووانهید

 ادمیخواسووتم بکنم...؟؟؟َاه...چرا  یم کاری...؟؟؟چسوووادمیوا نیجلو ا
به آبت جیلبم و گ ی....انگشوووت اشوووارم رو گشاشووتم روادینم باره  ه نگا نیدو

 م:بلند گفت یبا صدا دفعهی... ومدیحوصله به نظر م یب نباریکردم...که ا
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 خواستم برات شعر بخونم... ی_ آها م
وش خ یکه دوباره ابروها نیدهنم و با عجز به آبت یدستم رو گشاشتم رو عیسر

چرا من ...هیچه کوفت گهیحالتشو انداخته بود باال نگاه کردم...َاه خوش حالت د
مهیا ایتازگ خدا یم فیتوصوو نویذهنم آبت یتو نه حاال ایکنم...؟؟؟ به...!!!  تو

لبام برداشتمو با اعتماد به  یبد نشد حرف آخرو اول زدم... دستمو از رو میلیخ
 که کاذب تر تر بود گفتم: یکامال کاذب...مثال با خونسرد ینفس

...فقب یبه همش توجه کن یکن یغلب م یعنی...!!!  ای_ البته به همش توجه نکن
 یدارم به تو یدرصوود زبونم الال فکر کن هیببخش هاش رو داشووته باش...اگه 

مکی قه م یفرنگ خ قت م یابراز عال ته حل  نورویکشووم ب یکنم... زبونتو از 
م ه ؟؟؟اصالشد... یچ یکنم...گرفت یدرست م چهیپلو با ماه یباهاش سبز

م از خوا یبه فقب مانجام بدم...فقب  نکارویخوا ا یفکر نکن که دلم م نیبه ا
 داشیپ یاز کدوم جهنم دره ا هوییدونم  یکه نم یعشاب وجدان لعنت نیشوور ا

 ....والله..ایباز نگولکیج نیشده راحت بشمو بس...وگرنه چکاوکو چه به ا
 ...میبر یبگ یزیچ گهید یاگه قصد ندار –کالفه  ییبا صدا نیآبت

 یجلو سادمیشم...سه ساعت وا یم وونهیدارم د ایبه خودم اومدم...خدا عیسر
هاش حرف م یطالب نیا با باز تو تصوووراتم  با دهن  به  ی؛دارم  نت  زنم...لع

سرطونیش صال منو چه به ا عی... شم توجه نکردم...ا  نیرفتم کنارش و به نگاه
 کارا ...

 هیک شد...چکاو یانداختم...نم نییسرمو پا یدیبا ناام میدوباره راه افتاد یوقت
با یکه م یفکر نه  نه حت شیعمل دیک گه خ یک  یباز یاسوووکل یلیا

 گفتم: آهسته دمویکش یقیفکر نکنم...نفس عم یچیباشه...پس...بهتره به ه



 ببخشش توجه کن خب...؟؟؟ ی_ فقب به قسمتا
 ...؟؟؟هینگام کردو:منظورت چ نیآبت

 ...یشه به من نگاه نکن یم -من
ست االن م بازم شامیه ضا   ی....برادیرو دانلود کن یری... آهنگ منو ببخش ر

 شه...حاال از من گفتن بود... یقسمت بعد الزمتون م
هم  یشووده سوورشووو چرخوند...چشوومام رو محکم رو جیکه معلوم بود گ نیآبت

کردم...فقب اولش سخته...فقب  یرو درست م نمونیجو ب دیفشار دادم...من با
 روع کردم به خوندن......آروم شمیرفت یاولش...همونجور که با هم قدم زنون م

 کهیت هیدونم چرا دلت  یچقدر دلم واسوووه توتنگه...!!!من نم یدون ی_ تو نم
 سنگه...؟؟؟

شمام شق د یبا تعجب نگام م نیرو از هم باز کردم...آبت چ  نهوویکرد...منم عا
 استرسامو فراموش کردم...و ادامه دادم: یهمه  یباز

 یب هنهمیکنم ا کاری...من بگو چویرسوو ی، به من نم یبا کسوو ی_ تو ، تو رفت
 ...ویکس
تأث من حت  فهیق ریکه ت هت زده  ی ا شوووارژ شوووده  یحسووواب نیآبت یب

 یکه منظم با قدم هاش عقب عقب م یدر حال نویآبت یجلو دمیبودم....چرخ
گاش ن یهند لمیف یگرایرفتم ...کف دو تا دسووتامو گرفتم جلوشووو مثل باز

 کردمو بلند تر خوندم:
 ....ووووووووووورمیم ی...اگه هنوز واست مرمیببخش که بوووووووووووونه گ_ منو 
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 یزیمن چ یاطرافم که البته با اون تن صدا یتوجه به آدما یچشمک زدمو ب هی
ش اگه : منو ببخ نویآبت یلبا یرو یشدم به لبخند کجک رهیخ دنیشن یهمخ نم

گم به فکرم  یخوام بت برسووم....اگه هنوز واسووت دلواپسووم...اگه م یهنوز م
گه هنوز مکمیباش  گه هوز واسوووت  ی...منو ببخش ا بت برسووم...ا خوام 

 ...من تنهام....کمیگم به فکرم باش  یدلواپسم...اگه م
به من  یکردم...خدا کنه حواس کسوو یرو داشووتم تحمل م یجانیچه ه یوا

 یبرا بود بیعج نکهی،که با ا نیآبت یچشووما یتونباشووه....فقب زل زده بودم 
 سووتیراحت شوود...قرار ن المیمهربون بودنو پر از آرامش...خب خ یمن...ول

 کنه... میسالخ
 قسمت مورد عالقم بود... یوا

گم دوست  یخوندم...: تا م یشدمو همونطورهم م نیآبت کیآهسته نزد آهسته
نار گوش آبت دمیکشووو عیگه...))سووور یبهم م یکیدارم  ..((: نیجلو ک

 ووووس.... ووووووووووووووووووووووویه
ش نیسر آبت فیحرکت خف متوجه ب که دوباره عق یعقبو در حال دمیشدم...ک
به آب یراه م یعقبک ند کجک گهیکه د نیرفتم رو  باش نب یرو یاون لبخ ود ل

 خوندم:
 یدی با نا ام...و مثالوووووووووووووسیبه فکر درد من ن یچکسی_ نه گمونم ه

 شونه هام رو باال انداختم...
که بونه گ که بونه رمیم ی...اگه هنوز واسوووت مرمی_ منو ببخش  ...منو ببخش 

 ...رمیم ی...اگه هنوز واست مرمیگ



 یجوریشده بودو  ی...نگاهش جدستادمیاز اون منم ا تیبه تبع ستادویا نیآبت
گام م که نم ین چه طور یکرد  ند کجک یبود...وقت یدونم  رو  یاون لبخ

به نفس منم ب ماد  با یبود...ول شووتریداشوووت...اعت نه ن بهش فکر  دیحاال...
 تا تهش برم... دیکنم...با

 زدمو ادامه دادم: یلرزون لبخند
 یخوام بت برسم...اگه هنوز واست دلواپسم...اگه م ی_ منو ببخش اگه هنوز م

 بت برسم... خوام ی...منو ببخش اگه هنوز مکمیگم به فکرم باش 
 زبونم یکه رو یداشت با هر کلمه ا یبیاحساس عج هیمنم محو شد... لبخند

 کرد... یرو م رویاومد قلبمو ز یم
 ...من تنهام...کمیگم به فکرم باش  ی_ اگه هنوز واست دلواپسم...اگه م

کشن...مطمئن بودم تنم  یکردم پوست تنم رو دارن م یشد...احساس م تموم
شده... جا صل یدون دون  ستا یا سنگ یمونده بود... با د و ر یلرزون گردنبند 

ها بمیج یبودم رو از از تو دهیخر نیآبت یبرا روزیکه د قدم  با  ا ن یدراوردم...
ساس م  بیکه عج نیآبت ی...روبرودهیکردم رنگم پر یمطمئن جلو رفتم... اح

ستام عرق کرده  یهر لحظه تند تر م ... قلبمستادمیکرد ا ینگام م زد... کف د
 مونیحاال پشو یداشوتم که گردنبندو بندازم گردنش ول مویتصوم نیبود...اول ا

و باال گشاشتم کف دستش..سرم ر شویبودم...دستشو گرفتمو سنگو با بند چرم
شما شک یگرفتم... چ  ی رهیدوخته بود...منم...خ امیباز وونهیرو به منو د شیم

ما مدیبه نظر م یا گهیتر از هر روز د قیکه امروز عم شیکمشوو یچشوو  و
چشووووموواش  نووقوودریووشوووودم...چوورا تووا حوواال دقووت نووکوورده بووودم کووه ا
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مرد روبروم  نیشوود....چقدر ا یقشوونگه....هان...؟؟؟قلبم سوووزن سوووزن م
شتن ست دا ساس کردم از  یدو  یال...ته دلم خ تادماف نییپا یبلند هیبود... اح

گفتم...؟؟؟دوسووت  ینفس بکشووم...من ...من چ یرفت چطور ادمیشوودو 
 ی...خدای...؟؟؟درکمال تعجب به خودم جواب دادم آره دوست داشتنیداشتن

 یرو دوسووت داشووتم...نه برا یمرده دوسووت داشووتن نیمن...من ...چکاوک...ا
که  مکردیم احساس یا کدفعهی ینجوریبود نه...من هم یدوست داشتتن نکهیا

دل زدنا  نی...ای....ولدونمیدوسووت دارم...عاشووق نم فرد روبروم رو نیا یلیخ
 تونست داشته باشه...؟؟؟ یم یا گهید یپس چه معن

به خودم...  میاعتراف م*س*تق نیرو دوسوووت داشووتم... از ا نیآبت من خودم 
تادمیو صووواف ا دمیعقب کشوو ته دلم سوو  ختیریم یمدام هر یزیچ هی... 

 ...نمویس یبه قفسه  دیکوبی...قلبم تند تند منییپا
 یهر چ لحظه هی یباعث شد ... تو نیآبت ی...که صدادمیکش یتند نفس م تند
بشووه... لرزم گرفت...حسووو حالم در اون  لیو حرارت بود به سوورما تبد یداغ

ست دون یفکر کنم... فکرم نم یدونستم به چ ینبود...نم یلحظه وصف شدن
نه...ک یبه چ که خودم نفهم نیا یفکر ک تاد  فاق اف خدا...؟ی...کدمیات  ای؟؟

 ...؟؟؟یک
 : دینگران به گوشم رس نیآبت یصدا دوباره

 _ چکاوک...چکاوک حالت خوبه...؟؟؟
ه ک یکس هی...؟؟؟نه من افتضاح بودم...احساس مرگ داشتم... احساس خوب

س دیدونه با ینم سا شه... گ یاالن چه اح شته با شونه هام نیبه آبت جیدا رو  که 
خداشووودم. رهیداد خ یتکون م گه م ای.. فاق یم چه ات خه  خه...آ  یشووود...آ



تا هم  نیا دیبا یچ یبودم...من برا یامروز صووبح عاد نیافتاد...؟؟؟من که 
سلول سلول بدنم دارن باهم  یهمه  یچ یمردو دوست داشته باشم...؟؟؟برا

 به دادم برس... ایزنن...؟؟؟خدا یم یزیچ نیحرف از همچ
 میبودو در سکوت ، م*س*تق ستادهیبهش ا کیشده بود به چکاوک که نزد رهیخ

 دونست یکرد...اولش فقب براش خنده دار بود و حاال نم یبه چشماش نگاه م
سش رو تو کاریچ ایبگه  یچ دیبا بدون  حبس کرده بود و نهیس یکنه...فقب نف

که سوورتاپاش رو فرا گرفته بود به چکاوک نگاه  یبیپلک زدن همراه با حس عج
و سوورش رو  دیبلع نشیرفتن چکاوک ... هوارو به درون سوو کرد... با عقب یم

نگ  نییپا خت... سوو ندا  هیفقب  نیدسووتش بود ... ا یتو یرنگ یشوومیا
حسووو حال  نیا دیخنده دار از طرف چکاوک بود پس با دیشوووا یعشرخواه

 یخونسوورد عیسووخت ، اما سوور یلیکرد... خ یناشووناخته رو از خودش دور م
سه نفر ست اورد... نگاش رو به اطراف چرخوند همون دو هم  یخودش رو بد

شون به ا صدا نیکه توجه شکر   چکاوک یسمت بود االن رفته بودن...خدارو
حالو  نیا نکهی...با اارهیرو بوجود ب یخجالت آور تیاونقدر بلند نبود که موقع

 خجالت آور بود... یکاف یهوا به اندازه 
بزنه که نگاش افتاد به چکاوک که با  یخواسووت حرف رو صوواف کرد و گلوش

 یگردنش فشووار م یو بدن لرزون آشووفته حال دسووتش رو رو دهیپر یرنگو رو
صداش کرد...وقت نکهیداد.... با فکر ا شده  ش یجواب یدوباره حالش بد  با  دینن

رزش ل نشوود شووتریب دنیچکاوک رو گرفتو تکون داد ...با د یشووونه ها ینگران
صداش کرد....باچکاوک دوبا  هگیکار د ایداد  یبهش دارو م دیره تکونش دادو 
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که کنارشووون بود و  یمکتین یچکاوک رو نشوووند رو عیکرد...؟؟؟سوور یم یا
س شت رفت...آبم کمیکه  یبه دکه ا مهیسرا  یو آب معدن وهیاونطرف تر قرار دا

 در خودش جمع تهانداخ نییپر شتاب به سمت چکاوک که سرش رو پا دویخر
ش آب رو باز کرد...گرفت ی....در بطرستادیسر چکاوک ا یشده بود رفت... باال

مقدمه از جاش بلند شد و  یبزنه که چکاوک ب یطرف چکاوک و خواست حرف
شد.... ج یسرش بود رو یاب که باال یبطر  یاز گلو یزیر غیصورتش چپه 

 یخال بایقرت یکه بطر نیبتبا بهت به آ هیبعد از چند ثان دویچکاوک به گوش رس
روبروش زل زده بود ، نگاه کرد... اول  یباز به صحنه  مهیدستش بودو با دهن ن

ندش خ شووتریب نیآبت ی افهیق دنیاز د یبزنه...ول یزیچ یداد هیخواسووت  یم
ست تحمل کنه و ر سر هم نتون شد...ک ادی... زدیخند زیگرفته بود آخر  ال بدم ن

 لب خندون دنیبا د نیحالش ... البته فعال... آبت وحسوو یزده حال زده شوود تو
زد...  یا یداد و خودش هم لبخند کجک رونیب یچکاوک نفسووش رو به راحت

ش نیلبخند آبت دنیچکاوک دوباره با د شو ک شد... اخما مو با ه یتو دیمنقلب 
 خشونت گفت :

 _ خنده داره...؟؟؟
حق  ی هافیق یوقت یول چکاوک اول تعجب کرد... عیحالت سوور رییاز تغ نیآبت

صبان ش دیچکاوکو د یبه جانبو ع شو ک ستمال یتو دیاخما  بشیاز ج یهم... د
 اوردو: رونیب

 ...؟؟؟یکرد یاالن ازم معشرت خواه نیکه نرفته هم ادتی_ 
 صورت چکاوکو ادامه داد: یدستمالو انداخت رو و



صله  گهی_ د ش یندارم...من م نجارویا دنید یحو  یمنتظرت م نیرم داخل ما
 ...البته هر چه زود تر بهتر...ایشم...هر وقت گردشت تموم شد ب

لب  ریاز چکاوک دور شوود...چکاوک با حرص صووورتش رو پاک کردو.... ز و
 گفت:

کردم...  یعشر خواه یدراوردم از جنابعال یاسووکل باز نهمهی_ بچه پرو ...ا
 ...یندار اقتیجوابم...اصلن ل نهیحاال ا
بود به سرش نازل شد...آخه  ییچه بال گهید نیتش ناراحت شد...اصور دوباره

شتن همچ ست دا س نیدو سش رو با عجز ب یک ست...؟؟؟نف  دادو رونیعاقالن
 یراییاحسوواس تحت کنترل تغ نیبود ا دوارینشووسووت...فقب ام مکتین یرو

 یاحسوواسوو نیبره.... اگه هچ ادشیمزخرف زنانش باشووه و فردا از  یهورمون
جوانبش  یخوند...چون همه  یخودش رو م یفاتحه  دیشوود...با یم ی مدا

 حماقت محض بودو بس...
شم راه افتاد  مکتین یکه کنارش رو یا وهیم آب شت و خود افتاده بود رو بردا

 ...نیسمت ماش
************************ 

 تییاونور سووو نورویمدام ا یکه با لبخند پهن یبا اخم زل زده بود به مرد نیآبت
ظر کردو ن یم دییکرد...چکاوک هم با ذوق تأ یم فیتعر اشیرفتو از خوب یم

 سیدواتاقه بود ...بدون کولر... سوورو تییسووو هیخواسوووت.... یرو م نیآبت
هداشووت بایمیقد ونیزیافتضووواح ... تلو یب خت خوا  نی... آبتیفنر ی... ت

سکوت رفت باال  ندیرو کنار زد...با د یتخت خواب و روتخت یهمونجور در 
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ست داد...  دیسف یرو مالفه  یبلندو زنانه ا یمو تخت کنترل خودش رو از د
 گفت: ینسبتا بلند یبا صدا

 ...میخوام...چکاوک بر یرو نم یتییسو نیآقا ... من همچ دی_ بس کن
 یکه م هییجا نیسووم نجایچکاوک آمد که گفت: دهه...ا زیاعتراض آم یصودا

با هتل خفن شهر که از شانس خوبت در ... خب باستیو مورد پسندت ن ینیب
با هم یکی...اونرهیدسوووت تعم با خب  تو  دیبا یبر شیپ ینجوریهتلم پره...

 ...حاال از من گفتن...مایبخواب ابونیخ
 اگه شده برگردم تهران... یمونم ...حت ینم ییجاها نیهمچ یمن تو -نیآبت

 غیکالفه شووده بود با ج نیلجوج بودن آبت نیاز دسووت ا یکه حسوواب چکاوک
 گفت:

 سوسول...؟؟؟ نقدریشه ا ی_ َاه مردم م
 دوباره گفت : یبا حرص بهش نگاه کرد که چکاوک با بدجنس نیآبت

 ...!!!یپاکت ری...!!! ننر...!!!ششیتی_ ت
صبان نیآبت نظرم  ینتو یبه من م نی: تمومش کن چکاوک...فکر نکن با توهیع

 ... یرو عوض کن
 گفت: یدوباره برگشتو با پوزخند یشد ...ول کیقدم به در نزد کی

...) سرشو یپاکت ری، ننر ، ش شیتیبگو که بهت نخندن...ت یزیچ هی_ در ضمن 
 ...خودتنو بس یصفات فقب به فقب برازنده  نیبه چپو راست تکون دادو ( ا

 ...نهیی...آنهییبا حرص کف دستش رو گرفت جلو : آ چکاوک
 یم هنییآ نهییکه آ ی...چکاوک هم در حال رونویبا همون پوزخند رفت ب نیآبت

 کرد دنبالش راه افتاد...



تاق ا اون باز داخل ا با دهن  به جا سووتادهیمرده هم   یزوج قاط یخال یبودو 
 کرد... یروبروش نگاه م

*************** 
 چطوره...؟؟؟ نجایگفت: ا تیبا رضا نیآبت

کم  تختش هیپسره  نیگرد شده اطرافشو از نظر گشروند...ا یبا چشما چکاوک
ستباف...مب یدو اتاقه بود ... فرش الک تییسو هیبود....مکان روبروش   یالد

 یبزرگ یشده... تابلو ها یو کنده کار یچوب یوارید ی نهیی... آییطال یسلطنت
. دلش ..گهیبودن د ورج نیبود...البد هم دهی...داخل اتاق هارو ندعتیاز طب

ست کله  یم  یارزیقد قد م یاحتماال از نواده ها شونیرو بکنه...ا نیآبت یخوا
 پنجم بودن...

 برا یشوواه رو دعوت کن نیبروبچ ناصوورالد یخوا ینکنه م -با طعنه چکاوک
 شام...؟؟؟

 بود گفت: ستادهیکه روبروش ا یبدون توجه به چکاوک به خانوم نیآبت
 خوبه ... تییسو نی_ هم

شوودو لباش رو جمع کرد...اصووال به اون چه مربوطه  نهیدسووت به سوو چکاوک
صلن بندازتش تو چاه  یبزار هر جور م نهی...پول آبت ستفاده کنه...ا خواد ازش ا

 ...شیم*س*ترا...ا
ک .... چکاوارهیب نیماشو یرفت تا چمدون هاشوون رو از تو نیآبت نکهیاز ا بعد

ه باز ک شونویکیا رو انتخاب کنه... در کدوم ازون اتاق کیخودش  یرفت تا برا
ه پنجره...دندون قروچ هیموکت داشتو  هیمواجه شد...فقب  یاتاق خال هیکرد با 
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سمت اون یا ..و نفره. هی... دو تا تخت داتاق...درش رو باز کر یکیکردو رفت 
چه  هی... شیآرا زیم هی ندون قرو  نیخواسوووت ب ی...االن دلش مگهید یدو

شدن در  بسته یبهش بده...صدا یدرس حساب هیبود تا  نیدندوناش گوشت آبت
 یاومد...چکاوک با حرص از اتاق خارج شووودو دسوووت به کمر روبرو رونیب

 گفت: دهیجو دهیجو ستادویا نیابت
 ...ید یاتاق رو پس م یریاالن م نی_هم

 خونسرد کتش رو در اوردو : نیآبت
 _ چرا...؟؟؟

 هوا تکون دادو گفت: یدستش رو تو غیج غیبا ج چکاوک
 به را... دهی_چرا..؟؟؟چرا...؟؟؟!!! محض ارا...چون چ چسب

کرد  یتوجه به چکاوک که همچنان داشت جلز ولز م یمبل نشستو ب یرو نیآبت
 رو روشن کرد... ونیزیتلو

سوالعمل آبت دنیبا د چکاوک شروع کرد به گاز گاز کردن  نیعک از زور حرص 
 ...ستادویلبش...رفت روبروش ا

نداره...من با  هی نجایگم...ا ی...؟؟؟مید یچرا گوش نم ی_ ه اتاقش تخت 
 گم...؟؟؟ یم یچ یفهم یخوابم...م یاتاق نم هیتو تو 

 یالیخ یمبل گشاشووتو بدون فکر با ب یدسووتاشووو از دوطرف باز کردو رو نیآبت
 گفت:

 شه... یخشک م رتیحرص نخور ش نقدریا _
ستش پشت د نیگفت..؟؟؟!!!آبت یاالن چ نیچکاوک ساکت شد...آبت کدفعهی

 زده بود...!!! یلبش ... عجب حرف یرو دیرو آهسته کش



 یداشووت به هم م گهیباال...اعصووابش د دیچکاوک پر غیج یبا صوودا کدفعهی
زاشت  یشد...چکاوک که نم یگفت دعواشون م یم یزیچ هی...دوباره ختیر

شووده  رهیچکاوک که با خشووم بهش خ یبره...جلو شیآرامش پ یتو زیهمه چ
 چکاوک دوباره حرف بزنه ...کالفه گفت: نکهیقبل از ا ستادویبود ا
حواست باشه امروز از اولش  یخوام...ول یمن بخاطر حرفم معشرت م نی_ بب
 ...ادیبدم م یلیحرکت خ نی...من از ایکن یم غیج غیاز حد ج ادیز یدار

 کدوم حرکت...؟؟؟ -حق به جانب چکاوک
 حواس ...صداشو نازک کردو با لحن چکاوک گفت: یب نیآبت

اتاقش تخت نداره...؟؟؟چرا در  هی نجای...؟؟؟چرا اید یچرا گوش نم ی_ ه
 دروازه بازه...؟؟؟چرا گوشام درازه....؟؟؟

چکاوک تازه به خودش اومد...َاه امروز مدام  یصورت بهت زده  دنیبا د نیآبت
 یرو دیکرد...انگشووت شووصووتو سووبابه اش رو کشوو یم یداشووت خرابکار

د برو برگر یبا چکاوک بود ب یبگه...کال هر ک یدونسوووت چ یابروهاش...نم
 رفت... یشد م یم وونهید
 چکاوک سرش رو بلند کرد... یصدا با

 گفت: یبا صورت خندون و لحن داش مش چکاوک
شت رو شو گشا ست ادامه  نویشونه آبت ی_ نه...کارت درسه...خوشم اومد...) د

 داد( آق ماندس...
 :گفت یجد یلیبا اخم خ رونویب دیشونش رو از دست چکاوک کش نیآبت

 نشنوما... گهیشنوما...د یم غیج غیج یپس نشنوم دوباره دار گهی_ د
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کاوک نده... و بر ریزد ز چ فت:ا دهیبر دهیخ قاط یوا یگ  یکرد یپسوور 
 ...یکن یبگشره بهش عادت م کمیرفت...نگران نباش اولشه 

فت تند ر ییکه به شدت اعصابش از دست خودش خورد بود... با قدم ها نیآبت
 داشت... اجیاحت یدرست حساب هیتنب هیبه  یسمت اتاق...نه انگار

هاشووو مبل ولو شووود...خوب که خنده  یکه رفت چکاوک از خنده رو نیآبت
 جانانه کردو چمدونشو برداشتو رفت نیف هیبرداشتو  یدستمال کاغش هیکرد... 

ست  یسمت اتاق ... خوب تختارو با چارچوب درو بر انداز کرد...خب م تون
 اتاق... یکیاون یتختشو ببره تو

ک در حمام اومد...چکاو یداشت...صدا اجیکار احت نیا یبرا نیبه زور آبت البته
 برگرده متفکر گفت: نکهیبدون ا

بتت اتاق...نظر مث یکیاون  مشیببر میتون یم میریسوورشووو بگ یی_ اگه دوتا
 ...؟؟؟هیچ

 نهیسوو ی...نفسووش تودیکه د یکه با صووحنه ا نیبرگشووت سوومت آبت بالفاصووله
.. کرد . یداشووت بدنشووو با حوله خشووک م لکسیر یلیخ نیحبس شوود... آبت

قرار  ریتحت تأث شووتریهم ب شیپ یعه موند... از دف رهیهمونجور خ هیچند ثان
حرف سرخ  نیداشت...صورتش از ا یو شکم نهیگرفت...بد مصب عجب س

ورگ...!!! ه و و و و و و و و و و و و و و و و که خودش سر  ی...(با دادایح یب زیشد... ) م
 تر از قبل گفت: غویج غی...به خودش اومدو جدیخودش کش

 ...؟؟؟یر یجلو من رژه م ینجوریشه ا ی...روت مهیزی_ خجالتم خوب چ
فت: گ یسرد یداشت با صدا یچمدونش لباس برم یکه از تو یدر حال نیآبت
 ...رونیاتاق... اگه سختته برو ب یتو یایب یسرتوننداز ینجوریهم یتونست یم



صدا نفس شد...!!! خ نهیس یتو نیآبت یچکاوک از لحنو  بود  وقت یلیحبس 
 بود... مدل حرف زدنشو فراموش کرده نیکه ا

اشتباه  رفت یم شیکه داشت پ ینجوریاما با خودش قرار گشاشته بود... ا نیآبت
باره هر  دیکرده بود... با یرو ادهیاز حد ز ادیچند روزه ز نیمحض بود...ا دو

 شد... یکردو دوباره خودش م یم هیشب خودشو تنب
به چکاوک که خشووک شووده بودو با بهت بهش زل زده بود  ینگاه یجد یلیخ

 انداختو گفت:
 خوام لباسمو بپوشم... ی...مرونیب یبر ی_ قصد ندار

کاوک پا چ تاقو ترک کرد...آبت نییبدون حرف سوورش رو  نداختو دلخور ا  نیا
ستش هم یشخندین  یر مرفتا ینجوریهم دیدختر با نیبود...با ا نیزد...آره در

ندس آبتخ یلیکرد...خ ته بود...اون مه  تیهدا نیودشووو دسوووت کم گرف
 ...رییقابل تغ ریغ رویبود...نفوذ ناپش

کرد...  یر مفک نیآبت یناگهان رییمبل نشووسووته بودو به تغ یبغ کرده رو چکاوک
همش دوسووت  وونهیداشووت... د یرفتار هیبود....هر لحظه  وونهیپسووره د نیا

 داشت همرو ناراحت کنه...َاه...
زد به  صاف نشستو زل عیاومد...چکاوک سر رونیاز اتاق ب دهیلباس پوش نیآبت

 یم نیتلفن برداشووته بودو گرفته بود جلوش...اگه آبت زیم یکه از رو یکتابچه ا
ست ا سئله ا ینجوریخوا شه...م شه ... با شم چستین یبا کم از  یزی...خود

 کردو بس... یرفتار م یجد دیاون نداشت...فقب با
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که از  رو یآب ینشووسووتو بطر شیمبل کنار یبدون توجه به چکاوک رو نیآبت
کرد...چکاوک همچنان  کیاتاق برداشووته بود به لباش نزد یگوشووه  خچالی

 مصمم به کتاب داخل دستاش زل زده بود...که:
 ورتت...ص یجلو یریاون دفترچه تلفن رو پشترو بگ یخوا یم یتا ک -نیآبت

 یواقعا خاک تو یعنیشوود.... رهیوبروش خر یبه نوشووته ها عیسوور چکاوک
شت کنارش... آبت ستو گشا شا... دفترچه تلفن رو ب شت راز بق نیمالج  یا مدا

گه...اما ب یزیچ نیصبر کرد تا دوباره آبت کمیاصال بهش توجه نداشت...  دوید
 گفت: نیاتاق که... آبت یاز جاش بلند شد تا بره تو ینشد...حرص یخبر یوقت

 یناهار م یحاضوور باش...برا گهیسوواعت د کی...مهیدهو ن_ االن سوواعت 
 ...رونیب میبر میخوا

...اما باز نه ایکنه  ینگاش م نهیکه بب نیزل زده بود به آبت میم*س*تق چکاوک
شد...با لبا ست زیبل هیاتاق  یرفت تو زونیآو یدوباره کنف  ش بلند نیآ با  دویپو

ستگ شو انداخت رو یخ سقف زل زد...َاه ا میتخت... م*س*تق یخود  نیبه 
 زدا... یهمش زده حال م نمیآبت

 زد ...دستاشو از دو طرف باز کردو : یالیخ یب لبخند
قده داره خوش م شی_ آخ با یچ با به اون  ی... کنیآبت یگشره...اصووال گور 

 ....والله...شیاله کلنگ یده با اون ابروها یم تیاهم
 از لرزش لباش دندوناش رو یریجلوگ یبعد برا هیزد...چند ثان یا گهید لبخند

 مدل رفتار نیدونست چه مرگشه...ا یبا شدت فشار داد روشون...َاه...اصال نم
ته  یجود نوقودریوا یچو یایونوبوود... بور یدیوجود زیوچو ن،یوآبوتو گورفو



که مزه  ناش رو محکم فشوووار داد  ندو قدر د  یخون تو یبودش..؟؟؟....اون
 ...دیخواب یم کمید نبود کرد...ب یدرد م کمیپخش شد.... معدش  شدهن

 ...نیآبت یرو بستو زمزمه کرد: گور بابا چشماش
 برد... خوابش

ه شوود ب دهیرو خاموش کرد... رفت داخل اتاق... نگاهش کشوو ونیزیتلو نیآبت
فا رو باد کولر سوورد  دهیتخت خواب یتخت...چکاوک ق تاق بخاطر  بود ... ا

ند...هنوز  گاهش رو برگردو خت  کیبود... ن مت ت به سووو ته  قدم نرف
 ...ستادیسر چکاوک ا یخودش...عقب گرد کردو باال

رو چکاوک... به صووورت  دشیرو گرفت و کشوو یروتخت یشوود...گوشووه  خم
شونه هاش رو  یآروم چکاوک نگاه کرد... رو شده بود... شک  لبش خون ، خ

 ...دیباال انداختو رفت سمت تخت خودشو دراز کش یتفاوت یمثال با ب
فقب خودش از  ی... انگاردیپهلو به سمت چکاوک چرخ یکه گششت رو کمی

 یچکاوک هم نبود...پوزخند الیخ نیرفتار سوورد خودش کالفه شووده بود... ع
رو دوسووت داره...  ینام دیکه جاو یبود...وقت یبراش مهم م دیبا یزد...برا چ

 نیتخت نشست...سرشو ب یلبش خشک شد ...با شتاب رو یپوزخندش رو
 گرفتو : ستاشد

 ...وونهی...دوونهی...دهییچه فکرا نیا وونهی_ د
شت  یگوشو یبود که صودا ریبا خودش درگ همچنان چکاوک بلند شود... و پ

 یما...چشنییتخت غلتوند پا یسرش هم چکاوک با چشم بسته خودشو از رو
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ز کردو ا یچشووماش رو باز کنه... ناله ا نکهیگرد شوودن..چکاوک بدون ا نیآبت
 اتاق خودشه... یکرد که تو یبلند شد...احتماال فکر م نیزم یرو

با  نکهیمانتوش دراوردو بعد از ا بیرو از ج شیگوشوو تماس رو وصووول کرد 
 : یخواب آلود یصدا

 _ الو...
 ...؟؟؟یالو چکاوک...تو از آراد خبر دار – ینگران یبا صدا زهره

 نه چه طور مگه...؟؟؟ -با همون حالت چکاوک
صد زهره ض یابا  زنگ  بهش میخبرم...هرچ یازش ب یتو رفت یاز وقت – یپر بغ

 هی یده... تا حاال سووابقه نداشووته بدون خبر دادن به من حت یزنم جواب نم یم
 االن دوروزه... یبمونه...ول رونیشبو ب

 نه من ازش خبر ندارم... -گفت یچشماش باز شدو با نگران چکاوک
 شد... رهیبه چکاوک خ یبا کنجکاو نیآبت

 جواب بده... دیتو بهش زنگ بزن شا -زهره
 زنم... یباشه بهش زنگ م -تند تند چکاوک

 خبر نزار... یمنو ب – زهره
 خب... لهیخ – چکاوک

ست  یکجا م یعنیآراد رو گرفت... یرو قطع کردو با هول شوماره  یگوشو تون
 باشه... ؟؟؟

 ناخونش... دنینداد...چکاوک با اظطراب شروع کرد به جو جواب
باره  یداشوووت اشووکش در م گهیتماس گرفت...سوووه باره...چهار باره...د دو

 آراد اومد که گفت: یدورگه  یاومد...که صدا



 _جانم چکاوک...
جانمو کوفت ...جانمودرد ...معلوم  -دیداد کشوو تیبا بغضووو عصووبان چکاوک

...چرا یجواب داد تیبه گوش رید نقدری...؟؟؟چرا ایهست یهست کدوم گور
نداد هیبه خونه  جا م یاطالع  قدر بق یدون ی...؟؟؟میر یک رو نگران  هیچ

...؟؟؟حاال خوبه هنوز تیمسووئول یشووه ب یم نقدری....؟؟؟آخه پسوورم ایکرد
 چند روزم از قولو قرارات نگش شته...

 هیآراد...قولو قرار...؟؟؟کدوم قولو قرار...؟؟؟ یگونه  یرو دیقطره اشک چک هی
 کرد... کیرو به لباش نزد گارشیو س دی... تلخ خندگهید یقطره 

 یبهش م یحس هیآراد ساکت شد...  بهیعج یخنده  یصدا دنیبا شن چکاوک
 داغونه... یلیگفت...اراد خ

 آراد...؟؟؟!!! –زمزمه کرد  یبا مهربون آهسته
 لرزون گفت: ییبا صدا آراد

 _ جون آراد...؟؟؟
 حالت خوبه داداشم...؟؟؟ –با همون لحن  چکاوک
 یاگه چکاوک م یعنی...داداش...؟؟؟دنیآراد از شووودت غم لرز یها شووونه

 گفت داداش...!!! یچکار کرده بازم بهش م دیفهم
 دوباره اسم آراد رو صدا کرد... ینگران کمیبا  دینشن یزیکه چ چکاوک

 _ آراد...!!!؟؟؟
...خوووب یآبووجوو سووووتوومینووه خوووب نوو –بووا هووق هووق  آراد

 ...رمیخواد بم ی...هق...دلم...دلم...هق...مستمین
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 صورت چکاوک زمزمه کرد : یرو دیقطره اشک چک هی
 _ آراد...چت شده آخه...؟؟؟

 ...رمی...بمیخوام بم یداغونم چکاوک...داغونم...هق...م -بازم با هق هق آراد
 کرد... یکه م ینامفهوم یپر از سوزش اومدو زمزمه ها ی هیگر یصدا

تختو همراه با آراد با  یافتاد... نشووسووت لبه  هیهم نا خواسووته به گر چکاوک
شک ر یصدا ونست د ینم شویبود چند قدم ستادهیا جیگ نی... آبتختیبلند ا

 کنه... کاریچ
ندگ نیخواد ا ی...دلم...دلم نمگهی...دگهید -دهیبر دهیبر آراد رو  ینکبت یز

 دمو...را...راحت کنم...خوام خو یادامه بدم... م
 هق هق کنان گفت: آ..آراد...!!! دهیترس چکاوک

ل -آراد ندارم یو...و جرأت  ترسوووو  تر... من  ندارم... جرأتشوووو  جر... ...
که...ا که... چاقو نی... رگم...من  یدسوووتمو بکشوووم ...رو یتو یچا...

 تر...ترسو... من ترسو...
کاوک حالادیز یلیخ یبا نگران چ ... : آراد ختیر یکه اشوووک م ی...در 

 ..؟!یی...؟؟؟هان...؟؟؟کجایی...آراد...داداشم...تو کجا
 نیز اا شتریب یآراد اومد که گفت: نگو...نگو داداش...نگو لعنت ینعره  یصدا

 اقتیندارم...منه ک*ث*ا*ف*ت...منه آشووغال...ل اقتیداغونم نکن... من ل
 رو ندارم... یچیه

 آراد آهسته تر گفت: نباریچکاوک دوباره بلند شد... ا ی هیگر یصدا
شکارو برا زی...نرزمیعز یکن یم هیگر ی_ چرا دار مثل من... من  یآدم یاون ا

 ...رمیبم دی...من فقب با



باهات خوب  نیآراد نزن ا – چکاوک که اولش  ته  ته...درسوو حرفارو... درسوو
باره  یاالن دوسوووت دارم...تازه دارم احسووواس م ی...ول ینبودم...ول کنم ..دو

حب  لت م هیصوووا لت...د حاال اادیخونواده شووودم...د فارو  نی... حر
لت میبزن هام  یخوا ی...؟؟؟تو هم میاز مرگ حرف بزن ادی...؟؟؟د تن
بابا عل یخوا ی...تو هم میبزار  وی...؟؟؟ من کسوویمامانم تنهام بزار ویمثل 

...حاال که بهت یقبول کردم...قبول کردم که تو داداشوومندارم اراد ...حاال که 
ستم  ستم...حاال که خوا شم... حاال تو هم م هیتک هیدل ب شته با  یواخ یگاه دا

 ... ؟؟؟ هاااان...؟؟؟یبر
 هی_ من غلب بکنم...غلب بکنم...گر یآروم یکه منقلب شده بود ، با صدا اراد

 نکن چکاوکم...
 ی...غلب میکن ی: معلومه که غلب مدیکشوو ادیلرزونو پر از بغض فر چکاوک

 ...یتو هم بر یکن
حرفا نزن خب...؟؟؟ و  نیاز گهیآروم شدو با عجز گفت: پس...پس د صداش

 پر از دردش بلند شد... ی هیگر یصدا
زنم... اصووال...اصووال اگه  یحرفا نم نیاز گهی...دزدلمیباشووه...باشووه عز -اراد

 زارم... یزارم...م یکنم م یحرفا زدم...اسممو...اسممو عوض م نیدوباره از
کاوک  گهیکارا د نی...ایالزم نکرده اسوومتو عوض کن – هیهمون گر ونیم چ

باره از یمیقد ...ل*خ*ت دی...بایمنو نگران کن ویحرفا بزن نیشوووده...اگه دو
 ...یبر*ق*ص ابونیوسب خ یبش
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سته خند آراد سب خ یشم م یگفت: قبوله...ل*خ*ت م دویآه  یم ابونیرم و
 ر*ق*صم...خوبه...؟؟؟

 ...یبه من بد میقول هی دی...باستینه هنوز خوب ن -چکاوک
 تو جون بخواه... -آراد

... میکن یبرگرد خونه... من که برگشتم با هم صحبت م یهرجا هست -چکاوک
 ریشده بود طرف تو باشم و ازت دلگ یدم...که هر چ یم یقول هیعوضش منم 

 شم خوبه...؟؟؟ن
از اون چکاوک رو ناراحت کنه اشووکاش رو پاک  شووتریخواسووت ب یکه نم آراد

کن ن یهفته ناراحت نیا یهم بکن...تو هم تو گهیکار د هی...فقب هیعال -کردو
مه  تا وقت نیا یخب...؟؟؟ه هارو  له  نا گه  یبرگرد یآهو  فراموش کن... م

گش ی...پس حسوووابینزاشووت رونیپاتو از دروازه تهران ب ینگفت  ونورخوش ب
 یکنمو تو رو طرف خودم نگه م یقولت حسووواب م یبرگرد...اونوقت من رو

 دارم باشه...؟؟؟
 زدو: باشه... یهم اشکاش رو پاک کرد، لبخند چکاوک

 پس مراقب خودت باش ...تا بعد...-آراد
به افق در تلفن ند  با لبخ شووود...هنوز قلبش پر از درد  رهیخ ایرو قطع کردو 

م باز دیدسووتش بود رو داخل آب پرت کرد...شووا یکه تو یی... چاقویبود..ول
 به خاطر چکاوک... نباریکرد...ا یفرصت دوباره فکر م کیبه  دیبا

ناراحت چکاوک با  دسووتاش گرفت...  نیسوورش رو ب یتلفن رو قطع کردو... 
سخت ت ی هیتحمل اندوهو گر شت  صدا یر مآراد هر روز دا سرفه  یشد...با 

نگاش  قیبودو متفکرو عم سوتادهیسورش ا یسورش رو بلند کرد...باال نیآبت ی



 یاز جاش بلند شوود و روبرو یکرد... چکاوک دسووتو پاشووو گم کرد... تند یم
 ...ستادیا نیآبت
 گفت: یسرد یزدو با صدا یپوزخند نیآبت

 جالبه...!!! یلیجالبه...واقعا خ یلی_ خ
 جالبه...؟؟ یآب دهنش رو قورت دادو: چ چکاوک

کهیچونش رو لمس کردو: ا نیآبت گار ن خانواده  یان عا تو دختر   میحک یواق
 ...یستین

شلوارش پاک کردو  ختیر نییپا یچکاوک هر دل ستاش رو با  ...عرق کف د
 ...؟؟؟هیگفت:منظورت چ یلرزان یبا صدا

 شون برداشت کرد...شد از ینم یا گهید زی...چدمیحرفاتو شن -نیآبت
 ...من دختر اون خانوادم...یکن ی: اشتباه مدویچشماش رو دزد چکاوک

به آبت و  یوجه نم چیخواسوووت...به ه ی...اصووال دلش نمنیپشووتش رو کرد 
س رو بشووه...هر ک نیآبت یبرا شیخواسووت زندگ یبفهمه... نم نیخواسووت آبت

شماش رو رونیآبت ی...ولستیبفهمه مهم ن یا گهید شار داد... ی...چ  هیهم ف
با یزیتونسوووت چ یدلش بود...نم یتو یترس مبهم گه...ن  یم یزیچ دیب

 گفت...
 :یبا صورت عصبان تنیشکه شدو برگشت...آب نیآبت ادیفر یصدا با

 ی...از اولش هم اون داستان مسخره یستی...تو دختر اون خانواده نیستی_ د ن
مه چ باور نکردم... ه من  ی...فکر کردضوووهیضووودو نق زیخانوادت رو 
 ...یصحبت کرد گهیپدر مادر د هینفهمم...؟؟؟حاال هم که علنا راجع به 
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صدا چکاوک شتباه م -دیلرز یکه البته م یبلند یهم با  شتبیکن یا  یاه م...ا
 ...من دختر اون خانوادم...یکن
 ستین خودی..بدی...پدرمو گول زددیزدو : منو گول زد یپوزخند مسخره ا نیآبت

دستشون روبشه...هه...خنده  دنیترس یمن... م شیزود انداختنت به ر نقدریا
ساب ا یداره...ول شویح سمت بره تو نکهینکرده بودن که من زود تر از ا نجا  یا

 فهمم... یشناسنامم نقشه هاتونو م
: گفت ضیشوودنو نداشووت...با غ ریتحمل تحق نیاز ا شووتریب گهید چکاوک

گار قراره ب ی...هویهو نداره عمو جون...ان خودمونو فراموش  نی...هوا برت 
سم من هیکرد سنامت...و بلعکس...همه  یبره تو ستیقرار ن چوقتی...ا شنا

که نکرد ینقشوووه  نایا ی ...؟؟؟درضوومن من دختر اون یمنو توا...فراموش 
 یخود یتو رو گول نزده... پس ب ی...کسووادیچه ن ادی...چه خوشووت بانوادمخ
بان پیتر ندار یقر باور   شیزماتهران آ میرفت یوقت میتون ی...میبرندار....اگه 
ه بودن ک ییزای...چیدی... اون حرفا رو هم که من گفتمو تو شوونمیبد یان ا ید

 شد...؟؟؟ یچ یندارن...گرفت یربط چیبه تو ه
شو عیسر و ست ستو تک ییرفت داخل د شت هیاتاق... درو محکم ب در  داد به پ

ستو نفس عم شماش رو ب ش یقیچ  یگارخوند که ان یم نیآبت ی افهی...از قدیک
شوودو  ...خمدیچیمعدش پ یکه تو یگششووته بود....البته فعال...با درد ریبه خ

 شده بود قوز باال قوز... نمیدلش فشار داد... ا یدستش رو رو
شتاش گ یلبه  نیآبت ستو ... با انگ ش ساژ داد...بهرو م جگاهشیتخت ن نظر  ا
گفت... اصووال به اون چه  یراسووتشووو هم نم یچکاوک دروغ بگه... ول ومدینم

 کهنیشد...با ا یاز دستش خالص م شهیهم یبرا گهیداشت... چند ماه د یربط



ست خورده خ زیهمه چ دیفهم یاگه م صبان یلیدروغه... و رود شد...  یم یع
 یوقت پشوووت ابر نم چیرو کنار بزاره... ماه ه هیقضوو نیحاال بهتر بود ا یول

 بشه... الشیخیب کمیتونست  یم قتیمونه...تا روشن شدن حق
 محل کیناهار...)سامان:  یشدنو به سمت سامان راه افتادند برا نیماش سوار

 خوش آبو هوا در شهر کرد...(
 یعنیهر دو سکوت کرده بودن... نیماش یتو

د که چکاوک الم تا کام حرف نزنه... فقب هر از بو نیاونقدر سوونگ نیماشوو جو
د ...انگار قرار نبودیکشوو یکردو آه م ینگاه م نیبه صووورت پر از اخم آبت یگاه

ُغشوه محال  یمجسومه  نیتموم بشوه... با ا یو خوشو یمسوافرت به خوب نیا
 ممکن بود....

عدش حت بود... قلبشووم  یدرد م یلیهم خ م نارا قدر  که اون کرد... آراد هم 
بارم  هیبار سالسا ...  هی...یبار بندر هیزدو... یبار کند م هیمعلوم نبود چشه که 

دق  ی هنییهم که آ نیگرفته بود... آبت یزیچ ی....احتماال مرض قلبونیدرم هی
ل مشووک نهمهیاگفته بود... با  بار هی نویکرد...نه ا یبود... معدش هم که درد م

 ...دیهم کش گهیآه بلند د هیدونست...  یکرد خدا م یم کاریچ دیبا
راه  شوودنو... ادهیپارک کرد...پ یمناسووب یرو در جا نیماشوو نکهیبعد از ا نیآبت

 رفت...که چکاوک مجبور بود دنبالش یتند راه م نقدریا نیآبت یافتادن....منته
از  زیر شووگونیو هی نویکنار آبت...خودش رو رسوووند وردیبدوه...آخرم طاقت ن

صورت  یوقت یطرفش... ول دیبا تعجب چرخ عیسر نیبازوش گرفت...که آبت
 اخم کردوگفت: دیدرهم چکاوک رو د
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 ...ی_ چته...باز دوباره هار شد
 گفت: یبهش برخورد...با دلخور چکاوک

ن نشوو نی...و دندوناش رو با صودا به آبتینیمنو حاال حاال ها مونده بب ی_ هار
 داد...

 بشیج یچشووماش رو چرخوندو نفسووش رو فوت کرد...دسووتاش رو تو نیآبت
 گفت : یکردو با کالفگ

 _ چت شده دوباره...
 دلش گشاشته بود بغ کرده گفت: یکه دستشو رو چکاوک
 ...امیتند راه نرو...بزار منم باهات ب نقدریخواستم بگم ا ی_ فقب م

تر  میدلش بود انداختو ناخواسووته مال یبه دسووت چکاوک که رو ینگاه نیآبت
 شدو آروم گفت:

 کنه...؟؟؟ ی_ دلت درد م
 دلش برداشتو: یدستش رو از رو عیسر چکاوک

 تونم به قدمات برسم... ی...فقب نمرمی_ نخ
 آهسته تر شروع کرد به راه رفتن... نبارینزدو ا یحرف نیآبت

محصوووالت  جاتویو عرق ییدارو یاهای..که گ.یمحل یبه مغازه ها دنیرسوو
حال خر یهمگ تیفروختن...جمع یشووهرو م  هی یکردن بودن...تو دیدر 

تفاق ا نیا نقدریرفت...ا تیجمع ونیفاصووله گرفتو م نیلحظه چکاوک از آبت
 دیچکاوک از کنارش نا پد دیبه خودش اومد د نیآبت کدفعهیافتاد که  عیسوور
شم هشد شت...  تویچرخوند...جمع... با هول چ کنار زدو... دنبال چکاوک گ

 یم یرو بررسوو یزیو داره چ سووتادهیمغازه ا هی ی...که جلودشید یبعد از مدت



کشک  یگون ی... چکاوک رودیرفت سمتش... کنارش رس دویکش یکنه... پوف
 نیتبمتوجه آ نکهیکرد ...بدون ا یبودو داشت نگاهشون م ستادهیخشک شده ا

 فت:بود گ یانسالیکشک برداشتو روبه فروشنده که مرد م کهیت هیبشه... 
 ...؟؟؟هیزیچ یکشکه...پشکل یکه تو یقهوه ا یها کهیت نی...ای_ حاج

شووود  یم یعنیهم ادب نداشوووت...  شرهیدختر  نیحبس شووود...ا نیآبت نفس
 بچرخه و بره دورتر منتظر چکاوک بشه...؟؟؟!!!

 چکاوک اومد که گفت: یمردو متعاقبش صدا یخنده  یصدا
 ...هی...؟؟؟نظر تو چیتو هم اومد نی_ ا...آبت

 لب با حرص زمزمه کرد: ریز نیآبت
 ادب برات خوبه... کمی...ی...؟؟؟تو مثال دختریگ یم ی_ معلوم هست چ

 با تعجب گفت: دویرو کردن کشک داخل دستش کش رویدست از ز چکاوک
 گفتم..؟؟؟ ی_ مگه چ

ستش نگاه کردو  یجیگ با شک داخل د صدا دفعهیدوباره به ک بلند  یبا خنده و 
 گفت:

 ...؟؟؟یگ ی_ آها پشکلو م
... دنیندخ زیر زیزد...چند نفر برگشوتن سومتشوونو ر یبه کبود نیآبت صوورت

 و گفت: شیشونیبه پ دیکف دستش رو کش نیآبت
 ...گهید میبر ای...ب یآبرومونو برد یکاف یگم...به اندازه  ی_ آره همونو م

 معترض گفت: دویلباسشو کش نیبره که ...چکاوک آست خواست
 کشکه بخرم... نیخوام از ی...؟؟؟من میر یم ی_ کجا دار
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نده و : نگفت و مت فروشوو باره برگشوووت سوو قا ا یدو توش  یزایچ نیحاج آ
 ...؟؟؟هیچ
 : چکوووووووووووووووواوک...!!!دیبا حرص نال نیآبت

ش چکاوک شو ک سول...؟؟؟چته  نقدریشه ا یهمو :َاه مردم م یتو دیاخما سو
 آخه...؟؟؟

گاه خشوومگ یوقت مه داد: بدیرو د نیآبت نین نده ادا با خ با  الشیخ ی... با
 یصبر کن...م کمی...االنم ریبه خودت سخت نگ نقدریدوروزه...ا ایجون...دن

 ...میر
 گفت: ییبا خنده و خوش رو فروشنده

 یمنطقه تو نیکه ا نیکوه یاهای...گ یگ یرو که م _ نه دخترم ...اون لکه ها
 مشخصه... ی...بوش کنزنیر یکشک م
 با ذوق گفت: واقعا...؟؟؟!!! چکاوک

 ...: آره خوشبوا...شوینیب ریکشکو گرفت ز و
شت س نویسمت آبت برگ سموم یبا بدجن ّشّکّل توش پّ  یدیزدو: د ی، لبخند م

 ...!!!ستین
 نگاهشو به اطراف چرخوندو دندون قروچه کرد... نیآبت

ازش  دویخند یبرگشووت سوومت فروشوونده که دلشووو گررفته بودو م چکاوک
 براش کشک بکشه... کمیخواست 

ن راه افتاد دیحرص دادو کشووکاشووو خر نویآبت یچکاوک حسوواب نکهیاز ا بعد
 سمت رودخونه...



انداختو  یل بود نگاهبا افسوووس به اطراف رودخونه که پر از آشووغا چکاوک
 گفت:

 زدن...َاه... یکه افتاده دست آدما...نگاه کن چه گند عتیطب نیاز فی_ ح
 باره بکنه گفت: نیدر ا یاظهار نظر نکهیبدون ا نیآبت

 ...امیتا من برم کباب سفارش بدمو ب نیتخت بش هی یاطراف رو نی_ هم
 یهمه  یکنه...ول دایتخت مناسووب پ هیسوورش رو تکون دادو رفت تا  چکاوک

شتنو پر از پ بونیسا ایپر بودن... ایتختا  شک بودن... با یپ یندا  هیالخره گنج
طمئن نبود م یبهتر بود انتخاب کردو نشست...ول شونیتختو که به نظرش از بق

ها بود... از جاش  هپرند یپر از خرابکار چشی...چون قالنهیاونجا بشوو نیآبت
سوتمال د هیتر بود...  زیبود به نسوبت تم که خودش نشوسوته ییبلند شود...جا

شت یاز تو یکاغش شتو  شیکوله پ س زیتم کمیبردا ش ت ترش کردو...خودش ن
داغ بودو... درد  یلیشد...هوا خ یگششت...داشت کالفه م کمیاون سمت... 

 شد... یتر م دیمعدش هم داشت شد
 یرو گشاشووت رو ینیبزرگ داخل دسووتش اومد...سوو ینیسوو هیبا  نیآبت باالخره

سترس  یم دیکه با ییبه جا کمیتختو ... ست نگاه کرد... چکاوک هم با ا ش ن
 نظرش گرفت...که خدارو شکر غرغر نکردو نشست... رهیز

 ...گهیاون اتاق د یتو مشیببر میریسرشو بگ ای_ دهه خب ب
 یتخت نشووسووتو لبتابش رو گشاشوووت رو یبدون توجه به چکاوک رو نیآبت

 پاش...
 ...یکمکم کن شرهی شهیازت کم م یخب بابا مگه چ-چکاوک
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 ینجوریهمو...بهتر که ا یتو دینکرد...چکاوک اخماشو کش ییاعتنا نیآبت بازم
 یآقا ه نیدلم نسووبت به ا یکه تو یاون حس مزخرف ینجوری...اکنهیرفتار م

پا رو  تخت کطرفیکارش...نفسووش رو فوت کردو  یپ رهی...مرهیم نییباال و 
اد که د شبه سوومت جلو هل کمیتخت  ینیقرمز از سوونگ یبا صووورت بلند کردو

 عیسر نی...نگاه آبتنیزم یافتاد رو یناهنجار یتخت از دستش در رفتو با صدا
 نیزم یبا آهو ناله رو یناگهان میتصووم هیشوودو چکاوکم با  دهیبه سوومتش کشوو
شو تو ستو پا ش ستش گرفت...ز ین شم رید سش به آبت میچ  یود که تندب نیحوا

 کردو گفت: شتریاومد سمتش...آهو نالش رو ب نویلبتابش رو گشاشت زم
 خدا شکست... ی...پام...آیکمکم کن...آ ایب گمیبهت م ی_ ه

 چکاوک نشستو: یدوپا جلو یرو یبا ناراحت نیآبت
 ...؟؟؟ دفعهیشد  ی_ چ

کنه...ابروهاشووو انداخت باال و در  یرفت نقش باز ادشیاز حرص  چکاوک
 : کردینگاه م نیبه آبت هیعاقل اندر سف که یحال
 شد... یچیپ چی_ پ
 لحظه نگاهش سرد شدو کالمش سردتر: یمشکوک نگاش کردو تو نیآبت

 رو تموم کن... ی_ مسخره باز
 با التماس گفت: دویاز جا بلند شد تا بره...که چکاوک مثل فنر از جا جه و

 ...میاتاق بخواب هی یبا هم تو...من معشبم گهیباهم د مشیببر ای_ بابا خب ب
گاه نیآبت باال بهش ن نداختو ا یاز  باریا خت رو  یبدون حرف ن رفتو سوور ت

 قربونت برم من... یگرفت...که چکاک با ذوق گفت: اله



 یا چشماکه ب نیلباشو با عجز به آبت یرو دیدر جا ...خفقان...دستشو کوب یول
 شد...؟؟؟ ینم زدیگند نم قهید هیشد... رهیکرد خ یگرد شده بهش نگاه م

 سرشو با تأسف تکون داد: نیآبت
 ...ری_سرشو بگ

 بلندش کردن... نیزم یسر تخت رو گرفتو با هم از رو عیسر چکاوک
خت تو یوقت جاگ یکیاون یکه ت تاق  کاو رونیب نیشووودو آبت ریا فت...چ ک ر

سر ش شویرو سرش ک شت پرت کرد رو دویاز  شو به پ صدا یخود  یتختو با 
 : یبلندو سرشار از ل*ذ*ت

 ...!!!ووووووووووشی_ آخ
که در همون حالت موند بلند شوودو رفت سوور چمدونش که قبلن اورده  کمی

حلقه  نیرنگو آسووت یصووورت رهنی...پدیکشوو رونیلباس ب هیاتاق... یبودش تو
...بافت موهاش رو باز دیداشووت رو پوشوو یدرشووت قرمز زویر یکه گال شیا

چشماش  یتختو با خوابالودگ یتو دیپر دویبهشون کش یبرس سرسر هیکردو 
 ...بسترو 
ر و شوولوا یمشووک یحلقه ا نیگرفت ...تاپ آسووت یدوشوو نکهیبعد ازا نیآبت

که محمد معلوم نبود از  یی...از جمله لباس ها دیاسپورتش رو پوش یخاکستر
 کرده بود... یساکش جاساز یکجا اورده و تو

خت تک یپشووت به بار هیت مه دادو دو به ادا تا  باز کرد  تابش رو  اراش ک یه لب
ک بلند چکاو غیج یدونست چند ساعت کار کرده بود که با صدا یبرسه...نم

تاق بدیاز جا پر باز  رونی...به سوورعت از ا رفت...هنوز در ااتاق چکاوک رو 
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 نیتآب ینه یکه به شوودت به سوو رونیب دینکرده بود که در باز شوودو چکاوک پر
لباس چکاوک چنگ  ی قهیشوود که ناخوداگاه به  لیقب متمابرخورد کردو به ع

دسووتاش رو دور چکاوک  یهم فور نیانداخت تا تعادلش رو حفا کنه ...آبت
سه ثان شه...هنوز  ش هیحلقه کرد تا مانع افتادنش ب شده بود...که چکاوک ک  دین

 زد به اتاق اشاره کردو: یکه نفس نفس م یسرخ در حال یعقبو با صورت
 اونجا...اونحا..._ 
چکاوکو  نییاز باال تا به پا نیسوواکت شوود...آبت نیآبت بینگاه عج دنیبا د یول

 شونیبلندو پر یشد...موها یکردو وجودش هر لحظه ملتهب تر م یبرانداز م
 برهنه و یسرخش ، بازوها و پاها یسبزو لبا یچکاوک، پوست روشنو چشما

شت ... یفیکودکانه لط رهنیپ صوکه به تن دا شم ررو براب یینو ریت لرزان  یاچ
 ...نداختیو قلبشو به تالطم م کردیم نشیچ نیآبت

 پا به سمت یپنجه  یو اعتراض چکاوک آمدو بالفاصله بعدش رو غیج یصدا
 چشماش گشاشت ... یبرداشته و کف دستاش رو رو زیخ نیآبت

 گفت:نگاه نکن...نگاه نکن...!!! بلند
 یتش کاربرداشتن دس یکه هنوز هم برا نینگاه به آبت هینگاه به اتاقو  هی دیترد با

 شیاتاق بره و از پ یزد تا تو یم بینکرده بود انداخت...عقل و شوورم بهش نه
 دور بشه... ختیر یرو به وجودش م یخاص یکه داغ نیآبت ینگاه پر از گرما

رد...لرزان اما مثال ک ینم یاریرفتن  یکه داخل اتاق بود پاهاشووو برا یزیچ اما
 گفت: نیمحکم به ابت

تامو برمگمیم یچ نیبب ی_ ه باز نکن  ی...ولدارمی...من دسوو ماتو  تو چشوو
 خب...؟؟؟تا من...



ست کیبا  نیبتونه جملش رو کامل کنه ...آبت نکهیاز ا قبل ست مچ هر دود ش د
شت که باعث  یرو گرفتو از رو شون دا شماش کنار زد...اما همون باال نگه چ

ش یپنجه  یشد چکاوک رو شه...با د دهیپا به جلو ک از حد  شیب یکینزد دنیب
 نیساکتو خونسرد آبت یپر حرف ول یبه صورت خودش و چشما نیصورت آبت

ا که ره دیبود خجالت زده دسووتاشووو به شوودت کشوو رهیبهش خ میکه م*س*تق
 افتاد... نیزم یخوردو با پشت محکم رو شد...تعادلش بهم

 شد...؟؟؟ یچ یجلو رفت و دستشو به سمتش دراز کردو:ه عیسر نیآبت
که  یزیچ نی...اولدیدو نیاز جاش بلند شوودو به اتاق آبت یچکاوک به تند اما

ستش اومد،  شو از  یرو رو نیآبت رهنیهمون پ یعنیدم د ستا سرش انداختو د
 کرد... کیگردنش بهم نزد ریرو ز رهنیپ یخم کردو لبه ها ریز

 یه نقط کیبود و به  سووتادهیهمچنان همون جا ا نیرفت ، آبت رونیاتاق که ب ار
و  زیبه خودش ه نیهم رفت...نگاه آبت یچکاوک تو یبود...اخما رهینامعلوم خ

با گفتن  کهنیبا ا یکنه...فقب باعث خجالتش شده بود، حت تشینبود تا اذ دهیدر
صد دلدارمحرم بودن شا یشون به خودش مثال ق سرخو گو صورت   یدادن به 

 بود... دهیفا یهنوزم ب یداغ شدش رو داشت ول
ست که ب یم نیآبت سفر ها یشمار یب ی...زنهاستیجنبه ن یدون  یرو چه در 

 یکه نم ییبود...ب لباسووها دهیرفت د یکه م ییها یو چه در مهمون یخارج
شت...زنها شون رو لباس گشا سم ر ت بایو به مراتب ز فیقد بلندو ظر یشد ا

که در درونش موج  یاحسوواس متضوواد نیوقت همچ چیه یچکاوک رو...ول
به نکرده بود... زد یم  نیحاال...ا یاصووال براش مهم نبود...ول یعنیرو تجر
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به جن یب یواژه  نکهیبود...با ا دیجد یلیبود...به خدا که خ دیاحسوواس...جد
سردرفت... یذهنش رژه م یمدام تو سته بود خون خودش رو  یاما باز هم نتون

چند  یبرا ا؛دلرب نی؛ از نظر آبت تیچکاوک با اون وضووع دنی...دارهیبدسووت ب
نا منظم کرده بود...برا یا هیثان بان قلبشووو  که فکر  نیاول یضوور بار بود 

نه...دختر ی...دخترکردیم له  نیکه محرمشووم...ا یکه محرم م به  یدوجم
 وجودش انداخته بود... یها اختهیرو در  ییظاهر ساده غوغا

چکاوک با اون  دنیکه با د دیدسووتاشووو مشووت کردو چرخ بیاز اون شوورا کالفه
مثل چادر به  رهنویقدم عقب گشاشووت...چکاوک پ کیجاخورده و  تیوضووع

شه ...تا نه خودش خجالت بکیالیخ یگرفت بزنه به ب میتصم دویچیخودش پ
 معشب نشه... نیآبت یول دیرس یر مممکن به نظ ریغ نکهیو هم با ا

 ...صداشو صاف کردو :ستادیا نیآبت کیکردو نزد یقدم فاصله رو ط چند
 زدم...؟؟؟ غیج یمن برا چ ستیاصال برات مهم ن ی_ ه

چکاوک با اون لباس دورش باعث شده بود به  دنی...ددیکش یقینفس عم نیآبت
 خودش مسلب بشه...

 شده بود...؟؟؟ یچ-نیآبت
 جانیدونم ا یبهت انداختن،من نم توییسووو نی، ا نکهیفقب ا یچیه-چکاوک

داره  یزیچ هیبودم که حس کردم  دهی...خوابیحشره شناس شگاهیآزما ای تهییسو
صووورتم بودو  یکه رو یزیچ دمویخوره...از خواب پر یصووورتم وول م یرو

پا بود...که ج هیدل غافل  یا دمیپرت کردم...که د  گهید یوتازدمو د غیهزار 
 ماجرا... ی...باقرونویب دمیهم کشف کردمو پر



شو انداخت پا و صدانییسر شد دوباره بهش  نیتفاوت آبت یب ی...اما  باعث 
 نگاه کنه...

 کنم...؟؟؟ کاریمن چ یگ ی_ خب حاال م
 یزیچ دیمرد...؟؟؟االن نبا یگفت:تو اسووم خودتو گشاشووت رتیبا ح چکاوک

 و... یبکش هویکر یجونورا اون یبر دی...االن با یبپرس
 ...یدید یلیتخ لمیف یادیگمونم ز-یحرفشو قطع کردو با پوزخند نیآبت

 ... یخب خودت خواست لهیهمو:خ یتو دیاخماشو کش چکاوک
 یورگردنش گره زدو ف ریرو ز رهنیپ ینهای...آستنیسمت اتاق آبت دیدو عیسر و

ا تعجب داخل اتاق شد و ب نیروش...آبت دیپتو رو هم کش نویتخت آبت یتو دیپر
: 

 ...؟؟؟یکن یم کاریچ ی_ دار
 درم پشت سرت ببند... یرفت– ییبا لبخند دندون نما چکاوک

 ...؟؟؟یچ یعنی-با اخم نیآبت
اتاق مال  یکیبرو با هزار پاها خوش باش...اون  یعنی-یبا خونسوورد چکاوک

 مال من... نیتو...ا
ست...آبت و شماش رو ب سون م یلیخ نیچ ست چکاوکو با پا یآ دش خو یتون
سوده بخوابه...ول رونیب سته و آ  رونینگفت...ب یزیکالم هم چ کی یحت یبفر

شماش رو باز کنه و ز شک چ شد چکاوک با  ست...که باعث  لب  ریرفتو درو ب
: 

 رفت...؟؟؟ یواقعن یعنی_ 
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پاهارو کشوووت...مبلها نیآبت تا بشوووه روشووون  یهال جور یتو یهزار  نبود 
چکاوک  یمتکا ی...سوورش رو رودیچکاوک خز یپتو ری...پس ...زدیوابخ

ست...در  شماش رو ب شت...و چ سل کیگشا شد...جروبحث و  میکالم...ت
داد  یم هینداشت...پس ترج یا دهیفا میو تصم هیجنگ اعصابو کشمکشو تنب

 ینداشت تا چند ماه یمونده رو در آرامش بگشرونه...اشکال یچند ماه باق نیا
شده تار هیکنه...قرار مداراش با خودش  یمعمول زندگ ریرو غ  یم خشیروزه ن

شت...پس چه دل شت ب یلیگش شه و بابت ریبا خودش درگ نیازا شتریدا هر  ب
 و زجر بکشه.... رهیرفتارش عشاب وجدان بگ

 متفاوت عمل کنه دیمتفاوت خودش هم با بیدونست در برابر شرا یم شهیهم
ست  یهم م نیو حاال ا شرا یکیتون شه...پس ترج بیاز همون  و  هایخاص با

خواد  یم یچند ماه هر جور نیبشووه و بگزاره ا میداشووت تسوول میفعال تصووم
عد از اون م باره زندگ یبگشره...ب با همون  یمعمول یتونسوووت دو خودش رو 

 ...رهیاز سر بگ شیشگیهم یها قانون
عث کرده که با قیاش تزر یرو به رگو پ یها و افکار احساس آرامش میتصم نیا

 یس، آرامشش مثل ک دیرس یدردناک به نظر م نکهیشده بود خوابالود بشه...با ا
نابرابر خالص شوووده... کیبود که از  جور خأل مطلق...پلکهاش  کیجنگ 

ار و پشتک اراده ی ختهیفرور واریسراسر سکون مهمان د یهم افتادنو خواب یرو
 مانندش شد.. یب

که  ییبه جا نکهیدر اتاق رو باز کرد...بدون ا نیشووش صووبح بود که آبت سوواعت
روشن اتاق به سمت چمدون لباس  کیتار یبود نگاه کنه ، تو دهیچکاوک خواب

سع یهاش رفت تا برا شه... ضر ب سرساختمونا حا  نیتر یکرد رسم یرفتن به 



رو  یا نهچهارخو رهنیخب هنوزم...داشووت با اخم پ یلباسووش رو برداره...ول
 کرد... یم نییدستاش باال و پا یتو

ماشوو یصووودا دنیبا شوون که ند بوق  به سوومت چکاوک  دویاز جا پر نیبل
شمادیچرخ سته خودش رو از تخت انداخت پا ی...چکاوک با چ و چهار  نییب

که وسووب اتاق بودو خاموشووش کرد...و بازم با  شیدسووتو پا رفت سوومت گوشوو
شما سرو یهمون چ سمت  سته به  شت سیب با  نیتاق رفت...آبتداخل ا یبهدا

شما شد یچ سر درب یبهش نگاه م هگرد  ل مد نی...انگار اارهیکرد تا از کاراش 
 بود... شیشگیشدن کار هم داریب

شما چکاوک شو مهین یبا چ ست  نیآمد....هنوز هم متوجه آبت رونیب ییباز از د
 رفت...لبخند یاتاق رژه م یتو شونیپر یو موها رهنینشده بود...و با همون پ

حو با یرو یم ت یل ب گ نیآ م نیبودن ا جینشووسوووت.... مو ت تر  خ  ید
 خواد بکنه... یکار م یچ نهینداشت...همچنان ساکت موند تا بب

شت...انداخت رو یشبید رهنیپ چکاوک شو روبه قبله ا یرو بردا و  ادستیسر
مت بسوووت...آبت ماز م نیقا عا داشوووت ن گاه کرد...واق جب بهش ن  یبا تع

 یوضووع...شووونه هاش رو باال انداخت...به اون ربط نی؟اونم با اخوند...؟؟
 نداشت ...مگه نه...؟؟؟

 غیج یو شوولوارش رو هم در اورد...که صوودا دیکشوو رونیرو از تنش ب تاپش
به سوومت چکاوک که با ترس بهش نگاه  عیدوباره از جا پروندش...سوور یبلند

 خوند... یمگه االن نماز نم نی...ادیچرخ کردیم
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ل*خ*ت  ی...؟؟؟چرا داریکن یم کاریچ نجایا-یغیج غیج یبا صدا چکاوک
 ...؟؟؟یسرت دار یتو یثی...؟؟؟چه فکر خبیش یم

 ثی...؟؟؟اومدم لباسووم رو عوض کنم...فکر خبهیمنظورت چ-رتیبا ح نیآبت
 ...؟؟؟

 افتاد...ابروهاش رو باال انداختو: شیتازه دوزار انگار
 ن اومدم که......می_نکنه...نکنه فکر کرد

 شده بود با هولو وال...: داریتازه کامل از خواب ب یکه انگار چکاوک
 ...که نیبود که...ا نیبود...ا نیفکرا نکن...منظورم ا نیاز خودی_ نه بابا ب

 بلند گفت: یا کدفعهیسرشو خاروندوبعد  صالیاست با
 ...؟؟؟یشد داریب یزود نیبود که چرا صبح به ا نی_ منظورم ا

 یچکاوک که رو یخجالت زده و البته پررو یچشما یجلو یبا خونسرد نیآبت
هاش م له  به فرش خ دویچرخ یعضوو باال م یم رهیمدام  باره   یشووودو دو

رفت سوومت  یبرهنه جد یتنه  میبا همون ن دوی...شوولوارش رو پوشووومدی
شما شده بهش نگاه کرد ...تا آبت یچکاوک...چکاوک با چ شاد   کی دیرس نیگ

فت زدو ر یپوزخند صوودادار نیکنار...که آبت دیپر دویکشوو یزیغ ریج شیقدم
شو ست سته  یجی...چکاوک اول با گییداخل د شو یبه در ب ست کردو  نگاه یید

 رفتو بلند بلند: رونیحرص از اتاق ب تویبعد با عصبان
 خوشگل احمق ... ی وونهی_ شتر مرض دار د

به جنازه  با پاها یچندش  تاق نگا یتو یهزار   یآن میتصووم هی یه کردو توا
با لج روشووون بپر بپر  دویاز سوورش کشوو نویآبت رهنیپ خت روشووونو  ندا ا



شد...نفس نفس زنون لباس  یحرصش خال کمیکارو کرد تا  نیا نقدریکرد...ا
 ...دیپوش رونیب

ه ...دستاشو بدیمبل د یرو نهیکه چکاوک رو حاضرو آماده و دست به س نیآبت
 گره خورده: یکمرش زدو ...با ابروها

 ...؟؟؟دیبر یم فیبپرسم کجا تشر تونمی_ م
 دیببر فیاز جاش بلند شووودو حق به جانب:هر جا که شووما تشوور چکاوک

 دوباره از شما کتک بخورم... رونویخودم برم ب خوامیجناب...نم
کنار مهندسا و کارگرا باشم...حوصلت  خوامیرو م یا یمدت طوالن هی:من نیآبت

 ...؟؟؟رهیسر نم
 ...ادیبهتر به نظر م یلی: از دفترت خچکاوک

ش با شد...با گ نیترمز ما  یخاک ینایبه زم یجیسرم به جلو پرت و چرتم پاره 
 شدم... رهیروبروم خ یکاره  مهیبزرگه ن یلیاطرافمو ساختمون خ

 ....؟؟؟یبش ادهیپ یخواینم-نیآبت
راه  نیدنبال آبت ...کمربندمو باز کردم ورونیب دیپر نیخودش زودتر از ماشوو و

ز سر ذوق ا یفرابنفش غیج یصدا کدفعهیکه  دمیکش یم ازهیافتادم...داشتم خم
 یرنگ قد دراز خودشو پرت کرد تو اهیموجود س هیبعد از اونم  دویبه گوش رس
به دخترنیب*غ*ل آبت با اخم  بازم رو بسووتمو  که تو گاهن ی...دهن   یکردم 
...دسووتام مشووت شوود...به چه دیخندیم دویپر یم نییباال و پا نیب*غ*ل آبت

سری...به چه جر تیجر ت ش عی...!!! بخند کج و ل هیکه با  نیبه آبت دمینگاهمو ک
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شما صب ییچ شت کمر دختره...فکم رو کی یع شته بود پ شو گشا ست هم  ید
 قفل شد...

 گفتمیم یبرات تنگ شده بود...مدام به پاپ یلی...دلم خی...وانیآبت یوا-دختره
شحالم...ا یلیخ یبرام...وا وفتهیاتفاق خوب ب هیامروز قراره  فوق  یلیخ نیخو

 العادست...
شما و صب یدر برابر چ شده و ع س نیآبت یمن گونه  یگرد   یعنی...دیرو ب*و*

 ...؟؟؟شهیداره ازم دود بلند م نهینبود به من نگاه کنه بب یکس
ندل نیآبت با  یجا یطبق معمول ه جدا کردو  نده زدو دختره رو از خودش  خ

 : یلبخند
 ...یدی_منم خوشحال شدم از مالقاتتون خانم سع

شو خ دختره ش یلیاخما ثل هنوزم م نی...آبتشی:چیهمو با دلخور یتو دیناز ک
 ...نه پاپا...؟؟؟یاحساس یچوب خشک ب

 یکه پشووت سوورش بود و با لبخند یپیخوشووت انسووالویبرگشووت سوومت مرد م و
چقدر مسووخره  شیلوس...پاپا... ا ی...َاه َاه دختره کردیشاب به دختره نگاه مج

 داره کارم از گهیمتوجه من نشووده...؟؟؟د یهنوزم کسوو نمی...ببکنهیصووحبت م
شعله مگشرهیدود م شمی...االن  ستتو از روک من  شوور یبازو یقلبمه  ی...د

 استغفرالله... یپروو یبردار...دختره 
 نی...ماهم با انمتیبیم نجایخوشووحالم که ا یلیجان خ نیآبت– پهیخوشووت مرد

...فوق العاده شووده میسوور به پروژه بزن هی میامروز اومد نیهم طونیدختر شوو
 .رو فشرد.. نیازت انتظار داشت ...و دست آبت شدینم نمیپسر...کمتر از ا



باعث افتخار منه که کارمنو بچه هام مورد پسووندتون  نیا یدیسووع یآقا-نیآبت
 قع شده...وا

 میبدبخت هیرفته  ادشیذوق مرگ شده  نقدریا نمی...؟؟؟آبتنهیبیمنو نم یکس چرا
 اشووونیبه دن ی...؟؟؟بچه هاش...؟؟؟کی...بچه...چشووهیداره جزغاله م نجایا

 اوردم که خودم متوجهشون نشدم...؟؟؟
ستمو رو یوا یا شتم و  یگونه  یخدا مرگت نده چکاوک...کف د  هیداغم گشا
 دختره منو مخاطب قرار داد... غیج غیج یزدم که صدا یلبخند مچهین

 ...؟؟؟یسادیوا نجایا یدار یکار زمی:عزدختره
شجاااانم ستم  یتو دمی...؟؟؟نکنه فکر کرده من رهگشرم...اخمامو ک همو خوا

شتو درحال نیبگم که آبت یزیچ شت کمرم گشا شو پ ست و هلم که آروم به جل ید
 گفت: دادیم

سع یدیسع ی_آقا ستن دختر  مینامزدم چکاوک حک شونی...ا یدی، خانم  ه
 ...میمهندس حک

 روبه من ادامه داد: و
 از دوستان من و پدرتون هستن... یدیمهندس سع شونی_چکاوک جان ا

کام من  گهیکالم م کیادبش برم...کال  نیقربون ا یاله یوا یا عه  صووود دف
شده  یدختره بادش خال ی...همچنهیریصحبت کردنش ش نقدریا شهیم نیریش

 ریبرم که غ نیمن قربون آبت ی...الهنیزم وفتهیانگشووت بهش بزنم ب هی هیکه کاف
 که یدلم خنک شوود...تا اون باشووه به من شیکرد...آخ عشیضووا میم*س*تق
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که االن  مییآقا نینقشم پر رنگه ،به چشم رهگشر نگاه نکنه...بنده نامزد ا نقدریا
 ...؟؟؟هیقلمبش افتاده...مگه کم الک یبازو یاز رو فتیدست کث

 باال رفته : یبا ابروها یدیسع یآقا
 حشمت دختر داره... دونستمی_خوشبختم دخترم...نم

 رو باز کردمو: شمی...نبیدادم بس عج یا یسوت یفیخر ک با
 اومدم...!!! ای_من تازه به دن

 اهم...اههههم...-نیآبت
سرفه که دهنشو و مثال ... یکه دستشو گرفته بود جلو نیبه آبت ینگاه یجیگ با

ستشو یچه عرض کنم...گالب به روش انگار شده بود  ییسر د شکل  دچار م
م هاشوووو  برو تم...ا خ ندا ختیا ندیددم  یباالو...ا ندا چیا تم  ی... ف گ

پشن  اوشون نیآدم بره تو لوله فاضالب کرال برگردون بره جلو ا یعنیمن...؟؟؟
شه...به ن عیضا شه لب دختره نگاه کردمو با حرص روبه مرده که  شخندین گو

 من : یسوت نیصورتش بشاش شده بود از ا
شد...من از بچگ شتباه  شرمنده ا سمم تو یماریبخاطر ب ی_ شمال بودمو  یآ

باالخ نیتهران...ا امیب تونسووتمیخطرناک بود کال نم میماریچون ب ره اواخرم 
 درمان شدمو...

 ن...؟؟؟جالبه...نه سوزا-یدیسع
 ...هانگهیسووووزن د نیزاشتیاسمشو م دفعهیاسمه  نمی...آخه اسووووززززان

 بهتر نبودش...؟؟؟!!! ینجوریا
 نیا...پس بنابرانی...نه خدارو شوکر به هم نمنی...سووزان...سووزان ...ابتنیآبت

شوود...مگه اصووال  ی...ته دلم خالکنهیکپک ازدواج نم نیمهندس بعدا ها با ا



باره دلم هر نیبعدا ها قراره آبت  یتبا ناراح نوییپا ختیر یازدواج کنه....؟؟؟دو
 ردهگیم یدنبال چ نیرو زم دمهندس که معلوم نبو نیینگامو دوختم به سوور پا

 با دقت زل زده بود به خاک... نهمهیکه ا
 جالبه... یلیبله پدر جان خ-سوزان

 :نیرو به آبت یبا شاد یلیخ لحنشو عوض کردو مثال کدفعهی
اپا شوودم...؟؟؟پ لیبهت گفتم من از دانشووگاه فارغ التحصوو ینیآبت ی_ راسووت

 ...یایب دیتو هم حتما با رهیبه افتخارم جشن بگ خوادیم
جایکه ا منم نادریکفگ ن فت...آبت دهی...کال  ته شووودم ر  ادی...؟؟؟آدم ینیگرف
تهی...میآبتن هات ا یخدا چرا بعضوو ی...هوف نده  قدریب کل اخالق ن  یمشوو

...آدم هیدیکه اسوومت سوووزن سووع یمن...دختر دراز قد زیدارن...خب عز
کن...نه که حاال من  دایشوووور برا خودت پ هی زیباش...برو مثل من عرق بر

شو ش زحمتا ه برا خودمم مجهوله ک نجایوالله...البته ا یبرش دار یایتو ب دمیک
 ...دمیکش یچه زحمت

 شرکت کنم... زیجشن افتخار آم نیا یمسرته منه که تو باعث-نیآبت
 ینسخشو جاساز هینوشته  یلغت نامه م هیده خدا  یَاه...چندش...انگار وقت َاه

صدقش یکتاب نهمهیا گهی...آخه دنیآبت نیا یکرده تو  حرف زدن نوبره...قربون 
 رفتم ...بدتر کرد...

ست شتاش نویابت یبازو یقلبمه  یدختره دوباره رفت رو د رو  نوازش مانند انگ
 روشو: دیکش
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دوسووت  یلی...خیدار ییچه برنامه ها نجایا یبرا گهیبرام بگو د میبر ای...بای_ب
 دارم بدونم...

مارموزه هفت خب...آب  یبه من همراه دختره رفت...ا ینگاه میبدون ن نیآبت
نه...ا سوووتین لده خر غلب بز شووعور دختر  یآدم زرنگ...ب یوگرنه خوب ب

به ا نامزد  بدتر از  هیبا  کنهیرو ول م یو ملوسوو یخوشووگل نیباز... نوردبون 
 یکارخوام مؤدب باشووم...وگرنه  یکه م فیددر...ح رهیم شووهیخودش بلند م

ستون...البته  کردمیم سمیم ییجورا هیکار  یمونجوره دهیدختر ند نیآبت نیا تر
ه کنه...وگرن عمیهم ضا ایعنکبوت ماالر نیا یکرد جلو عمیالهام ضا یکه جلو

با لبا شووودن نگاه کردم...پس من  یجلو داده بهشووون که دور م ی...بغ کرده 
 کنم خب...؟؟؟ کاریچ

 ساختمونو... مینیبب میبر ایدخترم شما هم ب-یدیسع
موافقت تکون دادمو  یحرف سوورمو به معن ینگاه کردمو ب یدیبه سووع ناراحت

 کنارش راه افتادم...
سادت بود  دونمینم سم ح س هی نکهیبه ا روزمینه...بعد از اعتراف د ایح به  یح
 یمورچه انگار هی ی...اندازه کمی کمهیدارم و از قضووا دوسووت داشووتنه... نیآبت

منم سوورچشوومه  یقو التیاز تخ نیفرق کرده بود...البته ممکن بود ا زیهمه چ
 مدونی...من واقعا نمداخ یسرکش زنونه...ه یاز هورمنا دمیگرفته باشه...و شا

 نیا یموها نقدریا خوادیکه دلم م نهیاونم ا دونمویرو م یزیچ هی یچمه...ول
و با مار ایخدا یانگار نه انگار...ه نمیدختره رو بکشووم که دلم خنک بشووه...آبت

تادو پنج مل یکرد ایک اقال  ی...ول یزیچ ای رهیبگ لمیتحو گمی...نمونیهف
مهیا نا یهم بهم ب نه نه ییاعت  ی...هادهیتوقع من ز دیدونم شوووا ی...نمنک



ناام نیهم یروزگار...تو  منو نیآبت یکه صووودا خوردمیکننده چرخ م دیافکار 
 مخاطب قرار داد:
 با شمام خانوم... زمی_چکاوک جان عز

ود نگاه ب سووتادهیکنارم ا یلبخند کجک هیکه با  نی...؟؟؟با بهت به آبتجااااان
له  نی...اایآ دمیدیکردم...خواب م مات اونم از زبون...جم عد یکل  شیب

 افکارمو پاره کرد...
 ...زمیکالهو بزار سرت عز نی_ ا
بگم که  یزیچ یجمله ا هیسوورش...خواسووتم  یخورده تو یزیچ هی یانگار نه
باریا دمید هد ن با ت تاد تو دینگاهش  ها... یاف به سوووزن  هیچشوومام...آ گاه  ن

شت حرص م صاب  یانداختمو....گرفتم داره رو خوردیخانوووم که دا  یکیاع
 یورنجیخب ا یشووده...ول یزیچ یمتحول می...مارو باش فکر کردرهیم ناژیپات

عالم کردنه...منم لبخند  عیضوووا یدر پروسوووه  یداره...منظورم همراه یهم 
 لبام کاشتمو...: یرو ینیریش

 ...یی_ممنون آقا
...َاه...حلم از خودم بهم خورد...کالهو هیا غهیچه صوو گهید یی...آقااوووووق

 گرفتمو گشاشتم سرم... نیبودو از آبت یکه شکل کاله بابابرق
 هم رفت پشت سرمو گفت: نیآبت

...منم از یوفتینکرده ن ییبرو که خدا اطیباال...با احت میاز پله ها بر میخوای_ م
 پشت هواتو دارم...

 ردمو:ساختمون نگاه ک یکاره  مهین یپله ها به
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 ساختمونه خونست...؟؟؟ نی_ ا
شکر  ی...ولکردایم عمیضا نیآبت میاگه در حالت معمول بود حاال خب خدارو
سف یانگار ضاع  شر دیاو شت...آبت فیت شرو نیدا که  یو البته با لج ییبا خو

 :شدیصداش کال جشب گوش من م یتو
نه عز ته بودم...ازمی_ هت گف که ب جای...قبال  جار هی ن هار  یمجتمع ت چ

 طبقست...
ته بود...فکرکنم وقت ی...کیوا یا  نیا به یا یخال هیفکر بودم  یتو یگف

 کردم رفت... عشیگفته بود که االن ضا یدیسع یخانواده 
 لحظه فراموشم شد... هی زمیعز دیآره اره...ببخش-من

شبختو ا یتو میرفته بود نیمنو آبت حاال هم گمونم  چارهیدوتا ب نینقش زوج خو
 جان... ی...اومدیم یسوختن یخوردن....چون بو یم یزیچ یذغال برگر

 ایودن پله ب نایا دونمیپشووت سوورم اومد...نم نمیرفتم سوومت پله ها و آبت جلوتر
 هیباال...آهسووته آهسووته  رفتنی...کارگرا که مثل قلتک ازشووون مبداریسووطح شوو

 یچسووب چوب صوودا نیا که دوباره میاول بود یطبقرو رفتم باال آخر طبقه 
 تانداخنوع پرندست(چنگکشو  هی) لیاومدو بعدشم مثل حواص غشیج غیج

رسش پر از ت یبابا...فکر کردم راحت شدما...بعدشم صدا ی...انیآبت یبه بازو
 اومد که:

شا نیا دینبا ی_ واااا شنه بلندو م یکف ش یپا ست نی...آبتدمیپو  ریمو بگجونم د
 زحمت... یب



شو رو نیآبت ست ظر یدندونا شار دادو د دختره رو گرفتو کمکش کرد  فیهم ف
 نییپا ردمکیبودم...پرتش م نیآبت یاگه به من بود ...اگه من جا یعنیباال... ادیب
 راحت بشن... یجماعت هی

شته بودم رو یرو سرمو گشا سته بودم... ش  کهیت هیزانوهامو با  یچند تا آجر ن
کا خا قدر ور مکردمیونور ما نوریپام رو ا ریز یچوب  خدا  زننی...چ قدرت 

 ی...صداارمیازشون سردر نم یچیکه من ه کننیم یعلم یدوساعته دارن بحثا
 سمتش... دیسرم نگامو کش یسوزن از باال

 ...؟؟؟یکار کرد یچ یه-سوزن
 تعجب به اطرافم نگاه کردم...با من بود...؟؟؟ با

 جانم...؟؟؟-من
 یآقا مهندس ما چ نیبا ا گمیکردشووو بهم دوختو:م شیآرا یچشووما سوووزن

 هواتو داره...؟؟؟ نهمهیکه ا یکرد
شمگهیم یچ دمیحاال فهم آها شت چ ستم حرف ی...پ بزنم  ینازک کردمو خوا

 کردم... خی شیکه با حرف بعد
 ...؟؟؟یدی:راستشو بگو چند شب باهاش خوابسوزن

 موندم...چقدر ...چقدر... ینجوریهم
 یرو مخشووو احسوواسووا یعمر هی یعنیکردم باهاش بخوابم... یلی:خسوووزن

 هیو ت یانگار یانگار نه انگار...ول یکردم...ول یاسک یکه بگ یمردونشو هر چ
ب یچجور یندار یکه دوم یهسوووت یطونیشووو هاش خوا خدا  یدیبا

 متعجبم که شووتریب یبشووه...ول میبهت حسووود دی...راسووتش االن بادونهیم

http://www.roman4u.ir/


قا  نیا یچجور ندسآ لد یرامش کرد ینجوریمارو ا مه کار ب ...خوب 
 ...؟؟؟!یکرد کاری...خب...چیزنیم

بان با با ن تیبهتو عصوو که  گاه  شیبه اون  ته بود ن باز بهم چشووم دوخ
 آدم جمع شده بود... هی یتو یوقاحت چجور نهمهی...اکردمیم

 ریاز لباس ز یخوا یمنو م یخب بابا داغ نکن...اگه نظر کارشناسانه -سوزان
 ...مگه نه...یاستفاده کرد یبه خصوص

بال ا و ن نده  نیبه د خ خره ا یحرف  ند و مسووو ل م یب ن  یسووور داد...
 ...!!!ی...به چه جرأتیتحمل کنم...به چه جرأت تونستمیتونستم...نم

نو ...اگه قصد داشت مکردیبهم نگاه م یشتاب از جام بلند شدم...با مسخرگ با
م موفق شووده بود...دسووتمو بردم عقبو ه یلیکنه موفق شووده بود...خ یعصووبان

س صورتش  سرش به  یلیمحکم به  شد...هنوز دلم  لیسمت متما کیزدم...
 تقالهوا موند... یخنک نشووده بود ...دسووتمو دوباره بردم عقب که دسووتم تو

 ...ارمیدر ب نیکردم تا دستم رو از دست آبت
 ...؟؟؟یکنیم یچه غلط یمعلوم هست دار-یبلند یبا صدا نیآبت

 ولم کن... گمی_ولم کن...د م
شما معشرت م یلیمن خ یدیسع یتمومش کن...آقا-نیآبت سوزان خوامیاز  ...

 خانوم...
عشرت خواه تهی:ازون عفر غیبا ج من عشرت خواه یم  ینکن...ازش م

 نکن...ازش...
 به صورتم خورد خفه شدم... نیکه از جانب آبت یا یلیس با
 چکاوک گفتم خفه شو...-نیآبت



اه نگ نیپر اشووک به ابت یو چشووما یضووربه و با آزردگ یگشاشووتم جا دسووتمو
ش ستش ک ستمو از د سرعت از کنارش دمیکردم...محکم د ...بهش تنه زدمو با 

صدا  هم که اسممو نیرفتمو به آبت نییپا یطبقه ها رو تند یریدور شدم...سراز
 توجه نکردم.. کردیم
سع یخنده  یصدا با ش یدیبلند دختر  سمت چکاوک که  دهینگاهش ک شد 
کار چکاوک چشوماش گرد شود...اول از تعجب و  دنیشوده بودو با د زیخ مین

صبان سرتیبعد از ع شون...آبت یدیسع یبه همراه آقا عی... سمت دست  نیرفتن 
ه ب دیپر اشک خز یهوا گرفت...سوزان با بدن لرزون و چشما یچکاوک رو تو

با  دوی..چکاوک دسووتشووو کشووبلند شوود. شیب*غ*ل پدرشووو هق هق گر
 :تیعصبان

 ولم کن... گمی_ولم کن... د م
صورت سردو نمناک چکاوک فرود اومد و نگاه  یدستش رو نیابت نکهیاز ا بعد

سر بیدلخورو عج شد... ش عیچکاوک بهش دوخته  صبان یجا یمونیپ  شتیع
چشوومش دور  یاز جلو عیبگه که چکاوک سوور یزیرو گرفت...خواسووت چ

و دخترش...دنبالش راه افتاد...بدون توجه به کناره  یدیجه به سعشد...بدون تو
 یم یخال یمباالت یب نیاز نی...ته دل ابترفتویم نییباز و خطرناک پله پا یها

 شد...
 رفتو:بازوش رو گ دویهم به چکاوک رس نی...ابتدنیساختمون رس نییپا یوقت

 _معلوم هست چته...؟؟؟
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جا  نیزل زد...آبت نیگونش رو پاک کردوبه آبت یرو یبا حرص اشووکا چکاوک
 و*ح*ش*ی شده بود امروز... بینگاه ...عج نیخورد، ا
 شما برو به سوزن خانومت برس...-چکاوک

 و:سمت خودش دشیمحکم تر گرفتش و کش نی...که آبت دیدستش رو کش و
 ....؟؟؟یگی_ چرا چرتو پرت م

که منو  یهمون کسوو شی...برو پگمیم ی...دارم جدهیچرتو پرت چ-چکاوک
 ...یبخاطرش زد

 شد...:من بخاطر اون تورو نزدم...بخاطر کارت... مونیدوباره پش نیآبت نگااه
کاوک که کدویحرفشووو بر چ عال سوووهی:منم  ناب  ی...فکر کردیبکس ج

 ....؟؟؟یکن تمیترب یخوا یدوسالمه...؟؟؟م
 ق با من باشه...؟؟؟ح دیشا یلحظه هم فکر نکرد هی یبغض ادامه داد:حت با
ست چکاوک رو رها کردو:چجور نیآبت  یتونم فکر کنم حق با توا...وقت یم ید

 که...
 ...کنمینم یکار هی یمن که الک-چکاوک

کر عمل ف یاوقات ب یبعضوو دیالبته شووا-نیآبت هینگاه عاقل اندر سووف دنید با
 یزیچ هیبه من گفت که... یزیچ هیشووعور  ی...اون ...اون بنباریا یکنم...ول

 گفت که...
 کردو ادامه نداد... بغض

 بهت گفت...؟؟؟هه...البد گفته که منو دوست داره...تو هم ح... یچ-نیآبت
 که... دمیبهم گفت چند بار باهات خواب رینخ-تیبا عصبان چکاوک



رخ با بهت به صورت س نیدهنش ...آبت یرو دیساکت شدو با دست کوب عیسر
کاوک  نه...؟؟؟در آنچ گه  ته بود م حال بهش دروغ نگف به  تا  گاه کرد...   ین

چکاوک بلند کرده بود  یبهش هجوم آورد...به نا حق دست رو یخشمو ناراحت
 یرفح نیهمچ یبه چه حق شیری...دختره سووزدی...اگه خودش بود محکم تر م

 درهم: یرو زده بود...بدون فکر...با اخما
 ...یکن یتالف یتون ی_ م

 ...؟؟؟ی:چیا دهیآهسته و ترس یبا صدا چکاوک
 :متیلباش نشست...با مال یرو یباز شدو لبخند کمرنگ نیآبت صورت

 ...؟؟؟یترسو و حرف گوش کن شد نقدریتا حاال ا ی_از ک
 چکاوک درهم شد... صورت

 ..از چه قراره. هیکه قض دمیپرسیازت م دی...من اول بایتو حق داشت-نیآبت
حاال هرو جل صووورتش تا  بدون تالف نیب یکار چیو بردو: گه  یما  نبوده م

 نه...؟؟؟
 یلیبود که اونم بهش س نینگاه کرد...نکنه منظورش ا نیبا شوک به آبت چکاوک

 ...؟؟؟ایسرش آ یخورده بود تو یزیبزنه...؟؟؟چ
 صورتت که...؟؟؟ یکه بزنم تو ستین نیمبهوت:منظورت ا چکاوک

 ...نهیاتفاقا منظورم هم-نیآبت
 ...؟؟؟!یزی....چ یکه تب نهیحالت خوبه...منظورم ا-چکاوک

 نشدم... مونیهمو:بدو تا پش یتو دیکش یشیاخماشو نما نیآبت
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بابا ا یحیلبخند مل چکاوک  ری...من غی...تو حق داشووتهیچه حرف نیزدو:نه 
 ممکنه دست روت بلند کنم...

 یزیچ نیهمچ یکر کرد:فیشووخندیرفتتن باال که چکاوک با ن نیآبت یابروها
 اخالقا ندارم... نی...من ازری...؟؟؟نه خگمیم

 یمتوقفش کرد...با عجز تو نیصووورت آبت یسووانت کیبرد عقب و ... دسووتشووو
شما س یواقعا نم یشد...نه انگار رهیکه بهش زل زده بودن خ نیآبت یچ ت تون

 :یآروم یبکنه...دستش رو انداختو با صدا یکار نیهمچ
 ...یخ ی_ولش کن...ب

 یدیسع یصدا دنیبگه که با شن یزیکمرش رو صاف کرد و خواست چ نیآبت
 هم... یتو دیاخماش رو کش

ستمو صورتش متوقف کردم...نزد هی د ست کیذره مونده به  شتباه کنمو د مو بود ا
شم...از حال ا غشیصورت هفت ت یرو  وونهیمن د یروزا نینوازش مانند بک
 به سر من اومده بود...!!! ینبود...دستم رو انداختم...هوووف...چه بال دیبع
شتم...همچ تیهدا ی:آقایدیسع یآقا شما توقع ندا  ی ستهیشا یرفتار نیاز 

 ...من واقعا ناراحتم...ستیدختر من ن
 نگاهش سفتو سخت شدو : نیآبت

 ....یدیسع ی_منم از دختر خانم شما توقع نداشتم اقا
 دلرزونیو صداشو م ختیریاشک تمساح م یجبهه گرفت...همچ عیسر سوزن

 ...دادمیحقو به اون م هیچ هیقض دونستمیکه منم اگه نم
 کردم...؟؟؟ کاری:مگه من چسوزن



قا هه...آبتیدیسووع یآ که رو نیا نی: ند  ینامزد تو بود  دختر من دسوووت بل
 پسر... یمسخره ا یلیکرده...اونوقت تو...خ

 : ومدهیخوشش ن یدیسع یادبانه  یلحن ب نیکه معلوم بود از نیآبت
ش یدیسع ی_آقا ...؟؟؟نامزد نیکن یصحبت م یبا ک نیدار نی... مواظب با
 ...و..دهیرو انجام نم یکار خودیمن ب
گوش خانوم  یتو یزد ی...وگرنه نم یحرفتو باور ندار نیخودتم ا-یدیسووع

 خانومات...
 ...ومدیخونش درنم نیبه آبت یزدیم کارد

شرمنده  یلی...خدمیفهم یوقت ی...ولدونستمیکارش رو نم لیاونموقع دل-نیآبت
 گفته... یکه چ نیشدم...شمام بهتره از دختر خانومتون بپرس

...منم میرو گشاشت پشت کمر منو بدون نگاه به اون دوتا برگشت تا بر دستش
 برگرده: نکهیبدون ا ستادوی...که وسب راه ارفتمیهمراهش م ینجوریهم

 کی...ستیقابل ادامه دادن ن گهیپروژه از نظر من د نیا یدیسع ی_درضمن آقا
 خوام قرارداد رو لغو کنم...خدانگهدار... یتهران ...م نیاومد یوقت نیبزار یوقت
 :نیماش یتو مینشست یوقت
 ر...نگو که به خاطیشوود الیخ یکارتو ب گهید ی...برا چ نیآبت یشوود وونهی_د

 من بوده...
م لبا شیبعد یبا جمله  یخواسووت بگه به خاطر من بوده ول یدلم م راسووتش

 شد... زونیآو
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 یسووتیرودربا یمن مثل جوکه...فقب تو یبرا یکیکوچ یپروژه  نیهمچ-نیآبت
که بخاطرت بخوام  یاونقدر مهم یقبولش کرده بودم...در ضوومن...فکر کرد

 ونکاریکه بهم شد ا یا یاحترام یکنم...؟؟؟من فقب به خاطر ب یکار نیهمچ
 راه انداخت... نویماش یشخندیکردم...و با ن

 ...والله...رهیمینکنه م عیروز منو ضا هی نیا یعنی
باور کرد یمن گفتم اون دختره چ ای ی...وگرنه برا چیگ ی_دروغ م ته  و  یگف

 ...؟؟؟یزد یحرف تالف
 بهم نگاه کردو: یبا پوزخند نیآبت

 کرده باشم...؟؟؟ نکارویکه به خاطر تو ا یخبره...؟؟؟دوست دار_چه 
وشیکردمو:چ اخم و و و و رو  یزیچ نیهمچ دیبا یچ ی......ب رارمی...نخو

 بخوام...
 میخواستم...؟؟؟ن یرو م یزیچ نیبر خالف حرفم همچ یپس برا چ یلعنت َاه

شا نیبه آبت ینگاه شادیانداختم... شت از دی... سر پ نیمن واقعا...کم کم...دا
 ...!!!؟ومدیاخمالو بداخالق خوشم م

 ...دیفقب شا ی...ولوفتادیاتفاق داشت م نی...ادیشا
 ...ووووووووووونی...آبتگهید ریعکس بگ هیعکس ...فقب  هی_ 

 ...ستهیگرفتمو مجبورش کردم با رهنشویپ نیآست
 ...؟؟!میریعکسم نگ هی میاومد نجای...تا استین فی_ ح

نه دخترو یکارا یخب ...فقب زودتر ...من حوصووله  لهی:خیبا کالفگ نیآبت
 ندارم...



م کنار رفت عینگفتم سوور یزینشووه...چ مونیپشوو نکهیا یبرا یگرفت ...ول لجم
رو  شیگوش دویکش یهم پوف نیتا بناگوش باز کردم...آبت شموین ستادمویآبشار ا

 ...رهیدراورد تا ازم عکس بگ
 ...میتا بر نییپا ایگرفتم...ب_خب 

 ...دمیرو از دستش قاپ شیبپر رفتم سمتشو گوش بپر
 یکیتا ازت  سووای...برو وایریعکس نگ هی یاومد نجایتا ا سووتین فیح-من
 ...رمیبگ
 ...نمیبب ویک دیبا رمیمن نخوام عکس بگ-نیآبت

 با اخم:منو... من
 ...خونه جا گشاشتم کروسکوپموی...منمتیبینم ی:کوششخندیبا ن نیآبت

 رو باال انداختمو :نه بابا...؟؟؟!!! ابروهام
س زل زد به من تا ازش عک یگرفته ا ی افهیکسوول رفت کنار آبشووارو با ق نیآبت
سمت پشهینم ینجوری...نه اهیزیچ یرمردیپ نیا دونمی...نمرمیبگ سر ...رفتم 

ها یجوون چه  پا با  کار  یچ دونمیآب بودو داشوووت...نم یباال زده تو یکه 
 ...کردیم

شوواره ا نی...و به آبتدیعکس از منو نامزدم بنداز هی شووهیم دیببخشوو-آهسووته من
 کردم...

 البته...-پسره
 ...ستادمیا نیرو ازم گرفتو منم رفتم کنار آبت یگوش

 ...؟؟؟یکنیم کاریمعلوم هست چ-نیآبت
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 خوام عکس بندازم... ی...مینیبیمعلومه ...مگه نم-من
 که... نهینه منظورم ا-نیآبت

 هقید هیپر حرف... نقدری:َاه مردم انویدهن آبت یکف دسووتمو گشاشووتم رو من
 ...گهیلبخنداتم بزن تموم شه بره د مچهیازون ن یکیحرف نزن ...

 یرو دسووتمو از عیبه خودم...دوباره گر گرفتمو سوور نیآبت بینگاه عج دنید با
 یتند قلبم توجه نکنم...با لودگ یدادم فعال به تپشووا حیدهنش برداشووتم...ترج

 شدم... رهیدوشمو به پسره خ یرو گرفتم و گشاشتم رو نیدست آبت
 دو سه... کی...آهان...لبخند...دینگاه کن نی:آقا لطفا به دوربپسره
سع نکهیاز ا بعد سره رفت... سا رو پ یپ رو از  یشگو نیکنم که آبت دایکردم عک

 دستم گرفت...من بغ کرده:
 افتادم... یچه جور نمیخواستم بب یخب م_ ااا 

 خواد ...معلومه مثل منگال... ینم دنیکه د نیخب ا-نیآبت
 ..نیرفت سمت ماش یشخندیبا ن و

 زنه.. یم نیریش یلیامروز بچم خ یشدم...نه انگار نهیبه س دست
ساختمون پ یا یبعد از اون ناراحت امروز سر  شم اون ن شیکه   مچهیاومدو بعد

ه شد یمثل گالب ییجورا هیردوبدل شود...هر دوتامون  نیماشو یتو که یحرف
 میسووکوت رفت ی...توتییسووو میسووکوت رفت ی...سوواکتو معشب ...تومیبود

غشا خورد یرسووتوران....و تو مهیبود ا دیبع یکی...از من میسووکوت   نه
 یچرا بعضوو نکهیداشووتم که بهشووون فکر کنم...ا یادیز یزایچ ی...ولیومآر

چرا توقع توجه از  نکهیچرا حسووود شووودم...ا نکهی...ارهیم یاوقات قلبم بندر
 ابونایخ یتو نی...بعد از ناهار با ماشووگهید یزایچ یلیدارم...و خ نیسوومت آبت



 دکه هی ازکاغش  هیگمونم حوصوولش سوور رفت... نیآبت گهیکه د میزد یدور م
شووهر کرد بود...و بعدشووم  یدنید یگرفت که مربوط به جاها یروزنامه فروشوو
ا گرفتم فکر کردنو بزارم بر میگردش...منم تصووم میبر میخوا یاعالم کرد که م

تار عد از اون عکس  گشره...االنم ب عد و بهم خوش ب نار آبت یخیب  یتو نیک
 یبا خودم فکر م وندازم یبهش م ینگاه مین ینشووسووتمو هر از گاه نیماشوو

 کنم...من خوشبختم...نه...؟؟؟!!!
 نییتوش باال و پا یربع هی هیو افتضوواح... یخاک یجاده  هیبه  میبود دهیرسوو

 یسلچشم ع یپسر بچه  هی مویدیرس یسطح مسطح خاک هیبه  نکهیتا ا میشد
شا ش ریکه لباس ع ش دهیپو ش نویبود اومد کنار ما رو  شهیش نی... آبتشهیزد به 

 داد... نییپا
 برا هر نفر دو هزار تومن... یبچه:ورود پسر

 برا خودت... شیبهش دادو:بق یده هزار هیپولشو برداشتو  فیک نیآبت
 ...نی: خوش اومد دویبچه با ذوق خند پسر

پارک کردو هر دو  نویماشوو نیگم شوود...آبت ریعشووا یچادرا نیب دویدو یتند و
 کمیرود خونه هم  هیبلندو سووبز بود ...  ی...اطراف پر از کوه هامیشوود ادهیپ

شت...بچه ها  انیردورتر آروم آروم ج  یم یباز دنویدو یاطراف م یادیز یدا
به مردم  نهم در حال فروختن محصوووالتشووو ریعشوووا یکردن و خانواده ها

 گردشگر بودن...
 کجا هست...؟؟؟ نجایحاال ا-من
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ست که ه ییجا هیکرد: یم نییدستش رو باال و پا یکه کاغش تو یدر حال نیآبت
 دونه ... یکجاست خدا م خیکوه  نی...حاال ایخیگن کوه  یبهش م

 کوه ها... ینگاهش رو چرخوند رو و
 ...؟؟؟خانوووم...!!!؟نیخر یم یدوغ محل نی_ خانوم خانوم از

تنش  یکه لباس رنگارنگ دیرسوو یکیبه دنبال صوودا به دختر بچه کوچ نگاهم
 یلیمن خ ی...خداکردیم نییدسووتاش باال و پا یدوغ رو تو شووهیبودو دوتا شوو

 یدرشت پر از التماسو قدو قواره  یچشما نیتونستم ا یبود...من نم کیکوچ
 بشم... الیخ یکوچولو رو ب

 ...دوتاش چند...؟؟؟زمیآره عز-من
 :سه هزار تومن... یمظلوم یبچه با صدا دختر

پول در  فمویک یدسووت کردم تو عیچقدر صووداش بانمک بود...سوور ایخدا آخ
با شوووادبهش دادم...اونم دوغ هار شووویخواسووت سوومت  دیدو یو بهم دادو 

 یا ابروهاو ب نهیکه دست به س نیدوستاش...منم دوغ بدست برگشتم سمت آبت
ژسووت هم  نیا دنیکه با د هیچ هیخدا قضوو یکرد...ا یباال رفته به من نگاه م

 شفام بده... ای...خدابرهیلجم در اومده هم قلبم رفته رو و
 ...؟؟؟هیچ-من
 ...نی...فقب پشت سرتو بب یچیه-نیآبت

ر پ یصووورتا یجفت چشووم درشووت تو نیبا چند کدفعهیعقب که  برگشووتم
دسووتشووون پشووت سوورم  یتو یزایم زیالتماس رو برو شوودم...چند تا بچه با چ

 اومدن. یهم با شتاب به سمتم م گهید یبودنو...چند تا ستادهیا



سب اونهمه بچه ا یجیبا گ چکاوک ست یبودو نم ستادهیو جواب کدومو  دون
 بده...

 ...؟؟؟یخر یکشکا م نی_ خاله از
 ...؟؟؟یخوا یعسال م نی_ خاله از

 ...؟؟؟یخوا ی_ خاله بازم دوغ م
 چه خوشمزس...!!! نیکره ها بخور بب نی_ خاله از

تاش رو کرد تو نیآبت ماشووبشیج یدسوو به  کاوک خ هیتک نی... به چ  رهیدادو 
که  یسوومت هر بچه ا دیچرخ یگفت فقب م ینم یچیزدو ه یم جیشوود...گ

شو م ست ش ید ست...د یم یزیچ دویک از لطف  یحال خال نیدر ا دنشیخوا
اه فقب نگ نیهم یرو رد کنه...برا چکدومیدست ه ادینبود...معلوم بود دلش نم

ند کجک نی...از دسوووت ازدینم یحرف کردویم با لبخ فت  یا یدختر... ر
 شدو: رهیسمتشون...نگاه چکاوک متوجهش شد...با خواهش بهش خ

 ...یرو تو ازشون بخر زایچ نیا شهیندارم....م یمن پول کاف نی_ آبت
 ابروش رو باال انداختو: هیرو بشنوه... یحرف نیدونست قراره همچ یم نیآبت

 کنم...؟؟؟ یکار نیهمچ دی_ چرا من با
 ...؟؟؟ی...ردشون کنادیدلت م-چکاوک

شووده  به بچه ها که سوواکت یتفاوت ینگاه ب نیبهش نگاه کرد...آبت یبا ناراحت و
 کردن انداخت... یبودنو بهش نگاه م

کوه  نیا میببن میبر ایشووو ب الیخ ی....تو هم زودتر ب سوووتیمن مهم ن ی_ برا
 کجاست... یخی
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ش چکاوک شو ک  یسنگ ب کهیت هی...تو یعاطفه ا یب یلیهمو: خ یتو دیاخما
 ...یاحساس

 ...یگیم یچ یمواظب باش دار یه -نیآبت
 ...گمیمگه دروغ م-چکاوک

 ...ییپووووف...تو همش دنبال جارو جنجالو دعوا – نیآبت
 و: گرفته رو کرد به بچه ها یو صورت ینگفتو فقب با شرمندگ یزیچ چکاوک

 پول ندارم... گهیمن د یخوام...ول ی_ بچه ها معشرت م
م نگاه به صووورت مغمو مین هی نیبرگشووتن تا برن...که آبت یدیها با ناام بچه

خرتو پرتاتون  یکوچولو ها همه  ی: ه یآن میتصووم هی یچکاوک انداختو تو
 هم چند...؟؟؟ یرو

 شد... دهیبچه ها و چکاوک به سمتش کش نگاه
سرش رو خاروندو نیآبت شت  شونو  یم -پ شون...هم شم خوام برم تهران بفرو
 ...یحساب فیتخف هیخرم...البته با  یم

 نیدر حال فروش ا نیتصووور کردن آبت ی...حتدنیشووروع کرد به خند چکاوک
رو  زاشونیهمه چ ی...بچه ها با خوشحالنداختیمحصوالت هم به خندش م

ساز یهم با غرغر تو نیفروختنو...آبت  هی یکرد...و حت شونیصندوق عقب جا
ندا به اون  ظه هم  نده  یلح حت کن که توب ینارا گوش  کردیم خشیدرونش 

ته دل خند کاف یکاف نیبود...هم دهینداد...چکاوک از  که  ته   ینبود...؟؟؟الب
ند دیبا یچ ینبود ...برا ند ای دنیخ کاوک دنینخ  یکه از صووبح روزه  یچ

 یم ییصووورتش خودنما یرو نیدسووت آبت یپنجه  یسووکوت گرفته بودو..جا



سووؤال آزار دهنده بود چون خودش هم  نی..؟؟؟و اشوود. یکرد... براش مهم م
 آزار دهنده...و مسخره... یلی...خیلی...خیلیدونست...خ یلش رو نمیدل

 گهید هیهر چ ای... یخیکوه  نیا یپرسوو یمسووافرا نم نیاز یکی_ خب چرا از 
 کجاست...؟؟؟

 ؟؟؟...رنیم نجایدارن از نشونیکه سوار ماش هییمنظورت همون مسافرا-نیآبت
 هگید یکیانجام بده...خب از  ییخواد خودش به تنها یپسر همه کارا رو م نیا

مرد اسووب سوووارو باهاش حرف  هیرفت سوومت  نیبپرسووه...همون موقع آبت
 زدو...بعدم با صورت گرفته اومد سمت من...

 همه راهو اومدم... نیبرف بلند شدم ا کهیت هیبخاطر  شهیباورم نم-نیآبت
 کوش...؟؟؟-من
 برف بود... کمیدوتا کوه  نیاشاره کرد که ب یبه سمت نیآبت

...تو هم نجاستیقشنگ ا یمنظره ها نهمهیداره...ا یحاال مگه چه اشکال -من
 ...یدیمغازتو خر یکه جنسا

 هان...؟؟؟-نیآبت
 ...یتهران بفروش یبر یخوا یکه م هییهان نه بله آقا پسر...منظورم همونا-من
همو  یتو دیکه طبق معمول اخماشووو کشوو نمیکوک بود...آبت یلیخ فمیک کال

 هیروز نیاالن قند تو دلم آب بشووه..؟؟!!اول دینگفت...خب آخه آقا نبا یزیچ
نه ا نقدریا نیکه آبت بده و آروم شوووده...حاال  به حرف   قبل یروزا نکهیگوش 

به فنا رفتم ...به ج کمیبد بوده ها...نه...فقب  یلیخ  یابهتر شوووده...منم که 
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ا ب یخدا چه کرد ی...هکنمیم فشووویذهنم تعر یازش بد بگم...دارم تو نکهیا
 ما...

 آبشاره... هیهمون کوهه...اون آقا گفت که اونسمتش  میبر ایب-نیآبت
گا و با اون لن تاد... نگ وسووب  یدرازش از رو یخودش زودتر راه اف تا سوو دو

 متنسوویا میبدبخت لنگ کوتاه هیرفت اونور...نگفت  دویرودخونه راحت پر
تادهیا مدم آرتسوو حاال من او پا پر یباز سوووتی... فت   هی یرو دمیدرارم...ج

ش یکوتاه غیبود ج زیسنگ...ل  غیج بارنی...که اگهیسنگ د هی یرفتم رو دمیک
کمکم  نهیآبت رهیآب...اه...همش تقصوو یبه پشووت افتادم تو دمویکشوو یبلند تر

صه به آبت یتو یخال سینکرد...خ سته بودمو با غ ش سمت نیآب ن  ومدیم مکه به 
 و: ستادیا یسنگ یرو میدو قدم ی...توکردمینگاه م

 شد...؟؟؟ ی_ حالت خوبه چ
 ...رونیب امیگرفتم سمتشو گفتم:کمکم کن ب دستمو

 نوریبرم ا سیخ کلیه نیممکنه من با ا ری...غمیثیشوود ...کال من آدم خب دوال
 کی یزدمو تو یا یراسووت راسووت خشووک بگرده...لبخند موز نیاونورو آبت

ش یحرکت انحتار سمتم دراز بود رو گرفتمو با قدرت ک شو که به  ست  دمشید
 خوردو... زیسنگ ل یاز رو یادیهم با فر نیسمت خودم...ابت

 ...یووووووووووووووویآآآآآآ-من
 کاریمن چ ی نهیسوو یرو نیخدا...سوور آبت یشوود...سوورمو بلند کردم...وا یچ
 یور نیافتضواح بود...سور آبت تیسورخ شود...وضوع ی...صوورتم در آنکنهیم

 یآب...نفسووم تو یتنمو دسووتاش هم دو طرفم تو نییپا یرو کلشی...هنمیسوو
ستم چ نهیس شد...خوا ش یتند نیبگم که آبت یزیحبس   دویخودش رو عقب ک



زانوش و تند تند نفس  یآب نشووسووت...دسووتاش رو گشاشووت رو یتو ودوزان
ش ساش مدیک صورتش بود...منم  دیچک ی...آب از لبا شفته پخش  و موهاش آ

 تین...که نگاهشووو با عصووباکردمیتند تند قلبم نگاش م یمنگ با تپشووا جویگ
 سمتم...: دیکش

 ...؟؟؟یبود کرد یچه کار نیاحمق ا ی_ دختره 
 : هااااان....؟؟؟یجیبا گ من
 بود ...؟؟؟ یغلط چه نیا گمید م – نیآبت

گشاشووتم رو کف ها یدسووتمو  نه   هی...قضووگهیداره م یداغم ...چ یگو
نه فراموشووهیچ مام رو دمویکشوو یقیگرفتم...نفس عم ی...؟؟؟نک ...چشوو

قدریا کمیزیبود من کردم...چرا ف یچه غلط نیمن...ا یوا یبسووتم...ه  ن
سوومت خودم...خب االغ  کشوومیاونو م یافتضوواحه ...چرا حسوواب نکردم وقت

ش کمیابوت...با خجالت یخوده  یرو وفتهیم صدا دمویعقب ک س ییبا  ته تر آه
 از حد معمول:

 شدم... وونهیلحظه د هیشرمنده...-من
 ...یهست وونهیخدا د شهی:تو که همستادویبا حرص بلند شد ا نیآبت

گاه خدا بب ین گاه ترو گاه ن مه داد:ن نداختو ادا باسووواش ا چ نیبه ل  یه روزبه 
 افتادم...!!!

خاطر خب از اول قصووود من هم مونیشووودنش پشوو سیخ ب  نینبودم...
 یرو شنیبا اون پوز هینداشته که چند ثان یفرق چیاون ه یبرا یعنی...یبود...ول
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شودم...که برگشوت سومتم...در  رهیمنه بد بخت بوده...؟؟؟مشوکوک بهش خ
 چه مرگم شده...؟؟؟ ...َاه ...مننییسرمو انداختم پا عیلحظه سرخ شدمو سر

 ...؟؟؟یبلند ش یبه سالمت یخواینم-نیآبت
 یواستخیپام احساس کردم...پس م یتو یفیاز جام بلند شدم که درد خف عیسر

 ...ستیکه ن یافتاده روم الک یدو تن کلیه هیحس نکنم...
شو تند تند به موها نی...آبترونیشلپ کنون رفتم از رودخونه ب شلپ ستا شو د

باسووواش م گار مثال ادیکشوو یل حاال ان ...رفتم شوووهیخشوووک م ینجوری...
 ...کردیلب غر غر م ری...زکشینزد
 سیخ یاسالب نینگشته بودم...حاال با ا فیکث نقدریعمرم ا یتا حاال تو-نیآبت

 چه کنم من...؟؟؟
گار چ-یالیخ یبا ب من حاال ان با ... با تاب م یولش کن  خوره  یشوووده...آف

 ...شهیخشک م
 حرف نزن...حرف نزن... یکیبرگشت سمتمو: تو  تیبا عصبان نیآبت

 خب بابا ...نزن حاال... لهیخ-من
 کلشیکل ه ینجوریپوشه که ا یم یا یلباس اندام نیهمچ یموندم برا چ من

 گهیخدا بسه د ی...واسادهیوا شیآدم منحرف تو چند قدم هی گهینم رونیافتاده ب
گاه به خودم ن عیآب نکنه منم...سر یمنم افتادم تو نمیبب سایمن چم شده....وا

 ...ستین یمشکل ادیکردم...نه خدارو شکر ...ز
 انگار... یسیوا نجایهم یخوایتا فردا م-نیآبت

 ...مینه نه بر-من



ثه حاد هیتو ب*غ*ل من بوده...همش  نیفکر کنم آبت نیبه ا خوامیهم نم اصوال
روم آروم آ ینجوریکه...هم ارمیدر ب یبه بازجن یب نقدریکه ا دیبوده و بس ...نبا

چادر  هیکوه پر گوسووفندو بز بود...سوور کوهم  یدامنه  ی...تومیاز کوه باال رفت
شک شک م یرزنیپ هیبودو  یم شار دوب میبر نکهیا ی...برازدیکنارش م  دیاره باآب

که  یامنه اد ینداشتم...ول ی...با باال رفتن از کوه مشکل میرفت یم نییاز کوه پا
که  رفتیداشت جلو جلو م نیداشت...آبت بیش یلیخ میرفتیم نییازش پا دیبا

 صداش زدم:
 ...نیآبت ی_ ه

 از گوشه چشم بهم نگاه کرد... ستادویوا
 _ هووووم...!!!

...من که لرز گرفته بودم...نکنه اونم سووهیبچم ناراحت بود لباسوواش خ یآخ
سرما بخوره... شده...نکنه  ش دفعهیسردش   یتو دمیبه خودم اومدم اخمامو ک

 شورشو در اوردم... گهیهم...خب به درک سرما بخوره به من چه...َاه...منم د
و ت یری...میزن یهر وقت منو صودا م یشودو: دقت کرد نهیدسوت به سو نیآبت

 توهم...؟؟؟
 هیمنه احمقه که نگران سرماخوردگ رهیشعوووووور...تقص یزد...ب یپوزخند و
 ...میانگور لیگور نیا

 ....الیتو خ یاالنم دوباره رفت ایپووووف...ب-نیآبت
شتم فکر م من غ گنده دما یاز تو یکه چجور کردمیبا اخم: ولمون کن بابا...دا

 ...نییبرم پا یبخوام کمکم کن
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سمتم ...با بهت بهش نگاه کردم...از ک یبدون حرف نیآبت شو گرفت  ست تا  ید
 حاال...؟؟؟

 عقبو...: دیدستش...که دستش رو کش یزدمو خواستم دستمو بزارم تو یلبخند
 کن... ی_ اول معشرت خواه

 : هاااان...؟؟؟من
 ...یروز انداخت نیکن که منو به ا یاول معشرت خواه -نیآبت
 اشاره کرد... سشیخ یبه خودشو لباسا و

 ...گمیبار گفتم شرمنده...دوباره نم هیعمرا ...من که -من
 نیو آقا آبت...بگستیاون قبول ن گهی: نه دیشدو با سرخوش نهیدست به س نیآبت

 غلطو کردم... نیغلب کردم که ا
 ...دمیخفت نم نیبدبخت...من هرگز تن به ا کتاتوریبا تأسف : د من

گاه آبت و تادم...ن به نفس خودم راه اف ماد   من بود یرو میم*س*تق نیبا اعت
بود پرت بشووم...که از  کیخوردم جلو...نزد...هول شوودمو دو قدم نرفته هل 

سب شت چ شد و از پ ست دور کمرم حلقه  شت دو تا د س دمیپ  نیآبت ی نهیبه 
 از کنار گوشم بلند شد... نیخش دار آبت ی...صدا

 ...؟؟؟یکنیخب بابا چرا داغ م لهی_ خ
چ محکم تر گرفتش و پ نی...خواست خودشو رها کنه که آبتدیچکاوک لرز بدن

 پچ مانند:
 _ کجا....؟؟؟

 با ضعف_ ولم کن... چکاوک
 ...یو*ح*ش*ی بود یلی...تو که خزمیصدات آروم شده عز نقدری_ چرا ا



 ولم کن... گمیکردو:م یا دهیفا یتالش ب چکاوک
خواسووت خودشووو از اونهمه تپش  ی...فقب میچیذهنش نبود...ه یتو یچیه

 حس شده بود... ی...بقلبو لرزش خالص کنه
 لبخندش گششتو: خب پس اول بگو غلب کردم... یصداش از تو نیآبت

 : غلب کردم...ییرها یفکر ...فقب برا بدون
 ...!!!؟؟؟یغلب کردم چ -نیآبت

 ...نیغلب کردم اقا آبت -چکاوک
ند کاوک رو رها کرد ...خ قیعم نیآبت لبخ ته چ قت بود  یلیتر شووودو آهسوو و

خواست  ینه...؟؟؟اصال هم نم دادیم فیرو نجزونده بود...ک یکس ینجوریا
اسووت خو یبود که م نیاالن ا لشی...تنها دلکنهیم نکارویفکر کنه که چرا داره ا

 بس...!!! نوی...همارهیلج چکاوک رو درب
 دختر خوب حاال شد... نیآفر-نیآبت
فت...از سوورد و کاوک رو گر گاه شیدسوووت چ که شووود...بهش ن  یشوو

 قلبش بود... یبودو دستش رو دهیرنگ پرانداخت...
 با تعجب:چت شد...؟؟؟ نیآبت

 ...ستین یزی:چدویکش یقینفس عم چکاوک
راه  اددیخواست دادو ب ینم یعنی...یچ یعنیابروهاش رو انداخت باال... نیآبت

 ...بیکنه...؟؟؟چقدر غر خیرو بخاطر کارش توب نیبندازه و آبت
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 ی...دسووتش توشوودیتپش قلبش آروم نم دیکشوو یهم نفس م یهر چ چکاوک
ه کمر ب نیشووک امروز آبت ی...بزدیهم به حالش دامن م نیبودو ا نیدسووت آبت

 ..!!!؟.کردیرفتار م بیغر نقدریکشتنش بسته بود...چه مرگش بود...چرا ا
 یمدت هم چکاوک سع نیا یرفتن...تو نییسکوت باهم پا یآهسته تو آهسته

 واسووتخیکه م یزیچ نیرفتار کنه...آخر یعیکرد خودشووو آروم کنه تا بتونه طب
ساس نوپا هی نیبود که آبت نیا شک کنه و از اح  بویچکاوک که عج یلحظه هم 

 سووروجود داشووتنش شوووک بود  یوحشووتناک بود و البته هنوز هم تو بویغر
ش نا دلکه مطمئ گرفتیچکاوک مورد تمسووخر قرار م نقدری...اونوقت اارهیدرب

 خواستو بس... یمرگ م
 یط یالیخ یبشه و ب میمدت تسل هیکه خواسته بود تا  شبیهم انگار از د نیآبت

...الزم نبود به یرو انجام بده ول یشووده بود...نکه هر کار الیخیکنه ...واقعا ب
به خاطر هر حرف زایچ یبعضوو بده...الزم نبود مدام خودش رو  و به  یجواب 

که  یجور کمی...فقب کمیتونسووت  یکنه....م هیسوورزنشووو تنب یخاطر هر کار
ست داره رفتار کنه...بدون دغدغه  ب ...البته فقب به فقمای...مثل قدیزیچ یدو

 بس... نوی...همکمی
نرماله  تا دمیکشوو قیدسووتم رو ول کرد...منم چند تا نفس عم نیکوه آبت نییپا

کوه پرت  یحال از باالحسووو  یب یبود که با اون پاها یینرمال بشووم...خدا
 اومدم... نییکردمو پا هیتک نینشدم...فقب به دست آبت

س یرو ادهیپ کمیاز  بعد شد نیکه ب ییجا هیبه  میدیر ه دوتا کوه بودو آب جمع 
ون تاالب از دیبا میبه آبشار برس نکهیا یاومد...برا یبود...باالترش هم آبشار م

 وجب کیبودم...آب از سر من گششته بود چه  سی...من که خمیکرد یعبور م



ب با  جب ... بود  یالیخ یچه ده و نک  به آب...خ تا زانوم خفنزدم  ...
 بود و: ستادهیکه کنار وا نیبودش...برگشتم سمت آبت

 ...شهینم یزیکه چ شتریب کمی...حاال یشد سی_ تو که خ
آب...احتماال  یتو دایب نیممکنه که آبت ریدونستم غ یم یگفتم ول نویکه ا نیا با

سومت من...چشومام گرد  کردیبعد پشوتش رو م شودویم نهیاالن دسوت به سو
جاااان...؟؟؟آبت مد تو نیشووود... ه  ی...نی...آفرنی...آفریآب...واااا یاو

...در ولیول...ای...بابا اادیبا خواسووت خودش ب نکهیقابل مالحظه...ا شوورفتیپ
 جواب نگاه مبهوت من:

شلوارم گلیکنینگاه م یچرا اونجور -نیآبت ستم تم ی...دمه   زیشده بود...خوا
 بشه...

ند ب و خان...لبخ خان  چا نار من...آره جون خودش... مد ک  یالیخ یاو
خم  ی...با بدجنسنهیمه نیشه شیآب بود...بق یبود که االن تو نیزدم...مهم ا

با ه خدا  ی...وااانیبه آبت ختمیر جانیشووودم...دوتا دسووتم رو پر آب کردمو 
ا دهن ب بودوخنده دار شده بود...دستاش رو مثل دخترا باال اورده  یلیخ افشیق

مشووت بزرگ آب  هیکردمو دوباره  یسوورخوشوو ی...خنده کردیباز به من نگاه م
 هیکه با  زهیاومدو با اخم خواسووت بهم آب بر رونیکه از شووک ب ختمیبهش ر

 ازش دور شدم...که دنبالم کردو: دمویسرخوش دو غیج
 صبر کن... ی...اگه جرأت دارسایوا یگیراست م_ اگه 

 ...ستمیمی: برو بابا نه جرأت دارم نه وایغیج غیج یبا خنده صدا من
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شو بهم  هیکه معلوم بود لجش درومده با  نی...ابت دمیدوباره خند و جهش خود
خدا...نفسم رو نگه داشتم  یبعد ...وااا قهیدق کیرسوند...چنگ زد به بازومو 

ه بود آبو سوورم رو کرد یبود تو دهیمنو تمام قد کشوو نیگلوم...ابت یکه آب نره تو
اومدمو نفس  رونیب عیسوورم برداشووت ...سوور یآب...تا دسووتش رو از رو ریز

 ...دمیکش یقیعم
...هووه...ش...هووه...عووور...داش. یبووا نووفووس نووفووس :هووه...بوو موون

 ...هه ...شدم...ی..هه...تم...هه...خفه...هه...م
 ...دمیکش یقیدوباره نفس عم و

هه...فکر کردنیآبت هه  کاراتو ب ی: به من  ری...نخزارمیجواب م یمن  جانم...
 ...یکنینم دایکردن بهتر از من پ یتالف ی....توتیهدا نیآبت گنیم

 ...یرو انجام داد یبزرگ یبرو بابا حاال انگار چه پروژه -من
برداشووت که دسووتامو باال اوردمو: غلب کردم...غلب کردم مهندس  زیخ سوومتم

 ...انهیبزرگ ...اول خاور م تیهدا نیآبت
 تادهسیصاف ا نیشد...؟؟؟آبت یاوردم...ِا ...چ نیی...دستام رو پاومدین ییصدا

ستاش رو ب شیموهاش م نیبودو د شد...حرف  یو به آب زل زده بود....چ دیک
 زدم...؟؟؟ یبد

 بازوش گشاشتمو: یرش دستمو روکنا رفتم
 شد....؟؟؟ یزی_ چ

شد...چ ینگاه یحت ایتوجه به من  بدون شتو از آب خارج  سمتم ...برگ  یبه 
خوش و خرم  یلیشووود...اون که تا االن خ یموج دفعهیشووود آخه...؟؟؟چرا 

 بود...!!!؟



رو  ییسووراباال یکه مجبور شوودم همه  رهیشووتر مرغ تند م نهویهم ع ینیهمچ
با بدوام...وقتدن پا خواسوووتیکه م دمیباالخره بهش رسوو یلش  نه   نییاز دام

 لباسش رو گرفتمو با نفس نفس...: نیبره...آست
 صبر کن جوون... قهید هی_ خب 

 تازه کردمو ادامه دادم: ینفس ستادمیا صاف
 ..!!!هان...؟؟؟نییپا یخودت تنها بر یول کن یخوای_ منو که نم

ستم رو گرفتو راه افتاد...ا یبهم نگاه کنه تو نکهیا بدون  نیبابا ا یسکوت مچ د
شزدی...لبخند مکردیم تیکه خوب بود...منو اذ ده ش یشده بود ...چ طونی...

ته تا ناراح شووتریب ی...البته انگاریمود جد یرفته تو نهمهیا یا دفعهیکه االن 
 ...یجد

راه  ...منم بغ کرده دنبالش نیکوه دستم رو ول کردو پاتند کرد سمت ماش نییپا
مدت عادت کرده بودم  هی نیانگار ا یبود ول لنتیسا نطوریافتادم...اوال هم هم

م دوست نداشتم...برم بپرس ینجوریبشه...ا یبزنه و عصبان شیحرف بزنه و ن
 ...کنهیم خمی یوصخره ر یچیکه ه خی یچش شده...؟؟؟نه بابا سنگ رو

ش کنار س نیما ستاده بودو لبا هش تشکر ب دیبا نباریبابا ا یتکوند...ه یش رو ما
 ...شهیبدم...که آقا جان با تکوندن ، لباس خشک نم

 نیشدو درو بست...منم سوار ماش نیبهش بگم که سوار ماش یزیچ خواستم
 هیشدم...استارت زد...دوباره...دوباره...نگهش کردم روبه جلو خم شده بودو 

 :کدفعهی...زدیم یرو ه یدکمه ا
 ...!!!ی_ َاه لعنت
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 شده خراب شده...؟؟؟ یکردمو:چ نگاهش
 ...گهیالبد د-نیآبت

ش عیسر  یالشدمو رفتم با ادهیشدو در کاپوت رو باز کرد...منم پ ادهیپ نیاز ما
 ...رفتیکلنجار م یزیچ هیسرش...با 

شانس تر از منم تو نیآبت  ستیوجود داره...؟؟؟معلوم ن ایدن نیا یبا حرص:بد
 ..چش شده.

 ادهیپ تیاننگرفت با عصب جهیکه نت نباریاستار زد...ا نویماش ینشست تو دوباره
متر جهش زدم تو هوا...خب انگار  هیبهم که از ترس  دیکوب یشوودو درو جور

 شد...رفت سمت چادر ها...تند دنبالش رفتمو: وونهیدوباره د یبه سالمت
 ...؟؟؟یری_ کجا م

 ...؟؟؟یدیجواب منو نم شعووووریب
 دوشش بود: یکه تفنگ رو یپسر جوون هیبه  دیرس

 آقا پسر... دی_ ببخش
 بله آقا... -پسر

 ؟؟...؟ستین کیمکان نجایا یکرده...کس دایمشکل پ نمیمن ماش -نیآبت
 ریکه اسبو گوسفند تعم یچادر آنور میدار کیمکان هیزدو:چرا  یپوزخند پسره

 یپسووره عجب حرف میخودمون یبهم...ول دیدرجا گور نیآبت ی...اخماکنهیم
 زد...

 دارم...؟؟؟ ی:آقا من با شما شوخنیآبت
چه  نجایا اشوواری یاومد که:ه یکلفت یبزنه که صوودا یخواسووت حرف پسووره

 خبره...؟؟؟



 شونه هاش رو باال انداخت... پسره
 اومد روبرومون: دیسف یاز بناگوش دررفته و موها یالیبیبا س ییآقا

 ر جان..._ جانم پس
ماشوو -نیآبت جایا یخراب شوووده...کسوو نمیمن  نه کمک سوووتین ن  یکه بتو

 برسونه...؟؟؟
هه قا کان یاز پسوورا تو یکی -آ جایا ادیداره...هر روز م یکیشووهر م  نیا ن

 ...برهیمحصوالتو با خودش م
 ...دیصداشون کن نیلطف کن شهیخوبه...م یلیخ -نیآبت

 :دویکش الشیبیبه س یدست آقاهه
 ...گردهیشما رفت شهر...فردا صبح برم یپا شیپ نی_ هم

 یرنجوی...من االن به مشکل خوردم...اخورهیکالفه: فردا چه به درد من م نیآبت
 ...؟؟؟ارمیب کیمن برم شهرو مکان ستین یزیچ یا لهی...وسشهینم

 ...ستین یا گهید زیچ نجایاز اسب ا ری:به غآقاهه
 ...کیبه مکان زنمیتلفن...آره زنگ م-نیآبت

 آنتنش کجا بود... نجایهه ...آقا دلش خوشه...ا-اشاری
با شووهر ارتباط برقرار  یممکنه ...پس شووما چجور یزیچ نیمگه همچ -نیآبت
 ...نیکنیم
شاری شت یه-ا شا پهیآقا خو شته ارتبا نجایا رونیبا ب میندار یازین میریما ع ط دا

 ...میباش
 درست صحبت کن... اشاری یه -لوههیبیس آقا
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 گفتم فرامرز خان...؟؟؟! یمگه چ-اشاری
 کردیاش منگ ینیبه خونش تشنه بود...والله همچ دهیند نویپسره آبت نیا یانگار

رو  دسووتاش یپنجه  نیسووالشووه...آبت نیدشوومن چند کردیندونه فکر م یکیکه 
 :دویداخل موهاش کش

 کنم...؟؟؟ کاریچ دیحاال من با-نیآبت
.. که . یتنها نماند ابانیپسوور جان...وسووب ب یمظطرب نقدریچرا ا -خان فرامز

صتانم هستم...مهمان قدمش رو شم فرامزه...تا فردا که حب یخودم مخل  بیچ
 ...دیبد بگشران کمی... ادیب

 با اکراه به اطرافش نگاه کرد و: نیآبت
شبو برگردم...پ دمیم هی_ من ترج ش ییجا تا جا نیاز ا ادهیام شه ما  ریگ نیکه ب

 اورد چقدر راهه...؟؟؟
مالو:ب من به خودت د یخود ب یاخ قدر  هیجاده فرع نیا یدیخود...خو چ

بو امشوو هی شووهیم ی...حاال مگه چامیب ادهیرو پ نهمهیا تونمیبود من نم یطوالن
 ...میبمون نجایا

 خودی: بدیکشیکه پشت گردنش دست م یانداختو در حال نییسرش رو پا نیآبت
 ...ینجوری...حاالم ا میاومد نجایبرف تا ا کهیت هی یبرا

 برفه... کهیت هی خیها اونهمه  یالبد از نظر شما شهر -اشاری
 ...ستین یخیبه کوه اشاره کردو:اونجا که اصال  نیآبت

 ...هیکوه پشت یتو یخیغار  هیخیبا اخم: چون اونجا کوه  اشاری
 آدرس داد... ینجوریا ییآقا هیاما -نیآبت

 ...یخیغار  ینگفت یخیکوه  یآخه تو گفت:خب من



 امشووبو خدمت شووهیشووونه هاش رو باال انداختو رو به فرامرز: پس اگه م نیآبت
 ...کنمیشد پرداخت م یهم هرچ نشی...هزمیشما باش

...خدا نکند...حاال رمیپسوور جان...من از مهمان پول بگ هیچه حرف نی:افرامرز
 کند... ییرایتا زنم ازتان پش دییهم بفرما

 شتیو به جلو هدا نیحرف دسووتش رو گشاشووت پشووت کمر آبت نیدنبال ا به
 کرد...
من هسووتند ازشوووان خوب  زیدو مهمان عز نیبانو ا سوووی:گیرو به زن فرامرز

 کن... ییرایپش
تنو  نیبه من انداختو ادامه داد:اول از همه بهشان لباس بپوشان که با ا ینگاه هی

 سرما نخورند... سیبدن خ
 شد... بیچادر ها غ نیب عیسر و

شم ... خانومه سر چ شاریجلو اومدو: قدمتان  آقا رو ببر چادر خودتان و  نیا ا
 لباس بپوشان...

صت حرف نکهیبعد بدون ا و شت کم نیآبت ایرو به من  یفر ست برد پ رمو بده د
 رو به جلو هلم داد...:

 ...؟؟؟ یشد سیخ نهمهیدختر که ا یبانو_ چکار کرد سویگ
خب راسووتش... صووورتمو ندمو: خارو لت  جا باز کمیبا خ قامون آب   یبا آ

 ...میکرد
 ...؟؟؟نیپرو تر از من سراغ دار یعنی
 ...دیخواهرو برادر باش امدیبانو:پس اون آقا شوهرته...؟؟؟گفتم نم سویگ
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ند خواهرو به گور بتهوون خ خل  میباشووم...رفت دهیبرادر..من  که  هیدا چادر 
 کریچادر دروپ هیثان یکیا یبانو چند تا طنابو گرفتو تو سویاطرافش باز بود...گ
شاشت ...لباسارو گدیکش رونیبزرگو ازش لباس ب یبقچه  هیدار شد...رفت سر 

 بقلمو: یتو
 بپوش دختر جان...تا من برگردم... نارهی_ ا

با دامن ر رهنیپ هیرفت...لباسووو گرفتم جلوم... رونیاز چادر ب و نگو وارنگ 
 یمونده بود...تو نمیواقعا هم گهیشووده...د یپولک دوز یروسوور هی نویچ نیچ

ه ک یی...روزگار چه خوابایتنم کنم...ه ریروز لباس عشووا هی دمید یخوابم نم
ورتم داغ فکر صوو نیا ا...بنیکنار آبت میبخوابون یخوایالبد شووبم م یدیبرام ند

..کم .هیزیلبم رو گاز گرفتم...خجالتم خوب چ نوییشوود...سوورم رو انداختم پا
 ...شمیکم دارم به منحرف بودن خودم مشکوک م

اومد  بانو سووویکه گ رفتمیکلنجار م هیعوض کردم...داشووتم با روسوور لباسووامو
 بهم انداختو: یتو...نگاه

له...خ  یقشوونگ یها سیدختر جان...چه گ یشووود بایز یلی_ هزار ماشوووال
 ببافمشان... تیبرا نیبش نجایا ایب ای...بیدار
 تو لباسم... ندازمشونی...مدمیزحمت نم گهینه د -من

شن یها سیگ نیدختر جان...ا یکردو: چه زحمت یبانو اخم کمرنگ سویگ گ ق
 ...نمیبب ایکه چه...ب یپنهان کن یخوایرا م

که گفته بود نشوسوتم...اونم رفت پشوت سورمو  ییجا کشوویناچار رفتم نزد به
 شروع کرد به بافتن...



 نهیدسووت به سوو نیکه آبت یدسووت لباس از مادرش گرفتو رفت سوومت هی اشوواری
 ...کردیاطرافو نگاه م

 ...ریبگ -اشاری
 دست دراز کردو با شک لباسارو گرفت: نیآبت

 بپوشم...؟؟؟ نارویا دی_ با
 یظیاخم غل اشوواریکرد... رورویدسووتش رو ز یو شوولوار گشوواد تو قهیجل و

 کرد...بدجور بهش برخورد :
 _ شرمنده سرور که لباس بچه ندارم بدم خدمتت...

 هم شده بود اشاره کرد... سیکه خ نیآبت یاندام یبه لباسا و
 ...پوشمیرو نم نایمن ا -نیآبت
بچه سوووسووول...فرامرز خان بهت لطف  نیرو گرفتو:بب نیآبت ی قهی اشووواری

 کردن... نیتوه نجوریکرده...بهت جا و مکان داده...عوض تشکرته ا
 نبود...من... نیلباسش رو آزاد کردو خونسرد: قصدم توه ی قهی نیآبت

 نپوش... یبپوش یخوای...نمیبزن یحرف خوادی: نماشاری
 تونستینم...دیکش سشیبه لباس خ یدست نیرفت...آبت رونیاز چادر ب یتند و

بخاطر  دیاونور بره... از دسووت چکاوک...حاال با نورویشووبو باهاش ا یهمه 
...با اکراه لباسووش رو عوض دیپوشوویم ریدختر بچه لباس عشووا هی طنتیشوو

 گهی...دهنیبب یپیت نیرو ا تیهدا نیآشوونا کم بود تا مهندس آبت هیکرد...االن 
 رفت... رونیباداباد...از چادر ب یهرچ
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ستجو م دایپ یبرا اطرافو شنکردیکردن چکاوک ج نده و خ یصدا دنی...که با 
مزو زرد قر یدختر با لباسا هی...دینگاشو به اون سمت کش عیسر ییآشنا غیج

سر شده ب ییطال یشده  یپولک دوز یرنگ و رو صره  عالم بچه  کی نیمحا
 ...دیخندیاز ته دل م دیاسب سف هیکنار 

 نشیقلبش محکم تر به سوو شوودیتر م کیکه به اون دختر خنده رو نزد یقدم هر
به چکاوک کمک کنن تا سوار اسب  کردنیم ی...بچه ها سعستادی...ادیکوبیم

باز با  ها یگوشووویبشوووه...و اونم  به دسوووت   یخودشوووو سوووپرده بود 
 یکه انگار تازه داشووت م ییکوچولوشووون...لبخند زد...از ته ته دل...از اونجا

شت  ییاونجا ...ازدیتپ شت پ ستش رو گشا شو تنگ کرده بود ...کف د س که نف
 سرش نبود...؟؟؟! یتو یفکر چیسرش...چرا ه

بود...با  شده رشیخ زدویلبخند م جیو جویکه گ نینگاهش افتاد به آبت چکاوک
 :دادیکه براش دست تکون م یذوق دستش رو بلند کردو در حال

 ...نجایا ای...بنی...آبتنی_ آبت
هنوز  یقلبش...عقل برگشت به سرش...ول یکف دستش رو گشاشت رو نیآبت

شده بود...نفس عم ش یقیاون تپش تند آروم ن شد دیک اره ...دوبدفعهی...چش 
 نشیس ...داشتدادیدکتر نشون م هیخودشو به  دیبا دی...شادیکش یقینفس عم

 که دوباره چکاوک صداش زد... دادیرو ماساژ م
 ...گهید ای_ ِاهه...خب ب

 :دوی...چکاوک با خنده دستش رو کشدیچکاوک که رس کنار
 خوان منو مجبور کنن سوار اسب بشم... یم طونیش یبچه ها نی_ ا



سوور  گشوووتیبه صووورتش ...چرا نفسووش برنم دیدسوووت کشوو جیگ نیآبت
 گشاشت که چکاوک کردیکه گزگز م ییجا نشیس یجاش...دوباره دستشو رو

 نگران :
 شده...؟؟؟حالت بده...؟؟؟ یزی_چ

بود چشووماش  دهینگران چکاوک نگاه کرد...چرا تا به حال نفهم یچشووما به
قدریا ته...همونجور خ ن حال ندو قلبش کم کم آروم  رهیخوشوورنگو خوشوو مو

 گرفت...
 چکاوک تکونش دادو: نباریا که

 ...؟؟؟نی_ آبت
ند نیآبت ظه حواسووم پرت شووود.. هیزدو: خوبم ...فقب  یلبخ خب چلح  ی.
 ...؟؟؟میگفتیم

 یفرصووت وقت نینداشووت... سوور اول یحرف اعتقاد نیخودش هم به ا البته
 نگاش کردو: ی...چکاوک با دودلزدیسر به دکترش م هی دیبرگشتن با

 بچه ها اصوورار نیا یسوووار اسووب بشووم...ول سووتمیمن بلد ن گفتمی_ داشووتم م
 ...کننیم

 ...؟؟؟یب*غ*لت کنم تا سوار بش یخوا ی: م یسابقه ا یب یبا سرخوش نیآبت
همو سرش رو انداخت  یتو دیاخماشو کش عیاز حرفش شکه شد، سر خودش

 ...نییپا
 رو گرفتو: نیآبت یبازو چکاوک

 ...چت شده...؟؟؟نی_ آبت
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 ...:نهیو مجبورش کرد تا بش یکرد سمت سنگ تشیهدا و
 ...ارمی: صبر کن االن برات آب مچکاوک

بزرگ چش شووده  یدسووتاش گرفت...خدا نیسوورش رو ب نیدور شوود...آبت و
 بود...؟؟؟

سه س نیکه آبت ییرفتم جا یبانو گرفتمو تند سویآبو از گ ی کا ش  یته بود...نمن
دسووتمو  دمویسوورش رسوو یکه...باال زنهی...حرفم نم دفعهیدونم چش شوود 

 ختیسوور بلند کردو نصووف آب لم زدو ر یشووونش که تند یگشاشووتم رو
 آبو گرفتم سمتشو: ی...کاسه ای...چشه خدانیزم
 آب بخور... کمی_ 
 نگاهشو از منو دستام گرفتو: جیگ

 خوام... ی_ نم
 ...یریاز دستم م ی...؟؟؟داریخوا ینم یچ یعنیاخمالو:  من

 گفتوووووووووووووووم....!!! یووووووووووووووووووویچ یووووووووویه
 از جاش بلند شدو کالفه: نیآبت

 شو... الیخ ی_ چکاوک ب
فت  ی...چ نمیدادم...بزار بب یا یچه سوووت دیخدارو شووکر نفهم خب گ

فهمه  ی...؟؟؟ واقعا نگرانم...نمیچ گهیشووو...؟؟؟د الیخ یاالن...چکاوک ب
 ...؟؟؟کاسه رو دوباره گرفتم سمتش و:نویا

 فقب... کمی_ 
 خوام ... یبلند:گفتم نم یبا صدا نیآبت



با دلخور هیآبو پرتش کرد  یکاسوووه  ریزد ز و گامو دوختم  یطرف... ن
 آروم برم که... میبهش...اروم کاسه رو برداشتمو خواستم همونجور

 خوام... ی...من گفتم نمگهیخودته د رهیخب تقص -نیآبت
 نگفتم... یزیمن که چ -من

 بازومو آروم گرفتو: نی...آبتنییرو انداختم پا سرم
 نداشتم از کارم... ی_ منظور

 مونیبه خاطر کارات پشوو ینجوریوقت ا چیچت شووده...؟؟؟تو ه نیآبت -من
 ...؟؟؟یبه من بگ یخوایشده...؟؟؟م ی...چیشد ینم
 مکیدونم چم شده...من  یدستش رو گشاشت پشت گرنشو: خودمم نم نیآبت
 همون خانومه... شیخوام راه برم...تو برو پ یم
 یعنیود...ب میاز دلخور شتریب یلیخ میبگم ...نگران رفت...راستشو دویچرخ و

وشیاصال دلخور نبودم...چ و و و و و و و و نتونستم به خاطر لباساش بهش  یحت و
 بخندم...

 یودم...ولب ششونیپ یدوساعت یکی هی...گهید یبانو و خانوما سویگ شیپ رفتم
هنوز  یشوووده بود ول شیخورد...هوا گرگو م یچرخ م نیآبت شیمدام فکرم پ

 که: کردمیکوچولو رو ناز م یببع هینبود...با استرس داشتم  داشیپ
 ...؟؟؟یکنیم یدار کاریچ -نیآبت

بازوش  ی...دسووتمو گشاشووتم روسووتادمیاز جام بلند شوودم...روبروش ا یتند
 :دویبزنم...که بازوشو کش یخواستم حرف
 به من دست نزن... یکه به گوسفند زد ی_ با اون دست
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 یزدم...خب خدارو شکر دوباره خودش شد...همونجور یکردمو لبخند ذوق
 که: کردمیداشتم با لبخند نگاش م

 دوباره...؟؟؟ یکرد ی...؟؟؟قاطدفعهی_ چت شد 
 تر شدو: قیعم لبخندم

 _ حالت خوبه...
 محو کردو: عیصورتشو سر یلبخند کمرنگ رو نیآبت

 _ مگه بد بودم که حاال خوب باشم...
 فرامز خان اومد که گفت: یبزنم که صدا یحرف خواستم

 پسر...بفرما با خانمت چادر...وقت غشاست... یخوب باش شهیهم شاللهی_ ا
 افتاد چقدر گرسنمه... ادمیکه حرف غشا شد  یوقت تازه
ست یتو یوقت ش سر سوی...گمیچادر فرامرز خان ن کردو  پهن یسفره ا عیبانو 

ستو دوغو در آخرم  سفره...ا یره کبابب هیما سب  شت و شب یوا یگشا  هیچقدر 
 ...کردمیبود که داشتم نازش م یهمون

 آمد... یبود که از ما برم یزیچ نیا گهیخان: شرمنده د فرامرز
 تون...نقص یب ییرایممنون بخاطر پش یلی...خ هیچه حرف نیمودبانه: ا نیآبت

صحبت  یادب یکنار که من ب زارهیصحبت کردنشو م یادب ینجوریا نیآبت یوقت
 کردنمو بزارم کنار...البته گمونم.

 صرف شد... یمیصم بیمح هی یغشا تو نکهیاز بعد
با شوو لیدور آتش...مردم ا نیایو بعد ب نیاسووتراحت کن کمیخان:جوون  فرامرز

 ...گشراننیوقت م گریآنجا و با همد شنیجمع م
 و : یداد به پشت هیتک نیبانو رفتن...آبت سویخودش بلند شد وهمراه گ و



ست قبل ا هی کاش شون ت میایب نکهیکفش با خودم اورده بودم...در شتم  یوگشا
 اونور... نوریبرم ا دیبا سیخ یکفشا نی...حاال با اتییسو

 ...یازشون نگرفت وهیگ هیخب چرا مثل من -چکاوک
 شد... یپسره گنده دماغ بود که نم نقدریا -نیآبت

ه ک یبگو که نشووناسوودت...نه من یکی یجلو نویلباشووو داد جلو و: ا چکاوک
 یاختاند یکه بهت داده شووسووت ییلباسووا نیاحتماال بدبختو به خاطر ا دونمیم

 بند... یرو
 لم داد... الیخ یشونه هاش رو باال انداختو ب نیآبت

صفهان خر ییها وهیاون گ ادیفکر که کرد  کمی چکاوک دم و بعبود دهیافتاد که ا
...با ذوق از جاش بلند نیخرتو پرتاش پشووت ماشوو نیجاسووازشووون کرده بود ب

 شدو:
 کجاست...؟؟؟ چتیی_ سو

 ...؟؟؟کاریچ شیخوای_ منیآبت
 بردارم... خوامیم یزیچ هی گهیاهه بده د-چکاوک

گرفت  دراورد و چوییگشاد شلوارش سو بیج ینفسشو فوت کردو از تو نیآبت
 سمتش...

 دهیرخ نیآبت یکه برا ییها وهیگ نویورجه وورجه کنون رفت سمت ماش چکاوک
 یفرصووت هیبهش بده ...خوبه حاال  دیدونسووت کجا با یبود رو برداشووت...نم

 اومد... شیپ
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کفشو  عی...که چکاوک سردیپوشیداشت کفشاشو م نیبرگشت چادر...آبت یوقت
 ...ستادیا رونویب دیپاش کش یاز تو

 ...؟؟!!!یکنیکارمیبا تعجب: چ نیآبت
کاوک  یتو یها وهیرو هم برداشووتو گ نیکفش آبت یکیبدون حرف اون  چ

 پاش.. یدستش رو گشاشت جلو
 چطوره... نی...امتحان کن بب 46پات  یگفته بود -چکاوک

 ...؟؟؟هیچ گهید نیا-نیآبت
 ...دمی...از اصفهان برات خروستیگ ینیمگه نمب-باز شیبا ن چکاوک

صله  نیآبت شد ،با فا ش از باال نگاه ستاد؛یاز چکاوک ا یکم یاز جاش بلند 
 کردو:
 ...؟؟؟یبخر یزیمن چ یبرا دیتو با یچ ی_ برا

کاوک حاال ...نم یکه تو چ خب  باره بر خوادیذوقش خورده بود :   یتو یدو
که  ییکه جبران اون لباسووا دمیبرات خر نیژسووت ضوود حال...تو فکر کن برا ا

 ...َاه...ارمیرو در ب یبود دهیبرام خر
 زل زد... گهیسمت د هیشدو به  نهیدست به س و

شت و از نزد یگلدوز یها وهیگ نیآبت شنگ  کیشده رو بردا شون کرد...ق نگا
نگاه به چکاوک که اخمو  مین هیپاش کنه....؟؟؟ وهیگ تیهدا نیآبت یبودن ول

بار هزار  هیاال زد...ح یداشووت بهش نگاه نکنه انداخت...لبخند کمرنگ یسووع
 لب: ریز دویهارو پوش وهیشد...گ یبار نم

 _ ممنون قشنگن...
 دستاشو زد بهمو: حاال شد... یبا خوشحال چکاوک



 ...هیبق شیپ میبر ای: حاال بنویآبت یبازو ریدست انداخت ز بعد
 ...؟؟؟یریگیمنو م یبازو نقدریا ای...چرا تازگفهممی: نمدویدستش رو کش نیآبت

 ضوود شووهیازت کم نم یزیبخورمت...چ سووتیبا حرص: نترس قرار ن چکاوک
دم دسووتم باشووه  ویحال...بعدشووم به خودت نخر آقا...من کال دسوووت هرک

 ...رمیگیم
ب بپرس...البته خ دیاز جاو شهیاضافه کرد: باورت نم یبدجنسو موز یلیخ و

 ...رمیگیاونو منظور دار م یبازو
ش و شد نیزد...آبت یا یطانیلبخند  سوزش  سرش  یرو تو یدیحس  ست  پو

 رگاش احساس کرد... یخون رو تو دیوبعد از اونم هجوم شد
ش یبازو سردش  دشیچکاوک رو گرفتو ک صورت خون شو مقابل  صورت باال و 

 گرفت...
 شد...؟؟؟ یچ -چکاوک

 ...یشد...!!! تو به چه حق ی: به من نگو چدهیجو دهیدندوناش جو نیاز ب نیآبت
 ...چکاوک مشکوک نگاشدیکش یقیبسته نفس عم یو با چشماخورد حرفشو
ممکن به  ریدور و غ یلیذهنش روشوون شوود که خ یتو یجرقه ا کدفعهیکرد و 
 :ی...با شکو دودلدیرسینظر م

 ...؟؟؟یکنیم یحسود یدار نی_ آبت
 یعس دویبه موهاش کش یچشماشو باز و چکاوکو رها کرد...دست عیسر نیآبت

صورتش همراه یکرد پوزخند بزنه...ول ضالت   یدهن کج هینکردنو فقب  یع
 :یلرزون یشد...با صدا
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به هم هه ... هه...خواب...خواب د الیخ نی_  یتو ی...داررهیخ یدیباش...
 کنم...؟؟؟ یحسود دیبا یچ ی...دختر جون...من براینیبیخواب م یداریب

نس به بدج شووهیمثل هم کردیم یکه سووع نیباال رفته به آبت یبا ابروها چکاوک
 نگاه کردو: ادینظر ب

 ...دونمی_ والله نم
 ...میزود تر بر ایچرتو پرت نگو...ب-نیآبت
رفت...چکاوک هم مشووکوک به  شیخودش جلو تر از چکاوک به سوومت ات و

امکان داشت...؟؟؟نه به نظر اشتباه  یزیچ نیهمچ یعنیشد... دهیدنبالش کش
 یبرا گفتیراست م نیاز حسادت بوده...آبت ریغ یا هگید زی...حتما چدیرسیم

... ی...ولخوردیکه از چکاوک حالش بهم م یوقت کردیحسوووادت م دیبا یچ
 که بود مهم نبود مگه نه...؟؟؟ یهر چ یول

 فرامز اومد سمتشونو : هیبق شیپ دنیرس یوقت
 ...نینی...بشنینی...بشنیخوش آمد یلی_ خ

ونو در سکوت نشستن و نگاش نیسنگ اشاره کرد...چکاوک و آبت کهیبه دوتا ت و
ند حرف م ند بل که بل به مردم  ندیم زدنویدوختن  فه  نی...آبتدنیخ کال

دونسووت  یاز چه قراره...مگه تا حاال نم هیقضوو دونسووتیبود...خودش هم نم
 یویچه سوونار نی...؟؟!!پس ادهیدوسووت داره که اسوومش جاو ویکیچکاوک 

 کرد...!!! یبود که باز یفیضع
ند شد... با تعجب از جاش بل دهیبازوش کش کدفعهی...که  دیکش یقیعم نفس

سر خندون جلوش خ بفهمه آهنگ  یزیچ نکهیشد...قبل از ا رهیشدو به چند پ
شوود وسووب  دهیدوتا دسووت گره شوودو کشوو نینواخته شوودو دسووتاش ب یشوواد



سا شو رها کنه که ک ست ست د شکه خوا شروع  ییجمع... شو گرفته بود  ست که د
 هسووتادی...اونم مثل دکل همون وسووب ادنیپر نییباال و پا دنویچرخ هکردن ب

 :یکردن که با لبخند سردرگم تیشکا ستادنویهم ا هیبود...بق
 بر*ق*صم... یچجور ستمی...بلد نستمین ری_ من عشا

 بود ستادهیا رهیسمتش که سر زنج دینگاشو کش اشاری یصدا
 ی...نگران نباش...االنم دارن کاریهست یبچه شهر دوننیهمه م نجایا -اشاری
 بهت دست نده... یبیکه احساس غر کننیم

 نیکردن...آبت دنیبزنه که دوباره همه شوروع به ر*ق*صو یخواسوت حرف نیآبت
 کرد از یکنه...سووع یبه اعتراضوواتش توجه نم ینداره و کسوو ییرها دیهم که د

گاش دیروشووون تقل که ن نه... ته بودو  ک که دلشووو گرف کاوک  به چ تاد  اف
به ج گهی...لجش درومد...حاال ددیخندیم به اون  دهیرسوو ییکارش  بود که 
ندیم حاال همچدیخ نه...تو نیبر*ق*صوووه هم ی... کاوکم توش بمو  هی یچ

شت زم ریهوا که پاش از ز دیپر یستیحرکت آرت خوردو  نیدر رفتو محکم با پ
 شدن و دستشو محکم رها کردن... دهیکش نیی...دو نفر کنارش هم به پا

خم شد سمتش...دستش رو گرفته  نویرفت سمت آبت یهول کردو تند چکاوک
سع شده  صورت جمع  سر ز کردیم یبودو با  شه...که دو تا پ  ریاز جاش بلند ب

ست بره شده خوا عیلنگون لنگون و ضا نیبازوش رو گرفتنو کمکش کردن...آبت
 کنار که چکاوک دستش رو گرفتو:

 شده... یچ نمی_ بزار نگاه کنم بب
 : الزم نکرده...دویبا شدت دستش رو کش نیآبت
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تا هم ادشیانگار  حاال داشوووت مسووخرش  شیچند لحظه پ نیرفته بود که 
 یبه جمع که ساکت شده بود نگاه کنه...رفت سمت چادر نکهی...بدون اکردیم

پاش دراورد و پرت کرد  وهیکه توش بودن...گ با  طرف و خودشووو  هیهارو 
 چادر... یشده تو هیتعب یپشت یانداخت رو

 :ستادویسرش ا یناراحتو دلخور باال چکاوک
جلو اون  یبکنم که اونجور یا گهینخواستم کار د نمی_ خواستم فقب دستتو بب

 ...!!!یکرد خمی یها سنگ رو یمحل
نگ رو -با اخم نیآبت نده دار بود  یلی...خیکرد خمی یتو هم قبلش سوو خ

 .. ندازهیجفتک م یعالم محل کی ونیداره م تینه...که مهندس هدا
کاوک به خودت توه -چ فکر  ینجوریمن اصووال ا رمی...نخیکنیم نیچرا 
 نکردم...

 ...دمیخندیپس البد من بودم که دلمو گرفته بودمو م -نیآبت
ست ینم نکهیمن فقب از ا-چکاوک ش یتون شون راحت ب شر  نمی...َاه...بب یاز 

 االن... یناراحت یاصال تو از چ
ت ب ک -نیآ هه ... ه حت... خ ینارا من االن  تم ... ح نارا من  ته  ف  میلیگ

 ...؟؟؟ها ها ها...خندمیدارم م ینیب یخوشحالم...نم
 نگاه کردو با اخم: وردیخنده رو در م یکه داشت ادا نیبه ابت چکاوک

 ...؟؟؟یدونست یم ینمک یب یلی_ خ
 تو... ینمک ینه به ب -نیآبت

 معلوم هست چته...؟؟؟ نیآبت -با تعجب چکاوک
 هم حالم خوبه... یلیمن خ -نیآبت



 نقدریا یچت شووده...چرا دار گمیحالت بده...؟؟؟م گمیمگه من م -چکاوک
 ...؟!!!یکنیرفتار م بیعج

 یرفتار نم بیهم عج یچیرفتار خودمه...من ه نیاز جاش بلند شوودو: ا نیآبت
 کنم...

 لجوج دستاش رو به کمرش زد... یمثل پسر بچه ها و
 زدو: یلبخند شکه ا نیبه حالت آبت چکاوک

 _ بله...کامال مشخصه...
شده  ونهوی...واقعا ددیداخل موهاش کش یژستشو ترک کردو ناراحت دست نیآبت

آب  دوش هیکرده بود...!!! دایبود که امروز پ یچه طرز رفتار افتضوواح نیبود...ا
 سر جاش... ارهیعقلشو ب کمی هینبود که اقال با تنب اینزدک نیهم ا
ا شوودو چکاوک ب ریاسوو یفیظر یدسووتا نی...که دسووتش بدیکشوو یقیعم نفس

 : یناراحت
 ...ادی_ دستت داره خون م

 ...ستیعقبو:مهم ن دیدستش رو کش نیآبت
بود...اگه  ختهیر زایچ نیعالم کود و ا کیهم مهمه...اونجا  یلی: خچکاوک

 دارم که دستتو باهاش ییزایچ هی نیماش ی...؟؟؟من تویدستت عفونت کنه چ
 ...نتیماش یتو میبر ایببندم...ب

 ...دونهیخدا م یدار نیماش یتو ییزایچه چ گهیتو د-نیآبت
 ...خورهیروز بدرد م هی ارمیکه من م یهر چ ینیبیحاال م -چکاوک

 ... خورهیم یبه خودت نخر...اون قابلمه و آفتابه لگن به چه درد ادیز -نیآبت
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 باالخره... خورهیبه درد م ییجا هی:اونام چکاوک
 مکیبعد از  نوینشووسووت پشووت فرمونو...چکاوک هم رفت پشووت ماشوو نیآبت

 شد... ریکنارش جا گ یصندل یجستجو رو
کاوک جایا-چ معلوم  یزیکه چ یکیتار نیا ینداره...؟؟؟تو یزیچ یچراغ ن

 ...ستین
 رو گرفت و نیسوورشووون رو روشوون کرد...چکاوک دسووت آبت یچراغ باال نیآبت

س شو برر شنگ زخم  نویادبت کیکوچ شهیش هیجعبش  یکردو...بعد از تو یق
 پنبه دراورد...

 ...؟؟؟یاورد نیبا تعجب:واقعا تو با خودت بتاد نیآبت
 کنه آقا... یحادثه خبر نم-یروزیبا پ چکاوک

 ومد...درا نیزخم که داد آبت یگشاشتش رو کدفعهی ختویر نیپنبه بتاد یرو
 نیاشتحمل داشته ب نایاز شتریب ومدیابروهاش رو باال انداختو:به نظر م چکاوک

 مهندس... یآقا
 نگفت... یزیاخم کردو چ نیآبت

کاوک قدریا چ مدیبدش م ن فتینم یزیچ نیآبت یوقت و  ردکی...احسووواس مگ
 ...بلووووووووووه...!!!تیگالب به روتون، تو پ

ند روش چسووبوند...وقت کمیکردو  زیآروم آروم زخمو تم چکاوک کارش  یبا
 : دویدستش رو عقب کش عیسر نیتموم شد...ابت

 ...میبخواب نیماش یتو دی_ فکر کنم امشبو با
 فکر کنم...-چکاوک

 د...ش ادهیدرو باز کردو پ نیاومد...آبت نیماش ی شهیبه ش ییضربه ها یصدا



ما هیبراتون ته یکیچادر کوچ هیخان:جوون  فرامرز جا بر نییشووود...بفر ا اون
 استراحت...

 ...میخوابیم نیماش یتو نی...هممیشیمزاحم نم گهینه ممنون د -نیآبت
 بخوابه... ییجا نیهمچ یمگه من مرده باشم مهمان تو-خان فرامرز

 آخه...-نیآبت
 رینشد پسر جان رو حرف من حرف نزن...برو دست زنتو بگ گهید-خان فرامرز

 ...ایب
ال تا ده س نیا ینفسشو با حرص فوت کرد... تو نیخودش جلوتر رفت...آبت و

نکرده بود...البته اگه چکاوکو فاکتور  لینظرشووو بهش تحم نقدریا یحاال کسوو
 ...گرفتیم

 ...ستادنیچادر ا یجلو
فردا  دی...خوب اسووتراحت کنسووتین یاگه جا کاف دیببخشوو گهید-خان فرامرز

 ... ری...شبتان بخ کندیکارتان را درست م ادیم بیحب
 رفت... و

شون:خ ازهیخم چکاوک شون رو بادیخوابم م یلیک ست  امرزهی...خدا پدر از د
 نجاتمون دادن... نیماش یها یصندل

د داخلو اونم هم اوم نیشکه سکوت کرد...آبت دیکه د یزیچادر شدو با چ وارد
واب رختخ هیکم داشت... نویپشت گردنش...هم دیسکوت کرد...دستشو کش

نگاه  نیبتبه آ یچشووم ریدو نفره...چکاوک لبشووو گاز گرفتو ز یپتو هیدونفره با 
نه  قایکرد...دق قا یصووح فا ثل ات قابلش شوووده بود م مان ا یتو یم  یرانیر
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 از تیها....بعدشم البد بلووووووووووووه...سرشو خاروندو با خجالتو عصبان
 ...نییفکرش سرشو انداخت پا

مرز بخوابه... که فرا نیماشوو یرفت که بره تو رونیبدون حرف از چادر ب نیآبت
 بود: ستادهیچادر ا یخان که جلو

 ...؟؟؟یالزم دار یزیشده پسرم...؟؟؟چ یزی_ چ
 لبخند : با نیترسناکا همه جا بود...آبت لمیف نید کاراکتر اشده بو میکی نیا

 _ نه نه...ممنون...
 دوباره وارد چادر شد... و

شه  چکاوک سته بود گو ش رختخواب و با اخم به رو برو زل زده  یچادر رو ین
شو همه چ شو فکرا صابش خورد بود...بهتر بود تو یبود...از خود همون  یاع

خودشووون کرده بودن  شیپ ییچه فکرا ریعشوووا نی...ادنیخوابیم نیماشوو
 رختخواب... هیوجب جا با  هیحجله براشون بسته بودن... ی...انگار

 بهش انداختو اونسمت چادر روبروش نشست... ینگاه مین نیآبت
نگران  وادخی...نمخوابمیم نیماشوو یتو رمی...منم مدنیکه رفتن خواب نایا-نیآبت

 ...یباش
کاوک  یچیباشوووم...نترس...من نگران ه ینگران چمثال  -با حرص چ

 ...یزک یتو که به چوب خشک گفت شی...حداقل نه پستمین
ست و به آبت عیسر شو ب شن نگاه کرد...برا نیدهن شت تحر یچ یخ  کشیدا

عد از اکردیم نا خونده بود ب که تو رما به مردا چه  یحرفا نی...اون  برخورنده 
و رمانا ت یتایبا شووخصوو یانگار نیخب خداروشووکر آبت ی...ولافتهیم یاتفاق

 زدو: یچون پوزخند کردیفرق م یلیخ



شکم...مطمئن نباش برا بق نیآبت شما چوب خ هم  هی: هه...دختر خانوم من برا 
س ی...وقتنطورمیهم سمتش...اونم م دیبا یچ ینداره...برا یتیجشاب یک ن برم 

 ...ختهیبرام ر ناشیکه بهتر
 ید...دستاش رو مشت کردو به جااز زور حرص و حسادت سرخ ش چکاوک

 ...نیابت یچشما یبگه با خشم زل زد تو یزیچ نکهیا
 زدم...؟؟؟ ی...مگه حرف اشتباهیکنینگاه م ی...چرا اونجورهیچ -نیآبت

کاوک باریا چ آروم  دیکشوویم قیهم نفس عم یکبود شووود...هر چ گهید ن
که  نی...با اارهیدر ب یقبل بچه باز یخواسووت مثل دفعه ها ینم ی...ولشوودینم
کنه  ییراهنما رونیداشت اون قطره اشک سمج پشت پلکشو به ب لیتما یلیخ

 نگفت... یزیتحمل کردو بازم چ ی...ولیو بغضشو هم خال
 به فشار دادن انگشتاش به هم بسنده کرد... نوییسرش رو انداخت پا فقب

تعجب م یبحث نیچکاوک اونم بعد از همچ یسابقه  یسکوت ب نیکه از نیآبت
 شده بود بدون منظور گفت:

 ...؟؟؟نهییسطحت پا نقدریکه ا ستیواقعا برات مهم ن یعنی_
سمت  چکاوک منفجر شود ...با داد بالش کنار دسوتش رو برداشوتو محکم به 

 پرتاب کردو: نیآبت
 _ خفووه شو...

داشووت منفجر  هیدونسووت چ یکه نم یزی...از زور چنییپا ختیر اشووکاش
 نظر یریو یریه نیا یدونسووت چرا تو یبود که نم نیاز اون ا...بد تر شوودیم

 کردیبگه به درک...احساس م شهیتونست مثل هم یمهم شده...نم نقدریا نیآبت
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 اهنوخودش فکر کرد اگه الهام هم با اون  شیلحظه پ هیشده... یغرورش زخم
ومه بود...معل زیچ هی...؟؟؟جواب زدیباهاش حرف م ینجوریا نیتلپش بود آبت

بالش رو هم برداشووت، پرتابش  یکیداغ کرد...خم شوودو اون شووتریکه نه...ب
 شیبد درونش دوباره به عشووق دروغ یحسووا یخاموش کردن همه  یکردوبرا

 پناه برد...
من  در مورد یچه نظر ای...یکنیفکر م یکه تو چ ستیمن مهم ن یبغض: برا با

قشوونگ  ایدن یدخترا یز همه که من براش ا دمهیجاو ی...اصووول کاریدار
بت نم ینجوریبا من ا چوقتیترم...اون ه نهیصووح قدریکه ا نهیهم یبرا ک  ن

 دوستش دارم...
شکا دنیکه با د نیآبت ش یا شن مونیچکاوک از حرفاش پ  نیا دنیشده بود با 

 تریغ یب دهیجاو نیحرفا داغ کرد و بد تر از چکاوک قرمز شوود...معلوم نبود ا
 ...کردیراجع به اون صحبت م شدیکه م یبود که چکاوک هر چ یکدوم خر

دسووت چکاوک رو گرفتو  یجلوو جفت مچا دیخودشووو کشوو تیعصووبان با
رختخواب...دسووتاشووو دو طرف سوور چکاوکو زانوهاش رو دو  یرو دشیکوب

 :یزیآم دیآرومو تهد یصورتش با صدا یطرف پاهاش گشاشتو روبرو
که تو االن محرم  شهیم تی...حالاریناموسو وسب ن یاسم اون ب شهیم ی_ هرچ

 کنم... تیحال گهیجور د هی دیبا ای یمن
گ چشووماش رن ین ین یترس تو دنینفس نفس به چکاوک نگاه کرد...با د با

تا حاال هر چ ینگاهش عوض شووود...تو  هی نیا ریبود غ دهید یچشووماش 
به قلبش چنگ  یزیچ هی...دیچک نییکه از مژه هاش پا یمورد...با قطره اشووک

 یکم یانداخت...مچ دستهاشو رها کردو خم شد سمت صورتشو در فاصله 



بود زمزمه  دهیبود از خودش نشوون یکه ده سووال یاز حد مهربون شیب یبا صوودا
 کرد :
 ندارم... تی...چته دختر...؟؟؟من که کارووووووشی_ ش

 یچکاوک رو نوازش کردو قطره اشک یبرجسته  یپشت انگشتش اروم گونه  با
 رو گرفت...

شناخته ا ریسرش نبود به غ یتو یزیچ چیه سکونو حس نا  سرتاپ یاز  اشو که 
 با هم... جانیمثل آرامش و ه یزیچ هیفرا گرفته بود...

 :یلرزون یبا صدا دویوحشت زده سرشو عقب کش چکاوک
 ...یکنیرمانا رفتار م نیمثل تو ا ی_ چرا دار

 نبود: ایدن نیا یتو یکه انگار نیآبت
 _هووووم....؟؟؟!

چه مرگش شووده  نیخواسووت خوشووو بکشووه عقب که نتونسووت...آبت چکاوک
ستشو برد باال که بزنه تو شو از یبود...؟؟؟د حالت مزخرف خارجش  نیگوش

 هوا گرفت... یدستشو تو نیکنه...که آبت
شو کج کردو تو چکاوک کروبات هی یسر ست آبت کیحرکت آ س نوید شو که د ت

 عیرسوو دویاز درد کشوو یداد خفه ا نیکرده بود رو محکم گاز گرفت...آبت ریاسوو
ش شو جمعو جور کردو با خجالت  دویعقب ک ست...چکاوک هم زود خود ش ن

 گششته بود... ری...خدارو شکر به خنیینگاهشو انداخت پا
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ده و رک یچه غلط دیفهم هیدر ثان یبود ول جیگ دویمال یمچ دسووتش رو م نیابت
به پ پادیکوب شیشووونیبا کف دسوووت  اه چکاووک نگ یافتاده  نیی...به سوور 

 کرده بود... یچه غلط ایکردو...خدا
شدو از چادر ب تند و پا به پا پاش  یهارو هل هلک وهیزد...گ رونیاز جاش بلند 

آب خنک رودخونه  یکردو رفت لب رودخونه...بدون مکث زانو زدو سرشو تو
 نباریرد...اب نیینفس نفس زنون دوباره سرشو پا دویکش رونیفرو کرد...سرشو ب

 اوردو : رونیزود تر سرشو ب
 ...هه ...چه ...هه....مر...هه...گم...هه...ش...هه.. .ده....ای_ هه...خدا

زون تخته سنگ کنار آبو به بازتاب لر یدست آب صورتشو گرفتو نشست رو با
بود...چرا  دهیشوووده بود...عقل از سوورش پر وونهیشووود...د رهیآب خ یماه تو

کارارویا کارویچادر ا ی...چرا االن توکردیم ن  کردیکرد...چرا احسووواس م ن
بهش  همهنیبود که ا ی...بلکه از شدت پاکفشیسرشار از ل*ذ*ته...نه از نوع کث

 ...کردیسردرگمش م شتریب نیبود...و ا دهیچسب
 :دیدادونال هیتک شیشونیدستش رو به پ کف

 ...!!!ووووووووووووای_ خدا
 شده جوون... ی_ چ

بود نگاه  هستادیسرش ا یسرش رو بلند کردو به فرامرز خان که باال عیسر نیابت
 کرد...
که د شیدور آت-خان فرامز مد دمیبودم  ته او متیا یآشووف  یزی...چنسوو

 شده....؟؟؟



شدنییسرش رو انداخت پا نیآبت شت که با  یدی...بعد از مدت ها حس   هیدا
 هیرو نداشت...نه  یکس چیه کردیحاال که بهش فکر م ینفر دردو دل کنه...ول

نه  یدرسوووت حسووواب یخانواده   چکسی...هیمیدوسوووت صووم هیو 
واضووح نبود براش که  نقدریده سووال ا نیا ی...و تا به حال توچکسینبود...ه
 ...هاستچقدر تن

 :من تنهام...یآروم یصدا با
 ی...حتمینده...شووما که زن دار ییخان کنارش نشووسووتو: خدا تنها فرامرز

 ...یخانواده هم دار
ندا نکهیبدون ا نیآبت سووکوت  خواسوووتیازش م شوووهیکه مثل هم ییبه اون 

 کنه...توجه نشون بده:
هم که باهاش اومدم نامزدمه و قراره بعد  یندارم...اون دختر ی_ من خانواده ا

 ...میرو بهم بزن یمدت نامزد هی
 یدختر خوب یلیکه ماشووواالله خ گفتیبانو م سووویچرا...؟؟؟ گ-خان فرامز

 هستش...
 ...میخور یمنم که بدم...ما بهم نم نیاون خوبه...ا -نیآبت

ش یخوای...تو خودت میستیجوون تو تنها ن-خان فرامرز  زادی...آدمیکه تنها با
باشوووه...تو االن  یحت سوووازهیخودش خانواده م یبرا نداشووته  خانواده  هیاگه 

قدری...چرا ایببر نشیاز ب یخوای...چرا میدار خت م ن  یریگیبه خودت سوو
که  ننکیم یدگکه ازاول به هم بخورن...بلکه دو نفر زن سووتنین یدونفر چی...ه

 ...شهیآسون تر م یاونوقت زندگ نییپا اریبه هم بخورن...توقعاتتو ب
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 ...نیگفتیبود که شما م یراحت نیکاش به هم-نیآبت
حاال سووع-خان فرامرز حاال از سووخت یکرد یتا  که  کار حرف  ی... 

 جوون...مطمئن باش... زاستیچ نیراحت تر از ا ی...؟؟؟زندگیزنیم
 ....!!!(ی)فرامرز خااان هوووو

 خان به عقب نگاه کردو: فرامرز
 یسوورو کله  نیبا ا...شووما هم برو داخل چادر تا رمی...من مزننی_ صوودام م

 ...یسرما نخورد سیخ
فت...آبت و گه  شوووهیم یبا خودش فکر کرد...چ نیر مدت آسوووون  هیا

مه چ هی...؟؟؟فقب رمیبگ که شووود ه قت وقتش  رو درسوووت  یمدت...اونو
سووا احسووا نیکه ا یکه چکاوک نبود...مثل وقت یکنم...مثل روز اول...مثل وقت

شابردمی*ت مل*ذ مییکه از کارو تنها ینبود...مثل وقت هم  یتمد هیبعد از  دی...
روزا فقب  نیخوب آشوونا شوودمو ازدواج کردم...اونوقت ا یخانواده  هیرفتم با 

تار یخاطره  هی شوووهیم حاال...توکیدورو  مان م نیا ی...فقب   کمی خوامیز
باه یآزاد زندگ کمیخوام  یکنم...م یزندگ گه اشووت نداره ا کال   یکنم...اشوو

 ورمیم هکنم...مثل حاال ک یآدما عشر خواه ی هیمثل بق تونمیکردم...اونقت م
 نیچرا اشووتباه کردمو چرا ا دمینفهم نکهی....با اکنمیم یاز چکاوک عشر خواه
اه نگ حیو به االن مثل زنگ تفر رمیآسووون بگ کمی ایب یعمل ازم سوور زد...ول

 کمی.اگه ..ادویاز چکاوک مثل روز اول بدم نم گهیاالن...االن ...اگه د ایکنم...ب
از  الیخیکنم...ب یبیعج یشوووه کارایو اگه باعث م گشرهیباهاش بهم خوش م

که درسووتش  قت مطمئنم  نگ کالس بخوره...اونو تا ز نارش رد بشووم  ک
 ...مطمئنم...کنمیم



بسووته  یپتو با چشووما نیوارد چادر شووود...چکاوک رو لوله شوووده ب نیآبت تا
که بتونه ادید باورش سووخت بود  به اونم وقت نقدری...  نیتکه آب یراحت بخوا
 ....دیچرخیآشفته و سرگردون م نقدریا

سش سمت رختخواب تک نف ست و  هیرو فوت کردو اون ش ستون چادر ن زده به 
 یسوووز سوورما دویچکیهم گشاشووت...آب از موهاش م یچشووماش رو رو

 کوهستان گوشاش رو سرخ کرده بود...
که با  انداخت ینگاه نیز و به آبتآروم درز پلکاشو با دینشن ییکه صدا چکاوک

 جویگ نیتر کرد...آبت قیچشماش رو بستو نفساش رو ع عیکه خورد سر یتکون
سرشو رو س یمتکا یخوابالود  شو قو شتو با ک دنش که به ب یکنار چکاوک گشا

 رختخواب جا گرفت... یداد رو
 به خواب فرو رفت... دویطول کش یکم مدت

سته از حالت چکاوک شماش رو باز کرد...که  یخ که درش بود ...دوباره درز چ
نداق پ کشینزد نیسوور آبت دنیباد با همون حالت ق ش جا یتو چیبا بهت ؛ 

ست...مگه قرار نبود ا ش ش یتو نین ده جا خوش کر نجایبخوابه پس چرا ا نیما
 بود...؟؟؟!!!

فسه ق نویصورت غرق خواب آبت دنیبا د یکنه ول دارشیرو جلو برد تا ب دستش
رده دستش شل شدو کنارش افتاد...بغ ک رفتیم نییکه مرتب باال و پا نشیس ی

 پتو رو از دور خودش باز کردو آهسته:
خب م ته... جا رو گرف مه  مده ه نده او  یتو یرفتی_ م*ر*ت*ی*ک*ه دراز گ

 ...گهید یدیخوابیم نیهمون ماش
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 قلبش گشاشتو: یاز جا پروندش...دستشو رو نیآبت یبلند عطسه  یصدا
 حضرت هاشم ... ای_ 
 میخوابپتو ب هی ریز ییکه دوتا شهینم گهیانداختو:د یدور خودش نگاه یپتو به

 یهند یصحنه  هیکرد و  یقاط نمیآبت مویدیرختخواب خواب یکه تو نیکه...هم
 قباحت داره... گهید نیاز ا شتری...بهیارا ه داد کاف یکره ا

...سه هی...دوثانهیثان کیسرش... دیو با آرامش پتو رو کش دیجاش دراز کش یتو
شوود...با  رهیخ نیآبت کلیبه ه یکیتار یجاش نشووسووتو تو ی...کالفه توهیثان

 یپتو رو انداخت رو یخم شوودو گوشووه  دیشوودو...با ترد رهیبه پتو خ یبدبخت
سته و مثل ب یچشمادوباره بخوابه با  نکهی...سرجاش نشستو قبل انیآبت یپهلو
پتو رو  نصف یمتوجه نشه تند یانجام بدنو کس یکار بد هی خوانیکه م ییکسا
 یحال بالشو پشت بهش در یرو دیبعدم با شدت سرشو کوب نویآبت یرو دیکش

 خوابش دویطول کشوو قهی...چند دقدیخواب زدینفس نفس م جانیکه از زور ه
 برد...
ش یزوزه  یصدا سب م ی ههیگرگ و  ضا ومدویا شر رودخونه...ف چادر  یشر

ش کیتار شمک م نیآبت یبودو فقب نور چراغ گو شخص بود...آب زدیکه چ  نیتم
شو خاروند...غلت شو انداخت رو هیزدو  یصورت چکاوک...چکاوک هم با  یپا

 یکه رو نیآبت یدست انداخت دور پا دویجاش چرخ یملچ مولوچو لبخند تو
 بود ... لوشپه

کردن و دعوت کردن مهموناش به  داریب یبرا بانو سووویخروس خون گ صووبح
مشووک اب از  دیکه د یبا صووحنه ا یچادر رو باال زد...ول یصووبحونه پرده 

 و دهیسوور داد...چکاوک قفا خواب یزیر یدسووتش افتادو پشووت بندش خنده 



باز بودو نفسوووا نییپا شینیب یتا رو شیروسوور باز  مده و دهنش   قیعم یاو
و راسووتشوو یگوشووه از زانو هی...پاهاشووو از هم بازکرده بودو پتو فقب دیکشوویم
بود که  نیآبت جگاهیگ یرو یکیسرش بودو اون یباال یکی...و دستش پوشوندیم

 یشوولوارش رو یباال رفته  یدسووت ب*غ*ل گرفته وبا پاچه ها کیپتو رو با 
 میبانو خندشووو تموم کردو تصووم سووویبود...گ دهیپهلو به سوومت چکاوک خواب

ادرو چ یبهتر بود...پس پرده  ینجوریبشوون ا داریگرفت بزاره تا خودشووون ب
 انداخت...

سوورش  یرو یزیچ هیشووود... داریخش خش از خواب ب یبا صووودا نیآبت
رختخواب  یدسووت چکاوک رو پرت کرد اونور و تو دویکشوو یا ازهیبود...خم

شو خاروند...د سر ست... ش شه اما خوابش برده  شبین ست فقب دراز بک خوا
شده بود از چادر ب داریبود...بهتر بود تا چکاوک ب با  یولتا نفهمه... زدیم رونین

تا دماغش  یبازو روسوور مهیکه کرد چکاوک با همون دهنو ن یبلند ی طسووهع
 :یجاش نشست...با خوابالودگ یتو یتند

 شده...؟؟؟ ی_ ش
دوباره سوورشووو  نویردو پرت کرد سوومت آبترو از سوورش دراو یروسوور یجیگ با

 یچکاوکو چشووما یبافته شوووده  یبه موها ینگاه نیمتکا...آبت یرو دیکوب
 :شدیبلند م نداختویم یرو کنار یکه روسر یبستش انداختو در حال

 کرد... یا گهید یرو شفا بده...و عطسه  ضای_ خدا همه مر
 _ااااچچچچه....

http://www.roman4u.ir/


شتم سش بود...البته از وقت نیدهم نیا نیسمت آبت برگ س یعط ش  میته بودکه ن
 ...میرفت یم اسوجیبه سمت  میداشت نویماش یتو

 _اااااچچچچچه...
شووده بودم  سی...خب منم خیخودتو سوورما داد یچجور سووتیمعلوم ن-من

 ...میقد ی...مرداهم مردای...هیتر فیتو از منم ضع یعنی
ب یعنینداد... رو گرفتو جوابمو شینیب یبا دسووتمال کاغش نیآبت ا خاک عمال 

 کرد... میکیکوچه 
وشیا و و و و و و و  کنهیکالم صحبت نم کیکه  نمیآبت نی...ا دهیحوصلم سر رفت و

سه م فکر کنم...نه ...همون بهتره که راجبش فکر  شبمی...راجب دکنهیفقب عط
 نکنم...

 ...دیببخش-نیآبت
 نگاش کردمو:هاااان...؟؟؟ یجیگ با
 ...خوامیمعشرت م شبیبابت د-نیآبت

ست میدوزار ش یافتاد...با خجالت د  یه ا:مسئل یآروم یصدا دموبایبه گونم ک
 ...ستین

له ا هی نیآبت نداختو :واقعا مسووئ باال ا به سوووتین یابروشووو  ...؟؟؟فکر کردم 
صبان نایاز ا شتریب یلیخاطرش خ ش یع  نیا یلیبرات خ نکهیمثل ا ی...ولیبا

 ...هیعاد زایچ
ستامو زدم به کمرمو با حرص:حاال هر ...دوباره اه شد...دارم برات د بد جنس 
نه فکر م یک نهیندو به ا ی...تو از بس بیکرد کاریچ ک فاقیجن نه ات  ...وگر

 که... وفتادین یخاص



 نیکه واقعا به ا نی:آهان مثل ایبا پوزخند یعصووب کمی نیجون خودم...آبت آره
 ...یعادت دار زایچ

 سووتیزدم...معلوم ن یحرف هی...؟؟؟حاال من  کنهیفکر م یدر مورد من چ نیا
 ...دهیفکرش به کجاها کش

 نهیکه...منظورم ا نهی...منظورم اسوووتین یکنیکه فکر م یاونجور-من
کشووش  گهیکنم سووورت د دادی...دادو ب یبشووونو یخوایم یکه...َاه...چ

 ...؟؟؟یدینم
 ...یستیحرفا ن نیتو مال ا دونمیشونه هاش رو باال انداختو:من م نیآبت

 ...یدونیخوبه که م-نهیدست به س من
 هیسوورمو  نداختمیصوودامو م دیمن االن با گهیراسووت م نی...آبتبهیعج واقعا
 ...ی...هنکهی...نه اکردمیباهاش م یحساب یدعوا

من  یمقدم*س*ت ...ول یب دونمیسکوتو شکست:م نیگششتو دوباره آبت کمی
سواال هی ش کاریسرمه...و االن گمونم اونقدر جفتمون ب یتو ییمدته که   مویبا

 ...میحالمون خوب باشه که راجع بهش صحبت کن
 ...؟؟؟یی:چه سواالمن
 ..؟؟؟.ی...هستیستیزهره خانوم ن مویتو دختر مهندس حک نکهی:مثل انیآبت
 ...؟؟؟هیهم گره زدمو:منظورت چ یشد...با استرس دستامو تو یدلم خال ته
شووماها رو تا به  یاز حرفا یچیمن ه نکهیندارم...فقب ا یخاصوو منظور-نیآبت

ست که بهم ثابت م گهید یزایچ یلیخ نکهیحال باور نکردم...و ا تو  نهکیهم ه
 ...درسته...؟؟؟یخونواده بزرگ نشد نیبا ا
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ش یقیعم نفس شه... دمیک س یلیخ ییجورایتا از التهابم کم ب ودم...اگه ب دهیتر
ر ...؟؟؟حتما ازم متنفکردیم یبزرگ شوودم چه فکر یکه چجور دیفهمیم نیآبت
ندیبهم م شووودویم نه...؟؟؟نمدیخ گه  مه من قبال دور  خواسووتمی...م که بفه

 ...ریمن چقدر قابل تحق یانداخته شده بودم...خدا
که  گهیم افتیق نیبه سوومت من انداختو ابروهاشووو باال داد:ا ینگاه مین نیآبت

 من درسته... یحرفا
ال مضووحب مگه  یآروم باشووم...ول کمیکردم  ی...سووعکردمیم یکار دیبا
 ...!!!شدیم

باه فکر میلرزون یبا صووودا من خونواده بزرگ  نیهم یمن تو یکنی: اشووت
 ...رفتمینم رونیاز شمال ب ادیز یضیشدم...فقب بخاطر مر

...چرا یبر رونیاز شمال ب یتونستیبوده که نم دیشد نقدریا تیضیاگه مر -نیآبت
 ...ستین دایازش پ یچیاالن ه
قدر مل خوب  گهی:ددمویکشوو یا گهید قی...نفس عمنیداده ا ریگ چ کا

ندارم...اصووال تو  یمشووکل گهیخوبم کرد...د یدکتر خارج هی یعنیشوودم...
 ...؟؟؟یبرس یبه چ یخوایم

 ...میکشش بد خوادیخب باور کردم....نم لهیخب ...خ لهیخ-نیآبت
باور نکرده...اصووال چرا  زدیداد م افشیق یول عهیکه   شیبحثو پ نیا یا دف

ال که قب نهیا ریبترسووم...مگه غ نقدریا دیبا یچ ی...؟؟؟اصووال من برادیکشوو
مه چ خواسووتمیخودم م قدریبهش بگم...؟؟؟پس چرا االن ا ویه هول برم  ن

 ...؟؟؟زنهیقلبم تند تند م نقدریداشته...؟؟؟چرا ا



 نیا یدماغ قرمز شدش انداختم...چرا من االن تو وینگاه به صورت جد مین هی
 ...؟؟؟!!!شمیدر پ یپ یمرطوبو عطسه ها ینگران چشما یریو یریه

هش فکر ب یوقت دهیهم قلقلکم م یزیچ هی...بلکه ستمین یعصبان شبیاز د چرا
شت نی...چرا ...چرا...چرا به نظرم آبتکنمیم ست دا  ی...چه وقتنهیهمه جوره دو

خنده دارو  یبا اون لباسووا ی...چه وقتدیچکیآب از سوورو روش آب م یکه تو
از  زیتروتم تییوسوو یکه تو ی...چه وقتکردیاولدورم بلدورم م دهیژول یموها

مد ب تاق او به ارونیا حاال دارم  ربب فکر  یب یزایچ نی...اصووال چرا من 
 شدم...؟؟؟ وونهید کنمی...؟؟؟چرا احساس مکنمیم

که حسووواب  یفکر کنم.... هر جور گهیکه د سوووتیالزم ن یعنیکنم... فکر
مرد بداخالقو گند دماغو  نیبه خودم نگاه کنم...گمونم ا یکنم...از هر سوومت

با یدوسوووت دارم....اگه هورمن تا االن   نیحاال ا ی....ولشووودیتموم م دیبود 
خت بدب یسمن اسا یعنیرو برسونه... یا گهید زیچ تونهیاوضاعو احوال من نم

 یاز دسووت رفته ام...از کسوو هی...و من وفتادیم دیافتاده که نبا یشوودم...اتفاق
شو  هی یتو یخوشم اومده که حت نورون مغزشم جا ندارم...کامال  هیسلول قلب

 طرفه... هی یطرفه  هی
 چرا...؟؟؟ یدونیم ستی...مهم نیبهش فکر کن خوادینم -نیآبت
 سوال بهش نگاه کردم... با
 هم دیشوووا میرو تحمل کن گهیقراره که همد گهیچون فقب دوسوووه ماه د-نیآبت

ته نداره چه گشش ینقش چیه میزندگ یکه تو یکس ستیمن مهم ن یکمتر...برا
 ...یبهش فکر کن خوادیداشته پس نم یا
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ضم گرفت...آبت قلبم سه...و من ب نیسوخت و بغ مرد  نیشک ا یواقعا بدجن
 بدجنسو دوست دارم...تمام...!!!

سبز دپرس سر زانومو زل زده بودم به جنگل  شته بودم  جره که از پن یسرمو گشا
رفته بود حموم...منم حالم  نیمشووخص بود...آبت الیبزرگو تمام قد سووالن و ی

سمت یکم ش دادمیم حیگرفته بود و ترج یابر یتا ق شه نگاه  هیبه  نمویفقب ب گو
 کنم...

 ...؟؟؟ارنیزنگ بزنم ب یخوریم ی_ غشا چ
مو گشاشتم دست عیابر فرض...سر ایکه  نیبرگشتم سمت آبت شنیهمون پوز یتو
 چشممو: یرو
جلو  یچرخیل*خ*ت م کلیه یدختر مجرد نشووسووته ها...ه نجایا ایح ی_ ب

 من...
شتمو باز کردمو به آبت درز شک  یرو یکه با حوله  نیانگ شو خ ش شش گو دو

 :ینگاه کردم که با خونسرد کردیم
که نم_ کو دختر مجرد  که نمیب ی...من  ته...تو  نه منظورت خود ها نک ...آ

 ...نهیا ری...غیمتأهل
شتم ش دا شتام به  نمو و آب ده کردمینگاه م کشیت شیش کمیاز همون درز انگ

 نیگلومو سوورفه افتادم...ا یتو دیحرفش آب دهنم پر نیکه با ا دادمیقورت م
 خچالیرفت سوومت  بتیبا همون ه یبا خونسوورد نیگفت...؟؟؟آبت یاالن چ
 برداشت... یآب شهیاتاقو ش یگوشه 

 بود...؟؟؟ یحرف چ نیاز فتی_ منظور کث من



سه پسر چقدر بدجن نیا دونستمیمن که م یول شدیدلم آب م یقند تو دیبا االن
 ...شهیناخوش م هیثان یکیحرفا دلمو خوش کنم چون تو ا نیتونستم با ا ینم
شت دم دهنش ... ی شهیش نیآبت  آب از کنار لبش راه گرفت کهیبار هیآبو گشا
ش یرو سمیجا مبه ک نمیرد آبو گرفته بودم بب زی...منم هشیا غهیو ت دهیفک ترا  ر

 که...
 نداشتم... ی_ منظور خاص

 آبو گشاشتو ادامه داد: ی شهیش در
 بود... ی_ شوخ

شت ش یاتاق ول یبره تو برگ صف راه پ صدا مونین درش  که لبخند ییشدو با 
 مشخص بود:

ضمن الزم ن شتات نگاه کن یدفعه  ستی_ در   یونتی...میبعد حتما از درز انگ
 ...یراحت باش

آناناس  یران هیو  خچالیکنن...رفتم سوور  امیح یسوور ب یتو خیخاک مر یا
 برداشتم...

ه ک کردمیم تیآناناسووو به سوومت دهنم هدا یها کهیبا تالش فراوون ت داشووتم
ش نباریا نیآبت ش رونیدر لباس از اتاق ب دهیپو  ای...پربرهیرفت رو و میاومد...گو

 یخب من به هرچ ینمکش ول یبود طبق معمول جک فرسووتاده بود...از نوع ب
ندمیم حال هر هر کردن رفتم پخ  نیرو زم نجرهپ یکه جلو نیآبت شی...در 

 :نشستمیم ششیکه پ ینشسته بودو در حال
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ند هیجک بگم  هی_  تا دزد م هی...یذره بخ نه  رنیروز سوووه   هی یخو
 ...آقاههشنیم میقا سهیک هی یتو رنی...هرکدومشون مادشیآقاهه...بعدآقاهه م

صدا گردو در م یاون یاول سهیبه ک زنهیلگد م ادیم به  زنهی...مارهیکه توش بوده 
....دوباره ادینم ییصوودا یبه سوووم زنهی...مارهینون خشووک در م یصوودا یدوم

صبان ادیدر م سهیکه دزده از ک زنهی...بازم مادینم ییصدا زنهیم آقا آرده  :تیبا ع
 ...؟؟؟یفهم یآرد...آرد صدا نداره...م

باره زدم ز و نده...ول ریدو ثل دوغ خشوووک ب نیآبت نیا یخ گام  یم حال ن
 ...یایبه خوابم ن ی...اکردیم

 نکردن طرف مقابل... عیضا اننیاح ای...؟؟؟هیخنده چ یدونیاصال م-من
 ...خندمیمن نم-نیآبت

 نکنه موتورت سوخته...؟؟؟ – من
گل خ نیآبت با صووودا رهیبه جن که  یده سوووال هی: یآروم یشووودو  هسوووت 

 ...شهیرفته...بخوامم نم ادمی گهی...ددمینخند
 ممکنه... ری_ غمن

گام گه همچ ن مه دادم:اصووال م که ادا خودت  ی...حتمشوووهیم یزیچ نیکرد 
س شهی...وگرنه مگه میبخند یخواینم شن یک ستارت ا دمینتونه بخنده...قبال 
 کن... یسع کمی یبخند یتونی...پس میزد
 ...ستیشونه هاش رو باال انداختو: برام مهم ن نیآبت

 اگه تورو نخندونم... ستمیهم مهمه...من چکاوک ن یلیخ -من
 ...ستین یگفتم که...اصال موضوع مهم-نیآبت



 کمی ای...بارنیتا غشا ب میکاریهم مهمه....االن که ب یلیکه خ منم گفتم -من
 ...میکن نیتمر

 ...؟؟؟یکن کاریچ یخوایمثال م -نیآبت
باشوووه...مشووکل  ایمه طشیشوورا دینتونه بخنده فقب با یکیممکنه  ریغ-من

 خب ی...ولندازهیخندت نم یزیچ یبه چار یخی یلیکه تو کال خ نجاسووتیا
 کرد مگه نه...؟؟؟ یکار هیبراش  شهیم

 ...دینیحاال بب خندونمیم نویباال انداخت...من ا الیخ یشونه هاش رو ب نیآبت
شستم جلوشو:اول برا رفتم  حالت خنده به خودت دیبا یحساب یخنده  هی ین

 ...یریبگ
سوورشووو به عقب هول  شووویشووونیپ یزانو بلند شوودم انگشووتمو گشاشووتم رو رو

 دستمو پس زدو: نیدادم...آبت
 ...؟؟؟یکنیم کاری_ چ
 نباشه... تیکار -من

 سرشو به عقب هل دادم... دوباره
 سرشو به عقب هل دادم... دوباره

 کارو... نیکنارو:نکن ا دیسرشو کش نیآبت
ند یکار خوامیخب م -با اخم من که بخ  خوادیخودت نم یعنی...یکنم 

 ...؟؟؟یبخند
 ...ستیگفتم که برام مهم ن -نیآبت

 ...؟؟؟یایبه خاطر من کوتاه ب شهیم -من
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باره بزنه تو نکهیبهم نگاه کرد...قبل ا بیعج  لهیخب ...خ لهیحالم : خ یدو
 نیا ویایبه خاطر من کوتاه ب دیو چرا با سووتمیبرات ن یچیمن ه دونمیخب...م

 هگیهم د اتایقراره سووه ماه نها یکه گفت یبود که همونجور نیحرفا...منظورم ا
 ورونیبرم ا دیسا یبا دیاس خچالی هیسه ماه با  خوادی...دلم نممیرو تحمل کن

 اونور...
باره: ا کردیهنوز نگام م نیآبت نکن  نگام هیعاقل اندر سووف نقدریبابا ا یکه دو
و خندت خوامی...میبخند خوامیکه م نهی...راسوتش اهیمسوخره ا لی...آره دلگهید
 ...نمیبب

 کهیت بود...منتظر بودم بهم یچ دونمیکه نم یحالت هیرنگ گرفتو... نیآبت نگاه
ندازه...ول حالت ینگفتو فقب سوورشووو برد عقبو تو یزیچ یب  که من یاون 

 یکارو به حسوواب موافقتش گشاشووتم ...لبخند نیقرارش داد...ا خواسووتمیم
 زدمو:
 ...میشروع کن ایپسر خوب...پس ب نی_ آفر

 پروو نشو... گهیهمو:د یتو دیاخماشو کش نیآبت
 ...رهینشو اونوقت عمرا خندت بگ ی...عصبانیاک یاک -من

فت...من: خ یزیچ گهید نه ا لهینگ باز کن... حاال دهنتم   ینجوریخب 
 نه...دندونات معلوم باشه...آها...حاال...

داشووت  یدسووتهامو بردم سوومت پهلوهاشووو قلقلکش دادم...حاال انگار یتند
رفته بودم از خنده و همچنان داشووتم به قلقلک  سووهیر دادیمنو قلقلک م یکی

 و الیخیب یلیکه خ نیهرهرام حواسوومو دادم به آبت ونی...مدادمیدادنش ادامه م



مو ...خندکردینگاه م دمیخندیم یخودیها ب وونهید نهویداشت به من که ع یجد
 ...؟؟؟یستین یبه زور قطع کردمو: َاه چرا قلقلک

 دیکه اونجارو هم امتحان کنم که تند و شد با شدت بردم سمت گردنش دستمو
که تک دیکشوو تادم تو هیعقبو منم  نداشووتم پرت شووودم جلو و اف  یگاه 

ظه نفهم هیب*غ*لش...  دمیهم فهم یوقت ی...ولهیچ هیقضووو دمیلح
دراز کش روش بودم...اونم با  ییجورا هیمنم  نویافتاده بود زم نی...آبتی...واااا

ستش رو امشآر ش ید شدن نم یبرا یکمرم بود و تال  ...خجالت زدهکردیبلند 
شت آروم س یم ش نشیبه   یکه دوباره افتادم روش...ا دمیزدمو خودمو عقب ک

ست...از زور ه هیوا شم...مثل ما به نفس  جانیمن...من چرا جون ندارم بلند ب
 نفس افتاده بودم...و مطمئنا سرخه سرخ...

 هی ی...توگرفتم بلند بشم میتصم یجد یلی...خکنهینم یتالش چیه نمیآبت نیا
باره پام گ با  دفعهنیا نویآبت یکرد به پا ریحرکت خواسووتم سوور پا بشووم که دو

سقوط کردم رو ستو پا چلفت یعنی...نیآبت یصورت  سر د  یعنی...میخاک تو 
شرمندگ نیآبت نیا شانس اوردم...با  شه  شده با ست یکتلت ن بگم و  یزیچ مخوا

شم که با حس کردن باال و پا س نییبلند ب  یبمو لرزون یو خنده  نیآبت نهیرفتن 
سرم رو سرم رو باال اوردم ...آبت نشیس یهمونجور  شد...مبهوت  شک   نیخ

شته بود رو ستش رو گشا شت د شو آرومو مردونه م یپ  ی...خدا دویخندیدهن
دم کر ینم یتالش چیه موبود رشیپسرجشابه...من با دهن باز خ نیمن چقدر ا

سته بلندم  شونه هام رو گرفتو آه شم...کم کم آروم گرفت... تا خودمو عقب بک
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ستم و هنوزم تو ش شماش برق م رشیسکوت خ یکرد...ن  آثار زدویبودم...چ
 صورتش بود: یخنده هنوز هم تو

 تونم بخندم... یانگار هنوزم م -نیآبت
گاش م یول نان داشووتم ن که دگفتمینم یزیچ کردمویمن همچ  یب دی...اون 

 ....؟؟؟ی...خوب یچشمام تکون دادو:ه یحرکتم دستشو جلو
 ...!!!یقشنگ یلی: تو خیجیبا گ من
که خندت  نهیخودمو جمعو جور کردمو : منظورم ا عیخورد...سوور کهی نیآبت
 قشنگه... یلیخ
 ...؟؟؟ستیگرم ن یلیدست خودمو باد زدمو:به نظرت هوا خ با
 ...ستیقشنگم...هوا هم گرم ن یلیکه خ دونمی: مطنتیو با شزد یلبخند نیآبت

 من دوستش دارم... ایزدم...خدا یخجول لبخند
ش یصدا  یقیرفت داخل اتاق...نفس عم نیاتاق اومدو آبت یاز تو یآهنگ گو

 از دست رفته ام... هیبه باد زدن خودم ادامه دادم...من  دمویکش
غشامونو بخور رونیب نیآبت مدو:   میتق...م*س*میگردیبرم میبخواب کمی مویاو

 اومده... شیپ یکار هیسمت تهران...
 ...میدیند اسوجویهنوز  یول-من
 تونم صبر کنم... یهست نم یکار مهم -نیآبت

 خب... لهیخ-بغ کرده من
ست چته...؟؟؟از وقت و رو به اون ر نی...ازیزدو برگشت بتیغ ی_ آراد معلوم ه

 ونیزیه تلوب یزنیزل م نجایا ینیشیم ای...یاینم رونیتو اتاقتو ب یریم ای...یشد



 نهییآ ی...اصووال خودتو توادیم یکه چکاوک ک نهیسوووالتم ا یخاموش...همه 
 ...نایغار نش نیشکل ا ی...؟؟؟شدیدید

 مادر من ولمون کن...حوصله ندارم... -آراد
 ...یدیجواب م ینجوریا پرسنیهم ازت م یزیچ ایب -زهره
 ساعت دوازدهه...من رفتم بخوابم... گهیاصال د-آراد

 آراااااد...!!!-زهره
 شد... دهیزنگ در شن یصدا
 وقت شب...!!! نیا هیک-زهره
 کوال... ی: پپسیبا لودگ رفتیدر همون حال که به اون سمت م آراد

صو فونیآ یچکاوک رو عکس  اطی...آراد با ذوق در حکردیم ییخود نما یریت
سوند به در ورود یردو با قدمارو باز ک شو ر و در نکهی...به محض ایبلند خود

جلو  ی...قدمدیرو حمل کنه د یزیداشووت چ یباز کرد و چکاوک رو که سووع
ش شتو چکاوکو در آغوش ک شارش دادو با دلتندیگشا  ویگ...محکم به خودش ف

 :یدلخور
 ...ی...باالخره اومدیآبج ی_ باالخره اومد

 مگه کردیبا خودش فکر م شوودویآراد فشوورده م یبازوها نیمبهوت ب چکاوک
 دلش برام تنگ شده... نهمهیچند روز نبودم که آراد ا

 شد... رهیآروم چکاوکو رها کرد...شونه هاش رو گرفتو با ذوق بهش خ آراد
 اهم...اهم...آراد...حالت خوبه...؟؟؟-چکاوک

 به...خو یهمه چ ی...حاال که اومدشمینم نیبهتر از ا-آراد
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 اونقدرا یهمه چ کنمیمن فکر نم یبلند اراد کردو:ول شیبه ر ینگاه چکاوک
 هم خوب باشه...

سا یجواب آراد شتو:حاال ب لینداد...و  یمدت نیتو تا بعد...ا میبر ایچکاوکو بردا
 هممون دلمون برات تنگ شده بود... یکه نبود

 همونه... یگشارم...برا ریتأث نجایا یلینه که من خ -یبا مسخرگ چکاوک
با خوشووحال داخل اومد سوومت چکاوکو ب*غ*لش  یخونه شووودن...زهره 

 ...؟؟؟سفر خوش گششت...زمیعز یکرد:خوب
 بدک نبود... – یبا خستگ چکاوک

 ... نمیکن بب فیخب تعر-زهره
بخوابم...همونطور  خوامیخسووتم ...م یلی:فعال خدویکشوو یا ازهیخم چکاوک

فتیکه م تاقش ر مت ا بت  سووو با هم صوووح به آرادو آروم:فردا  رو کرد 
 ...خب...؟؟؟میکنیم

 راحت رفت تا بخوابه... الیسرشو تکون دادو چکاوک هم با خ آراد
پا صووبح تب  کاوک حموم کرده و مر که چ ها بود  عت ده اونموقع   نییسوووا

شت دو تا دور خونه  یخبر یصبحونه به راه بود ول زیرفت...م از زهره نبود...دا
 هوا... دیآراد پر یکه با صدا گشتیبا چشم دنبالش م

 ...کیروبیمامان رفته کالس ا -آراد
 چه وضع اومدنه... نی...ایسکتم داد-چکاوک

شو از ر یبه آراد انداختو وقت ینگاه شتناک د یشایصورت  دید یخال شبیوح
 : گرفت و ییگردو ریپن یقمه نشست...ل زیپشت م دویکش ینفس راحت
 چه خبرا... نمیکن بب فی_خب تعر



شماست...خوش گششت...؟؟؟کجاها  شینشستو:خبرا که پ یصندل یرو آراد
 ...؟؟؟یرفت

کاوک  که هیزی...منظورم همون چ نمیبدک نبود ...بحثو عوض نکن بب – چ
 شده...؟؟؟ ی...بگو چختهیبهمت ر نهمهیا

 راستش... نیهمو:خب راستش...راستش...بب یدستاشو قفل کرد تو آراد
 ...گهیشده د یچ نمی...بگو ببیکنی...چقدر راستش راستش میوا یا-چکاوک

ته قول داد ادتیبا اظطراب: آراد که شوووده طرف من  یهر چ یکه نرف هم 
 ...؟؟؟یباش

 قورت دادو: من سر قولم هستم... دهیلقمشو نجو چکاوک
به خدا  یکردم...ول یکه کار اشووتباه دونمیو: من م دیکشوو یقینفس عم آراد

 خواستم که... ینبود...من متوجه نبودم...من نم یعمد یعنی...خواستمینم
 ...یشده...جون به سرم کرد یچ نمیکالفه:آرااااد...درست بگو بب چکاوک

 :من رابطه داشتم...یبلندو تند یبا صدا آراد
 :من رابطه داشتم...یبلندو تند یبا صدا آراد

 ...؟؟؟ی...؟؟؟با کیبا بهت: چ چکاوک
با  آراد قران نم یدختر...ول هیبا ترس:   کمیخواسوووتم...من فقب  یبه 

شدمو دستین ادمی شویخوردمو بق قیم*ش*ر*و*ب رق صبح بلند   دمی...فقب 
 ...من...ستین ادمی یچیگند زدم...به جون مامان زهره من ه

 ...یکرد کاریبا بهت : آراد تو چ چکاوک
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ال ...اصوولیقول داد ایرفت...تو به خاطر پر ادتیادامه داد:  تیعصووبان کمی با
به ا یچرا م*ش*ر*و*ب خورد کار  جایکه  ها بکشوووه...چرا حواسوووت  ن

 نبود...؟؟؟
تم خواس یبود که م نیدونم ...برا هم یرو نم نایا ی:فکر کردیبا سرخوردگ آراد

زاده شوودم...درسووت بشووو  فیانگار من کث نکهیا یخودمو خالص کنم...برا
 ...ستمین

کاوک کاریگیچرا چرتو پرت م -چ ند  گردن  یندازیخودتو م هی...چرا گ
 تولدت...؟؟؟

 ...؟؟؟ی: تو هنوز منو دوست داریبا دودل آراد
 شد طرف تو باشم... یمن قول دادم هر چ -چکاوک

 ...؟؟؟یدوستم دار نکهیا یعنی نیا -آراد
 با تأسف سرشو تکون دادو: آره متأسفانه... چکاوک

 : ممنونم چکاوک...یخوشحال کمیبا  آراد
ن که م سووتین یمعن نیبه ا نیا ی...ولکنمی:خواهش میبا بزرگ منشوو چکاوک

 گو...ب شویحاضرم بهت کمک کنم...حاال بق ی...ولکنمیاشتباهتو فراموش م
داده...آخه...آخه  ریدختره از اون روز تا حاال بهم گ نکهیا گهیبود و د نایهم -آراد

 بگم... یچه طور یعنی...دختر بود...دختر ...
کاوک ندل یبه شووودت از رو چ عالم تو یپاشووودو: ا یصوو  یخاک هر دو 

 ...یسیوا یخوا یدختر...؟؟؟البد پاشم نم هیبه  یسرت...گند زد
 دارم... رو دوست ای...من پرسمیوا یچ ی: پایبا سردر گم آراد



ش کینزد ایبه پر زارمیمن م یکنیهنوزم فکر م یبا داد: چ چکاوک ؟؟هر ...؟یب
شو نگه  یمرد یقبال بوده ول یکه قبال زد یگند که نتونه دوروز تحمل کنه و قول

 خوره... یداره به درد نم
 ...یکنیکمکم م یتو گفت یول -مبهوت آراد

کاوک کت م -چ کهیا یاونم برا کنمیمن گفتم کم  رونیب بیشوورا نیاز ا ن
 ممکنه... ریغ نیبرسونم ...ا ایتو رو به پر نکهی...نه ایایب

شو ب یصندل یرو نیغمگ آراد سر ستو  ش ستاش گرفت: آره من با نین  یب دید
 مثل من باشه... یحرفاست که با آدم لجن نیبشم...اون پاک تر از ا الشیخ

واد خ یآرادو: حاال نم یشونه  یکه متأثر شده بود دستشو گشاشت رو چکاوک
 ...ایکه شده...باهاش کنار ب هی...کاریریغم ب*غ*ل بگ یزانو ینجوریا

 براق رو به چکاوک: یو چشما یوار دیتند سرشو بلند کردوبا ام آراد
بوتوونوم جوبوران  یطوور هیو دیونوداره...؟؟؟شوووا یراهو چیوهو یعونویو_ 

 ...دی...شادیکنم...شا
بده:آراد من ه چکاوک که  دونمیم نقدریدونم فقب ا ینم یچینزاشوووت ادامه 

بال پر یبر ویاون دخترو ول کن هینامرد ماجراها خبر  نیکه روحشووم از ا ایدن
 نداره...

 ادمیاز اون شووب  یچیبا اون دختر بمونم...من ه خوامی: من نمیدیبا نا ام آراد
 ادمی یچیاومده...من ه لمیبرا من ف ایدونم واقعا دختر بوده  ینم ی...حتستین
وقت  چیکه من ه یرو خوردم... در حال یزهر مار وانیاون ل نکهیبعد ا سووتین

 شدم... ینم ینجوریسبک ا یدنینوش هیبا خوردن 
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کاوک جا چ  کاریچ یکه تو بود ییمتفکر: اصووال اون دختر اونموقع شوووب 
 ...؟؟؟کردهیم

 دوستم راهش داده بود تو تا به من اعتراف کنه که عاشقمه... -اراد
 گفت...؟؟؟ یبعد دوستت راجع به اونشب چ-چکاوک

 هم اون برام اورد... یدنیکه اول بهت گفتم...نوش ییزایهمون چ -آراد
 ...؟؟؟یبه دوستت چقدر اعتماد دار -چکاوک

 بهش اعتماد داشووته باشووم دی...باقمهیوقته که رف یلیخ یعنیدوسووتمه... -آراد
 نه...؟؟؟
کاوک جایا یزیچ هی: دویبه چونش کشوو یدسووت چ هم  یلیبوداره...خ ن

 ...؟؟؟یحموم رفت نمیبوداره...بب
 .:آره رفتم..یجد یلیخ دادیچکاوک گوش م یبه حرفا تیکه داشت با جد آراد

 : چکاااااوک...؟؟؟یبلندو سرزنشگر یسرکاره با صدا دیتا فهم یول
کاوک نده...وقت ریزد ز چ با یخ راجع بهش فکر  دیهروکرش تموم شووود: من 

کار  دیبا ای یرو فراموش کن ایپر یتونیم نیمدت فکر کن بب نیکنم..تو هم تو ا
 ...؟؟؟میبکن یا گهید

 ممکنه که من مجبور نباشم فراموشش کنم...؟؟؟ یعنی: دیام کمیبا  آراد
ش چکاوک شو ک ه بوداره ک نجایا یزیچ هیهمو: همونجور که گفتم  یتو دیاخما

 میتون ی..مافتاده. یا گهید ی...اگه ثابت بشه اونشب اتفاقایستیاز قضا تو هم ن
 ...و رفت...میفکر کن کمی...فعال بزار  ایتو نخ پر میدوباره بر

سهراب م یتو سته بودمو  ش شدو آراد  یاتاق ن شدت باز  خوندم که در اتاقم به 
 جلوم... دیپر



 شکه: چته...؟؟؟ من
هش ...بچونمشیدختره بهم زنگ زد...منم خواسووتم بپ نیا –با نفس نفس  آراد

دوست دارم دست از سرم برداره...اونم نه گشاشت نه برداشت...بهم  ویکیگفتم 
...منم گفتم مگه مغز خر خوردم...اونم نمشیتا بب اریگفت عصوور عشووقتو ب

سرت برنم یکارو نکن نیگفت : اگه ا ست از  ن رو به او نیا زدارم...دختره ا ید
 ...ارهیدر م یکرد تا قبولش کنم ...حاال پرووباز یم هیه...اوالش گررو شد

 ارکیچ یخوای...خب حاال مسووتایبد ن یرینفسووم بگ هیآروم تر پسوور... – من
 ...؟؟؟یکن

 ده... یقد نم ییدونم...مخم به جا ینم –م*س*تأصل  آراد
 ...منو با خودت ببر...دهیمخ من قد م یول –با آرامش  من
 ...؟؟؟ی:چیبلند یبا صدا آراد
 دسووت از سوورت یاگه به اصووطالح عشووقتو نبر یگی...مگه نمیچیپ چیپ – من

 یکه دوسووتش دار یمنو با خودت ببر و به عنوان همون کسوو گمی...مدارهیبرنم
 ...نمیدختره رو بب نیخوام ا یکن...من م یمعرف
 ...یول -آراد
از  دیمکت کنم...؟؟؟خب باک یخوا ی...مگه نممیو اما و اگر ندار یول -من

 نه...؟؟؟ ای میشروع کن ییجا هی
ه آماد شیعصر ساعت ش ی: باشه....پس برا دویداخل موهاش کش یدست آراد

 ...میباش تا بر
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سترس گرفتم...و ا رونیاز اتاق ب و سترس تا وقت نیرفت...ا ش یا  یزیت مکه پ
 یو براسفت کردم مویروسر ینرفت...گره  نینشستم هم از ب شاپیکاف هی یتو

 ......؟؟؟ادی: چرا نم دمیبار هزارم از آراد که کنارم نشسته بود پرس
 ...!!!ادیمثل همون هزار بار جواب داد: م یکوک نیماش هیهم مثل  آراد

 _ سالم...
دختر فوق العاده  هیسوورم رو بلند کردم...که  یپر ناز دختر یصوودا دنیشوون با

 یتو یزیکه چ دمیپسوور صوود برابر جلف تر د هیخوشووگلو البته جلفو به همراه 
 مویبدم؛ بود ...منو آراد جوابشون رو داد رشییمن تغ نکهیاراد قبل از ا یها هیما

 ستو:...آراد سکوتو شکمینگاه کرد رهیمثل ماست بهشون خ ننیکه بش یتا وقت
 ...؟؟؟یچرا اومد گهی_ سامان تو د

رد ک یم یترالنو همراه دیبا یکیباالخره  -اسمش سامانه دمیپسره که فهم اون
 نه...؟! ای

 اونوقت چرا...؟؟؟ – یبا مسخرگ آراد
 یکه ب یقراره به کسوو یشووعور یآدم ب هیبدتر از آراد جواب داد: چون  سووامان

 رو که دوستش داره رو نشون بده... یکرده کس تشیثیح
ستمو ا نیکه من ا یدون ینفهم...نم یشعور یخودت ب – اراد  نیمالقاتو نخوا

خاطرش رف یکه دار یخانم رو  یزیچ نیهمج یکنیخراب م قتویبه 
 خواسته...؟؟؟

مان تمومش کن – یلرزون یبا صووودا ترالن قا سوووا  ینجوری...من خودم ادیآ
 خواستم...



گاه کردو: تو همون به تار  یمن ن له رف با ثل ز با من م خاطرش  به  که آراد 
 ...؟؟؟کنهیم

ست چ آراد سکوتش کردم...کال  یزیخوا ستمو باال اوردم و دعوت به  بگه که د
شم ن نیاز اولش از ا صدا ییجورا هی...ومدیدختره خو لرزونو حق  یمعلوم بود 
 ی...صوودامو نازک کردمو با نازلممیدونه من خودم ته ف ی...نملمهیبه جانبش ف

 ...ممن خودش زمی: درسته عز یاون با خونسرد یاز صدا شتریب
 کرده...؟؟؟ کاریاراد با من چ یدون یترالن پر اشک شدو: و م یچشما

 یکن یفکر نم زمیعز یدونم...ول ی: اوهوم م یرگیچونمو با خ ریزدم ز دسووتمو
 باهات بشه...؟؟؟ یرفتار نیکه حقته همچ

 ...؟؟؟هیسرخ شده: منظورت چ ترالن
عد از  نکهیندارم...فقب ا یمنظور خاصوو -من  یحت ادیمدت ز هیمن هنوز ب

 یاز به قول خوت زباله ا شووترینزاشووتم آراد بهم دسووت بزنه...چون ارزش من ب
... پس از نظر من آراد حق داره یکرد مشیخودتو تسوول تیمثل تو که با رضووا

 تورو مثل آشغال بندازه دور...
 ...یشیدور انداخته م یروز هیلرزون : تو هم  یروون و صدا یبا اشکا ترالن

صال دلم براش نم دونمینم  هی یایناراحت فهممیسوخت...منم دخترم م یچرا ا
با تموم وجودم حس م ش دل شووتری...انگار بلمهیکاراش ف نیا کردمیدخترو...

 خرخرم رو بجوه... خوادیم
هم که بره آخرش  یی...آراد هرجازمیعز سووتمیمن مثل تو ن -شووخندیبا ن من
 ریالقات عشووقه منو آراد رو زم نیبا ا یخواسووت یمن...اگه م شیپ گردهیبرم
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 یتیاهم یب یزایچ نیخانوم خانوما...من با همچ ی...کور خوندیسوووال ببر
...چون صبر منم  یدست از سرش بردار گهیکنم...پس بهتره د یآراد رو ول نم

 داره... یحد
شتم شته یصحبت گهیخانوم د نیسمت آرادو: آراد جان فکر کنم ا برگ شه  ندا با
 ...میبهتره بر

ند شووودم ...در ح و باز  یخروج آراد در ورود نیخودم زود تر بل رو برام 
 یسرتاسر خشم و پوزخند یبه ترالن انداختم که با چشما یروزیکرد...نگاه پ

شمون نق یتو دیهنوز شد میشد نیسوار ماش ی...تا وقتکردیمسموم بهم نگاه م
 از خنده... میدیهر دو ترک نیماش یتو گهید ی...ولمیبود

 یآراد مصنوع ی...البته که خنده هامیدیخند مویخونه با هم حرف زد میبرس تا
به رو یبودن...ول  نکهیخونه قبل ا یکردم...تو شیهمراه وردمویخودم ن یمن 

 اتاقم رو به آراد: یبرم تو
 نیا کنمیاحسوواس م ی...ولیدونم چطور ی...نملمهی_ آراد گمونم کارشووون ف
 تند نرو... یلیپس خ ستمیبازم مطمئن ن ی...ولیوسب تو رو دست خورد

نداختم رو یتو رفتم تاقم ...خودمو ا  یجور هی...دلم دمیتخت و قفا خواب یا
گار  ...و اون فشوووار  ووردیداشوووت بهش فشوووار م یه یزیچ هیبود...ان

 هی نداشووتم...فقز یتماسوو چیبرداشووتم...ه یپاتخت یاز رو مویمطمئنا....گوشوو
 یرابود ب یبودمش...و در کمال تعجب اون فشووار مطمئنا دلتنگ دهیروز بود ند

که ازم خبر  یلیدونم...آره دل یگرفتو...و م یازم نم یکه خبر یکسوو نداره 
 یمو گوشگرفت نویآبت یتخت نشستم...شماره  یمن دلم تنگه...رو ی...ولرهیبگ

 رو گشاشتم دم گوشم...



سگفتمیم یچ بهش دیبوق اول اظطراب گرفتم...خب االن با با وم ...؟؟؟ بوق 
 ...دیچیگوشم پ یبم و رگه دارش تو یبود...خواستم قطع کنم که صدا

 بله...؟؟؟ -نیآبت
 چکاوکم... یعنی...منم...زهیبا ِمنو ِمن : اهم...چ من
 خب...؟؟؟ – یخونسرد یبا صدا نیآبت

 : سالم... دمویاومده بود کش رونیب یروسر ریبه موهام که از ز یدست
 سالم... کیعل -نیآبت

 راستش زنگ زدم که...زنگ زدم که... -من
 ...دیبه مغزم نرس یلیبه مخم فشار اوردم دل یچ هر
 ....؟؟؟یکه چ یزنگ زد -نیآبت

 خواستم بدونم...بدونم که... یخب راستش کارت داشتم...م – من
 یزیچ نیحالت چطوره...پس اول نمیخواسووتم بب یتونسووتم بگم م ینم مطمئنا

 رو گفتم: دیکه به ذهنم رس
 تو جا نزاشتم...؟؟؟ نیماش یتو موی_ من گوش

 یواز ت ی...احتماال االن هم داری: چرا اتفاقا جاش گشاشووتیبا مسووخرگ نیآبت
 ...نه...؟؟؟ یزن یمن زنگ م نیماش
ند هول جب گ با اظطراب  یشووودم...ع ...دارن صووودام زهیِام ...چ –زدم...

 ...خداحافا...کننیم
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 ید متن جانیقلبم که از ه یرو قطع کردم...دستمو گشاشتم رو یگوش عیسر و
ش یا یسوت یعج مایخودمون یزدول شمیدادم...گو ستم یتو ی...هه...به گو  د

 ..موونیبنده خدا حق داره اگه فکر کنه من د نیخنده...آبت رینگاه کردمو زدم ز
لباش رو حالت  یاراد ریغ یدسووتش نگاه کردو خنده ا یتو یبه گوشوو نیآبت

 داد...
 ی...البته که با لباسووادیتخت دراز کشوو یرو کنارش گشاشووت و رو یگوشوو

وقت بود که  یلی...به سووقف چشووم دوختو لبخندش رو جمع کرد...خرونیب
 یب یمدت هیکه بهتره  رفتیپش یاز وقت یرفته بود...ول رونیاز دسووتش ب تیموقع

ساش راحت تر م یشتریکنه...قلبش آرامش ب یط یالیخ شت...نف  یم تنورفیدا
بخاطر  لرزونهیاوقات قلبشووو م یکه گاه یجانیه نیدونسووت ا یاومدنو...نم

 ...ونهیدرم یا گهید زیچ ای مهیتصم نیهم
ا اون که چکاوک ب یسنگ شفاف بنفش رنگ یپاتخت یدراز کردو از رو دستشو

 زونشیچشووماش آو یداده بود رو برداشووت و جلو هیروش مسووخره بهش هد
سنگ تاب م  هی یکرد که امروز جا یفکر م نی...به اخوردیکرد...همونجور که 

تق  تق یشخصه...صدا هیخواست فکر کنه  یکه نم یزیبود...چ یخال یزیچ
 هم نگاهشو از سنگ دور نکرد...با همون حالت: رد

 ...نیی_ بفرما
 بشیعج راحتو شنیپوز نویآبت رونیب یدرو باز کردو شکه شد...به لباسا محمد

 بیعج نیشووکه شووود...ا شووتریانداختو ب یو سوونگ داخل دسووتش نگاه
مده از ا سووشیر  ینبود...؟؟؟از وقت به اون رو شوووده  نیاز مسوووافرت او رو 

 شر کلبخند دلربا و دخت هیبدنش با  تیاسووپرتو ف یبود...اول که با اون لباسووا



شو داده بود... بعد از اون وقت صدا یم تختش رو عوض یمالفه  یجواب  یکرد 
صبح روز بعد صبحونش رو  نکهیتر ا بیبود...عج دهیحموم شن یسوت از تو

کامل خورده و از محمد تشووکر کرده بود بخاطر صووبحونه...و حاال که از سوور 
 رشیتخت غافلگ یرو رونیبا لباس ب نجوریکار اومده و براش شووربت اورد...ا

 یرخصم یماه هیاالن وقتش بود تا  دیفوت کرد...شا رونیکرد...نفسش رو به ب
 برسه...صداشو صاف کردو: شیو به عروس رهیبگ

 _ اهم...جناب مهندس...
 داخل دستش دور کنه: ینگاشو از ش نکهیبدون ا نیآبت

 _ هووووم...؟؟؟
باال انداخت...هووووم...؟؟؟انگار نبا محمد  یزیاز چ گهید دیابروهاش رو 

شل*خ*ت نی...اکردیتعجب م سر  ژست راحتش  نیتخت با ا یه و جشاب روپ
 محترمش نداشت... شهیاخمو و هم سیبه ر  یشباهت چیه

 ی...مخواسووتمیم یمرخصوو یمدت هی: راسووتش ...جناب مهندس...من محمد
 ...رمیبگ مویخوام جشن عروس

 تخت نشست... یگردنبند رو کنار گشاشتو لبه  نیآبت
 ...؟؟؟یبر یخوایم یاز ک -نیآبت

 ماه... کیخدا تا  دیفردا به ام نیاز هم – محمد
شکل – نیآبت شه م س هی...فقب ستین یبا شخص کن ت یک ا هر رو قبل رفتنت م

 ...فقب قابل اعتماد باشه...ادیمرتب کردن اتاقو خونه ب یبار برا هیچند روز 
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 نجایا ادیبار دختر برادرم م هیاتفاقا خودم در نظر داشووتم هر سووه روز -محمد
 حرفا... نیتب کردنو امر یبرا
 ایب ...فردا قبل رفتنتتیعروسوو یبرا سوومینویچک م هیخوبه... برات  -نیآبت
 بابت ازدواجت... کی...تبرنکهیا گهی...و دریبگ

 باز_ ممنون مهندس...واقعا ممنون... شیبا ن محمد
 رفت... رونیاز اتاق ب و

 ...گرفتیدوش م هی دیتخت بلند شد...با یاز رو نیآبت
سع سه شت هم کار کردو کار کردو کار کرد... مدام  شو از  یروز پ شت ذهن دا

صوصا از جا یخال یزیهر چ س یخال یکنه...مخ که همه جا و همه وقت  یک
 ...شدیحس م

ز با شدنیجلسه داشت... و هر کدوم که تموم م دویامضا کردو نقشه کش ورق
 ...یبعد یمشغول ویتا کار بعد کردیم تشیاذ یزیچ

که خواب  شوودیم یکردو چون سووه روز یرو بررسوو نینقشووه مهندسوو نیآخر
ر شرکت بود، به خونه رفت تا استراحت کنه...قفل د یتو شترینداشتو ب یدرست

باز کرد صووودا که  ند موسوو یرو  جاروبرق یقیبل ذوق زد...درو  یتو یرپ و 
ست...انگار م*س*تخدم جد انگار  کیموز یصدا نیبا ا یاومده بود...ول دیب

صدا بود راه افتاد...ول اراخط شپزخونه که محل  سمت آ شت...به  ا ب یالزم دا
 خونه رو پر کرد... ادشیفر یشدو صدا یسرخو عصبان دیکه د یزیچ

که  یشووده در حال شیبا تاپ دامن کوتاهو قرمز و سوورو صووورت آرا یدختر
 :یبلند ی...با صدادیکشیم یجاروبرق دیر*ق*صیم

 چه خبره...؟؟؟ نجای_ معلوم هست ا



دت که به ش یرو خاموش کردو در حال یجاروبرق نیآبت یصدا دنیبا شن دختر
 یانمرد عصب یافتضاحش روبرو افهیو ق ختیتوجه به ر ی...بدیجو یآدامس م
 :کردیکه دستش رو دراز م یدر حال ستادویآشپز خونه ا یتو پیو خوشت

 ...دیباش نیاقا آبت دی_ سالم...شما با
 ...!!!نیهست یکه شما ک نجاستیسوال ا –درهم  یا اخماب نیآبت

کهیبدون ا دختر ند ارهیخودش ب یبرو ن با لبخ نداختو  : من  یدسووتش رو ا
 امیبار من م هیرو چند روز  یماه کی هیسووتارم...دختر برادر عمو محمد...

 ...شهیکه عموم داره دوماد م نیدونی...منجایا
 یوجه ب چیشما روشن نکرده ...من به ه یرو برا ییزایچ هیانگار محمد  – نیآبت

 تونم تحمل کنم... یرو نم یاخالق ریغ یرفتار ها ای ینظم
همه راه رو ...بابا  نیا رهیم یکردو : اوووووه ک یم*س*تانه ا یخنده  سووتاره

شما ا اتویجناب مهندس اخالق شق نقدریوللش  ست کلیو خوش ه افهیخو  یه
ب تر ...تو فقب ل ارمیلباسوووامو برات درب نجایهم هیثان یکیتو ا تونمیکه من م

 کن...
 دستشو برد سمت تاپش... و

شاک نیآبت شده و  صدا نیاز ا یسرخ   ینکیم کاری: چ یبلند یهمه وقاحت با 
 ...رونیمن برو ب یخانوم...زود از خونه 

به  نیصووورت آبت یانگشووتاش رو نوازش مانند رو نباریا دویدوباره خند سووتاره
 ...یسرخ بش یزیچ نیبخاطر همچ ادی...بهت نمرمیبم یحرکت دراوردو : اله
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به  یبزن وی: بهتره زود تر جلو پالسووتو جمع کندویسوورشووو عقب کشوو نیآبت
 من حرمت داره... یچاک...خونه 

با من تسوول سووتاره با باال بردو:   نیبه شووئوناتت توه گهی...دمیدسووتاش رو 
م کردن گشاشتم پوست از سر زیبدون تم نجارویاگه عموم بفهمه ا ی...ولکنمینم
جارو  دویرو دارم...و چرخ نجایا یکنه...شما برو به کارات برس...من هوا یم

 رو روشن کرد... یبرق
بان نیآبت تاقش  تیاز عصوو مت ا به سوو باز کردو  داغ کرده بود... کرواتش رو 

 ...!!!یکنه ول رونشیتونست ب یرفت...م
 نیه افکر کردو ب کمیاورد... رونیب فشیرو از ک شیتخت نشوسوتو گوشو ی لبه
س جهینت ضور ا دیر شه...ح گهید یکیدختره بهتره  نیکه با ح اال هم تو خونه با

 یبهونه  گفتیدلش م یاون ته مها یزیچ هی یهم نداشووتا...ول یاونقدرا لزوم
 ... با بوق اولرفتچکاوکو گ ینداره... شووماره  یرادیپس ا ادیبه نظر م یخوب

شد...خب االن با ست گفتیم یبهش چ دیدودل  سوم بود...خوا ...؟؟؟ بوق 
 ...دیچیگوشش پ یبدون نازش تو فویلط یقطع کنه که صدا

 بله...؟؟؟ – چکاوک
ش ینفس عمق نیآّت سه  دویک شک نکردن چرا  سالم کردن : مامان بابات  بدون 

 ...میریگیاز هم نم یروزه خبر
سووالم...دوما بهشووون گفتم دارم بعد  کیپر حرص چکاوک _ اوال عل یصوودا

 شلوغه... یلیتو هم سرت خ کنمویمسافرت استراحت م
با کالفگ نیآبت هاشووو   شیپ یایب یخوای: من خونم بگو م ختویبهم ر یمو

 برام غشا درست کن... ایب ستیمن...محمد ن



ش -چکاوک س دایببخ من  یدس نکنه فکر کردمهن ی...آقااهینوکر باباتون غالم 
 ...یدیواقعا زنتم که ارد م

شن  نیآبت شمت به رخ من رو ستم بهت لطف کنم... که چ حق به جانب: خوا
 نخواه... یخوا یبشه...نم
واقعا دلت برام تنگ شووده که  یسوور دادو : نه انگار یمتعجب یخنده  چکاوک

 ...یزنیم ییحربه ها نیدست به چن
ماشووو تو نیآبت  یایب یخوا ی...نمرهیخ یدی:خواب ددویهم کشوو یاخ

 ...خداح...این
خب حاال که  لهیخب ...خ لهی: خینزاشووت حرفش کامل بشووه تند چکاوک

 ...آدرسووتو اسمیکجا رفت یدفعه قبل سووتین ادمی...امیم یاصوورار دار نقدریا
 ...!!!الیکن...پس ف

 رو از گوشش فاصله داد... یگوش یموز یبا لبخند نیآبت
هم  یا قهیچند دق هیگششووتو زنگ خونه به صوودا دراومد...و  یا قهیچهل دق هی

ه رو باز کنه و با اخمو دست ب نیتا چکاوک بدون در زدن در اتاق آبت دیطول کش
سته بود با یکه با لباس تو نیآبت یروبرو نهیس ش با  نی...آبتتهسیخونه رو مبل ن

 کرد که: یمچکاوک نگاه  نیباال رفته به ژست خشمگ یابروها
وم خان نیکه ا نجایا یتو خونت...؟؟؟منو صوودا کرد هیک تهیعفر نیا -چکاوک

 ...؟؟؟یخانوما رو نشونم بد
با پوزخند  زیم یپاشووو رو یلبتاب رو نیآبت  یم یحسووود یدار –گشاشووتو 
 ...؟؟؟یکن
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 یکه حسووود هییکسووا هی: صووورت من شووب یغیج غیج یبا صوودا چکاوک
 ه*ر*زه نباشه...؟؟؟ یسر به تن تو خوانیکه م ییکسا هیشب ای...کننیم

 ...آروم تر...یه یاز جاش بلند شدو : ه نیآبت
صدا چکاوک شو به کمرش زدو با  ست شم م یید  کاریچ یخوایبلند تر : آروم نبا

 ...یکن کاریچ یخوایم نمیخوام بب یمثال...نه م یکن
 ...در کنترل خندش داشت زل زد یکه سع نیباال داده به آبت یبا چونه  و

 جمع کردو : قشویلبخند عم نیآبت
کار م ی_  قب ا ین ف نم... ک ب کهیخوام  عا دار ن ق  یحسوووود یتو وا

 ...؟؟؟چرا...؟؟؟یکنیم
 زیکردنه چکاوک دلش تنگ شووده بود نه چ تیاذ یبرا دیسووه روز شووا نیا یتو
 هم...!!! دیبود...شا نطوری...احتماال همیا گهید

شده: ق چکاوک سرخ  صورت  شب ی افهیبا  سا هیمن  سود هییک  ای ننکیم یکه ح
 بکشن...؟؟؟ ویکی خوانیکه م ییکسا

 : من قصد اهانت ندارم...مطمئنا که دوتاشه...نیآبت
 ..دیچیاتاق پ یتو نیسرخوشه آبت یخنده  یصدا دویکش یغیج چکاوک

ه ک دیهم کش یاخماش رو تو نیدر زدن اومدو ستاره وارد اتاق شد...آبت یصدا
 ستاره:

 تختو عوض کنم... ی_ اومدم مالفه 
فکر  نکهیسور چکاوک به سومت تخت شود...قبل ا عیمتوجه حرکت سور نیآبت

 که دستش رو دور شونه هاش یبه سرش بزنه...کنارش رفتو در حال یستیناشا
 کرد رو به ستاره: یحلقه م



 ...گهید دیبر دیتونی...االنم مکنمی_ خودم عوضش م
 درست کنم بعد برم.. غشا دیخب پس با – ستاره

 ...کنهی...خانومم اومده برام درست م ستیالزم ن -نیآبت
 رهیهمچنان به سووتاره خ یخودش حس کرد ول یچکاوک رو رو نیسوونگ نگاه

 بود...
تاره  رمیخب من م لهی...خنیازدواج کرد دونسووتمیخانومتون...؟؟؟نم – سوو

 ...گهید
 دیایمرتب کردن خونه م یبعد که برا یخانوم...دفعه  گهید ینکته  هیو  -نیآبت

ش س دیمتوجه با شیم یچه لبا وجه ....وگرنه من بدون تدیایم نجایچرا به ا دویپو
 ...؟؟؟گهید دیشما مجبورم عشرتون رو بخوام...متوجه یبه عمو

 کردو: بله متوجهم... یدندون قروچه ا ستاره
 ر گردن چکاوک دوردسووتش رو از دو نکهیبدون ا نیرفت...آبت رونیاز اتاق ب و

 کنه بهش نگاه کردو:
 ...؟؟؟یزدیتهمت م یداشت یدی_ د

 ...؟؟؟یومدینم لمیاز کجا بدونم که ف – چکاوک
 : ستادیا یچکاوک م یکه روبرو یدستش رو برداشتو در حال نیآبت

 ...؟؟؟یبددل و شکاک ی_ چکاوک نکنه تو...نکنه تو ازون آدما
خودش بفهمونه که چکاوک  دیبه چکاوکو شووا خواسووتیدونسووت چرا م ینم

 و نسبت به روابطش حساسه...!!! کنهیم یحسود
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...اصووال سووتمیتو ن یهم بددل باشووم مطمئن باش برا یهه...هر چ -چکاوک
 نسبت به تو حساس باشم... دیمن با یچ یبرا

 اتاق دوخت... ی گهیبه سمت د دویدزد نگاشو
 کردنم کار من بود... غیج غیباشه باور کردم...اون ج – نیآبت

 ...؟؟؟میادامه ند گهید شهیم – چکاوک
 ...یتو خودت شروع کرد – نیآبت

 تمومش کنم... خوامیزد و : حاال هم م غیبا حرص ج چکاوک
 ...یکنیخب بابا...چرا صداتو بلند م لهیخ – نیآبت

 ییتنها یتو خواسوتیرفت...م رونیکردو از اتاق ب نیپشوتش رو به آبت چکاوک
 یت متند بزنه از حرک شووتریب کمیبا قلبش خلوت کنه و بهش بفهمونه که اگه 

 حرفا... نیسکته و قبله و ا یعنی...ستهیا
سرد نیآبت واس در ح یرفت...چکاوک ب نییدنبال چکاوک از پله ها پا یبا خون

 فکر... یرفت تو اتشیبه محتو رهیرو باز کردو همونجور خ خچالی
شت جلو نیآبت ستش رو گشا سرفه ا ید صنوع یدهنش و  کرد...چکاوک  یم
 باال و برگشت سمتش... دیپر

 ...؟؟؟یچته سکتم داد -چکاوک
 من پشتتم... یدیفهمیاگه حواست بود م – نیآبت

 ...یخوایم یولش کن...غشا چ – چکاوک
 غشا...؟؟؟!!! – نیآبت

 ...امیمن ب ینخواست نیهم یمگه برا گهیآره د – چکاوک
 آها آره غشا...!!! – نیآبت



 ...؟؟؟یخوایم یچ –حوصله  یب چکاوک
 درست کن ... یخوایم یهر چ – نیآبت
شت م و ست پ ش شپرخونه و کارا زین نظر گرفت...چکاوک  ریچکاوک رو ز یآ

 نیابت یجلو ینیسوو یتو ازیکردو با چند تا پ دایرنده رو پ ادیبعد از گشووتن ز
 گشاشتو:

 کمک هم بکن..._ فقب نگاه نکن 
 ها نگاه کردو: ازیبا تعجب به پ نی...ابتگهیکار د هیرفت سروقت  و

 رنده کنم...؟؟؟ نارویکه من ا ستین نی_ منظورت ا
 کو...؟؟؟ ینیزم بیس یدون ی...نمنهیاتفاقا منظورم هم – چکاوک

 : یهارو باز کرد...با خوشحال نتیاز کاب یکیدر  و
 هیی...کدبانودهیو مرتب چ زیرو تم یمحمد همه چ...چقدرم آقا نجاسووتی_ ا

 واسه خودش...
 ...کنمیرو خورد نم نایمن ا – نیآبت

 اگه نکهیا گهینگفتم خورد کن...رندشووون کن...و د – یبا خونسوورد چکاوک
 ...یکن یهمکار دیساعت برات غشا درست کنم ...با نیتو ا یخوایم
 رفت سر وقت شستن برنج... و

با دودل یها لهیبه وسوو دیبا ترد نیآبت گاه کردو  چاقو رو  یجلو روش ن
به رنده چشوومش به  دشیها رو چهار قاچ کرد، دوبار که کشوو ازیبرداشووت...پ

ست تحمل کنه و همون  گهیرو کامل رنده کرد که د کهیت هیسوزش افتاد... نتون
 برخورد دادش دراومد... نیرو به چشمش برد...با اول شیازیدست پ
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 سوختم..._ آخ خدا 
ثل بسته و به اشک افتاده م یبا چشما دینگران برگشت سمتش...که د چکاوک

 رفت سمتشو: ی...تندزنهیمرغ سرکنده بال بال م
 با خودت...؟؟؟پاشو پاشو... یکرد ی_ چ

 کرد... تشیآب هدا ریبازوش رو گرفتو به سمت ش و
 ...نمیسرتو خم کن بب – چکاوک

 تیآب هدا ریک آهسته سرش رو گرفتو به سمت شدوال شد ...که چکاو نیآبت
 کرد...آبو ولرم کردو :

 آب.... ریز رشی_ چشمت رو باز کن بگ
 که سوووزش نیرو که چکاوک گفته بود انجام داد...وبعد از ا یهمون کار نیآبت

دسووتو پا  ینمدار مثل پسوور بچه ها یموها سووویچشوومش افتاد با صووورت خ
 چکاوک... یجلو ستادیا یچلفت

 یزندست ب گهیخواد د ی: نم یزدو با لحن پر از محبت یلبخند مهربون چکاوک
 ...دمیبهش ...خودم انجامش م

رفت...  ونریاز آشپرخونه ب یهم با لبخند نا مفهوم نیبرگشت سر کارش...آبت و
ستیم  شتریب مکیبا قلبش خلوت کنه و بهش بفهمونه که اگه  ییتنها یتو خوا

صال چه م نیسکته و قبله و ا یعنی...ستهیا یتند بزنه از حرکت م  یعنحرفا...ا
 ...کردیم یصحبت هیحتما با دکتر  دیداشت...؟؟؟انگار با

 _ سالااام...من خونم...
ساعت کل کلو تپش قلبو بدبخت بعد سه   باالخره اومدم خونه...واقعا حالم یاز 

 گرفتست...



 خوش گششت...؟؟؟ – آراد
 ...ی...عال یعال –حوصله  یب من
 ...نکنه...گهیم یا گهید زیکه چ افتیصورتمو : ق یصورتشو اورد جلو آراد

 کرده...؟؟؟ تتیاذ نیادامه داد : نکنه آبت ستادویا صاف
صلم...م یسمت اتاقم : نه بابا ...کال ب رفتمیکه م یحال در  کمی برم خوامیحو

 بخوابم...
سر رفتم ستم...رو ش مویداخل اتاقو درو ب سرم ک شکم پرت  دمویاز  خودمو به 

صورتمو توکردیتخت...دلم درد م یکردم رو  ریکردمو زدم ز یبالش مخف ی...
 :ینگران یبلند...در اتاق به شدت باز شدو آراد با صدا ی...با صداهیگر

 _ چکاوک...؟؟؟
 سرم نشست... یرفتو دست آراد رو نییتخت پا دشک

 دلم...؟؟؟ زیشده عز ی_ چ
 ...ی...چی...هیه -من

 کردم...آراد موهامو ناز کردو : هیبلند تر گر و
 ...؟؟؟ی_ مطمئن

 ...کنه...یآ...آر..ه...ف...قب...د...لم....درد... م -من
 شد...رو تخت یخال لیدل یتا دلم از اون بغض ب ختمیاشک ر ختمویر اشک

شووت بود نگاه کردم...با پ رمیخ یو البته نگران ینشووسووتمو به اراد که با مهربون
 ییارو گرفت طرفم...چندت یکه آراد جعبه دستمال کاغش دمیکش مینیدست به ب
 برداشتمو:
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 _ حال توروهم گرفتم...شرمنده...
 حرفا نزن... نیاز – آراد

شته از یرو گرفت تو چونم شو : گش ست ه بود شد یچ یبگ یخوایحرفا نم نید
 ...؟؟؟یکردیم هیگر ینجوریکه ا

 ...کنهیدلم درد م کمینبود... یزیچ_ 
 مطمئن...؟؟؟ – آراد
 مطمئنه مطمئن... -من
ته حالم خرابه...الب نقدریچرا ا دونستمینبود ...راستش خودمم نم ینجوریا یول
ستمیهم م ییجورای صال چرا من بای...ولدون س ریدرگ دی...ا شم که به م یک ن ب

فقب  شووهیماجرا دل شووکسووته م نیکه آخر ا یکسوو دونمی...مکنهیفکر هم نم
 ...هیراه محاظت از خودم چ دونمیراستش نم یخودممو بس...ول

 نیبهتر نیا خوابمیناراحتم م یزیاز چ ی...معموال وقتدمیموقع شوووام خواب تا
 نباریحالم خوب بود...ا شووودمیم داریب یبرعکس هر دفعه که وقت یراهه...ول

 هنکیحس نکردم...سووه روز گششووته برام مثل جهنم بود و حاال هم باا یرییتغ
ماال ا دمید نویآبت نه ...و احت حالم داغو بازم  ندم  گشرو قت  هاش و با از  نایو 

 یعشوق...چون به نظرم هنوز به اون مرحله  گمیعوارض دوسوت داشوتنه...نم
م خبر دخو دمویرس دمی...شادمیحرفا نرس نیسوختنو ساختنو پروانه و شمعو ا

 نه گمون نکنم... یندارم...ول
 هیحس شده بود...و البته  یمغزم از شدت فکر کردن ب گهیموقع خواب د شب

باره بدون د گهید زیچ کنم...و تنها راه حل  کاریچ نیآبت دنیهم بود که من دو
 بود...مقاومت... نیا



دن...پس سوور  یمن اونقدرا هم جواب نم یخب طبق معمول راه حل ها یول
صم الیخ یسه روز ب شدمو ت شرکت آبت یسر هیگرفتم  میراه حلو راه مل   نیبه 

 بزنم...
 یتندارم....ح یجواب چی...هیبدبخت شد رویحق نقدریازم بپرسن که چرا ا اگه
که ا ینم باسوووتین نطوریتونم بگم   نویقبول کنمو خفه بشووم...هم دی...فقب 

 بس....
 از لباسوواشووو که آراد یکی...دیرسوو نیده بود که چکاوک به شوورکت آبت سوواعت

ندگ یبار تو نیاول یبود رو تنش کرده و برا دهیبراش خر ب کمی شیز ه مداد 
خوشووگلتر  خواسووتیدلش م یچرا ول دونسووتیبود...نم دهیچشووماش کشوو

 م..الهاشد. خکوبیانداختو م ینگاه نیباشه...وارد شرکت شد...به در اتاق آبت
الهام رفت تو و درو  یرفت اونسوومت ول عیداخل...سوور رفتیبود...داشووت م

 جلوشو گرفتو: یبست...خواست درو باز کنه که منش
 وارد نشه... چکسیمهندس گفتن ه یآقا یخانوم مهندس...ول دی_ ببخش
 دختره وارد نشد...؟؟؟ نی...مگه االن ا یچ یعنی – چکاوک

داخل مهندس من رو باز  دیجلسووه دارن با هم...لطفا...اگه شووما بر – یمنشوو
 ...کننیخواست م

کاوک ته ه نینشووسوووت...چرا آبت یمبل یبا حرص رو چ وارد  چکسیگف
و با اتاق انداخت ینگاه به در بسته  مین هیناخنش... دنینشه...شروع کرد به جو

 ادی...کردیم یچه غلط نجایالهام ا نیداد...اصووال ا رونینفسووش رو ب یدینا ام
 باهاش افتاد...اعصاب خورد کن...َاه... نیعکس العمل و رفتار آبت
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س یابدارچ صد رفتن به اتاق آبت یتو ینیبا  ستش ق شت که چ نید کاوک رو دا
 جلوش رو گرفت:

 شما....؟؟؟ نی_ اهم...سالم...خوب
 چکاوک شد... خیدورنگش در سکوت م یبا چشما یآبدارچ

کاوک رو ببرم  ینیسوو نیمن ا شوووهی...ممگیاب دهنش رو قورت دادو: م چ
 داخل...؟؟؟

 ینیب*غ*ل چکاوکو رفت...چکاوک با تعجب به سوو یرو گشاشووت تو ینیسوو
 :یانداختو شونه هاش رو باال انداخت ...سمت منش یدستش نگاه یتو

 نداره برم داخل.... یاشکال گهی_ حاال که د
بل تاق رو آر یکه منشوو نیاز ا وق باز کردو داخل بتونه اظهار نظر کنه در ا وم 

 ینی...ساستیر زیم یجلو یسمت مبل ها دیخنده نگاهشو کش یشد...صدا
ستش لرز یتو سخره بود ولدیدلش بود که لرز نی..و بعد ادید رد حس ک ی...م

خنده  کردی...چرا فکر مکنهیم ینیچشوومش سوونگ یرو کیاون خب چشووم بار
ش نیآبت یها سمت خودش ک شتاق الهام رو به  ود ب دهیکه گرمو مردونه نگاه م

و دسووتش کج شوود یتو ینی..سووکردیمتعلق به خودشوونو بس...؟؟؟!!!اشووتباه م
الهام رو به سوومت  نویبرخورد ظروف نگاه آبت یفنجون ها بهم خوردن...صوودا

 ...دیشبود ، ک ستادهیدر ا یجلو نیچکاوک که خشک شده و مات و البته غمگ
به ذهنش رسوو یجمله ا نیمتعجب اول نیتآب رو گفتو نگاه چکاوک رو  دیکه 

 تر کرد... نیغمگ
 ...؟؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -نیآبت



رو  ینینگاه کنه جلو رفتو سوو نیبه آبت نکهیآهسووته بدون ا یبا قدم ها چکاوک
 جلوشون گشاشت... زیم یرو

 نه...؟؟؟ نیهست یقبل یشما همون خانوم دفعه  – الهام
زودتر  دیمن ببخشوو یسوورد بهش نگاه کرد که الهام ادامه داد : اوه خدا چکاوک

 دوبارتون خوشحالم... داری...از دوردمیبه جا ن
بندازه از  ینگاه نیبه آبت یحت ایبزنه  یحرف نکهیبرگشووتو بازم بدون ا چکاوک

شد...آبت ضور غ یمعشب رو نیاتاق خارج  شدو...به ح ره منتظ ریمبل جابه جا 
ه ک یمنتظره ترش فکر کرد...هوووووف....درسووت روز ریچکاوک و رفتار غ ی

 کلش سووروذهنش به عقب هل بده  یموفق شووده چکاوکو تو کمی کردیفکر م
 بارز یالهام رافع نمونه  گفتیکه داشوووت به خودش م یشووود...اونم وقت دایپ

 بشه... کیرو باهاش شر ندشیآ خوادیکه م هیدختر
 مهندس...؟؟؟ یآقا – الهام

شو جمع کردو با لبخند نیآبت س رو به الهام : بله خانوم مهندس در مورد  یحوا
 ...یپروژه 

شو گرفت ب چکاوک ست  نیسر ستاش...دوباره احمقانه رفتار کرده بود ...در د
باره باهم  رونویجغد فقب نگاه کرده بود...اصووال چرا از اتاق اومد ب هیمثل  دو

 رنقدیرو ا نشووونیب یبود که فضووا یرسووت...عصووبتنهاشووون گشاشووت...آره د
ال ...اصالبه هر ح یرو بشاشو درخشان...ول نیبود و صورت آبت دهید یمیصم

 کرد... یخوب کار
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خوب بود...فقب چکاوک بدبختو  یلیآقا در نبود چکاوک حالش خ یانگار هه
 زد...َاه ... یوسب داشت بال بال م نیخاک تو سر ا شعورهیب

سرش رو بلند کرد...الهام با لبخند در شد...چکاوک   نیریش حویمل یاتاق باز 
 چکاوک تکون دادو رفت... یبرا یکرد و سر یخداحافظ یاز منش

تاقو اعصووواب آبت یتو رفتیوقتش شووود...م باالخره رو مثل خودش بهم  نیا
 ...رفتیم ختویریم

 زیم یروبرونوشووت قدم زد... یم یزیکه چ نیاتاق شوود و به سوومت آبت داخل
 :ستادویا

 _ خوش گششت...؟؟
 دادو: یبه صندل هیو خونسرد تک نهیدست به س نیآبت

 ...!!!یشما خال ی_ جا
 نشستو: یمبل یرو چکاوک

 نه...؟؟؟ هیدختره خوب یلی_ خ
 بر منکرش لعنت... – یبا لبخند نیآبت

 کوکه...!!! فتیک یلیدندون قروچه کردو: انگار خ چکاوک
 ...ارهیمنو سر شوق م یدوست داشتن یمصاحبت با آدم ها شهیهم – نیآبت

 بهت سر بزنه... شتریبهش بگم ب دی: پس با یحرص چکاوک
 نکارویسوورخوش از دراوردن حرص چکاوک سوورشووو تکون دادو : حتما ا نیآبت

 بکن...
ش یقینفس عم چکاوک سادت درونش رو  دیک شعله ور ح شه و آتش  تا آروم ب

 خاموش کنه...



 کنه...ب نکارویبود که قرار بود ا یکنه...اون کس شیعصب نیزاشت آبت ینم
 من تنگ شده...!!! یشرکت...نگو که دلت برا یچرا اومد – نیآبت

کاوک ند چ به هم یپوزخ باش  هه....آش  مدم بهت  الیخ نیزدو :  باش...او
 یدونیکه ...م یمن امروزو قراره با تو بگشرونم در حال کننیبگم خونوادم فکر م

 یاون باشم...پس لطفا اگه کس شهیامروز پ خوامی...مدمیند دویوقته جاو یلیخ
 ...ستمین شتیکه پ ینکن عیبهت زنگ زد ضا

سم  هیدر ثان دویهم کشو یاخماش رو تو نیآبت داغ کرد... هوووووف...دوباره ا
 آتش فشان فعال... هیبچه سوسول اومدو درونش شد  نیا

نه ا یراضوو چکاوک که از جاش بلند  یزدو در حال یاز حرفاش لبخند دلبرا
 مهندس... یآقا یداشته باش ی: روز خوب شدیم

 شدو : کجا...؟؟؟ زیخ مین شیصندل یرو نیآبت
 : فتریکه به سمت در م یدر حال ویعصبان نیپشتش رو کرد به آبت چکاوک

 ...دیجاو شیخوام برم پ ی_ گفتم که م
 ....نمیکامل بلند شدو: صبر کن بب نیآبت
ه دسووت ب فیلبتابش رو جمع کردو ک عیسوور نی...آبترونیچکاوک رفت ب یول

سمت در رفت...غ سول خوش  ریتند به  سو ممکن بود امروز بزاره به اون بچه 
 :یبه منش رفتیم رونیکه با شتاب ب یبگشره...در حال

 ...دیامروزو کنسل کن یقرارا ی_ همه 
 نیسوووار ماشوو عیسوور نی...آبترفتیشوورکت م یبه سوومت در خروج چکاوک

شوود...به دنبال  یا ی...چکاوک سوووار تاکسوودیرسوو ابونیخ یتو یشوود...وقت
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تاد...امروز م یتاکسوو دونسوووت  یو نم نهیخواسوووت اون پسوورو بب یراه اف
وجودش  یخشووم فوران کرده  نیکنه تا ا یکار هیخواسووت  یم ی...ولکاریچ

 خاموش بشه...
ارک کردو رو پ نیهم ماش نیشد...آبت ادهیچکاوک پ ستادویا یکنار پارک یتاکس

 با فاصله به دنبال چکاوک راه افتاد...
 رو کنارش گشاشت... فشینشست و ک یمکتین یوسب پارک رو چکاوک

شت درخت نیآبت شت به خودش به خاطر ستادهیا یهم چند متر دورتر پ  بودو دا
صاب خورد کنش لعنت م نیا سخره و اع ستاد...حال  یکار م سوس  هیفر جا

تونسوووت خودشووو قانع کنه که صووحنه رو ترک  ینم یبدبختو داشوووت...ول
بود که اون  نیمهم بود...مهم ا لشی....اصووال مگه دلیلیکنه...حاال به هر دل

ت ...اون وقارهیسوور چکاوک ب ییقابل اعتماد باشووه و بال ریممکن بود غ پسووره
ده مواظبش نبو نکهیچکاوک رو به خاطر ا یتونسووت جوابه خانوده  ینم نیتآب

ه هم ک ییهمه چرتو پرت بود ... اون صوودا شیبود...بق لشیدل نیبده...آره هم
خواسووت به  یبه خودت دروغ نگو هم چرتو پرت بود...اصووال دلش م گفتیم

به کسوو با چکاوک  گهید کمیخدا... یچه مربوط...وا یخودش دروغ بگه...
 ...رفتیم شدیم وونهید موندیم
پا و  نیکالفه ا نیبودو آبت رهیسوواعت گششووت ...که چکاوک به روبه رو خ مین

 چکاوک رو گرفت... یرو دراوردو شماره  شیگوش نیکرد...آبت یاون پا م
شن چکاوک  یشماره  دنیاومد...با د رونیب الیزنگ از فکرو خ یصدا دنیبا 

 یه ...دکمنشستیکه صاف م یدرست کردو درحال شویرهول شد...روس نیآبت
 تماس رو زد... یبرقرار



 مثال خونسرد : بله...؟؟؟ چکاوک
 ...ییلبخند زنان : کجا نیآبت

 دیسووالم...دوما گفتم که با جاو کیچشووماش رو گردوندو : اوال عل چکاوک
 ...رونیاومدم ب

 کجان...؟؟؟ دیآقا جاو نیآها اونوقت االن ا – نیآبت
 با اعتماد به نفس : کنارمه... چکاوک

 : واقعا...؟؟؟یابروهاش رو باال انداختو با پوزخند نیآبت
 : آره واقعا... دیبا ترد چکاوک

ست نیآبت ش یبه چونش د س نی...با ادیک شته ای دیجاو ریتفا  ایبود... قالش گشا
 ...دمیشا

 ....؟ی: الوووو...!!! هست چکاوک
شوود...(  یحرفش عصووبان نیشووما) خودش هم از یآقا نیاونوقت...ا – نیآبت

 ...؟؟؟یکنیبا من صحبت م یتو دار ستین یبراشون مشکل
 ...دونهیم ویهمه چ دیاز جاش بلند شدو راه افتاد : نه جاو چکاوک

 ...ییهمه دروغگو نیاز ا خوردیخودشم داشت حالش بهم م گهید
شکل نیآبت چند  هی ستیهم ن یدنبال چکاوک حرکت کردو : پس حتما براش م

 با من صحبت کنه... یکال م
ستش رو نما چکاوک سرش ...که لبخند آبت یشید  قیعم کارش نیبا ا نیزد به 

 تر شد...
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فکر نکنم تا اون حد هم باهاش  گهی...دیدونی: ِا...خب...راستش ...م چکاوک
 نداشته باشه... یمشکل

م روز مارو به یخوایم یچ یاضووافه کرد: اصووال تو برا تیمثال با عصووبان بعد
 ...؟؟؟یبزن
 ندارم... یقصد نیمن همچ – نیآبت

 ...یخوام قطع کنم...با یآره جون خودت...م – چکاوک
رو شووروع کرد به قدم  ادهیپ یتو فشووویرو گشاشووت داخل ک یغرغر گوشوو با

کاوک از خ نیزدن...آبت بالش...چ به دن  یرو ادهیپ یعبور کردو تو ابونیهم 
 یتو یبرگرده...ول گهیبهتره د دیهم د نی...آبتسووتادیمغازه ا هی یاونسوومت جلو

 ونسوومتآخر که نگاهشووو از چکاوک گرفت...با وحشووت دوباره به ا یلحظه 
...خواسووت از دویکشوو یبه زور چکاوک رو داخل کوچه ا یشوود...مرد رهیخ
 ...یلعنت ی.لعنتعبور کنه که چراغ قرمز شد.. ابونیخ

 یرو گشیچکاوک رو گرفته بودو با دسووت د یدسووتش دسووتا کیبا  سووامان
سووامان کجا و  کلیه یخودش رو آزاد کنه ول کردیدهنش رو...چکاوک تقال م

!!!... 
 ..چشمشه. هیحاال فقب  نی...ازارمیبه آراد بگو داغ عشقشو به دلش م – سامان

به د کمر ش به نکهی...قبل از اسووتادیجلوش ا دویکوب واریچکاوک رو محکم 
 یرگنفس بکشه...لبهاش رو با لباش قفل کردو با و*ح*ش*ی یفرصت بده حت

 ...دشیب*و*س
سع چکاوک شه...ول یبا ترس  شت خودش رو عقب بک ستهاش  یدا سامان د

چکاوک رو قفل کرده بود...دستش  یرو پشت سرش برده بودو با پاهاش ...پاها



 قیگرفت و عم یرکت دراورد،لباش رو گاز محکمبدن چکاوک به ح یرو رو
 ...دشیتر ب*و*س انهترو و*ح*ش*ی

تونسووت نفس  ینم ی...حت دنیلغز یصووورتش م یچکاوک به پهنا یاشووکا
ساس مرگ م شه...با تمام وجودش اح سامان رو یبک ست   نشیس یکرد...د

 و هق هق چکاوک دهیکش
 گلوش خفه شد ... یتو
ت شده مش یبفهمه چ نکهیشدو قبل ا دهیناگهان سامان به شدت عقب کش که

کرد خودش رو عقب  یسووع جیخورد...گ یو لگد بود که به سوورو صووورتش م
 یم که با لگد به پهلوش یانداختشو در حال نیزم یبا نعره رو نیبکشه...که آبت

 :دیکوب
 یپوودر...چووه گووهوو ی***س...بووی_ ک*ث*ا*ف*ت مووادر ق**وه...د

 با زن من... یکرد یپف***وس...چه غلط ی...؟؟؟تویخورد
 ...دیسامانو مشتو به صورتش کش ی نهیس ینشست رو و

 ...مکنیم کتیت کهی...تیکشمت عوض یکشمت...م یم – ادیبا فر نیآبت
اده ازش دور شد...از فرصت استف کمی...تا دیکوب نیبا پاش به شکم آبت سامان

حشووتو با و نیداد...آبت هیزدو فرارو به قرار ترج نیمشووت به صووورت آبت هیکرد 
 چهار دسووتو پا به سوومت یا گهیهر حس ترسووناک د تویعصووبان رتویغ وینگران

شده بودو م یچکاوک که تو کنارش  زانودو یرفت...رو دیلرز یخودش جمع 
ش ست و خودش رو ک ش لرزان چکاوک  فویجلو و بازوهاش رو دور بدن نح دین

 حلقه کرد...لبش رو به
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 ...تموم شد...زمیدورگه : تموم شد...تموم شد عز یچسبوندو با صدا گوشش
 آغوشش رو تنگ تر کرد و: نیچکاوک بلند شد...آبت ی هیگر یصدا
 ...نجامی...من انجامی...آروم باش...من ازمی...عززمی...عزشییی_ ه

ب*غ*لش  یکه تو یمرطوب چکاوک گشاشووتو در حال یگونه  یرو رو لبش
 ...نجامی...من انجامی...من انجامیبازم زمزمه کرد: من ا دادیتابش م

آروم شووونه هاش رو گرفتو در  نیچکاوک که خاموش شوود...آبت یهق ها هق
 :ستهیسر پا با کردیکه کمکش م یحال

 خب...؟؟؟ نیماش یتو میری_ االن م
ه غلطون خودش رو ب یافتاده و اشووکا نیینگفت فقب با سوور پا یچیه چکاوک

سوووخت...  یداشووت از درون م نیداد و باهاش هم قدم شوود...آبت هیتک نیآبت
 ی...دستو پاش از شدت خشم و ناراحتوفتادیبود م دهیکه د یصحنه ا ادی یوقت

 یمتا آروم تر بشووه... ن دیکشوو قی...چند تا نفس عمشوودنیسوووزن سوووزن م
 بترسونه... نیاز ا شتریچکاوک رو ب یحرف خشن ایخواست با حرکت 

ش نیآبت سوار  یصندل یرو باز و چکاوک رو رو نیدر ما شوند...خودش هم  ن
 ینایف نیف یسووکوت بودو صوودا ریمسوو یشوودو به سوومت خونه راه افتاد...تو

 ...نیآبت قیعم یچکاوکو نفسا
 کرد ... تیرو به داخل هدا نیدرو بازو ماش موتیبا ر نیآبت
 خب...؟؟؟ یبمون تا آروم تر بش نجایا کمی – نیآبت

 اتاقش نشوووندش و یتخت تو یرو یوقت ینگفت...حت یزیباز هم چ چکاوک
ازش خواست تا استراحت کنه هم بازم جوابش فقب سکوت بودو لرزش بدنش 

 شد... یکه متوقف نم



عق  یدرست کردو به اتاق برگشت...صدا یشربت عسل یکالفه و عصب نیآبت
ش سمت حموم ک شتاب به  شو پر   ی صحنه دنیو با د...درو باز کرددیزدن پاها

وسب حموم  سیمقابلش آه از نهادش بر خواست...چکاوک با سرو صورت خ
 ی...نمدیکشوو یلب هاش م یزد...و محکم رو یعق م هینشووسووته بودو با گر

 زویرقت انگ نهمهی...ا نهیحال بب نیخواست چکاوکو در ا ینم نی...آبتتخواس
 زی...و مطمئنا همون چگهید زیهر چ ایبود  یپناه...حس دلسوووز یب کویکوچ

 ... باعث شد جلو بره و چکاوک رو بلند کنه و:گهید
 ...گهیدختر...بسه د ی: خودتو کشت یآروم یصدا با

ستا چکاوک سمت تخت م یآزاد کردو در حال نیآبت یخودش رو از د  یکه به 
ست با هق هق : نم یرفتو م ش ساس م یخوام...نم ین کنم نجس  یخوام...اح

 شدم...
 دهیراد رو دبار آ نیاول یکه برا یاتفاق براش افتاده بود...وقت نیهم ا گهید کباری

 .فرق داشت.. یلیخ یلیفرق داشت...به خدا که خ یلیخ ندفعهیا یبود...ول
کنار چکاوک نشووسووت...به بدن لرزونو  دویداخل موهاش کشوو یدسووت نیآبت

شووود نگاه  یم دهیلبش کشوو یروونو دسوووت چکاوک که مدام رو یاشووکا
از همه عاشووق  شووتریاز همه ...ب شووتریبود...ب نیبود...غمگ یکرد..عصووبان

 نیا ریخواست عشقشو آروم کنه...آرومه آروم...و غ یبود...آره عاشق بود...و م
صدا یا گهید زیچ چیه شش م شهیکه هم ییمهم نبود ... نه اون   کردویسرزن
 یکه داشوووت خفش م یرتیکرد...نه غ یسووواکت شوووده و فقب نظاره م نباریا

 یمدت انکارش کرده بود...نه حت نیکه در تمام ا یزیکرد...و نه اعتراف به چ
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شن تو کویکه تار یا ندهیآ  همداد...االن تنها چکاوک م یذهنش جولون م یرو
 بود...فقب چکاوک...پس ..

 یبه چشووما یدسووتش گرفتو با مهربون یدسووت چکاوک رو تو دیکشوو جلو
 شد...زمزمه کرد: رهیخ ونشیگر

به  خواد ی...دلم نمیکه افتاده فکر کن یلحظه هم به اتفاق هیخواد  ی_ دلم نم
بات سوونگ ی...دلم نمیاون ک*ث*ا*ف*ت فکر کن  هیحضووور  نیخواد ل

سبز روبروش گرفتو ب شن...پس...نگاه از نگاه   ی....بدیترد یمت*ج*ا*و*ز با
 یتاب...با جسوووارت ...با حواس...با فکر...با عشووق... لب ها یمحابا...ب

کا باز وکچ به  هاش  با لب نه  کاوک تکون یرو نوازش گو فت...چ خورد  یگر
جازه  نیآغوش آبت ی...ول قب نشوو یا نداد... آبت ینیع  یقینفس عم نیبهش 

 ...دیکش
 وجودش رو نیریبرد...آروم آروم شهد ش غمایچکاوک رو به  یزدو لبا یلبخند

کاوک رو نوازش کردو نوازش کردو ازا تاش کمر چ با انگشوو  نیمزه مزه کرد و 
 حس نوازش گونه سردرگم شد...

 ...مبهوت کهدیرسوو یآغوشووش آروم گرفته بودو مبهوت به نظر م ونیم چکاوک
فقب در احسوواس نابو  دیلرز یهم همون مبهوت... نم دیشووا ای...رانینه...ح

ته بودو حت یبکر با ینم یفرو رف نشووون  یچه عکس العمل دیدونسوووت 
ه ک ینینوشووتن...؟؟؟با همون ع یم ینیعکس العمل رو با چه ع یبده...راسووت

 نوشتن...؟؟؟ یرو م قعش
 دسووتاش نگاه نیب یآروم...و به چکاوک آروم شووده  یلیخ دیعقب کشوو نیآبت

 خش دارش : یانداختو با صدا یزیمحبت آم



... ادیب ادتی دیرو که نبا یزیاون چ ادیمن ادتی گهی...حاال دی_ حاال آروم شد
 ...ادینم ادمی گهیمن هم د
شما خیرو رها کردو چکاوک  چکاوک شدو چ چکاوک  یکرد...از کنارش بلند 

 تخت یحسووو حال رو یرفتو ...چکاوک ب رونیباهاش بلند شوودن...از اتاق ب
شد...؟؟؟چ یشد...؟؟؟چ یافتاد...چ شد...؟؟؟ نفس نفس زدو  ین شدو ن

 کرد... میقا یروتخت نیصورتش رو ب
ش میم*س*تق نیآبت ساش رو دراوردو  ستخر رفت...لبا سمت ا  نید بز رجهیبه 

 آب...
استخر  ینفس طول استخر رو کرال رفتو در آخر با نفس نفس کناره  هیبار  پنج
 دادو : هیتک

 کردم... کاریمن...من چ ی_ خدا
شق ورزکارها  یلیخ شق...ع  بود...و هنوز دهیکرده بود...اعتراف کرده بود به ع

سنگ شق بود... س نیسنگ یلیاتفاق ها خ نی...ایلیبود...خ نیعا  نینگبود...و 
ش نیتر از همه ا ساس  هی یبه اندازه  ینبود...حت مونیبود که پ سوزن...اح سر 

گاه تو یکار شوووق نیکرد...ا یم گه  که  لهوجودش غ یبود  نداختو  یم لغ
ساس م یخاموش نم شعله ن یشد...و حاال اح شده و  مهیکرد اون  خاموش 
 دود کرده...

 جانیتونسوووت منکر ل*ذ*ت و ه یصووورتش رو از هم باز کرد...نم یلبخند
قرار  ندهیفکر کنه که آ نیحالو هوا به ا نیخواسوووت در ا یدرونش بشوووه...نم

ها فکر  دینبا دویت به باخواس یدر کنار چکاوک براش رقم زده بشه...نم ستین

http://www.roman4u.ir/


 هی نکهیکه همسوورش نخواهد شوود...به ا دهیرو ب*و*سوو یدختر نکهیکنه...به ا
 ممکنه... ریغ ییزایچ

س یفقب م االن سا شه و اح ست نفس بک سنگ ریکه ز یخوا  یم ینیدندونش 
 کرد رو مزه مزه کنه...

 ساعت شنا کرد تا بتونه خودش بشه...مسلطو مغرور... دو
ش دویچیرو دور خودش پ حوله سمت تخت ک  دهیبه اتاقش رفت...نگاهش به 

 فرو رفته بود... یقیبودو به خواب عم دهیشد...چکاوک به پهلو دراز کش
 یتوجه به تپش ها یرفتو پتو روش انداخت....لباسووواش رو برداشووتو ب جلو

مثل  دیبا ایشووود مگه نه... یدرسوووت م زیرفت...همه چ رونیقلبش از اتاق ب
 کرد...؟؟؟ یرو درست م زیهمه چ نیآبت شهیهم
 یکه چکاوک تو یخواسوووت بهش فکر کنه...نه حاال...نه حداقل تا وقت ینم

 یم دنشیباعث صوودمه د یخونش هسووت و هر رفتار سووردو نا محترمانه ا
شا صدمه ا شتریب یحت دیشه... که اون مت*ج*ا*و*ز بهش زده...همون  یاز 

غل غلو قلبش رو  نیکه هنوز هم فکر بهش خون آبت یمت*ج*ا*و*ز به  رو 
 نداخت... یم پشچکاوک به ت یبرا
 ریبا شوودت به مغزم سووراز شیچشوومم رو باز کردم...اتفاقات چند سوواعت پ تا

 صورتم گشاشتمو: یتخت نشستم...دوتا دستم رو رو یشد...با شتاب رو
 من خجالت آوره... یخدا ی_ وا
سامان ادی یوقت ستا کار   یبه لبا یوقت ی...ولرهیگ یعقم م وفتمیم فشیکث یو د

من خجالت آوره...خجالت  یخدا یکنم ...وا یفکر م نینرمو نوازش گر آبت
 آوره...



روبرو  نیبا آبت دی...؟؟؟بارونیبرم ب دیبا یعنیاطراف اتاق نگاه کردم...حاال  به
 بشم...؟؟؟

 بمونم... نجایخوام هم یخوام من م یسرم و : نم دمی...پتو رو کشیواااااا
خت ت یلبه  یدیدر آخر با ناام یموندم...ول ریهمون ز ارمینفس کم ب یوقت تا

ستم...تا ابد که نم ش ستم ا ین  نیبا آبت دیاب یچجور نمیبمونم...بزار بب نجایتون
 رو به رو بشم...

 ؟چه خبرا ..؟؟ گهی: د گمیبهش م نوییپا رمیم یعاد یلیاول...خ ی نهیگز خب
 باشم... یعاد نقدریتونم ا یبابا نم نه

...؟؟؟نوووووووووووووه... یداد یمنو دلدار نکهیممنون از ا گمیدوم...م ی نهیگز
 ...یممنون که به من ب*و*سه داد گمیمونه که دارم م یم نیمثل ا نی.ا

م*ر*ت*ی*ک*ه...تو مگه خودت  یکشوو یسوووه ...تو خجالت نم ی نهیگز
 ...؟؟؟یندارناموس 

 ...؟؟؟یکردیم کاری...تو اونموقع اونجا چیریچهار...مچ گ ی نهیگز
عا بال م نیا ریکرد...غ یم کاریاونجا چ واق که منو دن من  یوا یکرد...ا یبود 

قدر مهمم خودم نم بازم ا یچ نگ زده  یمن...پس وقت یوا یدونم... بهم ز
سووره  هیداره...من  یشوودنم عالم عیکردم...ضووا یمن داشووتم چاخان م دهیفهم

 کنم... یم یعالم زندگ نیا یدارم تو
لب کبود شدم...حالم  دنیمجسم...با د تی...شده بودم مستادمیا نهییآ یجلو

 ذهنم از اتفاق افتاده منحرف یادیتا مقدار ز نیبهم خورد...درسته که با کار آبت
... دوباره هیواقعا حال بهم زنه...حس بدم هنوز به قوت خودش باق یشده...ول
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سه  شد و ته دلم قلقل یتو نیآبت یب*و* شن   یب یلیرفت...من خ کذهنم رو
 یضووایمر ای...خداکنمیم فیاالن ناراحت باشووم دارم ک نکهیا ی...به جاامیح

ه ب ینگاه هیمرتب کردمو مویاسالمو شفا بده...منم جزوشون قرار بده...روسر
نداختم...خدا با ا یخودم ا تخت  یتو فیو کث یخاک یلباسوووا نیبزرگ من 

 بودم...؟؟؟ دهیخواب نیآبت
دن بو یچشمم چ ریز اهیس ینگاه کردم...اون لکه ها نهییا یبه خودم تو دوباره

صال  یوا ی...اگهید ش رینبود که امروز خ ادمیا سر دهیسرم مداد ک  عیبودم...
دون گرفتم ب میو خودمو سروسامون دادم...بعدشم تصم ییدستشو یرفتم تو

 مواجه بشم... نیبا آبتفکر کردن 
 یصووحنه  دنی...رفتم اونسوومت...با دومدیآشووپزخونه م یتق تق از تو یصوودا

سر قابلمه  یاالمالقه ب شبندویکه با پ نیبه آبت رهیخ رهیخ ستادمویمقابلم...شکه ا
تادهیا یا غشاشووو  سوو فت  با ظرا جه من نشوووده بود... گاه کردم...متو بود ن

مونم بنده خدا گ هخنده ک ریتونستم تحمل کنم...بلند زدم ز ینم گهی...ددیچش
صدا م خیدور رفت مر هی سرو شت...مبهوت به من که پر   زل دمیخند یو برگ

 :دهیبر دهیزد...منم بر
 ...ی...وا یخدا...وا ی_ وا

 : یبا لبخند مهربون نی...آبتستادمویکه تموم شد...صاف ا خندم
 به خنده... شهی_ هم

سرخ  افتادم...تا بناگوش نمونیاتفاق ب ادیلبخندشو لحن صداش...تازه  دنید با
 شدمو خجل:

 _ ممنون....



 بازم همونطور با محبت: نیآبت
 ...ارمیبرات سوپ ب نی_ بش

 نیب*و*س آبت هیدونسووتم با  ی...من اگه میصووندل یتعجب نشووسووتم رو با
ست به کا یصدو هشتاد درجه م ینطوریا شدم...ِا  یر مچرخه خودم زودتر د

 وا...!!!
سوپ تقر نیآبت مینگاه م*س*تق ریسکوتو ز یتو شتم  شمزه  بایبه زور دا  یخو

 سبک بشه: کمیآشپزخونه  نیجو سنگ نکهیا یدادم...برا یجلومو قورت م
 _ خوشمزست...

 نوش جان... – نیآبت
 ..لهی...دللهیهمممممم...خب...چرا ...چرا...دل – من

صب ستم  ینم الم ض کیتون ست ب نیحرف بزنم...آبت هیکالم هم از اون ق ه د
 داد و : هیو خونسرد تک نهیس

 نداشت... یخاص لی_ دل
 ...؟؟؟یهان...؟؟؟چ –مثل احمقا  من
 نداشت... یخاص یاون ب*و*سه معن – نیآبت

سرد ر هی کدفعهی انگار شت آب  شلوارم  ختنیت ست عرق کردم رو به  سرم...د
 :دمویکش

 ...لیدل ی...بلیدل یکه ب هنی_ منظورت ا
 هگیراه د چیخواسووتم آرومت کنم و ه ی...من م ینا آروم بود یلیتو خ – نیآبت

 ...دیبه ذهنم نرس یا
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 برات مهم باشه... دیمن با یچرا نا آروم – دهیرنگ پر من
 ...ارهیب رونیحالت ب نیداشتم جوابش منو از ا دیو ام دمیسوالو پرس نیا دیام نا
 ...یچکاوک تو دست من امانت – نیآبت

 یخوا یم گهیمن دسووتت امانتم د نکهیخنده داره...به خاطر ا –زدمو  یپوزخند
 ...؟؟؟یبکن کارایچ
 ...ریآژانس برام بگ هیخوام برم خونمون  یبلند شدمو: من م یصندل یرو از
 برمت... یسوپتو بخور خودم م نیبش – نیآبت
خوام االن  یخوام...من م ی: نم غیشد با ج یکه هر لحظه بزرگ تر م یبغض با

 برم...
حال نیحال...ابت یرفتم تو و بازوم رو گرفتو در  مد... بالم او  که منو یهم دن

شت یبرم سمت خودش: توقع دا سه چه معن یگردوند  شته  یا یاون ب*و* دا
 باشه...

 نداشتم... یتوقع چیاما ولش نکرد : من ه دمیرو کش دستم
 ...یختیبهم ر نقدریکه االن ا یاشتحتما د – نیآبت

 نه...نداشتم...ولم کن... – من
 ...؟؟؟ینکن دایبه من پ یچکاوک مگه من ازت نخواستم حس – نیآبت
 باالست... یلیاعتماد به نفست خ – یپوزخند با
 .؟؟؟ده.. یم یا یرفتارت چه معن نی...ا ستین نیب نیا یاگه احساس – نیآبت
 یخوام برم خونمون...م یو ازش دور شدم : م دمیشدت دستم رو عقب کش به

 خوام برم...



خب صووبر کن  لهیخب...خ لهیدنبالم اومدو: خ نیرفتم به سوومت در...آبت و
 برمت... یبردارم م چویسو 

م بغضم رو قورت داده بود نقدریرد بدل نشد...ا نمونیب یحرف چیه نیماش یتو
 گلو درد گرفته بودم...

ندازه  یاون مهم نبودو برا یکه برا یبا ب*و*سوووه ا نیآبت ارزش  ایدن یمن ا
شت منو برده بود به اوجو حاال با مخ کوب شت یلی...خنیبودم زم دهیدا  درد دا

 ...یلی.....خ
هم که آراد ب یدیشدم...با کل ادهیپ یخونه که نگه داشت بدون خداحافظ یجلو

باز کردمو پشوووت سوورم محکم کوب نک  ی...ولدمیداده بود درو  بازم دلم خ
سمت خونه...قبل ا ست خورده رفتم  شک شلو ول و  شد...  رو یدر ورود نکهین

رفتو رو گ مباز کنم به شدت باز شدو آراد با شتاب و ترس سمتم اومد...شونه ها
 : یلرزون یبا صدا

 ...؟؟؟ی_ چکاوک تو خوب
ند بزنم بل یگلوم بترکه و با صووودا یتو یبود تا بغض گنده  یجمله کاف نیهم

 : دهیبر دهیرفتم تو ب*غ*ل آرادو و بر هیگر ریز
 ستی...خوب..نستی_ نه ...حالم...خوب...ن

به خ ایخدا –با ترس  آراد کاوک...اذ ریخودت  کاوک ...چ گشرون...چ  تتیب
 کنم ... یم کشیت کهیکشمش...ت یکرده...م تتیکرده نه...؟؟؟اذ

بازم  ریتفاسوو نیا یبود که با همه  نجایا یهق هق بهش نگاه کردم...بدبخت با
 ...ادیب نیسر آبت ییخواست بال یدلم نم
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کار نه... نه... باش...ت شی_  ته  بد نینکن...آبت کشیت کهینداشوو  یکار 
 نکرده...من خنگم...من احمقم...

 گم... یگم...سامانو م ینم نویمنو از خودش جدا کردو : من که آبت آراد
 ...هیگر ریکه سامان به سرم اورده بود بلند تر زدم ز ییبال یآور ادی با

 یاونه...اگه اون نبود ...من نا آروم نم رهیاونه...همش تقصوو رهی_ همش تقصوو
عد آبت عد من د ینم نیشووودم...ب نه...ب نت  گهیخواسوووت منو آروم ک ما ا

 نبودم...امانت نبودم...
جب و وحشوووت: چ اراد تع مان چیگ یم یدار یبا   کاری...؟؟؟سوووا

 کرده...؟؟؟ کاریچ نیکرده...؟؟؟آبت
سامان کار یکار نیآبت – هیهمچنان با گر من  شعور...اون یکرده...ب ینکرده...
 کرده... یکار

 شده... یمنو...درست بگو چ یکشت – یبا نگران نیآبت
ش اومد کتک نید...بعد آبتشعور منوب*و*س کر ی: اون بدمیعقب کش خودمو

 ...نیآبت یخونه  میزد...بعد رفت
 کشمش... یکشمش...م یم –سرخ شده  آراد

 کرده...؟؟؟ یکه سامان کار یدونست یتو از کجا م –هق هق  با
شوهر دار ر هیکه با  یبدبخت یلیزنگ زد گفت خ زیهمه چ یب - آراد  یختیزنه 
نگفت...حدس زدم  یزیچ یدون یبهش گفتم تو از کجا م یهم...هر چ یرو

گفت  یزدو م یزد...مدام داد م یمشووکوک م یلیافتاده چون خ یحتما اتفاق
 یم...کردم هیقض نیا یمنه...من تورو قاط ریحاال بازم دارم برات...همش تقص

 کنم... کاریدونم باهاش چ



صدا  سرو نیخونه...انگار زهره خونه نبود ...وگرنه با ا یو داغون رفتم تو خسته
به آراد که کالفه  یخواسوووت بخوابم...ب یشووود...دلم م یم داشیها پ توجه 

 کنان رفتم سمت اتاقم... نیف نیکرد ف یم یبودو خود خور ستادهیا
 رفت : یکه به سمت خونه م یشدو در حال ادهیپ نیماش از

 یم داتی...؟؟؟باالخره که پیشووود میقا یرفت ی_ الو سوووامان...کدوم گور
 ...یل***ش یکنم پسره  یم اهی...روزگارتو سارمیکنم...پدرتو در م

.خسته ..زاشتیسامان م یبود که برا یغامیپ نیدهم نیسه ساعت گششته ا یتو
صب سته  یکه رو یا یدختر چادر دنیدر خونه رو باز کرد... با د یو ع ش مبل ن

به زم هاش  پا که  ای...پردیچسووب نیبود  قت بود  ند و نه...؟؟؟چ  دهیندبود 
 بودش...؟؟؟

 خانم... ایپر نی: سالااام...خوب یشوق به سمتش رفت و با انرژ با
 :یبا نگران ایپر نیچکاوک و نگاه سرد و غمگ یصورت گرفته  دنید با

 شده...؟؟؟ یزی_ چ
شدو در حال یاز رو چکاوک سع یمبل بلند  شحال  یم یکه  شو خو صدا کرد 

 :ستادویآراد ا ینشون بده روبرو
 گم... یآراد جان...حاال بعدا بهت م هیخبر خوب_ 

 ...گهیاالن بگو د نیهم هی: اگر خبر خوب یبا لبخند گشاد آراد
 : حاال بعدا... چکاوک

 حاال... نینه هم - یبا سرتق آراد
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که تمام عکس العمل  یبه آراد دوختو در حال یچشووماشووو با نگران چکاوک
 نظر ریهاشو ز

 بود: گرفته
 شه... یداره عروس م ای...پریسالمت_ به 
 ...؟؟؟شهیم ی...؟؟؟چی: چ یجیبا گ آراد

دواج داره از ای: گفتم پر دویآراد کش یبازو ینوازش مانند دستش رو رو چکاوک
 کنه... یم

خم شووودو کنار  یدر سووکوت به چکاوک زل زدو بعد با لبخند کمیاول  آراد
 گوشش:

 نشسته... نجایا ایرپ یوقت هیا یچه شوخ نیا الیخ ی_ ب
 سرش رو به حالت تأسف تکون دادو: یبا ناراحت چکاوک
 آراد... ستین ی_ شوخ
 یش بازبا ناخون ها نییکه با سر پا ایبه پر ستادوی...صاف ادیآراد خشک لبخند

نداشوووت...همچ یعنیممکن بود... ریکرد نگاه کرد...غ یم  نیاصووال امکان 
م کرد...اون یاون ازدواج م ریبه غ یبا کسوو دیبا ایبود...چرا پر ینشوودن یزیچ

ت ق م یو براش  پر یکه اراد  گاه  ن م ایمرد... مدو  تو خیباال او  یشووود 
 : دویکش ریدونست...فقب قلبش ت ینرفت نم ایچشماش...نفسش رفت 

 ...؟؟گهیم یخانوم چکاوک چ ای_ پر
جالب شووده که  نقدریا یزیچ نیشووما همچ ی: چرا برایبا حالت تدافع ایپر

 ...؟؟؟نیپرس یراجع بهش م کسرهی
 رفته : دروغه مگه نه...؟؟؟ لیتحل آراد



 دروغ بگم... دیبا یچ یبا حرص: برا ایپر
 چکاوک رو گرفتو با خواهش : چکاوک بگو که دروغه... یتوجه بازوها یب آراد

 : آراد خودتو کنترل کن پسر... یآروم یبا صدا چکاوک
آراد جمع شوود...انگار دروغ نبود...پشووتشووو کرد به  یچشووما یتو اشووک

به زور از ب با یحنجره  نیجفتشووون... ناکش : االن  بارک  دیدرد بگم م
 باشه...؟؟؟

 با اندوه : آراد جان... چکاوک
 مگه نه...؟؟؟ دیمن کی: االن معطل تبر آراد

 یاجیشووما احت کی....به تبرری: نخیاعصووواب خورد کن یبا خونسوورد ایپر
 ...ستین

 ...چه برسه به خودم...ستین یاجیمنم احت کیبه تبر یبا بغض : حت آراد
 زد... رونیشتاب رفت سمت درو از خونه ب با

 براش... رمیبم ی: اله چکاوک
 خوام برم... یم گهی: من د ایپر

ازت بپرسووم... تو از آراد  یزیچ هیخوام  یم یبر نکهی: قبل ا تیبا جد چکاوک
 ه نه...؟؟؟...مگ ادیخوشت م

 ...؟؟؟یکن یم یفکر نی: چرا همچ دیپر ایصورت پر رنگ
 ...از رفتار االنت...تیقبل یاز رفتار ها – چکاوک

 ...ستین یزیچ نیهمچ – ایپر
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که آراد هم دوسووتت  یدون یم نمیخانوم هسووت...و البد ا ایچرا پر – چکاوک
 داره...پس چرا...؟؟؟

کنم که دوسووتم داره...؟؟؟چکاوک ما  کاریچ دیزدو : خب با یپوزخند ایپر
 ی...حتیخون یکه م یینه تو رمان ها میکن یم یزندگ یواقع یایدن یتو میدار

 یخوبم رو برا تیموقع یپسوور نیاگه منم دوسووتش داشووتم...به خاطر همچ
 زاشتم ... یازدواج کنار نم

 جبهه گرفت : مگه چشه داداش من...؟؟؟ چکاوک
 ...؟؟؟ستیبا همون پوزخند : چش ن ایپر

 ...یش یم مونیپش ایناراحت : پر چکاوک
 شم... ینم مونینترس پش – ایپر

 ...یکه آرادو دوست دار ی: پس قبول دار چکاوک
شد و : چکاوک گ ایپر شت نکهی...اایداد ریکالفه از جاش بلند  ستش دا ه من دو

 کنه...؟؟؟ یم یچه فرق گهینه حاال د ایباشم 
 ...یپس دوستش دار – چکاوک

صدا ایپر شد...؟؟؟ول التی: آره آره...خ یبلند یبا  س یراحت   تمسین یمن ک
 یکه من نم قتیحق نیا یاحساس تند و زود گشر چشمام رو برو هیکه بخاطر 

سر نیتونم کنار همچ  یکنم ببندم ...چکاوک ولش کن خب...من م یزندگ یپ
 خوام برم...خداحافا...

 رفت... و
 هیگفت...چکاوک هم به خاطر  یراسووت م ایمبل نشووسووت...پر یرو چکاوک

ساس تند نبا شمش رو به رو دیاح س ینم چوقتیکه ه قتیحق نیا یچ ت تون



 ییانگار چشماش کور خدا گهی...حاال دیبست...ول یکنه م یزندگ نیکنار آبت
رو  یزیکه انتخاب نشووده...چ رهیبشووه و بتونه بپش نایکاش اقال آراد ب یبودن...ا

 ...رفتیپش یم دیروز چکاوک هم با کیکه 
و کالفه منتظر بود تا سامان خودش  ستادهیپشت درخت کنار خونه سامان ا آراد

 یرش مت یشدن و عصب یم نییسرش باال و پا یتو ایپر یرو نشون بده...حرفا
کردن...سرش رو باال اورد...سامان با سرو صورت کبودو دست پانسمان شده 

باز م نه رو  مد...پشوووت سوور  رونیکرد...آروم ب یداشوووت در خو مانآ  سوووا
 آرومش : نویخشمگ ی...سرش رو برد کنار گوشش و با صداستادیا

 آقا سامان ... یشد دای_ کم پ
 یعکس العمل ایبرگرده  بتونه نکهیقبل ا یخورد ...ول یدیتکون شوود سووامان

ش که فشار یپشتشو در حال دینشون بده...اراد دست پانسمان شدش رو کش
 داد : یم

 داره دومادمون... ی_ عجب دست پخت
 ...؟؟؟یروان یکن یم کاری...چی...آی: آ سامان

تا روان آراد باز کن برینیبودن منو بب یهمونطور آروم : مونده   می...در خونه رو 
 ...مگه نه..؟؟؟ننیکتلت شدنت رو بب هینداره درو همسا تیتو...خوب

با دست آزادش در خونه رو باز کردو آراد هلش داد تو...در واحد رو هم  سامان
 رونیاز اتاق ب ریصووورت باز کردنو تا داخل شوودن...ترالن با لباس ز نیبه هم

 اومدو : سامان...کجا...
 آراد سامانو هل داد وسب حالو :خفه شد... نیکه افتاد به آراد خشمگ نگاهش
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 ...نجاستیماهم که ا ی دهی_ به به ...خانوم آفتاب مهتاب ند
 هل شده : ِا..ِا...س..الم... ترالن

ها آراد قدم  به ترالن نزد یبا   شیقدم کی یشووود ...تو کیمحکمو آروم 
 : زیآم دیکرد تهد یرو لمس م رشیکه بند لباس ز ی...در حالستادیا

 برام رو شد..._ بد دستت 
کرد از ترالن  یم یکه سع یآرادو در حال یدستش رو گشاشت رو شونه  سامان

 دورش کنه : دستتو بکش ...
 سامانو : ی نهیس یقفسه  یتو دیخونسرد با آرنج کوب آراد

 ییازیچ هی...چون بد از دسووتت شووکارم...امروز ینکن زیزویو ادی_ به نفعته ز
 تموم بشه... دیجا با نیهم
 یترالن نگاه کردو : خانوم خانوما...پدرت ...اقا یچشووما یبا پوزخند تو آراد

 دونن که دخترش چکارست...؟؟؟ یصدوق بزرگ م
 ترالن پر ترس شد و با تته پته : تو...تو از کجا... یچشما

از کجا  یبدون یخوا ی...اگه مزمینکن عز تیسر دادو : خودتو اذ یخنده ا آراد
که  من یرو ی...پس ندونسووته دسووت گشاشووتکارسووتیو چ هیبابات ک دمیفهم

 ...یبد بمیفر
س به دختر خانوم...از مادر  یرو انتخاب کرد یسمت مبل رفتو ادامه داد : بد ک

ک شووُ  یکه بتونه منو گول بزنه...راسووتش رو بگم اولش تو یزاده نشووده کسوو
 ...نیگ یراست م یعوض نیبود باورم بشه که تو و ا کینزد نیهم یبودم...برا

با همون وضووع یسووع ترالن باشوووه... بل  یآراد رو یروبرو تیکرد آروم  م
 زد : یکه لبخند م یهم انداختو در حال ینشست...پاهاشو رو



 یدبو دهیند نجای...اگه منو ایسووتی...اونقدرا هم زرنگ نزمی_ اشووتباه نکن عز
 ...یبفهم یزیممکن بود چ ریغ

 ...یبش یکه شروع کرد یا یزمنکر با یخوا یچه جالب پس نم – آراد
 ...؟؟؟هیچ دشیفا گهید – ترالن

شم...بخاطر دست  یم الیخ یب عیفکر نکن مثل تو سر ی...ولیچ چیه – آراد
 زارم... یبه خواهر من کرده راحتتون نم یل*** ش یپسره  نیکه ا یا یدراز

 خواهرت...؟؟؟ – ترالن
پا آراد ند : از اولش هم  خواهرم وسووب  ریبه غ یا گهیکس د یبا پوزخ

م که  بود  طر اون  خا ب بود... ل ین عوض بشوووم...و تم  ما  یخواسووو شووو
تا...عز ندگ نیتر زیک*ث*ا*ف*  ی...راحتتون نمنیرو آزار داد میشووخص ز

با نهیکار ا نیزارم...اول با به  که چه دختر یکه  ..و داره. یخر پول تو بفهمونم 
 زندان کنم... یپسره رو روونه  نیبعد ا

 ...؟؟؟هیمنظورت چ -با ترس  سامان
 نویهستم...فکر کنم ا یا نهیک یلیمن خ نکهیندارم...فقب ا یمنظور خاص – آراد

ستمو کاریتو بدون گهید ش س ...پمهیندارم از بزرگوار تی...اگه هم االن آروم ن
 فعال...

هم  نیکاش شووجاعت ا یا یبود...ول یزد...از خودش راضوو رونیاز خونه ب و
 یرو به زور مال خودش بکنه...ول ایرو بهم بزنه و پر ایپر یو نامزدداشت که بره 

 نیا بود که دیکه درونش شعله ور بود...اونقدر شد یحقش نبود...عشق ای...پر
اونقدر هم بخشنده نبود که  یوارد کنه...ول ایبه پر یاجازه رو بهش نده صدمه ا
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 خواست به یرو داشته باشه...فعال م شیخوشبخت یبگشره و آرزو یاز همه چ
 امکان داشت...؟؟؟ یزیچ نیهمچ یفکر نکنه...ول یزیچ
ده و زنگ ز نیشووود که آبت یبودمو باورم نم رهیدسووتم خ یتلفن تو یگوشوو به

سته...ا یزیچ نیهمچ  نبود بیبرم...عج یشب باهاش به مهمون نکهیازم خوا
با خودش ببره...؟؟؟از طرف عد از  نیاول نیا یکه بخواد منو  کالممون ب م

غم  یوخونه زان یمدت تو نیگششوووت دو هفته و بعد از اون اتفاق بود...تو ا
س جهینت نیکردمو...هزار بار به ا هیب*غ*ل گرفتمو...گر تونم  یکه من نم دمیر

به  یدنبالمو قبل مهمون ادیرو فراموش کنم...و حاال ...قرار بود عصوور ب نیآبت
 محاله محاله... یهمه خوشبخت نی...منو امیلباس بر دیخر

 هیبود رو تنم کردم...من ما دهیرو که خودش برام خر ییهمون لباس ها یعصر
خب چشم بکشم...پس  یکرده بودم چه جور نیمدت تمر نیا یخجالتم ول ی

ش کی شم پر رنگ هم ک  یبودم...ول دهیرژلب هم خر هی...َاه کاش دمیخب چ
 نزنگ زد...خوشووحالو خندو میه گوشووکه ب نیهم خوبه...آبت نیخب حاال هم

مدت با خودم عهد بسته بودم بخاطر اون  نی...حاال انگار نه انگار ارونیرفتم ب
شوووه کرد...به هر  ینم شیکار هینجوری...کال مدلم ارمینگ لشیحرفاش تحو

 ...میهست یبزرگان نیگفتن بخشش از بزرگان است...بله ما همچ میحال از قد
 : ینشستم...با انرژ یکه م یرو باز کردمو در حال نیماش در

 _ سالم...
که صد برابر جشاب ترش کرده بود رو از چشماش برداشتو  شویدود نکیع نیآبت

 : یبا لبخند
 _ سالم خانوم...



 یچیاالن ه یحرف برا گفتن داشتم ها ول شهیرو راه انداخت...حاال هم نیماش
 گشتم که... یموضوع م ...داشتم دنبالدیرس یبه ذهنم نم

 ...ادیمداد به چشمات م – نیآبت
شدم...حرف د شیموز ی افهیق دنیبا د یتعجب کردم ول اول  هگیخجالت زده 

 نبود بزنه...؟؟؟جوابشو ندادم که دوباره گفت:
شروع م ی_ مهمون شت  سر یزیچ هیشه...زود  یساعت ه  عیانتخاب کن که 

 ...میبر دیبا
 پاساژ... نگیپارک یتو دیچیپپ و

 : نیکه آبت میرفت یراه م یلباس فروش یمغازه ها یجلو
 لباس چطوره...؟؟؟ نی_ ا
 یرنگ بود...من نم یصووورت رهنیپ هیکه اشوواره کرده بود نگاه کردم... ییجا به

منش بود و دا یلباس بند یخودش کرده...باال شیپ یچه فکر نیآبت نیدونم ا
 زانو... یتا رو

 پوشم... ینم یزیچ نی.بازه...من همچنه بابا .. – من
 تره... دهیپوش اینسبت به قبل نیا – نیآبت

م بازم پارچه ک یکرد یرو تن پشووه م ایگفت....قبل یراسووت م نویا شییخدا
 داشت...

 ...یتره ...ول دهیپوش – من
 ...میریکت بگ هیروش  یبرا میتون یم – نیآبت
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خوامش...اصال  یکنم...؟؟؟؟نم کاریزدم به کمرمو : اونوقت پاهامو چ دستامو
 تنگ هم هست...

ست یدختر نیاول – نیآبت عکس  ...برید یم تیاهم زایچ نیبه ا نمیب یکه م یه
 خانوادت...

باره به  یکن یشوووه وصوولش م یم یترس برم داشوووت : تو چرا هر چ دو
 خونوادم...؟؟؟

 شونه هاش رو باال انداختو جلوتر از من حرکت کرد... نیآبت
شده بودو ا یب نی...آبتمیدیچرخ یبود که م یساعت کی هی صله  ز تمام ا نیحو

 نبود... یدرست حساب یچیکنم ه کاریحرکاتش معلوم بود...خب چ
کتو  هیکه...چشوومام برق زد... سووتادمیمغازه ا نیتریو هی یجلو دهیبرچ یلبا با

 زد... یبهم چشمک م دهی...ساده و پوشیاسیشلوار 
 داخل مغازه: دمشیکش یکه م یرو گرفتمو در حال نیلباس آبت نیآست
 کردم... داشیکه پ ای_ ب

 ...ای...بنیآبت یدر اتاقک پرو رو باز کردمو : ه دمیکه پوش لباسو
ند با به آبت یلبخ ند  بیکه عج نیخجول  گاه کردم...لبخ بهم زل زده بود ن

 صورتش رو باز کرد : یزیآم نیتحس
 ...میرفت گهید میشالو کفش هم بخر هی...ادیبهت م یلی_ قشنگه...خ

عالم سر برگشت طرفمون...مظطرب شدمو خودم  کی میکه شد یمهمون وارد
دستش  یدستم رو تو یبخش نانیتر کردم...که با لبخند اطم کینزد نیرو به آبت

 گرفتو آروم:
 _ بهشون توجه نکن...



سالیم یخانوم آقا هی شاده از آبت یجلو اومدنو با رو ان ستقبال کردن...ت نیگ ا ا
 میکرد ینفر احوال پرس ستیاز ب شتری...با بمیشد ریمبل جاگ هی یکه رو یوقت

 شدم... یو من بهشون معرف
 ی...بازم مدنویر*ق*ص یزدنو م یعالم آدم م کیبود... یکننده ا جیگ یمهمون

ص یزدنو...م صحبتا..دنویر*ق* سته بودم و به  ش شانه  ی.منم ن  یمهندس من
 دادم... یگوش م هیو بق نیآبت

قا ما ونیآ خانو مدن  یکه دسوووت از سوورش برداشووتن دختر  مجلس او
صحبت م ینیجلو...همچ شوه  شون رو مثل هزار پا  یهم با نازو ع کردنو خود

ست رو یدادن...که دلم م یتاب م شون گالب به  شیآرا یصورتا یخوا کرد
 باالخره شرشون کنده شد... یروتون شکوفه بزنم...وقت

 شه... یچکاوک باالخره کارمون داره درست م – نیآبت
 ...؟؟؟یچه کار – من
ش ی افهیبا ق نیآبت شا شو...مادوت ینمونده همه چ یزیچ گهی: د یب سر جا ا بره 

 ...میراحت بش گهیاز شر همد
شما ینجوریهم شاد آبت یموندم...با چ  نگاه کردم...چقدر نیمبهوت به لبخند 

صدا شه... شر من راحت ب شحال بود که قرار بود از  شدن  نگیریج یخو خرد 
س یلیقلبم خ شم ر ضح به گو  زیهمه چ یعنی...آب دهنم رو قورت دادم...دیوا

 منرفت...؟؟؟بعد  یم شووهیهم یبرا نیآبت یعنیشوود...؟؟؟ یداشووت تموم م
 کردم...؟؟؟ یم کاریچ دیبا
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 ییاآشوون یصوودا دنیانداختم که با شوون نییبگم سوورم رو پا یزیچ نکهیا بدون
 دوباره سرم رو بلند کردم... عیسر

 فوق العاده و لباس فوق العاده ترش : شیعشاب من با آرا ی...ملکه الهام
 ...داریمهندس...مشتاق د ی_ سالم آقا

دستش  یصورتش از جا بلند شد...دست الهام رو تو یبه پهنا یبا لبخند نیآبت
 خانوم رافع... دارتونیخوشحالم از د یلیفشردو با شوق : خ

 باهاش صحبت نکن نامرد... ینجوریا
 ...نیمهندس الهام صدام کن یکه به صداش داد : آقا یبا ناز قشنگ الهام

کرد : بله ...بله...الهام  یرو م رویکرد ازونا که دلم رو ز یمردونه ا یخنده  نیآبت
 ...دیصدا بزن نیخانوم...پس شما هم منو آبت

زد...چرا قلب  یزد...چرا بهش لبخند م یباهاش مهربون حرف م نقدریا چرا
 زد...؟؟؟ یمن نم

شما با صحنه  زیلبر یچ شک به   یکردم...چقدر...خدا یمقابلم نگاه م یاز ا
..دستامو .میفنجون بود لویمثل ف که نی...برعکس منو آبتومدنیمن چقدر بهم م
 بود... نیسنگ یلیاعتراف خ نیمشت کردم...ا

********************************* 
 ...نید یدور ر*ق*ص رو به من م هیافتخار  نیآقا آبت – الهام

گاه مین نیآبت خت...ا ین ندا ندوه بهش زل زده بود ا با ا که  کاوک   نیبه چ
..با بره. نیاز طرف چکاوک هست از ب یکارا الزم بود تا اگه احساس نیحرفا...ا

بازم کار خودش رو کرد...اون  یغم چکاوک...قلبش فشوورده شوود...ول دنید
 سپرد... یرو به دست احساسش نم شیافسار زندگ



 کردم الهام خانوم... یدرخواستو م نیا دیبا لبخند : من با نیآبت
 گشاشتو با هم وسب رفتن... نیدست آبت یتو زدو دست ییبایلبخند ز الهام

 و آهسته زمزمه کرد : نرو...!!! دی...لباش لرزدیچکاوک چک اشک
ند شووود و تو از تاد...آبت یجاش بل فت...آبت نیسوووالن راه اف هاش  نیر با

...چرا چکاوک مثل الهام ستیعادالنه ن نیرفت...دست به دستش هم رفت...ا
 نبود...؟؟؟چرا...؟؟؟

سر هم م شت  شکاش پ شک دیرس ییرایپش زی...به مدنیچک ی...ا ...گلوش خ
بالو برداشووتو  وانیل کیشوووده بودو نفس کم اورده بود... نفس سوور  هیآب آل

تلخو گسش صورتش در هم رفتو شروع به سرفه کرد...با  یاز مزه  ی...ولدیکش
سرش کم داشت... نویخدا...هم یرو بو کرد...ش*ر*ا*ب بود...وا وانیترس ل

 ...نشست یصندل نیتر کینزد یرفت...دستشو به سرش گرفتو رو جیگ
 دایچکاوک رو پ یوقت یبه سوومت مبل رفت...ول نیاز دو دور ر*ق*ص آبت بعد

 : ستادویسالن چشم چرخوند...الهام کنارش ا ینکرد...مظطرب تو
 ...؟؟؟نیشده آقا آبت یزی_ چ

کهیبدون ا نیآبت با د ن بده  کاوک رو دنیجواب  ندل یچ  زیم کینزد یا یصوو
زدو  یرفتنش پوزخند ریمس دنیبا عجله به اون سمت رفت...الهام با د ییرایپش

 راهشو کج کرد...
 ...خم شد سمتش و :دیسر چکاوک رس یبه باال نیآبت

 ...؟؟؟هوی ی_ کجا رفت
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نگاه کردو با  نیبه آبت یخمار اشووک یسوورش رو باال اوردو با چشووما چکاوک
 شلو ول: یلبخند

 ک*ث*ا*ف*ت...؟؟؟ ی_ چطور
 چه طرز صحبت کردنه...؟؟؟ نیهمو : ا یتو دیاخماش رو کش نیآبت

کردو : مدل صووحبت کردن من چشووه مهندس  یم*س*تانه ا یخنده  چکاوک
 ...هه هه چه خنده دار...ی...مهندس آشغالیآشغال

ند و ند تر خ ته  ونی...مدیبل ندس داشوو غاال مه هاش : فکر کن آشوو نده  خ
 یبگن مهندس آشوغالها وارد م نکهی...مثل ایباشون...اونوقت تو مهندسوشوون

 ...خدا چه خنده دار...یشود...وااااا
سکه کرد...آبت و صبان نیسک ه چکاوک سروت یب یبه حرفا تیکه با تعجب و ع

 سکسکه ... دنیداد ....با شن یگوش م
ست کرد...دهنش  یبلندش م یصندل یکه از رو یو در حالچکاوک رو گرفت د

 همو: یتو دیرو بو کرد...اخماش رو کش
 ...؟؟؟ی_ تو م*ش*ر*و*ب خورد

 شود... یزدو : مهندس آشغال ها وارد م هیتک نیلم لم خورد....به آبت چکاوک
چه  نیازش غافل شوودا بب قهید هیزد.... شیشووونیدسووتش رو محکم به پ نیابت

ند تا وضووع یگ بردش  یم یبدتر نشوووده بود بهتر بود از مهمون تشیزد...
بانیاز م عی...سووردی...چکاوک رو دنبال خودش کشوورونیب و  یعشر خواه ز

 رفت... نشیکردو به سمت ماش یخداحافظ
 ریز نیخورد که آبت یسر م نییجون شد داشت به سمت پا یپاهاش ب چکاوک

 بازوهاشو گرفتو :



 بود...؟؟؟ یبچه م*ش*ر*و*ب خوردنت چ ی...تو وونهی_ آخه د
 مهندس آشغاال رو جمع کنه... ادیب یآشغال نیبگم ماش دیبا خنده : با چکاوک

 داشت...حاال بد تر هم شد... ینفسش رو فوت کردو : قاط نیآبت
چکاوک رو نشوند ...خودش هم سوار  نکهیرو باز کردو بعد ا نیماش یجلو در

 خواست استارت بزنه که... یشد...م
سمتش متما چکاوک ستاش رو دور گردن آبت لیبه  خند انداختو با لب نیشد...د

 :ییدندون نما
 _ من مهندس آشغاال رو دوست دارم...

 یخمار چکاوک...قلبش تپش تند یدستشو مشت کردو زل زد به چشما نیآبت
کم تر کردو کرد...خواست سرش رو عقب بکشه که ...چکاوک دستاش رو مح

: 
 آقا کجا...کجا...دوستت دارم به خدا... ی_ ه

 دختر...!!! نیزد...ا یلبخند نیخنده...آبت ریزد ز و
به  وشووینیکه ب یو در حال نیب*غ*ل آبت یتو دیتر شوود ...خز کینزد چکاوک

 :دیکش یم شینیب
 شه من دوستت دارم...هان...؟؟؟ ی_ چرا باورت نم

 یتو گهید کمیشووودو اگه  یپخش م نیآبت صووورت یچکاوک رو یها نفس
 نیبکشه...مخصوصا با ا کیبار یموند ممکن بود کار به جاها یب*غ*لش م

بود که  دهیفهم یعنیدونسووت ... یکرد...م یکه حوالش م ییدوسووتت دارم ها
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کاوک در گ ثل خودش...ول ریچ با یشوووده....م حاال... ما   دیمطمئن نبود...ا
 شد نه...؟؟؟ یمطمئن م
 خوام بهت ثابت کنم دوستت دارم ... یم –چکاوک 

تا دورش کنه...ول یها شووونه حرکت  هی یچکاوک تو یچکاوک رو گرفت 
 نیتآب یلبها یدسووتهاش گرفتو لبهاش رو رو نیرو ب نیصووورت آبت یناگهان

شما شت...چ سع نیآبت یگشا شدن... شاد  سرش رو به عقب متما یگ  لیکرد 
 پر حرارت دسووت از تقال نی...آبتدیرو ب*و*سوو نیکنه که چکاوک نزاشووتو آبت

شووده و داشووت  طونیروزها ازش سوورشووار بود شوو نیکه ا یدختربرداشووت...
ستش  یخودش رو م یکرد...چطور جلو یم وونشید ست د گرفت...؟؟؟خوا

با همون قدرت یزیچ هی یرو حلقه کنه دور چکاوک ول  یجلو یبهش گفت : 
 ...یکه چکاوک رو آزرده کرد ریخودت رو بگ

 ...ستادیحس شدو از حرکت ا یراه موند...چکاوک ب نیب دستش
ستهاش شت رو د  نقدریبا نفس نفس و بغض : چرا تو ا نویآبت یشونه  یرو گشا

 ...؟؟؟یبد
 ...؟؟؟یکن یرفتار م ینجوری: چرا با من ا دیچک اشکش

که ناراحت بهش زل زده بود و : چرا با اون  نیآبت ی نهیبه سوو دیرو کوب مشووتش
 ...؟؟؟ یدیر*ق*صدختره 

 .../؟؟؟یکن ریحق نقدریمنو ا ی_ چرا دوست دار
..من خوره. ی: حالم داره از خودم بهم م نویآبت یداد به بازو هیرو تک شیشووونیپ
 بدبخت نبودم... نقدرینبودم...ا ینجوریا



غدغه د یب ی...من زندگرونی...از قلبم برو برونیب میهق کردو : برو از زندگ هق
مدام گر یخوام...نم یخودمو م ی  ینجوریخوام ا یکنم...من نم هیخوام 

 باشم...
ست نیکرد...ابت سکوت ش شیشونیبه پ ید ضاح ی...مدیک ست...افت  نیتر دون

س ینم نجایخودش بود...کاش کارش به ا نیزم یآدم رو شون دیر ...کاش کار
الن ا نکهیادب بود تا ا ی...کاش چکاوک هنوز بداخالقو بدیرسوو ینم نجایبه ا

 ینم یشوود بتونه آرومش کنه...ول یباشووه...کاش م نیآشووفته و غمگ نهمهیا
ست کنارش بمونه... شت بمونه ول یعنیتون ست دا شو چیدو  یم کاری...پدر

ه ک ییمثل سووالها شینشووسووتو ...زندگ یم یکرد...اونوقت حرفش به کرسوو
قت وشد...اون یرفت م یم نییگاهش باال و پا یگاهو ب یبا دستور ها شیزندگ
پدرش  یشوود...کاش پا یم یمعن یدوازده سووالش ب نیا یزحمت ها یهمه 
خودشووو  نیب یتفاوت ها الیخ یتونسووت ب یم دینبود...اونوقت شووا بوسوو

ر به زودت دیشد...با یحاال که نم یچکاوک ... که قبال براش مهم بود بشه...ول
مه م نیا خات طه  مه پ یراب گه ادا که ا مه چ یم دایداد... بدتر  زیکرد ه
 ...دید یصدمه م نیاز ا شتریچکاوک ب ومدویم ی...وابستگشدیم

 اووووق... – چکاوک
 شد...؟؟؟ یچ – نیآبت

 اوووق.... – چکاوک
 هی یچکاوک رو گرفت...رنگش زرد شووده بود...تو یبا ترس شووونه ها نیآبت

 ...نیآبت یچکاوک به جلو خم شدو استفراغ کرد رو عیحرکت سر
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 ...؟؟؟یکرد کاریَاه...َاه...چ – نیآبت
 رو از خودش دور کرد...که با صورت خوابش مواجه شد... چکاوک

 ...دهیزده گرفته خواب ینگاه کن چه گند – نیابت
برگردوند...کتش رو در اورد...لولش کردو انداخت  شیصندل یرو رو چکاوک

 عقب... یصندل
 ...یریانتقام بگ یخواست یدونم م یمن که م – نیآبت
نده ا از خ فت... گر ندش  خ خودش  م یحرف  مد یکه   ونیدونسوووت 

 بودنش...و خوب بودنش... ونیچکاوکه...مد
 رو راه انداخت... نیماش دویکش یقیافسوس نفس عم با

 رفت یبود که م نیشوود...تنها کارش ا ی...سوواکت مدیرسوو یتولدش م یوقت
شه تر یتو سمت د نیاتاقش ، گو سرش رو م یم واریق ست ،  ش شت رو  ین زا

 کرد... یکردو مرور م یزانو هاشو مرور م
 رونیب نیمقاومتش آراد و زهره مجبورش کرده بودن تا با آبت یامروز با همه  یول

 نیگرفته شوود که آبت یهم شووب هیقضوو نیا میبره و مثال خوش بگشرونه...تصووم
د خونواده خبر تولد حال و خواب آلود به خونه اورده بود و افرا یچکاوک رو ب

کشا کاوک رو بهش داده بودن...از اون شوووب  عییچ  وانیخوردن اون ل د... ب
 به خاطر نداشت... یزیم*ش*ر*و*ب چ

ست قبلش رو هم به خاطر ب ینم نکهیبا ا و ود ب ادشی...مو به موش رو ارهیخوا
ه همراه شووده بود ک هیمثل  شی...حاال زندگریدلگ نیاز آبت ایدن هی یو به اندازه 

 یه شووده بود هم نیرفتو ا یم رونیب نیشوود با آبت یگرفته م میهر وقت تصووم
 ...شیزندگ یبرنامه 



سته و منتظر اومدن آبت یبدحال رو شتریحالو ب یب ش قعا واقعا بود...وا نیمبل ن
 ی...امروز روزگهید چکسینه با ه نیبره...نه با آبت رونیخواسووت ب یدلش نم

 نویا چکسیمن چرا ه ی...و خداوفتهیب یداشووت به حالو روز بد بود که امکان
 کرد... یدرک نم

از  دادو بعد رونیب یکه بلند شوود نفسووش رو با کالفگ شیزنگ گوشوو یصوودا
 یم نیزم یخندان از خونه خارج شووود...پاهاشووو رو یاز زهره  یخداحافظ

ش ش یو راه م دیک ست داخل ما ش سالم ارومنیرفت...ن سرش رو به  ی... دادو 
 با تعجب : نیزد...ابت هیتک نیماش ی شهیش

 _ سالم ...حالت خوبه...؟؟؟
بردو چشووماش رو  نییآره پا یبده سوورش رو به معن یجواب نکهیبدون ا چکاوک
 بست...

کرد که از اون  یباشووه نه...؟؟؟و خدا خدا م نجوریفکر کرد...حق داره ا نیآبت
چه  دیدونست با ینداشته باشه...چون نم دایبه  یزیچ شیشب بعد از م*س*ت

 نشون بده... یعکس العمل
ش  یشده بود ول لیبهش تحم ییجورا هیتولد  نیا نکهیرو راه انداخت با ا نیما

ندگ یبار تو نیاول یبرا مه ر یزیچ نیهمچ یبرا یکمکی شیز نا تهیبر  خ
 یخاطره  هیکنه به چکاوک خوش بگشره و  یخواسوووت امروز کار یبود...م

 کنارکه قرار بود به عنوان نامزد  یروز نیخوب سووواخته بشوووه...به عنوان آخر
 انیجر نیتموم کنه...ا زویخواسووت همه چ یچکاوک باشووه...آره روز آخر...م
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با نیاز ا شووتریب مه پ دین عادت م یم دایادا به نبودنش  کاوک   یکرد...چ
 کرد... یعادت م دیکرد...همونطور که خودش با

گاه مین که هنوز دلگ ین خت ...مشووخص بود  ندا کاوک ا ما نمرهیبه چ  ی...ا
و  نهیکنه آبت یکه فکر نم یزیافکارش به تنها چ یشوولوغ یدونسووت چکاوک تو

دشو خو یقیکرد با نفس عم یکاراش...دستش شروع به لرزش کرده بود...سع
از خودش نشووون  یحرکت و ضووعف نیآبت یخواسوووت جلو یآروم کنه...نم

بهتر بود زودتر ازش  دیمشووتش گرفت...شووا یرو تو بشیداخل ج رصبده..ق
 کرد... یاستفاده م

 رو به چکاوک : یرو نگه داشت ...با لبخند نیماش نیآبت
 ...میدی_ خب خانوم رس

ست ادهیخودش زودتر پ و س ش یشد...چکاوک با  شونه ب رونیب نیاز ما ه رفتو 
 شاپ راه افتاد... یبه سمت کاف نیابت یشونه 

 با شوق : نیشدن ...آبت ریها جا گ یصندل یرو یوقت
 ...؟؟؟میبخور ی_ چ

 خوام... ینم یچینگاه کردو : ه نیحال به آبت یب چکاوک
 ...ارنیب یزیچ هیگم  یخب پس خودم م لهیخ – نیآبت
شاره کرد...پ شخدمتیبا ذوق به پ و سرش رو تکون دادو  شخدمتیا با خنده 

قع هم ...همونموستادیا زیم یدستش باال یتو یتولد کیبا ک قهیعرض چند دق
 نیشووروع به نواختن آهنگ تولدت مبارک کرد و آبت شوواپیکاف یانوینوازنده پ

 آهسته خوند:
 شمعا رو... ای_ تولد...تولدت مبارک...مبارک...مبارک...تولدت مبارک...ب



 برگشت به گششته...به همون روز نحس... نیبه آبت رهیخ چکاوک
 ...یصد سال زنده باش ) _ فوت کن تا

 هورااااا...دختر گل بابا شمعا رو فوت کن.. – یعل بابا
 آره دختر گل مامان شمعا رو فوت کن... – مامان

 کنه... یم دیتو صحبت کردن از من تقل شهیهم ینیب یمامانتو م نیا – یعل بابا
 ...!!!؟ی_ ِا ِا علووووووووووووو

جان عل خانومم ول کن ای_  نه...فوت کن  نی... تک دخترمو لد  فا رو تو حر
 ...(ییشمعا رو بابا

 ...!!!!ی_ چکاوک...چکاوک...ه
کاوک نگ قطع شوووده و  یکه صوووداش م نیبه ابت جیگ چ گاه کرد...آه کرد ن

 هم رفته بود... شخدمتیپ
 شده...؟؟؟ یچ – نیآبت

 شده...؟؟؟ ی؛ چ ی: چ دویبه سرش کش یدست چکاوک
با فهم یچیه – نیآبت قدری...ا دمیبا ته  یذوق زده شووود ن ند رف نت ب که زبو

 گفت...؟ یم یانداخت...چ نیبه آبت ینگاه جینه...؟؟چکاوک گ
 ...رمیعکس ازت بگ هیحاال شمعا رو فوت کن  – نیآبت
 رو دستش گرفت... شیگوش و

 ...نجایازا می...برمیبر اینه...ب – چکاوک
 ا اخم:دستش رو گرفتو ب نیخواست بلند بشه که آبت و
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تار  نیبه نظرت ا ی... ولیو حق هم دار یدونم از دسووتم دلخور ی_ م رف
 یونت یکه م یزیاونوقت تنها چ ختمویتولدت برنامه ر یدرسووته...؟؟؟من برا

 ...؟؟؟میکه بر نهیا یبگ
 زد... یشور م یلینشست...دلش خ چکاوک

 رو باال اوردو : شیجو رو عوض کنه...دوباره گوش کمیکرد  یسع نیآبت
 _ خب اخماتو باز کن...شمعارم فوت کن...

شوق آبت ینم چکاوک ست  شمعا رو  نیتون سرش رو جلو بردو  رو درک کنه...
 هم باالخره عکسشو انداخت و آروم اروم براش دست زد... نیفوت کرد...آبت

عد که برا کویاز خوردن ک ب کاوک ب یقهوه  مار بود از  یچ ثل زهر  له م حوصوو
 ...یطال فروش یعنی نیآبت یخارج شدنو رفتن مقصد بعد شاپیکاف
لوغ پلوغ ش ابونیپارک کردو بعد گششتن از خ ابونیرو اونسمت خ نیماش نیآبت

 ...دنیرس یبه طال فروش
سرو نیآبت  یدادو ازش نظر م یم شنهادیرو به چکاوک پ نیسنگ یها سیمدام 

گاه م یخواسوووت...ول کاوک در سووکوت فقب ن  نیکرد...آخرش هم آبت یچ
 :یدلخورو عصبان

 ...میانتخاب کن زودتر بر زیچ هی...یناراحت دمی...فهمی_ اک
 کرد... یتموم م زویکردو همه چ یم دایساکت پ یجا هیبود زودتر  بهتر

 رونیانگشتر سبک و ساده رو انتخاب کردو زودتر از مغازه ب هی نیغمگ چکاوک
 رفت...

رفتن از تولد گ ی دهیعق نیفوت کرد...اصووال ا رونیبه بکالفه نفسووش رو  نیآبت
 رونیب دویخودش خر یانتخاب سیسوورو هیاول مسووخره بود...زود انگشووترو با 



کاوک ز تادهیدرخت ا هی ریرفت...چ به زم سوو پاش  نویو زل زده بود  ه ت هیبا 
 کرد... یاونور م نوریا گارویس

بدون توجه به چراغ قرمز وارد ...وخودش جلوتر گهید میبر ایکنارشووو : ب رفت
 کیزنگ خورد...درش اوردو خواست جواب بده...که  شیشد...گوش ابونیخ

مه ...همهنیزم یرو نیو پرتاب آبت نیترمز ماش غویج یلحظه غفلت و ...صدا
 به هم چشووم هی ی...توکدفعهی زی...همه چنییپا دیپر نیشوود و راننده از ماشوو

 زدن اتفاق افتادو...
شما نیشکه زل زده بود به ابت ابونیکنار خ چکاوک سته رو یکه با چ  نیزم یب

 زد به نیکه ماشوو دی...د دیزد...د یزد...دل م یشووور نم گهیافتاده بود...دلش د
باش رو زم نی...آبتنیابت با تاد... باش اف با تاد... تاده بودو...خون نیاف ...خون اف

ه شد...چشماش بست نیابت کینزد دویکش نیزم یکجا بود...؟؟؟پاهاش رو رو
باش تو با دماغش...امروز  یتو دیچیخون پ یخون غرق بودو...بو یبود و ...

س... شوود پ ینجوریبراش تولدت مبارک خونده بود...چرا ا نیتولدش بود...آبت
ستش نیزانو زد کنار آبت شتاش که به پو صورتش...انگ سمت  ستش رو برد  ...د

 ...نیپاشو...آبت نی...آروم زمزمه کزد: آبتدی...اشکش چکدیرس
 ...شیشناسی...خانوم مادیآمبوالنس ب دیگفت زنگ بزن یکی

 نی...باباش بود مگه نه...نه...آبتشناختشی...مومدیتق تق م یسرش صدا یتو
 رو گرفتو با: نیآبت یدونست...بازو یدونست...نم یبود...نم

 پاشو...بابا... ینکن...بابا...بابا عل تی...اذنیپاشو...آبت نی_ آبت
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شما دی...چرخوونسی...؟؟؟دگهیم یپوزخند زد...چ یکی صدا با چ  یسمت 
تولد  برام نی...آبتمارسووتانیب نیبر یبابامو نم چکدومتونیو*ح*ش*ی:چرا ه

 ...دیگرفت...من تولدمه...من تولدمه امروز...نگاه کن
شاره کردو: اون...اون کام ابونیسمت خ کی به سرش داره  ونهیا زده به بابام...

 ...ادیخون م
 ...رهیخواد ازم عکس بگ یگفت شمعارو فوت کنم...م نیآبت
 ...گهیباهم...پاشو...پاشو د میریپاشو عکس بگ نیرو تکون دادو: آبت نیآبت

 ...گهید نیبلند بشه...بگ نی...بگگهید دیمردم داد زد: شما هم بهش بگ سمت
 ...چارهیختر بزمزمه کرد...شکه شده د یکی

صورت آبت چکاوک شکاش رو پاک کرد... ستاش گرفتو در حال یرو تو نیا  ید
 بلند: یبا صدا دادیکه تکونش م

 پاشو.. ی....بابا...باباعلی...بابا پاشو...بابا علنی_ آبت
شش م یسوت تو یصدا صداش م یصدا ومدویگو  یزد...م یچکاوک که 

صدا شمش رو زد... شو باز کرد...نور چ ر نف هی یگفت بابا...؟؟؟...آروم پلکا
شمش رو باز کرد بب صورت  ندفعهی...ادینیکه گفت چ شمش رو باز کرد  که چ

 یبشووه...درد بد زیمخیکرد ن ی...سووعدیچکاوک رو د ی دهیو رنگ پر ونیگر
 ...دیکش ریسرش ت دویچیپ دنشب یتو

به که چکاوک با زل زده بود بهش. بیعج چکاوک ..خواسوووت بگه حالم خو
 :یا بهیغر یصدا

 ...شیاری...برام مونیچرخ کام ریبابا...نگاه عروسکم افتاده ز ی_بابا پاشد
 ...؟؟؟یگ یم ی: چ یگرفته ا ینشستو متعجب با صدا نیآبت



کاوک با عل نشیاشووواره کردو: بب یبه سوومت چ با هاش... نا برام  شوووهی...میاو
 ...شیاریب

گفت  یکی...دیند یزینگاه کرد... چ کردیکه چکاوک اشاره م یبه اونسمت نیآبت
رو  ادهیتو پ دیرو ببر ایهند لمیف نیگفت ا گهید یکی...جوون زنت شکه شده...

به...؟؟؟پاشووو نیمردموعالف خودتون کرد ..راننده خم شوود و آقا حالت خو
 ...مارستانیب میبر
 حالم خوبه... ستیالزم ن – نیآبت
 : رو و ادهیپ یچکاوک رو هم بلند کرد...لنگ زنون بردش تو ستادویدرد ا با

 ...حالمم خوبه...نی_ چکاوک منو نگاه کن...منم آبت
کاوک به آبت چ گاه کردو: آبت نیبا ترس  جا بر نین تاده اون بام اف کمکش  میبا

 شده... ی...همه جا خونادی...سرش داره خون ممیکن
 شده... یدامه داد: دستام خونبه لباسشو ا دیرو کش دستش
بره  دی...با ی...کمک بابا علمیبر می: بردویکشوو نیهاش رو از دسووت ابت شووونه

 شه مگه نه...؟؟؟ ی...سرش زخم شده...آمپول بزنه خوب ممارستانیب
با عل یگ یم یدار یقرار رو گرفتو: چکاوک...چ یچکاوک ب نیآبت با  هیک ی...
 ...کجاست...؟؟؟گهید

کاوک خ چ مت  فت سووو گر نگشوووت اشوووارش رو  بونویا هاش ا نا : او
 ...اوناهاشش...نگاه کن....عروسکم هم اونجا افتاده...

...چش شووده بود...؟؟؟دسووتش و گرفتو دیکشوو شیشووونیدسووتش به پ نیآبت
 : دیکش غی...که چکاوک جنیسمت ماش دشیکش
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 ...ادیداره خون م می...سر بابا علنجاستی...بابام هنوز امیری_ کجا م
 م*س*تأصل کمر چکاوک رو گرفتو: بس کن چکاوک... نیآبت

دسووتو پا زد که خودش رو رها کنه و : ولم کن...ولم کن...من بابامو  چکاوک
ل یم ع با  با بودیخوام... نداده  قول  گه  م بر ی... مان  ما هر  میبا  شووو

 ...میشه ها...پاشو بر یم ری....پاشو...دیباز
 نی..ا.ی...بابا علیزد: بابا عل غی...که چکاوک ج نیبردش سوومت ماشوو نیآبت

 بره...کمک...کمک... یآقاهه منو داره با خودش م
 بودن به تماشا... ستادهیا یبا کنجکاو مردم

نه چکاوک فرصووت ک نکهیو قبل ا نیماشوو یبه زور چکاوک رو نشوووند تو نیآبت
 رو زد... یبشه خودش هم سوار شدو قفل مرکز ادهیپ

کاوک جا م: ادیبا دادو فر چ جامیمنو ببر یخوا یک بام  با بدون   یی...من 
 ...امی...نمامینم
چ م نیبا مشووت به سوورو صووورتش زد....آبت نویسوومت ابت دیخودش رو کشوو و

 دستش رو گرفتو:
 _ چکاوک تمومش کن...تمومش کن...

 ولم کن...ولم کن... – چکاوک
شد : من بابامو م صداش سته تر  سرشابونهیخ یخوام...بابام هنوز تو یآه ... 

 داره...
 ...نیب*غ*ل آبت یحس شده افتاد تو یقطع شدو ب صداش

 با وحشت از خودش دورش کردو: نیابت
 ...چکاوک...ی_ چکاوک...چکاوک...ه



خه چ ینم جواب عه...ا هیشووود  یداد...غش کرده بود...آ فا چ نیدف  یحر
 .حالت مثل...مثل.. نینبود...ا یشکه شدن معمول هی نیبود...؟؟؟ا

...بعدا انمارستیکمربندش رو بستو گاز داد به سمت ب شویصندل یرو نشوندش
 بود...!!! یمثل چ دیفهم یم

ستو تک در صبواریزد به د هیاتاق رو ب شوک ع صبی...چرا... شار ع  نیو ا ی...ف
 یسوورش م یدکتر تو یحرفا چرا چکاوک بهش دچار شوووده بود...؟؟؟حرفا

 قدم یحمله دست داشته...صدا نیدر ا یروان ی نهیزم شی...مطمئنا پدیچرخ
سمتش م یتند یها ش یکه به  چکاوک که  یطرف خانواده  دیاومد نگاهشو ک
 ...ستادنیکنارش ا دهیرنگ پر یصورت ها با

 ...؟؟؟چکاوک کو...؟؟؟نیشده آبت یچ -خان با نفس نفس حشمت
ها دینترسوو – نیآبت با آرام بخش  به فقب  ده شووو قیکه بهش تزر ییحالش خو

 ...دهیخواب
 افتاد...؟؟؟ یآخه چه اتفاق –با بغض  زهره

 ...یدکتر گفت شوک عصب – نیآبت
 شونش رو گرفتو : نیخواست بره داخل اتاق که آبت آراد

 من ازتون چند تا سوال دارم... دشینیبب نکهی_ قبل ا
 یحضووور ناگهان یکه برا یداسووتان دمیدادو: من از اول فهم رونیرو ب نفسووش

کاوک تعر کاوک دارو نیکرد فیچ عدا هم مطمئن شووودم...چ غه...و ب  یدرو
 یلداره...و حاال باباع یروان ی نهیزم شیکنه...دکتر گفته پ یاعصاب مصرف م

 حشمت خان...؟؟؟ نیستی...؟؟؟مگه شما پدرش نهیک
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 ...؟؟؟یشناس یرو م یتو از کجا عل -حشمت
 ...کرد یدام اسمش رو صدا مبشه م هوشیب نکهیامروز چکاوک قبل ا – نیآبت

 بود...نه...؟؟؟ دهیانداخت...وقتش رس نییسرش رو پا حشمت
 رو بدونم... تیدونم که واقع یمن حق خودم م – نیآبت

 یچشووماش رو باز کرد...چند بار پلک زد و به اطراف نگاه کرد..تو چکاوک
ت تخ یکه فکر کرد...با ترس رو کمیشووده بود...؟؟؟ یبود...چ مارسووتانیب

ست...آبت ش س نین صادف کرد...نح ن رو هم گرفت...اال نیروز تولدش آبت یت
 کجا بود...؟؟؟حالش خوب بود...؟؟؟

ستش ب سرم ش رونیرو از د سته بازش کرد...که با دیک سمت درو آه ...رفت به 
حشمت خان بود که  ی...صداستادیخانوادش همونطور پشت در ا نویآبت دنید

 گفت:
تم داش یسع یاورد...ورشکست شدم...به سخت ایقلو به دن که زهره دو ی_ سال

تونسووت به بچه ها برسووه...پرسووتار  یبودو نم فیسوور پا بمونم...زهره ضووع
ادم خانو یشرکتم...وضعم خوب نبود ول یاز کارمندا یکیاستخدام کردم...زن 

 برام مهم بودن... یلیخ
ستانیب یسرگرم کار بودمو زهره هم مدام تو من ستر مار وز ر کیشد... یم یب

ها ا یکه از صووبح تو با گر یاونور م نورویاداره   هی هیرفتم...زهره زنگ زد ...
خودم رو رسوووندم  عینداخت...سوور یگفت که وحشووت به تنم م یم ییزایچ

..شرکت گرفتم . وزده بود...سراغ کارمندم ر بشیخونه...پرستار با دخترم پونه غ
شون رفتم ول شوندیپ یزدم ول یته بودن...به هر درازونجا رف ینبود...به خون  ا

 بود... هیو رق ینکردم...اسم اون کارمندو زنش ...عل



 ممکن بود... ریغ نیدهنش گشاشت...ا یدستش رو رو دویکش ینیه چکاوک
شمت شتم ول – ح شون گ شده بودن رفته بودن دهیفا یب یسالها دنبال  بود ، آب 

شتو  20...نیزم یتو  یاومدو خودش رو پونه معرف یدختر یروز کیسال گش
مادرش مطمئن تر...اون  دنیشووناسوونامش مطمئن شوودم ...با د دنیکرد...با د

 دختر چکاوک بود...
ه رو ک یتیخواستم واقع ی...ممیو رهاش کرد میکرد ما دورش انداخت یفکر م و

 دمیهمف یازش پنهان کرده بودن بهش بگم و خودمونو تبر ه کنم ول هیو رق یعل
 کیم دخترم ه نویماش ریروش رفته بوده ز یجلو یداشته...عل یتلخ یگششته 

که چکاوک حال  دمیفهم هی...بعد از مرگ رقیروان مارسووتانیب یسووال بسووتر
 یپنهان کردم...و بعدش رو هم که خودت م توینداره پس واقع یمساعد یروح

 ...یدون
ض یحاال معن نیسکوت کرده بودو غمگ نیآبت  یچکاوک رو م یحرف ها یبع

 ...دیفهم
 یدروغ م یاز اشووک درو باز کردو لرزونو بلند: دار سیبا صووورت خ چکاوک

 ...یگ
 شکه برگشتن طرفش... همه
 دخترم... – یبا ترسو ناراحت زهره

 ی...مامان بابایگ یدروغ م ی...بازم داریگ یدروغ م یدار – هیبا گر چکاوک
نا ا ییآدما نیمن همچ ه خودتو تبر  نکهیا یو نکردن...تو براکار نینبودن...او

 ...یکن یاونا رو گ*ن*ا*هکار م یدار یکن
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سش چنگ زدو با التماس : بگو که دار یروبرو رفت شمت...به لبا غ درو یح
 ...!!!گهی...؟؟هان...؟؟؟بگو دیگ یم

انداخت...چکاوک به زهره نگاه  نییسوورش رو پا یخان با ناراحت حشوومت
 دخترم... ستیکرد...زهره اشکاش رو پاک کرد. : دروغ ن

مگه نه...؟؟؟بگو که  یگ یرفت سوومت آراد و: آراد تو راسووتشووو بهم م نباریا
 دروغه...

...چه دروغ باشووه چه نباشووه زمیچکاوک رو ب*غ*ل کردو : آروم باش عز آراد
 گششته... گهیحاال د

کاوک ها نیاز ب خودش رو چ  یخوام...نم یو : نم دیکشوو رونیآراد ب یبازو
نه...؟؟؟ ته  با عل یعنیخوام...راسوو مانم منو دزد مویبا بودن...؟؟؟آخه  دهیما

 شه... یچطور امکان داره...؟؟؟آخه مگه م
 یشووه...نم یشووه...نم یشووه...نم یدسووتاشووو : نه نم نیرو گرفت ب سوورش
 شه... یشه...نم

ساعد ا نفس سرش گ نیکم اورد...هنوز حالش م شار نبود... ر رفتو در براب جیف
 شد. نیپر از اندوهو مبهوت روبروش پخش زم یچشما

شوود تا تحت درمان روانپزشووک و متخصووص مغزو  یهفته بسووتر کی چکاوک
به  شووونییگفتن و نگفتن جدا نیهم ناراحتو کالفه ب نی...آبترهیاعصوواب قرار بگ

شوود قصوود کرد که به  یچکاوک دودل بود ...آخر هفته که چکاوک مرخص م
 هرو ک تولدش ی هیدسته گلو هد کیرو گرفته بود... مشیمالقاتش بره....تصم

 ...رفت مارستانینکرده بود ...دستش گرفتو به ب دایفرصت دادنش رو پ
 ...دیراهرو بود که بهش رس یتو آراد



 سالم اقا آراد... – نیآبت
 ازت نبود... یهفته خبر نیا ی...کجا بودنیِا سالم آبت – آراد

 سرم شلوغ بود...شرمنده... یلیخ – نیآبت
 ر دارم...کا ابونیسر خ هیمنم برم  نیدشمنت شرمنده...برو تو چکاوکو بب – آراد

 موافقت تکون دادو داخل اتاق شد... یسرش رو به معن نیآبت
شد و  یچشماش پر از خوشحال نیآبت دنینگاشو از پنجره گرفتو...با د چکاوک

 تخت نشست... یصاف رو
 سالم... – نیآبت

 ...؟؟؟ینیمنو بب یسالم ...اومد –با ذوق  چکاوک
 کنار تخت نشست... یصندل یزدو رو یلبخند نیآبت

 که بهت دروغ گفتم...؟؟؟ یستیازم ناراحت ن یعنی – چکاوک
 ...؟؟؟یچه دروغ –رو زد به اون راه  خودش نیآبت

 ....گهید نایهمون خانوادمو ا – چکاوک
 انداخت... نییسرش رو با غم پا و

صورت چکاوک که تو نیآبت ستا نیا یبه  شده بود و د رزونش ل یهفته الغر تر 
حالش اون  نیحالو روز...درسوووت بود که با ا نیهفته و ا کینگاه کرد...فقب 

 کرد...؟؟؟ یموضوعو مطرح م
دونسووت چرا  یدفعه تمومش کن...نم کیزد که عقبش ننداز  بیخودش نه به
شده...حال بد چکاوک رو م یب نقدریا ساس  یو درک م دید یرحم  کرد...اح

 که ممکن بود بهش بخوره... یدونست و ضربه ا یچکاوک به خودش رو م
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 یز ته دل براا نکهیو ا میتموم کن زویخواسووت بگه همه چ یحال که م نیع در
ش هیچکاوک ناراحت بود... یناراحت سرک ساس  ساز مخالف م یاح  یدرونش 

 یکنه ازش م یچکاوک مخالفت م هیکرد که بعد از گفتن قضوو یزد و زمزمه م
بشووه...که  نطوریخواسووت ا یبود که دلش م یخواد که بمونه...آخر سوونگدل

کنه  دایاطر پخ نانی...و اطمنهینگه داشووتن خودش بب یچکاوک رو برا یاشووکا
تونست  یعشاب آور بود که اونموقع هم نم نیا یکه چکاوک دوستش داره...ول

و غرور  یطرف هم با خودخواه هیاز  یکرد....ول یم تشیاذ نیبکنه...ا یکار
به  دی...و اون نبابهمرت زیکرد...که بعد از نبودن چکاوک همه چ یفکر م نیبه ا

سوزونه دست از هدفش برداره  یتندو داغ که تاروپودش رو م یتپشا نیخاطر ا
شه...اون مطمئن بود که م یهمه چ الیخ یو به خاطر چکاوک ب سرپا  یب تونه 

 ریغ یرفت و بعد از گششووت چند سووال با کسوو یم ادشی زیبمونه...همه چ
 ...دش یداد و خوشبخت م یم لیچکاوک خانواده تشک

و زاشت یتناقضو ضد حاله درونش رو کنار ماحساسات م یهمه  دیاالن با پس
تإسووف بودن برا کاوک رو تموم م یم مه چ یچ به ه مه م زیکردو   یخات
ندگ نا ز ندگ یداد...مطمئ کاوک بود...دلش از ا یخودش مهم تر از ز  نیچ

 استدالل به هم خورد...
 : ومدیکه از ته چاه م ییو با صدا دیکش یقیعم نفس

 باهات صحبت کنم... یخوام راجع به موضوع ی_ چکاوک ...م
شما چکاوک شما رهیخ نیبراق منتظر نگاهش کرد...آبت یبا چ زش سب یبه چ

صم هی یبرا شد ول مشیلحظه در ت ست   یزبونش کار خودش رو کردو ب یس
 مقدمه:



 ...میتمومش کن ای_ ب
 رو...؟؟؟ ی: چهیقض دنیبدون فهم چکاوک

ش خودمون تموم نیب ای...من کارام درست شده...برو یالک هینامزد نیا – نیآبت
 یمدت هم م نیا ی...تومیبا خانواده ها مطرحش کن گهیدوماه د یکیو  میکن
پدرت بگ یالک یتون تا من بهشووون یو ازم خبر دار ینیب یکه منو م یبه  ...

 بگم...
 میخواسووت یانداختو : باالخره که م یو مبهوت چکاوک نگاه جیصووورت گ به
 ...میاالن انجامش بد ای...پس بمیرو تموم کن یباز نیا

 ...؟؟؟یباز – دهیرنگ پر چکاوک
باز – نیآبت گه غیآره  ظار داشووت نیاز ا ری...م  یزیچ نی...از اول همچیانت

 که نرفته... ادتیقرارمون بود...
 نیا نه تا یبدجنس بود ول نیکرد...آبت یبه تمام معنا احسوواس مرگ م چکاوک

اوضوواع  نیا یآمده که تو دیکرد با اون دسووته گل رز قرمزو سووف یحد...فکر م
 حاال... یوحشتناک کنارش باشه...ول

 یم ینجوریا یدیگششووتمو فهم نکهی: به خاطر ا یرفته ا لیتحل یصووودا با
 ...نه...؟؟؟یکن
بده بودنش متنفر بود...نم نیاز ا نیآبت تا ا ینقش آدم  جایخواسوووت   شیپ ن

عهیبره... کاوک مشووود دهیکشوو کدف گاه لرزون چ ثل ن  ی...دسووتو دلش م
نده ا ی...دلش مدیلرز با همون خ گه دروغ گفتمو  مد یخواسوووت ب  ونیکه 

 دیجوره...به خودش قول داده بودو با چیشد...ه ینم یچکاوک بود بخنده...ول
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نه زم یموند...م یروش م بدشووو بز پدر م*س*ت  یکارو م نیا نویخواسوووت 
 کرد...پس...

که من بخوام  نیب یزی...از اول چسوووتین یزیچ نینه همچ – نیآبت ما نبود 
 داشته باشم... یناراحت باشم و باهاش مشکل یپنهان کار نیبخاطر ا
سوپ...اون  نیشده به ا ریتحق چکاوک سه...اون  فکر کرد که پس اون ب*و*

 نیکه ا یآخر..اون تولد یروزا نیمهربون ...اون نگاه پر محبت ا یحرفا و کارا
 یبا همه  نکهیا یعنیکرد...همش دروغ بود...؟؟؟ یره بهش فکر مسوو هیروزا 

مقانه اح یشه یاند هیشک کرده بود که دوستش داره ...همش  نیآبت یایبدجنس
 بود...؟؟؟

 ...میتمومش کن ایب – نیآبت
بس بود  یتوانش چنگ زد...احسوواس سووقوط داشووت ول نیبه آخر چکاوک

 ینیاون آبت نیروبروش بس بود...ا یشده  بهیغر نیآبت یضعف...حداقل جلو
عاشووقش شوووده بود نبود...ا قدریکه  ظه و ب یب ن  یرحم...االن مرد یمالح

خم شوودن  یاشووکاش رو نداشووت...کمرش آماده  دنیروبروش بود که حق د
 نباری...ایخواهش کردن...ول یو ...لباش آماده  دنیبار ی آمادهبود...چشماش 

شه...نم ینه...نم شت خرد ب شت یزا ست که ا ی...نمزا شت...خوا  از نبارویزا
 خودش محافظت کنه...

ستو سردو ب خی خوا شماش  ست...چ صدا  یب شدو...لباش به پوزخند  روح 
 زل زدو : نیآبت یتخم چشما یباز...گستاخ تو یدار



...؟؟؟که ازت خواهش کنم...نه نرو یهست یمنتظر چ افهیق نی_ خب االن با ا
 ایکنمو اشووکو آه راه بندازم...خنده داره...ب یهند رویکنارم بمون...؟؟؟که قضوو

 ...میبخند یفکر نیبه همچ
قه قهش اتاقو پر  یزد...صوودا یکه دسووت م یرو به هم زدو در حال دسووتاش

 خندش رو تموم کرد...اشک چشمش رو گرفتو : نکهیکرد...بعد از ا
از  نم زمیبوده...؟؟؟نه عز یتو باز یروزا که گششووت فقب برا نیا ی_فکر کرد

 از تو ل*ذ*ت بردم... شتریب یلیخ یباز نیا
اروند خ یگردنش رو م یالیخ یکه با ب یفوت کردو در حال رونیرو به ب نفسش

: 
خسته شدم...خوبه که کارات درست  یتکرار یباز نیاز ا گهی_ راستش منم د

 تحملت واقعا برام سخت شده بود... گهیشده...چون د
داشت کردو باور ن یبه دختر متفاوت روبروش نگاه م یمتعجب و عصبان نیآبت

 ...دیشن یرو که م ییحرفا
 ازت خسته شده بودم پس... گهی: د نیزدو روبه آبت یلبخند مسموم چکاوک

 ...!!!ی...گم...شی...بریتون یشمرده ادامه داد: م شمرده
 ...؟؟؟ی: چ دیدندوناش غر نیاز ب نیخشمگ نیآبت

 ...یگم ش یبر یتون ی...گفتم مزیعز یدیاشتباه نشن – چکاوک
با حرص فکر  تیوضووع نیتحمل ا گهی...د دیاز جا پر نیآبت سووخت بود...

با من هم عق تونم بدون عشاب  یم ینجوری...چه بهتر...ادسوووتیکرد...پس 
 ...میوجدان برگردم سر زندگ
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 کنار تخت... پشتش رو کرد به چکاوکو: زیم یتولدش رو گشاشت رو ی هیهد
 خداحافا...._ 
 زد... رونیاز اتاق ب و

شت رو یبه در ...لبخندش از رو رهیخ چکاوک ستش رو گشا  یلبش افتاد...د
صورتش خ ی...چرا نمیقلبش ...لعنت شد....رفت به هم سیزد... شک   نیاز ا

...تموم شوود...چطور تونسووت یراحت نی...گفت خداحافا...بازم به همیراحت
 ی مههرفت... نیَکسووش بگه برو گم شووو...به هق هق افتاد...آبت نیتر زیبه عز

و با  دیتخت...مشتشو به بالش کوب یآرزوهاش رو هم با خودش برد...افتاد رو
 درد زمزمه کرد:

دسووته گل  نیچرا همچ یبر یخواسووت یمعرفت اگه م ی...؟؟؟بیچرا رفت -
...چرا یخند زداتاق به روم لب یتو یاومد ی...چرا وقتیبرام اورد یخوشووگل

کل قلبمو با خودت  یقلبم که حاال بخوا یتو ی...چرا اومدیدیبرام کادو خر
 ...؟؟؟یببر

 محتاج آغوشتم... شهیاز هم شتری...؟؟؟االن بیی...کجاخداااا
ز ا لشوویبارو بند دیزود با ای ریاحمقانه د یوار دیدونسوت که با اون همه ام یم

 کرد...؟؟؟ ینفسش هم درد م یحاال چرا حت یجمع کنه...ول نیکنار آبت
تا  دیچک دویچک دویچشوومش چک یصوودا شوود و اشووک از گوشووه  یب شیگر

 یشوود همه  یم داریب یسووراسوور کاب*و*س...کاش وقت یخوابش برد...خواب
 نبود...کاش...!!! شتریکاب*و*س ب کیهم  تیواقع

ز چند رو نیا یمانتوش رو بست ...بس بود هر چ یرو باز کردو دکمه ها پنجره
 به سوورش ییهوا هیتا  رونیرفت ب یخونه موندو غصووه خورد...بهتر بود م یتو



 یقیانداختو با نفس عم ینگاه نهییآ یرنگ خودش تو یبخوره...به صووورت ب
 از اتاق خارج شد... دیکه کش

 و: ستادیزهره روبروش ا دیپله ها که رس نییپا
 دخترم...؟؟؟ یر یم یی_ جا

 ...رونیسر ب هیرم  یم – چکاوک
 ...؟؟؟نیآبت شیپ – زهره

 زدو : آره... یزهر خند چکاوک
 خوش بگشره... – زهره

سه که چکاوک  یبا لبخند و صورت چکاوک رو بب*و* سرش رو برد جلو تا 
 عقبو اخم کرد... دیناخوداگاه کش

 ..من...خواستم. یمن...نم -هول شد...با تته پته زهره
شت حرف د چکاوک سبوندو  یبزنه لباش رو به گونه  یا گهینشا سرد زهره چ

 آروم زمزمه کرد:
 _ چقدر من ترسناکم ....نه...؟؟؟

بغض کردو نشاشووت چکاوک ازش دور بشووه...دسووتاش رو دور کمرش  زهره
 حلقه کردو:

 ...یهم ترسناک یلی_ خ
 زدو: شرمنده... ینیلبخند غمگ چکاوک

 ...زمیدشمنت شرمنده عز – زهره
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ت ابراز احساسات عاد نی: راستش هنوز به ا دویبه لباسش کش یدست چکاوک
 نکردم...

 شه... ینداره...درست م یدوقدم ازش فاصله گرفت و : اشکال زهره
 دستش رو بلند کردو : خداحافا... چکاوک

 دهیبودنش با مامان باباشووو شوون تیواقع یدوهفته از وقت بایرفت...تقر رونیب و
از  شووتریاز همه کس...ب زویگششووت...ناراحت و دلخور بود از همه چ یبود م

حالشو خراب تر کرده بود...قدم زدو قدم  یطیشرا نیهمچ یکه تو نیهمه از آبت
قدم زد...م به خ یزدو  نه   یبازم...نم ی...ول زایچ یلیخواسوووت فکر نک

ه رفتار خودش ک دویچرخ یسوورش م یتو هیبه ثان هیثان نیآبت یشووود...حرفا
 ی...اصال و کال اوضاع مزخرفیشاک گهیوقت د هیشدو  یم یازش راض یگاه

شت... یبود که دوم  نیا یوت نکهیسرش...ا یهم افتاده بود تو گهیفکر د هیندا
ه نه نکرده و از اول  خان درخواسوووت خو نه  دفشمدت از بهمن  گرفتن خو

هدف  نیهمچ ییجورا هیعوض شوووده بود و  یلیحاال اوضووواع خ یبود...ول
 هیسوواعت ...فقب  هیشوود  یم ای...خدادیکشوو یقیبره به درک...نفس عم یچرت

 شد...؟؟؟ یم یخال زیساعت ذهنش از همه چ
************************ 

 گهیدسووتاش گرفت...سوورش د نیمبل اتاقش نشووسووتو سوورش رو ب یرو نیآبت
 یسرش م یچکاوک تو یو کارا و حرفا ریشد...اتفاقات اخ یداشت منفجر م

بازم  یکه چکاوک گفت و....واااااا یاز همه اون کلمات آخر شووتریب دویچرخ
داغ کردو حرصووش دراومد...برو گم شووو...؟؟؟...موهاش رو  شیاداوریبا 

ش ست دکمه  یشد م یم ی...چدیک شو بزنه تا  یتون ساعت  کیخاموش مغز



 یک جدا بشه تا ذهنش آروم بشه...ولخواست از چکاو یآسوده باشه...مثال م
 حاال...

ستش رو باال اورد...دکمه  یصدا صدا یتلفن اتاقش نگاه خ  یقرمز رو که زد 
 یمهندس...خانوم الهام رافع اجازه مالقات م یکه گفت : آقا دیچیپ یمنشوو

 خوان...
 یم یا گهیذهنشووو مشووغول شووخص د دینشووسووت...خودش بود...با صوواف
دو بو دشییمورد تأ یو رفتار یلهام رافع که از لحاظ ظاهربهتر از ا یکرد...ک

 کرد... یصدوهشتاد درجه با چکاوک فرق م
 منتظر شد...الهام در زدو بعد ستادویکنه...و صاف ا شییگفت راهنما یمنش به

شدن به اتاق با لبخند مل ش حیاز وارد  ست دادو د نیسالم کرد ... به آبت ینیریو
 هر دو نشستن...

 یخدمت م یمهندس که من هر دفعه بدون وقت قبل یاقا دیواقعا ببخش – الهام
 رسم...

 خانم مهندس... هیچه حرف نیا – متیبا مال نیآبت
در حال مرتب  دویزده بود کشوو رونیبه موهاش که از شووال ب یبا ناز دسووت الهام

 ...نیبه من لطف دار یلی: شما خینازک یکردنشون با صدا
 درسووت کنه بدون شووویخواسووت روسوور یم ی...چکاوک وقتدیپر نیآبت لبخند

 دادیو محکم موهاشووو هل م نییپا دیکشوو ی...اونو تا دماغش م یظرافت چیه
شما یمودبانه جوابش رو م نقدریا نیعقب...و اگه آبت درشتش درشت  یداد چ

 یابه لب یموند...نگاه یباز م مهیکوچولو و سوورخ رنگش ن یشوود و لبا یتر م
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شت صورت یگو شنا چیرنگ الهام انداخت...ه یو  شت...به ام ییحس آ  دیندا
 زد... یم دیلب دخترا رو هم د گهیخدا د

کاوک لحظه هم چ هیمبل جابه جا شد... یکالفه رو دویکش شیشونیبه پ یدست
 رفت...َاه... ینم رونیاز سرش ب

 مهندس...؟؟؟ یآقا – الهام
 جانم...؟؟؟ –هول شده  نیآبت

 زد که گونه هاش چال افتاد... یبیلبخند دلفر الهام
 یزد...گونه هاش برجسووته م یلبخند م یچکاوک چال گونه نداشووت...وقت نه

 شد... یمشخص م دشیمرتب و سف یزدو دندونا یشدنو چشماش برق م
 ...؟؟؟نیمهندس متوجه شد یآقا – الهام

 جلوش گرفتو: زینگاهشو از م جیگ نیآبت
 متوجه نشدم... دی_ ببخش

 شده...؟؟؟حالتون بده...؟؟؟ یزیچ – یبا نگران مالها
 شده...؟؟؟حالت بده...؟؟؟ یزینگران چکاوک : چ یگزگز کردو صدا نشیس

 یگرفت...و دستا یبود تا بازم مثل اون روز ازش آرامش م نجاینگاهش ا کاش
 ...؟؟؟!!!نیکه شونش رو تکون دادو:آبت فشیظر

صدا م چقدر شنگ  سمش رو ق  یو تعجب یسوال ییجورا هیزد ...نه...؟؟؟ یا
 باهم...

 ی هبیاومدو صووورت غر رونیفکر ب یجلوش ...از تو وانیل هیگرفته شوودن  با
 چکاوک رو گرفت... یصورت آشنا شده  یالهام جا

 ...دیآب بخور کمی – الهام



 آب بخور... کمیچکاوک :  بازم
 خوام... ینم -

 ...یریاز دستم م ی....؟؟؟داریخوا ینم یچ یعنی: یبا اخم ناز چکاوک
قلپ ازش نخورد که چکاوک نگاهش  هیآب...چرا  یکاسووه  ریاونروز زد ز چرا

 چشماش کدر نشه... ینشه...که سبز نیدلخورو غمگ
 مهندس... یمهندس...آقا یآقا – الهام

ست نیآبت ش ید صورتش ک شستادیو ا دیبه   هی...ستیمن حالم خوب ن دی: ببخ
 ...دیاریب فیتشر گهیروز د

 برداشتو در برابر صورت مبهوت الهام از اتاق خارج شد... فشویک و
مورد  یو رفتار ینفر مثل الهام رافع که از نظر ظاهر هیبود که فکر کنه  مسووخره

تونه ذهنشووو  یکرد...م یبود و صوودو هشووتاد درجه با چکاوک فرق م دشییتأ
 مشغول کنه...

 نیراه شوورکت آبت یبودو تو ریاومد که اشووکاش سوورازبه خودش  یوقت چکاوک
شکاش رو پاک کرد...د یقدم م شت  نیاز ا گهیزد...با حرص ا ضعف دا همه 

م هم  به  لش  م یحا ن چرا  عهیتونسوووت  یخورد ... ف لشیخ یب کد  ا
شه...؟؟؟همونطور که آبت شته بود اونم کنارش بزاره...ول نیب  ینم یکنارش گشا

 یاز اول تا آخر و از آخر به اول دوره م زیسوورش بود...همه چ یتو امشوود...مد
تند راهشووو به سوومت پارک کج کرد که  یو با قدم ها نییشوود...َاه...با سوور پا

سم شت رو یبرخورد کردو ب یمحکم به ج شو  نیزم یتعادل از پ افتاد...دماغ
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شما دویمال سر زیر یبا چ سته بودو دل و رو یشده به پ ش  ی دهکه روبروش ن
 : تیکرد نگاه کردو با عصبان یرو جمع م شیوشگ

 آقا ...!!!جلوتو نگاه کن... ی_ ه
ه مقابلش رو بد یحق به جانب سرش رو بلند کرد که جواب شخص پروو پسر

و بدون مکث و البته  عیچکاوک افتاد سوور یاشووک یتا نگاهش به چشووما یول
 مقدمه: یکامال ب
 براتون افتاده...؟؟؟ ی_ اتفاق

 ...؟؟؟دیزدو: نگران یپوزخند چکاوک
 دونستم که بپرسم... میانسان ی فهیخب وظ ی: نه ولپسر

 ممنون باشم...؟؟؟ دیلبشو کج کردو: خب االن با چکاوک
 چرا که نه... نیزدو: اگه دوست داشت یالیخ یخونسرد لبخند ب پسر

 اخم کردو: نه دوست ندارم... چکاوک
 نیخوا یم ای...نیدسووتش رو گرفت به سوومتشووو: کمکتون کنم بلند بشوو پسوور

 ...نیجواب منو بد نوینیبش
ا تکوند ب یکه مانتوش رو م یبلند شوود...در حال نویدسووتشووو زد به زم چکاوک

 :هیکنا
 بهتون خوردم... دمتونویکه ند دی_ ببخش

 کنم... یخواهش م – پسر
 گفتم...؟؟؟ یم یا گهید زیچ دیبا -با حرص نگاهش کرد که پسر چکاوک



 دیبته که باکنه : ال یسرش خال تشویکرده بود عصبان دایپ ویکیکه انگار  چکاوک
 یم یاز من عشر خواه نویدیکشوو یخجالت م دی...بانیگفت یم یا گهید زیچ

 ...نیکرد
سر ش پ سرخو شاک ی افهیبه ق یبا   دیادختر روبروش نگاه کردو:چرا ب هیبانمکو 
 کردم...؟؟؟ یم یکار نیهچ

 بله...؟؟؟ -چکاوک
 نویکه شووما به من خورد یکردم ...در حال یم یمعشرت خواه دیچرا با – پسوور

 از هم بپاشه... میگوش نیباعث شد
 رو باال اوردو نشون داد... شیگوش یها کهیت و

شو به کمرش زدو: پس حاال البد من با چکاوک ست  یازتون معشرت خواه دید
 کنم...

 ...؟؟؟نیزدو: مگه شک دار یثیلبخند خب پسر
تازه  چکاوک به  دهیآدم پرو تر از خودش د هیکه  ند اومده زل زد  با زبون ب بود 

 پسر...
 ...دی...ببخشدیسر دادو : ببخش یبلند یپسر خنده  که

شاش رو به دختر اخمالو خندش صورت ب شد با  جلوش: خواهش  یکه تموم 
 ...دیکنم ببخش یم

 کرد... دنینازک کرد که پسر دوباره شروع به خند یچشمپشت  چکاوک
کاوک به زم چ پاشووو   دیکن یمنو مسووخره م نی: داردویکوب نیبا حرص 

 ...آره...؟؟؟
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 ندارم... یدستش رو باال اوردو: نه به خدا...منظور پسر
 نشستو: مکتین هی یبه سمت پارک...رو دیتوجه راهشو کش یب چکاوک

 بودا... یا وونهی_ عجب د
 بود...؟؟؟ یا وونهیعجب د یاز ب*غ*ل گوشش گفت: ک ییصدا هیدفعه  هی

 یک دیباال و پسوور که دنبالش اومده بود کنارش نشووسووتو: نگفت دیپر چکاوک
 ...وونستید

 ...؟؟؟ستیشدو: معلوم ن نهیدست به س چکاوک
ک: نکنه  یبه دورو اطرافش نگاه کردو اخر رو پسوور چکاوک مکث کردو با شووَ

 ...؟؟؟نیگ یخوتونو م نیدار
 ...؟؟؟هی: شما مشکلتون با من چدویکش یزیر غیج چکاوک

 ...!!!ی:مشکل چه مشکلپسر
 ...؟؟؟نینشست نجایا یچ یکم اورده بود: االن شما برا گهید چکاوک

 ...ینجوریشونش رو باال انداختو: هم یالیخ یبا ب پسر
 دندون قروچه کردو زل زد به جلوش که پسر: چکاوک

 دیشما به من بخور نکهی...قبل ارمیگ یم کیرو به فال ن ییآشنا نی_ من ا
 بهش نگاه کرد که دستاش رو باال بردو: زیت چکاوک

شتن خبر بد نکهیخب...قبل ا لهی_ خ شت تلفن دا شما بخورم...پ رو  یمن به 
حاال حالم  یکردم حاال حاال ها حالم گرفتسووت...ول یدادن...فکر م یبهم م

 ...دمیخند یخوبه و به لطف شما کل
 کردم خودم خبر ندارم... یم یطنز باز شینکنه داشتم براتون نما -چکاوک



نارو ک میطور صحبت کردنو بزار نی: من قصد جسارت نداشتم...چطوره ا پسر
 ...میدرست با هم آشنا بش

 نم...ک یخب من شروع م لهیانداختو : خ یت چکاوک نگاهتفاو یب ی افهیق به
 پنج سالمه و ... ستوی...بدهیمن جاو اسم

 ...؟؟؟دهی: .واقعا اسم شما جاودویُشکه حرفشو بر چکاوک
 باشه...؟؟؟ دی: نبادیجاو

 نبود... نینه منظورم ا – چکاوک
 نجایا نیسرش به پرواز دراومد که کاش آبت یفکر تو نیا ثانهیخب یلیخ عویسر

 یول دیرسوو یدور از ذهن به نظر م نکهیو با ا دید یرو م یواقع دیجاو هیبودو 
 شد... یم یرتیهم غ کمی دیخورد و شا یهم حرص م کمی دیشا

 ...؟؟؟دیکن یخودتون رو معرف دیخوا ی: شما نمدیجاو
اومد  یگرانه و سوال خیو توب یعصب یصدا کیچکاوک دهنش رو باز کرد... تا

 که:
 _ چکاااااوک...؟؟؟!!!

 نهیس یشخص روبروش نفسش تو دنیسرش رو باال اوردو با د یفور چکاوک
 حبس شد...

 گشره...؟؟؟ ی_ خوش م
 یروبروش به خودش اومدو با اخما یمرد عصووب زیطعنه آم یصوودا دنیشوون با

 درهم:
 ...یشما خال ی_ جا
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 ...؟؟؟هیمن خال یجا یزدو: مطمئن یپوزخند نیآبت
اشاره کرد...چکاوک دستاش رو مشت کرد و در سکوت و با  دیبا سر به جاو و

 زل زد... نینگاه پر خشم به آبت
 گرفت و: یژست مردونگ دیکه چکاوک رو آشفته د دیجاو

 _ چکاوک جان آشنان...؟؟؟
 :دویبه موهاش کش یبه جلز ولز افتاد...دست شیآت یمثل اسفند رو نیآبت

 _ هه...چکاوک جان...
 صورت چکاوک گرفتو با تمسخر: یرو روبرو صورتش
 گه چکاوک جان...!!! ی_ بهت م

شت رو دیجاو شو گشا ست ...هلش داد عقبو روبروش تمام قد نیآبت ی نهیس ید
 ...ستادیا

 ...!!!دیکن یم جادیمزاحمت ا دیدار – دیجاو
 یم جادیکردو: من...؟؟؟من دارم مزاحمت ا با حرص به خودش اشوواره نیآبت

 کنم...؟؟؟
 ...ییهست...که اونم تو نجایمزاحم ا هیرو گرفتو: االن فقب  دیجاو ی قهی

لباس  نیرفتن دلش نبود...آست یلیو یلی...االن وقت قستادیبا خشم ا چکاوک
 :دویرو کش نیآبت

 ....؟؟؟یرفتار کن ینجوریباهاش ا ی_ ولش کن...تو حق ندار
 و: ستادیچکاوک ا یرو رها کرد...روبرو دیجاو نیآبت

 _ من حق ندارم...؟؟؟
 ...؟؟؟یآره تو حق ندار – چکاوک



 چکاوک من حق ندارم....؟؟؟ – نیآبت
ندار – چکاوک که خودت ا ادتی...نکنه یآره ...آره...تو حق  ته  حقو از  نیرف

 ...ینداشت ی...هرچند از اولش هم حقیخودت گرفت
شو: ب یشهر نییپا یمثل بچه ها نیآبت سر شو انداخت  خود حق حق  یصدا

 ...یرفته هنوز محرم من ادتی نکهینکن برا من...مثل ا
 ...؟؟؟یخب حاال که چ – یزدو با خونسرد یپوزخند چکاوک

 ...؟؟؟یحاال که چ – نیآبت
رفته همه  ادتی...؟؟؟ نکنه یپرسوو یرو مدام م یهیبد زیچرا هر چ – چکاوک

نظر رو  نی...خوت هم هممیکه باهم بود ی...مدتتیبوده...محرم یباز هی زیچ
شت  کی...؟؟؟بعد اون حرفا یزن یحرف م یچپک کدفعهیشده که  ی...چ یدا

 که من محرمتم...هه...منو نخندون... یگ یم یکاره اومد
صدا نیآبت سرو  ش یینفس پر  ست که حق ی...م دیک  ستدون ینداره...م یدون

 رفت...گ یم شیداشت آت ااایخدا یرفتار کنه...ول نجوریباشه و ا نجایا دیکه نبا
 ...؟؟؟هان...؟؟؟هیپسره ک نی: ادهیجو دهیجو

 نداره...؟؟؟ یبهت بگم که بهت ربط یزبون دیحتما با – چکاوک
 ...؟؟؟هیپسره ک نیگم ا ی: بهت مدیداد کش نیآبت

کاوک عت م یب –با آرامش  چ  یخود سوور من داد نزن...فقب محض اطال
 ...دهی...اسمش جاونجاستیکه ا ییآقا نیگم...ا

عد رو به ب کمیبه پسوور انداختو  یو پر بهت نیسووکوت کرد...نگاه خشوومگ نیآبت
 چکاوک:
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 دمیوجود نداره....من خودم اونروز د یدی...اصووال جاویگ یچرت م ی_ دار
 ...یپارک بود یتو ییکه تو تنها
کاوک بال من بود یکن یاعتراف م یپس دار – چ بایکه اونروز دن خب   دی...

بشم  عیتو ضا یخواستم جلو ی...و منم نمادیب دیبگم که اونروز قرار نبود جاو
 ...نیفقب هم

 نیپس چرا ا...یگفت دیمنو به جاو ی هیقضوو یگفت -که مچ گرفته یانگار نیآبت
 نه...؟؟؟ ایکه من آشنام  دیپسره ازت پرس

 دهیتاحاال تورو ند دی...؟؟؟خب عقل کل...جاویزرنگ یفکر کرد – چکاوک
 که شگون نداره...؟؟؟ یدون یبود...در ضمن اسمتم بهش نگفتم...م

 ...؟؟؟گهید استینجوریکردو: پس ا یخفه ا یخنده  نیآبت
 ...؟؟؟استینجوریبله ا – چکاوک

شتم یدخترا بود نیبرام جالبه...تو از یلیخ یدون یم – نیآبت  هی...و من خبر ندا
گر من  طر  خا به  ن یم هیروز  تو هی...یک م یروز  من آروم   یب*غ*ل 

دونه  یآقا پسوور م نیبا عشووقت ددر...ا یایتموم م گمی...اونوقت تا من میشوو
 داره...؟؟؟ یدوست دختر نیهمچ

 ...یشعور یب یلی...خیشعور یب یلیخ – غیسرخ شده و با ج چکاوک
سوور دادو مشووت  یا گهید یخنده  نیزد...که آبت نیآبت ی نهیبه سوو یمشووت و

کرد پشووت  ینگاه م دیکه به جاو یدسووتش گرفت و در حال یچکاوک رو تو
 :دویدستش رو ب*و*س

 دوستت نداره... دتیآقا جاو گهی...اونوقت دیشیم ری_ حرص نخور پ
 خوره... یو : حالم ازت بهم م دیدستش رو عقب کش چکاوک



 ...؟؟؟یمئنمط – نیآبت
 یکرد زدو: م یصووحنه نگاه م نیبه ا یکه با خونسوورد دیبه جاو یچشوومک

 ...؟؟؟یهست ینیزم بیس یلیخ یدونست
 نفس نفس زد... دویکوب نیرفت...چکاوک پاشو به زم و

 حالتون خوبه...؟؟؟ – دیجاو
 نداد که دوباره: یجواب چکاوک

 ...؟؟؟نیکرد یدر مورد من صحبت م نیداشت ایتونم بپرسم ا ی_ م
 شرمندم... – چکاوک

سوال – دیجاو شرمنده...من  شمنتون  سم...فقب ا یازتون نم ید  یلیخ نکهیپر
 ...؟؟؟نیمنو داشته باش یازتون بخوام شماره  تیوضع نیا یتو بهیعج

باال اوردو خ چکاوک بود رو  نجایکه االن ا یپسوور نی: ایجد یلینگاهشووو 
 ...؟؟؟یدید

 سرش رو تکون داد... دیجاو
تونم  یکه من دوستش دارم...و در حال حاضر نم هیشخص کس نیا – چکاوک

 فکر کنم...پس با اجازه... یا گهیبه شخص د
 رفت... و

رو دراوردو به سرعت به سمت خونه  نشیشرکت شد...ماش نگیوارد پارک نیآبت
ندگ ن حد مرگ عصوووب یکرد...عصوووب یرا تا   یبود...داشوووت م یبود...

ته ز تا  بازم گرمش بود...کتش رو در اوردو  یکرد...ول ادیسوووخت...کولرو 
 دفعه منفجر شد... کی دویکش یقیانداخت پشت...نفس عم
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که اادیفر با فکرش بودم...حاال  یسووره تو هیهفته  هی نی: من احمق رو بگو 
 خانوم رفته با عشقش ددر...ااااااه....

به سوومت اتاقش  میکوچه...وارد خونه که شوود....داشووت م*س*تق یتو دیچیپ
تم دونسوو ینم نیرفت که دختر برادر محمد جلوش رو گرفتو: سووالم اقا ابت یم

 ...براتون ناهار حاضر کنم...؟؟؟نیایاالن م
 ...؟؟؟ادیم یمحمد ک نیبا حرص :ا نیابت
 ...گهیهفته د کی_ 
فت تو نیابت باز کردو محکم پشوووت سوورش  یبدون جواب ر تاقش...درو  ا

 یبود خدا...با قدم بلند یبسوووت...کرواتش رو شووول کردو...چقدر عصووبان
به ا مه  نهییخودشووو  پرت  نیزم یرو زشووویم یرو لیوسوووا یرسوووندو ه

ش صو نیادکلن زم یها شهیکرد... ستن...به ت شک شفته  ریخوردنو  ودش خ یآ
 اشفته تر شد... دونگاه کر نهییآ یتو
 ... ی...تو حق نداریعجز : تو حق ندار با

 ...با داد: یگفت ول یبه خودش م داشت
ندار نداررونیب یبا اون پسووره بر ی_ تو حق   یا گهیبا کس د ی...تو حق 

 ...یباش
انووداخووتووو: موون حووق نوودارم...حووق نوودارم دخووالووت  نیوویوورو پووا سووورش
 ....آآآآآآآآه...یکنم....ول

 اتاق باز شدو در
 ...؟؟؟؟_ حالتون خوبه

 ...گمشو....رونیبرگشتو داد زد: گمشو ب نیآبت



آب  ادوسووتیدوش ا ریحموم با لباس ز یرفت تو نیاتاق که بسووته شوود...آبت در
ش ش دیسرد رو تا ته باز کرد...و داد ک ش دویو داد ک  یرنجوی...خودش ادیداد ک

ته بود ....ول  ینم رونیدختره از ذهنو قلبش ب نیحاال...چرا فکر ا یخواسوو
که رهاش کرده بود براش مهم بود چ حاال  با ک یم کاریرفت...چرا  نه و   یک

 :وارویهست....؟؟؟چرا...چرا...چرا....؟؟؟ ؟مشت زد به د
 ...محرم من...!!!ی...تو هنوز محرم منیهم که هست تو حق ندار ی_ هر چ

و پوچ...پوچه پوچه  یحرف تو خال هیحرفه... هیفقب  نیدونسووت که ا یم یول
 ...!!!پوچ
 یکه با ترسووو عجله از پله ها باال م دیکه داخل خونه گشاشووت زهره رو د قدم

 رفت...خودشو بهش رسوندو:
 افتاده...؟؟؟ ی_ سالم...اتفاق

 برگشت سمتشو با هول: زهره
 _ آراد...آراد...

خودشووون رو به اتاقش رسوووندن...تا  عیهم ترس برش داشووت...سوور چکاوک
سا شدن...همه و شکه  سته و درهم ر لیدررو باز کردن... شک و اراد  ختهیاتاق 

 غوغا... نیآشفته و داغون وسب ا
 آرادم چت شده مامان...؟؟؟ – زهره
صورت خ اراد شد...زهره د سیسرش رو باال اوردو  شخص  شکش م  گهیاز ا

 زد که چکاوک: یداشت سکته م
 شده...خب...؟؟؟ یچ نمیبب کنمی...من باهاش صحبت مستین یزی_ چ
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 یبازو یرفت...چکاوک دسووتش رو گشاشووت رو رونیاز اتاق ب یبا نگران زهره
 :یآرادو با مهربون

 من...؟؟؟ ی وونهی_ چت شده داداش د
 ِهق زدو وسب اتاق نشست...چکاوک کنارش زانو زدو: آراد

 ...؟؟؟یبا من صحبت کن یخوا ی_ نم
 دادو با عجز: هیرو به کف دستش تک شیشونیپ آراد

 خوام... یرو م ای_ من پر
خودش بود که فراموش  ریدرگ نقدریمدت ا نیشد...ا نیچکاوک غمگ یچشما

سته  دیکرده بود با شک سش به دل  ش یحوا شه...آروم جلو ک ر س دویاراد هم با
 آراد رو در آغوش گرفت...

 ...رمیبرات بم ینوازش کردو: اله موهاشو
چکاوک پر  یبلند شوود...چشووما شیگر یچنگ زد به کمر چکاوکو صوودا آراد

 تا آراد آروم شد... دیطول کش یکرد براش...؟؟؟مدت یم کاریاشک شد...چ
 ...؟؟؟یکنم برات که اروم بش کاریچ – چکاوک

 رو بهم بده... ایپر – اراد
 ...؟؟؟ یقربونت برم آخه چجور – چکاوک

 وار نگاش کردو: دیبراق و ام یازش دور شد با چشما آراد
 ...دهی...دوستت داره...به حرفت گوش می...تو دوستشیتون ی_ تو م

 بگم...؟؟؟ یآخه بهش چ – چکاوک
 بهش بگو مال من بشه... – آراد

 آراد بچه نشو... – یناراحت یبا صدا چکاوک



 شه...؟؟؟ یبرم بهش التماس کنم مال من م – اراد
 آراد ...!!!؟ – چکاوک

کاوک نم ینم – آراد کار نیتونم...ا یتونم...چ کردم فراموشووم  یمدت هر 
م که کن یفکر م نیبه ا یلحظه هم آرامش نداشتم...وقت هیکردم  یبشه...هرکار

 ...رمیگ یم شیبشه آت یا گهیکس د یمن قراره برا یایپر
 ...؟؟؟یآراد تو مگه دوستش ندار – چکاوک

 ...ایاز دن شتریب – آراد
 دعا کن... شیخوشبخت یپس کنار بکشو برا – چکاوک

 حرف زدن راحت بود... چقدر
 کنار من خوشبخت بشه...؟؟؟ خوادیچرا نم – آراد

 ی..تا حاال نخواستیدوستش دار یبار هم بهش نگفت هی یآراد تو حت – چکاوک
کار یبرا بات خودت  کیحرفو بزن نیاالن ا یتون ی...تو نمیکن یاث حاال  ه ...
صم ایپر گهید  یسخته...درکت م یلیدونم خ یدونم...م یرو گرفته...م مشیت

 ...یایکه باهاش کنار ب نهیتنها کار ا یکنم...ول
 ...امیباهاش کنار ب دیلب زمزمه کرد: همونطور که من با ریز و

 دی؟شاشه االن برم بهش بگم که چقدر دوستش دارم...؟؟ یشه...نم ینم – اراد
 قبولم کرد...

ر سخت ت ایپر یفقب کارو برا ینجوری...ازمیشه عز یشه ...نم ینم – چکاوک
 ...یکن یم

 کنم... کاریپس بگو من چ – آراد
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کاوک ندوهگ چ ند ا ها چ نیدونم...ا یزدو: نم ینیلبخ  یکه نم هیزیتن
 نبود... نیدونستم االن حالم ا یدونم...چون اگه م

 ...دیرو آروم گفت و فقب خودش شن یآخر یجمله  نیا البته
با ینم – آراد با یقبولش کنم...نم دیدونم چطور  فراموش  دیدونم چطور 

 کنم... یزندگ دیدونم چطور با یکنم...نم
 ...نطوریلب زد : منم هم چکاوک

 ارمدوی: امیانداختو با لبخند تلخ یاز جاش بلند شوود...به اطرافش نگاه اراد
 نمونه... نطوریا شهیهم تمیوضع

 ...دوارمی: منم امستادویهم ا چکاوک
 تنها باشم... کمیخوام  یشه م یاگه م یخواهر – آراد

 ...یباشه داداش – چکاوک
...برگشوووت که دیآراد رو ب*و*سوو یپاش بلند شووودو گونه  یپنچه  یرو و

 شدو اراد: ریدستش وسب راه اس یبره...ول
 بمون...خب...؟؟؟ شهی...همیخوبه که هست یلی_ چکاوک خ

 ور دل خودتم آقا آراد... شهیزدو : هم یبخش نانیلبخند اطم چکاوک
 که آراد لب زد دوستت دارم... دیرفتو ند رونیاز اتاق ب و

 رفتم زهره جلوم رو گرفت و: رونیاتاق که ب از
 شد...؟؟؟ ی_ خب چ

شتا ستش رو ترق ترق م یانگ ست و با اظطراب خودش رو تکون م ید  یشک
 نیفکر نکرده بودم که ا نیچشماش پر اشک شده بود...چرا قبال به ا یداد...تو
من  یبرا یعنیبود... یدوسووت داشووتن شینگران ییجورا هیمادره... یلیمادر خ



که منو از دست داده چقدر...؟؟؟دوباره  یوقت ایشه...؟؟؟ ینگران م نقدریهم ا
 ..دلمو غم گرفت.

 چکاوک...؟؟؟ -زهره
ند اطمرهیبگ شینمونده بود گر یزیچ حال یبخشوو نانی...لبخ ه ک یزدمو در 

 گرفتم...: یدستام م یسردش رو تو یدستا
که...فقب  یزی_ آروم چ قاط هینشوووده  ظه  مه چ یلح  زویکرده زده ه

 کنه نگران نباش... یم زشونیشکسته...خودش هم تم
 ذره هم نتونستم از ترسش کنم... هی

 هیکارا نکرده بود  نی....اراد تا حاال ازیگ یرو به من نم یزیچ هینه تو  – زهره
 ...ستیکردن ساده ن یقاط

 گفتم...؟؟؟ یرو بهش م تیکم از واقع هیشد  یم یچ
پا صووودام هت بگم چ ید یاوردمو : قول م نییرو  گه ب به روش  یا شوووده 

 ...؟؟؟یارین
 دم ... یآره قول م –بچه ها  نیمثل ا عیسر زهره

رت که آقا پسوو نهیکه اتفاق افتاده ا یزیگوشووشووو : تنها چ کیرو بردم نزد سوورم
 عاشق شده...

 بلند: یبا صدا دویعقب کش زهره
 ...؟؟؟یگ ی_ راست م

 شنوه... یآروم تر م سیه – من
 ...؟؟؟یگ یاوردو : راست م نییصداش رو پا زهره
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 گم... یپچ کردم : آره راست م پچ
 داغونه...؟؟؟ نقدری_ پس چرا ا

 کنه... یآخه از شانس بدش دختره داره ازدواج م – یناراحت با
 براش... رمیبم یوا یا –بلند  یزد پشت دستشو با صدا زهره

 ...!!!سییه – من
 راش...ب رمیبم یوا ی...ادیببخش دیببخش – نوییدوباره صداش رو اورد پا زهره

 رفته... یمن به ک یبانمک نیا دمی...تازه فهمدمیبلند خند یصدا با
 ...زمیبخند عز شهیزدو : هم یلبخند زهره

 کنم برا آرادم...؟؟؟ کاریکردم که دوباره : چ نگاش
 رفت سمت پله ها : یکه م یرو تکون دادو در حال سرش

 ...نجایا ادیبگو فردا ناهار ب نی_ زنگ بزن به آبت
 ...؟؟؟یجلوش رو گرفتمو : چ عیشدم...سر شکه
 گم زنگ بزن... یم - زهره

 ...؟؟؟یگم آخه برا چ ی...مدمینه اونو فهم – من
م – زهره ه ته... مزد نا نداره... که  چرا  خب  ل نیوا  ک هم  نش   رید یاال

 شده...ناراحت نشده باشه خوبه...
 شه... یناراحت نم ینه ناراحت نشده...االنم دعوتش نکن – من

 دعوتش کنم... دیزشته...با گهینه د – زهره
 ...زهیگم...چ ینه...خب م – من

 ...؟؟؟هیچ – زهره
 ...؟؟؟یشه دعوتش نکن یم –با عجز  من



 با هم...؟؟؟ دیچرا...؟؟؟قهر – یبا نگران زهره
 ...نکهیخوبه...فقب ا زیهمه چ یلینه...نه...اتفاقا خ – من

 ...؟؟؟ نکهیفقب ا – زهره
 ...؟؟؟یشه دعوتش نکن ینم – من

حال یزل زد تو کمی زهره مامو در  پا یچشوو ها  له  نه  یم نییکه از پ فت :  ر
 ...شهینم

...؟؟؟اصووال گهیبود د یچ یا کدفعهیدعوت  نیبه اتاقم رفتم...آخه ا مغموم
 ...نیخوام زنگ بزنم به آبت ینم

ما بوده تموم  نیب یگه که هرچ یزاره تاقچه باال و بعدشووم م یم یحتم حاال
صال چرا زودتر به خانواده ها نم ستم  یشده....َاه ا ش شو بکنه...؟؟؟ن شر گه 

 نیاسووم آسووت یمخاطبا رو سووتیل یرو دسووتم گرفتم...تو میتختو گوشوو یرو
 کردم... کیکل

 بم و مردونش که گفت: بله...؟؟؟ یبوق زدو صدا چند
 ...؟؟؟یردا کاریکه دوباره : چ دمیکش یقیعم نفس

 ...یادبه...َاه حاال هر چ یادبه...ب یشدم...ب یعصب عیسر
 ...نجایا ایگه فردا ناهار ب یمامانم م –مقدمه  یب

 یکنم نفسووا ی....َاه چرا حس م قشیعم یخب سووکوت بودو نفسووا پشووت
 رو هم دوست دارم...؟؟؟ نشیسنگ

 ...امیم – نیآبت
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کنم...با  ینزاشووت خداحافظ ی...؟؟؟حت امی...؟؟؟منیقطع کرد......هم و
ه هم نیشووعوره نفهم...من ا یرو پرت کردم وسووب اتاقو : ب یگوشوو تیعصووبان

 سختم بود که بهت زنگ بزنم...اونوقت تو....اونوقت تو....َاه...
ستم...حاال هرچ خودمو شمام رو ب  چیخوام به ه ی...نمیانداختم رو تختو چ

 فکر کنم... یزیچ
 یخونه به صدا دراومد...چکاوک پاشو انداخت رو دوازده بود که زنگ ساعت

کرد  یرفت استقبالش حاال فکر م یادامه داد...اگه م دنشید ونیزیپاشو به تلو
 چه خبره...

 استقبال نامزدت...؟؟؟ یبر یخوا یدرو باز کردو زهره: نم آراد
 ...گهید ادی...خودش م هیچه کار – چکاوک

تأسووف تکون دادو رفت کنار در...صووودا یسوور زهره که  یاحوالپرسوو یبه 
با تنبل کاوک  مد...چ ند شووودو وقت یاز رو یاو بل بل گاه آبت یم تاد بهش اف نین

 : یبا سست دویکش یا ازهیخم
 ...؟؟؟ی_ سالم ...خوب

 انداختو : نییسرش رو پا نیآبت
 _ سالم خوبم...

 یحال...خوب یب نقدری...؟؟؟ادیزدکه نام دیَاه...َاه...شووما دوتا مطمئن – آراد
 ...؟؟؟ستنیحال ن یب یلی..خوبم...نه مامان خ

 بگم...!!! یبه چکاوک انداختو : چ ینگاه مشکوک زهره
 ...ادیحشمت م ینیبش کمیپسرم  – زهره

 مزاحم شدم... دیببخش – نیآبت



 زدو: نیبه کمر آبت یمحکم یضربه  آراد
 ...ییما یخونواده  گهیتعارفا رو بزار کنار...تو د نی_ ا

 یتو دیدور نموند...اخماش رو کشوو نیزد که از چشووم آبت یپوزخند چکاوک
 هم...
 شدو: ریجا گ نینشستن ...آراد کنار آبت یهمگ

 دوماد...؟؟؟کسبو کار خوبه...؟؟؟ یکن ی_ خب چکارا م
 ...ادیخوشش نمنگو داماد  نیبا طعنه: آراد جان به آبت چکاوک

 ...؟؟؟ادیآره داماد خوشت نم – آراد
 دندوناش: نیکور زده بود ... از ب یاخماش گره  گهید نیآبت

 ندارم... ی_ نه باهاش مشکل
 داماد...؟؟؟ یدوباره ضد حال زد: مطمئن چکاوک

گاه خشوومگ نیآبت ند لج آور ینین با لبخ کاوک  که چ خت  ندا کاوک ا  یبه چ
 صورتش رو برگردوند...

صدا یصدا شمت خان....و د یدر اومدو  همه تا بعد ناهار  گهیسالم بلند ح
 ...دیکش یا ازهیخم نیمشغول حرف زدن بودن که آبت

 ...؟؟؟ادیجان خوابت م نی: آبت دیخان فرصتو تو هوا قاپ حشمت
 ...ستین ینه نه مشکل – نیآبت

 ادی: تعرف نکن چون منم خوابم م دویخان دستاش رو به دو طرف کش حشمت
 ببر اتاقت استراحت کنه... نویچرت بزنم...چکاوک آبت هیخوام  یم
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ک ...چکاودنیاتاق که رسوو یهمراه شوودن...تو یلیم یهردو با ب نیآبت چکاوکو
 : نهیانداخت و دست به س نیتختش رو زم یبدون حرف پتو بالش رو

 ...یبخواب یتون ی_ م
 من رو تختت بخوابم...؟؟؟ یخوا ینم یعنی نیا – نیآبت

 ...قایدق – چکاوک
 ...؟؟؟یکن یم ییرایپش نطوریهم هم دیاونوقت از آقا جاو –با حرص  نیآبت

 کنه... یبه صداش نشاط دادو : معلومه که نه...اون فرق م چکاوک
 نشست... یصندل یدستاش رو مشت کردو رو نیآبت
خانوادت م – نیآبت قت  ها...اونو قا ل م سوووایسوورو نیدونن از یآ  یبراش 
 ...؟؟؟یش

 ...؟؟؟یبگ یخوا یم یچ – چکاوک
 هیبگم خانوادت مطلعن دخترشووون که از قضووا نامزدم داره با  خوامیم - نیآبت

 ره...؟؟؟ یم رونیب بهیپسر غر
...دوما قبال که برات مهم نبود من باهاش سووتین بهیغر دیاوال جاو – چکاوک

 ...؟؟؟هیبه قض ید یجو م یوم نامزد...؟؟؟چرا الکبرم...سوما کد رونیب
 نظرو دارن...؟؟؟ نی...دوما خانوادت هم همستیاوال هنوزم برام مهم ن – نیابت

 سوما نداشت...؟؟؟ – لکسیر چکاوک
گاه م*س*تق یوقت چه نت نیاز یخوا یم – دیرو د نیآبت مین به  حث   یا جهیب

 ...؟؟؟یبه خانوادم بگ یخوا یکه م نی...ایبرس
 یبگم که مراقب کارات باش...بزار من اعالم کنم نامزد نویخوام ا ینه م – نیآبت

 ...اتیبهم خورده بعد برو دنبال ک*ث*ا*ف*ت کار



کاوک بان چ کار – تیبا عصووو ...؟؟؟ک*ث*ا*ف*ت یک*ث*ا*ف*ت 
 ...؟؟؟یکار

 ...؟؟؟نهیا ری...مگه غیآره ک*ث*ا*ف*ت کار – نیآبت
ش– چکاوک ست دارم وباهاش ب دویمن جاو نکهی...ادایببخ  یرم م یم رونیدو

ست نداریشه ک*ث*ا*ف*ت کار  یو باهاش م ی...اونوقت تو که الهامو دو
 ...!!!ستین یکارت ک*ث*ا*ف*ت کار یالس

 دوستش ندارم...؟؟؟ یدون یزدو با آرامش : از کجا م یلبخند لج درار نیآبت
شد...دلش م چکاوک ست  یسرخ  تونه  یکه م ییبرداره و تا جا یزیچ هیخوا

 نیتزاشووت اب یم دیکرد...نبا یارامش خودش رو حفا م دیبا یبزنه...ول نویآبت
 نیزنه...آبتب یحرف نکهیقبل ا ی...ول دیکشوو یقیببره...نفس عم یبه ضووعفش پ

 زد... ششیآت
 ...؟؟؟ی...ناراحت شدیآخ – نیآبت

 اصال هم ناراحت نشدم... رینخ -زد  غیبا حرص ج چکاوک
ه کرد....از جاش بلند شد...ک یعصب شتریسر داد که چکاوکو ب یخنده ا نیآبت
رفتو با سرش رو باال گ ستاد،یا نیآبت هیقدم هی یهم بلند شد...چکاوک تو نیابت

 غرور :
حت من مهم  یاز تو برا یزیچ چیچرا...؟؟؟چون ه یدون ینشووودم م نارا

 ...ستین
 که زد: یبا حرف نیبه جون آبت دیکش شیوک آتچکا نباریا و
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 دوی...منم جاویالهامو دوسوووت دار یهمونطور که تو ادعا دار یدون ی_ و م
ست دارم...پس تا ا ست  گهیدونفر همد یدونم که وقت یم نویحد ا نیدو رو دو
ها طه  نا راب مدالش...م نشووونیب ییدارن مطمئ که  یفهم یوجود داره...ازون 

 منظورمو...؟؟؟
...سوورتاسوور پر از خشووم رونویزد ب رتشی...رگ غدیحدش رسوو نیبه آخر نیآبت

 شد...خر نبود که نفهمه منظور چکاوکو...
....صووورتش رو مقابل صووورت واریبه د دشیچکاوک رو گرفتو کوب ی شووونه

 شدش : دیکل یدندونا نیچکاوک گرفتو از ب ی دهیترس
ا ه زهیازون جا یحرفت درسته...پس چطوره به تو که منو دوست دار نی_ آره ا

 بدم...؟؟؟
رو بهش بده...لباشووو رو لباش گشاشووتو  یفرصووت عکس العمل نکهیقبل ا و

بعد با  ی...چکاوک اول شووکه شووود...ولدشیب*و*سوو صی...محکم و حر
بده...ول نیکرد آبت یسووع یناتوان هل  جاش تکون  هی یرو  نت هم از  سوووا

سه  نینخورد...ا صال مثل ب*و* سه ا شت...ب یقبل یب*و*  ینبود...درد دا
 یخواسوووتش...نم یداد...نم یبهش م ودناحسووواس بودو حس ه*ر*زه ب

شت هم رو شکاش پ ست...ا گلوش  ی...هق هقش توختنیصورتش ر یخوا
ب عق یلیم یلرزشووو حس کرد با ب نیکه ا نی...آبتدیخفه شووود و بدنش لرز

ش ش ونهیصورت گر دنی...که با ددیک  یشد...چکاوک ب مونیچکاوک درجا پ
 ...هیرگ ریبلند زد ز یصدا بازانوش گشاشتو  ی...سرشو رو نییحال سرخورد پا

کنار چکاوک زانو زد...دسوتش رو گشاشوت رو  دویبه سورش کشو یدسوت نیآبت
 : یمونیپش یشونش و با صدا



 بشم...؟؟؟ یکه عصبان یزن یم یحرف هیچکاوک من...من...خب چرا  -
 نیحمومو درو قفل کرد...ابت یرفت تو عیدسووتش رو پس زدو سوور چکاوک

 :ینیغمگ یعکس العمل در حموم رو زدو با صدا نیناراحت از
 ...دی...من...ببخش هوی دونمی...من نمدمی_ چکاوک من نفهم

 کالفه تر شد: نیچکاوک باال رفتو آبت ی هیگر یصدا
 خب...؟؟؟ میباهم حرف بزن ای...برونیب ای_ چکاوک ب

 یحواله م نیآبت ی نهیبود که به سوو ییحموم به شوودت باز شوودو مشووت ها در
 شد...

 شعور...احمق ...نفهم...چرا...چرا... یب –با هق هق  چکاوک
خواسوووت  یشوووده بود....دلش م یخال هیته دلش خال نیتر زار زد...آبت بلند

حالو روز  نیکار ممکن رو کرده و چکاوک رو به ا نیخودشووو بکشوووه...بدتر
شه  کمیانداخته بود...به  ست  یخون گو لب چکاوک زل زدو محکم با کف د

...با انگشووت شووصووتش خون رو برداشووت....که چکاوک دیکوب شیشووونیبه پ
 ...یو : به من دست نزن...به من دست نزن عوض دیعقب کش روخودش 

اش بازوه نیبدن لرزونش رو ب دویو کشووتوجه به حرف چکاوک جل یب نیآبت
 تقالهاش: الیخ یگرفتو ب

 وونهیبا اون حرفت د یزیشوودم...به جون خودت که برام عز وونهی_ چکاوک د
نه ب مه چ یشووودم...م نت ن تیبه اذ یراضوو چوقتیه زیه ...منو سووتمیکرد

 ببخش...ببخش قربونت برم...
 زد... یهق م واشیآغوشش اروم شده بودو  یتو چکاوک
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ورود به خونه  یکه از لحظه  شیبلند و دمب اسووب یدسووتش رو به موها نیآبت
 اهسته زمزمه کرد: دویدلشو برده بود ، کش

سب نبود...اونوقت غ نیا یمانع چیکاش ه - س ریو ست ک  یممکن بود بزارم د
 من بهت برسه... ریغ

 نیو مظلومش نگاهش کرد که آبت یاشووک یبا چشووما دویعقب کشوو چکاوک
 با عجز: نشویو چسبوند به سسرش ر

 _ جونم...قربونت برم...
ر گوش دادو آرومو آروم ت نیقلب آبت یحرفا به صدا نیا دنیاز شن جیگ چکاوک

 آغوش آزارش داده بود...انگار نه انگار... نیشد...انگار نه انگار هم
ست صدا ه نینبود که با ا بیعج یرا سرو  ضا چیهمه   یخانواده  یکدوم از اع

 اتاقو نزدن...؟؟؟ نیحشمت خان در ا
********************************************** 

 کرد: یم دادیدفترش نشسته بودو دادو ب یتو
درز  ییجا هیقضوو نیمن مگه بهت نگفتم که اگه ا یمی_ مگه بهت نگفتم...کر

 دونمو تو...؟؟؟ یکنه من م
 خدا من... مهندس ...به یمن...آقا –با تته پته  یمیکر
 :ستادیو ا زیم یمحکم زد رو نیآبت

 االن اخراجت کنم... نی_ حقشه هم
 جان تروخدا من... نیآبت – یمیکر
 ...اریشرکت ن یساکت شو...مگه نگفتم اسم منو تو – نیآبت
 غلب کردم...غلب کردم... – یمیکر



 دونم با یدونمو تو...من م یمن بهم بخوره...من م یفقب اگه نقشووه ها – نیآبت
 تو...

 یمیکرواتش رو شوول کرد...کر یو با نفس نفس گره  یصووندل یرو نشووسووت
 :رشویآب گرفت جلوش که زد ز یوانیل

 ...رونی...برو بوردمیسر خودمو تو ن ییبال هیتا  رونی_ از اتاق برو ب
مدت تالش  نهمهیگشاشوووت...ا زیم یرفت...سوورش رو رو رونیکه ب یمیکر

بهمن خانو  شووهیهم یبار برا هیاوک رو آزار داده بود تا کرده بود...خودشووو چک
...اطالعات درز کرده بود...اگه بهمن نایسوورجاش بنشووونه...حاال بعد همه ا

گه مدیفهم یخان م چه حالل  شی...گوشوودیفهم ی...ا نگ خورد ... ز
 خسته و خش دار پدرش اومد که:سالم... ی...تماس رو برقرار کرد که صدادهزا
 سالم... –سرد  نیآبت

 رو بهم بزن... تیخواستم بگم نامزد –مقدمه  یب بهمن
 دستش رو مشت کردو: نیآبت
 ...؟؟؟نیزن یحرفو م نیشده که ا یچ -

با  یازین گهیبرنامه هام عوض شوووده د گهیخب د –خان  بهمن به شووراکت 
 حشمت ندارم...

رو چند  ...مشتشهدی...معلوم بود که خبرا بهش رسدیرو فهم هیقض عیسر نیآبت
 کنه... کاریچ یمیدونست با کر ی...مدیکوب زیبار به م

 ...؟؟؟یشنو یم نیالو آبت – بهمن
 افتاده...؟؟؟ یاتفاق – نیآبت
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 ...یدون یخوددت بهتر م –خان با طعنه  بهمن
 ...؟؟؟دیبد حیتوض شتریشه ب یم –زد به اون راه  نیآبت

 ...ستیولش کن...مهم ن – بهمن
 ...؟؟؟یرو بهم نزنم چ یو حاال اگه نامزد – نیآبت

 گهی...؟؟؟دیبهم بزن روی...؟؟؟که نامزدیخواست ینم نویمگه تو هم – حشمت
 بهتره.. یهم که برامن نداره...بهم بزن یسود

 نخوام... نویا گهیممکنه من د یول – نیآبت
 ...یشد وونهید ی...؟؟؟بهم نگو که عاشق اون دختره  یچ – بهمن

 پدر... دیدرست صحبت کن –صداش رو باال برد  کمی نیابت
نداره  یچ چی...افتاد...پسوور اون دختره ه وفتادیم دیکه نبا یپس اتفاق – بهمن
 حروم نکن... تویزندگ

 کنم پدر... یمن مشخص م نویکردو: ا یدندون قروچه ا نیآبت
د اون حشمت از من گفتن بود...به نظر من خودتو ننداز تو هچل...داما – بهمن

کار یم یزره فوالد هیشووودن  هات  یخواد...در ضوومن من  به شوورکت 
 ...ی...بایندارم...گفتم که بدون

ا رو پرت کرد...همه نقشه هاش به باد فن یگوش تیبا عصبان نیقطع کرد...آبت و
 رفت...نعره زد:

 ...! !!یوووووووووووووووومییی_ کر
شدو کر در شدت باز  نزده  یحرف نیداخل...هنوز آبت دیپر دهیبا رنگ پر یمیبه 

 شروع کرد:



خواسووتم  یخوام سوور به تنش نباشووه...من نم ی_ مهندس...به جون زنم که م
نبودم  زیهمه چ یبشووه....آخه چه کنم...من که دهن اون جاسوووس ب ینجوریا

 که...
قب م دیبا – نیآبت جاسوووس و هرکیبود یمرا قب هر  فت  ی...مرا که طر
 کنم... ی...همشو...اخراجت میکل نقشه هام رو داغون کرد ی...زدومدیم

 با عجز و البه: وفتهیب هیبود به گر کینزد یمیکر
_ مهندس ترو به خدا...ترو به جون پدرت...ترو به جون زنت قسووم...از کار 

 کارم نکن... یب
 کنم...؟؟؟ کارتیپس خودت بگو چ – نیآبت
 ماه بدون دستمزد خوبه...؟؟؟ هی – یمیکر
 نگاهش کرد که... هیعاقل اندر سف نیآبت

 _ دوماه...
 نگاه... بازم

 _ سه ماه...!!!؟
 ...نگاه

 ...ینیبب رشوی_ مهندس بکنش چهار ماه خ
با مجازات کر زی...همه چدیکشوو یقینفس عم نیآبت  یمیخراب شوووده بود و 
 شد... یعوض نم یزیچ
 ...زود... رونیاه...االنم برو بم هیهمون  – نیابت
 من قربونت برم...فدات بشم من... یاله – یمیکر
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 تا نظرم عوض نشده... رونیبرو ب – نیآبت
 رفتم رفتم... – یمیکر
ازش  شد...بهمن رهیمبل و به سقف خ یرو دیدراز کش نیکه بسته شد...آبت در

سته تونست د ینم گهیداد...حاال د یم امیزخم دلشو الت کمی نیبود...ا دهیترس
ه اون ت ییجا هیتموم شوده بود...و  گهیهنوزم...به هر حال د ی...ولرهیکمش بگ

صبان یرفتو به جا یدلش مالش م یتها ون بازم ا ییجورا هی...دیخند یم تیع
 یو منتظرش بود...همه  وفتهیاتفاق ب نیخواسووت ا یم شووهیدلش هم یته تها

...لبخند یداشووت....ول یناراحت یجا یلیخ نیاشووده بودو  یچیتالشوواش ه
باز کرد...شوووا یکمرنگ باش رو از هم   رییتونسوووت تغ یم ییزایچ هی دیل

 ...دیکنه...شا
 زد: یقبر نشسته بودو با اشک و اه باهاشون حرف م سردوتا

ت ف گ هم دروغ  ب چرا  چرا... خه  جورنی_ آ چ من  تون  دیبا ی...؟؟؟ درک
ها جز خوب نیا یکنم...؟؟؟تو ند یسوووال مه چ یول دمیازتون   زیحاال...ه

ابا چرا...؟؟؟ب دیکه...اخه...آخه فقب به من بگ دمیفهم ییزایچ هیبرگشووته...
م تون یهم نم هیقضوو نیا دنیبا فهم ی...مامان...اونقدر عاشووقتونم که حتیعل

 ییشووده خدا دهیمن بخشوو شیازتون...شووما پ رمیدلگ یازتون متنفر بشووم...ول
ست ست یکاش م ی...ولدمیکه فهم یهمونموقع ی...حتدیه  شمی...االن پدیتون

 چرا...؟؟؟ دیبهم بگ دیتونست ی...کاش مدیباش
ش یصدا سم آبت شیزنگ گو شو قطع کرد...ا  دیصفحه د یرو که رو نیحرف

 :عیسرخ تماسو برقرار کرد و سر یهول شد...با گونه ها
 _ بلو اله...نه...بلو اله...َاه...!!!



 سالم... – نیگرم آبت یصدا
 خجالت زده : سالم... نباریپروو ا چکاوک

 ...؟؟؟یخوب – نیآبت
 باال و : خوبم... دیدماغشو کش چکاوک

 ...؟؟؟یکرد یم هیگر ی: داشت نیسکوت آبت هیاز چند ثان بعد
 کجا بود...؟؟ هیاشکاشو پاک کردو: نه بابا گر عیسر چکاوک

 مایم گهیسوواعت د میخواسووتم بگم آماده شووو...تا ن یخب خوبه... م – نیآبت
 بهت بگم... ییزایچ هیخوام  ی...ممیبر ییجا هی دیدنبالت با
 ...ستمیمن خونه ن – چکاوک

 دنبالت... امیهمونجا م ییکجا – نیآبت
 قبرستون... – چکاوک

 حرفشو بد برداشت کرده... نیآبت دیخب سکوت که شد...چکاوک فهم پشت
 گم آمدم قبرستون...آرام*س*تان... یم یجد – چکاوک

 ...؟؟؟ییتنها – نیآبت
 آره خب... – چکاوک

 ...امیزود م – نیآبت
به گوشوو و کاوک  گاه یقطع کرد...چ بهم  یخواد چ یم یعنیکردو : ین

 بگه...؟؟؟
ا مقاومتش ب واریاتاقش د یبشووه که بعد از اون روز تو نیتونسووت منکر ا ینم

فا تهیفرور نیبتا یآغوش و حر لک م یوار دیام هی...خ  یته دلش رو قلق
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ستش داره و نظرش درمورد جدا نیآبت دیشا نکهیداد...ا شده...و  ییدو عوض 
شا نکهیا  بعد از شد یبخواد حرف از کنار هم بودن بزنه...باورش نم دیامروز 

ازش  یاثر گهیردو بدل شوود و انگار د نشووونیب مارسووتانیب یکه تو ییاون حرفا
نده بود...بخواد ا فاق ب نینمو تهیات به قبر  یزیهرچ ی...ولوف ممکن بود...رو

 مامانش:
 یبراش ناز کنم نه...؟؟؟آخه نم دیبا میاگه خواسووت بگه باهم بمون ی_ مامان

فا یدون چه حر کهیبا ا یبهم زده...حت ییکه  بد یلیخ ن  یبدجنسوووه و آدم 
نهیم ته دلم مز هاش بمونم. ی...از  با که  نه خ یوقت یدونی..مخوام   یلیمهربو

 ینم هندارم...وگرن یمن اصووال غرور ی...خجالت آوره ولهیدوسوووت داشووتن
 ذهنم با هم بودنمون رو تصور کنم... یزود ببخشمش و تو نقدریتونستم ا

ساب نکهیا بعد سرخ یح صحبتاش رو کرد...رفت  منتظر  وابونیبا مامان باباش 
ر سوووا یجلوش ترمز کرد و اونم فور نیآبت نینگششووت که ماشوو یزیموند...چ

 شد...
 سالم... – چکاوک

 زدو: سالم... ینیلبخند دلنش نیآبت
شت هم یروبرو شاپیکاف یکه تو یوقت تا ستن چکاوک دا ش خندو لب نیهم ن

 کرد... یخودش معنا م یبرا
 گارسون سفارش گرفت... نکهیاز ا بعد

 ...؟؟؟یبهم بزن یخواست یم یچه حرف – چکاوک
 گشاشتو: زیم یدستاش رو به هم گره زده رو نیآبت

 ...؟؟؟یعجله دار یلی_ خ



 : دویکش ینفس پر استرس چکاوک
 ...بای_ تقر

 گم... یخب ...پس م لهیخ – نیآبت
 مقدمه: یب نیکرد که آبت یوار نگاهش م دیمنتظرو ام یبا چشما چکاوک
 خوام ازدواج کنم... ی_ من م

باسش رو ل نیآست ی...لباشو گاز گرفت تا نلرزه و عصبدیرنگ چکاوک پر درجا
 دستش... یرو دیکش
 :اطینظر داشت با احت ریکه تک تک عکس العمل هاش رو ز نیابت

 ...؟؟؟هی_ خب نظرت چ
 هی یکرد محکم رفتار کنه...صووداش بدون لرزش باشووه...ول یسووع چکاوک

 گلوش و صداش رو موج دار کرد: خیب دیدعوت چسب یبغض گنده ب
 ...؟؟؟یپرس یاز من م ی_ چرا دار

شه...ول یا سرفه صاف ب صداش  شک تو یکرد که  شد ا شماش  یباعث  چ
 کنه... هیخواست گر یجمع بشه...نه نم

 مهمه... یلیخب نظرت برام خ – نیآبت
 از... یخوا یم ی...با کیک یعنی...هیک – چکاوک
 واردیام نیشد آبت یتر م دیچکاوک ناام یرچگلوش شکست...ه یتو صداش

 شد... یتر م
 ...شیشناس یم – نیآبت

 اون دخترست...الهام... یدونم حتم یزدو: م یپوزخند چکاوک
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 نگاه کرد که با لبخند مهربونش مواجه شد... نیحرفش به ابت دییتأ یبرا
 کنم...؟؟؟ کاریچ یخوا ی...حاال از من میخوشحال یلیحتما خ – چکاوک

 ...یمورد بد نینظرتو در ا – نیآبت
 ...مبارک باشه...یگرفت متویداره....تو که تصم یبه من چه ربط – چکاوک

 حرفو بزنه... نیزنده شد تا تونست ا مردو
 لب : دخترک حسود...! ریز نیآبت

 ...؟؟؟یگفت یزیچ – چکاوک
 ...دیگفتم ...مبارک تو هم با شه...با جاو – نیابت
 حرفو بزنه... نیمردو زنده شد تا تونست ا نیآبت نباریا و

 یفقب لباش کش اومد و شووکل مسووخره ا یخواسووت لبخند بزنه ول چکاوک
 به چکاوک... دیکش تیخندش گرفت که انگار کبر نیگرفت...آبت

 ...؟؟یخوشحال نقدریا –با حرص  چکاوک
 اوهوم... – نیآبت

...چرا سووردرگمم یخواسووت بگه که چرا پس اونروز اونطور رفتار کرد چکاوک
 ...؟؟؟یکرد

 به جاش گفت: یول
حال که خوشووو به  که...امی_ خو حالم   دوارمی...چون منم برات خوشووو

 ...دوارمی...ام
 دستش رو چنگ زدو ادامه نداد... پشت

 ...یخوشبخت بش دیتو هم با جاو – نیابت
 شم... یم – چکاوک



 خوبه... یلیخ نی...ایدوست دار دویجاو – نیآبت
 ...؟؟؟یحرف نزن دیراجع به جاو نقدریا شهیم – چکاوک

 ...؟؟یچرا ...مگه دوستش ندار – نیآبت
 چرا... – چکاوک

 ...؟؟؟یگ یم یخب پس چ – نیآبت
که آبت یجواب چکاوک روز  کی یرو تو مونیکه عروسوو هینظرت چ – نینداد 

 ...؟؟میریبگ
 نظرا نده لطفا... نیمنفجر شد: تو از چکاوک

 ...؟؟؟یچرا مگه دوستش ندار – نیآبت
 شه دوست داشت... ینم الویخ هی –بلند  یبا صدا چکاوک

 نیبتآ نقدرینداشت...ا دهیفا گهید یدهنشو ساکت شد...ول یرو دیکوب عیسر
 داده بود... رویکرده بود که سوت شیعصب

 ...؟؟؟الهیخ هی دیجاو یگ یم یعنی...؟؟؟الیخ – نیابت
 یدروغ ادامه م نیداشوووت به ا دهی...چه فانییسوورش رو انداخت پا چکاوک

 داد....؟؟؟مخصوصا االن که گندش دراومده بود...
نه...؟؟من خودم اونروز تو سوووتیدرسوووت ن نیا یول – نیآبت گه  پارک  یم
 ...دمشید

کاوک که بهش خورده بودمو گوشوو یکیاون  – چ تاده و  شیبود  از دسووتش اف
 شکسته بود...

 ...یدوست دار دویکه جاو یچطور ممکنه...از همون اول گفت نیا یول – نیابت
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 ...ارمیکم ن شتیخواستم پ یبا اون حرفات ...م – چکاوک
 پس من اونموقع درست فکر کرده بودم... – نیابت

 ...ستین ی...مشکل یبهم بخند یتون یحاال م – چکاوک
 ...یخوب گولم زد یلیخ نکهیچرا بهت بخندم...؟؟؟فقب ا – نیآبت

 خودم برم...؟؟؟ ای میرسون یخوام برم خونه ...م یمن م – چکاوک
 بزنه از جاش بلند شد... یحرف نیآبت نکهیقبل ا و

 یخونه  دنیبا د ی...چشماش رو باز کرد...ولدیرو کش یترمز دست نیآبت یوقت
 ...؟؟؟نجایا ی: چرا من رو اورد دوی...از جاش پرنیآبت
 هنوز حرفام تموم نشده... – نیآبت

 خوام حرفات رو بشنوم... ینم گهیمن د – چکاوک
که پاشو  یرفتو در حال نییشد...چکاوک هم به دنبالش پا ادهیپ نیاز ماش نیآبت

 : دیکوب یم نیبه زم
 گم منو ببر خونه... ی_ م

 حرف بزنم... خوام باهات یچکاوک من م – نیآبت
 رم... یخوام بشنومش ...اصال خودم م ینم – چکاوک

 دستشوگرفتو: نیبه سمت در باغ رفت که آبت و
 _ صبر کن...

 خوام ...ولم کن... یخوام...نم یلرزون : نم ییبا بغض و صدا چکاوک
 نکن... یقرار یب نقدریچکاوک ا شیه – نیابت

 یخوام برم خونمون...م یفقب م سووتمیقرار ن ی: من بدویاشووکش چک چکاوک
 خوام برم...برم... یمامانم...م شیخوام برم پ



 ...زمیب*غ*لشو : آروم باش عز یتو دیچکاوک رو کش نیابت
 :ستادویا شیدوسه قدم یبه شدت هولش دادو با نفس نفس تو چکاوک

 نکن... تیمنو اذ نقدریمنو ب*غ*ل نکن...ا نقدری_ ا
 کنم...؟؟ یم تتیمن اذ -نیآبت

 با پشت دست اشکش رو پاک کردو: چکاوک
مدام اذیکن یم تمی_ آره تو اذ  یب*و*سووم م ی...هیکن یم تمی...تو...تو 

خوام  ی...بعد...بعد...نمیزن یقشوونگ م ی...حرفایکن ی...ب*غ*لم میکن
 فیضووع نقدریتوِا که من ا رهی....تقصووادیکنم...اصووال ازت بدم م هیجلوت گر

 ِا همش...تو ریشدم...تقص
 منه... رهیتقص نایدونم همه ا یم -نیابت

 چیکه مراعات ه یادم بدجنسوو هی...تو فقب یدون ینم یچینه تو ه – چکاوک
کارات ازارم میکن یکسووو نم چیه زویچ با  فات  با حر  التمیخ نیع وید ی...

 ...یروان یکن یم وونمید ی...دارستین
ت ب مه ا – نیآ ه م نایمن  ل یرو  نم...و برا یدو مو  یبزار  فا حر من  االن 

 بزنم...خب...؟؟؟
کاوک ف – چ حر میچه  باره  ن یخوا ی...دو اره...؟؟؟  گهید میبسووووزو

 باشه...بسوزون...بسوزون...
 ...گهی: بگو د نهیو دست به س نیزم ینشست رو و

 خوام ازدواج کنم.... یمن م – نیابت
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کاوک کارت هم یدید – چ لج منو در  یخوا یم ی...هنهیگفتم...تو کال 
جلوش رو  نیرفت که آبت ی...از جاش بلند شوود و به سوومت در خروجیاریب

 گرفتو:
 ...؟؟هیباره چ نی_ نظرت در ا

 آره...؟؟باشه آقا ...باشه...خوبه...؟؟؟ یاالن لنگ نظر من موند – چکاوک
 زدو : واقعا...؟؟؟ یلبخند گشاد نیآبت

 انگار... یحالخوش یلیشه ها...خ یم تیزیچ هیتو  – چکاوک
 شم... یمعلومه که خوشحالم...دارم راحت م -نیآبت

 ...یش یاز شر من راحت م یدار گهیآره د – یبا ناراحت چکاوک
 بشه.... رمیتازه قراره شر تو دامنگ یگ یم یچ – نیآبت

 روانپزشک نشون بده... هیخودتو به  ی...حتمیشد وونهیجدا د – چکاوک
 :یمچ دستش رو گرفتو با سرخوش نیراه افتاد سمت در که آبت و

 خانوم کجا کجا...؟؟؟ ی_ ه
کاوک جان هرکنیآبت – چ که  یدوسوووت دار ی... ولم کن برم...نظرم هم 
بد ندهیآ یروزا یگفتم...تو به خانوادم اطالع  تموم  زیهمه چ یهم متظرم که 

 شده...
 ؟بزنم....؟؟ یحرف نیهمچ دیچرا با – نیابت

 ...؟؟؟یاعصاب منو داغون کن ینه انگار واقعا امروز قصد کرد – چکاوک
 ...ییجورا هی – نیآبت

 خدا... یا – چکاوک
 سمت خونه و: دیدستش رو کش نیآبت



ست کن... هیخونه  میبر ای_ ب شمزه برامن در صر یچرت هیناهار خو  یبزن...ع
 رسونمت... یخودم م
 ...گهید یدار کارمی...چیروان گهیزد: ولم کن د غیج چکاوک

 خوام... یگفتم که ناهار م – نیآبت
 مگه من آشپزتم...؟؟؟ – چکاوک

 به بعد آره... نیکردو: از یطونیش یخنده  نیآبت
ست آبت چکاوک شدو از د  یداد نیگاز محکم گرفت که آبت هی نیبا حرص خم 

ستش رو ول کرد...چکاوک دو س نیسمت در...که ابت دیزدو د ...از دیبهش ر
پشووت کمرش رو گرفتو بلندش کردو به سوومت خونه رفت...چکاوک دسووتو پا 

 زد:
 شعور... یشعور...ب ی_ ولم کن...ب

سرد نیآبت ست ... چکاوک رو رو یبا خون سرش ب شت   نیزم یدر خونه رو پ
 گشاشتو:
 کنم... یم یمونه ها بعدا تالف یم ادمیحرفا رو  نی_ همه ا
 ...یگ یدا...چرا چرت مکدوم بع – چکاوک

 حرف نزن خانوم سگه...برو غشا درست کن گشنمه... – نیآبت
 سگ عمته احمق... – غیبا ج چکاوک

 خداروشکر عمه ندارم... – نیابت
 ...؟؟؟یکن یغشا درست کنم ولم م– چکاوک
 با حرص و پاکوبون رفت سمت آشپزخونه و از همونجا داد زد: چکاوک
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 ...؟؟؟یکوفت کن یخوا یم ی_ چ
 از کنار گوشش بلند شد: نیآبت یصدا

 ادب... ی_ ب
صبان دیپر چکاوک شت زد به بازو هی تیباال و با ع ست خ نیآبت یم ودش که د

 درد گرفت...
 : زوینشست پشت م نیآبت

 یکردن...حاال آدمو گاز م ینم ی...جز چشووم گفتن کارمیقد ی_ زنا هم زنا
 دن... یزنن...فحش م ی...کتک مرنیگ

کاوک به...هم یدهنشووو کج کردو: آخ چ با که هسوووت...من  نهیدلم برات ک
 نباشه... ینجوریالهام خانوم ا شاللهی...امینجوریا

 دوست دارم... ینجوریمن خود آزارم...هم – یبا شنگول نیآبت
 :نویابت یزنده گشاشت جلو ازویپ چکاوک

ست کرد دمید ی_ دفعه قبل سم  یاومد لمیبرام...پس قبل ترش ف یسوپ در وا
 ...حاال هنرتو نشون بده...یخورد کن ازیپ یستیکه بلد ن

در  زریرزده رو از تو ف خیبود که سوپ  نیکه کردم ا یتنها کار یدفعه قبل – نیآبت
 ...نیاوردمو گشاشتم گرم بشه هم

 لهیخ.بارته.. یزیچ هیدسووتشووو زد به کمرشووو : منو بگو که فکر کردم  چکاوک
 ...تو دستو پام نباش...رونیخب پس پاشو برو از آشپزخونه ب

 ...تو دستو پام نباش...به به...به به...یقشنگ اتیبه به...چه ادب – نیآبت
 ...رونیها....پاشو برو ب یکرد یقاط نیآبت – چکاوک



شوین نیآبت  یواخ یم یبه بعد چجور نیخوام نگاه کنم از یباز کردو: نه...م ش
 ...یبرام غشا درست کن

برات غشا درسووت  سووتیبه بعد من قرار ن نیچته...؟؟؟از نیآخه آبت – چکاوک
 کنم...

 چرا....؟؟؟ – نیآبت
 ...؟؟؟یکن یم تمیاذ ی...؟؟چرا دوباره داریکن یم ینجوریچرا ا – چکاوک

 دلم... زیکنم عز تتیزدو: من غلب بکنم اذ یلبخند مهربون نیآبت
 وک اشک جمع شدو با عجز:چکا یچشما تو
 نکن... ینجوریا -
 ...زمینکنم عز یچجور – نیآبت

 ی...لبخند نزن...قربون صووودقم نرو...آخه چرا نمگهید ینجوریهم– چکاوک
 ...یکن ینجوریا دینبا یفهم

کال – نیآبت که توش اشوو نامزدا انمیب ینم یمن  مه  بدترمنینجوری...ه تازه  ... 
 هستن...
 ...میباهم بمون ستینامزدا...ما قرار ن یگ یتو م – چکاوک

 باشه... یچرا ...؟؟؟تو خودت گفت –مثال با تعجب  نیآبت
 ...؟؟؟یگ یم یچ – چکاوک

 باشه... ینظرتو که ازت خواستم...گفت – نیآبت
 گفتم...؟؟؟ یگفتم...؟؟اصال برا چ یمن ک – چکاوک
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خوام ازدواج کنم...تو هم  ی...؟؟؟من گفتم مزمیعز یگرفت یفراموشوو – نیآبت
 ...میما قراره با هم بمون نکهیا یعنی نیباشه...ا یگفت

 ...؟؟؟هیزل زدو : منظورت چ نیمبهوت به آبت چکاوک
 واضح نبود...؟؟؟بزار واضحش کنم... – نیابت

کارا  نیاز یقراره ه یعنیکردو:  کشی...صورتش رو نزدستادیچکاوک ا یروبرو
 ...میبکن
 لبش لب چکاوک رو لمس کنه... نکهیا قبل

 بلند: دویعقب کش چکاوک
 _ گفتم بهت واضح حرف بزن...

...من ازت در خواسووت ازدواج کردم...تو هم یفهم یشووو نم یآخه چ – نیابت
 ...؟؟یچ یعنی نیباشه...ا یگفت

ام با اله یخوا یم یتو گفت یتو از من درخواست ازدواج نکرد رمینخ – چکاوک
 ...!!!یازدواج کن

 ...یزد یحرف نیگفتم...؟؟؟تو خودت همچ یمن ک – نیابت
 خوشبخت بشم...؟؟؟ دیمن با جاو ی...چرا گفتیچ دیپس جاو – چکاوک

ال اصوو دمیداره...که فهم یگاهیبرات چه جا دیجاو نمیخواسووتم بب یم – نیآبت
 وجود نداره...

 پس...پس... – چکاوک
 باشه... یکردمو تو گفتپس من ازت درخواست ازدواج  – نیآبت

 ...چرا...ینجوریپس چرا ا – چکاوک



 نکهی...و قبل ارمیرو بگ یهر ناز کردن احتمال یخواسووتم جلو یچون م – نیآبت
به رخم بکشوو یزیاالن بزارم هر چ  یگم...بخاطر تمام حرفا و کارا یم یرو 

 ناز کردن... یبرا لیگششته متإسفم...پس لطفا نکنش دل
 ...ینجوری...ا ستیقبول ن ینجورینه...ا –و منگ  جیگ چکاوک

 ی...دوباره درخواسووتمو تکرار میدوسووت ندار ینجوریخب اگه ا لهیخ – نیآبت
 کنم...

 ینصووف کرد...از تو یازیپ طونیشوو یدورورش نگاه کردو در آخر با لبخند به
 یقرار داد...دسوووت چپش رو گشاشوووت رو ازیپ یحلقه دراوردو رو هی بشیج

 گرفت: یچکاوک م یجلو ازویکه پ یدر حال قلبش و
 ...لمیبنده وک ای...آمی_ سرکار خانم چکاوک حک

********* 
 ای...آنیگالبم اورد نویدیگالتونو چ گهیحاال که د میحک ی_ سوورکار خانم پونه 

نده وک قد دا م آبت لمیب به ع ما را  نده  ایدر آورم....؟؟؟آ تیهدا نیشوو ب
 ...؟؟؟لمیوک

 :ی...بدون اجازه گرفتن از کس یغیج یهول شده و با صدا چکاوک
 _ بله....

 و آهسته : یرکیز ریز نیبا خنده دست زدن که ابت همه
شد زمیعز ی_ آخ رم...چکاوک با حرص از  ینم ییکه...نترس من جا یهول 

 ...دیخند نیگرفتو آبت شگونین نیدست ابت
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به  یآروم زد پس کلشووو : خجالت بکش هنوز ازدواج نکرده شووروع کرد آراد
 من... یحرص دادن ابج

 ...اریدر ن یبرادر زن باز خودیب –باز  شیبا ن نیآبت
 بچه ها چه خبرتونه...مثال مجلس عقده ها... سیه – زهره

...چکاوک انگشتش رو آغشته به دیهارو دست کردنو نوبت به عسل رس حلقه
 : نیرو به آبت یو با بدجنسعسل کرد

صوص تو قبل ا زمی_ عز ش نکهیمخ شو هی...نجایا نمیب ست ستم  وییدور رفتم د د
 رو نشستم...

 که بهمن خان: دیصورتش رو عقب کش نیآبت
 ...؟؟؟یخوا یم یلفظ ریپسر ز گهی_ بدو د
 یبه ناچار و با حال به هم خوردگ نیبلند شوودو ابت تیجمع یخنده  یصوودا

 کردو آهسته: یعسل رو خورد...دستشو عسل
ستم رو م نی_ حقش بود هم  یکه آبروم م فیح یکردم تو دماغم...ول یاالن د

 ره...
 عسل رو خورد... دویخند زیر چکاوک

ر*ق*ص بلند کردن...چکاوک با خنده به مسووخره  یرو برا نیبه زور آبت پسوورا
مثل  زیهمه چ نیفکر کرد که...بعد از درخواست آبت نینگاه کردو به ا اشونیباز

گششوووت...حت هی  نی...آبتنهیب یکرد داره خواب م یحاال هم فکر م یخواب 
هم کنارش بمونه...قلبش پر از احسووواس  شوووهیهم یکنارش بودو قرار بود برا

شبخت ست به الهام که روبروش با اخما یبودو م یخو ود ب ستادهیدرهم ا یتون



 نکهیبود...ا نشیبهتر نیکه افتاد داشووتن آبت یلبخند بزنه...بعد از همه اتفاقات
 کردو چکاوک رو دوست داشت... یم یشوخ دویخند یبودو م

 :ستادویسرش ا یبا خنده باال نیآبت
 ده...ذره قر ب هی...پاشو یزن یلبخند ژکوند م ینشست ی_ پاشو خانوم گرفت

 همه مردن... نجای.امن دوست ندارم.. – چکاوک
فه ن یب – نیآبت با هم ر*ق*صووایخود برا من ا که  ادتی...میدی...قبال هم 

 رو ناقص کن... مییاینرفته...فقب جان من مثل دفعه قبل نزن بو
 : حقت بود... ییاز جاش بلند شدوبا پروو چکاوک

 دستش رو گرفتو برد وسطو: نیآبت
دلمون  ایذره خجالت بکش...نازو عشووه ب هی...می_ همه زن دارن ماهم زن دار

 خوش بشه...
 یشووود...مجبور یشووده پس گرفته نم دهیجنس خر زمیمتإسووفم عز – چکاوک

 ....یتحمل کن
 ...مییما که راض – نیآبت

با اهنگ تو چکاوک  ییبا صووودا نیتاب داد که آبت نیب*غ*ل آبت یخودشووو 
 سرشار از ل*ذ*ت:

 من... هی...باربی_ خوشگل شد
 خوشگل بودم...– چکاوک

 بر منکرش لعنت... – نیآبت
 رو نوازش کردو: گونش
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 ...میخوشبخت بش ای_ چکاوک ب
 ...یاالنم خوشبختم...چون تو کنارم نیمن هم – چکاوک

ساس زنده بودن  نیزدو به ا یلبخند نیآبت سال اح فکر کرد...باالخره بعد از ده 
نار ...البته کجانیقشوونگه...قشوونگو پر از ه یلیخ یزندگ نکهیداره...احسوواس ا
کنه...نفس بکشووه...و  یتونسووت از ته دل بخنده...شوووخ یچکاوک...حاال م

 بود... رشیبود که با عشق خ یسبز یچشما ونیرو مد نایهمه ا
 گوش چکاوکو: کیرو برد نزد سرش

 دوستت دارم... یلی_ خ
شد ، شدو...دخترا با  یآراد که از کنار عروس رد م بیشب دست گل نص آخر

 به ر*ق*ص محشره آراد با خواهرش زل زدنو غصه خوردن... زونیآو یلبا
 نشست و: نیماش یخوشحال تو ویکردنو چکاوک با انرژ یخداحافظ همه

 ...نجایاز می...به سرعت برقو باد ...بزن برمی...بزن برمی_ بزن بر
 سرشو به تاسف تکون دادو: نیآبت

آواز  نجایا ینیبشوو نکهی...نه ایکن هیتو ب*غ*ل مامانت گر دیبا_ دختر تو االن 
 ...یبخون

 ...میبابا...بزن بر الیخ یب – چکاوک
جاده و وسووب  نویماشوو نیآبت خت...وسووب  ندا عالم بوق بوقو  کیراه ا

 :ادیبردو با فر رونیب شهینور...چکاوک تا نصفه تنشو از ش
وییییی_ خدا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ا....چاکرتتتتتتو و

 وووووووووووووووووم....!!!!!!!!!! !
 چکووووووووووووووووووووواو ک....!!!!!!!!!!! – نیآبت




