


 خدا نام به

 1_پارت#                         یک_پارت #

 

 

 ... کشید اش پیشانی به دستی

 

  آور سرسام  صداهای سرو و اطراف شلوغی از کالفه

  به پشتی حیاط سوی به کردو خارج کتش از سیگاری

 .افتاد راه

 

 او... اما خورد می هم به  کثیف محیط  این از حالش

 ! دادن ادامه اینطور به بود مجبور هم

 

 جیغی صدای که بود زده  سیگار به را پک  اولین تازه

 ...پراندش جا از

 

 ...افتاد راه صدا  منبع سوی به کنجکاوی با

 



 سمت به را ظریفی دخترک هیکلی و قامت بلند مردی

 گریه با همراه ترس از دخترک  و کشید می خروجی

 ... کرد می را  مرد التماس

 

 حسی اما برگردد آمده که راهی از توجه بی خواست

 !  شد می کارش این مانع

 

  و کرد تند قدم ها آن سمت به ناگهانی تصمیم یک طی

 !خبره؟  چه  اینجا: گفت بلندی نسبتا  صدای با

 

  بود شده روشن دلش در  امیدی نور انگار که دخترک

 . کرد تقال بیشتری شدت با

 

 ...برگشت او سوی به اخم بد مردک

 

 دو بین سیگار که افتاد او دستان به نگاهش ابتدا

 و کرد نگاه چشمانش به سپس شد می  دود انگشتش

 :گفت



 ...کنار بکش! عامو نداره ربطی تو به

 

 ... کشید خروجی سوی به را لرزان دخترک دوباره و

 

 ! مربوطه من  به چیز همه اینجا ! د   نه د  _

 باید هم میگذرن اینجا کیلومتری ده از  که مگسایی

 ! داری  خود جای که تو  باشن، داشته عبور َجواز

 

 تونی می کردی فکر نکنه: گفت و زد پوزخندی سپس

  کنی؟ بلند دختر من مهمونی   از

 

  ُمخم رو داری دیگه: گفت و برگشت او سوی به مرد

 تو کنم تیزی داری دوس نکنه! یابو ری می یورتمه

 !ها؟... جات فالن

 

 تقال از دست لرزان که انداخت دخترک  به نگاهی نیم

 تقال دیگر که شده امید نا امیدش گویا بود برداشته

 !  کرد نمی



 

 چشمان در خیره  و کرد قالب کمرش پشت را دستانش

 .برداشت قدم خروجی در سوی به مردک

 

 ...بیاید پیش درگیری خواست نمی

 می متوجه اگر و داشت ای ویژه مهمانان امشب 

 ...نداشت خوبی ی وجه شدند
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 2_پارت #                    دو_پارت #

 

 

 تا کرد  احضار را ها آن و گرفت تماس نگهبان با

 .برسند را مردک آن حساب

 

 مرد سوی به هیکل قوی دونگهبان بعد لحظه چند

 به را او و چسبیده را  بازویش طرف دو و دویدند

 . کشیدند بود حیاط  انتهای  که انبار سمت



 

  هایی فحش با  و لرزید می  حیاط وسط پناه بی دخترک

 ... زد می هق داد  می مردک که

 

 خیلی شهیاد که بگو! بگو  هرزت ی  خاله اون به_

 خاک به! گرده؟ می من از  آتو دنبال! برمیاد ازش کارا

 !نشونمش می سیاه

  بقیشو... سوسکه  خاله رفتی در دستم  از امشب توام

 !کنی؟ چیکار خوای می

 

  ادامه کرد می نگاهش  جدیت با که  مردی به خطاب

 دخالت شهیاد کار تو! تیتیش  دارم کار توام با:  داد

  تو چوبی چه ببین و بشین... عامو داره عواقب کردن

 ... کنم می آستینت

 

 بلند و کرد نگاه ها نگهبان به قبل از تر جدی مرد

 کنین جمع  حواستونو» کرد گوشزد ها آن به خطاب

 «دارم کار باهاش... نکنه فرار

 



 دست که را شهیاد و گفتند ای «آقا چشم» نگهبانان

 ... بردند کشان کشان داشت برنمی تقال از

 

 به شروع و کشید سرش  پس   موهای به دستی کالفه

 !  کرد گفتن ناسزا

 !بود برده یاد از را دخترک وجود گویا

 

  نگاهش که برداشت عقب  به قدمی بریده نفس دخترک

 ...    شد او متوجه

 

  آنالیز پایین  تا باال از دور  یک را دختر تیزش  چشمان

 ! نمیزد سال ۱۸ از بیشتر... کرد

 این در ها لباس این و سال و سن این با او اما

  متوجه ها نگهبان  چطور کرد؟ می چه  کاری مهمانی

 !  بودند؟ نشده قضیه این

 

  دختر سمت به قدمی تا  و کرد باریک را چشمانش

  آهوی یک مانند! کرد دویدن به شروع او برداشت

 ...دوید می تیزپا



 

 ...   کرد دویدن به شروع  دخترک پشت و آمد خود به

 

 به را او ضرب یه و کرد دخترک  بازوی بند را دستش

  را حرکت  این انتظار که دخترک... کشید خود سوی

  های آسفالت روی بر پشت  به که خواست نداشت

  هایش شانه گرفتن با را اجازه این او که بیفتد کوچه

 ... نداد
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 سه _پارت#                  3_پارت #

 

 

 می سرتو کجا جون، دختر کن صبر: گفت زنان نفس

 ری؟ می در و  پائین ندازی

 

 ... داد بیرون «هووو» با را نفسش 

 



 شو من بیخیال خدا تورو آقا:  گفت عصیان با دخترک

 هٔیع.. اصال...اصال...کردم غلط بخدا

 

 ... بود کرده سکسکه هایش حرف وسط

 

 خواد نمی: گفت اش پیشانی روی های اخم با مرد

 ...بری بیا...بترسی

 

  کجا! کجا؟: گفت و پرید حرفش وسط ترسان  دخترک

 هٔیع...   رم می...  می خودم من... نه نه.. بریم؟

 

 خوام می فقط.. بترسی نداره لزومی! که گفتم_

 شب از ساعت این نیست درست! خونتون  برسونمت

 ... باشه خیابون  توی تنهایی تو  مثل دختری

 

 دخترک در  تا کاست هایش اخم شدت از مقداری سپس

 ...  کند ایجاد را  امنیت حس

 



  خانه به را  دختر خواست می اینکه دلیل هم خودش

 نمی ها نگهبان از چرا اصال...دانست نمی برساند

 برسانند؟  را او تا خواست

 

 به رو مرد چنگال از را  بازویش زیر به  سر دخترک

 ..  من.. من :  گفت و آورد در رویش

 

 چی؟  تو_

 

 هیچی ..هی_

 

  سوی به  را او و چسبید را دخترک مانتوی  آستین

 کرد خارج شلوارش  جیب از را سوئیچ.. کشید ماشین

 شاگرد صندلی روی را دخترک... گشود را درها و

 ...نشاند

 

 ...نشست فرمان پشت زد دور  را ماشین

 



 را دانا ی شماره و کرد خارج کت جیب از  را موبایلش

 ...گرفت

 

  موزیک  بلند صدای میان را دانا صدای بوق دو بعد

 ...شنید

 

  می گفتی ؟ حسابی مرد  تو رفتی کجا! کوروش الو_

 !که بکشی  سیگار یه ری

 

  کن گوش:  گفت و چسبید  تر محکم را موبایل کالفه

 خودت...اومده پیش برام فوری کار یه من! دانا

  دیگه خاص کار کنم نمی  فکر...کن اداره رو مهمونی

...  شد بسته که جدید قراردادهای...باشه مونده ای

! ندوونه موش باشه منصوری به حواست فقط

 ...شما خداحافظ

 

  تماس دانا سوی از جوابی ماندن منتظر بدون سپس

 . کرد قطع را

 



 پس   موهای به و برد گردنش پشت را  چپش دست

 ...کشید سرش
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 چهار _پارت #                       4_پارت #

 

 

 به دخترک های دندان خوردن هم به صدای شنیدن با

 خود در صندلی ی گوشه سرما از...برگشت سویش

 ...لرزید می و بود شده جمع

 

  دخترک روی را دریچه و زد  را بخاری on ی دکمه

 ...کرد تنظیم

 

 خوای  نمی: گفت کند کم استرسش از کمی اینکه برای

 بگی؟ بهم اسمتو

 



  باال «نه»  معنای به سری شده جمع خود در دخترک

 ...نشست کوروش لبان سوک محوی لبخند که انداخت

 

 !کوروشه اسمم میکنم، معرفی خودمو من پس_

 

 لبخندی...شده جلب او به دخترک نظر که شد متوجه

 :گفت و زد  دخترک منتظر چشمان به

  خودتو باید هم شما! کوچولو خانوم دیگه نشد... آ...آ

  تخلیه همو تا ریم می پیش هم با پله پله! کنی معرفی

 ...کنیم اطالعات

  

 !یاراست  اسمم: گفت نازکی صدای با دخترک

 

 .انداخت  پایین را سرش سپس

 

  اسم این چقدر: اندیشید خود با کوروش

 ! یارا ...آشناست

 



  توی بگی خوای نمی... خب  خانوم، یارا خوشبختم_

  کردی؟ می چیکار مهمونی

 

 را ترس که کوروش...کرد بلند را سرش تَرسان یارا

:  کرد اصالح را اش جمله بود دیده یارا چشمان در

  زیبایی خانم جای مهمونی اون که اینه  یعنی،منظورم

 ! نیست شما مثل

 

  دونم می..می_

 

 پس؟ ..خب_

 

 سوال به  آنکه بدون و  کشید عمیقی نفس دخترک

 از تونم می...ببخشید: گفت دهد پاسخ  کوروش

 کنم؟  استفاده تلفنتون

 !شکونده شهیاد یعنی..اون رو خودم موبایل 

 



 از را موبایلش و داد تکان  تائید به سری  کوروش

  به و کرد وارد را پسوردش...برداشت داشبورد  روی

 ...سپرد  دخترک دست

 

 پاسخ انتظار به و گرفت را شماره زده هیجان یارا

 ...   دوخت شب سیاهی به چشم

 

: گفت زده هیجان او  ی خسته صدای شنیدن با

 خاله؟  الو...الو

 

  کیه؟ ی شماره این تویی؟ یارا الو_

 

  مشکلی یه من! کن گوش خاله: گفت بریده نفس یارا

 !دنبالم؟ بیای میشه...اومده پیش برام

 

  با... زد می دودو چشمانش نگرانی فرط از اش خاله

 تو یارا: گفت بود مشهود صدایش در که استرسی

  نزدیم؟ حرف هم با ظهری از بعد همین مگه کجایی؟

 ! که راهه به رو چیز همه گفتی تو



 

:  گفت دهد  پاسخگویی مجال یارا به  اینکه بدون و

  خاک منو تا  آخرشم تو..دنبالت بیام بده آدرس  کجایی؟

 !داری نمی بر دست نکنی سر بر
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 پنج _پارت#                  5_پارت #

 

 

 اش دوستداشتنی ی خاله ُغرُغرهای به غم با یارا

 عزیزش ی خاله   با حق دانست می...بود سپرده گوش

 ! است

 

  زدن دید درحال سردرگمی با یارا دید که کوروش

 بدون بدهد تلفن پشت فرد به آدرسی تا  است اطراف

 !گم می آدرسو من بده گوشیو: گفت تامل

 



  کوروش بزرگ دستان در را موبایل تردید با یارا

 ...  گذاشت

 

: گفت و گذاشت گوشش  َدم   را گوشی مسلط  کوروش

  از رو جان  یارا که هستم کسی همون بنده! خانم سالم

 ... ن  مزاحمشون  دست

 

  صبر! چی؟: پرید حرفش میان به سوزان نفس دختر

 !  چیه؟ مزاحم! ببینم کن

 

 سالم گستاخ دختر این که  کرد فکر خود  با کوروش و

 !  نبود؟ بلد کردن

 

  امانتیتون تا بدید آدرس یک هم حاال...کردم عرض_

 !برسونم دستتون به سالم  و صحیح رو

 

 می نفر  یک یاد را  او عجبیب دختر، این صدای

 ! انداخت



 

 من: گفت کرده نشینی عقب خود موضع از دختر

 ! میام بگید جا هر ولی...هستم اندرزگو طرفای

 

 رو ماشین برای  و چسبید تر سفت را گوشی کوروش

  جا همون: گفت و زد هشدار منظور به بوقی  رویی به

 ...رسیم می دیگه ساعت نیم تا ما... بمونید

 

 منتظرم  من باشه: داد بیرون لرزان نفسی دختر

  

 نگران: گفت کرد می درک را او نگرانی که کوروش

 ! شما خداحافظ  فعال... نباشید

 

 ! خدانگهدار_

 

 داشبورد روی دوباره و آورد پایین را موبایل کوروش

:  داد توضیح یارا منتظر چشمان برای و داد قرار

 ... گذاشتم قرار اندرزگو باهاشون



 

 ...داد تکان تایید به سری یارا

 

 ... رسیدند بعد چندی

 

 کوروش به  اش خاله ماشین دیدن از خوشحال  یارا 

 ماشین اون... لطفا کنار بزنید جا همین...وااای:  گفت

 ... خالمه

 

 خود با ،  کرد نگاهی یارا به و گرداند  چشم کوروش

 گوشم بغل ساعت نیم که نبود همونی این » کرد فکر

 !«کرد؟ می عر عر

 

 ...نشست لبانش  سوک فکرش  از پوزخندی 

 

  ماشین جلوی خالی فضای  در و زد را ماشین راهنمای

 ... کرد پارک یارا ی خاله

  



 ... شدند پیاده ماشین از کوروش  همراه به یارا

 

  زیر های  ریزه سنگ با که دختری دیدن با کوروش

 ...زد خشکش کرد می بازی بازی پایش

 

  دخترک به خیره و بود شده قفل تعجب از دهانش

 ... بود مانده رویش روبه
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 شش _پارت#                6_پارت #

 

 

  و خوشحال اش خواهرزاده دیدن از قدر آن دخترک

 ... فشرد آغوشش در را او محکم که بود نگران

 

 ...    بود نشده رویش روبه مرد متوجه هنوز

  



: آمد بیرون اغما حالت آن  از یارا صدای با کوروش

 !که شکست  استخونام! خاله آی

 

 از را او و کوبید یارا  کمر بر آرامی  مشت دخترک

  می من!  خاله  کوفت  : گفت و کشید بیرون آغوشش

 اگر میدونی! شدی؟ خود سر.. کنم چیکار  باهات دونم

 ؟  کنه می چیکارت بفهمه بابا

 

!  گه نمی چیزی که جون بابا : داد جواب تخسی با یارا

 ...  کنه می ُغرُغر خیلی شهال مامان

 

  ی خاله گردن دور را دستانش و رفت جلو سپس

  جونی خاله: گفت و بوسید را او و کرد حلقه زیبایش

 ...نگو چیزی کسی به لطفا لطفا

 

 اشاره انگشت یارا های  بازی لوس دیدن با دخترک

  همه اینکه شرط به:  گفت تاکید با و آورد باال را اش

 !   بدی توضیح  برام مو به مو چیزو

 



 ... چشم:  گفت لوسی همان با یارا

 

 ...دزدید اش خاله های غره چشم از نگاه و

 

  ایشون خاله:  گفت و چرخید کوروش سمت به ناگهان

 ...دادن نجات منو که هستن کسی همون

 

 گوی دو  آن دیدن با و چرخید مرد سوی به دخترک

 ...   ماند مات آشنا مشکی

 .. بود  سخت باورش

 !کوروش؟

 

 را اش توجه بود کوروش لبان سوک  که پوزخندی

 ...کرد جلب

 

   گفت دل در و بست را چشمانش  یکبار

 سه دختر اون دیگه! باش مسلط خودت به َرهاَوْرد»

 !« باشه رو براش دستت که نیستی پیش سال چهار



 

  کوروش به و کرد باز کوتاه نفسی با را چشمانش 

 ...دوخت

 

  خیلی  سالم،:  گفت  و رفت جلو مسلط ظاهری با

 ! کمکتون بابت ممنونم

 

: گفت و کرد رهاورد به نگاهی باال از کوروش

 !  رستگار خانم..  کنم می خواهش

 

 ...  لرزیدند رهاورد  های مردمک

 

 می رو من ی خاله  شما....ا : گفت تعجب با یارا

 !شناسید؟

 

 دور آشنایان از: گفت و زد غلیظی پوزخند کوروش

 ! هستند

 



 سمت به که  طور همان و گذاشت عقب به قدم سپس

 خانم باش  خودت مراقب: گفت رفت می ماشینش

 !  کوچولو

 

 ! بود دوپهلو  حرفش

 رهاورد؟ ...یا بود یارا به منظورش

 

  دورتر لحظه هر که کوروش ماشین به خیره  رهاورد

 ! زرگر جناب خداحافظ: کرد زمزمه شد می دورتر و
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 7_پارت#                       هفت_پارت #

 

 

  ی خانه جلوی  یارا همراه به رهاورد بعد ساعت نیم

 ... بودند رهاورد مادر

 



 شهال مامان! بیار دلوینو برو: گفت یارا به رهاورد

 !بمونه پیشش بیارمش گفت بود شده تنگ دلش

 

 ی خانه  واحد زنگ و  شد پیاده حرف بدون یارا

 ...   زد را مادربزرگش

 

 !  بود دیگری جای فکرش...  رهاورد اما

 

! دور نچندان ای گذشته...  کرد می فکر ها گذشته به

 ! گذشته  سال بیست انگار اما

 

  دیده را کوروش  بار اولین که زمانی  پیش سال پنج

 فارغ تازه ی بچه دختر یک... بود سالش  ۲۲ بود

 !گشت می کار دنبال در به در که شده التحصیل

 ...بود ساله ۳۰ کوروش ها زمان آن

 

 یک به شبنم اش صمیمی دوست اجبار با رهاورد

 ...  بود  رفته  مهمانی



 شب های نیمه که بود خورده مشروب آنقدر شبنم

 ... بود خورده  هم به حالش

  راهش سر که کسی اولین از بود ترسیده که رهاورد

 !ببرند  درمانگاه به را شبنم تا خواست کمک دید

 

 برایشان شاید  الکل مصرف دانست می که کوروش 

 و کند چکار  داند می خودش که بود گفته شود دردسر

 ... نیست درمانگاه به نیازی

 

 خندید می چیزی هر به و نبود بند پا روی که را شبنم

 گفت رهاورد  به کوروش و بردند دستشویی به

 اما بیاورد باال تا کند شبنم دهان در را انگشتش

 و کشید هم در چهره  شد می چندشش که رهاورد

 ...ایستاد کناری

 

  پوزخند با و پرید باال  تعجب از ابروهایش کوروش

 ...شد نُنُر پوش سرخ دخترک آن گر نظاره

 



  را انگشتش و برد دستشویی به را شبنم حرفی بدون

  خالص دستش از تا کرد  می تقال که شبنمی حلق در

 باال را نخورده و خورده هرچه شبنم و کرد فرو شود

 سرد های کاشی روی  جان و حال بی و آورد

 ! نشست و خورد  سر دستشویی

 

 و سر به هم آبی و شست را  دستانش کوروش

 ...  زد  شبنم صورت

 

:  گفت و کرد نگرید می دو آن به که رهاورد به نگاهی

  دارید؟ ماشین

 برسونمتون من ندارید ماشین اگر که اینه منظورم

 !  خونه

 ! میشه خوب  دوستت حال  نباش نگران

 

 به جان و حال بی که شبنم به نگاهی با رهاورد

 من اما داریم ماشین:   گفت بود داده تکیه کوروش

 ! نیست خوب حالش که شبنمم... نیستم بلد رانندگی

 



  می من: گفت جدیت با و داد تکان سری  کوروش

 ! رسونمتون

 

 پس»  بگوید و کند  باز دهان خواست  تا رهاورد

 !«میشه؟ چی ماشین

 

  چیز همه اینجا... دوستمه مهمونیه: گفت کوروش

  رو ماشینتون فردا خودم من بده سوئیچتو!  اطمینانیه

 ... میارم

 

 ماشین با که نمیشه خب...خب:  گفت رهاورد

  ؟ برسونید رو ما خودمون

 

 !نیست مشکلی: گفت و کرد فکر کمی کوروش

 

 ... افتادند راه خروجی  سمت به  هم با سپس
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  فکر رساند خانه به را ها  آن کوروش وقتی شب آن

 ...اما شود می تمام جا همان موضوع کرد می

 

  می ماشین ی شیشه به که هایی ضربه صدای با

 ... آمد بیرون ها گذشته از خورد

 

 اش صورتی پتوی در بود  خواب که را دلوین شهال

 ...بود ایستاده او  کنار در یارا و بود پیچیده

 

 !مامان سالم: گفت  و شد پیاده ماشین از سریع

 

  گفت و کرد  رهاورد به نگاهی عینکش  باالی از شهال

 ! منتظرته بابات ؟ باال نیومدی چرا  مامان سالم: 

 



:  گفت و کشید صورتش روی را دستانش کف رهاورد

  از تازه…دیگه  وقته یه برای  باشه …مامان شرمنده

 منو سالم… خونه برم باید خستم...اومدم کار سر

 !برسون بابا به حتما

 

  انداخت دخترش زار و آشفته ی چهره به نگاهی شهال

 خوردی؟  شام:  گفت و

 

 ...بودن گرفته شام تدارکات های  بچه! بله_

 

: گفت و کشید دلوین پتوی روی دستی شهال

  پاییزه باش بچمم مواظب... کن رانندگی یواش...باشه

 ! خوره می سرما وقت یه دزده هوا

 

 گرفت می شهال بغل از را دلوین که همانطور رهاورد

 که اذیت…دلوین  نگهداری بابت ممنون چشم:  گفت

 نکرد؟

 



 رفت می اش نوه ی صدقه قربان که همانطور  شهال

 اصال بچم…مامانی ی دردونه بشم فداش  نه: گفت

 !نیست  بلد اذیت

 

 و پرید شهال  های صدقه قربان میان تخسی با یارا

 ! ها میشه حسودیم داره دیگه مامانی…ا ا ا ا : گفت

 

 بال شیطون آی آی: گفت و کرد ای خنده تک شهال

 ! بچمی یادگار…اَرشدمی ی نوه که شما

 

 … کردند بغض ریما یادآوری با سه هر

 

  فضا در حاکم حال   و حس کردن عوض  برای رهاورد

  سرما وقت یه سرده هوا داخل برو شما مامان: گفت

 ! خوری می

 

 ...باشین خودتون مراقب: کرد تاکید دوباره شهال

  



  خداحافظی او با و بوسید را شهال ی  گونه رهاورد

 …نشستند  ماشین در و کردند

 

  …بود خوابانده کودک  صندلی در را دلوین  رهاورد

 

 ...گذشت سکوت با خانه تا مسیر

 

  پارکینگ در را ماشین  رسیدند خانه به  که هنگامی

 سوار بود کرده بغل را دلوین که یارا با  و کرد پارک

 را دوم ی  طبقه ی دکمه رهاورد و شدند آسانسور

 ... زد

 

  لباس تعویض به مشغول  و بودند خانه در بعد چندی

 ! هایشان

 

 روشن را TV و زد برق به را جوش  قهوه رهاورد

  را چیزی مزگی  خوش با  طنز ی برنامه مجری  …کرد

  دیگری جای  رهاورد ذهن و فکر اما کرد می تعریف

 …زد می پرسه



 ! آشنایش مرد حوالی

 

 باید رفت می پیش  خوب چیز همه که االن چرا

 ... ک  بفهمد اگر شود؟ پیدا کوروش ی سروکله
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 ماگ دو …آمد خود به  جوش قهوه بوق صدای با

 ... ریخت  قهوه یارا و خودش برای و برداشت

 

 با را قهوه یارا …گذاشت قهوه کنار هم شیر  یارا برای

 !داشت دوست شیر

 

  و داده لَم صورتی وشرتک تاپ آن با کاناپه روی یارا

TV کرد می نگاه ... 

 



 و زد لبخندی دستش در های ماگ و رهاورد دیدن با

 ! ب یبی طال دستت: گفت

 

 و گذاشت  رویش روبه را قهوه و شیر  ماگ رهاورد

 … نشست  کنارش  کاناپه روی خودش

 

 … نوشیدند  را هایشان قهوه سکوت در

 

 حرف به خودش دانست می  را رهاورد  اخالق که یارا

 می گوش آهنگ  داشتم بودم کشیده دراز اتاقم تو: آمد

 زنگ که بود  شهیاد …اومد  موبایلم صدای  که دادم

  گم می که آدرسی این به  نیای اگه گفت می! زد می

 ... برم  می آبروشو و  جونت  خاله کار محل رم می

 

 اش قهوه  از همزمان و  داد می گوش دقت  با رهاورد

 …نوشید  می نیز

 

  سریع کنه عملی تهدیداشو ترسیدم: داد ادامه یارا

 میام گفتم جونم آقا به...  گرفتم ا سنَپ و شدم آماده



 ویال یه…رفتم بود گفته که آدرسی به... تو پیش

 شهیاد...لرزید می بدنم که بودم ترسیده اونقدر...بود

  یجوری... دونم نمی...نبود خودش  حال  تو انگار

  می...گفت می  پرت و چرت...بود قرمز چشماش ...بود

 ... ه ی خاله  اون گفت

 

 گفت؟ می داشت چه...گزید لب یارا

  مرد آن دهان از که رکیکی ی کلمه آن خواست می

 ! کند؟ بازگو را شده  خارج منفور

 

  بگوید  خواست می چه یارا دانست می  که رهاورد

 ا دامش؟: کرد زمزمه

 

  جای کرده رنگ رو کالغ! دروغگوئه یه خالت گفت_

 !فهمه نمی کسی...چیز...خر همه کرده فکر و قناری

 

  باهاش تو سر  من خاله: داد  ادامه و گرفت نفسی یارا

 که کنه حمله بهم خواست و شد جری اونم کردم بحث

  که دوید  دنبالم کوچه تا چند... کردم فرار  و ترسیدم



 از موسیقی سروصدای که بست بن یک توی پیچیدم

 ...میومد توش

  نبینن منو  اینکه برای...بودن در جلوی نگهبان دوتا

  شهیادم...ساختمون حیاط  تو پریدم دیوار رو از سریع

 گیرم پشتی حیاط توی اینکه  تا بود دنبالم همینطور

 کنه ولم کردم می التماسش گریه و جیغ با...انداخت

 و جلو اومد فرشته یه مثل...کوروش...آقاهه اون که

 !داد نجاتم

 

  کوروش برای هم آن فرشته لفظ شنیدن با رهاورد

 ... زد  تلخی پوزخند

 

 اومدن اونا و زد صدا نگهباناشو: داد می ادامه یارا

  با چطوری ببینی نبودی خاله...گرفتن رو شهیاد

 به شهیاد کنم  فکر که یجوری...زد می حرف شهیاد

 !کرد ای قهوه شلوارشو...یعنی چیز...ری خودش

 

  کجاست؟ شهیاد االن:  گفت رهاورد

 



 نگهباناش به شنیدم ولی! نمیدونم دقیقا: گفت یارا

 !  داره کار باهاش  چون نکنن ولش گفت

 

 آن اگر که آخ...بست درد با را چشمانش  رهاورد

 گشادش دهان و بشناسد به را کوروش قالتاق شهیاد

 ! چه؟  بگوید کورش به چیزی و کند باز را

 از را او و کرد می پیدا را شهیاد تر سریع چه هر باید

 !کرد می  دور کوروش
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   بود؟ چی حرفاش از شهیاد منظور خاله :گفت یارا

 

  همرنگ که  یارا سبز طوسی چشمان در نگاه رهاورد

 بعد به این از یارا:  گفت و دوخت  بود خودش چشمان

 !  گی می خودم به اول شد که هرچیزی



 ! گیری نمی تصمیمی سرخود دیگه

 داشتی نجات ی فرشته  امشب  خودت قول به

  چیکار میخواستی نبود آقا  اون اگر کردی فکر هیچ

 !کنی؟

 

 و دار حالت موهای که داد تکان سری بغض با یارا

  چپ ی نیمه و آمده بیرون گوش پشت از بلندش

 ...پوشاندند را صورتش

 

 گوشش پشت را  یارا موهای و کرد بلند  دست رهاورد

 و گذاشت رهاورد پاهای روی را سرش  یارا..زد

 ...کرد موهایش دادن ناز به شروع رهاورد

 

 !شناختی؟ می رو کوروش کجا از خاله: گفت یارا

 

 و زد زل رویش  روبه میز به و گرفت  نفسی رهاورد

  حاال! قدیمیه آشنای یه! گفت که خودش: کرد زمزمه

 ...نیست مهم زیادم



 

  خاله: کرد زمزمه دلتنگی با بود شده بیخیال  که یارا

 مشغول فکرم خوام می...بگو مامانم و  خودت از یکم

 ... کنم فکر کاراش و شهیاد به خواد نمی دلم...بشه

 

 ...نشست رهاورد لبان سوک تلخ لبخندی

 

 سنی اختالف سال ۳ رویات خاله و مامانت_

  ی روحیه کال ریما...سال ۸ هم ریما و  من...داشتن

 و بود شور و شر که رویا برعکس...داشت آرومی

 ...سوزوند می آتیش همش

 تو بود کرده دست رویا  بار یک بودیم که بچه یادمه

 ...بود سرخ  چشمام هفته دو  تا و چشمم

 چشمای با رو کار  این چرا پرسید ازش که بابا

 تیله توش رها چشمای  آخه» گفت  کردی رهاورد

 « کنیم بازی تیله بیارم درش خواستم می...ست

 

 خنده با  رهاورد که رفت باال یارا ی قهقهه صدای

 !  ها درمیاره پدرمونو میشه بیدار دلوین! هیس: گفت



 

 را اش خنده صدای تا گذاشت دهانش جلوی دست یارا

 ...کند کنترل

 

 بود اون همیشه...بود حامی  خیلی ریما:  گفت رهاورد

 !پوشوند می رو رویا منو کاریای خراب که

 

 یه! بود فرشته یه مامانت: گفت و کشید عمیق نفسی

 ! واقعی ی فرشته

 ... شد بابات عاشق که بود  دبیرستانی

 

  با هم باز اما بود شنیده را داستان این بارها که یارا

 ... داد می  گوش اشتیاق

 

  برای مناسبی سن االن»  گفت می...نبود راضی بابا_

 برای و  بخونه درسشو باید...نیست ریما ازدواج

 !« بشه کسی خودش

 



 ...داشت دوست رو محسن  واقعا ریما اما

 

 تا اومدن و رفتن اونقدر خانوادش با محسن  باالخره

 ... شد ازدواجشون به راضی بابا

 

 از بعد سال یک...بود  خوبی پسر واقعا محسن

  باردار رو تو مامانت که بود ازدواجشون

 باردار رو رادین هم شهال مامان همزمان...شد

  عقب دانشگاه  از دوسال مامانت تو بخاطر...بود

 ...افتاد

 داشتی من به عجیبی شباهت اومدی بدنیا وقتی

 !پدرسوخته چشمات مخصوصا  

 دوستداشتنی ی خاله چشمان در چشم لبخند با یارا

 ...دوخت اش
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 دار خنده واقعا رویات خاله کردنای حسودی_

  رهاورد  به یارا چشمای باید چرا» گفت  می...بود

 «بره؟

 

  چشماش  خودش ی بچه جاش به: گفت خنده با یارا

 ! شماست  ُکپیه چشماش دلوین! دیگه رفته تو به

 

 کهی بچه! دلوین! آره: گفت و زد تلخ لبخندی رهاورد

 ! سینا و رویا

 

  بابات،مامانت تشویق  با: داد ادامه و گرفت نفسی

 !  شد شاغل هم بعد سال  چند و شد  قبول بهداشت

 

 مامان های  حمایت با که بود پیش سال شیش حدود

  خوب ی  منطقه یه توی و رسید آرزوش به رویا

 از هم سینا با آشناییش...انداخت راه آرایشگاهشو

 توی که بود فیتنس مربی سینا...شد شروع  همونجا



  اولین...  کرد می کار رویا سالن   روی    به رو باشگاه  

 !بود دعوا با برخوردشونم

 

 همون از رویا: گفت  و کرد ای خنده تک رهاورد

 ! بود تُخس اولشم

 

 دل هم به که  جایی تا شد  بیشتر ها دیدار این و گذشت

 ... شدن عاشق  و بستن

 

 و ریما ازدواج مثل رویا  و سینا ازدواج با هم باز بابا

  رو نظرش نکرد  سعی هیچوقت اما نبود  موافق محسن

 ! کنه تحمیل

  و سینا  بودن پرورشگاهی بچه هم مخالفتش  علت

 !بود اون از رویا بودن بزرگتر  دوسال

 به رو  سینا و گذاشت احترام رویا انتخاب  به ولی

 ...پذیرفت دامادش عنوان

 

  های نفس و یارا بسته چشمان دیدن با رهاورد

 ... برده خوابش که فهمید  منظمش



 

  یارا سر  زیر که پایش جایگزین  آرامی به را بالشت

  ی درجه و  کشید دخترکش بدن روی را پتو...کرد بود

 سردش  خواب در دلبندش تا کرد بیشتر را شوفاژ

 ...نشود

 

 بچه بود نگران...رفت دلوین اتاق به خرامان خرامان

 ! باشد برده خوابش گرسنه

 

  خورده؟ غذا  دلوین! مامان سالم: داد پیام  مادرش به

 

 ... آمد موبایلش  نوتیفیکیشن صدای  بعد دقیقه چند

 

 نگران: بود  نوشته پیامش پاسخ در  که بود شهال 

 هم رادین با... دادم مرغ آب بچم به شام...مامان نباش

 !سیره شکمش...خوردن  هوله هله کلی

 



  چک از بعد و گذاشت پاتختی روی را گوشی  رهاورد

  روی دلوین که تختش سمت به شوفاژ و پنجره کردن

 دراز دلوین به رو پهلو به...رفت بود کشیده دراز آن

 ... داد می تکان را لبانش خواب در  دلوین...کشید

 

 نرمی به و نشست رهاورد لبان  سوک کمرنگ لبخندی

 ... بوسید را دلوین کوچک  دستان

 

 ! توعه برای من از مونده باقی ی نیمه این_

 

 در سعی او اما رفتند می رژه مغزش در مختلف افکار

 ی اجازه ها آن به  تا داشت خود کردن مشغول

 ...ندهد پیشروی

 

  فردا...فردا! خستم خیلی امشب: کرد زمزمه  لب زیر

 !کنم می فکر بهتون
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 رهاورد؟_

 

 ... کشید کار از دست شبنم صدای با

 

 بله؟ _

 

 :گفت و گذاشت میز روی  را فرچه شبنم

  پوستشون سرما بخاطر  بازیگرا» گفت واعظی آقای

 خورده  هم به صورتشون کانتورینگ خورده ترک

 «کنی درست بیای

 



  به زنگ یه من اوکی: گفت و داد تکان سری رهاورد

 ...میام بزنم یارا

 

 ...رفت و برداشت را گریم وسایل شبنم

 

 ...پیچید گوشی در بوق چند از پس یارا صدای

 

 جونم؟ _

 

 سالم یارا، الو_

 

   خاله سالم_

 

 خوردید؟ صبحونه شد؟  بیدار دلوین_

 

 چند پرستارشم شده بیدار هست ساعتی یک ؛ آره_

 ...خوردیم  هم صبحونه... رسیده که میشه ای دقیقه



 

  طول کارم شاید من باشید خودتون مراقب...اوکی_

 ! خونه برسم دیر بکشه

 

 ...بای فعال نباش نگران خاله باشه_

 

 ... خداحافظ_

 

ت  سمت به و  کرد قطع را تماس  رهاورد  س 

 از را گریم وسایل راه  میان...افتاد راه فیلمبرداری

  گریم تمدید به نیاز که بازیگرانی  کار  و گرفت شبنم

 ....انداخت راه را داشتند

 

 ... زد صدایش کارگردان

 

 !رهاورد؟_

 



  نشسته عوامل کنار که واعظی آقای سمت به رهاورد

 ...رفت  نوشید می  چای و بود

 

  قراره آینده ی هفته دوشنبه: گفت دیدنش با واعظی

 فیلم نمایش پیش و پوسترها برای^ فوتوشوتینگ 

 توافق به قبلی تبلیغاتی آژانس با...باشیم داشته

  خیلی کارشون که کردم پیدا تازه آژانس یه...نرسیدیم

  توی کاستی  و کم اگر که بدم خبر بهت خواستم...خفنه

  تهیه ها بچه بدم تا کنی لیستشون داری کارت وسایل

 ... کنن

 

 از کمی و کشید سرش روی کاله به دستی واعظی

 ...نوشید چایش

 

 آقای: گفت  آخر در و کرد پا آن و پا این کمی رهاورد

  این من کنید؟ ُمعاف کار این از رو من  میشه واعظی

 ...درگیر خیلی روزا

 



  اصال رستگار: گفت و  پرید حرفش میان واعظی

 دوشنبه  آینده هفته...ندارم شنیدن بهانه ی حوصله

 !باش آماده

 

 ماشین سمت به و کشید کالفگی سر از پوفی رهاورد

 که مواقعی در واعظی دانست می...افتاد راه تدارکات

 !  زند می صدا رستگار را او است جدی بسیار

 

 ! گنده شکم مرتیکه: زد  غر لب زیر

 

 ****** 

 

 عکسبرداری( = }  photo shoot)  فوتوشوتیگ ^

} 
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 تصمیم نبود مطمئن...نشست آینه مقابل صندلی روی

 ...نه یا است گرفته درستی

 

 هاست سال که ای شماره و کرد یکی را دلش و عقل

 را اش شماره بود امیدوار..گرفت را  بود حفظ از

 ...باشد نکرده عوض

 

 ... کشید عمیق نفسی تلفن  آزاد های  بوق شنیدن با

 

 بله؟ _

 

  او صدای شنیدن با که را قلبش ضربان  کرد می سعی

 بزند حرف محکم و کند کنترل زد می تند

 

 سالم_

 

 ! بگوید را کلمه یک همین تا َکند جان



 

  صدایش که شد متوجه پاسخگویی در کوروش تعلل از

 !  شناخته را

  بود؟ شناخته را رهاورد صدای هم دیشب یعنی...پس

 سپرده خاطر به را صدایش تلفن آن از  بعد اینکه یا

 بود؟

 

 و کشید میز روی های پرونده به دستی  کوروش

 !بزن حرفتو: گفت

 

 ..تنهایی های شب  اسپرسوی مانند...بود تلخ

 

 ! رو در رو_

 

 کجایی؟ _

 

 !همیشگی  ی کافه همون بیا_

 



 را دستش...کرد قطع را  گوشی خداحافظی بدون و

 را شبنم که کرد آینه در  نگاه و گذاشت قلبش روی

 ... دید سرش پشت

 

 بود؟ خودش: گفت و زد تلخ لبخندی شبنم

 

 زد گوش پشت را صورتش در افتاده موهای رهاورد

 کرد نجوا «اوهومی»  زیرلب و

 

 او  ی شانه روی را دستش و رفت  جلو شبنم

 ...  گذاشت

  و کرد حلقه رهاورد گردن دور به را دستانش کم کم

  از...کشید اش خواهرانه آغوش در  پشت از را او

  رهاورد قرار   بی چشمان در را نگاهش آینه درون

 شده؟  چی کنی تعریف خوای نمی: گفت و دوخت

  

  روزهای رفیق ی گونه به را اش گونه رهاورد

 !  بعدا: داد جواب کوتاه و چسباند سختش

 



 اش گونه نرم کرد می درک را روزش و  حال که شبنم

 ! باش رفیقم مراقب: گفت و بوسید را

 

 !هستم: زد لب و زد لبخندی رهاورد

 

 ...گذاشت تنها را او حرفی بدون شبنم

 

 به آینه در  نگاهی و کرد جمع را وسایلش رهاورد

 ...  کرد خود

 

  شلوار همراه به بود کتی مدل  که شتری کوتاه پالتوی

 مشکی ترکیبی   شال و کرم کوتاه های بوت  و مشکی

 !  نبود بد...کرم و

 

 راه خروجی سمت به و انداخت دوشش روی  را کیفش

 ...   افتاد

 



  ماشینش سمت به و کرد خداحافظی صحنه عوامل با

 ...رفت
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 ~~~~ 

 

 با و بود نشسته کافه ی نقطه ترین ای گوشه در

 .. کرد می  بازی دستانش در سوئیچ

 

 به مانده ربع یک... انداخت ساعت به دوباره نگاهی

 ... بود؟ نکرده دیر کمی...بود دوازده

 بزند؟ شور  تاخیرش این برای دلش  اگر بود احمق

 

 و گرفت اسپرسو فنجان  یک سفارش و  آمد گارسون

 ...رفت



 

 ... کرد سفر ها گذشته به  ذهنش هم باز

 

 ... گذشت می مهمانی آن از هفته یک

 اینکه َصَدد   در شبنم و بود شبنم مادر تولد روز آن

 ...بگیرد مادرش برای خاص کادویی

 

 طال گرفتند تصمیم  همدیگر مشورت با آخر در

 ...بخرند

 

  فروش طال ی راسته که معروف های محله از یکی به

  که بودند طال های دستبند  دیدن مشغول...رفتند بود ها

 ... کرد جلب  را رهاورد توجه نفر دو صحبت  صدای

 

 جان؟ بابا طرفا این از خبر چه! حاجی پسر سالم_

 

 ببینم رو حاجی اومدم شما؟ احوال...باقر عمو سالم_

 ...داشتم کارش



 

 سجاد مغازش تو...بابا مسجد  رفته حاجی_

 تموم آقات نماز تا بزن چای یه بشین برو...نشسته

 ...بشه

 

  در چای یه مغازه بفرمائید...نکنه درد شما دست_

 ! باشیم خدمت

 

 !نگهدارت خدا...پسرم  ممنون_

 

  چهره خوب خیلی که بود مردی به نگاهش رهاورد

 ! بود  سپرده خاطر به مهمانی شب  از را اش

 بود؟ چه اسمش...راستی

 

 ...برگشت سمتش به شبنم ی زده هیجان صدای با

 

 خیلی! ببین رو ظریف   دستبند اون...رهاورد واااای_

 ...خشکله



 

  انگشت با را آن شبنم که دستبندی به نگاهی  رهاورد

 !بود شیک...کرد داد می نشان

 

 کشان کشان را او و گرفت را رهاورد دست مچ شبنم

 به پشت که بود مردی به رهاورد نگاه...برد داخل به

  چای و بود نشسته پنجره به رو صندلی روی ها آن

 ...نوشید می

 

  داره ُگل طرح که ظریفی دستبند اون میشه ، سالم_

 !  ببینم بیارید

 

  رویی خوش با بود مغازه شاگرد گویا که  جوانی پسر

 !خدمتتون میارم چشم  بله: گفت

 

 ...رفت مغازه انتهای سمت به و

 



  موبایلش با که کرد نگاه مرد به چشمی زیر رهاورد

 پسرک که کرد سرفه به  شروع ناگهان... کرد می کار

  بار چند دست کف با و دوید او سمت به  هول شاگرد

  باال کافی منظور به دستی  مرد... زد را کتفش دو میان

 ! جان،خوبم  سجاد ممنون: گفت و آورد

 

 سمت به دوباره و کرد زمزمه «خداروشکری »  سجاد

 ! بیاورد را دستبند  تا رفت  مغازه انتهای

 

  دو دیدن با که چرخاند چشم و کشید کالفه پوفی مرد

 فکر و کرد ریز را چشمانش...ماند ثابت آشنا دختر

 ! دیده؟ کجا را آشنا  ی چهره دو  این که کرد

 

 دختر دو  همان ها آن که آمد خاطرش  به زود خیلی 

 ...هستند مهمانی شب
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  پهلوی به ای سقلمه مرد دیدن با و گرداند سر شبنم

 نیست یارویی همون این: گفت زیرلب  و زد رهاورد

 خونه؟ رسوند مارو که

 

 مستی بد آن با شبنم چگونه  که کرد  تعجب رهاورد

 ! مانده؟ یادش را کوروش  چهره

 

 یادته؟ _

 

 می! بود  شده میزون حالم آوردنم باال  بعد! بابا آره_

 ...چیه به چی فهمیدم

 

  رو بلندی صدای با رهاورد به دادن مجال بدون بعد و

 ... کرد سالم کوروش به

 

 و رفت دو آن سمت به و شد بلند جا  از کوروش

 .... ایستاد روبرویشان



 

  بهترید؟ شما؟  حال...سالم_

 

  های زحمت با...ممنون  خیلی بله: گفت ذوق با شبنم

 ! شدید اذیت کلی شب اون شرمنده...شما

 

  خواهش: گفت و زد او به لبخندی تواضع با کوروش

 نبود که خاصی کار...میکنم

 

 را او و بود آورده  شبنم برای را دستبند شاگرد پسرک

 دستبند و کشید  را رهاورد دست شبنم...بود زده صدا

 ...انداخت دستانش  به را

 

   میکنی؟ چیکار: گفت تعجب با رهاورد

 

  چطوره؟ دستت تو ببینم خوام می! هیس_

  نمی خودت  دست به چرا»  بپرسد خواست  تا رهاورد

 دستانش به کوروش نگاه متوجه!« ندازی؟



 سیاه گوی دو آن از  گرما و حرارت آنقدر...شد

 ...بود شدن ذوب حال در که کرد می دریافت

 

  رهاورد جنگلی نگاه و کشید باال را چشمانش کوروش

 ... دزدید چشم تندی  به رهاورد که  کرد شکار را

 

 و خرید را دستبند شبنم  زمانی چه نشد متوجه اصال

 به رستوران به ناهار برای را کوروش وقت چه

 !کرد دعوت شب آن بابت  تشکر منظور

 

 کوتاه شبنم پایان بی های اصرار پاسخ در کوروش

 اگر داشتم کار پدرم با  چون اینجا بودم اومده:  آمد

 در چشم ببینم رو ایشون من کنید صبر دقیقه چند

 !هستم خدمتتون

 

 لبخند کوروش توسط دعوتش پذیرش از مسرور شبنم

 هایی صندلی  روی رهاورد همراه به و زد نمایی دندان

 ..نشستند بود آورده ها  آن برای مغازه شاگرد که

 



 وارد سفید محاسن با بلند قد مردی  بعد دقیقه چند

 کوروش به شبیه خیلی  اش چهره...شد مغازه

 گفت می ذکر زیرلب و داشت دست در  تسبیحی...بود

 ... 

 

  و رهاورد که شد بلند جا از پدرش احترام به کوروش

 ...کردند را کار همین او از تقلید به هم شبنم

 

  نمازاتون...حاجی سالم: گفت آقا حاج دیدن با سجاد

 !قبول

 

 ...پسرم حق قبول_

 

 !بابا حاج سالم_

 

  لبخندی و کرد اش چشمی نور به نگاهی صادق حاج

 ... زد

 



  بابا آوردی در طرفا این از  سر خبر چه! پسرم سالم_

 جان؟

 

 کوروش کنار در ایستاده دختر دو به نگاهی و

 ...انداخت
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 با آقا حاج و کردند سالمی دو هر رهاورد و شبنم

 !بابا سالم: داد را دو آن پاسخ  مهربانی

 

 از ها خانم: گفت و شد قدم پیش معرفی در کوروش

 !هستند من دوستان

 

: گفت لب زیر و زد رهاورد پهلوی به ای سقلمه شبنم

  این...حاجیه پسر...پسرو شاه این بخورم...که جون



  برا باباعه پسندی حاجی چون تو...تره جیگر حاجیه

 !من برا پسره تو

 

  مثل و گرفت شبنم ران کنار از ریز نیشگونی رهاورد

 !شو خفه: کرد زمزمه  خودش

 

 ... زد غر  زیرلب و مالید رانش کنار را دستش شبنم

 

 پسرش به و  ها دختر به نگاهی  هوشیاری  با آقا حاج

 ...بشینید بفرمائید...اومدید خوش: گفت  و انداخت

 

 ...کردن زمزمه  «ممنونی» شبنم و رهاورد

 

  باهاتون کوچیکی کار  یک آقا حاج: گفت کوروش

 ...کنیم صحبت انبار تو بریم هست امکانش اگه داشتم

 



  انباری راه به دست با و داد تکان سری صادق حاج

  و رهاورد کنار  از عذرخواهی با کوروش...کرد اشاره

 ...رفتند انباری به پدرش با و شد رد شبنم

 

 بود نشسته صندلی روی کنارش که رهاورد به شبنم

  و انداخت نگاهی نیم کرد می نگاهش غضب با و

 ... انداخت باال شانه تُخس

 

 ! بود تشکر محض فقط_

 

 ارواح آره: گفت بلندی نسبتا صدای با رهاورد

 ! شیکمت

 

 ...برگشت دو آن سوی به متعجب سجاد

 ...نخندد تا گزید لب شبنم

 

  خودتون بیام تونم نمی من:  گفت آرام بار این رهاورد

 !برید دوتایی



 

 !برق به زد ُکنشو ُچس  باز...اَه_

 

  باال شانه شبنم که کرد می نگاهش ب ر و ب ر رهاورد

 ...نگفت هیچ  و انداخت

 

  به دستانش در سفید پاکتی با کوروش  بعد دقیقه چند

 همگی...بودند برگشته انباری  از صادق حاج همراه

 ...  رفتند بیرون و کردند خداحافظی

 

 شبنم که نه یا دارند ماشین پرسید ها آن  از کوروش

 سوار کوروش  تعارف با و اند آمده تاکسی با گفت

 شبنم انتخابی رستوران سمت به و شدند  ماشینش

 ...کردند حرکت

 

 ...شد طی سکوت در مسیر

 



  روی بر کوروش و رهاورد و شبنم  بعد دقیقه چند

 نشسته بود رستوران حیاط در که ای سنتی های تخته

 ... بودند

 

 ...رفت و گرفت ها آن از دیزی سفارش گارسون

 

 ! بگید خودتون  از یکم...خب: گفت کوروش

 

  با رهاورد قول به و بود راحتی دختر درُکل که شبنم

 اینم ، شبنمم من: گفت  شد می پسرخاله سریع همه

 از یعنی...دوستیم باهم که ساله ۶ حدود...رهاورد

 !دبیرستانمون دوران

  گریموری هم رهاورد و خوندم صحنه دکوراسیون من

 ! سینما
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 بین را نگاهش و پرید باال تعجب از کوروش ابروهای

 ...گرداند دو آن

 !بودند مختلف قطب دو به شبیه

 !شور و شر دیگری و آرام یکی

 

! عالی هم خیلی: گفت و  کرد صاف گلویی کوروش

 مشغول جایی االن...خوندین خوبی های  رشته..آفرین

 هستید؟  کار به

 

  التحصیل فارغ تازه ما آخه ! نه راستش: گفت شبنم

 نمی اعتماد بهمون ریم می کار برای هرجا...شدیم

 ...ایم جوجه هنوز کار تو قولشون به...کنن

 

  حال منم روزایی یک: گفت و داد تکان سری  کوروش

  که جا هر به تالش با! نشید امید نا اما...داشتم شمارو

 !رسید می باشید داشته دوست

 



  پسر زرگر کوروش  ...کوروش اسمم: داد ادامه سپس

 نسبتا خانواده یک توی! زرگر صادق حاج ارشد

 ... شدم  بزرگ مذهبی

 خودم عالقه  اما بود مدیریت  دانشگاهیم ی رشته

 بود مخالف پدرم...بود تبلیغاتی آژانس یک داشتن

 و مدل کار تو بره صادق حاج  پسر» میگفت

 گوشم من ولی!« گن؟  می چی مردم! عکاسی؟

 ...نبود بدهکار

 

  بدون صفر  از: گفت و کرد مکثی هایش صحبت میان

 یکم  تا شدم  مدل مدت یه...کردم شروع خانواده  حمایت

نف توی دونید می...بشم شناخته ناس ما ص   بودن ش 

 آقام پیش کردن کار از اولیه سرمایه یه! مهمه خیلی

 و بود رسیده ارث بهم پدربزرگم از هم زمین یه داشتم

 همه و کردم جمع بودم مدل که دوسالی توی هم یکم

 شروع  بود این و خریدم کوچیک ساختمون یه رو

  شدم امید نا بار چند...گرفت نمی کارم اوایل...کارم

  کم...شد راه به رو اوضاعم و کرد کمک بهم خدا ولی

 و افتاد زبونا سر خوبمون کار و آژانس اسم کم

 ... گرفته  کارمون سال ۴ بعد االن خداروشکر



 

 پدرتون: گفت و کشید لبانش روی را زبانش رهاورد

 ندارن؟ مشکلی کارتون  با االن

 

 رویش به  رو دخترک    جنگلیه چشمان به کوروش

  خانم داری زبونم  شما پس... ا ا ا ا : گفت و  دوخت چشم

 ! کوچولو؟

 

! دیدی کجاشو تازه...اووووه: گفت خنده با شبنم

 ! که کنه می پَهن شوره می  و آدم همچین

 

:  گفت رهاورد جواب در و کرد خنده  تک کوروش

  ُحجره خودش پیش برم که داشت اصرار خیلی اوایل

 حجره من دبیرستانم  دوران البته کنم کار فروشی طال

  خیال بی دانشگاه رفتم که بعد ... چرخوندم می رو

  مخالفت شدت به شدم مدلینگ کار وارد وقتی...شد

 هم االن...رفتم خودمو راه من...خب ولی کرد

  تنها االن من  که البته...پذیرفته  رو کارم خداروشکر

 برادرم...ندارم ای دیگه فعالیت و هستم مجموعه  مدیر  



 تو که  عمومیه روابط التحصیل فارغ تازه هم کیا

 !کنه می کار من شرکت

 

 آن و آورد را  هایشان سفارش گارسون لحظه همان

 ... شدند مشغول ها

 

  رهاورد و شبنم چه هر غذاها کردن حساب برای

:  گفت و نشاند پیشانی بر اخم کوروش کردند اصرار

 و بیرون بیام خانم تا دو با مونده همینم چی؟ دیگه

 !  بشن جیب به دست اونا

 

 ...کند حساب تا رفت صندوق سمت  به سپس

 

 !  جنتلمنه چقدر میبینی... آخی: گفت شبنم

 

  کرد ای خنده شبنم حسرت پر صدای باشنیدن رهاورد

 ... کرد اش حواله دیوونه و
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 از بعد کوروش و رفتند ماشین سمت به سه هر

 !رساند خانه به ها ،آن آدرس  پرسیدن

 

  اشکالی اگه: گفت کوروش ها آن شدن   پیاده هنگام

  کمک یه بتونم شاید... باشم داشته رو شمارتون نداره

 ...بکنم بهتون کوچولویی

 

 !کمکی؟ چه: گفت  تعجب با شبنم

 

 ... کنم پا و دست براتون کاری یه بتونم شاید_

 

 !واقعا؟؟؟_

 



  جنگلی چشم  دخترک   متعجب صدای شنیدن با کوروش

 ! واقعا که بله:  گفت و زد مهربان لبخندی

 

  و داد کوروش به را خودش ی شماره  ذوق با شبنم

 ...انداخت تک برایش کوروش

 

  از بوقی تک با کوروش خداحافظی، و  تشکر از بعد

 ... رفت و گذشت ها آن کنار

 

 و زد می بشکن دست دو با که شبنمی به رهاورد

 بلند  صدای با داد می تاب کمر خانه  حیاط وسط

 ...خندید

 

 کنید؟ می چیکار_

 

  انتهای از...برگشتند او سمت به رویا صدای شنیدن با

 و داشت تن  بر باغبانی  سرهمی یک...آمد می حیاط

  گل...بود کرده گوجه سرش باالی را کوتاهش موهای



 دست در  اند شده چیده تازه بود معلوم که رز های

لی لباسش جلوی  و داشت  ... بود شده گ 

 

 عروس گل دسته مانند و گرفت  رویا از را  ها رز شبنم

  رقصیدن به شروع و داشت نگه دستانش در

  باز َمردها  مانند را دستانش شیطنت با نیز  رویا...کرد

 ! رقصیدن التی به کرد شروع و کرد

 

 ...  زد می دست دیوانه دو آن برای قهقه با رهاورد 

 

  ریختن حال در که کسی  مانند را دستانش حالت رویا

 تایی سه که کرد است داماد و عروس سر  بر شاباش

 ... رفتند  ریسه خنده از

 

 کرده نامزد سینا با که بود چندماهی تازه رویا

 ... بودند

 

  خانه  داخل به شیطنت و بازی دلقک کلی از بعد

 ..رفتند



 

 ...آمد بیرون گذشته از صندلی کشیدن عقب صدای با

 

 چهره که پوش خوش مرد آن دیدن با آمد بند نفسش

 !بود شده  تر افتاده جا  پیش نیم و سال دو از اش

 

 ... بود شده  پخش کافه فضای در^ آمواجش عطر بوی

 

 ...بود  شده هم در غرق نگاهشان

 

  پنج...کردند می فکر گذشته سال پنج این به هردو

  گذشته غم و شادی و ناخوشی و خوشی با که سالی

 !بود

 

 ! ببینیم رودررو باید گفتی_

 

 !زد گوش پشت را اش خرمایی موهای رهاورد



  ها شب چه... نشست حسرت به آن یک  کوروش نگاه

  از و داده نوازش را ابریشمی موهای آن که روزها و

 ! بود شده مست عطرشان

 

  برای زیاد خیلی دلش که کرد می اعتراف خود پیش

  نمی هیچوقت اما...بود شده تنگ رویش به رو دختر

  بود کرده  کوروش با کاری او! ببخشد  را او توانست

 ... ک

 

 !کجاست؟ شهیاد_

 

 

 

* 

 آن بوی که مردانه عطر( =  amouage)  آمواج^

 .است شمعدانی و میخک  گل و جوز درخت از ترکیبی
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 !کجاست؟ شهیاد_

 

 شناختند؟  نمی سالم اسم به چیزی دو آن

 

 !  نشست کوروش لبان ی گوشه پوزخندی

 

  باهاش که حسابم! دارم کار  باهاش: داد پاسخ کینه با

 ! خودت ارزونی شد صاف

 

 بود مشهود آن در ترس که را لرزانش نگاه رهاورد

 ! دوخت کوروش به

 

  متوجه شناخت می خودش از بهتر را او  که کوروش

  علت!...نبود درست اینجا  چیز یک...بود شده نگاهش

 بود؟ چه رهاورد ترس



 

 !پیشش  ببری رو من کنم می خواهش  ازت_

 

 رو: گفت و کرد جمع سینه در را دستانش کوروش

 اونوقت؟ حسابی چه

 

 !ببینم رو شهیاد باید_

 

 ! خورد یکه درصدایش نشسته تحکم از کوروش

 

 ...نشست اش پیشانی بر  غلیظ اخمی

 

  از...آمد رهاورد سفارشی اسپرسوی با گارسون

 فقط: گفت که بگوید را  سفارشش خواست کوروش

 ! آب لیوان یک

 

 کوروش که کرد می بازی دستش در فنجان با رهاورد

 چطوره؟  کوچولوم دوست: پرسید آرامی به



 

  چند را سرش...دوخت او به و کشید باال نگاه رهاورد

 دیشب همون! خوبه: کرد زمزمه و کرد پائین باال بار

 !ایه قوی دختر یارا! کرد فراموشش

 

 ... خالَش  برعکس: گفت زیرلب آرامی به کوروش

 

 ...نگفت چیزی اما شنید رهاورد

 نه و بشنود مرد این از  توضیحی داشت دوست نه

 ! بدهد او به توضیحی

 بود افکارشان ی ساخته که خیالی در دو هر بگذار

 !بمانند

 

 می خواهش! ببینمش باید: کرد اصرار دوباره رهاورد

 ... کنم

 

 : گفت تُخسی با و انداخت باال  ابرو کوروش

 ...شرط یک به



 

 شرط؟: گفت و کرد ریز را چشمانش  رهاورد

 

  قصد شب اون شهیاد چرا بدی توضیح برام باید آره،_

 !گفت می تو راجب هم چیزایی یه داشت؟ رو یارا آزار

 

 گفت؟ می... چی.. چ: گفت ترس با رهاورد

 

 نظر زیر را  هایش العمل عکس  هوشیاری با کوروش

 ...بود گرفته

 

 !نیست مهم : گفت و داد تکان سری

 

  رو چی فهمم می باالخره! فعال البته» گفت دلش در و

 ! «کنی می پنهون داری

 

 گفتی؟ می_

 



 عموی پسر شهیاد: گفت و گرفت  نفسی رهاورد

 ماهی دو اون یارا پدر و  مادر فوت از بعد! یاراست

 پدریش بزرگ پدر اما کرد زندگی اینا مامانم پیش

  گفت می...کنه زندگی اونا پیش تا برد رو یارا و اومد

 ...بشه بزرگ ما پیش باید من  پسری ی نوه
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  و خواهر دو بود شنیده اطرافیان از  که کوروش

  اند شده فوت  و اند کرده تصادف رهاورد شوهرخواهر

 !گم می تسلیت: گفت و داد تکان سری

 

 در کوروش که دوخت او به چشم بغض با رهاورد

 ... شد گم  هایش چشم  بارانی جنگل

 

 ! داد می سبز گوی دو آن برای را جانش  روز یک



 

 پسر شهیاد گفتم که همونطور : داد  ادامه رهاورد

  پدر ی خونه  توی مادرش و پدر با که یاراست عموی

 ! کنن می زندگی یارا بزرگ

  حیاطش توی که قدیمیاست خونه این از  شون خونه

  برای یکیشم و سرایدار برای اتاقش یه که...اتاقه کلی

 !شهیاده خود برای اتاقم یه و شهیاد  خانواده

  به زندگی برای یارا که موقع همون از مزاحمتاش

 ... شد شروع رفت اونجا

 

 سعی خیلی بابام..بابام: داد ادامه و کشی عمیقی نفس

  حضانت دادگاه ولی بیاره در خونه اون از  رو یارا کرد

 مدرکی  ماهم...بود داده پدریش خانواده به رو یارا

 !کنه می اذیت رو یارا شهیاد کنه ثابت تا نداشتیم

  مکش کش و بحثا همین سر من از  شهیاد ی کینه

 !  هاست

 

 ...نوشید اش قهوه از کمی

 



 خودش و بشه تموم یارا سال  هجده تا کنیم صبر باید_

 !کنه  زندگی کی پیش داره دوست  بگیره تصمیم

 

 اصرارت خب؟:وگفت داد تکان سری تفکر با کوروش

 چیه؟ ببینی رو شهیاد اینکه بر

 

 به و نوشید اش قهوه از کمی کالفگی با رهاورد

 چی کار این  از قصدش بدونم خوام می: گفت دروغ

  توی اونم! ویالش بره تا زده  زنگ یارا به چرا بوده؟

 !  لواسون منطقه

  می آبرومو و من کار محل میاد که کرده تهدیدش چرا

 !بره

 

 

ت؟ محل» بپرسد آمد کوروش زبان نوک تا  !« کار 

 

! اوکی: گفت جایش به و گرفت را خودش  جلوی اما 

 ! بریم بخور رو ات قهوه



 

 ~~~~ 

 

  را در نگهبان دو... ایستادند انباری در  روی به رو

 ...کردند باز

 

 شه می: گفت و برگشت کوروش سمت به رهاورد

 ببینمش؟ تنها کنم  خواهش ازت

 

 نگهبانان به رو!...شد بیشتر کوروش اخمان شدت

  بَستست؟ دستاش: پرسید

 

  او به اَبرو با و کرد نگاه  رهاورد به نگهبانان تائید با

 ...  شود وارد کرد اشاره

 

  نیمه انباریه آن به پا و  کرد تشکر لب زیر رهاورد

 ...گذاشت داد می رطوبت بوی که نمور  و تاریک

 



 کرد بلند سر کفشی های پاشنه صدای شنیدن با شهیاد

!  خانما خانم! به به: زد پوزخندی رهاورد دیدن با و

  کالغتون نکنه! گرفتی؟ فقرا فقیر از سراغی شده چی

 پَسه؟ هوا رسونده خبر
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  به روزی یه عکسا اون گفتم  دیدی: داد ادامه و خندید

 !خورن می درد

 !روزه  اون االن

 ! شناختم رو زرگر کوروش  جناب

 

 چقدر! روزگار ه ی: گفت  تمسخر با و داد تکان سری

 ! کوچیکه دنیا

 



  بسته طناب با  ای فلزی صندلیه روی که  او به رهاورد

 بود خونی و کبود بدنش از نقطه چند و بود شده

 می چی کن  گوش: گفت و کرد جدیت با توام نگاهی

 بشه باخبر موضوع این  از کوروش اگر..اگر! گم

 زار حالت  به آسمون مرغای که میارم سرت  به بالیی

 ساکت بره لو موضوع اگر کردی فکر...کنن گریه زار

 شینم؟ می

 

 از بترس: گفت و زد شهیاد مات نگاه به پوزخندی

 ! نداره دادن دست از برای چیزی که آدمی

 

  کردی فکر: گفت و زد شهیاد  چشمان  مقابل بشکنی

 خیلی کنه؟ می  چیکار داری اعتیاد بفهمه آقاجونت اگر

 ...ببینم العملشو عکس کجکاوم

 

  آن از کوچکی سفید ی بسته و کرد کیفش در دست

  تکان شهیاد قرار   بی چشمان  جلوی را  او کرد خارج

 به منم اونوقت بندی می دهنتو چاک: گفت و داد

 ! رسونمت می خوای  می که چیزی



 

 االن همین: گفت و داد قورت را دهانش آب شهیاد

 نزدم مواد دوروزه! کنم مصرف رو شیشه این باید

 ... شم می روانی دارم

 

 و زد دور را صندلی... شد تر غلیظ رهاورد پوزخند

  بود شده بسته طناب با که شهیاد دستان در را بسته

 ! بندی می دهنتو فعال  : گفت و گذاشت

  این! زنیم می حرف هم با شد راه به رو که حالت

 فهمیدی؟...شه فصل و  حل خودمون بین باید قضیه

 

 :گفت رهاورد که داد تکان سری شهیاد

 ! بچرخی یارا َور و دور نبینم دیگه

 

 و رفتی: گفت و انداخت باال نوچی با را  سرش شهیاد

 قاتی زندگیت تخمی   موضوعات با رو  یارا! نسازی

 اون تو فقط تونم می من...جداست بحثش یارا! نکن

 ! نگم مرتیکه این به چیزی و کنم لطف بهت قضیه

 



  صدایش کرد سعی و گرفت نفس عصبانیت با رهاورد

  بسته بالم و  دست اینجا! احمق  شو خفه: کند کنترل را

 !کنم چیکارت دونم می بعدا... ست

 

 ...رفت خروجی سمت به و

 

 با کردن صحبت حال در حیاط وسط که دید را کوروش

 ..است تلفنش

 

 تند پا سویش به کوروش تلفن پایان از پس رهاورد

 ...گرفت قرار رویش به رو و کرد

 

 !بره کن ولش...زدم حرف  باهاش_

 

 مشکی کت جیب  در را موبایلش که همانطور کوروش

  کفش و  تیشرت و مشکی کتان شلوار با که اش

: گفت توجه بی گذاشت می بود کرده ست سفید اسپرت

 دارم باهاش  کوچولو کار یه! منه با  دیگه اونش

 ! ببره تشریفشو میخواد دلش گوری هر آزاده بعدش



 

  های ریشه با و داد بیرون کالفگی با  نفسی رهاورد

 بسته را شهیاد دهان موقتا   اینکه با..کرد بازی شالش

 !نبود راحت  خیالش هم  باز اما بود

 

 ~~~~~ 

 

 

 ! کرده  خرابکاری دلوین بیا خاله_

 

  دید را دلوین و رفت اتاق سمت به یارا داد صدای با

 !  کرد می نگاه غضب با یارا به که

 

 بلند و افتاد خنده به یارا چندش  نگاه دیدن با رهاورد

 ... زد قهقهه

 

  بگیر رو  راسو این بیا خاله اَه: گفت  ُغرُغر با یارا

 ...کرد خفمون



 

 را او و رفت دلوین سمت به و خندید دوباره رهاورد

 ...برد بهداشتی سرویس سمت به کرد بغل

 

 در را سفیدش و تُپُلی بدن و آورد در را   هایش لباس

 ...شست خودش  مخصوص کوچک وان
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  پمپرزش کرد  خشک را بدنش و پیچید دورش را حوله

 و کرد تنش  را رنگ سبز شورتک  و تاپ... پوشاند را

 بینی با و بوسید محکم را  هایش گونه...کرد بغل را او

 خنده از  دلوین که داد قلقلک  را اش تُپُلی  شکم اش

 ... داد تاب و پیچ تنش به گویان  «ماما »  و رفت ریسه

 



 مامانی؟ جون: گفت و کرد نگاهش ذوق با رهاورد

 ! برات میرم می...من نفس  ...من قلب  

 

 ... کرد بازی او با ای دقیقه چند

 مانده عقب کارهای به تا سپرد یارا به  را او سپس

 ...برسد اش

 

 ی برنامه که انداخت واعظی  پیام به دوباره نگاهی

 ! بود کرده  یادآوری را دوشنبه عکاسی

 

 کرد سرویس مارو دهن» کرد غرغر دل در

 !«ده می پیام روز هر  اَه..مرتیکه

 

 و کرد تهیه  گریمش وسایل های کاستی و کم از لیستی

 ... کرد send واعظی برای  واتساپ در را عکسش

 

 ...  کرد رسیدگی کارهایش به عصر تا

 



  جدیدی موبایل یارا برای رهاورد  که بود پیش روز دو

 !بود شکانده شهیاد که را قبلی...خرید

 

 جدیدش گوشی در را کارتش سیم یارا که  لحظه همان

  مشخص که کرد دریافت شهیاد  سمت از پیامی گذاشت

 ! کرده  رها را او کوروش کرد می

 

 بزرگش پدر خانه  به یارا روز چند این طی در

 گفته و بود گرفته تماس بزرگش  پدر و بود برنگشته

 !برگردد باید حتما فردا که بود

 

 قول کند کم ها تَن ش از  کمی اینکه برای هم رهاورد

 به شهر رستوران  بهترین در را خوشمزه شام یک

 ... بود داده شبنم و یارا

 

 آماده گفت یارا به و رفت اتاق به کارها اتمام از پس

 ...شود

 

 ... آید می خودش که بود داده پیام شبنم



 

 قد جین شلوار همراه به بلندی یشمی پالتوی رهاورد

  آرایش اهل...کرد تن بر سفید کتانی و  تیشرت و نود

  آخر در و مالید  لبانش روی کمرنگ رژ  یک تنها نبود

 ...انداخت روشنش موهای روی را سفیدش شال

 

  نُچ با بار  هر و میکشید چشم  خط دقت با که یارا به

 ... کرد نگاه کرد می پاک را آن نُچ

 

 ! خودتو ُکشتی...بکشم برات من بده_

 

 به را چشم خط  و رفت رهاورد سمت به  خوشحال یارا

 ... سپرد او دستان

 

  را چشم خط  حرکت یک در  خاصی مهارت با رهاورد

 ...کشید برایش متقارن کامال

 



 نگاه هایش لباس به و برگرداند او به  را چشم  خط

 ... کرد

 

م استایل مام شلوار همراه یاسی کوتاه کت ر    کاله و ک 

م ر   ... بود کرده رها اطرافش  را موهایش... ک 

 

  های ستاره که را دلوین صورتی کاپشن  رهاورد

  جوراب و طوسی های بوت  همراه به  داشت طوسی

  خانه از تایی سه و پوشاند تنش بر  سفید شلواری

 ...شدند خارج

 

 ~~~~ 

 

 

 و کرد پارک رستوران پارکینگ در را ماشین رهاورد

 واقعا رستوران لوکس فضای...شدند رستوران داخل

 ...بود چشمگیر

 



 بود نشسته  ای نفره چهار  میز پشت که  شبنم سمت به

 ...رفتند
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 از پس و نشاند کودک صندلی روی را دلوین  رهاورد

 پرس دو سفارش گارسون معمولی های پرسی احوال

 کودک سوپ یک و کوبیده پرس یک  و کباب جوجه

 ...گرفت

 

 َشبی؟ خاله خبرا  چه_

 

 بال شیطون  شماست پیش که خبرا: گفت خنده با شبنم

! 

 



 می مرموز که دو آن به مشکوک نگاهی  رهاورد

 غلطی چه دارید باز دوتا شما: گفت و انداخت خندیدند

 هان؟ کنید می

 

 می ماست انگشت با  که خورد دلوین به نگاهش

 !  رفت وا و خورد

 

 ... خندیدند باز و کردند نگاه دلوین به  یارا و شبنم

 

! من شکموی بشم فدات! اوخ: رفت صدقه قربان شبنم

 آره؟  خاله؟  جیگر گرسنته

 

 مشغول هنوز! نبود دنیا آن در انگار دلوین اما

 ! بود ماستش

 

 دارید شما نگفتین؟: وگفت داد تکان سری رهاورد

 ! کنید؟ می چیکار

 



 !بگم؟ یا گی می: گفت یارا به نگاهی نیم با شبنم

 

 تُخس و داد تکیه اش صندلی به سینه به دست یارا

 ! بگو: گفت

 

ل یارا: گفت یکهو برداشت نه و گذاشت نه هم شبنم   ر 

 !زده

 

رد همزمان یارا و رهاورد چشمان  ! شد گ 

 

 برامون نموند پشم و کرک! تر یواش یکم : گفت یارا

 !گن نمی که ضربتی اینقدر! بابا

 

 دیگه؟ کنید می شوخی: گفت تعجب همان  با رهاورد

 

 !چیه شوخی واال  نه: گفت خیال بی گفت شبنم

 



 من چی برای :  برگشت یارا سمت به  شاکی رهاورد

 ! ندارم؟ خبر

 

 نده گیر خاله: گفت و  کرد مظلوم را  چشمانش یارا

 همسن! میشناسمش که ماهه سه االن! دیگه

 وقتی خواستم می! خوبیه  پسر خیلی خدا به! شماست

 !کنم معرفیش شدم  مطمئن ازش

 

 داری چی فهمی می یارا: گفت خورده یکه رهاورد

  ازت سال ده  کم دست یعنی! منه همسن پسره میگی؟

 ! بزرگتره

 

 خوام می  مگه خاله؟ داره اشکالی  چه: گفت یارا

یس یه فقط کنم؟ ازدواج  باهاش ! دوستیه برای ک 

  ۲۰،۲۵ که دارن شوگرددی همشون االن من دوستای

 از سال ده فقط  که بیچاره این...بزرگترن ازشون سالی

 !بزرگتره من

 



 ساکت رهاورد جدی نگاه با که کرد ای خنده تک شبنم

 ... شد

 

  میز روی از را یارا دستان و کرد دراز  دست رهاورد

 گوش یارا: گفت جدیت  با توام مهربانی با و گرفت

 با بگم که کنم تکلیف تعیین برات خوام  نمی من! بده

 چون! نباش ارتباط در کی با و باش  ارتباط در کی

  روابطت توی دونم می که  دارم اعتماد  بهت اونقدری

 این حال هر  به و خالتم من اما! کنی می عمل محتاط

 هدایتت و بدم راهکار بهت که دارم رو وظیفه

 بعدها خواد نمی دلم! خواهرمی یادگار تنها تو...کنم

 ! باشه خم خواهرم پیش گردنم

 

 ... زد  محکمی پلک

 

 که داری قرار سنی توی حاضر حال در تو_

  نمی! داره تسلط عقلت روی راحتی  به احساساتت

  هست احساساتت پایه بر هات انتخاب تمام  بگم خوام

 !  اینطوره اکثرشون اما! نه



 بیای بعد و  بری آخرش تا رو راهی یک ندارم دوست

  خودت رفیق  منو دارم انتظار ازت...کنی تعریفش برام

 !کنی تعریف برام رو چیز همه اول همون و بدونی
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 ...  داد می گوش رهاورد های حرف به  دقت با یارا

 

 رو شما بعد به این از! باشه: گفت و داد تکان سری

 ...  کنم می خبر با تصمیماتم از نفر اولین

 

  پشت  محبت با و زد او به لبخندی رهاورد

 ... بوسید را دستانش

 

 بهم حالمو بابا بسه اَه  اَه:  گفت باز نیش با شبنم

 ... زدین



 

 یادت چیزو یه یارا: گفت شبنم و خندیدند تایی سه

 ! بگی رفت

 

 سقف به ای بامزه حالت با و دزدید نگاه یارا

 ... رفت باال شبنم قهقهه صدای  که کرد نگاه رستوران

 

  آنها میز سمت  به نگاهی رستوران در حاضر افراد

! بسه شبنم ا ا ا : گفت خجالت  با رهاورد که انداختند

  های خنده  شور مرده...میکنن نگاه ما به دارن همه

 !ببرن نََکَرتو

  

  کنترل را اش خنده کرد سعی و کرد صاف گلویی شبنم

 تو تا کرده دعوت رو پسره امشب یارا: گفت و کند

 !  بشی آشنا باهاش

 

 نشانه را اشان تایی دو رهاورد گر شماتت نگاه

 ...رفت

 



: داد جواب ذوق با و شد بلند  یارا موبایل زنگ صدای

 جونم؟ 

 

  لبانش  روی بر لبخند  رهاورد ی غره چشم با که 

 ...ماسید

 

 ...نشستیم رستوران توی ما_

 

 ..........................._ 

 

 !منتظرتم اوکی_

 

 را اش قیافه که او به ای غره چشم دوباره رهاورد

 ...  خندید شبنم و رفت بود کرده مظلوم

 

 !« کوبم می هاون تو آب» گفت لب زیر رهاورد

 

  را  دستانش یارا که بود گذشته ای دقیقه چند



 ...  شد بلند جا از و داد تکان تند  تند و برد باال

 

 !سالم_

 

  از و برگشت سمتش به پسر صدای شنیدن با رهاورد

 ... شد بلند جا

 

  با احوالی و حال و گرفت پیشی دادن سالم در شبنم

 بود گرفته نظر  زیر را او  دقت با رهاورد اما کرد پسر

 ... 

 

 بود چیزی دقیقا استایلش و داشت بانمکی ی چهره 

 !پسندند می یارا همسن دختران که

 

  موهای  با بلند تیشرت و دار زاپ جین  شلوار یک

  با عینکی و بود رنگی چشمانش! بور و دار حالت

 ! داشت چشم بر رنگی های شیشه

 



  شبنم دعوت با پسر و داد را سالمش جواب   رهاورد

 ! نشست میز روی

 

  رزرو نفره چهار میز شبنم چرا که فهمید می تازه

 ! کرده

 

 آشنا خیلی...انداخت پسر ی چهره به دوباره نگاهی

 !؟ نبود

 

 ...آمد خود به شبنم صدای با

 

 ؟ کنی معرفی خودتو خوای نمی...خب  خب_

 

  و بود داده باال ابرو شیطنت با که شبنم به پسرک

 بود شنیده یارا از...  نگرید کرد می نگاهش  منتظر

 همه با و است  راحتی و  طبع شوخ آدم ذاتا   شبنم که

! کیاست اسمم: گفت و زد گرم لبخندی...گیرد می گرم

 ! زرگر کیا
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 فشار هم روی بر را چشمانش محکم  رهاورد

 پس یکی اش زندگی های معادله تمام چرا چرا؟...داد

 برادر کیا؟ خورد؟ می هم به داشت دیگری از

 عکسش که است ریغویی پسرک همان این کوروش؟

 شده عوض چقدر بود؟ دیده کوروش گوشی در را

 !است

 

  آمیزش شیطنت لبخند که بود شناخته را  او هم شبنم

 ! بود شده ساکت و بود خشکیده لبانش بر

 

  سکوت مرموزی بطور که دو آن به مشکوک کیا

  دستانش روی کوچکی دست که کرد نگاه بودند کرده

 ! نشست

 



 ...دید را دلوین و کرد نگاه دست صاحب به

 اش تُپُلی بدن و خشکل چشمان به و زد  عمیق لبخندی

 دوست چقدر که آخ... رفت ضعف دلش و کرد نگاه

 ! بگیرد لپانش از آبدار گاز  یک داشت

 

  کنم؟ بغلش تونم می: گفت رهاورد به رو

 

 ...داد تکان تائید به سری حواس بی رهاورد

 

 نرم را اش گونه و کشید آغوش در را او  عشق با کیا

 را گلش برگ مثل صورت ریشش ته که بطوری

 ...بوسید نیازارد

 

 دل و بود آمده قلقلکش گویا  خندید غش غش دلوین

  ها بچه با اش رابطه...رفت ضعف برایش دوباره کیا

 !بود نزدیک و  خوب بسیار

 



 باید چه اصال...کند شروع  کجا از دانست نمی رهاورد

 بگوید؟ 

 

 به میز زیر از و کرد  جور و جمع را خودش شبنم

 ... بیاید  خودش به تا کوبید رهاورد پای ساق

 

  پرید جا از شبنم  ی ضربه با نبود حواسش که رهاورد

  ... 

 

 ... کردند نگاهش تعجب با کیا و یارا

 

  سرویس سمت به و شد بلند جا از خواهی  عذر با

 ... کرد تند قدم بهداشتی

 

 ! نبود؟ خوب  حالشون: پرسید تعجب با کیا

 

  چیزی بابا  نه: گفت و زد  ماسمالی برای لبخندی شبنم

 ... نساخته بهش کباب کنم  فکر نیست



 

  و داد تکان سری اما بود نشده قانع اینکه با کیا

 ...نگفت چیزی

 

  لب شبنم که!« چیشده؟»  پرسید شبنم  از سر با یارا

 ! هیچی: زد

 

  سکوت در را شامشان  و آمد رهاورد  بعد دقیقه چند

 ...خوردند

 

 حرف تا رفتند دربند به  کیا پیشنهاد به شام از بعد

 ...بزنند آنجا را هایشان

 

 چون نشدند دور ماشین از رسیدند دربند به وقتی

 ها آن و شد می بیدار اگر و  بود خوابیده آن در دلوین

 !ترسید می  دید نمی را

 



  همانطور...شدند مشغول و گرفت باقالی برایشان کیا

  سه: گفت چرخاند می دستانش بین را باقالی ظرف که

تیا تولد توی که بود پیش ماه  از یکی خواهر س 

تیا دوست یارا...دیدم رو یارا دوستام  اولین...بود  س 

 ! بود اونجا دیدارمون

 

 ...داد می گوش دقت  با رهاورد

 

 تا گرفتیم دیگرو هم ی شماره...اومد خوشم ازش_

 همش نبود راضی اوایل خودم دل...باشیم ارتباط در

 یکم وقتی ولی زیاده مون سنی اختالف گفتم می

  که فهمیدم شناختمش بهتر و شدم تر  آشنا باهاش

 !داریم هم با زیادی  اشتراک وجه

  روابط اونا ...نیست باخبر کسی من  ی خانواده از

 گرفتم تصمیم البته! نیفتاده جا براشون پسر و دختر

 ! بذارم میون در بزرگترم برادر با  رو موضوع

 



  هایش حرف چقدر...نشست رهاورد لبان بر پوزخندی

  را ها حرف همین هم کوروش روزی یک ! بود آشنا

 !بود زده او به
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 تا بذاریم شما با قرار یه که داشت اصرار خیلی  یارا_

  استقبال پیشنهادش این از منم و بشناسید رو من

 ... کردم

 

  یارا به حرفامو من: گفت ای گرفته صدای با رهاورد

 ! زدم

 ! گم می شما  برای هم یکبار اما گه می شما به مطمئنم

 

  رو روابط اینطور بخواد که نیست سنی توی یارا_

 تمرکزش تمام باید و داره کنکور امسال! کنه مدیریت



  مخالف خوام نمی من اما! بذاره درساش روی رو

 کنم می قبول رو رابطتون من...اوکی! باشم رابطتون

 می کمک راه این توی  دوست یک مثل بهتون حتی

 به! بشی قائل  حریم رابطه این برای باید تو...اما کنم

  دلم کردم تموم رو ساله سه دو رابطه یک شخصه

 ...ببینه ای صدمه و کنه تجربه اینو هم یارا  خواد نمی

 همین نیست جدی قصدت  اگر گم می بهت همینجا پس

  سال یک اگر ولی! رفتی چرا گه نمی کسی! برو االن

 دیگه...بری بخوای اونوقت و بگذره سال سه سال دو

 !بود نخواهد ها راحتی این به رفتنت

 

  لحن با و کرد نگاه او چشمان درون جدیت با کیا

  نمی ناراحتش وقت هیچ  باشید مطمئن:  گفت محکمی

  از... کنم می درک هم رو شما های نگرانی...کنم

 که میدونم اینو  و دارم خبر  کامل بطور هم  یارا زندگی

 خواهر دوتا های بچه  برای رو مادر  حکم شما

 !دارید مرحومتون

 

  می سلفی که یارا و شبنم به و داد تکان سری رهاورد

 ... کرد  نگاه انداختند



 

 باعث چی بدونم خواستم می نباشه، فوضولی  اگر_

 بدید؟  پایان رو سالتون  سه رابطه شد

 

 ! خیانت و دروغ: گفت کوتاه و بست چشم  رهاورد

 

 تکان سری اما بود نفهمیده زیادی چیز که این با کیا

 !  نشود ناراحت رهاورد تا نپرسید دیگری سوال و داد

 ی جلسه اولین برای هم سوال همین نظرش از

 ...بود روی  زیاده آشنایی

 

 به را پالتویش های لبه و کشید عمیق  نفسی رهاورد

 سردی و بود ماه دی های شب...کرد  تر نزدیک هم

 !سوزش استخوان  های

 

  راه کدام هر و کردند خداحافظی هم از بعد ساعت نیم

 ...رفتند را خود

 



 ~~~~ 

 

  اجرای برای تکاپو در همگی و بود دوشنبه روز آن

 ! واعظی اوامر

 

  جمع و گریم  وسایل کردن تست حال در  هم رهاورد

 ...بروند تبلیغاتی شرکت به  ها بچه با تا بود کردنشان

 

  برنامه ۲ ساعت آنها و بود صبح  ۷:۳۰ ساعت

 !  داشتند برداری  عکس

 

 حسین  همکارش و رهاورد  ی عهده بر گریم کار

 ...بود

 

 «َزرُمد» شرکت  جلوی که بود  ۸:۳۰ ساعت

  راهنمایی با  و بازیگران و حسین همراه به...رسیدند

 ... رفتند هفدهم ی طبقه به شرکت  نگهبان

 



  پشت و انداخت ای شیشه  آسانسور به نگاهی  رهاورد

 ...ترسید می  آسانسور از...ایستاد آن به

 

 !  بابا ایول: گفت و زد  سوتی حسین

 مرد یه شرکت مدیر شنیدم...پسر چیزیه عجب

 بودم  دختر اگر ناموسا  ... خرپولیه عجب! جوونه

 !  کردم می تورش خودم

 

 به خودمونیم: گفت و آورد تر پایین را صدایش سپس

ی  !راضیم هم گ 

 

 و خندیدند حسین   های بازی دیوانه دست از ها بچه

 ... کردند اش  حواله چندشی
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 ...رفتند گریم اتاق به منشی راهنمایی با

  

 سفید های توپ که را  مشکی سر دستمال رهاورد

 خارج تن از را ُکتش و بست موهایش روی داشت

 ! باشد  راحت کار هنگام تا کرد

 

 آن گریم که بودند زن بازیگران سحر و افسانه  و مریم

 محمد و رضا و سامیار...  بود رهاورد ی عهده بر ها

 می انجام را گریمشان  کار حسین که مرد بازیگران هم

 ... داد

 

 و بود سنگین نسبتا گریمشان...شدند کار  به مشغول

 ! بر زمان

 

 نمی خوب ریش این  چسب میای؟ لحظه  یه رها_

 ! کنی؟ فیکسش  میتونی ببین...گیره

 



 حال در که برگشت سمتش  به حسین صدای با رهاورد

  صورت روی تا بود ای قهوه ریش آن با  رفتن کلنجار

 ... کند اش پیاده  رضا

 

 ...رفت ها آن سمت به و گذاشت  میز روی را رژگونه

 

  را چسب دقت  با و گرفت حسین از را  ریش و چسب

 صورت بر و زد ریش روی بود شده خشک  کمی که

  تقه که بود ریش کردن وصل  مشغول و شد خم رضا

 ... شد وارد کسی و خورد در به ای

 

 باشد منشی یا خودشان های  بچه از یکی میبرد گمان

 حرکت از دستانش آشنا صدایی شنیدن با اما

 ...ایستادند

 

 !نباشید خسته همگی...سالم_

 

 ... دادند تشکر و ممنون با را جوابش  ها بچه



 

 مانده برجای و بود زده خشکش همانطور رهاورد

 سمت به و آمد خود به رضا دست تکان با که بود

 ...برگشت کوروش

 

 سر باهام معلومه قشنگ...خداااا آی: نالید دل در

 !  افتادی ناسازگاری

 !کنه؟ می چیکار  اینجا این آخه

 

 در هم او از تر بدشانس...بیاید در اشکش بود نزدیک

 داشت؟ وجود دنیا

 

 اطالع! بود نشده سوپرایز دیدنش از کوروش گویا

 ! اینجاست؟ رهاورد  داشت

 

 و کرد رهاورد باالی و قد  به نگاهی اخم با کوروش

 چشم همه  آن  جلوی  چرا که خورد  حرص دل در

 ی همه که  سر دستمال  و کوتاه بلوز یک  با نامحرم

 ! داد؟ می مانور بود معلوم موهایش



 

  همونیه این احمق؟ آخه چه تو به: گفت خود به دل در

 به کیو سنگ...رفت و کرد ولت پیش سال سه که

 زنی؟ می سینه

 

:  گفت و کرد نگاه حسین به و کشید کتش به دستی

 عکاسی و نورپردازی های بچه آمادست صحنه دکور

  شروع تونیم می تمومه کارتون اگه...رسیدن تازه هم

 ...کنیم

 

:  داد پاسخ خوشرویی با و کرد صاف  گلویی حسین

  ها بچه  از یکی ریش  فقط تمومه تقریبا هم ما کار

 ...چشم کنیم اوکی اونم مونده

 

 اتاق به اجمالی نگاهی با و داد تکان سری  کوروش

 ... شد خارج آن از

 

 ادب با چه حسین دیدین  ها بچه: گفت خنده  با سحر

ی  قضیه کنم فکر  زد؟ حرف  !باشه جدی شدنش گ 



 

 به را کاغذی دستمال جعبه حسین و خندیدند همگی

 ... کرد پرت سحر سمت
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 و برد رضا سمت به  را لرزانش دستان  رهاورد

  صورتش روی بدقلق ریش آن کردن فیکس  مشغول

 !شد

 

 ! بیندازد جا صورتش در را ریش توانست باالخره

 

 رفت کتش سمت به و داد بیرون  «هوووف» با نفسی 

 کرد سرش  دستمال جایگزین را شال... پوشید  را آن و

 ...رفت بیرون و

 



 و صحنه  نور تنظیم حال در جوان دختر و پسر چند

 ... کرد می نظارت ها آن کار بر کوروش و بودند دکور

 

 به که گرفت را بهداشتی سرویس سراغ منشی از

 ... کرد اشاره  راهرو انتهای

 

!  بود( L) به  شبیه راهرویی که افتاد راه سمت آن به

  یکدیگر  روبروی طالیی و سفید درب با اتاق دوتا

 !بودند

 

 !بود؟ بهداشتی سرویس کدام

 یک دیدن با و کرد باز را راست سمت  درب شانسی

  باز دهانش داشت طالیی  و سفید دکور که  بزرگ اتاق

 ! ماند

 

 پشت از کسی که گذاشت داخل به قدم یک  اختیار بی

 !داد ُهل اتاق  داخل به را او

 



 !آمد بند نفسش کوروش دیدن با و برگشت  ترسان

 

  جور و جمع را خود کوروش پیشانی های اخم دیدن با

 برم..ب خواستم می ..می: گفت لکنت  با و کرد

 !بشورم دستامو..د.. بهداشتی سرویس..س

 

 بی که سفیدش و ظریف دستان به نگاهی کوروش

 ... کرد بود گرفته  کوروش  جلوی حواس

 

 دست یک در را دستش دو مچ و زد  جستی ناگهان

  سینه تخت   به  رهاورد که کشید خود سمت به و گرفت

 !شد کوبیده اش

 

 ... بودند  شده گرد  ترس و تعجب از چشمانش

 

  پوزخند با...شود او قد  هم تا کرد خم سر کوروش

 که ندیدی رو  بزرگی اون به تابلوی اون یعنی: گفت

 !مدیریت؟ اتاق بود زده



 

  پر لحظه هر که پوزخندی با و انداخت باال ابرویی

 ...کرد نگاهش میشد  تر رنگ

 

  احمق»  بود درگیر خودش  با افکارش در رهاورد

  داره کنه می مسخرت داره شدی؟  الل چرا احمق

 !« بده جوابشو! کنه می خورد  شخصیتتو

 

  چنگال در که را دستانش و کشید هم در  را هایش اخم

 سینه تخت بر و داد تکان بود اسیر وحشی  مرد آن

 ...کوبید اش

 

 که گفتم گرفتی؟ دزد مگه! کن صحبت درست_

 می نگاه رو کجا اوووووو...اصال اومدم  اشتباهی

 کنی؟

 

 لب به زدنش حرف طول تمام در که کوروش به شاکی

 !نگرید کرد می نگاه هایش

 



 سمت به را آزادش دست و زد پوزخندی کوروش

 و داد قرار  لبانش روی را آن و آورد رهاورد صورت

 ...کرد لمسشان

  

 را چشمانش و چرخاند را سرش شدت با رهاورد

 ... فشرد هم روی محکم

 

 می ساییده  هم روی حرص شدت از که هایی دندان با

 !نزن من به دستتو: غرید شدند
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 و گرفت اش پنجه میان را او فک اخم با کوروش

 ... داد تکیه  اتاق درب به را سرش

 



  پیش سکته مرز تا را بیچاره دخترک حرکتش  هر با

 ... برد می

 

 پشت را شال...برد رهاورد گوش نزدیک را لبانش

 می متر میلی به شاید که ای فاصله از و زد گوشش

 غلطی یه گه می که نگاهته تو ترسی یه: زد پچ رسید

! شم می  بیخیالت نکن فکر! کنی می داری  یا کردی

 می پنهون ازم رو چیزی  بفهمم اگر! کردم پیدات تازه

 !  رهاورد کنم می سرویس دهنتو قسم علی به کنی

 که نیستی طرف پیش سال  پنج چهار کوروش با دیگه

 !بخره نازتو جان  و جون با

  خودت دست با خودت و جلوته  که هیوالیی از بترس

 !  ساختیش

 

 شده بسته  چشمانش که را ترسیده رهاورد فک سپس

 ...  رفت بیرون و کرد رها زد می نفس نفس و بودند

 

 سر در بر تکیه و رفت بیرون  رهاورد  پاهای از جان

 ...نشست زمین  روی و خورد



 

  پیش خوب  چیز همه که حاال چرا! نبود خوب حالش

  پیدا اش زندگی در کوروش ی کله و سر باید رفت می

 شود؟

 سرش  در خاکی چه  بیاورد در سر  رازش از اگر

 !بریزد؟

 

 لعنتی بهداشتی   سرویس سمت به و شد بلند جا از

 ! رفت

 

 ... زد  رویش و سر  به آبی و شست را دستانش

 ...رفت بیرون و کشید عمیق نفس چند

 

 ...بودند عکسبرداری مشغول ها بچه

 

 کوروش از  خبری... گرداند اتاق طول در را  نگاهش

 !نبود

 



  در چگونه بود؟ کوروش برای  بزرگ شرکت این یعنی

  ی محله یک در طبقه سه  ساختمان یک  از دوسال طی

 !رسیده؟ اینجا به معمولی

 ! کرده؟ عوض چرا  را شرکت نام

 

 از را  افکار این تا داد تکان طرفین به را سرش

 ! بپراند ذهنش

 

  گریم بار هر  نیز رهاورد و بودند مشغول ساعتی چند

 ! کرد می تمدید را بازیگران

 

 وارد کیا همراه به کوروش و آمد ورودی درب صدای

 ... شدند

 

 !نبود رهاورد  روز ، امروز

 

  رهاورد با که آورد بیرون گوشی از را سرش کیا

 !شد  چشم در چشم



 

 ...رفت جلو و زد تعجب با  توام لبخندی

 

! شدم شوک خیلی...سالم: گفت و داد دست رهاورد با

 !کنید؟ می چیکار  اینجا شما

 

 می نگاه را دو آن پوستی زیر تعجبی با کوروش

 ... کرد

 

 انداخت نگاهی کوروش به  چشم ی گوشه از رهاورد

  و هستم ها بچه گریمور  من: داد توضیح مختصر و

 ...اینجام وظیفم انجام برای

 

  گریمور بود گفته یارا اتفاقا:  گفت و زد  لبخندی کیا

 شرکت...بینمتون می اینجا خوشحالم  خیلی...هستید

  روابط مدیر  اینجا من  برادرمه به متعلق «َزرُمد»

 ... ام عمومی

 



  چیزی اینکه جهت صرفا   و داد تکان سری رهاورد

 ! همکاری این بابت خوشحالم: کرد زمزمه باشد گفته

 

 !«عممم ارواح آره» داد ادامه  دل در و
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  در چای یه بنده اتاق بریم  بفرمائید: زد تعارف کیا

 ...  باشیم خدمتتون

 

  ها بچه پیش باید که گفت و کرد تشکری رهاورد

 ...باشد

 

 آن سمت به  بود داده کف از طاقت دیگر که کوروش

 ...رفت دو

 



 ..ایشو میکنم معرفی داداش: گفت لبخند با کیا

 

 !شناسمشون می: گفت و  پرید حرفش  میان کوروش

 

 حتما   که برد گمان و کرد کوروش نگاه تعجب با کیا

 ... اند شده آشنا  باهم امروز

 

 از شما: گفت و کرد دو آن به نگاهی  جدی کوروش

 شناسید؟ می دیگرو  هم کجا

 

 !نبود؟ کوبنده لحنش کمی

 

 چه بود مانده...کرد جور و جمع را خود کیا

 اش دوستی ی قضیه گفت می را راستش اگر...بگوید

 !نبود که هم دروغ اهل و رفت  می لو یارا با

 

 جریان در و گفت نمی چیزی او به کوروش که البته

 !بود او های بازی دختر



 

  های دختر دوست  ی همه  با کیا برای یارا ی قضیه اما

 را موضوع این خواست  می و کرد می فرق اش قبلی

  متوجه هم او که بگذارد میان در کوروش با طوری

 ... شود تفاوت این

 

 تعریف بعدا! قضیش مفصله حاال:  گفت و کرد باز لب

 ...برات کنم می

 

 ... زدند صدا کار برای را رهاورد ها بچه

 

 ...بودند کار درگیر ظهر از بعد ۶ ساعت تا

  

  بود شده او به که تماسی با  پیش ساعت  یک کوروش

 ... بودند رفته و کرده خواهی عذر کیا همراه به

 

 و کرد خداحافظی ها بچه از رهاورد کار، اتمام از پس

 ...راند  خانه سمت به



 

  اتاق سوی به و کرد باز  کلید با را هال  ورودی درب

 ... رفت دلوین

 

 ... بودند بازی مشغول پرستارش با

 

  ی ساله  ۳۸ زنی و داشت نام ستاره  که پرستارش

 ...شد بلند جا  از رهاورد دیدن با بود بیوه

 

 نباشی خسته! جان رهاورد سالم_

 

  می خارج تن از را هایش لباس که همانطور رهاورد

  امروز دلوین...عزیزم ممنون: داد را  جوابش کرد

 بود؟ چطور

 

 خوابید یکم خورد غذاشو...همیشه مثل خدا  شکر_

 ...خورد شیر  و کرد وورجه ورجه یکم شد بیدار بعد

 



 که دلوین به و کرد تشکری و داد تکان سری رهاورد

  لبخندی کند  جا  رهاورد بغل در را خودش داشت سعی

 ...زد مهربان

 

 بغلت کلی  میام بشورم دستامو دخترم مامانی؟ جونم_

  فداتشم؟ باشه کنم می

 

 و شست را  رویش و دست و رفت سرویس سمت به

 ... کرد خشک   حوله با

 

 و کوبید می سرویس در به  کوچکش دستان با دلوین

 !گفت می «ماما »

 

 خنده صدای و چالندش کلی و کرد بغل را او ذوق با

 ... برد باال  را دلوین های

 

 ...برگشت اش خانه به  رهاورد ی اجازه با ستاره
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 گفت که پرسید را آنجا اوضاع و زد  یارا به زنگی

 به عمویش ی خانواده و است امان و  امن چیز همه

 !اند رفته  شهرستان به ای هفته  چند  شهیاد همراه

 

  یارا جای بودن  امن و شهیاد نبودن بابت کمی خیالش

 ...شد راحت

 

 و کردند بازی دلوین با  اش خستگی  تمام با شب تا

 ...کرد درست  ماکارونی شام

 

 ! بود ماکارونی عاشق توپولویش دلوین

 

 را قو و پرنسس ی قصه دخترکش برای شام از بعد

 ...برد خوابش تا کرد تعریف



 

 ... کشید دراز کنارش و بوسید  را دلوین دوست و سر

 

 و بود فراری چشمانش از  خواب ها شب خیلی مانند

 ... بود آورده هجوم مغزش به گذشته

 

 شبنم که گفت می دیکته یارا و رادین به خانه در

  حتما که گفت...بود زده هیجان صدایش...زد زنگ

 ...ببینند را همدیگر باید

 

 بیرون گفت  شبنم اما بیاید  ها آن منزل به گفت رهاورد

 !ببینند را همدیگر

 

 کافی به و  گفت ها بچه به  را دیکته ی  ادامه رهاورد

 ... رفت بودند گذاشته قرار شبنم با آن در که شاپی

 

 !رسیدم تا شدم عمر  نصف شبنم؟ شده چی_

 



: گفت نبود بند صندلی روی حالیکه در ذوق با شبنم

  کاری یه» که گفت زد زنگ کوروش!!!!! رها واااای

 ...«کردم اوکی دوستت و تو برای

  

 کسی چه کوروش آمد یادش تا کرد فکر کمی رهاورد

 طبیعی...گذشت می ماهی دو آخرشان دیدار از! است

 !باشد برده یاد از را او که بود

 

 کنه خدا وای گی؟ می جدی: گفت زده  ذوق رهاورد

 ...بشه

 

 !روشنه دلم من شه، می شه می: گفت شبنم

 

: گفت و گرفت رهاورد سمت به را موبایلش ی صفحه

  گفت! بریم باید فردا که هستش جایی آدرس این ببین

 ... ساعدی خانم  پیش برید

  

  باهاش مدت این توی:  گفت و داد تکان سری رهاورد

 بودی؟ ارتباط در



 

 باری آخرین واال نه ؟ کوروش با: گفت  تعجب با شبنم

 دعوتش  که بود روزی همون زدم حرف باهاش که

 !رستوران کردیم

 

 کوروش که آدرسی به شبنم همراه به روز  آن فردای

 ... رفتند  بود داده

 

 هفت سلایر کارگردان و کننده تهیه ساعدی خانم

  پخش اینترنتی های پلتفرم در بود قرار که بود قسمتی

 !شود

 

  برخورد تواضع  و خوشرویی با دید را  ها آن وقتی

 !کرد را کوروش تعریف هم کلی و کرد

  که ویدئوهایی موزیک از یکی در  کوروش گویا

  بود شده مدل بود ساعدی خانم برعهده اش کارگردانی

 ...بود آنجا از اشان آشنایی و

 



 ی نحوه راجب تخصصی سوال چندین از بعد

  دستیار را رهاورد و پذیرفت را ها آن کارکردنشان

 !کرد صحنه دکور دستیار هم را شبنم و اصلی گریمور

 

 ...برگشتند خانه به جدیدشان کار از مسرور  دو آن
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 به تا گرفت شبنم از را  کوروش ی شماره رهاورد

  ی سایه زیر نباشد چه هر...کند تشکر  او از شخصه

 ...بود گرفته را کار این او

 

 ممنونم ازتون خیلی سالم؛» مضمون  با پیامی شب

 لطفتون این... کردید دوستم و من به که  اعتمادی بابت

 ...کرد ارسال برایش!« کنم نمی فراموش هیچوقت رو

 



 ... آمد اش گوشی نوتیفیکیشن صدای  بعد دقیقه چند

 

 می خواهش...سالم: بود نوشته جوابش در کوروش

 ساعدی  خانم وگرنه...بوده خودتون  استعداد...کنم

  را عواملش نفر یک سفارش با صرفا   که نیست کسی

 !  کنه انتخاب

 

 دلش در عمیقی شوق کوروش پیام  خواندن با

  جنبه بی چقدر که آه بود؟ کرده تعریف او  از...نشست

 ... بود شده

 

:  کرد زمزمه و کوبید خود پیشانی بر  آرام گوشی با

 هان؟ کردی غش کرد تعریف یه! ندیده پسر بدبخت

 

 ~~~~ 

 

 ...  بودند شده کار به مشغول که  بود هفته یک

 



 ...بود جمعه عصر روز آن

 

  به بود شده او به که تماسی با پیش ساعت نیم شبنم

 با بود  مجبور نبود شبنم که حاال...بود رفته خانه

 !برگردد  آژانس

 

 صدای که  کرد می تمدید را بازیگران از یکی گریم

  جلب را اش توجه فردی با ساعدی خانم پرسی احوال

 ... کرد

 

 ! نشست دلش در ذوقی کوروش دیدن با

 

 خفه نطفه در را بنشیند  لبانش بر آمد می  که لبخندی

 اومده تو برای مگه چه؟ تو به» غرید  دل در و کرد

 !«  احمق؟ کنی می ذوق که

 

 ...برگشت صحنه به و  شد تمام بازیگر گریم کار

 



 آن در که کرد نگاه کوروش به چشمی زیر رهاورد

 ! بود شده جذاب چقدر کرم شلوار و لجنی  کتان کت

 

  ابروی و چشم» گرفت نظر زیر دقت با را اش چهره

 مدل بینی...مشکی دار حالت موهای  و سیاه

  «دار زاویه فک و درشت ای قلوه های  لب...ایتالیایی

 ! سکسی و فوتوژنیک کامال  ای چهره

 

 زیر به را سرش و کشید خجالت خودش افکار از

 ...انداخت

 

  با همگی که کرد باریدن به  شروع تندی باران ناگهان

  وسایل کردن جمع مشغول   وال و  هول و عجله

 ... شدند

 

 با رهاورد...داد را کار پایان دستور ساعدی خانم

  دیگر ساعت نیم تا گفتند که گرفت  تماس آژانس

 ! ندارند سرویسی

 



  خیابان سر به گرفت تصمیم و کشید  پوفی رهاورد

 ... بگیرد دربست آنجا از تا برود

 

...  رسید خیابان سر...شد می تندتر لحظه هر باران

  رد بار هر که زدند بوق  برایش شخصی ماشین چند

 ... کرد می

 

 ملخ و مور مثل  همیشه حاال: زد غر بلند

 !نیست خوام می برگشته بخت منه االن...ریختناااا

 

 و زد بوق  برایش مشکی پیکر غول ماشین یک

  قدم چند...است مزاحم برد گمان...کرد توقف مقابلش

  همگام او با هم ماشین  که شود بیخیال تا رفت جلو

 ! شد

 هم مزاحم بارانی هوای این در که بود مانده همین

 ! شود پیدا برایش

 سمتش به عصبانیت با...زد بوق دوباره ماشین

  راننده دیدن با که کند بارش چیزی خواست و برگشت

 ! شد بسته دم در دهانش



 !بود؟ کوروش
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 ! دختر نچائیدی تا باال بپر: گفت و زد لبخندی کوروش

 

 شم نمی مزاحمتون:  گفت رهاورد

 

 گیرت تاکسی هوا این تو! نکن الکی تعارف باال بیا_

 !نمیاد

 

 ... کرد  باز برایش را در ماشین داخل  از سپس

 ... بست را در و نشست صندلی  روی رهاورد

  که ببندد را آن تا برد کمربند سمت به را دستش

  خیره او به ترسیده...شد  خم رویش یکهو  کوروش



 را دستش دو هر...کرد حس را ترسش کوروش... شد

 ! معذرت او او: گفت  و برد باال

 نَموره یه آخه ببندم برات رو کمربند خواستم می

 ! میکنه اذیت بدقلقه

 

 تا شد خم دوباره  کوروش که داد تکان سری رهاورد

 بدقلق لعنتی کمربند! گفت  می راست...ببندد را کمربند

  بند کوروش ادکلن و تن بوی  از رهاورد نفس و بود

 فاصله تا فشرد صندلی پشتیه به را خودش...بود آمده

 ...نداشت فایده اما شود زیاد او با اش

 

  ساعت چند  رهاورد برای که ثانیه چند از  پس باالخره

 !افتاد  جا لعنتی کمربند بود گذشته

 

 درستش بدم باید: گفت و  کشید عقب را  خود کوروش

 !کنن

 

 در سعی نحوی هر به کوروش خانه تا مسیر  طول در

 !داشت رهاورد با کردن  برقرار ارتباط



 

 هستی؟ راضی کارت از_

 

 نیمرخ به و زد گوش پشت را موهایش رهاورد

 ... کرد نگاه کوروش

 

 ممنونم ازتون بازم...خوبه  خیلی...بله_

 

!  که گفتم بهت: گفت و زد مهربان لبخندی کوروش

 می ولی...نیست تشکر به  نیازی! بوده خودت تالش

 یه توی اونم تو توسط شدنم مهمون افتخار بهت تونم

 ! بدم رو یک درجه رستوران

 

  شده گرد اش پررویی از که  رهاورد چشمان به سپس

 ...خندید بودند

 

 !شب؟ فردا...کردیم توافق پس اوکی_

 



 را مرد این داشت دوست نیز خودش که رهاورد

 آرام و داد تکان سری بشناسد و کند  مالقات بیشتر

 !خوبه آره: گفت

 

 شیش داری زبون گفت می که دوستت: گفت کوروش

 آرومی؟ اینقدر همیشه! ندیدم که من! متر

 

 دیر  اما! نیستم آرومی آدم نه:  گفت رهاورد

 !قنده معطل چایی که شبنم برعکس...جوشم

 

 ... افتاد خنده به اصطالحش شنیدن با کوروش

 

 ... زد دور را میدان و زد را  چپ راهنمای

 

  منتظر رساند اشان خانه  در جلوی را رهاورد وقتی

 !بود نشسته همانطور رهاورد اما شود پیاده بود

 



 مگه: داد توضیح رهاورد که کرد نگاهش تعجب با

 بدقلقه؟ کمربندش نگفتی

 

 سفیدش های دندان ردیف که طوری خندید  کوروش

 ! شدند نمایان رهاورد چشمان   جلوی

 

 ! قلق   بی کردنش باز...داره قلق  بستنش فقط_

 

 به که فشرد و گذاشت کمربند دکمه روی را دستش و

 ...شد باز راحتی

 

 سمت به  و کرد خداحافظی تندی و گزید لب رهاورد

 تو: گفت لب زیر و زد قهقهه کوروش که دوید خانه

 ! دختر هستی عالی

 

  خواب تا  کرد فکر گذشته به دقیقه چند دانست نمی

 !ربود را چشمانش
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 !بیار ساالدو رهاورد_

 

 به هم رهاورد...بود شده متوقف فیلمبرداری امروز

 ... بودند آمده مادرش ی خانه به دلوین همراه

 

  و شد ظاهر  آشپزخانه ورودی در بغل به دلوین رادین

!  کنی می ف س ف س چقد دیگه بدو رهاورد بابا: زد غر

 !کنی می ریز کاهو داری هنوز تو شد تموم ناهار

 

 و نشاند پیشانی روی  شوخی سر از اخمی رهاورد

 دستور من به جنابعالی مونده همین! ُخبه  ُخبه: گفت

 ...میام االن منم برو بدو! بدی

 



  روی به رو صندلی روی و برگشت میز سر رادین

 ...نشست پدرش

 

 غذاتو: گفت پسرش  تک به رو مهربانی با شهال

 بیاد؟ گفتی آبجیتو...مامان بکش

 

 می او به احتیاط با را دلوین سوپ که همانطور رادین

 !میاد االن گفت آره: داد  جواب خوراند

 

 خودش که ُسسی و ساالد ظرف با رهاورد لحظه همان

 عذرخواهی تاخیرش بابت و رسید بود کرده درست

 ... کرد

 

  شهال...کردند خوردن غذا به شروع پدرش للّا  بسم با

 و بود جمعه  باالخره! بود گذاشته تمام  سنگ روز آن

 ! خانه در مدیر خانم

 



  بچم جای: گفت شهال که بود  ناهارشان خوردن اواسط

 الهی داره دوست خیلی  سبزی قورمه! خالی یارا

 ...ریمام مثل...بشم فداش

 

  رویا و ریما نبود...نشست گلویشان در بغضی همگی

  نشده عادی  برایشان هم هنوز  دوسال تقریبا گذشت با

 ...بود

 

  جمع از  عذرخواهی با  نداشت طاقت دیگر که شهال

 اشکش راه ی میانه رفت اتاقش سمت به و شد جدا

 ...شد جاری صورتش  روی

 

 و کرد  رها ظرف در  را چنگالش و قاشق رهاورد

 با را صورتش و زد جک  میز به را  دستانش آرنج

 ...پوشاند دست کف

 

 ...بود تنگ اش شده مرگ جوان خواهران برای دلش

 نبود آمد می خانه این به دیر به دیر که دالیلی  از یکی

 !بود رویا و ریما



 ... شد می زنده برایش خانه این در خاطراتشان تمام

  را خواهرانش و خودش  های خنده صدای سو هر از

 ... شد می بدتر حالش و شنید می

 

  غصه خواهرانش یاد با...نبود تعریفی  هم رادین حال

 ...خورد می

 

 پدرش بودند مسلط خود بر که جمع افراد  تنها گویا

 !بودند دلوین و علی

 

 می دهانش در غذا که علی لرزان دستان... اما

 !گفتند می دیگری چیز گذاشت

 

 !بود  پوسته یک تنها خونسرد  ی چهره این

 

  بود نفهمیده چیزی آن  از کسی که غذا اتمام از پس

 مادرش اتاق  سمت به و  شست را ها ظرف  رهاورد

 ...رفت



 

 پشت مادرش...شد اتاق وارد آرام ی ضربه دو از پس

  کشیده دراز اشان دونفره تخت روی  پهلو به در به

 ... شد می بلند فینش فین صدای ثانیه  چند هر و بود

 

 پشت از و کشید دراز تخت رو آرامی به رهاورد

 ...کشید آغوش در را مادرش

 

 گذاشته او پهلوی روی که را رهاورد دستان شهال

 ...کرد لمس بود
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 و داد تکیه شهال سر پس   به را اش پیشانی رهاورد

 اذیت خودتو کنم می خواهش ! مامان: کرد زمزمه

  دلم! نیستن راضی هم ریما  و رویا روح بخدا! نکن



  از بعد که  روزی و حال اون توی دوباره خواد نمی

 ! ببینمت داشتی مرگشون

 

: گفت  سوخته سینه و کشید لرزان نفسی مادرش

  مثل های بچه...هام بچه برای  ترکه می  داره  دلم...دلم

 هیچ من و خوابیدن خاک خروار  یک زیر که گلم دسته

  جامه و کشیدم فریاد چقدر  هر! نمیاد بر دستم  از کاری

  امروز   مثل نشدن پا! نشدن بیدار هام بچه  دادم چاک

  انقدر...کنی می اذیت  خودتو چرا مامان» بگن تو

 « نخور غصه

 

 گور تو هامو بچه دستام تا دو همین با: گفت عجز با

 بیشتر این از مادر یک برای داغی هیچ... گذاشتم

  خاک  به هاشو بچه خودش دستای با که نیست

 بعدش روز هر  و ترکید بار یک روز اون دلم... بسپُره

 ... بار هزار

 

 سفید تارهای که را مادرش خرمایی موهای رهاورد

  دیگری وقت  هر از بیشتر درمیانشان  پیش دوسال از

 ... کرد نوازش کردند  می خودنمایی



 

 چند هر او...کند خالی را خودش شهال گذاشت می باید

 هم باز اما فرزندان آرامش مأمن و حامی و باشد مادر

 و مادر جای اگر دارد اشکالی چه! است انسان یک

 به را خود درد مادران  روزی و شود  عوض فرزند

 کنند؟ سبک را خود و بگویند فرزندان

 

  رو یارا که بار هر: داد ادامه آرام ای گریه با شهال

 یادگار  ...کنن می  سوراخ قلبمو  انگار بینم می

 ... ده می رو ریمام تن بوی...بچمه

 

 ... نداد او  به را دادن ادامه بیشتر امان هقش هق

 

  خوای می: آمد حرف به ای گرفته صدای با رهاورد

 اینقدر که شدی دلتنگشون شاید پیششون؟ بریم امروز

 اما بود  پنجشنبه دیروز! مامان کنی می قراری بی

 ...خاک سر  بری نتونستی گفت رادین

 



  ثانیه هر  دلم!  آره:  گفت و داد تکان  سری مادرش

 ...شه می تنگ  هام  بچه برای

 

  خراب دلوین  رها: گفت رادین...شد  باز اتاق درب

 ...بشورش ببر بیا  کرده کاری

 

 از را دلوین حرف بدون و شد بلند  جا  از رهاورد

 ...رفت سرویس به و گرفت رادین

 

  که پوشاند  را پمپرزش دلوین کردن تمیز از بعد

 کج سر رهاورد...آمد ورودی درب شدن باز صدای

 !بود روژین...آمده کسی چه ببیند را در تا کرد

 

 و آمد سمتش به ذوق  با زد لبخندی  دلوین دیدن با

 بوسید را اش تپلی های لپ...کشید آغوشش در محکم

  خاله چرا! که اینجاست من عسل قند وااای: گفت و

 دلبرش؟ پیش خونه  بیاد زودتر دونست نمی اش

 



  کرد می نگاهش  لبخند با  که رهاورد سمت  به سپس

 رها؟ چطوری: گفت  و برگشت

 

: گفت و کوبید بازویش به آرامی  مشت رهاورد

 خبر؟  چه دانشگاه از چطوری؟ تو...خوبم

 

 که همانطور و سپرد رهاورد به را دلوین روژین

! چی همه  خوبه: گفت آورد می در را مانتویش

  پروژمون راجب  یکم مهال با بود جمعه  چون امروزم

 به شدیم خسته...شه  تموم زودتر تا کردیم تحقیق

 !میندازن راه  جدید بازیه  یه روز هر استادا این...خدا

 

 ... داد تکان سری رهاورد

 

  پرستاری هم با که بود روژین صمیمی دوست مهال

 ...خواندند می

  پرستاری هشت ترم دانشجوی کوچولویش خواهر

 ...بود
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 کجاست؟ مامان_

 

:  گفت غم  با مادرش روز و حال یادآوری با رهاورد

 برمش می بعد یکم...کرد می دلتنگی یکم امروز

 ...زهرا بهشت

 

  می خوبی کار: گفت بود غم سر از که اخمی با روژین

 میومدم باهاتون نداشتم کار  اگه منم! کنی

 

  برادر رفت رادین اتاق سمت به و نزد حرفی   رهاورد

 ... بود کشیده دراز  تخت روی کوچولویش

 

 رادین؟_

 



 جونم؟: گفت و چرخاند سمتش به را سرش رادین

 

 بریم مامان و من داری نگه رو دلوین تونی می_

  زهرا؟ بهشت

 

 خونه؟ اومد روژین...نیست مشکلی آره_

 

 اوهوم _

 

زه این پس از یجوری هم با اوکی_  میایم بر خانوم  و 

 ...دیگه

 

 ...خندیدند رهاورد و خودش

 

 به مادرش با و سپرد ها آن به را دلوین  رهاورد

 ... رفتند زهرا بهشت

 



  دلتنگی رفع مادرش وقتی ساعت یک گذشت از پس

 ...برگشتند خانه به کرد

 

 ! بود کرده کالفه را رادین دلوین گویا

 

 !  مارو کشت بگیر بچتو این بیا بابا_

  تا زد َونگ بیرون گذاشتی  خونه از پاتو وقتی از یعنی

 ! خودته پ یسته کپی دقیقا...االن همین

 

 گردنش دور محکم را دستانش که دلوین به رهاورد

 کرد نگاه فشرد می او به را خودش و بود کرده حلقه

 بوسیدش آرام و

 

 شدی؟ بدی دختر  مامانی؟ آره_

 

:  گفت و  گرفت رهاورد سمت به را دستش رادین

 !بیاد  کن َرد سیصد

 



 گرفتم می پرستار من اوووو: گفت خنده  با رهاورد

 !که کرد می حساب باهام تر ارزون

 

  کرد می سعی اما بود گرفته اش خنده اینکه  با رادین

 ...دهد نشان جدی را خودش

 

  بچت تازه...بودم ها vip پرستار  این از من دیگه نه_

  االن...کردم شون خنثی من و زد شیمیایی بمب ُکلی

 !بدی هم  شیمیایی درصد بهم باید

 

 ... کرد نثارش ای دیوانه و خندید قهقهه به رهاورد

 

  که نگو یارا به فقط...کارتت به زنم می اوکی،شب_

 ! میاره در موچین با جا از موهاتو تار   تار

 

 اون به: گفت تُخسی با و انداخت باال ابرویی رادین

زه   داره؟ ربطی چه   خانوم و 

 



 ... شد بلند موبایلش صدای

 

:  گفت و کرد اشاره موبایلش به ابرو و چشم با رادین

 ...هست هم زاده حالل بفرما

 

  تماس گویا..گرفت صورتش مقابل را گوشی سپس

 ! بود تصویری
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 مزاحم؟ چطوری_

 

 جوووون؟  دایی خبرا چه: پیچید خانه در یارا صدای

 

  بهت مگه! ه ی: گفت و نشاند پیشانی به اخمی رادین

 دایی؟ نگو بهم دیگه نگفتم



 

 !دیگه داییمی بگم؟ چی پس_

 

 یارا که خندید ها آن ی بچگانه های کل  کل به رهاورد

  اونجاست؟ خاله...ا : گفت

 

 صورتش  روی به رو را موبایل که همانطور رادین

 کادر در دو هر تا ایستاد رهاورد کنار  بود گرفته

 ...باشند

 

 و بود تنش  مشکی تاپ که دید را یارا تصویر رهاورد

: بود گوشش در هندزفری و کرده گوجه را موهایش

 !من بیبی   سالم

 

 چطوری؟  عزیزم سالم_

 

 گوشیه  افتاد یادم که میخوندم  درس  داشتم خوبم_

 ... ندادم نشون رادین به جدیدمو



 

 و ایستاد آینه روی به رو و شد بلند جا از سپس 

 کرد فعال را  پشت دوربین

 

 !بسوزه دلت! جدیدمو گوشی خان رادین ببین_

 

 بازیا الرج این از که بزرگت پدر: گفت تعجب  با رادین

 ! گرفته؟ برات کی!  نداره

 

 ...جوووونم رها: گفت خنده با یارا

 

 ی خنده که برگشت رهاورد سمت به شاکی رادین

 ... شد بلند یارا  و رهاورد

 

  اونوقت  زنی می چونه  بدی بهم خوای می سیصد_

زه این واسه  !خری؟ می دوازده آیفون و 

 



 توام برا کن  صبر یکم بابا:  گفت خنده همان  با رهاورد

  رو پروژم  این پوله تنگه بالم و دست االن...خرم می

 !خرم می  بخوای که چی  هر تو برا  بریزه واعظی

 

 ... می پررو! نده رو  بهش خاله ا _

 

 ... کرد قطع را تماس درجا رادین

 هر که رادین بامزه حرکات به و خندید  بلند رهاورد

 برایش PV در و کرد می ریجکت را یارا  تماس بار

 ... کرد نگاه خواند می ُکری

 

 جاکفشی  کمد با که دلوین سمت به و شد بلند جا از

 ...رفت بود درگیر

 

  من خوابیده خورده بخش آرام قرص مامان  رادین_

  باهاش من طرف از شد بیدار...خونه رم می دیگه

 ...کن خداحافظی

 



 ! دیگه پختی می شامم برامون موندی می: گفت رادین

 

 خیلی من  بخورید کنید گرم مونده هنوز ناهار از_

 ...خونه برم  باید خستم

 

 ... کرد  زمزمه «اوکی» و داد تکان سری رادین

 

 به و پوشاند را دلوین و خودش های لباس رهاورد

 ...رفت پدرش کار  اتاق سمت

 

   بود مطالعه حال  در اوقات اکثر مانند علی

 که روژین و رادین برای و کرد خداحافظی پدرش با

 سمت به و داد تکان دستی  کردند می بدرقه را او

 ...راند خانه

 

  کلید با...زد را  دو طبقه ی  دکمه و شد آسانسور سوار

 ...شد داخل و کرد باز را اش  خانه درب

 



 او به و کرد درست زمینی سیب ی پوره دلوین برای

 در بود برده  خوابش که را دلوین سپس و خوراند

  هایش لباس فقط که بود خسته آنقدر...گذاشت تختش

 ...خوابید شام خوردن بدون و درآورد را
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  کرد می تکه  تکه چاقو با را موز که  همانطور یارا

 هم با هنوز ...شهرستان از برگشتن دیروز: گفت

 ...نیومدم بیرون اتاقم از  کال... نداشتیم برخوردی

 

 ازش چی هر...کنی  می خوبی کار:  گفت رهاورد

  و سالگیته هیجده تولد بعد ماه...بهتره کنی دوری

 ... کشیم می  راحت نفس یه هممون دیگه



 

 ...روزم اون منتظر صبرانه بی  خاله وای_

 

 « شه می درست چیز همه»گفت دل  در رهاورد

 

 رویا و ریما فوت  سالگرد دومین بعد ی هفته

 در فقط کوچکی مراسمی داشت تصمیم پدرش...بود

  های بچه به  جایش به بگیرد نزدیکان  و آشنایان حد

 کار این داشت اعتقاد...کند مالی کمک بضاعت بی

 ...است ناهار یا شام یک از تر پسندیده

 

 ...بخواند را درسش تا رفت اتاق به یارا

 

  ورجه آنقدر و کرد  بازی دلوین با کمی رهاورد

 خوابش  خستگی شدت از دلوین که  کردند وورجه

 ...برد

 



  دختری به...نشست آینه روی به رو و  رفت اتاق به

 ...کرد نگاه بود آینه درون که

 

 بلند موهای  با جنگلی  های چشم

 بینی و بلند و پهن نسبتا ابروهای...بلوطی_خرمایی 

 !ای  قلوه های لب و  تراش خوش

 ... صاف و سفید یکدست پوستی

 

 و سال دو از که دید می آینه در را دختری خودش اما

 ! است مرده پیش نیم

 

!  کشید نمی هم اش مرده تن از دست  حتی کوروش

   خواست؟ می جانش از چه

 

 اش گوشی به پیش ساعت سه که پیامی به دوباره

 ... کرد نگاه بود آمده

 



 بهم یارا با رابطش راجب رو چیز   همه کیا»

 روی به رو  رو ما دوباره روزگار اینکه مثل...گفت

  خانم نه مگه دیگه نسبت یه با...اما داده قرار هم

  که چیزی از که باش وقتی  منتظر...راستی! رستگار؟

 بختک مثل و  بیارم در سر داری کردنش قایم در سعی

 !«سرت  رو بیفتم

 

 که شماره! بود کرده نگاه  شماره به  بارها رهاورد

 تهاجمی اینقدر چرا...اما بود کوروش به متعلق

 او پیش نیم و سال دو خودش مگر کرد؟ می برخورد

 پدری ارث بود؟ نرفته انگلستان به و نکرده رها را

 !داشت؟ طلب رهاورد از را اش

 

 دوست طرفی از...نداشت تمامی هایش خودخوری

 از و بدهد کوروش به شکنی دندان جواب داشت

 را میدان تا بدهد را پاسخش نداشت دوست هم طرفی

 هر که بود  این بر اش عقیده!...کند باز  کوروش برای

  کوروش و است سودش به کند محلی  بی بیشتر چه

 ... شود می بیخیال

 



 دراز تخت روی و انداخت کنسول روی  را گوشی

  اما... کند فکر  ها گذشته  به خواست نمی دلش کشید

  و تلخ خاطرات مرور بود شده کارش پیش دوسال از

 !شیرین

 

 پررویی با را خودش کوروش که  رستورانی در

 ...  بودند نشسته بود کرده مهمان

 

 امروز که کن شل رو کیسه سر: گفت خنده با کوروش

 ! بیارم در امشب تالفیشو تا  نخوردم ناهار

  

 کوروش که داد تکان را سرش  و خندید  ملیح رهاورد

 می نظر به نرم چقدر...کرد شکار را موهایش حرکت

 !رسیدند

  شلوارش ی  پارچه روی بر میز زیر از را دستش

 !نروند  جلو  ها ابریشم آن لمس برای تا کرد مشت

 !داشت نابجا های خواسته که المصبش دل به لعنت
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 ...آمد ها سفارش گرفتن برای  گارسون

 

: گفت و انداخت پا روی  پا خاصی ژست با کوروش 

 و مرغ  فیله و کباب جوجه...غذا پیش برای سوپ

 !کنارش  مخلفاتم و شیشلیک

 

 را ها این ی همه...کرد می نگاهش تعجب با رهاورد

 !  بخورد؟ تنهایی به  توانست می

 ! باشد پرخوری آدم آمد نمی هیکلش به

 

 ... داد سفارش جوجه  هم رهاورد

 

 چی: گفت بود شده متعجبش نگاه متوجه که کوروش

 ... کنم تالفی تا نخوردم ناهار بودم گفته بهت شد؟

 



 ...کرد نازک چشمی  پشت و خندید  رهاورد

 

 دل در آتش دختر این حرکت هر با که بود طبیعی

 گرفت؟ می ُگر کوروش

 

  بیشتر دارم دوست بگو خودت راجب یکم_

 ! بشناسمت

 

: گفت و کرد قالب میز روی را دستانش رهاورد

  عالقه ...خوندم  سینما گریموری میدونی  که همونطور

 هم  خواهرم اینکه شاید! بود بچگیم دوران ی

 ...داشته تاثیر تصمیمم این توی آرایشگره

 ته داداشم...برادر دونه یه و خواهریم تا چهار ما

  بزرگم خواهر...سومم بچه منم... خانوادست تغاری

  که هم رویا... داره ساله سیزده دختر یه  و متاهله ریما

 به...آرتیسته میکاپ و داره زیبایی سالن دومه بچه

 و داره کنکور بعد سال روژین...کرده نامزد هم تازگی

 ماه دو واقع در خواهرزادمه همسن هم  داداشم رادین

 !بزرگتره یارا از



 مدیر مادرم  و دانشگاهه توی حقوق استاد پدرم

 ! دخترانه دبیرستان مدرسه

 

 نامتو شجره تمام اوووووه: گفت و خندید  کوروش

 به مگه فضولی گی می بهم االن گفتم! دختر که گفتی

  چه؟ تو

 

 داری دوست گفتی آخه نه : گفت و خندید  هم رهاورد

  دادم بهت  کامل بیوگرافی یه منم بشناسیم بیشتر

 ...دیگه

 

  این زدن حرف  و حرکات چقدر خندید دوباره کوروش

 ...بود شیرین  برایش دختر

 

  خنده خندید؟ نمی زیبا...بود هایش خنده  محو رهاورد

 انجام خمیردندان  تبلیغات که بود هایی مدل شبیه اش

 !  دند می

 ...گرفت اش خنده خودش  فکر از

 



 ... گفتم رو  چیز همه شبنم و تو برای قبال که منم_

 

 را هایشان سفارش و داد تکان سری رهاورد

  میز روی را ها آن سلیقه  و نظم با گارسون...آوردند

 ...رفت و چید

 

  آینده برای  برنامت: گفت  و جوید را گوشتش کوروش

 چیه؟ 

 

 به و کرد پاک را دهانش کنار دستمال با رهاورد

 ... کرد نگاه کوروش

 

 و کنم می کار ساعدی  خانم پیش که فعال  راستش_

 نیست من با کار صد تا صفر و گریمورم دستیار البته

 می بشم شناخته عوامل بین یکم و بخواد خدا اگر...

 ... کنم دریافت خوبی پیشنهادای تونم

 

  دست بسپریش باید مشکالته ی همه حالل آره،زمان_

 !زمان



 

 را شامشان باقی و داد تکان را سرش  رهاورد

 ...خوردند

 

  دخل داشت تنه یک و بود نزده بلوف  کوروش گویا

 ! میاورد در را ها غذا
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 دیگه بریم پاشیم کم کم کنم  حساب برم:  گفت رهاورد

 !شده ۱۰:۳۰ نزدیک

 

  بچه دست کف یه! ببینم بشین: گفت لبخند با کوروش

 ! کنه حساب من  برا میخواد

 

 !منی مهمون گفتی خودت: گفت گیجی با رهاورد



 

 بیای باهام کنی قبول تو گفتم اینطوری  من_

 !برگردیم کنم حساب بمون...شام

 

 هنوز رهاورد اما رفت صندوق سمت به کوروش

 ... بود اش جمله درگیر

 « شام بیای باهام کنی قبول تو گفتم اینطوری  من»

 

 !  بود؟ مهم برایش رهاورد

 

 صدای  با نشست لبانش سوک فکرش از لبخندی

 آمد خود به کوروش

 

 بریم _

 

 کوروش ماشین سوار و رفتند خروجی سمت  به هم با

 را کمربندش قبل دفعات مثل کوروش که شدند



 درستش تا  بدهد خواهد می بود نگفته مگر...بست

 کنند؟

 

 !بود آورد ره نفس آوردن بند فقط قصدش گویا

 رهاورد ی سینه ی قفسه به نامحسوس انگشتش سر

 ... کرد برخورد

 

 کشید  عقب و کرد رهاورد به نگاهی چشمی زیر

 ...راند  خانه سمت به  و زد استارت

 

  این که بود فکر این در تنها رهاورد مسیر  طول در

 مرد وجود  به دهد می رخ او در که انفعاالتی و فعل

 ! دارد؟ ربطی کنارش در نشسته

 

~ 

 

 



 آماده رو شام کم کم بگی پروانه  به گفت  بابا رهاورد_

 !نمونن گرسنه ملت... کنن

 

  عروسکش ی کله با که را دلوین که همانطور رهاورد

 ... باشه: گفت گرفت می روژین از بود درگیر

 

  پروانه به و  رفت پذیرایی تاالر ی آشپزخانه سمت به

 ...شود سرو شام تا بگوید کارگرها به گفت

 

 آخر در و رفتند مزار سر بر  ظهر از بعد همگی امروز

 شام صرف برای تاالر به را نزدیکشان وابستگان

 ...کردند دعوت

 

 به را او شدند مجبور که بود کرده گریه آنقدر مادرش

 ... کنند وصل سرم و ببرند درمانگاه

 

 سینه به سینه کسی با که  برگشت بغل به بچه رهاورد

 شد



 

 !زنیم  می حرف هم با گفتی_

 

  نظرت به: گفت آرامی به و زد زل شهیاد چشمان به

 !عموته مراسم ناسالمتی! زدنه؟ حرف  جای امشب

 

 ! فردا: گفت و زد پوزخندی شهیاد

 

  با رهاورد که  کرد دراز دلوین لُپ سمت به را دستش

 کثیفتو دست: گفت برود  عقب که آن بدون عصبانیت

 !زنی نمی من ی بچه به

 

  را انگشتانش...شد خشک راه ی میانه شهیاد دست

 ی بچه: کرد زمزمه آرامی به و کرد جمع مشتش در

  تو؟

 

 رد کنارش از ای تنه با رهاورد که زد  پوزخندی

 ... شد
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 بود نشسته  میزی پشت مغموم و تنها که یارا سمت به

 !یارا؟: زد صدایش آرامی به ایستاد کنارش  و رفت

 

  نگاهش و چرخاند او سوی  را سرش یارا

 را سرش و کشید اش شانه روی دستی رهاورد...کرد

 ! بوسید

 

 از طعم  سالگی پانزده در که بود چه یارا گناه آخر

 !چشید؟ را خانواده دادن دست

 

 ...رسید رهاورد گوش به اش گرفته صدای

 



 و مامان  و من بودن نشسته جلو بابا  و سینا عمو_

 ... پشت  هم رویا خاله

 شیطنتاش و  خاطرات داشت عمو.. بود خوب   چیز همه

 تو بودیم رفته تازه...کرد می تعریف رو سربازی تو

 و بیرون پنجره از بود کرده سرشو رویا خاله...تونل

 ...کشید می جیغ

 درومدیم تونل از وقتی فقط... شد چی نفهمیدیم اصال

 ! کامیون وحشتناک بوق و شدید نور با شد همراه که

 

 کامیون به تا کرد انحراف  رو ماشین سینا عمو

  رفت ماشین و کنه جمعش  نتونست اما نکنیم  برخورد

 ... دره ته

 

  شکستن  صدای هنوز خاله: گفت شدید ای گریه با

 ...گوشمه  توی استخونا

  تنگ  براشون دلم خاله...صدا این شده شبم هر کابوس

 ... کنم چیکار شده

 



  چه دیگر این...ریخت می اشک او  با هم رهاورد

 بود؟ تلخی سرنوشت

 

  ی سینه در را سرش یارا...گرفت بغل  به را یارا سر

  خواهر اشک  هر بود گفته...گریست و کرد قایم او

 !کاست؟ می عمرش از اش زاده

 

 را تپلش و کوچک  دست بود رهاورد بغل در که دلوین

 ماما: گفت خودش زبان با و کشید یارا صورت روی

ی ه؟ یایا   گ 

 

 نه: گفت فهمید می  خوب را او زبان که رهاورد

  قربونت  نشی ناراحت تو کنه نمی گریه یارا مامانی

 ... برم

 

  دلش...کشید دستش از را  بچه شتاب با  کسی ناگهان

 ! شده  رها دستش از بچه کرد فکر ریخت هری

 



 عمه شاه عمه! دید را شاه  عمه که برگرداند را سرش

 !بود  بزرگش ی

 

:  گفت می و فشرد می خود  به را بچه گریه و شیون با

 !بچممم یادگار  رویاااام  یادگار خدا آخ

 

 دلوین تا رفت جلو و نشست اش پیشانی روی اخمی

 شاه عمه از را کرد می گریه و بود ترسیده که را

 ...بگیرد

 

 بود گرفته رهاورد سمت به را دستش گریه با دلوین

 ... برگردد آغوشش به داشت سعی گویان «ماما » و

 

 میشه  شاه عمه: گفت و شد تر غلیظ رهاورد اخم

 !ترسیده بچه...بدید رو دلوین

 

  بچه واال خوبه:  گفت و زد پس را دستش شاه عمه

 میره یکی بغل تا آوردی بار شناس  یکه انقدر رو

 !میفته گریه  به سریع



 کنی؟  می داری اختیار که هست تو ی بچه مگه

 ! دربیاری؟ منّ  بغل از برادرزادمو  ی  بچه میخوای

 

 ! بود کرده تاکید «من» ی کلمه روی چقدر

 

 نه...نزند  حرفی تا فشرد هم روی را لبانش  رهاورد

 !وقتش نه و بود جایش

 

 جون عمه: گفت گوید نمی چیزی اش خاله دید که یارا

 ! خب افتاد  سکسکه به! شه  ساکت بچه بده رو دلوین

 

 به  نه اما داد پس را دلوین غیظ با شاه عمه

 !گذاشت یارا بغل در را او بلکه ...رهاورد

 

 ...گرفت  یارا بغل از را دلوین و کشید  پوفی رهاورد
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  بغضی...کرد می اذیتش  اطرافیان های پچ پچ صدای

 کردنش پنهان در سعی که بود نشسته گلویش در

 غرور شکستن الظالمین قوم این پیش...داشت

 !ممنوع

 

 !شد  صاحاب بچشو مرد خواهرش  واال خوبه_

 !اینه ی بچه انگار کنه می برخورد جوری یه_

 می کسی مگه...شه می بزرگ خاله پیش بچه طفلی_

 کنه؟ پر آدم برای رو مادر خالی جای تونه

 

  سالن ی نقطه ترین انتها به و انداخت پایین را سرش

 ...رفت

 

 بدون غذای  رهاورد...بود شدن سرو حال در شام

 کنند درست دلوین برای جداگانه  بود گفته که را نمک

 ... خوراند می او به



 

 نمی پایین گلویش  از چیزی داشت بغض چون خودش

 ...رفت

 

 نشست رهاورد روی روبه صندلی روی اخم با رادین

ر چی: گفت و ر ز   کار؟ بی زنکای خاله این کنن می ز 

 دیگه کنم  بارشون ُکلُفت چارتا پاشم گه می شیطونه

 !کننا  نگاه هم به نشه روشون

 

 زیر و کشید کالفه پوفی رادین  که نزد حرفی   رهاورد

 !فرستاد لعنت زمان و  زمین به لب

 

 ... کردند رفتن به شروع ها  مهمان کم کم

 

 تماس اش خاله دختر با و پوشید را پالتویش رهاورد

  حال گفت مستانه...پرسید را مادرش حال و گرفت

  به و شده تمام دومش سرم تازه و است بهتر مادرش

 من رها: گفت و آمد جلو شبنم...گردند برمی خانه

 !رم می دیگه



 

  نیاز بهت...بودی  پیشم امروز که مرسی:  گفت رهاورد

 !داشتم

 

 ... کرد خداحافظی و زد  لبخندی شبنم

 

 و پدر از  رهاورد شد  جمعیت از خالی سالن وقتی

  خانه سمت به و کرد خداحافظی خواهرش و برادر

 ...راند

 

 ...  بود برگشته اشان خانه به بزرگش پدر با یارا

 

 .. کشید کالفه پوفی شهیاد با فردایش قرار یادآوری با

 

 !نانای  ماما: گفت آرام دلوین

 

  نسبتا اما  مالیم موزیک و زد او به لبخندی رهاورد

 ...گذاشت  برایش شادی



 

  را خودش و کرد زدن دست به شروع هیجان با دلوین

 ... داد  می تکان تکان صندلی روی

 

 فهمید نمی  که بچه... داد  تکان سری لبخند با رهاورد

 !برگشتند عزا مجلس  از تازه

 

  برقرار تصویری تماس یارا  با رسیدند  خانه به وقتی

 بهتر خیلی حالش گفت یارا...پرسید را  حالش و کرد

 ... کرد راحت را رهاورد خیال و است

 

   «چطوره؟ مامان  حال» پرسید و داد تکست رادین به

 

 فکر ولی! خوابیده» نوشت برایش رادین لحظه همان

 «بهتره حالش کنم

 

  مستانه» نوشت دوباره پیام خواندن با رهاورد 

 !«  اونجاست؟



 

  شهرستان از گفت بابا... آره» گفت جوابش در رادین

 «بره؟ کجا  تنها و تک دختره اومده

 

 کردن عوض از بعد و گفت «خیری  به شب »  رهاورد

 ... خوابیدند دلوین و خود  های لباس
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 ~~~~~~~~ 

 

 ... بود نشسته کافه در شهیاد روی به رو

 

 حرفمو: گفت و داد تکیه اش صندلی به شهیاد

!  کنم حالی بهت رو چیزایی یه الزمه ولی! میدونی

 پس! جداس مرتیکه اون و تو قضیه از  یارا داستان



  بهت بهتره رفته یادت اگه! کشی نمی وسط  اونو پای

 اگه که داری من دست بزرگ  آتوی یه کنم یادآوری

 ... شه می چی دونی می خودت بفهمه تیتیش اون

 اتفاقی چه بیمارستان اون  توی روز اون دیدم من فقط

 به زندگیتو و کنم وا دهن نکن کاری یه پس افتاد

 !بکشم آتیش

 

 حرف بود منتظر  کرد می  نگاهش صبوری با رهاورد

 ... شود تمام هایش

 

  خوای می چی پرسم نمی دیگه حتی: کرد زمزمه آرام

 می  دردتو که من! محتشم محمد حاج  پسر تک

  فکر هم ای  دیگه چیز به مگه  کوفتیت مواد جز...دونم

 کنی؟ می

 باج بهت دهنت  بستن برای دوبار چون کردی فکر 

؟ ساقی شغلم دادم   گری 

  آتوی یه منم داری آتو من از تو اگه نره یادت بهتره

 !دارم تو از بدتر



 به که ای  جیبی تو پول حتی  که پدری اون  نظرت به 

 به قرون بفهمه تا کنه می چک رو ده می پسرش

 از پسرش بفمه اگه شده  خرج کجا و کی قرونش

  می دودش خرج و گیره می باج دیگه یکی از ترسش

  کنه؟ می  چیکار کنه

 

  یک روی هایش فک فشار از شهیاد پیشانی های رگ

 سرخ عصبانیت از صورتش و بودند کرده باد دیگر

 ! بود شده

 

  هات اذیت و  آزار راجب پدربزرگت به من...درضمن_

 از فراتر پاتو اگر ولی نگفتم چیزی  یارا به نسبت

  و بابات دست  کف بذارم صاف مجبورم بذاری حدت

 کرم  با حسابت دیگه که وقته اون! پدربزرگت

 !الکاتبین  

 

 و پدر برابر در شهیاد  ضعف از خوبی  به رهاورد

 ترساندنش برای همین از و داشت خبر پدربزرگش

 ... کرد می استفاده



 

 بلندی آنکه بدون و  کوبید میز بر مشتی شهیاد

 ! شوووو خفه: گفت کند کنترل را صدایش

 

 می نگاه سمتشان  به تعجب با کافه در حاضر افراد

 دوشش روی را کیفش شد بلند جا از رهاورد ..کردند

  و زد شهیاد سرخ چشمان به پوزخندی و گذاشت

 به را بود ریخته  پول مقداری برایش صبح که کارتی

 این خرج  جوونیته حیفه: گفت و کرد پرت رویش

 !  کنی آشغاال

  ۲۳۱۲ رمزش

 

 مقابلش دختر دهان بر تا کرد مشت را دستش شهیاد

 ! نکوبد

 

 ...رفت ماشینش سمت به و شد خارج کافه از رهاورد

 

ت امشب  باید صبح تا و بودند کار  شب فیلمبرداری س 

 ...کردند می کار



 

 را شب بود گفته و بود زده زنگ دلوین پرستار به

 ... برگردد صبح تا بماند دلوین پیش

 

 دو دستور واعظی که بودند کار به مشغول صبح 2 تا

 ساعت دوباره تا شد قرار و داد استراحت ساعت

 ... کنند کار به شروع چهار

 

 و زدند می  چرت ها بعضی که کرد نگاه ها بچه به 

 !بودند قهوه  خوردن مشغول دیگر بعضی

 

 می چای  کانکس پشت که واعظی مکالمه  صدای

 ... کرد جلب را اش توجه نوشید
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 !ادب عرض!  جناب سالم_

..............._ 

  متشکرم_

 ..........._ 

 !هستیم صحنه سر  االن ما بله_

 .............._ 

  می چک بنده کنید ایمیل! بکشید؟ زحمت چرا شما_

 ! کنم

 ............._ 

 براتون فرستم می لوکیشین من پس باشه آهان_

 ..........._ 

 خدانگهدار _

 

 ی گوشه در  خالی ی کاناپه سمت به و داد تکان سری

 ... کشید دراز و  رفت کانکس

 ....برد خوابش  دم در که بود خسته قدر آن

* 



 

 دادن انجام  حال در بدو بدو با که عواملی به کوروش

 ! نبود؟ میانشان رهاورد...انداخت نگاهی بودند کارها

 

  و داد قرار واعظی روی  روبه را ها کاغذ انواع 

 دقت با واعظی...داد کدام  هر راجب مختصری توضیح

  بیلبورد برای کاغذ نوع دو آخر در و  داد می گوش

  انتخاب شوند نصب شهر سطح در بود  قرار که هایی

 ... کرد

 

 نشان او به بودند شده ادیت که هایی عکس کوروش

  تیزر و ها عکس بودن نقص بی دیدن با واعظی و داد

  همکاری امید به! شده عالی واقعا: گفت و زد لبخندی

 !شما  با بیشتر های

 

 ! انشاهلل: گفت  تواضع و جدیت با کوروش

 صبح فردا تا اگر چاپ برای میرن فردا  سفارشات

 ... بدید خبر حتما  بشه ایجاد تغییری خواستید

 



 ... دادند دست هم با و داد تکان  سری واعظی

 که بهداشتی سرویس دیدن با کوروش ذهن  به فکری

  دست آمده اینجا تا که حاال...رسید بود کانکس پشت

 !برگردد؟ خالی

 

 هم بهداشتی سرویس اینجا! کنم می عذرخواهی_

 هست؟ 

 

 ... سرویسه  کانکس پشت! البته: گفت واعظی

 

 عوامل...کرد خداحافظی او از و کرد تشکری کوروش

 پسر دو به که دید را شبنم... بودند کار  مشغول سخت

 در را چیزهایی چه تا کرد می امرونهی دستش کنار

 ! بردارند را چیزهایی  چه و بچینند صحنه

 

 !بود نشده کوروش متوجه گویا

 



  پنجره از و رفت کانکس پشت به توجه جلب بدون

 در رهاورد زد می حدس...کرد نگاه داخل به اش

 ...باشد کانکس داخل

 

  از سری یک کردن جمع مشغول اتاق در دختری

 که بود کش  دراز کاناپه روی هم کسی...بود وسایل

 روی که  پاهایش فقط بود کوروش  به پشت چون

  پاهای از اما شد می  مشخص بود کاناپه  ی دسته

 ! است دختر که برد پی شد می ظریفش

  

 مطمئن و زد لبخندی آشنا طالی پابند دیدن با کوروش

 ...است رهاورد  که شد

 

  نگاه کاناپه سمت به و شد کانکس وارد جوانی پسر

 ! نشست  کوروش اَبروان میان اخمی که کرد

   کرد؟ می نگاه  سمت آن به  حقی چه به

 هر تا کشیده دراز کاناپه  روی چه برای رهاورد اصال

 !بزند سانت را هیکلش آمد کس

 



  جمع را وسایل دختر و زد صدا را دختر جوان پسرک

 ...رفتند بیرون هم با و کرد

 

 پشتی در آرامی به دید خلوت را کانکس که کوروش

 ... کرد باز  را کانکس

 

 ...شد اتاقک وارد و شد دوال

 

 اش بسته چشمان با که رفت رهاورد سمت آرامی به

 ! بود خواب پس! شد مواجه

 

  مو تار دسته یک که دخترک صورت  دیدن با دلش

 شروع را  اش بازی دیوانه بود افتاده صورتش  روی

 !نفهمش زبان دل این به لعنت! کرد

 

  انگشتش دو میان زانو روی از را شلوارش ی پارچه

 ...نشست زانو یک روی و کشید باال کمی و گرفت

 



  اراده بی که نبود خودش  کنترل تحت انگار  دستانش

 گوش پشت را  مویش و رفت دخترک صورت سمت به

 ... زد

 

  اما...ماند ثابت  دستش که لرزیدند دخترک های پلک

 ! بود نشده بیدار

 

 !کوروش...ک...نه_

 

  خواب در! زد خشکش  آرامش ی زمزمه شنیدن با

 برد نزدیک کمی را صورتش بود؟ زده صدا را اسمش

 ...بشنود بهتر تا

 

 !  کرد می ناله که دید می  بدی خواب  دخترک گویا

 

  حال در سر پشت از دختری که بود این از غافل اما

 !است دو آن به کردن نگاه
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 هم پشت از که کرد می مردی نگاه  تعجب با شبنم

 ! نبود سخت است کوروش اینکه تشخیص

 می تنها وحشی دار حالت موهای  و پهن  های شانه آن

 ! باشد کوروش به متعلق  توانست

 

   کرد؟ می چی  اینجا او اما

 ... آن از تر مهم و

 !بود؟ شده خم رهاورد صورت روی چه برای 

  

  رهاورد  ی گونه نوازش حال در که  دید را دستش

 ! است

 

  از کمی کند ایجاد صدایی  و سر آنکه بدون و گزید لب

  کند متوجه  را کوروش اینکه برای و شد دور کانکس



  جا همان  از است کانکس سمت به آمدن حال در که

 برداشتی؟ رو  چارپایه میثم: گفت بلند

 

 !راحت خیالتون رحمتی  خانم بله: گفت میثم 

 

  مشخص هم پرده روی از  که ای سایه دیدن با شبنم

  عمیقی نفس است کانکس از شدن خارج حال در بود

 ...شد کانکس داخل و کشید

 

  جای  دیگری کس اگر دید را ها آن خودش شد خوب

  چه؟ دید می را ها آن و آمد می او

 

  ناله و  رهاورد نامنظم های نفس صدای شنیدن با

 ...داد تکانش آرام و رفت سمتش به هایش

 

  عادت دید می رهاورد که  هایی کابوس این به دیگر

 !کند چکار مواقعی چنین در دانست می و بود کرده

 



 می  خواب داری رهاورد! رها: گفت آرامی به

 !عزیزم پاشو...بینی

 

  روی ضرب یک و شد بیدار نفس نفس با رهاورد

 ...نشست کاناپه

 

 !کوروش ..ک_

 

  یک درگیر هم هنوز دو این! زد غمگینی لبخند شبنم

 نفهمد را کوروش رفتن دلیل وقتی تا....بودند دیگر

 ...کند قضاوت توانست نمی

 ...اما

 هایی حرف بود؟ رفته چه  برای کوروش راستی به 

  کوروش از که امشبی رفتار با زدند می اطرافیان که

 بود رهاورد کردن نوازش  حال در که بود دیده

 !داشتند  مغایرت

 

 ! بود خواب یه فقط...عزیزم باش آروم_



 

  واقعا انگار! بود واقعی خیلی: کرد زمزمه رهاورد

 !  بود اینجا

 

 !بود: کرد زمزمه دل در شبنم

 

 االن  بزن آب یه صورتتو و دست پاشو..پاشو_

 !کنه می شروع غرغراشو واعظی

 

  پوشید داشت تن بر که بافتی روی را پاف رش رهاورد

 ... رفت روشویی سمت به و

 

 ها  بچه سمت به و زد صورش و  دست به آبی

  به نیاز فقط بود سرجایشان تقریبا هایشان گریم...رفت

 ... داشتند تمدید یک

 

  صندلی سمت به شد تمام که بازیگران صورت کار

 .... رفت بودند گذاشته آتیش دور  که هایی تاشو



 

 عمو؟ خوری می بالل: گفت فروش بالل اکبر عمو

 می بله: گفت و داد تکان سری رهاورد

 ممنون ...خورم

 

 خوردن به شروع و گرفت اکبر از  را آتیشی بالل

 . ..کرد

 

 درد خونم می...نیست خوش   حالت که روزیه چند_

  پیراهنی چندتا یه نباشه هرچی باالخره...چشماتو

 ! کردم پاره جوونا  شما از بیشتر
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  به جا را ها زغال کمی چوب  با و کشید عمیقی نفس

 ...کرد جا



 

 می کار ثروتمند خانواده یه برای بابام قدیما اون_

 ! بود دارشون اسطبل! کرد

 زندگی بود عمارتشون انتهای  که آلونک یه توی ما

 ... کردیم می

 ما که داشت  خانومی دختر یه خانواده این قضا از

 !شدیم عاشق و زد دیدیمشو

 

  هایش حرف به دقت با و گذاشت کنار را بالل رهاورد

 ...سپرد گوش

 

 فهمید باباش وقتی داشت عالقه من به  هم دختره_

 بدونه حدشو  بگو پسرت به» گفت و کرد تنبیه پدرمو

 کار بی کار  از وگرنه نکنه درازتر گلیمش از پاشو و

 سگ مکان و جا بی باید سرما این توی و شین می

 !«  بزنید لرز

  و داد اومد دخترش برای که هم خواستگاری اولین

 !رفت



  بچه تا دو با دختره و درومد ناتو آدم دخترش  شوهر

 ! پدرش خونه برگشت

 و خواستگاری رفتم داشتم دوسش هنوز که منم

 ...کردیم ازدواج

  «نیا ما طرف  دیگه گرفتی رو صنم» گفت بهم پدرم

  انتخاب اونو بودم داده دست از رو صنم بار یه که منم

 ...  کردم

 صنم سال سی بعد االن و  اومدن راه خانوادمم کم کم

 !هام بچه یاس و یاسین  و زنمه

 

  فرو فکر در بود گرفته قرار تاثیر تحت که رهاورد

 ...رفت

 

 ...  شد بلند جا از علی یا  با و زد زانو به دستی اکبر

 

 و زد رهاورد شانه روی  آرام ی ضربه دو دستش با

  غم کنعان به آید باز گشده گم یوسف: کرد زمزمه

 ! مخور

 



 ~~~ 

 

 قلقلکش و بود گذاشته شکمش  روی را دلوین شبنم

 ... داد می

 

 ای قهقهه شبنم...داشت فرار در سعی خنده با دلوین

 ...رفت اش صدقه قربان و زد

 

  خیاری...  گذاشت عسلی  روی را میوه ظرف  رهاورد

 ... شد گرفتن پوست مشغول و برداشت

 

 سمت به او و گذاشت زمین روی را دلوین شبنم

 ...رفت لگوهایش

 

  را موهایش ، بود کرده عرق  زیاد فعالیت از که شبنم

 ...بست سرش  باالی و کرد جمع گردنش دور از

 

 بود؟ چی حسابش حرف حاال_



 

 بود گرفته  پوست که خیاری  روی نمک کمی رهاورد

  شبنم سمت به را آن از ای  تکه  چاقو سر  با و پاشید

 می باج..هیچی: داد  جواب حال همان در و گرفت

 !بدم بهش همیشه مثل شدم مجبور  منم..خواست

 

 !رهاورد: گفت و کرد  نچی شبنم

 

:  گفت و گذاشت دهانش در خیار ای تکه رهاورد

 !هوم؟

 

 ... کوروش_

 

 !بزنم حرف راجبش خوام نمی_

 

 خود به تا فشرد هم روی را پلکانش ای  لحظه شبنم

 ! شود مسلط
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!  پرسیدی می  رو رفتنش دلیل ازش باید تو رهاورد_

 تصمیم تنهایی به دونفره ی رابطه  یه برای چرا

  کوروش شده؟ چی شی می متوجه  اصال گرفتی؟

 !  برگشتههههه

 !کنه؟ شکایت  ازت قضیه این بابت میتونه  میدونی

 

 کرد؟  می خالی را دلش ته شبنم چرا

 

  خالی دلمو ته داری بدتر بدی دلداریم اینکه جای به_

 !شبنم کنی می

 از لعنتی شهیاد اون و بابام  و تو و من جز به کسی

 !نداره خبر  قضیه این

 ! نیست االن اونم که دونست می رویا

 اوکی؟ بفهمه جایی از نیست قرار پس



 

 می حجت اتمام من با چرا  حاال: گفت  تلخی با شبنم

 بگم؟ بهش دارم مرض من مگه کنم؟

 تونه می بفهمه  جایی از هم درصد یک حتی اگه گفتم

 !کنه شکایت ازت

 

 سمت به که همزمان و شد بلند  جا  از رهاورد

 فکر جون   اصال روزا این: گفت رفت  می آشپزخانه

 ! ندارم کردن

 

  دادن تکان از پس و کرد آماده را دلوین خشک شیر

 زد می  بال بال برایش که دلوین دست به را آن

 ...سپرد

 

 ی هفته طفلی چطوره؟  شهال خاله حال  : گفت شبنم

 ! شد اذیت خیلی سالگرد مراسم سر   پیش

 



 یه رفتم فیلمبرداری بعد  دیروز! بهتره:  گفت رهاورد

 هنوز هم مستانه خالم دختر..زدم بهش سر

 ...خونشونه

 

 خونت؟  نکردی دعوتش_

 

 چه ندارم خودمو حوصله  حاضر حال در من! بابا نه_

 ! مهمون برسه

 

  جیغ  جیغ با و کرد نازک چشمی پشت شوخی به شبنم

 منم؟  منظورت االن: گفت

 

  پرت سمتش به خنده با را کاناپه روی کوسن   رهاورد

 !دیوونه:  کرد

 

 ...قاپید هوا در را کوسن خنده با شبنم

 می شیرش از و کرد می نگاهشان تعجب  با دلوین

 ...خورد



 

 !شد  شبنم  و رهاورد ی قهقهه باعث که زد گلویی باد

 

 !شبنم بشه فدات الهی_

 

 ~~~~~~~ 

 

 

  این واال: کرد می تعریف تاب و  آب با رادین

  کنگر که  مستانه از اون! سرا کاروان شده که جا

 دیشب از که شاه عمه  از اینم انداخته لنگر خورده

 !جونمونه به کردن غرغر حال در مدام  و اینجا اومده

 

 کرد می تکمیل را خریدش  لیست که همانطور رهاورد

 آخه؟  داره تو چیکار بیچاره مستانه! زشته ا ه: گفت

 

  خارجی وجود بگیم اونو حاال: گفت کالفگی با رادین

 ! ؟ گی می چی شاهو عمه...نداره



 ای هفته یه» گفت می پسرش به داشت شنیدم دیشب

  بلف کن دعا فقط رهاورد « مونم می داداش ی خونه

 !باشه زده

 

 و افتاد خنده به رادین صدای در عجز از رهاورد

  می دهانش در را آن که دلوین از را خودکار درپوش

 !گرفت کرد
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 رها؟ _

 

 جونم؟ _

 

 تونم نمی رو شاه عمه خدا به تو؟ ی  خونه بیام_

 ! کنم تحمل



 

 ؟ گیری می اجازه! شم فدات معلومه:  گفت رهاورد

 !  هممونه  ی خونه  اینجا

 

 !خانوم  آبجی چاکرتیم خیلی: کرد زمزمه رادین

 

  قطع را تماس خداحافظی از بعد و زد لبخندی رهاورد

 ... کرد

 

 در دلوین پرستار برای شد تکمیل که خرید لیست

 را کردنشان تهیه زحمت  تا کرد send واتساپ

 ...بکشد

 

 چند این دستمزد باید...بود یارا تولد دیگر ی هفته سه

  می یادآوری او به را بود نپرداخته واعظی که ماهی

 با و کرد یادآوری او به محترمانه  پیام یک طی...کرد

 گذاشت آشپزخانه میز روی را موبایلش آسوده خیال

 ...رفت اتاق به خودش و

 



 دراز کنارش...بود رفته خواب   به ناهار از بعد دلوین

  به همیشه مثل ذهنش شد  خیره اتاق سقف به و کشید

 ... کرد سفر ها گذشته

 

 بود کشیده دراز تخت روی اتاق در...بود شب نصفه

 ! مخش روی سینا با  رویا بازی پیامک صدای و

 

 ! رویاااااا_

 

 ! دررررد_

 

 دینگ  دینگ هی دیگه المصبو اون کن قطع اَه_

 ... بخوابیم نمیذاره

 

  بخواب: زد غر و کرد  پرت سمتش را  بالشت رویا

 !نفله نالی می چقد دیگه

 



 صدای که کند بارش چیزی تا کرد باز  دهان رهاورد

 ...آمد اش گوشی نوتیفیکیشن

 

 اش گوشی به داد می تاب که ابرویی و  چشم با رویا

 ...رفت ای غره چشم  رهاورد که کرد اشاره

 

 را اش صفحه و برداشت پاتختی روی از را گوشی

 ...کرد روشن

 

 تهی قالب بود پیام ی فرستنده که کوروش نام دیدن با

 کرد باز  را پیام باکس لرزان دستانی با و کرد

 

 !بود شعر

 

 من دل   خلوت   به را َکس

 نیست راه تو جز

 تو  غیر   روی به در این

 ... باد بسته پیوسته



 

 !کردند زدن بال به شروع دلش در ها پروانه

 

 واقعی بود؟ فرستاده  او برای را پیام این کوروش

  بود؟

 

  لبخندی کرد می نگاهش مشکوک  که رویا به رهاورد

 نگاه گوشی ی صفحه به دوباره و  زد پاچه دست

 ... کرد

 

 فرستاده او برای اشتباهی را پیام کوروش بود ممکن

 باشد؟

 

 جواب...دهد نشان باید العملی عکس چه دانست نمی

  بدهد؟ را پیامش

 



 پسره! رها نشو خر»گفت دل در و داد تکان سری

  خوای  می تو اونوقت چی؟ یا مسته نیس معلوم

 !«کنه اُسُکلت  اینم مونده همین بدی؟ رو جوابش
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 ... کشید دراز تخت روی

 

 !  کرد می پچ پچ آرام پتو زیر رویا

  همدیگر سینا با روز در همه این.... کرد نمی درکشان

 گفتن برای حرف هم شب باز...کردند می مالقات را

 !  داشتند؟

 

 زیر به خود  با را موبایل و کشید سرش روی را پتو

 می  نو از را شعر یکبار دقیقه چند  هر برد آن

 ...خواند



 می کجا از... بود سعدی  از! شناخت می را شعر این

 !است؟ سعدی اشعار عاشق رهاورد دانست

 

 دمای دم...کرد فکر پیامکش و کوروش به صبح تا

 ... برد خوابش  که بود صبح

 

 میدان به  و گرفت سرسری دوش یک شد بیدار وقتی

 ...بخرد را جدیدش  کتاب تا  رفت انقالب

 

 پیدا  را نظرش مورد کتاب گشتن کلی از بعد

  را کوروش ماشین که بود ایستاده تاکسی منتظر...کرد

  دیدن با...نشست لبانش سوک لبخندی ناخواسته...دید

  کم کم بود  نشسته کوروش دست بغل  که دختری

 ... شد  جمع لبخندش

 

  بازوی روی  را دستش که بود کسی چه دختر آن

 خندید؟ می و بود گذاشته کوروش

 ! کرد؟ می اش همراهی چه  برای کوروش

 



  ماشینشان  که زد زل دو آن به و ایستاد همانجا آنقدر

 می بوق برایش که هایی تاکسی به حواسش...شد دور

 !نبود زدند

 

  قدم به شروع رو پیاده در و انداخت پایین را سرش

 ... کرد زدن

 

 از اشک ای قطره! شد خراب  خوبش حال  زود چقدر

  بی که چکید اش گونه روی بر چشمش ی گوشه

 مگر کند؟ گریه چه برای...کرد پاکش  دست با مکث

 شدنش خراب  برای حال که داشتند هم  با ای رابطه

  ندای... بود عقلش های توجیه این اما کند؟ گریه

 !گفت می دیگری چیز قلبش

 

  حاال! دادی پیام من به دیشب لعنتی توی: کرد زمزمه

 !پَری؟ می دافا و َدر با

 



  او روز  و حال در اما کرد باریدن به  شروع آسمان

 دوساعت که کتابی بود مهم مگر...نداشت  تاثیری

 !شود؟ خیس بود  گشته دنبالش

 

 !بود محسن...آمد خود  به موبایلش زنگ  صدای با

 

 داداش؟ بله_

 

  احوال: پیچید گوشش در محسن مهربان صدای

 کوچیکه؟ خواهر

 

 داشتی؟ کاری داداش،جونم نیستم بد_

 

 ریم می داریم ریما و من..داشتم برات زحمتی یه آره_

  سرویسشم..بوده صبح شیفت مدرسش یارا..سرکار

 بره تونه نمی تعمیرگاهه ماشینش گفته زده زنگ

 اون از دنبالش برو تو امروز شه می اگه ..بچه دنبال

 !ما ی خونه برید سمتم



 

 مدرسه از رم می من اوکی: گفت آرامی به رهاورد

 امروز مامان...خودمون  ی خونه ریم می...میارمش

 !کنم درست من رو  ناهار گفت هستش مدرسه

 

 ...ازت ممنونم خیلی  عزیزم باشه_

 

 !خداحافظ ...کنم می خواهش_

 

 ! خدانگهدار_
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 بی..داشت وقت ساعتی نیم کرد نگاهی ساعتش به

 ... داد را یارا ی مدرسه آدرس  و گرفت  تاکسی درنگ

 



 از آموزان دانش  خروج سیل با شد همزمان رسیدنش

 !مدرسه درب

 

 سمتش به هیجان با  بود دیده را رهاورد که یارا

 ... دوید

 

 !خاله_

 

 عشق سالم:  گفت و زد او  به مهربان لبخندی رهاورد

 !  خاله

 

 ! دنبالم؟ اومدی  تو چرا خاله_

 

 کار باباتم مامان! شده خراب ات راننده ماشین_

 ! شهال مامان خونه بریم دنبالت بیام من گفتن داشت

 

 ...داد تکان سری مسرور یارا

 



 کمک هم به ناهار پختن در و رفتند  خانه به هم با

 دوبار که بود مشغول  فکرش آنقدر رهاورد ..کردند

 !سوزاند را دستش

 

 روی که ای کوله با رادین و آمد خانه زنگ صدای

 ! شد وارد کشید می زمین

 

 اینجایی؟  باز که تو_

 

 ی  خونه مگه چه تو به: داد را جوابش تُخسی با یارا

 ! میام بخواد دلم وقت  توعه؟هر

 

  و کرد نگاهی کردند می کل کل که دو  آن به رهاورد

 ! شدند نمی آدم  دو این...داد تکان سری

 

 را روژین داد آخر تا کردند صدا و سر آنقدر

 !درآوردند

 



 میز برگشتند سرکار  از مادرش پدرو بعد ساعاتی

 ...  خوردند غذا باهم و چید سلیقه با را ناهار

 

 !بود روژین عهده به ظروف  شستن

 

 نگاه گریم های  ویدئو کمی یوتوب از و رفت  اتاقش به

  دختر آن و  کوروش پیش هم هنوز فکرش اما کرد

 !بود

 

 ...آمد موبایلش  پیامک صدای

 

 همو فردا داری وقت...سالم: بود داده پیام کوروش

 ببینیم؟ 

 

 !  بود مانده گوشی صفحه به خیره  رهاورد

 اما ندهد را  جوابش گرفت تصمیم اول بگوید؟ چه  حاال

  متاسفانه  سالم: گفت و شود می زشت کرد فکر بعد

 !ندارم وقت



 

 چطور؟ پسفردا_

 

 !متاسفم : نوشت و فشرد هم روی  را لبانش

 

 ! شد هول که کرد خوردن زنگ به شروع موبایلش

 !  زد؟ می زنگ چرا

 

 ! سالم: کرد  برقرار را تماس و کشید عمیق نفس دو

 

 !مشغله پر  خانم سالم_

 

 « لعنتی نکن مسخرم» نالید دل در

 

 خب بیرون؟ بیای تونی نمی چرا: داد ادامه کوروش

 ! بزنیم دوری یه بریم میام کاریت  تایم بعد

 



 !دلیلش؟: پرسید جدی  رهاورد
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 ماتش اش گویی رک از که فهمید کوروش مکث از

 را موضوع سر زودی این به اینکه انتظار گویا! برده

 !نداشت کند باز

 

 تعریف برات چیزو همه  اونوقت همو ببینیم ! اوکی_

 !  کنم می

 

 کارم عصر چهار ساعت:  گفت و کشید  پوفی رهاورد

 !فردا! میشه تموم

 

 حس را کوروش لبخند توانست می هم تلفن پشت از

 ! عوضی! کند



 

 !شما  خداخافظ   فردا  تا پس اوکی_

 

 را تماس و کرد زمزمه ی« خداحافظ»  آرام رهاورد

 ...کرد قطع

 

 دنبالش به کوروش کاری ساعت  اتمام از پس بعد روز

 ...آمد

 

 خانم سالم: گفت و زد اش چهره به لبخندی کوروش

 ! بداخالق

 

  رهاورد که ببندد برایش را کمربند تا شد خم سپس

 ! تونم می خودم: کرد زمزمه

 

 داده انجام کمربند بستن  برای کوروش که کاری طبق

 ... ببندد دردسر بی را آن توانست بود

 



  کوروش که کردند طی را مسیر سکوت در کمی

 داری؟ نظر در رو  جایی: پرسید

 

 ! نه_

 

 ...نگفت چیزی دیگر  کوروش

 تهران ارتفاعات در پرتگاه  یک به  بعد دقیقه چند

 ماشین کاپوت به و شدند پیاده ماشین از...رسیدند

 ...دادند تکیه

 

:  گفت و انداخت  نگاهی  رهاورد رخ نیم به کوروش

 شده؟  چیزی

 

 ! نه: داد جواب و کرد جیبش در را دستانش رهاورد

 

 همو که  باری آخرین از  رفتارت کنم می احساس_

 !کرده فرق دیدیم

 



  دختری  با را تو بگوید چرا...نگفت چیزی   رهاورد

 ! کند؟ خورد را خودش غرور و دیدم

 

  حرف باهات تا اینجا آوردمت امروز: گفت کوروش

 که جایی رستورانی ببرمش گفتم خودم با  اولش! بزنم

 شاید گفتم  بعدش ولی!...باشه داشته پرستیژ یکم

 !نمیشه که رستوران توی! گوشم تو  بزنه بخواد

 

 ...کرد نگاه  او به رهاورد

 

 

 که باری اولین از گم نمی! میاد خوشم ازت من_

 رو کسی دیدن بار یک با که نیستم آدمی چون! دیدمت

!  اومد خوشم ازت برخورد چندبار بعد ولی! بپسندم

 ! بشی رابطه وارد باهام  خوام می االنم

 

 ! کرد می نگاهش گرد چشمانی  با رهاورد

 



 و افتاد خنده به رهاورد چشمان دیدن با کوروش

  خیلی کنم فکر: گفت و  برد موهایش در را دستش

 !کنم چینی مقدمه نیستم بلد ببخش! گفتم ضربتی

 

  در سعی کوروش که کرد  می را فکرش پیام آن از بعد

 کودک مگر...باشد داشته او به بیشتر  نزدیکی

 ! نفهمد؟ که بود استثنایی

  کرد نمی فکر  ماشینش در دختر آن دیدن از بعد اما 

 !کند عالقه ابراز او به  کوروش که

 

 ! هستم سیلی منتظر هنوزم_

 

  رویش به رو مرد به که  بود کم عقلش  مگر! سیلی؟

 !بزند؟ سیلی

 

 دختر آن پس» گفت می مغزش  های پستو در صدایی

 !«بود؟ که او چه؟
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 ! بگم باید چی االن دونم نمی من...من_

 

  فکراتو تونی می! نیست ای عجله: گفت کوروش

 مکان همین و روز همین توی بعد ی  هفته و بکنی

 ! بدی  رو جوابم

 

  فقط لحظه این  در...داد  تکان تائید به سری رهاورد

 اتاق در را خودش و  برود خانه به داشت دوست

 !کند حبس

 

 اتاقش به رساند خانه به را او کوروش اینکه از بعد

  خواست می او از که رادین اصرارهای به و رفت

 !نکرد اعتنایی کند حل را اش ریاضی  مسائل

 



 ! بود؟  داده پیشنهاد او  به کوروش

 

  عالقه  ابراز او به پسر یک که نبود بارش اولین

 !  کرده

 دوستی پیشنهاد او به که کسانی بودند هم  دانشگاه در

 .... اما...باشند داده

 داشت میل کوروش به هم او! داشت  فرق کوروش

 چه؟  دختر آن پس...اما

 

 اَه! کنه لعنتت خدا! کنه لعنتت خدا_

 

 ...کشید سرش روی را پتو

 

 رادین یا رویا برد می  گمان...شد اتاق وارد کسی

 !بود پدرش اما باشند

 

 ...شد خیره پدرش به و نشست تخت روی



  نشست کنارش محکمش و  آرام روحیه همان  با پدرش

 ...دوخت  چشم او به و

 

  که کرده کاری مگر! کرد نمی درک را استرسش  دلیل

 دارد؟  استرس  اینقدر

 

  چیز ترین مهم که دونی می  خودت: گفت آرام پدرش

!  هامونن بچه شهال و من برای زندگی این توی

  چیز ترین مهم پدری و  مادر هر برای قطعا...یعنی

 !هاشونن بچه

 

  من : داد ادامه و گذاشت رهاورد دست روی را دستش

 کاری به رو شما نکردیم سعی وقت  هیچ مادرت و

  عقیده هم همیشه! کنیم محدودتون حتی  یا کنیم اجبار

ل اگر که بود این بر مون  بدی فشار  مشتت توی رو گ 

! همینه آدمم! بیرون زنه می انگشتات الی به ال از

  آزادی برای  راهی یه باالخره بگیره قرار تنگنا تو اگه

 اما..داشته عکس  ی نتیجه همیشه اجبار! کنه می پیدا

 شما  از مادرتون و من که نیست معنی این به این



 و  کارها از دورادور همیشه من! باشیم غافل

 !... داشتم خبر  روابطتون

 

 این!  برسد کجا به خواهد می پدرش دانست می

 را اعتمادت تا آمد می جلو آرام و نرم! بود سیاستش

 تعریف برایش را چیز همه خودت که جایی تا کند جلب

 ... کنی

 

!  شدی پیاده پسری  یه ماشین از که دیدمت چندباری_ 

  گفتم شد زیاد دیدارها این وقتی اما همکارته البد گفتم

 ...بپرسم  خودت از بیام

 

:  گفت و  انداخت پائین را سرش خجالت  با رهاورد

  باری چند! شناسمش می که ماهه یک تازه من...بابا

 فقط...نیست بینمون ای رابطه  اما رفتیم بیرون هم با

 ... بوده ساده دیدار چندتا

 رابطه مسیر که فرستاد برام پیامکی یه  پیش شب چند

 داد پیشنهاد بهم هم امروز! کرد عوض  یکم رو مون

 ! بشه تر جدی یکم رابطمون



 

 ! جوابت؟ و: گفت هوشیاری با پدرش

 

 یکم من: گفت و زد گوش پشت را موهایش رهاورد

  فکر برای زمان به گفتم بهش! ریخته هم به فکرم

  رو جوابش بعد ی هفته گفت اونم و دارم نیاز کردن

 ... بدم
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 با را موهایش و کشید موهایش روی دستی پدرش

 و کشید خود ی سینه به را سرش...بوسید مهر

 که عمرمو ی شیشه! منی عمر  ی شیشه: کرد زمزمه

 سپاری؟  نمی ناکس دست به

 



 و کرد حلقه  پدرش های شانه دور را دستش رهاورد

 ... کرد دریافت پدر آغوش از آرامش جرعه جرعه

 

 من اول بشی رابطه وارد باهاش گرفتی تصمیم اگر_

 !بزنم حرف  باهاش باید

 

 !چشم: مرد زمزمه رهاورد

 

  دراز تخت روی  کرد ترک  را اتاق پدرش اینکه از بعد

 و کند کوروش از تهی را  فکرش کرد سعی و کشید

 ...بخوابد

 

!«  هستم سیلی منتظر هنوزم» گفت می  دیوانه پسرک

 ...زد تخت روی غلتی و خندید

 

 بیرون خاطرات  از دلوین ی گریه صدای شنیدن با

 ...آمد

 



  جونم: کرد زمزمه و کشید آغوش در را دلوین

   خشکلم؟ دختر شده چی! عزیزم هیشششش مامانی؟

 

 لب زیر و مالید اش سینه به را سرش لوسی با دلوین

 ...کرد ن ق ن ق

 

 مامانی؟ آره گرسنشه؟ دخترم_

 

  و کرد نگاه بود خیس که دلوین زمردی چشمان به

  دخترم به بدم نَم نَم  بریم! بشم چشمات فدا: گفت

 ! بخوره

 

 به عصر تا...شست را صورتش و کرد بغل را دلوین

 ... گذراندند خوش کلی و رفتند حمام هم با...رسید او

 

 ... پخت الزانیا شام برای

 

 ...رسید  اشان خانه به  رادین که بود  ۸:۳۰ ساعت



 

  خریدهایی با  دلوین پرستار که بود پیش ساعت یک

  رهاورد که بماند را شب  خواست و آمد بود کرده که

 دلوین پیش اینجا برادرم امشب نیست نیازی» گفت

 !« مونه می

 

 !داداش عشق  علیکم سالم_

 

 لبخند  با رهاورد و بوسید محبت با را اش گونه رادین

 ... داد  را پاسخش

 

  و انداخته رادین آغوش در را خود هیجان با دلوین

 !کرد  می اش مالی تُف حسابی

 

 خبر؟   چه_

 



  نظامی حکومت اومده شاه عمه! نپرس هووووف_

  شلوار ی پاره  خشتک   به بود مونده فقط! افتاده راه

 ! بده گیر ُکردیم

 

 ُکردی شلوار اصال تو: گفت و زد ای قهقهه  رهاورد

 باشه؟  پاره خشتکش که پوشی می

 

 ! نکن ضایع رو ما شما حاال : گفت و خندید هم رادین

 

:  گفت و داد  دستش به را دلوین شیر شیشه  رهاورد

 خب؟ 

 

  رها خونه رم می گفتم مامان به منم...دیگه هیچی_

 ! بخونم درس تونم نمی اینجا

 

 ری؟ می کجا نپرسید عمه میومدی داشتی_
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 ...تو ی خونه میام گفتم منم! اتفاقا چرا_

 

 !نگفت؟ چیزی_

 

ت: گفت و انداخت  غبغب به بادی رادین  اونجا من! ش 

ری اون و باشم  بزنه؟  ز 

 

 ! رادین: زد تشر و کرد اخمی رهاورد

 

 می دروغ مگه: گفت و  انداخت باال ای شانه رادین

 می کار بابا  مخ رو روز هر نبودن همینا مگه! گم؟

 ایشون پسر ُگل با تا بزنه بهم رو رویا نامزدی کردن

...  نفهمید زندگی از هیچی  بداقبالم خواهر کنه؟ ازدواج

!  خاک خروار یه زیر رفت تا گفتن و گفتن انقدر آخرم

 ! دم نمی اجازه بهشون دیگه! شده؟  تو نوبت حاال



 

  لبانش روی کوچکش مرد غیرت از لبخندی رهاورد

 از سانتی بیست قدش که را او محبت با...شکفت

 و بوسید را اش سینه و کرد بغل بود تر بلند رهاورد

 بچه؟ شدی بزرگ اینقدر کی تو: گفت

 

 و کرد حلقه رهاورد کمر دور را دستانش رادین

 ... بوسید را سرش

 

 ~~~~~~~~~~~ 

 

 صبح ۸ ساعت... بود برگشته کار سر از تازه

 ...رفت اتاق به...بود

 

 دو هر و کشیده دراز رادین ی سینه روی دلوین

  اتاق به و برداشت راحتی لباس رهاورد.. بودند خواب

  دراز تخت روی ..کرد عوض را لباسش  و رفت کناری

 ... رفت خواب به که بود خسته آنقدر..کشید

* 



 روی رادین..شد بیدار خواب از که بود  11 ساعت

 ...بود خواندن درس  حال در و بود  نشسته کاناپه

 

 ! بخیر صبح_

 

 توام  صبح: گفت و کرد او به نگاهی نیم رادین

 !نباشی خسته...بخیر

 

 کنم؟  آماده صبحونه نکردی  بیدارم چرا ...ممنون_

 

 ! کردم حلش من_

 

 !باریکال_

 

 ... خندید رهاورد ی بامزه لحن شنیدن با رادین

 

 نشده؟  بیدار دلوین_



 

 کنم فکر االنم  خوردیم صبحونه ما! شده بیدار چرا_

 !کنه می بازی داره اتاقه تو

 

 به میل..نوشید   و ریخت خودش برای چای  رهاورد

 !نداشت صبحانه

 

 چیه؟  امروزت برنامه_

 

  امروز! دونم نمی: گفت و گذاشت کنار را جزوه رادین

 !دارم خوندن  درس برنامم  تو ساعت پنج

 

 نداری مشکلی اگه: گفت و داد تکان سری رهاورد

  فیلمبرداری که هم فردا بیکارم  من! بیاد هم یارا بگم

 ...نداریم

 

زه به آره: کرد استقبال رادین  بیاد بزن زنگ خانوم و 

 !بیاره رفته ک ش که منو شیمی جزوه  بگو فقط



 

 گفت و گرفت تماس یارا با و کرد خندی تک رهاورد

 ...بیاید اینجا به
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 ...رسید یارا که بود عصر

 

  سالم_

 

 را رویش و رفت استقبالش به لبخند با رهاورد

 ...بوسید

 

 !اومدی خوش_

 



  تنگ برات دلم:  گفت و زد یارا به گردنی پس رادین

زه بود شده  ! و 

 

 این با! آی: زد غر و مالید را گردنش اخم با یارا

 ! َخَرکیت های عالقه ابراز

 

 ... رفتند پذیرایی به هم با و کرد خارج پا  از را بوتش

 

 زیپ سریع رادین...گذاشت کاناپه روی را اش کوله

:  گفت و آورد در را یارا گوشی و کرد باز را کوله

 !ببینم کن باز اینو بیا! هی

 

 ...شود  باز موبایل قفل تا گذاشت را انگشتش یارا

 

 خوردی؟ ناهار_

 

 !بود گوشی کاو و کند حال در رادین

 



 کو؟ عشقم...خوردم جون خاله آره_

 

 ... کرد می بازی داشت اتاق تو_

 

 کدوم دیگه این: برگشت سمتش به رادین صدای با

 خریه؟ 

 

 ...گزید لب کیا و  خودش عکس دیدن با یارا

 

 کیه؟  این! توام با: پرسید دوباره رادین

 

 ! دم می توضیح برات من! رادین: کرد زمزمه رهاورد

 

 توام؟ رها_

 

  رفت یارا به ای غره چشم رادین ی وارفته صدای با

  چیزی تو از که یارا! فهمیدم تازگیا منم: گفت و



 بهت تا بوده مناسبی وقت  منتظر البد! کنه نمی پنهون

 ! بگه

 

 دیگه: گفت و گرفت یارا بازوی از نیشگونی رادین

 ندارم؟  خبر  من خوری می گوهایی چه

 

 !ببینش خاله ا : گفت ناراحتی  با یارا

 

 را ادایش و کرد نازک را صدایش کجی دهان با رادین

 کشتی به شروع و پرید  کولش روی یارا که درآورد

 !کردند گرفتن

 

 ... شد بلند جا از و خندید  رهاورد

 تعریف برایشان ناراحتی  و دعوا! بودند همین دو این

  همه خواهرزاده و دایی این مثل همه کاش! بود نشده

 !کردند می فراموش  سریع را چیز

 

 ... شد بلند  یارا موبایل زنگ صدای



 

:  گفت ابرو  و چشم با و کرد نگاه صفحه به رادین

 ! دیوثشه خود

 

 فرمایش؟: گفت و گذاشت گوشش دم را گوشی بعد و

 

 ...آورد در را  یارا جیغ که

 

 ... خندید می دو آن های بازی  دیوانه به فقط رهاورد

 

 شما؟: گفت تعجب با کیا

 

 معرفی خودتو شما داییشم من: گفت تخسی با رادین

 !کن
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 نوشید می چای رویش به رو که کوروش  به کیا

 ... من خب..اممم: گفت  و کرد نگاهی

 

 الو؟ _

 

 زد می  نفس نفس که  یارا ظریف صدای شنیدن با

 بود؟  رادین! سالم: گفت

 

 !بیخیال دیوونست این ...بابا آره_

 

 ... کرد اش حواله گردنی پس دوباره رادین

 

  جیغ صدای ناگهان که  بودند صحبت  حال در هنوز

 ...آمد بلندی

 



  اتاق سمت به رهاورد جیغ صدای شنیدن با رادین

 زمین و خورد سر  پایش زیر از پادری که دوید

 ...خورد

 

 ...رساند اتاق به زحمت با را خودش

 

 می تب تو داره بچم! بچم رادین: گفت جیغ   با رهاورد

 ! سوزه

 

  داغ کوره مثل بدنش که  را دلوین مکث بدون رادین

  سوئیچو: زد داد و کشید بیرون او آغوش از بود

 ! بیار

 

  سریع رهاورد...کرد می نگاه دو آن به ترس با یارا

 همراه به و پوشید را بود دستش دم که لباسی اولین

 ... افتادند راه  و شدند ماشین سوار یارا

 

 ! رهاورد: گفت یارا که شده چه بود پرسیده یارا از کیا



 

 ! شده؟ چی رهاورد:  پرسید  نگرانی با کیا

 

  می چای و بود نشسته رویش به رو که کوروش

 ...افتاد سرفه به  رهاورد نام شنیدن با نوشید

 

 ! شده؟  چی رهاورد: گفت  نگرانی با

 

 تماس! دونم نمی: گفت و  گذاشت کناری  را موبایل کیا

 ! شد قطع

 

 دوباره خب: گفت نگرانی  و کالفگی با کوروش

 !  بگیرش

 

 ... داد جواب یارا سر آخر تا گرفت تماس بار چند کیا

 

 شده؟  چی! که نگرانی از ُمردم! یارا الو_

 



  خیلی تبش...کرده تب دلوین کیا: گفت گریه با یارا

 ! باالست

 

 بیمارستان؟  کدوم...نکن  گریه تو خب خیله : گفت کیا

 

 برداشت را ُکتش و گرفت یارا از را بیمارستان آدرس

 ! بیمارستان رم می  من: گفت کوروش به رو و

 

 !میام منم بریم: گفت و شد بلند جا  از کوروش

 

  کوروش که!« بیای؟ چرا تو» بپرسد خواست کیا

 ...شد خارج اتاق از سریع

 

 ...رسیدند  بیمارستان به  بعد دقیقه چند

 

 هم با...بودند  ۲۰۵ اتاق در پرستار های  گفته طبق

 ... شدند اتاق وارد

 



  ی بچه دختر سر باال که رهاورد دیدن با کوروش

 !  شد فشرده مشت در قلبش کرد می  گریه کوچکی

 

 !ببیند؟ بارانی را سبز جنگل آن ندارد طاقت  بود گفته

 

 !رسیدم تا نگرانی  از مردم! نده بد خدا سالم: گفت کیا
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 نگاه بود ایستاده  رهاورد کنار که پسری به کوروش

  بود دیده اش خانواده از  که هایی عکس طبق..کرد

 !نبود دشواری کار باشد رادین اینکه تشخیص

 

  دیدن با اما بدهد را کیا جواب تا کرد بلند سر رهاورد

 !کرد؟ می چه اینجا او! زد خشکش کوروش

 



 بلند  جا  از رهاورد که بود خیره او  به کوروش

  بچه پدر: گفت و شد اتاق وارد دکتر لحظه همان...شد

 ! بده امضا بیاد باید کجاست؟

 

 !نیستن حیات قید در: کرد زمزمه آرام رهاورد

 

 مادرش؟ _

 

 !منم_

 

 !چی؟: پرسید تعجب با کوروش

 

  از رهاورد...کرد اخم و  انداخت نگاهی او به رادین

  در و شد روانه  دکتر دنبال به و گذشت  کوروش کنار

 ... پرسید می دلوین  احواالت از حال همان

 

  خاله بودی نگفته مگه: گفت یارا به رو تعجب با کیا

 !؟ مجرده ات



 

  پاسخ چه ببیند تا دوخت چشم یارا دهان به کوروش

  بود؟ کرده ازدواج رهاورد! نبود دلش تو دل..دهد می

ی؟ اما داشت؟ بچه  و داشت دوسال  حداقل بچه این ک 

 امکان! اند شده جدا هم از نیم و  دوسال ها آن

 !نداشت

 

 ! رویامه خاله ی  بچه دلوین_

 پیش موقع همون از دلوین شد فوت که رویا خاله

 ! شده بزرگ  رهاوردم خاله

 

  راحتی  این! کرد نمی درک را خودش! اینطور که

 داشت؟ معنی  چه  خیال

 

 !رها؟ شد چی: پرسید رادین و شد اتاق وارد رهاورد

 

  گفتن: گفت و کرد کوروش به نگاهی نیم رهاورد

  می من خونه برید شما! باشه نظر تحت باید امشب

 ! مونم



 

 !  بمونم؟ خوای می: گفت رادین

 

 برید نه:  گفت و داد تکان طرفین به سری رهاورد

  پریدی همینطوری نیست مناسب لباسات توام...خونه

 !بیرون

 

 با رادین..بود رادین کوتاه  خانگی شلوار  به منظورش

 ...کرد نچی شلوارش به نگاه

 

 ... رفتند و کردند خداحافظی همگی  بعد دقیقه چند

 

! دانا خونه رم می همینجا  از من: گفت کیا  به کوروش

 !برسون  رو  ها بچه تو

 

 ! دیگه رسونم می راه سر  هم رو تو بیا خب: گفت کیا

 

 ... کرد راهی را ها آن و کرد مخالفت کوروش



 

 راه بود بستری آن در دلوین که اتاقی سمت به دوباره

 ...افتاد

 

 !شد خیره رهاورد به  بود باز نیمه که در الی از

 

 بوسید می را دلوین دست انگشتان تک تک عشق با

 می دق  من بشه چیزیت تو اگه مامانی: گفت می و

 ! کنم

 

 اگر شاید..خورد می حسرت! لرزید کوروش  دل ته

  رهاورد بغل در را خودشان  ی بچه االن شدند نمی جدا

 ! دید می
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 خواست سریع آمد می اتاق سمت به که دکتر دیدن با

 !زد صدایش دکتر که برگردد

 !شانس بخشکی

 

 و شد بلند جا از بود شنیده را دکتر صدای که رهاورد

! کرد تعجب کوروش دیدن با...رفت ها  آن سمت به

 !بود؟ نرفته مگر

 

 ! خانم؟ یا مونید می امشب شما: گفت دکتر

 

 !دکتر آقای مونم می من:  گفت رهاورد

 

  و داد دستش به ای نسخه و داد تکان سری دکتر

 !کنید تهیه سریع رو ها دارو این: گفت

 

 را بچه...کرد نگاه دستش درون نسخه به رهاورد

 ! بگذارد؟ تنها

 



 تواند می  چه مکثش دلیل زد می حدس که کوروش

 ! گیرم می من بده : گفت باشد

 

 بایستی در رو کسی با اش بچه جان سر   که رهاورد

 نداشت؟

 داری؟ ماشین: پرسید و گذاشت دستش در را نسخه

 

 ... بودیم اومده کیا ماشین با: گفت کوروش

 

 !کن صبر لحظه یه:  گفت رهاورد

 

  کاناپه روی از را سوئیچ و  رفت اتاق درون به سپس

  کوروش سمت به و برداشت بود اتاق درون که ای

 ...گرفت

 

 شیش و دویست ! پارکه بیمارستان ورودی جلوی_

 !سفید

 



 رفت حرف بدون و گرفت را سوئیچ کوروش

 !شد دور  نظرش از تا شد  خیره او به  آنقدر رهاورد

 

 را ها آن و   برگشت داروها با کوروش  بعد دقیقه چند

 ... رساندند دلوین پزشک دست به

 

 و کرد نگاه بود  خیره دلوین به که کوروش به رهاورد

 !ممنونم: گفت

 

  خیلی: دوخت او به و گرفت دلوین از نگاه کوروش

 ! شبیهته

 

 ! لرزید سینه در رهاورد قلب

 

 !ببین خوابه می تو مثل حتی_

 

 !گفت می راست! کرد نگاه دلوین به رهاورد

 



  سینه روی را دستش یک خواب در او مانند هم دلوین

 !کرد می جمع

 

 !توعه مال   مثل دستشم روی خال_

 

  کوروش  چقدر...کرد نگاه دلوین دست پشت خال به

 !بود دقیق

 

 چرا: گفت کوروش ذهن کردن منحرف  برای رهاورد

 !موندی؟

 

 !دونم نمی خودمم: کرد زمزمه  تنها کوروش

 

 کاری اگه: گفت و انداخت صورتش به اجمالی  نگاهی

 بدم؟ انجام بگو هست

 

 ! ممنونم نه_

 



 که دانا خونه من بزن زنگ داشتی الزمم اگه...باشه_

 !مونم می َوراست رو دو همین

 

 ! خداحافظ: کرد زمزمه و داد تکان سری رهاورد

 

 !شما خداحافظ  _

 

 ...رفت خروجی سمت  به سپس
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 اش  پیشانی روی دست و رفت دلوین سمت به رهاورد

  هنوز اما بود آمده پائین  تبش شکر را خدا...گذاشت

 ...بود گرم بدنش هم

 

 ... گذراند بیمارستان در را شب آن



 

 ... آمدند  بیمارستان به رادین و یارا بعد روز صبح

 و کردند مرخص را دلوین که بود ظهر دوازده ساعت

 ... برگشتند خانه به

 

 ...بگیرد دوشی تا رفت حمام  به رهاورد

 

 ... داد سفارش غذا بیرون از  حمام از بعد

 

 نگفتید؟ چیزی که  کسی به: پرسید رادین از

 

 گفتیم زد زنگ شهال مامان! نگفتیم نه: گفت رادین

 ! خوابیدی  بودی خسته

 

 !کردید  کاری خوب_

 

 ... کرد رسیدگی دلوین به شب تا



 

 ...کرد می نق نق و بود حالبی  هم هنوز بچه

 

 ...رفت حال به خواباندنش از بعد

 

  داداش  : پرسید رادین که بودند چای خوردن مشغول

 !شناختی؟ می رو کیا

 

:  کرد زمزمه و داد قورت را چای از قلوپی رهاورد

 ! اوهوم

 

 ! کجا؟ از_

 

 ! حاال نیست مهم زیاد! قدیمیه آشنای یه_

 

  اتاق به  بخیر شب از بعد  و داد تکان سری رادین

 ... بخوابند تا رفتند

 



  نتوانست شب آن اما کشید دراز دلوین کنار رهاورد

 می  چک را دلوین بدن دمای صبح تا..بخوابد

 ...بود نگران  هم هنوز..کرد

 

 این با نه اما کند تب دلوین بود شده بارها امروز به تا

 ! شدت

 

 !برد خوابش که بود صبح دمای دم

 

 ~~~~~~ 

 

 نههههه؟: پرسید  تعجب با شبنم

 

: گفت و بست را دهانش که کرد نگاهش خیره  رهاورد

 !موضوع شده هیجانی  خیلی  خب بابا

 



 خب: گفتم شبنم که کرد می نگاهش همانطور رهاورد

ر دارم انگار کنه می نگام پوکر طوری یه حاال! بابا  ز 

 !زنم می

 

 !ندی سوتی ها بچه جلو:  گفت رهاورد

 

 ! هست حواسم!  بابا نه_

 

  آرایش حال در هایش  بازی اسباب با که دلوین به

  تب دیگه:  گفت و کرد نگاه بود هایش عروس کردن

 خاله؟ عسل   نکرد

 

 !ترسیدم  خیلی شبنم..خداروشکر نه_

 

!  کنم می درک: گفت و کرد نگاهش دلسوزی با شبنم

 ! سخته خیلی واقعا

 از بعد که شده هفته یه االن شاکیه واعظی رهاورد

 ! نیومدی سرکار دلوین شدن مریض



  اولم روز سه دو تا...کرده تب اش بچه گفتم بهش من

  رو کارها تنهایی حسین و نداره اشکالی گفت می

! زنه می غر  خیلی که روزیه چند االن ولی میده انجام

  رهاورد مثل صورتارو گریم  تونه نمی  حسین»  میگه

 !« بیاره در

 

 پیام خودمم به: گفت و داد تکان سری رهاورد

 «میام فردا از» گفتم بهش..داده
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 یارا تولد برا برنامت: گفت و داد تکان سری شبنم

  کنی؟ سوپرایزش خوای  چیه؟می

 

 ! نکردم فکر بهش هنوز...دونم نمی_

 



 !بگیریم براش خاص تولد یه باید امسال_

  جبران باید امسال ولی...نشد که قبلش سال   و پارسال

 ! بگیره روحیه یکم کنیم

 

 تائید به سری...بود کرده  فکر ها این تمام به رهاورد

 ! هستم  فکرش تو: گفت و داد تکان

 

 !رفت؟ رادین: گفت و انداخت پا روی پا شبنم

 

 خونه هنوز که شاه عمه!  خونه برگشت پریروز آره_

  فشار بابا  مامان به انگاری ولی نرفته و ایناست بابا

 از و مونه می رهاورد خونه چرا رادین که آورده

 !رفته  ناراحته اینجا من وجود

 گفت و بچه این به  زد زنگ هم بابا دیگه هیچی

 ! خونه برگرده

  از بگو  خواهرت به آره»  گفت می خرابم  کله اون

 !«گردم نمی بر که ناراحتم خونه تو  وجودش

 



  که انقدر من ام بچه این عاشق: گفت و خندید شبنم

 !ُرکه

 

 شاه عمه دونم نمی واقعا: گفت و خندید  هم رهاورد

 !  ایناست بابا ی  خونه روزه چند چی برای

 

 ! شده دعواش شوهرش با یحتمل_

 

 بی بشیر عمو چاره بی: گفت و خندید ریز رهاورد

 ! خوره می سرشو خانوم عمه این... زبونه و سر

 

  کردم می فکر همیشه  من: گفت و زد قهقهه شبنم

  روحیه به زائیده عمت شوهر رو کوثر  و کامران

 ! میاد لطیفش

 

 شدت از و شدند ولو کاناپه روی رهاورد و خودش

 ... خوردند  می تاب و پیچ خنده

 



 و گرفت رانش از نیشگونی و کرد دراز  دست رهاورد

 ! بیشعور سرویس دهنت: گفت

 

 شبنم کردند جور و جمع را خودشان اینکه از بعد

 به سری یه شمال برم خوام می بعد ی هفته: گفت

 ! بزنم شادی

 

 دانشجوی که بود  شبنم کوچکتر    خواهر شادی

 ! بود پرستاری

 

 مدت به رو کار واعظی بعد ی هفته: داد  ادامه شبنم

!  دوم فصل نیم شروع برای کنه می تعطیل هفته یک

 تولد یه هم همونجا شمال بریم ها بچه با موافقی اگه

 ! دیگه گیریم می یارا برای َمشتی

 

 ولی! خوبیه پیشنهاد: گفت و کرد فکر کمی رهاورد

 !کنم هماهنگ یارا و رادین با باید من

 ! داستانا این و میرن مدرسه هم اونا باالخره

 ... دم می خبر بهت  شده اوکی اگه



 

 مدل پالتوی...شد بلند جا از و داد تکان سری شبنم

 می دیگه من : گفت و پوشید بافتش روی را اش ُکتی

 !باش هم  خاله عشق مواظب! رها رم

 

 !  حاال  موندی می_

 

 !فرستاده خرید لیست بانو مهتاب...برم باید نه_

 

 برسون سالم مهتاب خاله  به: گفت و زد  لبخندی شبنم

 ...شده تنگ براش دلم! حتما

 

  نمیاد دیگه رهاورد کرد می گله دیروز اونم اتفاقا_

 ! پیشم

 درست رو سوپ این «شده مریض دلوین» گفتم بهش

 درد زانو ولی بیاد خواست می خودش...بیارم داد کرد

 ... بود بریده امانشو
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 ُشست بود آورده سوپ آن در شبنم که  دیگی رهاورد

 با طفلی! کن تشکر ازش حتما: گفت  و داد او به و

 ! پخته  هم سوپ دلوین برای پاشده دردش پا اون

 

 دلوین سمت به و شد داخل رهاورد خداحافظی از بعد

 او به سوپ دیگر مقداری و کرد بغل را او....رفت

 ...خوراند

 

 ! من نفس: کرد زمزمه و بوسید را سرش

 

 ~~~~~~~~~~ 

 

 برگشته کارش سر به  واعظی حجت اتمام از بعد

 ...بود



  واریز را حقوقش واعظی دید که بود صبح امروز

 ... کرده

 

 دست در را اش گوشی ها بچه گریم انجام از بعد

  و ها پست دیدن حال در...زد اینستا به  سری و گرفت

 کنار را گوشی شبنم صدای با که بود کردنشان الیک

 ...گذاشت

 

 ! بله؟_

 

 بیا گه می واعظی: گفت و کشید شالش به دستی شبنم

 !کن نگاه  رو  ها پوستر

 

 ! اومدم باشه_

 

 را کوروش و واعظی که رفت بیرون کانکس از

 ... دید

 



 ...انداخت باال شانه که  رفت شبنم به ای غره چشم

 

 ... کرد سالم  و رفته دو آن سمت به

 

 واعظی که داد را سالمش جواب آرامی به کوروش

!  شده؟ خوب ببین کن نگاه رو اینا بیا  رهاورد: گفت

 !کرده فرق ها گریم یکم انگار روتوش  از بعد

 

 نه: گفت و کرد ها  پوستر نگاه دقت  با رهاورد

 !چیزشون همه خوبه! ندارن  مشکلی

 

:  گفت اش همیشه  عادت به و داد تکان  سری واعظی

 !عزیزم اوکی

 

 !  نشست کوروش  پیشانی روی اخمی

 ! گفت؟ می عزیزم او به حقی چه به گنده شکم مردک

 پاره را گشادش دهن بیاندازد دست خواست می دلش

 !کند



 

  به خداحافظی از بعد و کرد کوروش به نگاهی  رهاورد

 ...رفت تدارکات ماشین سمت

 

 !لعنتی ببینمت یکم بمون: گفت لب زیر کوروش

 

 فرمودید؟ چیزی: گفت واعظی

 

  ای دیگه کار..خیر: گفت و کرد او به نگاهی کوروش

 مونده؟

 

 به سایز همین در پوستر همین از فقط...ممنون نه_

 ! بشه چاپ گفتم که تعدادی

 

 !نباشید خسته ...چشم_

 

 ! خدانگهدار...متشکرم_

 



 !شما خداحافظ  _

 

 سوار و  رفت ماشینش سمت به خداحافظی از بعد

 ... شد

 

     🪐 

 62_پارت#               دو_شصتو_پارت #

 

 

 به ساعتی نیم را جلسه گفت و گرفت تماس دانا با

 ...برساند  را خودش تا بیاندازد  تعویق

 

  دیدن برای ...نداشت  بایستی در رو که خودش با

 !آمد می آنجا به بار هر رهاورد

 واقعیت  فهمیدن در دید می را دختر این  که بار هر

 ... شد می تر راغب

 روز...بود چنگش در شهیاد که رفت موقعی به ذهنش

 اگه» کرد می تکرار همش...زد می دیگری حرف اول



 از بعد اما!«  عامو رفته سرت گشادی کاله چه بدونی

 سوال او از و گفت نمی  چیزی دیگر رهاورد با دیدار

ت » گفت می پرسید می هم  !« گفتم شری.ک یه بودم چ 

 

 می چیکار داری: گفت و کشید گردنش به دستی کالفه

 ! رهاورد؟ کنی

 

 تا سپرد دربان به را ماشین شرکت به رسیدن از بعد

 که هفدهم ی طبقه به خودش و کند پارک پارکینگ در

 ...رفت بود آنجا  در اتاقش

 

  دانا برای و برداشت گاوصندوقش از  را فلش سریع

 !میام دارم: فرستاد  تکست

 

 بود شرکت منشی که دانا همسر مروارید برای سری

 ...رفت کنفرانس  اتاق به و داد تکان

 

 !سالم_



 

 او سوی به را خمارش و تیز نگاه منصوری

 ...چرخاند

 

 ی زمینه در رسیدن توافق  به برای که مردی چند

 دست هم با و شدند بلند جا از بودند آمده همکاری

 ... دادند

 

  محکم را دستش او...منصوری با دادن دست هنگام

  های اخم که نشست لبانش سوک پوزخندی و فشرد

 ... شد درهم  کوروش

 

 و کشید دستش از نامحسوسی غیظ با را دستش

 ... کرد تمیز کتش ی لبه با منصوری چشمان   جلوی

 

 به تا سپرد دانا به را  فلش و نشست میز صدر در

 ...بزند سیستم

 



  راجب و گرفته دست در را جلسه که کرد نگاه دانا به

 می توضیح و کرد می صحبت پوسترها و تیزرها

 ... داد

 

  کارها کیفیت از داد می نشان حاضر افراد   مشتاق نگاه

 ...هستند راضی

 

 و کند کارشکنی کرد می سعی بار هر منصوری

 بسته در به  بار هر اما بگذارد ها پروژه روی ایرادی

 !خورد می

 

  با منصوری خداحافظی هنگام قراردادها بستن از بعد

  کرد می  نگاهش پیروزی با که کوروش به نگاهی

 ! زرگر جناب  تبریک: گفت

  چیز همه به حواسش باید آدم..راهه اول تازه اما

 !باشه

 

 !کرد؟ می تهدیدش

 



 ... شد افراد از خالی اتاق و نداد را جوابش کوروش

 ...شدند اتاق  وارد مروارید همراه به دانا

 

 بچه گم می تبریک: گفت مهربانش لبخند با مروارید

 !ها

 

 ولو صندلی روی و کرد زمزمه  ی«ممنون» کوروش

 ... شد

 

  احساس شده؟ چیزی: گفت  و نشست  میز روی دانا

 ! ای ریخته بهم کنم می

 

  رهاورد: گفت چینی مقدمه بی و کشید هوفی  کوروش

 !دیدم رو

 

   گی؟ می جدی داری چی؟: گفت شگفتی با مروارید

 

 !آره: گفت و داد تکان سری  کوروش



 

 !خب؟: گفت تلخ دانا

 

 ! دانا: داد هشدار همسرش
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 خانم همین مگه چی؟ دانا چی؟ دانا: گفت بلند دانا

 گردو؟ پوست تو گذاشت رو کوروش دست که نبود

!  شد فیکون کن دنیا رفتیم  آلمان سفر یه تو و من

 زد بهم رو  رابطه رهاورد! شد مریض  کوروش مادر

 !فهمید؟ کسی! اصال؟ شد چی! شد گور و گم و

 

  بود کرده سکوت که کوروشی به ناراحتی با مروارید

 دیگر کرد اشاره ابرو و  چشم با دانا به و کرد نگاه

 ...نگوید چیزی



 

 سمت به مروارید که شد خارج اتاق از عصبانی دانا

 ...نشست رویش به رو و  رفت کوروش

  جاها خیلی و داشت دوست برادرش مانند را کوروش

 ... بود کرده خواهری برایش

 

 شده؟ عوض  بهش حست_

 

 ! دونم نمی: کرد زمزمه سردرگمی با کوروش

 

 جدا از بعد! بزنی حرف یکی با باید تو کوروش_

  فرد اون اگه حتی! نزدی حرف  هیچکس با شدنتون

 ! شی سبک  تا بزنی حرف  یکی با باید تو هم نباشم من

 

 سردرگمم: گفت و گذاشت میز روی را سرش کوروش

 هر به که هایی پسربچه مثل شده رفتارم! مروارید

 !  ببینن دخترشونو دوست خوان  می ای بهانه



 دلیل با که آشناییمون  اول روزای به گردم برمی دارم

 !ذاشتم می قرار باهاش دلیل بی و

 ! گیرم می قلب تپش بینمش می که هنوزم

  من بود کرده تب اش زاده خواهر  پیش شب چند

  اتفاقی رهاورد برای شدم متوجه اشتباهی

 !  دویدم اسب مثل...اسب مثل...مروارید...افتاده

 ! ترکید  می داشت دلم

 

 ! کوروش: گفت ناراحتی با مروارید

 لج ها  بچه مثل چرا! بزنید حرف هم  با باید شما

 االن رهاوردم..بالغی مرد یه! سالته ۳۵ تو!  کردید؟

  هم با شینید نمی چرا! هستش ساله ۲۷ بالغ زن یه

  درست چیز همه شاید! شد حل شاید زنید؟ نمی حرف

 !شد

 

لی با کوروش  درست  چی: گفت و کرد نگاهش بدد 

   من؟ سردرگمی و دری دربه دوسال بشه؟

 



  مشکل دونی می: گفت و شد بلند جا  از مروارید

 نیستید بلد و مغرورید دوتاتون اینکه چیه؟  شما رابطه

 !بزنید حرف هم با

 !کنی می  چیکار ببینم تا خودت عهده به ذارم می

 

 ... شد خارج اتاق از و

 

~~~~~~~~~ 

 

 !کنم می صحبت باهاش من بزرگت پدر  بده گوشیتو_

 

  خواندن مشغول که پدربزرگش سمت به را  موبایل یارا

 با! پدرجون رهاوردمه خاله: گفت و گرفت بود قرآن

 !داره کار شما

 

  مهربانی با  و گرفت یارا دست از را گوشی مراد حاج

 !دخترم سالم: گفت

 



 خوبه؟   حالتون  آقا حاج سالم:  گفت رهاورد

 

 !ُشکر...دخترم ممنون_

 

 داشت می  بر لباس دلوین برای که همانطور رهاورد

 !داشتم عرضی یه مزاحمت از غرض آقا حاج: گفت

 

 !دخترم  بفرما_

 

 به روزه چند سفر یه که قراره دوستم همراه  به من_

 گفتیم و شماله  دانشجوی دوستم خواهر...بریم شمال

 کردن عوض برای گفتم منم...بزنیم بهش  سری یه

 همراه  هم رو یارا و  رادین ها بچه هوای و حال

 سفر یه کنکورشون قبل اینکه هم...ببریم  خودمون

 !خوبه روحیشون کردن عوض برای
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 چشم کرد می نگاهش خواهش با که یارا به مراد حاج

 و رید می کی! دخترم ندارم حرفی من: گفت و دوخت

 گردید؟ می بر کی

 

  سه احتماال سفرمون...صبحه فردا قرارمون واال_

 ...باشه روزه

 

 باشه؟ راحت  مکان و  جا از خیالم_

 

 ... خودمون ویالی ریم می... راحت  خیالتون بله_

 

 ! خطر بی سفر...نیست حرفی باشه_

 

 ! خدانگهدار...متشکرم_

 

 !دخترم  حق پناه در_



 

 پدر ی  گونه خوشحالی با یارا تماس قطع از بعد

 !جون مراد عاشقتم: گفت و بوسید را بزرگش

 

 و کشید اش دردانه موهای به دستی پدرانه مراد حاج

 ! شیطونک: کرد زمزمه و بوسید را  اش پیشانی

 

 و کرد قاب دستانش در را  اش نوه کوچک صورت

 !نه؟ دیگه  هستی خودت مراقب: گفت

 

  دم می قول: کرد زمزمه و گذاشت هم روی  پلک یارا

 ! پدرجون باشم خودم مراقب

* 

 ... بود قهوه خوردن مشغول و بود رسیده تازه رادین

 

 صفاسیتی بریم  خوایم می گفتم بابا مامان به خالصه_

 !دیگه

 



 ۸ ساعت  صبح فردا: گفت و داد تکان سری رهاورد

 ... میفتیم راه

 

 ریم؟ می  تو ماشین با_

 

 !میاره ماشین شبنمم.. بریم ماشینه دو  قراره آره_

 

 چی؟  یارا_

 

 دنبال راه سر فردا...گرفتم پدربزرگش از  شو اجازه_

 ...ریم می اونم

 

 ...بخوابد تا رفت اتاق به رادین بخیر شب از بعد

* 

 ... پاشدند زود صبح

 تا سپرد رادین به را دلوین و خودش چمدان  رهاورد

 ...بگذارد ماشین صندوق در

 



 ... افتادند راه چالوس سمت به یارا کردن سوار از بعد

 

  مجبور که کرد قراری بی کمی دلوین مسیر  طول در

 ... کنند آرام را او تا کنند توقف ای  دقیقه چند شد

 

 او ماشین  در یارا سپرد و گرفت  تماس شبنم با

 ... بنشیند

 

 ... رسیدند چالوس به که بود ظهر

 

 ... کرد باز  را درش و گرفت رادین از را ویال کلید

 ... شدند وارد همگی

 

 تصمیم ترین  نظیر بی از یکی چوبی ویالی این خریدن

 !بود پدرش های

 ...بود ویال این عاشق  رهاورد

 ... یشمی  دکوراسیون با چوبی تمام ویالی یک

 



 ! اتاقه  تا سه باال: گفت شبنم به رو

 ! یاراست برای یکیشم...دلوین و من برای یکیش

 ...خالیه که هست هم  دیگه یکدونه

 رادین یکیشو که داره  اتاق تا چهار که  پایینم طبقه

  هر حاال...خالیه اتاق  تا سه حساب این  با برداشته

 ...بردار داری دوست کدومو
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 !باشم شما نزدیک که باال میام منم: گفت شبنم

 

 پایین این تنها و تک  منو! نامردا: گفت رادین

 !انداختین

 

 ... خندیدند شبنم و رهاورد

 



 !اومد رفیقم برات شاید حاال : گفت یارا

 

 مثال؟  کی: پرسید رهاورد

 

 !کیا: گفت و  انداخت پائین  را سرش یارا

 

 ! یارا؟_

 

  خودش شمال بریم خوایم می گفتم بهش  خدا به خاله_

 تونستم نمی منم! کنه همراهی  رو ما داشت دوست

 !دیگه بود زشت...نیا بگم

 

 می کارایی یه ها موقع بعضی یارا: زد  غر رهاورد

 !ها کنی

 

 که کاریه! دیگه نداره عیبی  حاال: کرد دخالت شبنم

 ! شده

 



 ! چیزی یه_

 

 ادامه را حرفش  تا دوخت یارا دهان به چشم  رهاورد

 ... دهد

 

 !هست داداششم...نمیاد تنها کیا_

 

 !خدا وای...خدا وای....نزد رهاورد قلب

 

 برای! کنی؟ می چیکار داری تو! یارا: گفت جیغ با

 من با چی برای! کنی؟ می دعوت مهمون سرخود چی

 نیستی؟ هماهنگ

  تو تا شمال  بیارمت گرفتم  رو اجازت پدربزرگت از من

 ! برسی؟  بازیت پسر  دوست به  راحت خیال با

 

 نگاهی با و گذاشت رهاورد بازوی روی دست شبنم

!  رهاورد: گفت بود انداخته پائین را سرش که یارا به

 !کافیه



 

 رهاورد های جیغ از بود رادین آغوش در که دلوین

 ...کرد می گریه و بود ترسیده

 

  جلوی دست با شبنم که دهد ادامه خواست  رهاورد

 ...کشاند باال ی طبقه به را او و گرفت را دهانش

 

 ...نشستند تخت  روی و شدند اتاق وارد

 

 و پوشاند دستانش کف با را صورتش رهاورد

 ...گریست

 

 ...مالید را هایش شانه و کرد نوچی شبنم

 

 رها؟ _

 



 نمی چرا کنم؟  چیکار من شبنم...شدم بدبخت شبنم_

  درجه ۱۸۰  چیز همه یهو چرا کنم؟ فرار ازش تونم

 ! کرد؟ فرق

 کنم؟ چیکار من بفهمه اگه شبنم

 

 کجا از! باختی؟  خودتو  چته! هیس: گفت  آرام شبنم

 بفهمه؟ خواد می

 

  چی برای! گفت  می من به باید بچه این:  گفت رهاورد

 سر تو چی عقل جای! کنه؟ می دعوتشون سرخود

 ! ایناست؟

 

 ...شد آرام تا زد حرف او با کمی شبنم

  را موهایش آنقدر...ببندد را چشمانش  کرد مجبورش

 به و شد  منظم رهاورد های نفس تا  کرد نوازش

 ... رفت خواب

 

 کاناپه روی  تنهایی به یارا...برگشت ها بچه پیش

 ...بود نشسته



 

 کجان؟ دلوین و رادین_

 

 ! بیرون بردتش رادین کرد می گریه  خیلی دلوین_

 عصبانیه؟ خیلی  رهاورد خاله

 

 ...نشست کنارش و گرفت نفسی شبنم
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 درسته نظرت به! شدی  بزرگی دختر دیگه  تو یارا_

  اونم! کنی؟ دعوت مهمون هماهنگی بدون سرخود که

 !نداریم؟ شناخت  ازشون ما که کسایی

 

ر دارم رسما  : گفت خود با دل در و  چقدرم! زنم می ز 

 !شناسیمشون نمی ما که



 

!  شد چی نفهمیدم خودمم خدا به: گفت پشیمانی با یارا

  مشکلی اگه  گفت هم کیا...شمال ریم می داریم  گفتم من

 گفتم رفت در دهنم از منم بیایم باهاتون هم ما ندارید

 !مشکلی  چه نه

 

 دیگه! شده که کاریه: گفت و آورد در را  شالش شبنم

  تنهایی به بعد به این از...لطفا فقط! کرد شه می چه

 اوکی؟ نگیر تصمیم همه برای

 

 اتاقش  سمت به پشیمانی با و داد تکان سری یارا

 ...رفت

* 

 رسیده گفت داد تکست کیا که بود عصر پنج ساعت

 ... داد را آمدنشان خبر همه به یارا...اند

 

  موهایش و پوشید گشاد نسبتا  شلواری  بلوز رهاورد

 راحتی سرهمی با را دلوین لباس...بست اسبی دم را

 ...کرد عوض



 

 ... آمد می  پایین از پرسی احوال صدای

 

 سالم و  رفت پائین ها پله از و کرد بغل را دلوین

 ... کرد

 

  بنای سر  حجاب   بدون هم آن دیدنش با  کوروش دل  

 ! گرفت ناسازگاری

 ... بود شده تنگ هایش ابریشم برای دلش چقدر

 

  شد می کشیده اندامش سمت به داشت که را  نگاهش

 ! درنیار  بازی ناموس بی: نالید دل در و کرد کنترل

 

 می شیر شیر، شیشه با که دوخت چشم  دلوین به

 !بود  بانمک و تُپُلی چقدر...خورد

 



  با کیا...داد  جدیت و آرامی به را رهاورد سالم جواب

 بغلش تونم می: گفت  رهاورد به و رفت  جلو ذوق

 !کنم؟

 

 ...بود دلوین به منظورش

 

 با کیا که گذاشت کیا آغوش در را دلوین  رهاورد

 ...بوسید و بویید را او عشق

 

 !باشد کیا جای  االن داشت دوست چقدر

 

 تا سه! ها بچه اومدید خوش: گفت ها آن  به رو شبنم

 تونید می دارید دوست اگه هست پایین خالی اتاق

 اتاق یه توی  تونید می یا بردارید هم  از جدا اتاقای

 !بمونید

 

 !خودمون ویالی ریم می ما ممنون: گفت کوروش

 



 باید اومدید ما با که حاال! چی؟ دیگه نه: گفت شبنم

 !بمونید  همینجا

 

  تیز   نگاه از که رفت شبنم به ای غره چشم  رهاورد

 دوست که حاال» گفت  خود با و نماند دور کوروش

 !«کنی می  چیکار ببینم مونم می باشم اینجا نداری

 

 ! باشه: گفت شبنم به  رو جدیت با

 ! باشه جدا کیا از اتاقم که اینه ترجیحم

 

 ...  کرد راهنمایی هایشان اتاق به را  ها آن شبنم

 

 ای گوشه را شبنم رهاورد شدنشان مستقر از بعد

  حالت! بدتری  یارا از انگار  تو شبنم:  گفت و کشید

 تو...خودم ویالی رم می گه می داره کوروش! خوبه؟

 !بمون؟  گی می

 



 از کردم خالی و خشک تعارف یه من بابا: گفت شبنم

 چسبه؟ می دستی دو دونستم می کجا

 

 جلوی از شبنم که کرد نگاهش کالفه رهاورد

 !زد  جیم  چشمانش
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 بود دریا به رو که پنجره جلوی و رفت  اتاقش به

 ...شد آفتاب غروب دیدن مشغول و نشست

 

 ... کرد می فکر  گذشته به

 

 !بدهد  را کوروش جواب بود قرار  که روزی

 



 که رسید نتیجه این به و بود کرده فکر تمام  هفته یک

 با و بود نشسته ماشینش در که دختر آن بپرسد ابتدا

 را تصمیمش سپس و است  کسی چه خندید می او

 ! بگوید

 

 آمده قبل بار   که مکانی همان در کوروش روی به رو

 ...بود ایستاده بودند

 

 ! بپرسم  سوال یه ازت  خوام می چیزی  هر از قبل_

 

 ! بپرس: گفت کنجکاوی با کوروش

 

  نشسته ماشینت توی پیش ی هفته که  دختری اون_

   بود؟ کی بود

 

 دختر؟  کدوم: پرسید شگفتی  و تعجب با کوروش

 

 !دیدمتون که بودم انقالب من_



 

 با..آورد یاد  به را روز آن  تا کرد فکر کمی کوروش

 !عمومه دختر گی؟ می رو دریا: گفت خنده

 

 بینتونه؟ ای رابطه_

 

 !لرزید؟ می صدایش چرا

 

 به بیام و باشم رابطه تو من! دیوونه نه که معلومه_

 !بدم؟ پیشنهاد تو

 

 ! بود؟ شده  راحت خیالش

 

 بودی فیگور تو همین  برا: گفت تعجب با کوروش

 برام؟

 

  ای بچگانه  قهر با و کوبید بازویش به مشتی  رهاورد

 !ادب بی  چیه  فیگور:  گفت و برگرداند را رویش



 

 ... زد ای قهقهه کوروش

 

  دخترک جنگلی چشمان به...شد قطع اش خنده کم کم

 دیگه...جوابتم منتظر هفتست یک: پرسید و شد خیره

 ! ندارم طاقت

 

 و شد خیره لرزید می که چشمانش نی  نی به رهاورد

 !کن تکرار درخواستتو دوباره: گفت

 

 ! شو رابطه وارد باهام: گفت قراری بی  با کوروش

 

 !بود؟ دستوری لحنش

 

 دستور یه االن این: گفت  و خندید اغواگرانه رهاورد

 بود؟

 



  برداشت داری دوست هرطور: گفت و خندید  کوروش

 !کن

 

  به رو چیز همه: گفت و شد خیره او به جدی وردرها 

 ...گفتم بابام

 

 ! خوب چه: گفت و شد  خیره رو به رو  به کوروش

 

 بگی؟ خانوادت  به خوای نمی تو_

 

 کردی؟ قبول رو پیشنهادم یعنی این_
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  خود به اناری رنگ رهاورد های گونه

 اش گونه روی دست و خندید کوروش...گرفتند



 ی خانواده یه من ی خانواده: کرد نوازشش و گذاشت

  پایبند ها اون  مثل دیگه  جوونا ما درسته! ان مذهبی

  نمی فعال من! کرد؟ شه می چه... اما نیستیم اصول به

  یه بعد اگر...بزنم حرفی خانوادم به دوستیمون از تونم

 کنیم  جدی رو قصدمون خواستیم دوستی، مدت

 !ذارم می جریان در  رو خانوادم

 

 ! گی؟ نمی برادرتم به_

 

 !کانادا میره کار برای آینده هفته  طی کیا_

 

 !کنه؟ نمی کار تو  پیش مگه_

 

 !کرد قبول هم بابام..بود خودش  ی خواسته ولی آره_

 

  بود شده  ناراحت اینکه با...داد تکان سری رهاورد

  از...بود دیده را کوروش پدر...کرد می درک اما

  مذهبی های انسان که بود مشخص رفتارشان و  ظاهر



  پسر و دختر دوستی و روابط این با مطمعنا و هستند

 ...نیستند موافق

 

 خود به را  او و انداخت کمرش پشت دست  کوروش

  منقبض کمی  ناخودآگاه رهاورد بدن..کرد  تر نزدیک

 بدنش کوروش عمل هر با که کرد می تعجب..شد

 ! داد می نشان واکنش

 ! بود شده جنبه  بی چقدر

 

 را اش گونه و زد کنار را  صورتش موهای کوروش

 ...کرد نوازش

 

 می دریافت او نوازش از که حسی تاثیر تحت رهاورد

 ...بست را  چشمانش کرد

 

 ... آمد بیرون گذشته از

 



 در جوان پسر و دختر چند... بود کرده غروب خورشید

 می آن دور و بودند کرده روشن آتش ساحل

 ... رقصیدند

 

 ...بست را  پنجره و کشید آهی رهاورد

 

 ...رفت  پایین طبقه به

 

  نشسته کاناپه روی کیا همراه به یارا و رادین و شبنم

 ...نوشیدند می  چای و بودند

 

 کجاست؟  دلوین: پرسید تعجب با رهاورد

 

  رهاورد دل   که کرد اطراف به نگاهی سرگردان شبنم

 ...ریخت فرو

 

 ! نباشید نگران: گفت عجله با کیا



 اتاق بردتش کوروش کرد می قراری بی یکم بچه

 ! کردن می بازی داشتن...خودش

 

 بدون و رفت کوروش اتاق سمت به عجله با رهاورد

 ... گشود را آن بزند در آنکه

 

  دلش بودند خوابیده هم آغوش در که  دو آن دیدن با

 ...خورد تکان  سینه در

 

 آروم: کرد زمزمه و گذاشت قلبش روی را دستش

 ! لعنتی باش

 

 و خورد تکانی بود َسبُک خوابش که کوروش

 ... دید را رهاورد که کرد باز آرام  را چشمانش

 

 ...شد بلند جایش از آرامی به

 



 مانند و کرد اش شلخته موهای به نگاهی  رهاورد

 !رفت ضعف دلش دبیرستانی دخترهای

 

 ُدم؟  یا درآوردم شاخ_
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 تر بَم و  دورگه خواب اثر در که صدایش شنیدن با

! گشتم می دلوین دنبال: گفت و آمد خود به بود شده

 !مونده تو پیش گفت کیا

 

 کردیم بازی یکم آوردمش...بود ناآروم بچه...آره_

 !خوابیدیم شد چی  نفهمیدم بعدم

 زیادی مامانش انگار اما مادره یک وظایف اینا البته

 !کنه می سیر هپروت تو

 



 گذاشت می  منّت...نشست رهاورد پیشانی روی اخمی

 !  زد؟ می طعنه یا

 

  بکشد آغوش در را او خواست رفت دلوین سمت به

 کنی؟  می چیکار داری: گفت محکم کوروش که

 

!  میارم جا به رو مادریم وظایف دارم: گفت لجبازی با

 !مادرشه پیش  بچه جای

 

 نمی! شناس وظیفه خانم: گفت تمسخر با کوروش

  بچه خودت لجبازیه برا خوای می! خوابه؟ بچه بینی

 کنی؟ خواب بد رو

 

 از اش کله و سر دانست نمی که بغضی با رهاورد

 !بینی نمی خودت: گفت شده پیدا کجا

 

  کوروش ی سینه تخت دست کف با و رفت جلو لج با

 ! کوری خودت: گفت و داد هول را



 

  از حرصت: گفت و فشرد محکم را بازویش کوروش

 !  نکن خالی بچه سر رو من

 ثمر به اینجا تا رو بچه این چطوری تعجبم در

 ! رسوندی؟

 

  تنگ قلبش دور ای حلقه  لحظه هر کرد می احساس

 ! شود می  تر تنگ و تر

 

 عجله با دیدی: گفت و داد تکان را  تنش کوروش

  پیش سال دو حال ترکید؟ دلت نبود بچه دنبال اومدی

  دنبالش پاسوخته سگ   مث  ! نبود زنم دنبال اومدم! منه

 ! نبود گشتم

 

  ثابت خوای می رو چی االن : گفت بغض با رهاورد

 !کنی؟

 

 و کرد علم قد رویش به رو سینه به دست  کوروش

 !  کنم؟ ثابت خوام می چیو: گفت



 

 تو کنم ثابت خوام می : داد ادامه و زد  پوزخندی

 !نداری کنی بزرگ رو بچه یه اینکه صالحیت

! دیگه بدی  تحویل خودت مث   یکی آینده در خوای می

 زندگی توی احترام از چیزی نه که خودت عین یکی

 !زندگیه به پایبند نه و حالیشه مشترک

 

 !بود نامرد چقدر...بشکند بغضش بود ممکن آن هر

 !بود؟ رهاورد ها این تمام مقصر حاال

 

  اتاق از و کرد تند پا..زد کنار دست  با را کوروش

  از گرم نچندان خانگی های لباس همان با..شد خارج

 ...دوید ساحل سمت به و شد  خارج خانه

 

 اشک سد... دوید می ساحل های شن روی  برهنه پا

 ... شدند سرازیر اش گونه روی بر و شکست  هایش

 



  هقش هق صدای تا گرفت را دهانش جلوی  دست با

 ... نرود باال

 

  از..زد زانو  و رفت ساحل ی نقطه ترین  خلوت به

 ...کرد جمع ها شن روی را مشتش  حرص

 

 ! متنفرم ازت: زد داد ساحل به رو

 

 ! بود؟ متنفر که از

 !خودش؟

 !کوروش؟

 ! اطرافیان؟
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  ساخته را خودش دوسال...بود متنفر خودش ضعف از

 بریزد؟  فرو کوروش ی دوباره دیدن با تا بود

 

 مادری به دلوین» بود کرده تکرار خودش با چقدر

 زندگی خاطر امنیت با که مادری...داره احتیاج قوی

 « باشه  رها که مادری...کنه

 

  مادری راجب بود داده اجازه خود به هم  کوروش حتی

 ! بدهد نظر اش

 

 ! لعنتی بخشمت نمی: کرد زمزمه  خود با

 

 به هایش شانه روی لطیفی و گرم جسم  احساس با

 ...برگشت عقب

 

 انداخته هایش شانه روی  را نرمی پتوی که بود شبنم

 ...بود

 



 ! دختر خوری می سرما_

 

 ...نگفت چیزی  و گرفت  نفسی رهاورد

 

 رو کوروش تازه...بده وقت بهش» گفتم  خودم با_

  رو چیز همه باید امشب! رهاورد  ولی «پریشونه دیده

ی  تو! بگی برام  ! شدی؟ دور من از انقدر ک 

 

 آمد می  باال چاه ته از انگار که صدایی با رهاورد

 !حقی؟ چه به! ده می  نظر من مادری راجب: گفت

 !  دید می کم  منو همیشه

 ساده دلخوری یه با چندساله ی رابطه یه گفته کی

 !شه؟ می تموم

 !شه؟ می خسته اتفاق  یه با آدم مگه

 !بُره؟ می  شکست یه با

 !شه؟ می تموم دروغ یه با

 !میاره؟ کم نرسیدن یه با



 در که  نیست چیزی امیدی،تنفر  ضعف،نا احساس

 !بیان وجود به ساعت چند عرض

 !ره می پایان به رو کم کم چیز همه

 !پایان بی کوچیک های دلخوری با

 !اونجام  من اینجام من که الکی های دروغ با

 !اهمیت بی ظاهر به رفتارهای با

 !گاه بی و گاه های دلسردی با

 !مدت طوالنی های  خبری بی از

 بینی می و کنی می باز چشاتو  که هستش موقع اون

 !داری  فاصله پایانت تا قدم یه تنها

  تجربه اینارو ی همه باید دوباره که برگردی اگه

 !شدی تموم...که هم بری اگه...کنی

 !کردن تمومم! شبنم  شدم تموم من

  باهام که  چیزی هر تا بودم  جرقه یه منتظر  فقط من

 !بکشم آتیش به رو نیست  و هست

! بگه بیاد بودم منتظر...کردم صبوری خیلی من

 !  کو؟ اما! کنه  تعریف رو چیز همه خودش

 !نیومد ولی گردم برمی گفت و  رفت روز یه



  و لَجاره و  هرزه انگ بهم چقدر بشنوم؟ حرف چقدر

 خونه من! بشم؟ لبریز تا  بچسبونن چی و چی و چی

 صادق حاج  ارشد پسر پای زیر نشستم من کنم؟ خراب

 از حتی من که نامزدی! بده؟ پس رو نامزدش تا زرگر

 !نداشتم خبر وجودشم

 ! بریدم دیگه

 ! رم می راه فقط من

 !زندست؟ کشه می نفس که آدمی مگه

 دلوینم! بچست این برا هستم که هم همینقدری من

 !خوام نمی هیچی دیگه من نکشه مادری  بی طعم

 ! موفقم زن یه من همه نظر از

 داره پول  داره شغل داره ماشین داره خونه  که کسی

 ...اما

 ! نمیبینن اونا چیزو یه

 !داره؟ تپیدن برای قلبی زن اون ندیدن هیچوقت

  خلوت  توی و بیارم در  رو قوی زنای ادای چقدر

 !  کنم؟ گریه خودم

 دوسال از که صورتی در « بگذرد نیز این» بگم چقدر

 !گذرن نمی دیگه نیزها  این پیش



 !سال بیست اندازه به...ام خسته

 !سال  صد اندازه به...میاد خوابم

 ! سال هزار اندازه به...کنم فرار  خوام می
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  حرف بغض با و لرزید می که را او ناراحتی با شبنم

  از..بوسید را موهایش و کشید آغوش در زد می

 تکلیف ب ال  اینطور را دوستش بهترین زندگی اینکه

 ...خورد می  غصه دید می

 

!  ده می  جلوه نقص بی مرد یه بیرون از کوروش_

 بی آدمی هیچ بود رفته یادم احمق منه...بود رفته یادم

 از و خوردست کرم درون از که سیب یه! نیست نقص

 بینی می و خونه میاریش...زنه می برق بیرون

 آدم دوتا کوروش منو!رفته سرت کالهی چه  اووووو



 یه رسیدیم هم به وقتی و بودیم زیاد های نقص با

 !شدیم ضرب نشدیم، معمولی جمع

 

  خوب ریاضیم وقت هیچ: کرد زمزمه شوخی به شبنم

 !نبود

 

: گفت و کوبید رانش روی آرامی  مشت رهاورد

 !دیوونه

 

 ~~~~~~~~ 

 

 نیومدن؟ چرا_

 

 !دیگه دارن حرف  حتما داری چیکارشون_

 

  من: گفت و کرد نازک رادین برای چشمی پشت یارا

 گرسنه  خوای می اگه! کنما درست شام نیستم بلد

 ! کن صداشون برو نمونی



 

 ! گیرم می بیرون از رم می  من: گفت کیا

 

  دلوین..شدند خارج اتاق از دلوین همراه به کوروش

 و بود گذاشته کوروش ی شانه روی  را سرش

 ! بود کرده حلقه گردنش دور را دستانش

 

 دلوین که بگیرد کوروش از را دلوین خواست  رادین

 ...چسبید کوروش گردن به تر محکم و کرد نق نق

 

  فروشو آدم این: گفت رادین و خندیدند کیا و یارا

 !ببین

 

 ...بگیرد پیتزا شام برای تا رفت کیا

 

 خانه وارد رهاورد و شبنم همراه به کیا بعد ساعت نیم

 ... شدند

 



 اخمی رهاورد نازک های لباس دیدن با کوروش

 ! ساحل؟ بود رفته همینطوری..کرد

 

 ای ضربه کوروش صورت به تپلش انگشتان با دلوین

 ... کرد اشاره رهاورد به و زد آرام

 ...برود مادرش آغوش به خواست می گویا

 

 به را او و بوسید  را تپلش ی گونه عشق با کوروش

 ...داد رهاورد

 ! بود نشسته دلش در بچه این مهر چقدر

  رهاورد  به شبیه نهایت بی که بود این بخاطر شاید

 !بود

 

 و کرد می  لوس رهاورد آغوش در را خودش دلوین

 ... داد می نازش نیز رهاورد

 



  میز روی و گرفت کیا  از را پیتزا های پاکت شبنم

 مصرف  بار یک چنگال  و چاقو و بشقاب و گذاشت

 آورد 

 

  تا بگذرونید مصرفا بار یک با یطوری رو امشب_

 !خرید بریم فردا

 !نمیشه؟ پیدا ظرفی چرا  اینجا رهاورد

 

: گفت نشست می صندلی  روی که همانطور رهاورد

 ! اینجا نیومدیم که میشه چهارسالی  سه

 بهش کنه تمیز  رو ویال تا گرفت کارگر یه  بابا پارسال

 !ببره کنه جمع وسایلم گفت
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 ...رفتند ساحل به یارا پیشنهاد به شام از بعد



 ...نخورد سرما تا بود پیچیده پتو در را دلوین  رهاورد

  جا دستش در را بچه و بود شده سنگین برایش کمی

 ! رو بچه  من به بده: گفت کوروش که کرد می جا به

 

 اینا! نکرده الزم: گفت و کرد اخمی نیمچه  رهاورد

 ! ست بچه مادر وظایف

 

 ... رفت جلو و  کشید کالفه پوفی  کوروش

 

 تا االن: زد  غر لب زیر و گرفت او از  را بچه آهسته

 !کنه نمی ول نکنه سرویس منو دهن

 

 ی سینه به انگشتانش سر دلوین گرفتن هنگام

 ...کرد جمع را خود رهاورد که کرد برخورد رهاورد

 

 می کوروش که آوردند خاطر به را روزی دویشان هر

 ی سینه به دستش و ببندد را کمربندش خواست

 ! بود کرده برخورد رهاورد



 

   چیست؟ از  حرارت این

 !بود سرد که هوا

 

 نگاه رفتند می راه هم دوشادوش که دو آن به شبنم

 ...خورد را بودند هم با که روزهایی  حسرت و کرد

 

 !عاشق  احمقای: کرد زمزمه و گرفت نفسی

 

 ...کوبید اش شانه به پشت از رادین

 

 ! شبنم؟_

 

 هوم؟ _

 

   حسنه؟  چیکاره کوروش یارو این_

 



 ! دیگه کیاست داداش چی؟ یعنی_

 

 ! اُسکل دونم  می که اونو_

 

  اُسُکل: زد جیغ و کوبید بازویش به  مشتی شبنم

 !عمته

 

: گفت و زد سرش به ای بوسه و خندید رادین

  کوروش!  پرسیدم جدی  ولی! خوردم گوه...ببخشید

 !کیه؟

 

 !خدا بندگان از یکی: رفت طفره شبنم

 

 ! شبنم_

 

 در بازی لوده همیشه که رادینی کرد نمی فکر هیچگاه

 !شود جدی بتواند آورد می

 



 !بهت؟ االن  بگم چی_

 

 ! واقعیتو_

 

 وجوده بی دیوث همون: داد ادامه هوشیاری با رادین

 و کنه می گریه براش شبا ساله دو که همونی نه؟

 نه؟ کرده کور خودشو

 

 ...انداخت زیر به سر و گزید لب شبنم

 

 !فهمید؟ کجا از! بود تیز بچه این چقدر

 

 موس موس رها پشت چی برا برگشته؟ االن چی برا_

 کنه؟ می

 

 داداشش با فقط! رادین نداره کاری رها با اون_

 !مسافرت  اومده

 



  بچه شبنم؟  چرا دیگه تو: گفت و زد پوزخندی رادین

 ! مسافرت؟ شمال اومده بابا این شده  باورت شدی؟

 

 می اینارو ی همه» نالید دل در شبنم

 !«اومده؟ چی برای...ولی...دونم

 

 !کنیم بیرونشون  شه نمی که حاال_

 

 ناموسم بی من مگه! نشه؟ چرا: گفت غیظ با رادین

 کنه؟ صبح اینجا شبشو مرتیکه این بذارم
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 ی قفسه روی را دستش و ایستاد رادین جلوی شبنم

  من داداش  !  رادین! رادین: نالید و گذاشت او ی سینه



  خوبی وضعیت تو واقعا االن  رها! نکن  شلوغش لطفا

 ! نزن حرفی ...نیست

! نداری خبر  چیزی از انگار کن رفتار طوری حتی

  هواش و  حال شمال آوردیمش ما! داغونه االن اون

 چند این بذار! شد برعکس چیز همه ولی شه عوض

 ! باشه داشته آرامش اینجاست که روزی

 

 !«بذاره کوروش اگر» داد ادامه  دل در و

 

 برادرت: گفت و کرد نگاه  رهاورد و کوروش به یارا

 !نزده؟ حرفی بهت  من راجب

 

 ازت خیلی: گفت و کرد او به شیفته نگاهی کیا

 مهره کنم فکر ! کردی چیکار نمیدونم! اومده  خوشش

 !نمیاد خوشش راحتی به  همه از کوروش! داری مار

 

  نگاهی اطراف  و دور به...کرد نگاهش ذوق با یارا

 نیست دو آن به حواسش کسی دید وقتی و انداخت

 ...بوسید محکم را  کیا ی گونه



 

 ... کرد  حلقه ظریفش کمر دور دست و خندید کیا

 

 بگیریم؟  عکس: گفت یارا

 

 از را موبایلش یارا که داد تکان تائید به سری کیا

 ...سپرد کیا دست به و کرد  خارج اش سویشرت جیب

 

 ... گرفتند تکی  عکس چند و سلفی چند

 

 و شد خیره  کوچکش عروسک زیبای رخ نیم به کیا

 !یارا؟: زد لب

 

 ! بله؟_

 

  چیه؟ من راجب  نظرت_

 



 جواب کرد می نگاه را ها عکس که  همانطور یارا

 گذرونم می وقت که باهات! هستی باحالی پسر: داد

 !خاصی برام کال! دارم خوبی حس

 

  گزینه جزو من ...کنی ازدواج بخوای روزی یه اگه_

 !هستم؟ ازدواجت  های

 

 نمی: گفت و انداخت باال ای شانه بیخیالی  با یارا

 !کنم  ازدواج بخوام من تا کو حاال اوووو! دونم

 

  رابطه  این از اش نگرانی تنها..گرفت نفسی کیا

  سال ۲۷  اون نباشد چه هر! بود اشان سنی اختالف

 آن  رابطه یک برای سال ده! سال ۱۷ یارا و دارد سن

!  شود می محسوب زیادی سنی اختالف دوستی هم

 اما بکشد یارا از دست  بود کرده متقاعد را خودش

 !  نتوانست

 ! دیگر بود  اسیری دل

 ! دارد؟ هم ای چاره مگر

 



 ~~~~~~~~ 

 

 ! باشیم تر راحت که ببریم ماشین  تا دو_

 

 !موافقم کیا با منم آره: گفت شبنم

 

 هم با یارا و رادین و من پس..اوکی: گفت کیا

 ! بیاید کوروش  با شما..میایم

 

 ! رم می اینا رهاورد با من نه: کرد مخالفت  رادین

 

 ... شد خیره کوروش به دوستانه نچندان نگاهی با و

 

 ...کند کنترل را  نگاهش تا زد او به ای سقلمه شبنم

 

 ! راحتین طور هر: گفت کیا

 



 ماشین با باقی و خودشان ماشین با کوروش  و کیا

 ... شدند خرید مرکز ی  روانه شبنم
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 خودش و کند گرم را یارا سر سپرد شبنم به رهاورد

 ... شد داشتند تولد ت م که ای مغازه وارد

 

  خارج مغازه از ویال تزئینات   برای هماهنگی از بعد

 و داد سفارش تولد کیک و  رفت قنادی سمت به و شد

 ...بیاورند برایشان پیک با فردا سپرد

 

 ... رفت ها بچه سمت به کارها انجام از بعد

 

 !بود کوروش آغوش در  هم باز دلوین

 بود؟ شده جنبل  جادو بچه این



 کس  هر آغوش در که نبود ای بچه دلوین آخر

 ...برود

 ... کرد می گریه رفت می که  ها غریبه بغل

 !کند نمی رها را  کوروش آغوش اکنون اما

 ... کوروش  گرچه

 

 ... زد  کارها انجام  منظور به شبنم به چشمکی

 

 به سپس و خوردند بیرون را غذا شبنم پیشنهاد به

 ...برگشتند ویال

 

 که قراره شب فردا: گفت همگی به یارا چشم از دور

 !  بگیریم تولد یارا برای

 !بشه سوپرایز تا نگید چیزی بهش

 

  یه بری می رو یارا فردا کیا: گفت کیا به رو سپس

 !اوکی؟ بدیم انجام  رو کارا ما تا زنید می دوری

 



 !باشه: گفت و داد تکان سری کیا

 

 در که دلوین به و  انداخت پا روی پا کوروش

 بود درگیر سرآستینش  ی  دکمه با و داده لَم آغوشش

 ...شد خیره

 

 زود صبح کنین استراحت یکم برین: گفت شبنم

 .... پاشدید

 

 ... کنند استراحت تا رفتند  هایشان اتاق  به همگی

 

  کوروش آغوش از دلوین کرد می هرکاری رهاورد

 !کرد می نق نق و آمد نمی بیرون

 

 می خودم! برو: گفت کوروش که کشید پوفی کالفه

 !خوابونمش

 



!  شد؟ می خوبی پدر...شد خیره چشمانش  به رهاورد

 ...ب هم شاید

 

 ...کرد جمع را  حواسش کوروش صدای با

 

 ! دیگه برو! شدی؟ خیره  چی به_

 

 ...رفت ها پله سمت به کوبان پا رهاورد

 

  کرد می دهانش در را  دکمه که دلوین به کوروش

: کرد زمزمه و آورد در دهانش از را دکمه و شد خیره

 ! لجبازه خیلی مامانت

 

 روی را خودش و کرد عوض را هایش لباس رهاورد

 ... کرد پرت تخت

 

 ...کرد می فکر ها گذشته به

 



 ...گذشت می کوروش با اش دوستی از ماهی سه

 

 دوست و داشتن دوست  و آرامش از پر  اشان رابطه

 ... بود شدن داشته

 

 کوروش؟ _

 

 جونم؟ _

 

 سینمایی؟ شهرک  بری می منو امروز_

 

 داری؟  کاری_

 

  زمزمه شد می نزدیک او به که همانطور رهاورد

 !اوهوم: کرد

 

 و کرد حلقه باریکش کمر دور را دستانش کوروش

 ..داد تکیه رهاورد پشانی به را  اش پیشانی



 

 !بخواه جون تو: زد لب
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  گردن دور را دستانش و زد لبخندی آرامش با رهاورد

 ...کرد حلقه او

 

 دور را پایش رهاورد تا کشید تر باال را  او کوروش

 را او و  رفت آشپزخانه سمت به...کند حلقه کمرش

 ...نشاند  کانتر روی عروسکی مانند

 

 کوروش گردن دور به که را  دستانش ی حلقه  رهاورد

 ...نکرد باز بود

 



  کی: گفت و شد خیره اش جنگلی چشمان به کوروش

 !بگیره؟ من از رو تو داره جیگرشو

 

  تنگ را دستانش ی حلقه و خندید شیطنت با رهاورد

 ...کرد تر

 

 !دونم نمی_

 

 نوازشش و کشید اش گونه روی دست  کوروش

 ... کوبید می دختر این برای قلبش..کرد

 

 منو هنوز چون! باشه ناشی باید خیلی آدم اون_

 !نشناخته

  می: کرد زمزمه و شد  خیره رهاورد های لب به

 !َدرمش

 



 عقاب همانند را هایش لب و کشید جلو سر ناگهان

  ی سینه  در نفس اش ناگهانی  حرکت  از..کرد شکار

 ... ماند جا  رهاورد

 

 !ماه سه از بعد ...بود اشان بوسه اولین

 

 دخترک داد نمی امان..بوسید می ولع با را هایش لب

 و تک از هنوز  و کرد می رها را باالیش لب..کند ناله

 می نوازش و بوسه کام به را او زیرین لب نیفتاده تا

 ...گرفت

 

  با رهاورد...برد رهاورد  لباس زیر به دست  کوروش

  و تقال به شروع بدنش با کوروش  دستان پوست لمس

 دیوار به چسباندن با را او کوروش..کرد نشینی عقب

 ...کرد مهار کانتر  ی گوشه

 

 صورتش در و کرد آزاد دندانهایش بند  از را لبهایش

 می تحریک  بیشتر... دختر نخور ُجم: داد بیرون نفس

 !شم



 

 نفسی بود نمانده برایش جانی و حال که رهاورد

 ! کوروش: کرد زمزمه و گرفت

 

:  گفت و چسباند خود ی  سینه به را او سر کوروش

  خارج کنترل  از لحظه یه! عزیزم خوام می معذرت

 !شدم

 

 ...بوسید لباس روی از را اش سینه  تخت رهاورد

 

 بدو: گفت و کرد جدا خود از را او آرامی به کوروش

 !بریم  شو آماده

 

 ...رفت  اتاق سمت به رهاورد

 

 ی خانه به بار چندمین  برای کوروش پیشنهاد به

 ...بود آمده کوروش

 



 کوروش..کرد نگاه خود به و ایستاد آینه روی به رو

 !بود؟ کرده لمس را بدنش بود؟ بوسیده را او

 

 به لبانش سوک که  نشست لبانش روی لبخندی

 ...افتاد سوزش

 

 ... کرد نگاه بودند شده برآمده  و سرخ  که لبانش به

 

 پاره کوروش دندان های گزش از لبانش ی گوشه

 ! بود شده

 

 !وحشی: کرد زمزمه آرام

 

 !نداری؟ دوست وحشی_

 

  دیدن با و برگشت عقب به  کوروش صدای شنیدن با

  بی داده تکیه  در چارچوب به سینه به دست که او

 !آی: شد بلند اش ناله صدای که گزید لب حواس



 

 نزدیک  تخت به کرد ای خنده  تک کوروش

 تنش بر و  برداشت تخت روی از را او مانتوی..شد

 با و کشید او های ابریشم روی را شالش ..پوشاند

 را ابرویش دو میان و داد باال را ابروهایش دست

 ...بوسید

 

 بانو؟ بریم_

 

 .. داد تکان تائید به سری رهاور

 

 ...رفتند سینمایی شهرک به  هم با روز آن
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  رهاورد؟_



 

  کرد می صدا را او در پشت از که کیا صدای شنیدن با

 ... کرد باز را در و شد بلند جا از

 

 بله؟ _

 

  دیگه خوابیده بچه گفت!کوروشه پیش دلوین: گفت کیا

 !نشه  پا خواب از که باال نمیارتش

 

 عقب را اش پیشانی در افتاده موهای دست با رهاورد

 !باشه: گفت ناچار و زد

 

 ! بخیر شب_

 

  روی و بست را اتاق در کیا بخیر شب پاسخ از بعد

 ... کشید دراز تخت

 

 ~~~~ 



 

 بودند برده را رهاورد،یارا دستور به رادین و کیا

 ... کنند گرم را سرش تا بیرون

 

 !میارن تزئینو وسایل االن بگیر کیکو  این بیا شبنم_

 

  یخچال در و گرفت بود آورده  پیک که  را کیک شبنم

 ...گذاشت

 

  در که دلوین به و بود  نشسته کاناپه  روی کوروش

 ! داد می نوتال بود آغوشش

 

 خیلی! بسه: گفت و کرد نگاه دو  آن به رهاورد

 !نیست خوب براش نخوره  شکالت

 

 دست از را نوتال ظرف و داد تکان سری  کوروش

 ... کشید بود آن در مشت تا که دلوین

 



 را او و خندید دلوین شکالتی صورت و سر دیدن با

 ...برد روشویی سمت به

 

  هال سمت به شست را صورتش و دست اینکه از بعد

 !بود صادق حاج..خورد  زنگ موبایلش که افتاد راه

 

 !حاجی سالم_

 

  سالم: شنید خش خش کمی با را پدرش صدای

 !نزدی زنگ خبرا؟ چه...پسرم

 

 رسیدنمون خبر بهتون گفتم  کیا به! حاجی شرمنده_

 !بده رو

 

 گذره؟  می خوش..سالمتی به..زد زنگ  باباجان آره_

 

 ! خالی شما  جای بله_

 



  جا به جا را  ها هلیومی بادکنک  که همانطور رهاورد

 ... داد می گوش هم کوروش های حرف به کرد می

 

 آغوشش در را او کوروش که کرد نقی نق دلوین

 ... داد  تکان تکان

 

 !بچست؟ صدای: پرسید پدرش

 

 !دوستمه ی  بچه! بله_

 

 ! جان بابا باشید خودتون مراقب ! آهان_

 

 ... چشم_

 

 !پسرم خداحافظ_

 

 !شما خداحافظ  _



 

  ها بادکنک سمت به که گذاشت زمین روی  را دلوین

 ...رفت

 

 عددی بادکنک تا ایستاد کاناپه  ی دسته  روی رهاورد

 ... بزند دیوار به را
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 و شد خسته پایش که بود  پایان به رو تقریبا کارش

 که بیافتد  زمین به  سر با بود نزدیک...شد چپه

 ...گرفت هوا و زمین میان را او و زد جستی کوروش

 

 ... بود آمده بند رهاورد نفس

 



 آرامی به  بود افتاده آغوشش در که را  او کوروش

  دیگری سمت به حرف بی و گذاشت زمین روی

 ...رفت

 

: کوبید خود  پیشانی به مشت با و گزید لب رهاورد

 !چلفتیت پا و دست سر بر خاک

 

 ... شود آماده تا رفت اتاق سمت به کارها پایان از بعد

 

 شبنم که بود اش گوشی با کردن کار حال در کوروش

 !کوروش؟: گفت

 

 !بله؟: گفت و درآورد گوشی از را سرش کوروش

 

  گفتن از گویا..فشرد هم روی را هایش لب شبنم

 !بود دل دو حرفش

 

 !شبنم  بزن حرفتو_



 

  راستشو  بپرسم ازت سوال یه..کوروش: گفت شبنم

 گی؟  می

 

 ! آره: داد تکان سری و کرد نگاهش جدیت با کوروش

 

 رهاوردی؟  دنبال چرا_

 

 کند ایجاد وضعیتش در  تغییری آنکه بدون کوروش

 !دونم نمی: گفت

 

 ! گی می راستشو گفتی:  گفت و گرداند چشمی شبنم

 

 که چیزی تنها! چرا دونم نمی ! گم می راستشو دارم_

 پنهون من  از چیزو یه داره رهاورد که اینه دونم می

 !گیرم نمی  آروم چیه اون نفهمم تا  من و کنه می

 



  پوزخندی و کرد نگاه شبنم ی پریده رنگ صورت به

 ... زد

 

 !شد مطمئن االن داشت شک هم درصد یک اگر حتی

 

 ... شد بلند اش گوشی نوتیفیکیشن صدای

 

 !« نزدیکیم؟ ما اید آماده» گه  می! کیاست_

 

 !کنه آمادش  ببرم رو بچه این  من! آره آره: گفت شبنم

 

 می بازی ها بادکنک با که را دلوین عجله  با سپس

 ...رفت باال ی طبقه به و کرد بغل کرد

 

 ...کرد باز را رهاورد اتاق در  

 

  بخورمت! جووون: گفت و  زد لبخندی رهاورد دیدن با

 ! هلو



 

 ! دیوونه تو بیا: گفت و خندید ریز رهاورد

 

 !نزدیکن  ها بچه کن آمادش بگیر بچتو نه_

 

 ضخیم پیراهن  یک که  را دلوین های لباس رهاورد

 خرگوشی  را موهایش  و پوشاند تنش بر بود قرمز

 ...بست

 

 ...کرد نگاه خود به و ایستاد آینه روی به رو

 

 ! قرمز رژ یک و ریمل  یک تنها  نداشت آرایش

 

 اش یقه که بود کوتاه ای سرمه پیراهن یک لباسش

  جلوی لباس این پوشیدن برای کمی..بود باز کمی

  مگر! نداشت هم  دیگری لباس اما بود دل دو کوروش

 تری مناسب لباس  که بود مطلع ها آن آمدن از

 بردارد؟



 

 ...پوشید را سفیدش بلند پاشنه های کفش

 کمی تا بود کرده رها شانه  روی ساده را موهایش

 ... بپوشاند  را هایش  شانه لُختی
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 پایین ی طبقه به و شد خارج اتاق از دلوین همراه به

 ...رفت

 

  باال به کفشی های پاشنه صدای شنیدن با کوروش

 ...لرزیدند هایش  مردمک رهاورد دیدن با و کرد نگاه

 

 ! زیبا ی  پاره شکر آن

 !داشت؟ را کشتنش قصد

 



 بر خاک» غرید خود با و گذاشت گردنش پشت دست

 بی واسش بزن دل! براش بزن دل! غیرتت  بی سر  

 دیوث؟ میری می براش چشم گوشه یه واسه ! ناموس

  صاحب چشای تو وقت اون ذاره نمی بهت سگ محل

 !«گردونی؟ می اندامش رو ُمردتو

 

 ...رفت ضعف دلش و کرد نگاه  او به رهاورد

 

 ! مشکی ای پارچه شلوار  و سفید  جذب پیراهن

 !شیک و ساده همیشه مثل

 

 ویال در به کسی که بود آمده پایین  ها پله از تازه

 ...کوبید

 

 ... کشید  جیغی شادی دیدن با و کرد باز را در

 

 ! عشقم سالم: گفت و پرید آغوشش در  ذوق با شادی

 



 چقدر: گرفت آغوش در  محکم را او و خندید  رهاورد

 !معرفت بی بود شده تنگ  برات دلم

 

 ! بیشتر من_

 

 کو؟ شبنم: گفت و آورد در را بلندش پالتوی شادی

 

 ... شد می آماده داشت_

 

 ...گذاشت خالی اتاق در و گرفت را شادی پالتوی

 

  دو که بود زیبا کالباسی کوتاه پیراهن یک شادی لباس

 !بود باز کمی و داشت بند

 

  بهت شمال هوای و آب: گفت و زد  او به لبخندی

 !شده تر فرم رو هیکلت..ها ساخته

 



 آره: گفت و کشید اش فرفری موهای به دستی شادی

 !نظیره بی اینجا هوای و آب

 ! شده ریزه یه براش دلم کجاست؟ دلوین

 

 !بود پذیرایی توی_

 

  «هستن برادرشم و یارا پسر دوست» گفت می شبنم_

 آره؟

 

 ! اوهوم_

 

 ... رفتند پذیرایی سمت به و شدند خارج  اتاق از هم با

 

 شادی به و شد بلند جا  از ها آن دیدن با کوروش

 ... کرد سالم

 

: گفت و برد جلو دست خوشرویی با شادی

 !هستم شادی..سالم



 

 !کوروش: گفت جدی و داد دست او با کوتاه  کوروش

 

 سر ُکلی و گرفت او آغوش از را دلوین  ذوق با شادی

 ...رفت اش صدقه قربان  و بوسید را دستش و

 

  رفت او سمت به جیغ  جیغ با بود رسیده تازه که شبنم

 ... گرفتند آغوش در  را همدیگر و

 

 ... کرد  می نگاه دیوانه دو آن به خنده  با رهاورد

 

 خودشم عین یکی بود کم شبنم» گفت دل در کوروش

 !« آورد
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 به عمیقی پک و آتش سیگاری...رفت بالکن سمت به

 ... زد آن

 سفر این  از هدفش! آمده؟ چه برای بود رفته یادش

 ...حال اما بود حقیقت فهمیدن تنها

 

  فیلتر به دیگر که را سیگار دستش سوزش احساس با

 کفش نوک با و انداخت زمین روی بود رسیده

 ... کرد  خاموشش

 

 شد پذیرایی وارد میامد دور از که کیا ماشین دیدن با

 :گفت ها  دختر به رو و

 !رسیدن ها بچه

 

 ...سپرد شادی  به را ها فشفشه شبنم

 

  و جیغ با ها دختر که کرد  باز کلید با را ویال در   رادین

 ... رفتند جلو شادی

 



 ! سوپرااااایز_

 

 به که رفت عقب قدم یک و کشید هینی ترس از یارا

 ...کرد برخورد کیا ی سینه

 

 شوک با را دستش که عروسکش به  لبخند با کیا

 ها آن به گرد  چشمان با و بود گذاشته  دهانش جلوی

 خم و گذاشت کمرش پشت  دست و کرد نگاه نگرید می

  داخل بری خوای نمی: کرد زمزمه گوشش در و شد

 !عزیزم؟

 

 کشید آغوش در را او رهاورد که رفت جلو  قدمی یارا

 حلقه او گردن دور دست  یارا..بویید ولع با را تنش و

 !عاشقتم: کرد زمزمه و بوسید را اش گونه و کرد

 

 ! مبارک تولدت: گفت لبخند با رهاورد

 

  تبریک را تولدش و گرفتند آغوش رادر  او همگی

 ... گفتند



 

 خوش همتون! نامردین خیلی: گفت ناراحتی  با یارا

 لباس؟ بی کنم چیکار من کردین تیپ

 

 دختر گذاشتم لباس برات اتاق  تو برو بدو: گفت شبنم

 !باَل

 

  نیست ازت تر خفن: گفت و دوید ها پله سمت به یارا

 !َشبی

 

 ... کشید اش اسبی دم موهای به دستی و خندید شبنم

 

  عوض را هایشان لباس  تا رفتند اتاق به کیا و رادین

 ... کنند

 

 کرد پلی را شادی  آهنگ و  رفت ضبط سمت به شادی

 و یارا...آمدند  وسط کاری شلوغ با شبنم و خودش و



  مسخره با و شدند اضافه  جمعشان به نیز رادین و کیا

 ... رقصیدند می بازی

 

  رادین با و کرد پلی ای مازندرانی آهنگ شادی

 ...شدند شمالی  رقص مشغول

 

 ... کرد می تشویق را ها آن و خندید می رهاورد

 

 همگی که داد  می قر و انداخته وسط را خودش دلوین

 ...رفتند  اش صدقه قربان و خندیدند

 

کر  آن به لبخند با کوروش  ... کرد می نگاه کوچولو ش 

 

 ... شد پلی  دیگری آهنگ

 

  مخالفت تمام رغم علی و کشید  را رهاورد دست شادی

 ... کشاند وسط را او رهاورد های

 



 ... شد خیره   باریکش کمر   تاب و پیچ به کوروش

 شده جمع دختر این در  چطور کرشمه  و ناز همه آن

 بود؟

 

 ... کرد می  نگاه خیره

 ...کمرش پیچش به

 ...موهایش تاب به

 ...دستانش رقص به

 ...نازش پُر لبخند به

 

 ! کند تحمل نتوانست دیگر و

 

  ساحل به و  زد آتش دیگری سیگار و رفت  بالکن به

 ...شد خیره
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 به و کرد خارج جیبش از را آن..خورد  زنگ تلفنش

 !بود دانا...انداخت نگاهی نیم اش صفحه

 

 !سالم_

 

 حاجی حاجی رفتی خبر؟  چه چطوری؟ داداش سالم_

 ! هان؟ مکه

 

  سرم اینجا! بابا نه: گفت و زد موهایش در چنگی

 ! بزنم زنگ کنم نمی وقت زیاد شلوغه

 

 !برسون  سالم کیا به! بگذره  خوش_

 

  غلط کوروش: داد ادامه دانا که نگفت چیزی کوروش

 می گوهایی یه داره قحبه مادر منصوری این نکنم



 امسال!بزنه  زمین شرکتو اعتبار ترسم می! خوره

 ! کرده کینه نرسیدن جشنواره به ُمدالش

 

! بخوره تونه  نمی گوهی هیچ: کرد زمزمه کوروش

 !کن جمع حواستو تو حاال

 

 فقط..هست حواسم  اینجا من..راحت خیالت: گفت دانا

 !بذارم جریان در هم رو تو گفتم

 

 رو عمو عشق ..مروارید برای برسون سالم باشه_

 ! ببوس هم

 

 سفر از منتظرته دیار اتفاقا: گفت و خندید مردانه دانا

 !داره ازت باشگاه تو  تمرین یه قول  گویا..برگردی

 

! شیطونک آره: گفت و کرد ای خنده  تک کوروش

 باری؟  کاری..برمش می روز یه حاال میام

 



 !بگذره خوش  برو نه_

 

 !شما خداحافظ  _

 

 خداحافظ _

 

  های میله به را دستش و  چپاند جیبش در را گوشی

 ... داد تکیه بالکن

 

 دوستت از» گفت می او به  همیشه خدابیامرز مادرش

 تو شد دار بچه و کرد ازدواج دانا! مادر بگیر یاد

 !«چرخی می آدم یالغوز هنوز

 

 ی گوشه تلخی لبخند  «سادات مامان» یادآوری با

 شده تنگ  تنش عطر برای دلش چقدر..نشست لبانش

 ...بود

 



  کیا کنار و رفت داخل به..کردند صدایش شام برای

 ...نشست

 

 ... بود دلوین به دادن  غذا مشغول رهاورد

 

 ! ببینیم رو کادوها  قرار شام بعد که بخورید: گفت شبنم

 

 ... داد یارا به را اش هدیه کس هر شام از بعد

  طال،رهاورد ظریف زنجیر پالک یک  شادی و شبنم

 و علی و شهال طرف از صورتی،رادین لبتاب یک

 ... دادند هدیه  بانکی کارت یک خودش

 

 بود خودش  طراحی به طال ست نیم یک کیا ی هدیه

 ... شدند عاشقش ها دختر که

 

 هدیه او به دخترانه و  ظریف دستبند یک کوروش

 ... داد

 



 و کرد خداحافظی همه از هدیه دادن بعد کوروش

 ...رفت

 

 !شد؟ جنی یهو چرا این: گفت رهاورد گوش زیر شبنم

 

  خارج آن  از کوروش که در به نگاهی نیم رهاورد

 ...انداخت باال  ای شانه و  کرد بود شده

 

 سیب و رفتند ساحل لب ها بچه همراه  به شب آخر

 ...خوردند و کردند درست  آتیشی زمینی
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 ... شد وارد کوروش که بود نشسته بالکن در رهاورد



 

 که االن تا رفت و گذاشت ناگهان که تولد شب از

 !بودش ندیده بود ظهر  ۳ ساعت

 

 !سالم_

 

: کرد زمزمه آرام و شد  خیره رو به رو  به رهاورد

 کرد؟ باز برات کی  درو! سالم

 

 !خوابن بقیه گفت! کیا_

 

 ! آره_

 

 صندلی روی و کشید باال کمی را شلوارش کوروش

 ... نشست  کنارش

 

 مشامش  کوروش عطر  بوی که گرفت  نفسی رهاورد

 ...کرد پر را



 

 !دلوین_

 

 !چه؟ دلوین! ریخت فرو سینه در رهاورد قلب

 

 چی؟ دلوین: پرسید لرزان

 

 مونه؟ می تو  پیش دلوین که شد چی بدونم خوام می_

 

 ... شد  خیره دست دور به و گرفت  نفسی رهاورد

 

 برگشت راه  تو..بود شده پر  ماهش هشت تازه رویا_

 و شوهرش و ریما و سینا با..بودن مسافرت از

 با کامیونی که بودن شده خارج تونل از تازه..یارا

 می منحرف ماشینو سینا..میاد سمتشون به سرعت

 ته ره می ماشین و کنه جمعش تونه نمی ولی کنه

 !کنن  می فوت جا در سینا و محسن و ریما! دره

 



 ... دهد می ادامه  و دهد می قورت را بغضش رهاورد

 

  با..من..بیمارستان به کنن می منتقل رو  رویا و یارا_

 ...دادن بهش خبرو این و گرفتن تماس بابا

 

 و بردن عمل اتاق به سریع رو رویا_

 ! نه رو رویا اما بدن نجات رو بچه تونستن..تونستن

 

  ریما و رویا بین چون یارا: داد ادامه و گرفت نفسی

 تا و بود شده شکستگی  دچار بدنش فقط بود نشسته

 ماه شش شوکش از مامان..بود کما توی هم ماه دو

 !بود بستری روانی آسایشگاه توی

 !شد خم کمرش بابام...بابا

 ! کنه مراقبت بچه این از نبود کسی

 ... دادم دلوینو  از نگهداری پیشنهاد خودم  من...من

 !منه پیش دلوین هم بعد به موقع اون از

 



  برای حرفی..شد خیره غمگینش رخ نیم به کوروش

 خدا! متاسفم: بگوید  اینکه جز نداشت گفتن

 !بیامرزتشون

 

 ... داد تکان سری رهاورد

 

 ...پیش نیم و دوسال رهاورد؟_

 

: گفت عجله با و شد بلند جا از حرفش  وسط رهاورد

 !شد سرد یهو داخل رم می من..من

 

 برگرداند خود سمت به و گرفت  را او بازوی کوروش

 ...شد پرت آغوشش در هوا بی  رهاورد که

 

 میان کمی و گذاشت کوروش ی سینه روی را دستش

 ...انداخت فاصله هایشان تن

 

 !باید! بزنیم حرف  باید امشب_



 

 ! نشاند خود جای را رهاورد صدایش  تحکم
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  اصال من: گفت و نشست صندلی  روی کوروش

 گرفتم  همه از سراغتو برگشتم! شد؟ چی نفهمیدم

  از خارج از کار  پیشنهاد گفت بابات! نداشت خبر کسی

  بهم آدرستو کردم کاری هر! رفتی و داشتی کشور

  توی اسمت! نکردم؟ که کردم می چیکار باید! نداد

 ! نبود پروازی لیست هیچ

 

 ... کند کنترل را بدنش لرزش کرد می  سعی رهاورد

 

  یه کنی؟ می قبر نبش چرا: گفت ای گرفته صدای با

 !رفت و شد تموم بود چیزی



 

 !همین؟:  رفت باال کوروش صدای

 بود ساده انقدر ساله چند رابطه اون لعنتی توی برای

  شد تموم بود چیزی یه»  بگی و بشینی جلوم االن که

 ! ؟«رفت و

 ! شده؟  تموم بگی تو  بدوام پاسوخته سگ مث   من

 

 ... آورد باال را دستش رهاورد

 

 !شنون می ها بچه! کوروش! هیس_

 

 می تکان عصبانیت زور از کوروش  بینی های پره

 ...داد ماساژ را گردنش پشت و کشید پوفی...خوردند

 

 ! بزن حرف رها نکن روانیم_

 

  زنگ صدای..بزند حرف کرد باز دهان تا رهاورد

 ...پیچید فضا در کوروش موبایل



 

 بود صندلی روی که اش گوشی به رهاورد نگاه

 ...افتاد

 

 ...کرد می کجی دهان  رهاورد به  «دریا» نام

 

 ! تره واجب بده رو تلفنت جواب : گفت و شد بلند جا از

 

 ... شد دور او از و

 

 کرد زمزمه دل در و  برداشت را موبایل کوروش

 !«دیگه؟ گی می چی لعنتی توی»

 

 ... کرد برقرار را تماس

 

 ! سالم! کوروش؟ الو_

 



 ... داد جواب سرد

 

 !سالم_

 

 آره؟ چالوس رفتید گه می عمو کوروش_

 

  تکلیف کسب ازت رفت یادم: گفت تمسخر با کوروش

 !کنم

 

  تعجب فقط! نشو ناراحت! عزیزم نه نه: گفت دریا

 ! رفتی گذاشتی هماهنگی بدون یهویی کردم

 !پس؟ چی شرکت

 

 ! هست دانا_

 

 خوبه؟  حالت: گفت دریا

 



  کاری خوبم: گفت و گرداند چشم کالفگی با کوروش

 !نداری؟

 

 تو! باش خودت مراقب...شدم نگرانت فقط عزیزم نه_

 !پیشم؟ انگلیس بیای  نیست برنامت

 

 هم در کوروش های اخم شد باعث صدایش در ناز

 ...شوند

 

 !شما خداحافظ  !نه: داد جواب  قاطع

 

 ! خداحافظ_

 

 صندلی روی دوباره را  موبایل و کرد  قطع را تماس

 ...کرد پرت

 

 بی تماس این با اما آمد می حرف به داشت  رهاورد

 !شد خراب چیز  همه موقع
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 می فکر گذشته  به و کشیده دراز تخت روی رهاورد

 ... کرد

 

 ... بودند رفته کنسرت به روز آن

 

 زده هیجان  محبوبش ی خواننده دیدن با  آنقدر رهاورد

  صدایش کمی که بود کرده خوانی هم او با و بود شده

 ...بود گرفته

 

 ... خندید می هایش  بازی بچه به تنها کوروش

 



  ورجه فقط که شدی فامیل  های بچه این  مثل رهاورد_

 می آتیش کلی و نیستن کنترل قابل و کنن می وورجه

 ! سوزونن

 

 ... گذاشت اش شانه روی سر و خندید  رهاورد

 

 !نداری؟ دوس اینو تو و_

 

 زمزمه و  بوسید شال روی  از را موهایش کوروش

 !بچه خوامت  می جوره همه: کرد

 

 ! کوروش؟_

 

 ... برگشت  عقب به دختری صدای شنیدن با رهاورد

 

 ماشین در  پیش سال یک که زیبا دختر همان دیدن با

 ! خورد یکه بود دیده کوروش

 



 کنی؟  می چیکار اینجا تو! دریا؟: گفت کوروش

 کمر دور به که کوروش دستان به پوزخند  با دریا

 اومدم آزیتا با من: گفت و کرد نگاه بود حلقه  رهاورد

 ! اینجایی توام دونستم نمی...کنسرت

 

  حوصلمون هم ما آره: گفت و داد تکان سری  کوروش

! کنیم عوض هوایی  حال  بیام گفتیم بود رفته سر

 !برسون سالم عمو زن و عمو برای

 

  صورت به نگاهی نافذش  چشمان  همان با دریا

 !عزیزم باشی  سالمت: گفت و  کرد رهاورد

 

 !نبود؟ پرتحکم و غلیظ عزیزمش

 چشمان در خاری مانند  را آن خواست  می که انگار

 ! بود شده هم موفق که کند فرو رهاورد

 

 بلوغ با فکری بلوغ...شوند می بالغ کم کم ها آدم

 روز آن! دیگرند هم از جدا کامال ی مقوله دو جسمی

  هنوز! بود نرسیده فکری بلوغ به هنوز رهاورد ها



  را فکرش و دید می دخترانه صورتی همان را دنیا

 !بخورد دست رو خودش جنس  هم از روزی کرد نمی

 

  خانوادت به: پرسید کوروش از دریا رفتن از بعد

 گه؟ نمی چیزی

 

 ! نیست اینطوری دریا نه،_

 

 ... نگفت چیزی و داد تکان سری رهاورد

 

 و گاه های  تماس و پیامک شاهد بارها روز آن از بعد

  کوروش برای مختلف  های مضمون با دریا گاه بی

 ! بود

 

  کوروش به توانست نمی اما شد می آب ذره ذره

 ! بگوید چیزی

 



  می تلقی دخترانه حسادت یک را آن  کوروش قطعا

 !کرد

 

 اش موقع بی های زدن  زنگ از آنقدر اوقات بعضی

 کوروش و خود سر داشت دوست که شد می عصبانی

 ! بکوبد دیوار به هم با را

 

! خودزنی است شده امان اصلی تخصص و هنر ما

  جلوه عادی را بحرانی  شرایط که هستیم این عاشق

  این!شدن؟ قضاوت  از ترس خاطر به! چرا؟! دهیم می

 طرف با چرا ! هستند خودمان افکار ی زاده فقط ها

  تنهایی به ایم  کرده عادت چرا زنیم؟ نمی حرف مقابل

 درپوشی ایم کرده عادت بگیریم؟  تصمیم نفر دو برای

 به تبدیل تا بگذاریم درشتی و ریز موضوع هر روی

 ! شود فاجعه

 ! فاجعه
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 ... آمد بیرون گذشته از و زد غلتی تخت روی

 

  اشان رابطه روی همیشه  دختر این تاریک ی سایه

 !بود

 

 را آخر روز و رفتند دریا به ها بچه همراه به عصر

  از رهاورد  را روز کل و  گذراندندن خوش هم کنار در

 ... دزدید  چشم کوروش

 

 ... افتادند راه تهران مقصد به همگی بعد روز صبح

 

 می که زمانی..افتاد  اشان خداحافظی یاد رهاورد

 قراری بی بگیرد کوروش آغوش از را دلوین  خواست

 !برانگیخت را همه تعجب و کرد می

 !بود گرفته  خو کوروش با  روز سه این طی در چقدر

 



  تنگ برات دلم منم! جونم؟:  داد می ناز را  او کوروش

 ! خوشکلم چشم شه می

 

 نازش حوصله با کوروش و کرد می  نق نق دلوین

 ... داد می

 

 و چشم با  و زد رهاورد پهلوی به ای سقلمه شبنم

 ...کرد اشاره کوروش به ابرو

 

 کنار که یارا به و شد خارج کوروش و  دلوین فکر از

 ...کرد نگاه بود  خواب دستش

 

 شبنم ماشین و کرد چک  را سرش پشت وسط آینه از

 ... دید را کیا و

 

  سبز چراغ که فهمید پشتی هایی ماشین  بوق شنیدن با

 ...درآورد حرکت به را ماشین و شده

 



 رسیدند تهران به وقفه بی رانندگی ساعت چند از بعد

 ...گرفتند پیش در را خود مسیر کدام هر و

 

 خانه به خودشان اصرار با را یارا و  رادین رهاورد

 ... رساند  مادرش

 

 آرام را در و  شد خانه وارد خسته دقیقه چهل از پس

 ...بست

 

 و خوراند او به و کرد درست دلوین برای ف رنی

 ... خواباندش

 

 ... بود تعطیل فیلمبرداری دیگر روز سه تا

 

  تر دلچسب چی:کرد زمزمه و کشیدو دراز تخت روی

 ! خواب یه از

 !آدم و عالم پدر گور

 



 ~~~ 

 

 !بود  خالی کلی جات  خالصه_

 

 کرد می فوت  را هایش ناخن روی که همانطور روژین

 خیلی خودمم: گفت شوند  خشک زودتر هایش الک تا

 باید رو پروژه...نشد که دیدی ولی! بیام داشتم دوست

 کلی استادم شد دیر یکم همینطوریشم ..میدادیم  تحویل

  کردم لطف من که سرمون گذاشت منّت و زد غر

 !کردم قبول ازتون

 

ی یارا: گفت و داد تکان سری رهاورد  رفت؟ ک 

 

 !پدربزرگش خونه بردتش بابا  صبح امروز_

 

 !کجاست؟ رادین_

 

 ! داشت فیزیک کالس_



 

 سر مامان به رم می: گفت و شد بلند  جا  از رهاورد

 ...بزنم

 

 کسب از  پس و رفت  مادرش اتاق سمت  به سپس

 ... شد  وارد اجازه

 

 !سالم_

 

 اومدی؟ کی! مادر عزیز سالم_

 

 تازه: گفت و بوسید را اش  گونه مهربانی با رهاورد

 خوبه؟ حالت! شم فدات اومدم

 

 کو؟ بچم! خوبم مامان آره_

 

 !پرستارشه پیش خونست دلوین_

 



 ندیدمش..میاوردی بچمو  کاش: گفت ناراحتی با شهال

 ! تنگشه دلم روز چند

 

 شما! تر مناسب  فرصت  یه سر انشاهلل:  گفت رهاورد

 !کنه می اذیتت نیست خوب حالت زیاد هم
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  خانه به سپس و ماند مادرش ی خانه ساعتی دو یکی

 ...برگشت

 

 دخترکش گویا...بود دلوین شستن  حال در ستاره

 ! بود کرده کارخرابی دوباره

 

 کمی از بعد و کرد کمک ستاره به دلوین شستن در

 ... خوابیدند شام خوردن و دلوین با گذراندن وقت



 

  داده رادین به که موبایلی قول و رفت می باید فردا

 ...آورد می جا به را بود

 

 ~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 سمائی خانم: گفت و شد شرکت  وارد عجله با کوروش

 ...اتاقم بیار غلیظ ی  قهوه یه لطفا

 

  کوروش برای و کرد آماده ای قهوه زود خیلی سمائی

 ...برد

 

 شماره نوشید می را اش  قهوه که همانطور کوروش

  زاهد پروژه عکسای: گفت و گرفت را  چاپ بخش ی

 ! بیارید رو

 

 ...گرفت دستانش میان  را سرش

 



 به لعنتی درد  این و بود  کرده عود میگرنش امروز

 !شد نمی مستقیم  صراطی هیچ

 

 دستش به را ها عکس چاپ بخش معاون واحدی آقای

 ... داد

 

  به: گفت کرد می چک را کارها  که همانطور کوروش

  آقای پروژه پوسترای چاپ کار گفتی صحرایی مهندس

 بده؟  قرار اولویت توی رو واعظی

 

 جناب بله: گفت و کشید کتش به دستی واحدی

 در هم بقیه شده چاپ شده  سفارش تعداد نصف..زرگر

 ... هستند چاپ دست

 

 ! خوبه: گفت کوروش

 

 ... داد پس او  به را کارها و



 و شد وارد  دانا که بود شده خارج اتاق  از واحدی

 ! زرگر جناب به به: گفت

 

  اصال االن داداش : گفت و  چسبید را سرش کوروش

 ... ندارم حوصله  و حال

 

 !میگرن؟ باز: گفت دانا

 

 ... داد  تکان هوا در دستی  کوروش

 

 ...ما پیش شام  بیای امشب داده دستور مروارید_

 

 یه برای باشه بذار! نه امشب: گفت گرفته  کوروش

 ...دیگه وقت

 

 ... بیاید کیا با..راحتی طور  هر_

 

 ...اوکی_



 

 مشغول ها پرونده با  را خودش دانا رفتن از بعد

 ... کرد

 

 که روزی چند این کارهای و گرفت تماس جا چند با

 ... داد  انجام را نبود

 

 کرد برقرار  را تماس..پیچید اتاق در تلفن زنگ صدای

 میگن اومدن خانمی زرگر جناب:  گفت اش منشی که

 !هستن  رحمتی شبنم

 

  خانم تو بفرستش! شبنم؟: گفت تعجب با کوروش

 ...سمائی
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 وارد در به کوتاه ضربه  چند با شبنم بعد لحظه چند

 ... شد

 

 ... برخاست جا  از کوروش

 

 سالم_

 

 ! طرفا؟ این از سالم_

 

 چرم صندلی روی و گذاشت کنارش را کیفش شبنم

  کوروش اتاق دکور به اجمالی نگاهی و نشست سفید

 ! قشنگیه اتاق:گفت و کرد

 

 شبنم.. کرد می نگاهش جدیت با هنوز  کوروش

 ...انداخت پا روی پا و  کرد قالب هم در را دستانش

 

 !کنم روشن  رو چیزا سری یه اومدم_

 



: گفت و بست را رویش  به رو های پرونده کوروش

 !شنوم می

 

  برای پیش نیم و سال دو بدونم خوام می: گفت شبنم

 رفتی؟ چی

 

  این پیگیر انقدر چرا: گفت و کرد ریز  چشم کوروش

 !شدی؟ موضوع

 

 ! گم می حرفامو  آخر من...بگو تو حاال: گفت شبنم

 

 نیم و سال دو: گفت و  خاراند را اش چانه کوروش

 باید عملش برای گفتن دکترا..شد مریض مادرم پیش

 کشور از خارج دوران اون که کیا!کشور از خارج بره

  پاسپورت چون  رفتیم بابام از زودتر مادرم و من..بود

 کردیم می  فکر..داشت مشکل هنوز بابام ویزای و

  باشه  ماه یک حداکثر نقاهت دوران تا عمل زمانی بازه

 !چهارماه تقریبا..شد بیشتر اما



  ارتباط در رهاورد با تونستم نمی زیاد زمان اون

 با تونستم نمی که بود گرفته اونقدر حالم..باشم

 و نرفت پیش خوب مامان عمل..بزنم حرف  هیچکس

 !بده انجام هم دیگه عمل تا سه  شد مجبور

 

 عمل سر  ...سر  : گفت و گرفت نفسی غم روی از

 ...شد فوت  و نیاورد دووم قلبش آخری

 

 !بیامرزتشون خدا..متاسفم: گفت ناراحتی با شبنم

 

 خاکسپاری ایران رو مامان و ایران برگشتیم_

 ... کردیم

 ناراحت ازش..ببینم رهاوردو تا رفتم هفته دو بعد

  هم من! بود نزده زنگ بهم اصال مدت این طی..بودم

 تو..نبود دسترس در گرفتم می تماس  باهاش هرچی

  نشده آنالین که بود وقت  خیلی هم مجازی  فضای

  کار پیشنهاد رهاورد» گفت بهم باباش پیش رفتم..بود

   «رفت  و داشت کشور از خارج از

 !همین



 !راحتی همین به

 به رهاورد بود ممکن  چطور..نکردم قبول من ولی

  چیزی هم  تو حتی! بکشه دست من از راحتی همین

ت چقدر یادته! دونستی نمی  ! دادم؟ قََسم 

 

 غیب دلیل هم  او حتی روزها آن..داد تکان سری شبنم

 !دانست  نمی را رهاورد یهویی   شدن  

 

 نبود یا بخورم مادرمو مرگ غصه  دونستم نمی_

 لیست تمام! فهمیدم نمی هیچی..بودم گیج! رو رهاورد

! نشد دستگیرم چیزی ولی  کردم چک رو ها پرواز

  جا همه جا، همه! گشتم رهاورد دنبال خیلی  من شبنم

  و بود شده آب انگار ولی گشتم سانت  به سانت رو

 !زمین  زیر بود رفته

 

! بود ایران رهاورد کوروش: گفت ناراحتی با شبنم

 !بود نرفته جا هیچ
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 ...آورد باال را سرش شوک با کوروش

 !بود؟ ایران رهاورد گفت؟ می چه شبنم

 

 چی؟ _

 

 ... کند می را الکش  ناخن با شبنم

 

 ! نگفتی؟ بهم دونستی می اینو تو_

 

 پرید هایش شانه کوروش داد صدای با شبنم

 قسم کوروش! کوروش: گفت و آورد  باال را دستش

 !دونستم نمی هیچی من خورم می

 ...نداشتم خبر  رهاورد از روزا اون من

 !گفت خودش بعدا رو اینا



 

  کنترل را عصبانیتش تا کشید عمیقی نفس کوروش

 ... کند

 

 !بزن اصلیتو حرف_

 

 و تو: گفت و شد جا  به جا مبل روی کمی شبنم

 شما کنم می فکر من! بزنین حرف هم با  باید رهاورد

 !شدید سوتفاهم دچار دو هر

 

: گفت و شد خیره او به نافذش چشمان با کوروش

 !کنه؟ می پنهون  من از داره رو چی  رهاورد

 

 سپس و شد خیره او به خورده یکه ای  لحظه شبنم

 ...کشید جلو را شالش لرزان دستانی با و دزدید نگاه

 

 شبنم؟ _

 



 !دونم نمی چیزی من_

 

 !گی می دروغ_

 

  دوی هر دوست من..من:  گفت و شد بلند جا از شبنم

 آب دارن چشمم  جلوی دوستام ببینم تونم نمی! شمام

 ! نکنم کاری و شن می

 !بزن حرف  باهاش

 ! خداحافظ

 

 دست زنان نفس و شد خارج اتاق از  تندی با سپس

 ... گذاشت اش سینه روی

 

  خروجی سمت به منشی از خداحافظی و  تشکر از بعد

 ... افتاد راه به

 

 ~~~~~~~~~~ 

 



 ای؟ آماده..ها  نزدیکه جشنواره رهاورد_

 

 کرد می جا  به جا را گریم  وسایل که همانطور رهاورد

 کنم شرکت  میتونم امسال نمیدونم: گفت حسین به رو

 ! ندارم آمادگی زیاد! نه یا

 

 تو: گفت و گذاشت  اش شانه روی دست حسین

 !رفیق بهترینی همیشه

 

 ولی..حسین ممنون: گفت  و زد کمرنگی  لبخند رهاورد

  واسه حرفا این» معروف قول به! تعارفه همش اینا

 تازه و نو ی ایده هیچ امسال!« شه نمی تنبون رها

 !نداشتم ای

 

  اطمینان با سپس  خندید المثلش ضرب به حسین

 !شه می درست: گفت و فشرد هم روی را چشمانش

 

 !نگفته؟ چیزی واعظی:  گفت رهاورد



 

! نه: گفت شست می را دستانش که طور همان حسین

 بپا! گیره می هارو بچه پاچه ناجور روزه  چند ولی

ش ت به پَر   !کنه می پَرت پَر که نگیره  پَر 

 

 هفته دو..چید  میز روی  را وسایلش و خندید  رهاورد

 ها آن و گذشت می سلایر  دوم فصل نیم شروع از ای

 اما کردند  می تمام عید تعطیالت  از قبل تا را کار باید

 و رفت می جلو ُکند کار ها بچه کاری کم دلیل به

 ! بود شده « مرغی تخم» شبنم قول به واعظی  اخالق

 

 جشنواره تو شرکت برای قصدت که حاال گم می_

 scary^ مسابقه این تو  بیا حداقل نیست جدی اصلی

make up کن شرکت ... 

 

 

 ••••••••••••••••• 

(^scary make up= )ترسناک  های  گریم مسابقه 
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  بچه گروه تو داشت شایان دیشب اتفاقا:  گفت رهاورد

  شرکت احتماال..کنم می فکر  بهش دارم! گفت می ها

 !نه؟ عربست یارو این مال..کنم

 

 کنم شرکت خواد می دلم خیلی منم آره: گفت حسین

 آره! خوره نمی من  گرایش و شاخه به خب ولی

 !داَوراست  جزو  خودشم اتفاقا «عامر »شیخ

 

 ...رفت بیرون و داد تکان سری رهاورد

 

  شبنم امروز..بودند ها سکانس گرفتن حال در ها بچه

 از تا زد کله  و سر واعظی  با کمی..بود نیامده  کار سر

 !بیاید پایین غرغرهایش

 



 ...برگشت خانه به کار اتمام از بعد

 

 ...گذراند وقت دلوین با کمی

 

  پنجره روی به رو و کرد آماده خود برای  ای قهوه

 ...نشست اتاقش قدی

 

 ...آورد  هجوم ذهنش  به وقت هر از بیشتر گذشته

 

 که شاه  عمه! بود شده پرخاشگر رویا ها روز آن

 در «کامران» پسرش برای کودکی همان از را رویا

 علی گوش زیر و کرد می  اندازی سنگ داشت نظر

 !بزند هم به را نامزدی تا خواند می

 

  باباش ننه نیست معلوم پرورشگاهیه پسره» گفت می

 !« بودن قاتلی و دزد کدوم

 



  و خورد می تاسف فکرشان طرز این برای رهاورد

 ... شد می تر پرخاشگر روز هر رویا

 

 !نبود راه به رو کوروش  با هم خودش رابطه

  را سابق گرمای آن دیگر شان  رابطه کرد می احساس

  را هایش تماس جواب اوقات گاهی کوروش..ندارد

  بهانه آورد می که رویش  به و داد می دیر یا داد نمی

 !بود شرکت  کارهای و مشغله اش

 

 سمت به گریه با و کوبید محکم را اتاق  درب رویا

 شکم در  را زانوهایش..نشست آن روی و آمد تخت

 ...گریست و گذاشت آنها روی سر و کرد جمع

 

 و شد نزدیک او به..کرد می  نگاه او به  غم با رهاورد

 او به محکم را خود رویا..گرفت بغل در را سرش

 اون! کنه می شیرش خواهرش: گفت  و چسباند

 ضرب این! اش فتنه خواهر اون! اش سلیطه خواهر

  ساعته یک باشه،  داشته کور دختر تا هفت اگه» المثل



  زن این که بس شاهه عمه مصداق!« ده می شوهر

 ! مکاره

  من..خوام نمی پسرتو..خوام نمی بگم زبونی چه به

  کردم نامزد سینا با اَندیه و یکسال..دارم نامزد خودم

! زن این دست از نرفته پایین گلومون از خوش آب یه

  پدرمونه خواهر سرمون خیر عممونه گم می هی

 که کرده شیر  رو بابا رفته! ذاره؟ می مگه..نگم هیچی

  گذاشته بدبختو اون هم بابا!« نداره هیچی پسره این»

  اصال من! ندارید ازدواج  حق  نخری خونه تا تنگنا تو

  دو! کنه می کار که بس بینم نمی روزا این رو سینا

  خوش رو خدا! ده می آموزش باشگاه تو داره شیفت

 نامزد پسر این  با ثروت و  مال خاطر به من مگه میاد؟

 خاکی چه من! عاشقشم میفهمید؟ عاشقشم من کردم؟

 اخالقا این از اصال بابا! اینا؟ دست از  بریزم سرم به

  خواهرش اون..للّا  اال اله ال..خواهر   اون نداشت

 !ما ی رابطه  جون به ندازتش می کنه می شیرش

 

  بود عروسکی مدل که را  رویا کوتاه موهای رهاورد

 دیدی که  خودت! سردرگمه بابا: گفت و کرد نوازش

 رو نهایی انتخاب ولی نبود رابطتون موافق اول



 تو قول به که هم  حاال..خودت ی عهده به گذاشت

 بهش! شاهه عمه تقصیر شده عوض رفتاراش

 !شه می  درست چیز همه بده فرصت
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  زیبایش کوچولوی خواهر  به خیس های چشم با رویا

 ی گونه روی که را اشکی نم رهاورد..شد خیره

 او به لبخندی و کرد پاک دست با بود تراشش  خوش

 ... زد

 

 ...بود پدرشان  به شبیه رویا

 ...مشکی  آهویی و درشت های چشم

 قوز و بود کرده عمل که بینی..پرکالغی موهای

 قلوه و کوچک های لب و بود برداشته را کوچکش

 ! شود زیبایی همه این عاشق داشت حق  سینا! زیبا ای

 



زه نیستا بهت حواسم نکن فکر_  ! خانوم و 

 و شدی پیاده بابایی یه ماشین از دیدمت باری چند

 !فرستی می براش ماچم

 !ببینم کن تعریف

 

:  گفت و  انداخت پایین را سرش خجالت  با رهاورد

 !بگم؟ چی دیگه دیدی که خودت

 

 چیکارست؟ چندسالشه؟ کیه؟_

 

 !داره تبلیغاتی شرکت..سالشه ۳۱..کوروشه اسمش_

 

 جدیه؟ قصدتون خب؟! خفن چه  اووو_

 

 نمی: گفت و انداخت پائین سری ناراحتی با رهاورد

 مذهبی  خونوادش! نگفته چیزی که خودش! دونم

 !ندارن خبر ما دوستی از..هستن

 



 ما به چرا ان،تو مذهبی کوروش خانواده حاال_

 !نگفتی؟

 

 ! نگیم چیزی کسی به فعال گفت اون! دونه  می بابا_

 

 ! چرا؟_

 

 !دونم نمی_

 

 سریع..خورد زنگ موبایلش که داد تکان سری رویا

  به نگاهی و  درآورد شارژر از را گوشی و زد شیرجه

 !سیناست: کرد اش صفحه

 

 ...بزند حرف  راحت تا رفت بالکن به و

 

 صبح که پیامش به و کشید دراز تخت روی رهاورد

 دریافت  پاسخی هنوز و بود فرستاده  کوروش برای

 ... شد خیره بود نکرده



 

 مادرش و پدر..رفت بیرون و گرفت نفسی رنجش با

 ... کردند می پچ پچ و بودند اخبار دیدن حال در

 

 شهال..نشست کنارش..کرد می بازی آیپدش با رادین

 !مامان؟ چطوره بار و کار: گفت و برگشت سمتش به

 

 ! چی همه خوبه_

 

!  ناراحته خیلی رویا! بابا: گفت و کرد پدرش به رو

 دید؟  می قرارشون  تنگنا تو چی برای

 

  که من: گفت و آورد پایین کمی را اخبار صدای علی

 این دست بیاد بگیره خونه  گفتم فقط! نگفتم چیزی

  گم می  بد! زندگی خونه سر ببره بگیره رو دختر

 !مگه؟

 



  نگرانی من : گفت و کرد نوازش را رادین سر شبنم

 درک دخترش برای پدر یک عنوان به رو شما های

 اونا..کنید کمکشون باید هم شما ولی کنم می

  ساپورت جایی از..نداره مادر و پدر  سینا..جوونن

 درس بله  بینید، می که کامرانی  همین!  نمیشه مالی

 کرده؟  تهیه کی رو اش اولیه سرمایه اما! خونده

  برای فروخت رو کالردشت های زمین کجا؟ از! عمه

 دانشگاه ریخت باقیشم و خرید  ماشین و خونه پسرش

! شرکته معاون   پسرم  بگه و کنه پر  دهنشو تا آزاد

 !نیست خودشم برای حتی که شرکتی
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 تالش خیلی سینا طفلی: گفت و داد تکان سری شهال

  شبانه بچه این شاهدم من..رهاورده با حق! کنه می

 ! بگیره خونه یه تا کنه می کار داره روز

 



 راه سر از  مگه دخترمو کنم؟ چیکار من : گفت علی

  تو..کردن ازدواج گیرم بره؟ همینطوری بدم آوردم

 کنن؟ زندگی قراره خونه کدوم

 

 !کنیم می رهن: زد داد اتاق توی از رویا

 

 زیاد بیا..بیا: گفت و داد تکان  سری تاسف با پدرش

 !شه می خسته  گوشات واینستا فالگوش

 

 زمین روی رویشان روبه و آمد  تُخسی با رویا

 ! نشست

 

  هفته آخر بگو! خب خیله: گفت و گرفت نفسی علی

  که من! بذاریم  رو ازدواج مدار و قرار تا اینجا بیاد

 نمی کلتون تو  حرف که حاال! شم نمی زنا شما حریف

 !نیست ساخته کاری منم از ره

 

 من؟ جون  : گفت ذوق با رویا



 

  به عجله و ذوق با رویا که داد تکان سری پدرش

 ...برساند سینا  به را خبر این تا رفت اتاق

 

 ... شد بلند رهاورد  موبایل صدای

 

 ...کرد نگاه اش صفحه به

 

 درگیر خیلی..دادم جواب دیر شرمنده! عزیزم سالم»

 !« درخدمتتم شب تا صبح  از فردا..عروسکم  بودم

 

 که گرفت تماس کوروش..نداد را جوابش  رهاورد

  رهاورد بار هر و گرفت تماس  بار چند..کرد ریجکت

  خاموش را اش گوشی هم  آخر در و کرد می ریجکت

 !کرد

 



 نگاه سقف  به و بود کشیده دراز تخت روی ..بود شب

 برخورد اتاق پنجره به چیزی کرد احساس که کرد می

 ... کرد

 

 ... دید را کوروش که رفت پنجره سمت به

 

 نگاه بود خوابیده پشت به تخت روی که رویا به 

 ... کرد

 

  اینجا: گفت خفه صدای با  و برگشت کوروش سمت به

 !دیوونه؟ کنی می چیکار

 

 ! پایین بیا: گفت کوروش

 

 ! بینتت می  یکی وقت یه  اینجا از برو! تونم نمی_

 

 !رم پایین،نمی نیای تا_

 



 و بست را پنجره  لجوجانه و رفت او به ای غره چشم

 ...انداخت باال کوروش  برای ابرویی شیشه  پشت از

 

 سنگ برخورد صدای دوباره که نشست تخت روی

 ...آمد پنجره ی  شیشه با ریزه

 

 غلتی رویا و شد تکرار دوباره که  نکرد اعتنایی

 و رفت پنجره سمت به نشود بیدار اینکه ترس از..زد

 !نکن اذیت..کوروش دیگه برو: گفت و گشود را آن

 

 ! نداره  راه: گفت تخسی با کوروش

 ! باال  میام من یا پایین میای یا

 

  رهاورد که بیاید باال تا گذاشت گاز ی لوله  روی پا و

 !میام االن! شدی؟ دیوونه!  وایسا وایسا: گفت عجله با

 

     🪐 

 91_پارت#                     یک_نودو _پارت #



 

 

 پاورچین و  پوشید خوابش  لباس روی پانچویی  سریع

 ... رفت بیرون پاورچین

 

  اتاق زیر  که کوچه پشت به..بودند خواب خانه اهل

 ...رفت بود آنجا در کوروش و بود خودش

 

 !سالم: گفت دیدنش با کوروش

 

 وقت این شدی؟ دیوونه: گفت نفس نفس با رهاورد

 کنی؟ می چیکار  اینجا شب

 

  پشت دست و شد خیره چشمانش  در شور با کوروش

 ... کرد نزدیک خود به را او و گذاشت کمرش

 

 وقتی تونم می مگه..بودی ناراحت دستم از_

 !بخوابم؟ ناراحته  ازم عروسکم



 

  خوبی  حس و جهید رهاورد در پوستی زیر ذوق

 را اش چهره  هنوز اما گرفت فرا را وجودش سرتاسر

 !بود داشته نگه جدی

 

 به و کرد خارج  جیبش از ای مخملی ی  جعبه کوروش

 ... داد  رهاورد دست

 

 چیه؟ این: گفت و شد خیره جعبه به تعجب با رهاورد

 

 ! کن بازش_

 

  که طالیی پابند دیدن با و کرد باز را  درش رهاورد

 ...ماند باز دهانش  بود هندی طال سبک

 !بود  زیبا چقدر

 

  عروسک مخصوص خودمه ساخت و طراحی_

 ! خانوم



 

 آشتی؟: گفت کوروش که زد لبخندی رهاورد

 

: زد نق بچگانه و شد خیره چشمانش  به رهاورد

 !ندادی  پیامامو و  تماس جوابم

 

 ببخشید: گفت و بوسید را  ابرویش دو  میان کوروش

 برات اونقدر دلم! بودم درگیر  خیلی کن باور! عشقم

  و کنم تحمل دوریتو نتونستم دیگه که بود شده تنگ

 ! اینجا اومدم ساعت این تو

 

 بوسید را گردنش شاهرگ و زد او به لبخندی رهاورد

 !بخشیدم: گفت و

 

 به و زد زانو جلویش و گرفت  او از را  پابند کوروش

 ...بست ظریفش پای مچ

 



 عطش با بار  چند را دستانش پشت و شد بلند جا از

 ... بویید  و بوسید

 

 !دیوونه بسه: گفت و خندید آرام رهاورد

 

 و چسباند او پیشانی به را اش پیشانی کوروش

 در نیست..دیوانگی دیوانهٔ  ما همچو: » کرد زمزمه

 «دیوانگی افسانهٔ 

 

 کوروش که کرد حلقه گردنش دور  دست رهاورد

 رهاورد..بوسید عطش با را لبانش و داد کف از طاقت

  شتاب با اما نرمی جسم که کند اش همراهی کرد قصد

 هم از شوکه دو هر و کرد برخورد کوروش سر به

 ... شدند جدا

 

 !بود شده پرتاب باال از جسم

 

 و بود آویزان آن از رویا که کردند نگاه  اتاق پنجره به

 !بود کوبانده کوروش سر به را کوچکی  بالشت



 

 کنی؟ می چیکار! هوی؟_
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 ! رویااا_

 

 بدو! حیا بی! کوفت: گفت و کرد نگاه رهاورد به رویا

 !ببینم خونه

 

  باال اش خنده صدای تا فشرد هم به را لبانش کوروش

 ...نرود

 

 می بدل و رد بوسه و ماچ خیابون کوچه تو همچین_

 خواین می حداقل!کنیم  می زندگی پاریس انگار کنن

 !جایی ای خونه حیاطی  برین کنین بازی ماچ



 

 !خنده زیر زدند پقی کوروش و رهاورد

 

 ! زن خواهر چاکر: گفت خنده با کوروش

 

 فقط تو..نخواستم  خواه  چاکر! ُخبه ُخبه: گفت رویا

 ! نخور  رو ما خواهر

 

 !رویااا: گفت کشدار و شد  سرخ رهاورد

 

 !ببینم داخل بدو اونجایی؟ که هنوز: گفت رویا

 

 رفت  داخل به و بست را پنجره خودش و

 ... رفتم من:  گفت رهاورد

 

 ... زد صدایش کوروش که کرد  تند قدم و 

 



 ...گرفت سمتش به را بالشت  که برگشت سمتش به

 

 !رفت یادت اینو_

 

 ی  لحظه و گرفت دستش از  را بالشت و خندید  رهاورد

  خانه سمت به بوسید را  کوروش ی گونه سریع آخر

 ... دوید

 

 دراز تخت روی دید را رویا که  شد اتاق داخل

 ... کشیده

 

 ! خوشتیپه_

 

  تا بودم ناراحت ازش: وگفت داد تکان سری رهاورد

 !دیوونه دربیاره دلم از تا اومد اینجا

 

 !داد هدیه  بهت دیدم باال از: گفت رویا

 



ی از تو: پرسید تعجب با رهاورد  بودی؟  پنجره پشت ک 

 

 !! اولش از_

 

 ! نامرد_

 

  خواهر به حواسم باید  خب؟ چیه: گفت خیال بی

 نه؟ یا  باشه کوچیکم

 

 بهم اینو: گفت و گذاشت  تخت روی را پایش رهاورد

 ! ساخته خودش! داد

 

  طال! خشکله خیلی: گفت  و کرد نگاهش دقت با رویا

 !سازه؟

 

 طال کارگاه و فروشی طال  مغازه دهنه چند  باباش_

 !بلده چیزایی یه کوروشم...داره سازی

 



 ! اوپس_

 

  باشه دوست یه فقط اگر! جدیه؟ قصدش واقعا حاال_

 ! «خواهرزن» گه نمی من به هم شوخی به حتی که

 

  بهم اینطوری خودش یعنی..فرصته یه منتظر فقط_

 !گفته

 

 سوال کمی  از بعد و داد تکان تاکید  به سری رویا

 ...رفتند خواب به اشان رابطه راجب  پرسیدن
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 ... آمد بیرون گذشته از دلوین صدای شنیدن با

 

 ماما؟ _



 

 ...رفت سمتش به و شد بلند جا از

 

 دلم؟  جون_

 

 !نانای_

 

 ! ق رتی دختر: گفت و خندید  بلند رهاورد

 

 کوچولویش دختر  برای و گذاشت شادی آهنگ

 ... رقصید

 

 خانه در رهاورد با همیشه و بود رقص عاشق دلوین

 ...رقصیدند می

 

 به سری و خوردند  شام شیطنت کلی از بعد

 ... زد  اینستاگرامش

 



  چک را کوروش پیج که بود افتاده جانش در وسوسه

 !کند

 

 فالو را رهاورد شمال در  که کیا های  فالور میان از

 ...یافت را کوروش  پیج بود کرده

 

 ...بود باز پیجش خوشبختانه

 

  چقدر..داد  قورت را دهانش آب هایش عکس دیدن با

 !بودند جذاب

 

  تبلیغاته و  مدلینگ شرکت مدیر یارو ! دیگه  معلومه_

 باشن؟  داغون خودش   عکسای اونوقت بعد

 

 ...بود تکی اکثرا هایش عکس

 

 .. بود کارهایش نمونه هم تا چند

 



 که بود او  با هم ای پسربچه هایش عکس بعضی در

 ! است دیار فهمید ها کامنت خواندن با

 !دانا و  مروارید پسر

 

 شده عوض  بود دیده را او که پیش سال سه از چقدر

 !بود دوساله زمان آن! بود

 

 میز روی را موبایلش و شد خارج  اینستاگرام از

 ...گذاشت

 

 ...خواباند را او  خواند  الالیی دخترکش  برای

 

 ~~~~~~~~~~~ 

 

تیا بعدش: زد می حرف ذوق با یارا  منم بیا گفت س 

  جات گذشت خوش خیلی گرفتن تولد برام دیدم رفتم

 کیا؟ ! خالی

 



 بله؟ _

 

 ترسم  می بگم بهت چیزی  یه خوام  می..گم می_

 !کنی برداشت اشتباه

 

 دستان میان را  دلبرکش کوچک دستان مهربانی  با کیا

 !عزیزم بگو: گفت و گرفت خود

 

  خالم به کوروش های نگاه متوجه هم تو..گم می_

   بودی؟ شده

 

ی؟ ...نه : پرسید گیجی با کوروش  ک 

 

 احساس من! میگم رو بودیم شمال که پیش  ماه یک_

 ! بوده چیزی یه خالم و برادرت بین کنم می

 رو  کوروش کجا از پرسم می خاله  از هروقت

 !« حاال نیست مهم» گه می  و ره می طفره میشناسی

 



 نکرده دقت! دونم نمی: گفت  و راخاراند اش چانه کیا

 !بودم

 

 اگه حتی: گفت ذوق با و انداخت باال ای شانه یارا

 شم می خوشحال که من باشه بوده بینشون هم  چیزی

 !میان هم به خیلی

 

  نگفت چیزی و زد هایش بازی دیوانه  به لبخندی کیا

 باشد یارا با حق اگر..بود شده مشغول فکرش اما

 !چه؟
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 ! چیه؟ فردات برنامه_

 



 از حسابی دانا نرفتم روزیه چند االن..شرکتم فردا_

 ! شکاره دستم

 

  بریم بگم خواستم می! شد حیف: گفت ناراحتی  با یارا

 !کردم هوس خیلی  اسکی پیست

 

 بقیه به تونیم می حتی! هفته  آخر برای بذاریم خب_

 ! بیان بگیم هم

 

 !واقعا؟_

 

 !نه که چرا آره_

 

 !شه می عالی وای: گفت ذوق با یارا

 

 ! که عاشقتم: گفت و بوسید را  کیا ی گونه

 

 ... داد تکان طرفین به سری و زد  لبخندی کیا



 

 این های  بازی بچه عاشق که بود کم عقلش حتما

 !بود شده دختر

 

 ...خورد زنگ  یارا تلفن

 ...کرد نگاه اش صفحه به

 !بود شهیاد

 

 را تماس صدای و نشست اش پیشانی روی اخمی

 ...بست

 

 نمی جواب چرا بود؟ کی: پرسید کنجکاوی با کیا

 !دی؟

 

 !نبود کسی: گفت  و آورد باال سر تند یارا

 

 ...کرد نگاهش تعجب با کیا

 !بود؟ شده هول چرا



 

 ! گوشیتو من به بده_

 

 ... شد اش خیره درشت چشمان با یارا

 

 !بهت؟ بدم گوشیمو چی  برای! چی؟_

 

 کنی؟ می قایم من از که کیه ببینم خوام می_

 

 چیه؟ قایم تو؟ گی می چی: گفت عصبانیت با یارا

 !بدم جوابشو خواد نمی دلم قهرم باهاش دوستمه

 

 ...رفت کافه خروجی سمت به و شد بلند جا از

 

 سر پشت و گذاشت منو الی  پول مقداری عجله با کیا

 ...رفت یارا

 



 یارا؟ _

 

 ... داد می ادامه راهش به و کرد نمی اعتنایی  او اما

 

 !کن صبر_

 

 خود سمت به را او و کشید پشت  از را بازویش

 ...چرخاند

 

 !ری؟ می کجا! وایسا گم می بهت_

 

 و داد هول عقب به را او  ی سینه دستانش کف با یارا

 ! کن ولم: گفت

 

  سوار بیا میاری؟ در چیه   بازیا بچه این شد؟ چی_

 !رسونمت می بری بخوای هرجا شو ماشین
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 کرد می پایین باال را دستش که هنگامی  حرص با یارا

 !داری شک من به تو: گفت

 

  نه: گفت و کرد نگاه او به خورده یکه کیا

 آخه؟  دارم  شک بهت گفته کی...دیوونه

 

 می چرا  بهم،پس نداری شک اگه! بینم می دارم_

 کنی؟  چک گوشیمو خواستی

 

 ببخشید: گفت و  زد موهایش  در چنگی کیا

 ! اصال خوردم گوه کردم،  غلط...ببخشید

 نه؟ یا کنی می بس

  کردن دعوا برای ظرفیتی  خستم خیلی امروز  من یارا

 !ندارم

 



 ... شد ماشین وارد  و کرد نگاهش کرده بغ یارا

 

 !شهیاد  به لعنت

 

 با و شد خیره کرد می رانندگی جدیت یا که کیا به

 !ببخشید: کرد زمزمه پشیمانی

 

 چرا من! من  عزیز آخه: گفت و کشید عمیقی نفس کیا

 !باشم؟ داشته شک  بهت باید

 !کردی رفتار مشکوک خودت تو خب

 زنگ من به که کسی ببینی شی نمی کنجکاو باشی تو

 !کیه؟ ندادم جوابشو من و زده

 

 ... داد تکان سری یارا

 

 سمت به خودش و رساند رهاورد  ی خانه به را او کیا

 .... راند کوروش خانه

 



 ~~~~ 

 

 میای؟  کجا از ! خبر؟  چه_

 

  خونه رسوندمش االنم بودیم بیرون یارا  با هیچی_

 ! خالش

 

 نزدیکه رهاورد خونه: پرسید هوشیاری با کوروش

 اینجا؟  به

 

 ! هستش فرشته خیابون آره_

  خرید ازش  همیشه قبال بابا که مارکته سوپر اون کنار

 !کرد می

 

 ! اینطور که

 

ی: گفت و شد ولو کاناپه روی کیا  شرکت؟  از اومدی ک 

 



  زنگ بهت خواستم می اتفاقا! شه می  ساعتی یک_

 مروارید...دانا خونه بریم که اینجا بیای بزنم

 بیاید گه  می بهم مدام مدتیه طفلی! کرده دعوتمون

 پیش برام کاری بار هر من خب ولی.. شام خونمون

 ...بریم امشب  بود قسمت دیگه اومد

 

 !گرم مروارید دم : گفت و تکاند را کتش کیا

  معده زخم خوردم فود فست روزا این انقدر خدا به

 !گرفتم

 

  پیش چطور یارا با: گفت و داد تکان سری  کوروش

 ره؟ می

 

 !نیست بد: گفت و کشید عمیقی نفس کیا

 ... شد بحثمون یکم امروز

 ! بچست هنوز
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 ! شد؟ بحثتون چی سر_

 

 شلوغ گفتم بهش امروز! داره مشکوک تماسای_

  داره شم  نمی متوجه و  خنگم من انگار..کرد کاری

!  شده موفق  کنه فکر بذار! کنه می  پرت حواسمو

 !کاراش از میارم در  سر باالخره

 

 : گفت و کشید زانویش  روی دستی  کوروش

 !کنم تعریف برات رو چیزی یه باید من

 !یادته؟ رو بودیم گرفته صدر پروژه برای که مهمونی

 

 !خب؟..یادمه آره: گفت و کرد فکر کمی کیا

 

 !دیدم بار اولین  برای رو یارا شب اون من_



 دختر یه جیغ صدای که بکشم سیگار  یه رفتم

 !بود یارا..شنیدم

 

  اونجا یارا : پرسید جدی و شد خارج  تکیه از کیا

 !کرد؟ می چیکار

 

: گفت و برداشت زمین روی از را تیشرتش کوروش

 زندگی ای خونه توی! شهیاد! داره پسرعمو یه یارا

 ! پیگیرشه هم خیلی قضا از..هست یارا که کنه می

 

 خودش یعنی..داره پسرعمو یه دونم می  من: گفت کیا

!  بود نزده  حرفی چیزا این راجب هیچوقت ولی..گفت

 !گی؟ می بهم اینو االن چرا تو

 

 ربطی من به! بگم بهت هم االن نبود قرارم_

له دیدم ولی..نداره  بهت گفتم بچه این از  کنی می گ 

 !بگم

 

 ...زد چنگ موهایش در کالفگی با کیا



 

 ! منتظره دانا بریم شو آماده پاشو،پاشو_

 

 ... داد تکان سری کیا

 

  شلوار با  رنگ کرم پیراهن و رفت اتاق به کوروش

  پایش را سفیدش های کتانی..پوشید کتان  ای سرمه

 ...بست  را چرمش بند ساعت و کرد

 

 راه به دانا ی خانه سمت به شدن آماده از بعد

 ... افتادند

 

  خالی دست تا خریدند شکالت بسته یک راه سر

 ...نروند

 

 ... بودند ها آن ی خانه  در پشت بعد ساعت نیم

 



: گفت گشاده رویی با و کرد باز را  در مروارید

 !اومدید سالم،خوش

 

 داخل و دادند را پاسخش احترام با کیا  و کوروش

 ... شدند

  

 ...کرد پرت  کوروش آغوش در را خودش دو با دیار

 

 ! عمو سالم_

 

  فلفل سالم: گفت و گرفت گاز را اش  گونه کوروش

 چطوری؟! عمو

 

: گفت دانا  که داد می را جوابش  زبانی شیرین  با دیار

 ! زرگر برادران سالم

 ...بفرمایید

 

 ...نشستند ها   کاناپه روی



 

 ...آورد قهوه برایشان مروارید

 

 !بشین بیا زنداداش نکش زحمت: گفت کیا

 

 ! جان نوش..بابا چیه زحمت: گفت مروارید
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 و برگرداند خود سمت  به را کوروش ی چانه دیار

  باشگاه ببریم بودی داده قول من به تو عمو: گفت

 !بزنم ُمشت بهت

 

 .... خندیدند دیار حرف  این از همگی

 



 می االن از پدرسوخته: گفت  و داد قلقلکش کوروش

 !بزنی؟ مشت بهم خوای

 

 الهی!..مامانی زشته: رفت اش صدقه قربان  مروارید

 ...بشم زدنت حرف فدا

 

 دانا و مروارید از ترکیبی شد خیره دیار به کوروش

 ...بود

 

  های  چشم و مروارید از را اش فرفری  موهای

 ... بود برده ارث به دانا از را درشتش

 

 مشت بریم مردونه دوتایی دنبالت میام بعد هفته_

 ...بازی

 

 مشت دیار که گرفت دیار جلوی را  مشتش سپس

 ! حله: گفت و کوبید او به  را کوچکش

 



 ...بوسید محبت با  را سرش و خندید  کوروش

 

  photo shooting دیگه  روز سه کوروش: گفت دانا

 !نره یادت داریما

 

:  گفت و گذاشت میز روی را اش قهوه فنجان کیا

 !ندارم خبر من چیه؟ داستان

 

 یه گویا پرستشون  سر..گریمه مسابقه یه: گفت دانا

 عکسبرداری برای امسال..میاد دبی از که عربه شیخ

  تیم چرا تعجبم در فقط! بستن قرارداد ما شرکت با

  با خیلی عربه یارو این آخه! نگرفتن رو منصوری

 !  رفیقن منصوری شرکت معاون

 

 !باشم؟ الزمه منم: گفت و داد تکان سری کیا

 

 به کوروشم..آمادست که عکسبرداری تیم: گفت دانا

  اگه حاال هاست بچه سر  باال ناظر و سرپرست عنوان

 !شه  می بهتر بری بتونی هم تو



 

 برای مروارید که زدند گپ  کمی..داد تکان سری کیا

 ... کرد صدایشان شام صرف

 

 !کردیا کوالک امشب زنداداش به به_

 

 !جون نوش: گفت و خندید کیا لحن به مروارید

 

  غذا نوع دو مروارید..کرد نگاه سفره به کوروش

 ! کباب جوجه و سبزی قورمه..بود پخته

 

 ...نشستند هم دور پذیرایی در شام  صرف از بعد

 

  بالکن به کرد اشاره دانا به و شد بلند جا  از کوروش

 ...بکشد سیگار تا رود می

 

 و شد باز بالکن در که بود کشیدن سیگار  حال در

 ... شد  وارد مروارید



 

 

 ... کرد  خاموش را سیگار کوروش

 

 حرف  رهاورد با! کوروش؟: گفت  آرام مروارید

 ! زدید؟

 

 و شد خیره حرکت حال در های ماشین به کوروش

 !نیومد پیش فرصتش! نه: گفت

 

  حرف هم  با باید بشه دیر اینکه از قبل تا کوروش_

 !بزنید

 

 بشه دیر چی: گفت و کرد  نگاهش پوزخند با کوروش

  محرمیت یه  جز وسط این هم چیزی مگه! مروارید؟

 مونده؟

 

 !کوروش مونده_



 !عشقتون

 

  یه گردم می بر ندارم حوصله و حال مروارید بیخیال_

 شم می پشیمون سگ مث   خودم هم گم می بهت چیزی

 !شی می  دلخور تو هم

 !سرده هوا داخل برو

 

  آتش دیگری سیگار که  کرد نگاهش غم با مروارید

 ... زد می

 

  نگفتم بهت: گفت سر پشت از دانا که  رفت داخل به

 !نکن؟ دخالت
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  سینه روی دست و کرد نگاه  سرش پشت به ترسیده

 !دیوونه ترسوندیم: گفت و گذاشت اش

 

 ! بیرون بکش  قضیه این از پاتو  مروارید_

 !خوره  نمی کوروش درد به  دیگه رهاورد

 

 ! دانا؟ کنی می قضاوت چرا_

 ! دونی؟ می چیزی مگه

 تو ی  وظیفه اینا دوست یک عنوان به ضمن در

 !کشم می رو  جورش دارم من که هستش

 

! نداره ربطی تو و من به  قضیه این! هرچی: گفت دانا

  جور نیست الزم هم شما! خودشونن گیرنده تصمیم

  ۳۵ کوروش! نیستن بچه دیگه اونا! بکشی رو من

  بدم خط بهش اگر من..بالغه مرد یه  دیگه..سالشه

 ! کنم می توهین شعورش  به دارم انگار

 



 عقیدت با اصال: گفت و داد تکان سری  مروارید

 اونا..سوزه می براشون دلم فقط من.. نیستم موافق

  حرف هم با نیستن بلد ولی دارن دوست همو هنوزم

 غرق   دوتاشون! کنن  حل رو مشکالتشون و بزنن

 !بینن  نمی همدیگرو  که اونقدر..شدن غرورشون

 

 دونم می: گفت و بوسید را اش پیشانی عشق با دانا

  بردار شوخی اونا قضیه اما! جانم دونم می! عزیزم

  خودتو تو.. حرفاست این از تر پیچیده خیلی! نیست

 !نکن درگیر

 

  شیطنت با دانا که کشید نفس را تنش  بوی مروارید

 برای خیلی دلش گفت می مامان: گفت گوشش زیر

 !بره؟ بفرستمش امشب! شده تنگ دیار

 

: گفت و افتاد خنده به دانا دار منظور لحن از مروارید

 !ادب بی

 



کی_  درست  زنمونو ما نمیذاره که خر سر این! د 

 !کنیم؟ خلوت خانوممون با کی ما پس ببینیم حسابی

 

 و کوبید اش شانه به بود رسیده تازه که کوروش

  من دار نگه خودتو شما  لحظه چند من برادر: گفت

 ...خودم پیش برم می رو بچه

 

 پایین را سرش و  گزید لب خجالت با مروارید

 ...انداخت

 

 کرد ماچ را  کوروش ی گونه و خندید خیال بی دانا اما

 ! َمشتی جوووون: گفت و

 

 پذیرایی به و داد هول عقب به را او خنده با کوروش

 ...رفت

 

 مروارید که برگشت همسرش سمت به کیفور دانا

 بقیه پیش خجالت با  و کوبید بازویش به مشتی

 ! برگشت



 

  خانه به  خودش با هم را  دیار رفتن،کوروش هنگام

 خودش پیش  را دیار که بود شده ها شب  خیلی..برد

 ...داشتند عادت همدیگر به..بیاورد

 

 ~~~ 

 

  جمع زمین روی از را ها ل گو که همانطور رهاورد

 ! جاست همین  اشتباهت خب:  گفت کرد می

 !بگی رو شهیاد قضیه بهش باید

 

  راه از دختره گه می االن بهش؟ بگم چی من خاله_

 !آورده من برا دردسراشو نیومده

 

 داره؟ ربطی چه بزنه؟ حرفی همچین باید چرا_

 

 کنارش رهاورد که شد خیره او به کرده بغ یارا

 پسره گی نمی مگه! نشو  دیوونه: گفت  و نشست



  باهاش! دیگه کنه درکت  جوره همه باید پس خوبیه؟

 !نیست صداقت  از بهتر هیچی بزن حرف

 

! باشه: گفت و گذاشت رهاورد ی شانه روی سر یارا

 !گم می بهش بعدا

 

 مدرسه فردا که هم تو..وقته دیر..بخواب برو بدو_

 !نره یادت مسواکم..شی بلند تونی نمی داری

 

 ...رفت اتاق  سمت به بخیری شب با یارا
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 فیلم دیدن مشغول و کرد  کم را TV صدای  رهاورد

 ... زد می پرسه گذشته حوالی فکرش اما شد سینمایی

 



 ... گذشت می رویا عروسی از هفته یک

 

 ... بود آمده خواستگار  رهاورد برای

 

 شده دیوانه و بود شنیده  شبنم از را خبر این کوروش

 !بود

 

 !حرفم به بده گوش کوروش_

 

 من وگرنه کرد گیر رودربایستی  تو مامان خدا به

 ...ب میان فقط!..منفیه جوابم

 

  گوه: زد داد عصبانیت با هایش صحبت  میان کوروش

 ! خواستگاری بیاد ناموس بی خوره می

 

 صدای بدهد  را جوابش خواست تا و گزید لب رهاورد

 ...پیچید گوشش در خط طرف آن از ظریفی

 



 زنی؟  می داد چرا کوروش؟ شده چی_

 

 ! بیرون برو: گفت کوروش

  بیان امشب اونا اگر علی والی به رهاورد

 !کنم می خورد پاشونو قلم من خواستگاری

 

 ...کرد قطع را تماس و

 

 ... بود گرفته  استرس

 

  اینجا هنوز که تو  ا : گفت و شد اتاق  وارد ریما

 !رسن می االن شو آماده بدو! نشستی

 

  برایش مادرش که را  هایی لباس اکراه با رهاورد

  به قرمزی رژ  ریما اصرار به و پوشید بود  کرده آماده

 ...زد لبانش

 



 دوخت خوش زرشکی شلوار و کت دست یک لباسش

 ...بود

 

: گفت و  داد دستش به سفیدی و نازک شال ریما

 اسدی خانم شوهر! کنی سرت اینم گفت مامان

 !مذهبیه

 

 سال تا سال که بود مادرش دوست اسدی خانم

 آمده بزرگش پسر برای اکنون و دیدند نمی را همدیگر

 ! خواستگاری بودند

 

 رهاورد..رسیدند هایشان مهمان که بود هشت ساعت

  گفته مامان: بود کرده لج و نشسته آشپزخانه در

 ! نیستم بیار چای من..باشما

 

!  رهاورد عیبه: گفت و زد اش گونه به چنگی شهال

 ببری؟ منو آبروی خوای می! کنی؟ می لج چرا

 



  باال شانه  و نشست  میز روی تخسی با رهاورد

 ...انداخت

 

 نمیاین؟ چرا پس: گفت و شد آشپزخانه وارد ریما

 

  چای گه می! بپرس سفید چشم ازین: گفت شهال

 ! نمیارم

 

 خیله: گفت  و کرد دو  آن به نگاهی کالفگی  با ریما

  من! نشه باز اسدی خانم این دهن..برید شما خب

 ! میارم رو ها  چایی خودم

 

 لبخند پیروزی با که رهاورد به ای غره چشم شهال

 نذاشتی حیثیت برو پاشو! پاشو: گفت و رفت زد می

 !برامون

 

 ... شد جمع  وارد بیخیالی با رهاورد

 



 جا از بود چادری و قامت کوتاه زنی که  اسدی خانم

  عروس ماشاهلل: گفت و بوسید را رهاورد و شد بلند

 ! خوشکلم

 

 نمی! خوشکلم عروس! زارت: گفت دل  در رهاورد

 ! ست تشنه خون تون به بابایی  یه دونی

 

 باقی با و  نشاند لبانش روی مصنوعی لبخندی اما

 پسر دو و  دختر و همسر شامل که خانواده اعضای

 ... کرد پرسی احوال شد می اسدی خانم
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 !نبود خجالتی و رو کم دختر رهاورد



  ی صفحه لحظه چند  هر و نشست رویشان  به رو

  کوروش از خبری اما  کرد می روشن را موبایلش

 !نبود

 

 !دخترم؟  چیه تو نظر_

 

 اسدی خانم همسر به و آورد باال را سرش  رهاورد

یوض آقا»  ...کرد نگاه « ع 

 

 ! چی؟ راجب نظرم  ببخشید_

 

یوض  و کشید اش گندمی جو  محاسن به  دستی ع 

 ...خندید

 

 کردن مالی ماست استاد که  اش روحیه همان با شهال

 ! پرته حواساشون! دیگه َجوونن: گفت بود

 



 می رهاورد فقط که لبخندی با و کرد رهاورد به رو

  دوست» آقای: گفت است بدتر فحش تا صد از دانست

  اتاق تو برید ندارید مشکلی اگر گن می  «محمدیان

 !بزنید رو حرفاتون

 

 چه نه: گفت و انداخت پا روی پا راحت  رهاورد

  اتاق رم می لحظه چند من اجازتون با فقط! مشکلی

 !گردم می بر

 

 اتاقش سمت به شهال های غره چشم به  توجه بی و

 ... زد می شور دلش..بگیرد تماس کوروش با تا رفت

 

 ...شد اتاق وارد و بود گوشی در سرش

 

 !برن  کن ردشون نگفتم مگه_

 

 !آورد  باال را سرش کوتاهی  جیغ با

 



 خیره بود داده لَم تخت  روی که کوروش به شوکه

 ... شد

 

: گفت لکنت با و گذاشت قلبش روی را دستش

 اینجا ..ای...تو..ت

 

  برن کن ردشون نگفتم مگه! نکن پته تته  من واسه_

 ! براشون؟ ذارم نمی آبرو وگرنه

 

 تخت روی کنارش و رفت جلو شوکه  رهاورد

 ...نشست

 

  کنم می خواهش! کوروش: گفت و کشید عمیقی نفس

 !میاد  یکی االن برو

 

 !وای..ایستاد رهاورد قلب..شد باز شتاب یا اتاق در

 



 در را رویا که کرد نگاه  سرش پشت به ترسیده

 !دید در چارچوب

 

 !کنه؟ می چیکار اینجا این: گفت  تعجب با رویا

 

 آرام صدای بدهد را جوابش کرد باز دهان تا رهاورد

 ...آمد شهال شاکی و

 

 آوردی؟ رو دریده اون رویا_

 

  جیغش صدای تا گذاشت دهانش روی  دست رهاورد

 ...نشود بلند

 

 کشان کشان را او و چسبید را کوروش  بازوی سریع

 مونی می همینجا: گفت و برد اتاق حمام  سمت به

 !کنی نمی هم صدا و  سر..کوروش

 



  جوابش خواست و زد کمر به دست قلدری با کوروش

  بیرون بیا:  گفت و کوبید  حمام در به رویا که بدهد را

 !اتاق تو میاد پسره االن! کودن

 

 دست با که شد اش خیره زده َوق چشمان با کوروش

  ردش سریع بزنه حرف میاد فقط خدا به: گفت پاچگی

 !بره کنم می

 

 !بست را آن در و آمد بیرون حمام از و
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 وبا شد اتاق وارد یاللّه  ای با انیمحمد  دوست لیسه

 ...نشست یصندل یرو رهاورد ییراهنما

 



 گرشید نگاه و او به نگاهش کی استرس با رهاورد

 شق کله آن داشت امکان لحظه هر..بود حمام در   به

 !دیایب رونیب حمام از

 

 شما؟ ای کنم یم شروع من_

 

 !دییبفرما: گفت استرس با رهاورد

 

 که  همونطور: گفت و شد جا به  جا یکم لیسه

! هستم خانواده ارشد فرزند من دیدون یم خودتون

 یم دهنم به دستم الحمدهلل..بانکم کارمند و سالمه۲۸

 یتو رو شما من! دارم خودم اندازه به و رسه

 خوشم ازتون و دمید خانم  ایرو خواهرتون یعروس

 !گذاشتم ونیم در مامان با و اومد

 

  تعجب  باعث حمام داخل از یجسم برخورد  یصدا

 !بود؟ یچ یصدا: دیپرس بهت با..شد لیسه

 



 افتاد یزیچ البد...یچیه..ی ه: گفت پاچه  دست رهاورد

 !نیزم

 

 دارم دوست: گفت و داد تکان یسر لیسه

 !بشنوم ندتونیآ همسر راجب رو انتظاراتتون

 

: گفت  پرده یب و کرد حمام در به ی نگاه رهاورد

 !بگم ها خانواده ی جلو نخواستم من..راستش

 !ندارم ازدواج قصد اصال من لیسه آقا

 

 عجله با دی کن فکر کمی شما حاال: گفت  تعلل با لیسه

 !د یرینگ میتصم

 

!  کنم ینم فکر  ازدواج به اصال حاضر  حال در من_

 ...ندارم رو تشیموقع! تونم ینم یعنی

 



 قبول اگر! میکن ازدواج عیسر میخوا ینم هم ما_

 شیپ یچ مینیبب بعدش تا میش یم نامزد یمدت هی دیکرد

 !ادیم

 

  تیحال! االغ آخه» دینال  دل در و دیکش  یپوف رهاورد

 با رو هممون ادیم االن حمومه تو والیه اون شه ینم

 خوره؟« یم هم

 

 دخترک یجنگل  چشمان به را اش فتهیش  نگاه  لیسه

 ! کنم یم خواهش: گفت و دوخت

 !دیبد جواب بعد دیکن فکر هفته کی حداقل

 

 بود ادب از دور به..شد  اش رهیخ یکالفگ با رهاورد

 یم رد  اصرار همه  نیا از بعد را او  شنهادیپ اگر

 ... کرد

 

 !  باشه_

 



 و نشاند لبانش  یرو تی رضا یرو از  یلبخند لیسه

 !ممنون: گفت

 

 از هم با داد جواب لیسه سوال چند به نکهیا از بعد

 ... شدند خارج اتاق

 

 کاممون ها؟ بچه شد یچ: دیپرس ذوق  با یاسد خانم

 م؟ی کن نیریش رو

 

 زمان  هفته کی  خانوم رهاورد: گفت ریز  به سر لیسه

 !بکنن رو فکراشون تا خواستن

 

 ! انشاهلل ر  یخ: گفت و دیکش  شیزانو به یدست پدرش
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 با ایرو..کرد دعوت شام سفره سر به را یهمگ شهال

 از دور به رهاورد..کرد اشاره رهاورد به ابرو و چشم

  به..کرد قفل را اتاق در  و رفت اتاق به مادرش چشم

 ...گشود را  آن در کرد تند  پا حمام سمت

 

 شده سرخ کامال آن یدیسف که یچشمان با کوروش

 ...  شد رهیخ او به بود

 

 ! ؟ینکرد ردش یچ برا_

 

  زیچ همه که خودت: گفت  و انداخت نییپا  سر رهاورد

 رد رو  شنهادشیپ که بود ادب از دور! یدیشن رو

 !کنم

 

  را فکش و برد ورشی  سمتش به شتاب با کوروش

  هیتک حمام سرد یها یکاش به را سرش و دیچسب

 و برد او گردن شاهرگ یکینزد در  را سرش..داد

! رهاورد نزن حرف شرا.ک  نیا و ادب از من با: گفت

 !ست ین میحال یچ ی ه هیتخم اعصابم االن من



 

: دینال و گذاشت اش نهیس یرو  دست رهاورد

 ! کوروش

 

 ! کوفت_

 

  تر محکم را فکش کوروش که کرد نگاهش رنجش با

  در..آمدند جلو سمت به لبانش که یطور  داد فشار

! یمن مال تو: گفت صورتش از یسانت  کی ی فاصله

 نداره حق  یپدر یب وث  ید چیه! یمن مال! ؟ یدیفهم

 !کنم ی م پارش وگرنه سمتت ادیب

 

 کوروش ی رو نیا حال به  تا شد رهیخ او  به رهاورد

 ! بود دهیند را

 

 !«ی پسرحاج یشد تیترب یب چه» گفت دل در

 



  تخس رهاورد که کرد یم  نگاهش حرص با کوروش

 ...نک  یاشتباه کار من: گفت و انداخت باال ابرو

 

  را لبانش  حرص با کوروش..شد دوخته هم به لبانش

  در رهاورد ز ی ر یها ناله به  توجه یب و گرفت یم گاز

 به مشت با رهاورد..داد یم ادامه کارش به ، دهانش

 یم راست و  چپ به را سرش و دیکوب ی م او ی نهیس

  دیکش عقب  حرص با کوروش..کند شیرها  تا چرخاند

  امیب خوام یم گفتم بهت! رهاورد باش آدم: گفت و

  من نشده چهلش  هنوز! مرده عمم یول تی خواستگار

 زن خوام یم یخواستگار  میبر ایب  بگم یحاج به

 ! رم؟یبگ

 

 ! یاریم یالک  یها  بهونه همش: گفت  لج با رهاورد

 

 یم یروان! یروان: وگفت زد سرش در  یکی کوروش

 یگوه چه من! شده مرگ جوون جوونم ی عمه گم

 !بچه؟ الف هی تو دست از بخورم

 ! یکرد سیسرو منو دهن تو



 

 یکی کوروش که و کرد نگاهش بغض با رهاورد

 !یلعنت نکن  بغض: گفت و دیکوب سرش در گرید

 !شم یم یروان نکن یبارون  رو جنگال نیا

 

  او محکم کوروش که بود اش رهیخ همانطور رهاورد

 اش نهیس  به را رهاورد سر و دیکش آغوش در را

 ...چسباند

 

 !زنم یم حرف آقات با امیم فردا_

 

 یم یچ:  گفت و کرد بلند اش نهیس از  سر رهاورد

 ؟یبگ یخوا

 

  یم: گفت و داد هیتک او یشانیپ به یشان یپ کوروش

 !برم من بدش دخترتم یروان  بگم خوام

 

 ... دیگز لب و دیخند زی ر رهاورد



 

 ! وونهید_

 

 خودخواه و چالند بازوانش انیم محکم را او تن

 !هست  که نهیهم: کرد زمزمه

 

 خفه یصدا با ایرو..شد دهیکوب هم به محکم حمام در

  یهمگ ادیم مامان االن رون یب نیایب! ی هو: گفت یا

 !میر  یم چوخ به
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  ی کرده عرق یشانی پ یرو را دستش رهاورد

 هم با بعدا! باشه؟ برو االن: گفت و د یکش کوروش

 ... م یزن یم حرف

 



 ! ب َرنا یکن یم ردشون نارویا_

 

 رونیب  را کوروش و داد تکان یسر تند رهاورد

 ...فرستاد

 

 ...بود،رفت آمده بالکن راه  از که همانطور کوروش

 

 ایرو کنار و برگشت شام زیم سر تند رهاورد

!  بودم من  یآورد شانس: گفت لب ریز  ایرو..نشست

 !نذاشتم من اتاقت ومدیم داشت مامان

 

 رو: گفت و فشرد زیم  ریز از را دستش رهاورد

 ! ستین دستت

 

 تازه و رفتند انیمحمد دوست ی خانواده شام از بعد

 !شد شروع مادرش یها غرغر

 



  یخواب  قرص و رفت  اتاقش به یکالفگ با رهاورد

 ... دی خواب و خورد

 

 ...نشست کنارش و شد اتاق وارد پدرش بعد روز

 

  با کوروش دانست یم شد رهیخ پدرش  به استرس با

 !است گفته چه دانست ینم اما زده حرف او

 

 ! دارم حرف  باهات رونیب میبر شو آماده رهاورد_

 

  و شد آماده عیسر و کرد زمزمه ی چشم«»  رهاورد

 ...رفتند پرواز پارک به پدرش همراه به

 

 ...نشستند ها مکتین یرو

 

 هی یول  هیحساب آدم..زدم  حرف پسر نیا با من_

 تا هم نایا و شده فوت عمش نکهیا! هست یمشکل

 خودش کوروش! کنن ینم  یکار چیه ی متوف سالگرد



 تونه ینم گه یم یول یخواستگار  ادیب که داره عجله

  یب جور هی چون بذاره ونیم در رو نیا پدرش با

 !شه یم  محسوب براشون یاحترام

 

 ... کرد یم نگاه پدرش به دقت  با رهاورد

 

 قبول یول کنه« یم صبر رهاورد» گفتم بهش من_

 دیبا  خواستگارا نیا وجود با چطور گفت یم..نکرد

  ینامزد هی» گفت بهم! کنم اعتماد و باشه راحت المیخ

 بشه«  راحت  المیخ من تا میبد انجام خودمون نیب

 

 بود یگرید پدر هر دیشا..شد رهیخ پدرش به رهاورد

  استاد رستگار یعل یول دیکوب یم پسر آن دهان در

 یفرد شدت به او! نبود یفرد  نیهمچ حقوق دانشگاه

  نیا و! بود  یغرب فکر طرز  با طور  نیهم و آرام

 یم نشأت فرانسه در یزندگ  سال ستی ب  از ها رفتار

 !گرفت

 

 !رهاورده با میتصم گفتم بهش من_



 

 شما که یچ هر..دونم ینم من بابا:  گفت رهاورد

 میایب  دیداد ادی ما به خودتون شهی هم شما..دیبگ

  یتو هم قیرف نیبهتر..دیبزن  خودتون به رو حرفاتون

 هی شما  یول کنار کشه یم تیزندگ ی روزا نیبدتر

 اما..ندارم یحرف من! دیبود  ما یبرا یشگ یهم دوست

 !مندم  عالقه کوروش به که دونم یم رو نیا

 

 متفکر یعل..انداخت نییپا  خجالت یرو از را سرش

 ! ماست از متفاوت یلیخ خانوادشون: گفت

 

  خوب یا  خورده و سال کی نیا یتو!  دونم یم_

 ...شناختمشون

 

 هم یتعصب اما ستمین یرتیغ یب پدر من رهاورد_

 رو من  وسط نیا یزی چ هی یول! کنم ینم برخورد

 !دهیم آزار

 

 بابا؟ یچ_



 

 !دیبش محرم  سال کی نیا یتو گهیم پسر نیا_

 

 ...کرد نگاه پدرش به زده شوک رهاور
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 سر! پدرم همون پسر من» گه یم: داد ادامه پدرش

  حضرت و ابوالفضل حضرت  یها چاک نهیس ی سفره

 یرو اسمم یوقت  ستین قاموسم تو! شدم  بزرگ عباس

 !«باشه  حروم بهم ادیم دختر هی

 

  گفت دل در و کرد یم نگاه پدرش به تعجب با رهاورد

 یم منو راه به راه چطور!  مارمولک کوروش  یاَ » 

 در یباز االن..نداره ی اشکال یکن یم  بغل و یبوس

 !«فالن؟ و  ام یمذهب و دیمق من یآورد



 

 !مهمه برام تو نظر یول نگفتم یزیچ من : گفت یعل

 

 پس؟ یچ مامان:  گفت رهاورد

 

 شما بعدشم!  بشه مطلع هیقض نیا از دینبا یکس فعال_

 موقته! ستین که دائم عقد دیبش هم محرم دیبخوا اگر

  یم که من.. ادیب سر بچه نیا ی عمه سال که یوقت تا

 برنده  برگ هی خواد یم! هیچ پسر نیا درد دونم

 باالخره! باشه راحت تو بابت از الشیخ  تا باشه داشته

 ! یکن ازداج یبخوا که دهیترس  چشمش

 

 ...بود ریدرگ فکرش رهاورد

 !بود؟ چه درست میتصم

 

 شش من: کرد زمزمه و شد رهیخ دست دور به یعل

 از رو من  و گرفت طالق مادرم از پدرم که بودم ماهه

  قانون طبق..کرد مهاجرت فرانسه به و کرد جدا مادرم

 یول بود  مادرم با یسالگ هفت تا من  حضانت رانیا



 مادرم از رو من راحت یل یخ داشت که  ینفوذ با بابا

 ...گرفت

 ! بودم پسر چون البته

 ...گذاشت مامان شیپ رو شاهت عمه

 ... کرد ازدواج ولتی و اسم به یزن  با فرانسه تو

  کال که بابا...کرد بزرگ اون منو..بود لی وک ولتیو

!  کرد تموم حقم در رو ی مادر ولتیو! نبود حواسش

!  کرد حقوق  یایدن به مند عالقه منو که بود اون

 ستیب..شدم  حقوق دانشگاه وارد و خوندم رو درسم

 به..دیرس رانیا از مادرم فوت خبر که بودم ساله

  رانیا به ها  سال اون یط  در یبار چند..برگشتم رانیا

 ! بودم اومده

 شهال! دمید رو شهال که بود ها مراسم نیهم یتو

 دلم و دست که بود اونجا! بود شاهت عمه دوست

 یول برگشتم فرانسه به..شدم  عاشقش و  دیلرز براش

 با..رفت ینم  رونیب مغزم از بایز دختر  اون ی چهره

 یول شد خوشحال  برام ی کل..گذاشتم ونیم در ولتیو

 گرفتن موافق بابا..کرد مخالفت شدت به دیفهم که بابا

 از شه یهم من اما..نبود من یبرا یرانیا همسر

  دانشگاه یتو یحت و  ومدیم خوشم ی شرق یدخترا



  یها  مخالفت تمام رغم یعل ..بودن یشرق دوستام اکثر

! یخواستگار  میرفت و میاومد رانیا به ولتیو با بابا

  شاهت عمه و مینبود بلد رو رانیا رسوم ما که البته

  یم..نبود یراض شهال پدر..کرد کمک بهمون یلیخ

  دادم قول بهش منم باشه« دیبا پدرت ت یرضا» گفت

 دلمون باس ما» گفت شاهت عمه..کنم  یراض بابامو

 هی نه؟ ای  هست یبرا دختر نیا باشه داشته قرار

  و اومد ؟ی چ گهید» گفت پدرش!« ی،نامزد ینشون

 یدست  یدست دخترمو من برنگشت و رفت پسره

  بهانه و عذر انقدر شاهت عمه نار؟« وسط بفرستم

 میدار آبرو محل تو ما» گفت پدرش که آورد

  عقد ای ،ی بذار اسم دخترم رو یتون ینم  ینطوریهم

 به رو ما و ریخ  به رو شما ای دیکن یم موقت

 ینم خودم پوست در یخوشحال  از که من!« سالمت

 فرانسه به خودم شهال،  با موقت عقد از بعد..دمیگنج

 کردنش یراض بود سخت..کنم یراض بابامو تا برگشتم

 یسال سه مادرتون با ازدواج از بعد! شد باالخره یول

 بعدش و شه تموم درسم تا میکرد یزندگ فرانسه

 ... ران یا میبرگشت

 



 مادر و پدر یزندگ داستان به لبخند با رهاورد

 ... داد یم گوش  زشیعز
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  ندازه یم خودم ادی منو کوروش: گفت خنده با یعل

 ! هوله که بس

 

 ...انداخت ریز به  سر رهاورد

 

 نظرت؟  خب؟: گفت و کرد نگاهش یاریهوش با یعل

 

 ! دونم ینم_

 

 ینم: گفت و انداخت رهاورد ی شانه دور دست یعل

 !گه؟ یم یچ دلت!  نشد که دونم



 

 بود آرامشش مامن که پدرش ی شانه به  سر رهاورد

 ! دیبگ شما یچ هر: گفت و داد هیتک

 

 خودتم معلومه که نطوری ا: گفت و دیخند مردانه یعل

 االن می بر پاشو پاشو!  سوخته پدر ی ستین لیم یب

 نیا با من! َکنه یم رو مون کله زنه ی م زنگ شهال

 یم گوششو کمی اول یول زنم یم حرف پررو بچه

  دختر یاحد به ها یراحت نیهم به من مگه! بعد تابونم

 ! دم؟ یم

 

 ... دیخند زی ر رهاورد

 

  فکر طرز و  دیدانشگاه استاد که شما! سوال؟ هی بابا_

  بچه نای س نکهیا بابت  چرا پس..دیندار هم یا بسته

 ...و نیماش و  خونه و بوده یپرورشگاه

 

 چیه من شاهده خدا: گفت و دیپر حرفش انیم یعل

  ازدواجشون با نایس بودن یپرورشگاه  خاطر به وقت



 مادر ای پدر آدم یوقت..رهاورد  نیبب..نکردم  مخالفت

!  داره قرار بچش  هاش تی اولو تمام رأس در شه یم

! پدرم کی منم! خواد یم  اوالدش یبرا رو ها نیبهتر

  کی باشم داشته که یا دهیعق و تفکر نوع هر از جدا

  ی  خواستار هم اون داره وجود من در  یفطر زیچ

  فشار تحت رو  نایس نکهیا! هامه بچه یبرا  ها نیبهتر

 ری تاث تحت یکم دارم قبول.. خونه دنیخر یبرا گذاشتم

  یبرا شترشیب بخش اما..بود خواهرم  یها حرف

  یطور نیهم تونم ینم  که من! بود  م بچه آرامش

  هام ینگران فقط من! هان؟ بخت ی خونه بفرستمش

 به رو م یتصم هم آخر  در که یدید..کردم  بازگو رو

 ...گذاشتم ایرو خود ی عهده

 

 شیبرا پدرش  یها حرف..داد تکان یسر  رهاورد

 ...بود معقول و یمنطق

 

 

 ~~~~~~~ 

 



 حال«  »زمان

 

 ! لطفا شو  بلند جات از_

 

 یصندل یرو از بود نقش  زیر یدختر که رهاورد مدل  

 ...ستادیا شیرو  به رو رخ تمام و شد بلند

 

 یکم را بود کرده آماده او بدن یبرا که  یرنگ رهاورد

 که یا پوسته کردن یکار  رنگ به شروع و زد َهم

 ... کرد بود دهیپوش مدل

 

 ره؟ یم  شیپ چطور_

 

  تا! خوبه: گفت کند نگاه شبنم به آنکه  بدون رهاورد

  رو ریبگ ار یب سشوار بدو..تمومه گهی د ساعت کی

 !بشن خشک زودتر رنگا بدنش

 

 ... شد مشغول  و آورد سشوار شبنم



 

 از ها دهیا نیا! رها ازش اومده خوشم یلی خ یول_

 !اد؟یم فکرت به کجا

 

 و زد یلبخند تنها او ی ها فیتعر مقابل در رهاورد

 ... نگفت چیه
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  فیظر لیدل  به..بود کرده انتخاب  وسواس با را مدلش

 زن را  مدلش بود کرده خلق که یکاراکتر بودن

 یها کننده شرکت که یصورت در بود کرده انتخاب

 مرد یهمگ بودند کرده انتخاب که ییها مدل گرید

 ... بودند

 



 دیکش ظرافت و وسواس با را مدل بدن ی رو  یها رگ

 را بود درآورده مدل سر یبرا که ین یسنگ طرح و

  صورتش میگر به شروع و کرد میتنظ سرش یرو

 ... کرد

 

 داشت که ی ظرافت لیدل به کار بودن ترسناک نیع در

  رهاورد  که یزیچ قایدق..کرد یم جلوه مرموز یکم

 ! خواست یم

 

 و آورد  یگرید سشوار و زد تیرضا از یلبخند

 ...شد مشغول زین خودش

 

 گهید ربع  کی تا: گفت و شد وارد  صحنه اریدست

 !دیباش آماده..صحنه ی رو انیب دیبا کاراکترهاتون

 

  صحنه یرو:  گفت و داد مدل دست به یخنجر   رهاورد

 ؟یاوک یریگ  یم یتدافع حالت داورا یجلو یر یم که

 ! یکن یباز خوب نقشتو دیبا

 



 ... داد تکان یسر مدل

 

 یبار چند را کرد یم اجرا دیبا که ی حالت  رهاورد

  کرد تکرار را همان نیع مدل یوقت و داد انجام شیبرا

 ...زد تیرضا از یلبخند

 

 ادیب اول کاراکتر: گفت و شد وارد دوباره پسر همان

 ! صحنه یرو

 

 بود^ it کاراکتر از یکپ  انگار که یمدل  به رهاورد

 ...کرد نگاه

 

 را نقشش داورها  یرو به رو و رفت صحنه یرو به

 ...کرد اجرا

 

  بزرگ یا جثه با بود سر دو  یوالیه کی دوم کاراکتر

 ...ترسناک و

 



 ییها گوش با  رنگ یآب یاسکلت  جن کی  سوم کاراکتر

  خاص و  جذاب رهاورد نظر از که بود دراز و بلند

 ...کرد یم جلوه

 

 ...بود رهاورد مدل نوبت

 

 کرد اجرا را نقشش داوران یجلو و رفت صحنه یرو

 ...ستادیا کاراکتر گرید کنار و

 

 ...رفتند صحنه ی رو  هم گرید  کاراکتر هشت

 

 ...بودند یعکسبردار  مشغول عکاسان

 

 ... آمد یکس  با شبنم یپرس احوال یصدا

 

 به رو کوروش با که برگشت ها آن سمت به رهاورد

 ...شد رو

 



  َزرُمد«» شرکت از پروژه نیا عکاسان که دانست یم

 !نداشت را کوروش دنید انتظار اما هستند

 !نبود؟ شرکت ریمد مگر

 آمد؟  یم خودش  را ها مکان نطوریا چرا پس

 !بفرستد خود یجا  به ناظر کی  توانست یم

 

 اعتماد یکس به البد! چه؟ من به» گفت دل  در رهاورد

 !«نداره

 

 

 

 *** 

 به هیشب  که it لمیف یاصل نقش(=  it کاراکتر^) 

 است  دلقک
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  کاراکترها  اتی جزئ یبررس مشغول کینزد از داوران

 ..بودند

 

 ...بودند عرب داور دو و یرانیا داور دو

 

  راجب و  رفتند یم جلو یکی  یکی کاراکترها خالقان

 ... دادند یم حیتوض شان یکاراکترها 

 

  راجب  تسلط با و رفت داوران شی پ زی ن رهاورد

 ... کرد ارائه  یحاتیتوض کاراکترش

 

 ...دید یم داوران چشمان در را اقیاشت برق

 

  شانیها یصندل یرو داوران کاراکترها یمعرف از بعد

 ... دهند انجام را یینها یریگ میتصم تا نشستند

 



 یاسترس و بود مسلط خود به که رهاورد به کوروش

 !کرد نگاه شد ینم  دهید او در

 !بود خودساخته دختر نیا چقدر

 !نداشت؟ استرس یا ذره یحت

 

 ! نکن نگاش ینطوریا: گفت  آرام شبنم

  ی هفته کی بود شاهد خودم! کرده تالش یلیخ اون

  اصالح و دیکش یم برگه یرو رو کاراکتر طرح تمام

  یبرا رو توانش تمام که یآدم  بگم خوام  یم! کرد یم

 یاسترس گهید کنه یم تالش و ذاره یم یکار هی

 !نشه ای بشه واقع ثمر مثمر تالش اون چه  حاال! نداره

 

 نایا نیب کاراکترش: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 !ده یم جلوه

 

  آخر خوبه: گفت رلبیز  و زد مرموز  یلبخند شبنم

 !شلغم یکرد اعتراف

 



 !؟یگفت یزی چ_

 

 !  نه: گفت و  کرد جمع را  لبخندش شبنم

 

 ... دیبنداز ینگاه هی عکسا به شه یم  زرگر جناب_

 

 دنید مشغول  و رفت عکاس پسرک سمت به کوروش

 ...شد ها عکس

 

 داشت یمجر  حکم آنجا در که یکس  بعد قهیدق چند

 ...کنند انتخاب را برتر نفرات خواهد یم  که کرد اعالم

 

 ... ستادندیا کاراکترها کنار  مورهایگر

 

 به را همه و گذاشت یم ها  موریگر سر به سر یمجر

 ...انداخت یم خنده

 

 !جینتا اعالم جذاب بخش به میرس  یم..خب_



 یآقا یطراح  به! کایسان..جز ستین یکس سوم نفر

 صداقت« اعال»

 

 ... زدند دست یهمگ

 

 !بود  دراز یها گوش با الغر جن  همان کایسان

 

 به! موندیرا..اعصاب ی ب و جذاب کارکتر دوم نفر_

 ش«یدرو پرند»  خانم  یطراح

 

 !بود شده حضار ی خنده باعث اعصاب یب آن

 

 با بچه پسر کی..کرد نگاه موندی را به رهاورد

 ...دست در یکشاورز داس و رغضبیم یچشمان

  اریبس را او شیکابو کاله و  یگاوچران کهنه یها لباس

 !بود کرده خاص

 



 نیا مرموز و جذاب مدل..جز  ستین یکس اول نفر و_

ن..مسابقه  !ساد 

 

  همه از زودتر عوامل نی ب از شبنم یشاد غیج یصدا

  تالش باالخره..زد تیرضا  از یلبخند رهاورد..شد بلند

 به و زد داوران به یلبخند..داد جواب شیها

  سوک محو چند هر یلبخند..شد خم یکم احترامشان

 ... زد دست  دخترکش  یبرا و نشست کوروش لبان

 

  و افتاد کرد یم قشیتشو که او به رهاورد خندان نگاه

 یم دست او یبرا کوروش..دیلرز نه یس در قلبش

 !زد؟

 

 چون و کرد یم احساس خود در مضاعف یانرژ  کی

 ! شد یم تشیعصبان باعث دانست یم را لشیدل
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  یریتصو تماس شبنم با نیحس مسابقه انیپا از بعد

 شد؟ یچ جینتا ها بچه: گفت و کرد برقرار

 

 ! نیحس شد اول رهاورد: گفت ذوق با شبنم

 

 مانیا بهت من رها نیآفر: گفت یخوشحال با نیحس

 !داشتم

 

  بهم یلیخ هم تو..نیحس ممنون: گفت و دیخند  رهاورد

 ! راه نیا تو  یکرد کمک

 

 !میچاکر: گفت و دی کش یشانیپ به یدست نیحس

 

 !رستگار؟ خانم_

 

 بود مسابقه داوران از که عامر خیش سمت به رهاورد

 ! جذاب اریبس و ساله یس ی مرد..برگشت



 

 یم کیتبر: گفت و  زد رهاورد به  یلبخند عامر

 !بود معرکه کارتون..گم

 

 بنده به شما..ممنونم یل یخ: گفت تواضع با رهاورد

 ..دیدار لطف

 

: گفت و انداخت صورتش  به ینگاه یفتگ یش با عامر

  هم با یهمکار کی کینزد یا ندهیآ در مشتاقم یلیخ

 !میباش داشته

 

 یم را شانی ها حرف بود ک ینزد ها آن به  که کوروش

 ها عکس از شیبرا تند تند عکاس پسرک..دیشن

 آن و رهاورد به حواسش تمام او اما زد یم حرف

 بود رهیخ رهاورد به باز بناگوش  تا شین با که مردک

 !بود کرد یم یزیه و

 



  و بود رهاورد متانت با همراه یلبخندها به نگاهش

 نزن لبخند براش یجور  اون» خورد یم حرص

 !« یلعنت

 

  ریز یز یچ و شد کینزد  رهاورد به قدم کی عامر

 فرط از کوروش  دستان..کرد زمزمه  رهاورد گوش

 همه یب  ناموس   یب» شد  مشت تیعصبان و حرص

 ز« یچ

 

 زیه مردک آن فک ریز یمشت و برود جلو کرد قصد

َکرکش کلیه به که  ... بخواباند کرد یم نگاه ش 

 

  عیسر بود ها آن به دانگ شش حواسش که شبنم

 به را رهاورد عامر از یعذرخواه  با و شد عمل وارد

 ... دیکش  یگرید سمت

 

 ... بود رهیخ مردک آن به حرص با هنوز  کوروش

 



  رهاورد به و گرفت دست در را اوضاع عیسر شبنم

 ...بروند دیبا و است شده رشانید که گفت

 

 از هم  با بعد ربع کی و داد تکان یسر  رهاورد

 ... شدند خارج  ویاستود

 

  آمده شبنم نیماش با و بود اوردهین نیماش  رهاورد

 ... بودند

 

 !پنچره؟ چرا  نیا یوا_

 

 که کرد نگاه نیماش چرخ به شبنم ی وارفته یصدا با

 ! بود پنچر

 

 االن؟ میکن کاریچ: گفت و دیکش یپوف کالفه

 

 !نیماش تو  ندارم زاپاس! دونم ینم_

 



  دنید با بود شده نگیپارک وارد یتازگ به  که کوروش

 کردند یم نگاه نیماش چرخ به درمانده که دو آن

 ! رسونمتون یم دیش سوار دیایب: گفت

 

 داخل به ابرو با که کردند نگاه او به رهاورد و شبنم

 ... کرد اشاره نیماش

 

 را دستش شبنم که کند مخالفت کرد باز  دهان رهاورد

 ...برد نیماش سمت به و دیکش

 

 ! اماینم کوروش نیماش با من کن صبر  یلعنت شبنم_

 

 !نمیبب  بدو..یخور یم گوه تو_

 

 ! نفهم زبون_

 

  عقب یصندل یرو شبنم یها شگونین و زور با

 ...نشست



 

  نشسته جلو یصندل یرو کوروش کنار خودش شبنم

 ! بود یحراف  مشغول را ریمس کل و بود
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  ی نهیآ از..رساند اش خانه به را شبنم ابتدا کوروش

  و کرد نگاه بود نشسته پشت که رهاورد به وسط

 ! جلو ایب: گفت

 

 و کرد نگاه  چشمانش به م یمستق نهیآ داخل از رهاورد

 !راحتم: گفت

 

! ینیبش پشت که ستمین تی شخص راننده! ناراحتم من_

 ! نمیبب جلو بدو

 



 ...نشست جلو و دیکش  یپوف رهاورد

 

 آدرس؟ _

 

 ! رم یم کن ادهیپ آژانس هی جلو منو_

 

:  گفت و بست نقش کوروش لبان سوک یپوزخند

 نویا یول کنم؟ دایپ رو خونت آدرس یترس  یم ه؟یچ

 !برام ست هیثان دو کار کنم دایپ بخوام اگه بدون

 

  ابونیخ: کرد زمزمه و کرد نگاهش حرص  با رهاورد

 !فرشته

 

 ...دیچیپ را دوربرگردان و زد راهنما کوروش

 

 !ره ینم  شیپ خوب ارا ی  با رابطش گفت یم ایک_

 



 رو رابطشون نکنه: گفت و زد یپوزخند رهاورد

 ؟یگرفت یجد یلیخ

 

 !یر ینگ یجد  رو ها رابطه عادتته تو_

 

 ...رفت فرو رهاورد قلب و چشم در و شد خار کالمش

 

 !یباز بچه و یلجباز با نه! بزن حرف   ارای با_

 !آدم مثل

 

 یب را خود اما خورد  یم را خونش خون  رهاورد

 ... داد یم  نشان تیاهم

 

 و..داره یا شکننده هیروح ! ستین  من مثل ایک_

 نکهیا قصد به فقط خواهرزادت اگه! وابسته نطوریهم

  چهارتا و پست تا دو و بگذرونه  باهاش یصباح چند

  پز دوستاش شیپ تا بذاره پسرش دوست با یاستور

 !میبدون رو فیتکل بگو االن از بده



 

 !توعه داداش اراستی دنبال که یاون_

 

 مشکل ! گهید نیهم: گفت یتلخ  با کوروش

  بعد نداره رابطه از یدرک  هنوز اش خاله! نجاستیهم

 یعاطف ی   رابطه مگه! دارم توقع خواهرزاده از من

 منه دنبال اون یبگ که هی نطوریا مگه ست؟ طرفه کی

 !ستم؟ین رش یگیپ من و

 

  ی حوصله من..دار نگه خودتو  حد! کوروش بسه_

 !ندارم رو گذشته خیتار و پوچ یحرفا نیا

 

 راه به راه و یندار هودهیب و پوچ یحرفا  حوصله_

! هان؟ یزد یم لبخند کهیمرت اون مضخرفات یبرا

 ! بزنن؟ الس  باهات یدار دوست

 

 او صورت به و کرد بلند را  دستش فکر  بدون رهاورد

 !زد یلیس

 



 دور را دستش  و بست  محکم را چشمانش کوروش

 ... نرود در کوره از تا کرد سفت نیماش فرمان

 

  یم دندان با را لبش پوست  یخودخور  با رهاورد

 ... کند

 

 ...گذشت سکوت به ریمس

 

 نگه رهاورد  ی خانه ساختمان یجلو  کوروش

 ...داشت

 

  ی خونه آدرس : برگشت سمتش به تعجب با رهاورد

 !؟یدار کجا از منو

 

 !؟یبش ادهیپ  یخوا  ینم_

 

 !ممنوع اضافه حرف یعنی نیا

 



 کوروش از یلیس آن بابت تا آمد زبانش  نوک تا

 بابت اون مگه» دیشیاند خود با اما کند یعذرخواه

 !«بکنم؟ من که کرد یعذرخواه قلبم کردن کهی ت کهیت

 

 اش خانه سمت به و شد ادهیپ ن یماش از آرام

 یبرم قدم یام آ به که  او به ینگاه کوروش ..رفت

 و داد گاز شد ساختمان وارد یوقت و  انداخت داشت

 ...رفت
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 ~~~ 

 

 ! ارای  نکن اصرار_

 

 !خدا  رو تو خاله_



 

 !نه گفتم_

 

  برود اتاق به کرد اشاره ارا ی به ابرو و  چشم با شبنم

 ... کند یراض را رهاورد خودش تا

 

 رها؟ _

 

 ! نایکرد لهیپ..نه  گفتم شبنم_

 

 یخوشمزگ با نیدلو..دیبوس و کرد بغل را نیدلو

 و دیخند رهاورد..کرد یم ناز و زد یم  پلک شیبرا

 !گرفت  یم جان تُپُلَکش یها خنده با..داد قلقلکش

 

 ! من عسل   قند دلم؟ جون_

 

 رها؟ _

 



 هوم؟ _

 

 !هان؟ گهید نشکون رو بچه نیا دل و ایب_

 

 شبنم؟ چرا گهید تو: گفت و کرد نگاه شبنم به رهاورد

 چرا؟  گهید  تو ندارن خبر  یزی چ از اونا

 نیا از خوام یم یه من!  هست کوروشم گهیم داره

  دلم اگه من! ن؟ینیچ یم  برنامه شما کنم یدور مرد

 نمیبب دیبا رو یک بشم رو در رو آقا نیا با نخواد

 !هان؟

 

تی خ  ارواح» گفت دل در شبنم  !« ک 

 

  خوش میبر هم  با میخوا یم ما ؟یدار اون کاری چ تو_

 ! شیریبگ دهیناد یتون یم  تو..میبگذرون

 

  به تنها تنها: گفت و زد  یپوزخند تمسخر با رهاورد

  ؟یزن یم حرف ها بچه مثل  چرا! ؟یدی رس جهینت نیا



  محل امیب  یُچس جراینیت  مثل اونجا برم ؟یچ که مثال

  خواهر  ..من ز  یعز ؟یچ  که کنم کج خودمو و نذارم

ل یشد ُخل  تو آخه..من قشنگ  ..من  ییبال چه یشد چ 

  هی من اصال؟ یکن یم درک منو شبنم اومده؟ سرت

 شتریب یهرچ! کردم میقا کوروش  از رو  بزرگ قتیحق

 به بشم تر کینزد خانواده نیا به یچ   هر..نمشیبب

 !آخه؟ دیفهم ینم چرا! منه ضرر

 

 !یدون یم خودت: گفت و داد تکان یسر شبنم

 ُچس! بده خودت هم رو بچه نیا یها یمحل  یب جواب

 ! ها ارهینم  در گهید برق  به بزنه ُکنشو

 !نداره یربط من به کشمش ینم برق از گهید که منم

 

 یخانگ یرکاکائو یش و کرد نگاه او به کالفه رهاورد

  ختیر نیدلو  ریش شهیش در را بود کرده درست که یا

 ... داد دستش به و

 

  شیرکاکائویش خوردن مشغول  مولوچ ملچ با نیدلو

 ... شد



 

 ! هستن؟ ایک حاال_

 

 ...دیچسب را دلش و زد یا قهقهه شبنم

 

  به حرص با را یکاغذ دستمال ی جعبه  رهاورد

 ! مرض: کرد پرت سمتش

 

 و کرد یم خارج جعبه از یدستمال که همانطور  شبنم

  نشناسم رو تو اگه من: گفت دیکش یم  چشمانش ریز

 ! نکبت رمیبم برم دیبا که

 

  فقط! داره؟ یربط چه: شد وارد ا نکار  در از رهاورد

 ! باهاتون انیم ایک نمیبب شدم کنجکاو

  زیچ هی اول پاشو: گفت و دیکش لبانش به یدست شبنم

 یگشنگ دیبا مسلم طفالن  هیشب امیم نجایا..بخورم بده

 ! بکشم

 



 بود من ی عمه : گفت و کرد نگاهش تعجب با رهاورد

 لُنبوند؟ یم یماکارون داشت االن تا

 

 ! گشنمه گهید پاشو: گفت و دیخند شبنم

 

  مروین  مرغ تخم عدد دو و شد بلند  جا  از رهاورد

 ... کرد
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  و نیروژ با  ارای و ایک: گفت و نشست اُپن  یرو شبنم

 لَنگه فقط فعال..ادیم هم کوروش گفت ایک ..من و نیراد

 ! مییتو

 

 !دیکن  حال دیبر خودتون! دیمن لَنگه  خود یب_

 



ت شده!  یکرد غلط_ ش  رک   !برمت یم خودم با کنم خ 

 

 قطره که دیکوب  اُپن یرو حرص  با را تابهیماه رهاورد

  یباز یکول و شد دهیپاش شبنم دست یرو روغن یا

 !  وثید سوختم یآ: درآورد

 

 !گهید بود روغن قطره هی! ینخورد که ریت_

 

 ! نون! بده نون: گفت شبنم

 

 دستش به را نان و کرد نگاهش حرص  با رهاورد

 ... داد

 

 یواعظ یول : گفت خورد  یم یدولُپ که همانطور  شبنم

 نفر مورمیگر کرده پُر جا  همه رفته! کرد حال یلیخ

 ! شده مسابقه اول

 



  شرتکش ی پاچه  و کرد یا  گوجه را شی موها رهاورد

 ... دیکش نیپائ یکم را

 

 !شه؟ یم تموم ی ک   یلمبرداریف  یندار خبر_

 

 !شنبه سه بعد ی هفته  ادین شیپ  یمشکل اگه_

 

 بشه تموم پروژه نیا آخ:  گفت و دیکش  یپوف رهاورد

 ! خستم یلیخ! کنم ینم  قبول کار شنهادیپ مدت هی

 

 را تابهیماه و آمد نییپا اُپن از و داد تکان یسر شبنم

 !گذاشت نکیس درون

 

 ! بشورش حداقل نفهم:  گفت رهاورد

 

 ُشستن ظرف از که یدون یم رها: گفت  یزار با شبنم

 ! عشقم بوسه یم خودتو دست! متنفرم

 



 به رو رهاورد به توجه یب و آمد رونی ب اتاق از ارای

 ...نشست TV یرو

 

  زد..ریبگ  لیتحو: زد لب و آمد ییابرو و چشم شبنم

 ! برق به

 

  و گرداند سقف به رو رهیدا مین را شیها چشم  رهاورد

 ...شست را  ظرف و رفت آشپزخانه به

 

  صحبت  مشغول کاناپه  یرو ارای و شبنم کهی حال در

  و نشسته ینهارخور  زیم یصندل یرو  بودند،رهاورد

  پرسه گذشته یحوال فکرش..بود رهیخ یا گوشه به

 ... زد یم

 

 شد؟  یراض بابات باالخره یدید_

 

 ! دنیدو ماه سه بعد! بله_

 



 !درآورد یباز بدقلق  یلیخ رستگار  استاد ییخدا_

 

 !یاو: دیکوب شیبازو به ی مشت رهاورد

 

َکَرک آن و د یخند کوروش  آغوشش  در را  ش 

  صورتش یرو  انهیوحش که  را رهاورد ی موها..فشرد

 یم او از را او حواس و هوش و شدند یم پخش

 ... گرفت نفس و د یبوس ستاندند

 

 !دارمت که خوشحالم ی ا گهید وقت هر  از شتریب_

 

 !دارم دوست: کرد پچ پچ و زد یلبخند  رهاورد

 

 ! شتریب من_

 

 ...دیلرز بم و مردانه یصدا آن  یبرا قلبش

  

 ... آورد زبان به روز هر دیبا را داشتن دوست



  مراقبت و یپرستار  هم ها  حس نیتر یقو  از اگر یحت

 و خودت یبرا را عشق اتفاق..رندیم یم نشود

 ساده عبارات کی گفتن با  تنها کن تر با یز انتیاطراف

 !« دارم دوستت: »آسا  معجزه اما
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 ! کوروش؟_

 

 دل؟  جان  _

 

 ...شیها گفتن دل« جان  »  یبرا رفت یم  ضعف دلش

 

 ؟ یکن ینم  رها منو چوقتی ه که تو_

 



  یرو سر که او به و  دیچرخ پهلو  یرو کوروش

 ... کرد نگاه  بود رهیخ  سقف به و گذاشته شیبازو

 

 سر عمم سال کنم یم دعا  دعا دارم! ؟ی شد وونهید_

 گهید! ی خواستگار میایب کنم یراض رو یحاج ادیب

 ! ندارم طاقت

 

  رو یچ طاقت: گفت و کرد  نگاهش طنتی ش با رهاورد

 !؟یندار

 

 نیا طاقت: زد لب و برد جلو سر بدجنس کوروش

 !پدرو یب درد   کمر

 

  کوروش و دیچ یپ اتاق در رهاورد ی قهقهه یصدا

 هات خنده قربون جانم؟: گفت و دیبوس را لبخندش

 !بشم

 

  به بود زده مهیخ بدنش  یرو که را او یکم رهاورد

 !رفت  نفسم: گفت و داد هول عقب



 

 ... شد  بلند جا از و د یخند کوروش

 

 ...دیپوش و برداشت تخت ریز از  را شرتشیت

 

 اتمام از بعد  روز هر مثل رهاورد و بود ظهر از بعد

 آمده کوروش ی  خانه به اش یکار ساعت

 یم بر خانه به سپس و  ماند یم آنجا دوساعت..بود

 ..گشت

 

 ره؟ یم شیپ چطور  کارت_

 

 رو دهیجد شرکت نیا نظر که مینیا دنبال دانا با خوبه_

 ... ببندن قرارداد باهامون میکن جلب

 

 ... داد تکان یسر  رهاورد

 



  نایا دانا خونه فردا..نرفته ادمی تا یراست_

 !اره ید یدوسالگ تولد..میدعوت

 

 !ی فسقل دلم جون یا: گفت ذوق با رهاورد

 دیبا فقط..میبر کنم یم هماهنگ  خانوادم با من یاوک

 ! میری بگ بچه برا هم هیهد

 

 نیماش هی اتفاقا: گفت و کرد دیتائ را حرفش کوروش

 عصر فردا احتماال دادم سفارش براش بزرگ  یشارژ

  مونییدوتا طرف از  رو همون..رمشیگ یم رم یم

 ... مید یم

 

 !بود ایرو..خورد زنگ رهاورد تلفن

 

 دلم؟  جون_

 

 ؟یی کجا ؟یچطور رها سالم_

 



 !کوروشم با من...آممم_

 

 کارت ما ی خونه ایب پاشو! تو؟ یپالس اونجا باز_

 !دارم

 

 !س گرفته انگار صدات! افتاده؟ یاتفاق_

 

 ! گم یم  حاال ایب!..نه_

 

 ... اونجام گهید ساعت  کی تا یاوک_

 

 دیبا من: گفت کوروش به رو و کرد  قطع را تماس

 !ا یرو خونه برم

 

 ! جون َور برو: گفت و خاراند را اش یشان یپ کوروش

 

  ساختمان از و دیبوس را اش گونه و دیخند  رهاورد

 ...شد خارج



* 

 ! خب؟_

 

 خونه از زد کرد  یقات هم نایس! گهید یچی ه_

 ...رونیب

 

 ه؟یچ کارا نیا از شاه عمه  قصد فهمم ینم  واقعا من_

 

 به نکهیا نه! آزار داره آزار: گفت حرص  با ایرو

  داره دادم ی منف جواب مهندس« یآقا» یخواستگار 

 ! کنه یم یتالف

 

  یآقا» گفتن هنگام ایرو یاداها و لحن به رهاورد

 ... دی خند مهندس«

 

 !رفت؟ گذاشت یچ برا  نایس حاال_

 

 !بودم دوست کامران با ماه دو دیفهم_
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: دیپرس ناباور و گذاشت  دهانش یجلو  دست رهاورد

 !؟یبود نگفته بهش مگه

 

 نیا که بود نیا نشانگر ایرو ی درمانده نگاه و

 !کرده میقا نایس از را موضوع

 

 بچم کنم  فکر..رفت گذاشت..شد دعوامون شبید_

 !د یخواب باشگاه

 

  برو پاشو! پاشو: گفت و کرد فکر یکم رهاورد

  جمعست که امروز! اریدرب دلش از نش ی بب باشگاه

 ...ستین هم یکس له یتعط باشگاه

 



 !سلطان یسلطان:  گفت و شد بلند جا از ایرو

 

 رهیخ شد یم اتاق وارد که او به و دیخند  رهاورد

 ... شد

 

  بودم ایرو  ی خونه» گفت و گرفت تماس مادرش با

 برگردم«  خوام یم تازه االن

 

 که ییها لباس برود کار سر  به نکهیا از قبل بعد روز

 ...برداشت را بود کرده انتخاب تولد در  دنیپوش یبرا

 

 به..رفت کوروش ی خانه  به یکار ساعت اتمام از بعد

 رید شب و  است همکارش پسر تولد بود گفته مادرش

 ... گردد یبرم

 

 یم درست نهیآ در را شی موها که همانطور کوروش

  که بس کرد کچلم دیمروار شو آماده برو: گفت کرد

 ! زد زنگ



 

 ... رفت  اتاق به و دیخند  رهاورد

 

  با یگریج ی ساده زیشوم بود کرده انتخاب که یلباس

  یمشک یشلوار  جوراب..بود یمشک کوتاه دامن

 اش یمشک  بلند پاشنه کفش و کرد شیپا را یا شهیش

 ...دیپوش زین را

 

 برادرش با زدن حرف  مشغول ییرایپذ در کوروش

 !رانیا برگردد ندهیآ سال  تا داشت قصد ایگو..بود

 

 ... دی کش چشمانش به و برداشت را چشم  خط

  لبانش یرو  یکمرنگ رژ و زد شیها مژه به ملیر

 ... دیکش

 

 ضربه با بود شده تمام تماسش یتازگ به  که کوروش

 ... شد وارد در به یا

 



 نجارویا  اووووو: گفت و زد یسوت رهاورد دنید با

 ! پسر نیبب

 

 او کتف یجلو به ی آرام مشت و دیخند  رهاورد

 دیمال رهاورد ینیب به را اش ینیب کوروش..دیکوب

 ... گرفت گاز و دیبوس را اش ین یب نوک سپس

 

 ی آ_

 

 تو با امشبم  لباس انتخاب: گفت و د یخند کوروش

 ! جونور

 

 یم دست با را اش ینی ب نوک که همانطور رهاورد

 ... کرد غرغر دیمال

 

 راهنی پ و رفت کوروش یها لباس کمد سمت به

 و یمشک شلوار..کرد خارج  آن از یکمرنگ  یطوس

ت ها آن با یمشک ی مردانه کفش  آب از یخوب  س 

 با...بست دستش به را ساعتش  کوروش..آمد یدرم



 تن از را شرتش یت و کرد نگاه رهاورد به طنتیش

 ...درآورد
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 دهیکش کوروش شکم و نهیس عضالت به رهاورد نگاه

 به کوروش دست..داد قورت را دهانش آب و شد

 گرد چشمان با رهاورد که  رفت شلوارش کش سمت

 ! من؟ جلو! یاو: گفت

 

 ...نرود باال اش قهقهه ی صدا کرد یم یسع کوروش

 

 !ندارم یمشکل که من گهی د یزنم داره؟  یاشکال چه_

 



  رهاور که بکشد نییپا  را شلوارش تا برد دست و

  محکم را آن و رفت اتاق در سمت به و دیکش یغیج

 ...بست

 

 داد تکان نیطرف به یسر و د یخند کوروش

 !« یداشتن دوس »خنگ

 

 ...رفتند دانا ی  خانه به هم با

 

 را در دیمروار..بود کوروش دستان در ارید یکادو

 همان با بود تنش یاس ی بلند راهنیپ  کی..کرد باز

 تولد و دی بوس را او رهاورد..اش بامزه فر یموها

 و داد دست کوروش با دیمروار..گفت ک ی تبر را ارید

 ... کرد تشکر دو آن از کادو بابت

 

 کجاست؟ ارید_

 



 بچه کردن بوسش و شد دست به دست انقدر واال_

 !برد خوابش شد خسته

 

 ...دیخند  رهاورد

 

 !بگردم یاله_

 

 و دانا مشترک دوستان از اکثرا که ها مهمان سمت به

 یپرس  احوال و سالم و رفتند بودند  کوروش

  یبعض که شدند یم زوج پنج شامل دوستانشان..کردند

 کوروش گوش ریز رهاورد..داشتند زین  بچه ها آن از

 !کنم کمک دیمروار به رم یم: گفت

 

 با را او و فشرد هم یرو را چشمانش کوروش

 ... کرد بدرقه  نگاهش

 

 و کرد بلند سر رهاورد یپا یصدا دنیشن  با دیمروار

 !خوشکلم؟ جونم: گفت لبخند با او دنید با



 

 ... کنم کمکت  اومدم_

 

 نیبش ایب..زمیعز ستین یکار: گفت و د یخند دیمروار

 ... می کن بتیغ کمی

 

 شیرو به  رو و دیخند او ی بامزه لحن به رهاورد

 ...نشست ی ناهارخور زیم یصندل یرو

 

 !مرتبه؟ زیچ همه  کوروش با_

 

  ظاهر حفظ اما افتاد ایدر  یها تماس به  ادشی رهاورد

 ! یچ همه خوبه: گفت و کرد

 

 ! شکر خدارو_

 

 !کنه یم یبدخلق شده داریب ارید ایب دیمروار _

 



 دانا..رفت ار ید سمت به دانا حرف دنیشن  با دیمروار

 رفت یم َور یزیم رو ی  لبه با متفکر  که رهاورد به

 ...کرد نگاه

 

 !؟یفکر  تو_

 

 سمت به دانا ی مردانه یصدا با رهاورد یها شانه

  شلوارش بیج در را دستانش که او  به..دندیپر باال

 به نسبت دانا یها نگاه از..کرد نگاه بود کرده فرو

  او به یحس کی..کرد ینم افتیدر یخوب  حس خودش

 !دیآ ینم خوشش او از دانا گفت یم

 

 ادینم خوشت من از: گفت بود یُرک دختر که رهاورد

 !درسته؟
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 یستین تو مشکل : گفت و  خاراند را اش چانه با دانا

  من! اد؟یب خوشم ای ادیب بدم ازت دیبا چرا! خانم دختر

 !کوروشم منفعت فکر به فقط

 ! ستین سودش  به اطرافش و  دور تو وجود

 

 !ه؟ی چ  منظورت: کرد نگاه او به گنگ رهاورد

 

 ! ستین مهم_

 

 ...شد خارج آشپزخانه  از و

 

  مهم» درآورد شیادا یکج دهان و حرص  با رهاورد

  سگ ی  تو یدستا تو که دیمروار فیح!«  ستین

 !افتاده اخالق

 



 کوروش یوقت و کرد نگاه ییرایپذ به و شد بلند جا از

 کوروش دوستان از یکی همسر سارا از دیند را

 !زم؟یعز یدیند رو کوروش: دیپرس

 

 ...بالکن رفت_

 

 ...رفت بالکن سمت به و کرد یتشکر  رهاورد

 

 حرف تلفن با که یحال در دست به گاری س را کوروش

 ...افتی زد یم

 

  کن رونیب مغزت از فکرو نیا! کن گوش ایدر_

 ! باشه؟

 

 ... شد م یقا وارید پشت یتند رهاورد

 



! منم زنه یم حرف  نجایا  که یاون! کن  گوش تو نه_

  غلط من کردن ینم سفارش بابا حاج و عمو  اگر بوللّا 

 ! بکنم نکارویا کردم یم

 

 ............._ 

 

 ! شما خداحافظ  ...میزن یم  حرف بعدا_

 

 یم حرف شیعمو دختر با یچ ی درباره کوروش

 !بود ُگنگ شانیها حرف چقدر! زد؟

 

  بالکن وارد و کرد یا  یمصلحت ی  سرفه رهاورد

 یزی چ  مکالمه از و است دهیرس تازه ایگو..شد

 !دهینشن

 

 ! یینجایا گفتن ها  بچه_

 



 هی اومدم  آره: گفت و زد گارشیس به  یپک کوروش

 ! بخوره سرم به یباد

 

 !یبکش گاریس و_

 

 نیا راجب ما رهاورد: گفت تنگ یخلق با کوروش

 کم دناتوی کش گاریس یگفت تو! میزد حرف  موضوع

 !کنم یم کارو نیهم دارم منم کن ترش

 

 !یا کالفه: کرد نگاه  او به رهاورد

 

 با را اش  گونه و انداخت کمرش دور دست  کوروش

 !زمیعز نه: گفت  و دیبوس ولع

 

 !نبود یسوال جملم_

 

 ... دیکش یپوف و کرد  نگاه چشمانش به کوروش

 



 ! بسوزون رو ما سوختت پدر  یچشما اون با فقط تو_

 

 !یکن یم پرت حواسمو_

 

 !نشد؟ داریب ارید_

 

 !یکن یم عوض رو بحث_

 

 !؟یچ که! آررررره  آره: زد داد تیعصبان با کوروش

 

 به که کوروش نگاه..کرد نگاهش بغض با رهاورد

 او تا کرد بلند را دستش مانیافتاد،پش لرزانش ی چانه

 ی نهیس دستش دو با رهاورد که بکشد آغوش در را

 !بهم نزن دست:  داد هول را او

 

 ... شد خارج بالکن از یتند با و

 



  داد و دیکوب  بالکن یها نرده یرو را مشتش کوروش

 !کنه لعنتت  خدا: زد
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 دونفره مبل  یرو تنها رهاورد..رفت ییرایپذ سمت به

  شد متوجه..نشست کنارش کوروش..بود  نشسته یا

 او با بدنش تا کرد جمع را خودش یکم  رهاورد که

 تا کرد باز یکم را شیپاها قصد از..نکند دایپ تماس

  خواست رهاورد..بخورد رهاورد  ران کنار به شیزانو

  یم: دیغر یجد  و محکم کوروش که  زدیبرخ جا از

 !یر  ینم جا چیه  سرجات ینیش

 

  یجد کوروش که ییها زمان ..نشست جا  در رهاورد

 !برد یم حساب او از تینها یب شد یم

 



 او ینوع به و گذاشت مبل یباال را دستش کوروش

 ... دیکش آغوش در را

 

  یزنا نیبب! کنار بذار رو  ها یباز  بچه نیا رهاورد_

  و رقصنیم و خندنیم  شوهراشون کنار! رو مردم

 !گذروننی م خوش

 

 ینم میقا رو یزیچ زناشون از مردم یشوهرا  دیشا_

 !کنن

 

: گفت و شد رهیخ رخش  مین به  یجد کوروش

 !ه؟ یچ منظورت

 

 !یبگ  دیبا تو! دونم ینم من_

 

  سگو منه  بزن حرف  آدم مث   و؟یچ رهاورد  ویچ_

 ! نکن تر سگ

 



  که داد تکان بابا برو یمعن به هوا در  یدست رهاورد

 فرو ی هور رهاورد دل..گرفت را مچش  کوروش

  کرد یم  نوازش محکم را مچش کوروش..ختیر

  خواست چقدر هر شد  یم دردش باعث که یطور

  دهانش از «ی آ» صوت شبه و نشد اما کند مقاومت

 ...جست رونیب

 

:  گفت و کرد کم را دستش فشار تیرضا با کوروش

 !کنم ی م تی حال خونه میر یم شب

 

 ی خونه گردم یبرم من: گفت بغض با رهاورد

 !خودمون

 

 کنار زن یجا! ماست ی خونه  تو ی خونه_

 ! شوهرشه

 

  ینطوریا چرا: گفت و شد رهی خ رخش م ین به رهاورد

 ! ؟یکن یم

 



  خونه میر  یم: گفت کند  نگاهش آنکه بدون کوروش

 !م یزن یم حرف

 

 ...اما_

 

 ! سیه_

 

 ! شد خفه یواقع یمعنا به! شد خفه

 ! شد جمع مبل در کرده بغ

 ! بود نزده حرف  نگونهی ا او با حال به  تا که کوروش

 ...  و داد یم ناز را او شهیهم که یکوروش

 

 ... آمد رونیب فکر از  دیمروار شنگول یصدا با

 

 !نی برقص نیپاش! نمیبب نیپاش_

 



 به یخاص  حس چیه  یب که کوروش به رهاورد

: گفت دیمروار به رو و کرد نگاه بود رهی خ دیمروار

 !ستین حسش اصال!  ُمروا الیخیب

 

! روشن چشمم: گفت و زد کمرش به  دست دیمروار

 دومادش تولد جشن  تو خواد ینم پسرم مادرزن

 !برقصه؟

 

 ...دیخند یم او  یها  یباز وانهید به رهاورد

 

د یول: گفت و د یخند دیمروار  یشد دار دختر اگه..یج 

 !خودمه عروس   دخترت
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 و دیکش زور با را رهاورد و کوروش  دست دیمروار

 به شروع و  آمدند وسط ها  زوج..گذاشت یتیال آهنگ

 ... کردند  دنیرقص

 

 حلقه اش دردانه کمر دور را دستش کوروش

 دور را دستانش او از  تیتبع به زین  رهاورد..کرد

 دنیرقص به شروع آرام و کرد حلقه او گردن

 و گذاشت کوروش ی نهیس  یرو سر اریاخت یب..کردند

  یرو را اش چانه کوروش..دیکش نفس را تنش عطر

 هر..کرد تر تنگ را دستانش ی حلقه و گذاشت او سر

  کم او به تواند ینم باشد ناراحت  مرد نی ا از هم چقدر

 او در را عشق  شور کوروش تن یگرما! کند یمحل

 ...کشاند یم تعشق گودال به را او و پروراند یم

 

 صرف از بعد و جداشدند هم  از کیموز اتمام از پس

 ... برگشتند خانه به  ایهدا دادن و  کیک و شام

 

 گذاشته پنجره ی شهیش ی رو را دستش کی کوروش

 ... کرد یم یرانندگ ت یجد با و بود



 

 ! خونمون برسون منو_

 

 خونه میر یم: گفت و کرد نگاه او  به کوروش

 یر ینم  امشب بگو مامانت بزن زنگ! خودمون

 ! خونه

 

  مامانم وقت اون! کنم ی کار نیهمچ تونم  ینم من_

 !؟یمون ی م کجا رو شب پرسه ینم

 

 ! ایرو خونه_

 

  همه فکر زرگر جناب پس..شد بسته  رهاورد دهان

 !بود کرده  را شیجا

 

 شب گفت و گرفت تماس مادرش با یناچار  یرو از

 ...ماند یم ایرو  ی خانه را

 



  ی خونه امشب گفتم مامان به! سالم» داد امیپ ایرو به

 !« یند  یسوت باشه  حواست شمام

 

 ...کرد افتیدر  ایرو از یامیپ  بعد قهیدق چند

 

  کوروش به» شد سرخ بناگوش تا امیپ متن  خواندن با

  تونیعروس مراسم تو وگرنه نره ادشی التکس بگو

 !«هست بچتونم

 

 راهیب و بد یکم و ایرو بزند زنگ خواست یم دلش

 ...شود  یخال حرصش تا کند بارش

 

 یتند و شد اتاق وارد استرس با دندیرس که خانه به

 و شد اتاق وارد کوروش..کرد عوض را   شیها لباس

 ...کرد ضی تعو حمام در را   شیها لباس

 

 !بزن تویاصل حرف خب؟: گفت کوروش

 



 بهت انقدر ایدر یچ یبرا: گفت طاقت یب رهاورد

 ! زنه؟  یم زنگ

  یدخترعمو هی فقط ادینم نظر به: داد ادامه پوزخند با

 !باشه ساده

 

 ه؟ی چ  منظورت_

 

 که بزنم حرف یچطور ! واضحه  منظورم: گفت داد با

 بهت قهیدق به دم عموت دختر یچ یبرا! ؟یبفهم

 ما! ده؟  یم امیپ بهت یچ یبرا! زنه؟  یم زنگ

 !  میدیند گهید شوینطوریا یول میدیند کم دخترعمو

 

 یم چک  منو لیموبا تو : گفت یناباور با کوروش

 !؟یکن

 

 شعورمیب من مگه: گفت و د یخند تیعصبان با رهاورد

  باهات که یا قهیدق هر یوقت! کنم؟ چک تویگوش که

 باشم ییاستثنا کودک دیبا رهیگ یم تماس گذرونمیم

 !نفهمم که



 

 گهید رهاورد: گفت و کرد  نگاهش اخم با کوروش

 بود نمونی ب یزیچ اگه! ی بر یم سر حوصلمو یدار

 مگه! ؟ینی ب یم یچ منو! ومدمینم تو سمت  گهید که

  باهام مکان نقل و شرکت  یکارا یبرا ا یدر! وونم؟یح

 عمومه مال شرکت سهام درصد  ده! رهیگ یم تماس

 !ایدر به کرده واگذار که
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 ینم اما باشند دهیپاش رهاورد آتش یرو  یآب انگار

 خب..خ: گفت و گرفت ینفس! دیایب کوتاه خواست

 !زنن ینم زنگ  که همش

 

 قطعه آبم یدیر بد: گفت و کرد نگه او  به کوروش

 ! رها

 



  کوروش اَه: گفت و کرد نگاهش چندش  با رهاورد

 !باش مودب

 

 به ییرایپذ سمت به و کرد  نگاهش اخم با کوروش

 ها اردک جوجه مثل یمان یپش با رهاورد..افتاد راه

 ...شد روانه سرش پشت

 

 !گه ید نکن قهر! کردم اشتباه! دیببخش خب_

 

  پا حرص  با رهاورد که نذاشت محلش کوروش

 ...دیکوب

 

 لمیف و کرد وصل ونی زیتلو به را  فلش کوروش

 ... شد دنید مشغول و گذاشت یترسناک

 

 در و کرد دم یچا و رفت آشپزخانه به  عیسر  رهاورد

 کوروش..شود پخش عطرش تا انداخت ی محمد گل آن

 !داشت دوست نگونهیا را یچا



 !گرید کرد یم دایپ یراه دیبا یکش منت  یبرا باالخره

 

 ییرای پذ به و ختیر  یچا  کوروش و خود یبرا

  کوروش تنگ و گذاشت زیم یرو را ینیس..برد

  محلش  کوروش هم باز که داد هیتک او به..نشست

 خود گردن دور و گرفت را کوروش دست..نذاشت

 را خود کوروش..کرد لَش آغوشش در و انداخت

  یبرا قلبش اما داد یم نشان لمیف یتماشا  مشغول

  کرد یم لوس را خودش گربه مانند که کنارش  دلبرک  

 ... دیکوب یم

 

 ... کردم اشتباه باشه؟ گهید خوام یم معذرت_

 

 لوس را لحنش  و دیبوس محکم را کوروش ی گونه

 !باهام؟ قهره کوچولوم پسر: کرد

 

 رهیخ TV به دوباره و کرد او به ینگاه مین کوروش

 ... شد

 



 را گردنش و دی کش باال یکم را خود  رهاورد

 گونه..دیبوس را اش چانه و رفت تر  باال..دیبوس

 زد را خالص   ریت آخر در و یشانیپ ..ها چشم..ها

 ...دیبوس را  شیها لب..و

 

  یباز به بودند حرکت یب که را کوروش یها لب

 یرو کرد ی همراه با وادار را کوروش یوقت و گرفت

 ...دیبوس را او یشتریب شدت با و نشست او یپاها

 

  غیج یصدا  که بردند یم  سر به ینیریش  ی خلسه در

 ... کرد جدا هم از را ها آن یوحشتناک

 

 با و دیکش یغ یج زین خودش غیج آن دنی شن  با رهاورد

 ...کرد نگاه اطراف به وحشت

 

 !بود  ونیزیتلو: گفت و دیکش ی پوف کوروش

 

  یرو را دستش و کرد نگاه ها یزامب  آن به رهاورد

 ... گذاشت قلبش تند ضربان



 

 االن پدر یب وثید: کرد یم غرغر لب ریز کوروش

 ؟یکرد یم بلند تو نکره یصدا دیبا

 

 ... نخندد تا فشرد هم یرو را شیها   لب رهاورد

 

 ... کرد خاموش را ونی زیتلو یکالفگ با کوروش

 

 ! میبخواب میبر پاشو_

 

 تا کرد بلند شیسو به را دستش  ها بچه مانند رهاورد

  و کرد بلند را او یکاه پر  مانند کوروش..کند بغلش

  را رهاورد..کرد قالب او کمر دور را شی پاها رهاورد

 و کرد خاموش را برق و  خواباند تخت ی رو یآرام به

 ...گرفت آغوشش در و دیکش دراز کنارش زین خودش

 

  شک خودت به نسبت من داشتن دوست  به چوقتی ه_

 !بچه؟ باشه نکن



 

  نییپا باال را سرش کوچک یا  جوجه مانند رهاورد

  را شیپا کی و فشرد خود به را او کوروش که کرد

 در تنش ی محاصره  به را او کامال و انداخت او یرو

 ...آورد
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 ~~~~~~~ 

 

 ( حال زمان)

 

 !کجام؟ من خونست االن بچم! توعه رهیتقص همش_

 

 !یکرد وونمید رها یوا: گفت یکالفگ  با شبنم



 یچ نگران کنارشه هم ستاره گهید خونست  نیدلو

 !؟یهست

 

 ...درآورد را شیادا و داد تکان هوا در  یدست رهاورد

 

 ها برف  یرو سر با و  خورد سر شی پا لحظه همان

 بلند را او خنده با شبنم..دیکش یغیج و افتاد

 ... کرد  نگاه ها آن به کوروش..کرد

 

 ؟ یخور یم  یچا داداش_

 

 !دستت قربون  آره: گفت و کرد نگاه ایک به

 

 ...کرد جا ش یبرا فالسک  داخل از یچا فنجان کی ایک

 

 !کجاست؟  ارای_

 



  با: گفت دیپوش یم را شی ها دستکش که همانطور ایک

 !رن یبگ یاسک ل یوسا رفتن نی روژ و نیراد

 

  برف یرو  که رهاورد به و داد تکان ی سر کوروش

 رهیخ زد یم  حرف شبنم با یلجباز  با و بود  نشسته ها

 را شانیها  حرف ادشانیز نسبتا فاصله لیدل به..شد

  حفظ از  را رهاورد صورت  حاالت اما دیشن ینم

 یم حرف  یتخس و یلجباز با دارد دانست یم..بود

 ...زند

 

 نگاه بود رهاورد غرق که کوروش به مشکوک ایک

 !داداش؟: وگفت کرد

 

 !بله؟: گفت و کرد نگاه او  به کوروش

 

 !یچیه: گفت یدستپاچگ  با ایک

 

 ! بزن حرفتو_



 

: گفت و انداخت نییپا را سرش  کوروش یجد لحن با

! ست بچگانه کمی! بگم؟ یچطور ..یعنی..و تو نیب

 !اصال  کن ولش

 

 !بوده؟ یز ی چ رهاورد و من نیب یبدون یخوا یم_

 

 ... کرد بلند را سرش تعجب با ایک

 

  یدختر هی از ادتهی: گفت و زد یپوزخند کوروش

 !بودم؟ گفته برات

 

 ! د؟یشد جدا هم از که یهمون..همون: گفت ایک

 

 ! بود رهاورد دختر اون_

 

 !کرد نگاه او به شوکه ایک

 



 ؟ یچ_

 

  باورم: گفت یناباور  با ایک که کرد نگاهش کوروش

 !شه ینم

 

 انیپا از  رهاورد که یا رابطه..کرد نگاه رهاورد به

 بود؟ کوروش به منظورش گفت یم آن

 

 هی رم ی م: گفت و زد  ایک یزانو به ی دست کوروش

 !بزنم اطراف نیا یدور

 

 ... داد تکان یسر بود جیگ  هنوز که ایک

 

 احمقو: گفت رلبیز و کرد نگاه رهاورد به کوروش

 ! برفا رو نشسته! نیبب

 ! که چاد یم االن..نُچ: داد ادامه یر یدرگ خود با

 



  یها تپه از  یکی سمت به  و داد تکان نی طرف  به یسر

 ... کرد آن از رفتن باال به  شروع و رفت کوتاه نسبتا

 

 !بود  ریدرگ فکرش

 زده شرکت در روز آن که شبنم یها حرف ریدرگ

  رهاورد به را ها نیا داشت دوست یطرف از! بود

 ... داد ینم اجازه غرورش هم یطرف  از دیبگو
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 برف تا تکاند  را آن و آورد در را کالهش رهاورد

  را کاله..زندیبر بود دهی کوب سرش به  شبنم که ییها

 ... کرد سرش دوباره

 

 !ی اسک کمی میبر: گفت نیروژ

 



 دیکن معاف منو: گفت و گرفت باال را دستش رهاورد

 !ستمین بلد که

 

 رهاورد..کردند یاسک به شروع رهاورد جز به یهمگ

 که ییها ی باز مسخره با و گرفت یم  لمیف ها آن از

 ... دیخند یم اوردیم در شبنم

 

  یها خنده دنیشن با بود دهیرس تازه که کوروش

 ها خنده نیا  یبرا دلش چقدر..شد رهیخ  او به رهاورد

 !بود شده تنگ

 

 نیبنابرا بودند شده دور ها آن از گری د ها بچه

  بیج در را یگوش و کرد متوقف را لمیف ضبط رهاورد

 که برگشت عقب به و گذاشت کوتاهش یشمی کاپشن

 ... شدند چشم در چشم کوروش با

 

 چیپ شیپا که شود رد  کنارش از توجه یب خواست

  با کوروش..رفت نفسش درد از یا لحظه  و خورد

 ...نشست کنارش و رفت سمتس به عجله



 

 ! ؟یشد یچ_

 

 !پام: دینال درد  با رهاورد

 

  یآرام به و  برد او یپا سمت به را دستش کوروش

 در را بود شی زانو یباال تا که  بلندش بوت

  دخترا شما ه یچ  نایا آخه: زد یم هم غر همزمان ..آورد

 !د؟یپوش یم

 

  او یغرغرها از ای بنالد درد از دانست ینم رهاورد

 !بخندد

 

 خود یزانو  یرو را رهاورد کوچک یپا کوروش

 ... بود شده قرمز یکم شیپا مچ..گذاشت

 

 ... دهید ضرب  تنها که افتیدر و زد یدست

 



 ...داد ماساژ را شیپا یکم

 

 ... بود رهیخ او به حواس یب رهاورد

 

 ! هنوزم؟ کنه یم درد_

 

 !ممنون..خوبم نه: گفت و آمد رونیب فکر از

 

  را بغلش ریز و پوشاند شیپا در را بوتش کوروش

 ...دیلنگ یم یکم هنوز..کرد  بلند جا از را او و گرفت

 

 !بازومو  ری بگ_

 

 !میاوک  ستین یازین نه: گفت عجله با رهاورد

 

  یم دوباره! ها بچه نیع نکن لج: گفت کوروش

 !شکنه  یم پاهات گهید ندفعهیا نیزم یخور



 

 به  آرام آرام و دیچ یپ او یبازو دور را دستش رهاورد

 نشستند   و رفتند یچوب  قیآالچ سمت

 ... بود دهیچیپ مشامش در کوروش تن یبو

 

 ! ره؟ یم  شیپ  چطور ارا ی حضانت یحقوق   یکارا_

 

 !کاراشه دنبال  بابام: گفت و کرد نگاه  او به رهاورد

 

  نکهیا از  کنم یم تعجب: گفت پوزخند با کوروش

 ی نوه حضانت  نتونسته اونوقت و حقوقه استاد پدرت

 !رهیبگ  رو خودش
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 یم اگر بابا: گفت و کرد  نگاهش یتلخ  با رهاورد

  پدربزرگ اما رهیبگ رو حضانتش تونست یم خواست

 به کار  خواست ینم دلش  بابا! هیمحترم مرد ارای

 همه ستین کار در یتی شکا هم االن! برسه تیشکا

 هم مشیتصم خب که داره یبستگ ارای میتصم به یچ

  از آتو هی اگه..نبود مهم  زایچ نیا برام من! مشخصه

 رونیب دمی کش یم خونه اون  از رو ارای داشتم ادیشه

! که میببر رو مراد حاج یآبرو  شه ینم»  گفت بابا اما

 تا کرد یدوندگ  یلیخ بابا م«یکن عمل شده حساب دیبا

  رهیبگ رو ارای حضانت و کنه دایپ دردسر بدون راه هی

 هی هیثان دو  یتو تونست ی م خواست یم اگر..نشد اما

  ینطوریا»  گفت یم اما کنه درست نیسنگ ی پرونده

 ست« ین آرامش تو هام بچه روح

 

 !هست؟ یک   دادگاه: داد تکان ی سر کوروش

 

 !ندهیآ ماه_

 

 !؟یچ  پسرعموش_



 

 !بود ادیشه بابت هم رهاورد ینگران تنها

 

 !نداده انجام ی حرکت که هنوز! دونم ینم_

 

 ... زنم یم حرف باهاش من یبخوا  اگه_

 

 ! اصال  نه نه: گفت یزدگ  هول و عجله با رهاورد

 !باش دور اون از فقط تو

 

 ... کرد یم نگاه او به یاریهوش با کوروش

 

 !«؟یترس  یم یچ از» گفت دل در

 

 کنار را خودش نیراد..آمدند یم سمتشان به ها بچه

 ...گذاشت او ران یرو را سرش و کرد پرت رهاورد

 



 !پات: گفت رهاورد به رو  آرام کوروش

 

 !نداره یاشکال نه:  گفت رهاورد

 

 !شده؟ یچ پات: دیپرس نیروژ

 

 !نیزم افتادم خورد چیپ یچی ه_

 

 !؟یندار درد االن؟ یخوب...ا : گفت و شد بلند نیراد

 

  درد: گفت و گذاشت اش  گونه یرو  دست رهاورد

 !برم  قربونت ندارم

 

 !نمیبب پاتو بده: گفت نیروژ

 

 نه: گفت و کرد چک  را رهاورد یپا نیروژ

  که دهید ضرب کمی فقط ست ین یمهم زی چ خداروشکر



 روش بذار خی کمی یخوا یم! شه یم کبود احتماال

 !هان؟  نکنه باد

 

 !گذشت؟ خوش..الیخی ب ستین مهم_

 

 !یکرد  کاریچ کن فی تعر ارای: گفت و دیخند شبنم

 

 یچ: دیپرس تعجب با رهاورد که خنده ری ز زدند یهمگ

 ! شده؟

 

 دیناپد ارای هوی که میکرد یم یباز میداشت: گفت ایک

  نگو میگشت  یم دنبالش در به در همه ما حاال..شد

 !برده  خوابش دهیکش دراز تپه پشت رفته خانوم

 

  خواباتو  باز تو خرگوشک: گفت و دیخند  رهاورد

 !ما؟  برا یآورد

 

 ! گهید  ومدیم خوابم  خب: گفت جانب  به حق ارای



 

 را همه که زد او به یآرام یگردن پس خنده با نیراد

 ...انداخت خنده به

 

 اما کرد ی م نگاه ها آن به یکمرنگ لبخند با کوروش

 ها اونقدر نجایا! بودا خطرناک  کارت  یول: داد تذکر

 !ستین امن هم

 

 صبحم دم یخواب رید شبید! نبود قصد از: گفت ارای

 نمیبش  کمی رفتم..بودم  خسته یلی خ میپاشد زود

 ...برد خوابم و شد گرم چشام که بره در میخستگ 
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 تهران به که  بود کی ساعت صبحانه خوردن از بعد

 ...برگشتند



 

 ... بود آمده او ی خانه به رهاورد همراه  به شبنم

 

 ناز و دیبوس  را او یکل و کرد بغل را ن یدلو رهاورد

 ...دیخر را دخترکش

 

 !؟یبود  یخوب دختر ؟ی مامان نبات  _

 

 ستاره که کرد میقا رهاورد گردن در را سرش نیدلو

 یهوا به که کرده ی طونیش انقدر: گفت و دیخند

 ! شده میقا خودش

 

 به نیا از جان ستاره ممنون: گفت و دیخند  رهاورد

 !یدیکش زحمت..هستم خودم رو بعدش

 

 !زیعز  یزحمت چه_

 

 ...رفت و  کرد یخداحافظ لشیوسا کردن جمع از بعد



 

 د؟ یزد حرف یچ راجب کوروش با: دیپرس شبنم

 

 چطور؟ _

 

 ! ینطوریهم: گفت و انداخت باال یا شانه

 

!  یچیه: گفت و گذاشت ن یزم یرو را ن یدلو رهاورد

  حرف ارای حضانت   راجب کمی فقط..نگفت یخاص زیچ

 !زد

 

  بیس هنوزم پس: گفت رلبیز و داد تکان یسر شبنم

 ! هینیزم

 

 ! ؟یچ_

 

 !نبودم تو با یچی ه_

 



 ...رفت یبهداشت سی سرو سمت به

 

  او یها یباز  اسباب با و  نشست نیدلو کنار رهاورد

  یباز عاشق نیدلو..خوردند و پختند یفرض یغذا

 ...بود یآشپز

 

  برم قربونت: گفت و گرفت گاز را لپش نرم رهاورد

 ! من نفس! من

 

 سمت به و زد کوچکش ی قابلمه در را قاشقش نیدلو

 را آن بامزه یاداها با رهاورد..آورد  رهاورد دهان

 ...انداخت خنده به را ن یدلو و خورد

 

 آشپزخانه به و دیبوس  را اش یتوپول یها  لپ چال

 کرده درست ایلوب خوراک شانیبرا ستاره..رفت

 ... شدند خوردن مشغول شبنم  با و دیکش را غذا..بود

 

 ~~~~ 



 

 نیآخر از بعد..بود  یلمبرداریف آخر  روز امروز

 یخداحافظ تا بودند شده جمع یهمگ  سکانس

 دینباش خسته و داد دست  ها بچه با رهاورد..کنند

 ... گفت

 

 مثل بازم: گفت و زد اش شانه به یدست یواعظ

 ! رهاورد یکاشت گل شهیهم

 

  منو که انشاهلل! ممنونم: گفت و زد یلبخند  رهاورد

 ...دیکن حالل هام  یکار کم بابت

 

  روشنه و  باز راهت: گفت و داد دست او با یواعظ

 ! دختر

 

 ...افتاد راه خانه  سمت به یخداحافظ از بعد
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 !بود پدرش..خورد زنگ تلفنش ری مس اواسط

 

 ! الو؟_

 

 !؟ییکجا رها سالم_

 

 !ام خونه راه تو من  بابا سالم_

 

 ! دارم کارت نجایا ای ب پاشو_

 

 ... نی دلو..اما_

 

 ! منتظرتم! شش؟یپ ستین پرستار  مگه_

 



  به ینگاه تعجب با رهاورد..کرد قطع را یگوش سپس

 ...راند ها آن ی  خانه سمت به  و کرد لیموبا

 

 ... کرد  باز شیبرا را در نیروژ

 

 ! کجاست؟ بابا! سالم_

 

 !اتاقش یبر یاومد وقت هر گفت..اتاقشه تو_

 

 با و داد نیروژ به و آورد در را کاپشنش رهاورد

 !شده؟ یچ یدون یم تو: دیپرس خفه یصدا

 

  یز یچ واال نه: گفت و  انداخت باال یا  شانه نیروژ

 ! نگفت

 

 !کجاست؟ مامان: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

 

 ! مدرسه_



 

 !؟ینرفت  دانشگاه_

 

 !نداشتم کالس  امروز_

 

 با که او دنید با..رفت پدرش  اتاق سمت به رهاورد

 تمام تماسش تا کرد سکوت زد یم حرف  لشیموبا

 ...ندیبنش کرد اشاره دست با یعل..شود

 

 وقت اسرع در انشاهلل!  رانیپ جناب ممنونم  یلیخ_

 ... کنم یم لیمی ا براتون رو ها   بچه نمرات

 

 ......................._ 

 

 ! خوش  روز_

 

 ... کرد نگاه رهاورد به یعل

 



 !ی نباش خسته_

 

 ! افتاده؟ یاتفاق..دی باش سالمت_

 

 من به چرا تو! آره: گفت و نشست کنارش یعل

 از تر  مهم و! شده؟ دوست یکس  با ارای ینگفت

 !شده؟ دوست زرگرها با ینگفت  چرا..اون

 

  کجا از شما: گفت و انداخت نیپائ را سرش  رهاورد

 !د؟یدیفهم

 

 !رها بده منو جواب_

 

 !است یمهم موضوع یعنی شد یم یجد یوقت پدرش

 

 !بگم که نشد! دونم ینم_

 



  یچطور رفته ادتی رهاورد! شده؟ چتون  شماها_

 یم دوباره! نامرد؟ اون رفتن بعد کردم جورت  و جمع

 !اول؟ ی پله سر ی برگرد یخوا

 

  بابا نه نه:  گفت و کرد بلند را سرش عجله با رهاورد

  فقط کوروش! ندارم یکار کوروش با من! نکن اشتباه

! نداشته خبر ما گذشته از اصال ارای!  استیک برادر

 ! بدم یح یتوض براش خوام ینم منم
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 همش! کنه لعنت منو خدا: گفت و گرفت ینفس یعل

 به رو تو و شدم یم الل  روز اون اگه! منه ریتقص

 ینم اتفاقا ن یا از کی چیه  اوردمینم در  پسر اون عقد

 !افتاد

 



 بابا: گفت و گذاشت پدرش دست یرو  دست رهاورد

 !بوده من اشتباه اون! ؟یکن یم تیاذ خودتو چرا

 !«نیریش اشتباه هی» داد ادامه  دل در و

 

  کی تیمسئول و ییتنها  هنوزم که نمتیب یم یوقت_

  همش نایا! شم یم متنفر خودم از دوشته یرو بچه

: گفت و گرفت ینفس غم با رهاورد! منه ریتقص

 ! افتاده که هست یاتفاق! نداره یسود گه ید یمونیپش

 

 !قتیحق دنبال افتاده کوروش_

 

 ...کرد نگاه پدرش به خورده کهی  رهاورد

 

 !نداشت؟ ضربان چرا قلبش

 

 ! ؟یگ یم یچ..چ...بابا...با_

 

 !د؟یپر ی م چرا پلکش



 

  باهات یچندبار  ادیشه ایگو! ادیشه  سراغ رفته_

! زده زنگ من به ینبود دسترس در و  گرفته تماس

 دیپرس یم همش..کرده خفت منو پسره نیا» گفت

  دنید  بعد که بوده یچ..یکرد پنهون من از ویچ

 !«ینزد  حرفتو و یگرفت خون خفه  رهاورد

 

  یروز از یوا..گرفت دستانش در را سرش  رهاورد

 !بفهمد که

 

  یم ویچ  همه بشه چمیپاپ  یلیخ اگه»  گفت ادیشه_

 !«گم

 

  اون: دیغر و کرد بلند را سرش  تیعصبان با رهاورد

 همه بره که نگرفته پول من از اونقدر!  کنه یم جایب

 !کوروش دست کف بذاره ویچ

 

 فقط هیقض نیا: گفت و  دیکش شیزانو به یدست یعل

 نیا یتو هم یا گهید یآدما! شه ینم ادیشه شامل



  خطر احساس اونا از هرکدوم که دارن دست پرونده

 !«دن یم لو رو  زیچ همه کنن

 

  و بود شده ره یخ  یروتخت به  یفکر  یریدرگ  با رهاورد

 ...دیجو یم را ناخنش کنار پوست

 

 اول همون از! نداره دهیفا یدور گهید: گفت یعل

 !افتاد یم اتفاق دارید نیا دینبا

 

 منظورتون: شد رهیخ او به و کرد زیر چشم  رهاورد

 !ه؟یچ

 

 کنم یم فکر دارم صبح از! رها دونم ینم: گفت یعل

  یم خوب  رو زیچ هی اما! رسم ینم یا  جهینت به اما

  کوروش! نداره دهیفا فرار گهید که نهیا اونم دونم

 یبش دور ازش تو اگر که نهیا شیمعن و  قتهیحق دنبال

 ...شه  یم کشفش به راغب شتریب

 



 دینال سوز با دل در..دیایب در اشکش بود کینزد

 !« خدا  شدم بدبخت»

 

  چاره دنبال به  فقط! یریبگ ماتم نگفتم نارویا...پاشو_

 !باش

 

 ... گذاشت  تنها را او و شد خارج اتاق از یعل

 

  یب یها حماقت به..کرد  یم فکر گذشته به رهاورد

 ! انشیپا

 

 بود گرفته میتصم..بود کوروش تولد روز آن

 آمده کوروش ی خانه  به صبح از..کند زشیسوپرا

  امروز کوروش که دانست یم..بود دهید تدارک و بود

 ...ماند  یم صادق حاج  ی خانه را

 

 جذب راهنیپ..کرد نگاه داشت تن در که یلباس به

  سخاوت با  را بدنش یها یبرجستگ که یمشک چرم

 !بود باز یادیز اش قهی.. داد یم نشان



 

  انتخاب نیا با سیسرو دهنت» داد امیپ شبنم به

 !« رونهیب ناموسم کل! لباست

 

  حال به خوش! جووون»  بود نوشته پاسخ  در شبنم

 !« کوروش
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 با..کرد نگاه ساعت به و داد تکان یسر  رهاورد

 ...گرفت تماس  کوروش

 

 !زمیعز سالم_

 

 ! شما؟ حال! خانوم سالم_



 

 !؟ییکجا! خوبم: گفت و دیخند زی ر رهاورد

 

 !خونه گردم یبرم دارم افتادم راه تازه من_

 

 ! باشه خب..ا _

 

 !شده؟ یزیچ : دیپرس مشکوک کوروش

 

 یکن یم یرانندگ یدار برو فعال خب..زمیعز نه_

 ! خطرناکه

 

 !جوجه  شده تنگ برات دلم_

 

  فعال..نطوریهم منم: گفت و زد یلبخند  رهاورد

 ! خداحافظ

 



 !شما خداحافظ  _

 

 ...بود کوروش یها گفتن  شما« خداحافظ  » نیا عاشق

 

  و کرد روشن را بود دهی چ نیزم یرو  که ییها شمع

 ...دیچ کنارشان یخاص نظم با را رز یها گلبرگ

 

 ... کرد  خاموش را خانه  یها چراغ

 

 درب و آمد قفل در دیکل چرخش  یصدا  بعد  قهیدق ده

 و آورد در را کفشش ر یز به سر کوروش..شد باز

 رهی خ ها شمع به تعجب با  ابتدا..کرد روشن را چراغ

 رهاورد به و کرد  دنبال را ها شمع ریمس..شد

 ...کرد نگاه را ش یپا تا سر تعجب با..دیرس

 

 !عشقم مبارک تولدت: زد لب و دیخند  رهاورد

 



  رهاورد..شد  رهیخ او به  و زد یلبخند َحظ  با کوروش

  حلقه او کمر  دور را شیپاها و دیپر آغوشش در دو با

  یموها و شد رهیخ گوششی باز دلبر به کوروش..کرد

 پشتش به بودند افتاده صورتش یرو که را شانشیپر

  لبانش  یرو کوتاه یا  بوسه رهاورد..کرد تیهدا

 !عاشقتم: گفت و کاشت

 

 و گرفت یقیعم نفس شی بو خوش گردن از کوروش

 !دل جان  : زد پچ

 

  بدنشان..کرد نوازش  و گذاشت او کمر پشت را دستش

 به را خود رهاورد..بود شده داغ ها نوازش  نیا از

 را او و دیکش را کوروش  دست و داد ُسر نییپا  سمت

  با کوروش..برد بود دهی چ شیبرا که ی زیم سمت به

 اوووو: زد یسوت و دیخند شیرو نیزای د و زیم دنید

 ! سوسکه خاله یکرد زدمون  خجالت!  باش نجارویا

 

 !ه؟ یچ  سوسکه خاله: گفت خنده  با رهاورد

 



 نیا با: گفت و کرد شی پا تا سر به ینگاه  کوروش

 ...لباس

 

 لباس   نیا با گفت یم..دیفهم را منظورش رهاورد

 ! یا شده سوسک هیشب یمشک چرم  

 

  شیموها و کرد حمله کوروش سمت به و دیکش یغیج

  مهار را دستش خنده با کوروش ..گرفت چنگ در را

 !آرام  آرام: گفت  یم و کرد یم

 

 ...خورد یم حرص   رهاورد

 

!  دلم؟ جون: گفت و دیبوس را اش چانه کوروش

 !یخودم یوحش

 

 ! خنده ریز  زدند یپق رهاورد و خودش

 

 ! وونهید_



 

  ی وونهید : گفت و دیبوس را اش ینیب  نوک کوروش

 ! دختر توام

 

  رها را او و دیبوس را  اش گونه ذوق با رهاورد

 بدو: گفت و کرد روشن را  کیک یرو یها  شمع..کرد

 !کن فوت شمعاتو

 

  رهیخ  او یها وورجه ورجه به لبخند با کوروش

 ...بود

 

!  نه: گفت رهاورد که بود ها شمع کردن فوت ی آماده

 ! آرزو اول
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 ... کرد آرزو  و بست را چشمانش لبخند با کوروش

 

 ...کرد فوت را ها شمع و گشود را چشمانش

۳۲! 

 !شمایم ر یپ دارم گهید: گفت و دیخند

 

:  گفت و زد اش نهیس به ضربه دو یدلبر  با رهاورد

 !نباشه غمت! آقا خوامت یم  یبش یچ هر

 

 ... د یبوس را لبانش یآرام به و د یخند کوروش

 

 ! عکسه نوبت گهید:  گفت رهاورد

 

 یسلف چند و برداشت زیم یرو از  را لشیموبا

 لحظه و گرفت کوروش از یتک عکس چند  و انداختند

 ...بماند ادگاری به تا کردند ثبت را خوششان  یها

 

 ! تلگرام تو  بفرست برام رو نایا باز_



 

 دست به را شیکادو و داد تکان یسر  رهاورد

 را کادو و کرد  نگاهش لبخند با کوروش..داد کوروش

 ...کرد باز

 

 ...مارک ساعت کی

 

  یلیخ: گفت و دیبوس را لبانش کوتاه..زد یلبخند

 !ممنونم! زم یعز قشنگه

 

 از و بود رهی خ شیمایس  خوش اری جذاب چشمان به

 !برد یم َحظ  ظرافت و یی بایز همه آن

 

 !کن  نگاه پشتشو_

 

  به رهاورد و خودش اسم..کرد نگاه ساعت پشت به

 ... بود شده حک نیالت

 



 !زمیعز یمرس! دارم دوسش یلیخ: گفت و زد یلبخند

 

 ...انداخت رهاورد به خاص  ینگاه

 

  شکار  را لبانش و برد  جلو را سرش طاقت کم

 یم ها  آن از شکر و شهد که یلبان از آخ..کرد

 دور را دستش و بست را  چشمانش رهاورد..ختیر

  شیزانوها ریز دست کوروش..کرد حلقه او گردن

  باز پا با را اتاق در..برد اتاق سمت به را او و انداخت

  تخت یرو  یارزش با یٔ ش مانند را رهاورد  و کرد

 و زد مهیخ او یرو..بود گرفته گر بدنش ..خواباند

 با..کرد لمسش و برد او اندام سمت به را دستش

 ریز  ی دل« جان  »  رهاورد آه«» یصدا دنیشن

 و گوش ان یم ییجا عطش با و کرد زمزمه  گوشش

  مهین چشمان  با خمار و لمس رهاورد..دی بوس را فکش

 یم باز را او راهنیپ یها دکمه اش یجنگل و باز

 تن از را راهنشیپ و آمد  کمکش به کوروش..کرد

 ناله یصدا  و دیکش دندان ریز را لبانش..کرد خارج

 کمربند سمت به رهاورد دست ..رفت باال رهاورد یها



  رها را لبانش خمار کوروش که رفت کوروش شلوار

 ! ستین وقتش االن! رها نه: گفت و کرد

 

 !کرد یم طلب را یگر ید زیچ تنش یداغ اما

 

 پچ یا خمارگونه و زیآم  وسوسه یصدا با رهاورد

 ... یکن ینم نییتع تو  وقتشو: زد

 

 و برد او یها شانه سمت به وار نوازش را دستش

  یرو..کرد نوازش را  قطورش و پهن یها شانه

 ...کاشت نرم یا بوسه شاهرگش

 

  شیموها و  داد دلدارش ی ها یوانگید به  دل کوروش

 را آن سر و دیبوس را اش ینیب یرو..کرد  نوازش را

 ... افتادند خنده به دو هر که دیگز نرم

 

 ... دیچ یپ اتاق در کمربند سگک شدن باز یصدا
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 و برداشت رهاورد  یرو از  را وزنش از یکم کوروش

  یبرا یدار اگه!ستین درست کار نیا..رهاورد: گفت

 ... ک یم رو کار نیا من

 

 یبرا: زد لب و دیبوس را لبانش حرفش  انیم رهاورد

 قراره اون بر عالوه! میدار ازین هم به ما ! هردومونه

 ... ندارم هیقض نیا  با یمشکل من..میکن ازدواج

 

 کام به را کوروش یها لب سوزان یعطش  با سپس

 گرفته ی باز به کوروش توسط لبانش آنقدر..دیکش

 افتاده گزگز به رمق یب و سست  که بودند شده

 کوروش و شدند یم  تر متورم لحظه هر..بودند

 لباس سمت به را دستش آرام آرام! تر صی حر

 قفسه از تر نییپا تا..دیکش نییپا را آن  و برد رهاورد

 نییپا و گرقت او ی چانه  از یآرام گاز! اش نهیس ی



  یها ناله..دیمک و دیگز را گردنش پوست..رفت تر

  و بود کرده پر را اتاق یفضا رهاورد زیانگ  هوس

 به را دستش..دیکش یم  شعله کوروش بدن در آتش

 با..کرد  نوازش را او  و رساند کوروش کمر پشت

 نهیس پوست یرو کوروش داغ یها بازدم احساس

  با کوروش..داد سر یا ناله  و بست را  چشمانش اش

  یرو از را او..دیبوس یم و دیمک یم  را بدنش ولع

  لباسش کوروش متعجب چشمان مقابل و زد کنار تنش

  هول عقب به را کوروش..کرد خارج تن از کامل را

 شروع و نشست شکمش یرو..شد کش دراز که داد

  تا یشانیپ  از را شیها بوسه ریمس..کرد دنشیبوس به

  شکمش عضالت و رفت  تر نییپا..داد ادامه  او گردن

  به و داد  رونیب سخت را نفسش کوروش..دیبوس را

 ...گرفت چنگ در را او یموها

 

 !بسه..آه_

 

 یرو و کرد خودش مقلوب حرکت کی  با را رهاورد

 ...زد مهیخ تنش

 



: کرد زمزمه گوشش دم و آورد در را  خودش لباس

 !؟یشینم مونیپش که یمطمئن..رها

 

 ... کرد  بسته و باز دور کی را چشمانش  رهاورد

 

 نیاول با و دیکش او تن یرو  صی حر و محکم را تنش

 لب کوروش که بزند  غیج  خواست رهاورد تماس

 در رهاورد ..گرفت  لبانش انیم ولع با را شیها

  او یرو را  تنش آرام کوروش و کرد یم  ناله دهانش

 ...داد یم حرکت

 

 از را تنش ی کم و انداخت  چنگ  شیپهلوها به رهاورد

  که یکم ی فاصله شد باعث که داد فاصله تخت یرو

 ...شود برداشته بود انشانیم

 

 که رهاورد روشن  و افشان یموها به کوروش

 و ادیز تحرک اثر بر و  بودند کرده قاب را صورتش

 ... شد رهیخ بودند دهیچسب صورتش به کردنش عرق

 



 یب تن یا مردانه  ی ناله با کوروش قهیدق چند از بعد

 نهیس به رهاورد و کرد رها رهاورد کنار  را رمقش

 ...برد پناه اش

 

  روز هر: کرد زمزمه و دیبوس را شی موها کوروش

ت روزید از شتریب  !دارم دوس 

 

 و نداشت دادن پاسخ جان  که بود خسته  آنقدر رهاورد

 ... داد ی م گوش تنها

 

 و دوارانهی ام یها حرف  گوشش ریز آنقدر  کوروش

 ...برد خوابش که زد بایز

 

 ... آمد رونی ب فکر از اتاق در یصدا با

 

 ! دیبفرمائ_

 

 ! ؟یینجایا! زمیعز سالم: گفت و شد اتاق وارد مادرش



 

 بلند تخت یرو از را داغش تن و زد یلبخند  رهاورد

  زنگ بابا آره..ینباش خسته! مامان سالم: گفت و کرد

 یم داشتم  کم کم منم..داشت باهام یکیکوچ  کار هی زد

 ... خونه رفتم

 

 ُخبه: گفت و نشاند اش یشان یپ یرو یز یر اخم شهال

 !بره خواد یم  ادیم تا خانوما خانوم..ُخبه

 

  بلند یلودگ با شد یم رد اتاق در یجلو از که نیراد

 ! برو  زود نخواه یاومد رید: گفت

 

  سر   گرفتم ناهار ایب: گفت و دیخند مادرش

 !تو ی خونه میبر بعدش میبخور..راه

 

 ! چشم: گفت و زد یلبخند  رهاورد
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  خودش ی خانه به مادرش با  ناهار از بعد

 ... کرد یم ی باز نیدلو با ییرایپذ در شهال..بازگشتند

 

 ...دهیع گهید ی هفته سه..دیخر میبر عصر_

 

  لباس خشکلم دختر برا: داد ادامه ذوق با نیدلو به رو

 ! برم هات خنده تصدق یاله! ؟یمامان نه مگه! میبخر

 

 ...دیپر یم نییپا باال شهال آغوش در نیدلو

 

: گفت و گذاشت زیم  یرو را وهیم ظرف  رهاورد

  نگه رو نیدلو ادیب رمیگ یم  تماس ستاره با من! چشم

 ...دیخر میبر ما داره

 



:  گفت و دیکش تشیالی ها یموها انیم یدست شهال

 براش م یببر بچمم! گهید نه..مامان  بال یب چشمت

 ! میری بگ لباسم

 

 !باشه: کرد زمزمه و داد تکان یسر  رهاورد

 

 !رهاورد؟_

 

 بله؟ _

 

:  گفت و شد رهیخ اش چهره او به  مهربان شهال

 !بگم بهت رو یموضوع هی خوام یم! یمامان

 

 ... مامان بگو: گفت و زد یلبخند  رهاورد

 

 دختر هی  گهید تو: گفت و دیکش یقیعم نفس شهال

 تا سه بودم تو همسن من! سالته ۲۷! یبالغ و عاقل

 !داشتم بچه



 

 یم کجا  به بحث نیا ندیبب تا بود منتظر  رهاورد

 ...رسد

 

  از! ان یک ی  هام بچه ی همه من یبرا شاهده خدا_

 و نیروژ و تو تا ریبگ  شدن پرپر که دخترام اون

 !نیراد

 

  یم: گفت شهال که داد  تکان دیتائ به یسر  رهاورد

 ! یشد خواهرت  ی بچه پاسوز توام دونم

 خاله اصال! ینگران براش  مادر کی مثل کنم یم درکت

 !مادر یعنی

 

 ... داد قورت را بغضش رهاورد

 

 !؟یبمون  مجرد یخوا یم یک تا!  مامانم یول_

 دنبال ره یم شه یم بزرگ گهید روز دو بچه نیا

 !مادر  زیعز نگرانتم من! ؟یچ تو یول شیزندگ



 

: گفت گرفته یحال با و زد کنار را شی موها رهاورد

 کی سن! کنم ینم فکر ازدواج به واقعا من! مامان

 ازدواج دی با یسن چه یتو کنه یم نییتع یک ! عدده

  هنوز خودم نظر از اما سالمه  ۲۷ من درسته! کرد؟

 من! منه  ی بچه نیدلو..نیدلو!ستین  ازدواجم وقت

! دمیند ایرو و نایس ی بچه چشم به رو اون چوقتیه

 تمام! منه عمر! منه جون و خون و  پوست از اون

 میحر  یتو رو یکس تونم  ینم حاضر حال در! مهیزندگ

 ! بدم راه دخترم  و خودم

 

 !یدار  خواستگار تو رهاورد: گفت شهال

 یدکترا..برگشته آلمان از تازه همکارم پسر

 انیب بدم اجازه خواستن ازم! داره یداروساز

 !یخواستگار 

 

 !«دیجد داستان هی روز هر» دینال دل  در رهاورد

 



 رو پسرشون من! انیب بده اجازه رهاورد_

 !ان یخوب ی خانواده یل یخ..شناسمیم

 

 !نمیبب خوشبخت رو  تو من: داد  ادامه بغض با

 ... رمیبگ  آروم نمیبب  عروست لباس تو رو تو

 

 دل نداشت دوست..شد رهی خ مادرش به  غم با رهاورد

 یم درک را مادرش ینگران..بشکند را شهال

  یخوشبخت مادر کی  یآرزوها و آمال سقف..کرد

  سر یرو را سقف نیا خواست ینم و است فرزندانش

 ... کند آوار مادرش
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 ! یخواستگار  انیب بگو! مامان باشه_



 

 عاقلم دختر  قربون یاله: گفت و زد  یلبخند شهال

 ...برم

 

 ! نکنه خدا: کرد زمزمه و دیبوس را دستش رهاورد

 

  یها  مخالفت برخالف مادرش..رفتند دیخر به عصر

 ...دیخر نیدلو و او یبرا  لباس دست چند  رهاورد

 

 و خودش و رساند خانه  به را شهال دیخر از بعد

 و کرد درست شام..رفتند خانه  به نیدلو

 ... دیکش  دراز تخت ی رو..خوردند

 

 !بود یا تازه  روز فردا

 

 ~~~~~~~~~~~~ 

 

 !؟ یکرد قبول_



 

  به: گفت و زد  شیموها انیم یچنگ یکالفگ با رهاورد

 ! مامان خاطر

 

  یم دندان با را لبش پوست یفکر یر یدرگ با شبنم

 ... َکْند

 

 !کرد؟  یم یغلط چه  کوروش پس

 

 کرد خارج کمد از یصورت یطوس دامن  و کت رهاورد

 .. داد نشان بود دهیکش دراز تخت یرو که شبنم به و

 

 !چطوره؟_

 

 اندازدیب لباس به ینگاه آنکه  بدون حواس یب شبنم

 !خوبه: گفت

 

 !خوبه؟ یگ یم یچطور  یدیند هنوز که تو_



 

 !گهید دمید: گفت و شد بلند جا از پرخاش با

 

 ... شد خارج اتاق از و

 

 زمزمه و کرد دنبال را رفتنش ریمس تعجب با رهاورد

 !یروان: کرد

 

 بدون شبنم..آمد یورود  در شدن بسته و باز یصدا

 !بود رفته یخداحافظ

 

 ... نداد را پاسخ که گرفت  تماس شبنم با رهاورد

 

 !«وونه؟ید شد  یچ» زد امیپ

 

 ...نکرد افتیدر یجواب اما

 



 ی خانه سمت به نیدلو  با و انداخت باال یا شانه

 ... افتاد راه به اش یپدر

 

 شال با یشمی دامن و کت..آمد استقبالشان به مادرش

 رهاورد..بود ساخته لیاص زن کی او از یمشک ریحر

 ...کرد تیهدا  اتاق به را

 

 رید انقدر چرا! مامان انیم مهمونا  هفت ساعت_

 !؟یاومد

 

:  گفت کرد یم عوض را لباسش  که همانطور رهاورد

 !بود  شمیپ شبنم

 

 !رو؟  بچه اون ی اوردی ن چرا_

 

 !داشت کار: گفت و  انداخت باال یا شانه رهاورد

 



 رژ و ستادیا نهیآ  یجلو..بست یاسب دم  را شیموها

 ...دیمال لبانش یرو  یکمرنگ

 

  رو تیقبل  یخواستگار: گفت بغض و غم با شهال

 !مادر دل یزایعز! بودن مامیر  و ایرو ادته؟ی

 

  یلبخند و گرفت را چشمش کنار اشک نم انگشت با

 ...کرد نگاه مادرش به غصه با  رهاورد..زد
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 ...شد اتاق وارد نیروژ

 

  پا رنگ یشلوار  جوراب با سرخ کوتاه  سارافون کی

 به هم با و بافت را نیروژ  یموها شهال..بود دهیپوش



 و بود نشسته کاناپه یرو پدرش..رفتند  ییرایپذ سمت

 ... کرد یم کار لشیموبا با

 

 ! بابا سالم_

 

  سالم: گفت و کرد او به ینگاه  نکشیع  یباال از یعل

 !؟یچطور ! زمیعز

 

 مطمئن یوقت و کرد اطراف و دور به ی نگاه رهاورد

:  کرد زمزمه  ستین دو آن به حواسش یکس شد

  رو کوروش موضوع یوقت از..دارم استرس! داغون

 انقدر دستام صبح..برگشته میعصب یها  حمله دمیشن

 اگه..فتهیب دستم از نیدلو بود کی نزد دیلرز یم

 ... بود افتاده  نیدلو نی زم یرو نشتم ینم خودمم

 

 ... داد یم گوش او به تیجد و دقت با یعل

 

 !دکتر؟ شیپ میبر  یخوا یم_



 

  یم شد  دار ادامه اگه: گفت و گرفت  ینفس رهاورد

 !رم

 

 اشاره کنارش به دست با و داد تکان یسر یعل

 و کمر دور را دستش و  نشست کنارش رهاورد..کرد

  با یعل..دی بوس را اش گونه و کرد حلقه پدرش شکم

 ... کرد  نوازش را شی موها عطوفت

 

 بلند بود شده  اضافه جمعشان به یتازگ به که نیراد

ک: گفت  ! باش نارویا! ید 

 

 !نایکرد خلوت دختر و پدر خوب: گفت و دیخند شهال

 

 ... دندیخند یهمگ

 

 بود ها آن ی رو به رو که یا دونفره مبل یرو نیروژ

 ...نشست



 

 یکن ینم فکر: گفت و کرد نگاه شی پاها به نیراد

 یم یمشک ساپورت حداقل! کوتاست؟ یادی ز لباست

 !ستی ن  پات یچیه انگار  آخه هیچ نیا..یدیپوش

 

 ! فوضولچه  چه تو به: گفت و کرد یکج دهان نیروژ

 

  یم بد مگه ! نشیبب بابا: گفت پدرش به رو نیراد

 نیاول و میشناس ینم که  ییآدما یجلو گم یم! گم؟

 بد ییخدا! ی دیپوش لباس  ینطوریا چرا  برخوردمونه

 گم؟  یم

 

 !دیبالغ همتون: گفت و کرد نگاه ها آن به یعل

 !ذارم ی م احترام هاتون میتصم به

 

ک: گفت خورده کهی نیراد  !باش رو ما پدر! ی د 

 



 قربون: گفت و دیکش نیراد  یموها انیم یدست شهال

 ! برم رتتیغ

 

 رهاورد...شد بلند خانه زنگ یصدا و دندیخند یهمگ

 مشغول و رفتند مهمانان استقبال  به مادرش همراه به

 و نفره سه یا خانواده..شدند ها آن با یپرس احوال

 !تیجمع کم

 

  بحث با جمع..نشستند هم دور یهمگ تعارفات  از بعد

 یآقا..دیرس کار اصل به  تا رفت جلو  یمعمول یها

 از تازه  ما پسر واال: گرفت دست در  را بحث ینیام

 زودتر که دارن دوست یل یخ مادرشون..برگشتن آلمان

  دختر هم ما یایارم آقا..بدن  لیتشک مشترک یزندگ

  بودن دهید قبال  ها یمهمان  از یکی یتو رو  شما خانوم

  با دنید مادرشون لیموبا  یتو رو عکسشون یوقت و

 !میهست جوارتون در االن ما و گذاشتن ونیم در ما
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 و زد کنار یکم را اش یآفتاب بلوند یموها ینیام خانم

 شهال نستاگرامیا یتو رو جون رهاورد عکس: گفت

 ...رفت ما  پسر آقا نیا دل و میدید جان

 

  هیچ شما نظر: گفت یعل  به رو احترام با ینیام یآقا

 ! دکتر؟ جناب

 

  نظر من نظر: گفت و انداخت پا  یرو پا یعل

 من دنیرس  توافق به شما ی زاده آقا با اگر! رهاورده

 !ندارم یحرف

 

 یا گوشه هی برن دیبد  اجازه اگر: گفت ینیام خانم

 !بکنن وا هم با سنگاشونو ننیبش

 

  بلند جا از رهاورد..کرد اشاره رهاورد به چشم با یعل

 ...دیبفرمائ: گفت ایارم به رو و شد



 

  هم کنار و رفتند اطیح  داخل قیآالچ  سمت  به هم با

 ...نشستند

 

 را کتش و کرد نگاه بود نازک  لباسش که  او به ایارم

 رهاورد یها  شانه یرو یآرام به و کرد خارج تن از

 کنارشان شبنم اگر االن..زد یلبخند رهاورد..انداخت

 !«یجنتلمن انقدر تو یبش ناز»  گفت یم بود

 

 !ست ین یازین ممنونم یلیخ_ 

 

 !شه ی م سردتون_

 

 ... کرد  یتشکر دوباره و زد یلبخند  رهاورد

 

 سوال تا چند تونم یم: دیپرس  یمحترم لحن با ایارم

 !بپرسم؟  ازتون

 



 !البته:  گفت رهاورد

 

 !د؟یهست شاغل شما_

 

 !نگفتن؟ یزیچ بهتون مادرتون_

 

 مادرتون از یزیچ  مامان راستش: گفت ایارم

 !دنینپرس

 

  نمایس موریگر! بله: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

 ! هستم

 

 ! گم یم  کیتبر! یعال چه: گفت یشگفت  با ایارم

 

 ... کرد زمزمه یممنون رلب ی ز رهاورد

 

 ! سالتونه؟ چند  بپرسم تونم یم جسارتا  _



 

_27 ! 

 

  رابطه قبال بپرسم خواستم یم دیش ینم ناراحت اگر_

 ! د؟یکرد  تجربه رو یا

 

 !بله: گفت صادقانه و کرد  نگاه چشمانش  به رهاورد

 

 برام صداقتتون نیهم: گفت و داد تکان یسر ایارم

 آلمان از یتازگ به من!  رهیتقد و احترام قابل یلیخ

 و خوندم یدندانپزشک..کردم یم لیتحص اونجا برگشتم

  مطبم تا بشه داده قیتطب و ترجمه که مدرکمم  منتظر

 آخرم سوال لیدل و..سالمه نه و ستیب..بندازم راه رو

 !کنم شروع دروغ با نداشتم دوست که بود نیا

 وارد هم با و شدم آشنا ی دختر با آلمان در خودم من

 با اما دیکش  طول چهارسال رابطه نیا ..میشد رابطه

ن انتیخ   زیچ همه دوستم نیبهتر با  هم اون من به رای د 

 نیهم رانیا برگشتم نکهیا لیدال از یکی..شد تموم

 ...هستن هم یا  گهید لیدال که البته..بود



 

 ... داد یم گوش او به دقت  با رهاورد
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 دمیرس  جهینت نیا به: گفت و کرد نگاه او به ایارم

! بهترن من یبرا حداقل ازدواج یبرا یرانیا یدخترا

  تر کینزد هم به یاخالق و  یتیترب  نظر از کنم یم فکر

 من چون نداره وجود عالقه وسط نیا راستش! میهست

 ...یول م یدیند گرویهمد اصال شما و

 

 ! د؟یکن یم  کاریچ  نجایا  پس ستین یا عالقه اگر_

 

 اومده خوشم  شما از مسلما  : گفت و زد  یلبخند ایارم

 قیعم ی عالقه به منظورم من یول! نجام یا االن که



 به زمان یط عالقه و عشق معتقدم شخصه به! بود

 ! ادیم وجود

 

 یط در عشق: گفت و شد  رهیخ رو به رو  به رهاورد

 شکل زمان یط که عادته اون ادینم وجود  به زمان

 نفر کی دنید با شما که حس کی عشق! رهیگ یم

 تا دیستین اون  متوجه اما دیش یم دچارش اول همون

 ... دی ایب خودتون به تلنگر کی با

 

 !  بود ییبا یز فیتعر_

 

 !گفتم خودمو ی تجربه فقط من_

 

 !دیبود عاشقش  پس: گفت یزرنگ  با ایارم

 

  خوشم شما از من: گفت ایارم که نداد ی جواب  رهاورد

 ! میبش آشنا  هم با شتریب میتون یم دیبد اجازه اگر..ادیم

 



 !کنم ینم فکر ازدواج به اصال من:  گفت رهاورد

 ...رفتمی پذ مادرم خاطر به هم رو یخواستگار  نیا

 

 خودمون به دیجد فرصت هی میتون یم: گفت ایارم

 !میبد

 

 بود؟ خوش دلش! د؟یجد فرصت

 

 !بگم بهتون رو زیچ  هی دیبا من_

 

 ! دیبفرمائ_

 

 !دارم بچه هی من_

 

 ... شدند گشاد  ایارم چشمان

 

 !داشت؟ بچه



 

 ! د؟ی کن یم یشوخ! ؟یچ یعنی_

 

! دارم دوساله بچه هی من: گفت یجد  رهاورد

 !شده فوت که خواهرمه ی  بچه..درواقع

 

 !کنه رحمتشون خدا: گفت و دیکش ینفس ایارم

 

 ...ممنون_

 

 شخصه به..ندارم خواهرزادتون با یمشکل من_

 باهاشون یخوب ی رابطه و هستم ها  بچه عاشق

 ... کنم  یم برقرار

 

 !نداشت ی ا  بهانه گرید

 

 ... کنم فکر کمی تا خوام یم زمان من! باشه_

 



 ! دیبخوا که چقدر  هر_

 

  رهاورد سمت به را دستش..شد بلند و زد یلبخند

 او دستان در را دستش دیترد با رهاورد..کرد دراز

 ... شد بلند  جا از آن کمک به و گذاشت
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 هم با و برگرداند او به را ایارم کت یورود در یجلو

 ... شدند وارد

 

 ایارم که دوختند چشم دو آن به منتظر ها خانواده

 آشنا هم با شتریب که خواستن خانم  رهاورد: گفت

 !میبش

 

 !یسالمت به خب: گفت و  زد یقیعم لبخند ینیام خانم



 

 ! ماما؟_

 

 داریب خواب از تازه..برگشت نیدلو سمت به رهاورد

 ... آمد یم رونیب اتاق از انیگر و بود شده

 

  دلم؟ جون: رفت سمتش به و شد بلند جا از شهال

 !دخترم؟ یشد داریب

 

  با و بود کرده بلند رهاورد یسو به را دستش نیدلو

 ... گفت یم  ماما«» هیگر

 

 !مامان؟: گفت شوک  با ینیام خانم

 

 را او و گرفت مادرش آغوش از را ن یدلو رهاورد

 ...دیبوس

 



 نایت: گفت و دیخند یتصنع ینیام خانم به رو شهال

 بزرگ رهاورد شیپ که  استی رو دختر نیدلو..جون

 ! شده

 

  حفظش  خدا..یآخ: گفت و آمد ییابرو و چشم نایت

 ! کنه؟ یم یزندگ جون رهاورد با پس! کنه

 

: گفت بود دهیشن را مادرش دار منظور  لحن که ایارم

 ! جان مامان

 

 !پسرم شدم کنجکاو فقط: گفت یتصنع یا  خنده با نایت

 

  کنه یم یزندگ من با نیدلو! بله: گفت یجد  رهاورد

 !هست؟ یمشکل! ینیام خانم

 

 ! دینگو یز یچ که آمد ابرو و چشم و دیگز لب شهال

 



: گفت بود یمهربان  و راحت مرد که  ینیام یآقا

 انیم هم با نوه و عروس! ن؟یا از بهتر یچ!  ماشاهلل

 ! خونمون به

 

 همسرش به یا غره چشم جمع چشم از دور نایت

 ...رفت

 

 را نیدلو ی گونه و شد کینزد رهاورد به ایارم

 ! نهیریش چقدر: گفت مهر با و کرد نوازش

 

 ...زد یلبخند  رهاورد

 

 ! کرد یم نگاه دو آن  به دقت با نایت

 

 

 !آمد ینم در پسرش یبرا زن دختر نیا از! نه

 



 کردم اشتباه! نُچ: گفت شهال  ها مهمان رفتن از بعد 

 !شدن ناراحت! نگفتم بهشون  قبل از

 

 یم نگاه نیدلو به یالعمل عکس چی ه یب رهاورد

 ... کرد

 

 عوض را  ها کانال و گرفته دست در را کنترل یعل

 ... کرد یم

 

  مشیاریب دیبا! گرفته رو  تو ازدواج جلو  بچه نیا_

 !خودمون  شیپ

 

 مادرش سمت به را سرش سرعت به رهاورد

 ... گرداند
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  حرف هم با خوبه! د؟یزن یم هی حرف چه نیا! مامان؟_

 ! منه ی بچه نیدلو ؟یچ گفتم  من..میزد

 

 !ستین یول: گفت حرص  با شهال

 

 ! هست_

 

 ... بود شده بلند شیصدا  ناخودآگاه

 

 رونیب شانی ها اتاق از عجله با نی راد و نیروژ

 ... آمدند

 

 !؟یآبج مامان؟ شده؟ یچ_

 

: گفت و  انداخت نییپا را  سرش یمانی پش  با رهاورد

 ! خونه برم دی با من! یچیه

 



 ! کن صبر_

 

 ...برگشت پدرش سمت به

 

 ! بمون  نجایا رو امشب..وقته رید_

 

 مادرش دست از..شد رهیخ  جمع به کالفه رهاورد

  لباس و رفت اتاق به یتلخ با..بود یعصبان و ناراحت

 ....کرد عوض را شیها

* 

 ! خبر؟  چه_

 

  سر یلیخ  حوصلم! بابا ی چیه: گفت حوصله یب ارای

 یلیخ کرده ن یسنگ رو برنامم مشاورم روزا نیا! رفته

 ...شم یم خسته

 

 کمی که خالت ای مادربزرگ ی خونه یبر  یتون یم_

 !بشه عوض  تی روح



 

 اتفاقا: گفت و دیکش اش ییطال  یموها به یدست ارای

 اومده  خواستگار خالم یبرا یول برم خواستم یم

 ...بود

 

 ! ن؟یروژ_

 

 !گم یم رهامو خاله ..بابا نه_

 

 نشسته ش یرو به رو که  کوروش به و دیگز لب ایک

 ...کرد نگاه بود

 

 !آهان_

 

 ا؟ یک_

 

 جونم؟ _

 



 یلیخ خدا به! دور؟ دور میبر فردا: گفت  لوس ارای

 !داغونم

 

! زمیعز باشه: گفت و دی کش خود یبازو به یدست ایک

 ! خوبه؟ دنبالت امیم چهار ساعت فردا

 

 !یمرس: گفت ذوق با ارای

 

:  گفت زد  یم موج آن در یمهربان که ی لحن با ایک

 !بچه؟ یندار یکار

 

 ! فعال... قربونت نه: گفت و دیخند ارای

 

 ! خداحافظ_

 

 ... کرد  قطع را تماس
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 یاوک ارای با: گفت و دینوش را اش  قهوه کوروش

 ! ن؟یشد

 

! اخالقشه کال اون...آره: گفت و داد لَم کاناپه یرو ایک

 !هست هم سنش  یاقتضا البته

 

 ... داد تکان ی سر کوروش

 

 نق نق بود رفته سر حوصلش: گفت یار ی هوش با ایک

 بزرگش مامان ی خونه بره خواسته یم ایگو..کرد یم

 !شه یم مونیپش و هیخواستگار فهمه یم که

 

  به یخوب دختر! ن؟یروژ یبرا: گفت الیخ  یب کوروش

 ! ومدیم نظر

 



 !رهاورد_

 

  را کوروش قلب یشتریر چند  یا زلزله

 ! بود؟ آمده خواستگار رهاورد یبرا! رهاورد؟..لرزاند

 

 ... کرد یم نگاه را او قیدق ی چشمان با ایک

 ...کاناپه ی دستا یرو اش شده مشت  دست به

 ... اش یشان یپ نبض به

 ...گردنش ی زده رونی ب یها رگ به

 ...آخر در و

 ! سرخش چشمان به

  رهاورد به هم هنوز کوروش..کرد ینم  اشتباه پس

 ! داشت حس

 

 ...دیپوش را کتش و شد بلند جا  از کوروش

 

 !؟یر یم کجا: دیپرس تعجب با ایک



 

 ! گردم یبرم..دارم کی کوچ کار هی: گفت کوروش

 

 !؟یکار چه! االن؟_

 

 به: گفت کمر به دست و دیکش یپوف کالفه کوروش

 !بدم؟ پس جواب دیبا توام

 

 هر! اصال چه من به: گفت و انداخت باال یا شانه ایک

  ام خسته من ببر دمیکل..بده انجام یدار دوست یکار

 !بخوابم خوام یم

 

 رونی ب و برداشت اُپن  یرو از را دیکل کوروش

  یرو  بختک  مثل یز یچ کی ..بود خراب  فکرش..رفت

 یم یهج را جمله کی تنها و بود زده چنبره  افکارش

 !«کنه یم ازدواج داره رهاورد» کرد

 



  گفت یم  که شد یم اکو ذهنش در رهاورد  یصدا

 !« تو یبرا فقط! توام یبرا من»

 

 !شود؟ گرانید عروس خواست یم حال

 

  یم نیی پا باال یخاص هدف چیه یب  را ها ابانیخ

 روشن را آن و رفت  ضبط سمت به دستش..کرد

 ... کرد

 

 ...ماند تنها و خسته نفر ک ی ..آخر      

 ...ماند جا دلت شیپ من بغض..آخر      

 عاشق دگر من..نشدم سابق آدم  تو یب     

 مرا  حواس یبرد..نشدم

 هم یبرا ما..مینشد هم  یماجرا..که فیح      

 ...مرا جان   تو یبرد..مینشد

 ...را غرورم باغ   گل   کردم پر پر     

 ...تنها دل   باشد تو دستان در تا     



 ... شد نگاهت غرق   دل ی  کشت چنان      

 ایدن نیا یها غم من ادی از رفت که     

 

 بهرام«  »رضا
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! بود کینزد کوروش احواالت به کیموز نیا چقدر

  در ادشیفر یصدا..دی کوب فرمان یرو  را مشتش

 ...دیچیپ  نیماش اتاقک

 

 !یتون ینم! یلعنت یکن  فراموش منو یتون ینم_

 



  هنوز او اما داد یم نشان را بامداد دو نیماش ساعت

 یم پرسه ها سرگشته و ها وانهید مانند  ها ابانیخ در

 ... زد

 

 اش یپدر ی خانه در رهاورد اتاق یجلو   اریاخت یب

 ... کرد توقف

 

  برق تعجب کمال در که کرد نگاه اتاق ی پنجره به

 ... بود روشن اتاق

 

  بود آمده نجا یا به بارها ی ا خورده و سال دو نیا در

 !بود دهیند روشن را اتاق چراغ چگاهیه اما

 

 رد  آن پشت از یا هیسا که بود رهیخ  پنجره به

 ...ندیبب را  بچه و زن کی  ی هیسا توانست یم..شد

 

 ! بود نجای ا رهاورد پس

 



  هر اما نشست لشیاتومب  در..شد خاموش  اتاق چراغ

 ...  کند ترک را مکان آن توانست ینم کرد یم یکار

 

 !بود آنجا هنوز او و بود مین و سه ساعت

 

 ! کردند یم  یکار انجام به وادار را او ضی مر افکار

 

 رهاورد اتاق ی پنجره وارید از که کرد نگاه خود به

  که یشب...شیپ سال چهار مانند درست!  رفت یم باال

  به خواست ینم! بود آمده خواستگار  رهاورد یبرا

 داریب رهاورد اگر نکهیا مثال..کند فکر کارش عواقب

 ...ای باشد

 

 در به را خود  یآرام به و  دیچسب را بالکن یها نرده

 یآرام به و دیکش نییپا  را رهیدستگ..رساند بالکن

 یفضا  وارکوبید از ییسو کم نور..شد اتاق وارد

 ی اراده تحت شیپاها..بود کرده روشن  را اتاق

 به و زد  چمباتمه رهاورد تخت کنار..نبود خودش

 کنارش نیدلو..شد رهیخ بود خفته که آرامش ی چهره



 یرو بلندش یها مژه ی هیسا..بود یقی عم خواب در

 دستش..برد یم کوروش  از دل و بود افتاده صورتش

 نوازش را آن و رفت اش گونه سمت به اراده یب

  چطور..خواست  یم را دختر نیا دلش چقدر..کرد

 !کند؟ خاموش را  جانش یتمنا

 !ست؟یچ یبرا تن یداغ نیا

 

  مال   تو! دم ینم دستت از دوباره: کرد زمزمه آرام

 !منه یبرا ابد تا من   مال! یمن
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 ...است دنیلرز  حال در  رهاورد کرد یم احساس

 



! بچم! نه..ن_

آ ..آ..دارم..د.. درد ..نه..ن..کوروش ..کورو..ک..بابا..ب

 !نه.. ن..ادیم داره.. دا..نه..ن..ی

 

 و دیلرز ی م کی ستریه که او به ینگران با کوروش

 رهیخ کرد یم زمزمه را یمفهوم نا اصوات لب ریز

 ... شد

 

 به..شود یم  کینزد اتاق به ییپا یصدا  کرد احساس

 ... داد  هیتک وارید به و شد خارج بالکن  از یتند

 

  به که دید را پدرش وارید کنار از..شد اتاق وارد یکس

 ...رفت یم رهاورد سمت

 

 اتاق ی کاناپه یرو و کرد بلند را نیدلو ابتدا

 را او یآرام به و نشست رهاورد کنار سپس..گذاشت

 ... داد تکان

 



 ین یب یم خواب دخترم؟! ؟ییبابا! رهاورد؟_

 ...خوشکلم کن باز چشماتو..زمیعز

 

 ... دیپر  خواب از شدت با رهاورد

 

 تموم! شیه: گفت و دیکش  نهیس به را او سر پدرش

 !بود  کابوس هی فقط..زکمیعز شد

 

 ...دیلرز یم هنوز دخترک تن

 

 بابا؟ ..ب_

 

 دلم؟ جان_

 

 !ترسم یم: کرد زمزمه بغض با پناه یب دخترک

 



  من: گفت و دیبوس را اش یشانیپ پدرانه مهر با یعل

 یدیترس  یم یبود کوچولو ادتهی!  ییبابا کنارتم

 !  ؟یگرفت یم آرام من بغل یومدیم

 یدیترس وقت  هر..وقت  هر! ییبابا دختر هنوزم تو

  به متعلق نایا...شونه نیا به..نهیس نی ا به اریب پناه

 ! خانوادمه

 

: گفت و دیکش نفس را اش پدرانه عطر رهاورد

 !عاشقتم

 

 !یمن جان  : گفت و دیبوس را سرش یعل

 

 ... اگ..بفهمه اگه بابا_

 

 ! شیه_

 

: کرد زمزمه و گذاشت رهاورد لبان یرو  را دستش

  نقدریا! باشه؟ بفهمه رو یزی چ ستین  قرار چکسیه



 یم یقو دختر  هی مادرت و من! نده آزار رو خودت

  نیا..توعه به دشونیام چشم برادرت و خواهر ..میخوا

 !نه؟ مگه  خواد یم یقو مادر هی بچه

 

 ...کرد نییپا باال  را سرش بغض با رهاورد

 

 دراز هم حاال: گفت و دیبوس را چشمش دو یعل

 !یکن استراحت دیبا یا  خسته! بکش

 

 یتشک نیدلو یبرا..ماند کنارش یا قهیدق چند یعل

 اتاق از و خواباند شیرو را او و کرد پهن نیزم یرو

 ...شد خارج
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 نیدلو  سر یباال و شد بلند تخت یرو  از رهاورد

 ...نشست

 

 ...بود رهیخ دو آن به وارید کنار از کوروش

 

  شده تر  یقو َشکش  بود دهیشن که  ییها حرف با

 خبر آن از او که افتاده یاتفاق کی گذشته در..بود

  است مربوط او به راز آن که داشت  نیقی و..ندارد

  شدن برمال راجب ترسش از رهاورد که  هربار چون

 ... آمد یم انیم به هم کوروش حرف زد یم حرف آن

 

 نگاه ختیر یم اشک نی دلو سر یباال  که رهاورد به

 ...برگشت بود آمده که یراه از یآرام به و کرد

 

  چک را بالکن در و پنجره سرما احساس با رهاورد

  بالکن در   بودن ال مین متوجه تعجب کمال در که کرد

 کامل بطور  را آن خواب قبل که بود مطمئن! شد

 !بسته

 



  ادشی کرده باز بابا البد: گفت و انداخت باال یا شانه

 !ببنده رفته

 

  یرو تخت کنار  خودش و  خواباند تخت ی رو را نیدلو

 ...دیخواب نیزم

 

 بهتر دیخواب  ینم نیدلو کنار اگر ها کابوس نیا با

  بیآس بچه و زد یم ییپا و دست نکرده یخدا..بود

 ! دید یم

 

 در کوروش عطر کرد احساس که دیکش یقیعم نفس

 ... دیچ یپ مشامش

 

 !یکرد وونمید: کرد زمزمه و زد  یپوزخند

 

 ~~~~ 

 

 ! خب؟_



 

 یم یچ گهید! یلعنت گفتم بهت رو زیچ همه که من_

 ! ؟یگ

 

 وگرنه بزن  حرف! قرمساق یگ یم دروغ سگ مث  _

 !کنن سیسرو دهنتو دم یم

 

 از که شی رو به رو مرد به ینگاه ترس  با ادیشه

 ی کاسه و بود نمانده ی باق یزیچ چشمانش یدیسف

 ... کرد نگاه  بود خون

 

 !؟یهست  یچ دنبال_

 

 !قتیحق: زد عربده کوروش

 

 اون از برو! عامو ستین من شیپ تی زندگ قتیحق_

 !دونم ی نم یزیچ من  بپرس دختره

 



 مفت زر: گفت و دیچسب محکم را فکش  کوروش

 !بنال..نزن

 

 عامو برو..برو: گفت و داد هل را اش نهیس ادیشه

 !کنه حواله  گهید یجا   تویروز خدا

 

 دنیترک حال در تیعصبان از کوروش یشانیپ رگ

 ...بود

 

  زد امکیپ رهاورد  به و شد خارج یانبار آن از ادیشه

! کردم سرش به دست امروز! ستین کن ول بابا نیا»

  اروی نیا با مجبورم وگرنه کارت به بزن مزدمو دست

 !« باشه شتریب لشیتیش گمونم..بشم معامله وارد

 

 امیپ خواندن با بود ظروف شستن حال در  که رهاورد

 ... فتدین ن یزم یرو تا کرد  بند نکیس به را دستش

 

 ... آمد یم در جا از داشت قلبش



 

 و داد انتقال ادیشه کارت به تومن دو لرزان دستان با

 !« ایکن ینم  باز دهنتو ادیشه» داد امیپ

 

 !« حله» بود  نوشته جوابش در ادیشه
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 دست حالش..ستیگر و گذاشت زیم ی رو را سرش

 یم هجوم  مغزش به  یمیقد افکار..نبود خودش

 ...آوردند

 

 !رهاورد برم دیبا_

 

  تنهام یخوا یم: گفت  او به رو بغض با رهاورد

 !؟یبذار



 

 اشکش و دیبوس را اش ی نیب ی غهیت مهر با کوروش

 ینم نگفتم  بهت مگه: گفت و کرد پاک  دستانش با را

 رم ینم! نم؟ینب یبارون رو جنگال ن یا گهید خوام

  دیشا اصال..گردم یبرم  ماهه کی حداکثر! که رمیبم

 ! میبرگشت یا هفته دو و گذشت یخوب به مامان عمل

 

 خودتو دیبا کم کم گهید: گفت و دیبوس را چشمانش

 ! یخواستگار  میایب میخوا  یم یکن آماده

 

 گردنش و کرد حلقه او گردن دور را دستانش رهاورد

 ...دیبوس را

 

 ! سخته_

 

  یول سخته.. آره: گفت و فشرد خود به را  او کوروش

 !گذراست

 



 هیگر آنقدر  صبح از..کرد  پاک را شیها اشک رهاورد

 باال و بود خورده هم به  حالش دوبار که بود کرده

 ...بود آورده

 

 !مونم یم شت یپ امشب_

 

 از که من : گفت و دیبوس را اش یشان یپ کوروش

 !زمیعز خدامه

 

  سیانگل عازم مادرش همراه به کوروش بعد روز

 ... بودند

 

  او توانست ینم کوروش مادر وجود خاطر  به رهاورد

 ... کند بدرقه فرودگاه تا را

 

  از درشتش و زیر یها بوسه  با را او کوروش  صبح

  تا شد دهیبوس و دیبوس را او آنقدر..کرد داریب خواب

 ...شدند رابیس



 

  او با ایرو که کرد هیگر یکم کوروش رفتن از بعد

 ...گرفت تماس

 

 ! بله؟_

 

 !؟یکرد هیگر ه؟ینطوریا چرا صدات رها؟ الو_

 

 !رفت کوروش..آره  یعنی..نه_

 

 میبر ی ایم رها! زمیعز گهید گرده  یبرم..یاله_

 ! شگاه؟یآزما

 

 !ست؟ی ن خوش حالت یچ  یبرا_

 

 ! داد یم یباردار احتمال..بود دکتر روزید_

 



 !امیم باشه! زمیعز: گفت و زد یلبخند  رهاورد

 

 !منتظرتم یاوک_
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  خارج خانه از صبحانه خوردن بدون و  دیپوش لباس

 ... شد

 

 ... بودند انتظار سالن در ایرو با

 

  بازگو رهاورد یبرا را دکترش روزید یها  حرف ایرو

 الکل یبو..بود سرش بند   دستش رهاورد اما کرد یم

 سالن..کرد یم بد را حالش و بود دهیچ یپ مغزش در

 یم  یاهیس چشمانش  و دیچرخ یم سرش دور

 !افتاد نیزم یرو  و رفت حال از ناگهان..رفت



 

  دراز شگاهیآزما  سالن کف پشت به که او دنید با ایرو

  را او ینگران با و دیکش یغیج بود کرده غش دراز به

 !رهاااااااااورد: زد صدا

 

 و آمد شگاهیآزما مسئول که زدند حلقه دورشان مردم

  تخت یرو و  برد اتاق به و کرد بلند را او

 ... کرد یم نگاه او به ینگران با ای رو..خواباند

 

 را ایرو نام مسئول..گرفت یم خون او از یپرستار 

 ... دهد شی آزما تا خواند

 

  رهاورد..برگشت رهاورد  اتاق به شیآزما دادن از بعد

 ...بود آمده هوش به

 

! رها؟ یخوب: گفت و شد کینزد او به ینگران  با ایرو

 !ینگران  از مردم

 



 گس و تلخ دهانش..داد تکان یسر حال یب رهاورد

 ...بود

 

 ...شد اتاق وارد یجوان دکتر

 

 !شده؟ چش خواهرم دکتر؟ یآقا: دیپرس ایرو

 

  کرد یم  چک را رهاورد شیآزما ی برگه که دکتر

  یلبخند..شی اصل لیدل اما!  بوده قند و فشار افت: گفت

 !د؟ینداشت یاطالع! شونهیا یباردار: گفت و زد

 

 ...بود رهیخ دکتر دهان به جیگ رهاورد

 

 کرد»حامله یم زمزمه رهاورد مغز در نفر کی

 «ی ا  «»حاملهیا  «»حاملهیا

 

 ! دکتر؟ دیمطمئن  شما: دیپرس یعصب ی خنده با ایرو

 



 !گه یم نویا که  شیآزما جواب: گفت دکتر

 

  اتاق از و کرد قیتزر رهاورد سرم به  یدیجد آمپول

 ...شد خارج

 

 ... بود اغما حالت در رهاورد

 !داشت؟ ضربان اصال

 !کرد؟  ینم حس چرا

 ! بود؟ سرد نقدریا چرا شیپا و دست

 

 قطره به رهاورد..بود رهیخ او به جیگ  و شوکه ایرو

 ... بود رهیخ آمدند یم  نییپا یآرام به که سرم یها

 

 !کوروش؟ از! بود؟ باردار

 !کوروش؟ و او ی بچه

 !است؟ مراقب گفت ینم  کوروش مگر

   آمده؟ وجود به کجا از بچه نیا پس



 !بودند؟ کاشته رحمش  در را آن  ها  لک لک
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 در ایرو..برگشتند ایرو ی  خانه به سرم اتمام از پس

  رونیب یها  لباس همان با که رهاورد به..بود فکر

 ... کرد نگاه بود نشسته کاناپه یرو

 

 ؟ یکرد کاریچ تو رهاورد؟_

 

 تکان نیطرف به یسر و کرد نگاه او به جیگ رهاورد

 ... داد

 

  یا حامله! ؟یکرد یغلط چه یفهم یم: گفت ایرو

 بچه هی و دیسف  ی شناسنامه با دختر هی! حامله بدبخت



 ینم باورم من یخدا ی وا! رانیا یتو  شکمش تو

 !شه

 

 ... برد یم یپ فاجعه  عمق به کم کم رهاورد

 

 !بود؟ کرده چه  او با کوروش

 

 !یکن  سقطش دیبا_

 

 !افتاد بدنش به یا رعشه سقط ی کلمه دنیشن با

 

 قدم با را خانه عرض و طول یقرار یب  با که ایرو به

 ... شد رهیخ کرد ی م متر شیها

 

!  شه ینم! ره یم آبرومون! بشه سقط د یبا بچه نیا_

 ریغ بچه نیا اومدن ایدن به کنم یم فکر که طور هر

 !  ممکنه

 



 !بچمه: گفت بغض با رهاورد

 

 یفهم یم! یروان: دیکش غیج سرش پرخاشگر  ایرو

  شناسنامت! یدختر ه ی تو! ؟یخور  یم یگوه چه

 !یا  حامله ماهه کی و دهیسف

 یدونست ینم شیپ ساعت چند تا! گوسفند؟ تهیحال

  خجالت تو ؟یکن یم بچه بچه  من یبرا االن  یا حامله

  یر یجلوگ  اقل ال  یخور  یم یاضاف گوه ؟یکش ینم

! هان؟ یاومد کوه پشت از ای یسواد یب! کودن بکن

 !؟یدون ینم نمیا

 

 چمباتمه نیزم یرو دیشد یا هی گر با رهاورد

 سر در یکی دیکوب یم خودش  سر در  یکی ایرو..زد

 !او

 

   هان؟ کو؟ رتشیغ  خوش پدر_

 

  نَن: گفت و کرد عوض تمسخر  یرو از را شیصدا

 رو گل! کودن! احمق! کنه  عمل فرنگ برده جونشو



! کنه یباز  یخارج یها  گیل رفته دروازه تو زده

 !دروازه تو بزنه آب ور اون گهید یکی رفته

 

  حرف ینطور یا کوروش راجب: گفت غ یج  با رهاورد

 !نزن

 

 ...کرد نگاهش حرص  با ایرو

 

 !برم خوام  یم من_

 

 ! بدبخت؟  یبر کجا: گفت یتند با ایرو

 

 !رمیبم برم خوام یم!  چه؟ تو به_

 

 یرو..رفت کوروش ی خانه  به و زد رون ی ب خانه از

 ...گرفت سر از را هیگر و دیکش دراز تختش
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 ... بود  آنجا هنوز او و بود عصر شش ساعت

 

 سر امدنشین بابت و بود گرفته تماس او با کارگردان

 ... کرد خشی توب کار

 ... داد انصراف کارش از

 ...نداشت ت یاهم شیبرا ز یچ  چیه گرید

 

 بود؟ که..کرد بلند سر  تعجب با..دیکوب در به یکس

 

 از سرخ یا  چهره با بود پدرش..کرد نگاه یچشم از

 ! خشم

 

 به شتاب  با یلیس که کرد باز را در و دیگز لب

 آنقدر قلبش شکستن یصدا ..کرد برخورد صورتش

 ... سوزاند دل خودش یبرا خودش که بود بلند



 

 ! من؟ اعتماد دستمزد نهیا! آبرو یب_

 

 !نداشت را شیرو..کرد ینم  بلند را سرش

 

 با..بست سرش پشت را در و آمد خانه داخل  به پدرش

 برو: گفت و داد ُهلش و دیکش را شیبازو  تیعصبان

 ! شو آماده

 

  شیها لباس و رفت اتاق سمت  به سکسکه با رهاورد

 نیماش سمت به را او کشان کشان یعل..دیپوش را

 ... بودند  ریسراز هنوز  اشکانش..برد

 

  و تیثیح   و آبرو وگرنه! بشه سقط د یبا بچه نیا_

 ! ره یم خانواده اعتبار

 

 ... آمد یم و رفت  یم غم با نفسش رهاورد

 



 خودم به همش: گفت و دیکش گردنش به یدست پدرش

 هی تو..رها یول..یباش هات  بچه پشت دیبا تو گم یم

 تونم ینم گهید..شده خم کمرم من که یکرد یکار

 ... شدم سست! امیب در پشتت

 

 ...دیچی پ نیماش اتاقک در رهاورد هق  هق یصدا

 

  کاریچ گم یم بعدا خونه  میر یم!  کن  پاک اشکاتو_

 !یکن

 

 ... شدند خانه وارد و کرد  پاک را شیها اشک رهاورد

 

 !ه؟یحال چه نیا! اوا: گفت مادرش

 

 کمی ! خانم ستی ن یزیچ: کرد ی انیپادرم یعل

 !ستی ن خوش حالش سرماخورده

 



 نیبپوش گرم لباس گم یم چقدر: گفت غرغر با شهال

 !ره؟ یم کلتون  تو حرف مگه

 

 بار ش یبرا یسوپ تا  رفت  آشپزخانه سمت به و

 ...بگذارد

 

 ... دیکش داز تخت یرو  و رفت اتاق به رهاورد

 

 ... کرد  برقرار را تماس..زد یم زنگ  کوروش

 

 !زمیعز سالم_
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 !سالم_



 

 بود مشهود آن در ینگران که یلحن  با کوروش

 !گرفتس؟ چرا صدات!  من؟ جون   شده یچ: دیپرس

 

  یزیچ: نکند هیگر تا فشرد هم یرو را لبانش  رهاورد

 !خوردم سرما یانگار ! ستین

 

  برو ستین خوب حالت اگه: گفت نگران کوروش

 ! درمونگاه

 

 !ن؟یدیرس راحت! خوبم:  گفت رهاورد

 

 ...نداشت ریتاخ ادمیز پروازمون  خداروشکر آره_

 

 !یسالمت به_

 

 ! تنگه برات االن از دلم_

 



  را بود آمده اش گونه یرو  که یسمج اشک رهاورد

 دیبا من یندار  یکار کوروش! منم: گفت و کرد پاک

 !زنه یم صدام مامان..برم

 

 !نکنند شیرسوا شیها هیگر تا گفت دروغ

 

 !شما خداحافظ  ..باش  خودت مراقب شم فدات نه_

 

 ...خدانگهدار..نطوریهم توام: گفت آرام رهاورد

 

 را سرش..کرد هیگر یها  یها و کرد  قطع را تماس

 ... کند خفه را اش هیگر یصدا تا کرد فرو  بالشت در

 

 مشیتصم هنوز  یعل اما گذشتند یم ها شب  و ها روز

 ! بود نگفته رهاورد به را

 

 یم قبل از تر  ناآرام را رهاورد انیم نیا  در که یزیچ

 ...بود  کوروش سرد یرفتارها  کرد



 ... زدن حرف  نیح شیها  یحوصلگ یب

 ...متداولش یها فرار

 ...رهاورد کردن سر به دست یبرا شی ها بهانه

 یم را شیها  تماس جواب انیم در یکی  هم اواخر نیا

 ... داد

 

  حمومه کوروش» گفت و داد را جوابش  ایدر بار کی

!«  رهیبگ  تماس باهات گم یم اومد وقت هر..زمیعز

 !نشد  یخبر کوروش تماس از اما

 

  برنگشته هنوز  کوروش و بود گذشته مین و  ماه کی

 !بود

 

  یها لباس..رفت کوروش ی خانه به روز هر مثل

  بو را عطرش و دیبوس یم و کرد یم بغل را کوروش

 ... دیکش یم

 

 ...آمد خانه زنگ یصدا



 

 سال انیم و قامت بلند یزن..رفت در سمت به متعجب

 را او اما کرد یم فکر چه هر رهاورد..بود در پشت

 هر..برگردد اتاق به خواست توجه یب ! شناخت ینم

 ! نداشت یکار او با بود که

 

  اون دونم یم! یغربت ی دختره درو نی ا کن باز ایب_

 !یداخل

 

 ...برگشت در سمت به متعجب رهاورد

 

 !درو نیا کن باز: گفت و دیکوب در به یمشت زن
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 ینم زن نیا اما..نه ا ی کند باز را در داشت دیترد

 !رفت

 

 به را در و  شد خانه وارد  غضب با زن..کرد باز را در

  رهاورد گوش در   یمحکم یلیس هوا یب و دیکوب هم

 ... خواباند

 

  تعجب با و گذاشت  صورتش یرو را دستش رهاورد

 ... بود شده قفل دهانش..بود رهیخ وانهید آن به

 

 یزندگ سر یایم یکش ینم  خجالت! یپاپت  ی لجاره_

 به رو خدا  عرش! د؟یسف چشم یکن ینم ایح..مردم

 !اتونیهرزگ با دید یآور در لرزه

 

 ! ؟یخوب خانوم؟ یگ یم یچ: گفت یعصب  رهاورد

 

 وارید به را سرش و زد  چنگ  رهاورد  یموها به زن

 اهیس رهاورد چشمان مقابل ایدن یا  لحظه..دیکوب

 ... شد



 

  خراب خونه یآشغاال  یجا..کثافت ی  عوض ببند دهنتو_

 یسنگدل و قساوت با.. قبرستونه یتو  تو مثل یکن

! هرزه: زد ادیفر و دیکوب دخترک گردن پشت یمشت

 !یدیکش ُگه به دخترمو  یزندگ

 ! ایح یب

 

  کرد یم ی سع چه هر..بود  رهیخ او به جیگ رهاورد

 ینم موفق کند خالص یروان  آن چنگ از  را شیموها

 ... شد

 

 !ه؟یک دخترت! ؟یروان یگ یم یچ_

 

 من دختر: گفت بود کرده درشت که ی چشمان با زن

 !زرگره کوروش زنه

 

 سست تنش..دیکش یم سوت گوشش..نزد رهاورد قلب

 !شد



 

 هزار ده جمله نیا زرگره« کوروش زنه من »دختر

 ...شد تکرار گوشش  در بار

 

تو! ندار یچیه ی  دختره نیبب_  پهن گهید جا هی تور 

 راه از مدت هی دامادمو! کوروشه زنه من دختر! کن

 گر یج رو دندون کردم ی،خانومیکرد در به

ن..گذاشتم   و خودتو نمت یبب کوروش َور و دور بعد م 

 ! دم یم باد به هم  با دودمانتو

 

 !دخترت؟..د_

 

 !عشقش! نامزدش! کوروش یعمو  دختر! ایدر_

  هم به شونوینامزد تو مثل یفاسد دختر خاطر به که

  ما! کنن ازدواج اونور رفتن االن..یخوند کور یول زد

 ی  خطبه و اونجا میرفت شیپ هفته دو صادق حاج و

 گوش م هیتوص به..جون دختر پس..شد یجار عقد

 گهید کوروش! برو فقط! برو و بکش راتو و کن

 ! متاهله



 

 و گذاشت و  دیکوب رهاورد ی شانه به محکم ضربه دو

 ...رفت

 

  چرا..نشست نیزم یرو  و خورد سر وار ید به هیتک

 ! بود؟ سرد هوا نقدریا

 

  و کردند یم برخورد هم به تن یسرما از شیها دندان

 دیپر یم مدام چپش پلک..دیلرز یم کی ستریه بدنش

 ... آمد ینم بند اش سکسکه و

 

  بود زده امک یپ کوروش..شد بلند لشیموبا یصدا

 یم زنگ بهت! بودم ریدرگ یلیخ..دی ببخش عشقم»

 !« زنم

 

! دروغگو: زد غیج یگوش  به رو هی گر با رهاورد

 ...متنفرم ازت! آشغال یدروغگو

 



 متنفرم  ازت: زد داد و دیکوب وارید به  را لشیموبا

 !زرگر  کوروش
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  خانه در یصدا دوباره که بود گذشته یساعت کی

 ...آمد

 

 ییتو اون! رهاورد؟: زد یم شیصدا ینگران با پدرش

 ! کنم یم سکته دارم بده جواب  لطفا رهاورد! دخترم؟

 

 و رساند در به را جانش مهین تن کشان  کشان رهاورد

 ...کرد باز را آن

 

: گفت وارفته رهاورد دید با و شد وارد عجله با یعل

 ! ه؟یحال چه نیا! ابوالفضل ای



 

 ... آورد باال خانه  وسط رهاورد

 

 ... برد ییدستشو به و کرد بلند را او عجله با یعل

 

 یعمو زن که ییها ضربه اثر بر اش یشانیپ کنار

 ...بود  شده خشک و آمده خون بود زده کوروش

 

 خون چرا! شده؟ یچ سرت : دیپرس ی نگران با یعل

 ! اومده؟

 

 ...نداشت ییپاسخگو جان  رهاورد

 

  و جمع را  خانه عیسر..خواباند  تخت یرو را او یعل

 یت   را بود  آورده باال رهاورد  که ییجا  و کرد جور

 و برداشت  نیزم یرو از را رهاورد مکارتیس..دیکش

  و بود شده  الش و آش که لشیموبا..گذاشت بیج در

  انداخت زباله سطل در را آن..خورد ینم درد به گرید



 و بود خواب در دخترکش..برگشت رهاورد شیپ و

 ... کرد یم  سکسکه و دیپر یم شیابرو کی ستریه

 

  بزند زنگ جوهرلق  ی پسره آن به خواست یم دلش

 ...کند بارش دیآ یدرم دهانش از هرچه و

 

 او از و گرفت تماس بود پزشک که دوستش با

 ...دیای ب آنجا به کرد خواهش

 

  وصل شیبرا  یسرم رهاورد ی نهیمعا از بعد دوستش

 یول ستین زونیم کمی حالش: گفت یعل به رو و کرد

  بوده یعصب شوک ادیم نظر  به شتریب! شه یم خوب

 خوب انشاللّ  کنه استراحت  کامل  روز هی! باشه

 ...شهیم

 

  رهاورد کنار..کرد بدرقه را او و کرد  یتشکر یعل

 دستان با را  گلش..کرد نوازش را صورتش و نشست

 ! بود کرده  پر پر خودش

 



 رها و من ی برا خانومم» گفت و گرفت تماس  شهال با

 نگرانمون..رشت میبر  دیبا که اومده  شیپ یکار هی

 !« نباش

 

 ساعت..شد رهی خ صورتش به و نشست رهاورد کنار

 ...برسد یا جهینت به تا  کرد فکر ها

 

 نییپا  همانجا..نداشت را رهاورد دنید گونه نیا طاقت

 ...رفت خواب به بالشت  بدون سفت ن  ی زم یرو  تخت
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 دیگز لب تیوضع آن در پدرش دنید با  رهاورد صبح

 ...شود داریب تا کرد شیصدا یآرام به و

 

 ... رهیگ یم کمرتون دیپاش  بابا؟_



 

  اصال: گفت و دیکش دردناکش گردن به یدست یعل

 !برد خوابم یک   دمینفهم

 

  شیگلو در یسنگ قلوه مانند که را بغضش رهاورد

 ...شد رهیخ او به و داد قورت بود شده

 

 زیم یرو  را رهاورد  و دیچ یا صبحانه زیم یعل

  شده فیضع و بود نخورده یز یچ قبل روز از.. نشاند

 ...بود

 

!  کردم فکرامو من: گفت رهاورد به صبحانه  از بعد

 !دارم شنهادیپ دوتا برات

 

 ... بود داده فرا گوش و برده بانیگر به  سر رهاورد

 

 !یکن یم سقط  رو بچه نیا_

 



 ...ختی ر فرو قلبش

 

 !کند؟ سقط را اش بچه

 

 ...ا_

 

 ! ای_

 

 رهیخ یعل  به منتظر و فشرد هم یرو را شیها لب

 ... شد

 

 ! اما..ادیم ایدن به بچه نیا..ای_

 

 !اما؟_

 

 کشور از خارج یرفت میگ ی م! میگ یم دروغ مدت هی_

 ! بود شده کار  شنهادیپ بهت نکهیا یبرا



 

 یم نگاه رهیخ رهیخ یعل  به العمل عکس یب رهاورد

 ... کرد

 

 یم چون یرس یم دلت مراد به تو هم  ینطوریا_

 سقط رو  بچه اون نکهیا به ستین رضا دلت دونم

 !شه ی م حفظ ما یآبرو  هم..یکن

 

 !حاملم  شوهرم از  من: گفت هی گر با رهاورد

 

 مشت را دستش و فشرد هم یرو را چشمانش  یعل

 ...کند کنترل را خودش تا کرد

 

 بهش اگر یکرد فکر! هان؟ نداره خبر  که یشوهر_

  یم خوشحال! هوم؟ ده یم نشون یاکشن یر چه یبگ

 جان   نه! مون؟یزندگ  خونه سر میبر گه یم و شه

  به نکهیا جرئت یحت اون..من ی ساده دختر نه..من

 دارم دوسش که یدختر ی خواستگار می بر بگه پدرش

 !دارم؟ بچه من بگه ادیب حاال ..نداره رو



 

 ... شد تر دیشد رهاورد هق هق

 

 یم اومد ایدن به که بچه! یدار رو راه نیهم فقط_

 ! محترم و آبرومند ی خانواده هی دست مید

 

  رو بچم: گفت و دیکوب زی م یرو را مشتش رهاورد

 یم..خارج بفرست منو! دم  ینم چکسیه به! دم ینم

 بهم هم یکس گهید..کنم یم یزندگ بچم با اونجا رم

 !نداره یکار

 

 !نداره  یکار بهت هم حاال نیهم  که بهیغر_

 !لهیفام از ترسم من
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 دست بدم  رو بچم یچطور : گفت سوز با رهاورد

 مردم؟

 

 بر دستش از یکار اما شد یم شرحه شرحه  یعل دل

 ...آمد ینم

 

 ! بگو بهم ظهر  از بعد تا رو  متیتصم_

 

 ! بابا؟_

 

 ! ختیر  فرو دخترش ی درمانده یصدا یبرا دلش

 

 !دارم؟  نگهش..نگ..شه ینم..ن_

 

 ... شد خارج خانه از و انداخت نیی پا را سرش

 



  زیم یرو از را قندان..گرفت سر از را  هیگر رهاورد

 بود وارید یرو که کوروش عکس  به و برداشت

 !یعوض متنفرم ازت: زد  داد و دیکوب

 

 !دند؟یرس  نجایا به که شد چه

 

  در را آن آمد ادشی که گشت یم لشیموبا دنبال به

 ... آورده را دخلش و دهیکوب وارید

 

 به ای کند سقط را بچه نیا! بود؟ چه درست میتصم

 !نتش؟ینب و اوردیب ایدن

 

 ینم فرزندش  مرگ به یراض کرد  یم یکار هر

 به یحت ای باشد نشده لی تشک قلبش اگر یحت..شد

 !باشد عدس کی اندازه

 

 یم ا یدن به را بچه نیا..بود گرفته را مشیتصم

 ...آورد



 

  گفت یعل گذاشت انیم در پدرش با را موضوع یوقت

 یبرا که کن آماده دوستاتو و خانواده هفته کی  یط»

 !کشور از خارج  یبر دیبا کار

 

 ... داد تکان یسر بغض با رهاورد

 

 ی خانه به کوروش ی خانه کردن مرتب از بعد

 ... رفتند  خودشان

 

  را کوروش یها شرتیت از دوتا رفتن از  قبل رهاورد

 ...چپاند فشیک در و برداشت

 

 ... داد او به دیجد لیموبا کی پدرش

 

 ! داخلشه مکارتتیس_

 



 امیپ لیس..کرد روشن را لیموبا و کرد زمزمه یممنون

  کوروش از امیپ 21..آمدند دیپد ها کال  سیم و ها

  جواب چرا» داشتند را مضمون کی یهمگ  که داشت

 ...و  ر«یبگ تماس و باهام! نگرانتم رهاورد؟ ید ینم

 

 وونه؟ید  ییکجا» بود گفته  و بود داده امیپ هم شبنم

 !« زنه یم  بال بال ور اون پرکنده مرغ مث   پسر اون

 

 ... نداد را چکدامیه  جواب

 

 به خانواده با  یپرس احوال از بعد دندیرس که خانه به

 ... برد  پناه اتاقش

 

 ...بودند جمع  هم دور یهمگ و بود جمعه

 

 !بدم بهتون مهم خبر هی خوام یم: گفت پدرش

 

 ...دوختند چشم ی عل به یهمگ



 

 هفته یط قراره و داره اروپا از کار شنهادیپ رهاورد_

 !بره ندهیآ ی

 

 ... بودند رهیخ دو آن به  تعجب و شوک با یهمگ
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 خبر؟ یب چه! ؟یچ یعنی: گفت شهال

 

 رفتن به میتصم ییهوی  چطور! آره: گفت مایر

 !؟یگرفت

 

  میدار رها و من که دوماهه! ستین ییهوی: گفت یعل

 !میکن ی م فکر روش

 



  یم من به دینبا  بنظرت: کرد نگاهش ظیغ با شهال

 !  ؟یگفت

 

 شیجد اول هم ما! جان  شهال رینگ سخت: گفت یعل

! ستین هم بد میدید میکرد فکر که بعد یول مینگرفت

 !کنه یترق و رشد تونه یم ور اون رهاورد

 

 و رشد برم  نیبفرست یآبج با منم شه ینم: گفت نیراد

 !کنم؟ یترق

 

! یمون یم ما شیپ شما! رینخ: گفت و دیخند یعل

 !میزن یم سر خواهرت به میر یم ما یول

 

 شتیپ اومدم من خاله..جون آخ: گفت ذوق با ارای

 !باشه؟ لند یزنید میبر

 

 ... داد تکان یسر و زد ینیغمگ  لبخند رهاورد

 ...نشستند زی م دور یهمگ



 

 !؟یر یم یک  _

 

 ! بعد ی هفته_

 

  یباش موفق! یسالمت به:  گفت و داد تکان یسر مایر

 ! جونم

 

 ! ممنون_

 

 رهی خ شام ی سفره به یناراحت و  اخم با شهال

 کنند ینظرخواه او از نکهیا بدون که چه یعنی..بود

 !اند؟ گرفته یحساس و یمهم نیا به یمیتصم

 

  بخور:گفت و گذاشت  ایرو یرو به رو  را خوراک

 بچه اون! یخور ینم  یچیه یول یا  حامله..مادر

 !ره؟ی بگ جون و  حال یچجور

 



  یتشکر و ختیر شی پلو یرو خوراک یکم ایرو

 ... کرد

 

 نیهم است باردار هم او که داشت خبر مادرش اگر

 یم نگونهیا هم او به! داشت؟ او با را برخورد

 ! د؟یرس

 

 در را لشی موبا که رفت اتاق  به رهاورد ناهار از بعد

 ! دید خوردن زنگ حال

 

 ! بود کوروش

 

 ... داد قورت را بغضش

 

 ! الو؟_

 



  ینگران از مردم زمیعز رهاورد؟..شکرت ای خدا یوا_

  ینم جواب هم اون از بعد! بود؟ خاموش  چرا تیگوش

 !یداد

 

 !نبود خوب حالم: گفت  یآرام یصدا با رهاورد

 

 دختر! دلم؟  جون: داد نازش یمهربان لحن با کوروش

 ! شده؟ تنگ دلش! هوم؟ نداره حوصله  کوچولوم
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 دینال دل در و دیچک اش  گونه یرو رهاورد اشک

 !« بهم یگفت دروغ! یعوض نده نازم»

 

 !؟یا یم لحظه هی جان  کوروش_

 



 را دستش تلفن پشت از ا یدر یصدا دنی شن  با رهاورد

 یم اش خفه داشت بغضش..گذاشت  گردنش یرو

 !کرد

 

 مراقب..زنم  یم زنگ بهت بعدا! برم دیبا  من زمیعز_

 ! باش خودت

 

  زیم یرو را یگوش..نه ای  کرد یخداحافظ دینفهم اصال

 را شیها  اشک..ستادی ا نهیآ یرو به رو و گذاشت

! نکن هیگر: گفت خودش چشمان به رهی خ و کرد پاک

 از قلبتو! شد تموم کوروش! بسه یکرد هیگر یهرچ

 !دور بنداز و بکن  نهیس نیا

 

 رفتن وقت و گذشت شی ها استرس تمام با هفته کی

  یب یعل..کرد یخداحافظ خانه در اش خانواده با..بود

  فرودگاه به تا بود کرده بهانه را رهاورد  یقرار

 عطر...دیکش آغوش در را یهمگ رهاورد..ندیاین

 ...دشیبوس و دیکش نفس را مادرش

 



  یخوا یم! معرفت یب : گفت یم گوشش دم شبنم

 !  هان؟ یبذار تنهام

 

  بعد..کردند هیگر یکم و گرفت آغوش در را دوستش

 ... شدند  یراه پدرش با یخداحافظ از

 

 آدرست..گرفتم خونه هی برات  اونجا! گرگان میر یم_

 سر بهت امیم هفته هر من! ید ینم کس چیه به رو

 با که نهیا یبد انجام دیبا  تو که یکار تنها..زنم یم

  ارتباط در ی مجاز  یفضا  راه از فقط خانواده یاعضا

 هی با! یرانیا فهمنیم ننیبب  رو شمارتو اگه! یباش

 برات که یا خونه..کردم  هماهنگ چکابت یبرا دکتر

  صاحب اول طبقه که است طبقه دو خونه  هی گرفتم

 بچه که هستند مسن شوهر و زن هی..نهیش یم خونت

 به و تنهان و کنن یم یزندگ  کشور از خارج هاشون

 !ندارن یکار هم تو

 

  خانه در شدن مستقر و گرگان به دنیرس از بعد

 خانه به سپس و ماند  ششیپ شب کی پدرش

 ...برگشت



 

 ~~~~~ 

 حال«  »زمان

 

 !ینشست روم به رو االن که  خوشحالم_

 

 ... زد شیرو به یلبخند  رهاورد

 

 یم اعتراف: گفت و داد هیتک یصندل ی پشت به ایارم

 جلب  رو نظرم تو راجب که یز یچ نیاول کنم

 آمد و رفت هم با کمی که ها بعد! بودن چشمات..کرد

 !شدم رفتارت و اخالق ی فتهیش میکرد

 

 ... کرد یم نگاه  او به سکوت با رهاورد

 

 هم رو یتوپول خانوم کاش: گفت  و دیخند ایارم

 !  یاوردیم

 



 !  کرد یم  تیاذ: گفت و کرد  ینینمک ی خنده  رهاورد

 

 !رهاورد؟_

 

 بله؟ _

 

 !؟ی کرد فکر خودمون راجب_
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 که دیکش یم استرس و  بود نگران روزها نیا آنقدر

  پسر ایارم ..نداشت ایارم به کردن فکر یبرا یوقت

! نبود مطمئن خودش از  اما! پخته و کامل..بود یخوب

 ای بود خواهد  یدیجد ی  رابطه یرایپذ دانست ینم

 به یپ  داشت ایارم  با که یبرخورد چند یط..نه



 از آمد یم  نظر به..بود برده او با خود یها شباهت

 !هستند کینزد هم  به یا دهیعق و  یفکر  لحاظ

 

 !نه یجد  طور به هنوز راستش_

 

: گفت و کرد نییپا و  باال دیتائ به را  سرش ایارم

  ام خانواده! ذارمت ینم  فشار تحت! نداره یاشکال

  شد اگر دارن دوست آخه..یبد جواب زودتر  منتظرن

 نییپا را سرش رهاورد! میکن نامزد دیع امیا یتو

 ! باشه: گفت  و انداخت

 

  نیا در..رساند خانه به را  او ای ارم ناهار صرف از بعد

 آرام یکم و نبود ادیشه و  کوروش از یخبر  روز چند

 ...بود گرفته

 

 فکر یعقالن خواست یم  اگر..کرد یم  فکر ایارم به

 ...بود ازدواج یبرا یموجه پسر   جهت همه از او کند

 ...اما

 !دلش المصب



 ! نفهم زبان آن از امان

 

 بار کی یبرا دیبا..کند فکر ایارم به یجد  طور به دیبا

  که دهد نشان کوروش به هم و خودش به هم شده هم

 !شده تمام شی برا رابطه نیا

* 

 !خوبه؟   لباسم_

 

 فر را شی موها..کرد کوتاهش یمانتو  به ینگاه ایک

 قرمز رژ..بود رونیب شالش ریز از و بود کرده زیر

 ! بود ساخته متحرک  عروسک کی او از

 

 !زم یعز هیعال_

 

 و دیخند ایک که دیبوس را اش گونه طنت ی ش با ارای

 ... داد تکان یسر

 



 اصرار یلی خ اما امیب ندارم دوست گفتم دایش به من_

 !کنم قبول شدم مجبور کرد

 

 !؟ینداشت دوست چرا_

 

 دختره اون آخه: گفت و دیکش هم در را اش چهره ارای

 ...ادیم  هم چندش ی

 

! گم یم رو نایاسلی: داد ادامه ایک یسوال نگاه دنید با

 ! که خانوم  پلنگ اون از  ادیم بدم انقدر

 اول از لبام گه یم افتخار با بعد زده ژل  لباشو رفته

 ! کشوی بار خط یلبا م یدیند ما انگار..بوده درشت

 

 ... دیخند  یم شیها غرغر به ایک

 

 ! دخترها داشتند ییایدن چه

 



! شده دوست ساله سه و  چهل مرد هی  با رفته تازه_

 ! بزرگتره ازش سال ۲۱ ارو ی! کن فکر

 

 !شوگره: گفت و زد یا قهقهه ایک

 

 ! قایدق_

 

 دایش ی  خانه در یجلو را او و داد تکان یسر ایک

 .... کرد ادهیپ

 

 ! دنبالت امیم ۱۰ ساعت! بگذره  خوش_

 

 !یاوک: گفت و فشرد را  دستش ارای
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 خانه وارد که یوقت تا کرد بدرقه را  او چشم با ایک

 را دیکل..افتاد راه به خودشان  ی خانه سمت به..شد

 کی..شد اش یپدر ی خانه  وارد و چرخاند قفل در

! باغ وسط ییالیو ی خانه کی  با یمتر  چهارصد باغ

 ها آن به صادق حاج پدر   یعنی بزرگ آقا از خانه نیا

 نسل به  نسل خانه نیا واقع در..بود دهیرس ارث به

 پس و بود دهیچرخ خاندان  بزرگ یپسر یاوالدها  نیب

 !دیرس خواهد ارث به کوروش به صادق  حاج از

 

 یلبخند..دید را شیعمو ی خانواده که  شد خانه وارد

 ... رفت  جلو و زد

 

 !سالم_

 

  حالت! پسرم سالم: گفت و  برخاست جا  از شیعمو

 ! خوبه؟

 

 ! شکر:  گفت و داد دست  او با ایک



 

  یپرس احوال زین او با و برگشت  شیعمو زن سمت به

 ... کرد

 

 ..بود نشسته یا نفره تک مبل یرو صادق حاج

 

  سالم: دیبوس را دستش و رفت پدرش سمت به

 ! یحاج

 

  یتغار ته روشن  یموها  یرو به یدست صادق حاج

 !ینباش خسته! جان بابا سالم: گفت و دیکش اش

 

 .... دی باش سالمت_

 

 !پسرعمو سالم_

 

 ...برگشت سمتش به ایدر یصدا دنیشن با ایک

 



 سی انگل از یک  ..شما حوال عمو  دختر سالم_

 !؟یبرگشت

 

 خوبم: گفت و د یکش شیموها به یدست ایدر

 !دمیرس شبید..؟یچطور تو..ممنون

 

 ؟ یموندگار یسالمت به خب.. خوبم منم_

 

  کیکوچ کار هی برم دیبا دوباره بعد هفته یول آره_

 !گردم  یبرم شهیهم ی برا  روز چند بعد یول دارم

 

 !یعال  هم  یلیخ_

 

 با: گفت همزمان و افتاد راه به  اتاق سمت به

 ... گردم یبرم ..اجازتون

 

  و یطوس  گرمکن کی با  را لباسش و شد اتاق وارد

 و بود مین  و هشت ساعت..کرد عوض دیسف شرتیت



 سمت به! رفت یم  ارای دنبال به دیبا ده ساعت

 ...آمد خانه زنگ  یصدا که رفت ییرایپذ

 

 !کنم یم باز من_

 

 ... کرد باز را در کوروش دنید با

 

 !جون؟ عمو بود یک_

 

 ! کوروشه_

 

 شیعمو ی خانواده دنید با..شد خانه  وارد کوروش

 یپرس احوال احترام با یهمگ با اما شد شوکه

 جواب و برگرداند رو  ظیغ با شیعمو زن..کرد

 اخم شی زنعمو  حرکت  دنید با ایک..نداد را سالمش

  کوروش یجلو را دستش ذوق با ایدر..کرد یزیر

 ... کرد دراز
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 دراز شیرو  به رو که ایدر دست به ینگاه  کوروش

 زیتم دستام امیم رونیب از: گفت و  کرد بود کرده

 !دخترعمو ستین

 

 ...رفت ییروشو سمت به یعذرخواه  با و

 

  عمو زن: گفت و کرد  تند پا کوروش سمت به ایک

 ! گوره؟یف تو برات هنوزم میمر

 

 ...داد تکان دیتائ به یسر الیخ  یب کوروش

 

  نگرفته دخترشو خوبه حاال! مسخره چه! وا: گفت ایک

  یم زونتی آو اونجات از کنم فک یبود گرفته! یبود

 !کرد



 

 !َوَرم هی به: گفت و زد یپوزخند کوروش

 

 طرفا نیا شده یچ حاال: گفت و کرد یا  خنده تک ایک

 !؟یشد یآفتاب

 

  نیا یوقت تا که داشتم یحاج با کی کوچ  کار هی_

 !بگم بهش تونم ینم نجانیا فضوال

 

 ییرایپذ به ایک همراه به و شست را دستانش

 ...برگشتند

 

 !پسرا؟ قهوه ای یچا : گفت ایدر

 

 !یچا: گفتند همزمان دو هر

 

 ...رفت آشپزخانه به و زد یلبخند ایدر

 



 !جان؟ کوروش چطوره بارت و کار_

 

 نگاه بود دهی پرس را سوال نیا که شیعمو به کوروش

 !  جان عمو الحمدللّ : گفت و کرد

 

 اطراف و دور از: گفت و داد تکان ی سر شیعمو

 !یکرد کنف رو یمنصور  دمیشن

 

 ... نگفت یزیچ و داد تکان ی سر کوروش

 

  کتیشر یندونست قابل هم رو ما: گفت و  دیخند صائب

 !یدیخر  ازمون رو  سهام و میباش

 

  یچا که همانطور  یستی دربا رو یب و  یجد کوروش

  خوب اگه کیشر: گفت داشت یبرم ین یس یتو از را

 نویا! عمو گرفت یم  خودش یبرا یکی خدا بود

! نشه سوتفاهم! گفت یم گوشمون دم بابا حاج شهیهم

  یها کار از کل به من اما! ستین شما به منظورم

 !کنار دم یکش یکیشر



 

 نگاه بود کوروش  ی رهی خ ظیغ با که م یمر به صائب

 ! پسرم یگ یم درست: کرد صاف ییگلو و کرد

 

 جون عمو: گفت ایدر به رو  یآرام لحن  با صادق حاج

 ! نیبچ رو شام ی سفره زحمت یب

 

 ! عمو چشم_

 

 ...رفت دخترش کمک به و شد بلند جا از میمر

 

 کوروش: گفت کوروش به رو ایدر شام  صرف از بعد

 خدا به! کنم؟ کار شما ش یپ شرکت امیب تونم یم من

 !  ره یم سر  حوصلم یل یخ خونه یتو

 

 یازین دیجد یروین  به فعال: گفت  یجد کوروش

 ! جاش ای ب تو رفت یکس اگه! میندار

 



 !کوروش: گفت میمر
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 باال میمر ظیغ پر گفتن کوروش«» آن از ایک یابروها 

 !دندیپر

 

 ... کرد  نگاه میمر به  یجد کوروش

 

 تو رفت یکس اگر که ستین یکس هر  منّ  دختر_

 که یموظف تو و عموته دختر اون! یکن  نشیگزی جا

 !ی ر یبگ رو پرش و بال ریز

 

 ! کنه؟ یم نییتع رو نیا یک!فه؟یوظ: گفت کوروش

 



 بر عالوه! تونییپسرعمو دخترعمو نسبت_

 !بوده تو نامزد مدت کی من دختر..اون

 

 زن نکن شلوغش: گفت و کرد بلند را سرش کوروش

 !عمو

 

 صدا زیآم  هشدار را او که صادق حاج یصدا یحت

 ! ردیبگ را شیها حرف یجلو  نتوانست بود زده

 

 تنمون هم سر آخر و دیدوخت و  دیدیبر شما_

  یخواهر چشم به رو معصوم طفل ن یا من..دیکرد

 شیمعن یخاطرخواه فاز که دیبود شما  کردم نگاه

 !دیکرد

 ! م؟یبود نامزد ما مگه..بعدشم

 !نیهم میشد نشون فقط ما

 

 ! رتتیغ به حاشا! ن؟یهم: دیغر ظیغ با میمر



 نمکدون خوره  یم نمک آدم تن ی جامه یوقت گهید

  از یانتظار  چه هیباق مشمین و قورت دو و شکنه یم

 !داشت؟ شه یم بهیغر

 ! یپسرحاج ینکرد ناموس حفظ

 !یون یمد دخترم به امتیق امیق تا

 ! یش یم مونیپش خدا ی خونه در   دم   تا

 

 ! زن؟ یگ یم یچ: زد داد تیعصبان با صائب

 

 دروغ مگه! بشم؟ ساکت  چرا: گفت تیعصبان  با میمر

 ! گم؟ یم

 

  چو لیفام تو که یبود شما نیا: گفت  آرام کوروش

 شما! کردم زرگر صادق حاج  عروس دخترمو یانداخت

  یبرا  یرفت و سیلیانگ  تو یافتاد دوره که یبود

  چارهیب سادات   مامان دست یداد یدیخر حلقه دخترت

  حال و بود افتاده تخت یرو عملش  بعد که من ی

  کارتو..خواهر رشیبگ» یگفت و نداشت هم زدن حرف



 اومدم من مگه! ؟یکار  طلب  حاال!«  کردم سبک

 !خوام؟ یم دخترتو گفتم و زدم  زانو و خونت

 

 ی سفره! کوروش! بسه: گفت یبم یصدا با صادق

 ! ستین حرفا نیا یجا  نجایا! داره حرمت من ی خونه

 

 به را جمع ایک..فشرد هم یرو را چشمانش کوروش

  در که افتاد  ایدر به کوروش نگاه..کرد دعوت  آرامش

 انداخته نییپا را سرش و بود شده  جمع خود

!  سوخت یم  او یبرا هم و  خودش یبرا هم دلش..بود

 حاج! بودند شده مسخره ی ها سنت نیا  یقربان دو هر

 کوروش..کرد یم نگاه کوروش  به تی جد با صادق

 ...برداشت را کتش و دیکش یپوف

 

 ! کجا؟_

 

 ی خونه: گفت پدرش سمت به ینگاه  مین بدون

 !خودم

 



 ! نیبش_

 

 یحت..برود زور حرف بار  ریز که نبود یکس او اما

 !باشد صادق حاج شخص  آن اگر

 

 !شما خداحافظ  ..برم دیبا_

 

 ...رفت یخروج سمت به و

 

     🪐 

 154_پارت#          چهار_پنجاهو _صدو _پارت #

 

 

 عقب به را شی بازو نفر کی  اطیح  اواسط

 کوروش: گفت ایدر که شد  رهیخ او به یسوال..دیکش

  از یمنظور مامانم خدا به! خوام یم  عذر واقعا من

  هر دوستا، تا گرفته لیفام  و آشنا از! نداره حرفاش

 داشت یب یع هی دخترت البد گفت دیرس مامان به یک



  نمیهم یبرا! فشاره تحت فقط مامان! دادنش پس که

 !بره ادشونی مردم تا سیانگل فرستاد رو من

 

 رفتار یطور ایدر..شد رهی خ او به پوزخند با کوروش

  کوروش  انگار که کرد  یم هیتوج را  مادرش زشت

  که بود یمارصفت همان زن نیا! شناسد ینم را میمر

 اغوا را  صائب نگرفته و گرفته طالق  شوهرش از

  یافع آن با تا کرد یزندان را صائب بزرگ  آقا..کرد

  یکس از! بود شده طلسم انگار صائب اما نکند ازدواج

 !نداشت یشنو حرف

 

 یستیرودربا  یکس با من یدون یم  خودت! ایدر_

 مادر! کنم روشنت شهیهم  یبرا بار هی بذار پس ندارم

 نیا به چشم چون کنه من زن رو تو خواست  یم تو

 کرده تیوص بزرگ آقا دونه یم چون! دوخته خونه

  ضمن در! برسه من به صادق حاج از بعد خونه نیا

 پس! ارنیدرم حرف برات شرکت یبرگرد دوباره اگر

 !باشه هم موضوع نیا نگران مادرت که الزمه

 



 ایدر..بود ایدر ی وارفته نگاه ی رهیخ پوزخند با

 بسته و باز را دهانش افتاده دور ایدر  از یماه مانند

 ... نداشت گفتن یبرا یحرف اما کرد یم

 

 و انداخت هوا یرو بار کی را چشی سوئ کوروش

 !ادیز َزت: گفت و گرفت دوباره

 

  خارج باغ  از کوروش که شد اش رهیخ آنقدر ایدر

 .... شد

 

 یخالص  من دست از! آشغال: دیغر آز  و حرص با

 !کنم یم بدبختت! یندار

* 

 روم: گفت و کرد نگاه صادق  به یشرمندگ با صائب

 یم دلشون رو ییزایچ هی! گهید زنن!  داداش اهیس

 ! ببخش  خودت یبزرگ به شما! مونه

 



 کمال و تمام را حق..داد تکان  یسر حرف یب صادق

 یکس از جمع در خواست  ینم اما داد یم  کوروش به

 ...کند یجان بدار

 

 ... شد خارج اتاق از دهی پوش لباس ایک

 

 ! بابا؟ کجا: گفت و کرد نگاه او به صادق

 

 یبرم دم یم انجام رم یم..یحاج دارم یکار هی_

 ... گردم

 

 ...سالمت به_

 

  شلوار بیج  از را لشیموبا..شد خارج خانه از بعد ایک

 ...گرفت تماس ارای با و درآورد بنشیج

 

 !افتادم راه  من..ارای الو_

 



 ... آمد خمارگونه  آهنگ بلند یصدا نی ب ارای یصدا

 

 ! ایب فقط تو! جووون_

 

 !؟یَمست ه؟ینطور یا چرا صدات ارا؟ی: گفت َشک با ایک

 

 کن مستم  مست: خواند ک یتمیر و زد ی ا قهقهه ارای

 ...باال ببر جامو

 

 !امیم دارم یلعنت بمون همونجا: زد داد ایک

 

 ...کرد یم یرانندگ سرعت با
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 توقف دایش ی خانه یرو به رو بعد قهیدق ستیب

 و گذاشت خانه  زنگ یرا را دستش..کرد

 یصدا که بود بلند آنقدر یقیموس یصدا..برنداشت

 اما زد زنگ  ارای لیموبا به..دندیشن  ینم را زنگ

 ...داد ینم پاسخ

 

ت با ت یصدا بوق سه از پس..گرفت  تماس ایس   در ایس 

 ...دیچیپ یگوش

 

 ! الو؟_

 

ت سالم: گفت عجله با ایک   یمهمون تو امشب توام! یس 

 !؟یهست دایش

 

ت  ! نه: گفت تعجب ی رو  از یکوتاه مکث با ایس 

 !یمهمون از  نداشتم خبر

 



 برام رو دایش ی شماره یتون یم: گفت یکالفگ با ایک

 ! ؟یکن امکیپ

 

 !؟یخوا یم یچ   یبرا..آره_

 

 ! خداحافظ..منتظرم بفرست..گم یم برات  بعدا: گفت ایک

 

 ... کرد  قطع را تماس

 

  مکث یب..دیرس دستش به ای ست امکیپ  بعد هیثان چند

 بوق هفت حدود از بعد..گرفت تماس دایش  ی شماره با

 ... داد  جواب یدختر

 

 ! بله؟_

 

 !درو کن باز_

 

 !میبود  منتظرت! ؟ ییتو ثمیم ا _



 

 باز که خانه در به تعجب با ایک..کرد قطع را تماس و

 کردن فکر وقت! بود؟ که خر   ثمیم..کرد نگاه بود شده

 ... شد  خانه وارد عجله با..نداشت

 

 و بود غرق نور رقص و  دود در که یا خانه دنید با

 !برد ماتش دندیلول یم هم در که ییپسرها  و دختر

 

 ! است؟ دخترانه تولد بود نگفته مگر ارای

 

 ینم دای پ را ارای اما گرداند یم چشم  تیجمع انیم

 ... کرد

 

 دست در یالسیگ..رفت سمتش به نا یاسلی دنید با

 ... کرد  یم مزه مزه آن از و داشت

 

 !کجاست؟ ارای: گفت ینگران  و عجله با ایک

 



 مگه: گفت و انداخت باال  را شیابرو یتا  کی  نایاسلی

  یم من از که دارم رو  تو دختر دوست آمار من

 !؟یپرس

 

 ! کجاست؟  ارای بگو یعوض: زد داد ایک

 

 آن انیم در  ایک داد   که بود بلند آنقدر یقیموس یصدا

 ...نکرد  جلب را یکس توجه و شد گم

 

 !دونم ینم: گفت الیخ یب  و انداخت پا ی رو پا نایاسلی

 

ر: گفت و دیچسب را گردنش ایک !  آشغال نزن مفت ز 

 !کنم یم خفت دستام جفت نیهم  با وگرنه بنال

 

 زده رونیب حدقه از یچشمان با بود دهیترس که نایاسلی

 از را ایک دست تا زد یم پا و دست سرخ یصورت و

 ...بزند کنار  گردنش یرو

 



 ! گم یم..م_

 

 !بنال: دیغر و کرد  رها را گردنش ضرب به ایک

 

 پسر تا دو با: گفت اخم با و دیمال را گردنش  نایاسلی

 !باال  طبقه رفت
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  اش رهیخ یا  لحظه تیعصبان از سرخ یا  چهره با ایک

 با آنقدر..د یدو ها پله سمت به نفس یب سپس و شد

  بود کینزد  که کرد یم یط  را ها پله دقت یب و عجله

 !  بخورد نیزم

 

  تک تک در ایک..بود اتاق  هشت شامل باال ی طبقه

 و دخترها دنید با بار هر و کرد یم باز  را ها اتاق



  اش چهره بودند یمختلف  یها کار مشغول که پسرها

 انفجار مرض در اش یشانیپ رگ..شد یم تر سرخ

 !بود

 

  لخت مهین پسر دو دنید با..کرد باز را یششم  اتاق در

 آن از یکی..برد ماتش بودند کرده مهار  را یدختر که

 باالتنه یگر ید و بود گرفته را دخترک  یها دست ها

  رهیخ او به شهوت با و کرد یم لمس را دخترک ی

  یم تقال و دیکش یم غ ی ج یحال یب با دخترک..بود

 سمت به..بود گرفته را  ایک چشمان یجلو  خون..کرد

 ... زد عربده و برد ورشی ها آن

 

 !ناموس؟ یب ی خور یم یگوه چه یدار_

 

 نیزم یرو داشت یبلند قد که را پسر دو آن از یکی

 گره یها مشت  و نشست اش نهیس یرو  و انداخت

 ... دیکوب  او صورت  و سر یرو بر را اش کرده

 



  شکم ریز به  لگد با ایک که رفت ایک سمت به دوستش

 زد چمباتمه نیزم یرو درد از پسر..زد یا ضربه او

 با ایک..کرد کی رک یها فحش دادن و ناله به شروع و

 یم ناسزا و دیکوب یم دو آن شکم و  پهلو به لگد

 ... گفت

 

 ذاتتون تو توف..قرمساق..زیچ همه یب ی ناموسا  یب_

 ! جن تخم یها  حرومزاده

 

 تا کرد یم  را ایک التماس و کرد یم هیگر  غی ج با ارای

  و حال یب که پسر دو آن به ایک..بروند مکان آن از

 هم کردن ناله ینا یحت و بودند  افتاده نی زم  یرو جان

 را ارای بدن که ها آن از یک ی یجلو..کرد نگاه نداشتند

  چنگ در  محکم را شیموها  و نشست کرد یم لمس

 ...گرفت

 

 یم یک به دست: گفت یآور رعب تینها یب یصدا با

 !  ؟..ک یزن

 



 را دستش ا یک زبان از کی رک فحش آن دنیشن با ارای

 !گرفت  دهانش یجلو

 

 یم هرز دلبرکش تن یرو که را پسر دست  همان ایک

  یها استخوان ترق ترق یصدا..چاندی پ محکم دیپر

 یم زوزه دستش درد   از پسر..دیشن یم را او دست

 ... کرد  شیرها..دیکش

 

 !پلشت وجود   یب: گفت  و انداخت صورتش در یتوف

 

 ...رفت کرد  یم هق هق که ارای سمت به

 

 او لرزان تن به و درآورد را  شرتشیسو

 کشان کشان را او و گرفت محکم را دستش..پوشاند

 سرعت به و نشاندش نیماش در..دیکش  خود دنبال به

 هر که او به دهیترس  ارای..کرد یرانندگ به شروع

  اما شد رهیخ برد یم باالتر را نیماش  سرعت لحظه

  ی متوجه..نداشت را  دیبگو یزیچ که نیا جرعت

 تیعصبان  یرو از که ایک ی مهین و نصفه یها نفس



 از..زد کنار خلوت ابانیخ  کی در ایک..بود  شده بودند

  یگاری س و زد هیتک کاپوت به و شد ادهیپ نیماش

 ...کرد روشن

 

 دهیند حال  به تا..کرد یم نگاه او به ی نگران با ارای

  از و بود دهی پر سرش از یمست..بکشد گار یس ایک بود

 به استرس و بود شده خارج هیاول یالیخ یب آن

 !بود آمده سراغش
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  را ارای سمت در یمتوال گاریس چند دنیکش  از بعد ایک

 !شو ادهیپ: گفت یجد و کرد باز

 

  ییها چشم  با ایک..شد ادهیپ یآرام به و  دیگز لب ارای

 یم  نگاهش رهیخ  بود افتاده خون ها آن در که



 کنترل را شیصدا و لحن تا دیکش یقیعم  ینفس..کرد

 ... کند

 

 !ست؟  دخترونه تولد ینگفت مگه_

 

 !آره: گفت لب  ریز آرام و  انداخت نییپا  را سرش ارای

 

 ! دمینشن_

 

 !آره: گفت بلندتر

 

  اون تو خر نره همه اون پس: دیغر تی عصبان با ایک

 !کردن؟ یم کاریچ   خونه کثافت

 

 بهم دایش! دونستم ینم منم خدا به: گفت عجز با ارای

 برام که  خالم جون به..ست دخترونه تولد بود گفته

 !نداشتم خبر زهیعز

 



  ارای یها شانه که دیکوب نیماش کاپوت به یمشت ایک

 ... دندیپر شیصدا از

 

  پاها و دست یال از رو تو  امیب دیبا رتیغ یب منه_

 ؟ یهست یدختر نیهمچ تو!هان؟  کنم جمع

 

 نکن هی گر: زد داد و  کرد نگاه ارای یها  اشک به

 اگه! ؟یهست  یدختر نیهمچ تو! بده منو  جواب! یلعنت

 !بدونم  فمویتکل  بگو یازوناش

 

  راجب واقعا ایک..دیشن را قلبش شدن خورد یصدا ارای

 !  کرد؟ یم یفکر  نیهمچ او

 ... دوخت  چشم او  به یناباور  با

 

 و داد تکان نیطرف به یسر  او نگاه طرز دنید با ایک

 !؟یستین  ینطوریا ؟یستین ها؟: گفت

 



 ها؟ ؟یمست زنم یم زنگ  چرا پس:  زد داد بلندتر

 یم یمهمون امیم! یزد یم حرف الخمرا دائم هیشب

  پسر دختر! هیپارت  سکس  و ستین دخترونه تولد نمیب

 یم همو همه! هیک با یک نبود معلوم گهید هم رو

 تو پسر تا دو با خانوم  نمیب یم امیم! مالوندن

 ! استغفرللّا ..پووف..اتاق

 

  یرو از و کرد جمع خودش   یموها در را چنگش

 ...دیکش تیعصبان و حرص

 

 که یینایا مگه: گفت ی تخس و غیج و  بغض با ارای

 پسر داشتم خبر مگه! تو مثل منم! منه؟ ریتقص یگفت

 !هست؟ شده خراب هیمهمون اون تو هم

 

 ارای تن در که شرتشیسو ی قهی یرو  را مشتش ایک

 نیماش کاپوت به را او ضرب با و  کرد جمع بود

 ...دیکوب

 



  یتو ید ید که یاول همون چرا: دیغر صورتش در

! ؟ینزد زنگ بهم هست هم پسر شده خراب اون

 !هان؟

 

 ... کرد یم نگاه او  به ساکت ارای

 

 یم! یلعنت یدار کرم خودتم د  : گفت و داد  تکانش ایک

 !یبزن زنگ رگ یب  منه به لحظه همون  یتونست
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 ... داد هلش و گذاشت  او ی نهیس یرو  دست ارای

 

 یم بدتر تو گم ینم بهت  یچیه یه  ..ایک ندیبب  دهنتو_

  و بگرخم دمید پسر دونهی  تا ها اُمل نیا  مثل هیچ! یکن

 ! بزنم؟ زنگ  باالسرم آقا به



 

 دیکوب او ی قهیشق به محکم را اش اشاره انگشت ایک

  عقب گذره یم مغزت تو  یچ احمق! احمق: زد داد و

  قشنگ بذار بمون نه ه؟ی چ  بگرخم دمید  پسر! افتاده؟

 !بمالن تهتو و سر

 

!  اصال دارم دوست: زد غیج و داد هل را او لج با ارای

  ؟یداداشم ؟یبابام! ؟یمن هیک! چه؟ تو به دارم دوست

 هان؟ ؟یشوهرم

 

 تیعصبان  از یپوزخند و دیکش گردنش به یدست ایک

 ...نشست لبانش یرو

 

  زمزمه لب ریز و فشرد  هم یرو  محکم را چشمانش

 !آرومم..آرومم: کرد

 

  دنید با  ارای..برد ورشی ارای سمت  به مرتبه کی

 ... دیکش یغیج   ناخودآگاه او العمل عکس

 



 کن باز گوشاتو خوب: د یغر و دیچسب را گردنش ایک

 ! نکن هام گلم نازم به نگاه! گم یم یچ نیبب

  ایباز ناموس یب نیا! ترم  سگ سگم  از فتهیب پاش

  که دوستاته یفوکول جوجه  یپسرا دوست اون یبرا

 ! خوبم،خوبم تا من! نکرده کف هنوز شاششونم

 ...اما

 

  اگه: کرد زمزمه او گوش ریز و برو  جلو را سرش

 !شناسم ینم  خودمم گهید برگرده روم

 

 یم کار ساعت مثل زبانش اما کرد نگاهش لرز با ارای

 ! دارم خانواده من! یبکن یتون ینم یغلط چیه: کرد

 

 ...کرد رها را گردنش و زد یپوزخند ایک

 

 جمعت پا و دست ال از انیب بودن کجا  خانوادت_

 ! کنن؟

 



  من با: زد غیج و کرد زدنش به شروع دست با ارای

 !نزن حرف خرابا مثل

 

 دست با  و کرد مهار دست کی با را  دستانش ایک

 ...دیچسب را اش چانه گرشید

 

 ! ؟یخورد الکل  یچ برا_

 

 !داشتم دوست چه  تو به: داد جواب یقلدر با

 

 ...فشرد محکم را اش چانه

 

 ! یآ_

 

 بد که ارین در یباز  طهیسل! بده منو جواب آدم مثل_

 ! ارای ینیب یم

 



  یجر منو کثافت ینایاسلی اون: گفت نهیک و بغض با

 یب و امل دختر اون که کنم  ثابت خواستم  یم فقط..کرد

 !ستمین گه یم که ییپا و دست

 

 !  کرد یم نگاه او به ی ناباور با ایک

 !کجا؟ تا یبچگ  و حماقت

 

 !ندارن یتموم تو یحماقتا! ارای متاسفم برات واقعا_

 

 ... بود  رهیخ او به کرده بغ ارای

 

 !سوارشو_
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 ... کرد یم یرانندگ سکوت  در ایک

 

 ... ب ادامه باهام..ب یخوا ینم اگه..اگ_

 

 ! سیه_

 

 ! بزنم حرف یذار ینم: گفت بغض با ارای

 

 درست میتصم یتون ینم  که یا بچه  اونقدر چون_

 یم بحث مفصل راجبش بعدا..نزن حرف االن! یر یبگ

 !میکن

 

 یم کجا: گفت و برد نیماش ضبط سمت به را دستش

 !پدربزرگت؟ خونه ؟یر

 

 !خالمم خونه گفتم بهش نه_

 



 توقف رهاورد ی خانه در یجلو..داد تکان یسر ایک

 رو به که رخش مین به بغض و یمانیپش با ارای..کرد

  یزیچ تا کرد باز دهان..شد رهیخ کرد یم  نگاه رو به

 بد ایک با چقدر..نداشت زدن حرف یرو  اما دیبگو

 بود زده حرف

 

 ... شد ادهیپ نیماش از یخداحافظ  بدون

 

 در شلوارش بیج از را اش یگوش ساختمان یجلو

 !« متاسفم» داد تکست  ایک به و آورد

* 

 !گذشت؟ خوش  یمهمون_

 

 برم خوام یم خاله! نبود بد: گفت حوصله یب ارای

 ! رمیبگ دوش

 

 من برو تو زمیعز باشه: گفت یمهربان با رهاورد

 ! کنم یم حاضر   لباساتو



 

 ...رفت حمام سمت به و کرد یتشکر ارای

 ...درآورد را   شیها لباس

 ... کرد باز را آب دوش

 ...ستیگر و نشست دوش ری ز نیزم یرو

 

 به هقش هق یصدا تا گرفت دهانش یجلو  را دستش

 ...نرسد  رهاورد گوش

 

  لباساتو: گفت و دیکوب حمام  در به یا  تقه رهاورد

 !زمیعز رختکن تو گذاشتم

 

 .... نگفت یز یچ ارای

 

 ...نشست کنارش و رفت نیدلو سمت به رهاورد

 

 دختر! مامان؟ خوشکل:  گفت و داد تکان را او آرام

 !یمامان گهید پاشو من یخوابالو



 

 یاخالق خوش با نیدلو  که داد نرمش را بدنش یکم

 یبیب   به ستاره همراه به امروز دخترکش..شد داریب

  خانه به که بود کرده یباز آنقدر و بود رفته پارک

 ... برد خوابش دهینرس

 

 به که ییورزها اثر بر را او شکم اش ین ی ب با رهاورد

 و داد قلقلک بود زده رونیب لباس از بود  داده بدنش

 ...رفت سهیر خنده از نیدلو

 

!  خانوم یهپل نمیبب پاشو: گفت و زد یا قهقهه  رهاورد

  خوابت گه ید مگه! شما یاریم در مارو پدر امشب

 !بره؟ یم

 

 که ینیزم  بیس ی پوره و برد آشپزخانه به را او

 ...گذاشت شیرو به رو را بود کرده  درست شیبرا
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  یچشمان با ارای که بود نیدلو به دادن غذا مشغول

 خچالی  از را آب پارچ..شد آشپزخانه وارد سرخ

 ... دیکش  سر و درآورد

 

 صدبار! ارای: گفت و کرد نگاهش چندش  با رهاورد

 !ادیم بدم نکن کارو نیا گفتم

 

 ! خاله  الیخیب: گفت یحوصلگ یب با ارای

 

 !؟یکرد  هیگر! سرخه؟  چرا چشات_

 

! نه: گفت و بست را  خچالی در و دی دزد نگاه ارای

 ! کردم استفاده  که هستش ییشامپو  یبرا احتماال

 

 یغذا دیبا امشب: گفت و  انداخت باال یا شانه رهاورد

 !م یبخور نویدلو



 

 لیم: گفت رفت یم اتاقش سمت به که  همانطور ارای

 ! ریبخ شب..بخوابم رم یم ! خاله ندارم

 

 همتون: کرد زمزمه و کرد نگاهش تعجب با رهاورد

 !شه یم تونیزیچ هی

 

 و نشاند TV یجلو را نیدلو و کرد زیتم را زیم

 ... گذاشت شی برا را ها اسمورف کارتون

 

 آن از..گرفت تماس شبنم با و برداشت را لشیموبا

 شبنم و بود آمده اش یخواستگار به ای ارم که یروز

  نزده حرف او با بود زده رونیب اش خانه  از قهر با

 !بود

 

 ! بله؟_

 



 باال شیابرو یتا کی شبنم کار طلب یصدا دنیشن با

 !دیپر

 

 !برق؟ به زده کنشو ُچس  یک حاال_

 

 !بهت دمی نر تا بزن زرتو! ندارما حوصله رهاورد_

 

 !میبزن حرف باهم نجا یا ایب فردا_

 

 !دارم کار من_

 

 !اونوقت؟ کار یچ_

 

 ! دارم قرار_

 

 !؟یک با_

 



 ! تخمام با: دیغر شبنم

 

  یصدا تا دی گز لب رهاورد که گفت را نیا یجد آنقدر

 ..نشود بلند اش خنده

 

 !منتظرتم  فردا_

 

 شبنم یسو  از یجواب  ماندن منتظر بدون را تماس

 ...کرد قطع

 

 شد خسته نیدلو باالخره تا کردند نگاه کارتون آنقدر

 ...برد خوابش و

 

 دراز کنارش زین خودش و گذاشت تخت یرو را او

 ... دیکش
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 ... کرد یم فکر  گذشته به

 

 وارد تازه  و بود شده گرگان ساکن که بود ماه شش

 ... بود شده  یماهگ هشت

 

  یلیخ کنارش در خانواده بودن   بدون یباردار دوران

 ... گذشت یم سخت شیبرا

 

  اوقات یگاه  شکمش وحشتناکه یها  انقباض و دردها

 دردش تا نبود یکس اما کرد یم وادار هیگر به را او

 ... دهد  نیتسک را

 

 بدون بود  گفته و بود کرده صحبت شبنم با یتازگ به

 ... دیایب دنشید به  دیبگو یزیچ ی کس به نکهیا

 



 ینم ها شب اما آمد یم دنشید به هفته هر پدرش

 ...نکند شک مادرش  تا ماند

 

  هر مادرش..کرد یم صحبت یریتصو اش  خانواده با

 دیپرس یم او از اش کرده ورم صورت دنید با بار

 !« ؟یشد چاق! ؟یضیمر»

 

  او کردن سر به دست یبرا بود مجبور بار هر و

  ی بچه از  شیبرا ذوق با مادرش..کند سرهم یدروغ

  گرفته تینها یب دلش..زد یم حرف بود  دختر که ایرو

 ... کرد یم یقرار  یب شکمش در دخترش..بود

 

  همسرانشان همراه به ما یر و ایرو گفت یم مادرش

 ... اند رفته مسافرت به

 

 آخر یماه به پا تو» گفته ایرو به چقدر هر گفت یم

 و نداد گوش «ی اریم معصوم طفل اون سر ییبال هی

 ...رفت سفر نیا به

 



  بچه مادرش یها گفته طبق و گذشت یم یا هفته دو

 ... گشتند یم بر سفر از فردا ها

 

 داشت که یشکم یها  انقباض و دردها لیدل به

 ... بود داده  ارجاع تهران  در یپزشک به را او دکترش

 

  ماه نیچند گذشت از بعد..بود آمده دنبالش به پدرش

 !بود یبیعج حس..گشت یبرم شهرش به

 

  فکر کوروش به را اش شده یسپر  یها  روز تک تک

 بود شده تنگ خائن آن یبرا  تینها یب  دلش..کرد یم

 !بود متنفر یحس نیهمچ داشتن بابت خودش از و

 

 تماس پدرش با ایرو که بودند دهیرس تهران به تازه

 ...گرفت

 

  من بده جواب تو: گفت و داد رهاورد به را تلفن یعل

 ! فرمونم پشت



 

 بابا: گفت و شد اش رهیخ خورده کهی  رهاورد

  شیپ یچطور بعد خارجم االن من! هست؟  حواست

 !شمام؟

 

 ! که نمونده برام حواس: گفت و کرد ینوچ یعل

 ... کریاسپ رو بزن  بردار پس

 

 کری اسپ یرو و دیکش را سبز کون ی آ رهاورد

 ...گذاشت

 

 !ییبابا سالم: گفت ییخوشرو با یعل

 

 !جناب سالم..الو_

 

 !شما؟! سالم: گفت  تعجب با یعل

 

 !رمیگ یم تماس...«مارستان»یب از من_



 

 ... کرد پارک ابانیخ  کنار عجله با را نیماش یعل

 

 !د؟یدار ینسبت  لیموبا نیا صاحب با شما_

 

 !پدرشم..پ_

 

  نفر سه..شده دایپ دره ته همراهان  نیماش متاسفانه_

  خانم کی..شدند داده انتقال سردخانه به و شدند فوت

 !آوردن مارستانیب به هم نوجوان دختر کی و باردار

 

 !نیحس  ای_
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 را سرش که پدرش به شوکه و ناباور  رهاورد

  به شروع کی ستریه بدنش..کرد یم نگاه بود دهیچسب

  یم دهیی سا هم یرو به شیها دندان..کرد دنیلرز

 ...بود کرده قفل فکش و شدند

 

 هیگر به شروع یها یها  و کرد قطع را تماس یعل

 ... کرد

 

 !ها  بچه ایخدا..میشد چارهیب_

 

  نییپا را سرش شیپاها نیب  یسیخ احساس با رهاورد

 شده قرمز خون از اش یباردار دیسف شلوار ..انداخت

 ...بود

 

 بدنش از شدن خارج حال در یعیما کرد یم احساس

  انقباض..زد چنگ را پدرش دست  ترس با..است

 درد از یغیج..کرد  حس شکمش در را یدیشد

 با یعل..فشرد را پدرش دست و دیکش وحشتناکش

  بود کرده هول..بود رهیخ  شیها واکنش و او به ترس



  بود کرده گم را شیپا و دست..بود رهیخ  او به جیگ و

  رهاورد به ..بدهد انجام دیبا  یکار چه دانست ینم و

 دور مار مانند و بود شده عرق از پر صورتش که

 رهیخ دیکش یم ادیفر درد از و دیچی پ یم خودش

  نیماش عجله  با..آمد خورد به رهاورد بلند غیج با..شد

 مارستانیب نیتر کینزد  سمت به و کرد روشن را

 سالن وارد و کرد بلند  دست یرو را  رهاورد..راند

 ... شد

 

 !کمک: زد داد راهرو در

 

 ... دندیدو سمتشان به برانکار با پرستار دو

 

  اتاق سمت به و خواباندند آن یرو  را رهاورد

 ... بردند

 

 پاره آبش ی سهیک: گفت او ی نهیمعا از پس دکتر

 !د؟یپدرش شما! بشه عمل دیبا تر عیسر چه هر شده

 



 ! بله_

 

 عمل یبرا دیبا دارن؟ فیتشر کجا همسرشون_

 !بدن تیرضا

 

 ! ستین رانیا همسرش..همسرش_

 

 ... دیکن امضا دیبر شما پس خب  یلیخ_

 

 ... بردند عمل اتاق به را او یعل ی امضا از پس

 

  منو یها  بچه خانم: گفت و رفت رشیپذ سمت به

  دختر تا دو گفتن گرفتن تماس من با آوردن؟ نجایا

 !آوردن یتصادف

 

 ژهی و یها مراقبت تحت خانم دختر  هی! بله_

  عمل اتاق یتو االن که بودن باردار شونمیکی..هستن

 !هستن



 

 ستادنی ا توان شیزانوها..داد هیتک وارید به یعل

 ! داشت؟ طاقت  چقدر مگر پدر کی..نداشت

 

 !  بود شهال..خورد  زنگ تلفنش

 !بدهد؟ او به یجواب چه

 

 تماس دوباره شهال  که کرد جکتی ر را تماسش

 ...کرد برقرار را  تماس یناچار  سر از..گرفت

 

  یم دیبا االن تا! دن ینم جواب ها بچه! ؟یعل الو_

 !ترکه یم داره دلم دنیرس

 

 ! شهال_

 

 !شده؟ یچ بگو دهنم تو اومد جونم یعل_

 



 مردانه نداشت کردن یباز نقش توان گرید که یعل

 ...ستیگر
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 قسمت رو تو یعل: زد ی م شیصدا ینگران  با شهال

 ! شده؟ یچ بگو..اسمت به دم یم

 

 »...« مارستانیب ا یب..ایب شهال_

 

 اشک و بود نشسته وارید کنار یعل..شد  قطع تماس

 مانیزا حال در عمل اتاق در دخترش دو ..ختیر یم

  دامادش دو! ژهی و یها مراقبت تحت اش نوه و بودند

 بر بود یبتیمص چه نیا..بودند مرده ارشدش دختر و

 !شد؟  نازل سرشان

 



  از یعل..شدند خارج عمل  اتاق از عجله  با پرستار دو

 جواب دی پرس سوال ها  آن از چه هر و شد بلند جا

 ... گذشتند کنارش از و ندادند

 

 ...کرد یم یط را  راهرو ته و سر سرگردان

 

 ... آمد رونیب عمل اتاق از دکتر

 

 یچ دکتر یآقا: دیپرس دیام با و دیدو سمتش به یعل

 !سالمن؟ ها بچه شد؟

 

  انداخت نییپا را سرش...کرد  نگاهش یناراحت  با دکتر

  ما...بود شده خفه مادر رحم در بچه! متاسفم: گفت و

 اما میکرد  مادر نجات یبرا رو تالشمون ی همه

 !گم یم تیتسل..نبود قسمت

 

 ...کرد اصابت قلبش به هم   آخر ترک ش

 ! بود؟ زنده هنوز  چرا پس



 !رفت؟ و زد پر  هم نََکشیریش

 رفت؟ مهربانش یمایر

 نا؟یس

 !محسن؟

 ! افتاد؟ یاتفاق چه

 

  خارج بود آن در رهاورد که یعمل اتاق از یپرستار 

  داد نشان یعل به را بود آغوشش در که یا بچه..شد

 !بابابزرگ خوشکلتون ی نوه هم نیا: گفت و

 

 اشکش..شد رهیخ  بچه سرخ ی چهره به یعل

  منتقل بخش  به را رهاورد..برد را بچه پرستار ..دیچک

 ... کردند

 

  نام یپرستار ستگاهیا در حال یب و زنان نفس شهال

 ... گرفت را سراغشان و گفت را ها بچه

 



 شهال یبرا  گرید بار را شیها گفته تمام پرستار

 ...کرد تکرار

 

 از شهال  که کرد یم نگاه پرستار به ه یگر با نیروژ

 شهال و زد ی غیج نیروژ..افتاد  نیزم یرو و رفت حال

 ... کرد یم صدا را

 

 ...وستیپ ها آن به یعل

 

 وصل سرم او به و کردند منتقل یاتاق به را شهال

 ... کردند

 

  بابا» دیپرس یم پدرش از و کرد یم هق هق نیروژ

 !«شده؟ یچ بگو قرآن رو تو

 

 هم سر پشت اشکانش و  انداخت نییپا را سرش یعل

 ...دیچک  فرو

 



 !یآگاه برم دیبا فردا..دونم ینم_

 

 ...کرد هیگر و نشست نیزم یرو نیروژ

 

 ! گردم یبرم من باش مامانت مراقب_
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 یم ها آن سمت  به  که دید را محسن ی خانواده

 ... آمدند

 

 برادرزاده و برادر زن  همراه به برادرش  و پدر

 ...اش

 

 ...کردند یم یقرار یب یهمگ



 

 یم اجرا را داشت سر در که یا برنامه دیبا یعل

 ...رفت رهاورد اتاق سمت به هیبق چشم از دور..کرد

 

 اما بدهد ری ش بچه به تا رفت  یم کلنجار او با پرستار

 ... کرد یم هیگر و  یقرار یب او

 

 نیا به ادیم دلت یخانوم: گفت متی مال با پرستار

!  داره گناه که خدا به ؟یند ریش کوچولو فرشته

 ضرر بچت یسالمت یبرا  که نکن ناز پاشو..پاشو

 ... داره

 

: گفت و  گرفت پرستار از را بچه و رفت شیپ یعل

 ! کنم یم ش یراض خودم من دیبر شما

 

 ... شد خارج اتاق از و داد تکان  یسر  پرستار

 

 !یبد ریش بچه نیا به دیبا ..رها_



 

 هیگر دتریشد و دیکش سرش یرو را  پتو رهاورد

 ... کرد

 

  ریش بچه به شد یراض تا زد حرف او با یکم یعل

 اش نهیس تند تند که کودکش کوچک یلبها  به..بدهد

 که یزمان..شد رهیخ خورد یم ریش و دیمک یم را

 یم دیپد لپش یرو یقیعم چال زد یم کیم

 ! داشت چال هم او! کوروش مانند درست..آمد

 

 نیا مادر او یعنی..دیچک  بچه ی گونه یرو  اشکش

 !بود؟ پدرش کوروش! بود؟ فینح و کوچک  موجود

 

 ! کوروش_

 

  گهید زرگر کوروش! سیه: دیغر تیعصبان با یعل

 ینم زرگر کوروش اسم به یکس گهید تو! شد تموم

 !؟ید یفهم یشناس

 



  نظاره در یال از که شرور پسرک آن به حواسشان

 !نبود بود گرشان

 

 !نطوریا که! زرگر کوروش: کرد  زمزمه ادیشه

 

 هی..کردم فکر یلیخ من! رهاورد  کن گوش: گفت یعل

 عمرت آخر تا رو بچت یتون یم تو که هست یراه

 ! یباش داشته خودت کنار

 

 ! ه؟یچ راه اون..ا_

 

 به که استی رو ی بچه!  ستین تو ی بچه  بچه نیا_

 !اومده ایدن

 

 !؟یچ  یعنی: دیپرس جیگ رهاورد

 



 ینطور یا! تو ی خواهرزاده شه یم بچه نیا یعنی_

 شیپ رو  بچت تو هم  و شهیم حفظ ما یآبرو  هم

 ! یدار خودت

 

 ! خواد یم شناسنامه بچه نی ا! ؟یچطور_

 

  کاریچ  بلدم من! باش نداشته کار اوناش  به تو_

 !نداره شناسنامه به یازین فعال بچه نیا..کنم

 

 بچم شه یم مگه! بابا؟ یگ یم یچ:  گفت رهاورد

 ! داره مه یجر ! جرمه نیا! باشه؟ شناسنامه بدون

 

 حقوق من یناسالمت! باش نداشته یکار  تو گفتم_

 !دونم؟  ینم رو زایچ نیا خودم یکرد فکر..خوندم

 

 !دونم ینم: گفت هی گر با رهاورد

 

 !من  به بسپرش:  گفت و داد تکان یسر یعل
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 اجازه در به یا تقه با و  رفت تیریمد  اتاق سمت به

  خواست او از تپل یا رشوه دادن با..گرفت  ورود ی

 بچه آن شود ذکر آن در تا کند میتنظ یجعل یگواه

 ...است نایس  و ایرو فرزند

 

 !کار نیا داره تیمسئول ما یبرا_

 

! بفهمه یزیچ یکس  ستین قرار یول..دونم یم_

 !نداره دنباله کار نیا  دیباش مطمئن

 

 هیبق شیپ یگواه گرفتن و زدن چانه یکل از بعد

 ...برگشت

 



 یم  اش نهیس یرو بر و کرد یم هیمو شهال

 ... بود مانده  شیها چنگ ی جا  صورتش یرو..دیکوب

 

  مهار را شیها دست..رفت  سمتش به عجله با یعل

 از یاشک قطره..دیکش آغوش به را سرش و کرد

 سر و کرد پاک  را آن فورا که دیچک چشمش ی گوشه

:  گفت و زد چنگ راهنشیپ به شهال..دی بوس را شهال

 خفه دارم یعل..ادینم باال نفسم..هام بچه یعل! یعل

 ... شم یم

 

  به کم کم تا کرد قیتزر او به یبخش آرام پرستار

 ... رفت خواب

 

 ...بزنم ارای به سر هی رم  یم: گفت نیروژ به رو یعل

 

 !امیم منم: گفت ه یگر با نیروژ

 

 من مادرت شیپ  نجایهم بمون  ستین خوب حالت تو_

 !گردم یبرم االن



 

! نه نه: گفت و داد تکان نیطرف به را  سرش نیروژ

 ...امیم منم

 

 مراقبت سمت  به هم با و داد تکان یسر  ناچار یعل

 ... رفتند ژهیو یها

 

 افتاده تخت یرو هوشیب  ها دستگاه انواع انیم ارای

 گفت یم دکتر و بود نییپا اش یاریهوش بیضر..بود

  یاریهوش بیضر و بخواهد خدا اگر و است کما در

 آن بر عالوه..شد خواهد خارج کما از دیایب باال اش

 ...بود  شکسته بدنش از نقطه چند

 

 یم نگاه اش خواهرزاده به ه یگر با نیروژ

 اشان بچه و شده فوت او همسر و خواهرش ..کرد

 !بود افتاده تخت یرو جان یب گوشت تکه  کی مانند

 

 !تمومه وقت رونیب دیبفرمائ:  گفت پرستار

 



 رونیب نیروژ همراه به و داد تکان یسر یعل

 ...رفتند

 

 !بود نیراد ..خورد زنگ یعل لیموبا

 !د؟یبگو چه  بچه نیا به

 

! نبود خونه چکسیه اومدم کالس از من! بابا؟ الو_

 !ه؟یخبر  د؟ییکجا

 

  شب تا ما! پسرم نه: گفت یا دورگه یصدا با یعل

  حرف خونه میاومد..باش خودت مراقب خونه میاینم

 !میزن یم

 

 !خداحافظ..یاوک_

 

!  یگفت یم بهش دیبا: گفت دیشد یا ه یگر با نیروژ

 !بدونه داره حق

 



  حالش بچه  نکهیا جز! شه؟ یم عوض ی زی چ بدونه_

  خودتون  خونه فرستادمتون که شب! زه؟یبر هم به

 ...دیبگ بهش
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 آن با و کرد یم نگاه هیگر  با را کوروش یها عکس

 یب موند برام بچت یول یرفت تو: زد یم حرف ها

 کنه یم درد قلبم! ؟یذارینم  تنهام ینگفت مگه! معرفت

  یایب تو در نیا از االنم ن یهم اگر یول احمقم! یلعنت

 ! بخشمت یم

 

 ... دیکش دستش از را لشیموبا ضرب با هوا یب یکس

 



 یته قالب ادیشه دنید با و آورد باال را سرش  ترس با

 ... کرد

 

 ... زد یم ورق را کوروش یها عکس لکس یر ادیشه

 

 ! پهیخوشت! هوووم_

 

 !تو..ت: گفت لکنت و ترس با رهاورد

 

 و آورد تر نیی پا را سرش و کرد خم را کمرش ادیشه

 !دونم یم زویچ همه! دمیشن  زویچ همه! من آره: گفت

 

  در زدن  قدم به کرد شروع و کرد صاف را کمرش

 ... کرد یم دنبالش چشم با رهاورد..اتاق

 

 نیا نکهیا مثال: گفت و گذاشت کمرش پشت را دستش

  ولت کمیش تو  بچه هی با! ات  کاسه تو گذاشته بد عامو

 و یدیمال ره یش رو همه سر  آبرو ترس از توام! کرده



 با رفته جونتم بابا! کار یبرا  فرنگستون یرفت یگفت

  یجا رو بچه نیا کرده یکی به دست مارستانیب ریمد

 !هوم؟! بزنن جا  خواهرت بچه

 

 مانند درست..دندیلرز یم چشمانش  یها مردمک

 !بدنش

 

 سمتش به  پا ی پاشنه  یرو و زد یپوزخند ادیشه

 ...دیچرخ 

 

 ! مونه یم من شهی پ عکس نیا_

 

 الزم: گفت و زد رهاورد فروغ یب چشمان  به یچشمک

 !شه یم

 

 رهاورد لیموبا و کرد send خودش یبرا  را عکس

 ...گذاشت تختش کنار زیم یرو را

 



 !؟یکن کاریچ..چ یخوا  یم..یم_

 

 !بماند: گفت و زد یزیآم  طنتیش  لبخند ادیشه

 !  نکن عجله

 

 خارج اتاق از و داد تکان رهاورد یبرا یدست

  یزار با و گرفت سرش به را دستش رهاورد..شد

 !بود شده بدبخت..ختی ر اشک

 

  کش بود آن یرو  لشیموبا که زیم سمت به را بدنش

 ... کرد یا ناله و دیکش  ریت شیها هیبخ  یجا که داد

 

 ...گرفت تماس شبنم با و برداشت را لشیموبا

 

 ... دیچ یپ یگوش در شبنم یصدا بوق چند از بعد

 

 ! بله؟_

 



 شبنم؟  الو_

 

 ! جونم؟_

 

  ازین بهت شمیپ ایب..نجایا ببا: کرد زمزمه بغض با

 !دارم

 

 ! زمیعز بودم گرگان شیپ دوهفته که من رهاورد_

 

 !تهرانم من نه نه_

 

 تهران؟! ؟یچ: گفت  تعجب با شبنم

 

 »...« مارستانیب ایب_

 

 !چرا؟ اونجا! نیحس  ای_

 



 !ایب: گفت هیگر با

 

 !اومدم..باشه..زمیعز باشه_
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  هول با شد اتاق وارد عجله  با شبنم بعد ساعت مین

 اطیح تو نیروژ و بابات! شده؟ یچ  رهاورد: گفت

 !بودن مارستانیب

 

 !دنت؟ید: گفت هی گر با رهاورد

 

 یپرستار  ستگاهیا از فقط داشتم عجله انقدر من نه_

 !اومدم دمیپرس اتاقتو شماره

 



 ... افتاد بود شده کوچک که رهاورد شکم به نگاهش

 

 !کو؟ بچه! یعل ای یوا_

 

 ...انداخت نییپا  را سرش بغض با رهاورد

 

 ! اومد ایدن به_

 

 ...دیبوس را سرش و رفت  سمتش به ذوق با شبنم

 

 ! داره؟ غصه گهید نیا! یخواهر یسالمت به_

 

 ....هیگر ریز زد بلند رهاورد

 

 مانیزا بعد احواالت ها نیا کرد یم  فکر که شبنم

 بچه شکر  خدارو آخه؟ داره هیگر! جانم؟: گفت هستند

 !اومد ایدن به سالم



 

 ...نایس..محسن..مایر..مرد ای رو شبنم_

 

 ! ها؟ نیا گفتن با رفت در جانش نصف چرا

 

 گوش به..کرد یم نگاه او به مبهوت و مات شبنم

 ...نداشت اعتماد شیها

 

 ! ؟یچ_

 

 خودش در نی جن مانند و کرد جمع را شی زانو رهاورد

 ...شد جمع

 ! ردیبگ درد اش هیبخ  یجا  بگذار

 ! ستین یالیخ

 درد ی غصه او وقت آن..بودند مرده خواهرانش

 !بخورد؟ را شکمش

 



 با رهاورد : گفت و داد تکان را اش  شانه شبنم

 ! ؟یزد یزر  چه االن..توام

 

 ... نشست تخت یرو ضرب کی  رهاورد

 ... بود زانی آو تخت از شیپا کی

 

 !آره..آره: گفت  پرخاشگر

  باور حاال یول شد ینم  باورم منم ی دیشن درست

 ...رفت مایر..رفت ایرو! کردم

 ...مینشست اهیس خاک به میشد بدبخت

 

 اندازه به را ایرو..نشست تخت نییپا هیگر با شبنم

 ... داشت دوست  رهاورد

 

 ...شد اتاق وارد بچه همراه  به پرستار

 



 رتیش! که یکن یم هیگر ی دار هنوز شما یخانوم..ا _

  کوچولو خانوم نیا به پاشو..پاشو! ها شه  یم خشک

 !گرسنشه که بده ریش

 

 یرو از  و کرد جور  و جمع را خودش یکم شبنم

 به..گرفت پرستار  از یآرام به را بچه..برخاست  نیزم

 یا  لحظه..شد رهی خ  کوچکش و  سرخ صورت

 ... کرد باز را چشمانش

 

 هیُکپ  چشماش: گفت و زد یلبخند  بغض با شبنم

 ! خودته
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 آغوش در را او و د یبوس را نوزاد سر یآرام به

 ...گذاشت رهاورد



 

 زد یم  کیم را مادرش ی نهیس تند تند که بچه به

 ! سخته یلی خ باورش: گفت و شد رهیخ

 

 نییپا سرعت با اش ین یب ی غهیت کنار از یا قطره

  شدن مامان چقدر: گفت و کرد پاک را اشکش..آمد

 !نکبت ادیم بهت

 

 ...دندیخند بغض با دو هر

 

 یرو را شی کوچولو دست که دخترش به رهاورد

  دوخته او چشمان به نگاه و بود گذاشته او ی نهیس

 ...شد رهیخ بود

 

 ...دیبوس را دستش کف و کرد خم را سرش

 

 !نانیا مامانت منظورم! د؟یفهم یکس_

 



 ...نذاشت بابا! نه_

 

  یحت ای  ننتیبب ممکنه! یینجا یا باالست سکشیر_

 !ببرن ازت یاسم دکترا ای پرستارا

 

  همه ادیشه:  گفت و داد تکان یسر حس یب رهاورد

 ... دیفهم  رو زیچ

 

 ...گرفت دستانش در را  سرش شبنم

 

 ! یواااا_

 

! ترکه یم  داره دلم: گفت یدیشد بغض با رهاورد

 ! نمیس رو گذاشتن ییلویک صد ی وزنه  هی انگار

 

  حال تا کند کنترل را خودش کرد یم یسع شبنم

  هم خودش اما..نشود هست که ینیا از بدتر رهاورد

 ... داشت استرس  رهاورد ی اندازه به



 

 و کرد جدا  خود از را او آرام..بود برده خوابش بچه

 و سپرد پرستار دست به  را بچه شبنم..سپرد شبنم به

 ...برگشت اتاق به

 

 !؟یکن کاری چ  یخوا یم_

 

 من ی بچه بگه قراره! بکنه ییکارا هی قراره بابا_

  بچه که یصورت در! اومده ایدن به که استی رو ی بچه

 ... اومد ایدن به مرده ایرو ی

 

  ی جنازه پس! ه؟یشدن یمطمئن: گفت دیترد با شبنم

 ! هیخطر یلیخ کار نی ا! شه؟ یم یچ  ای رو ی بچه

 

 !دونم ینم یچیه من ! دونم ینم:  گفت رهاورد

 ! جنگه دونیم سرم  تو..هیفروپاش حال در مغزم

 

 !؟یکرد  انتخاب رو بچت اسم حاال: گفت  آرام شبنم



 

 !بودم کرده انتخاب قبال آره_

 

 ! ؟یچ_

 

 !نیدلو: کرد زمزمه آرام رهاورد
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 حال«  »زمان

 

  لم کاناپه یرو  رهاورد یرو به رو کرده بغ شبنم

 و داد تکان یسر رهاورد..خورد یم موز و بود داده

 !خب؟: گفت

 



  به یا ضربه شیپا با رهاورد که نگفت یز یچ شبنم

 ...دیکوب او ران

 

 !تواما با یهو_

 

 ! شو خفه_

 

 ...نشست کنارش و دیخند  رهاورد

 

 ...دیبوس یمال  تف با قصد از را اش گونه

 

 کنار بکش اَه: گفت و داد هل عقب به را او شبنم

 !فیکث

 

 بهت دیببخش خب: گفت و کرد بغلش محکم  رهاورد

 ! نگفتم

 

 ! یخورد گوه: گفت شبنم



 

  یم..مونیم: گفت و گرفت رانش از یشگون ین سپس

 !؟یکن شوهر یخوا

 

  که همانطور و کرد نگاه او به خورده کهی  رهاورد

 ؟یشد خر: گفت داد یم ماساژ را  شگونین یجا

  چهار جمع سر که یکس با  شه یم مگه! ه؟یچ ازدواج

 ! کنم؟ ازدواج رفتم رونیب باهاش بار

 

 ! ؟یچ کوروش: گفت شبنم

 

  شبنم..برگرداند را سرش و دیکش یپوف کالفه رهاورد

 به را صورتش و گذاشت اش  چانه ریز دست  یتخس با

!«  ه؟یچ » منظور به را سرش..چرخاند  خودش سمت

  هم یرو یها دندان و حرص با..داد تکان نیطرف به

 وجود یکوروش! شده تموم کوروش: گفت  شده دیکل

 !نداره

 



  یم من هم خودت هم: گفت فشرد را اش  چانه شبنم

 !یزن یم زر یدار میدون

 

 !بابا ببند: گفت و زد کنار  را دستش کالفه رهاورد

 

 تو! ببندم آره آره: گفت و داد تکان سر تند تند شبنم

!  رمیبگ خون  خفه دیبا من ستین نفعت به وقت هر

!  ؟یفهم یم یدار بچه مرد اون از! احمق؟ هیحال

 و یزد دورش فهمه یم روز هی باالخره کوروش

 ادیم که وقته اون..یکرد پنهون ازش رو نیدلو

 !سراغت

 

 یصدا با و شد رهیخ او به  یبرزخ چشمان  با رهاورد

 خفه! اعصابم به ینیر یم یدار شبنم: گفت  داد و بلند

  انیاطراف از یکی یوقت بفهمه تا خواد یم  کجا از! شو

 !نگه؟  بهش من

 



 به رو..شد خارج  اتاق از دست  به لیموبا هول، با ارای

 یم نگاه حرص با را گرید هم که رهاورد و شبنم

 !شده؟ یچ خاله؟: دیپرس کردند

 

 رهاورد یرو از را  نگاهش اصطکاک با شبنم

  برو تو! بچه ستی ن یزیچ: گفت ارای به  رو و برداشت

 !پرونه یم جفتک شده خر  خالت  باز! اتاقت تو

 

 یم: گفت و انداخت دو آن به ینگاه شک با ارای

 ! بمونم؟ دیخوا

 

 ! برو..نه_

 

  اتاق به سپس شد رهیخ ها آن به شک به دو یکم ارای

  جواب هم هنوز ایک..کرد نگاه لشیموبا به..برگشت

 ... داد ینم  را شیها امیپ
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 آرام بود بسته که ارای اتاق در به ی نگاه با شبنم

 !ی ریبگ دهیناد رو  کوروش یتون ینم: گفت

 

 دهیناد منو اون..آره آره: گفت پوزخند با رهاورد

  و کنه سواستفاده یکاغذ دستمال  کی مثل ازم..رهیبگ

 کنه ولم..کنار کنه پرتم شد تموم کارش وقت هر

 مثل من اونوقت..کنه انت یخ..بگه دروغ بهم..بره

 !گه؟ یم نوی ا تو منطق! هان؟ بمونم منتظرش احمقا

 

 یزد حرف باهاش اصال! تو ینفهم چقدر: گفت شبنم

 ؟یکن یم قضاوت زود انقدر چرا! حاال؟ تا

 

 ستادیا او ی رو به رو قد تمام..شد بلند  جا  از رهاورد

  هرزه نگفتن که تو به! من یجا ینبود که تو: گفت و

  یم و گود رون یب ینشست!  ؟یگ یم یچ  االن! لجاره و

 !کن؟ ل نگش یگ



 

  نفهم! دهنتا تو کوبم یم امیم: گفت تیعصبان  با شبنم

 دم؟  ی م جر خودمو یک یبرا دارم

  

  یلطف هی فقط..یبد جر خودتو خواد ینم:  گفت رهاورد

 !نزن شیپ اونو حرف گهید بکن

 

  قدم یبهداشت سی سرو سمت به  حرص با و

 !دوستش  نیبهتر از هم  نیا..برداشت 

 

 ~~~~~~ 

 

 ! پشماااام_

 

 نگاه شد یم  تر متعجب لحظه هر که نیراد  به رهاورد

  رهاورد چشمان   یجلو  و زد یم حرف تلفن با..کرد

 ...رفت یم رژه

 



 !؟  ناموسا   بگو_

 

 نیراد ی پا به یا ضربه شیپا انگشتان با رهاورد

 یم راه یه! گهید  نیبش...ا : گفت آرام و دیکوب

 !میگرفت جهیسرگ..ره

 

  یم حرف تلفن پشت فرد با او به توجه یب نیراد

  به دستانش شماره دنید  با..خورد زنگ تلفنش..زد

 را دستش! گرفت؟ یم  تماس چه یبرا..افتاد لرزه

  جواب و گرفت یقیعم نفس و گذاشت اش نهیس یرو

 ... داد

 

 ! بله؟_

 

 ! منتظرم نییپا ایب_

 

 !؟یچ: گفت خورده کهی

 



 !نمتیب یم نییپا گهید قهیدق ده_

 

 ... کرد قطع را تلفن

 

  با که همانطور..شد اتاق وارد دست به کاپشن نیراد

:  گفت کرد یم درست نهیآ   یجلو را شی موها  عجله

 یم بر گهید ساعت چند قمیرف شیپ رم یم من رها

 ! فعال..گردم

 

  در نیراد!« نرو» دیبگو  کرد باز دهان تا رهاورد

 !بود رفته و بسته را خانه

 

 با کنم کاریچ من یوا:  گفت و دیکش  یپوف رهاورد

 !نیدلو

 

 ینم..کرد نگاه بود دهیخواب   تخت یرو که نیدلو به

 !که بگذارد تنها  خانه در را بچه توانست
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 ... آمد ش یبرا  یامکیپ

 

 !«منتظرم »بدو

 

 ...گرفت تماس او با

 

 ! ؟یاینم  چرا_

 

 !امیب تونم ینم من: گفت و دیبلع  را دهانش آب

 ! تنهاست خونه نیدلو

 

 ! اریب هم  رو بچه خب_

 



 !خوابه! شه ینم_

 

 !امیم من کن باز درو پس: گفت تیجد  با کوروش

 

!  ؟یچ: دیپرس  متعجب لحن و گرد چشمان  با رهاورد

 ! باال؟ یایب تو

 

 ! آره_

 

 !  مرد نیا بود پررو چقدر

 یایب بدم اجاره  تونم ینم: گفت و کرد ی جد  را لحنش

 ! خونه یتو

 ! مجردم دختر هی من

 !نداره ت یخوب ننیبب هام هیهمسا اگر

 

! همشون  یبابا گور: گفت یبلند یصدا با کوروش

  یم دنبالت در جلو ادیم ناموس  ُشل پسره اون چطور

 ارن؟ینم در حرف دور دور نیر



 

  کجا از کوروش..دندیپر باال تعجب از رهاورد یابروها 

 !  د؟یآ یم  دنبالش به ایارم دانست یم

 ! د؟یکش یم  را کشیکش

 

 ! باال امیم ای نیی پا یایم ای_

 

  از یخوا یم یچ: گفت نییپا یصدا اما تیعصبان با

  تیحال! امیب تونم ینم خوابه بچم گم یم!  ؟یلعنت جونم

 !شه؟ ینم

 

 نفهم زبون  یتو با تا امروز من!  اال ی درو بزن_

 ! رم ینم نجایا  از نزنم حرف

 

 طبقه: گفت و چرخاند حدقه در را چشمانش  رهاورد

 !دوم ی

 

 ...کرد قطع را تماس و



 

  را شرتکش و دیپوش بازش قهی تاپ یرو  یشرتیسو

 ساده را  شیموها..کرد  عوض یبلند  کتان شلوار با

  سرش یرو را شرتشیسو کاله و بست سرش پشت

 ... دیکش

 

 با و دیکش  یقیعم نفس..آمد  در صدا به واحدش زنگ

  بتیه آن  با کوروش دن ید با..کرد باز را در دلهره

 ! دارند؟ دم و شاخ مگر  ها احمق...رفت مالش دلش

 

 و کرد در چارچوب بند را دستش او به رهی خ کوروش

 وارد و آورد در را شیها کفش شی پا ی پاشنه با

 ... شد

 

 ... کرد اشاره ییرایپذ ی ها مبل به دست با رهاورد

 

 قهیسل  با هم هنوز..کرد خانه به ینگاه  کوروش

  و دخترانه اری بس خانه یکالباس و دیسف نیزاید..بود

 ! بخش آرامش و کیش  آن بر عالوه  و بود فیظر



 

 ...انداخت پا یرو پا و  نشست نفره تک مبل یرو
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  هیتک از کوروش..ختی ر شیبرا یا  قهوه رهاورد

 اما ردی بگ او دست از را قهوه فنجان تا شد خارج

 را قهوه فنجان بشود خم  شیجلو  آنکه  بدون رهاورد

 ...گذاشت او مقابل زیم یرو

 

 کوروش لبان یرو  حرکتش از یپوزخند  طرح

  و هرکس از شتریب را نفسش عزت دختر نیا! نشست

  کی یبرا نبود حاضر ی حت! داشت دوست یزی هرچ

 ! کند تعارف او به قهوه تا شود خم او  یجلو هیثان

 



 نمیب یم که رو تو: گفت و داد هیتک مبل  به دوباره

 !ره یم ادمی  حرفامو

 

 !ینداشت یحرف اولم همون از دیشا_

 

 که حرف: گفت و شد رهی خ  رهاورد تخس صورت به

 من نکهیا! رسم یم یا جهینت هی به دارم یول! ادهیز

 ! میبزن حرف هم با می ستین بلد تو و

 

 !گفت یم رهاورد به را نیا شهیهم هم شبنم

 

 !؟یبگ بهم رو زایچ نی ا که یاومد_

 

 ! نه_

 

 اون بگم اومدم: گفت و رفت  ور ساعتش بند با یکم

 نیدورب تو از من یزد حرف کهیمرت اون با که یروز

 !دمتونید



 

 یم رو ا ی ارم که؟یمرت  کدوم: گفت یج ی گ با رهاورد

 ! ؟یگ

 

 !ه ه! ایارم: گفت پوزخند با کوروش

 

 اون با: گفت و شد رهیخ رهاورد به یبرزخ چشمان با

!  سگه توله  اون به منظورم! ندارم یکار ناموس ُشل

 !ادیشه

 

 بدنش لرزش یجلو تا کرد مشت را دستانش رهاورد

  داغان و  درب یانبار آن! بودشان؟ دهید..ردیبگ را

 !داشت؟ نیدورب

 

 !؟یدید یچ..چ_

 

 قد  تمام شیرو به رو..شد بلند جا  از کوروش

 و کرد خم  رهاورد صورت یرو را صورتش..ستادیا



 نیا از اگه! گم یم یچ نیبب کن گوش: کرد زمزمه

 یمرغا کنم یم یکار ببره ییبو کوروش موضوع

 !کنن هی گر  حالت به زار زار آسمون

 

  مکالمه یحت ..بود رهیخ او به حس یب و   مات رهاورد

 !بود دهیشن  هم را شانیها

 !بود؟ حفظ

 

 ... کرد صاف را کمرش کوروش

 

 از یرنگ دی سف کوچک ی بسته رهاورد  چشمان مقابل

 المصب! شهیش! هووووم: گفت و کرد خارج بشیج

!  گم یم رو یگرفت تو که یزیچ! ها بوده هم خالص

  آشغال هی رفتم کف ازش کرد یم شی ادیز خالص

 !انداختم  جلوش

 

 ... فشرد هم یرو محکم را شیها  پلک رهاورد

 



  تیعصبان با را بسته و زد یداد ناگهان کوروش

 ...کرد پرت رهاورد سمت

 

 کنارش  و کرد برخورد اش نهیس ی قفسه به بسته

 ... افتاد  مبل یرو
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:  گفت بود کرده کف تیعصبان از که یدهان با کوروش

  السکوت حق! هان؟ اون؟ و نیا هیساق شده من زن

 سگ مث   که یزد یگند چه! بوته؟ یب اون به ید یم

 !ازت؟ دونه یم یهان؟چ یزن یم لرز سگ جلوش

 

 ...ردیبگ را تنش لرزش یجلو  کرد یم یسع

 



 در یحت! شد یم اکو گوشش در مّن« َزن  » عبارت

 را او کوروش بدهد اجزه توانست ینم هم ترس اوج

 ! کند خطاب خودش زن

 

  زیچ چیه من! ستمین تو زن من: گفت یآرام  یصدا با

 ! ستمین تو

 

 صورت کنار در را مشتش تیعصبان با کوروش

  غهیص من: زد عربده و دی کوب مبل هیپشت یرو  رهاورد

 ! احمق یمن زن هنوزم تو! نکردم  باطل رو نامه

 

  یها رگ و سرخ چشمان با که او به لرز  با رهاورد

 ...شد رهیخ کرد یم نگاهش زده رونیب

 

  باطل رو نامه غهیص تونه یم زن! ستمی ن تو زن من_

 ... شدم جدا فطرت  پست خائن یتو از من! کنه

 

 جدا: زد داد  و دیکش و گرفت  چنگش در  را شیموها

 !شدم



 

 و داد هل عقب به را کوروش ی نهیس ی پرخاشگر  با

 !شدم جدا: زد ادیفر

 

  کمرش پشت را او دست دو هر دست کی  با کوروش

 ...دیچسب  را او ی چانه آزادش دست با و کرد قالب

 

 کردن باطل مگه! یکرد باطل که یخورد گوه تو_

 ! زنه؟ به غهیص

 

 ! یعوض کن ولم: کرد یم تقال حرص  با رهاورد

 !خوره یم هم به مرده و نر یچ   هر از حالم

 

 گذاشته خار ها آن در انگار که یچشمان با کوروش

 رهاورد یتقال  از شده سرخ ی چهره ی  رهیخ بودند

  روز هر و خوره یم هم به  حالت نرها از: گفت و شد

 اون از تر ناموس یب! ؟یدور دور ناموس یب اون با

 در رو تو پدر من! یبپر اون با تو ذارم یم که منم



 اون منتظرم فقط! نیبب و کن صبر! رهاورد ارمیم

 !کنه وا دهن سگ تخم اد  یشه

 

 تا دیپر یم ن ییپا باال او دستان انیم حرص  با رهاورد

  شیزانو فکر یب..نداشت دهیفا اما کند دا یپ یفرار راه

 کوروش یپاها انیم محکم و آورد باال را

  با رهاورد..کرد  رها را او و زد یداد کوروش..دیکوب

 که کوروش ی چهره به..ستاد یا او از دور نفس نفس

 ... دیگز لب و شد رهیخ بود شده سرخ درد از

 

 دستگاه و  دم یزد: گفت  یم بود نجایا شبنم اگر االن

  ویقشنگ نی ا به نسل نبود فیح! که یترکوند رو اروی

 !؟ی کرد منقرض

 

  تا کوروش..انداخت کوروش به ینگاه استرس با

 دنیشن  با برود سمتش به تیعصبان با کرد قصد

 ... ستادیا راه انیم ییصدا

 

 ماما؟ _



 

 داده هیتک وار ید به..برگشت نیدلو سمت به کوروش

 کی و بود شده بسته یا  گوجه جلو از  شیموها..بود

 ... بود تنش پمپرز  و کوچک تاپ

 

 یم را ها  آن یلوس با که درشتش چشمان دنید با

  کی او به خدا اگر شد یم چه..رفت ضعف دلش دیمال

 ! داد؟  یم نی دلو مثل دختر

 

  یدلگرم  کی به ازین گذارند یم سن به  پا که مردها

 را شانی ها ینگران و  ها یمهربان که یکس..دارند

 اش یحام و بکشند را نازش..کنند خرجش

 !خودشان یپ و رگ از بچه کی..باشند
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 با که کوروش رخ مین به  و بود زده خشکش  رهاورد

 از آن کی..کرد نگاه بود رهیخ نیدلو  به حسرت

  دوسال را پدر کی! بود ظالم چقدر...شد  متنفر خودش

 ... بود کرده دور فرزندش از

 ...اما

 !  ؟ بود رفته او مگر

  در و آمده جلو دروغ با اول از که بود کوروش نیا

 نیدلو که یزمان چوقتیه ! بود کرده ترکشان هم آخر

  متمحل استرس  چقدر..برد ینم ادی از بود باردار را

 !بود خورده غصه چقدر! بود شده

 

 رهیخ بود دهیکش آغوش در را نیدلو که  کوروش به

 کوروش چپ ی شانه یرو را سرش نیدلو..شد

 ... دیمال یم را کمرش کوروش و بود گذاشته

 

 آغوش در فرزندش..بست حلقه چشمانش در اشک

 ...بود گرفته آرام پدرش

 



 باشند داشته اش یزندگ در یگرید القاب توانستند یم

 ! اجبار به چند هر..بودند دور او از دو  هر اکنون اما

 

  کرد یم  نگاهش بغض با که رهاورد به کوروش

 طاقت..برگرداند را سرش و انداخت کوتاه ینگاه

 !نداشت اشک  با همراه هم آن را چشمانش دنید

 

: کرد زمزمه آرام و دیبوس را نیدلو یخوشبو  گردن

 !جان؟

 

 ! داد یم را  رهاورد تن یبو  تنش یبو

 ...دیکش بو را  عطرش عطش و یدلتنگ با

 

  از حالم: گفت و برگرداند رهاورد سمت به را سرش

 حرف و ارمیم کم جلوت یوقت خوره یم  هم به خودم

  هنوز مغزم! یروان ضتمیمر..اما..ره  یم ادمی زدن

 منو یندار حق! کرده ریگ شیپ سال سه دو یتو

  یبذار قرار کهیمرت اون  با یندار حق! یریبگ دهیناد



 دید بدنتو و تن اونم و یبزن لبخند براش راه به راه و

 !نی د یب المذهب   ی من زنه..بزنه

 

 پر دلش..گرفتند یم سبقت هم از رهاورد یها  اشک

 یحق چه به! همه از..کوروش از..خودش  از بود

  شیرها شیپ سال سه! کرد؟ یم فیتکل نییتع شیبرا

 ادی لشیف حاال کرد نامزد شیعمو دختر  با و کرد

 ! بود؟ کرده هندوستان

 

  بار هر اما!« ؟یچ ایدر»  بپرسد تا کرد یم باز دهان

 سوال  ریز را نفسش  عزت..شد یم  بسته دهانش

  ببرد؟

 

  اشتباهات ی ها عادت نام  یگاه ها انسان ما..دیدان یم

 ...نفس عزت میگذار یم را

 یم نفسمان عزت چون  میپرس ینم یز یچ یفالن از

 ... سوال  ریز رود

 یم نفسمان عزت چون مییگو ینم یز یچ یفالن به

 .... سوال  ریز رود



 ریز رود یم نفسمان عزت..چون می زن ینم حرف

 ! سوال

 ... کند اشتباه تواند یم یسن هر در انسان

 !ندارد هم سال و سن و مقام و پست  به یربط

  یم لیدخ آدم ماتیتصم در یسن هر در احساسات

 ...شوند

 ! نه یبرخ و کنند کنترل را آن توانند ی م یبرخ فقط

 

 بهش بود آخرت دفعه! یر  ینم ادیشه پر   َدم گهید_

 هی یدار تو دونم یم من..گرچه! یرسون یم مواد

  یم پدرسگ ادیشه اون که یکن یم میقا منّ  از ویزیچ

 !دونه

 

 انیم آرام را نیدلو..رفت جلو و دیبوس را نیدلو سر

 و کرد  نوازش را سرش و گذاشت رهاورد  دستان

 !زنه یم زر بکشه یخمار که روز دو: گفت

 

  که او به زد یم دودو ترس از که یچشمان  با رهاورد

  زد یم حرف و داد یم  نوازش را ن یدلو سر آرام



 کرده  وحشت او یصدا آرامش   از..شد رهیخ

 ! طوفان از قبل آرامش..بود
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  او یسو به را اش یبرزخ  و سرخ نگاه کوروش

 ی گونه اشاره انگشت پشت با و زد یپوزخند ..دیکش

  هم یرو را چشمانش رهاورد..کرد  نوازش را او

 بند اش نهیس  در نفس..دیکش کنار را صورتش فشرد

 نییپا و کرد مشت را  دستانش کوروش..بود آمده

 یورود در یصدا دنیشن با رهاورد..انداخت

 ... کرد باز را چشمانش

 

 مانده جا به  خانه در عطرش...ام بود  رفته کوروش

 ...بود

 

~~~~~~~~~ 



 

 ؟یگرفت رو  متیتصم_

 

 ریت..نیدلو  به هم خودش  به هم..بود کرده فکر یلیخ

 زین هدف به و زد کوروش که هم  را آخر

 کوروش همسر هنوز که شد ینم باورش ..خورد

  شود؟ یم چه  متارکه سال همه نیا فیتکل  پس! باشد

 دیشا..دیپرس یم خودشان  راجب کاربلد کی از دیبا

 ! باشد زده بلوف  کوروش

 

 هر! یهست  یخوب یلی خ پسر تو راستش..ایارم_

 تونه یم! بشه  خوشبخت تو کنار در تونه یم یدختر

 شونه مرد هی  که باشه قرص دلش و کنه اعتماد بهت

 !کنه یم تشیحما  و همراهشه شونه به

 

 همه نیا قیال من اما: گفت آهسته و دیدزد را  نگاهش

 !  ستمین یخوب

 

 !؟یکن سرم به دست یخوا یم_



 

  و کرد نگاه بود اش رهی خ نیغمگ که  او به رهاورد

 نیا از تر دهیچیپ من یزندگ! ستین نطوریا..نه: گفت

 صادق باهام که تو با دروغ با خوامینم  من! حرفاست

 یلیخ موضوع من یزندگ  یتو..بشم رابطه وارد یبود

 رو اون تونم ینم! رازه کی که داره وجود یمهم

 !بذارم ونیم در باهات

 

 برام: گفت و شد رهیخ  اش یجنگل چشمان به ایارم

! باشه بذار باشه خواد یم  که یزیچ هر! ستین مهم

 ! مربوطه خودشون به آدما ی گذشته

 !کنم سرزنش گذشته خاطر  به رو تو تونم ینم من

 

 ! بود محترم مرد نیا چقدر

 

  در را رهاورد دست دو و کرد دراز را دستش ایارم

 ...افتاد رهاورد بدن به یلرز..گرفت  دستانش

 



 اولش! آره..شدم ات فتهیش واقعا من! رهاورد_

 دوست و! دارم  حس بهت واقعا االن یول  نبود یزیچ

 ! بگذرم ازت یراحت  به ندارم

 

 رونیب او دستان انیم از را  دستش خواست  تا رهاورد

 ... زد  خشکش ییآشنا یصدا دنیشن با بکشد

 

 !کن ول دستشو_

 

  تند که یقلب ضربان و شده  گشاد چشمان  با رهاورد

 ...شد رهیخ او به زد یم

 

 را سرش.. بود کرده شلوارش بیج در را دستش دو

  نگاه ایارم به افق از دارد انگار..بود گرفته  باال یکم

 ! کند یم

 

  رهاورد..نشست ایارم یشانیپ یرو یکمرنگ اخم

 او دستان انیم از را دستش نامحسوس خواست

  تر محکم را دستش  ایارم که بکشد رونیب



  پوزخند بود صحنه نیا  متوجه که کوروش..گرفت

 و کرد خارج  بشیج از را دستش کی  و زد یعصب

 ...خاراند را لبش کنار

 

 ! شما؟_

 

  نگاه ایارم  یباال و قد به  یبرزخ چشمان با کوروش

 ... کرد

 

 !هستم یک کنم تیحال تا کن ول دستشو_
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  زمزمه آرام و کرد کوروش  به ینگاه ترس با رهاورد

 ! لطفا! کوروش: کرد

 



 گرفتم نامزدمو دست من که شه ینم مربوط شما به_

 !شما؟..کنم ینم درکتون! محترم اصطالح به یآقا

 

 یم سیسرو دهنتو: برداشت زیخ سمتش به کوروش

 !نامزدته؟ یک..کنم

 

 دو آن مقابل و جست یصندل یرو از عجله با رهاورد

  کوروش ی نهیس ی قفسه ی رو را دستش..گرفت قرار

 ...گذاشت

 

 !کن  بس! کنم یم خواهش  کوروش..کوروش_

 

  با هنوز نگاهش  اما گرفت محکم را مچش  کوروش

 ... بود ایارم ی رهیخ  آز و حرص

 

 که گذاشت رهاورد یبازو  یرو را دستش ایارم

 را دستش  مچ گرشید دست با نیخشمگ کوروش

 ...فشرد و گرفت



 

 ! آخ_

 

 کوروش..شد  شل رهاورد یبازو یرو  از ایارم دست

  تیعصبان با ایارم..داد هل عقب به را  او ضرب با

 ...بود اش رهیخ

 

 یم خواهش: گفت ایارم به رو استرس با رهاورد

 !کنم

 

 ... کرد  آرام را ایارم بود  چشمانش در که یالتماس

 

 !فتیب راه: گفت و دیکش را مچش  کوروش

 

 !؟ی هست یک تو_

 

 ! کارشم همه_

 



  کوروش یصدا در تیمالک حس آن..ختیر فرو دلش

 یاغی و  انگریعص اما داد یم یلیو یلیق را دلش

 ! ستمین سگ من: گفت و دیکوب او ی نه یس به یمشت

 

 !فتیب راه: گفت و فشرد را مچش  کوروش

 

 !ادیب خواد ینم  گفت بهت_

 

  یجد تو: گفت و کرد نگاه ای ارم به تمسخر با کوروش

 ! رینگ

 

 به کشان کشان را رهاورد ا،یارم مات چشمان مقابل و

 ... برد نش یماش سمت

 

 !کن ولم_

 

 ...شود رها او دستان انیم از تا کرد یم تقال رهاورد

 



 همون  االن! نکنا شروع رها: گفت کالفه کوروش

 لمیف برام ی الک پس! شی شناس یم خوب که ام یسگ

 ! این

 

 لمیف برات من: زد داد صورتش در  لج با رهاورد

 ! ؟یکن یم محدود منو یحق  چه به! امینم

 

 رو نسبتمون الزمه: کرد زمزمه آرامش با کوروش

 !کنم؟ تکرار برات

 

 او..گرفت یم حرصش بود او لحن در که  یآرامش از

! بود؟ الیخیب او و گرفت یم گر تیعصبان از نجایا

 یم آتش را او دیبا..نداشتند  ها حساب نیا از! نه

 ... زد

 

  ییکذا عقد هی فقط! میندار هم با ینسبت چیه  تو منو_

 باطلش یمجبور  روزها نیهم که وسطه نیا

 !دارم شک  عقدم نیا ُسقم و صحت به من البته..یکن

 



 کار نیا به مجبور منو خواد یم یک و  یچ  اونوقت_

 بکنه؟ 

 

 به خوام یم  چون! من: کرد زمزمه یزرنگ با رهاورد

 !بدم مثبت جواب ایارم
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 سرعت به  کوروش چشمان! خورد هدف  به رشیت

 یکبود به تیعصبان زور از صورتش و شدند قرمز

 ...دییگرا

 

 ی بدنه به را او و د یچسب محکم را رهاورد فک

  هول عقب به را او دستان رهاورد..داد هیتک نیماش

 یم کوروش به زورش مگر ده؟یفا چه اما داد یم

 !د؟یرس



 

 !سگم گفتم؟ یچ بهت: گفت یخشدار یصدا با

 !زم یعز..خونه ی برس سالم تا ببند  دهنتو پس

 

 که بود تمسخر با و ظ یغل آنقدر آخرش  زم«ی»عز

 ... کرد اخم رهاورد

 

 تو نیبش: گفت و شد رهیخ او لبان به کوروش

 !نیماش

 

  مثل یبگ ی کار هر که ستمین تو ی سلطه تحت من_

 !بدم  انجام یخونگ وونیح هی

 

!  دونم یم : گفت و کرد  نگاه چشمانش به کوروش

 یب و چموشا  اون از!  ینبود فرمانبردار چوقتیه

 !یروزگار یشرفا

 



 نیماش درون به را او آرام و کرد باز را نیماش در

 ... داد هل

 

 !یخودت شرف یب: زد  غر لب ریز

 

 یصندل یرو  کنارش و  زد دور را نی ماش کوروش

 ...نشست راننده

 

 !؟ یینجای ا چرا_

 

  نیا: گفت و کرد اش چهره به ینگاه اخم با کوروش

 مجرد مرد  هی با دیبا چرا  شوهردار زنه هی! منه سوال

 لمس و رهیبگ دستشو مرده..اون از بدتر و کافه ادیب

 !کنه؟

 

 ها آن دستان به که ادشی..فشرد مشتش پر را فرمان

  باد تیعصبان از رگش افتاد یم بودند قالب هم در که

 ... کرد یم



 

 جوابگو شه یهم بودنش  تخس دانست ی م که رهاورد

 گهید! بالغم زن هی من: گفت یتر آرام لحن با ستین

  صیتشخ بد از رو خوب تونم یم و سالمه هفت ستویب

  تو که بدم رو ایارم جواب خواستم یم  فقط من..بدم

  ایبعض برعکس! هیخوب پسر یلی خ یلیخ اون! ینذاشت

  از و! خوبه یلیخ اون..رو در بزن و بازن دره دو که

  جوابم و ستم ی ن شیخوب  همه اون قیال من خودم نظر

  ینم مربوط ز یچ چیه و کس چیه به جوابم نیا! هیمنف

 !شه

 

 بزن» از منظورش ..شد اش رهی خ حرص با کوروش

 !انداخت؟ یم کهیت! بود؟ او رو« در

 

 نیا به دارید جلسه سه دو نیهم با اونوقت بعد_

 !هان؟ خوبه پسره نیا که یدیرس  جهینت

 

 آدما یبعض! آره: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

  و صادقن که بس از..ای ارم مثل! راحته شناختنشون



 که سختن اونقدر..نه ایبعض یول..کنن یم یباز رو

 کامل یتون ینم یباش باهاشون هم سال ده اگر یحت

 !  شونیبشناس

 

 نیماش یبرا و داد تکان سر تیعصبان با کوروش

 با و دیکش یم ییال که او به رهاورد..زد بوق ییجلو

 ...کرد نگاه ینگران با کرد یم یرانندگ  ییباال سرعت

 

 ! کوروش؟_

 

 اما زد شیصدا  دوباره! نشد او ی متوجه اصال انگار

 یصدا  با..داد ینم نشان یالعمل عکس کوروش

 !کنم یم خواهش کوروش: گفت یبلندتر

 

 را سرعتش یکم او ترسان یصدا دنیشن  با کوروش

 ...آورد نییپا
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: گفت کند پرت را او حواس نکهیا  یبرا  رهاورد

 باشه؟! باشه؟ میبزن  حرف هم با ایب  فردا کوروش

 

 ... داد ینم نشان یالعمل عکس کوروش

 

  که دندید  را یپسر و دختر خانه به شدن کینزد با

  زیر چشم کوروش..بودند مشاجره حال  در در یجلو

 ... شد اشان رهیخ دقت با و کرد

 

 ! ستن؟ین ایک و ارای اونا: گفت تعجب با رهاورد

 

 یم باز را نیماش در داشت که را او یبازو  کوروش

 !کن صبر: گفت و گرفت شود ادهیپ تا کرد

 همان و کرد نگاه کوروش  به تعجب با رهاورد

 ...دیکش ایک  و ارای سمت به را  نگاهش



 

  صحبت یبلند نسبتا یصدا با ایک و کرد یم هیگر ارای

 ... کرد یم

 

 !افتادن هم جون  به چشونه ها بچه نیا نم یبب کن ولم_

 

 ! فعال نیبش: گفت کوروش

 

 زد کنار شرتشیسو یرو از  ضرب با را  ارای دست ایک

  بزنه زنگ من به دیبا ناموس یب نیمت اون : زد داد و

  فرض یچ! ؟یزد الس همه  با دور هی  اونجا تو بگه

 یم که کودنم و گاگول نظرت در انقدر منو؟ یکرد

 ! م؟یچون یپ

 

  یچیه تو! نبود من ریتقص: گفت غیج  و هیگر با ارای

 !ینبود  اونجا چون یدون ینم

 



 و کرد جمع اش نهیس ی  قفسه یجلو را  او لباس ایک

 !بره یم سر رو حوصلم داره اتیباز  بچه: دیغر

 

 دوخت او به را اش یطوس سبز چشمان بغض با ارای

 تو! نبودم چوقتیه..ستمین مهم برات من: گفت و

 !یکن کات  یخوا یم یشد خسته ازم..ی ا بهانه دنبال

 

  انقدر: زد  پوزخند و کرد بند کمرش به را دستش ایک

 بازم و خورم یم خودمو خون دارم ینی ب یم که یخر

 جوش دارم یک یبرا! ی زن یم مضخرفو حرف نیا

 برام یگ یم وقت اون! نفهم زبون یتو یبرا زنم؟ یم

 ینم  مم.تخ به که ینبود مهم اگه! ؟یستین مهم

 ! گرفتمت

 

 !خبرتونه؟  چه_

 

  بود کوروش..برگشتند صدا سمت به تعجب با دو هر

 ستادهی ا کنارش رهاورد و بود رهیخ دو آن به که

  را شیها اشک و کرد ها آن به را پشتش ارای..بود



 هم با! سالم:  گفت و دیکش باال را اش ینیب..کرد پاک

 !د؟یاومد

 

 ... کرد یم نگاه او به یکمرنگ اخم  با رهاورد

 

  یم حرف بعدا: گفت و  انداخت نییپا را سرش ایک

 !خداحافظ ..میزن

 

 !کجا؟! نمیبب کن صبر: گفت تحکم ای کوروش

 

 وقتش االن داداش  الیخیب: گفت حوصله  یب ایک

 ...میزن یم حرف بعدا..ستین

 

 !فعال : گفت و داد تکان یدست

 

 ... کرد یم نگاه ها آن به تعجب با رهاورد

 ! بود؟ افتاده یاتفاق چه

 



     🪐 

 179_پارت#             نه_هفتادو _صدو _پارت #

 

 

  شیبازو کوروش بپرسد سوال  ارای از کرد باز دهان تا

 ...دیکش خانه سمت به را او  و دیچسب را

 

 کمی فقط اون! زنم یم حرف باهاش من باال برو تو_

شه سال  و سن خاطر به که جهیگ  !َکم 

 ؟یاوک نذار فشارش تحت امشب

 

 !باشه: گفت و داد تکان ی سر یناچار  سر  از رهاورد

 

 به رو هشدار  منظور به را اش اشاره انگشت  ناگهان

 گهید بگو داداشت به: گفت و گرفت  کوروش یرو

 !  ها بزنه حرف یاونطور ارای با نداره حق

 



 من: گفت و کرد نگاه او به یحس چی ه یب کوروش

 تموم که حرفامون میزن یم یدور هی برم یم رو ارای

 ...گردونمش یم بر شد

 

 !باشه: گفت و آمد نییپا موضعش از رهاورد

 

 !میزن یم حرف   اونجا یایم دم یم آدرس هی فردا_

 

 ! کجا؟_

 

 ! خونم_

 

  خونت؟ امیب من! ؟یچ: گفت گرد چشمان  با رهاورد

 !  بابا برو

 

: گفت نهی س به دست یدرار  حرص لبخند با کوروش

 ؟ی ترس یم هیچ

 



 تو که ییدخترا رو روشا نیا: گفت پوزخند با رهاورد

 به !« ؟یترس یم» نیا! ده ینم جواب منن سال و سن

 ثابت خوان یم که خوره یم نوجوون یدخترا درد

 و بزرگن یلیخ مثال و ندارن ییابا  یزیچ از کنن

 ! ده ینم جواب من رو! رن یم شن  یم ریجوگ

 

 دوست منم: گفت و زد  یتر ظیغل پوزخند کوروش

 !  ستمین پسرت

 

 !منتظرتم کافه: داد ادامه و خاراند را اش چانه

 

 سمت به یآرام  خداحافظ با و داد تکان یسر  رهاورد

 ... رفت خانه

 

  چمباتمه یورود  ی پله یرو  که ارای سمت به کوروش

 ...نشست کنارش و رفت بود زده

 

 ! ؟یچطور: گفت و زد او یزانو  به یدست



 

 !دونم ینم: گفت و انداخت تر نییپا  را سرش ارای

 

  بد یعنی حال ندونستن: گفت و زد یخند  شین کوروش

 !هوم؟

 

 ... انداخت باال یا شانه ارای

 

 !م؟یبزن یدور هی میبر  یخوا یم_

 

 ! خوبه  نجایهم! نه: کرد زمزمه آرام ارای

 

 ! باشه_

 

 تو من راستش: گفت و دیکش باال ی نفس کوروش

 یول! یچ هر ای کنم حتتینص بتونم که ستمین یگاهی جا

 کسب تجارب  یسر هی شیزندگ تو یآدم هر



  کمک بهت بذارم ونیدرم باهات  نارویا اگه دیشا..کرده

 !کنن
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 انگشت دور را نیماش چی سوئ ی حلقه که او به ارای

 ... کرد  نگاه چرخاند یم اش اشاره

 

 !؟ی شد عاشق_

 

 که یا  مسئله تنها: گفت و زد یپوزخند کوروش

 عاشق.. شدم عاشق من! نهیهم ندارم َشک توش

 یکاف ییتنها به عشق یول ! هستم عاشق..یحت..بودم

  چهار و بردارم فاز و بدم  شعار بخوام نکهیا نه! ستین

 سن از گهی د نایا! نه ماعه« مود   نیا عه» بگن نفرم

  که یدختر عاشق..شدم عاشق من! گذشته من سال و

 به حواسم اما..با،شجاع،بامعرفتیز..بود  خودساخته



 کم که ننیبی م رو یکی تا آدما..یدون یم!  نبود زیچ هی

! ماست  ی شده گم ی مه ین نیا گن یم  هست نقص

  توجه زیچ هی به یول! باشه من یبرا دیبا

!  ؟یهست نقص کم اون ی اندازه به هم خودت..ندارن

  نایبهتر  دارن دوست..گران کمال آدما که یدون یم

  طرف دو روابط طور نیا یتو..باشه خودشون یبرا

 یکی اون و کنه سود ی کی نکهیا نه! کنن سود دیبا

 باشن هم به هیشب کامال دی با که بگم خوام ینم! ضرر

  هیشب بایتقر دیبا نفر دو رابطه کی یتو  نهیا حرفم! نه

 مقابل طرف رفتار بتونن نکهیا ای..باشن هم به

 امیبعض!  کنن درک متفاوته اونا با که رو خودشون

!«  درسته گم یم من که یهرچ! نه» گن یم هستن

 تونه یم ای آ  هینطوریا که یکس! کن فکر خودت! خب

 ای! باشه؟ داشته مقابلش طرف با سالم ی رابطه هی

  جنگ دیبا  دشونیعقا و نظرها  اختالف  یبرا  روز هر

 یلیخ..بودم رابطه هی یتو من! باشن؟ داشته اعصاب

!  نکرد افاقه داشتن دوست نیا یول داشتم دوسش هم

 دنیفهم یبرا یتالش دمیشا..دمیفهم ینم گرویهمد ما

 !میکرد ینم گهیهمد

 



 برده بو ییزهایچ کی..داد یم گوش او به  دقت با ارای

 !بود

 

 یتو یکس هر..میکرد یخودخواه دو هر اون و من_

 ! شه یم قدم ش یپ  ییجاها هی  تا اش رابطه

 !زنه یم ،اونیزن  ینم حرف تو

 !رهیگ یم ،اونیریگ ینم یسراغ تو

 !شه یم ،اونیش ینم  دلتنگش تو

 !خره  یم ،اونیخر ینم هیهد تو

ت تو  !گه یم  ،اونیگ ینم دارم دوس 

 ...اما

 ...کنه یم فرق شهی هم با جا کی

 ! ره یم اون یول  یر ینم تو

  اش رابطه داشتن نگه زنده یبرا ییجا ه ی تا یآدم هر

 باشه  طرفه کی که ی ز یچ هر اما..کنه یم تالش

 یم یکار.. کنه یم دلسرد رو آدم! ست کننده خسته

 هاش تالش فهمه  یم چون  بزنه جا و ارهیب کم آدم کنه



 که اونجاست!  راه   نی بهتر رفتن و است  جهینت یب

 ! خودت و یمون  یم خودت

 

  دونم ینم من: گفت و دیکش گردنش به ی دست کوروش

! بدونم خواد  ینم دلمم! هستش یچ سر  ایک و تو بحث

 یلیخ دی نزن جار رو رابطتون اتفاقات اگه نظرم به

 یدون یم و یدار اعتماد یکس به اگر که البته..بهتره

  یم آدم اون به موضوع کنه،گفتن کمکت تونه یم که

 ...باشه یخوب  راه تونه

 

 !؟ ید یم جواب  بپرسم سوال هی: گفت ارای

 

 تا: گفت و  انداخت باال را  شیابرو یتا کی کوروش

 ! باشه یچ

 

 اون: گفت و دیکش دندان ریز را نشیر یز لب ارای

  بهتره ای یبود عاشقش که هست یکس منظورم ..دختر

 ... یهست عاشقش..بگم ینطور یا

 



  خاله: گفت و  خاراند را چپش دست مچ و گرفت ینفس

 ! رهاوردمه؟
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 را گردنش پشت و برگرداند را صورتش کوروش

 ... داد مالش

 

 اشتباه کنم فکر: گفت و دیگز لب یمان یپش با ارای

 ...میادب یب بابت ببخش منو..کردم

 

 خشدار یصدا دنیشن با که شد بلند جا  از عجله با

 ... زد خشکش کوروش

 

 ! آره_

 



 ! کوروش؟ و  رهاورد! آره؟

 

  ینم باورم آره؟: گفت بهت با و کرد نگاه کوروش به

 !شه

 

  ت خاله به: گفت و شد  بلند ها پله یرو  از کوروش

 یول میبزن حرف  و میبزن دور نیماش با برمت یم گفتم

 !نبود بد هم نجایا خب

 

 درست حدسش پس..کرد  یم نگاهش رهیخ هنوز ارای

 !بود

 با: گفت تی جد و تحکم با و داد تکان ی سر کوروش

  رهاورد به من..نیبکن وا سنگاتونو  و نی بزن حرف ایک

  کنکور! یباش نداشته یفکر ی مشغله تو که دادم قول

 یکن یم فکر اگر..باشه زون ینام حالت دینبا و یدار

 ... ایک که

 

 دوست رو ایک من: گفت و دیپر حرفش انیم ارای

 !دارم



 دوست یول ! خوبه: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 ! راهه  نصف داشتن

 گرفتن شکل  عقل یمبنا بر که ییها  رابطه شهیهم

 ! یاحساس ی ها رابطه تا بودن  تر داریپا

 

 آن در که را یدست و زد عقب دست با  را شیموها

 ! شما خداحافظ  : گفت  و آورد باال بود چیسوئ

 

 ...کرد یخداحافظ آرام ارای

 

 ابرو و چشم  با ارای به و شد نیماش سوار  کوروش

 ...رود داخل به کرد اشاره

 

 ...رفت  و داد گاز کوروش و شد خانه  وارد ارای

 

 ~~~~~~~~~~ 

 



 دوست اصال..ایارم خوام  یم معذرت واقعا من_

 !فتهیب اتفاق نیا نداشتم

 

 یسو آن  از ریتاخ یکم  با را ایارم ی گرفته یصدا

 ! بود؟ یک اون یبگ یخوا ی نم: دیشن خط

 

:  گفت و د یکش شانشیپر یموها انیم  یدست رهاورد

 ... زدم حرف باهات راجبش  که یهمون! کوروش

 

 !بوده گذشته یتو آدم اون که ی گفت تو یول_

 

 نگاه بود نشسته TV یجلو مغموم که ارای به رهاورد

 ! زیچ همه بابت! متاسفم من: گفت و کرد

 

  یم من ذاره  یم فشارت تحت اون اگه..اگه..رهاورد_

 !نترس اصال کنم کمک بهت تونم

 



 اونقدر هنوز: گفت یجد  و کرد یکمرنگ اخم رهاورد

 !برم گرانید جبر ریز که نشدم پا و دست یب

 

 بد رو منظورم کنم فکر..نه نه: گفت  عجله با ایارم

 ... که نه یا منظورم..ی کرد برداشت

 

 ممنونم..ستین مهم: گفت و  دیپر حرفش  انیم رهاورد

 ...لطفت از

 

 ! امیدرب فکرت از تونم ینم من یول : گفت ایارم

 

 مینی نب گروید هم که مدت هی: گفت آرامش با رهاورد

  نارویبهتر یآرزو برات..شه یم فراموش زیچ همه

 ...خدانگهدار..دارم

 

  در یریتاث دید یوقت اما کرد اصرار گرید یکم ایارم

  قطع را تماس یخداحافظ از پس ندارد رهاورد میتصم

 ... کرد
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 دراز کاناپه یرو رونیب لباس با که ارای به رهاورد

 ... کرد نگاه بود دهیکش

 

 !کن عوض لباستو برو پاشو_

 

 دیکش یپوف رهاورد..رفت  اتاق سمت به  حرف یب ارای

 یم چه بچه دو نیا نبود معلوم..داد تکان یسر و

 از هم نیا و بود چسبانده آمپر که ایک  از آن! کردند

  تنگ فرزندش یبرا دلش..بود خودش لک  در که ارای

 مادرش ی  خانه به را نی دلو که امروز از..بود شده

 که گرفت تماس مادرش با..بود آنجا هنوز  بود برده

  یقرار  یب یکم گفت یم..است دهیخواب نیدلو گفت

 به فردا گفت رهاورد..برده خوابش آخر در و کرده

 دیپد اش صفحه یرو  یامکیپ..رود یم دنبالش



 فرستاده را مکان کی آدرس که بود کوروش..آمد

 ...بود

 

  او همسر  هم هنوز کوروش یعنی..بود  سخت باورش

 !بود؟

 

 نیا که ها شب و ها روز چه..دیکش لبانش یرو یدست

 ...بودند دهیچش  را مرد آن لبان طعم ها لب

 

 ! نشو وونهید: زد غر لب ریز و کرد مشت را دستش

 

 ... دیکش دراز تخت یرو  و رفت اتاقش سمت به

 

 »گذشته« 

 

  رهاورد..گذشت یم خواهرانش مرگ از ماه دو حدود

 ... بود شده مانیزا از بعد ی افسردگ دچار

 ...بود یبستر  یروان مارانیب مارستانیب در مادرش



 ... بود کما در  هم هنوز ارای

 ... است  ایرو فرزند نیدلو بودند گفته همه به

 

 را ایدر ی استور  کیف جیپ با که بود ش یپ روز چند

 کی با بود گذاشته عکس کوروش با  که بود دهید

 !قلب کریاست

 

  یرو عکس قاب..بود گرفته درد قلبش  دو آن دنید با

  حالش..بود دهیکوب وارید به یعصب و برداشته را زیم

 حقش در را  ینامرد کوروش..خورد یم  هم به همه از

 ...بود کرده تمام

 

 پاشو: گفت و شد اتاق وارد نیدلو همراه به شاه عمه

 !اومده  مهمون برات دختر  کن جور و  جمع خودتو

 

 اخم با شاه عمه..کرد نگاه  او به حس یب رهاورد

  یرو یز یشوم..رفت و  کرد شیباال و  قد به ینگاه

 ...رفت رونیب و  دیپوش تاپش

 



 آمده او دنید به اش خانواده همراه  به شبنم

 آغوش در را مهتاب و ی شاد و شبنم رهاورد ..بودند

 خاله..دیاومد خوش: گفت  و داد دست نی شاه با..دیکش

 یرو یهمگ ..دینیبنش  دیبفرمائ نیشاه مهتاب،عمو

 ...نشستند کاناپه

 

  حال: گفت و کرد شل را اش یروسر  ی گره مهتاب

 !جان؟ مامان چطوره شهال

 

! هیبستر هنوز: گفت و زد ینیغمگ  لبخند رهاورد

  فعال..کنه هضم رو غم نیا نتونسته هنوز گفته دکترش

 ...ادیم شیپ یچ  مینیبب تا مونه یم نظر تحت

 

 هاش بچه با رو کس چیه خدا: گفت یناراحت با مهتاب

 ! نکنه امتحان

 

 !نیآم: گفت نیشاه

 



 عمو ستی ن بابات: گفت و برگشت رهاورد سمت به

 !جان؟

 

 و دل گهید هم بچه نیا..نیراد ی مدرسه رفته بابا_

  معلماش..کرده یلیتحص افت نداره خوندن درس دماغ

 !خواستن رو بابا

 

  داره گناه : گفت و دی کش ششیر به یدست نیشاه

  حکمت یب  خدا کار چیه.. شن یم تیاذ همه! یطفلک

 ... شه یم درست زیچ همه انشاهلل..ستین

 

 ... داد تکان یسر  رهاورد

 !شود؟ درست خواست یم یز یچ چه

 !گشت؟ خواهند بر  خواهرانش

 !شد؟ خواهد  خوب مادرش

 ! شد؟ خواهد راست پدرش کمر

 !شد؟ خواهد خارج کما از ارای

 !گشت؟ خواهد بر کوروش



 ! کدام؟
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 یشاد..کرد یم تعارف ها مهمان به ی چا شاه عمه

 ... داد یم ناز را او و داشت آغوش در را نیدلو

 

 ... شد سالن وارد کامران

 یم وهیم انواع شامل که بود سهیک چند دستانش در

 ... شد

 

 در را دیخر یها سهیک مهمانان با یپرس احوال از بعد

 دونفره مبل یرو  رهاورد کنار و گذاشت آشپزخانه

 ...نشست

 

 ! ؟یبهتر: دیپرس او به رو لبخند با کامران



  و داد تکان یسر شاه عمه زیت نگاه ری ز رهاورد

 !خوبم: گفت

 

 ... داد دستش به یشکالت و یچا لبخند با کامران

 

 کامران که  رفت پسرش به یا غره چشم شاه عمه

 ...نکرد ییاعتنا

 

  رهیخ رهاورد جذاب رخ مین به اقی اشت با کامران

 ... شد

 

 یها نگاه از شاه عمه مشام به یخوب  یبوها

 ... دیرس ینم رهاورد به کامران منظوردار

 

 ... کرد صاف ییگلو

 

 به و برداشت رهاورد ی رو از را نگاهش کامران

 ... دوخت  مادرش



 

 یم  زحمت رفع کم کم گهید ما: گفت نیشاه

 !نبود قسمت که مینیبب رو آقا یعل میبود اومده..میکن

 

 و ماند یم  رهاورد شی پ گفت اش خانواده به شبنم

 ...دیآ یم رترید

 

 ...رفتند اتاق به دو آن شبنم ی خانواده رفتن از بعد

 

 از عمت  رهاورد: گفت و نشست تخت یرو شبنم

 !شماست؟ ش  یش،پیپ ماه دو همون

 

  آرام و انداخت بود بسته که اتاق در به ی نگاه رهاورد

 برن بذارن فقط..شدم سر  به جون خدا به! آره: گفت

 ! میبکش راحت  نفس هی پسرش و نیا

 

 ! بده؟ یلیخ  مامانت حال: گفت و زد یپوزخند شبنم

 



 بهش بار سه گفت یم دکترش! آره:  گفت رهاورد

 اضافه بهش هم توهم دایجد..داده دست یعصب حمله

  هر با  یتقر من! زنه یم حرف یالیخ ها بچه با..شده

 ینم  رو من انگار ی ول ششیپ رم یم دارم روز

  طیمح با نداره دوست خودش گه یم دکترش..شنوه

 که یوقت تا میکن صبر دیبا ..کنه برقرار  ارتباط رونیب

 ! بخواد خودش

 

 دهیکوب وارید به که یعکس قاب به و کرد ینوچ شبنم

  بود رهاورد  و مایر و ایرو عکس..شد رهیخ بود شده

 ... بودند زده یدل ته از لبخند سه هر که

 

 عکس: گفت و برداشت ن یزم یرو از را  عکس شبنم

 !وار؟ید تو ید یکوب چرا رو

 

 هی: گفت و برد شیموها انیم یدست کالفه رهاورد

  قابش دوباره زیم رو بذارش..شد خورد  اعصابم دفعه

 ... کنم یم

 



  کوروش از: گفت و گذاشت زیم یرو را  عکس شبنم

 !؟یدار  یخبر

 

 ! نه_

 

 بود لج با همراه که را رهاورد یها گفتن نه«» نیا

 ... شناخت یم  خوب یلیخ

 

  را شیموها و گرفت را شی ها دست و نشست  او کنار

! هوم؟ یبگ  یک به ینگ من به: گفت و کرد نوازش

 !ستم؟ین  خواهرت مگه
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 یم عکس باهاش روز  هر: گفت بغض با رهاورد

 !ذاره

 

 کوروش؟ ؟یک :دیپرس صبور شبنم

 

  یم یاستور روز  هر! عموش دختر..نه_

 !ذاره یم قلب یموجیا..ذاره

 

 پوست..شد رهی خ او یها دست به و گرفت ینفس شبنم

  از تا سه دور و بودند شده کنده همه شی ها ناخن کنار

 ...بود زخم چسب انگشتانش

 

 ... آمد اتاق در یصدا

 

  بود زده  حلقه چشمانش در که را اشک نم رهاورد

 ...دیبفرمائ: گفت و کرد پاک

 



  اجازه: گفت و آورد داخل در یال از را سرش کامران

 !خانوما؟  هست

 

 ... داد تکان یسر  رهاورد

 

 میبر دیدار حوصله اگه: گفت و شد اتاق وارد کامران

 هم تون هیروح  یبرا..دیا خونه تو وقته  یلیخ! رونیب

 ! خوبه

 

 شیپ شبنم که کند مخالفت تا کرد باز  دهان رهاورد

  یبزن استارت نویماش تو تا! هیعال: گفت و کرد یدست

 !میاومد هم ما

 

 اتاق از رهاورد به ینگاه با و زد یلبخند  کامران

 ...شد خارج

 

:  گفت و دیکوب شبنم کتف به یآرام  مشت رهاورد

 ؟یکن یم قبول شنهادشویپ سرخود یدار مرض

 دو پسرش تا زنه یم  در اون و در نیا به مادرش



 میبر باهاش یگ یم تو بعد نزنه حرف من با کلوم

 !رون؟یب

 

 یم بغلش در را رهاورد یمانتو که همانطور  شبنم

 ی عمه اون! بزن غر کمتر پاشو: گفت انداخت

 ! الیخیب هم رو ات اعجوبه

 

  لباس ناچار و گرداند حدقه در را چشمانش  رهاورد

 ... دی پوش  را شیها

 

  ریز رهاورد..برد ییبایز رستوران به را ها آن کامران

 معذب  کامران منظوردار و نیسنگ  یها نگاه

 یخاطرخواه یبرا ی مناسب زمان اصال االن..بود

 !نبود کامران

 

  ییجا شما کامران آقا: گفت کامران به رو شبنم

 !د؟یهست کار  به مشغول

 



 یتو..بله: گفت و دوخت شبنم به را نگاهش کامران

 !هستم معاون..کنم یم کار یغاتیتبل شرکت هی

 

 ! یعال چه: گفت جان ی ه با شبنم

 

  چرا: گفت رهاورد به رو و داد تکان یسر کامران

  گهید زیچ  هی یندار دوست اگه! ؟یخور ینم غذاتو

 ! بدم؟  سفارش برات

 

 نه: گفت آرام و شد  رهیخ غذا ظرف  به رهاورد

 !ندارم  اشتها..ممنون

 

 اش یزعفران یماه ی رو ترش مویل یکم کامران

 نیا..یبخور دیبا! میندار ندارم اشتها: گفت و چکاند

  خودت  به حواست اصال..یشد فیضع یلیخ مدت

 ! ستین
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  تو: گفت بود شده یعصب  او یرفتارها  از که رهاورد

 !؟یکن یم توجه انقدر همه به

 

 همه«»  جزو تو مگه: گفت و زد یلبخند  کامران

 ! یمییدا دختر تو! ؟یش  یم محسوب

 

 نشون رو ییدختردا هی  از شتریب تو ی رفتارا یول_

 !  ده یم

 

  رهاورد اما دیکوب زیم ر یز از او یپا به  یلگد شبنم

  و زیر یها توجه خواست ینم دلش..آمد ینم کوتاه

 او با شاه عمه که شود نیا باعت او به کامران درشت

 ...فتدیب لج سر

 



 اگه خوام یم معذرت: گفت یمعمول  یلیخ کامران

 !یکرد رو یبرداشت  نیهمچ تو که بوده ی طور رفتارام

 

 رفتارهات از  یمنظور تو دیشا! جان کامران ممنونم_

  نظر به نطور یا گرانید چشم به یول یباش نداشته

 !کنن قضاوتم گرانید خواد ینم دلم! ادینم

 

 ... بود رهیخ زد یم حرف که او به اقی اشت با کامران

 

  کهیمرت ببرن چشاتو شور گفت»مرده دل  در رهاورد

 !« زیه

 

  یبچگ از چه..آمد ینم خوشش  کامران از وقت چیه

 ! حاال چه  و بود ایرو  خواستگار که  یزمان آن چه

 

 !باشه: گفت و داد تکان یسر کامران

 



 سپس رساند خانه به را شبنم ابتدا کامران غذا از بعد

 رونیب خودش و کرد ادهی پ خانه در یجلو  را رهاورد

 ...رفت

 

 ... شد سالن  وارد رهاورد

 

 ...بودند نشسته  کاناپه یرو نیراد و پدرش

 

 ...رفت اتاقش به سالم از پس

 

  ضرب به اتاق  در که بود شی ها  لباس ضی تعو حال در

 را شاه عمه که برگشت در سمت به دهیترس..شد باز

 ... دید

 

 که یبرادرم ی  بچه! دختر نیبب: گفت اخم با شاه عمه

  ور و دور گهید بار هی اگر یول! گم ینم  بهت یچیه

 ! ستین یخوب نیا  به رفتارم گهید نمتیبب بچم

 



 !خوب؟ رفتار

 !گفت؟ یم جوک

 

 ور و دور من..دیببخش: گفت و کرد یاخم رهاورد

 !  گردم؟ یم پسرتون

 

  رنگ صدتا بودم تو یجا  من! دیسف چشم  دهنتو ببند_

  من جلو   پررو پررو! خجالت از کردم یم عوض

 !منه دنبال  پسرت گه یم سادهیوا

 

 ! زن؟ نیا بود وانهید

 

 ...آمد یکنار اتاق  از نیدلو ی هیگر یصدا

 

 عمه کنار از و کرد مرتب را بلوزش اخم  با رهاورد

 که را او  و رفت نیدلو اتاق سمت به..گذشت اش

 ... دیکش آغوش در بود  تخت یرو

 



 فینح  اریبس و بود شده دوماهه تازه فرزندش

  محروم مادر ریش از فرزندش..بود گرفته بغضش..بود

 !بود

 

 ...بود فشار تحت سو هر از
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 و شد رهیخ بود اش یگوش در که کوروش عکس به

  من یول! ی هست خوشبختم! یرفت که تو: کرد زمزمه

 !کشم یم دوش به رو ینی سنگ نیا دارم

 

  محکم را او شست انگشت کوچکش دستان با نیدلو

  را دستانش..نشست لبانش یرو  یلبخند..بود دهیچسب

 را  دلبرکش کوچک و فیلط دست و آورد باال

 ...دیبوس



 

  فیلط یبو..دیکش بو و  بود کودکش بان یگر در سر

 ...بود حهیرا  نیا عاشق..داد یم را نوزاد

 

  یخوب مادر نتونم وقت چیه دیشا» کرد زمزمه آرام

 !«عاشقته شهیهم مامان بدون یول ..باشم برات

 

 ~~~ 

 

 حال«  »زمان

 

 کوروش..شد داشت قرار  کوروش با که یا کافه وارد

  قدم سمتش به..بود  نشسته یا دونفره زیم پشت

 ..نشست شیرو به  رو و برداشت

 

 !سالم_

 

 ...کرد نگاه اش ساده ی چهره به کوروش



 

 ؟یکرد رید! سالم_

 

 اش یصندل ی دسته کنار را  کوچکش فیک رهاورد

  رید طرح تو افتادم..بود  کیتراف: گفت و کرد زانیآو

 !شد

 

 شبید از: دیپرس رهاورد  که داد تکان ی سر کوروش

 چیپ سوال رو ارای تا گرفتم رو خودم یجلو یلیخ

 ! نکنم

 

 فوضول: کرد زمزمه و زد یپوزخند کوروش

 ! کوچولو

 

 !؟یگفت یزیچ: دیپرس بود دهینشن که رهاورد

 



 اصل منم: گفت و گذاشت زی م یرو را دستش کوروش

 حرف باهاش  کمی فقط..دمینپرس ازش رو موضوع

 ... زدم

 

 !بود؟ یچ سر یدینفهم  خب_

 

 فقط! گهید رفته ش خاله به! باشه؟ خواد  یم یچ_

 !مخ تو رهیم

 

 یجد شه یم: گفت و رفت یا غره چشم  رهاورد

 !؟یباش

 

 زنم یم حدس یول! دمینپرس ازش یوقت! بگم؟ یچ_

  رو یمونیپش  رفتاراش تو چون باشه کرده یکار ارای

 !کردم یم حس

 

 دلم! حساسه  یلیخ بچه اون: گفت ینگران با رهاورد

 !بشه یفرع موضوعات  ریدرگ خواد ینم



 

 ! شد؟ یچ دادگاه وقت_

 

  التیتعط  بعد به! د  یع گهید روز چهار! عقب افتاد_

 !شد موکول

 

  گهید کهیمردت اون: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 ! نزد؟ زنگ

 

 ! استیارم اسمشم! داره اسم: گفت ظی غ با رهاورد

 

  هر  حاال: گفت و داد تکان هوا در را دستش کوروش

 !یشر.ک

 

 یب یلیخ: گفت و شد رهی خ او به خورده کهی  رهاورد

 !متاسفم برات واقعا! کوروش یادب

 



 خوره یم گوه: گفت زده رون یب یها رگ با کوروش

 بو کفتار  مثل و بچرخه من یزندگ ور و دور یک هر

 !  بکشه

 

  یحوال مغزش و دیشن من« ی  زندگ» فقط جمله نیا از

 !کرد ریگ  عبارت نیهم
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: گفت کوروش که کرد یم نگاه او به ره یخ  همانطور

 !یباش  داشته یدارید باهاش یندار  حق گهید

 

  گهید یکی انگار اصال! ؟یشد منطق ی ب انقدر چرا_

 !کنم ینم درکت! چته؟! یشد

 



 زن  : گفت و دیکوب زیم  یرو یآرام مشت  کوروش

  الیخ! کنه صدات..کنه نگات یکس ندارم دوست! یمن

  المیخ نیع و باشم رگ  یب که ام ینیزم  بیس یکرد

 ! گرده؟ یم  تو رو چشمش مدام یناموس یب هی نباشه

 

 ! ببخش بهم رو عقد مدت:  گفت رهاورد

 

 !نکن  فکرشم یحت_

 

 !چرا؟: گفت و برد جلو را صورتش

 

 ازم رو یچ نفهمم تا: گفت نهیس به دست  کوروش

 !دارم ینم بر دست یکن یم پنهون

 

 رهیخ او به زدند یم دودو که یچشمان  با رهاورد

 ...بود

 ...کرد یم غوغا دلش در ترس



 گرفت یم را او و است او فرزند نیدلو دیفهم یم اگر

 چه؟

 

 ...بود دانا..خورد زنگ کوروش تلفن

 

 ! بله؟: داد جواب را تماس

 

 ! دادا؟ یی کجا..سالم_

 

 !رونمیب: گفت  و کرد رهاورد به ینگاه مین کوروش

 

 ! شرکت؟ یایب سر  هی یتون یم_

 

 !مگه؟ خبره  چه_

 

  نیا..ادی ب خواد یم یمنصور  شرکت  عامل ریمد_

 !گم یم رو افخم« » پسره



 

 ... امیم خب لهیخ_

 

 !خداحافظ باشه_

 

 !شما خداحافظ  _

 

 !برم دیبا من:  گفت و کرد نگاه رهاورد به

 

 ... داد تکان یسر  رهاورد

 

 !؟ی دار نیماش_

 

 ...آره_

 

 !شما خداحافظ    پس باشه_

 



 کافه از کوروش که داد را  اش یخداحافظ  جواب آرام

 ...زد رونیب

 

  تند قدم سمتش به ییسما خانم که شد شرکت وارد

 یاحیر جناب زرگر مهندس دیاومد خوش: گفت و کرد

 ...هستند جلسه اتاق در خاور«» شرکت  معاون و

 

 ...کارت سر برو تو باشه..سالم: گفت کوروش

 

 ضرب  تک از پس و  رفت اتاق سمت به کوروش

 ... شد وارد  در به یکوتاه

 

 ورود با..بودند نشسته هم یرو به رو  افخم و دانا

 ها آن به  دست با کوروش..برخاستند جا  از کوروش

 ...نندیبنش کرد اشاره

 

 یرو و کرد زانیآو یصندل پشت و درآورد را کتش

 ... نشست یصندل
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  ذکر: گفت بود  یا چهره خوش  و جوان مرد که افخم

 !  زرگر جناب  بود رتونیخ

 

 !درخدمتم: گفت  یجد کوروش

 

  و جمع را خودش یکم و دیکش کتش به یدست افخم

 تا فرستادند رو من یمنصور جناب: گفت و کرد جور

  َزرُمد«» شرکت با گهید خاور« » شرکت بگم شما به

 انصراف دیجد  ی پروژه از ما و کرد نخواهد یهمکار

 ! مید یم

 

 !شما؟ کار و: دیپرس تیجد  با کوروش

 



 رو قرارداد لغو به مربوط  اسناد تا نجامی ا امروز من_

 !میکن امضا

 

 !قراردادهاست؟ یپا یک یامضا_

 

 ! یمنصور جناب! معلومه: گفت جیگ افخم

 

 به بود آن  در مربوطه  اسناد که را پرونده کوروش

  یمنصور جناب  منتظر پس: گفت و داد هل  افخم سمت

 قرارداد لغو  یبرا خودشون و بدن افتخار تا میمون یم

 ... دیاومد خوش! انیب

 

 ... کرد اشاره اتاق در سمت به چشم و دست با

 

  ستین درست اصال شما رفتار نیا: گفت اخم با افخم

 ! جناب

 



  خوب رو  طیشرا اگه بگو ستیرئ به: گفت کوروش

 غرامتش دیبا  پروژه از یر یگ کناره یبرا باشه خونده

 ! بپردازه  هم رو

 

  یخروج در سمت به و شد بلند جا از  اخم با افخم

  یهمراه را او تا شد بلند جا از دانا..رفت

 !افخم«؟  کامران» یآقا: گفت کوروش..کند

 

 به را پرونده کوروش که برگشت سمتش به کامران

 !رفت ادتی نویا: گفت و  گرفت سمتش

 

 باعث که دیکش دستش از ظیغ با را پرونده کامران

 ... شد کوروش پوزخند

 

 در کامران که بود در پشت یدنینوش ین یس با یسمائ

 ... زد رون یب عجله با و کرد باز را

 



  باال یا شانه و کرد او به ینگاه تعجب با یسمائ

 سرش پشت از دانا یصدا دنیشن  با که انداخت

 ...دیترس

 

 !یسمائ خانم من نیبد_

 

 صدر خانم: دیپرس دانا که داد او  به را ینیس

 !  کجاست؟

 

 دمشونید که یبار نیآخر : گفت ریز  به سر ییسما

 ! چاپ واحد بردن یم هارو لیفا داشتن

 

 !ی بر یتون یم:  گفت و داد تکلن یسر دانا

 

 ...گذاشت زیم یرو را  ینیس و رفت  اتاق داخل به

 

 ... کرد یم نگاه نیزم به متفکر کوروش

 



 !  داره دیجد ی  ،بازیعوض  نیا: گفت دانا

 

  اگه: داد ادامه دانا که بود کرده سکوت کوروش

 ! شه؟ یم یچ   کنار بکشه

 

  داره سنگشه  ریز دستم دونه یم: گفت کوروش

 !کنه  یم یکارشکن
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 نیا جز به ..ها مونه یم  لنگ کار کنار بکشه اگه_

 یگذار  هیسرما که یدار  پروژه گهید تا دو پروژه

 ستنین بزرگ اونقدر که ی دار هم پروژه تا سه..یکرد

  بزرگ سنگ هوی گفتم بهت..بدن رو تا  سه نیا کفاف

 !نکن بلند

 



 من جز به! بده  خسارت دیبا  کنار بکشه: گفت کوروش

 نیهم به تونه یم مگه! داره کیشر گهید تا دو

 !رش؟ی ز  بزنه یراحت

 

  پول دوزار که  هیآدم یمنصور! کوروش؟ یشد بچه_

 کار نیا از قصدش اصال اون! دستمون؟ کف بذاره

 به اولشم از! گردو پوست ال بذاره رو دستمون نهیا

 !جلو اومد تین نیهم

 

  راجب! لمپن  کهیمرت بخوره تونه ینم یگوه چیه_

 !؟یدون یم یچ گهید افخم کامران پسره نیا

 

  هیمنصور شرکت معاون..دونم ینم یادیز زی چ_

 آدم..بشه رعاملیمد قراره که هست اش زمزمه ایتازگ

 بابا نیا کارهاش یبرا یمنصور  اوقات اکثر..هیرکیز

  پارسال که  عرب« گوهر» ناقصه تو..جلو ده یم رو

 رفته دستشون از وگرنه کرد زنده کارو اروی نیا بود

 ... الیخیب  که هست راجبش عاتمیشا یسر هی..بود

 



  بگو: گفت و کرد جا به جا را ساعتش بند کوروش

 !بدونم خوام یم

 

 دمیشن اطراف و دور از یول ستمین مطمئن: گفت دانا

 کنم مدلتون خوام یم گه یم زنه یم گول  رو دخترا

 یم جاها  نجوریا و یُدب   و امارات برتشون یم بعد

 دستگاه و دم تو آدم نیا که البته! فروشتشون

 نیا تو میمنصور باشه یز یچ  نیهمچ اگر و هیمنصور

 !داره دست کارا

 

 تا ستی ب حدود قبل سال..ستین عهیشا! دونم یم_

 و ها گنده کله به و یدوب کردن ترانسفر رو دختر

 ... فروختنشون عرب یها خیش

 

 !نا؟یا ندارن خانواده_

 

 یب و ها ی فرار دختر ادیم قرمساق! ناکس  زرنگه_

 و پر به یی اروی هی قبل سال..بره یم رو  ها خانواده



  پرشو و بال بده لوش خواست یم بود دهیچیپ پاش

 !دیچ

 

 ! رو ناموسا یب داره برشون خدا: گفت دانا

 

 ...خورد اتاق در به یا تقه

 

 ...دیبفرمائ: گفت دانا

 

 وارد ارید همراه به مهربانش لبخند با دیمروار

 از دیفهم شد یم اش کوله و ارید  فرم لباس از..شدند

 ...آمده مهد راه

 

 هم به  را مشتشان و دیدو پدرش  سمت به ارید

  یرو و آمد  ها آن سمت به و دیخند دیمروار..دندیکوب

:  گفت و کرد دراز را دستش کوروش..نشست یصندل

 ! کوچک مرد  نمیبب نجایا ایب

 



 کوروش..نشست آغوشش در و رفت او سمت به ارید

 ...دیبوس را سرش محبت با و فشرد  خود به را او

 

 !بچه؟ دنبال  یرفت تو: دیپرس همسرش به ور دانا

 

 قرار نه:  گفت و دیکش اش مقنعه به ی دست دیمروار

 بهم مادرت که مادرت ی خونه ببرتش سش یسرو بود

  مادر..اومده شیپ براش  یمشکل هی گفت و زد زنگ

 ینم کنه یم  یطونیش هم ار ید و احواله ض یمر که منم

  سشیسرو  به شدم مجبور گهید..اونجا بذارمش شد

 ...خودم شی پ ارتشیب بگم

 

 !یکرد  یخوب کار:  گفت و داد تکان یسر دانا
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 دل و کرد یم یزبان نیریش کوروش یبرا ارید

 ... کرد یم غنج شی برا کوروش

 

 یم یخال همش..باشگاه یبر یم منو یگفت تو عمو_

 !یبند

 

 ...زدند قهقهه دانا  و کوروش

 

 !ی مامان زشته..ا : گفت و دیگز لب دیمروار

 

  گم یم راست: گفت و  انداخت باال شانه تخس ارید

 !گهید

 

 میر یم امروز: گفت و چالند را  کوچکش تن کوروش

 !خوبه؟ طونکیش

 

 !ولیا: گفت ذوق با ارید

 



 کوروش یرو به رو و کرد مشت را دستش

 مشت به  آرام را مشتش خنده با کوروش..گرفت

 ...دیبوس را اش گونه و دیکوب  او کوچک

 

 !گه؟ید یایم هم تو: گفت دانا به  رو کوروش

 

 تو جون..دادا نه: گفت و دیکش شکمش به یدست دانا

 !ستین حسش اصال

 

 تکون جاش  از که شده تنبل انقدر دانا: گفت دیمروار

 ! خوره ینم

 

 اصال دانا بابا...گه یم  راست مامانم آره: گفت ارید

  یم من به همش یُکشت تو تازه خوره ینم تکون

 !بازه

 

 !نایبب  ویصلوات پدر: گفت دانا و دندیخند یهمگ

 



 منو گهید خب: گفت  و برداشت را  کتش کوروش

  خداحافظ   فعال میبساز  پک  کسیس باشگاه میرفت قمیرف

 !شما

 

 !سالمت به: گفت دیمروار

 

 خوش: گفت و فرستاد  ارید یبرا دور از یا بوسه

 ...یمامان بهت بگذره

 

 مادرش ی برا یا بوسه و کرد غنچه  را لبانش ارید

  گهید برو: گفت دانا که دیخند حظ با دیمروار ..فرستاد

 یم ماچ رو  ما زن راست و چپ یه  ! یصلوات پدر

 !کنه

 

  میبر ایب: گفت و دیکش را  ارید دست خنده با کوروش

 ... نشده دعواتون تا

 

 کوروش نیماش سمت به و شدند خارج اتاق از

 ...رفتند



 

 کشینزد دوستان از یکی  که باشگاه مسئول صدرا با

 ... دیپرس باشگاه بودن باز از و گرفت تماس بود

 

 ... کرد توقف باشگاه در یجلو بعد ساعت مین
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 ... کردند عوض را شانیها لباس رختکن داخل

 

 گرم کمی می بر ..قیرف خب: گفت و گرفت را ارید دست

 ! نگیر تو میبر بعدش میکن

 

 !سی: گفت ذوق با دانا

 



  کوچک ی  دوچرخه  یرو را او و د یخند کوروش

  عضالت به تا بود مراقبش..بزند رکاب تا گذاشت

  یها دستگاه یرو را او..نرساند یب یآس  کوچکش

ن با متناسب که گرید   بر و گذاشت بود او کلی ه و س 

 بدنش او کنار در زین خودش..کرد یم  نظارت کارش

  لیتردم یرو  از را ارید.. کرد یم گرم ها  نیتمر با را

 ... آورد نییپا و کرد بغل بود کم اری بس دور با که

 

 ! میبر بزن_

 

 ...رفتند نگیر سمت  به هم با

 

  دادا: گفت و  آمد سمتشان  به کوروش لی موبا با صدرا

 !خوره یم  زنگ تلفنت

 

 ... گرم دمت: گفت  و رفت او سمت به کوروش

 

 نگاه اش صفحه به و گرفت او از را لیموبا

 !بود شبنم..کرد



 

 دستش در  را کوچک قرمز یها  دستکش که ارید به

 کرد برقرار را تماس سپس و کرد ینگاه مین کرد یم

 

 !سالم_

 

 شه ینم  باورم کوروش: گفت نفس نفس با شبنم

  رها یجلو تو از اونقدر احمق منه! ی کرد نکارویا

 یم یباز  پشت من با انقدر تو بعد کردم  یبانیپشت

 !؟یکن

 

  یم حرف یچ از: دیپرس  یجد و دورگه یصدا با

 !؟یزن

 

  ابانیخ و ن یماش بوق یصدا انیم تیعصبان  با شبنم

! کوروش داره خنده! هه! زنم؟ یم حرف یچ از: گفت

 !ه؟یجار هنوز نتونیب عقد ینگفت زودتر چرا

 



  یک: کرد زمزمه شمرده شمرده آرامش با کوروش

 حقم  خاطر به ازم االن که شده باطل عقد  اون که گفته

  زمانش ای بودم کرده باطل  رو عقد من مگه ؟یطلبکار

 ! نشده؟  باطل عقد چرا  یگ یم که بودم دهیبخش رو

 

 که هست یی زایچ هی! نمتیبب دیبا ؟ییکجا: گفت شبنم

 !یندار خبر ازشون تو

 

 ؟ یچ_

 

 !آدرس؟! گم یم دمتید وقت هر_

 

 !االن باشگاهم_

 

 ! کن ج یمس رو آدرس امیم یاوک_

 

 ... فرستاد شنیلوک شیبرا و کرد  قطع را تماس
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  به را کوروش یها  دستکش ارید..رفت  ارید سمت به

 دیبوس را دستانش محبت  با کوروش که  گرفت سمتش

 بوکس سهی ک ریزنج..کرد دستش در را  ها دستکش و

 ارید قد با متناسب تا دیکش تر نییپا یکم را

  یبرا حوصله با را حرکات و ها مشت انواع..شود

 ... داد یم شرح ارید

 

 !عمو؟_

 

 ! جون؟_

 

! کنه ینم قبول اریب یآبج هی برام گم یم  بابام به من_

 !؟یبزن حرف باهاش شما شه یم

 



  برا هیانبار آب  بابات» گفت  دل در و د یخند کوروش

 که یلبخند با!« موقعش به اونم نکن  عجله خودش

! پسر آره: گفت نشود قهقهه به لیتبد داشت یسع

 ! گم یم که معلومه

 

 تو دیبا دستتو  نیبب نه: گفت و گرفت  را ارید مشت

  قدرت با باال سمت به نییپا از و یبد قرار هیزاو نیا

 ! االی بزن!  یبکوب مشت

 

 ...دیکوب گرید یمشت ارید

 

 !دوباره نشد نه نه: گفت کوروش

 

 کوروش که یا هیزاو همان در یشتریب دقت با ارید

 بود یعال: گفت کوروش که دیکوب مشت بود گفته

 !کالی بار! پسر

* 

 تماس کوروش با و کرد توقف باشگاه یجلو  شبنم

 ...گرفت



 

 ! ؟یدیرس_

 

 !رونی ب ایب باشگاهم در جلو آره_

 

 ... اومدم کن صبر یاوک_

 

 یورود در کینزد و کرد باز را نی ماش در شبنم

 وارد که یجوان یمردها و پسرها به.. رفت باشگاه

 ... کرد نگاه شدند یم باشگاه

 

 تلمبه  با انگار! باش نارویا» کرد زمزمه  خود با

 ...نشست لبانش یرو یپوزخند!« کردن بادشون

 

 ! داد یم  لفت کوروش  چقدر..کرد نگاه ساعتش به

 

 یم ضربه ش یپا ریز یها  زهیر سنگ به و دیکش یپوف

 ... زد



 

 برداشت قدم دو کند نگاه  را شیرو به رو  آنکه بدون

 ...کرد برخورد یسخت و سفت جسم با که

 

  دیچسب را آن یدست دو و کرد احساس ینیب در یدرد

 ! یآ: دینال و
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  دستانش یرو یدست که بود یباز یکول  حال در هنوز

 ... دیکش نییپا صورتش از را ها آن و نشست

 

  در شد یم  اول نگاه در..کرد نگاه فرد آن به درد با

 !« یسکس و جذاب» گفت او وصف

 

 ! ؟یخوب_



 

  صداشو« »اووووف

 

  گنده انقدر عمو: گفت و کرد کنترل را  نگاهش شبنم

 !یپوکوند  دماغمو یزد ؟ینیب ی نم رو ما یا

 

 هی خودت! جون عمو شرمنده: گفت تمسخر  با پسر

 !؟یدار  طلبم  حاال من  ی نهیس تو  یاومد راست

 

  هی الاقل! تو یهست ییپررو چه: گفت اخم با شبنم

 !بکن یعذرخواه

 

  اش یورزش ساک و کرد ش یموها در دست کالفه پسر

 من یول دونم ینم رو تو: گفت و کرد جا به جا را

 ! خانم دختر شده رمید

 

 !عمته  کاریب: گفت حرص  با شبنم

 



 ! یگ یم  راست تو باشه: گفت و زد ی پوزخند پسر

 

»  گفت یم انگار! بود  متنفر جمله نیا از که آه

 !« گهید نخور گوه..باشه

 

 !سالم_

 

:  گفت و داد دست پسر با و کرد نگاه شبنم به کوروش

 !داخل دمتیند

 

 تو نایا مسعود شیپ: گفت شبنم به ینگاه مین با پسر

 !میبود نیزم

 

 !؟یر یم یدار یاوک: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 

 !آره بذارن ایبعض اگه: گفت و کرد نگاه شبنم به پسر

 



 یم نگاه هم  به اخم با که دو آن به شک با کوروش

 ... شد رهیخ کردند

 

  خداحافظ فعال: گفت و  داد دست کوروش با پسر

 ! داداش

 

 و زد کتفش با یا ضربه و داد دست  او با کوروش

 !شما خداحافظ  : گفت

 

 از و شد رد شبنم کنار از یگرید نگاه مین با پسر

 را چشمانش شبنم که زد او به یآرام ی تنه قصد

 فالن کهی مرت! نکند بارانش فحش تا فشرد  هم یرو

 ! شده فالن

 

 !؟یسام_

 

 ...برگشت کوروش سمت به یسام

 



 !نره ادتی دارم کارش  شرکت ادیب بگو دیفرش به_

 

 !هست حواسم  داداش حله_

 

 !سالمت به: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 

 هر که او به شبنم..رفت و داد تکان را دستش  اریسام

 ... کرد نگاه شد یم تر دور لحظه
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 !م؟یبر کجا: گفت کوروش

 

 !یکرد رید چقدر_



 

 ما قیرف نیا ریتقص: گفت و کرد نگاه ارید به کوروش

 ! داره ییدستشو گفت بزنگاه  سر شد

 

!  شده بزرگ: گفت و شد  رهیخ ارید به لبخند با شبنم

 !بود پارسال دمشید که یبار نیآخر

 

  نجایا تا نبود الزم: گفت و  زد یلبخند مچهین کوروش

 !م یبذار قرار یا گهید یجا میتونست یم یایب

 

 بگم خوام یم که یزیچ یول! برم دیبا: گفت شبنم

 تلف وقت ساعت کی یحت ارزش که هست مهم انقدر

 !باشه داشته  هم رو نکردن

 

  نجایا میبر ایب: گفت و دیکش را نیراد دست  کوروش

 !ستین زدن حرف مناسب

 



 اشاره شدند یم خارج باشگاه  از که یی پسرها به و

 ... کرد

 

 ... ابونیخ سر کافه ایب یاوک: گفت شبنم

 

 ...رفت ن یماش سمت به و داد تکان ی سر کوروش

 

  نشسته  یزیم پشت هم یرو به رو  بعد قهیدق چند

 ... بودند

 

 و خودش  یبرا و شکالت کیش ارید  یبرا کوروش

: گفت و داد سفارش  اسپرسو او شنهادیپ به شبنم

 !خب؟

 

  عذاب ادی! کنم کمکت خواستم ینم: گفت مصمم شبنم

 دوست افتم یم دیکش مدت نیا یتو رهاورد که ییها

 همون به  معتقدم یول کنم یخال سرت  حرصمو دارم

 اوضاع  االن! مقصره هم  رها یمقصر تو که اندازه

 !کنه یم فرق



 

 منو که بزن حرف  یجور لطفا : گفت تیجد  با کوروش

 !ینکن  هستم که ینیا از تر جیگ

 

  ینشنو رو قتیحق من زبون از دادم قول رهاورد به_

 به برو! ندم هم نشونه بهت که ندادم یقول  بهش یول

 !کردن فوت رهاورد یخواهرا  که یمارستانیب

 

 شیها دندان یال را لپش طرف دو یا لحظه  کوروش

 لذت با که ارید به..دیکش گردنش به یدست و دیکش

: گفت و کرد نگاه خورد یم را  کشی ش لکیم

  ه؟یچ کارا نی ا از منظورت

 

 !یبفهم رو قتیحق تا کنم یم کمک بهت دارم! کمک_

 

 بگردم؟ یچ  دنبال دیبا_

 



 قتیحق..برو تو: گفت و شد رهی خ شیها  چشم به شبنم

 !ادیم سراغت به خودش
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 باشم داشته  یا نشونه هی  دیبا من باالخره! کن صبر_

 بگردم؟ یچ دنبال اونجا نه؟ ای

 

  اما تیعصبان با کوروش..کرد نگاه او به متفکر شبنم

  یزیچ هی د  ..شبنم نکن یروان  منو: گفت نییپا یصدا

 ! یلعنت بگو

 

  مارستانیب  اون یتو روز همون! رستگار رهاورد_

 ! بوده یبستر

 

 !؟یچ یبرا: گفت شوک با کوروش



 

  کرد یم نگاه چشمانش به حرف یب که شبنم دنید با

 رهاورد! دم یم قسمت یعل به! شبنم: گفت

  اونجا خواهراش یبرا کرده؟ یم کاری چ  مارستانیب

 ! بوده؟

 

  و شد یم بلند یصندل یرو از که همانطور  شبنم

 دایپ! نه: گفت انداخت یم دوشش ی رو را فشیک

 !تو با لشیدل کردن

 

 ... کرد گرد عقب و دیکش ارید یموها  به یدست

 

 ... بود رهیخ زیم به یفکر  یریدرگ با کوروش

 

 ! عمو؟: زد شیصدا ارید

 

  بود اش رهیخ  یکنجکاو با که ارید به و  خورد یتکان

 !جونم؟: گفت و کرد نگاه



 

 !بشورم؟ دستامو میبر..شد تموم  کمیش لکیم_

 

 ... میبر آره_

 

 با و دیپرس را یبهداشت سی سرو آدرس کافه بارَمن از

 ... رفتند آنجا به ارید

 

 !گرفت یم  اش ییدستشو زود به زود چقدر بچه نیا

 

  خونه..ارمی م رو ارید دارم: گفت و گرفت تماس دانا با

 ! هنوز؟  یشرکت ای یا

 

 میدیرس تازه: دی شن را ارید ی  خسته یصدا

 ...شد خوشحال بچه داداش گرم دمت..خونه

 

  ریمس ارید با و کرد قطع را تماس یخداحافظ از پس

 ... کردند یط  را اشان خانه



 

 ذهنش آنقدر اما کرد یم  یزبان نیریش  شیبرا ارید

 ینم یادیز زیچ که بود شبنم یها حرف ریدرگ

 ...دیفهم

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 ...بود مشغول  لشیموبا با کاناپه یرو ارای

 

 و دست  و خوراند او به را نیدلو ی پوره رهاورد

 و رفت ارای سمت به..کرد بغلش و شست را شیرو

 !؟ یزد غمبرک: گفت

 

  اوردیب در یگوش داخل از  را سرش آنکه بدون ارای

 !میاوک: گفت

 

 ... داد یم  کش ارای لیموبا سمت به را خودش نیدلو

 



 گفتم بهت..اما ..کنم سرزنشت خوام ینم:  گفت رهاورد

 !ستی ن وقتش االن

 

 اون از خوام یم من..من: گفت لرز و  ترس با ارای

 ! رونیب امیب ی لعنت ی خونه
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  نگاه او یها اکشن یر به یدودل و شک با رهاورد

 او یکم و گذاشت ارای یبازو یرو را دستش..کرد یم

 ... داد تکان را

 

   ارا؟ی_

 



 طرف دو بار نیا و گذاشت کاناپه ن ییپا را نیدلو

 یشنو  یم ارای: گفت و دیچسب  را ارای یبازو

 ! صدامو؟

 

  جا از دستپاچه رهاورد..دیلرز یم کی ستریه بدنش

 دانست ی نم بود کرده گم را شیپا و دست..شد بلند

 ...کند چکار

 

 دهانش در زور  به و آورد او یبرا یآب وان یل عجله با

 ...کرد یخال

 

:  کرد زمزمه  و گرفت آغوش در را ارای سرد تن

  نلرز ینجوریا من برم قربونت..دلم زیعز سیه! سیه

 !ترکه یم دلم

 

 !مامان: گفت سکسکه و هق   هق با ارای

 



: گفت و گرفت آغوش در تر محکم را  تنش رهاورد

 زم؟یعز آره شده؟ تنگ مامانت یبرا دلت دلم؟ جان  

 مزارشون؟ سر م یبر یخوا یم

 

 باشه: گفت رهاورد که داد تکان آرام  را سرش ارای

 !میر یم هم با شو آروم کم ی تو زمیعز

 ...خواباند  کاناپه یرو را  او یآرام به

 

 آغوش در بود رهیخ دو آن به ترس با که را نیدلو

 ...دیبوس را سرش و دیکش

 

 ه؟ یگ  ..ایای_

 

 ینم هیگر ارای! دخترم نه: گفت یمهربان با رهاورد

 !کنه

 

 ه؟یگ   ین ین_

 



  اتاق تو برو تو! کنن ینم  هیگر خوب  یها ین ین_

 ! عشقم؟ باشه..کن یباز

 

  ضعف دلش رهاورد که شد اش رهیخ بغض  با نیدلو

 نه یس به را سرش و دیبوس را لپش..رفت

 یرو و برد اتاق به را او..بود دهیترس دلبندش..دیکش

  را خودش گفت و گرفت تماس ستاره با.. خواباند تخت

 ... باشد نیدلو مراقب تا برساند

 

 ینم اما نبود مزار سر به رفتن یبرا یخوب زمان

  و مایر مزار به را او دیبا..بشکند را ارای دل خواست

 ... کند یدلتنگ  رفع تا برد یم محسن

 

 او به را ن یدلو رهاورد..دیرس ستاره بعد ساعت مین

 ...رفتند مزار به ارای همراه به و سپرد

 

  قبرستان در یکم افراد و بود شیم و  گرگ آسمان

 ... بودند

 



 یکم رهاورد..ستیگر یم  سوز با مزار سر باال ارای

 حرف پدرش و مادر با  بخواهد دیشا..شد دور او از

 ...بزند
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  گفت یوقت ارای ی دهیترس  لحن ریدرگ هنوز ذهنش

  رون«یب  امیب یلعنت ی  خونه اون از خوام  یم من»

 ...بود

 

  و بود شده  کیتار کامال هوا که آمد خودش به یزمان

 ...نبود قبرستان در یکس

 

 ...رفت ارای سمت به هول با

 



  را سنگ و بود دهیکش دراز مادرش و  پدر قبر یرو

 ...داشت آغوش در

 

  بدنش..کرد بلند را او و دیچسب  را شیها شانه رهاورد

 دیکش هم یرو  محکم را ش یپالتو  طرف  دو..بود سرد

  کیتار نبود حواسم اصال من..میبر بدو ارای: گفت و

 !خطرناکه یلیخ شبا  نجایا شده

 

 یفلز در دنید با..رفتند یخروج سمت  به هم با

 ...رفت وا بود قفل که یسراسر

 

 یول دیکش و کرد حلقه  در یها لهیم دور را دستش

 یم نشان  بود که یمحکم ریزنج و قفل..نداشت دهیفا

 ...شد نخواهد باز کند تقال هم صبح خود    تا اگر که داد

 

 ...دیکش کالهش به یدست کالفه

 

  یم من خاله؟ میکن کاریچ  حاال: گفت ترس با ارای

 !ترسم



 

  به خواست ینم اما دیترس یم هم خودش  رهاورد

 هم به سرما  از را شیها دست..اوردی ب ارای یرو

 بهار گرید  روز سه مگر بود؟ سرد انقدر چرا..دیمال

 شد؟ دایپ کجا از گرید سوزناک یسرما نیا! ست؟ین

 ... مونده نیماش تو من مال    بده تویگوش_

 

 نبود خوب حالم من! ندارم یگوش که من: گفت ارای

 !بردارم یگوش

 

  زهیر سنگ به یلگد یکالفگ با و دیگز  لب رهاورد

 ... زد

 

 اون ینگهبان کانکس..می بر ایب: گفت و کرد فکر یکم

 ! باشه یکی  دیشا..طرفه

 

 ... رفتند قبرستان سمت آن به و دیچسب  را ارای دست

 



  شانیپاها دست دور از سگ چند یصدا دنیشن با

 !شد جفت

 

 سگ یصدا ؟یدیشن: گفت وحشت و استرس  با ارای

 ! بود

 

  دارم من! خاله یوا: گفت و زد چمباتمه نیزم یرو

 ...کنم یم سکته

 

 ...شد بلند اش هیگر یصدا و

 

 ارای دست بود کرده وحشت خودش نکهیا با رهاورد

 !کن عجله..ادیم دور از صداشون ایب: گفت و دیکش را

 

 ... بود روشن  ینگهبان اتاقک المپ

 

  حتما! روشنه! نیبب: گفت و زد یلبخند  رهاورد

 !داخلشه نگهبان
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  شهیش پشت از رهاورد..کردند تند پا اتاقک سمت به

 یبرق  یبخار کی فقط..کرد نگاه اتاقک  داخل به

!  شد یم  دهید آن در پتو و زده زنگ تلفن و کوچک

 ...نبود آن در آدم از یاثر

 

 !ستین یکس که نجایا_

 

 یکی دیبا! باشه نداشته نگهبان نجایا  نداره امکان_

 !باشه

 

 ... بود شده وحشتناک باد یصدا

 



 لمیف مانند..کرد یم نگاه اطراف و دور به ترس با ارای

  حمله ها یزامب لحظه هر بود منتظر  ترسناک یها

 را شانیپاها  و دیایب در قبر از ییها دست ای کنند

 ! بچسبد

 

 رو شه یش دیبا: گفت تلفن به ینگاه با رهاورد

 !  میبشکن

 

 !بود شده کور  نطقش..داد تکان یسر ارای

 

 آن با تا گذشت یم سنگ دنبال نیزم  یرو  رهاورد

  کوچک نسبتا  ها سنگ ی همه اما بشکند را شهیش

 ارتفاع چون ..برگشت اتاقک  سمت به کالفه..بودند

 ...بکوبد لگد توانست ینم ادیز  نسبتا شهیش

 

 !بود دنیکوب مشت شیبرا مانده یباق راه تنها

 ! نکن کارو نی ا خاله نه: گفت ارای..کرد گره را مشتش

 



 شهیش به یمحکم مشت و بست را چشمانش  رهاورد

  و شکستند  یمحکم نسبتا یصدا با ها شهیش..دیکوب

 ..ختندی ر نیزم یرو

 

 ! آخ_

 

 ... کرد احاطه را دستش مشت محکم گرشید دست با

 

 ...بود یجار  شیها  انگشت یال از خون

 

 !دستت: گفت هیگر با ارای

 

  یزیچ زمیعز شیه! شیه: گفت آرامش با رهاورد

 ! هیسطح یدگ یبر هی ستین

 

 ینم خون از حجم آن آمد ینم نظر به نطوریا اما

 ... باشد یسطح یدگ یبر کی به متعلق  توانست

 



  زنگ یعل بابا به و بردار رو تلفن:  گفت رهاورد

 ! بزن

 

 دهیچسب محکم را دستش که او به یگر ید نگاه ارای

 آن..رفت تلفن سمت به و  انداخت دیگز یم لب و بود

  را شیها دکمه بار چند..نداشت بوق تلفن..برداشت را

 !بود  قطع..نداشت دهیفا اما کرد یکار دست

 

 ! قطع  : گفت ناله با

 

 !روحت تو: گفت رلب ی ز رهاورد

 

  ای میبر دیبا  در یرو از ای..در همون شی پ میبر دیبا_

 !وارید

 

!  گذاشتن کار شهیش  واراید ی همه یرو : گفت ارای

 !شه ینم
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 ... رفتند در سمت به

 

 با من! برو تو: گفت و فشرد محکم را دستش رهاورد

 !تونم ینم دست نیا

 

 !باشه: گفت شک با ارای

 

  هر اما رفت  باال آن از یکم و دیچسب محکم را ها لهیم

 ...خورد یم ُسر بار

 

! یلعنت..کرد یم نگاه او اثر یب یها تالش به رهاورد

 !بود یا مخمصه چه نیا

 



  باال قوز شه یم یفتیم وقت هی نییپا ایب! نداره دهیفا_

 !قوز

 

 به را خودش توانست و کرد تالش گرید بار ارای

 ...برساند دروازه یباال

 

 !باش مراقب: گفت ینگران با رهاورد

 

 محکم ها  لهیم یرو را  شیپا یجا که  همانطور ارای

 .. هس حواسم:  گفت کرد یم

 

 نیزم یرو یبلند غیج با  و خورد ُسر  شیپا ناگهان

 ...افتاد

 

 ؟ یخوب ارای ارای: گفت و زد یغیج  رهاورد

 

 یخاک شی ها لباس و بود افتاده نیزم  یرو که ارای

 !پام: گفت و دیچسب را شیپا مچ درد با بود شده



 

 !کنه؟ یم درد یلیخ: گفت شتریب ینگران با رهاورد

 

 مهم: گفت و شد بلند جا از ها لهیم کمک با ارای_

 !بده رو چیسوئ..نیماش سمت رم یم ستین

 

 و آورد در کوتاهش کاپشن  بیج از را چی سوئ رهاورد

 ... داد او به

 

 در نیماش..رفت نیماش سمت به لنگان لنگان ارای

 !بود شده پارک ییباال ابانیخ

 

  دارم من باش مراقب خدا  رو تو ارای:  گفت رهاورد

 !خلوته یلیخ  نجایا کنم یم سکته

 

 ... شد خارج  رهاورد د ید از و داد تکان یسر ارای

 



 خودش..نشست و خورد سر نیزم یرو  در به هیتک

 ... کرد یم  سرزنش را

 

  یخبر ارا ی از اما بود گذشته یا قهیدق ستیب حدود

 ... ستادیا یم داشت قلبش..نبود

 

 رو  بچه اون خوردم یگوه چه..خدا یوا_

 !یچ ادیب سرش ییبال اگه..فرستادم

 

  دندان هم شی جا نیهم تا کند  تحمل توانست ینم گرید

 کرد یسع  و دیچسب را ها لهیم..بود گذاشته جگر سر

 ... برود باال آن از

 

 ...کرد یم ناله دستش درد از
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 دستش درد..دیرس دروازه یباال به زور و ضرب با

 ... بود دهیبر را امانش

 

 به یکینزد اریبس فاصله از سگ ی زوزه یصدا

 ... بود شده او ی هیگر باعث و دیرس یم گوش

 

 یم فحش  و کرد یم سرزنش را خودش هم باال آن

 !یکن یم هیگر ی دار که سرت بر خاک: داد

 

 ! ترسو سرت بر خاک: داد ادامه غیج با

 

 !رهاورد؟_

 

 کوروش دنید با و کرد نگاه نییپا به عجله با

 ... شد گشاد چشمانش

 



  آمدند یم نیی پا صورتش ی رو که یاشکان با بکم صم

 ... بود رهیخ او به

 

 ... بود رهیخ  او به نییپا آن  از کوروش

 

 ! نکن هیگر  زمیعز ایب_

 

  رهاورد سمت به را دستانش و ستادیا دروازه  کینزد

 ... کرد دراز

 

  حرف ینطوریا من با: گفت یلرزان یصدا با رهاورد

 !ستمین ترسو من نزن

 

 !دهینترس بود مشخص کامال   لرزانش یصدا از

 

 !میزن یم حرف بعدا ایب تو  خب لهیخ_

 

 ! امینم_



 

 ریز و دیکش گردنش به یدست و زد یپوزخند کوروش

 ! بده صبر ا یخدا: گفت لب

 

  یم..خستم واقعا من رهاورد : گفت ی میمال لحن با

  اتویباز لج بهتره پس یشد  خسته یلی خ هم تو دونم

 ! بهتر زمان ه ی یبرا یبذار

 

  که آمد اشان یکینزد در سگ یصدا لحظه همان

 سمت به هول از و دیکش  یغیج وحشت با رهاورد

 ... شد  پرت نییپا

 

 نیزم انیم  را او و رفت سمتش به عجله با کوروش

 ...گرفت هوا و

 

 سرش و شد  حلقه کوروش  گردن دور دستش اراده یب

 ...رفت فرو او گردن در

 



  یقیعم  نفس و داد قورت را دهانش آب کوروش

 ... دیکش

 

 خون و بود آغوشش در بود عاشقش که یدختر

 ! خورد  یم را خونش

 

 ! ؟یخوب_

 

 !ارا؟ی: گفت ینگران با رهاورد
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  زیچ نباش نگران: گفت  او به یقیدق نگاه با کوروش

  تونست ینم دهید بی آس پاش فقط..ستین یمهم

 !تو شیپ برگرده

 



 !ن یزم بذار منو:  گفت رهاورد

 

  آن رهاورد.. دیبوس کاله ی رو از را سرش کوروش

 ...بود نکرده  حس را بوسه

 

 !چرا؟: کرد زمزمه او گردن به کینزد گوشش ریز

 

 از من چون!  نتمونیبب ارای  ممکنه چون:  گفت رهاورد

 خواد ینم دلم چون! ستمین یراض تیوضع نیا

 !باشم کتینزد

 

  به محکم را  او بدن و زد ی پوزخند حرص از کوروش

 ...فشرد خودش بدن

 

  یها اندام  تمام..داد قورت  را دهانش آب رهاورد

 یم  حس تنش سلول به سلول  با را کوروش

 ... است شدن منقبض حال  در بدنش کرد یم حس..کرد

 



 بخواهد دلت که آنقدر..بود زیانگ رخوت او تن یگرما

 و یبگذار مردانه و محکم  ی شانه  آن یرو سر

 ! یبخواب

 

 !درک به_

 

  من با: گفت و دیکوب او ی نهیس به یمشت تیعصبان با

 ! بزن حرف درست

 

 ...افتاد  راه جلو سمت به و زد یپوزخند کوروش

 

 بذار منو گم ینم مگه ؟یکر: گفت و زد پا و دست

 !نیزم

 

 ! یتر جذاب  یلیخ یزن ینم حرف یوقت: گفت کوروش

 

:  داد ادامه و گرداند را چشمانش رهاورد به ینگاه با

 ! خور مغز



 

 خنده به او  ی بامزه حرکات و لحن دنید با رهاورد

 ...افتاد

 

 آب و کرد نگاه  بود رهیخ رو به رو به که  کوروش به

 را او ضربان و ها نفس  یصدا..داد قورت را دهانش

 دلش و دست و دیشن یم کی نزد اریبس یا فاصله از

 ...دیلرز یم
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 نیماش توانست یم..بودند شده کی نزد کوچه به

 را او و کرد باز را جلو در کوروش..ندی بب را کوروش

 ...نشاند

 



  نشسته پشت یصندل در که  ارای به ینگاه با رهاورد

  ینگران با بود دراز یصندل یرو راستش یپا و بود

 !شده؟ یچ: گفت

 

 افتادم که  یموقع اون! خاله  ستین یز یچ: گفت ارای

 !شتیپ برگردم نتونستم دیببخش! دید بیآس پام

 

 میبر: گفت  و نشست راننده یصندل  یرو کوروش

 !بندازه ارای یپا  به ینگاه هی دکتر  درمونگاه

 

   ؟یآورد موی گوش ارای: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

 

 !آره: گفت ارای

 

 ...گرفت سمتش به را او لیموبا

 

 تماس  ستاره با و رفت ها تماس داخل به رهاورد

 ممکنه من بمون نیدلو شیروپ  شب» گفت و گرفت



 به رو  تماس قطع از پس!« خونه  امیب وقت رید

 !؟یکرد دامونیپ  یچطور: دی پرس کوروش

 

 به زدم زنگ: گفت و زد راهنما کوروش

  تویگوش نفس نفس با ارای لحظه همون..تیگوش

 خودمو عیسر منم دیافتاد ری گ نجایا که گفت و برداشت 

 ...رسوندم

 

 !بود؟ یچ کارت:  گفت رهاورد

 

 مهم: گفت و کرد او به ینگاه مین مرموز کوروش

 !یفهم یم دنبالش  رفتم که فردا! ستین

 

 ...شد رهیخ او به جیگ رهاورد

 

 ! د؟ی فهم خواهد فردا را  زیچ چه

 



  خطرناکه دختر تا دو یبرا ساعت نیا یکن  ینم فکر_

 !قبرستون؟ انیب که

 

:  گفت و داد مالش را شیها قهیش طرف دو رهاورد

 !ستین سرزنش ی برا  یخوب وقت اصال االن

 

 از صورتش و بود شده بسته چشمانش که ارای به

 ...زد یم برق آن یرو نشسته یها عرق

 

 کوروش..شدند ادهیپ یدرمانگاه یجلو  بعد قهیدق چند

 ...شوند درمانگاه داخل تا کرد کمک ارای به

 

 ...رفته در داد صی تشخ شیپا یبررس از پس دکتر

 

  یپا دکتر تا شدند خارج اتاق از کوروش و رهاورد

 ... ردیبگ گچ و اندازدی ب جا را ارای

 



 از..نشست راهرو داخل یها یصندل  یرو  رهاورد

 ... داد یم تکان را شیپا  استرس شدت

 

 ... بود رهی خ او حرکات به کوروش
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 رفته عقب که را شالش تا آورد باال را دستش رهاورد

 دست دنید با کوروش یها اخم که بکشد جلو بود

 ...رفت هم در او یخون

 

  کف با..زد چمباتمه شی پا یجلو و رفت او سمت به

 دست سپس کرد ثابت نی زم یرو را او یزانو دست

 با یکرد کاریچ: گفت  و گرفت دستانش انیم را او

 !خودت؟

 



 زمزمه بود گرفته گر او دستان یگرما  از که رهاورد

 !ستی ن یزیچ: کرد

 

 و کرد نگاه گذشتند یم راهرو  داخل از که یافراد به

 رو ینگهبان اتاقک ی شهی ش: داد ادامه

 ...دید بیآس دستم..شکوندم

 

  او فیظر دست به و کرد یناراحت از ی اخم کوروش

  یم و بود شده زانیآو پوستش از هیال ک ی..شد رهیخ

 !ست؟ین یمهم  زیچ گفت

 

 .. شدند بلند  جا از هم با و دیچسب را رهاورد یبازوها

 

 ...خواد یم هم  هیبخ حتملی ...نتتیبب دکتر میبر پاشو_

 

  نبود یلجباز یجا..رفت او دنبال به حرف یب رهاورد

 ... بود برده را امانش درد چون

 



  قصد بود  شده رشیگ بانیگر شب سر از که یبغض

 را کوروش یبازو سالمش دست با..نداشت رفتن

 به و  برگشت سمتش به کوروش..دیکش و گرفت

 ریز به  سر رهاورد..شد رهیخ او نمناک  چشمان

 !یاومد که ممنون: کرد زمزمه و انداخت

  رهیخ  او به صورت در یرییتغ چی ه یب کوروش

 ...بود

 

 ...شد اتاق داخل  و گذشت کنارش از یآرام به رهاورد

 

 ~~~~~ 

 

 ! ینخور  ُسر  باش مراقب_

 

 رفت یم یبهداشت  سیسرو سمت به که  همانطور ارای

 ! خاله مراقبم: گفت

 



 را آن و رفت در سمت به..شد بلند خانه زنگ یصدا

 ... شدند وارد نیروژ و نیراد..کرد باز

 

 ...ها  بچه تو دیایب_

 

  کرد یم  خارج پا از را کفشش که همانطور نیراد

 !نیبرگشت دیمزار،شه سر  نیرفت شبی د دمیشن: گفت

 

 ... دندیخند او ی بامزه لحن به نیروژ  و رهاورد

 

  قهیدق دو: گفت و دیکوب نی راد یبازو به  یمشت نیروژ

 !شده یچ م ینیبب شو خفه

 

  خر: گفت رلبیز و دیکش  شیبازو به یدست نیراد

 !دست

 

 ! گم یم دینیبش: گفت و دیخند  رهاورد
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 کمک به نیراد..شد خارج یبهداشت سی سرو از ارای

  یهمراه و گرفت را او بغل ریز کاناپه تا و رفت او

 ... کرد اش

 

  یزور و ضرب هی به  رو بابا مامان!  گهید دیبگ_

 خونه دی بر شب ازدهی ساعت» گفت یم! مایچوندیپ

 !« افتاده یاتفاق هی البد ؟یچ که رها

 

 رو قلم هی  نیا ناموسا  : کرد اضافه یلودگ با نیراد

  و یروان یفشارها  تحت کمی منم مامان! گه یم راست

  درشت و زیر  یها  شگونی ن جمله از یک یزی ف خشونت

 استقامت خودم از آخر لحظه تا من یول داد قرار

 ! دادم نشون

 

 !داداشمو بگردم: گفت رهاورد و دندیخند یهمگ



 

  بده صدیس: گفت و زد یگشاد و گل لبخند نیراد

 !ینگشت هم ینگشت

 

 چه: گفت خورده  کهی نیروژ  و زد یا قهقهه  رهاورد

 ! ها هیآدم

 

 که ارای: گفت و  انداخت باال یا شانه نیراد

 ...الشه و آش دستش که هم  رها..چالقه

 

 و دیکش یآه یشینما و شد رهی خ نیروژ  به یدیناام با

 به دست د یبا خودم گهید! عالمه گشاد  که نمیا: گفت

 ...ارمیب ییچا براتون بشم کار

 

 که زندیبر  سرش بر کردند قصد ارای  و نیروژ تازه

 ...رفت  آشپزخانه به و زد میج  عیسر نیراد

 



 مامان به دیگفت یچ آخر خب؟: گفت و دیخند  رهاورد

 !بابا؟ و

 

: گفت و زد پس شانه پشت  به را شی موها  نیروژ

 ما از رفته سر حوصلش رها گفتم! نگفتم یزیچ

 که بچه مامان مسلما   خب  یول..اونجا میبر  خواسته

  گهید ما یول  بود کرده حس  ییزایچ هی..نفهمه ستین

 ... مینزد دامن شی نگران به

 

 هی اتاق رم یم من: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

 ...ادیدرب  ینگران از بزنم بهش یزنگ

 

 از بعد..گرفت تماس مادرش با و رفت  اتاق سمت به

 یصدا با و کرد برقرار را تماس شهال  بوق چند

 مامان؟ الو؟: گفت ینگران

 

 دهیخواب آن  یرو نیدلو که نیدلو تخت کنار رهاورد

 !؟یخوب..مامان سالم: گفت  و نشست بود

 



 ...رفت راه هزار دلم! مادر  شکر یاله: گفت شهال

 

:  گفت و کرد  نوازش را فرزندش نرم یموها  رهاورد

  نیا ها بچه گفتم کردم یفکر  یب کمی! مامان  دیببخش

 ! نجایا ان یب شب وقت

 

  ندیایب گفت ها بچه به که  نبود رهاورد نیا واقع در

 در دهانش از که زد یم  حرف نیروژ با ارای..نجایا

 ... افتادند راه به شبانه هم  ها آن و رفت
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 یم تو بود رفته  سر حوصلت خب..مادر  سرت یفدا_

 ! نجایا یاومد

 



 نگران بگم زدم زنگ! گهید زمان هی  یبرا  باشه_

 ! هست خودمون به حواسم نباش

 

 ! ایباش داشته رو نیدلو بچم شکم یهوا.. مادر باشه_

 

 !د؟یندار  یکار..چشم_

 

 ! باشه نگهدارت خدا مادر  دل   ز  یعز نه_

 

 ! خداحافظ_

 

 یرو که را  نیدلو کوچک دست..کرد  قطع را تماس

 ... دیبوس بود کرده جمع  اش نهیس

 

 کوروش حرف ادی به او دست پشت خال دنید با

  مارستانیب و بود کرده تب نیدلو که یشب همان..افتاد

  خال» بود گفته نیدلو دست خال دنید با ..بود یبستر

 !«توعه مال مثل دستشم یرو



 عکس چه است خودش ی بچه نیدلو بفهمد اگر

 داد؟ خواهد نشان یالعمل

 شد؟ خواهد خوشحال

 ناراحت؟

 ؟یعصبان

  یها نفس یصدا..دیبوس را نیدلو دست  گرید بار

 ... داد یم یزندگ ی  زهیانگ او به کوچکش  دلبند

 ~~~~~ 

 

 !کنه یم رو کار ن یهم  شهیهم_

 

 ... مادر نخور حرص: گفت و دیخند شهال

 

 سمنو ظرف  داخل دست یشتریب ی  تخس  با نیراد

 و فشرد هم یرو را لبانش  حرص با نیروژ..کرد

 ...رفت او به یا غره چشم

 



 نیا ایب ییبابا: گفت و ستادیا رهاورد یرو  به رو یعل

  شیجلو را نیدلو ی پوره رهاورد..ندی بب رو کروات

 گرفت پدرش از را کروات..برخاست جا از و گذاشت

 ...بست یعل گردن دور را آن و زد را اش گره و

 

 ! ؟یخوب_

 

 ...دیپرس را سوال نیا که بود پدرش

 

 ! آره: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

 

 !کمی  یا گرفته_

 

 ! بابا؟..ستین  یخاص زی چ_

 

 ! جان؟_

 



  حضانت: گفت و دوخت پدرش  چشمان در را  نگاهش

 شد؟ یچ ارای

 

  منتظر فقط مرتبه زیچ همه: گفت و دیکش ینفس یعل

 ... میدادگاه زمان

 

 !ه؟ی چ بزرگش پدر العمل عکس  نظرتون به_

 

 در رفت دادگاه ی نامه  که نوروز  التیتعط بعد_

 !مینیب  یم خونشون
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  سال االن دیایب ؟یعل رهاورد؟: زد شانیصدا شهال

 !ها شهی م لیتحو



 

 با و کرد حلقه رهاورد ی شانه دور دست یعل

 !میبر: گفت و گذاشت هم ی رو  را شیها  پلک نانیاطم

 

 را صورتش و دست و کرد بغل را ن یدلو رهاورد

 ...شست

 

 سه و بودند ستادهیا نیس  هفت زیم کنار اش خانواده

 ... بود مانده سال ل یتحو تا قهیدق

 

 کفر و زد  یم انگشت  سمنو به یگاه از هر نیراد

 ...آورد یم در را نیروژ

 

 ... بودند دعا مشغول  یهمگ

 

 یدعا ییبایز  اریبس لحن با رسا یصدا آن با پدرش

 ...خواند یم را...« القلوب مقلب ای»

 



 یآرزو  دل ته از و بست را چشمانش  رهاورد

 ... کرد اش خانواده و خود یبرا یسالمت  و یخوشبخت

 

 ... شد لیتحو  سال

 

 به پدرش..کردند یروبوس هم با و دندیخند یهمگ

  یبرا هم را رهاورد ی  دیع  نیراد که داد یدیع یهمگ

 ...برداشت خودش

 

 ...کرد برقرار ارای با یریتصو تماس نیراد

 

 یکل براتون دلم! من یعشقا سالم: گفت ارای

 ...بودم شتونی پ کاش..تنگه

 

  یایم: گفت و کرد جا به جا بغلش در را نیدلو شهال

 ! بشم فدات یاله یمامان

 



 من شیپ تیدیع: گفت یشوخ و یمهربان  با یعل

 ! طونکی ش محفوظه

 

 براش من بده! که میندار ارای منو بابا: گفت نیراد

 !دارم یم نگه

 

  حالت با نیراد که دندیخند  غش غش شهال و رهاورد

 ینم نگه: گفت و کرد متعجب را صورتش یا بامزه

 !دارم؟

 

 را اش یگوش و رفت کاناپه سمت به خنده  با رهاورد

 ...گرفت تماس شبنم با و رفت اتاق به برداشت

 

 !معرفت یب سالم_

 

 ! کیعل_

 

 !؟یبرق تو چته؟: گفت و دیخند  رهاورد



 

 !توعه شغل که اون_

 

 !مبارک دتیع: گفت  و کرد یا خنده تک رهاورد

 

 !یستین آدم: گفت شبنم

 

  انداخت یم لرز شیصدا به که یا خنده  با رهاورد

 ! شده تنگ  برات دلم! من ی خونه ایب فردا: گفت

 

 ! باشه_

 

 ! بگو کیتبر یشاد و بابات و مامان به  من طرف از_

 

 !نطوریهم توام_

 

 !فعال_



 

  توام دیع: دیشن را شبنم آرام  ی زمزمه آخر ی  لحظه

 ! مبارک
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 مادر دست  هنر که یماه  با پلو یسبز خوردن از بعد

 صبح چون..خواباند را نی دلو و برگشت خانه به بود

 ... کرد یم نق نق و شده کالفه بود شده داریب زود

 

  درست یچا خودش یبرا و زد برق به را ساز یچا

 ... کرد

 

 به مشت  با یکس..شد بلند واحدش در یصدا ناگهان

 ..  دیکوب یم در



 

 ... شد  بلند جا از تعجب و ترس با

 !بود؟ که

 

 شانه خورد در به که یتر  محکم ی ضربه یصدا با

 ...دیپر شیها

 

 باز ایب! شکنمش  یم وگرنه ویلعنت نی ا کن باز ایب_

 !کن

 

 و دورگه خشم شدت از که بود کوروش یصدا

 !بود شده ترسناک

 

 !یا خونه دونم یم  کن باز ایب_

 ..کند چکار دانست ینم

 !کند؟ باز را در

 .. بود شده  استرس دچار

 



 ترس از..پراند جا از را رهاورد که خورد در به یلگد

 نفس در  پشت..رفت در سمت به بچه شدن داریب

 کی را در  سپس شود مسلط خود به تا دیکش یقیعم

 عقب سمت به را اش نهیس یدست که کرد  باز ضرب

 ...دیکوب خانه  یراهرو وارید به را او و داد هول

 

  کی جز که کوروش چشمان به زده وق  چشمان با

 نگاه نبود یز یچ خون  از یا هاله در یمشک یگو

 ... کرد

 

  زیآم جنون کوروش بزند حرف کرد باز دهان تا

 را آن و کرد حلقه او گردن دور را دستش

  پوست یرو ناخن یتنگ نفس شدت از رهاورد ..فشرد

 ...دیکش او دست

 

 تو! دروغگو: گفت آز و حرص با کوروش

 !یگر لهیح!  یمکار! ییدروغگو

 



 رهاورد ی دهیترس  صورت یمتر  یسانت کی در

 ! ؟یعوض یتونست یچطور: زد عربده

 

  یجار چشمانش کنار از  اریاخت یب رهاورد اشکان

 .. شدند

 

 دو منو ی بچه: زد داد دورگه یصدا  آن با کوروش

 ! منو ی  بچه! یکرد دور ازم ساله

 

 پشت از یکم و گرفت چنگ در را رهاورد یموها

 ...آمد باال صورتش که دیکش

 

! نیبب و باش فقط آخ! ارمیدرب تو از یپدر  کی من_

 دیبا دمیکش زوزه پاسوخته سگ نیع که من مث  

 من! یبگرد بچت دنبال دستت یر یبگ  چراغ  پابرهنه

  یقرمساقا و  ناموسا یب ی همه ته   ته  ! سگم  خود االن

 ! هاَرم یکرد فرض خر  سال سه منو نکه یا از! عالم

 



 یعنی یدون یم هار: کرد زمزمه رهاورد گوش کنار

 !؟یچ
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 نیا خواب  بارها..نشست رهاورد تن به یا رعشه

  را زیچ همه  کوروش که  یروز..بود  دهید را لحظه

 در که حال اما..اش زندگش جان به فتدیب و بفهمد

 ... بود تر سخت یل یخ بود گرفته قرار  تشیموقع

 

  رهاورد گوش کنار وار ید یرو محکم را مشتش

 ...دندیپر ترس از  رهاورد یها شانه..دیکوب

 

 و یشانیپ  یها رگ..کرد نگاه کوروش ی چهره به

  یسرخ از صورتش و بودن  انفجار مرز در گردنش

 !دییگرا یم ی کبود به ادیز



 

 در بغض با..داشت  نم هم کوروش چشمان حال

  بچم! یدیکش ُگه به رو میزندگ تو! تو: زد داد شیگلو

 من و باشه بغلم  تو بچم یکرد یکار! یدیدزد ازم رو

 یم دارم! ُمردن که هست ییکسا ی  بچه کنم فکر

 تا گرفتم خودمو   یجلو ی لیخ..انفجارم مرز تو..ترکم

 .. نزنمت

 

 ... دیکوب خودش سر به محکم مشت کی

 

 سر به زیآم  جنون که او به سیخ چشمان  با رهاورد

 ...بود رهیخ دیکوب یم خودش صورت و

 ..بود رهی خ کوروش  به یسنگدل با

 را کوروش یجلو بود او  یجا  یگرید هرکس دیشا

 ...او  اما نرساند بی آس خودش به تا گرفت یم

 را او یجلو خواست ینم اما..سوخت یم دلش

 !بود درد نیا سزاوار کوروش نظرش از..ردیبگ

 



 و برداشت را بود کنسول کنار که یگلدان  کوروش

 ...دیکوب وارید به محکم

 

 ینامساو  ی تکه هزار به یوحشتناک یصدا  با گلدان

 ... شد میتقس

 

 ماما؟ _

 

 ترسان یصدا دنیشن با کوروش تن به یا رعشه

 ... افتاد نیدلو

 

 ...برگشت نیدلو سمت به رهاورد

 

 دستش  در کوچکش خرس   عروسک و  پستونک

 با و فشرد یم اش نهیس  به را خرسش ترس از..بود

 ...بود رهیخ دو آن به بغض

 

 .. بود شده خشک  کوروش



 !بود؟ او فرزند

 ...زد جرقه چشمانش در صاعقه مانند اشک

 ... کرد یم درد اش نهیس ی قفسه

 

 با..دیکش افکارش تمام یرو  یخط نیدلو غیج یصدا

 نشسته نی زم یرو که فرزندش به ینگران  و ترس

 ... شد رهیخ دیچک یم خون   کوچکش  یپا از و بود

 

 ... دیکش آغوش در را او و دیدو سمتش به کوروش

 

 !  شهیش رو  رفت پاش: گفت هیگر و ترس با رهاورد

 

 که را چپش یپا و گذاشت تخت یرو را  او کوروش

 ...گرفت دست در آمد یم خون آن از

 

  یها کمک جعبه برو: گفت خشم با رهاورد به رو

 !اریب رو هیاول

 



 ...رفت آشپزخانه سمت به رهاورد

 

 ...رفت اتاق سمت به و درآورد را جعبه نیریز کمد از

 

  دکتر؟ مینر: گفت استرس با

 

 ... نداد را جوابش کوروش

 

 !بده نیموچ  هی_

 

 دستش به و آورد در فشیک از را نی موچ رهاورد

 ... داد

 

 !ادیم دردش: گفت هیگر و بغض با رهاورد
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 دقت با و کرد یضدعفون را نیموچ سر کوروش

 ..آورد یم در نیدلو یپا از را ها  خورده شهیش

 

  شرحه را  رهاورد دل که  زد یم غیج هیگر با نیدلو

 ... کرد  یم شرحه

 

 بودند  اشک از مملو که درشتش چشمان با نیدلو

 !درد ین ین: گفت

 

  شد تموم بابا؟ جان: گفت یآرام یصدا تن  با کوروش

 ! نازم دختر د یببخش قشنگم

 

  دخترکش  قشنگ چقدر..ختیر یم ُهرُهر رهاورد دل

 ...داد یم ناز را

 



 را آن باند با و کرد یضدعفون را زخمش کوروش

 همان کودک کی یبرا  اما بود یجزئ  زخمش..بست

 ...داشت درد هم

 

 رهیخ بود شده  جمع کوروش آغوش در که نیدلو به

 نگاه چشمانش به کوروش نگاه ین یسنگ با..شد

 با و بود گذاشته نیدلو سر یرو را اش چانه..کرد

  ی چانه..بود رهیخ رهاورد به بغض  و آز و حرص

 ...رفت  آشپزخانه سمت به و دیلرز رهاورد

 

 اش یشانیپ..خورد تلوتلو و رفت جیگ  سرش آن کی

 وارید یرو تنش گاه ه یتک را دستش و دیچسب را

  را شیها پلک پشت و زد  پلک هم پشت بار چند..کرد

  از سیخ یموها  به حال شان یپر و حواس یب...فشرد

  توانست ینم و بود منگ..انداخت چنگ خود عرق

  و خورد سر آشپزخانه وارید یرو..برود راه درست

 او تن و بود سرد وارید..نشت نیزم یرو

 و رفت یم  لیتحل کم کم  اش یانرژ ی همه..گداخته

 ... شد یم سر شیپا و دست

 



 سر که شود بلند جا از تا  گرفت نتیکاب به را دستش

 یم..نشست ها کی سرام یرو دوباره و خورد

 یم اش سرفه اما بکشد قیعم  نفس خواست

 اش یشانیپ کردو حلقه شی زانو دور را دستش..گرفت

  یپا یصدا لحظه همان..چسباند شی زانوها  به را

 او و کرد  نگاه آشپزخانه درگاه به..دیشن  را کوروش

 ... دید نهیس به دست را

 

 ! پاشو: گفت تیعصبان با کوروش

 

 طلبکار..بود افتاده نفس نفس به تیعصبان از رهاورد

  و برگردد آقا تا بود دهیکش یسخت همه نیا بود؟

 ! باشد؟ طلبکار

 

 جا از و کرد نتیکاب بند را دستش ضعفش تمام با

 یم نگه سرپا را آدم شهی هم تیعصبان..برخاست

 !دارد

 



  ی نهیس دست دو با و برداشت زیخ کوروش سمت به

 عقب به قدم کی  کوروش که داد هول را او

 کوروش که دهد هول را او  دوباره خواست..برداشت

 دست با و گرفت را او مچ دو هر دست کی با

 ...دیچسب  پشت از را او گردن گرشید

 

 در کوروش که زدن را او کرد شروع پا با نباریا

 ! چته؟! یوحش ریبگ آروم: دیغر صورتش
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 من هیزندگ یتو تو: گفت تقال و نفس نفس با رهاورد

! خوره یم بهم ازت حالم! یندار ییجا  چیه بچم و

 تو بدون بچم و  من! رهیگ یم عقم نمتیبیم

! میندار تو  به یازین! بهتره مونیزندگ..میخوشحالتر 

 به حاال از نداشت پدر اومد ایدن به یوقت از من ی بچه

 مونیزندگ سر از دست! باشه  داشته ستین قرار بعدم



 ؟یطلبکار  االن که یکرد فکر یچ خودت با! بردار

 و زور به  یمرد یکرد فکر! ؟یریگ یم قهی یایم

 مثل منم و ی بگ زور یتون یم یدرشت چون ! بازوته؟

  یاشکال» بگم و کنم قبولت کودن زن کی

 ! آره؟!«  بچم؟ خاطر به کنم یم  یزندگ..نداره

 

 یم دتیام نا که متاسفم خب: داد ادامه و زد  یپوزخند

 ! ستمین کودن من اما کنم

 !ستی ن تو دست عروسک بچمم

 من ی بچه کن خرج گهی د یکی یبرا را پدرانت حس

 !نداره سر باال آقا به یازین

 

  دندان نیب از و فشرد را  گردنش حرص با کوروش

  بّچم» یادیز: دیغر بود شده چفت هم  یرو که ییها

 ! ساخته؟ برات یک! ی کن یم بّچم«

 

:  زد عربده صورتش در و گرفت را رهاورد ی چانه

  پاره خرو کون  ادعات! رو؟ بچه نیا ساخته برات یک

 نییتع من یبرا که یستین یگاهیجا در تو! کنه یم



 سه کوروش همون با یکرد فکر! یکن  یم فیتکل

  خرت عیسر که همون! ؟ییرو به رو شی پ سال چهار

  و! ام یعاص ! ام یاغی! ام یشاک االن من! شد؟ یم

 ! یآورد سرم به یلعنت  تو   رو ها بال نیا ی همه

 

 ... کرد  رها ضرب  به را رهاورد

 ...نشست و رفت ها کاناپه  سمت به

 سرب انگار..فشرد و گرفت دستانش ان یم را سرش

 .. بودند ختهیر  سرش در داغ

 

 ...برگشت قبل یساعات به ذهنش

 

 درست..بود گرفته را هیقض دنبال که بود یروز چند

 !شبنم گفتن از بعد

 

  با ییزهایچ کی! شد یم تر دهیچ یپ لحظه هر اوضاع

 خورده کد  که ایرو فوت ساعت..آمد ینم  در جور هم

 ! فرزند تولد ساعت با بود



 ! او  یها  یریگی پ از مارستانی ب سیرئ ترس

 

 یپ و رگ خوره مانند داشتند  زد یم که  ییها حدس

 ...خوردند  یم را جانش

 

  و اندازد یب راه  یحساب خاک و گرد کی  شد مجبور

  او آبرو ترس از مارستانیب سیرئ..بترساند را ها آن

 ... کرد دعوت اتاقش به را

 

 دستت از» کرد یم تکرار  تیعصبان با کوروش

  دارم آدم اونقدر! ینگ رو تیواقع اگر کنم یم تیشکا

  بندازمت چندسال و نیپائ بکشمت مقامت از راحت تا

 یم باشه! باشه: گفت مارستانیب سیرئ !« یهلفدون

 یم  یقول کی ازت فقط گم یم رو زیچ گم،همه

 ...خوام

 

 ینم یاحد چیه به یقول  چیه من: زد اد یفر کوروش

 !کشم ی م شیآت به رو نجایا وگرنه بزن حرف! دم
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 ...لطفا دینیبنش: گفت مارستانیب سیرئ

 

  یا یزرشک مبل تک یرو داغان یاعصاب با کوروش

 ... داد تکان را شی پا و نشست بود اتاق در که

 

  یها خط  که بود فشرده مشتش در آنقدر را چیسوئ

 ... بودند کرده جادیا دستش یرو قرمز

 

  دو من: گفت و گذاشت کوروش یرو به  رو یآب وانیل

 خوابش ها شب هم هنوز که کردم یخالف  هی شیپ سال

 و ستی ب یط در بخورم قسم حاضرم..نمیب یم رو

 انجام یکار نیقوان خالف  بر حاال تا سابقم سال هشت

 !روز اون به تا ندادم

 



 او به بودند انفجار مرز در که ییها رگ با کوروش

 ...شد رهیخ

 

 رو نوجوون  دختر کی و باردار خانم کی  روز اون_

 وجود برام یتوجه  قابل زیچ..مارستانیب آوردن

  نجایا به که  ییمارایب ی  همه مثل هم ها اون! نداشت

  کی! دیلنگ یم داستان ی جا هی اما! کنن یم مراجعه

  به همزمان  طور به اونا..آوردن هم گهی د باردار خانم

 ... ی اول خانم اون اما رفتند جدا ی ها عمل اتاق

 

: کفت و کرد شیرو به رو ی پرونده به ینگاه

 نطوریهم..شدن فوت  رستگار ا ی رو خانم..بله

 !  اومد ایدن به مرده فرزندشون

 

 خانم اما و: گفت و کرد پرونده به ینگاه دوباره

 از سالم دو  هر فرزندشون و شونیا! رستگار رهاورد

 ! شدند خارج عمل اتاق

 



  و شد یم وارد  کوروش به  یشتریب شوک لحظه هر

 ... شد یم تر زرد و تر زرد  اش چهره

 

 فرزند از قبل ساعت کی  رستگار ای رو فرزند_

 مارستانیب میت و بود شده فوت رستگار رهاورد

 پدر   که بود  زمان اون! بودند زده ُکد رو مرگش ساعت

  که گفتند  من به و بنده اتاق آوردن فی تشر ها خانم

 فرزند واقع در رستگار رهاورد خانم فرزند  بگم دیبا

 ! رستگار   ای رو خانم

 دانشگاه  استاد گفتن شونیا اما نکردم قبول اول من

  نانیاطم بهم و دن یم انجام یحقوق یکارها  و هستند

  مارستانیب و من تیموقع  یبرا یخطر  که  دادن خاطر

 ... اد ینم وجود به

 یا سوگندنامه برخالف! رفتیپذ ینم رو  نیا وجدانم

  که شد یچ  روز اون دونن ینم! بودم خورده که بود

  یبرا دیجد ی پرونده! کردم عمل آقا اون حرف به من

  جلوه  نقص یب زیچ همه و دادم لی تشک  بچه اون

 ... کرد

 



 ورشی مرد سمت به و برخاست جا از ی اغی کوروش

  یصندل یپشت  به را او سر..دیچسب را اش قهی و برد

  من! ؟یعوض یکرد کاریچ  تو: زد ادیفر و فشرد اش

 ... کهی مرت ارمیم در پدرتو من..ام بچه اون پدر

 

 اون گفتند رستگار یآقا اما..ام: گفت ترس با مرد

 !نامشروعه بچه

 

 گفته او ی بچه به..دندیترک یم سرش در ها حباب

 !نامشروع«؟» بودند

 ! بود؟ خوانده زاده حرام را او ی بچه رستگار یعل
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  تا ببند دهنتو: زد عربده و دیکوب مرد چشم یپا یمشت

 یگ  یم یک ی بچه به..نکردم خورد دندوناتو

 !هان؟  نامشروع«»

 

 گفتن رستگار جناب خدا به آقا آقا: گفت ترس با مرد

 ... نداشتم نیتوه قصد من

 

 قفل یها دندان یال از و  دیچسب را مرد  فک کوروش

 به کرد یاضاف غلط رستگار جناب: گفت اش شده

 !رسم یم وقتش به اونم حساب! تو همراه

 

:  گفت ترس با مرد که کرد خارج بشیج  از را تلفنش

 !؟یبکن یخوا  یم کاریچ..چ

 

 زنم یم زنگ: گفت یتصنع  یخونسرد با کوروش

  تخته هم با  رو مارستانتی ب و خودت انیب بدم گزارش

 !کنن

 



 نه..ن: گفت التماس با و دیچسب را مچش مرد

 یم خواهش ازت..نکن رو نکاریا کنم یم خواهش

 !کنم

 

 شانه به ضربه دو یگوش پشت با..کرد  قطع را تماس

 !دارم کار باهات : گفت و دیکوب مرد ی

 

 ... شد خارج اتاق از و

 

 ! الال ین ین ماما: آمد خود به نیدلو یصدا دنیشن با

 

 سمت به نیدلو..نداشت شدن بلند یبرا  یجان وردرها 

 را مادرش ی گونه..نشست آغوشش در و رفت او

 ناالحات؟ ..تو..بد دختر..من: گفت و دیبوس

 

  یخوب یلی خ دختر تو یمامان نه: گفت آرام رهاورد

 ! ناراحتم یا  گهید زیچ از من..یبود

 



 ...فشرد خود به را او و دیبوس  را سرش

 

 در هنوز..بود رهیخ دو آن به حسرت با کوروش

 ! بود شوک

 ! بودند؟ اش  بچه و زن

 ! نداشت  ندهیآ یبرا یا  برنامه چیه

 ! گرفت یم میتصم و کرد یم  فکر لحظه در

  ای دیبگو چه انیاطراف و صادق حاج  به نکهیا مثال

 !کند چه  رهاورد و  بچه نیا با خواهد یم نکهیا

 نیدلو ال یخی ب توانست ینم کرد یم  فکر طور هر

 ...شود

 ! داشت دختر

 !داشت  را شیآرزو ها سال که یز یچ همان

 

 !برم یم رو نیدلو من_

 

 به را سرش ضرب کی..نشست رعشه  به رهاورد تن

 !نه نه ؟ی چ..چ: گفت لکنت  با و برگرداند او سمت
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  عقب و فشرد اش نهیس به را نیدلو و شد بلند جا از

 ! ذارم ینم: رفت عقب

 

 ! یریبگ  رو بچم ذارم ینم: گفت و  دیچک اشکش

  تو نشده گفته ییجا! ستین بند ییجا به دستت تو

 جز به من!  ستین تو ی بچه نیا اصال..اصال! یپدرش

 !منه  ی بچه آره..آره..بودم گهید یکی با تو

 

 ... گفت یم انی هز ترسش از

 

 تو زنم یم امیم: گفت و کرد  علم قد مقابلش کوروش

 یروان منو! ها بپره سرت از گفتن پرت و چرت دهنت

 اون و تو! یباش گهید یک ی  با یخورد یم گوه! نکن



  دیگ یم حاال دیدیدزد ازم منو ی بچه  سال دو بابات

 ست؟ین  بند ییجا به دستم من ست؟ی ن من ی بچه

 گهید گذاشتن روزا نی هم یبرا رو DNA شیآزما

  من به حاتی توض یلیخ تو! شم ینم الیخ یب گهید! نه؟

 !  شدم الیخیب نکن فکر  یبدهکار 

 

 گردن یرو  را انگشتش ی تصنع آرامش با و رفت جلو

 ریز..کرد نوازش و گذاشت رهاورد ی کرده عرق

: کرد زمزمه بود نیدلو سر  کینزد که  رهاورد گوش

 ! دارم کار باهات یلیخ

 

 ...اول اما: گفت و دیکش عقب را سرش

 

 ادامه و گرفت رهاورد آغوش از را نیدلو  ضرب کی

 !مونه یم پدرش شی پ نیدلو: داد

 

 نکن نکارویا: گفت هیگر و ترس با رهاورد

 یقات رو نیدلو..یهست یعصبان من از تو..کوروش

  ست بچه اون! کنم یم  خواهش! نکن موضوعمون



 هی از یستین بلد که تو..باشه من بدون شب  تونه ینم

 یم  خواهش! یکن  مراقبت کی کوچ  ی بچه

 !باشه؟..کنم

 

  تالش: کرد زمزمه یجد یکمرنگ پوزخند با کوروش

 !؟یبعد..بود یخوب

 

:  گفت و دیکوب او ی نهی س با یمشت هی گر با رهاورد

  تیشکا ازت! یشد یعوض چقدر..متنفرم ازت! نکن

 !  یببر منو ی  بچه کنم یم

 

  تیشکا یدون یم: گفت یعصب ی خنده با کوروش

 و دیش یم متهم جونت بابا و تو! شه؟ یم یچ یکن

 ! سوزه ینم براتون دلم منم اونوقت

 

:  گفت و کرد گشاد را چشمانش و برد  جلو را سرش

 ! ادیب جا حالتون تا زندون ندازمتون یم

 



 نمیبب کنم  ینم تیشکا فعال : گفت و داد تکان یسر

 به یادیز اگه! کنه کاریچ خواد یم رستگار  جناب

 ... موقع  اون دیچیپ پام و دست

 

 و دیمال را نیدلو پشت و  کرد تر ظیغل  را پوزخندش

 !زندون مینداز یم بابابزرگشو: گفت
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  و بغض با..ستیگر و زد چمباتمه  نیزم  یرو  رهاورد

 تو..یر ی بگ بچمو یتون ینم: گفت دورگه یصدا

 ! درک به..یرفت

 

! درک به:  زد داد و شد  بلند نیزم یرو از پرخاشگر

!  کنم؟ یم رو  التماست یکرد فکر! یرفت که درک به

! یکن فیتکل نییتع بچم و  من یبرا یندار یحق یول

 و یبرگرد روزه دو که  دمینشن حرف همه اون من



  عربده تا دو! یکن بچم بچم و بشه قلمبه پدرانت حس

! بترسم؟ ازت دیبا یشکوند ظرف تا دو و یدیکش

  احمق یزنا اون از من! بشم؟ گوشت به حلقه غالم

 !یاومد اشتباه آدرسو ستمین

 

 یم یکبود به تیعصبان فرط از کوروش ی چهره

 ... زد

 

 را او کمر..بود دهیچسب او گردن به هیگر با نیدلو

 یا دورگه یصدا با رهاورد چشمان در رهیخ و دیمال

 !دخترم نترس  بابا؟ جان: کرد زمزمه

 ...گذاشت نیزم یرو را او و دیبوس را نیدلو سر

 

 بود رهیخ او به ترس با که نیدلو به ی نگاه رهاورد

 ... شد شرمنده ششیپ  هی ثان چند رفتار بابت و کرد

 

 االن: گفت و  انداخت خانه  به یاجمال ینگاه  کوروش

  فکراتو موقع اون تا! بچم دنبال امیم یول..رم یم

 منو و  یاریب در یباز  زرنگ یبخوا  اگه..بکن



 نجایا که یکس ! شه یم یچ یدون یم خودت یچونیبپ

 کارتون کنم تی شکا ازتون اگه!نیبابات و تو رهیگ پاش

 ! زندان فتهیم ادعاش همه اون با  بابات..تمومه

 

 نیب کن فکر: گفت تمسخر با و زد  یپوزخند

 !« زندون افتاده رستگار استاد» چهیبپ دانشجوهاش

 

 چه نوچ نوچ: گفت و گرفت گاز یش ینما را لبش

 !بشه  یا یزی آبرور

 

 خطا پا از دست: گفت و شد رهیخ رهاورد به یجد

 هیبق به تا بگذرون  رو خوشت یروزا فعال ! یکن ینم

 !میبرس اش

 

 و دییبو را گردنش و د یبوس را نیدلو دست شد خم

 ...رفت

 

! است دهید خواب کرد یم  احساس..زد  یپلک رهاورد

 گلدان یها   کهیت..انداخت اطراف و دور  به ینگاه



  چه هر و نبوده خواب از یخبر گفت یم شکسته

 !بوده تیواقع در یدید

 ...رفت یم مالش ضعف از دلش ریز
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  اش یزخم یپا کرد بغل را او و رفت نی دلو سمت به

  تخت یرو را نیدلو..رفت اتاق به و کرد  یبررس را

  محکم را را دست نیدلو..نشست سرش  باال و گذاشت

  اشک..کرد یم نگاهش بغض با و بود دهیچسب

 ی گونه ینرم به..دی چک اش گونه  یرو  رهاورد

 آدم هم چقدر هر بابات: گفت و دیبوس را دخترکش

 دوسش گم ینم! کرد یکوتاه  من حق در  باشه یخوب

 با میتون ینم  گهید ما نظرم به! ؟یدون یم یول..ندارم

  خانوادش به رو من دیترس  یم یحت اون! میباش هم

 زنم نیا بگه رهی بگ رو تو و من دست حاال کنه یمعرف

 ! ست؟ین بیعج کمی! بچم؟ هم  یکی نیا و



 بود نیا ها سال  نیا یتو ترسم  نیتر بزرگ..یدون یم

  پدرت..دنبالت ادیب و بفهمه رو زیچ همه کوروش که

 اگر که دونم یم رو نیا..هیدرست و خوب  آدم یلیخ

  من..اما..بود یخواه تر خوشبخت یباش  اون شیپ

 هر مثل! خوام یم خودم ی برا رو تو تمام! خودخواهم

 !ی ا گهید مادر

 

 دانست یم  نکهیا با رهاورد و کرد یم قان قان نیدلو

 یم حیتوض شیبرا ندارد شیها حرف از یدرک او

 ... داد

 

!  کنم کاریچ دیبا دونم ینم  واقعا االن_

  فکر همشون! هامون لین،فام ین،روژیارا،راد یمامان،

 تو من و یهست مرحومم خواهر ی بچه تو کنن یم

  کردم حقت در یبزرگ ظلم دونم یم! کردم بزرگ رو

! بود خطر  در بابا اعتبار و آبرو! نداشتم یا چاره اما

  ی شناسنامه با رستگار استاد دختر» بگن که نیا

 ! بود فاجعه بابا از!« ست حامله دیسف

 



 کرد نگاه بود رهیخ او به گرد یچشمان با که نیدلو به

 !بکنم یاعتراف هی خوام یم: گفت و

  

  با نکهیا از وقت چیه: داد ادامه و چرخاند را گردنش

  یم..نشدم مونیپش و نخوردم حسرت بودم کوروش

 ! چرا؟ یدون

 

 همه  بعد رو تو چون: گفت و انداخت نیی پا را سرش

 و یا شه یکل ی جمله هی! داشتم ها  تجربه اون ی

! ه؟یچ..برن یم کار به ها موقع نیا که  هست معروف

  بود من اشتباه  نیبهتر بابات!« من اشتباه نیبهتر »

 ! داد بهم رو تو چون

 

 بلند جا از..شد رهیخ بود برده خوابش که نیدلو به

  دراز کنارش خودش و دیکش  شیرو را او  یپتو و شد

 ... نداشت کردن فکر یبرا یتیظرف گرید امشب..دیکش

 

: کرد زمزمه افتاد یم هم  یرو چشمانش  که یهنگام

 !ما نو   سال از نمیا
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 ~~~~~~~~~~~~~ 

 

 از که بود بیعج..گذشت باد و برق  مثل هفته کی

! بود اشتباه  زیچ کی اما! نبود یخبر  کوروش

 است گرفته او از را اش بچه داشت ادعا که یکوروش

 ! گرفت ینم ها آن از یسراغ

 

 که بار هر! بود او از شبنم یدور تر ب یعج همه از

 !رفت یم طفره دیایب  اش خانه به گفت یم او به

 

 ر یدرگ رهاورد  لی موبا با کاناپه یرو نیدلو

 نیدلو که بود یچا دنینوش  حال در رهاورد..بود

 ماما؟: زد شیصدا



 

 سمت به و گذاشت کانتر یرو  را یچا فنجان  رهاورد

 ...رفت او

 

 ! مامان؟ جان  _

 

  زنگ حال  در..گرفت سمتش به را  لیموبا نیدلو

 او دست از را لیموبا و زد یلبخند! بود خوردن

  پرنسس   ممنونم: گفت و دی بوس را تپلش دست و گرفت

 !من

 

 لی موبا ی صفحه به رهاورد و دیخند غش غش نیدلو

 !بود ناشناس شماره..شد رهیخ

 

 !بله؟: کرد  برقرار را تماس  دیترد با

 

 !سالم_

 



 !شما؟..سالم: گفت یشتریب دیترد با رهاورد

 

 رو خودم ها نیا از زودتر  دیبا خوام یم عذر..آ_

 نیحس بن عامر..هستم عامر من..کرد یم یمعرف

 ! هستم

 

 شما؟ حال! بله بله: آورد جا به فورا رهاورد

 

 !د؟یهست خوب شما! ممنونم  یلیخ_

 

 !ممنونم  یلیخ_

 

 رو موضوع ادیز خوام ینم راستش: گفت عامر

 همراه به من! مطلب اصل سر رم یم پس چونمیبپ

  میخواه یدب در شو ی  برنامه گهید ماه سه ممیت

 هام مدل مور  یگر عنوان به شما از خواستم یم..داشت

 !کنم دعوت

 



 ...دندیپر باال تعجب از رهاورد یابروها 

 

 ! من؟_

 

  همکارهاتون نیب در رو شما یکارها نمونه من! بله_

 بهتون دیدار که یخالق  ذهن خاطر به واقعا و دمید

  هم..دیریبگ یجد رو من شنهادیپ نیا! گم یم کیتبر

 من هم و  بود خواهد شما یبرا  یخوب  پرتاب یسکو

 !رسم یم خوام یم  که یزیچ به

 

! خاصه کم ی طمیشرا من عامر جناب:  گفت رهاورد

 .. داره ینگهدار  به ازین  که دارم کیکوچ ی بچه کی

 

 دو دیتون یم! کردم قی تحق شما راجب من بله بله_

 شیپ ای د یریبگ پرستار تون زاده خواهر یبرا هفته

 ! دشیبذار آشناهاتون از یکی

 

 ! کنم فکر دیبا من: گفت یفکر  یریدرگ  با رهاورد



 

  لطفا! حتما: گفت جذابش لحن و صدا  همان با عامر

 .. دیبد اطالع من به رو ی قطع خبر ندهی آ یروزها  در

 

 ! شما خدانگهدار..ممنون یلی خ..باشه_

 

 ! خداحافظ_
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 ره یخ  لیموبا به متفکر و کرد  قطع را تماس

 اما شد یم محسوب او یبرا یخوب یلیخ شنهادیپ..شد

 برنامه تواند یم دانست  ینم احوال و اوضاع نیا در

 ! نه ای باشد داشته موضوع نیا یبرا یا

 



  به منتظر کاناپه  یرو که نیدلو به و داد تکان یسر

  به را لیموبا و زد یلبخند کرد یم نگاه لیموبا و او

 ... داد دستش

 

 دانست ی نم هنوز..بود ریاخ اتفاقات ریدرگ ذهنش

  ییها نهیگز..دهیفهم را موضوع نیا کجا از کوروش

 امکان! نه..شبنم..و ادی شه تنها بودند ذهنش در که

 یدور نیا..اما! زند ینم نارو رهاورد به او! نداشت

 توانند یم یلیدل چه مکرر  یها زدن باز سر و ها

 ! باشند؟ داشته

 

 بود هفته کی..فشرد دستانش انیم محکم را سرش

 آشپزخانه سمت به..بود دهیبر را امانش سردرد که

  خارج خچالی از  را  ها قرص  یقوط و رفت

  شهیش پارچ  از و برداشت ها آن انیم از یمسکن..کرد

 و کرد جا خود یبرا آب ی وانیل بود کانتر یرو که یا

 ...دینوش قرص همراه به

 

 عکس به  چشمش ورود بدو در..رفت  اتاق سمت به

 که شبنم و او ی دونفره عکس قاب..افتاد تخت کنار



 یآرام به..بودند انداخته گریکدی گردن دور دست

 را عکس قلب  و کرد دراز دست و نشست تخت یرو

  با و شکفت لبانش یرو  یلبخند ناخواسته..برداشت

 او..کرد  نوازش را  شبنم صورت اشاره انگشت

  او حق در را یظلم نی چن  چوقتیه! بود خواهرش

 کرده شک شبنم به که بود احمق چقدر!  کرد نخواهد

  ای و دهیفهم را موضوع خودش ای کوروش! بود

 !  زده یحرف او به ادیشه

 

~~~~~~~~~ 

 

 دست در  را چرمش یها  دستکش که  همزمان شبنم

  نیا میدار واردم تازه: گفت ایناد به رو کرد یم

 !دوره؟

 

 و زد گوش پشت را اش یصورت کوتاه یموها  ایناد

 یادیز نشیماش خب یول شیتیت دختر هی! آره: گفت

 ... کرده شی معرف اریمه که هست هم پسره هی! خفنه

 



 قهوه چشمان شدن گرد باعث  که یمضاعف جانیه با

  یهرچ یعن ی شبنم یوا:  داد ادامه بود شده اش یا

 ! هاته و گریج که بس..گفتم کم بگم ازش

 

 کارشون گم یم من بابا: گفت حوصله یب شبنم

 ! ؟یگ یم اروی بودنه هات از تو چطوره

 

 !جذابه یلیخ گم یم  دارم!  وا: گفت ناز با ایناد

 

: گفت و داد تکان هوا در یدست یال یخ یب با شبنم

 !تنه نییپا ممنوعه منطقه به کن ورتیدا

 

  یم اشاره شبنم سر  پشت به ابرو و  چشم با ایناد

 چشم نیا از منظورش بود نشده متوجه که شبنم..کرد

  چرا مرگته چه چته؟: گفت ستیچ ها آمدن ابرو و

 !؟یشد لوچ

 

  سر پشت از یا مردانه ی  خنده تک یصدا دنیشن با

 !کرد رد را ناقص ی  سکته کی
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 میج و زد یلبخند استرس با و کرد صاف ییگلو ایناد

 ... زد

 

 مردک  کرد دعا و داد  ایناد به یفحش رلبیز شبنم

 ! باشد دهینشن را یباق و تنه  نییپا راجب شیها حرف

 

 غرق که ها چشم آن دنی د با و برگشت مرد سمت به

 ! برد ماتش بودند طنتیش

 

 همان نبود؟ بود دهید باشگاه در دم که پسر  همان نیا

 ! بود؟ کرده خطاب  «یسام» را او  کوروش که

 

 !جون؟ عمو یچطور : گفت یلودگ و طنت ی ش با پسر



 

 !انداخت یم راه را فیکث ی  باز همان داشت باز که آه

 

 شما ایگو: گفت پررو و گرداند او یبرا یچشم شبنم

 ! ُگندهه عمو یبهتر

 

 قبول: کرد دراز او سمت به را دستش و دیخند پسر

 ارمیسام من..نرفت شیپ خوب ادیز اولمون دارید دارم

 !کنن یم صدام یسام  همه یول

 

 در را خودش دستان و کرد او دستان به ینگاه شبنم

 که قرمزش نیماش کاپوت به و زد گره نهیس

 ... داد هیتک بود شیها مسابقه مخصوص

 

  ادا: گفت و زد  یپوزخند  او حرکت نیا دنید با یسام

 !ها؟ تنگا

 



 یم خارج  بشیج از را  لشیموبا که همانطور  شبنم

   ؟یکن یم کار یچ  نجایا تو: گفت کند خاموشش تا کرد

 

  یجذاب و خاص ژست با و  کرد بشیج در دست یسام

  فیتعر دوستت که میهات و گریج پسر همون من: گفت

 !  کرد یم

 

 گفت ذهنش در و شد ره یخ او به سی ف پوکر شبنم

 بلند فتهی خودش نیا برا  رو میوسط انگشت شهینم»

 !« کنم؟

 

 را شبنم یبد حرف یعنی بود دهیشن را نیا یوقت پس

 !بود نمانده شیبرا آبرو! بود دهیشن هم

 

  یراست آهان: گفت و برگشت سمتش به قدم چند یسام

 ...نرفته ادمی تا

 



 منطقه اون : گفت و برد شبنم گوش  ریز را سرش

  ورتیدا  بهش زارویم ز یچ که تنه نییپا ی ممنوعه

 !پسراس واسه کننیم

 

 و دیکوب شبنم ی سرشانه به آرام ی ضربه دو و

 ...رفت  شیرفقا سمت  به سرخوش

 

  یقیعم نفس و داد او به ینیسنگ  فحش لب ریز شبنم

 ! نداشت برابرش در یجواب که بود یکس نیاول..دیکش

 

 نیا گفت یم یچ: گفت و رفت شبنم سمت  به ایناد 

 !گره؟یج
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 ارهیب در رو تو آمار خواست یم! یچیه: گفت شبنم

 !اومده خوشش ازت یانگار 

 

 بود همراه ذوق با که  یا یشگفت و  تعجب با ایناد

 !؟یگ یم راست یناد جون  : گفت

 

 یادیز که  ییاونجا از! واال آره: گفت الی خیب شبنم

 ! بگه خودت به میمستق نشد روش  هیخجالت

 

 !«عمم  ارواح» گفت خود با دل در

 

 به را ایناد خواست یم! داشت یقصد نکاریا از اما

 َکنه« یناد» به را ایناد یهمگ..ندازدیب ُگنده آن جان

 ! نبود ُکن ول گهید شد یم َکنه یوقت.. شناختند یم

 

 برات نی بب عمو سایوا» گفت دل در و زد  یپوزخند

 ؟«ید یم  یآناتوم درس من به! دارم یا  برنامه چه

 



  گل لبخند و دیبوس را شبنم ی گونه ذوق یرو از ایناد

 دو آن سمت به یگاه از هر که یسام به یگشاد و

 ...داد لیتحو کرد یم نگاه

 

 یناچار  ی رو از و کرد  او به ینگاه تعجب  با یسام

 ... زد بود زی آم تمسخر لبخند هیشب شتری ب که یلبخند

 

 و ایناد به یوقت و کرد دنبال را یسام نگاه خط اریمه

 لبخند دختره نیا به..دادا اوه اوه: گفت دیرس شبنم

 تا!« َکنه یناد» گن یم بهش نجایا! تمومه گهید یزد

 ! ستین کن ول نییپا نکشه شلوارتو

 

 ... دیخند غش غش خودش و

 

 شویکنار دختره اون! صداتو ببر زهرمار: گفت یسام

 ؟یشناس یم

 

  هیچ ها: گفت طنتیش با و  کرد صاف را  شیگلو اریمه

 و سفت ی لیخ دختره نی ا یحاج! ؟یشد ُشل شیدید



  یدوبار ی کی  حداقل نجایا یپسرا ی همه !  ها سخته

 فکر گم یم که سخت! ده ینم پا یول کارش تو رفتن

  و یخاک هم یلیخ اتفاقا! نه ها رهیگ یم خودشو ینکن

  و دختر براش رهیگ یم  گرم عیسر همه  با! هیمشت

 از فراتر و دادن پا اهل یول! نداره فرق پسرم

  ویکی البد گن یم که ها بچه! ستین ساده  یایدوست

 پا یول رفتن سمتش باحال یپسرا یلی خ وگرنه داره

 !  نداده

 

 ! ؟یچ تو_

 

 !؟یچ من_

 

  شانستو توام: گفت و دیپوش را شیها دستکش یسام

 ؟ یکرد امتحان

 

  تو! یحاج  نه: گفت و زد سرش پس   به یدست اریمه

  نیا از! ندارم لیم جماعت دختر به من یدون یم که



  ؟یدون یم..اومد خوشم  هیمشت چون هم شبنم دختره

 ! باحاله ستین ننر و  لوس نیهمچ
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 چند: گفت و  انداخت شبنم سمت  به یگری د نگاه یسام

 مسابقاته؟  نیا تو وقته

 

 من..واال دونم ینم قیدق: گفت و کرد فکر یکم اریمه

 یول دستگاهشون و دم تو اومدم شی پ سال سه از

  خوبه کارش..بوده قبلشم از شبنم گفتن یم ها بچه

 !هیکل خودش داره کارو  نیا گریج که نیهم ..یحاج

 

  شانیرو به رو و آمد ها آن  سمت به ایناد

  یدار ازین یز یچ اگر: گفت  ناز با و زد یلبخند ..ستادیا

 ! کنن فیرد برات ها بچه بگم



 

 و کرد اشاره ایناد به ابرو با و زد یکجک لبخند اریمه

 !شد َکنه: زد لب یا  بامزه حالت با

 

  باال اش خنده یصدا تا دیگز را نشی ریز لب یسام

  آب یناد از دل که یجذاب لبخند با ایناد به رو..نرود

 !یمرس..زی چ  همه خوبه:  گفت کرد یم

 

  بود دهید را حرکت نیا که شبنم..زد او  به یچشمک و

 !نیبب رو َهَول نیا: کرد  زمزمه رلبیز

 

  لبانش و زد شیرو به ی چشمک و کج  یلبخند یسام

 او به سیف پوکر شبنم..فرستاد بوسه و کرد غنچه را

 باال او یبرا را وسطش  انگشت و شد رهیخ

 به نفر چند توجه که زد یا قهقهه بلند یسام..آورد

 ... شد  جلب سمتش

 

  برگشت سمتش به شک با  بود شبنم به  پشت که ایناد

 ! شد؟ ی چ: دیپرس تعجب با..دید مشغول را او که



 

 خودت به ادیز تو: گفت طنتیش و یال ی خیب با یسام

 ! یتیسوئ^  ارین فشار

 

  بار چند بود دهیپوش یمشک چرم کت که  یکلی ه یپسر

  جلب او به  ها توجه تا دیکوب هم به را دستانش کف

 ...شود

 

  مسابقه اول راند گهید ساعت مین..دیکن توجه  ها  بچه_

 میکرد چک قبل از ما رو ناتونیماش..شه یم شروع

  حتما التونو یموبا..دی بنداز نگاه هی  خودتونم یول

  گاهی جا یتو دیبر یم االن رو ناتونیماش..دیبد لیتحو

  یها دسته یرو..دیکن یم پارک شروع خط پشت

 پارک رو نتونیماش دیبا که  ینیال ی شماره نتونیماش

 ...دیباش موفق گهید خب..شده زده دیکن

 

 نیماش سوار یباز مسخره با و زدند سوت  پسر چند

 ...شدند شانیها

 



 بود نشیماش ی دسته یرو که یا شماره به شبنم

 ...7..کرد نگاه

 

  در..راند شروع ی نقطه سمت به و شد  نیماش سوار

 هنوز..کرد  خاموش را نیماش و کرد پارک هفتم نیال

 ... بود مانده مسابقه شروع تا قهیدق ستیب

 

 و کرد توقف  او یکنار نیال در یرنگ اهیس نیماش

 ششین که پررو پسر همان دنید با..زد شیبرا یبوق

 اشاره یسام  که چرخاند یچشم بود باز  بناگوش تا

 و نکرد ییاعتنا..بکشد نیی پا را اش پنجره شهیش کرد

  بوق یسام که چرخاند ی گردید سمت به را گردنش

 کرد نگاهش یکالفگ با شبنم..زد شیبرا یدار دنباله

  و

 ...چرخاند!« ؟یگ یم  یچ»  حالت به را دستش

 

* 

^sweet(= نیریش) 
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 شبنم..بکشد نییپا را شهیش کرد اشاره دوباره یسام

 رهیخ او  به منتظر و دیکش نییپا را  شهیش تعلل با

 .. شد

 

 ! ؟ید یم وقته چند: گفت اش یذات طنتیش با یسام

 

 دهنتو حرف: گفت تیعصبان و گرد یچشما  با شبنم

  ؟یکش ینم خجالت! شعوریب بفهم

 

 و برد باال میتسل یمعنا به را دستش خنده با یسام

  مگه چته! بود مسابقه منظورم  من بابا اوووو: گفت

 !  ؟ید یم مسابقه وقته چند گم یم جنگه؟

 



 ارواح آره: گفت و شد رهیخ او به َشک با شبنم

 !  کمتیش

 

 بد رو منظورم من یاوک: گفت و زد یا قهقهه یسام

 !؟ینگفت  حاال..رسوندم

 

 !شه یم  یسال چهار_

 

  بهیعج برام: دیپر باال تعجب از یسام یابرو  یتا کی

 !  منده عالقه کار نی ا به دختر هی

 

 !نکن ریدرگ خودتو ادیز: گفت تفاوت یب شبنم

 

  باال را پنجره شهیش و زد یسام به رو ی کجک پوزخند

 ... دیکش

 

 تا قهیدق سه..شد رهیخ مریتا به و گرفت ینفس یسام

 !بود مانده یباق مسابقه  شروع



 

 به که بود تهران  اطراف ی رهایکو از یک ی در مسابقه

 ! گرفت یم  صورت مجاز ریغ صورت

 

 به را شیپا شبنم..بود یباق مسابقه شروع تا هیثان ده

 سفت فرمان دور را دستش و گذاشت گاز یرو ینرم

 ..کرد

 

  همان دست به هم آن پرچم رفتن نییپا سپس  و باال با

  شانیپا شبنم و یسام بود، دهیپوش چرم  کت که یپسر

  وارشان وانهید یها سرعت..فشردند گاز پدال یرو را

 ... بود برده  باال را خونشان نیآدرنال

 

  یرو شتریب را شیپا..بودند شبنم یجلو  نیماش دو

 اما گرفت  یشیپ ها نیماش از یکی از..فشرد گاز پدال

 و بدقلق یادیز بود یسام به متعلق که ی اهیس نیماش

  کرد یم سبقت قصد  شبنم که هربار! بود کاربلد

 یم او مانع و برد یم شبنم نیماش یجلو را نشیماش

 !کرموک:  زد غیج نیماش درون حرص با شبنم..شد



 

  انگشت و کرد نگاه او  به وسط نهیآ داخل  از یسام

 ...دیخند و  برد باال او یبرا  را شستش

 

 ... کرد یم  یخال گاز پدال یرو را حرصش تمام شبنم

 

  نور دور از که بودند مکش کش و جدال  در هنوز

 ... دندید را سیپل نیماش گردان

 

     🪐 

 222_ پارت#       دو_ستویب_ستویدو_پارت #

 

 

 باعث که گذاشت ترمز پدال یرو را شی پا درجا شبنم

 اما شود خارج کنترلش از  و بچرخد یکم نیماش شد

 دست عالمت با یسام..گرفت دست در را اوضاع زود

 نگاه  آخر ی لحظه..دیایب سرش پشت کرد اشاره او به

 کنارش ی فرمانده به و افتاد دو آن  به یسرباز



  جا آن از سرعت نیآخر  با یسام و شبنم..کرد گزارش

 که بود نیا داشتند که یشانس تنها..شدند یم دور

 قابل  و بودند کرده  یرنگ را شانی ها پالک یرو

 یم  حرکت یسام سر  پشت شبنم..نبود خواندن

 از پس و انداخت یفرع راه در را نیماش یسام..کرد

  بودند شده دور محوطه آن از کامال که ساعت مین

 را نیماش ز ین شبنم او از تیتبع به..زد کنار  را نیماش

 ... شد ادهیپ آن از و کرد متوقف

 

:  گفت و دیکوب هم به را دستانش کف خنده با یسام

 ! بودا  کینزد آخ آخ

 

 هم گهید بار هی: گفت و دیکش یقیعم نفس شبنم

 !فتمیب ری گ بود کینزد

 

 ! یدار تجربه  مشخصه: گفت و کرد او به ینگاه

 

: کرد زمزمه مرموز و انداخت باال ابرو و  دیخند یسام

 !دیشا



 

 ریگ و برم یبذار  یتونست یم ؟یکرد کمک بهم چرا_

 !فتمیب

 

 کن فکر: گفت و کرد خارج تن از را کتش یسام

 ! بود  ثوابش محض

 

   ثواب؟ و تو: گفت و زد یخند کج شبنم

 

 تیمظلوم با و شد  رهیخ او به طنتیش با یسام

! نازکه  دلم انقدر نینب  ینجوریا منو: گفت یظاهر 

 ! خانومام به کردن کمک عاشق

 

 یَرد واقعا  تو بابا نه: گفت و زد یپلک  تعجب با شبنم

 !یهست ُمسخلم  ُچسخل دمیفهم االن! یهست

 

 ! زدنتم حرف  ی ُمرده: گفت خنده با یسام

 



 داد تکان شی برا بابا« برو» یمعنا به را دستش شبنم

: گفت یسام که بشود نیماش سوار تا کرد گرد عقب و

 ! کلوچه؟

 

  چه گری د کلوچه..برگشت سمتش به  تعجب با شبنم

 !است؟ یلقب

 

 !شده باد کم عقبت: گفت یسام

 

:  گفت شی غویج  غیج یصدا  و گرد چشمان با شبنم

 ! یشعور یب که واقعا

 

  کرد غالف را دستانش یسام که برد ورشی سمتش به

  اوه: گفت زد یم موج ش یصدا در که یا خنده با و

  یمنحرف یلیخ  گهید توام بابا! زدم حرف  یاونجور باز

 !بود نتیماش عقب  چرخ  منظورم

 



 و دیکوب یسام یپا با یلگد بود آزاد که  شیپا با شبنم

 یب..زدنات حرف مدل نیا از یدار منظور تو: گفت

 ! تیترب

 

 از اشک که د یخند آنقدر ت«یترب یب» دنیشن با یسام

 ...شد ریسراز چشمانش

 

 یهست یعال تو: گفت و زد شبنم ی شانه به یدست

 ! کلوچه

 

 !عمته کلوچه: گفت حرص  با شبنم

 

 بلند شد یم دور او از که  یهنگام و کرد گرد عقب و

 !عمو امتیق به دارید: گفت

 

 نگاه شد ی م نشیماش سوار که او به لبخند  با یسام

 ... کرد

 



  برقرار را  تماس شماره  دنید با..خورد  زنگ تلفنش

 ! حله! امیکینزد نیهم: گفت و کرد
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 یم  متر شیها قدم با را دادگاه سالن قرار یب

  سرسام مادر نیبش: گفت و کرد نگاه او به شهال..کرد

 !میگرفت

 

! مامان  زنه یم شور  دلم: گفت ینگران با رهاورد

 !دگرگونه حالم اصال

 

 دور ازم ام نوه سال همه نیا! مامانم بزرگه خدا_

  خونه  اون تو نکهیا..زد یم شور براش دلم..بود

  تموم گهید یول..کنه ینم تشیاذ یکس..نه ای راحته

 !مونه یم ما شیپ گه ید ارای! شد



  

:  گفت بود شده اضافه ها آن  جمع به یتازگ به که یعل

 !  ومدن؟ین  هنوز شه یم  شروع جلسه  گهید ربع هی

 

  تکان را شی پا شیتشو با  و انداخت باال سر رهاورد

 ... داد

 

 !رستگار؟ جناب_

 

 و رفت بود زده صدا را او که لشیوک سمت به یعل

 ...شد او با زدن  حرف مشغول

 

  دنید با و رفت  راهرو سمت به رهاورد بعد  قهیدق ده

 و پدربزرگ همراه به که گرفته گچ  یپا آن با ارای

 یا آسوده نفس آمدند یم ها آن سمت به شیعمو

 ... دیکش

 

 ...بود رهیخ رهاورد به ملتهب و سرخ چشمان با ارای



 

 ها آن سمت به و شد ره یخ او به َشک با رهاورد

 به محمد و  مراد با کیعل و سالم از پس..کرد حرکت

 آن از یعذرخواه با..دیایب  سرش پشت کرد  اشاره ارای

 آب کنار..شد  روانه او دنبال به زین ارای و شد دور ها

 ... شد رهیخ   ارای چشمان به میمستق و ستادیا سردکن

 

 ! کرده؟ پف  چرا چشمات_

 

  از! خاله ست ین یزیچ: گفت  و انداخت  نییپا سر ارای

 !  هیخواب یب

 

  یم..کرد یم نگاهش ره یخ  همانطور  هنوز رهاورد

 را اش بچگانه یها دروغ که بفهماند  او به خواست

 !کند ینم باور

 

 خاله: کرد زمزمه کرده غروب و زرد یا چهره با ارای

 !دیببخش ! دیببخش

 



  قربونت شده یچ! زمیعز  باش آروم ش ی ه! شیه_

 برم؟

 

 هیچ دلم؟ جان: گفت و گرفت آغوش در را  فشیظر تن

 زم؟یعز

 

 یم شرحه شرحه  را قلبش آغوشش در ارا ی تن لرزش

 ... کرد

 

 !دیببخش! خاله  دیببخش_

 

 !  کرد یم یعذرخواه هم سر پشت ارای چرا دیفهم ینم

 

  یسرباز بپرسد را لشیدل او از که کرد باز دهان تا

 که یاتاق  به را ها آن و خواند را خانواده دو یلیفام

 ...خواند فرا شد یم برگذار آنجا در دادگاه
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  جلو به را او و گذاشت ارا ی کمر پشت  دست رهاورد

 ...کرد تیهدا

 

 هم رهاورد  به که بود  نیسنگ آنقدر آنجا یفضا

 یوقت به فکرش! بود شده غالب نفس یتنگ  و استرس

 به او و کند  تیشکا او  از کوروش اگر که رفت یم

 !شود حاضر مکان نیا در متهم عنوان

 

  و ضیمر  افکار نیا تا داد تکان نیطرف به را سرش

 ...بپرند سرش از دهنده آزار

 

 یناراحت عمق به توانست یم  مراد حاج  یها اخم از

 !ببرد یپ او

 



 سرش و بود شده جمع خودش در یصندل یرو ارای

 فیرد نفس به اعتماد  با یعل..بود انداخته نییپا را

 ...بود نشسته گفت یم ذکر رلبیز که شهال  کنار اول

 

 دو هر یوکال ابتدا..کرد اعالم را جلسه شروع یقاض

  شانیها موکل یزندگ احواالت و گفتند  سخن خانواده

 دو و  داد یم گوش دقت با یقاض..دادند شرح را

 یم ادداشتی برگه یرو را ییزها یچ کنارش  اریدست

 ... کردند

 

  یا نامه تی وص محتشم خانم  مادر و پدر: گفت یقاض

 کنار در ها آن مرگ از پس فرزندشان نکهیا ی درباره

 !اند؟ ننوشته بماند  یکس چه

 

  واال نه: گفت و دیکش محاسنش به یدست مراد حاج

  از یک..شدن مرگ جوون ما یها بچه! یقاض جناب

 !داره خبر  خودش یفردا

 

 ... کرد  اعالم تنفس گرید سوال چند از پس یقاض



 

 کار آقا یعل: گفت و رفت یعل سمت به مراد حاج

 !  یکرد تیشکا ما دست از  ینکرد یخوب

 

  هستم قائل شما یبرا ی ادیز احترام من : گفت یعل

  خون و پوست از! منه ی   بچه ارای اما  محتشم یحاج

 یزندگ ما شیپ داره دوست  بچه نیا ! منه جونه و

 من ی خواسته! گفته خودم به میمستق بار چند! کنه

 شما شیپ خواد یم بگه اون! اراستی  ی خواسته

 باشه خوشحال بچه نیا هرجا! ندارم یحرف  من بمونه

 ! ام یراض منم  بخنده لبش و

 

 را تنفس انیپا یقاض و کرد ینگاه ارای  به مراد حاج

 دیاریب فیتشر  شما خانم: گفت ارای به رو ..کرد اعالم

 !گاهی جا

 

  دست نانیاطم با رهاورد و کرد رهاورد به  ینگاه ارای

 با ارای..فشرد هم یرو را  شیها  پلک و فشرد را او

 ... ستادیا و رفت گاهی جا سمت به لرزان یپاها



 

 مراد یآقا منزل در که ها سال نیا یط  شما خانم_

 ! د؟یبود یراض دیداشت سکونت محتشم

 

 رهیخ او به یمهربان با که مراد حاج به  ینگاه با ارای

 !بله: گفت بود

 

  ینگهدار قبال در رو خانواده  دو هر  تیصالح ما_

 یم شما یعهده به را  انتخاب و میکن یم دییتا شما

 !میگذار

 

 رهیخ اش خانواده یاعضا به مستاصل ی نگاه با ارای 

 ... کرد یم سرما احساس و دیلرز یم تنش..شد
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 یریگ میتصم قدرت حاضر حال در اگر: گفت یقاض

 موکول  یگرید روز به  را دادگاه میتوان یم دیندار

 !میکن

 

 !نه..ن_

 

  دو دو که  یچشمان و لرزان یصدا با و گرفت ینفس

 !گرفتم رو  ممیتصم من..م : گفت زد یم

 

 ... زد یلبخند آرامش با رهاورد

 

 .. یعنی..بزرگم پدر شیپ خوام  یم من_

 

 یب شیصدا.. بست را چشمانش و کرد مشت را دستش

 ... دیلرز  یم تینها

 

 !بمونم محتشم مراد بزرگم پدر شی پ خوام یم_

 



  از مرز تا چشمانش..دیماس لبانش یرو  رهاورد لبخند

  رهیخ ارای به ناباور و بودند شده گشاد آمدن در حدقه

 !بود

 

 و کرد ینم نگاه شهال و ی عل و رهاورد  سمت به ارای

 ...بود انداخته نییپا را سرش  بغض با

 

 گفتن مطمئن یلیخ  رستگار یعل یآقا اما: گفت یقاض

 شونیا دیکرد درخواست شونیا از یچندبار  شما که

 !باشند شما ومیق

 

 عوض نظرم بعد اما..بله: گفت لرزان یصدا با ارای

 !شد

 

 ! کرد یم نگاه  ارای به موشکافانه و سکوت در یعل

 

 !؟ یگ یم یچ یمامان  ارای: گفت شوکه شهال

 



  شما خانم: گفت یقاض و  انداخت نییپا  را سرش ارای

 ...دینیبنش جاتون سر دیبرگرد

 

 شیعمو کنار یصندل یرو و کرد گرد عقب ارای

 ...نشست

 

  رهاورد  یبرا یمیعظ  شوک که دادگاه حکم از پس

 به یهمگ شد داده مراد حاج به ارای حضانت  و بود

 ... رفتند دادگاه  محوطه سمت

 

 در را مچش و رفت ارای سمت به شتاب با رهاورد

: گفت اش شده دیکل یها  دندان انیم از و گرفت چنگ

 بزرگ خاله،بابابزرگ،مامان یگفت انقدر ه؟یچ دردت

 یهند بود تموم کار که حاال خودتون شی پ دیاریب منو

 که ییجا  همون خوم یم  یگ یم و رهیگ یم تیباز

  شما؟ گذره یم یچ مغزتون تو تو؟ چته! بمونم؟ هستم

  یجلو دادگاه یتو تو که دی دو کارت دنبال بابا همه نیا

 !؟یکن پولش هی سکه آدم همه نیا

 



 ...بود رهیخ او به دیشد یا  هیگر با ارای

 

 !کن ولش_

 

:  گفت و برگشت  ارای یعمو محمد سمت به رهاورد

  ارای اما قائلم شما یبرا یاد یز احترام من محتشم یآقا

 !بده رو هاش ی باز مسخره ن یا جواب دیبا
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  پس جواب شما به دیبا یچ  یبرا: گفت طمع با محمد

  پدربزرگش شیپ کرده انتخاب  من ی برادرزاده  بده؟

  و یفکر روشن یادعا که شما! مونه یم و بمونه

 !شد؟یچ  حاال دیداشت دی عقا به احترام

 



: گفت رسا ییصدا و یرپوستیز تیعصبان با رهاورد

 شما و  من یجلو االن که بچه نیا! محترم یآقا

! منه خون و پوست از! منه خواهر ی  بچه ستادهیا

 افتاده یاتفاق چه ساعت چند  عرض در بدونم دیبا من

 هم کنه،اون  یم یخواه عذر من از مدام  دادگاه قبل که

 دادگاه داخل..گذشته اون  از و نامشخص لیدل کی به

 گهید گفت یم همش که  بمونه ییجا رهیگ یم میتصم

 !میستین کودن ما اما متاسفم! بمونم اونجا خوام ینم

 

!  دونم یم دردتو  من: گفت و شد تر کی نزد محمد به

 اون از بعد! ده یم قد ییجا تا من گذاشتن  احترام

 ی برادرزاده دردتون شما! کنم یم  مثل به مقابل

  و برادرت  از که هیراثیم و ارث اون! ست ین متونیتی

! یکرد ز یت چنگال براش تو و دهیرس بهش پدرت

 مرده پدرت از زودتر برادرت نکهیا از یبود  خوشحال

  خواست به  بابات یوقت یول رسه ینم ارث بهش و

  تموم داد ارا ی به رو محسن االرث سهم  تموم خودش

  حواستون  بهتره پسرت و  تو! ختیر بهم هات برنامه

 !امینم کوتاه من!  دیکن جمع رو

 



  یجلو یبتون که یهست ی ک تو: گفت پوزخند با محمد

 دهیخواب یاجنب  هی بغل رفته که زن هی ؟ی ریبگ رو من

 !انداخته؟ پس حرومزاده بچه و

 

 مرز در که یصورت و سرخ یچشمان  با رهاورد

!  یناحساب مرد   بفهم رو دهنت حرف: گفت بود انفجار

 ! ؟یحروم  یگ یم یک به

 

 اما کردند سکوت  دو هر  که آمد دو آن سمت به مراد

 ... کردند یم دوئل گریکدی با چشمانشان با

 

 یا  یدلخور دوارمیام دخترم خب: گفت  لبخند با مراد

 داخلش ما و بود جانم ارای میتصم نیا! باشه نمونده

 پس داره جا  چشمام جفت سر من ی نوه! مینبود لیدخ

 ! دیباش  نداشته ینگران بابت نیا از

 

 ها آن به فقط که بود  یعصب و جیگ  آنقدر رهاورد

 ...کرد یم نگاه

 



 با و بودند ستادهیا محوطه طرف آن شهال و یعل

 ...کردند یم صحبت گریکدی

 

  درون   ی  شرمندگ حس با ارای و زد صدا را ارای مراد

 ... گذشت او کنار از و کرد نگاه رهاورد به چشمانش
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~ 

 

  تکاپو در یهمگ و بود گذشته نوروز التیتعط

 ... بودند

 

 و کرد خارج  تن از را  کتش تیعصبان با کوروش

 لشیاست بند ساعت..کرد زانیآو یصندل  ی دسته یرو

 ...گذاشت زیم یرو و آورد در را



 

: کرد وصل یمنش به و  برداشت را ز یم یرو تلفن

 !من اتاق ادی ب بگو یاحیر مهندس به یسمائ خانوم

 

 !خبر؟ چه: گفت و شد  اتاق وارد دانا  بعد قهیدق پنج

 

 عکس  یسر هی رفته!  کرده ییکارا ه ی یمنصور_

 !  کرده تموم ما شرکت اسم به رو یغاتی تبل مبتذل یها

 

  یخبر ما به! ؟یدون یم کجا از تو: دیپرس َشک با دانا

 !دهینرس

 

  یکیخ نیا من  دانا..گفت و  زد زنگ دوستام از یکی_

 !من برا نذاشته اعصاب! ترکونما یم رو

 

 ! نخور حرص تو کنم یم درستش من یاوک: گفت دانا

 



  زیم یرو اش اشاره انگشت با و دیکش یپوف کالفه

  نیدلو و رهاورد ی هیقض هم هنوز..بود گرفته ضرب

 ...بود  نگذاشته انیم در یکس با را

 

 یروح حال..بود مانده کرج یالیو در را  روز چند نیا

 یا خورده و سال دو بعد است سخت..نبود  خوب اش

 ! یدار فرزند کی یبفهم

 

 ینم که  بود دهیفهم کردن فکر همه  آن بعد حاال و

  دو نیا د یبا رهاورد! بکشد دست اش بچه از تواند

 !دیبا..کند جبران ش یبرا را سال

 

 شده باعث  شیها یمشغول ذهن و یپرت حواس نیهم

 شانیبرا و ببرد جلو را  شیها نقشه  یمنصور بود

 ... کند  درست پاپوش

 

 را کتش و چیسوئ و کرد جمع  را زیم یرو  یها کاغذ

 کار ییجا هی رم یم من: گفت دانا به  رو و برداشت

  رو خاج« هفت » پروژه بگو  ایدر به..گردم یبرم دارم



  بگو بزن زنگ هم ایج،کیگ ی پسره اون به..کنه هندل

 !بود التیتعط  تو یهرچ بسه..عقبه شرکت یکارا ادیب

 

 یم حرف حرص با و بود یعصب لحنش و حرکات

 !راحت التی خ برو! باشه: گفت یآرام لحن با دانا..زد

 

  راحت التیخ نیگفت انقدر: رفت در کوره از کوروش

  رفته اروی! گهید شرکت به نیدیر که راحت  التیخ

  هنوز شما کال یراد ریز برده رو شرکت  تیث یح و ابرو

 ! راحت  التیخ دیگ یم

 

 باشه: گفت و برد باال می تسل منظور به را دستش دانا

 میکن یم درستش هم با ؟ی ریگ یم پاچه  حاال  چته..بابا

 !گهید

 

 را اش یشان یپ یرو یها  عرق یدستمال با کوروش

 ...ختهیر هم به  فکرم کمی من: گفت و گرفت

 



 رونیب شرکت از و شد رد ارید کنار از تعلل یب و

 ... زد
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 دوباره و برگشت  رانیا به ایدر که بود  شیپ روز سه

 او به کوروش که البته ! بود برگشته شرکت به

! بود رفتهیپذ را او یسخت  به و بود داده ماتومیالت

  خانه در شیعمو زن و  عمو با روز  آن بحث هنوز

 !داشت ادی به را  صادق حاج

 

 ی خانه سمت به..بود تنگ اش بچه یبرا دلش

 واحدش در یجلو بعد ساعت مین و  راند رهاورد

 ...ماند منتظر و زد را واحد زنگ..بود

 

 کوروش به ینگاه با و کرد باز را در یجوان زن

 ! کنم؟ کمکتون تونمیم..سالم: دیپرس



 

 !؟ینیدلو پرستار شما: گفت کوروش

 

:  گفت دیترد با و دیکش اش یروسر  یرو یدست ستاره

 !شما؟! بله

 

 !پدرشم من_

 

 ! بود مرده که نیدلو پدر..کرد نگاه او به جیگ ستاره

 

 !  دیاومد اشتباه کنم  فکر دیببخش_

 

 و داد هول را در کوروش که ببندد را  در خواست و

 !ادیب رهاورد بگو: گفت

 

  دینش مزاحم! ستین خونه خانوم: گفت ترس  با ستاره

 !شدن فوت  خانم نیدلو مادر و پدر! آقا

 



دا؟_  د 

 

  صدا را ستاره که نیدلو سمت  به ها آن  یدو هر نگاه

 !زمیعز امیم االن: گفت ستاره..برگشت بود زده

 

 ..شد خانه وارد و داد هول را  در کوروش

 

  یچ یبرا ؟ یکن یم کاریچ  آقا آقا: گفت تند تند ستاره

 ! ؟یش ی م خونه وارد

 

  نرمش صورت یدلتنگ با و کرد بغل را ن یدلو کوروش

 به سبزش و درشت  چشمان با نیدلو..دیبوس را

 دیبوس را چشمانش یرو کوروش..بود رهی خ کوروش

 !چشمات مامانته هیکپ من؟ جان  : کرد زمزمه و

 

  یم شدن خونه وارد اجازه بدون ییآقا هی خانم؟ الو_

 ! نهیدلو پدر گن

 ............................_ 



 ! اومدن زور  به خودشون ندادم راهشون من خانم_

 ..........................._ 

 ! چشم_

 

 ... بود رهیخ او ی مکالمه به پوزخند با کوروش

 

 منو یبچه  خونه نهیبش کممی یگفت یم  خانمت به_

 !ستین بد کنه بزرگ
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  خانم نیدلو! یستین متوجه انگار شما آقا: گفت ستاره

  یگ یم شما بعد! ستنین  رستگار خانم  هیواقع ی بچه

 !ه؟یچ شما اسم! شماست ی بچه

 



 کوروش: گفت و انداخت باال ییابرو مغرور کوروش

 ! زرگر

 

 را مرد نیا اسم..کرد نگاه او به زیر چشمان با ستاره

 یم حرف هم با که یهنگام رهاورد و  شبنم زبان از

 !بود دهیشن ادیز زدند

 

 !انیم دارن گفتم خانم_

 

  یم: گفت و دیکش نیدلو  یموها  یرو ی دست کوروش

 ! یبر یتون

 

 کوسن تا رفت یم ها کاناپه سمت به کهی حال در ستاره

  من اما خوام یم عذر: گفت کند مرتب  را ها آن یها

 رو شما گفتن خانم ضمن در..رمیگ ینم دستور  شما از

 !نذارم تنها نیدلو با

 

 مثل منم کنه  یم فکر خانمت: گفت پوزخند با کوروش

 !چونمش؟ی بپ و بچسبم رو بچه که ام ی فرار خودش



 

 تن..نشاند ش یپا یرو را ن یدلو و نشست کاناپه یرو

 اش صدقه قربان دل در و فشرد خود به را نرمش

  موهبت نیا که داشت دوست را او چقدر خداوند..رفت

 ...بود کرده عطا او به را یاله

 

  یفرنگ توت عطر..دیکش مشام در را ش یموها  عطر

 !نیریش  و یخواستن همانقدر..داشتند

 

  الیخیب را خود اما دیشن را یورود در شدن باز یصدا

 !داد جلوه

 

 ! یبر یتون ی م تو ستاره_

 

 در و چرخاند ها آن نیب را  نگاهش شک به دو ستاره

 ...رفت و  کرد جمع را  لشیوسا آخر

 



  دنید با و گرداند خانه دور تا دور را نگاهش رهاورد

 شیرو به رو..رفت سمتش به مهیسراس کوروش

 ندادم اجازه بهت من! اطالعت محض: گفت و ستادیا

  یزمان درست..بدتر اون از! خونم یتو ی بذار رو پات

 ! ستمین خونه من که

 

:  گفت مسخره یلحن و داده باال یابروها با کوروش

  دوردور؟  گذشت خوش!  ریبخ دنیرس! زمیعز سالم

 

 کنار به را دستانش و  زد لبخند یعصبان رهاورد

  از هنوز! تو؟ یگ یم یچ: گفت و زد جک شیپهلوها

 به منو یزندگ  لگام یتون یم یکرد الی خ دهینرس راه

 ! ؟ یریبگ دست

 

:  گفت و زد پلک تند تند مسخره  یا چهره با کوروش

 ! ایگرفت باال یلی خ رها..نچ نچ

 

 تعصب با و کرد یجد را اش چهره  مرتبه کی

 منو ی بچه: گفت کننده محکوم یلحن  و شیصدا



 ینم که سرکار  ؟یر یم یگور کدوم  خونه یذاریم

 ونهیم در یکس یپا اگه! ینبود که مادرتم خونه! یر

 !میبدون هم ما بگو

 

 ! کوروش_
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  هم شمال تو: گفت تحکم با  و کرد صدا را او نام داد با

!  بودن یبد مادر به یکرد  محکوم منو! ی کرد نکارویا

 نظر من کردن یمادر  راجب یندار حق  گهید یول

 سالم و حی صح بغلت یتو  االن که یا بچه نیا! یبد

 زدم میجوون و جون از! من..کرم بزرگش من نشسته

 نیبهتر..باشه نداشته یکمبود تا کردم کار رفتم

  از زیلبر قلبم اونقدر..گذاشتم ارشیاخت  در زارویچ

 چرا؟ یدون یم دمی م براش جونمو که عشقشه

 



 من چون:  گفت و شد رهیخ کوروش اهیس چشمان به

 منت! عمرمه ی همه! جونمه بچم چون! مادرم کی

 منو و یبفهم دیبا تو  یول گم یم که یینایا ستنین

 !  ینکن متهم

 

 که نیدلو به و نشست ها  آن یرو به رو کاناپه یرو

 در که را سرش..شد رهیخ رفت یم ور کوروش  کت با

 هی یوقت: گفت و فشرد دستانش انیم بود دنیترک مرز

 و ره  یم ذاره یم و کنه یم حامله رو یزن مرد

 ... گرده یبرنم  گهید..و کنه ینم قبول رو  تشیمسئول

 

  و فاحشه  یش یم تو: داد ادامه و انداخت پا یرو پا

 اون یبرا یاسم چیه یول ! زاده حروم  شه یم بچت

 !نداره وجود برنگشته گهید و رفته که یمرد

 

 شهیهم..بود رهیخ او به ی ناراحت از یاخم با کوروش

 یوقت و آمد یم زن نیا سراغ  به پر توپ! بود نیهم

 نیا از یوا ! شد یم سالح خلع دید یم  را چشمانش

 !سوزش جگر یها حرف با دختر



 

  یب من   بمون منتظر  گفتم بهت! نکردم ولت من_

 و تره جا دم ید یول اومدم..گردم یم بر  سرم ر  یپدر،خ

 ! ستین بچه

 

  یم منتظر یک   تا: گفت ی محسوس بغض با رهاورد

 نیوالضال  تا و ومدیم باال شکمم که یوقت تا موندم؟

 امروز» گفتم یه ! کردن؟ یم  خطابم فاحشه

 گول خودمو یه اد«یم حتما فردا ادی ن اد،امروزمیم

  بچه  نیهم  کو؟ یول دادم یواه دیام خودم به یه زدم

 برداشته ارویدن منمت منم و نشسته بغلت که رو یا

!«  کاشتمش برات من!گذاشتمش دامنت تو من» که

 ! کن سقطش  گفتن نفر صد

 

  و کرد یم رشد سرعت به شیگلو در  که یا غده با

  هر یحاملگ: گفت داشت را او کردن خفه قصد ایگو

  خوشحال و ارزش با  و خاص براش انقدر یدختر

  یم کیتبر بهش رسه یم بهش یک هر که کنندست

  که! بودم فرار حال در رو ماه نُه نیع من یول گه

 با رستگار استاد دختر بگن و بفهمه یکس مبادا



 خودش برا و کرده دوزرده تخم دیسف  ی شناسنامه

 !آورده  باال کوه

 

 دوران یتو: داد ادامه و دیکش شیگلو به یدست

 کمک بهش  و کنارشه مادرش  یدختر هر یباردار

  نداشت خبر روحش یحت مادرم ؟یچ من یول کنه یم

 درد از داره شمال تو و خارج نرفته دخترش که

 !رهیم یم هاش  استخون
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  یلیخ: گفت و کرد نگاه کوروش به ین یسنگ بغض با

 بگم بهش..ضرر و جهنم» گفتم خودم  با ها وقت

  هم بچش  منو خاطر به کنه  یم ول زوی چ  همه حاملم

 ای زدم زنگ که بار هر یول!« گرده ی م بر شده که

 یزد حرف حوصله یب و آروم انقدر ا ی ینداد جواب

 سال صد بودم حاضر من! موند  دهنم تو حرف که



! کشت منو تو یها ی محل یب یول کنم  صبر برات

 هی ما بگم بهت  هم اگر گفتم خودم با بعدا! کرد دلسردم

  بچه خاطر به فقط یبرگرد بهم یبخوا و میدار دختر

 یم شکم هی که یبدبخت  یزنا نیا مثل شم یم! ست

  تو یزیچ نی همچ یول! کنن بندیپا شوهرشونو تا زان

 یکس به رو خودم من! ستین و نبوده من تیشخص

 برام زی چ همه از نفسم عزت چون کنم  ینم لیتحم

 !مهمتره

 

  اون ؟یدون  یم: داد ادامه و شد جا به جا   کاناپه یرو

  یزندگ گرگان ی خونه یتو و بودم باردار که ییروزا

  یدستم،رو نه،کفیآ یرو  صدبار یروز کردم یم

 نوشتم ی بکن فکرشو که  ل،هرجایموبا خچال،آالرمی

 یجلو  تا..دمیکش قرمز خط  دورش و نفس«  عزت»

 تو! رفته گذاشته گهید اون!جان بابا..که باشه چشمم

  برات زیچ هی بذار! باش داشته نفس عزت حداقل

  چشم و گوش باشه الزم اگر هم عمل اتاق یتو! بمونه

 زنده مغز  و قلب تا زنیر یم دور رو معده و یمر و

 رو کسم همه  و زیچ همه!  کردم کارو نی هم منم بمونه

 دونستم یم چون کنم حفظ رو نفسم عزت تا کردم فدا

 ! ندارم ویز یچ گهید اون جز به



 

 قاتل هی مثل: گفت و کرد پاک را چشمش کنار اشک

  خونه هی یتو کنن یم اعدامش ارنیب رشیگ اگه که

  مکانش که  مهمه یزندون  هی یبرا مگه! بودم یزندون

 ستیدو ی  خونه هی  ای باشه سه در دو سلول هی

 شکمم دنی د با و دنمید اومد پدرم که بار هر! ؟یمتر

  من! کردم لعنت رو خودم شد سرخ بناگوش تا چهرش

  به یخودخور و تعصب با بابام دمید که روزا همون

 !مردم زنه ینم پلک  و شه یم  رهیخ  چشکمم

 

 یم شترین کوروش قلب به و بود زهر کالمش

  مردمک دو انیم یزجر چه با اش زده  بهت نگاه..زد

 و باور  نا..آمد یم و رفت یم رهاورد یجنگل

 کنار از و برخاست  جا از فشرده گلو رهاورد! محزون

 را شی بازو خشونت  با کوروش که  شد یم رد او

 ...گرفت

 

  با رهاورد..نشاند کنارش و دیکش خود سمت  به را او

  ظیغ کوروش بود رهیخ او به متعجب و  سیخ چشمان

 اگه ه؟یچ حکمت مجازاتم؟ هیچ: گفت آلود عتاب و دار



 هی نیا! گهید مرگه تهش..خرم یم جون به ذلته

 یچ با! خودتون چنگ   مفت..بچم و تو یفدا جونمم

  به دم که ییچشا ای حرفات با ؟یُکش یم منو یدار

 نم؟ینب توشون رو اشک نم تا شونیدزد  یم ازم قهیدق

 ؟یلعنت یچ  مگه؟ مونده  برا یچ گهید
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  عجز با و کرد قاب دستانش انیم را رهاورد صورت

 زنم چون شده خراب سرم  رو ایدن ساله سه: گفت

  از رو زمیچ همه من! دارم بچه هی دمیفهم االن! رفته

  یشکل چه اومد ایدن به یوقت بچه دمی ند! دادم دست

  و بره ضعف براش دلم تا بغلم تو ندادش پرستار! بود

 هیگر و ها  خنده! پرستار دست کف بذارم یمژدگون

 حسرتم از پر من! دمیند خوابشو! دمیند هاشو

  تا خونه  به بستم لیدخ روز چند! داغونم! رهاورد

! شد تنگ براتون دلم فقط یول کنم کاری چ کنم فکر

 درست و کردن فکر قدرت  هم یدلتنگ با آدم مگه

 االن یعنی کردم فکر خودم با داره؟ رو گرفتن میتصم



 دن؟یخواب خورن؟ یم  غذا کنن؟ یم کار یچ دارن

  کنن؟ یم یباز ای گردش رفتن

 پاپوش برام دشمنم که نمونده برام حواس و هوش

ر ه؟یچ یدون یم یول کنه یم درست  گهید! شدم س 

  و جر دانا با ومدمیم داشتم! ستین مهم برام یچیه

 و ستین شرکت  به حواستون شماها» که کردم بحث

 یول د«ید یم فنا به منو اعتبار و آبرو نیدار

 نیا یبرا فقط! نبود موضوع اون بابت از تمیعصبان

 سه نیا که  انگار! بود شده تنگ براتون دلم که بود

 و میکرد یزندگ شاد و نرمال خانواده هی  مثل رو سال

 !مینبود دور هم  از چوقتیه

 ! دلتنگ همونقدر

 

  و داد نوازش  شست انگشت  با را رهاورد ی گونه

 کنم یدور و  باشم متنفر ازت  خواستم چقدر هر: گفت

 ! شه ینم..نشد

 

  توانست ینم اما دیکش یم  پر شیسو به رهاورد قلب

  نکهیا فرصت  بار کی او..کند قمار او  با ندهیآ سر

 و هست به زد گند و داشت کند ثابت را خودش



  با که خشکاند  یجور را عالقه نیا ی شهیر..ستشانین

  نخواهد رشد نوازش  و نور و  آب  تریل تریل

 که عمل مرحله به است آسان گفتنش بخشش«..»کرد

  خاطرات تمام با جنگ  به ییتنها به دیبا یرس یم

 !  یبرو تلخت

 

 و آورد نییپا صورتش یرو از را کوروش  دست

  یلیخ اشتراک نقطه هی تو  و من نکهیا منکر من: گفت

  بچه نیدلو  امتیق ام  یق تا! شم ینم هست نمونیب یقو

 نیب یناگسستن وندیپ هی نیا و هستش تو و من ی

 ینم ؟یدون یم! میتون ینم  گهید تو و من اما..ماست

 نیب از ها  نیا ی همه..اعتماد،حرمت،احترام! شه

 ! شکسته ! رفته

 

 برگشت و  رفت طیبل او چشم دو انیم  کوروش نگاه

 اما بزند حرف تا کرد یم  باز را دهانش..بود گرفته

  به را او لحظه هر که پروراند یم گلو در یخار  انگار

 !کرد ی م تر کینزد شدن خفه مرز

 



  لرزش..شد بلند جا از دیکش یقیعم  نفس رهاورد

 یبرا یتوان اما کرد یم حس را سستش  یپاها

 !نداشت آن از یر یجلوگ

 

 روان و روح سر ییبال چه رفتنش با که بفهمد بگذار

 ! آورده او جسم و
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 تا فشرد هم یرو محکم را چشمانش و دیگز لب

 یبهداشت سیسرو سمت به..نشود ری سراز  اشکش

 اشک اما دیکش خود صورت  و دست به یآب..رفت

 یرو که بود  ها آن لیس! بودند تر یقو او از شیها

 !  شد یم ری سراز اش برجسته ی گونه

 

 نا و داد هیتک ییروشو  سنگ به را دستش دو

  یجلو را دستش..شد بلند هقش هق یصدا خودآگاه



 دستش پشت..نرود رونیب شیصدا تا گذاشت  دهانش

 آب..نشست سرد یها  کیسرام یرو و دیگز را

 !روان هم   او یها اشک لیس و بود باز همانطور

 

  عروسک  با عالم الیخیب که نیدلو به غم با کوروش

  یم در او ی برا جانش..شد رهیخ کرد یم  یباز  شیها

 او از توانست ینم! کند رها  را او توانست ینم..رفت

 مادرش از را معصوم  طفل نیا نکهیا دل اما بگذرد

 ! نداشت هم کند دور

 

 یپ و رگ  از که کوچک موجود نیا از! بگذرد؟ یعنی

 ! هرگز! توانست ینم..نه! بگذرد؟ بود خودش  جان و

 

 !ماما؟: دیپرس و کرد نگاه او به نیدلو

 

 !  من قند   ادیم االن مامان: گفت ییخوشرو با کوروش

 



  که یبهداشت  سیسرو سمت به و برخاست  جا از

 ی تقه دو و ستاد یا در پشت..رفت بود آنجا در رهاورد

 ! خوبه؟ حالت: گفت و دیکوب  آن به آرام

 

  خوبم آره: گفت که دیشن را  رهاورد یدماغ تو یصدا

 !امیم االن

 

 هر..داد  تکان نیطرف به یسر و زد ی نیغمگ لبخند

 !شد  یم یدماغ تو شیصدا کرد یم هیگر وقت

 

 از ملتهب و سرخ نسبتا   چشمان با بعد قهیدق دو

  شیباال و قد  به ینگاه کوروش..آمد رونیب سیسرو

 نیدلو سمت به و گذشت او یجلو از رهاورد..انداخت

  دنبال که ییها پسربچه مانند هم کوروش ..رفت

 ... کرد  یم حرکت او سر پشت هستند مادرشان

 

  اتاق سمت به و دیکش آغوش در را ن یدلو رهاورد

 ... کرد یم دنبال را او همانطور هم کوروش ..رفت

 



 نگاه کوروش به آنکه بدون و گرفت پا ی رو را نیدلو

 !بخوابونمش خوام  یم: گفت کند

 

 !برو یعنی نیا

 

  و داد هی تک در چارچوب به و دیکش ی نفس کوروش

 تو که همونطور! بگذرم بچم از تونم  ینم من: گفت

 چه..دارم بچه که دمیفهم یک   نداره یفرق! یتون ینم

 جدا ازش  تونم ینم من! هیثان کی چه سال صد

 یدار رو حس نیهم هم تو مطمئنم مقابل در و! بمونم

 ! یکن یم درک کامال منو پس

 

 نیدلو یشانی پ  و رفت جلو و دیکش گردنش پشت یدست

  خواب جیگ و افتادند یم هم یرو مدام چشمانش که را

 ...رفت یآرام یخداحافظ با و دیبوس بود شده

 

 در یصدا و  انداخت نییپا  را سرش بغض با رهاورد

 ... دیشن شد بسته و باز که را یورود
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~~~~~~~~~ 

 

 و بود دستشان دیخر لیوسا که یچادر زن دو به ارای

 .. سالم:  گفت و شد کینزد زدند یم  حرف هم با

 

  یباال و قد  به ینگاه و شد جلب او به زن دو توجه

: گفت ارای که  دادند را جوابش یآرام به و انداختند او

 دیدون یم شما! زرگرم آقا حاج منزل  دنبال من

 ! کجاست؟

 

 یدار کار صادق حاج با: گفت بود تر فربه که یزن

  دختر؟

 

 !بله: گفت ارای



 

  هی کوچه یانتها: گفت و کرد دوستش  به ینگاه زن

  ها خونه ه یبق از..داره دیسف ینما! بزرگه باغ خونه

 !یکن داشیپ یتون یم راحت  بزرگتره

 

 !خدانگهدار ! ممنونم یلیخ: گفت ذوق با ارای

 

 ... شدند رهی خ او به شک به دو ها زن

 

 گفته طبق..رفت کوچه یانتها  سمت به  توجه یب ارای

  کنند یم ی زندگ یا محله چه در دانست یم ایک یها

 ...دانست ینم را قیدق آدرس اما

 

  امیپ و داد ی نم پاسخ ارای  ها تماس به ای ک ها روز نیا

 را او نیهم.. داد ینم یجواب و کرد یم ن یس را شیها

 دنبال به و  کند انتخاب را آخر راه تا بود کرده وادار

 !دی ایب  نجایا تا او

 



 زدن زنگ قصدش..ستادیا باغ خانه در  یرو به رو

 کوتاهش کت داخل از  را لشیموبا.. نبود خانه در  

  جوابش هم  باز..گرفت را ایک ی شماره  و کرد خارج

 !نداد را

 

  در   جلو من» زد امیپ و  گرفت گاز را  لبش ی گوشه

 باالخره تا مونم یم نجایا انقدر نییپا ی این! خونتونم

 !« یبش مجبور

 

 کرد برقرار را تماس..خورد زنگ تلفنش بعد قهیدق دو

 چه: دی چیپ گوشش در ایک یعصب و بلند یصدا که

 ؟ییکجا تو؟ یکرد یغلط

 

 تو اومدم  ؟یزن یم داد چرا  چته؟: گفت تعجب با ارای

 !  نمیبب رو

 

  از گورتو  ارای خونه؟ در جلو یایب گفت بهت یک_

 ! ستمین خونه من یکن یم گم جا اون

 



  من ؟یزن یم  حرف ینطوریا چرا: گفت بغض با ارای

 ! م یبزن حرف هم با اومدم فقط

 

 زودتر: گفت بود مشهود ش یصدا در که یکالفگ با ایک

 ! میزن یم حرف بعدا اونجا از برو

 

 ! باشه: کرد زمزمه بغض با ارای

 

 پشت را یمرد که کرد رفتن قصد و کرد  قطع را تماس

  عکس یرو از! کرد یته قالب دنشید با! دید سرش

  حاج! شناخت را او بود  داده نشان او به  ایک که ییها

 !بود صادق

 

 حاج که بگذرد او کنار از و کند رفتار ی عیطب  خواست

 دخترم؟ : گفت صادق
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 سمت به و گفت یلعنت دل  در بست محکم را چشمانش

 ...برگشت او

 

 دخترم؟ یداشت  یکار: گفت صادق حاج

 

 ! شدم یم رد  داشتم من! نه ..ن: گفت و  دیگز لب ارای

 

:  گفت و کرد نگاه او به هیسف اندر عاقل صادق حاج

  و بوده من  ی خونه دنبال یجوون دختر گفتن خواهرام

 ! کرده یم  جو و پرس

 

 ! داره؟ عمه مگه ایک: گفت عجله با و  فکر یب ارای

 

 دستش و شد گرد چشمانش! است گفته چه  دیفهم تازه

 ... گذاشت دهانش یرو را

 



  رهیخ او به اش چهره در  یرییتغ چیه ی ب صادق حاج

 باز را در و  چاندیپ قفل در را دیکل..دیکش ینفس و شد

 ... کرد

 

  داخل ایب: گفت صادق حاج که کرد رفتن قصد ارای

 !  دخترخانوم

 

 شده رمید  من ممنون نه..ن: گفت یدستپاچگ با ارای

 !برم دیبا

 

 !بفرما! دخترم رترید قهیدق پنج_

 

  قیآالچ به صادق حاج..رفتند خانه داخل  به او با ناچار

 ! گردم یبرم االن من نیبش شما: گفت و کرد اشاره

 

  و قیآالچ ی تخته یرو  ینگران و استرس  با ارای

 با را بود آورده در گچ  از قبل روز که ییپا..نشست

 ... داد یم  تکان استرس



 

 زد امیپ ایک به و کرد خارج بشیج از  را لشیموبا

 خودتو لطفا   دید تون خونه در یجلو منو بابات»

 !«برسون  زودتر

 

  یچا با..دیکوب یآرام به  را یورود در صادق حاج

 او مقابل را ینیس..آمد ارای سمت به ینی س درون یها

 و زد خود زانوان به یدست نشست کنارش و گذاشت

 ...دیکش یآه

 

 صادق حاج یرو از..بود رهیخ او به ی رچشمیز ارای

 ... دیکش  یم خجالت

 

 ! دختر بخور_

 

 ! ممنونم_

 



 ما دوران: گفت یآرام نسبتا یصدا  با صادق حاج

 یم همو  اگر پسر دختر! کرد یم  فرق روابطت

 اونا و ذاشتن یم ونیم در مادراشون پدر  با خواستن

 نداد دختر اوالد من به  خدا! جلو رفتن یم براشون

  در جلو یر یم پسر هی ی برا! من دختر   یجا  تو حاال

 ! ش؟ خونه

 

  کرد یم احساس که بود کنده را لبش پوست آنقدر

 سر و کرد قالب هم در را دستانش..است شده زخم

 ...انداخت نییپا
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 البد..دارم سروکار ادیز شما یساال و سن هم با من_

 دست ریز از زوج تا چند روز هر! یدون یم شغلمو

 یم رو  شما نسل بگم خوام یم! شن  یم رد من

!  گم یم رو پسرم نیهم اول! فهمم ینم  یول شناسم



 دارم قرمز خط یسر هی یول  ستمین یمنطق یب آدم من

 کم بهشون خودم یها بچه  مخصوصا.. یکس اگر که

 زمونه و دوره دونم یم! شم یم ناراحت کنن یتوجه

  هم با ها خانواده  نظر ریز دیبا شما یول شده عوض

 شما خود خانواده! یدزدک نطوریا نه..دی باش ارتباط در

  یباش ارتباط در یکس با شما  نکهیا از شه ینم ناراحت

 ! باشن؟ نداشته خبر اونا و

 

  آقا حاج: گفت خجالت با و دیکش  جلوتر  را شالش ارای

 !موضوع نیا از دارن خبر من خانواده

 

  شلوار  بیج از را  مقصودش شاه حیتسب صادق

 که نطوریا پس: گفت و آورد در  اش یا پارچه

 !  ستنین راحت من با من یپسرا  معلومه

 

  هی یول بگه بهتون خواست یم ایک! نه.. ن: گفت ارای

 ! اومد شیپ یمشکل

 



 ایک با یک   از: گفت و کرد نگاه  او به قیدق صادق حاج

 ! ؟یارتباط در

 

 یم یماه چند: گفت شرم  از رفته لیتحل یصدا با ارای

 !شه

 

 !ه؟ی چ قصدتون_

 

 نیا دنیپرس از صادق حاج منظور دانست یم که ارای

 و استرس با است ازدواج و یجد رابطه سوال

  سالمه ۱۸  من: کرد زمزمه یمحزون لحن با یمانیپش

 !  آقا حاج

 

 رهیخ دخترک  به رفته  باال یابروها   با صادق حاج

! خورد یم سالش و سن از  شتریب یکم اش چهره..شد

 ! سال ۲۱ ای ۲۰ مثال

 

 ! هان؟ گذراست یها یدوست نیا  از فقط پس_



 

 به یدست صادق که نداد نشان یالعمل عکس ارای

مونه  ما از منظورم.. ما: گفت و دی کش محاسنش ! َجد 

 ایدن به باغ خونه نیا تو نسل به نسل  زرگرا جدمون

 ایدن به نجایا منم یپسرا..کردن یزندگ و اومدن

 خوان یم گفتن و افتاد تنشون به کک نکهیا تا..اومدن

  یزیچ! گهید بودن پسر! کنن سوا شونویزندگ خونه

 یول رفت کوروش با هم ایک لیاوا! بهشون نگفتم

 نگران خودش ی گفته طبق ! خونه نی هم به برگشت

 !اعلم للّا  رو ش هیبق گهید بوده من ییتنها

 

 نیا تو بگم خوام یم: گفت و شد رهیخ  ارای به قیدق

 نیا تو ی رفت هم شما..شناسن یم رو ما همه محل

 کار یکرد جو و پرس ما  یخواهرا از دوتا از محل

 شناسن یم  همو همه نجایا چرا؟ یدون یم! شد تموم

 دختر هی کن تصور حاال!  رو گهیهمد  یآشناها یحت

 صادق حاج خونه سراغ  یامروز ظاهر هی با جوون

 !رهیگ یم داره بزرگم پسر تا دو قضا از که زرگر

 



  که حاال خب! بود بیعج  ارای یبرا یکم شیها حرف

 از ؟یساز داستان همه نیا و دنیپرس آدرس کی چه؟

 ! مردم؟ نیا بودند آمده کوه پشت

 

 !بده پدرتو تلفن شماره_
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 !د؟یببخش: گفت و  شد رهیخ او  به شوکه ارای

 

  اگر بده رو شماره که هیجد قصدت اگه جون  دختر_

 !نکن یباز  ما خانواده یآبرو  با که نه

 

 پدرش که بود گفته ایک! دیشن را قلبش شکستن یصدا

  کی حال نیع در و است  یجوانمرد و خوب مرد

 از پسر و  دختر یدوست که دارد ها قرمز خط یسر



 حاج هم حال نیا با ارای نظر از اما!  هاست همان

! نداشت را  بزند حرف نگونهیا او با نکهیا حق صادق

 ! داشت تنفر آن از که  یزی چ ر؟یتحق

 

  عجله با و  برداشت کنارش از را کوچکش فیک ارای

 ! خدانگهدار! شدم تونیناراحت باعث که متاسفم: گفت

 

 ! شد رهیخ دخترک به حرف ی ب صادق حاج

 

 هول از! شد رو در رو یکس با که کرد  باز را در ارای

 بود مقابلش که یدختر به..برداشت  عقب به یقدم

  یموها! بود رایگ و  جذاب اول نگه در..شد رهیخ

 چشم..بود رونیب شال از یکم پرپشتش و یپرکالغ

 ... بود افزوده اش چهره تیجذاب به اهشیس یها

 

 که نگذشت یچند..بود رهی خ او به زیر چشمان  با ایدر

  در که یی ها عکس طبق! برد یپ دخترک تیهو به

  دخترک که شد متوجه  بود دهید ها آن از نستاگرامیا



  مرده چشمان آن با! است تهیعفر آن ی زاده خواهر

 !  اشان برده شور

 

  از کوچه چیپ در و گذشت او کنار از عجله با ارای

 ! شد  دیناپد نظرش

 

 حاج دنید با و بست یآرام به را در و شد وارد ایدر

 رهیخ باغ کف یها زهیر  سنگ به متفکر که صادق

 ...رفت سمتش به زد یم حیتسب و بود

 

 ! عمو سالم_

 

  سالم: گفت  و زد یلبخند ا ی در به ینگاه  با صادق حاج

 !  بابا یاومد  خوش دخترکم

 

 خبر یب شرمنده: گفت و دی بوس را شیعمو دست ایدر

 ! گذاشتم جا  نجایا رو شرکت پرونده آخه! اومدم

 



 ! باباجان شدم خوشحال_

 

 رونیب اومد خونه از االن که یدختر نیا: گفت ایدر

 ! بود؟ یک

 

 یچ: گفت داشت اعتماد ار یبس ایدر به که صادق حاج

 !خواد یم خاطرشو من عقل کم پسر  نیا! واال بگم

 

 !ا؟یک: گفت ایدر

 

 ... داد تکان دیتاک به یسر صادق حاج

 

 و است رهاورد ی خواهرزاده ارای دانست یم که ایدر

  گاهیجا ناخواه خواه شوند کینزد خانواده نیا به اگر

 یخوب دختر: گفت لهیح و  یرکیباز شود یم سست او

 خوره ینم ایک درد به نظرم به! اومد ینم نظر به

 من! ها نشه سوتفاهم البته! زد یم بچه یلیخ! عمو

 دارم دوست ام نداشته  برادر مثل رو  ایک چون فقط

 !شه ینم مربوط من به وگرنه نگرانشم
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  با اجرت:  گفت و دیکش  ایدر یبازو به یدست صادق

 !انیم عقل سر.. انشاا منم یها بچه نی ا! دخترم خدا

 

 گفت لب ری ز و زد یپوزخند صادق چشم از دور ایدر

 !« ارمشونیم عقل سر»

 

 !مونده کارا! شرکت برم گهید من عمو_

 

 !زیعز خدا امان در_

* 

 ! ؟یبگ یزیچ  یخوا  ینم_

 



:  گفت و فشرد گاز پدال یرو  را شیپا تی عصبان با ایک

  تو یا یفکر یب دست از! بگم؟ تونم یم میزی چ مگه

 ! کلته؟ تو عقل تو ارای! شدم ریپ من

 بهت خواستم یم! گهید جوابتو دادم  یم مرگم خبر

 دم یاومد یپاشد هلک  هلک که بدم ریتقد لوح

 ! خونمون؟

 

  یدون یم اصال! یداد ینم جوابمو: گفت بغض با ارای

 !کنار؟ یگذاشت منو کال ای شد؟ یچ دادگاه

 

  بود کرده فراموش کل به را دادگاه ی هیقض که ایک

   شد؟ یچ: دیپرس

 

 !دیچیپ نیماش درون مقدمه یب ارای ی هیگر یصدا

 

 ارا؟ی: گفت و زد کنار را نیماش هول و  تعجب با ایک

 !؟یکن یم هیگر چرا شد؟ یچ

 



! بدبختم من! تنهام من: گفت یتر دیشد ی  هیگر با ارای

 ناراحت ازم شهال،باباجونم خالم،مامان کردم یکار من

  من! دن ی نم جوابمو هم نیروژ و نی راد یحت بشن

 !شدم خسته

 

 ! نه؟ ای شده یچ یگ یم: گفت مضاعف  ینگران با ایک

 

  انتخاب! کردم انتخاب دادگاه یتو من: گفت داد با ارای

 و ندهیآ تو  زدم گه من! بمونم بزرگم پدر شیپ کردم

 !میزندگ

 

 پدربزرگتو یچ یبرا: گفت یجیگ از  یاخم با ایک

 ! ؟ یکرد انتخاب

 

  ایک..دیکش و کرد خود یموها بند را  دستش ارای

  ه؟یچ ایباز بچه نیا چته؟: گفت و زد پس را دستش

 !نمیبب کن فی تعر آدم مثل

 



 ازم ذارم  یم! کودنم من: گفت یشد ی  هیگر با ارای

 ینم یول باشم یقو خوام یم من! کنن سواستفاده

 ! شه

 

 حرف منظور! بود رهی خ او به یجیگ با کماکان ایک

 !دیفهم  ینم را شیها

 

 !بشه؟ بهتر حالت یبر راه کمی  یخوا یم_
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  من: گفت یم انیهز و بود کما حالت در انگار ارای

  مامانم،بابام،خاله! ندارم رو چکسیه

 منو چکسیه! تو شهال، م،باباجونم،مامانییهام،دا

 ! ستمین مهم یکس یبرا من! نداره دوست

 



 یها دندان یال از که او  کیستریه یها  حالت به ایک

 مشت را لرزانش دستان و زد یم حرف  اش شده قفل

 یبرا و کرد نگاه دیکوب ی م شیزانو یرو و کرد یم

! باش آروم تو! زمیعز باشه باشه: گفت کردنش آرام

ت  همه ما   هممون یبرا تو ؟یشد وونهید! میدار دوس 

 ! یمهم

 

! نه! نه.. ن: داد یم تکان نیطرف به  را سرش ارای

 !  نییگو دروغ همتون! ن یگ یم دروغ

 

 سمت به و  گرفت چنگ در  را شیبازو  ینگران با ایک

 آروم: گفت و گرفت آغوش در را سرش..دیکش خود

  زیچ همه..زیچ همه! شه یم درست! خوشکلم  باش

  ارا؟ی باشه باشه؟ دم یم قول بهت شه یم درست

 

 شیصدا  از تنها نداشت شیها حرف از یدرک ارای

 ...گرفت یم آرامش

 



 فاصله خود ی نهیس از را او سر ایک  بعد قهیدق چند

 !؟یبهتر: گفت و داد

 

  دادن جواب یبرا یتوان واقع در..نداد یجواب ارای

 ! نداشت

 

 هم  هیبق..کرد ینم درک را او ای ارا،کی نظر از

  اوست یرو  که یفشار متوجه  کس چی ه! نطوریهم

 !نبود

 

 ! شده تنگ خالم یبرا دلم_

 

! رهاورد  خونه برمتیم خب: گفت ی مهربان با ایک

 !ببرم؟

 

  گهید خالم! نه: گفت و داد تکان نیطرف  به یسر ارای

 !کردم سرافکندش من! شده دیناام ازم

 



  دیناام ازت  چوقتیه رهاورد! ارای: گفت یکالفگ با ایک

  نویا خودت! کشه ینم دست ازت چوقتیه! شه ینم

 رو ضیمر  افکار نیا لطفا پس یدون یم من از بهتر

 !  نکن ذهنت وارد

 

  رهیخ ابانیخ به و کرد پنجره سمت به  را سرش ارای

 یم شعار  و است نشسته او کنار که ییایک نیهم..شد

 ولش است افتاده او یبرا  یاتفاق چه بفهمد اگر دهد

 ! کند یم

 

  خانه به رفتن و ارای  هیبچگ بابت هم هنوز  نکهیا با ایک

 نیا..نگفت ی زیچ اما بود یعصبان دستش از ها آن ی

 !بود بچه واقعا دختر

 

 ! ببرمت؟ کجا_

 

 !بزرگم بابا خونه_

 



 پدر ی  خانه سمت به حرف یب و زد  استارت ایک

 ... افتاد راه  ارای بزرگ

 

     🪐 

 240_پارت#           چهل_ستویدو_پارت #

 

 

 ~~~~~ 

 

 پرونده انیم  از را ۱۱۲۳ شماره پرونده عجله با ایدر

  اتاق سمت به و دیکش رونیب شده  یگانی با یها

 به رو و شد وارد یا  ضربه تک با..رفت کوروش

 تیاد و دی نوش یم قهوه  سکوت در که  کوروش یرو

 ... ستادیا کرد یم  چک را یپیکل

 

 !آوردم رو پرونده_

 



  آنکه بدون و کرد جا به  جا را ستمیس موس   کوروش

 !ممنون: گفت کند نگاه او به

 

 یعنی! آورد یم در شیرفتارها نیا با را  ایدر حرص

 !کرد؟ ینم نگاه او به که چه

 

  خواهش: گفت داشت حرص از یا هیما  ته که یلحن با

 ... یراست! کنم یم

 

 ادامه سپس و کند نگاه او به کوروش تا  کرد سکوت

 دانا با ایگو! شرکت ادیم افخم کامران امروز: داد

 ! کرده هماهنگ

 

  براشت چشمانش یرو از را اش یطب نکیع کوروش

 !اد؟یم یچ یبرا: گفت و

 

 فسخ یبرا: گفت و د یکش شیمانتو به یدست ایدر

 ! قرارداد



 

 و داد هیتک رنگش اهیس  چرخان یصندل به کوروش

 یبرا که نکردم حجت  اتمام باهاش من مگه: گفت

 ! غرامت مبلغ با اونم! اد؟یب سشی رئ دیبا فسخ

 

  انیجر  در من: گفت و انداخت باال  یا شانه ایدر

 ! کردم ینم کار شرکت زمان اون اصال! ستمین

 

  برو خودتم.. اتاقم ادیب بگو دانا به برو: گفت کوروش

  مردم ی شرمنده من کن کمک  یمحمد به  روتوش تو

  رو پروژه هنوز شرکته نی ا تو توریاد تا پونزده! نشم

 !ندادن لیتحو

 

 !یاوک:  گفت و داد تکان یسر ایدر

 

 مهندس: دیپرس یسمائ به رو و شد خارج اتاق از

 !  کجاست؟ یاحیر

 



 !همسرشونن شیپ: گفت یسمائ

 

 شیپ ادیب ی احیر مهندس بگو بخششون بزن زنگ_

 !داره کارش  زرگر مهندس

 

 ! چشم_

 

 نیزم یرو را کفشش ی پاشنه  حرص با ایدر

  تینها یب  شیپا پشت! ها کفش نیا به لعنت..دیکوب

 !بودند گرفته درد
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 طبقه..زد را دهم طبقه ی  دکمه و شد آسانسور سوار

 به مشغول آنجا تورهایاد گروه که بود تیاد بخش دهم

 ...بودند کار



 

  زرگر مهندس: گفت و رفت یمحمد زیم  سمت به ایدر

 !من به یبسپر  رو پروژه روتوش گفت

 

 ...دیبفرمائ بله: گفت یمحمد

 

 ... داد ای در به را شیجا و شد بلند ستمیس پشت از

 

  زنگ تلفنش که بود شده مشغول که بود یا قهیدق چند

 و دور به..دیگز لب و کرد نگاه شماره به..خورد

 به حواسش یکس که افتیدر یوقت و کرد نگاه اطاف

 ... کرد  برقرار را تماس ستین او

 

 ! آقا سالم_

 

 ؟ یاریب رشونیگ یتونست ؟ی کرد کاری چ_

 



!  نه هنوز: گفت و کرد هیبق  به ینگاه استرس با ایدر

! نبود یول زدم سر باشه کردم یم فکر  که جا چند به

 ! نبود یول رفتم هم عموم ی خونه  امروز یحت

 

  رو خودت  یخوا یم اگر! زودتر یکن یم یکار  هر_

  یازین ستممیس تو من! ی بجنبون دست  دیبا یکن ثابت

 !ندارم  پا و دست یب یآدما به

 

 !کنم یم داشیپ روزا نیهم ! آقا راحت التونیخ_ 

 

 !خوبه_

 

 کرده قطع را تماس که داد یم نشان بوق یصدا

 رونیب را  بود کرده ریگ اش نهیس در که ینفس! است

 ... داد

 

 یسمائ ی رو به رو و شد شرکت وارد افخم کامران

 ! میداشت قرار  یاحیر جناب با! ریخ به وقت: ستادیا



 

 دیبفرمائ! بله: گفت و داد تکان دیتائ به یسر یسمائ

 ! طرف نیا از

 

 تیهدا سالن  ی گوشه  اتاق سمت به را او دست با

 ... کرد

 

  استقبال به دانا..شد وارد و کرد باز را اتاق در کامران

 !دیآمدخوش  یلیخ: داد دست او با و آمد او

 

 زیم پشت دانا تعارفات با و کرد یتشکر  کامران

: گفت و چرخاند اتاق دور تا دور را نگاهش..نشست

 ! ارن؟ینم فیتشر  زرگر مهندس

 

  ی دفعه که بودن گفته: گفت  و انداخت  پا یرو پا دانا

 !ارنیب فیتشر یمنصور جناب  خود بعد

 



! انیم: گفت و خاراند  را شیابرو دو انیم کامران

 !کنیتراف  یتو  حتما
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 در را نگاهش شد اتاق وارد  یمنصور  بعد قهیدق چند

 !کجان؟ زرگر جناب: گفت و  چرخاند اتاق

 

  حفظ اما داشت حرص  کهیمرت آن از نکهیا با دانا

 شما! ارنی م فیتشر االن مهندس: گفت و کرد ظاهر

 !دیبفرمائ

 

 کوروش اتاق  سمت به و  شد خرج اتاق از خودش و

 ...رفت

 



 یم کار لشیموبا با و بود نشسته زیم  پشت کوروش

 ... کرد

 

 !اومد یمنصور_

 

 !امیم االن! باشه: گفت الیخ یب کوروش

 

  پشت از را  کتش کوروش.. رفت و داد تکان یسر دانا

 ها آن که ی اتاق سمت به و دیپوش و برداشت یصندل

  یمنصور با ابتدا همان که کرد باز را در..رفت بودند

 !کار دغل منفور   که یمرت! شدند  چشم در چشم

 

  یرو و  کرد سالم بدهد دست ها آن با آنکه بدون

  یمنصور آز  و حرص پر  نگاه متوجه..نشست یصندل

 ! بود خود به

 

  با که بود یکس کوروش باشد؟ نداشته حرص چرا

  و بود کرده لغزش  دچار را او گاهیجا کمش سن وجود

  یکار هر به دست او زدن کنار یبرا که بود یعیطب



 به نیقوان خالف  یها عکس کردن پخش یحت بزند

 !زرُمد شرکت اسم

 

  که همونطور: گفت و  کرد باز را پرونده یمنصور

  لیدال یسر  کی بر بنا ما رسونده اطالعتون به معاونم

 ! میکن یکش کنار  پروژه از میخوا یم یشخص

 

 معانتون: گفت و زد اش دکمه سر به ی دست کوروش

 نیا به پروژه نیا از یریکنارگ که رسوندن اطالع به

 دیبا که داره غرامت کار ی  انهیم در هم  اون ینیسنگ

 !د؟یبپرداز

 

 و کوروش..دیچیپ فضا در یمنصور ی خنده یصدا

 راه که یا  مسخره شینما و او به تمام تیجد با دانا

  سرفه تک با یمنصور.. کردند یم نگاه بود انداخته

  هیچ غرامت: گفت و کرد تمام را اش خنده یا

 !شما یمدار قانون یلی خ نکهیا مثل! مهندس؟

 



  یم دیکرد فکر نکنه: گفت تیجد همان با کوروش

 شما! د؟یکن  یریگ کنار یخسارت  چیه دادن بدون دیتون

 بر عالوه! دیکن ول راه  وسط رو پروژه دیدار قصد

 سود برابرش ده دیکرد نه یهز چقدر هر نجایا تا اون

  دیبکش  نهیبش ثمر به خواد یم کار که  حاال..دیکرد

 دو و  من! مونه؟ یم کاله یب نجایا یک سر کنار؟

 ! گهید کیشر

 

 یساختمون  ی پروژه کی ما کار: گفت و گرفت ینفس

 و کنار دیبکش  خواست  دلتون لحظه هر که ستین

 ما تا بره یم زمان یکل! دیبفروش رو سهامتون

 !میکن شما نی گزی جا رو یا  گهید شخص
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 تمام و کرد قالب کمر پشت را دستش و شد بلند جا از

 انصرافتون از ای! دیدار  راه دو: ستادی ا او یجلو قد



!  دی پرداز یم غرامت ای و دیکن یم نظر صرف

 !نهیب ینم یضرر ی کس ینطور یا

 

  من: گفت و دیکش کتش  یها لبه به یدست  یمنصور

 !مهندس کنم ینم پرداخت یغرامت

 

 !کرده ریگ  ارشاد به کارت دمیشن: گفت و زد  یپوزخند

 

  بکشد شیپ را موضوع نی ا زد یم حدس که کوروش

 یم درست: گفت الیخ یب و نداد نشان یالعمل عکس

 ! ستین مهم ادیز! شه

 

 !متون؟یتصم خب؟: گفت دانا

 

 !کنم ینم پرداخت غرامت که گفتم_

 

 باشه: گفت و بست را دستش جلو ی پرونده کوروش

 ! شم یم وارد یقانون راه از منم



 

 کار اگر..کرد یم نگاه او به یخودخور با یمنصور

 یم باال هم  گرشید یکارها  گند دیکش یم قانون به

 !آمد

 

  حرف راجبش افخم مهندس با: گفت و برخاست  جا از

 !میکن یم  پرداخت هفته آخر تا دیبزن

 

 کوروش..شد خارج  اتاق از یخداحافظ بدون و

 نیطرف به تاسف  ی نشانه به را سرش و زد  یپوزخند

  هماهنگ افخم یآقا با شما: گفت دانا به رو..داد تکان

 !کن

 

  زیم یرو از را تلفنش  و برگشت خودش اتاق به

 یصدا بوق چند از بعد..گرفت تماس شبنم با..برداشت

 ...دیچیپ لی موبا در شبنم

 

 !سالم_

 



!  سالم: گفت و داد زیم به را اش هی تک کوروش

 ! ؟یچطور

 

 ! شده؟ یخبر ! ستمین بد: گفت یآرام یصدا با شبنم

 

 دیجو یم را  لبش ی گوشه نکهیا با زمان هم کوروش

 !؟یزد حرف  رهاورد با روزا نیا: گفت

 

 معتقدم هنوزم نکهیا با! نه: کرد زمزمه  حزن با شبنم

  رو نمشیبب  نکهیا یرو یول دادم انجام رو  کار نیبهتر

 !ندارم

 

 یم فیتعر نبودم من که یزمان از رهاورد امروز_

 خودم از  شتری ب لحظه هر حرفاش دنیشن با..کرد

! منم داستان نیا یوال یه که انگار! دمیکش  یم خجالت

 مویزندگ خواستم یم یحت!  گشتم رو جا همه من شبنم

  مشکل یول  هست رهاورد که جا هر برم و کنم ول

 ! کجاست دونستم ینم که بود نجایا

 



  راه: گفت و  زد شیموها در یچنگ یکالفگ با کوروش

 !کنه ینم کار مغزم االن من! جلوم  بذار کار
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 به رو تیواقع که نهیا یبد انجام دیبا که  یکار نیاول_

 ! رها ی خونواده نطوریهم! ی بگ خونوادت

 

 به بگم یچ  من رفتهینپذ منو رهاورد: گفت کوروش

 ! بابام؟

 

 !نو؟یدلو ای یخوا یم  رو رها تو_

 

 !کنم؟ جدا مادرش از طفلو اون تونم یم مگه_

 



:  گفت بود نیهم سوال دنیپرس از قصدش که شبنم

  رو تاشون دو!یخوا یم بچت با رو رهاورد تو ؟یدید

 االن..بسه یکرد یکار کم یقبل یسر ی چ هر! هم با

 ! جبرانه وقت گهید

 

  دیبگو صادق حاج به چگونه..گرفت ی نفس کوروش

  بچه داشتن از نکهیا نه! دارد؟ ساله دو  ی نوه کی

 در ایح و شرم کی اما! نه باشد مانیپش با و ناراحت

 نیا نشود شیرو شد یم باعث که داشت پدرش برابر

! بکند را کار نیا دیبا اما..دیبگو پدرش به را موضوع

 ! بشود خواهد یم چه هر

 

 ~~~~~~~~~~~ 

 

 ینگفت کوروش به تو اگه! ادیشه نگو دروغ من به_

 ! گفته؟ یک پس

 

 در آنتن ایگو دیرس یم او به ریتاخ با ادیشه یصدا

 ! بود فیضع رازیش



 

 داشتم دوست یلیخ! گهید کن قبول نگفتم گم یم_

 نبود قسمت یول! باشما من گهیم بهش که یاون

 !شد کار به دست من از زودتر یکی! گهید

 

 ! خداحافظ  خب لهیخ_

 

 و افتاد ارای به ادشی کند قطع را تماس کرد قصد تا

 ! خوبه؟  حالش ؟یدار  خبر ارای از! کن  صبر: گفت

 

  ادیز میرازیش االن که ما! خوبه: گفت مکث  با ادیشه

 !ان خونه بابابزرگ و اون! ندارم خبرشو

 

 !خداحافظ : گفت و دیکش ینفس

 

 رهی خ  لشیموبا به متفکر و کرد  قطع را تماس

 گذشت با..بود تنگ اش خواهرزاده یبرا دلش..شد

 ذهن با توانست  یم و بود شده تر آرام یکم روزها



 یم حرف ارای با دیبا..شدی ندیب موضوعات به یبازتر

  ارای یآرزو! کند ول را بچه آن توانست ینم! زد

  کی یط در که بود شده چه ..بود ها آن کنار در بودن

 شوکه را همه دادگاه در  و شد عوض نظرش روز

 !کرد؟

 

 کرد یم جور  و جمع را نیدلو اتاق که ستاره به رو

 !برگردم تا بمون: گفت

 

 !چشم: گفت ستاره
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 و دیپوش را رونشیب  یها لباس عجله با رهاورد

 ساعت  نیا در و بود شنبه  سه..برداشت را چیسوئ

 آموزشگاه سمت به! داشت یمیش کالس ارای



 و کرد توقف  آموزشگاه یرو به رو بعد  ربع کی..راند

 ...شود تمام ارای کالس تا نشست انتظار به

 

 خارج   آموزشگاه از ها بچه بعد قهیدق ستیب

 ارای..زد  یبوق آنها انیم ارای دنید با رهاورد ..شدند

 تعجب با..شد چشم تو چشم رهاورد با و کرد بلند سر

 سوار کرد اشاره سر با رهاورد..کرد نگاه او به

 ...شود

 

 رفت نیماش سمت به اطراف و دور به  ینگاه با ارای

 نییپا را سرش و کرد سالم یآرام به..شد سوار و

 یم مشتش انیم محکم را اش کوله بند..انداخت

 !فشرد

 

 !سالم_

 

 !؟یهست فالفل ی هیپا: دیپرس و کرد روشن را نیماش

 

 ! خونه امیم کالس  بعد گفتم  بابابزرگم به_



 

  خبر: گفت و زد ییجلو نیماش یبرا  یبوق رهاورد

 !بهش دمیم

 

 !هوم؟: گفت و انداخت او به ینگاه مین

 

 !ام هیپا: گفت و کرد نگاه  ابانیخ به پنجره از ارای

 

  تنگ براش دلم! خوبه؟ نیدلو: دیپرس  بعد قهیدق چند

 ! شده

 

 !خوبه_

 

 را کمربندش رهاورد..کردند توقف یفالفل یرو به رو

  نویماش من  کن انتخاب  رو زیم برو: گفت و کرد باز

 ! نگیپارک ببرم

 

 ...رفت داخل به و شد  ادهیپ و داد تکان یسر ارای



 

  زنگ از پس و گذاشت نگیپارک در را نیماش  رهاورد

 ... شد یفالفل وارد مراد حاج به زدن

 

  یسراسر یها شهی ش کنار کنج در زیم کی ارای

: گفت و نشست شی رو به رو..بود کرده انتخاب

 !؟یداد سفارش

 

 ! آره_

 

 و دیکش جلو یکم را شالش و گرفت  ینفس رهاورد

 !؟یکن یم کارا ی چ خب: گفت

 

  انگار که ی کن رفتار یطور یخوا یم چرا : گفت ارای

 !  فتاده؟ین یاتفاق چیه

 



 بودند خودش چشمان همرنگ که یچشمان  به رهاورد

 کارتیچ! نگفتم یز یچ هنوز که من: گفت و شد رهیخ

ت؟ تو بخوابونم پاشم! کنم؟  ! کنم؟ سرزنشت ! گوش 
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 ی همه به  زدم گند من: گفت آرام یا  هیگر با ارای

! کردم خراب  زویچ همه من! یعل بابا یها یَدَوندگ

  یول یآروم یکن تظاهر یبخوا  هم چقدر  هر شما خود

  یعقل یب من چون یهست یعصبان دستم از! یستین

 دادم انجام رو درست کار من خدا به خاله یول! کردم

  ی بچه نیدلو که گفت یم جا همه  ادیشه وگرنه

 !  شماست

 

 ارای..شدند گرد همزمان  رهاورد و خودش چشمان

! بست را چشمانش  و دیکوب  دهانش یرو  را دستش

 از نیا و  زرگر صادق  حاج شیپ اش یسوت از آن



 لق دهان یاد یز روزها نی ا! رهاورد شی پ اش یسوت

 ! بود شده

 

 نیا ادیشه نکهیا در..بود رهیخ او به متفکر  رهاورد

 نیا  چرا اما نبود یشک گفته او به را موضوع

 !بود؟ گفته ارای به را موضوع

 

 !گفته؟ بهت نوی ا چرا_

 

 تا شد ینم باورم اصال اولش! راسته؟ پس: گفت ارای

 !کوروشه و تو ی بچه  نیدلو گفت بهم که یوقت

 

 هی یدار تو ارای: گفت او سوال به توجه یب رهاورد

 بابت نیا از من و یکن یم پنهون من از زویچ

 ! مطمئنم

 

 ؟ی کن یم یفکر  نیهمچ  چرا_

 



 فقط! دونم ینم: کرد یم نگاه او به دقت  با رهاورد

 !گه  یم نویا حسم

 

 ! ستین یز یچ نیهمچ_

 

 !؟یگفت یاونطور دادگاه یتو  چرا پس_

 

 یدگیرس بابابزرگ  به عموم! بود نیا انتخابم  چون_

 بهش کنه ینم درست غذا براش عموم زن! کنه ینم

  یم من! یچیه کال که ادمیشه! کنه یم  یاحترام یب

 اگر اون بر  عالوه! کنم  مراقبت ازش  و بمونم خوام

  گفت یم همه  به ادیشه کردم یم انتخاب رو شما من

 !شماست هیواقع ی بچه نیدلو که

 

 حرف یطرف از..بود رهیخ او به دیترد با رهاورد

 !نه هم یطرف از و آمد یم در جور عقل با شیها

 

  خاطر به ینداشت  حق تو یول: گفت و داد تکان یسر

!  بگه همه به بذار! بگه! ی کن خراب خودتو هیزندگ من



 دیفهم بفهمه خواست ینم دلم من که یآدم نیتر مهم

  بهم ویادیز  یها لقب موقعش به! ستین مهم برام هیبق

 !روش بعدشم به االن از دادن نسبت

 

 شانیرو به رو را آن یتازگ به گارسون  که غذا به و 

 دیبا که بخور: گفت و کرد اشاره بود دهیچ  زیم یرو

 ! میبر زودتر

 

 ! ؟یزد زنگ  بابابزرگم به_

 

 من شیپ امشب! بهش زدم  زنگ بودم  نگی پارک تو_

 !یمون یم

 

 ... شد خوردن مشغول و داد تکان یسر  حرف یب ارای
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 راه به رهاورد ی خانه سمت به شانیغذا اتمام از بعد

 ... افتادند

 

 !خبر؟ چه  ایک از: گفت او به ینگاه  مین با رهاورد

 

  و هست اونم: گفت و فشرد هم یرو را  چشمانش ارای

 ! ستین

 

  کرد یم احساس..کرد باز را کمربندش و گرفت ینفس

 ... است شدن خفه حال در

 

 ینم! زونی آو یدخترا نیا از شدم کنم یم احساس_

 رفتارا از من یول نباشه ی ز یچ نیچن واقعا دیشا دونم

 !  کنم یم  برداشت رو  یزیچ  نیهمچ ای ک یحرفا و

 

 ...بزند حرف   راحت تا کرد ینم نگاه  او به رهاورد

 



  بود روز چند  آخه..بزنم حرف  باهاش تا دنبالش  رفتم_

  در یجلو رفتم! شدم نگرانش! داد ینم رو جوابم که

! نمشیبب فقط در دم ادیب  بزنم زنگ بهش تا خونشون

 ها مدت  بعد و زدم اس ام اس! نبود خونه! نبود

  و توپ با..یمعمول جواب هی نه اونم! داد رو جوابم

! یبر یم آبرومونو محلمون یرفت چرا که تشر

  انقدر منم! دید رو من  باباش یول برگردم خواستم

 فنا به و  دادم دست از رو  زبونم کنترل که شدم هول

 !رفتم

 

  کنجکاو بود؟ دهید را او صادق حاج..دیگز  لب رهاورد

 نشان خود از  یرفتار  چه و افتاده یاتفاق چه بداند بود

 صادق حاج از کوروش که ییها فیتعر با البته! داده

 در رفتارش بزند حدس توانست یم یحدود تا کرد یم

 ! است بوده چگونه ارای مقابل

 

 یا کلمه تا ده از! کرد رفتار َهَول دختر ه ی مثل باهام_

 !بود نکن« یباز ما یآبرو  با» تاش نُه گفت یم که

 



:  گفت و دیکش صورتش یرو  بار چند را دستانش کف

  با یدختر» گفت حجاب بد بگه بهم شد ینم روش

  یم بهم چشه؟ من پیت مگه !« یامروز افهیق و پیت

 !  رمیبگ تماس باهاش بده باباتو شماره گه

 

 را حدس نی هم قایدق..داد  تکان دیتائ به یسر  رهاورد

 !  زد یم

 

 بدون که نبود درست هم تو کار حال هر در_

 هم صادق حاج! خونشون در جلو یرفت  یهماهنگ

! کنه سرزنش ای قضاوت رو گرانید که ستین یآدم

 !قرمزش خط یرو دیگذاشت پا ایک و تو فقط

 

 کوروش و شما! میدوست فقط  که ما! ؟یچ   شما خود_

 !دیدار بچه هی

 

  حیتوض یبرا یمناسب زمان االن..کرد سکوت رهاورد

 !نبود مسائل نیا دادن

 



 یم یعصبان هم کرد یم  فکر بچه نیا  رفتار به یول

  بلند کبارهی که چه یعنی! گرفت یم اش خنده هم و شد

 ! بود؟ خنگ! ا؟یک  خانه در یجلو رفته و شده
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 وسط که شبنم دنید با..دندیرس خانه به  بعد قهیدق پنج

 باال ییابرو..کرد تعجب کردند یم یباز نیدلو با سالن

 !سالم: ستادیا  ها آن یرو به رو و انداخت

 

 ... کردند یروبوس ارای با و کرد یآرام سالم شبنم

 

 ! کنم استراحت کمی اتاق رم یم من اجازه با: گفت ارای

 

 ! برو_



 

 بغل را نیدلو و آورد در  را شالش و  مانتو رهاورد

 ! خبر یب چه! یاومد خوش: کرد

 

 ! میبزن حرف اومدم: گفت و کرد نگاه او به شبنم

 

  رو زیچ  همه کوروش به و یرفت تو  نکهیا راجب_

 ! ؟یگفت

 

 ...بود رهیخ او به یحس هر  از یخال شبنم

 

 را نیدلو و  زد صدا را ستاره و زد یپوزخند رهاورد

 ...سپرد او به

 

؟ ی بچه نیدلو یگفت کوروش به یرفت  نکهیا_  یچ! تو 

 !مدال؟ ای لوح هان؟ دادن بهت

 



: گفت خانه در رفتن راه نیح و شد بلند جا از یعصب

 یب بهم بازم و یدید رو بدم حال! یدید  منو ترس تو

 ! یکرد ییاعتنا

 

 به! یکرد عادت تو: گفت و رفت در کوره از شبنم

 در رو ها مظلوم یادا بعدش و یکن اشتباه نکهیا

ز گوشه هی  یبر ! یاریب  دل برات هیبق تا یکن ک 

  خودت کمال و تمام که ی بود تو خود   ن یا! بسوزونن

 !  یکرد میتقد کوروش  به رو

 

  یتنگنا در رهاورد قلب گفت یم که ی ا کلمه هر با

 ...گرفت یم قرار یشتریب

 

 رو قتیحق دنبال نکهیا بدون که یبود  تو خود  _

 لطف بهت من! یکرد فرار ترسو ه ی مثل یر یبگ

  ا ی یباش ناراحت و یعصب دستم از االن دیشا تو! کردم

  تموم حقت در رو یخواهر من یول یکن سرزنش منو

 لمیف مگه! د یرس ینم جا چیه به دروغ نیا چون کردم

  و یخوب به و یکن میقا ازش رو اروی ی  بچه که هیهند

 یکرد یسع بار هی ؟یبد ادامه رو تی زندگ یخوش



  از ترسوها نیع فقط ای هان؟! ؟یکن کشف تویواقع

 خودت به رو تو دیبا  یکی! ؟یکرد فرار قتیحق

 هم تو مقصره کوروش  که یا اندازه همون ! اوردیم

 همه از و! بابات شتریب اون  از! شتریب  بلکم یمقصر

 !نگرفتم  جلوتو  اول همون از که..من شتریب
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  او به یپتک که انگار..بود رهیخ او به ناباور  رهاورد

 !  بود زده

 

 تو! یکن یزندگ درست بعد به االن از که ری بگ ادی_

  ید یم انجام که یعمل هر ! یستین تنها آدم کی فقط

 قرار الشعاع تحت رو خودت به وابسته یآدما یزندگ

  به دیبا گهید! بسه یکرد  فرار یچ هر االن  تا! ده یم

 یکن فکر  دیبا! یکن ایاح رو یزندگ نیا و یا یب خودت

 یم زمان چقدر ستین مهم! یریبگ میتصم درست و



 که نهیا مهم! سال ده چه روز ک ی چه  یخوا

 موضوع نیا  دیبا که یببر  یپ   نیا به! یبزن  استارتشو

 ! هیبق تالش  با بلکه یی تنها به نه! ی کن درست رو

 

  حرفاتو! دونم یم: گفت شبنم کرد باز دهان تا رهاورد

 من یجا  که تو»  یبگ یخوا یم االن! بََرم از

 !« ینداشت منو یها تجربه که تو..ینبود

 

  کرد یم نگاه او به بغض با که رهاورد یرو به رو

 اگر یول! نبودم تو یجا  من! آره: داد ادامه و ستادیا

  از تو مثل  چوقتیه باشم تو یجا که بود نیا بر قرار

 ! کردم ینم  فرار قتیحق

 نیا! یکرد که ییکارها تموم قبال در! یمسئول تو

 دیبا خودتم ی زد خودت یزندگ  به خودت که بود یگند

  کمکت بتونم چقدر هر راه نیا یتو منم! یکن درستش

 تو! برداشتم برات خودم هم رو قدم نیاول! کنم یم

  یمادر یادعا ! یکرد یم  فکر خودت به یداشت فقط

 تو  ی بچه! یبکن  ثابت دیبا یول دارن همه رو

 پدرت و تو نیا! خواد یم  تیهو! خواد یم شناسنامه 

 به ادتیز عشق از تو! دیدیدزد رو تشیهو که دیبود



  نیا! یگرفت یم میتصم کورکورانه یداشت نیدلو

 ! ست ین رسمش

 

:  دیغر کرد یم دادیب شیصدا در که یلرزش با رهاورد

 ! کرد انتیخ بهم اون یول

 

 !؟یدید چشم به مگه! ؟یدون یم کجا از_

 

 جوابمو..زد حرف سرد زدم زنگ که بار هر_

  هامون مکالمه نیب دخترعموش یصدا بار هر..نداد

  یچ هر اومد عموش زن! داد جواب ایدر بار ده..اومد

 کی سفر! سرم تو دیکوب و کرد بارم درومد دهنش از

 !کردم؟ یم کاریچ من! ومدین! ماه سه  شد ماهش

 

 ؟یکرد فرار یچ یبرا! گهید نجاستیهم  اشتباهت د  _

 !؟یباردار ینگفت بهش یچ یبرا

 

 مثل که نخواستم من! کردم حفظ رو نفسم عزت من_

 ! بچسبم  شیزندگ به انگل کی



 

  اون تو دمیر من یا : گفت تیعصبان و حرص  با شبنم

  من! یکن یم فشیتعر نفس عزت که ی مضخرف حس

 به یکرد دور اروی از رو بچه سال  سه دو گم یم

  هنوزه که هنوز! کاذب؟ مضخرف   حس ه ی ؟یچ یهوا

  نیا! لرزه یم دلش و دست وسط ادیم که تو اسم

 !  عشقه

 

 نیا تموم مقصر انگار که یزد حرف یطور تو_

 !منم اتفاقات
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 موقعش به: گفت و گرفت سرش به را دستش شبنم

  خواهم هم دوباره و زدم کوروش به رو  حرفا نیهم

! نه ییتو اتفاقات صد تا  صفر مقصر گم ینم من! زد



  ییجا از تو حماقت یول! میمقصر همتون،هممون

 ! یکرد کوروش می تقد رو خودت که شد شروع

 

 شوهرم که اون خوابن یم  پسراشون دوست با ملت_

 !بود

 

 حداقل! کنن؟ یم یخوب  کار یلیخ مثال!  گهید نیهم_

  بگه خانوادش به رو موضوع نیا کوروش یذاشت یم

 غلطو نی ا رمیگ اصال! یخورد یم رو گوه نیا بعد

  حامله حاال بود؟ یچ یبرا  شدنت حامله گهید یکرد

 یبرا بود؟ یچ یبرا شدنت در به در گه ید یشد هم

 !؟ینگفت  زویچ همه و ی نستاد یوا یچ

 

 حالش..کرد هیگر و زد چمباتمه  نیزم  یرو  رهاورد

 حرف با را  خودش سال همه نیا! نبود خودش دست

 نفر کی که حاال و بود زده گول غاز هی من صد یها

  بود دهیکوب  صورتش به  یلیس کی مانند را قتیحق

 !بود شده درمانده

 



 آغوش در را او سر و نشست کنارش شبنم

  برم قربونت: گفت و دیبوس را شیموها یور..دیکش

! تیزندگ به یزن یم گند ی دار نمیبب تونم ینم من! من

  خودتو ذارم ینم بشم من  داستان ی بده آدم اگر یحت

 ! یکن تباه

 

  به تحکم با و کرد قاب را  رهاورد صورت دستانش با

  تو رها؟ باشه باشه؟ کنارتم من: گفت و  شد رهیخ او

 یم درست رو  زیچ همه هم کمک به همه! یستین تنها

 !میکن

 

 ... کرد بغل را او هی گر با رهاورد

 

 بایتقر..کرد یم نگاه دو آن به سالن واری د کنار از ارای

 !بود دهیفهم را زیچ همه

 

~ 

 



 لیتبد بماند رهاورد شی پ ارای بود قرار که یشب کی

 !شد روز سه به

 

  کرد ادهیپ مراد  حاج ی خانه در یجلو را  ارای رهاورد

 !باش  خودت مراقب: زد شیرو به یلبخند و

 

  رفت خانه سمت به و فشرد هم یرو را  چشمانش ارای

 رهاورد یبرا یدست شد باز که در..زد  را در زنگ و

 ... شد وارد و داد تکان

 

 با ارای..شد خارج اتاقکش از یخانگ لباس  با ادیشه

  رازیش مگر مردک نیا..ستادیا حرکت از او دنید

 !نبود؟

 

 یم! یکند دل عجب چه: گفت و زد یپوزخند ادیشه

  شیپ یموند یم هم گهید ی هفته دو یک ی  هی یخواست

 !  جونت خاله

 

 ! نداره یربط تو به_



 

 را شیبازو ادیشه که بگذرد  او کنار  از خواست و

 فشرد هم یرو  را لبانش ارا ی! فشرد محکم و زد چنگ

 !دیاین در شیصدا تا

 

! ستی ن خونه یشکیه: گفت گوشش کنار ادیشه

 ! هوم؟ یباز میبر چطوره

 

 ...رفت برهیو یرو او لحن دنی شن از ارای تن
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 دستان دور و دیکش سرش یرو از را  شالش ادیشه

  به زور با را ارای و زد چنگ  را کمرش..چاندیپ خود

  سر به هیگر با ارای..کشاند اتاقش داخل  به خود دنبال



 ولم: زد یم  ضجه و انداخت یم چنگ  او صورت و

 !وونیح ! یعوض کن

 

 از عطش با و برد فرو او گردن در را  سرش ادیشه

 آن   از کمال و تمام را دختر نیا..دیبوس هوس یرو

 !دانست یم خود

 

 یاپیپ بوسه چند و گذاشت او ی گونه ی رو  را لبانش

 یم ُهل داشت  هالک زور که را او هی گر با ارای..زد

  یم عقب را سرش..کرد یم بارش راهیب و بد و داد

 ... دی کوب یم مشت او به و دیکش

 

 مادر یصدا و  آمد خانه در یصدا مکششان کش وسط

 هی ایب ؟ی ا خونه ادیشه: زد یم داد که بود ادیشه

 !کردم دیخر برسون  یکمک

 

:  گفت و برد یپشت در سمت به را ارای عجله  با ادیشه

 !باش  زود..برو برو

 



 را ساختمان و شد خارج یپشت در از عجله با ارای

 سهیک که دید را شیعمو زن وارید کنار از..زد دور

 یم  خود دنبال به نفس نفس با را دیخر یها

 خانه داخل به سپس شود وارد او تا کرد صبر..دیکش

 ...برود

 

 وارد عجله با و شد خانه وارد شیعمو زن از بعد

 نهیس  یرو را دستش..بست را در و شد اتاقش

 نی زم یرو و خورد سر وارید ی رو و گذاشت

 و  گذاشت دهانش یجلو را دستش..نشست

 ...خورد یم هم به خودش و ادیشه از حالش..ستیگر

 

 و کرد رها  آشپزخانه در  را دیخر یها  سبد بایشک

 کدوم ستین معلوم هم پسره نیا: زد ُغر رلبیز

 منو ایب  زنم یم زنگ که پدرشم او به ! هیقبرستون

  حاال  انگار! دارم« کار دارم کار» گه یم  خونه برسون

 !مونن  یم لنگش کارا نباشه سه یانگل ریسف

 



 ادیشه دنید با..شد وارد  و رفت ادیشه  اتاق سمت به

 را در خواست و گرفت ینفس  بود خواب  اتاق وسط که

 ... شد بود اتاق داخل در که یا پارچه متوجه که ببندد

 

  ارای شال..کرد نگاه آن به  و برداشت را آن یآرام به

 ! کرد؟ یم چه اد یشه اتاق در

 

  ادیشه به ینگاه و دستانش در شال به ی نگاه شک با

 اتاق در دخترک آن شال که داشت یمعن چه..کرد

 شود؟ دایپ پسرش یشخص

 

 یال ادیشه..بست را در آرام و شد خارج اتاق از

 نگاه بود بسته  که اتاق در به و کرد باز را چشمانش

 ...برگشت پشت به و دیکش یپوف..کرد

 

 یم غرغر  رفت یم خانه سمت به که همزمان   بایشک

 بچه وجب هی! دیسف چشم  اشهیح یب مادر   نهویع: کرد

 چه نیبب کن صبر کنه در به راه از منو  پسر خواد یم

 !بپزم برات یآش
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 ... بپزد ناهار تا رفت آشپزخانه به

 

 خانه وارد محمد و مراد حاج بعد ساعت مین

 از را کتش  و رفت همسرش استقبال به بایشک..شدند

 را شیرو و  انداخت مراد حاج  به ینگاه مین..گرفت او

 ...برگرداند

 

  استغفرللّا   رلبیز و دیکش ششیر به یدست مراد حاج

 ... کرد  زمزمه یا

 

 خانم؟ کجان ها بچه: گفت محمد

 



  دیبشور را  روتون و دست دیبر شما..اتاقاشونن تو_ 

 ! حاضره گهید ربع کی غذا

 

 غذا مشغول و نشسته زی م دور یهمگ  بعد ربع کی 

 یباز شیغذا با  مغموم ارای..بودند خوردن

 و کرد اش یعسل ی نوه  به ینگاه مراد حاج..کردیم

 !؟ییبابا ی خور  ینم یز یچ چرا: گفت

 

:  گفت و داد نشان لبانش یرو  یلبخند زور به ارای 

 !باباجون خورم یم

 

 رفت ادمی: گفت  لهیح با و  کرد دو آن به  ینگاه بایشک

  کردم یم مرتب  رو ادیشه اتاق داشتم که  امروز بگم

 ! بدم بهت کن یادآوری بهم حتما..کردم  دایپ رو شالت

 

 با که با یشک به زدندیم دودو که یچشمان  با ارای

 مراد حاج..دینگر بود رهیخ او به یامسخره پوزخند

  یمکرها از..کرد زمزمه  یا للّا  اال اله ال  و کرد یاخم



 وارد را یمنف  افکار خواست ینم..بود خبر  با زن نیا

 !کند ذهنش

 

 !افتاد دهن از غذا دیبخور: گفت و کرد صاف ییگلو

 

     🪐 

 253_پارت#          سه_پنجاهو_ستویدو_پارت #

 

 

  ییابرو و چشم  بایشک که کرد بایشک به ینگاه محمد

 رهیخ غذا به َسرخورده ارای..برگرداند را  شیرو و آمد

 ...بود

 

 اخم با که مراد حاج به ینگاه یچشم ریز ادیشه

  کجا از مادرش! یلعنت..انداخت کرد یم لیم را شیغذا

 ! شد؟ شال  آن متوجه

 



:  گفت و کرد  ارای به رو مراد حاج غذا  صرف از بعد

 !دارم من،کارت اتاق   ایب بعدا باز جون بابا

 

 ! چشم_

 

 مراد حاج..شد مراد حاج  اتاق وارد  بعد ربع کی 

 و برداشت چشمانش یرو  از را نکشیع  و زد یلبخند

 ! خوشگلم  دختر ییبابا بغل نیبش: گفت

 

 و دیبوس را سرش مراد..نشست  او کنار لبخند با ارای 

 !قشنگم؟ یخوب: گفت

 

 !جون مراد یعال: گفت و  زد طنتیش با یلبخند ارای 

 

 ... دیکش زانوانش به یدست و دیخند مردانه مراد حاج 

 

  با دادگاه از بعد که نشد: گفت  و کرد صاف را شیگلو

 !میبزن حرف مفصل هم



 

 مراد حاج..کرد نگاه رو روبه به و دیدزد نگاه ارای 

 من ی  دوستداشتن پسر محسن: گفت و گرفت ینفس

! نذاشتم فرق هام بچه نی ب وقت چیه شاهده خدا..بود

 !بود دستم یعصا..بود میتغار ته  محسن یول

 

 و شمیپ اومد یوقت: گفت و شد رهیخ دست دور به 

  خوشحال براش کنه ازدواج خواد یم گفت

  نیبهتر مایر..بده خانواده  لیتشک که بود آرزوم..شدم

 به که تو! بشه  بمونینص تونست یم که بود یعروس

! جونت خانم و من یزندگ تموم یشد یاومد ایدن

  دختر خاندانمون تو ما یدون یم  که همونطور

  بهشت تو گهید ما یاومد ایدن به تو یوقت..مینداشت

 !میبود

 

 بپرسه ازم یکی اگر: گفت و آورد در را حشیتسب

 روز گم یم مطمئنا   بوده یچ تیزندگ روز نیبدتر

 من اول کردم یم فکر شهی هم! عروسم  و پسر مرگ

 چرخ یول  رهی گیم رو  تابوتم ریز پسرم و رمیم یم



 ریاب و  ریاس رو هممون و دیچرخ وارونه روزگار

 !کرد

 

  رو ها بچه دادن دست از غم نتونست جونت  خانوم

 ! مرد و کرد دق روز ه ی و کنه تحمل

 

 تو: گفت و کرد نوازش را اش نوه ییطال  یموها

 رو یعل یدیرس یقانون سن به یوقت بود آرزوت

  دمینفهم من! مادرت خانواده شیپ یبر  و یکن انتخاب

 !کرد رییتغ نظرت دادگاه روز که شد یچ

 

 یم رو تو من : گفت بود رفته  لیتحل یکم که ییصدا با

 !نبودم من انتخابت دادگاه روز که دونم یم! شناسم

 

 !عاشقتم  من پدرجون نه: گفت عجله با ارای

 

 !بود بهتر حالت  اونجا تو یول! زکمیعز دونم یم_

 



     🪐 

 254_ پارت#           چهار_ پنجاهو_ستویدو_پارت #

 

 

 ! موندم؟ شتیپ نکهیا  از یناراحت_

 

  ی بنده دیبا  من! عسل؟ قند یگ یم یچ!  استغفرللّا _

 کنار در تو  مثل یا فرشته وجود از که باشم  یناشکر 

 !باشم  ناراحت خودم

 

 !بدونم رو لتیدل دیبا یول : داد ادامه و گرفت ینفس

 

 !بذارم تنهات خوام ینم_

 

 را اش دردانه ماه یرو  َحظ با و زد یلبخند مراد

  که بایشک! من برم دختر گل تو قربون: گفت و دیبوس

 !کنه؟ ینم تتیاذ

 



 عمو زن که یوقت تا! ستین مهم: گفت الیخ یب ارای

 به بخواد اگر یول کنم یم تحمل من داره نگه احترام

 !نمیش ینم ساکت من کنه  نیتوه مامانم

 

  تیسالگ هجده  از قبل تا:  گفت و داد تکان یسر مراد

  یسن به که االن یول یبود شمیپ خودم  خواست به

  به انتخاب ی ریبگ میتصم  یعقالن یتون یم که یدیرس

  ی خانواده  با یخواست که موقع هر! خودته ی عهده

 ! داشت  نخواهم یحرف من یکن یزندگ مادرت

 

 !ییبابا ممنون: گفت بغض با ارای

 

 ~~~~ 

 

  مبلغ تموم یمنصور  یجد یجد: گفت ری تح  با دیمروار

 !کرده؟ پرداخت رو غرامت

 

! ؟یچ پس: گفت و انداخت باال ییابرو مغرور دانا

 !؟یاوردین مانیا شوهرت یها ییتوانا به هنوز



 

 کار سرگرم که همکارانش به و دیخند  زیر دیمروار

 خودت از: گفت یآرام یصدا با و کرد نگاه بودند

 ! ؟یاحیر مهندس یکن کاریچ  ینکن فیتعر

 

  گمید یها ییتوانا شب: گفت آرام خودش مانند دانا

 ! دم یم نشون بهت هم رو

 

 !نمیبب بدو! ایح یب: گفت گرد چشمان با دیمروار

 

 ... افتاد راه به باال ی طبقه سمت به و زد  یلبخند دانا

 

 هنوز کوروش: دیپرس بود پیتا مشغول که یسمائ از

 ! ومده؟ین

 

 ! مهندس یآقا نه: گفت و برداشت  را نکشیع یسمائ

 



  قدم کوروش اتاق سمت به و داد تکان یسر دانا

 ... ستادیا حرکت از یسمائ یصدا با که برداشت

 

 !مهندس جناب خوام یم عذر_

 

 خانم: داد  ادامه یسمائ که برگشت سمتش  به دانا

 !دارن حضور مهندس  اتاق در زرگر
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 اتاق تو یچ یبرا ایدر: گفت و کرد یاخم دانا

 !کوروشه؟

 

  من: گفت  و کرد جور و  جمع را خودش یکم یسمائ

 مهندس که  گفتن خودشون  زرگر خانم! ندارم یاطالع



 چک رو ماهان ی پروژه ی  پرونده که سپردن بهشون

 ! کنن

 

 به شما  خب یلیخ: گفت و انداخت باال ییابرو دانا

 ! برس کارت

 

 یا پروژه نیهمچ مگه ! ماهان؟: گفت دل در و

 !م؟یدار

 

 ...گشود را در هوا یب و  رفت کوروش  اتاق سمت به

 

 از پرونده چند  که برگشت در سمت به شده  هول ایدر

  دانا به بودند شده درشت  که یچشمان با..افتاد دستش

 ...شد رهیخ کرد یم نگاه او به مشکوک که

 

  نجایا: گفت  و چرخاند اتاق دور تا دور را  نگاهش دانا

 !  ؟یکن یم کاریچ

 



  شود مسلط خود بر تا گرفت ینفس نامحسوس ایدر

 !گشتم یم پرونده هی دنبال بودم اومده: گفت سپس

 

 یسمائ با که آمد یم اتاق رونیب از کوروش یصدا

  کنارش از عجله با و کرد سالم ایدر..کرد یم صحبت

 ... گذشت

 

  باال ابرو دانا دنید با و شد اتاق  وارد کوروش

 !خبر؟ چه: انداخت

 

 ایدر که شد یچ: گفت و  شد رهیخ او  به متفکر دانا

 !کنه؟ کار نجایا دوباره خواست

 

 !؟یپرس یم چرا! ؟یچ یعنی: گفت کوروش

 

 یول! دونم ی نم: گفت و دی کش ششیر ته به یدست دانا

  داره کنم یم احساس! ندارم رفتاراش به  یخوب حس

 !کنه یم  یکار پنهون



 

 یم کار یچ! بابا کن ولش: گفت الیخ  یب کوروش

 من وگرنه کرد شمیپ یحاج سفارششو!  بکنه؟ خواد

 بار به مادرش که یفضاحت اون از بعد نداشتم قصد

 !شرکت  به گردونم برش آورد

 

 و غرامت یمنصور دمیشن: گفت و درآورد را کتش

 !کرده پرداخت

 

  معاونش ایگو..زدن زنگ  بانک از من  یبرا آره_

 ! داده انجام  را انتقال  یکارها  و بانک بوده رفته

 

 هیبق با خودت گهید! خوبه: گفت و داد تکان یسر

 ! کن هماهنگ  ُشَرکا

 

 ! راحت  التیخ_

 



! ستی ن یخبر ایک از  گم یم: گفت و کرد یمکث

 !پسر؟ نیا کجاست

 

  یکارها  از که من! بزنه سر هی ادیب قراره امروز_

 خواد یم لگد و چک هی..ارمینم در سر خر کره اون

 !کارخونه ماتیتنظ به برگرده تا

 

 نمیبب چاپ بخش رمیم  فعال  : گفت و د یخند آرام دانا

 !  ؟ی بار یکار..رسوندن کجا به  رو  ها پوستر

 

 به زودتر رو لبوردهایب  بگو یمسعود به برو نه_

 ! برسونه ها بچه دست

 

 ...شد خارج اتاق از و داد تکان یسر دانا 
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 اتاقش تلفن  که کرد یم  یدگیرس کارها به کوروش

 ...خورد زنگ

 

 !خانم؟ بله_ 

 

  یم اومدن یخانم هی مهندس جناب: گفت یسمائ

 !ننیبب  رو شما خوان

 

 !شون؟یلیفام_

 

  شیرو به رو فرد به خطاب که دیشن را یسمائ یصدا

 !فتون؟یشر یلیفام: دیپرسیم

 

 ! هستم  رستگار: گفت دیشن را یزن  فیضع یصدا

 

 ! هستند رستگار خانم مهندس جناب_

 



  رهاورد..شد انینما اش  یشانیپ یرو تعجب  از یاخم

 !کرد؟ یم چه  نجایا

 

 ! خانم داخل بفرستشون_

 

 ... کرد برخورد اتاق در به ضربه دو بعد هیثان چند

 

 ! تو ایب_

 

  کوروش..بست را در و شد وارد یآرام به رهاورد

  یمانتو آن با چقدر..انداخت او یسرتاپا به ینگاه

 بود اس ی یها شکوفه رنگ به که یبهار کوتاه

 ! بود شده تر یخواستن

 

 ز یآنال  را اتاق گر ید بار نگاهش با رهاورد 

 !نیبش: گفت کوروش..کرد

 



  آن یرو  و رفت ییطال دیسف مبل سمت به رهاورد 

  هی تا نجایا اومدم: گفت و  انداخت پا یرو پا و نشست

 به یقدم دیشا من درخواست نیا! بدم بهت شنهادیپ

 به اگر البته! باشه هممون یزندگ شدن بهتر سمت

 باعث شبنم یول اومدم ینم  جلو حاالها حاال  بود خودم

 رو اطرافم یآدما و کنم باز چشامو کمی شد

 فکر بعدش یول نجایا امیب  خواستم ینم  راستش..نمیبب

 پارک و کافه میبر مثال! نجا؟یا از بهتر یی جا چه کردم

 !؟یچ که

 

 ی همه با  یتقر: گفت اطراف و دور به ینگاه با

 هم رو خودم اون از شتریب..زدم بهت قبال حرفامو

  فراموشش راحت بتونم  که ستین یزیچ! دهی م آزار

  نکنم یادآوری خودم به گهید اگر کنم گمون یول کنم

 ! باشه خودم نفع به

 

 ... شد رهیخ او به و  انداخت پا یرو  پا کوروش

 

 نیبهتر: گفت و انداخت ریز به را سرش  رهاورد

  کنه یم میتقد را خودش  که یدختر گفت بهم دوستم



 کردم فکر کمی که خودم! حقشه  ادیب سرش ییبال هر

  آوردم رو ارزشم خودم من ! گه یم درست داره دمید

 !زدم تنم به یحراج  چوب و نییپا

 

 ازت رو بچه  تا یریبگ نیی پا دست نجایا  یاومد االن_

 ! رم؟ینگ
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 از هدفم  من: گفت و شد رهیخ او به محکم  رهاورد

  زخم و انداختن کهیت یول گم یم بهت رو اومدن نجایا

 یا گهید  بُعد از گفت شبنم! کنار بذار رو زدن زبون

 کردم یم فکر ها نیا از قبل تا..کنم نگاه ماجرا نیا به

 ! منم شده  واقع مظلوم که یکس تنها داستان نیا یتو

 

 داستان نیا  یتو یول: گفت و دیکش شالش به یدست

 ! من،تو،بابام! میشد  واقع مظلوم و  ظالم هممون



 

 ینم یول  بجنگم باهات خوام ینم: داد ادامه ینفس با

! باشه دوتامون شیپ نیدلو! کنم یزندگ باهات تونمم

 شیپ رو شی باق و بمونه تو شیپ هفته یروزها  نصف

 !من

 

 ! داره؟ شناسنامه بچه_

 

 !نه: گفت و داد تکان نیطرف به یسر  رهاورد_ 

 

! باش رو ما یزندگ: گفت و زد یپوزخند کوروش 

 اقدام ام بچه ی شناسنامه یبرا دیبا تازه سال سه بعد

  غش غش ا ی کنه ینم باور ای یبگ نویا یک هر به! کنم

 ! خنده یم

 

 و گرفتند  نشانه را رهاورد چشمانش درون یرها یت

  یاشتباه اگر من! باباته و  تو ریتقص نایا ی همه: گفت

 ...یبابا اون و تو یول ستادمیا یم پاش  بودم کرده هم

 



 ینامربوط حرف تا فشرد هم یرو را چشمانش

 ...نزند

 

 دلم به رو ام بچه حسرت! دینذاشت بابات و تو_

  هر! یباش رندهیگ میتصم یتون ینم تو نجا یا! دیگذاشت

 توش یزد گوه و یگرفت میتصم مونیزندگ  یبرا یچ

 !میکن  کاریچ گم یم من رو بعد به  نجایا از! بسه

 

  یجا و یچ همه به زدم گند تنه هی من یگ یم اگر_

 من اشتباه یخوا  یم چرا گه ید تو..گرفتم میتصم همه

 !؟یکن تکرار رو

 

 یدرد چه من یبفهم تا: گفت حرص با کوروش

 ! دمیکش یحسرت  چه یبفهم تا! دمیکش

 

 تو: گفت و دیکش صورتش به یدست کالفه رهاورد

 دلت به یچ   حسرت! یدار  بچه یدونست ینم یحت

 ! بود؟ مونده

 



 ! تو_

 

 ... ماند رهیخ او به مات رهاورد

 

  روزا نیهم  تو من: دیکش یپوف و دیدزد نگاه کوروش

  در اما..کم یم فیرد رو نیدلو ی شناسنامه یکارا

 قتیحق گفتن   تهیاولو تو برام که یکار تنها حاضر حال

 !هیحاج  به

 

 پدرت به یخوا ی م یچطور: گفت استرس با رهاورد 

 !؟یبگ

 

 ! ییجورا هی  گم یم: گفت  و انداخت نییپا  سر کوروش

 

 و کرد یاخم کوراش..شد وارد ایک و شد باز اتاق در

 !یبزن در دمینشن گفت
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:  گفت و کرد بدل و رد آنها انیم را متعجبش نگاه ایک

 !سالم

 

 ... کرد سالم آرام رهاورد

 

 ! ؟یاومد ایک_

 

  رهاورد حضور   متوجه  نکهیا بدون و شد وارد ایدر

 چرا..گرفتم تماس باهات بار ده صبح از: گفت باشد

 ! و؟یگوش اون ی د ینم جواب

 

  کاناپه  یرو  رهاورد که ایک سر پشت به نگاهش

 ...ماند رهیخ او به خورده کهی و افتاد بود نشسته

 



 او به بودند یحس هر از  یخال که یچشمان  با رهاورد

 بودم ییجا: گفت و کرد صاف ییگلو ایک..شد رهیخ

 ! بدم جوابتو تونستم ینم

 

  بود رهیخ  رهاورد به که کوروش به  ینگاه ایدر

!  سالم: گفت و  نشاند لب یرو یتصنع یلبخند..انداخت

 !یاومد خوش یلیخ

 

 نگاه ی گرید یسو به و کرد سالم آرام رهاورد

 نداشته یبد رفتار او با رو در رو چوقتیه ایدر..کرد

 او از اما بود نکرده او  به یاحترام  یب چگاهیه ای

  مسبب مادرش و او اما نداند خودش دیشا! بود متنفر

 !بودند کوروش و  رهاورد یزندگ شدن خراب

 

  شیصدا و لحن در کرد  یم یسع که ی حرص با ایدر

 ایک! برسم کارم به رم یم من: گفت نشود انینما

 ! ایب شد  تموم کارت

 



 ها آن  به یگرید نگاه ایدر..داد تکان یسر ایک

 راه به اتاقش سمت به و  شد خارج اتاق از و انداخت

 ...افتاد

 

 انیم را  سرش و نشست آن پشت و بست را در

 ... گرفت  دستانش

 

 !  کرد؟ یم چه  شرکت در ی لعنت دختر آن

 بود صادق  حاج  ی خانه  در که اش خواهرزاده از آن

 !خودش از نیا و

 

  هستن جا همه یسم قارچ نیع: کرد  زمزمه رلبیز

 !  ایلعنت

 

 همان در و کرد خارج شی مانتو بیج از  را لشیموبا

 بهت! منه  یبرا کوروش: کرد یم زمزمه رلبی ز حال

 !یری بگ ازم رو اون گهید بار هی دم ینم اجازه

 



 یصدا بوق چند  از پس..گرفت را نظر مورد ی شماره

 !؟یکرد  دایپ! شد؟ ی چ: دیچیپ گوشش در مرد

 

 !سرمه تو یفکر هی یول! نه هنوز: گفت ایدر

 

 !شنوم یم: گفت کوتاه یمکث از پس مرد

 

 یراه هی  یخوا یم: گفت و زد یشرور لبخند ایدر

 اون خودش  یدستا با کوروش که کنم شنهادیپ بهت

 !دستت؟ تو بذاره  رو ها پرونده

 

 ! بده ادامه: گفت  بود شده مشتاق  که مرد
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 ایک و کوروش کنار از یآرام یخداحافظ  با رهاورد

 ...رفت و گذشت

 

 داستان: گفت و انداخت اتاق ی بسته در  به ینگاه ایک

 !ه؟یچ

 

  امیم امشب: گفت کند نگاه او به آنکه بدون کوروش

 !دارم حرف که باش توام! ی حاج  ی خونه

 

 !تونم ینم من نه: گفت ایک

 

 ! اونوقت؟ چرا: دیپرس ی شاک کوروش

 

 کنم نگاه ی حاج چشم تو شه ینم روم: گفت خجل ایک

 ! موندم یم یسام شیپ وقت چند نیا! داداش

 



 اخالق نیا از ایک! ؟یچ یبرا: دیپرس اخم با کوروش

  حرفتو آدم مثل! متنفرم یزن  یم حرف هی نس که گوهت

 !گهید بزن

 

 !دیفهم رو ارای و من داستان یحاج_

 

 !بگو کامل: گفت  کوتاه یمکث از پس کوروش

 

 یتون ینم یعنی: گفت و  زد شیموها  در یچنگ ایک

 !بود؟ یچ  العملش عکس یبزن حدس

 

 !د؟یفهم  یچطور_

 

 که بود یروز  چند ارای با: گفت درهم ی ها  اخم با ایک

  اونم..دادم  ینم رو تماساش جواب و بودم نیسرسنگ 

 بزنه حرف من با الشیخ به که خونه در  دم اومد پاشد

 اون و دش ید در دم یحاج ! یچ همه  به زد گند که

 !کرد رو  براش رو خشکلش اخالق



 

 بزنم حدس  تونم یم:  گفت و کرد ینوچ کوروش

 !  گفته بهش ایچ  یحاج

 

 کوروش که  داد تکان نی طرف  به یسر یناراحت با ایک

 شیپ یومدیم! ؟یسام ی  خونه یرفت یچ  یبرا: گفت

 !گهید من

 

 مسابقه و  نیماش طرح تا چند بود سپرده بهم یسام_

  میتا نیبهتر روز چند نیا  گهید بزنم براش زایچ نیا و

  منم که من ی  خونه ایب گفت بهم! بود  کار نیا یبرا

 ! رفتم

 

:  گفت باشد آورده خاطر به را یمهم موضوع ایگو

 !دیپرس رهاورد،شبنم دوست راجب ازم! یراست

 

  کجا از رو شبنم: گفت یجی گ یرو از یاخم با کوروش

  بار هی ففط دارم اطالع من که ییجا تا! شناسه؟ یم



!  باشگاه در   دم بود اومده شبنم که یوقت اونم دتشید

 ! باشگاه بودم برده رو ارید من که  یروز همون

 

 مسابقه یتو  یانگار! دمیپرس ازش من نه: گفت ایک

  و داده لوشون یکی ایگو! دنید گروید هم یرال

 !بستن فلنگو هم تا دو نیا سرشون ختن ی ر مامورا
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  نیا ره یم هنوزم خر کله اون مگه: گفت کوروش

 !رو؟ ها مسابقه

 

 خودش یول! بابا آره: گفت و داد لم کاناپه یرو ایک

 !رونیب بودخ دهیکش یسال چند گفت یم

 

 ! هاست خط نیا تو شبنمم  دونستم ینم_



 

 یسام اتفاقا: گفت و کرد باز  خودش یبرا یشکالت ایک

 !هاست مسابقه ثابت هیپا گفت یم

 

 ! نطوریا که: گفت و  انداخت باال ییابرو کوروش

 

  و برخاست  جا از دیجو یم  را شکالت که یحال در ایک

 !گه یم  یچ ایدر نمیب  برم من: گفت

 

 !نره  ادتی یحاج خونه شب_

 

  زتیعز  جون نکن تی اذ داداش: گفت یزار با ایک

 ! گهید

 

 اونقدرا بگم قراره که یز یچ! شه ینم ی زیچ  نترس_

 !بشه فراموش کنارش در تو موضوع که هست مهم

 

 !هیمرغ تخم بدجور  اوضاع داداش جون  _



 

 و کرد اشاره  اتاق در به ابرو و چشم با کوروش

 ! نمتیب یم شب: گفت

 

 ...رفت و زد یغر  لب ریز ایک

 

  او ی خانه در صادق حاج  یرو به رو بعد ساعت چند

 ... داد یم  تکان را شی پا استرس با  و بود نشسته

 

 صادق حاج  العمل عکس ای تیواقع گفتن از یترس

 گفتن راحت از مانع یذات  یایح و شرم ک ی اما نداشت

 ...  شدیم قتیحق

 

 !؟یدار  یخبر ایک از: گفت تیجد با صادق حاج 

 

 !یحاج برسونه رو خودش گفتم بهش_

 



 و آورد در شلوارش  بیج  از را حشیتسب صادق حاج

 !یبود دختر اون با شی دوست انیجر در حتما  : گفت

 

 !یحاج  بله: گفت  و انداخت نییپا  سر کوروش

 

 و من: گفت تحکم پر  یلحن و اخم  با صادق حاج

 ریش شما! م؟یآورد بار ینطوریا رو  شما مادرتون

  اون از اون! د؟یبش یاغی نطوریا که د یخورد سادات

 تو از نمیا شه یم دوست مردم دختر با ره یم که پسر

 زن پسرجان» که درآورد مو مادرت و من زبون که

ن ت! شنوا؟ گوش کو یول!« ری بگ  زن! ریبگ   رو س 

 راه خدا نی زم رو َعَزب هنوز  سال یاند و یس یکرد

ش  مگه عموت دختر ایدر نیهم! یر یم !  بود؟ چ 

 ! بَرورو خوش ادب با لکردهی تحص دختر

!«  بخونم ت ی محرم نتونی ب بزار جان پسر» گفتم یه

 دست انگشتر یشد یراض زور به!« نه» یگفت یه

 دستت حلقه ساعت هی خودت  آخرشم م یکن دختر اون

 ! ینکرد

 



  همش نایا!  نجایا ومدمین  حرفا نیا یبرا من یحاج_ 

 همه از  تر مهم یلیخ موضوع هی! مکرراته تکرار

  از شتریب  من  که داره وجود دیگفت االن که ییزهایچ

 !دارم نگهش خودم شیپ تونم ینم نیا
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 حاج و کوروش نگاه یورود در شدن باز یصدا با

 دهیکش آورد یم در را کفشش که ایک سمت به صادق

 ... شد

 

  انداخت نییپا را سرش یشرمندگ با پدرش دنید با ایک

 سالمش یآرام  به صادق حاج..کرد سالم یآرام به و

 ... گفت  کیعل را

 

  سکوت با صادق حاج..نشست  نفره دو مبل یرو ایک

 و دینوش آب یکم کوروش..کرد یم نگاه دو آن به



 شما! مهمه یلیخ بگم خوام یم که یموضوع: گفت

  یلیخ مثل راستش..دیهست من ی خانواده یاعضا تنها

 ! کنم آمادتون اول و کنم ینیچ مقدمه ستمین بلد ها

 

 !گم یم جمله هی یتو پس: داد ادامه و گرفت ینفس

 

 یم  نگاه او به یکنجکاو  با ایک و صادق حاج

:  گفت و کرد قالب هم در را دستانش کوروش..کردند

 !دارم بچه من

 

 مرز در یگشادگ فرط از  صادق حاج  و ایک چشمان

 !بودند حدقه از درآمدن

 

! ؟یچ تو: کرد زمزمه ی وحشتناک اخم  با صادق حاج

 !؟یگفت یچ

 

 ! ؟یگ یم یچ داداش: گفت یزدگ شوک و  تعجب با ایک

 



 یجا! ؟یگرفت  خون خفه چرا: گفت داد  با صادق حاج

  کی مثل یبزن زل من به ترسو بزدل   ک ی  مثل نکهیا

 !  بزن حرفتو مرد

 

  دو که دختر هی..دارم دختر  کی من: گفت کوروش

 ! مشهین و سال

 

 !ه؟یک مادرش..م: دیپر یم صادق حاج  پلک پشت

 

: گفت صادق حاج که بود کرده سکوت کوروش

 !حرومه؟ بچه! حرومه؟..حروم

 

 من ی بچه: گفت هم  یرو یها دندان با کوروش

 !منه یشرع زن! منه محرم مادرش! ست ین یحروم

 

 !ه؟یک..ک_

 



 نیا یتو ش ی آورد امروز که یدختر همون ی خاله_

 !یکرد  بارش حرفات  با و خونه

 

 بچه کدام از..کرد یم نگاه  کوروش به  تعجب با ایک

 !زد؟ یم حرف

 

  پاشو: گفت ایک به رو و  برخاست جا از  صادق حاج

 خورده یزهرمار البد! ببرش ریبگ رو  برادرت دست

 !گه یم یچ  ستی ن شیحال

 

: گفت و کرد علم قد پدرش یرو به  رو کوروش

 یحرف یبزن گول خودتو  یخوا یم! آقا حاج..یحاج

 دختر هی من! نخون کافر و  دروغگو رو  ما یول ستین

 و سالم زن هی مادرشم! شه یا خورده و سال دو! دارم

 ی نوه یکن قبول اگر! خودته پسر پدرشم! پاکه

 ! خودته

 

  در محکم هوا یب و کرد بلند را دستش صادق حاج

 ...دیکوب کوروش صورت



 

 !یحاج : گفت و رفت  سمتشان به  عجله با ایک
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: گفت و انداخت کوروش یپا  یجلو یتوف صادق حاج

  جمع آبرو ذره ذره من!  تو یبرا مادرت ریش فیح

 !دشیبد باد به شبه هی شما  که نکردم

 

 من: گفت و دیکوب اش نهیس ی قفسه به را دستش

 یول قائلم خودم از! سفره نیا سر آوردم حالل نون

 نون یا لقمه حروم کدوم ی سفره سر  از شما نکهیا

 ! اعلم للّا   رو دیبرداشت

 

! نکردم یهرزگ من: گفت  و انداخت نییپا  سر کوروش

 شیپ در رو شما راه! نکردم ام سفره وارد حروم نون



 آدم ی بچه از حروم نون داشتم اعتقاد چون گرفتم

  معتقد چون برنداشتم رو یکس کاله! سازه یم گرگ

 تو اگر یحاج ! رهیگ یم  رو آدم دامن مظلوم  آه بودم

 شتیپ مو از گردنم کردم یلقمگ حروم من یگ یم

! نذار یحروم  لقب من  ی بچه رو یول  تره کیبار

 یپ و رگ از بچه اون! نه  یپدربزرگش  که ییتو الاقل

 !رگاشه تو زرگرا  خون! خودته

 

 حاج! بسه داداش : گفت و دیکش را کوروش یبازو ایک

 !رمیبگ  فشارتو ن یبش شما بابا

 

  دستگاه با..نشاند مبل یرو را پدرش و کوروش

 !بود  باال..گرفت را صادق حاج فشارسنج،فشار

 

 ... داد او به و آورد را اش یرزبان ی ز قرص

 

 !بده  من به گرنیم قرص هی: گفت کوروش

 

 !ست؟ین همراهت  خودت قرص: گفت ایک



 

  قرص ایک..داد تکان نیطرف به ی سر کوروش

 با همراه و کرد دایپ  داروها ی سهیک از یسردرد

 ... داد کوروش  دست  به آب یوانیل

 

  ی خونه رم یم من: گفت و  برخاست جا  از کوروش

 ! یحاج شما خداحافظ  ! خودم

 

 یرانندگ حالت نیا با یتون ینم تو! کن صبر: گفت ایک

 !یکن

 

 با کوروش یها گرنیم دانست یم که صادق حاج

 ایک به رو  هستند همراه عضالت یگرفتگ و جهیسرگ

 !برسون رو برادرت: گفت و کرد

 

 فشارت بذارم تنها رو شما شه ینم یحاج : گفت ایک

 ! باالست

 



!  پسرجان خوبه: گفت و داد تکان یسر صادق حاج

 !باش  داشته رو برادرت یهوا تو

 

 ...دیچسب را کوروش بغل ریز و گفت یچشم  ناچار ایک

 

 !کوروش؟: زد صدا را کوروش صادق حاج

 

 ...برگشت پدرش سمت به  و ستادیا حرکت از کوروش

 

  و نمیبب رو مادرش که کنم یم قبول یوقت رو ام نوه_

 !رمیبپذ
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 !بله؟: ماند  منتظر و فشرد را زنگ ایک

 

 ! امیک_

 

 وارد ایک..کرد باز را  در یکوتاه مکث با رهاورد

 رهاورد واحد در یجلو بعد قهیدق چند و شد آسانسور

 یمرتب ظاهر با رهاورد و شد باز در ..کرد توقف

 ... داد سالم و ستاد یا شیجلو

 

 !تو؟ امیب تونم یم سالم: گفت ایک

 

 ایک..رفت کنار در یجلو از  حرف یب تعلل با رهاورد

 ... شد  وارد اللّا ی با

 

 و بود نشسته TV ی رو به رو که  نیدلو دنید با

 نیدلو..ستادیا حرکت از کرد یم  تماشا کارتون



 شده دهیچیپ شانیبرا یزندگ چقدر! بود؟ اش برادرزاده

 !بود

 

 و گرفت آغوش در را او و رفت نی دلو سمت به

  هنوز! بود یخواستن و ن یریش بچه نیا چقدر..دیبوس

  و کوچک  موجود نیا یعمو او واقعا! بود شوک در

 !بود؟ نیریش

 

 ! نیبش: زد تعارف و  شکاند را سکوتش رهاورد

 

  بود خانه ی جنوب ضلع در که یا کاناپه به  دست با و

  و نشست  کاناپه یرو او ییراهنما با ایک..کرد اشاره

 ! اومدم سرزده که دیببخش: گفت

 

 موضوع! شدم نگران یول! کنم یم خواهش_

 ! اراست؟ی

 

 به! نه فعال: گفت و داد تکان نیطرف به یسر ایک

 !  اومدم کوروش  خاطر



 

 !خب؟: گفت و داد تکان ی سر  یناآگاه سر  از رهاورد

 

 !گفت پدرم به رو تیواقع کوروش_

 

 اکنون..شد زانیآو و خت ی ر فرو یهور رهاورد دل

!  کند؟ یم او مورد در یفکر  چه زرگر صادق حاج

  اش خورده رپاکیش  پسر یپا ریز که بدکاره یزن

 پس بچه و کرده در به راه از را او و نشسته

 !انداخته؟

 

 عود گرنشیم بعد به روز اون از: داد یم ادامه ایک

 !دکتر میبر ادینم کنم یم یکار هر من کرده

 

 !خونه؟ یارینم رو  دکتر چرا_

 

!  کرده لج! کرد  رونشونیب هوار و داد با! بابا آوردم_

  کرد یم دعواش یحاج وقت هر بود نی هم  یبچگ از



  یم لج آدم و عالم با و  خودش ی خلسه تو رفت یم

 سادات مامان باالخره تا! اون از بدتر هم  یحاج! کرد

  هم االنش نیهم! داد یم شونیآشت و دنبالش رفت یم

 از و بخوره  بر بهم تا پره یم من به  قهیدق به دم

  حال اون تو تونم ینم من یول برم بذارم خونش

 ! کنم رهاش
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  الیخ یب اما بود شده حالش  نگران نکهیا با رهاورد

 !بکنم؟ تونم یم کاریچ من: گفت

 

 حرف کوروش با و یا یب کنم خواهش ازت اومدم_

 با داره! دکتر بره که یکن شیراض یتون یم تو! یبزن

 گردنش عضالت تموم! ُکشه یم رو خودش درد نیا

 ! کرده قفل

 



  ساخته یکار من از یول  ایک متاسفم:  گفت رهاورد

 ! ستین

 

  خوب اصال کوروش! نیدلو جون رو تو رهاورد_

 یرگا! کنم خواهش تو از اومدم ینم من وگرنه ستین

  داره فقط! دنه یترک حال در که بادکرده انقدر شیشونیپ

 ییبال هی ترسم یم! خوره یم قرص پشت قرص

 !ادیب سرش

 

  خانه به آخر..کرد او به ینگاه  یناچار  سر  از رهاورد

 ! چه؟ که برود کوروش ی

 ...اما

  نگران ایک  یها حرف با! نداشت قرار هم خودش دل

 را خودش خواست یم اما بود شده کوروش حال

 را کوروش به کمک ا،قصدیک جبر به که دهد بیفر

 !دارد

 

 !کنم یم خواهش ازت  رهاورد_

 



 !تنهاست نیدلو_

 

  نهیبب رو نیدلو دیشا اصال! گهید یاریم هم نیدلو_

 !دکتر مشیببر  نییپا ادیب طون ی ش خر از

 

 !داره؟ دکتر رهینم که رو گندش اخالق اون هنوزم_

 

 !؟یایم: دیپرس و زد  یلبخند ایک

 

 یم اتاق سمت به که  همزمان و برخاست رهاورد

 !شم آماده رم یم: گفت رفت

 

  که دیبوس را نیدلو ی  گونه محکم ذوقش از ایک

 !شد زدن نق با همراه نیدلو اخم موجب

 

 دیببخش! جان؟: گفت و داد تکان را او یکم ایک

 !کردم غلط..عشقم

 



 ! ؟یکن ینم  عوض رو  نیدلو یلباسا: گفت بلند ایک

 

 !کنم یم عوض امیم االن: گفت اتاق داخل از رهاورد

 

 ! کنم عوض من کجاست لباساش  بگو_

 

 !امیم االن خواد ینم_

 

 ...گرفت آغوش در را نیدلو و آمد رون یب اتاق از

 

  یا تابستانه کاله همراه  به یصورت_دیسف یسرهم

 شیپا را کوچکش یصورت یها یکتان..کرد سرش

  تا داد دستش به را خرگوشش عروسک و پوشاند

 ...ردینگ  بهانه
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  دو آن دنید  با ایک..شد خارج اتاق از نی دلو همراه به

 من به رو بچه بده: گفت و کرد تند  پا سمتشان به

 !یش یم تیاذ

 

  و کرد قفل را واحد در و سپرد او به را ن یدلو رهاورد

 ... رفتند ایک نیماش سمت  به هم با

 

 تهینش ی رنگ اهیس نیماش در که یمرد دو از غافل

 با مرد..زدند  یم چوب  را ها آن اهیس زاغ و بودند

 از پس و گرفت را نظر مورد ی شماره لشیموبا

  بچه هی با زنه االن نیهم! آقا سالم: گفت تماس اتصال

 !د؟یفرمائ یم دستور یچ! شدن نیماش سوار مرد و

 

 هیسا به هیسا رن یم که جا هر: گفت  خط پشت مرد

 ! بده خبر من به و  باش پشتشون

 

 !امر اطاعت_

 



  حرکت  ایک نیماش دنبال به کرد اشاره دوستش به

 ... کند

 

 چرا دونم ینم  هنوزم: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

 ! امیب باهات کردم قبول

 

 خوره یم بد که ینباش مونیپش! خدا تورو  الیخ یب_

  هم هنوز چون..مشخصه کامال سوالتم جواب ! پََرم تو

 !ید یم تیاهم کوروش به

 

 به ییتنها خودت بعد! آهان : گفت تمسخر با رهاورد

 !گه؟ید یدی رس جهینت نیا

 

 !یایب گفتم ینم  بهت چوقتیه نبودم مطمئن ازت اگر_

 

 توقف  کوروش ی خانه یرو به رو بعد ربع کی

  در که ی دیکل با را واحد و ساختمان  در ایک..کردند

 ... زد تعارف  رهاورد به رو و گشود داشت اریاخت



 

 عقب به قدم کی و بست را چشمانش  رهاورد

  یجلو خاطراتشان تمام خانه نیا دنید با..برداشت

 خنده یصدا..شانیها طنتیش..گرفتند جان   چشمانش

  تلخ خاطرات آخر در و دیچیپ یم آن در  که شانیها

 !خانه نیا در آخرش یروزها 

 

 ! تو؟ یاینم چرا: گفت ایک

 

  من..م : گفت و داد قورت  را دهانش آب رهاورد

 !شدم مونیپش

 

 ! مادرت جون نکن تیاذ: گفت وارفته ایک

 

 ! ؟ییتو ایک_

 

 ... خورد یسخت تکان کوروش یصدا دنیشن با

 



 !داداش آره: گفت ایک

 

 به یسر رهاورد که شود داخل کرد اشاره رهاورد به

 ... داد تکان نیطرف
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  و انداخت یتند نگاه اطراف  و دور به  شده یعاص

 ...دیکش خانه داخل به و گرفت را او یبازو

 

 !ایک! سایوا! عه!عه_

 

 یم ناز یدار ای گرفته تیباز: گفت حوصله  یب ایک

 ! داره؟ استخاره نمیا گهید تو ایب! ؟یکن

 



  کفش که همزمان و داد ُهل عقب به  را او رهاورد

 کال! ستاین هم تو ریتقص: گفت آورد یم  در را شیها

 !  دیا مالحظه یب یکیژنت

 

 حرف! نوچ نوچ: گفت و دیگز لب یمسخرگ  با ایک

 !   بد؟

 

 !رهیگ یم ادی بچه:  گفت و کرد اشاره نیدلو به

 

:  گفت طنتیش با ایک که کرد نگاهش حرص  با رهاورد

! هان؟ گهید ماست خون و  رگ از بچتم  که یانیجر در

 !شه یم شامل هم رو نیدلو یبگ ما به یهرچ

 

 !منه ی  بچه نیدلو_

 

  حاصل اما:  گفت طنتیش  با و انداخت باال  ییابرو ایک

 !منه برادر کاشت

 



 که واقعا: گفت و کرد لگد  را او یپا حرص  با رهاورد

 ! یشعور یب

 

!  آخ: گفت و گرفت دست در را شیپا کف و دیخند ایک

 !  بابا تر واشی

 

 دنبالش کنان یل یل ایک که گذشت کنارش از رهاورد

 ...دیخند و شد رهسپار

 

 تیوضع دنی د با و برگشت سمتش به یعاص  رهاورد

  زد یپوزخند بود گرفته دستانش انیم را  شیپا که او

 !کرد نازک چشم  پشت دخترها همانند ایک که

 

 ایخدا: گفت و داد تکان تاسف  یرو از یسر  رهاورد

 !صبر

 

  پشت از ایک که دیکوب کوروش اتاق به یآرام  ی ضربه

 یم توش که یاتاق! شهیقبل اتاق اون: گفت سرش

 !ه یکی نیا مونه



 

 بود رهاورد به متعلق قبال که یاتاق به دست با و

 ... کرد اشاره

 

  اتاق در یرو به رو و  دیکش یقیعم  نفس رهاورد

 ...ستادیا

 

 از ییصدا نظرش برخالف و زد اتاق در به تقه دو

 ... امدیدرن کوروش

 

  نگاه ایک به و گذاشت در ی  رهیدستگ یرو را دستش 

  که فشرد هم یرو دییتا به را پلکانش ایک..کرد

 همان از..گشود را ،دریگرید قیعم نفس با رهاورد

 آنقدر اتاق..دیچیپ مشامش در کوروش عطر ابتدا

 ینم را شیپا یجلو عمال   رهاورد که بود کیتار

 ... دید
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  او یکم رهاورد..افتاد هی گر به یکیتار  دنید با نیدلو

 ...شود آرام تا داد تکان آغوشش  در را

 

 کنار که دید را کوروش و شد روشن اتاق ناگهان

 با کوروش..است  برق زیپر به دستش و ستادهیا وارید

 ...بود رهیخ ها  آن به ریمتح و   متعجب نگاه

 

  هنوز که کوروش..کرد نوازش را نیدلو پشت رهاورد

 با..کرد نگاه ها آن به سوال عالمت با بود  متعجب هم

 دستانش انیم را آن دیکش سرش که  یناگهان ریت

 ... ُسرخورد وارید  یرو و گرفت

 

  بود شده  آرام گرید که  را نیدلو عجله با رهاورد 

 ...رفت کوروش سمت به و گذاشت نیزم یرو

 

  ینگران با و زدم چمباتمه کنارش دیرس او به یوقت

 ! رفت؟ جیگ سرت ؟ یخوب: دیپرس



 

 !ا؟یک: زد  صدا بلند و

 

 صدا را او  بلندتر گرید د،بارینشن ایک از یجواب یوقت

 ! سیه: گفت و دیچسب را  او یبازو کوروش که کرد

 

: گفت کوروش که کرد نگاهش تعجب با رهاورد

 !سرم تو چهیپ یم صدات

 

  تختت تو  ببرمت پاشو! خوب لهیخ: گفت رهاورد 

 ! بکش دراز

 

 ت لو از..برد تخت سمت به را او و دیچسب را شیبازو 

  خورد یم برداشتن قدم هنگام کوروش که ییها

 یم یسع کوروش..شد دشیشد ی جهی سرگ متوجه

 ...ندازدین او  یرو را وزنش ینیسنگ کرد

 



 ینازک ملحفه و خواباند تخت یرو  را او رهاورد

 !؟ یدار ازین یزیچ به: گفت و  دیکش شیرو

 

 !  بده رو قرصم: گفت یفیضع یصدا با کوروش

 

 ! نه قرص:  گفت رهاورد

 

 گهید! باشه؟ دم یم ماساژ سرتو: گفت و کرد یمکث 

 ! نخور قرص

 

  کنار رهاورد..بست را چشمانش و نزد ی حرف کوروش

 و گرفت ینفس..فشرد و گرفت چنگ در را شیمانتو

 ...نشست کنارش  و رفت  تخت سمت به

 

 عود گرنشیم وقت هر بود  کوروش با که گذشته در

 دوره کی  یحت..داد یم  ماساژ را سرش او کرد یم

 به فقط..بود دهید یگرنیم یدردها با مرتبط ماساژ

 !کوروش  خاطر



 

  عقب راه ی انهیم اما برد جلو را دستانش

  را چشمانش که او ی چهره به عجز با  ینگاه..دیکش

 کار نیا دیبا که رد قانع را خودش و انداخت بود بسته

 !دهد انجام او یبرا را
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 به و برد او  یها قهیشق سمت به را دستش دوباره

 و آمده بر  یها رگ از..داد ماساژ را ها آن یآرام

  درد و انقباض زانیم توانست یم شیها قهیشق سفت

 حرکات با یآرام به را دستانش..کند درک را او

  پلکان از..لغزاند یم او  یها قهیشق  یرو یدوران

  درد به یپ دندیپریم او دست حرکت هر  با که کوروش

 ...بردیم او

 



  منقبض گردنم کنار رگ..رگ:گفت درد با کوروش

 ! شده

 

 به راه که او گردن رگ سمت به را دستش رهاورد

 ... داد ماساژ و برد داشتند شیها قهیشق

 

  و اند شده تر نرم یکم شیها رگ کردی م احساس

 !ندارند  را هیاول یسفت و انقباض آن گرید

 

 به بود شده خسته عروسکش با یباز از که نیدلو

 !ماما؟: زد صدا را  رهاورد و رفت ها آن سمت

 

  کند متوقف را دستانش  حرکات آنکه بدون  رهاورد 

 !مامان؟ جان: گفت

 

 ! خسته ینین_

 

 !فته؟ یم زدن حرف  یتلگراف از  یک   بچه نیا_



 

  به! کهیکوچ هنوز: گفت  کوروش جواب در رهاورد 

 !شه یم  درست مرور

 

 ! مامان؟ یخوا یم یچ: گفت نی دلو به رو و 

 

 کرد اشاره خودش  سر به کوروش به ینگاه  با نیدلو

 !اوف؟ عمو: گفت و

 

  کهی رهاورد..نشست تخت یرو ضرب  کی کوروش 

  هول با و ماندند هوا در  حرکت یب دستانش خورده

 ... دیکش عقب را خود

 

 ! بابا  بگو! بابا! ه؟ی ک عمو: گفت ی شاک کوروش

 

 واقعا کوروش: گفت شده  گشاد چشمان  با رهاورد

  یم ینطوریا دوساله ی  بچه به! یشعور یب یلیخ

 ! گن؟



 

: آورد در را کوروش یادا و کرد کلفت را شیصدا

 !بگو ! بابا بگو

 

 بهم بعد به نیا از ید یم ادی بهش: گفت کوروش

 ! بابا بگه

 

 در را نیدلو و  شد بلند تخت یرو از حرص  با رهاورد

 ... شد خارج اتاق از و  گرفت آغوش

 

 !کجا؟: گفت و شد روانه او دنبال به کوروش
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  نجایا به اومدنم اولم همون از: گفت  لج با رهاورد

 یراض تا کرد ناله ُچس انقدر داداشت اون! بود تیخر



! دکتر یبر و یش ادهیپ طونی ش خر از تا امیب شدم

 بکش درد انقدر! کردم اشتباه دمی فهم االن یول

 ...تا..تا

 

 آنقدر..گشت فشیک دنبال به و نداد ادامه را حرفش

 که را یفیک که بود تی عصبان و شتاب با حرکاتش

 ! دید ینم را بود کاناپه یرو چشمانش  یجلو

 

  یریبم تا یبکش درد انقدر! بگو رو ادامش! بگو نه_

 !هان؟

 

  شیبازو و رفت  جلو کوروش که نزد یحرف  رهاورد 

 نیزم بذار رو  بچه: گفت و گرفت را نیدلو ..دیچسب را

 !دستت از  گرفت جهیگوگ

 

  برم خوام یم من! نجایا  اومدم که من  سر بر خاک_

 ! حاال نیهم..خودم  ی خونه

 

 !؟یبر  یخوایم کجا نگو شعر_ 



 

 !کو؟ بندت یخال داداش اون_

 

 نیبش رهاورد: وگفت کرد نگاه او به یعاص کوروش

  خشک منو خون انقدر! ستی ن سرجاش مغزم االن من

 ! المصب نکن

 

 مین با کوروش..نشت کاناپه یرو خاموش  رهاورد

 همراه به بود افتاده جوش و جنب از که او به ینگاه

 نیدلو..نشست کاناپه یرو بود کرده بغض که نیدلو

 ... دیبوس را سرش و گرفت آغوش در محکم را

 

 قلب که کرد نگاه کوروش به مظلوم ینگاه  با نیدلو

  ینطوریا: گفت و دیبوس را  او یشانیپ..د یلرز کوروش

 ! کنم یم دق  نکن نگاه منو

 

 آن با که بود بیعج..شد رهیخ دو آن  به رهاورد 

 او آغوش در یآرام به هم  هنوز نیکوروش،دلو رفتار

 فرد هر شک بدون! کرد ینم هیگر  و بود نشسته



  سرش یرو را نجایا نیبود،دلو کوروش یجا یگرید

 درک را پدرش  روز و حال  هم او ایگو! گذاشت یم

 !کردیم

 

 نیدلو همراه  به و برخاست جا از یآرام به کوروش 

  رهیخ ها  آن به ینگران با رهاورد..رفت  اتاقش به

 نیزم بچه با و برود جیگ  کوروش سر دیترسیم..بود

 ...بخورد

 

 زین خودش و گذاشت تخت  یرو را ن یدلو کوروش

 گوش با که را او ی قهیشق کنار..دیکش دراز او کنار

  استشمام را  تنش عطر و د یبوس بود ریدرگ عروسکش

 ...بست را چشمانش و کرد

 

 فرو یقیعم  خواب به هم کنار در دو هر بعد ربع کی

 ...بودند رفته
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 وارد دیخر ی ها سهیک همراه به ایک و شد باز خانه در

: گفت بود نشسته کاناپه یرو  که رهاورد دنید با..شد

 !دکتر؟ مشیببر یکن شیراض یتونست! شد؟ یچ سالم

 

  حالش کنم فکر! خوابه شازده  که فعال:  گفت رهاورد

 ! باشه بهتر

 

 کرد یم جا  به جا را دیخر یها سهیک که  همزمان ایک

 !بهتره؟ یچطور : دیپرس

 

 !خورد؟ مسکن باز: گفت  و کرد گرد را چشمانش

 

 تا چند  هی..نه: گفت و  برخاست شی جا  از رهاورد

 ! کردم ادهیپ روش بودم بلد  یخونگ روش

 



  ماساژ را کوروش  سر که دیبگو ایک به خواست ینم

 ! است داده

 

 ...کرد یتشکر رلبیز ایک

 

 را آن ی آرام به و رفت اتاق در سمت به رهاورد

 ... گشود

 

  گریکدی آغوش در که نیدلو و کوروش دنید با

 سرعت به و دیکش ریت اش ینیب رکیت بودند دهیخواب

 ... کرد پر را چشمانش  یفضا اشک

 

  در چارچوب به را دستش و ستادیا رهاورد پشت ایک

 ! دنیخواب بغل به بغل چه!  باش نارویا: گفت و گرفت

 

 ... شد  شل ششین و

 

 !بخوابن بذار! میبر: کرد زمزمه آرام رهاورد



 

 ...کرد ال مین را در یآرام به و

 

  و نتیکاب در را بود دهیخر او که یلیوسا ایک کمک با

 ...دیچ خچالی

 

 مصرف: گفت تعجب با یماکاران کارتون دنید با

 !؟ یماکاران همه  نیا خبره چه! تونه؟ ساالنه

 

  دیخر عمرم تو من! بابا دونمیچم: گفت الیخیب ایک

 !دیخر رفتم  شدم زده َجو هم دفعه نیا! ندادم انجام

 

 ... داد تکان یسر و دیخند  رهاورد

 

 !گم؟ یم_

 

 سفارش ی چ: گفت که شد رهیخ او به یسوال رهاورد

 ! گم یم رو شام ارن؟یب بدم



 

 یغذاها..یبد سفارش یز یچ خواد ینم:  گفت رهاورد

 بخوره نمک بدون یغذا فعال ..دارن نمک رستوران

 عود گرنشیم دوباره ره یم باال فشارش چون بهتره

 !کنم یم سرهم یزیچ هی خودم! کنه یم

 

 !گرم  دمت: گفت و زد  یلبخند ایک
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 آن از مرغ بسته دو و  کرد باز را زری فر در رهاورد

 نتیکاب در را  سوپ رشته وجو جست یکم با..آورد در

 تا دیچ  کانتر یرو را  سوپ لیوسا و  کرد دایپ باال

 سوپ هم ن یدلو به حایترج..بپزد سوپ  کوروش یبرا

 ! داد یم

 



 فر در را  آن و کرد آماده ای الزان ایک و  خودش یبرا

 ... شود آماده تا گذاشت

 

  یک  : دیشن را ایک یصدا که بود سوپ زدن هم حال در

 !؟یشد داریب

 

! االن نیهم: دیشن یم یسخت  به را کوروش یصدا

 !کجاست؟ رهاورد

 

 !آشپزخونه تو_

 

 !؟یبهتر : گفت ایک

 

 یاد یز زیچ که آشپزخانه سمت  به ینگاه مین کوروش

 ... داد تکان یسر و انداخت نبود معلوم آن از

 

 رفت جیگ  سرت بازم اگر! خداروشکر خب: گفت ایک

 !کنم خبر  دکتر بگو



 

 ...رفت یبهداشت سیسرو سمت  به حرف نیا از بعد و

 

  شتریب را آن نور یکم و  رفت اتاق سمت به کوروش

 ال مین را در و نترسد شد داریب بچه  اگر تا کرد

 ...گذاشت

 

 سمت  به اش یراحت  شلوارک و شرتیت همان با

 ... دید یآشپز  حال در  را رهاورد و رفت  آشپزخانه

 

  آشپزخانه  در را رهاورد گرید بار کی  نکهیا حسرت

 !بود مانده دلش در  ندیبب یآشپز مشغول اش

 

  مین رهاورد..رفت نکیس سمت به و کرد صاف ییگلو

 و سر به آب یمشت کوروش..انداخت او به ینگاه

  یبرا  اونجا: گفت وسواس با رهاورد که دیپاش شیرو

  سیسرو یتو  ییروشو! ست  آشپزخونه لوازم یآبکش

 ! هیبهداشت

 



  کرد خشک حوله  با را شی رو و دست الیخ یب کوروش

 ! بود ییدستشو ایک: گفت و

 

  داخل از را  ایالزان و کرد خاموش را گاز ریز رهاورد 

  یها برش با قهیسل با و مرتب  را آن و  کرد خارج فر

 یا مالقه سپس دیچ  یظرف داخل منظم و کوچک

  نسبتا   یا کاسه در را  سوپ حوصله  با و برداشت

 ...کرد جا بزرگ

 

 به که کوروش به ینگاه  با و شد آشپزخانه وارد ایک

  عجب به به: گفت کرد یم نگاه رهاورد حرکات

 ! ادیم ییبوها

 

  رهاورد که برد ای الزان یا  تکه سمت به را دستش و 

 زدن ناخنک: گفت و زد دستش به مالقه پشت با

 ! نیبچ رو زیم بدو! ممنوع

 



 اپن یرو رهاورد  که ییها  ظرف یا خنده تک با ایک

 نیاول خودش و گذاشت  زیم یرو را بود  کرده آماده

 ...نشست یصندل یرو نفر

 

 ! رو گشنه نیا: گفت خنده با کوروش

 

 ...انداخت خنده به را رهاورد و ایک که
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 من! دییبفرما: گفت و دیچ   زیم یرو را  غذاها رهاورد

 ...کنم داریب رو نیدلو رمیم

 

 تو شه یم داریب خودش! شه یم بدخواب کن ولش_

 ! بخور غذاتو نیبش

 



 و شد میتسل آخر در..انداخت اتاق به ی نگاه رهاورد

 ... نشست یصندل  یرو ایک کنار

 

:  گفت خورد  یم ولع با را شیغذا که همانطور ایک

 !شده خوشمزه ی لیخ گرم دمت

 

 !جان نوش_

 

 کرد دراز ایالزان یا تکه سمت به را دستش کوروش

 !نه تو: گفت رهاورد که

 

  خوب برات: گفت رهاورد که کرد نگاه او به کوروش 

 ! ستین

 

 فقط: گفت و  چرخاند ایک سمت به را سرش کوروش

 لنبونه یم گوالخ نیا که هی ا مزه چه نمیبب  خواستم یم

 !کنه یم فیتعر و

 



 یغذاها مزه که سوپه نیا آخه: داد ادامه طنتیش با و

 ! ده یم رو مارستانیب

 

 ... خنده ریز زدند کوروش  و ایک

 

  ی پسربچه دو همانند که دو آن به حرص  با رهاورد

  شانه و انداخت کردند یم  نگاهش طنتیش  با ساله پنج

 ! ینخور  یتون یم: داد باال

 

 را شیپا ز یم ریز از کوروش که زد را  خنده پُق ایک

  شده خنده  خوش امشب چقدر! شد خفه تا کرد لگد

 !کرکر هرهر یه  ! بود

 

 ازدهی ساعت گهید: گفت ساعت به ینگاه با کوروش

 رو نیهم مجبورم..ارنینم شام برام  ییجا شب

 ! بخورم

 

 خوردن مشغول و کرد نازک یچشم پشت رهاورد

 ... شد



 

 بچه! شود نیدلو الیخیب  توانستینم کرد یم کار هر

 ! بود خواب گرسنه  شکم با

 

 خود دنبال به را ایک و کوروش نگاه که شد بلند جا از

 ... دیکش

 

 نیدلو..کرد داریب را نیدلو و رفت  اتاق سمت به

 ...  شد  داریب خواب از اخالق خوش

 

 خودش هم چون  رفته یکس چه به بچه نیا دانستینم

 بداخالق شدند یم داری ب که خواب از  کوروش هم و

 !بودند

 

  شود تر سرحال یکم تا شست را نیدلو  یرو و دست

 ... برد شام زیم سمت به  را او سپس

 



  من بدش: گفت و زد یلبخند نیدلو دنید با کوروش

 ! بدم غذاشو

 

 ! بخور تو..دم یم غذاشو خودم:  گفت رهاورد

 

  یشتریب  تسلط تا کرد جا  به جا بغلش در را نیدلو

 او به را سوپ آرام آرام و باشد داشته  او یرو

  یم رونیب دهانش کنار از غذا که هربار ..خوراند

 ...رفت یم ضعف  شیبرا کوروش دل ختیر
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 ایک به رو  و دیکوب زیم  یرو را تُپُلس دست نیدلو

 !  َمن نَم  نَم عمو: گفت

 



  رو خودت یغذا شما! رمیخ نه: گفت و دیخند  رهاورد

 ! یخور یم

 

  یجلو رهاورد که را سوپ قاشق و کرد یاخم نیدلو

 ... زد پس بود گرفته او دهان

 

 !عمو؟ گفت یدیشن: گفت کوروش به رو  ذوق با ایک

 

! عمو گه یم همه به: گفت و زد یپوزخند کوروش

 !عمو گه یم منم به

 

  ذارم یم براش فشرده جلسه هی نباش نگران: گفت ایک

 ! بابا بگه بهت دمیم ادی بهش

 

 یم بحث مت و پت هیشب که دو آن به  رو رهاورد

:  گفت نی دلو به خطاب و رفت یا غره چشم کردند

 !؟یشد یبد دختر

 



  من: گفت و کرد نگاه  ایک یغذا به یچشم ریز نیدلو 

 ! بد دختر عمو! خوب دختر

 

  شیها خنده وسط ایک.. زدند قهقهه ا یک و کوروش

 !ام؟ یبد دختر من عمو: گفت دهیبر دهیبر

 

 !بد دختر!  عه: گفت خنده با کوروش

 

 !دختره؟ یک ینیبب نییپا بکشم: گفت ایک

 

 !ادبا یب دیش ساکت ا :  گفت و دیکش یغیج  رهاورد

 

 عمو: گفت و گرفت رهاورد آغوش از را نیدلو ایک

 !بابا بگو

 

  بچه! تیبند جمله اون با سرت بر خاک: گفت کوروش

 !زد اتاقانی

 



 ! باباته ؟ینیب یم رو عمو اون: گفت خنده با ایک

 

 ! کردند یم نگاه او به س یپوکرف کوروش و رهاورد

 

 اون با! گرفت جهیگوگ رو بچه من بده: گفت کوروش

 ! هات  فشرده کالس

 

 ایب: گفت و کرد دراز نیدلو سمت به را دستش

 !گاگوله عموت ..ییبابا

 

 به یدیام ایب: گفت و سپرد کوروش به را نیدلو ایک

 !کنه ینم کار هاش گوگوله! ست ین ات بچه

 

  همه عیسر! خوبه ارید مثل بچه: داد ادامه خنده با

 !گرفت یم  ادی رو زیچ

 

  ادی یخوب  یزایچ یلیخ نکه یا نه! آره: گفت کوروش

 !یداد یم بچه



 

 تعجب با رهاورد..دندیخند غش غش ای ک و خودش و

  یزیچ غذا  در بود مطمئن..کرد یم نگاه دو آن به

 ! ختهینر
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 !؟یشناس یم رو دانا ی بچه: گفت رهاورد به رو ایک

 

  یبچگ: گفت  ایک که داد  تکان دیتائ به یسر  رهاورد

  بودم داده ادی فحش چندتا بهش! بود باحال انقدر هاش

 !داد یم حواله اون و نیا به رفت یم راه

 

 ... دیخند غش غش خودش و

 



:  گفت زد یم موج آن در  خنده که ییصدا با کوروش

 یکی زد یم  خودش سر تو یکی دیمروار که بگو نمیا

 !فتهیب دهنش از فحشا  اون تا بچه اون سر تو

 

 از..داشت کنفرانس دانا بار هی: کرد اضافه خنده با ایک

 شرکا هیبق  به تاب لب با تا  بود خونه روز اون بختش

 یم باز اتاق در هوی بود جلسه وسط آقا ! بشه وصل

  وسط پره یم یباز اسباب تفنگ با ارید و شه

 نیدورب سمت به گرفت تفنگو  یوقت یعنی! کنفزانس

 ! میمرد خنده از ما! پدرسگا باال دستا: گفت  و تاب لب

 

 یم شیها کردن فیتعر خاطر وسط  آنقدر خودش

 !یشد ینم  متوجه را شی ها حرف نصف که دیخند

 

 نماند ناگفته حاال! شد آب  خجالت از دانا خدا بنده_

 !درومدا من خجالت از یکل بعدش

 

 !بود  حقت: گفت خنده با کوروش

 



  زایچ نیا من ی بچه به لطفا  : گفت و د یخند رهاورد 

  رو خودم  داداش من! کنم یم موهاتو  که نده ادی رو

 !بماند گهید تو جاش سر ن شوندم

 

 !اوه اوه: گفت ایک

 

 به یمغرور ژست که  رهاورد به لبخند با کوروش

  بود شده تنگ دلش چقدر..کرد نگاه بود  گرفته خود

  یمعمول یها  خانواده مانند گرید روز   کی  نکهیا یبرا

  دارشان خنده  یها خاطره از و ندیبنش زانش یعز کنار

 ! بخندند هم  دور و ندیبگو

 

 به و شست را ها ظرف رهاورد شام  صرف از بعد

 ...کرد نگاه دادیم نشان را ازدهی که ساعت

 

 برسون رو نیدلو و من زحمت یب ایک: گفت ایک به رو

 !  خونه

 



 امشب دیبمون: گفت و انداخت کوروش  به ینگاه ایک

 ! گهید رو

 

 !ممنون نه:  گفت رهاورد

 

 ! دارم حرف بمون: گفت کوروش

 

 که یا چهارخانه کیتون یرو را شی مانتو رهاورد

  یبرا باشه وقته رید که االن: گفت و دی پوش بود تنش

 ! بهتر زمان هی

 

 !نه یدلو و خودمون  به راجع: گفت کوروش

 

  و متفکر و ماند هوا  در حرکت یب  رهاورد دست

 ... شد رهیخ کوروش به کنجکاو

 

: گفت و کرد جاجابه  بغلش در را ن یدلو کوروش

 !نیبش



 

 به و نشست کاناپه یرو  یکوتاه مکث با رهاورد

 ... شد رهی خ کوروش
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!  باشد کرده قبول را شنهادشیپ کوروش بود دواریام

  سخت اریبس نیدلو از  یدور خودش  یبرا  نکهیا با

 حاضر حال  در که یراه نیبهتر نظرش از اما بود

 ! بود نیهم داشت وجود

 

 حاج با من: گفت ایک سمت به ینگاه م ین با کوروش

 !  زدم حرف صادق

  

 نگاه بود  رهیخ ها آن به یجد که ا یک به رهاورد

 ...  کرد



 

 رو اش نوه مادر دیبا گفت یحاج: داد ادامه کوروش

 ! نهیا شرطش واقع  در! نهیبب

 

 ! تونم ینم من نه: گفت شوک با رهاورد

 

 رو کار ن یا دیبا: گفت و  شد خارج هیتک  از کوروش

  انجام خودمون  خاطر به هم و بچمون خاطر به هم

 ! یبد

 

 !   خودمون؟..خ_

 

 به! باش باهام مدت چند: گفت پرده. یب کوروش

 بعد اگر! یبذار  خودت که  یقانون هر با! بچمون خاطر

 ! ستین یحرف یجداش ازم  یخواست هم باز مدت نیا از

 

  من! نبود نیا قرارمون..اما: گفت خورده کهی  رهاورد

  با مشورت بدون  بار کی من! رمیبپذ رو نیا تونم ینم



 کار نیا دوباره! گرفتم میتصم میزندگ  یبرا خانوادم

 ! کنم ینم رو

 

 ! رهیبپذ رو  نیدلو یحاج که یزمان تا فقط: گفت ایک

 

 عنوان به رو نیدلو تونیحاج ! پس بگو:  گفت رهاورد

 ! رفتهینپذ اش نوه

 

 من: گفت و رفت ایک به رو یا غره  چشم کوروش

  من بابا» گفته رفته مجردش پسر! دم  یم حق بهش

 نایا از بدتر بود یحاج یجا  یهرک! دارم« بچه و زن

 !کرد یم رفتار هم

 

  من: گفت بود گرفته را بانشیگر که یبغض با رهاورد

 یلقب هر! کنم یم تحمل رو یزیچ هر نی دلو خاطر به

 به اگر یول کنم  یم چال نهی س نیا یتو رو بدن بهم که

 ... که شم یم یآدم بگن کمتر ُگل برگ   از ام بچه

 



 ینم هم تو: داد ادامه  تحکم با کوروش  به رو

 ! شیشناس

 

  یزیچ بچمون  به ستین قرار یکس: گفت کوروش

 !  دم ینم یاََحد به رو اجازه نیا من! بگه

 

  ییتنها به خودش  اگر..گرفت قرار یکم رهاورد خاطر

 اما! بود نه«» کوروش شنهاد یپ به جوابش قطعا بود

 بود انیم در نیدلو یپا! کرد یم فرق اوضاع اکنون

 ! بود تیهو  و شناسنامه بدون  هنوز که
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 ! نکنم؟ قبول شنهادتویپ اگر_

 



 یاتفاق وقت اون: گفت و  انداخت پا یرو  پا کوروش

 شیعمل خواد یم دلم یل یخ که افته یم  بابات یبرا

 ! کنم

 

 که بود عاقل آنقدر..فشرد هم یرو را پلکانش رهاورد

 با..کند تیشکا پدرش هیعل بر کوروش اگر دانست یم

 به کار اما داشت حقوق در  تخصص خود  پدرش نکهیا

 با کمال و تمام حق قانون نظر از! برد  ینم ییجا

 ! بود کوروش

 

 ! کنم؟ کاری چ : گفت ناچار

 

 یم تاب گردنش یخستگ از که نیدلو به کوروش

 به رو و کرد نگاه شد یم پاره ُچرتش بار هر و خورد

 !  بخوابونش ببر رو بچه ایب: گفت ایک

 

 و رفت اتاق سمت به و دیکش آغوش در را نیدلو ایک

 ...بست را در

 



  کی مثل: گفت و کرد قالب هم در را دستانش کوروش

 با..میکن یم یزندگ هم کنار در یواقع شوهر و زن

 ! تو نیقوان

  ندهی آ ساختن یبرا من و ماست  ی بچه نیدلو

 گام!کنم  یم یکار هر  نحو نیبهتر به هم اش،اون

 ! یبگ رو تیواقع ات خانواده به دیبا..اول

! نباشه من  یزندگ پَر   َدم که یگ یم پدرت به..دوم گام

  یتو دخالت و نظر اظهار حق یمن با  که یزمان تا

 !  نداره مونیزندگ

 ! بشه یعمل دیّ با دوم و اول گام..سوم گام

 

 هم یرو را پلکانش حرص یرو  از رهاورد

 ینم و بود کوروش سنگ  ریز دستش فعال..فشرد

 !بزند ی حرف توانست

 

 ! یبزن حرف ینطوری ا بابام راجب یندار  حق_

 



 پدر رو حقوق  رستگار،استاد یعل یآقا   جناب من_

  من ی ندهی آ و یزندگ قاتل فقط شونیا! دونم ینم شما

 ! خالص و شدند واقع

 

  من داد اجازه تو به که بود من لوح ساده یبابا نیا_

 ! یکن عقد رو

 

  بابات بزرگ اشتباه! گهید نیهم د  : گفت کوروش

 یم شیپ پا که یهرک به مگه  آدم! جاست نیهم قا  یدق

 فکر مثال! ده؟ یم دختر  کنه یم یخواستگار و ذاره

 خوام ی م بگه بهم و بشه دایپ یکی  ندهیآ در کن

 ُمشت هی کنم یم که یکار نیاول! کنم عقد رو دخترت

 بره ادشی خودشم اسم که صورتش تو خوابونم یم

 !من دختر به برسه چه

 

  چوب اون! رتیغ یب  یبگ بابام به یندار  حق_

 !خورد رو شیسادگ

 



 نیا چوقتیه من: گفت و  برخاست جا  از کوروش

 به که یبود تو خود نیا! اوردمین زبون به رو واژه

 نیا به ناخودآگاهت  یتو  حتملی پس! شیبرد کار

 !یکرد  فکر موضوع
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 ... شد رهی خ او به چشمش درون اشک با رهاورد

 

 یمضخرف آدم نیهمچ کرد ینم فکرشم چوقتی ه_

 ! یباش

 

 !یبزن دور رو من کردم ینم فکر چوقت ی ه منم_

 



 یرو به رو  و برخاست  جا از خشم از  زیلبر رهاورد

 خفه فقط! شو خفه: گفت یبلند یصدا  با و ستادیا او

 با و یزد دور رو من که یبود تو نیا! شو

 بود یجنابعال نامزد قضا از که جادوگرت  یدخترعمو

  اومد که بود مکارت و تهیعفر یعمو زن اون! یرفت

 چرخوند خونه نیهم ی چهارگوشه  سیگ از رو من و

  دن یم خراب زن هی به که ییها لقب اقسام و انواع و

 و کردم هیگر خون شکمم  یتو ی بچه با  من! داد بهم

 !گفت بهم درومد دهنش  از یهرچ اون

 

: دیکش غیج و  دیکوب کوروش ی نهیس تخت را دستش

 !؟یدون یم من از ی چ یلعنت یتو

 

  از عجله با بود خوابانده را نیدلو یتازگ به که ایک

  هم ی نهیس به نهیس که دو آن انیم و شد خارج اتاق

  کوروش ی  نهیس به مشت با رهاورد و بودند ستادهیا

:  گفت و کرد دور هم از را دو آن و ستادیا کوفت یم

 !خبرتونه؟ چه! دیباش آروم یه   یه  

 



 به لعنت..ستیگر و زد زانو نیزم  یرو  رهاورد

 ! کرد یم تازه را دلش داغ که کوروش

 

 رو تو عموم زن: گفت و زد زانو رهاورد کنار ایک

 ! د؟ید نجایا

 

 ... داد  تکان دیتائ به یسر  رهاورد

 

 ...شد رهیخ کوروش به شده یعاص ایک

 

 یم کجا از عموم زن: گفت  مبهوت و  مات کوروش

 افتاد؟ یک   اتفاق نی ا اصال دونه؟

 

 شانه از ایک..ختیر یم اشک سکوت در رهاورد

  زن! رهاورد؟: گفت و داد تکان را او و  گرفت شیها

 !گفت؟ بهت نارویا یک   عموم

 



  سیانگل کوروش که یموقع همون:  گفت رهاورد

  ریز نشستم گفت بهم! نامزدن  ایدر با  گفت! بود..ب

 یزندگ گفت ! کردم درش به راه از و دامادش یپا

 !یکرد خراب  دخترمو

 

 !شد  یم تر سخت  لحظه هر کوروش ی چهره

 

 یم حرف راجبش بعدا خب لهیخ: گفت ی دلسوز با ایک

 !دیکن  استراحت دیبر دوتون  هر االن..میزن

 

  شیبازو طرف دو و زد  زانو رهاورد مقابل  کوروش

 گهید کن خراب خونه ی که یزن اون: گفت و گرفت را

 !هان؟  گفت بهت یچ

 

 مثل تو که گفت یچ گهید: گفت و داد تکان را او

  بچه با رو  تو که گفت یچ  ؟یکرد قبول ها لوح ساده

 کرد؟  لونیو و لونیس    شکم یتو ی
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 ضجه و پوشاند را صورتش  دستانش با رهاورد

 آغوش در را او ضرب با متحرص کوروش..زد

 ... کردیم نگاه دو آن به یناراحت با ایک..دیکش

 

  نیا در شالش که را رهاورد یموها ی رو کوروش 

! شیه: گفت و دیبوس بود افتاده سرش از  هاکشمکش 

 تو اومد که یک هر دهن! کنم یم سیسرو  دهنشونو

 !کنم یم سیسرو کرد خرابش  و من ی  زندگ

 

  رو و برداشت یبالش و پتو  و رفت اتاق سمت به ایک

 تو! خوابم یم ییرایپذ تو من: گفت کوروش به

 ! من اتاق   تو ببر رو رهاورد

 

 که یاتاق به را رهاورد و داد تکان ی سر کوروش

 اش ی قبل اتاق واقع در و خودش اتاق  یروروبه 



 و خواباند تخت یرو را او..برد شد  یم محسوب

 ... شد خارج اتاق از و دیکش او ی رو را ملحفه

 

 را شیها قهیشق  و گرفت وارید به را دستش

  زیچ چیه  که المصبش گرنیم نیا به لعنت..فشرد

 !نداشت آن یرو یریتاث

 

 شیبرد: دیپرس شده خارج یبهداشت سی سرو از ایک

 ! اتاق؟ تو

 

 که یاتاق سمت به و داد تکان دیتائ به یسر  کوروش 

 دراز  کنارش و رفت بود دهیخواب آن در نیدلو

 نیا وجود با نه..بخوابد توانست ینم گرید..دیکش

 !زدند یم سر سو هزار به که رنگ هزار افکار

 

  به کی داشتند که داشت یادی ز یمقصرها داستان نیا

 !دادند  یم نشان را خود کی

 

 ~~~~ 



 

 پیتا شد ی نم پاک لبانش یرو از که ی لبخند با ارای

 !  ؟یگ یم یجد واقعا: کرد

 

  را او یمجاز یفضا در که بود یا تازه دوست ایلیام

 یلیخ  نجایا! آره: بود نوشته جوابش در و بود افتهی

  دائم هی پدرم! بودم توش که هیجهنم اون از بهتر

 !زد یم کتک دائما رو مادرم  که بود الخمر

 

  یزی ناچ پول یازا در رو کم ی کوچ برادر

 با و کردم فرار که بود دهیرس من به نوبت ..فروخت

  کی مثل ما! خوبن یل یخ اونا..شدم آشنا  گروه نیا

 ! میدار رو گرید هم یهوا یواقع ی خانواده

 

  یُمدل اونجا یگفت: کرد پیتا و زد یبرق ارای چشمان

 ! درسته؟

 

 عکس چند همراه به را ایلیام امیپ  بعد قهیدق چند

  کی فقط  اومدم نجایا به که لیاوا! آره: کرد افتیدر



  یم غیتبل رو شیآرا لوازم یبرندها که بودم ساده مدل

 ! شم یم مدل معروف یها  ُشو یبرا االن یول کردم

 

  شانیتماشا کی به کی و کرد لود را  ها عکس ارای

  مانند وسوسه! بود ینشدن انکار چشمانش برق..کرد

  شیآرزوها از یکی..کرد رخنه  جانش در مهلک یَسمّ 

 ! بود شدن مدل
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  یمدرک که نه یا منظورم ؟ی شد نکاریا وارد  یچطور_

 ! ؟یداد بهشون  یزیچ

 

 یفرار دختر من گفتم بهت که همونطور! نه_

 درواقع! آوردم پناه گروه ن یا به که شدم  یم محسوب



 یلیخ به! هستن دهید بی آس نجانیا که  ییدخترا اکثر

  توسط پسر تا گرفته دختر از نجایا در من دوستان از

 نجایا! شده تجاوز محارمشون یحت کشونینزد افراد

 که یا  خونه! اهامونهیرو ی خونه  مثل ما یبرا

 !میکرد دایپ توش رو مون نداشته  آرامش

 

 و شد نیغمگ ادی شه یها تی اذ و آزار یادآور ی با ارای

  ملحق بهتون خواستم هم  من یروز کی  اگر: نوشت

 ! رن؟یپذ یم رو من بشم

 

 دستش و َکند یم استرس با را انگشتش کنار پوست

 ... دیکش یم تاپ لپ  یها لبه را

 

 ابتدا ما: دیرس دستش به ایلیام امیپ  بعد قهیدق چند

 و دقت با دیبا تو که می کن یم ارسال  فرم کی برات

 موضوع،پر اصل   در یا یکاست و کم چیه بدون

 ! شیُکن

 یگرفت قرار رشیپذ مورد فُرمت،اگر یبررس از بعد

  داده بهت یدیجد تیهو و شه یم گرفته تیبل برات



! یکن پر درست رو فرم دیبا که نره ادتی نویا! شه یم

 !صداقته نجایا در ما یبرا ز یچ نیتر مهم

 

  یها لباس..شد وارد بایشک  و باز هوا یب اتاقش در

  برو پاشو: گفت و کرد پرتاب او صورت در را نَُشسته

 اون یپا ینشست کاریب! نمیبب بشور  لباسارو

 که ستین  بابات ی خونه نجایا! ؟یچ که  ماسماَسک

 !یکن کار دی با..یکرد لَش

 

 ... شد خارج اتاق از و

 

 ایلیام که لپتاپ  به ینگاه با بایشک به  توجه یب ارای

  یرو از را ها  لباس بود کرده ارسال pdf لیفا شیبرا

 ...انداخت نیی پا خود تخت

 

  مربوط اکثر که سواالت از یلیس   با و کرد باز را لیفا

 خانه در نیروت  موضوعات و یخانوادگ درون َجو به

 ...شد رو به رو بود یشخص مشکالت و

 



 آن اما کرد فرم کردن پُر به شروع و جزم را عزمش

  نیا راجب شتر ی ب خواست یم..نفرستاد ای لیام یبرا را

 !  کند  فکر موضوع

 

 رفت در سمت به و برداشت را ها لباس و شد نیآفال

 را ها لباس تا رفت نیی پا ی طبقه..گشود را آن و

 نیماش  دنید با که بگذارد ییلباسشو نیماش داخل

 ...دیکش یآه پاره ی لوله میس  با ییلباسشو

 

 را ها آن و برد اطیح به یتشت همراه به  را ها لباس

  یکوه با بایشک  گرید بار که بود مشغول  هنوز..ُشست

 کرد پرت  کنارش را ها آن و آمد سمتش به ملحفه از

 !   ایبشور زی تم! بشور هم نارو یا: گفت و

 

  نگاه رفت یم خانه داخل به که او به  حرف یب ارای

 ها  ملحفه سمت به را اش خسته نگاه و کرد

 بند یرو و گرفت  را ها آن شستن،آب از بعد..برگرداند

 ... کرد پهن
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 راه به اتاقش سمت به حال یب و درمانده

  به لشیموبا با و کرد پرت  تخت یرو را خودش..افتاد

 االن: گفت و کرد برقرار را تماس یعل..زد زنگ یعل

 ! زنم یم زنگ بعدا   دارم کار

 

 ...کرد قطع را تماس و

 

 !  زد یلبخند غم با ارای

 و گرفت یم تماس یعل با که بود یا دفعه نیسوم نیا

  تماسش از یخبر و بود گفته را نیهم  بار سه هر او

 !بود شده دیناام او از هم یعل ایگو! شد ینم

 

 نهیا مهم! یعل بابا نداره ی بیع: گفت و دیبوس را تلفن

 !دارم دوست من که



 

 و کرد باز را شیها کتاب و گذاشت کنار را تلفن

 ...زدن تست و خواندن درس به کرد شروع

 

 ...برگشت  خانه به پدربزرگش که بود مشغول  شب تا

 

 ید ینباش خسته و  گرفت دستش از را او کت

 را اش دردانه یشانیپ عطوفت و مهر با مراد..گفت

 ...رفت اتاقش سمت به تشکر از پس و دیبوس

 

  اتاق سمت به مراد دنبال  به ارای به ینگاه با شیعمو

 ...رفت او

 

  یم پ َچک پ چ که ادیشه و  بایشک به ینگاه مین با ارای

 ...رفت اتاقش سمت به کردند

 

 نام دنیشن با که گذشت یم مراد اتاق در یجلو از

 ...ستادیا حرکت از محمد زبان از خودش



 

 دید خانه از قسمت نیا به که ییرایپذ به ینگاه با

 در به را گوشش اطیاحت و یکنجکاو با نداشت

 ...چسباند

 

 االن! کن فکر موضوع نی ا راجب کمی بابا: گفت محمد

 ! اراستی ازدواج یبرا یمناسب سن

 

 ...گذاشت  دهانش یجلو را دستش یناباور  با ارای

 

 به کردم،اون صحبت ادیشه با من: داد ادامه محمد

 ! ستین لیم یب وصلت نیا

 

 خدامه از  من: گفت و دی کش محاسنش به یدست مراد

  یبرا یخوب سن االن یول کنن ازدواج  هم با هام نوه

 گهید ماه سه از کمتر بچه نیا! ستی ن ارای ازدواج

 تیموقع نیا یتو تونم ینم که من! داره کنکور

 نیا از! بزنم حرف ازدواج و خواستگار  راجب باهاش



! بذارم ونیم در مادرش خانواده با دیبا من گذشته

 !بعد یبرا بمونه! جان پسر شه ینم االن

 

  میندار یکار کنکورش به هم ما: گفت اصرار با محمد

 ادامه تونه یم! ستین درسش مخالف ادیشه! من پدر  

 تا باشه خودمون نیب ساده ینامزد کی فقط االن! بده

 ! میبذار رو زایچ نیا و عقد قرار  کنکور از بعد

 

  شلوارش کنار استرس و ترس با مراد سکوت  از ارای

  نیا! بزند یحرف  پدربزرگش کاش..گرفت چنگ در را

 !بود تر ترسناک یزی هرچ  از او سکوت
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 رو موضوع نیا فعال: گفت و کرد صاف ییگلو مراد

 ! شه یم یچ نمیبب بعد تا نکن بازگو ییجا



 

 ...برخاست جا از و داد تکان یسر ناچار محمد

 

 در پشت و دیدو اتاقش  سمت به وقفه یب ارای

 و  گذاشت شیزانوها یرو را سرش ..نشست

 ...ستیگر

 

  او با حال خورد یم هم به یعوض ادیشه  آن از حالش

  نکهیا تا ردیبم بود حاضر!  است محال!  کند؟ ازدواج

 !باشد او یبرا  لحظه کی

 

 را اشان یخانوادگ  عکس قاب و رفت یپاتخت  سمت به

 بغض با..برداشت بود پدرش و مادر همراه به که

 با..دیکش محسن و مایر خندان صورت یرو  را دستش

  یلبخند داشتند عکس نیا سر که یخاطرات  یادآوری

 ...نشست لبانش یرو

 

 گهید دیستیوا: گفت و کرد میتنظ را ن یدورب ای»رو

 ! دیخور ی م وول چقدر



 

 ... کرد حلقه مایر گردن دور دست خنده  با محسن

 

 رو مامان  فقط شما باباخان: گفت یتصنع اخم با ارای

 ! هست بهت حواسم که  باشه حواست! ایکن یم بغل

 

  یشوخ لحن با و کرد نازک یچشم پشت و دیخند مایر

 یم بابات! ها مادره یهوو دختر گفتن  میقد از: گفت

 !نه گفت

 

 ! ریبگ لیتحو: داد ادامه محسن به رو

 

 یرو و فشرد خود به را مایر یا قهقهه با محسن

  ارای سمت به را گرشید دست و دیبوس را شیموها

 زبون  وروجک   نمیبب نجایا ایب بدو: گفت و گرفت

 ! دراز

 



 و کرد جا پدرش و مادر نیب را خودش خنده با ارای

 کرد«  ثبت را  لحظه آن ایرو

 

 رونیب نشیر یش خاطرات  از لشیموبا زنگ  یصدا با

  لشیموبا سمت به و کرد پاک را شی ها اشک..آمد

 ...رفت

 

 او به و باشد آمده کوتاه یعل بار نیا برد یم گمان

 ... شد دیناام ایک نام دنید با اما باشد  زده زنگ

 

 ... کرد  برقرار را تماس و دیکش باال را اش ینیب

 

 !سالم_

 

 ! سالم: گفت و نشست تخت ی لبه ارای

 

 ! ؟یخوب_

 



 !ستمین بد: گفت حوصله یب ارای

 

 یصدا لحظه همان که بزند یحرف تا کرد باز دهان ایک

 !«گم یم بهشون خودم گفتم» شد بلند رهاورد داد

 

 خاله یصدا اون: گفت و نشست تخت یرو  صاف ارای

 !بود؟

 

 ناچار و بست را اتاق در و کرد یغرولند رلبیز ایک

 !آره: گفت

 

 !؟ییکجا: دیپرس َشک با ارای

 

: گفت یکوتاه مکث با و فشرد هم یرو را لبانش ایک

 !داداشم خونه

 

: گفت و برخاست تخت یرو از مضاعف تعجب با ارای

 !اونجاست؟ شب  وقت نیا خالم



 

  یصدا اصال تو نبود قرار! کن گوش ارای: گفت ایک

 خودش! نجاستیا اون  یبفهم ای یبشنو رو رهاورد

  فعال پس کنه یم فی تعر برات رو  زیچ همه بعدا  

 !کن فراموشش
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 ! همو؟ مینیبب یدار میتا فردا: گفت مکث با

 

 !ام؟یب کجا..آره: گفت و کرد  فکر یکم ارای

 

 ! دنبالت امیم_

 

 ... باشه_

 



 !؟ی ندار  یکار_

 

 ! خداحافظ_

 

 ! خدانگهدار_

 

  اتاق رونی ب از کوروش و  رهاورد بحث یصدا هنوز

 ... دیرس یم گوش به

 

 بزنن گندتون: گفت حرص با و کرد قطع را تماس ایک

 !دیباش هم کنار آدم نیع نیتون ینم قهیدق دو که

 

 روز دو االن: گفت ی تر نییپا یصدا با کوروش

 نه بزنم حرف  یحاج با من یذار یم نه! گذشته

  زد زنگ بابات االن نیهم!  یگ یم خانوادت به خودت

 ! یخودت ی خونه یگفت دروغ به خودم ی چشما   یجلو

 



  ی شانه یرو را سرش که نیدلو به ینگاه با رهاورد

 گفتم بهت: گفت کرد یم غرغر و بود گذاشته پدرش

 ! دارم ازین زمان به

 

 به یدست و فشرد هم یرو را چشمانش کوروش

 ! ؟یک   تا: دیکش اش قهیشق

 

 ! بگم ام خانواده به بتونم که یوقت تا_

 

 به اش یزمرد  چشمان با و شد کینزد کوروش به

: زد لب و شد رهیخ کوروش رنگ شب چشمان درون

  یا بچه بگم مامانم به سخته چقدر یکن یم درک چیه

 ات مرده  دختر ادی به و یکرد یم بغلش شب هر که

  ایرو اونه،دختر ادگار  ی یکرد یم فکر و شیدیبوس یم

 !منه؟ ی  بچه و ستین

 

  شیغرغرها تا دیمال را نیدلو پشت چندبار کوروش

 ینم..رهاورد سوخته مغزم من: گفت و کند تمام را

 من تو  هیبق کردن درک حس! یگ یم یچ فهمم



  صالح و خودم به فقط خوام یم رو دفعه نیا..سوخته

  فقط یبکن یخوا  یم که یکار  هر پس! کنم  فکر م بچه

 !زودتر

 

  شیها پنجه و نشست کاناپه یرو یکالفگ با رهاورد

 ... برد فرو شیموها خرمن در را

 

! دوتا؟ شما خبرتونه  چه: گفت و شد خارج اتاق از ایک

 به! هم؟ به نیدیپر بزنم حرف ارای با رفتم  لحظه هی

 االن که د یکن فکر یطفل اون به نیستین خودتون فکر

 !نداره آرامش شما یهوارا و داد از روزه دو

 

 یجنابعال قلدر داداش اگر: گفت متحرص رهاورد

 ام خونه برم من بذاره و کنار بذاره رو گندش اخالق

 ! میکن تحمل رو گهید هم  میستی ن مجبور

 

  یم خودت یدار دوست یل یخ: گفت الیخ  یب کوروش

 شیپ ..مونه یم نجایا من ی بچه ی ول یبر یتون

 !پدرش



 

  هم یرو  محکم را چشمانش  لج با رهاورد

 که آورد یم در را او کفر شیها حرف آنقدر..فشرد

 یهمگ و اندازدیب خانه نی ا در آتش کی داشت دوست

 ! کند راحت را

 

 پدر دخترت با بمون تو پس: گفت و برخاست  جا از

  نگهش یتون یم من بدون ساعت دو نمیبب! نمونه

 ! نه ای یدار

 

 نیدلو سر که همزمان و  انداخت باال ییابرو کوروش

  حرص نکه یا یبرا طنتیش با کرد ی م نوازش را

  نگران تو: گفت درآورد شتری ب را رهاورد

 ! ارمیم براش دیجد مامان هی فوق ش..نباش

 

 سمت به شتاب با و برداشت را کنارش کوسن  رهاورد

 ... کرد برخورد  شیپهلو به که کرد پرت او

 



 گهید هم نی نکن دیشه! بابا تر آروم: گفت و دیخند ایک

 !رو
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 ...برداشت را فشیک و دیپوش را شی مانتو رهاورد

 

 !ام خونه برسون رو من ایب: گفت و کرد ایک به رو

 

 به را چشمانش کوروش که کرد نگاه کوروش  به ایک

 و رفت نیدلو سمت به رهاورد..گذاشت  هم یرو دیتائ

 و دشیبوس  احساس پر و  گرفت کوروش بغل از را او

 کنم ترکت مجبورم که دیببخش  یمامان» گفت دل در

  دو من بدون که کنم ثابت خرت کله یبابا به دیبا یول

 !« کنه ینگهدار ازت تونه ینم هم قهیدق

 



 از ایک از جلوتر خودش و  سپرد کوروش به را نیدلو

 ... شد  خارج خانه

 

  انتظار در یرو به رو ن یماش در هنوز که یمرد دو

 تماس سشانیرئ با او دنید با دندیکش ی م را رهاورد

 از خانومه االن نیهم  آقا: دادند گزارش و گرفتند

 صاحب اسم دیخواست که همونطور! شد خارج خونه

 ! زرنگار کوروش..میآورد در هم  رو خونه

 

 ! زرگر اوسکول: گفت دوستش

 

 !زرگر کوروش شد اشتباه آقا_

 

  دنبالش هیسا  به هیسا! نطوریا که: گفت  خط پشت مرد

 !باش

 

 !آقا؟ دیفرمائ یم  دستور یچ_

 



 !بگم بهتون اش موقع به تا دینکن یکار فعال_

 

 پس و کرد ادهی پ آپارتمانش یرو به رو را ا،رهاوردیک

  یرو را شی پا خانه داخل به رهاورد شدن وارد از

 ... راند کوروش  ی خانه سمت به و فشرد گاز پدال

 

  دنید  با..شد وارد و کرد باز دیکل با را واحد در

 و بودند نشسته TV یرو به رو که نیدلو  و کوروش

  خوب یدختر پدر: گفت  کردند یم  تماشا کارتون

 ! دیگذرون یم خوش

 

 !ش؟یرسوند: گفت کوروش

 

 ! آره: گفت و درآورد را شرتشیت ایک

 

 !خوره؟ یم ریش نیدلو: گفت کوروش

 



  من: گفت و شد رهیخ او به سیپوکرف ایک

 ! ها توعه ی  بچه..دونمیچم

 

! خفه: گفت و چرخاند حدقه در را چشمانش کوروش

 داره؟ خشک ریش ن یبب بگرد رو ساکش  تو برو
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 با..رفت نیدلو ساک سمت به و برخاست جا از ایک

 !آره: گفت خشک ریش دنید

 

  نیبب بخون  رو روش: گفت و  برخاست جا  از کوروش

 !شه یم درست یچطور

 



 آن مو به مو کوروش و کرد  مطالعه را هیته  طرز ایک

 به را ریش شهیشدن،ش آماده از پس..کرد اجرا را

 ... داد نیدلو دست

 

  یمک و گذاشت دهانش درون را شهیش ذوق با نیدلو

 هیگر به و دیکش رونیب دهانش از را آن  عیسر و زد

 ...افتاد

 

: دیپرس هول با و گرفت بَر در را او عجله با کوروش

  قشنگم؟ دختر ؟ییبابا شد؟ یچ

 

 ین! زیج: گفت ختیر یم  اشک گوله گوله که نیدلو

 !اوف ین

 

 یم پاره  خرو کون ادعات! سرت بر خاک: گفت ایک

  بچه دست به داغ ریش دینبا یدون ی نم هنوز کنه

 !؟یبد

 



 کردم بزرگ  بچه تا چند من مگه: گفت اخم با کوروش

 گرفته خون خفه چرا تو بدونم؟ رو زایچ نیا که

 !؟یبود

 

 !نبود حواسم_

 

 !  سوزوندم رو بچه: گفت و کرد ینوچ کوروش

 

 و کرد باز را دهانش و خواباند کاناپه ی رو را نیدلو

 ...کرد چک  را شیها لثه

 

 ! نشده شیزیچ   یانگار نه: گفت ایک به رو

 

 رهاورد وگرنه! خداروشکر خوبه خب: گفت ایک

 !کرد یم دتیشه

 

 ... دیخند غش غش خودش و

 



 گرفت آغوش در را نیدلو و زد یغر رلبیز کوروش

 ...شود آرام تا گرداند خانه دور و

 

 ماما؟: دیپرس بغض  با نیدلو

 

 و دیبوس را روشنش  و یشمیابر یموها  کوروش

 !خشکلم دختر ادیم مامان: گفت

 

  به یسر  دیچرخ یم نستاگرامیا در که همانطور ایک

 !ادیب تا نیبش..آره: گفت تمسخر با و داد تکان دیتائ

 

 ! ؟یش خفه یتون یم: گفت کوروش

 

 یول: گفت و انداخت باال یا شانه ایک

 چقدر ادتهی اروید! خوبه یلی خ بچت..مایخودمون

 ! بازه ششین مدام بچه نیا! بود؟ بداخالق

 

 ! رفته عموش به: گفت و شد  شل ششین



 

 !دور به بال: گفت حوصله یب کوروش

 

 !باشه خداتم از_

 

  به شده یعاص کوروش..افتاد هیگر به وقفه یب نیدلو

 نیهم ؟ی دار تو چشم   نیا آخه: گفت و  شد رهیخ ایک

 !اخالقه خوش یگفت االن

 

 آغوش در را نیدلو و  برخاست جا از خنده با ایک

 را او و شد آرام تا کرد  یباز او با یکم و گرفت

 ... خواباند
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* 



  خواب از نی دلو ی هیگر یصدا با صبح

 نگاه  اطراف به منگ و جیگ کوروش..دندیپر

 بود نشسته  تخت یرو ایک و کوروش انیم نیدلو..کرد

 ... کرد یم هیگر و

 

 !دخترم؟ شده یچ  بابا؟ جان_

 

 یغرغر  رلبیز و دیکوب بالشت یرو را سرش ایک

 ... کرد

 

 سمت به و دیکش آغوش در را ن یدلو کوروش

 شده پر که پوشکش دنید با..برد یبهداشت سیسرو

 ریز را نی دلو و کرد باز  را آن و داد تکان یسر بود

 ... شست دوش

 

 کی و کرد  خشک را نش یبلور و نرم بدن حوله با

 به و کرد خارج  ساک از  رنگ قرمز ی بهاره راهنیپ

 ...پوشاند او تن

 



 پس از تواند ینم رهاورد بدون دانست ی م هم خودش

 را خودش خواست ینم  اما دیایبرب  نیدلو فیوظا

 !برگردد تا بزند زنگ او به  و کند کوچک

 

  داد یم نشان را صبح هفت که ساعت به ینگاه با

 !بود یم شرکت  راه در دیبا االن..دیکش یآه

 

 دهان در را  صبحانه کوچک یها لقمه که همزمان

 !  سالم: گرفت تماس دی مروار با گذاشت یم نیدلو

 

 ؟یخوب سالم: گفت دیمروار

 

 ؟ییکجا ممنون_

 

 !میشرکت راه تو ما_

 



 نیدلو دهان در را عسل کوچک ی لقمه کوروش

 خواد ینم امروز..من ی  خونه ایب تو: گفت و گذاشت

 !میر یم دانا و ایک و من!  شرکت یایب

 

 یاتفاق اونجا؟ امیب یچ یبرا: دیپرس تعجب با دیمروار

 ! افتاده؟

 

!  کنم یم ف یتعر نجایا دی ایب دانا و تو: گفت کوروش

 ! منتظرم

 

 ... کرد  قطع را تماس

 

  خانه  وارد دیمروار همرا به دانا بعد ساعت مین

 ... شدند

 

 !نیاومد خوش سالم: گفت و رفت جلو کوروش

 



  خوش: گفت و انداخت خانه به یسرسر نگاه دانا

 نجا؟ یا میایب یگفت  شد یچ! خبر؟ چه! یباش

 

 ...آمد رونیب آشپزخانه از نیدلو لحظه همان

 !شدند گرد او دنید با دانا و دیمروار  چشمان

 

 ! ه؟یک مال   بچه نیا: دیپرس ری تح  با دیمروار

 

 ... شد رهی خ کوروش به یسوال دانا

 

  ی بچه: گفت و گرفت آغوش در را ن یدلو کوروش

 !منه

 

 چند از پس و شد رهیخ  او به بهت با ابتدا دیمروار

 !بود یجالب یشوخ: افتاد خنده به هیثان

 

 یم نگاه  کوروش یجد ی چهره به دی ترد با دانا اما

 ... کرد



 

: کرد زمزمه کودک سبزرنگ چشمان به ینگاه مین با

 !کوروشه ی بچه

 

 ن؟یگیم یچ: گفت ری متح  دیمروار
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 ...ستادیا او  یرو به رو و  رفت جلو دانا

 

 !؟یبزن یحرف   هی یخوا ینم کوروش: گفت دیمروار

 

 یچشما  از هنوز: گفت لبانش ی گوشه پوزخند با دانا

 ! آقاست؟  ی نهیرید عشق مادرش که  یدینفهم بچه



 

 یدهان و آمده در حدقه از یچشمان با ناباور دیمروار

 ... شد رهیخ نیدلو و کوروش به باز

 

 !ممکنه؟  یزیچ نیهمچ چطور:  گفت لکنت با

  به پشت یکالفگ با و دیکش خود گردن پشت یدست دانا

 ...نشست کاناپه یرو ها آن

 

 آغوش در را نیدلو یآرام  به و رفت جلو کوروش

  بود رهیخ ها آن به تعجب  با هنوز  که یدیمروار

  یدختر! رهاورده  و من دختر نیدلو: گفت و گذاشت

  که یدختر!  شدم آگاه وجودش از یتازگ به خودم که

 نپرس! کرده پنهان من  از سال سه رو اون مادرش

 !جمی گ هنوز خودم  که یچ یبرا

 

  و پدر نیا نیب کماکان دیمروار سوال پر  و ری متح نگاه

  ونیزیتلو به تحرک یب دانا و بود آمد و  رفت در دختر

 ...بود  رهیخ  خاموش

 



  اتاق از برهنه ی  باالتنه با و خوابالود ای ک لحظه همان

 ...شد خارج

 

 شرت یت  و برگشت اتاق به دیمروار  و دانا دنید با

 ...بازگشت هال به دوباره و دیپوش

 

 !سالم_

 

 چهره در ریتح دنید با ایک..کرد نگاه ا یک به دیمروار

 ما واال! ؟ی خورد ف ر هم تو هیچ: گفت و دیخند او ی

 !میداشت رو  حال نیهم هم

 

  راجبش  مفصل بعدا: گفت دیمروار به  رو کوروش

 تو شرکت میر یم ما االن! دم یم م،قولیزن یم حرف

 ایکن،ک مراقبت نیدلو از و  بمون رو امروز زحمت یب

 !ده یم انجام رو تو یکارا

 

 االیخ! آره: گفت و داد تکان سر یا بامزه حالت با ایک

 ! ده یم انجام کارارو ی همه  ایک! جمع



 

 دست تا هزار ایک که نه: کرد  اضافه یتصنع حرص با

 داره پا و

 

  به ینگاه مین بدون و مکث یب و برخاست جا از دانا

 ...شد خارج  خانه از ها آن

 

 نیا نکنه! بود؟ کرده ُچس چرا نیا: گفت تعجب با ایک

 !ده؟ییزا

 

  برو ایب: گفت و دیکوب  او یبازو به ی مشت دیمروار

 ! بچه  یخورد مخمونو رونیب

 

 به شروع سرپا و رفت آشپزخانه سمت به  و دیخند ایک

 !کرد خود یبرا گرفتن لقمه
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  به خطاب وارید یرو ساعت به ینگاه با کوروش

 فقط باشه؟ دم یم حیتوض  رو زیچ همه: گفت دیمروار

 !باش داشته رو نیدلو یهوا  امروز

 

 التیخ باشه: گفت و داد تکان  دیتائ به ی سر دیمروار

 کوروش؟ ..فقط! راحت

 

: دیپرس دی مروار که کرد نگاه او به یسوال  کوروش

 !کجاست؟ رهاورد

 

 سگ نیع: گفت بلند پر دهان با آشپزخانه داخل از ایک

 ! رفت گذاشت اونم دنیپر هم به گربه و

 

 !موند؟ یم  نجایا مگه! رفت؟ گذاشت_

 



: گفت ایک بدهد را پاسخش کرد باز دهان تا کوروش

  اوردین طاقت روزم دو دنیپر هم به اونقدر یول آره

 !رفت در

 

 همون با امیب ای یش یم خفه : گفت حرص با کوروش

 ! کنم؟ ت خفه  هات لقمه

 

  را شیچا از یقلوپ و انداخت باال یا شانه الیخ یب ایک

 ...دینوش

 

 یب سوال یکل و بود جیگ هنوز نکهیا با دیمروار

 ششیپ! باشه: گفت رفتند یم رژه ذهنش در جواب

 !مونم یم

 

.. ماشاا:  گفت و کرد جا به جا دستش در را نیدلو

 ! هست نمیسنگ

 

 ...دیبوس را او تپل دست و  دیخند سپس



 

 !ممنون: گفت و  زد یلبخند مچهین کوروش

 

  خواهر: گفت و زد او یرو به یلبخند مهر با دیمروار

 ریغ گه،مگهید کنم ثابت جاها  نطوریا دیبا رو بودنم

 !نه؟یا

 

  بوسه از پس و دیپاش  او یرو به یلبخند کوروش

 آماده تا رفت اتاقش سمت به نیدلو سر بر زدن

 ...شود

 

 و رفت نی دلو سمت به و شد خارج آشپزخانه از ایک

 ..زد اش یتپل  یها لپ به یآبدار  ی بوسه

 

  به حواست!  نکنما سفارش ایک: کرد گوشزد دیمروار

 !باشه؟  راحت المیخ گه؟ید هست من یکارا

 

 ...رفت اتاق سمت به او کردن خاطرجمع از پس ایک



 

 اتاق از آماده  و حاضر  و یح دو هر  بعد قهیدق چند

 ... شدند خارج

 

 اگه ُمروا: گفت کفش دنیپوش با همزمان کوروش

  ریبگ تماس رهیگ یم بهونه و کنه یم هیگر ادیز یدید

 !رسونم یم رو خودم یزود

 

 ! باشه_

 

 از ایک همراه به و دیبوس را نیدلو گری د بار کوروش

 ... شدند خارج خانه

 

  خب: گفت و کرد نیدلو به ینگاه ذوق با دیمروار

 !بال؟ خوشگل می کن کاری چ  حاال
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 کرد یم چک  را لشیموبا کباری قهیدق چند هر رهاورد

 همان به دشیام! نداشت کوروش از یتماس  چیه اما

  اش کالفه نی دلو که دیبگو و بزند زنگ که بود شبید

  هم هنوز روز  مین کی و  شب کی گذشت با اما کرده

 !بود نگرفته تماس

 

  نشیریش دخترک دلتنگ..بود افتاده جوشش به دلش

  را او از یدور توانست ینم..او تن عطر دلتنگ..بود

 !اوردیب تاب

 

 ... خورد زنگ تلفنش لحظه همان

 

 ی صفحه به است کوروش نکهیا دیام به جانیه با

 جانشیه شبنم نام دن ید با اما کرد نگاه لیموبا

 ...کرد فروکش



 

 !سالم: کرد برقرار را تماس یکوتاه  مکث با

 

 ! رها؟ یا  خونه سالم_

 

 یکی برداشتن و زیم یرو   یها ینیریش به ینگاه با

 ! چطور؟ آره: گفت ها خوشمزه آن از

 

 !امیم دارم بمون_

 

  چنگ در را  شیموها یکالفگ با و کرد  قطع را تماس

  با را بچه نکند! کردند؟ یم چه ها آن اکنون..گرفت

  دلش! برود؟ کار سر خودش و بگذارد تنها پرستار

  ده دستش قبل شب از..دی جوش یم سرکه و ریس مثل

  بار هر اما ردی بگ تماس تا رفت لشیموبا سمت به بار

 دیبا خودش کوروش..گرفت یم را  خودش  یجلو

  ییتنها به تواند ینم که  شد یم موضوع نیا متوجه

 !دیدرآ نیدلو ینگهدار  پس   از

 



  روز آن از..دیرس او ی خانه  به شبنم بعد  ساعت کی

 !نداشتند خبر هم از بودند کرده بحث  گریکدی با که

 

 !رونیب گرمه چقدر: گفت و داد لم کاناپه یرو شبنم

 

  سرمه تاپ همان با و کرد خارج تن از را  شیمانتو و

 دراز نیزم کف سرد ی ها کیسرام  یرو اش یا

 . ..دیکش

 

 برداشت زی م یرو از را لتیاسپ کنترل  و شد زیخ مین

 ... زد را on ی دکمه و

 

 پاشو: گفت و کرد درست شی برا خنک یشربت  رهاورد

 سرد و گرم وقتی! گرمته یدیرس راه  از چون االنم

 ! ؟یبود کجا حاال! ایخور یم سرما یش یم

 

  دور کردن پاک از پس و  دینوش شربت از یکم شبنم

 !داشتم مصاحبه: گفت بود شده تَر که دهانش



 

 پروژه تابستون تو خوام  یم یه  : داد ادامه غرغر با

 !؟یچ که بمونم  کاریب خونه تو گم یم باز نکنم قبول

 

 !؟یکرد قبول شد؟ یچ خب:  گفت رهاورد

 

     🪐 

 289_پارت#            نه _هشتادو_ستویدو_پارت #

 

 

  به مربوط یی نمایس لمیف! ادیدرب پدرم قراره یول! آره_

 ابونایخ و نم یبچ یمیقد دکور دیبا! شصته پنجاه دهه

 !فنگ و دنگ  یکل اووو و میکن دوران اون مثل رو

 

 او دار   تاب  و آب یها حرف دیتائ یبرا یسر  رهاورد

 ! باشه مبارک! که خوبه: گفت و داد تکان

 

 !کجاست؟ ش خاله تپل  : گفت شبنم



 

 ! باباش شیپ: گفت لج با  کوروش یادآوری  با رهاورد

 

 ! ش خاله  لطف به البته:  داد ادامه شبنم به ینگاه با

 

  کوروش شیپ  حاال! نکنا شروع دوباره: گفت شبنم

 داره نگه تونه یم بچه کوروش اون! کنه؟ یم کاریچ

 ! کنه؟ یم گوزگوز که

 

 از که فعال: گفت و  انداخت باال یا شانه رهاورد

  ادیبرب  پسش از تونسته حتملی! نزده زنگ شبید

 ! گهید

 

 زنم یم زنگ االن: گفت و آورد در را لش یموبا شبنم

 ! کننیم  کار یچ نمیبب

 

 !ی من ش  یپ ینگ:  گفت رهاورد

 



 را تلفن یر یگ شماره از پس و انداخت باال سر شبنم

 ...گذاشت گوشش کنار

 

:  دیچیپ لی موبا در کوروش یصدا بوق چند از بعد

 !سالم

 

  چه یچطور سالم: گفت رهاورد به ی نگاه با شبنم

 ! خبر؟

 

 ! ُشکر: گفت کوروش

 

 !؟یندار رهاورد از ی خبر گم یم_

 

  زنگ بار چند: داد ادامه و  زد رهاورد به رو یچشمک

 ! ده ینم  رو جوابم زدم

 

 !دونم ینم: گفت کوروش

 



 ! ده ینم جواب دختره نیا شده تنگ قندم واسه دلم_

 

 !منه شیپ نیدلو: گفت کوروش

 

 !چرا؟: گفت یمتعجب لحن با شبنم

 

 بچه یجا داره؟ چرا«: »گفت یشاک لحن با کوروش

 ! باباشه شیپ

 

 قندک گوش دم بذارم ویگوش حاال نمونه پدر! اوهو_

 !بزنم حرف  باهاش

 

 !نه؟ اونجاست رهاورد:  گفت و کرد ی مکث کوروش
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 با بود چسبانده لیموبا به را گوشش که رهاورد

  منظور به را دستش هول  با کوروش حرف دنیشن

 ... داد تکان شبنم  یجلو  نه«»

 

  ی خونه من نه: گفت یمعمول لحن با و دیگز لب شبنم

 ! ندارم یخبر  سر رهیخ اون از! خودمونم

 

 !ست ین شمیپ نیدلو: گفت َشک با کوروش

 

 !گذاشته؟ کجا رو بچه : گفت حرص  با رهاورد

 

 دهان در یکی و دیکوب خودش سر در یکی شبنم

 ! رهاورد

 

 ! آره؟ یخودت ی خونه که! آهان: گفت کوروش

 



 نداره رها و من ی خونه حاال : کرد زمزمه خجل شبنم

 !که

 

 ! خوبه بچه یجا: گفت کوروش

 

! ؟یسپرد یک دست و من ی بچه: گفت  لج با رهاورد

 !؟ییکجا خودت اصال

 

 ! ت بچه سر باال ایب ینگران یلیخ: گفت کوروش

 

  حرصش که بس یکشت  دخترو نیا خب: گفت شبنم

 بچه یگذاشت یک شیپ بگو کلوم هی! یحساب مرد یداد

 ! گهید رو

 

  ی بچه! ایدر شیپ گذاشتتش: گفت استرس با رهاورد

 !مونشیم یدخترعمو اون شی پ گذاشته منو

 



 از را شی مانتو..کر سرش و دیدو شالش سمت به

 ...دیپوش و برداشت در پشت

 

 ! سایوا: گفت و کرد قطع را  تماس شبنم

 

  داد باشد داشته خود یرو یکنترل آنکه  بدون رهاورد

 یدخترعمو اون شیپ گذاشته رو من ی بچه: زد

  یموها دونه دونه اگر ستمین رهاورد من! مونشیم

 !نََکنَم رو کهیزن اون و کوروش

 

 داشت باشد  ایدر یها دست در دخترکش نکهیا فکر از

 ...شد یم وانهید

 

 !دنبالش میبر: گفت و دیپوش  را شالش  و مانتو شبنم

* 

  با اتاق در  یباال یوارید ساعت به ینگاه با کوروش

 ! یایب عقل سر تا بخور حرص کمی:  گفت پوزخند

 



 که شد اتاق وارد و  کرد باز را در شتاب با ایک

 در اتاق نیا ! هللا اال اله ال:  گفت و کرد ینوچ کوروش

 !داره
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 !برم دیبا من: گفت ایک

 

 امر قربان،شما  چشم: گفت تمسخر با کوروش

 !دیبفرمائ

 

  نشده ساعت سه هنوز: گفت و شد یجد سپس

 !؟یکرد کاله و شال کجا ،بازیاومد

 

 با که دنبالش رم یم دادم  قول ارای به روزید: گفت ایک

 !رون یب میبر هم



 

 یجد و  برداشت زیم  یرو از را خودکار کوروش

  ینم که یگ یم و بهش یزن  یم زنگ هم االن و: گفت

 !یتون

 

 تیاذ یحاج  داداش،جون  : گفت یملتمس لحن با ایک

 !کنم کسرهی دختره نیا با  رو فمیتکل دی با! گهید نکن

 

 !؟یکن کات_

 

! بزنم؟ هم به رابطه دعوا دوتا با ام بچه  مگه! نه_

 !نیهم بزنم حرف  باهاش خوام یم فقط

 

 دیمروار به من یول: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 !ید یم  انجام رو کاراش تو که گفتم

 

 ایدر به: گفت آخر در و کرد پا آن و پا نیا یکم ایک

 ! بده انجام گم یم



 

 هیثان چند از بعد و شد  رهیخ او به متفکر کوروش

 هم اضافه..شرکت یگرد یبرم بعدش یول..برو: گفت

 ! یستیمیوا

 

  یم خارج اتاق از که همزمان و داد تکان یدست ایک

 !گرم دمت:  گفت بلند شد

 

  یها لیمیا کردن چک از پس و دیکش ی پوف کوروش

 یچ همه! سالم: گرفت تماس دیمروار با شرکت

 !مرتبه؟

 

  خورد دادم رو ناهارش! آره سالم: گفت دیمروار

 ! بخوابونمش خوام یم االنم میکرد یباز  کمی بعدش

 

 که االناست حتملی: گفت و کرد یتشکر کوروش

 ! اونجا  برسه مادرش

 



 !نجا؟یا ادیم داره رهاورد: دی پرس دیمروار

 

 بمون ای  شرکت ایب یداشت دوست اگر بعدشم! آره_

 ! خودته  لیم ششونیپ

 

 ! باشه_

 

 با..کرد برخورد اتاق در به تقه چند بعد ساعت مین

 و دیکش آن پشت یدست و کرد بلند را گردنش یخستگ

 !تو ایب: گفت

 

  و آورد داخل در یال از را  سرش بایز ی لبخند با ایدر

 !؟یدار وقت: گفت یا  بامزه لحن با

 

  کیک و یچا ینیس با ایدر که داد تکان ی سر کوروش

 امروز: گفت و داد قرار زیم یرو را آن و شد وارد

 !ارمی ب هم تو یبرا  گفتم بودم کرده درست کیک

 



:  گفت یصندل به اشاره با و کرد یتشکر کوروش

 !نیبش

 

 شده تر پررنگ که یلبخند با و کرد ذوق دل در ایدر

 ...نشست او یرو  به رو بود

 

     🪐 

 292_پارت#             دو_نودو _ستویدو_پارت #

 

 

 را داشت دست در که یساعت ی صفحه کوروش

 اتفاق نیا از چکدامیه مقصر ایدر او نظر از..چرخاند

  به که بود شیعمو زن یاصل مقصر  بلکه! نبود ها

 ! بود کرده ن یتوه رهاورد

 

 !؟یکرد عادت شرکت یکارا به_

 



 من یبرا راستش! اره: گفت مسلط و خونسرد ایدر

 ! رفت یم سر  حوصلم واقعا خونه تو..شد خوب یلیخ

 

 یچ یداشت ی همکار باهاشون سیانگل تو که یشرکت_

 !شد؟

 

  او یرو به رو و داد برش را کیک از یا تکه ایدر

 شرکت اون تو کردن کار راستش: گفت و گذاشت

 ! بود یعال

 

 هوی شرکت یول: داد ادامه یکوتاه مکث از پس

! بفروشه یعرب سرکت ه ی به سهامشو گرفت میتصم

 در یول کردم کار دیجد کادر و سیرئ با دوماه حدود

 !برگردم گرفتم میتصم آخر

 

  عوض رو کارت محل چرا خب: دی پرس کوروش

 !گه ید یکی نشد نیا ؟ینکرد

 



  هر مامانم: گفت و دینوش را شیچا از یمقدار ایدر

  و کرد یم هیگر یکل و گرفت یم تماس باهام روز

 و بمونم هفته هی تا اومدم فقط  اولش! گرفت یم بهونه

 نیا تو پامو که یزمان درست یول بشه یدلتنگ رفع

 به! رانهی ا من یبرا جا  نیبهتر دمیفهم گذاشتم خاک

 ی استعفانامه و برگشتم مدت چند بعد نیهم خاطر

 !کردم امضا رو م یدائم

 

 به جمعه،تو شب: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 ! یحاج ی خونه دیایب مادرت و عمو همراه

  

 ! ه؟یچ مناسبتش: دیپرس و دیگز لب نامحسوس ایدر

 

  خواستم یم  اگر: گفت او به  ینگاه مین بدون کوروش

 ! بودم گفته االن نیهم که بگم

 

: کرد زمزمه یمظلوم لحن با بود برده ییبوها که ایدر

 مامانم از دیکرد بحث که شب اون خاطر به اگر

 ! دادم حیتوض برات که من! ،نباشینارحت



 

 یم جمعه شب: گفت و کرد اشاره اتاق در  به کوروش

 ! نمتونیب

 

  جا از و کرد نگاه او  به یا خفته  حرص با ایدر

 ...رفت رونیب و برخاست
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  زنگ تلفنش که بود ارای پدربزرگ  ی خانه کینزد ایک

 ...آورد در شلوارش  بیج  از زور به را لی موبا..خورد

 

 احوال  : کرد برقرار را تماس یسام نام دنید با

 ! ؟یاخو

 



  ازت یخبر گهید بودم منتظرت: گفت و  دیخند یسام

 !نشد

 

 ! یاخو شد  رفع خطر: گفت خنده با ایک

 

 !؟ییکجا االن: دیپرس و  دیخند یسام

 

 !رونم،چطور؟یب_

 

 !خوام یم رو بودن توشون ها طرح که یفلش اون_

 

 متوقف ارا ی یرو به رو را نیماش و  زد راهنما ایک

 ... کرد

 

 ! کوروشه ی خونه ! ستین دستم االن دادا_

 

  خونه کوروش ..خب: گفت یکوتاه مکث  با یسام

 !ست؟



 

  خطاب و شود  سوار تا داد تکان ارای ی برا یسر ایک

 اونم از بعد! ست،شرکتهین خونه نه: گفت یسام به

! رونیب بزنم گذاشت  زور به کوروش..شرکت برم دیبا

 !االن؟ واجبه فلشو؟ یخوا یم یک   یبرا

 

:  گفت تندتند ایک بدهد را پاسخش کرد قصد تا یسام

  یخوا یم اگر! ست خونه دیمروار! کن  نه،صب آهان

 تو تا بذاره کنار برات رو  فلش بزنم زنگ  بهش من

 !ش؟ یری بگ یبر

 

 ! شه ی م یعال آره_

 

 االن ،منیاوک: گفت و  زد دور را برگردان دور ایک

 !زنم یم  زنگ بهش

 

 !یمشت گرم دمت_

 



 !میچاکر _

 

 و زد امیپ مختصر دیمروار یبرا و مرد  قطع را تماس

 ... داد او به را فلش قیدق آدرس

 

 !؟یمطور  چطور: دیپرس ارای به ینگاه با

 

 !ستمین بد: گفت  نزار و حال افسرده ارای

 

 ! یندار رو به رنگ ؟یضیمر: گفت ایک

 

 ! خوبم  نه: گفت و داد تکان نیطرف  به یسر ارای

  

 و نکرد ی ریگ دنباله اما بود نشده قانع نکهیا با ایک

 م؟یبر  کجا: دیپرس

 

 !نداره یفرق! دونم ینم_



 

 بود ها یک ینزد همان در که یرستوران سمت به ایک

  و شدند رستوران  وارد هم با قهیدق چند از پس..راند

 ... دادند سفارش غذا
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  ینگاه مین با..کرد یم ی باز دستش در چیسوئ با ایک

 ! ؟یبهتر: گفت ارای به

 

 انیم را  او فیظر دستان ایک که نداد یپاسخ ارای

  یم عذر روز اون بابت: گفت و گرفت خود گرم دستان

 حق من باشه بوده اشتباه کارت که هم هرچقدر! خوام

 ! بزنم حرف یاونطور  باهات نداشتم

 



  من بود؟ اولت بار مگه: گفت حال و  حس یب ارای

 !دارم عادت

 

  یک   من ارا؟ی: گفت و کرد نگاه او به خورده کهی ایک

  باهات که  هم یوقت چند  اون کردم؟ یبدرفتار  باهات

 کمی دیبا! بود  خودت یکارا خاطر به بودم نیسرسنگ 

  که دادم قول رهاورد به من! یکرد یم  فکر کارات به

! یباش نداشته کنکورت جز  یا یفکر ی دغدغه تو

  فکرت  تا رمیبگ فاصله ازت کمی که  بود نیا قصدم

 ! بشه آزاد

 

 با و کرد  رها ظرف در را چنگال  ضرب به ارای

 من و یبود مالحظه با تو  چقدر! آهان: گفت تمسخر

 باشم نداشته یفکر ی دغدغه! یپسرحاج دونستم ینم

 ! هه

 

  و تو مشکل یدون یم: گفت و دیکش جلو را خود یکم

 !ه؟یچ من یا یدوروبر

 



 یم بچه  رو من نکهیا: گفت و کرد باز را دستانش

 یول کرده ریگ کجا  مغزتون دونم ینم! دینیب

 یم یوقت فقط! دیکن ینم درک رو من  چکدومتونیه

!« شده؟  یچ» دیپرس یم دهیپر روم  و رنگ دینیب

 منم!« ته؟ی زهرمار و کوفت چه!« »؟یست ین سرحال»

 !« میخوبم،عال» گم یم

 

 لمیف مثل شده مونیزندگ: گفت و دیخند  کی ستریه

  یم سرتاپا و رسه یم راه  از یکی  لحظه هر یینمایس

 م خنده حرفاتون از یلیخ  ها موقع یبعض! بهش نهیر

 !هان؟  یفکر ی دغدغه! رهیگ یم

 

  حاالت و پرخاشگر یرفتارها به قیدق و متفکر ایک

 دهیند نگونهیا را او چگاهی ه..بود رهیخ  او کی ستریه

 ! بود

 

 از: گفت داشت آن سرکوب در یسع که یبغض با ارای

  از شتریب ی لعنت یتو به! تو جز داشتم انتظار  یهرکس

 مثل..یکرد ول منو هم تو یول داشتم اعتماد  رهاورد



  یروزا ی تو رو من ادعاهات ی همه  برخالف! همه

 ؟یدار من از یانتظار  چه  االن! یگذاشت تنها سختم

 

 هی ؟ینیب یم یچ منو: گفت و شد پررنگ پوزخندش

 یم ناله چس و ردلشیز زده یخوش که نوجوون

 !کنه؟

 

 بچه گهید من: گفت  و داد تکان نی طرف  به یسر

 گهید بعد به ییجا هی از  آدم گن یم ی دیشن! ستمین

ن ش فقط  شهینم بزرگ !  منم مصداقش شه؟ یم ادیز س 

 و اومدم در کما از که شدم بزرگ ی روز اون من

 از شیپ ماه دو رو نایم،س مامانم،بابام،خاله دمیفهم

  دمید یم چون کردم یم حسادت  نیدلو  به! دادم دست

 و کنه یم مراقبت ازش یعشق چه با رهاورد خاله

  که بودم ک یکوچ اونقدر منم داشتم آرزو! نگرانشه

 !  دادم دست از شهیهم  یبرا وپدرمو مادر نفهمم

 

 یک هر: گفت کرد یم خفه  را او داشت که یبغض با

  یخال یبرا و دیکش سرم به یدست ترحم با دیرس بهم



  طفلک: گفت و دیکش بندش پشت هم آه ه ی لطف نبودن

 !میتی
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  دیچک یم  اش گونه یرو داشت که را  چشمش اشک

 یم رو  رفتاراتون ی همه یمعن: گفت و کرد پاک

 یزن یم زنگ بار ده نفر هی به یوقت فهمم یم! فهمم

!  داره یبرنم و نهیب یداره،م یبرنم رو بار ده هر و

 ت حوصله» که نیا از ریغ یا گهید ی معن نظرت به

 !داره؟ ندارم« برات یوقت» ندارم« رو

 

 ... بود رهیخ او به یناراحت با ایک

 

 و م خاله  یواقع ی بچه نیدلو دمی فهم که االن_

 منم از اون!  ناراحت هم خوشحالم براش هم کوروشه



 حداقل من! گرفتن ازش  رو تشیهو چون تره چارهیب

 ! زیانگ رقت و بدبخت نقدریهم خودمم

 

  که شد  نیا منکر شه ینم یول: گفت و دیکش یآه

 ! نطوریهم  هم کوروش! هیا العاده فوق مادر رهاورد

 

  اون بابات  یوقت: داد ادامه و انداخت نیی پا را سرش

 ناراحت یلیبرخورد،خ  بهم  یلیخ اولش زد بهم حرفارو

  کردم فکر  راجبش و نشستم که بعدش یول! شدم

  کمی بابات یاخالقا راستش! پدرته  با حق دمیفهم

  سخت و سفت و دتریمق کم ی فقط! منه مراد   بابا هیشب

 ! تر

 

 رو یعل بابا یزندگ سبک شهیهم من: گفت پوزخند با

! اعتماد و  احترام همراه  به تمام ی  آزاد..داشتم دوست

 نیهم با ی باباعل نمیب یم کنم یم فکر که االن یول

  که یموقع! کرد  خراب رو همه یزندگ که بود اخالقش

 یم دخالت دینبا که یموقع و کرد،نکرد ی م دخالت دیبا

 من» گفت یم هم شهیهم! داد انجام رو کار اون کرد

 !« ستمین هم یمتعصب آدم  یول ستمین یرتیغ یب آدم



 

 یصدا با و شد رهیخ خود دستان به کرد بلند سر

 کنم یم فکر من بمونه خودمون نیب: گفت یتر نییپا

! دونه ینم رو رتیغ و تعصب درست یمعن یباباعل

  یکار هاش  بچه پوشش به چون کنه یم  فکر یباباعل

 ! ست ین یمتعصب آدم پس نداره

 

 دست با را ناخنش  کنار که همزمان و داد تکان یسر

  هاش بچه  ماتیتصم سر هربار یباباعل: گفت کند یم

 با میتصم» گفت یم و کنار دیکش ی م رو خودش

  احترام بهش من دیبکن که یانتخاب هر شما ! خودتونه

 !« گذاشت  خواهم

 

  برسه نظر به  خوب دیشا رونیب از: گفت و دیخند آرام

  رستگار ی عل یآقا جناب! افتضاحه داخل از یول ها

 رو همه یزندگ اخالق نیا  با مملکت ی خته ی فره استاد

 یباباعل با اصال نیروژ یدونست یم ! کرد خراب

! بودن مستقل همشون  هام خاله ره؟ی گ ینم ارتباط

 که ینا؟؛پسریس با رفت چرا امیرو  خاله یکن یم فکر

 ! بود تر  کیکوچ خودش از دوسال



 

  کنده را پوستش بس از که  انگشتش دور را دستمال

  ی  نقطه درست چون: گفت و گرفت بود آمده خون بود

 یول نداشت یاد یز زیچ  نکهیا با! بود  یباباعل مقابل

 ینم! سر    زیچ همه از که داشت یمردونگ و رتیغ

 که یا وهیش نیا یول ها رتهیغ یب یباباعل بگم خوام

 تیهدا رو هاش بچه! نبود درست گرفت شیپ در

 !نبودن متعصب گذاشت رو اسمش و نکرد

 

     🪐 

 296_پارت #         شش _نودو _ستویدو_پارت #

 

 

  به: داد ادامه و فشرد شتری ب انگشتش دور را دستمال

 کرد ییراهنما رو رهاورد ش موقع به خودش  الیخ

 و داد هولش چاه نیا یتو شتریب..نبود  ینطوریا یول

 اشتباه میتصم اومد وجود به بچه هی وسط نیا یوقت

 ! آبرو  حفظ یبرا اونم! گرفت یتر

 



 !آبرو: کرد تکرار  و دیخند

 

 !؟یخوا یم یچ تو: گفت ایک

 

  و محبت بگم اگر: گفت و  کرد جمع را اش خنده ارای

 !شه؟ یم محسوب ییتوجه،گدا

 

 شیپ که نیا لیدل: گفت و کرد  نوازش را اش گونه ایک

 ! ست؟ین  ت یباباعل هیشب که نهیا یموند پدربزرگت

 

 از یکی تونه یم: گفت و زد پس را او دست ارای

 !  باشه لمیدال

 

 !؟ی ستین مونیپش: شد رهیخ او به متفکر ایک

 

  بابا رفتار یوقت یول بودم شیپ چندروز نیهم تا_

  یم زنگ  بهش نکهیا..دمید خودم به نسبت  رو یعل

  کنه قطع تر عیسر تا اره یم بهونه هی هربار و زنم



 دهیرس هفته هر از شهال  مامان یتماسا! ستمین گهید

 ! کباری هفته  دو هر به

 

  موندن دمیفهم که بود موقع اون: گفت و گرفت ینفس

  هم اونجا البته! بود م یتصم نیبهتر  ُمراد بابا شیپ

 ! ستای ن خوب یلیخ

 

 و گل م اوضاع  اونجا ی نکن فکر االن: گفت و دیخند

 رو بد.. خب که بود بدتر و بد نیب  انتخاب! بلبله

 !  کردم انتخاب

 

  فکر به همه: کرد زمزمه غم با و دیکش ینفس

ت که کنن یم تظاهر همه! خودشونن  و دارن دوس 

  انتظار یکس از گهید که گرفتم  ادی من! ی مهم براشون

 ورزه یم  عشق بهت غیدر یب که یاون! باشم نداشته

  اریب رو ایدن آدم نیبدتر تو! ریوالغ پدرتن و مادر

 ! بچشه زیچ نیتر مهم هم اون یبرا  یحت! شمیپ

 



! تمومه نجایا تو و من کار: گفت و برخاست  جا از

 تونم ینم گهید من یول می گذروند هم با  رو یخوب میتا

  یگدا من مثل  چوقتیه کنم یم آرزو برات! بدم ادامه

 !  ینش محبت

 

 ...رفت و گذشت ایک پرحرف  چشمان مقابل از و

 

 اون از تر خراب اوضاعت: گفت و داد تکان یسر ایک

 !دختر کردم یم فکر  که هیزیچ

 

 ~~~~~~ 

 

 اون چقدر گهی د بسه! حاال خب: گفت یکالفگ  با شبنم

 !یچلون یم رو بچه

 

  و شد خارج  آشپزخانه از ی چا  یها فنجان با دیمروار

 ...گذاشت زیم  یرو را ینیس

 



  خانه وارد پر توپ با رهاورد که بود  شیپ قهیدق ده

 سال نیا ی همه یدل و دق و اوردیب ریگ را ایدر تا شد

 ...جاخورد دیمروار دنید با اما کند یخال سرش را ها
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 یم  خوشحالم: گفت یپرمهر لبخند با دیمروار

 !  یشد باتریز  چقدر..نمتیب

 

  کوچولوت ارید! یکن یم یکار  چوب:  گفت رهاورد

 خوبه؟ 

 

 !شده یمرد  خودش یبرا گهید: گفت لذت با دیمروار

 

  حفظش خدا! بگردم یاله: گفت و زد یلبخند  رهاورد

 ! کنه



 

: گفت دیمروار به خطاب و دینوش  شیچا از یکم شبنم

 ؟یبمون یدل شیپ گفت  بهت کوروش

 

 را سرش که رهاورد یسو  به ینگاه م ین با دیمروار

 بچه نیا چقدرم ماشاهلل! آره: گفت بود انداخته  ریز به

 !  نهیریش

 

 !رفته من به آره: گفت باز شین با شبنم

 

 بر: گفت دیمروار و دندیخند دیمروار و رهاورد

 ! لعنت منکرش

 

 و گرفت  را رهاورد دست و برد شی پ دست سپس

 یبرا هم و تو یبرا هم! برات خوشحالم: گفت

 ! کوروش

 



:  داد ادامه دیمروار که شد رهیخ او به یسوال رهاورد

 به دست زیچ همه اگر  یحت! دیا گهیهمد  یبرا شما

 من کنه جدا هم از رو تا دو شما که بده هم دست

 ادیز انقدر شما عشق  ی جاذبه! تونه ینم معتقدم

! دیبذار سر پشت رو موانع ی همه دی بتون که هست

 یتو که کنم یم درکت..مادرم و زن کی  تو مثل منم

 االن نظرم به..گذشته  بهت ییزهایچ چه مدت نیا

 برگرده کوروش دیبا که است هییطال لحظه همون

 !خوب حال   با..دیکن شروع اول از  دیبا..بهتون

 

  یکس: گفت شبنم..شد بلند خانه در یصدا لحظه همان

 !اد؟یب قراره

 

 دنبال اومده که هاست بچه دوست! آره: گفت دیمروار

 ! فلشش

 

 و کرد خارج  نشیج شلوار از یکوچک فلش سپس

 من! برسون بهش نویا دستت قربون جون شبنم: گفت

 !ستین  مناسب لباسم



 

 به مشابه یتیوضع که خود و او تاپ به ینگاه شبنم

 ...انداخت باال  یا شانه و انداخت داشت او

 

  را بود افتاده مبل ی دسته یرو که یا مردانه  راهنیپ

 ...گرفت دیمروار دست از را فلش و کرد تن به

 

 به شبنم و شدند صحبت مشغول رهاورد و دیمروار

  کرده کسرهی  را در،زنگ پشت فرد که رفت در سمت

 سر عمو؟ خبره چه: زد غر حال همان در! بود

 ؟ یآورد

 

 !شد رو به رو یسام با که کرد باز را در

 

 !  یحاج  الیخیب: گفت کشدار و وارفته و  چرخاند چشم

 

 !عمو یزد یم غر یداشت که باز: گفت خنده با یسام

 



 !سالمت به: گفت و گرفت سمتش به را فلش شبنم

 

 ! ستایوا: گفت و دیچسب را ش یبازو یسام
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 یرو که او دست به باالرفته یابروها  با شبنم

 ... دی کش عقب را خود و کرد نگاه بود شیبازو

 

 بود قرار: گفت و گذاشت بشیج در را  فلش یسام

 ! باشه نجا یا دانا خانم  

 

 یم یفرق چه تو یبرا! نجامیا من که حاال: گفت شبنم

 ! کنه؟

 

 !؟یکوروش  دختر دوست : دیپرس  شک با یسام



 

  َسنَنَه؟  رو تو! باشم که میریگ: گفت الی خیب شبنم

 

 ... بود رهی خ او تُخس و ُغد نگاه به رهی خ فقط یسام

 

 ! ؟یاینم چرا ؟ یُمرد شبنم_

 

 یسام دنید  با و آمد در ی جلو و گفت را  نیا رهاورد

 ...کرد زیر چشم

 

 خودش مانند  زین رهاورد که کرد سالم آرام یسام

 ... داد را جوابش

 

 !درسته؟..رهاورد: گفت  شک با یسام

 

 !د؟یشناس یم رو من: گفت تعجب با رهاورد

 



  رهاورد به خطاب شبنم سمت  به ینگاه مین با یسام

 !یبود کوروش همراه! دمتید ارید تولد یتو: گفت

 

 اریبس مرد..شد رهیخ او  به یشتریب دقت  با رهاورد

 به را او کرد فکر هرچه اما بود یجذاب و پی خوشت

 ! اوردین خاطر

 

 ! خوشبختم.. حال  هر به_

 

 ! نیهمچن: گفت ییخوشرو با یسام

 

 و کوروش با  یارتباط شبنم که بود شده  مطمئن گرید

 یحت ا ی رهاورد دوست زد یم حدس و ندارد ایک

 !  باشد خواهرش

 

 درد شما دست: گفت و چرخاند دو آن نیب را  نگاهش

 ! کنم زحمت رفع گهید من! نکنه

 



 در یدنینوش هی داخل دیبفرمائ: زد تعارف  رهاورد

 !  میباش خدمت

 

  یلبخند یسام..برگشت خانه داخل به حوصله یب شبنم

 از ادیز: گفت و کرد نگاه شبنم ی رفته راه به و زد

 !ادینم  خوشش من

 

 یم رو  گهید هم مگه: دیپرس شک با رهاورد

 ! د؟یشناس

 

 ! میشد آشنا مسابقات یتو: گفت یسام

 

 ! مسابقه؟ کدوم: گفت یجیگ از یاخم  با رهاورد

 

 ! یرال_

 



  شبنم مگر.. شدند گرد نور سرعت به رهاورد چشمان

  مسابقات نیا سمت به گرید که بود نداده قول او به

 ! رفت؟ نخواهد

 

 ! ؟یک  : دی پرس یدودل با

 

 ! ایتازگ نیهم:  گفت جا همه  از خبر یب و  الیخیب یسام

 

 تا گرفت در  چارچوب به محکم را دستش رهاورد

  عجله با او احوال دنید با یسام.. نکند سقوط

 حالت: دیپرس او کتف گرفتن با و  شد کشینزد

 هو؟ی یشد یچ! خوبه؟
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  یجلو از یسام..گرفت سرش به را دستش رهاورد

 !دیا یب دیمروار شبنم؟: گفت یبلند یصدا با در

 

 تاپش یرو را رهاورد یمانتو عجله با دیمروار

 ... دیدو در سمت به و دیپوش

 

 شده خارج یبهداشت سی سرو از یتازگ به که شبنم

  ها آن سمت  به ینگران با رهاورد  تیوضع دنید با بود

  به رو تیعصبان با و زد چمباتمه رهاورد کنار و دیدو

 !؟ی کرد کارشیچ: گفت یسام

 

  FBI از  گفتم: گفت و گرداند چشم تمسخر با یسام

 !کنم رشیدستگ اومدم

 

  صورت و داد هول عقب به را او حرص  با شبنم

 ؟ یخوب رها: گفت و کرد قاب دستانش با را رهاورد

 

 ینگفت مگه: گفت چشمش درون اشک با رهاورد

 !؟یکن ینم شرکت مسابقات اون  یتو گهید



 

  ینتونست قه یدق دو: گفت یسام به رو حرص  با شبنم

 ! ؟یریبگ  المصبتو دهن اون یجلو

 

 نگاه رهاورد به یناراحت  با و کرد یاخم یسام

 به: گفت رهاورد به خطاب ینادم لحن با شبنم..کرد

 !  بگم بهت خواستم یم خدا

 

 گم پدرام مثل هم تو که یوقت  ؟یک  : گفت  لج با رهاورد

  ؟یشد گور و

 

  فرو اشکش تا گذاشت هم یرو را چشمانش شبنم

 ...زدینر

 

 نظر ریز  را ها آن یاریهوش  و یکنجکاو با یسام

 اما بزند یحرف تا کرد یم باز دهان شبنم..داشت

 ! نداشت را توانش

 



  که کرد یم نگاه ها آن به صامت و ساکت  دیمروار

 یم رو  ش دنباله یدار چرا: گفت هی گر با رهاورد

 !؟یریگ

 

 اون سیرئ چون: زد داد  یا دورگه یصدا با شبنم

 مرگ مقصر اونا چون! ده ینم نشون رو خودش باند

 فقط یول  دادم لو رو مکان بار هر من آره! پ دراَمن

 نیع چارهیب  بدبخت چهارتا! افتادن ریگ هاشون   جوجه

  پا یرو پا شون گنده کله اروی اون اونوقت ! پدرام

 آزگار ساله چند! خنده یم شمونیر  به و انداخته

  و کنن اعتماد بهم تا کردم باندشون وارد  رو خودم

 !کو؟ یول بده نشون رو  خودش سیرئ

 

  من! یکن درک رو من حس یتون ینم تو: گفت لج با

 !  کردم پدرام کردن فراموش  به تظاهر فقط

 

 نیا از رو پام که نخواه ازم: گفت و برخاست  جا از

 شبم و روز تموم  سال هشت من! رونیب  بکشم داستانا

 !گذروندم پدرام  به فکر با رو
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  قاب دستانش با را صورتش دیشد یا هیگر  با رهاورد 

 !بدم دست از رو تو تونم ینم: گفت و کرد

 

 !؟یبد دست از قراره گفته یک: گفت شبنم

 

 با یدار: گفت شیها دندان انیم از متحرص رهاورد

 ! مرگه یباز نیا ته..یکن یم  یباز ریش دم

 

 ! م یراض: گفت بلند  بغض با شبنم

 



 شبنم که داد تکان نیطرف به را سرش ناباور  رهاورد

  تخت یرو و رفت ها اتاق از یکی سمت به توجه یب

 ...نشست

 

  ینفس..کرد نگاه دیمروار و رهاورد به متفکر یسام

 می بر یخوا یم: گفت رهاورد به  رو و گرفت

 ! مارستان؟یب

 

  دیمروار و  انداخت باال نه«»  منظور به یسر  رهاورد

  و کرد بلند را او یآرام به..گرفت را  او یبازو  ریز

 ییخدا سرده ینشست که نجایا زمیعز پاشو: گفت

 !  یخور یم  سرما نکرده

 

 ...شد خارج و کرد  گرد عقب صدا یب یسام

 

 در چرمش کت بیج از را تلفنش ساختمان یجلو

 !«م خونه  ایب» زد تکست  و آورد

 

 ~~~~~~~ 



 

 ای با و چرخاند در قفل درون را دیکل خسته  کوروش

 شد داخل او سر پشت نیسنگ  سر دانا..شد وارد یاللّه

 یآرام یصدا  با و برخاست کاناپه یرو از  دیمروار که

 ! دینباش خسته سالم: گفت

 

 بود خلوت و ساکت که  اطراف به ینگاه با کوروش

 ! کجاست؟ نیدلو..سالم: گفت

 

 ! اتاقه یتو: گفت دیمروار

 

  دنید با..گشود را در و  رفت اتاق سمت به کوروش

 بودند ده یخواب هم آغوش در که رهاورد و نیدلو

 ... بست نقش لبانش یرو یلبخند ناخواسته

 

 سمت به و بست سرش پشت یآرام به را اتاق در

  کنار رهاورد یرو از که را  ملحفه..برداشت قدم تخت

 ... دیکش تنش ی رو بود رفته

 



  پوست و بود رفته کنار اش یمشک ی دوبنده تاپ

 ی فتهیش نگاه مقابل در سخاوت با را دشیسف

 !بود گذاشته شینما به کوروش

 

  عرق گردن پشت یدست و دیدزد نگاه کالفه کوروش

 بر لعنت للّا  اال اله ال: کرد زمزمه و دیکش اش کرده

 ! طونیش
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 نیدلو ی  گونه یرو ینرم  به را انگشتانش نوک

 صحنه نی ا شهیهم کاش..زد یکمرنگ لبخند و دیکش

  او چشمان یجلو  دو آن که نیا..باشد چشمانش  یجلو

 او و باشند دهیخواب گریکدی آغوش در کامل  ت  یامن در

 ! ببرد لذت ها  آن یتماشا از

 



 ینم..برداشت دو آن از نگاه و دیکش عقب را دستش

 ی وسوسه با تواند یم بماند اتاق در اگر دانست

 !نه ای کند مقابله دو آن کنار در دنیخواب

 

  رها ال مین را در و شد خارج اتاق از سروصدا یب

 ... کرد

 

 و بودند ستادهیا گریکدی  یرو به رو د یمروار و دانا

 ... کردند یم صحبت

 

  حضور متوجه را دو آن تا کرد صاف ییگلو کوروش

 ...بکند خود

 

 کاناپه  یرو ها آن به پشت حوصله یب دانا

  دیمروار از او سمت به ینگاه  مین با کوروش..نشست

 نکرد؟  تیاذ نیدلو شرفت؟ی پ خوب زیچ  همه: دیپرس

 

  ی بچه برم قربونش نه: گفت  یقیعم لبخند با دیمروار

 !ه یاخالق خوش



 

 او از بار نیچندم یبرا و زد یمحو لبخند کوروش

 ...یول: گفت دیمروار که کرد تشکر

 

 ...شد رهیخ او به و کرد زیر  چشم کوروش

 

ن با کوروش یجد نگاه دنید با دیمروار ن م  :  گفت م 

 !شد بحثشون کمی رها  و شبنم..زیچ

 

 ؟یچ سر  : دیپرس اخم با و  گذاشت جلو یقدم کوروش

 !  گفت؟  بهم رو تیواقع شبنم نکهیا

 

!  نه: گفت  و داد تکان نی طرف به را سرش دیمروار

 فلشش ا یگو! نجایا بود اومده یسام دوستتون اون

  که اومد ن یهم یبرا داشت الزمش و بود ایک دست

 ب َدت ش که شبنم به دادم رو فلش منم..رهی بگ رو فلشش

  ره یم کرده رید شبنم نهیب یم که رهاورد! اریسام به

 فقط افتاد ی اتفاق چه دونم ینم اون از بعد..در یجلو

!  زد یم صدا رو ما که میدیشن رو یسام یصدا هوی



 یرو رهاورد میدید که میرفت عجله با شبنمم و من

 ! نشسته نیزم

 

: گفت بود مشهود شیصدا در که ینگران با کوروش

 !بهش؟ زد یحرف یسام چرا؟ شد؟ بد حالش

 

  عجله با  دیمروار برود  اتاق سمت به  کرد قصد تا و

 !کن صبر کوروش! نه: گفت
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:  داد ادامه دیمروار..شد رهیخ او به و ستادیا حرکت از

 یتو شبنم ایگو یول نشدم موضوع  متوجه درست

  رهاورد و کنه یم شرکت  نیماش یقانون  ریغ مسابقات

 به قبل از یانگار ! نداشته یاطالع موضوع نیا از

  مسابقات نجوریا یتو گهید  که بوده داده قول رهاورد

 ...چون کنه ینم شرکت



 

 شبنم دهان از بار نیچند که یاسم تا کرد فکر یکم

 ... اورد یب  خاطر به را بود دهیشن

 

 نیا یتو پدرام اسم به  یشخص ایگو! پدرام! آها_

 شبنم یبرا  خاطرش کنم فکر..شده کشته  مسابقات

ر انقدر اون سر که بوده مهم یلیخ  ! بود ُمص 

 

 نیزم به بود کردن فکر یرو از که یاخم با کوروش

  رهاورد زبان از ینام پدرام حال به تا..شد رهیخ

 ! بود دهینشن

 

 !  کجاست؟ شبنم_

 

 ! نجامیا من_

 



 معطوف او  به ها آن ی  سه هر نگاه شبنم یصدا با

  آن یکم و دی کش سرش یرو  شال به یدست شبنم..شد

 ...کرد مرتب را

 

 یتا کی شبنم که بود رهیخ او به  یجد کوروش

 !هوم؟: گفت و انداخت باال را شیابرو

 

 !ه؟یک  پدرام: گفت اخم پر نگاه همان با کوروش

 

 که یکی: گفت و انداخت باال یا شانه  الیخ یب شبنم

 ! ستین گهید

 

 که دانا به و  زد یپوزخند تیعصبان یرو  از کوروش

 دیمال  محکم  را چشمانش..شد رهیخ کرد یم نگاه تنها

 !ه؟یک پدرام: گفت و

 

 من واسه: گفت و ستادی ا او ی نهیس  به نهیس شبنم

 و یگردون یم چشم و  یچرخون یم گردن! این لمیف

 نایا..یکن یم یجد لحنتو و یزن یم ی عصب پوزخند



  یخوا یم تو که هم یجواب! ده ینم  جواب من رو

 تا یبپرس زنت از یبر یتون یم..ستین من شیپ

 ! بده جوابتو

 

 رعب و خشن را اش چهره که یتیعصبان با کوروش

  تمیظرف من شبنم: گفت دورگه یصدا با بود کرده آور

 و تو با  دونم یم من ای هیک پدرام یگ یم ای! ها پره

 ! رهاورد

 

  نگه او صورت یمتر یسانت چند در را صورتش  شبنم

 ! یدیچائ: گفت لج با و داشت

 

  یکنار مبل یرو و شد رد  کوروش کنار از یا تنه با

.. ماشاا: گفت و کرد دیمروار به رو شبنم..نشست دانا

 قلم از کم یکوچ  زیچ هی ..ایرینگ دهن به زبون توام

 ! ننداز

 

 و دل ته از را  کلماتش تک تک شوخش  لحن برخالف

 !بود گفته یجد



 

!  بودم نگرانتون..دیببخش: گفت خجالت با دیمروار

 !بدونه که کوروشه حق که کردم فکر  اون بر عالوه

 

  از بهتر خودم من: گفت و انداخت پا یرو پا شبنم

  نیا اگر! واقفم خان کوروش حقوق  و حق به همه

  خوشبختانه اما..گفتم یم داشت یربط بهش هیقض

 !نداره

 

 او نگاه متوجه شبنم..شد رهیخ او به مکدر  دیمروار

 ها حرف نبود قرار! بود الزم   نکاریا نظرش از اما شد

  یجا را بود آمده شیپ  خودشان انیم که یاتفاقات و

 !بود او قرمز خط پدرام  ی هیقض..کند بازگو یگرید
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 مین با شبنم..بود گر نظاره تنها یقیعم  سکوت با دانا

 ؟یساکت کل«؟ عقل  » هیچ: گفت او سمت به ینگاه

 

 !  کرد یم صدا کل« عقل  » را دانا«»  شهیهم شبنم

 

  جا گرفت،از ینفس بدهد را جوابش آنکه  بدون دانا

 با کوروش..رفت آشپزخانه سمت  به و برخاست

 شیها قدم با  را خانه عرض و طول فیضع یاعصاب

 ... کرد یم متر

 

  آن دنید با..شد وارد و انداخت دیکل ایک بعد ساعت مین

 نمیب یم  به به: گفت یشوخ  لحن با و زد یلبخند ها

 !َجمعه َجمعتون که

 

  اتاق از خوابالود و پا و چهاردست نیدلو لحظه همان

:  کرد بغلش و رفت او سمت  به کوروش..شد خارج

 !عروسکم؟ یشد داریب

 



 و دیمال او گردن به را صورتش خوابالود نیدلو

 ... گذاشت  همانجا

 

 برادر از باالتر شیبرا  که یقیرف به سکوت  در دانا

 شانیایدن چقدر! بود پدر کوروش..شد رهیخ بود

 ! بود شده بی عج و متفاوت

 

 چه: گفت و کرد رها شبنم کنار را خود خسته ایک

 ! خبر؟

 

 ! واال یسالمت_

 

 به را بود شبنم تن در که یا مردانه راهنیپ نیآست ایک

 !ست؟ین من یبرا نیا  انایاح: گفت و دیکش یآرام

 

 !دمیپوش منم بود نجایا: گفت و دیخند شبنم

 



 شبنم به  رو کوروش..داد تکان یسر و دیخند ایک

 !شه؟ ینم داریب چرا: گفت

 

 است رهاورد به کوروش منظور دانست یم که شبنم

 ! ست  خسته دینخواب شبید: گفت

 

  را یهمگ و دیچ قهیسل  با را زیم دیشب،مروار یبرا

 ... زد صدا شام صرف یبرا

 

 داریب رو رهاورد: گفت شام زیم به ینگاه با کوروش

 !کنم؟

 

 کوروش کنه استراحت بذار: گفت آرامش با دیمروار

 ! باشه  نداشته رو تی جمع ی حوصله دیشا! جان

 

 براش: داد ادامه و گذاشت زیم وسط  را سس ظرف

 ... خوره یم شد داریب وقت هر گذاشتم کنار شام

 



 و نشست زیم پشت یصندل یرو حرف یب کوروش

 ...شدند خوردن مشغول  یهمگ

 

 ! د؟یگذاشت کجا رو یفرفر: گفت ایک

 

 ! دانا مامان   ش  یپ: گفت لبخند با دیمروار

 

 دنبالش امیم روز هی..شده تنگ براش دلم: گفت ایک

 ! دور دور میبر

 

 !شه یم خوشحال یلیخ هم ارید! حتما_

 

 !بده رو یکنار  قاشق اون: گفت دانا به  رو کوروش

 

 به و داد دستش به را  قاشق یکوتاه مکث با دانا

 رهیخ داد  یم غذا نیدلو  به حوصله  با که کوروش

! نه ای باشد خوشحال کوروش یبرا دانست ینم..شد

 همسر   عنوان به را او دانا که نبود یدختر  رهاورد



 همان دختر   نیدلو..حال و! باشد داشته  قبول کوروش

 !بود زن

 

 به دانا و دی مروار ظروف شستن و شام  صرف از بعد

:  گفت و برخاست  جا از شبنم..برگشتند خود  ی خانه

 !  خونه رم یم گهید من

 

 !وقته رید.. رسونمت یم  من: گفت ایک

 

 !شبه سر   تازه..بابا خواد ینم: گفت شبنم
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  ریبگ من یبرا آژانس هی: گفت و کرد مرتب را شالش

 !رم یم خودم



 

 ایب: گفت  و برداشت کانتر یرو از را چشیسوئ ایک

 ! یبر آژانس با که میُمرد ما مگه میبر

 

  اتاق سمت به  و کرد یتشکر رلبیز شبنم

  یمانتو با بود ایک به متعلق که را تنش راهنیپ..رفت

 ...برداشت را فشیک و کرد ضی تعو خود

 

 رفت داشت آغوش در را نیدلو که کوروش سمت به

 تو به که  بود یموضوع اگر باش مطمئن: گفت و

  اعتماد بهم! هوم؟..گفتم یم بهت باشه بوده مربوط

 !؟یدار

 

 تو! اَه: گفت حوصله یب شبنم که نزد ی حرف کوروش

 ! زنت نیع برق به نزن  لطفا گهید

 

 !شما خداحافظ  : گفت و کرد او به را پشتش کوروش

 



  مرضُ : درآورد را ش یادا رلبیز حرص  با شبنم

 ! شما خداحافظ  

 

 شبنم..شد ایک  نیماش سوار  و خارج خانه  از پاکوبان و

  حواست: ا،گفتیک به اش خانه آدرس گفتن از پس

 !هست؟  بهشون

 

  حواسش دیبا یکی! شوکم تو  هنوز خودم  من: گفت ایک

 ! باشه من به

 

  مسخره: گفت و دیکوب او  یبازو به یآرام مشت شبنم

 !بچه ارین در یباز

 

!  نابالغه ی بچه تا دو نیع که رفتاراشون: گفت ایک

 ینطور یا رنیگ یم قرار هم یرو به  رو یوقت البته

 گوش حرفاشون به و ینیش یم که تک تک! شنایم

 دونم ینم یول! شونهیحال هم یلیخ ینیب یم ید یم

 یم رفتار ها وونهید نیع رسن یم هم  به یوقت چرا

 !کنن



 

 یبرا هردوشون  االن! شه یم درست: گفت شبنم

  کی به ازین فقط ان آماده گهیهمد به شدن کینزد

 !ارهیب خودشون  به رو اونا که دارن محرک

 

 رها که قراره داداشم: گفت و زد را چپ یراهنما  ایک

 رو در رو نایا عموم خونواده و یحاج با رو یدل و

 ! کنه

 

 ه؟یچ  تو نظر..نارویا گفت  بهم رهاورد آره: گفت شبنم

 !  کنه؟ یم قبول رو زیچ همه ها یراحت ن یهم به پدرت

 

 اگر! واال بگم یچ: گفت و  شد رهیخ دست دور به ایک

 یول کرد ی راض رو یحاج شد یم بود سادات مامان

  یحاج که مخصوصا!  دونم ینم رو  ستین که االن

 بلکم! داره دوست  کوروش و من ی اندازه به رو ایدر

 !  شتریب

 



  چرخشون  ال چوب ممکنه یبگ یخوا یم یعنی_

 !کنه؟

 

 ! دید دیبا..دونم ینم: گفت و انداخت باال یا شانه ایک

 

 دمت: گفت شبنم..کرد توقف شبنم خانه  یرو به رو

 !  داداش گرم

 

 ! میمخلص: گفت و زد یلبخند یگرم به ایک
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  دنید با و کرد باز را اتاق در یآرام به کوروش

 بود نشسته تخت  یرو  یکیتار در  که رهاورد

 ... ماند ثابت  شی سرجا



 

  را اتاق  المپ و گرفت ینفس یطوالن  نسبتا مکث با

 ...برداشت قدم رهاورد سمت به و کرد روشن

 

 !؟یشد داریب یک  : گفت  و نشست تخت یرو او کنار

 

  کرده پُف ادیز خواب   اثر  بر که یچشمان  با رهاورد

 !  ارمیب طاقت نتونستم من! یشد برنده تو: گفت بودند

 

  که ستین جنگ دونیم نجایا: گفت آرامش با کوروش

  تا میهم کنار نجایا ما! باشه داشته بازنده و برنده

 ! میبساز بچمون یبرا رو ی زندگ نیبهتر

 

 بچه مانند دیشد یا هی گر با و کنترل  بدون رهاورد

 ! دم  یم دستش از  دارم: گفت ر یگ بهانه یها

 

 و کرد قاب  را او صورت  هول و ینگران با کوروش

! یبد دست از رو نیدلو  ستین قرار! شیه: گفت



 به! ستی ن نیدلو و تو  کردن جدا من رهاورد،قصد  

 نیا حق در ظلم  نیبزرگتر باشه نیا قصدم اگر که وللّا 

  به آرزو نیدلو تا کنم ینم  یکار چیه من! ست بچه

 ! بمونه دل

 

 : گفت یم که افتاد یشعر  از تکه آن ادی

 

   نجامیا تو بخاطر من..ستی ن جنگ دونیم  خونمون   

 

   خوامینم  یزیچ ازت من..م؟یبجنگ دیبا  یچ  سر   

 

 دوست یهرچ..هست ما نیب که عشق هی جز   

 کن خراب یدار

 

 کن  انتخاب دومونو هر  نوشت سر شب هر  مثل   

 



 زخم ی جنگ چه از..بودم  تو میتسل  منکه من   

 ی خورد

 

 ! ینبرد تو ببازم من زم؟ یعز یجنگ یم یک با   

 

 ی نینش عقب واسه نه..گرفتم باال دستمو،دستمو   

 

 ی نی،ببی نیبب مونویزندگ..گذاشتم نهیآ  روبروت   

 

 ی ریاس خونه  نیا تو نه دشمن هی نه  بمیغر نه   

 

 ی ریبگ سنگر  خواد ینم شه فدا یکس خوامی نم   

 

 زخم ی جنگ چه از..بودم  تو میتسل  من،منکه   

 ی خورد

 



 ! ینبرد تو ببازم من زم؟ یعز یجنگ یم یک با   

 

 ی نینش عقب واسه نه..گرفتم باال دستمو،دستمو   

 

 ینی،ببین یبب مونویزندگ..گذاشتم نهیآئ روبروت   

 

 «یلیعق شادمهر_ »سرنوشت

 

 نه: گفت و داد تکان نیطرف به را سرش  رهاورد

 ! دم یم دستش از دارم..شبنم..نه

 

 شبنم به ابتدا از رهاورد منظور دیفهم که کوروش

 یتو چون ؟یبد دستش از چرا: گفت است بوده

 !کنه؟ یم شرکت مسابقات

 

 !؟یدونست یم تو: گفت ری تح با رهاورد

 



 !بود گفته قبل از یی زایچ هی ایک: گفت کوروش

 

  شیصدا درون بغض و چشم  درون اشک با رهاورد

 نیا با خودشو داره..ستین شیحال کودن اون: گفت

 ! ده یم کشتن به کارا

 

 !پدرام؟ مثل_
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 ! ؟یدون یم تو: گفت و خورد   کهی گرید بار رهاورد

 

 ! نه:  گفت و داد تکان نیطرف به ی سر کوروش

 

  تو شیپ امشب نیدلو شه  یم: گفت غصه با رهاورد

 !ستین خوش حالم من بخوابه؟



 

  زمزمه و گذاشت هم ی رو  را شیها پلک کوروش

 ! شه یم: کرد

 

 به را پدرتم راجب جو و پرس دیبا..برخاست شیجا از

 !کرد یم موکول یگرید شب

  

 !کوروش؟:  گفت رهاورد

 

  ناز پر اری نیا زبان از را اسمش که هربار بود گفته

 !رود؟ یم مالش دلش شنود یم کرشمه و

 

  او جواب   در داشت دوست که اش یدرون لیم برخالف

 که برگشت سمتش به حرف یب د یبگو جان«»

  به حواست که ممنون: گفت  یریز یصدا با رهاورد

 ! هست نیدلو

 



 منم به  حواست که ممنون» داد ادامه  دل در و

 !«  هست

 

 از و کند او از را حرارتش پر حرف،نگاه یب کوروش

 ... شد خارج اتاق

 

 ~~~~~~ 

 

  کوروش ی  خانه در رهاورد شدن مستقر از یروز دو

 ... گذشت یم

 

 و بود رفته  اش خانه به ا یک همراه به که بود قبل روز

 برداشته را نیدلو  و خود ازین  مورد لیوسا

  نیا با که آوردند ینم گری کدی یرو به  چکدامیه..بود

 !کند  یم یزندگ کوروش با عمال حرکت،رهاورد 

 

  حال خسته کوروش و ایک که بود ظهر کی ساعت

  نیدلو دادن دور حال در که رهاورد..شدند خانه وارد



 خوش سالم: گفت و ستادیا حرکت از بود سالن در

 !دیبرگشت زود چه..دیاومد

 

 کوروش..کرد اشاره کوروش به ابرو و چشم با ایک

  عوض را لباسش و رفت اتاق  سمت به مغموم  و اخمو

 ... دی کش دراز تخت یرو و کرد

 

  چشه؟: دیپرس ایک به  رو ینییپا یصدا با رهاورد

 

  گرنشیم..داشتن یکیکوچ  بحث هی دانا با: گفت ایک

 ! گرفته

 

 نیزم ی رو را نیدلو و دیکش یپوف کالفه رهاورد

 من؟  سر  ! بزنم حدس بذار: گفت و نشاند
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 داره گهید هم دانا: گفت و دیبوس را نیدلو ایک

 رو تو کوروشم داداش   که یمن! ارهیدرم رو شورش

 !کنم ینم درک رو دانا فاز   رفتمیپذ زنداداشم عنوان به

 

 زنداداشت من..اطالع جهت صرفا:  گفت رهاورد

 !ستمین

 

: گفت و انداخت باال یا شانه الیخ یب ایک

 ! نکن  مغلطه..یهست

 

 و رفت شیسو به یا غره چشم حوصله یب رهاورد

 !بخور  غذاتو آشپزخونه تو برو پاشو: گفت

 

 از خدا به: گفت و دیمال هم به را دستانش کف ایک

  غذا! برگشته خونه نی ا به برکت یاومد تو یوقت

 ...زیتم  آماده،خونه

 



 ! ده یم ُگل  بو خونه! نگاه هوممم: گفت و دیکش ییبو

 

  نیهم کوزتم: گفت یشوخ به و کمر به  دست رهاورد

 ! خب کرد یم رو کارا

 

! نکنه درد دستت! بابا کردم یشوخ: گفت و دیخند ایک

 !پس؟ یچ خودت

 

 بخور برو تو..خوردم ادیز صبحونه ندارم لیم من_

 !جونت نوش

 

ن با سپس ن م   و کرد کوروش اتاق   در به یا اشاره م 

شه ی کی نیا نمیبب برم..برم: گفت  !چ 

 

 برو: گفت  یبار طنتیش  نگاه و منظوردار لحن با ایک

 ! برو

 



 کنارش از و دیکوب  او یبازو به ی مشت رهاورد

 ... گذشت

 

 و دیکش یق یعم نفس و ستادیا کوروش  اتاق در پشت

 ... شد وارد

 

 که گذاشتن درو: گفت یا دورگه یصدا با کوروش

 ! یر یبگ اجازه شدن وارد یبرا

 

 االن: گفت و ستادیا او باالسر   نهیس به  دست رهاورد

 ! گرفتم ادی کاربردشو یگفت که

 

  یصدا دنیشن با باشد ایک برد یم گمان که کوروش

 یچ: گفت و کرد باز را  چشمانش یا  لحظه رهاورد

 ! ؟یخوا یم

 

 ! کنه؟ یم درد یلیخ سرت: دیپرس و دیگز  لب رهاورد

 



 !یکن دکتر به اصرار که  یاونقدر نه_

 

 !؟یخورد  قرص_

 

 !تا دو_

 

! تا دو گه  یم افتخارم با  چه: گفت حرص  با رهاورد

 ! ؟یبکش خودتو یخوا یم

 

 ! ؟یش وهی ب یترس یم_

 

  ی بچه به که یموقع همون من: گفت تلخ رهاورد

! نباش نگران پس..شدم وه یموندم،ب تنها شکمم یتو

 ! ستین شدن  وهیب از ترسم

 

 ایب: گفت و  نشست تخت ی رو  مکث با و گرفت ینفس

 ! بدم ماساژ سرتو  کترینزد

 



  رهاورد ی پا ران یرو را  سرش بسته  چشم کوروش

 ...گذاشت
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 را دستش انگشتان و داد قورت  را دهانش آب رهاورد

 ... دیکش او ی قهیشق  و یشانیپ یرو  مهارت با

 

: گفت و گرفت یقیعم نفس یآسودگ سر از کوروش

 اوج به گرنمیم یرفت گفتن و برگشتم که یموقع اون

 شیپ سرم  یها رگیمو دن یترک مرز تا..دیرس خودش

 مشت فقط برسه دادم به نبود چکسیه! رفت یم

 !  یخال ی  معده نیا تو ختمیر یم دوا و  قرص مشت

 

 متوقف سرش  یرو  رهاورد  دستان حرکت

  یم: گفت و فشرد او یپا  به را سرش کوروش..شد

 ! یرفت یم دینبا یول یبود فشار تحت دونم



 

 پشت..داد مالش را اش قهیشق کنار رگ رهاورد

 !نداشت وجود یمنطق چیه حرفش

  

 ! بگو منم به ایب یگفت یچ  یدیفهم خودت  وقت هر_

 

 و شد رهی خ او یجد ی چهره به نییپا از کوروش

 ! بود شده تنگ برات دلم: گفت

 

  او صورت کنار حرکت یب رهاورد  دستان

 که را او کمند زلفان و کرد بلند دست کوروش..ماندند

 و گرفت دستانش انیم بودند افتاده  صورتش کنار

 یم نگاه او به صامت  و حرکت یب رهاورد ..دییبو

  طرز به بدنش یدما و بود شده تند قلبش ضربان..کرد

  یرو ذهنش در کوروش  یصدا..بود رفته باال یبیعج

 کرد یم تکرار را یلعنت ی جمله آن مدام و بود تکرار

 !«بود شده تنگ برات دلم»

 



 و کرد کینزد  خود یها لب  به را او یموها  کوروش

 تا و آمد خود به رهاورد..دیبوس یدلتنگ  و لذت با

 فرار و  ردیبگ فاصله او از شهیهم  مثل کرد قصد

 را دستش و فشرد او یپا ی رو را سرش کند،کوروش

 !بمون: کرد زمزمه و گرفت

 

  یم: گفت  ختیگر یم او به کردن نگاه  از که رهاورد

 !نیدلو شیپ رم

 

 مین او به یکینزد ی فاصله در تخت  یرو کوروش

 از که یاالن نه  حداقل! نکن فرار ازم: گفت و شد زیخ

  یوقت هر از شتریب و ادیم فشار بهم داره  طرف هر

 !دارم  ازین بهت

 

 تَر او ی صدا در دهیخواب عجز از رهاورد چشمان

 و کرد قاب دستانش با  را او صورت کوروش..شد

شاتو خوام ینم گهید: گفت  ...نمیبب یاشک چ 

 



  یفرار گرفت یم شکل داشت که یاحساس از رهاورد

 محض اشتباه شیپ سال چند شدن تکرار دوباره..بود

 ! بود

 

:  گفت و آورد در کوروش دستان انیم از  را صورتش

 پدرت که یوقت تا فقط..نجامیا نیدلو خاطر به فقط من

 ! رهیبپذ رو اون

 

  یهج کوروش اهیس چشمان درون و برخاست  جا از

 ! بمونه ادتی نویا: کرد

 

 ... شد خارج اتاق از و
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 اش نهیس یرو را نیدلو و دهیکش دراز ن یزم یرو ایک

 یصدا هیثان چند هر..کرد  یم یباز او با و بود نشانده

  زد یلبخند رهاورد..دیچیپ یم خانه در نیدلو ی خنده

 شیپ فکرش..داد هیتک  وارید به نهیس به دست و

  خواست ینم..بود مانده شیها حرف و کوروش

 ی وابسته و کند تکرار را گذشته اشتباه دوباره

  آدم..بود شده تمام گریدو،د آن داستان..شود کوروش

 !خورد؟ یخورد،م ینم شی ن دوبار سوراخ کی از که

 

 ! چطوره؟ حالش_

 

 که همزمان و برداشت وارید از را اش هیتک رهاورد

 !ستین بد: گفت رفت یم کاناپه  سمت به

 

 !؟ی دینپرس ازش  یزیچ دانا با بحثش  راجب_

 

  دیبا چرا:  گفت و داد تکان نیطرف به یسر  رهاورد

 همون از دانا بپرسم؟ سوال دونم یم که یزیچ  راجب

  یاحترام یب  چوقتیه..نبود ما ی رابطه  موافق اولشم



 خوشش من از که دیفهم  شد یم یول دمیند ازش

 ! ادینم

 

 ! چرا؟_

 

 دیبا دانا  که هیزیچ نیا: گفت و انداخت باال یا شانه

  برام گهید االن البته! بود  منم سوال  کن باور! بگه

  که نداره وجود یا رابطه وسط نیا چون..ستین مهم

 !مخالفش ای باشه موافقش اون

 

 تو..می بگذر: گفت و دیکش خود یپاها  به یدست

 !خبر؟ چه  ارای از..بگو

 

 یم: گفت تیجد با و کرد جا به جا را نیدلو ایک

  تموم ها داستان نیا که مناسب فرصت ه ی سر خواستم

  رید االنشم نیهم کنم گمون یول بگم بهت باشه شده

 ! باشه شده

 

 ! شده؟  یزیچ! یکرد نگرانم: گفت اخم  با رهاورد



 

  یبار نیآخر..گرفته یافسردگ ارای کنم  یم فکر من_

 یکی  انگار اصال..زد یم  یبیعج یحرفا دمشید که

 !بود نشسته جلوم ارای یجا  به گهید

 

 ! گفت؟ یم یچ: گفت ینگران با رهاورد

 

 بود یشاک آدم و عالم از! کنه یم یخودخور داره_

  رهاش گفت یم! خانوادت هم شتریب همه از..تو یحت

 تماس پدرت با بار چند  ایگو..خودش حال به دیکرد

 لیاوا گفت  یم! کرده  سرش به دست اونم  گرفته

 خوام یم گفتم دادگاه یتو  نکهیا از بودم  ناراحت یلیخ

 نیبهتر کنم  یم فکر که حاال یول بمونم پدربزرگم  شیپ

  بابات گفت  یم! بود بابامرادم  شیپ موندن میتصم

  یتو رو خودش انقدر! دهی فهم اشتباه رو رتیغ یمعن

 ! شده غافل هممون از که کرده غرق  یچ همه

 

  یحرفا.. نایا: گفت یج یگ سر از یاخم  با رهاورد

 !بابامه  عاشق اون ! نداره امکان! اراست؟ی



 

 یکم مدت نکهیا با..کردم تعجب یلیخ منم: گفت ایک

  بابات از من  شیپ شهیهم ی ول شناسمش یم که هست

 ینطوریا راجبش که هوی یول کرد یم فیتعر

 ! واال بگم یچ...گفت

 

 از شتریب االن اون! نگرانشم: داد ادامه رهاورد به رو

  زودتر چه هر دیبا! کنه ی م ییتنها احساس یزمان هر

 !نزده یا  احمقانه کار به دست تا میباش  چاره فکر
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  انقدر من! اونه با حق:  گفت یخودخور  با رهاورد

 غافل بچه اون از که بودم خودم یزندگ  اتفاقات ریدرگ

 !شدم

 



  که را نی دلو پستونک و داد تکان دیتائ به یسر ایک

  نسبتا یباصدا..گذاشت دهانش در کرد یم نق نق

 !خواد ینم شی زندگ تو رو من گهید گفت: گفت یآرام

 

 یحرف فعال: داد ادامه ایک که شد رهیخ  او به رهاورد

  ینم رها حال نیا تو اونو من..بشه آروم کمی تا نزدم

 ! کنم

 

 ازت..گم یم واقعا ایک: گفت و زد یلبخند  رهاورد

 ینم بچه اون حال  متوجه  ینبود تو اگر!  ممنونم یلیخ

 !شدم

 

 !زنداداش میچاکر: گفت و زد سمتش به یچشمک ایک

 

 ... دیبوس سروصدا پر را نیدلو  ی گونه و

 

 !؟یبگ ت  خانواده به یخوا  یم یک  _

 



 !فردا: گرفت  ینفس رهاورد

 

 !؟یدار  استرس_

 

 هر از شتر یب: گفت و  کرد قالب هم در را دستانش

 !یزمان

 

  تیموقع انقدر خودم من متاسفانه: گفت طنتیش با ایک

 دهینر ی تپه که داشتم میزندگ یتو یُشخم یها

 !نذاشتم

 

 نیا با من ی بچه ف  یح: گفت و دیخند آرام رهاورد

 با..دیهم ی لنگه دوتاتون یعنی! داره که ییدا و عمو

 !زدنتون حرف طرز نیا

 

 نیا به عمو مگه؟ بده: گفت و انداخت باال  ییابرو ایک

 !یباحال  و یجذاب

 



 ! بابا بده وا! اووووه: گفت خنده  با رهاورد

 

  خارج اتاق از یتازگ به که کوروش..دیخند بلند ایک

 و کرد ولو کاناپه یرو ا یک کنار را خودش بود شده

  خبرتونه؟  چه: گفت و گرفت او از را نیدلو

 

  زمزمه  رگوششیز و دیبوس سروصدا پر را نیدلو

 ! من قند   بود شده تنگ برات دلم: کرد

 

 از دیتقل به و درآورد دهانش از را پستونکش نیدلو

  یلبخند حظ با کوروش..دی بوس را او ی  کوروش،گونه

ل هی تازه بچه نیا: گفت ایک و زد  !کرده شرفتیپ ل و 

 

 !رهیگ یم چشمات ندیبب دهنتو تو: گفت کوروش

 

 خنده  به رهاورد و شد رهیخ او به سیپوکرف ایک

 ...افتاد

 



  ناخواسته و شد رهیخ او  یبایز ی خنده به کوروش

 نگاه متوجه که رهاورد..گذراند  نظر از را  او یقدوباال

 ییبود،گلو شده خود اندام یرو اش ی نظرباز و او

 یم یچا یک: گفت و جابرخاست از و کرد صاف

 !خواد؟

 

 !دستت قربون.. من: گفت ایک

 

 نگاه بود او  ی رهیخ هم هنوز که کوروش به رهاورد

 !دومه نت یکاب یتو یمحمد گل: کرد

 

 را عادتش  هم هنوز پس..زد یحیمل  لبخند رهاورد

 !بود کرده حفظ
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 ~~~~~~~~~~~ 

 

  را شیمانتو نیآست که رهاورد به رو  یجد کوروش

 ام؟یب  باهات منم یخوا یم: گفت کرد یم درست

 

 ! نه:  گفت و داد تکان نیطرف به یسر  رهاورد

 

 !بزنم حرف باهاشون اول  دیبا خودم

 

 !؟یبر یم خودت با هم  رو نیدلو_

 

  یها نتیکاب با که نیدلو به ینگاه با رهاورد

 !آره: گفت بود ری درگ آشپزخانه

 

 !برمتون یم من_

 



 نیماش: گفت او نافذ و اهیس چشمان به رهیخ  رهاورد

 !دارم الزم خودمو

 

  شرتی ت یرو را اش چهارخانه راهنیپ کوروش

 ... گذاشت باز را شیها دکمه و دیپوش دشیسف

 

 !کو؟ چشیسوئ ! ارتشیب گم یم ایک به_

 

 ! خودم ی خونه_

 

  یتو از رو چیسوئ یبتون که برمت یم  خودم پس_

 !یبردار  خونه

 

  ها آن و دیکش شیموها انیم یدست یکالفگ با رهاورد

 !دهنم تو ادیم داره قلبم: گفت استرس با..زد عقب را

 

 را او و گرفت را دستش و شد کینزد او  به کوروش

 آن یرو و برد کاناپه سمت  به خود همراه



 یم: گفت و دیکش ش یموها یرو یدست..نشاند

 که اونم خاطر به..کن فکر مون بچه به یول! فهممت

 !یبد  انجام رو نکاریا دیبا شده

 

 یم آرومم چرا: کرد زمزمه شده مسحور رهاورد

 !؟یکن

 

 و کرد نوازش را او ی گونه شست انگشت با کوروش

 !دونم ینم خودمم: گفت

 

  ینم کوتاه ایسادگ نی ا به بود تو یجا  به یهرک_

 !اومد

 

 به رهی خ و گرفت یکوتاه  و قیعم نفس کوروش

 یم رو خودم دارم روز هر درون از من: گفت نیدلو

  زیچ همه  حاضرم یول! شم یم یمتالش دارم..خورم

 !رو خودم یحت..کنم فدا م بچه آرامش خاطر به رو

 



  ی جمله دونم  یم: گفت و زد ینیغمگ  لبخند رهاورد

 !شد ینم ینطور یا کاش..ی ول هیا شهیکل

 

 داریپد آن در اشک ی حلقه که یچشمان با کوروش

 !وقتشه گهید پاشو: گفت بود شده

 

 شده تر زی آم  مسالمت نسبت به کوروش با اش رابطه

  اوقات و دندیپر یم  گریکدی به کمتر حداقل..بود

 ! کردند یم تلخ  را  گریکدی
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 با رهاورد..کرد تنش را  نیدلو یها لباس  کوروش

  بودن پدر چقدر..کرد یم نگاه دو آن به ی کمرنگ لبخند

 تا کوروش کرد ینم فکر چگاهیه! آمد یم  کوروش به

  اوقات یگاه یحت! باشد داشته بچه ی حوصله حد نیا

 !او خود   از شتریب



 

 به را نیدلو ی بهاره شرتیسو و رفت ها  آن کمک به

 یشانیپ که کرد بلند را سرش حواس یب.. پوشاند تنش

:  گفت و دیخند..کرد برخورد کوروش ی  چانه به اش

 !آخ

 

 برخالف..شد رهیخ او به خندان چشمان با کوروش

 هی یتون ینم  هنوز: گفت یجد لحن با  خندانش نگاه

 !؟ین یبش آروم جا

 

  و برخاست جا از..داد تکان یسر و دیخند  رهاورد

 !میبر: گفت

 

 سمت به هم با و دیکش آغوش در را ن یدلو کوروش

 از و زد را  نگیپارک ی دکمه رهاورد..رفتند آسانسور

 داشتند آغوش در را گریکدی که دو آن به نهیآ درون

 ظاهر به ی  نفره سه خانواده کی رونیب از..شد رهیخ

 ! رانیو درون از  و خوشبخت

 



  و دهی چسب سفت را کوروش گردن که نیدلو به

 یلبخند داد یم ناز را او گوشش ریز کوروش

 گرفته پدرش با روز چند نیا در بچه نیا  که یاُنس..زد

  بودند خانه  در که یمواقع یحت! بود بی عج یلیخ بود

  شیپ ها شب و بود کوروش آغوش در اوقات شتریب

 به اتاق  در کوروش که یمواقع! دیخواب یم او

 کار زیم  یرو دیرسیم شرکت ی ماندهعقب  یکارها

 !کردی م یباز و نشست یم او

 

 در که یمرد دو..شدند سوار و رفتند نی ماش سمت به

 از که آنها دنید با بودند نشسته رنگ اهیس نیماش

 به و کرده روشن را نیماش شدند یم  خارج خانه

 سالم: گرفت تماس سشیرئ با مرد..رفتند آنها دنبال

 هم ما رونیب رن یم دارن مرد هی با خانومه  نیا آقا

 !میبشونیتعق حال در

  

 ! بفرست برام ازشون عکس هی خوبه_

 

 ... آقا  چشمم  یرو_



 

 رو نیماش:  گفت و کرد بود راننده که دوستش  به رو

 بفرستم رمی بگ عکس تا چند  سمتشون ببر  نامحسوس

 ! آقا یبرا

 

 با..برد باال را سرعتش و داد تکان یسر  گرید مرد  

: گفت و انداخت آنها از عکس  چند لشیموبا نیدورب

 !نیی پا اریب سرعتتو حاال خوبه

  

 پدر ی خانه یرو  روبه کوروش  بعد قهیدق چند

 سمت به را دستش رهاورد..کرد  توقف رهاورد

 و گرفت را دستش یکی آن کوروش که  برد رهیدستگ

 ؟ یخوب: دیپرس

 

 ینم: گفت نبود خودش دست که یاسترس با رهاورد

 !دونم
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 !  کرده خی دستت: گفت و فشرد را دستش کوروش

 

 تو قول به: گفت و شد ره یخ او چشمان  به رهاورد

 یحت کنم فدا م بچه خاطر به رو زیچ   همه حاضرم

 ! رو خودم

 

 ! یباش موفق: گفت و زد یلبخند کوروش

 

 خود به را نیدلو  و شد ادهیپ یکوتاه  نفس با

 یر یم: گفت کوروش به رو و شد خم یکم..فشرد

 !شرکت؟

 

ت آره: گفت و داد تکان  دیتائ به ی سر کوروش  کار 

 یم رو ایک  ای امیم خودم  ایبزن، زنگ بهم شد تموم

 !  دنبالتون فرستم

 



 راه به پدرش خانه سمت به و داد تکان یسر  رهاورد

 یصدا که زد را خانه زنگ  لرزان یدستان با..افتاد

 ... باال ایب سالم: دیچیپ گوشش در نیروژ

 

 دیلرز یم که یدل و دست با رهاورد و کرد باز را در

 تا است دهیکش طول سال ده کرد یم احساس..شد وارد

 ... کند سالم اش خانواده به و ستدیبا  ییرایپذ وسط

 

 مامان سالم: گفت و دیبوس را صورتش  لبخند با شهال

 !یزد ما به یسر هی عجب  جان،چه

 

  از شترینشاند،ب لب یرو یزورک لبخند تنها رهاورد

 !نبود توانش در آن

 

ت_  ! دختر؟ یخورد  رو سالم 

 

 بود نشسته کاناپه یرو که  شاه عمه دنید با رهاورد

 !کرد؟  یم چه نجایا او ..شد متعجب



 

 ! عمه سالم_

 

 تکان شیبرا یسر و شد خارج اتاق  از پدرش

  آنجا به یموضوع چه یبرا بود دهیفهم  یعل ایگو..داد

 !است آمده

 

 را اش گونه و کرد حلقه او گردن دور دست نیراد

 ! ینبود خونتون بودم اومده: گفت و دیبوس

 

  ؟یک  _

 

 ! بزنم بهت سر هی امیب گفتم  کالسم ظهر،بعد  روزید_

 

 یوقت..نگفت یزیچ اما داد تکان یسر  رهاورد

 روز چند نی ا دیفهم خواهند دیبگو آنها به را موضوع

 ! است بوده کجا را

 



  من به بده رو بچه نیا: گفت او به خطاب صنم شاه

 ! نمشیبب

 

 سپرد نیراد به را نیدلو و  او به ینگاه  مین با رهاورد

  پشت دست شهال..بدهد شاه عمه دست به را او تا

 ... کرد اش ییراهنما کاناپه سمت به و گذاشت او کمر

 

  ؟یده،خوبیپر روت و رنگ: گفت نیروژ

 

 ! خوبم دینباش نگران: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

 

 ..آمد خانه زنگ یصدا

 

  حتملی.. مامان کن وا درو برو نیروژ: گفت شهال

 ! کامرانه

 

  وقت چه..فشرد هم یرو محکم را چشمانش  رهاورد

 اما! بود کرده انتخاب زدن حرف  یبرا را یبد



 یم دیبا همه صورت هر  در! نبود بد هم ها آنقدر..نه

 ! بود؟ نیا از  ریغ! اوست یواقع دختر نیدلو دندیفهم
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 دختر سالم: شد جمع او به  حواسش کامران یصدا با

 !ییدا

 

  بود کرده دراز او سمت به که دستش و  او به رهاورد

 نیسرسنگ   و داد دست او به کوتاه ناچار و شد رهیخ

 ...  سالم: کرد زمزمه

 

  یپهلو نیبش ایب مادر کامران: گفت ظیغ با صنم شاه

 ! خودم

 



 اخالق اون هنوزم من مامان  : گفت و دیخند کامران

 میرفتی م جا هر میبود که بچه! داره رو مشیقد

  خودم« یپهلو نی بش» گفتیم

 

 ینیبش گفت یم یداشت کرم ادیز البد: گفت نیراد

 ! کنه کنترلت تا ششیپ

 

: گفت و دیگز لب شهال..دندیخند  رهاورد جز به یهمگ

 !  مامان زشته

 

 ادیز آره: گفت و نشست رهاورد  کنار خنده با کامران

 برد یم منو مامان دوران اون ادمهی..بودم طونیش

 صنم شاه»  گفت یم اونجا یمتصد بعد یعموم حموم

!«  زنانه  حمام ارشین شده  بزرگ گهید پسرت خانم

 یم چشامو جلو برد یم منو مامانم اون از بعد

 ..گرفت

 



  و دست ریز برد یم منو سر   یعنی: کرد اضافه خنده با

 و زد یم سرمون به شامپو  هی یهول هول و پاش

  رونیب فرستادم یم عیسر

 

 از من خب یول: گفت طنتی ش با و انداخت باال ییرویا

 ! دمید یم رو همه  هم جا همون

 

  ایح پسر زشته! برخدا پناه: گفت خنده با صنم شاه

 !کن

 

  ریپ گهید  هم ما! روزگار یه  : گفت خنده با کامران

 !رفت میشد

 

 اول تازه! پسرم رو حرف نیا نزن: گفت شهال

 !  تهی جوون

 

 یول! ییدا زن کردم یشوخ : گفت و دیخند کامران

 نیبزن نیآست برام دیبا زودتر..شه یم رید داره گهید

 ! باال



 

  خوب دختر هی خودم نباشه تیکار تو: گفت صنم شاه

  ی پنجه کنم یم دایپ برات لکردهیتحص و بینج و

 ! آفتاب

 

 به رو..داد تکان ی سر و دیخند دوباره کامران

 !ییدختردا  یحرف کم: گفت بود پکر که رهاورد

 

 !دم یم گوش شما به دارم نه:  گفت رهاورد

 

 تلفن پشت از مامان: گفت  رهاورد به خطاب شهال

 ! شده؟ یزیشدم،چ نگران یدار یمهم کار یگفت

 

 صحبت بعدا  ستین وقتش االن جان شهال: گفت یعل

 ! میکنیم

 

  ما حاال واال ُخبه: گفت و آمد  ییابرو و چشم صنم شاه

 به؟یغر میشد



 

 ! ه؟یحرف چه نیا من خواهر    نه: گفت یعل

 

 ! وقتشه االن اتفاقا: گفت محکم  رهاورد

 

 ... ماند صنم شاه دهان در حرف

 

 

         هیهد_ پارت_دو#

      نشه _فراموش_نظر#

 

     ناشناس  صورت به سندهینو با ارتباط

https://t.me/BiChatBot?start=sc-258029-

dPuu1vA 
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 جمع  یرو روبه و  برخاست شی جا  از رهاورد

: دیپرس یعل و شهال به ی نگاه با صنم شاه..ستادیا

 !خبره؟ چه  نجایا

 

  رهاورد  به یکنجکاو  با نیروژ و نیراد و کامران

 ...کردندیم نگاه

 

  استرس با و کرد قالب هم در را انگشتانش رهاور

 ُشره اش قهیشق کنار از که  یعرق..داد تاب  را دستش

 باال آنقدر بدنش یدما..کرد یم حس را بود گرفته

! دارد درجه چهل تب کرد یم احساس که بود رفته

  حالت..گرفت ینم قرار تیموقع نیا در  چوقتیه کاش

 همه داشت  دوست..بود داده دست او به یدیشد تهوع

 کی به و بدود در سمت به و بزند کنار را افراد نیا ی

 یزندگ استپ ی دکمه داشت دوست..ببرد پناه امامزاده

 مادرش  به ییرو چه با..شود خالص و بزند را اش

 بود نیهم شدن آب خجالت  از! د؟یبگو  را قتیحق

 !گر؟ید



 

ن با ن م   دیبا کجا..ک از..ا دونم  ینم..ن: گفت  م 

 !  کنم..ک شروع..ش

 

 ... بودند رهیخ او به  یدیشد یکنجکاو با یهمگ

 

  بگو یداد سکتمون یآبج  بابا: گفت صبر یب نیراد

 !گهید کن خالصمون

 

  توانست  ینم چرا..داد قورت  را دهانش آب رهاورد

 یم دیبا..گفت یم دیبا کند؟  جور و جمع را خودش

  همه خاطر  خودش،به خاطر ن،بهیدلو خاطر  به! گفت

 ! گفت یم را قتیحق..دیبا

 

 فرستاد دل در که یصلوات با و زد ایدر به را دل

 !منم نیدلو مادر: گفت و بست را چشمانش

 



 دهیچیپ خانه در که یسکوت..نکرد باز را چشمانش

 کرده جادیا یا کننده خفه و نیسنگ یفضا بود

 صنم شاه ی قهقهه یصدا با سالن مطلق سکوت..بود

: گفت دهیبر دهیبر ش یها خنده انی م در..شکست

 !بود خوب..نیآفر

 

 و تن که  رهاورد به یج یگ یرو از یاخم  با کامران

 و ساکت شهال..شد رهیخ بود برهی و یرو بدنش

 یم نگاه او به زده َوق  چشمان با رهیخ  رهیخ صامت

 مادرش به متعلق جمع  نگاه نیتر نیسنگ..کرد

 یم جان او دودوزنان نگاه   ریز داشت که آنقدر..بود

 ! داد

 

 شهال..نشست و داد هیتک ونی زیتلو زیم به را دستش

 یچ ؟یچ : گفت چشمانش درون   زده حلقه اشک   با

   ؟یگفت

 

 و کرد سفت را اش یروسر  گره لرزانش دستان با

 !  بگو بلندتر گهید باری: گفت



 

 مدت همه نیا: گفت  شیصدا در دهیخواب عجز با

   ؟یگفت دروغ بهمون

 

 با شهال..بود نشسته صامت  و ریز به  سر رهاورد

 ...شو بلند: گفت و رفت جلو لرزان یپاها

 

:  زد داد شهال که نداد نشان خود از یحرکت   رهاورد

 ! پاشو گفتم بهت

 

  به محکم شهال که برخاست لرزان یپاها  با رهاورد

 ...  زد یل یس صورتش

 

 جا از هنوز رهاورد  که بود محکم آنقدر دستش ضرب

 ... افتاد  نیزم ینخواسته،رو بر

 

     🪐 

 316_پارت#               شانزده_صدویس_پارت #



 

 

 مادرش دست و رفت جلو عجله با و مهیسراس نیراد

 مامان ؟یکن یم کاریچ مامان..مامان: گفت و گرفت را

 !  هیآبج

 

 رو از منو  خدا  شاالیا: گفت ضجه و هیگر با شهال

  تیثیح و آبرو شما! ..شماها  دست از برداره نیزم

  تونه؟یحال

 

 ا  ا : گفت ناباور و گرفت دهانش یجلو  را دستش

  و زده ُزل من یچشما  تخم تو اومده ایح یب ی دختره

 !  منه ی بچه نیدلو گه یم

 

 بذار: گفت و برخاست جا از شیعصا با صنم شاه

 !  بزنه حرف

 

 گفته ها یگفتن: گفت رهاورد از ت یحما به یعل

 ! رهاورده ی بچه نیدلو..شد



 

 تو: کرد نگاه یعل بع درآمده حدقه از چشمان با شهال

 ! ؟یدونست یم

 

 ! آره: گفت و داد تکان دیتائ به یسر یعل

 

 !  برادر رتتیغ  به حاشا: گفت یکار شلوغ با صنم شاه

 

 االن..شاه بسه: گفت و گرفت باال را دستش یعل

 !  ستین وقتش

 

 ! ا؟یرو پس: گفت کامران

 

  ی بچه نیدلو بگن گفتم مارستان یب به من : گفت یعل

 !آمد ایدن به مرده ایرو ی  بچه..استیرو

 

 و نشست رهاورد مقابل نیزم یرو ون یش با شهال

 کرد مهار را او دستان نیروژ..دیکوب شی ها ران یرو



  رهیخ  رهاورد به و د یمال را شیها شانه نیراد و

  جز یکس بچه نیا پدر! بود خوانده را هیقض ته تا..شد

 !  باشد توانستی نم کوروش

 

 خوبه: گفت کلفتش یصدا و اخم با صنم شاه

 !  یالپوشون پدر  کنه ییایح  یب دختر..واال

 

  و زن که ی کرد رو کارا  نیهم: داد ادامه یعل به رو

 ! من برادر   گهید شدن سوارت هات بچه

 

 خورد اش عمه  یها حرف نیا از اعصابش که نیراد

  کاری چ تو شوهر تو عمه: گفت  یعصب و  بلند بود شده

 !؟یسوارش که کرده

 

 یب ی پسره ببند دهنتو: گفت و دیکش ینیه صنم شاه

 ! کرده یق رو آبرو خورده  رو ایح..ادب

 

 ه؟ یک مال  _



 

 را او جان یب  تن و دیچسب را رهاورد یها شانه  شهال

 !ه؟یک ی  بچه ه؟یک مال  : دیپرس دوباره و داد تکان

 

 !  شوهرشه مال  : گفت یعل

 

! شو ساکت تو: گفت و کرد نگاه یعل به یتند با شهال

 !  بده جواب دیبا ش دهیدر خود  

 

  یمون الل چرا : گفت غیج  با و برگشت رهاورد به رو

  ؟یگرفت

 

 همزمان و گرفت را شهال  ربغلیز و رفت جلو کامران

  با آخه..باش آروم ییزندا:  گفت کردیم بلند را او که

 !شه ی نم حل  یزیچ  که قال و داد
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  رهاورد سمت به و داد هل را کامران محکم شهال

 در سمت به و دیچسب را  او یبازو ری ز..برد هجوم

 شهال یجلو که داشتند ن یا در یسع یهمگ ..دشیکش

 گرفته مضاعف یروی ن کی او ایگو  اما رندیبگ را

 چکسیه و گرفت یم نشأت خشم از که ییروین..بود

 ! نبود فشیحر

 

 برو: گفت داد با و کرد پرت در یجلو  را او محکم

 ! یبود االن تا که یقبرستون همون

 

 از را نیدلو و کرد نگاه  اطراف و دور به زده شتاب

 و گذاشت رهاورد  آغوش در و گرفت صنم شاه دست

 کن فراموش اصال! برنگرد گهید و برو  نجایا از: گفت

 میکنیم فراموش ما که همونطور!یدار ی ا خانواده که

 ! میشناسی م رهاورد اسم  به یدختر

 



 نیزم ی رو که او صورت یرو به محکم را در

 ...  دیکوب ستیگر یم  صدا یب و بود زده چمباتمه

 

 گرنظاره  یناراحت و شوک با صنم شاه جز به یهمگ

 به را خودش شهال که گذاشته جلو به پا نیراد..بودند

 رونیب بره  خونه نیا از یک هر: گفت و چسباند در

 ! برگرده نداره حق گهید

 

 معصوم طفل   اون..مامان  کنار برو: گفت داد با نیراد

 ! ؟یفرستاد  کجا بارون نیا یتو کفش بدون رو

 

 بود یجاکفش کنار که رهاورد کفش به کامران نگاه

 ...افتاد

 

 ! کنار برو شهال: گفت یعل

 

 حق یکس: گفت و داد تکان نیطرف به را سرش شهال

  یجلو دیداشت رتیغ یلیخ اگر شما..دنبالش بره نداره



 من برا نکرده الزم االن! دیگرفتیم رو  اشیگندکار

 ! گلوتون تو دیبنداز و د یکن کلفت صدا

 

  بودند مکش کش و  بحث در ها آن که یحال در

 ...شد آسانسور سوار  خراب یحال   با رهاورد

 

  با رهاورد با اشان ییباال طبقه  هیهمسا ی محمود یآقا

  خوبه؟ حالتون رستگار خانم: گفت برهنه یپاها

 

 را توانش تمام تنها..نداد نشان یالعمل عکس  رهاورد

  رها دستش از نیدلو مبادا تا گذاشت  دستانش یرو

 ...شود

 

 و حال دنید با بود پدرش سن   هم یمرد که یمحمود

 دیشن یم ن ییپا طبقه از که ییصداها و  سر و او روز  

  نیا از..باشد کرده بحث اش خانواده با زد یم حدس

 ... رسونمت یم من دخترم ایب: گفت رو

 



 از دندیرس طبقه به که یزمان و فشرد را یالب دکمه

 جان   یب و  سست یها قدم دنید با..شدند خارج نیکاب

 یخدا..من به دیبد رو تون بچه رستگار خانم: گفت او

 ...  دیندار تعادل..شه یم رها دستتون از نکرده

 

  خود هیگر از که را نیدلو حس یب و جانی ب رهاورد

 ...  سپرد یمحمود به بود کرده هالک را

 

  د؟یایب جا اون تا دیتونیم رونهیب نیماش_

 

 دنبال به سست یها قدم با و داد تکان یسر  رهاورد

 سمتش به قدم چند یمحمود نیماش دنید با..رفت او

 ...ستادیا  حرکت از کوروش یصدا با که برداشت

 

 ! رهاورد؟_

 

 او سمت  به یدیام پر لبخند با جان یب رهاورد

 یم یتسل او به جا نیا در کوروش وجود ..برگشت

 ...  داد



 

 از و کرد  یخال بدنش که برداشت او سمت به یقدم

 ... رفت حال
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 را او و  برداشت زیخ سمتش به عجله با کوروش

  آسفالت   با سرش برخورد   از و گرفت دستانش انیم

 ... کرد یر یجلوگ  ابانیخ

 

 خانم حال..جوون رسوند رو شما خدا: گفت  یمحمود

  آسانسور یتو رو شونیا من نبود خوب رستگار

 ... دمید

 

 نگاه او ی  دهیپر رنگ چهره  به ینگران با کوروش

 ...دیکش سرش ی ها  گونه یرو یدست و کرد



 

 مادرش  و کوروش سمت به را خود هیگر با نیدلو

 ... دادی م سوق

 

 سمت به و کرد بلند دستانش انیم را رهاورد کوروش

  دنید با..خواباند عقب یصندل یرو را او..بود نیماش

 لب و شد یعصبان بودند شده  یگل که او برهنه یپاها

   بودند؟ آورده سرش ییبال چه..دیگز

 

  رهاورد سرد بدن   یکم تا کرد روشن را ن یماش یبخار 

 ... کند گرم را

 

 در و گرفت او از را نیدلو و رفت یمحمود سمت به

  کرد یم یتاب یب که را  او سر   یرو..دیکش آغوش

 ممنونم یلیخ: گفت یمحمود به رو و دیبوس

 ... دیکرد جناب،لطف

 

 ...نکردم یکار  جان پسر کنم یم خواهش_

  



 سوار ی خداحافظ و گرید یتشکر  از پس کوروش

 ... شد نیماش

 

 شیبرا را کمربند و نشاند جلو یصندل را نیدلو  ناچار

  نق نق و داد یم هل جلو به را کمربند نیدلو..بست

 دیبا اون..ییبابا شه ینم: گفت کوروش که کرد یم

 ! بمونه

 

 نگاه بود  هوشیب هنوز  که رهاورد به نهیآ داخل از

  با راه اواسط..افتاد راه به مارستانیب سمت به و کرد

 برم دیبا من ری بگ نویدلو ایب: گفت و گرفت تماس ایک

  طشیمح اونجا ببرم تونم ینم رو بچه..مارستانیب

 ...ست آلوده

 

 بیتعق را  ها آن هیسا به هیسا هم هنوز مرد دو آن

 سشانیرئ به را اشان لحظه  به لحظه آمار کردندیم

 ... دادندیم

 



 یاعضا از کی چیه یعنی..بود یعصبان کوروش

   نکردند؟ درک را او  اش خانواده

 

ل و  برهنه یپاها دن ید با بار هر  از صورتش او یگ 

 ... شد یم کبود خون  هجوم

 

  که کرد توقف مارستانیب یرو روبه بعد  قهیدق ده

 ...خورد  زنگ تلفنش

 

 ؟ یاومد_

 

   ؟ییکجا آره: گفت اطراف و  دور به ینگاه به کوروش

 

 ...  رسم یم گهید قهیدق دو_

 

 !  منتظرم رونیب من ای ب زودتر_

 



  کوروش نیماش پشت را نشیماش ایک  بعد قهیدق چند

  هو؟ی شد یچ: گفت ینگران با..شد ادهی پ و کرد پارک

 

 ...سپرد او به را نیدلو و داد تکان ی سر کوروش

 

  ضیمر  ببر رو بچه نیا تو..دونم ینم قیدق منم

 ...نشه

 

 ...اینذار خبر یب منو_

 

 ! برو باشه_

 

 کرد یم یقرار یب که نیدلو  با و داد تکان یدست ایک

 ...رفتند و شدند  نیماش سوار
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  و زانو ریز را دستش و کرد باز را عقب در کوروش

 با..دیکش آغوش در را او و کرد حلقه  رهاورد کتف

 یورود  سمت به و بست را نی ماش در شیپا

 ...رفت مارستانیب

 

  دنی د با و انداخت  اطراف به ینگاه سرگردان

  از همسرم  خانم خانم؟: گفت  شد یم رد که یپرستار 

 ... رفته حال

 

 شما..۲۰۲ اتاق: گفت آنها به ینگاه با پرستار

 ...فرستم یم  رو همکارم االن من دشیببر

 

 اتاق در که  خواباند ۲۰۲ اتاق در را رهاورد کوروش

   شده؟ یچ: شد وارد یمسن  پرستار   و باز

 

 گرفتیم  را رهاورد فشار  که او به رهی خ کوروش

  بحثشون کنم فکر که مادرش ی خونه بود رفته: گفت

 نبود،قدماش خوب حالش دمیرس که من..شه یم



  حال از هم بعدش..خورد یم تلو تلو و بود سست

 ... رفت

 

  یهنگام و گذاشت  شیها گوش  یرو را ی گوش پرستار

  ؟یهمسرش: دیپرس کرد یم چک را او ضربان که

 

: گفت پرستار که داد تکان  دییتا به ی سر کوروش

  ست؟ین که باردار

 

 ...نه: گفت و فشرد هم  یرو را شیها لب کوروش

 

 یلیخ: گفت او کردن چک از  پس پرستار

 یعصب شوک هی..ستین کننده نگران تشیوضع..خب

 ... شه یم رفع سرم هی با که است ساده فشار   افت و

 

 !بمونه؟ دیبا شب_

 



 گذاشت فرمشیونی بیج در  را یپزشک ی  گوش پرستار

 ...شهیم خوب  ست،حالشی ن یازین من نظر از: گفت و

 

 ... شد خارج  اتاق از و کرد وصل او یبرا یسرم

 

 او سرد دست..نشست او کنار و گرفت ی نفس کوروش

 ...کرد نوازش و گرفت خود دستان انیم را

 

 ...خورد زنگ  تلفنش که بود رهیخ او به یناراحت با

 

 بشیج در را آن ناشناس شماره دنید با

 ...نداشت را یاحد با زدن حرف ی حوصله..گذاشت

 

: داد جواب یکالفگ با که خورد زنگ تلفنش گرید بار

  بله؟

 

 ؟ ییکجا سالم_

 



 رو نیا از باشد باخبر موضوع از شبنم زد یم دس

 ! مارستانیب: گفت ینیچ مقدمه یب

 

 من بگو رو مارستانیب  اسم: گفت ینگران  با شبنم

 ... رسونم یم خودمو

 

  قطع را  تماس مارستانیب آدرس و نام گفتن از پس

 ... کرد

 

 بردتش میبر نیبش: گفت نیراد به رو شبنم

 ... مارستانیب

 

 یزمان: گفت و گرفت دستانش انیم را سرش نیراد

 ...  بود بد یلیخ حالش کرد رونشی ب خونه از که

 

 نیا شهال خاله کردم ینم فکر وقت چیه: گفت شبنم

  رهاورد کار کنمیم درک! بکنه رهاورد با رفتارو

  رونشیب مادرت که نبود نیا حقش اما نبود درست

 ...  کنه



 

 خوردیم را  او یپا تا سر داشت که یرتیغ با نیراد

 میبر نداد اجازه ما به! کرد رونشیب  پابرهنه: گفت

 ینم  تکونم در یجلو بود نشسته  بست..دنبالش

 ... میکرد بلندش زور به کامران با! خورد

 

 بود؟ اونجا هم ت  عمه: گفت یناراحت  با شبنم

 

 بر رو مامان و کرد یم  اضافه اون هم تا دو! آره_

 ! ُشروند یم  رهاورد هیعل

 

 ... داد تکان  سر و گفت ینوچ لب ریز کالفه شبنم

 

     🪐 

 320_پارت #               ستیب_صدویس_پارت #

 

 



  یم یک   از تو: کرد زمزمه یمتحرص لحن با نیراد

  رهاست؟ ی بچه نیدلو یدونست

 

 من مانشیزا از بعد: گفت خجل و ریز  به سر شبنم

 ! بودم کنارش مارستانیب یتو

 

 ینم: گفت و کرد نگاه ابانی خ به یخودخور با نیراد

 ...بچه اون یول باشم ه یبق مثل خوام

 

:  گفت و دیفهم را او منظور  شبنم کرد که یمکث با

  داده رو اجازه نیا بابات!  محرمن کوروش و رهاورد

 ! بود

 

  یچ! بابا..بابا: گفت و داد تکان  یسر تاسف با  نیراد

   آخه؟ من بگم

 

  رهیخ جاده  به یشانیپ یرو  اخم و خراب یاعصاب با

 یپا و دیجو یم مدام را  انگشتش کنار پوست..شد

 ... داد یم تکان را چپش



 

 وارد و کردند توقف مارستانیب  یجلو  بعد قهیدق چند

  تند قدم سمتش به راهرو در کوروش  دنید با..شدند

 ...  کردند

 

 یکنترل آنکه یب و کرد یاخم نیراد دنید با کوروش

 سمتش به باشد داشته  حرکاتش و احساسات یرو

  دندان انیم  از و دیچسب محکم  را او دست مچ..رفت

  دختر اون سر ییبال چه: گفت اش شده قفل یها

 هوشیب تخت اون یرو یقربون گوشت نیع که دیآورد

 ! افتاده؟

 

: گفت  و دیکش عقب  به را کوروش یبازو شبنم

 !نمیبب کن ولش کنه؟ کاری چ بچه نیا..کوروش

 

  چرا تو؟ چته: داد ادامه و فرستاد خود پشت را نیراد

  ویکی  ی قهی یبپر ع ی سر بشه یزی چ هی یمنتظر 

  رفته؟ کجا منطقت ..ینبود  ینطوریا اصال تو ؟یبچسب

 



 اش یشانی پ یرو را دستش کف حرص با کوروش

 اون یوقت  نزن حرف منطق از من با: گفت و دیکوب

 !  افتاده یلعنت  تخت   اون  یرو جون یب

 

 از رونیب و گذشت کنارشان از داغان یاعصاب با

 ... کرد روشن ی گاریس مارستانیب محوطه

 

 سمت به را او و گذاشت نیراد کتف پشت دست شبنم

 به نیغمگ و ناراحت رهاورد دنید با..داد هل اتاق

 ... برداشتند گام سمتش

 

  آن یرو و گرفت خود دستان   انیم را او دست نیراد

 ...  نشاند یا بوسه

 

 اششانه یرو دست کند  آرام را او نکهیا یبرا شبنم

 بشم فدات  یاله..یداداش  شهیم خوب: گفت و گذاشت

 ...  یکن  یم هیگر چرا

 



 پاک را صورتش  یرو یها  اشک و  برد جلو دست

 تیموقع  نیا یتو رها  که ستین قرار: گفت و کرد

 ! نباش نگران..شه یم بلند..بمونه

 

  یتو یچطور شد داریب یوقت : گفت یشرمندگ با نیراد

  کنم؟ نگاه چشماش

 

 یبرا داره که  یجون رهاورد: گفت و زد  یلبخند شبنم

  بشه؟ دلخور ازتون تونه یم مگه ! شماست

  

 آن به ینگاه مین با..شد  وارد کوروش  و باز اتاق در

 ! بزنه؟ سر ومدین پرستار: دیپرس ها

 

  لب ریز کوروش که داد تکان نه یمعنا  به یسر شبنم

 دیبا! بزنن سر هی نکردن..رنیگیم پول فقط: زد غر

 ! سرت باال انی ب تا یریبم

 

 ...زد را تخت یباال زنگ
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 یجد کوروش..شد وارد  یپرستار   بعد قهیدق چند

  شه؟ ینم داریب  چرا  ما ضیمر خانم: دیپرس

 

 و کرد چک بود انیپا به رو که را سرمش پرستار

 دیتون یم سرم اتمام از بعد..خوبه حالشون : گفت

 !ادیب هم هوش به که االناست..خونه دشیببر

 

 انیم یدست یکالفگ با کوروش..شد خارج اتاق از و

 ... د یکش شیموها

 

 ! کرد رونشیب که مامان  مش؟یببر کجا: دیپرس نیراد

 



  خودش ی  خونه مشیببر اگه: داد ادامه شبنم به رو

  ؟یمون یم تو

 

 ! خودمون ی  خونه برمش یم: گفت تیجد  با کوروش

 

 ! داره خونه خودش چرا؟ اونجا: گفت یشاک نیراد

 

 ی قهی..ستاد یا او یرو  به رو و رفت جلو کوروش

  میر یم: کرد زمزمه یجد و کرد صاف  را او شرتیت

 همه شد خوب  حالش که رهاورد! خودمون  ی خونه

   افتاد؟! کنه  یم فیتعر براتون رو زیچ

 

 دو آن انیم  و رفت جلو دعوا از یریجلوگ یبرا شبنم

 ! دیباش آروم..ها بچه یه  : ستادهیا

 

 مراقب ششونیپ رم یم من: گفت نیراد به رو

 ! باشه؟ هستم رهاورد

 



  نگاه کوروش به سرخ چشمان  و تیعصبان با نیراد

 ی همه که ی انیجر در: گفت دورگه یصدا با..کردیم

 !نه؟ گهید اومده رها  سر تو خاطر به  هااتفاق نیا

 

  بابات به نارویا برو اول: گفت بیج به دست  کوروش

 داد یفرار رو  شکمش یتو  ی بچه و من زن   که بگو

 ! کرد شهر اون و شهر نیا در به در و

 

 ناموس یب هی البد: زد داد وحرص تیعصبان با نیراد

 یول کنه فرار داد حیترج دختر نیا که یدرآورد یباز

 ! نمونه  تو شیپ

 

 بس نیراد: گفت و گرفت را نیراد دهان یجلو  شبنم

 !رونیب ندازنمون یم انیم االن! کن

 

  تخت نییپا و زد پس را شبنم دست تیعصبان با نیراد

 ...نشست رهاورد

 

  شبنم؟_



 

 رفت سمتش به رهاورد ف یضع یصدا دنیشن با شبنم

  باز زور به  که یچشمان با رهاورد..گرفت را دستش و

 ! رونیب ..ب انداخت رو من..م: گفت  بغض با بودند

 

 یشانیپ بود زده حلقه چشمانش در که ی اشک با شبنم

! زمیعز بود یعصبان جانم؟: گفت و  دیبوس را او

 !نخور غصه تو شه یم درست

 

 ... داد یجا او آغوش در را خود هق هق   با رهاورد

 

 یاله: گفت و نشاند یا بوسه شیموها  یرو بر شبنم

 ...نکن هیگر  ینطوریا..بگردم من

 

  یزیچ بهم چوقتیه: داد ادامه هیگر با رهاورد_

 نزده حرف باهام ینطور یا  چوقتیه مامانم..بود نگفته

 !بود

 



 !  ؟ی آبج: کرد زمزمه آرام و رفت جلو نیراد

 

  لحظه آن تا..کرد سکوت  او یصدا دنی شن  با رهاورد

 ... بود نشده نیراد حضور   متوجه
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 دست یآرام به و رفت ش یپ سست یهاقدم با نیراد

 ... گرفت  خود دستان انیم را او

 

 با بود روان  صورتش یرو که ییها اشک با رهاورد

  قربونت ی اومد من خاطر به ؟یاومد: گفت محبت

  برم؟

 



 و گذاشت  خود ی نهیس ی رو را او سر هیگر با نیراد

 به جهنمم ته تا..کنم یم  کار همه تو خاطر  به: گفت

 ...  رم  یم خاطرت

 

 با..نشاند او کتف یرو یا بوسه هی گر با رهاورد

 حالت یموها بود وصل آن به سرم سوزن که یدست

  مامان؟: دیپرس بغض با و کرد نوازش را او دار

 

 که او به نیغمگ  ینگاه و  فیضع یاعصاب با کوروش

  جلو داشت دوست..بود رهیخ کرد یم یتاب یب

  آروم» دیبگو  و بکشد آغوش در را او برود،محکم

 از هم با رو زیچ همه..شهیم درست زی چ همه..باش

 !شدینم اما م« یساز یم نو

 

  شانه یرو دست شبنم ماندند هم آغوش در که یکم

  ییهوا هی  رونیب میبر ایب: گفت آرام و گذاشت نیراد

 ... بخوره ت کله و سر به

 



  اتاق از و گرفت فاصله رهاورد از دیترد با نیراد

  رهاورد و کوروش به  ینگاه با شبنم..شد خارج

  مارستانیب اط یح به نیراد سر پشت و داد تکان یسر

 ... رفت

 

:  گفت و گرداند کوروش سمت به را سرش  رهاورد

 !  ؟ینرفت چرا

 

 خش ییصدا با بود دهیفهم را او منظور که کوروش

 شیپ از تا موندم منتظر..بودم نگرانت: گفت دار

 ! یبرگرد  مادرت

 

: گفت یا مادرانه ی  نگران  با نیدلو یادآوری  با رهاورد

 ! کجاست؟ م بچه ؟یچ نیدلو

 

 ایک به نباش نگران: گفت جمع  یخاطر با کوروش

 بچه ست آلوده طشیمح نجا یا..دنبالش اومد  زدم زنگ

 ! شد  یم ضیمر

 



 ! شد؟ یچ یدید: گفت بغض با رهاورد

 

 رهی خ یگرید سمت  به و دیگز لب کوروش

 یب و دیکش دستش از را  سرم سوزن   رهاورد..شد

 با بود شده  یجار دستش یرو که ی خون به توجه

 ... رفت کوروش سمت به سست  ییهاقدم

 

  دستانش با و شد کینزد او به ینگران با کوروش

 او ی نهیس به نهیس رهاورد..گرفت را او کمر دور

 با قراره اگه..اگه: کرد زمزمه درد با و ستاد یا مقابلش

 ! ندارم طاقتشو گهید کنم تجربه رو نیا هم پدرت

 

 و گرفت او یخون دست ی رو را دستش کی کوروش

 !ادیم خون داره دستت از: گفت یجد

 

 درد   با و کرد  قاب دستانش با را او صورت رهاورد

 !  کن نگاه منو: گفت شیصدا درون

 



 تو: گفت دوباره رهاورد..بود رهیخ نیزم  به کوروش

 ! کن نگاه چشام

 

  من: گفت که شد رهیخ او به و کرد بلند سر کوروش

 ! رمیم یم

 

 ! کنارتم من: کرد زمزمه  آرام کوروش

 

: گفت و داد هیتک رهاورد ی  شانیپ به را  اش یشانیپ

 مشترک درمون دنبال د یبا..هیکی دردمون تو و من

 ! میبگرد

 

  یب و خوردند ُسر او صورت یرو از رهاورد  دستان

 ...  افتادند بدنش کنار حس

 

 همه: گفت و فشرد خود به را او تر محکم  کوروش

  زمان کمی  فقط..دم یم قول بهت شه یم  درست زیچ

 !بره یم
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  او کوروش  که کرد یم هی گر بسته چشمان  با رهاورد

 یبهداشت سی سرو سمت به و کرد دور خود از یکم را

 جلو را رهاورد و ستادی ا ییروشو یرو  به رو..برد

 به آب یمشت و کرد خم یآرام به را او سر  ..دیکش

 یرو ی شده خشک مهین خون..دیپاش صورتش  یرو

 نیا تمام در و شست  حوصله  با را دستانش

 دوالراست شیرو به رو که او به تنها مدت،رهاورد

  نیا..بود رهیخ داد یم  انجام را شیکارها و شد یم

  باشد؟ کرده انتیخ او به توانستیم مرد

 

 ! خوبه؟ حالت_

 



 یسر بردارد او یرو از را اش رهیخ نگاه آنکه بدون

 یزمرد چشمان مسخ   که کوروش و داد  تکان دییتا به

 ... دیکش جلو  را بود،صورتش شده او

 

 را چشمانش یآرام به و کرد حبس  نفس رهاورد

 یبرا آماده او چشمان  به ینگاه با کوروش ..بست

 ییدستشو در به یا تقه که بود او ی ها  لب شکار

 ... خورد

 

 دستش که دیکش عقب را خود زده کوروش،هول

  از یا لحظه کرد برخورد ییروشو سنگ به محکم

 از و بست درد با را چشمانش..رفت نفسش دست درد

 ! یلعنت: کرد زمزمه اش شده قفل یها دندان انیم

 

   ن؟یی تو نیا رهاورد کوروش؟_

 

:  گفت کوروش سرخ ی  چهره به ینگاه با رهاورد

 ! آره

 



   شده؟ یچ:  گفت و کرد باز  را در شبنم

 

  اومدم: گفت و کرد جور و  جمع را خود  یکم رهاورد

 خون دمی کش رو سرمم..بشورم رو صورتم و دست

 !بود اومده

 

 کنم؟  صدا وی کی ومدهین بند خونش اگه_

 

 بود آمده  بند خونش که دستش به ینگاه با رهاورد

 !اومد بند خودش ستین یازین نه: گفت

 

: گفت و گرفت را او ربغلی ز سالمش دست با کوروش

 !میکن مرخصت بعدش که  کن استراحت گه ید کمی میبر

 

 !رفت؟ کجا نیراد: دیپرس شبنم به  رو رهاورد

 

 !ادیم االن..رهیبگ داروهاتو بره دادم رو  ت  نسخه_

 



  بچه؟ اون داره پول: گفت آورد ره

 

 گفت خودش: گفت و نشست او کنار تخت ی لبه شبنم

 ! دارم«»

 

  کن مرخصم برو..کوروش: گفت یکالفگ با رهاورد

 !  م بچه شیپ خونه برم خوام یم

 

  یخوب:  دیپرس او یپا تا سر به ینگاه با کوروش

 !االن؟

 

 !خوبم،برو آره:  گفت رهاورد

 

  به رو بغض به رهاورد که شد خارج اتاق از کوروش

 ! نگرفت؟ ازم  یخبر  مامانم: گفت شبنم

 

 ...داد تکان نیطرف به یسر یناراحت  با شبنم

 



 من! بُره یم ازم: گفت یقیعم  غم با رهاورد

  فکر آشناهامون و ل،دوستایفام تموم..بردم آبروشونو

  هوی که شده یچ  حاال..استی رو ی بچه نیدلو کننیم

 ! رهاورد؟ ی بچه شد

 

 درکشون من: گفت و داد تکان  دیتائ به یسر

  قرار یسخت  تیموقع یتو رو اونا که دونم یم..کنمیم

 ...  دادم

 

  سخت تو..وونهید: گفت و دیمال را او ی هاشانه  شبنم

 دستت از االن مامانت! یگذروند ناشمیا از تر

 دوباره  شد که بگذره،آرام مدت هی بذار..هیعصبان

  شهال خاله  با خودم چرا؟  تو اصال..بزن حرف  باهاش

 !زنم یم حرف

 

: گفت و شد اتاق وارد نیراد همراه به کوروش

 !یمرخص
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 نییپا تخت از شبنم کمک به و شد زی خ  مین رهاورد

 ...آمد

 

  زنگ یداشت یکار رم یم گهید من یآبج: گفت نیراد

 ! بزن

 

   کجا؟_

 

 دونم ینم: گفت و انداخت باال یا شانه  الیخیب نیراد

 که مامان..قامیرف از یکی  ی خونه رم یم احتماال  

 !  ده ینم راه منو گهید

 

 ! خودم ش  یپ ی ایم! خودیب_

 



  و انداخت کوروش و او به ینگاه پوزخند با نیراد

 !یمون یم گهید یک ی  ی خونه خودت تو: گفت

 

 !  خونه امیم:  گفت رهاورد

 

  هم یبحث ی جا..ما ی خونه انیم همه: گفت کوروش

 ! مونه ینم

 

 ما به شما از نکنه درد شما دست: گفت لج با نیراد

 !  خداحافظ..دیرس ادیز

 

 !  کن صبر:  گفت رهاورد

 

 ... من خونه برو حداقل: گفت و گرفت ینفس

 

:  داد او دست به و آورد در شیمانتو بی ج از را دیکل

  یبرگرد دیبا  هم زود یلیخ باشه؟! شتیپ امیم فردا من



  تو دوتاست ما نیب فقط مامان و من ی  هیقض..خونه

 ! نشو یقات

 

  شب یبر باهاش یتون  یم: گفت و کرد شبنم به رو

 !نمونه؟ تنها رو

 

 تو پس: گفت و گرداند ها آن انیم را  نگاهش شبنم

  حواسش دیبا یکی..ستی ن خوب هم تو حالت ؟یچ

 !  باشه بهت

 

: کرد زمزمه خسته و زد  او ی شانه به  یدست رهاورد

 !نباش نگران خوبم من

 

 اگه یول باشه: گفت و داد تکان یسر ناچار شبنم

 ...  بزن زنگ  بهم حتما یداشت یکار

 

 از و برداشت قدم یآرام به شبنم،رهاورد رفتن از پس

 یم بر گام او سر پشت   کوروش..شد خارج اتاق

 ...نخورد نیزم که بود حواسش و داشت



 

 راه به خانه سمت به نیماش در شدن  سوار از پس

  با بود کرده پر را نیماش یفضا که یک یموز افتادند

  متناسب ها آن  ی گرفته احوال و حال و یباران یهوا

 ...بود

 

 شترهیب زورت داد،تو ادمی و اومد بارون   

 شیپ یخواست یم ،کهیاونجور  دفعه هر  ممکنه   

 نره

 ازم رهیگ یم خوابو داره هام خاطره   

 قافه ی قله نوک ا،قلبتیدن ته گهید من و یدور   

 ست ین ی چکیه میزندگ تو که من   

 آخه؟ بگم دارم یدروغ چه   

 من نه خوبه تو واسه  نه یدور همه نیا   

 ادیز دلتنگ  یش یآد،نم ینم بارون تو طرف   

 خواد؟ یم رو دلم،تو وقت چند یدون یم   

 من با  نکن یدور ی من،ه با نکن ینجور یا   



 واقعا   رمیمیم تو یب ست،منین یخوب یشوخ  نیا   

 رحمه؟ یب تو قلب سخته،چرا نرو ینجور یا   

 فهمه؟  یم منو حال نیقلبش،ا و تو ریغ یک   

 راهم  به  چشم  یچشما آهم،با و اشک با موندم   

 باهم  خاطرات  رو خوردی،میچیق هی شدی م یکاشک   

ت  من     نقده یا ازم تیبده،دور نیا دارم دوس 

 دور  یایرو هیزور، به ام زنده که   

 من با  نکن یدور ی من،ه با نکن ینجور یا   

 واقعا   رمیمیم تو یب ست،منین یخوب یشوخ  نیا   

 رحمه؟ یب تو قلب سخته،چرا نرو ینجور یا   

 فهمه؟  یم منو حال نیقلبش،ا و تو ریغ یک   

 

 (قاف آهنگ_ یسچی طل رضایعل)

 

 ادهیپ حرف یب..کرد توقف خانه یرو به  رو کوروش

 ... بودند ستادهیا ییرایپذ وسط بعد قهیدق چند و شدند



 

  کند یم تن از را نَمناکش یمانتو که همزمان رهاورد

 ! پس؟ کجان  ها بچه: گفت

 

: گفت و انداخت اتاق درون ینگاه  کوروش

 ...زنم یم زنگ االن..ستنین

 

 را ایک شماره و کرد خارج بشیج از را تلفن

 لیموبا  در ایک یصدا بوق چند از پس..گرفت

 !  داداش؟ جونم:دیچیپ

 

   ؟ییکجا_

 

 !  گهید میکیم،نزد یراه  تو_

 

 ... منتظرم  باشه_

 



  منتظر که  رهاورد به ینگاه  با و کرد  قطع را تماس

 !  کنینزد: گفت بود رهیخ او به

 

 که نشست کاناپه یرو رنجور  و حال خسته   رهاورد

 کن استراحت کمی اتاقت  تو برو پاشو: گفت کوروش

 !یشد  مرخص تازه

 

:  گفت و کرد دراز کاناپه ی رو را شیپا ی آه با رهاورد

 !  خوبم

 

  خودت رفت  ادمی من اگه ای دار قرص گهی د ساعت هی_

 ! کن یادآوری

 

  زنگ هی ید یم مویگوش: گفت توجه یب رهاورد

 بزنم؟

 

 زانیآو در پشت یجالباس به که را او یمانتو  کوروش

 دایپ با..گشت را شیها   بیج و برداشت بود کرده

 ! ستین: گفت ل یموبا نکردن



 

 !باشه  همونجا دیبا! یچ یعنی:  گفت رهاورد

 

  خونه از که یزمان یمطمئن : گفت متفکر کوروش

 ! ش؟یآورد خودت با  یاومد مادرت

 

  یرو از یاخم با ریاخ اتفاقات یادآوری  با رهاورد

 که بود خراب حالم دونم،انقدر ینم: گفت یناراحت

 ... نبود  لمیموبا به حواسم اصال

 

 از تونم  یم: گفت و شد جا به جا کاناپه یرو یکم

   کنم؟ استفاده تو تلفن

 

 به را لشیموبا و داد تکان  دییتا به ی سر کوروش

 ... گرفت  او سمت
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 ...  ماند منتظر و گرفت را شبنم شماره رهاورد

 

 ! الو؟_

 

 ! سالم_

 

  بهتره؟  حالت ؟ییتو رها: گفت شبنم

 

  د؟یدیرس شما خوبم من_

 

 ! شه یم یا قهیدق ستیب هی آره_ 

 

 ! کنه؟ یم کار ی چ نیراد_

 

 ! کنه  استراحت اتاق  تو رفته_



 

 باشه بهش حواست: گفت غم و یناراحت با رهاورد

  من..کرد مامان و من یماجرا  یقات خودشو  یخودیب

 ...اونجا امیم فردا خودم

 

 مطمئن! هست حواسم من..نباش نگران تو باشه_

   گه؟ید خوبه حالت  که باشم

 

 ! آره_

 

 دست   تی گوش یراست..بزن زنگ شد  یز یچ یاوک_

 جا تویگوش گفت نیراد به بود زده زنگ..ها نهیروژ

 ! یگذاشت

 

 ! ؟یندار یکار  باشه_

 

 !  خدافظ..دیباش خودتون  مراقب نه_

 



  قطع را تماس و آورد  نییپا را ی گوش رهاورد

 یم سالم» آمد صفحه یرو  یامیپ لحظه همان..کرد

 به ینگاه یکنجکاو  سر از رهاورد م؟«ی بزن حرف شه

  را لبانش« Darya» نام دنید با انداخت فرستنده اسم

  خاموش حرص با را یگوش صفحه و فشرد  هم یرو

 یتشکر  رلبیز و گرفت کوروش  سمت به را آن..کرد

 ... شد رهیخ  یگرید سمت به و کرد

 

 دست چرا داد؟ یم امیپ کوروش به چه ی برا دختر آن

 داشت دوست داشت؟ یبرنم ها آن یزندگ سر از

 در که یحرص تمام و باشد شیرو به رو اکنون

 !  کند یخال او سر  را دیکش یم زبانه  وجودش

 

 دوست..بود کالفه..دیکش  نامرتبش یموها انیم یدست

 آنقدر و کند فرو یزیچ در را دستش یها  ناخن داشت

  پشت   اتفاق..شود یخال حرصش تمام تا دهد فشار

 ...  مادرش رفتار از آخ! مادرش رفتار..اتفاق

 



 قرار یخوب  تیموقع در شهال دانست یم نکهیا با

 بودند تیعصبان یرو از ش یها حرف شتریب و نداشت

 ...گرفت یم آتش ها آن یادآوری با قلبش اما

 

 را نیدلو و کردیم تصور مادرش یجا  را خودش

 کی که بقبوالند خود  به توانست ینم..خود  یجا

 به را بود  زده او به شهال که ییها حرف آن یروز

 !بزند نیدلو

 

 تمام..کرد  جمع شکمش  در را شیپاها و دیکش یآه

  ینیسنگ چوب نفر کی که انگار..کرد  یم درد بدنش

 دهیکوب او  تن به سیخ  س  یخ و باشد گرفته دست در

 !باشد
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 یاتفاقات به و دیکش یم گار یس پنجره به  رو کوروش

 نیا از مغزش..کردیم فکر دادیم رخ آنها حول که

  زوال به رو کننده خسته  و نوواریدوم اتفاقات همه

 ...بود

 

 یرو که نیدلو همراه به و کرد باز دیکل با را در ایک

 ... شد وارد بود  رفته خواب به او یها شانه

 

  کوروش..شد بلند جا از زور به دنشانید با رهاورد

  تا دیچسب  را او آرنج ریز  یآرام به و ستاد یا او کنار

 ...شود  حفظ تعادلش

 

 رو ما یترسوند ؟یخوب:  گفت رهاورد  به خطاب ایک

 ! دختر که

 

 بود فرزندش به معطوف نگاهش تمام که رهاورد

 !  د؟یخواب یک  ..خوبم سالم: گفت

 



 که نیدلو سر   به چشمش  کنار از یمهربان لبخند با ایک

 یم یساعت مین: گفت و کرد نگاه بود اش شانه یرو

 هوشیب یخستگ  از که کرد  یباز پارک تو انقدر..شه

 ...  شد

 

 و کرد تشکر او از کمرنگ یلبخند با رهاورد

 هی ایب بعدشم روتخت بخوابونش برو: گفت کوروش

 ... میبزن کباب

 

 ! ادیز هستم کبابو: گفت طنتیش با ایک

 

 نزن صابون دلتو: گفت و گرداند یچشم  کوروش

 !  ستین تو واسه

 

 ! بابا ییگدا چقد: گفت ایک

 

 یَخَرمال: زد غر رفت یم  اتاق سمت به  که یهنگام و

 بخوره؟  کبابو تو زن بکنم من رو ش



 

  کوروش و رهاورد نسبت یادآور ی با  نشد متوجه و

 ...انداخت دو آن تن به یلرز  چه

 

 یم..بست را چشمانش و کرد کز کاناپه کنج رهاورد

 حس را بودند  بارش منتظر که ییها اشک  توانست

 !بسته یپلکها پشت از یحت..کند

 

 به را مادرش بست،رفتار یم را چشمانش که نیهم

 و گرفت را شیبازو  ریز که یالحظه  آن..آورد یم ادی

 یرو به را در و کشاند رونیب سمت  به را او

 بهم: کرد زمزمه درد با و دیلرز تنش..دی کوب صورتش

 ! یدار یاخانواده کن فراموش گفت

 

 ...زد هق بسته چشمان با و

 

 شماره به او احواالت دنید با کوروش نفس

 رهاورد سر و دیبلع را دهانش آب..بود یعصب..افتاد



 دست او اشک از سی خ گونه یرو..آورد باال را

 ... دیکش

 

 زده شب چشمان  به یمهربان نیع در سرکشش  نگاه

 ... رفت  نفسش و خورد گره رهاورد یجنگل و

 

 تو االن که ی نیا! زینر اشک من یجلو راحت  نقدریا_

  یاشک چشاتو تا بکنه برات  یهرکار حاضره  یبغلش

 ... نهینب

 

 به رو نیدلو منو..کن ولم پس: گفت درد  با رهاورد

 ! ازمون بگذر..بذار خودمون حال

 

  ها گلوله! تَرکشه از پر  تنم من: داد ادامه هیگر با

  خودم یتو وجودشون  به هاست  سال..تنمه یتو  هنوز

 !  منن از یجزئ  که انگار..شدم حس یب  و کردم عادت

 

 از یول: کرد زمزمه کوروش  چشمان به ینگاه با

 گلوله اون تموم  یرحم یب  با یدار و یاومد تو یوقت



  درد..ره یم جونم ذره ذره یاریم در تنم از رو ها

 ! خوره یم منو داره

 

: گفت و گرفت قاب دستانش با را او صورت کوروش

 خودم..ارمیب در تنت از را ها گلوله خودم بذار

 ... بذارم  مرهم روشون

 

 چه: گفت و داد تکان نیطرف به را سرش  رهاورد

  یزایچ هی! مونه یم ردشون  ینخوا چه  و یبخوا

 ! شه ینم درست گهید

 

 نگاه دو آن به وار ید پشت از یناراحت با ایک

  یرو از رفت  جلو و دیکش  سرش پس    یدست..کردیم

  خورده؟ ریت یک: گفت یشوخ

 

 و کرد پاک  را صورتش یها اشک تند  تند رهاورد

  جا از و گرفت زانوانش به را دستش کوروش

 نگاه رهاورد ی دهیتک ی چهره به غم با..برخاست

 !کنم آماده کباب لیوسا رمیم : گفت و کرد
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 ~~~~~~~~ 

 

 با شد ی نم پاک لبانش یرو از که ی لبخند با ارای

 نجایا» خواند را ایلیام امیپ لب ریز..کرد یم چت ایلیام

  یلیخ ی خونه  کی یتو ما ی ه،همهی عال  زیچ همه

 جداست«   هامون اتاق م،البتهیکن یم یزندگ بزرگ

 

 کرد پیتا و دیکش شین دندان ریز  را لبنش ارای

 !«کنه؟ینم تتیاذ یکس اونجا»

 

! اصال   نه»  زد شیبرا ایلیام که ماند منتظر قهیدق چند

 !«ه یعال ما با جا ن یا همه رفتار

 



 برات که یلیفا اون یراست»  نوشت گرید یامیپ در و

  ؟«یکرد پُر فرستادم

 

 بود ادیشه  کار که شیبازو یرو یکبود به غم با ارای

  یشتریب زمان   به کنمیم  فکر» کرد پی تا و کرد نگاه

 !« دارم ازین کردن فکر یبرا

 

 ...بست را تاب لپ در و کرد راقطع نترنتیا و

 

 یب اتاق در که بود دهیکش دراز تختش یرو  قبل روز

 نییپا تخت یرو از زده هول..شد بسته و باز هوا

 یته قالب منفورش لبخند آن و ادیشه دنید با..آمد

  که بود داده هشدار او به یلرزان یصدا  با..بود کرده

 را همه و زد خواهد  داد نشود خارج اتاق از اگر

 سواستفاده  شهیهم مثل ادیشه اما..کرد خواهد  خبردار

 ...شد خارج اتاق از و کرد او از را اش

 

  روز اتفاقات از فکرش از شد باعث لشیموبا یصدا

  نام دنی د با..شود دهیکش  رونیب قبل



«Khale_Rahavard »تکان یسر  و زد یپوزخند 

 خواهرزاده که بود آورده ادی به تازه! است خوب..داد

 ! دارد هم یا

 

   بله؟_

 

 خاله؟ یخوب..سالم: گفت یکوتاه مکث با رهاورد

  ؟ییکجا

 

  بود کرده کوتاه یتازگ  به که شیموها به یدست اری

 !   ام ستم،خونه ین بد:  گفت و دیکش

 

  ی خونه ی ایب یتون یم: گفت و گرفت  ینفس رهاورد

   من؟

 

 یسر لحن با و گرداند حدقه در یچشم کالفه ارای

 !  بخونم درس دیبا تونم ینم نه: گفت

 



 ! بزنم حرف باهات دیبا..بخون نجایهم  ایب_

 

 با  بود یعصب و ناراحت او دست   از که ارای

  گفتم: زد  داد و رفت در کوره از رهاورد یاصرارها

  ه؟ یچ اصرار همه نیا لیدل! گه ید تونم ینم

 

  تعجب از تلفن پشت که رهاورد از یجواب یوقت

  تیعصبان و نفس نفس با دینشن بود زده خشکش

 ... کرد  قطع را تماس

 

  که یدختر آن..شد رهیخ لش یموبا به تعجب با رهاورد

  بود؟  ارای واقعا   بود خط پشت

 

 !شد؟یچ: گفت نیروژ

 

 !کرد قطع بعدشم  زد  داد: گفت شوکه  رهاورد

 



:  گفت بودند دهیپر باال تعجب از که ییابروها  با شبنم

  ارا؟ی

 

 ... زد شیموها  انیم یچنگ و داد تکان سر رهاورد

 

 خوب اصال   شی روح حال بود گفته بهم ایک_

 یرفتارها  راجب  اون و زده حرف باهاش گفت..ستین

 سر اومد من سر که ییبال همون قایدق..داشته گله ما

  با من..یطردشدگ  مضخرف حس  ..اومد هم بچه اون

 !بچه اون به برسه چه شدم داغون سنم نیا
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  منم: گفت و  شد خارج اتاق از نیدلو همراه به نیراد

  و تلگرام و واتساپ نداد،تو جواب زدم زنگ بهش

 ! هی چ دردش دونم ینم! کرده بالکم هم نستایا



 

 از اشتباه:  گفت و داد تکان نیطرف به یسر  رهاورد

  ازین که سخت دوران اون  یتو! َهَممون..بود ما سمت

  حال به میکرد رهاش داشت  تکمون تک  تیحما به

 !خودش

 

 به خودش شخصا دیبا..داد تکان یسر و دیکش یآه

 !کرد یم یدگیرس موضوع نیا

 

  و کرد نی روژ به گذشت،رو سکوت با که قهیدق چند

 ... گهید  برو پاشو ؟یندار  دانشگاه مگه تو: گفت

 

س ش: گفت نیروژ  ! الیخیب  ستین ح 

 

ر: گفت نیراد   جونش یمهدو استاد با! زنه یم ز 

  ینم دانشگاه روزه دو االن! برق به زده  شده دعواش

 ! ره

 



 نیراد سمت به را دستش کنار کوسن   باحرص نیروژ

 ! ومدهین تو به شیفضول ببند  دهنتو: گفت و کرد پرت

 

 اون که تو: گفت یمهدو حال به یدلسوز با رهاورد

 !  شده؟ یچ باز! یکرد ریپ بدبختو

 

 دنبال که هیبدبخت  چه اون باز نیبب: گفت و دیخند شبنم

 ! توئه

 

 دیکوب شبنم  دست کف به را دستش کف و دیخند نیراد

 !یزد منو دل   حرف که آخ: گفت و

 

 خداشم  از: گفت و کرد نازک یچشم  پشت نیروژ

 ! باشه

 

 همان از که بود نیروژ دانشگاه استاد یمهدو عرفان

  چند یحت  و بود شده مند عالقه او به  دانشگاه لیاوا

 پدرش قضا از که اشخانواده  همراه به هم یبار



 اما بودند آمده  یخواستگار به بود دانشگاه  سیرئ

 ... کرد ینم قبول نیروژ

 

 عکسش من  ؟یکن ینم قبولش  چرا خب: گفت شبنم

 ! ادیم  یخوب پسر نظر به دمید رو

 

  َورشو دورو  لوس یدخترا اگه: گفت حرص با نیروژ

 ! کنمی م فکر راجبش منم کنه َدک

 

 ی پسره  ا  ا : گفت و گرفت دهنش یجلو  را دستش

 ستیب خودش بعد دفترم تو برو گه یم من  به شعوریب

 ! زنه یم الس راهرو تو دانشجوهاش با قهیدق

 

 و دندیخند  او ی بامزه حرص به شبنم و رهاورد

 یم یچ یبرا  تو! ایخور گوه چه: گفت یشاک نیراد

   پدر؟ یب اون اتاق تو یر

 

: گفت و گرفت او سمت به  را وسطش انگشت  نیروژ

 ! ره یم َدر نزن زور ادیز تو



 

 نزدم زنگ من اگه: گفت نیراد که زد قهقهه شبنم

  اتاق تو بره یم دانشجو پسره بدم اطالع  دانشگاه

 !  خلوت

 

 خلوت اتاق ؟یزن یم مفت حرف چرا: گفت نیروژ

 بخواد که هیعیطب نیدانشجوشم،ا من  که اوال   ه؟یچ

  زنگ که  رمیا ،گیثان..بزنه  حرف اتاقش یتو  باهام

 پسر   ؟ یبد یخوا یم  رو یک آمار..دانشگاه  یبزن

  رو؟ دانشگاه  سیرئ

 

  من به..عنم به اصال: گفت و انداخت پا  یرو پا نیراد

 !چه

 

  حاال: گفت نکند دایپ ادامه بحث نکهیا  یبرا  رهاورد

 نکن  لوس خودتو توام ! الیخیب رو ها حرف نیا

 یم فردا پس..برس دانشگاهت به برو پاشو..گهید

 !رونا یب ندازنت

 



     🪐 

 329_پارت#             نه_ستویب_صدویس_پارت #

 

 

 جاش من.. اوشکوله یلی خ پسره ناموسا  : گفت نیراد

 رو که رو  کالسا نصف  ..دادم ینم هم دو  نیا به بودم

  دعواش پسره با شم گهی د نصف ره ینم  ستین مود

 17 نمره گرفته اُسکل اون یول..ره ینم شه یم

 ! خره ی لیخ ناموسا  ! کرده رد براش

 

  وتاب آب با که او ی بامزه لحن از رهاورد و شبنم

 ... بودند شده پهن طرف کی خنده از کرد یم فیتعر

 

  برات امیب ای  یبند یم دهنتو: گفت غیج غ ی ج با نیروژ

  ببندمش؟

 



  و تاپ یرو  و برداشت کاناپه یرو از  را شیمانتو

 مال ؟یدار  مقنعه: گفت رهاورد به رو..دیبپوش  شلوار

 ! ست خونه خودم

 

 تو اتاقم تو  برو آره: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

 ! هست تا چند یوسط کشو

 

 کنارش از و کرد لگد را نیراد یپا نیروژ

  ؟یکور..یآ: گفت درد با  نیراد..گذشت

 

 ارای دنبال  میبر م؟یکن کاریچ: گفت  دیخند با شبنم

 ! م؟یبزن حرف  باهاش

 

 فتهیب اون! بعد بشه تر آروم  کمی! میبر عصر! آره_

 ادهیپ طونی ش خر از شه ینم گهید لج ی دنده یرو

 !کرد ش

 

 من!ببرا هم رو ت بچه یر یم جا هر: گفت نیراد

 !دارم ینم نگهش



 

 ؟یداداش: گفت لوس مظلوم چشمان  با رهاورد

 

  نگه کارتم به بزن صدیس:  گفت و گرداند چشم نیراد

 ! دارم

 

 !یگر استفاده سوء یلیخ نیراد: گفت و دیخند شبنم

 

 دوره نیا تو واال: گفت و  انداخت باال یا شانه نیراد

  یانتظار  چه من از ده ینم یمفت بابا  به ننه زمونه

 !؟یدار

 

 !ایح یب: گفت و دیکش یغیج خنده با شبنم

 

 باشه: گفت و رفت سمتش به یا غره چشم  رهاورد

 یبرس نیراد..کارتت به زنم یم من دار نگه تو

 !  م بچه  به یند یگرسنگ ..بهشا

 



  واال چطوره؟  بخوره جلوش بذارم خودمو: گفت نیراد

  یگرسنگ گهید خوردنه حال در همش تو ی بچه

  ه؟یا غهی ص چه بکشه

 

 !  داره که ییدا نیا با م بچه چارهیب:  گفت رهاورد

 

 وقت هم با  بروند ارای دنبال به بود قرار که عصر تا

  نیدلو خبر و  زد زنگ کوروش هم بار کی..گذراندند

 ... دیپرس هم را او حال  نامحسوس و گرفت را نیا

 

 از یکی در و رفتند دربند به  ارای دنبال به رفتن از پس

  و یشوخ با کردیم یسع شبنم..نشستند ها قیآالچ

  نیا در ی لیخ ایگو اما کند  سرحال را ارای یکم خنده

 !  نبود موفق امر

 

 با و گرفت خود دستان انیم را ارای  دست رهاورد

 یتو غم نیا برم؟ قربونت شده یچ : گفت محبت

 ه؟ یچ  چشمات
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  وسط ی حوضچه به را  نگاهش  توجه یب ارای

 من: گفت مصمم  رهاورد که دوخت رستوران

  زنگ یکرد ریگ جا هر که یهمون! ت خاله ..رهاوردم

 ؟یزن ینم  حرف باهام که شده یچ حاال ! بهم یزد

 ! رمیپذ یم هم رو اشتباهم..کردم اشتباه من! قبول

 

: گفت و نشاند آن پشت یا  بوسه و گرفت را او دستان

  درکت که بوده نیا بر م یسع شهیهم..مادرتم یجا من

 یرو ادهی ز هست بهت حواسم  که حال  نیع در..کنم

 یکی خودم ن  یدلو با رو تو..ینش محدود  تا نکنم

 مادرانه ینگران  حس همون..دخترم مثل درست..دمید

!  دارم و داشتم هم تو به داشتم نیدلو به نسبت که رو

 !باشه دروغ هام کلمه از یکی اگر شاهده خدا

 



 که یحس: گفت و دیمال را   ارای یها شانه یهمدرد با

 چون! یشدگ  طرد حس.. کنم یم درک  رو یدار االن

 از منو شهال مامان! دارم قرار تو تیوضع تو خودمم

 !کرد رونیب خونه

 

  بود شده جلب شیها حرف  و او به نظرش  که ارای

 ...دوخت او به و برداشت حوضچه از را  نگاهش

 

  از..خورد زنگ تلفنش که دینوش  شیچا از یکم شبنم

  مکث از پس..بود ناشناس شماره..رفت رونیب قیآالچ

 ...کرد برقرار را تماس دی ترد با یکوتاه

 

 ! ارمیمه! شبنم سالم_

 

  ییکجا ؟یچطور  اریمه سالم ا : گفت زده جانیه شبنم

 ؟یکن فرار یتونست تو؟

 



  دیداد یم مسابقه دیداشت شما که لحظه همون! آره_

  ختنیر سایپل که داد آمار و زد زنگ ها  بچه از یکی

 !مکان

 

 اتونیگوش یول  میبد خبر تا میزد زنگ بهتون یلیخ ما

 ! نیچوندیپ هم شما دمیشن یسام از! بودن  خاموش

 

 ! آره: گفت و کرد ی اخم یسام یادآور ی با شبنم

 

ن با اریمه ن م   ی مسابقه هی ندهیآ ماه! گم یم: گفت م 

 ؟یا هیپا..بشه برگذار قراره گهید

 

 امنه؟ مکانش: گفت و کند را ناخنش کنار پوست شبنم

 !م؟یبر فاک به رنمونیبگ نشه یکی نیا مثل

 

  صدرا..نبود ما مکان   هم ی کی اون..راحت التیخ نه_

 ! فالن و امنه گفت

 



 !هستم منم پس یاوک_

 

 هیسفارش یکی نیا: کرد زمزمه ی مکث با اریمه

  انتخاب خودش دستگاه یبرا  نفرو چند قراره..سهیرئ

 !کنه

 

 خودشم یعنی: گفت باران ستاره یچشمان  با شبنم

 هست؟ 

 

  یک   اون..خوره ینم آب چشمم که من! دونم ینم_

  یکار نیهمچ بخواد دفعه ن یا که داده نشون  خودشو

 !کنه؟

 

 قل که زد  شیرپایز ی زهیسنگر  به یا ضربه شبنم

 ...رفت یری سراز  و خورد

 

 ش؟ یدید حاال تا ! ؟یدیشن کجا از تو پس_

 



  دهید خوام یم کجا از! بابا نه: گفت  هول با اریمه

 !دمیشن  ها بچه از منم باشمش؟

 

 ؟یندار یکار..هستم منم گهید گفتم..خب  یلیخ_

 

 !نمتیب یم..نه_

 

: گفت و کرد مرد به  رو اریتماس،مه قطع از پس

 !ادیم

 

 !ادیم که معلومه: گفت و زد  یپوزخند مرد
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 خواهرزاده و خاله خب: گفت و رفت دو آن شیپ شبنم

  از شدم خسته  د؟یهست ی رو ادهیپ ی ه یپا..محترم ی

 ! نشستن کجای

 

 و کردند یرو ادهیپ یکم  ارای و رهاورد استقبال با

 دست به را ارای دل   یکم توانست رهاورد

  را بود آمده شیپ شیبرا مدت  نیا که یاتفاقات ..اوردیب

  کرد یم احساس هم هنوز حال نیا با و..کرد فیتعر

 !کند یم میقا او از  را یز یچ ارای

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 خونه؟  یگرد یبرم یک  _

 

 و کرد رها  تخت یرو  را تنش یخستگ  با رهاورد

 معلوم..برگردم تونم ینم نجان یا ها بچه  که فعال: گفت

 ! ستین

 

 کجاست؟ نیدلو_



 

 نیراد اتاق تو: گفت و دیکش دردناکش گردن  به یدست

 !بود

 

  قطع تماس برد گمان رهاورد..کرد سکوت کوروش

 ... است شده

 

 ! کوروش؟_

 

 ! جان؟_

 

  سکوت که بود او بار  نیا..ختیر فرو یُهر قلبش

 !کرد

 

  اصال..گرفت قلبم دمیند که رو شما..خونه اومدم_

 و اومدم  یم روز هر نکهیا! مرده خونه روح انگار

 یبو..شد یم  پخش خونه  سرتاسر نیدلو و تو یصدا



 و تو یها خنده و هیگر یصدا..تازه یغذا

 !بودن یزندگ خود   خود   غرغرات یحت..نیدلو

 

 زمزمه لبخند با کوروش..کرد یا خنده تک رهاورد

 ! دیباش من یبرا  ابد تا خواد  یم دلم: کرد

 

  کوروش خواست ینم..دیماس  رهاورد لبان یرو  لبخند

 ابتدا همان از..شود دلبسته و کند عادت یزندگ نیا به

 !بود کرده یط او با

 

  یم..میزد حرف موضوع نیا راجب  ما کوروش_

 !شه ینم که یدون

 

 کنه؟  یم نییتع یک نشه؟ چرا : گفت مکث یب کوروش

 

 !شه ینم گم  یم من! من_

 

 ؟ یخوا ینم ای شه ینم_



 

 یم شیصدا درون عجز  آن با کوروش حال به دلش

  یزندگ نیا به داشت دوست هم او..کرد ی مکث..سوخت

 مادر..باشد همسر..باشد زن..باشد بندیپا

 !  شد ینم..اما..باشد

 

 ! ریبخ  شب_

 

 !ینداد جواب : گفت لب ریز کوروش

 

 سواال یسر  هی جواب: گفت یکوتاه نفس با رهاورد

 !کنه یم مشخص زمان رو
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  کوروش ی خانه به که بود پنجشنبه  صبح

  حاج  منزل به شب که بود نیا بر قرار ..بازگشت

 ی آماده که  کرد یم احساس هم هنوز..بروند صادق

 یعمو زن مخصوصا.. ستین ها آن با  ییرو به رو

 ! داشت زن آن از یقیعم نفرت..کوروش

 

 !گهید شب   کی یبرا مش یبذار یستی ن آماده اگر_

 

 رهی خ داشت دست در که یا شانه به رهاورد

  دیکش آن یها  نینگ یرو ینرم  به را انگشتانش..شد

 ! دونم ینم: گفت و

 

 شانه را شیموها یآرام به و آورد  باال را دستش

 ... زد

 

  شمیابر انیم یآرام به که او  دست حرکات به کوروش

  شیپ داشت آرزو دل ته   از..شد رهیخ دی خز  یم شیها

 آن خودش و ردیبگ او دست از را  شانه و برود

 ...بزند شانه را رقصان و رنگ خوش یها  شمیابر



 

 !گهید وقت   ه ی یبرا بذارمش و بزنم زنگ تونم یم_

 

 کرد نگاه او به نهیآ درون  از یکوتاه مکث با رهاورد

 از بدتر! بشه تموم زودتر  زیچ همه بذار..نه: گفت و

 ! ستین که من با  مادرم رفتار  

 

  بود شده  کدر غم از که او ی چهره دنید با کوروش

 ! ده؟ ینم رو تماسات  جواب هنوزم: گفت

 

 ینفس کوروش که داد تکان نیطرف به یسر  رهاورد

: گفت و برداشت در چارچوب از را اش  هیتک و گرفت

 !بزنم  حرف مادرت با دیبا من

 

: گفت کوروش یالیخ خوش به یپوزخند با رهاورد

 شه؟ یم درست زیچ همه تو زدن حرف  با یکرد الیخ

 مادر   که همونقدر! یشناس ینم  منو مامان تو

 ! ادینم  نییپا حرفش از ! هیا یجد ر  ی مد..هیمهربون

 



 باال ییابرو و کرد شلوارش بیج درون دست  کوروش

 و من کنم فکر پس: گفت مغرور و مرموز..انداخت

 !می همکار مادرت

 

 از را نگاهش حوصله یب و داد تکان یسر  رهاورد

 ...برداشت او یرو

 

  از رهاورد..ستادیا سرش  پشت و رفت جلو کوروش

 نگاه بود اش رهیخ که او به یسوال نهیآ درون

  او یموها و برد جلو دست..کرد خم سر کوروش..کرد

  کنار یپرحرارت لحن با و زد کنار گردنش یرو از را

 نارو؟یا یکرد کوتاه چرا: کرد زمزمه  گوشش

 

 !بود  رهاورد یموها به منظورش

 

  که نداد یجواب و داد قورت  را دهانش آب رهاورد

 !هوم؟: گفت کوروش

 



 یرو بودند گرفته ینامحسوس لرزش که را دستانش

 نفس ریتاث  تحت که ییصدا  با و کرد مشت  زانوانش

 دوست: گفت بود شده آرام گردنش یرو کوروش یها

 !داشتم

 

 یبال..بود جان یبال..دختر نیا یها یسر  رهیخ از آه

 او به یدرست جواب یلجباز بدون توانست ینم! جان

 !بدهد؟

 

 پنجه..آمد باال پرحرارت و تاب یب کوروش  دست

  یی  خرما  یها خوشه انیم گر نوازش و گرم شیها

 عکس..دیخز بودند دار نَم  هنوز که رهاورد یخوشبو 

  یسکوت و  بود شیها شانه فیخف لرز رهاورد العمل

 !دار دنباله
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  شانیپر و یدگیشور آن و افتاده شمار  به یها نفس

 را دلش و دست داشت بود گرفته را دامانش که یحال

 ! کرد یم رو  کوروش یبرا

 

 در رهاورد نفس..کرد گذر  دخترک ی  شانه کنار از

 عرق  به کوروش ی رهیت و خورد گره نهیس

 ... بود مشهود حاال جانش  لرز..نشست

 

  یها لب و زد لب را  کوروش«»  نام اریاخت یب

 با را لبش..نشست  شاهرگش یرو کوروش گوشیباز

 بوسه التهاب پر و دار نبض و داد فشار جا همان تأمل

 ... زد

 

 که ردیبگ فاصله کرد قصد و خورد ی تکان دخترک

 ...گرفت بر در را او پشت از کوروش

 

 ! ؟یکن یم نکارویا چرا: گفت شیصدا درون لرزش با

 

 !دارم دوست: کرد زمزمه یموذ لبخند با کوروش



 

  شیموها یکوتاه  ی درباره رهاورد،که جواب  واقع در

 ...برگرداند او به را بود گفته

 

  خارج اتاق از و زد رهاورد مات نگاه به یپوزخند

 ... شد

 

 قلبش و گذاشت شاهرگش یرو را دستش رهاورد

 و دیکوب خود ی  نهیس یرو را  مشتش حرص با..دیلرز

 ! ستین  تو یبرا گهید  اون..نزن مخالف ساز: گفت

 

  زیخ مین کوروش..شد خارج  اتاق از بعد ساعت مین

  TV یکم یصدا با و بود دهیکش دراز کاناپه یرو

 ...بود خواب او ی نهیس  یرو نیدلو و کرد یم تماشا

 

  قرص و  رفت آشپزخانه سمت به حرف یب رهاورد

 به را کوروش شهیهم خود که او..خورد یسردرد

 سرزنش گرنیم و درد سر یها  قرص مصرف خاطر



  روز هر که بود دهیرس  ییجا به کارش حال کرد یم

 ! ردیبگ آرام مغزش یکم دیشا تا خورد یم قرص

 

 یم نشان را  ظهر از بعد  چهار که ساعت به ینگاه با

 تر کینزد شب به چه  هر..نشست یصندل یرو داد

 ... شد یم شتریب زین او استرس شدند یم

 

 ینفس کوروش آرام ی چهره به ینگاه مین با

 ینم! نبود؟ نگران هم ذره کی یحت یعنی..گرفت

 شیپ دارد دوست او که آنطور اوضاع نکهیا از دیترس

 !نرود؟

 

 ~~~~~~~~~~~ 

 

 آمده او به کمک یبرا که یکارگر دو  به رو شبنم

 یتو چرا گفتم که هییطال آباژور اون: گفت بودند

 !ست؟ین لیوسا

 



 من یرحمت خانم: گفت یشرمندگ با مرد دو آن از یکی

 یب لیوسا ییجا  به جا یتو  ها بچه..خوام یم عذر

 !شکست آباژور کردن یاطیاحت

 

 شده درشت تیعصبان فرط از که یچشمان  با شبنم

  گرفته کباری سکانس نی ا! ؟یگ یم االن: گفت بودند

  سکانس اون ی ادامه اال! آباژور تا دو با هم اون شده

 !آباژور؟ دونهی  با بشه گرفته

 

 بود انداخته ریز به سر شرمنده که مرد به یکالفگ با

  اطراف و دور به سرگردان..دیکش یپوف و کرد نگاه

  نیهم مشابه یگر ید آباژور و رفت یم دیبا..شد رهیخ

  ی لنگه تواند یم کجا از که دانست یم..دیخر یم

  امروز بدش شانس از اما کند دایپ را  آباژور نیهم

 !بود اورده ین نیماش

 

 ! د؟یدار نیماش: گفت و کرد دو آن به رو

 

 ! خانم نه_



 

 سنگ..زد مقابلش ی زهی ر سنگ به یلگد  حرص با

 !شد متوقف یفرد  یپا ریز تا رفت و رفت جلو
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  شد خم..شد شوکه یسام  دنید با و کرد  بلند سر شبنم

 شبنم به لبش یرو لبخند با و برداشت را سنگ و

 ...شد کینزد

 

 شبنم..گرفت او مقابل را ییبایز و کوچک گل دسته

: کرد زمزمه یسام که کرد نگاه او به قبل از تر شوکه

 ! کنن یم نگاهمون دارن همه ! شون؟یری بگ یخوا ینم

 

  دو آن به  عوامل اکثر که اطراف به ی نگاه با شبنم

 ... گرفت  او از را  گل دست ناچار بودند رهیخ



 

 یعقوبی یمهد به خانم: گفت و رفت جلو کارگر مرد

 !  فروشگاه اون به برسونه نشیماش با رو شما گفتم

 

:  گفت و کرد یدست شیپ یسام کرد باز دهان تا شبنم

 !رسونمشون یم من..ستین یازین

 

  جلو به را او و گذاشت شبنم ی شانه پشت دست

 و زد پس را او دست نامحسوس  شبنم..کرد تیهدا

 ! ؟یکن یم ی غلط چه  نجایا تو: گفت حرص  با رلبیز

 

 از میبر: گفت اطراف و دور به ینگاه  با یسام

 !میزن یم حرف..نجایا

 

 به تا ببر  یآدرس هی تا  منو پس: گفت پررو شبنم

 یبرا یمفت ی شنوا گوش من وگرنه! بدم گوش حرفت

 ! ندارم یاحد

 



 ... داد تکان  یسر و زد یپوزخند یسام

 

  فروشگاه آدرس ن،شبنمیماش در شدن  سوار از پس

 !خب؟: دیپرس و داد را

 

  بابت ازت اومدم: گفت و زد را راست یراهنما  یسام

  یم رهاورد به دینبا..کنم ی عذرخواه روزم اون حرف

  انیجر در رهاورد که نداشتم  خبر هم  من یول! گفتم

 ! ستین مسابقات

 

 مهم گهید: گفت و  انداخت باال ی ا شانه شبنم

 !دیفهم یم دیبا زود  ای رید..ستین

 

  با و گرفت او  چشمان مقابل  را دستش حرص با سپس

 ! یکرد یفضول هم تو یول: گفت  غیج  غیج

 

 گرفته اش خنده او یناگهان حالت رییتغ از که یسام

  را لبخندش تا دیکش خود  لب و شیر ته به یدست بود

 ...کند پنهان



 

:  گفت مظلوم یها پسربچه مانند قهیدق چند از بعد

 ! ؟یدیبخش

 

 ای کنم دایپ  آباژورو داره یبستگ: گفت  الیخ یب شبنم

 !نه

 

 دختر نیا از..شد رهیخ او ی چهره به لبخند  با یسام

 آن از..داشت دوست را اش یانرژ..آمد یم خوشش

  ادشیز یانرژ متوجه اول  برخورد با که بود ییها آدم

 ... شد یم جذاب تیبرا و یشد یم

 

  دو و آمد خود به ینیماش  دار   دنباله بوق یصدا با

 ...دیچسب را فرمان یدست

 

 ! رون؟یب یایم یک  نمیبب خواستم یم: گفت شبنم

 

 ! ؟یک از: دیپرس جیگ یسام



 

 واقعا: گفت و دیکوب او قطور  یبازو به فیک با شبنم

  ه؟یچ یک از! یمنحرف که

 

 !؟یچ از: گفت و گرداند  یچشم یسام

 

 !یچرون چشم و یزی ه فاز از_

 

  یمال نیهمچ: گفت یشوخ به و داد تکان یسر یسام

 ! یستین هم

 

 نبودم یمال اگه: گفت و شد  رهیخ او به  اریهوش شبنم

 !ینبود نجایا االن که
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: گفت و دیکش گردنش پشت یدست خنده با یسام

 خوردم یم غصه داشتم تازه! پسر اومد خوشم..نه

  و راه اون به زنه یم خودشو دخترا هیبق نیع االن

 ! نمیبچ براش صفحه  صدتا دیبا من

 

 دخترا اون البد و: گفت و  انداخت باال ی ا شانه شبنم

 یکردنا ناز  و یباز خنگ یکل از بعد که نییهمونا

  روشنت االن نیهم از بذار یول کنن یم  قبول مسخره

  میباز پسر دوست سن از وقته یلیخ من..پسر آقا کنم

  و خودت الیخ  و بگم بهت  للّا  بسم اول نیهم! گذشته

 !کنم  راحت خودمو

 

 خاطر به چرا؟: گفت درار حرص یپوزخند با یسام

 پسرته؟  دوست به تیوفادار

 

 سن از وقته یلیخ..که گفتم! ندارم پسر دوست من_

 !گذشته میباز پسر دوست

 



  کن اعتراف! الیخیب اوه: گفت و گرداند  یچشم یسام

 ! پسرته دوست پدرام که

 

  بود شده سرخ تیعصبان از که یا  چهره با شبنم

 !ببند گشادتو دهن یندار خبر  یزیچ از یوقت: گفت

 

 را انگشتانش فشار و شد رهی خ او به حرص با یسام

  سکوت همان با و کرد سکوت..کرد ادیز فرمان دور

 ... راند فروشگاه تا

 

 داخل به و  شد ادهیپ نیماش  از فروشگاه مقابل شبنم

 با و رفت آباژورها ی قفسه سمت راست کی..رفت

 هر دیبا..برداشت را آن بود دنبالش که ی آباژور دنید

 نیهم تا..گشت یم باز صحنه سر به تر عیسر چه

 ... بود کرده رید یکل هم االن

 

 نیماش در که یسام  به فروشگاه شه یش پشت از

 نگاه بود رهیخ رو به رو به متفکر  و بود نشسته



 به تعارف یب آباژور نهیهز  کردن حساب از پس..کرد

 ... شد  سوار و رفت  نیماش سمت

 

 خجل شبنم  که انداخت آباژور کارتون به ینگاه یسام

 ! دمتیبخش: کرد زمزمه

 

 ~~~~~~~~~~ 

 

 یا تقه با کوروش که بود ستادهیا پنجره یرو به رو

  با هنوز که  او یپا تا سر  به ینگاه با..شد وارد در به

 آماده که هنوز: گفت بود یخانگ یها  لباس همان

 !یستین

 

:  گفت و کرد قفل هم در را  دستانش استرس با رهاورد

 !ه؟یچ ما با بابات برخورد   نظرت به

 

  والیه خودت  افکار تو من یبابا از: گفت کوروش

! کنه ینم جایب قضاوت   رو چکسی ه اون! نساز

  غمبریپ اونم..داره هم یبد یسر هی یآدم هر باالخره



 بد یها خصلت از یبعض  از جهینت در ستین زاده

 ! ستین ی  مبر

 

  نگران..ستین خودم بابت از مینگران من_

 ! بشه ینیتوه م بچه به خوام ینم..نمیدلو

 

 بیس من یکرد فکر:  گفت سفت یفک  با کوروش

 نیتوه بهش  که ییجا  ببرم رو م بچه که ام ینیزم

 کنه نیتوه من ی بچه و زن به که یاون دهن بشه؟

 !کنم یم سیسرو

 

  کوروش آغوش در را نیدلو و شد  اتاق وارد ایک

 رو ما دهن ت بچه که فعال: گفت ُغرُغر با و گذاشت

 ! کرد سیسرو

 

  اشک صورت یپهنا به که نیدلو سمت به رهاورد

 !دخترم؟ شده یچ مامان؟ جان: گفت و رفت ختیر یم

 

 !َگذا: گفت هق  هق با نیدلو



 

 غذا بهت می بر من بغل ایب:  گفت و دیکش  یپوف رهاورد

 !بدم

 

 ! عمو..نه:  گفت و برگرداند رو نیدلو

 

 ... کرد اشاره  کوروش به و
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  بچه نیا رها: گفت و گرفت ینفس یکالفگ با کوروش

  من عمو بگه بهم نایا عموم ی خانواده  و بابام یجلو

 بهش نگفتم بهت مگه! واراید تو کوبونم یم سرمو

 !بابا؟ بگه بده ادی

 



  ساله سه دو ی بچه به..شد رهیخ او به اخم  با رهاورد

 !است؟ پدرش او که بفهماند چگونه

 

 ! بده ادی بهش خودت_

 

  که هیطوری  زبونش الحمدللّا : گفت حرص با کوروش

 دمیند یا بچه من! گه یم یچ یفهم ی م خودت فقط

 !کنه صحبت اللوک  حد نیا در سن نیا تو

 

: گفت بود افتاده خنده به  اللوک«» لفظ  از که رهاورد

 !شه یم درست

 

 شیش تا خودتم ست؟ین ادتی مگه کوروش: گفت ایک

 ...امرزیخداب جون نَن سر  آخر یبود  اللوک یسالگ

 

  یحاج مادر  : گفت شتریب  حیتوض یبرا رهاورد به رو

 تازه! شد وا زبونش تا داد کفتر تخم بهش! گم یم رو

 حرف گهید بخوره بدن بودن زیچ هی دنبال اون بعد

 ! نزنه



 

  ادتهی کجا از تو بعد: گفت و کرد زیر  چشم کوروش

  نابغه؟

 

 فیتعر سادات مامان: گفت و انداخت باال یا شانه ایک

 !ادمهی بود کرده

 

 کردم صحبت کودک مشاور   هی با منم:  گفت رهاورد

 هم اکثرا.. عهیشا ها بچه از یلی خ یتو  و نرماله گفت

 ... شه یم یاوک مدت هی بعد یول!  هستش یارث

 

 او آغوش از کرد یم ُغرُغر رلبیز که را نیدلو سپس

 ...رفت  آشپزخانه سمت به و گرفت

 

  نیا در..کرد  ریس را شکمش ریپن نون با الحساب یعل

 !نبود بالش و دست در یبهتر یغذا تیموقع

 



 تا سپرد پدرش به را ن،اویدلو کردن ریس از بعد

 بدن یبند تاپ بود گرم هوا چون..شود آماده خودش

 ! اوردیب در را شیمانتو که نبود قرار..دیپوش یینما

 

 به یکرم شال و شلوار همراه به یشکالت یکت یمانتو

 ی کننده  لی تکم شیمانتو همرنگ یها  کفش همراه

 یم..فرستاد شال داخل  را شیموها..بودند  لشیاستا

  نظر به تر معقول کوروش پدر   نگاه در خواست

 !برسد

 

  راهنیپ کی..کرد تنش را  نیدلو یها لباس  کوروش

  یپاها.. قرمز یها  شکوفه با یبند ی  تابستانه

 را اش یشانیپ و کرد دشیسف کفش در را کوچکش

 ...دیبوس

 

 ها آن بودند رهاورد هیشب  که چشمانش به ینگاه با

 ! بابا بگو: گفت گوشش در و دیبوس را

 



 تنها و بود رهیخ او به ت ی مظلوم و سکوت با نیدلو

 دستان ان یم شتریب را خرگوشش عروسک گوش  

 ...فشرد تپلش

 

  جا از و گرفت ینفس یدیناام با کوروش

 ی چهارخانه  راهنیپ با را شرتشیت..برخاست

 اش یمشک کتان شلوار..کرد عوض یا سرمه_سبز

 از نیدلو همراه به و کرد عوض اتاقش حمام در را

 ... شدند خارج اتاق

 

 و بود داده لم مبل یرو  شرتیت و شلوارک  با ایک

 ...کرد یم تماشا Dark سلایر

 

 !؟ینشد حاضر که هنوز_

 

 !دیبر شما..امیم رترید کمی من_

 

  دو..نکرد اصرار گرید و داد تکان ی سر کوروش

 و شد خارج اتاق از حاضر و یح رهاورد بعد قهیدق



 بودن خاموش از نانیاطم و  آشپزخانه کردن چک پس

 ... افتادند راه به کوروش  یپدر ی خانه  سمت به گاز
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 گل دست   هی: گفت یجمع  حواس با رهاورد ریمس در

 !زشته یخال دست..ریبگ

 

  یرو به رو بعد قهیدق چند و داد تکان ی سر کوروش

 ... دیخر  یکیش گل سبد  و کرد توقف یفروش گل

 

 ادهیپ نیماش از صادق حاج  منزل یرو به  رو توقف با

 ... کرد باز را رهاورد سمت در   و شد

 

 نشود آشکار  ضعفش و استرس کرد یم  یسع رهاورد

 داشت یفیخف لرز که را دستانش..بردارد گام محکم و



 در را نیدلو که کوروش به..کرد مشت  کتش بیج در

 راه به او سر پشت و کرد نگاه داشت آغوش

 از بعد هیثان چند که فشرد را در زنگ کوروش..افتاد

 ...شد باز در آن

 

 با..شود  وارد تا کرد اشاره او به چشم با کوروش

 حضار نگاه که کرد باز را یورود در یکوتاه مکث

 ...برگشت ها  آن سمت به

 

  ینگاه با صادق حاج..گشاد  یچشمان با  ایدر و میمر

 ها آن به کنجکاو ینگاه با  صائب و حس  هر از یخال

 ... کردند یم نگاه

 

  به که یکس ن یاول..کرد سالم ییرسا یصدا با کوروش

  به: گفت و  برخاست جا از که بود شی عمو آمد خود

 !پسرم بفرما ..کوروش آقا سالم! به

 

 را او و گذاشت رهاورد کتف  دو انیم دست  کوروش

 ... کرد تی هدا جلو به



 

 ...کرد سالم یآرام به رهاورد

 

 بچه به آن از بعد و شد رهی خ رهاورد به  صادق حاج

 و بود ریدرگ او ی قهی با و  کوروش آغوش در که یا

 ... کرد نگاه زد یم  ُغر زیر زیر

 

  با..برخاست جا از و داد قورت را دهانش آب ایدر

 دستانش و بود رهیخ رهاورد به نهیک با توام ینگاه

 ینم را فکرش..فشرد یم  مبل ی دسته به محکم را

 با ییرو  به رو یبرا را ها آن کوروش که کرد

 !باشد کرده جمع  رهاورد

 

 که یا بچه و زن آن بپرسد تا بود کنجکاو  صائب

 به زبان اما هستند یکسان چه بودند کوروش همراه

 یمشکوک طرز به که برادرش به و گرفت دهان

 ...کرد نگاه بود کرده سکوت

 



 بچه و زن با ..یحاج سالم: گفت و رفت جلو کوروش

 ! تیبوس دست میاومد م

 

! بچه؟ و زن..شد رهیخ او به گرد یچشمان با صائب

 زن خودش مانند کوروش که بود نیا  حدسش نیاول

 !  باشد کرده عقد را یا وهیب

 

 نیدلو سمت به را دستش و داد تکان یسر صادق

 پدرش آغوش در را او اط ی احت با کوروش..کرد دراز

 مشهود آن در ینگران که ینگاه با رهاورد..گذاشت

  نگاه به  کرد یم یسع..کرد یم نگاه ها آن به بود

  یتوجه کوروش یدخترعمو و زنعمو ی  توزانه نهیک

 !باشد نداشته

 

 با نیدلو..نشاند شیپا یرو را نیدلو صادق حاج

  لب متفکر صادق حاج..بود رهیخ او به گردش  چشمان

 چشم بود نشسته شیپا یرو که یکودک به و دیگز

 !بود؟ اش نوه بچه نیا..دوخت
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 به صادق حاج که دیکش دستش از را او حیتسب نیدلو

  رهیخ  رهاورد به و داد  او به را حی تسب..آمد خود

 ... شد

 

  کنده دندان با داخل از را  لپش پوست  آنقدر رهاورد

 ... بود افتاده سوزش به که بود

 

 ینم جان. عم: دیپرس یتصنع یا خنده  تک با صائب

 ه؟یچ موضوع یبگ یخوا

 

 با بود آمده خانه ن یا به پُر توپ  با که کوروش

 و شد رهیخ بود کرده زرد چهره که می مر به پوزخند

 گمونم جان؟ عمو یپرس ینم زنعمو از چرا: گفت

 واقف موضوع اصل به همه  از بهتر و  شتریب شونیا

 !باشن



 

 نگاه جمع به بود شده بور که یا  چهره با میمر

  چه میمر به ایقضا نیا..کرد یاخم صادق حاج..کرد

 داشت؟ یارتباط

 

  یرو به رو  و کرد قالب خود کمر پشت   دست  کوروش

  که شد رهیخ او به نییپا از میمر..کرد علم قد میمر

 ... یکن فیتعر یخوا ینم: گفت کوروش

 

: کرد لیتکم را اش جمله شیصدا درون حرص با و

 زنعمو؟

 

 صائب و صادق  به ینگاه یدرماندگ با میمر

  هیرفتار چه نیا: گفت  یکار شلوغ با ایدر..انداخت

  خجالت بهتره بزرگتره تو از من کوروش؟مامان  

 ! یبکش

 

ت زنت نکنه  ه؟یچ: داد ادامه حرص با و  کرده پُر 

 هان؟



 

 یا گوشه  که رهاورد سمت به را نشی آتش نگاه و

 ...گرفت نشانه بود ستادهیا

 

  غیدر تیجد با توام ییصدا با و زد یپوزخند کوروش

 نکنه دخترعمو؟ چرا گهی د تو: گفت انعطاف یکم از

  از بگو که آره اگه ؟یبود دست هم مادرت با هم تو

 !میبدون فمونویتکل االن

 

 !؟یزن یم حرف  یچ از: گفت  یتصنع یآرامش  با ایدر

 

  خبر یز یچ از تو اگه: گفت یریگ مچ  با کوروش

   کرده؟ پُرم زنم که یگ یم ی چ پس یندار

 

 کرد مادرش به ینگاه بود یزیگر راه دنبال که ایدر

 ! نداره خبر ی زیچ از ایدر: گفت و کرد باز لب میمر که

 



 ایدر ی رو از را نشیسنگ  نگاه مکث با کوروش

 زنعمو: گفت و شد کینزد میمر به یقدم و برداشت

 ... که یکن فیتعر  یخوا ینم

 

 !؟یزد  من ی  زندگ به یگند چه: داد ادامه  حرص با

 

 ! کوروش_

 

  گوش! من پدر   نه: گفت  پدرش زیآم هشدار یصدا با

  عقب یزندگ از رو من سال چند خانم نیا نیبب کن

 بگه بهم برگرده دیبا امروز من ی بچه چرا! انداخته

 !عمو؟

 

 رهیخ او یشانیپ ی برآمده یها رگ به  صادق حاج

 ... کرد  سکوت و شد

 

: گفت حس هر  از یخال ییصدا با میمر به  رو کوروش

 !کن فیتعر



 

 یبرا ی زیچ من: گفت یگر  طهیسل و لج با میمر

 !  جون پسر ندارم کردن فیتعر

 

 !بُهتونه هیچ هر: گفت صائب و صادق به رو

 

  رهاورد به رو  اما میمر به خطاب تمسخر با کوروش

 زن به نداشتم انتظار تو از  رهاورد! نوچ نوچ: گفت

 !یبزن بُهتون من زیعز یعمو
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 و ستادیا رهاورد کنار سالم از پس و شد وارد ایک

 !؟یخوب: دیپرس آرام

 



  خوبم من: گفت رلبیز و داد تکان یسر  رهاورد

 !کنه یم  تیاذ خودشو داره کوروش

 

  سگ تا کن  فیتعر: زد داد یبلند یصدا با کوروش

 !نشدم

 

 ... دندیپر او یصدا  از جمع یها  زن یها شانه

 

 ! کوروش آقا: گفت صائب

 

 جان عمو : گفت و آورد باال را دستش کوروش

 مسئله  نیا یتو شما  لطفا پس واجبه احترامتون

 !دیباش گر  نظاره فقط و  دینکن دخالت

 

 فیتعر: گفت یپرتحکم یصدا با میمر به رو صادق

 !خانم میمر کن

 



 را دستانش و فشرد هم یرو  محکم را چشمانش  میمر

 عمل یبرا که موقع اون: کرد باز لب و کرد مشت

  هیهمسا و در از من فرنگ دیبود رفته  سادات نیپرو

 منم! اکبر للّا ! خونه بره یم زن کوروش که دمیشن

  پاشدم فالنن  زرگرها نگن که  خاندان یآبرو حفظ یبرا

 ! رمیبگ رو ییرسوا نیا یجلو  تا رفتم

 

 نسبت یحس چیه یب که رهاورد به آز  و حرص با و

 ...کرد نگاه بود ره یخ او به شی ها دروغ به

 

 وضع  با دخترو نیا  و کوروش ی خونه رفتم_

 پاش گفتم بهش محترمانه..کردم دایپ اونجا  ینادرست

 دختر نی ا یول رونیب بکشه کوروش ی  زندگ از رو

  بود مونده کم! روم دیپر استغفرللّا ...یها زن نیا نیع

 !کنه خفه منو

 

  د  :  زد داد سرخ یگردن و گشاده یچشمان با کوروش

 ! اد؟یم خوش  رو خدا! المذهب نگو دروغ

 



 ستادهیا ایک کنار  سکوت در که رهاورد به  صادق حاج

 دیبا بود  دختر آن هم مقصر اگر یحت..شد رهیخ بود

 در تنها او اما..زد یم خودش از دفاع یبرا یحرف

 ! بود رهیخ جمع  به سکوت

 

  انگار تو پسر؟ یدروغ چه: گفت یکار  شلوغ با میمر

 !بگم؟ بهت دارم یدروغ چه من! یا  بهونه دنبال

 

 تو: گفت یا دورگه یصدا با و رفت جلو کوروش

 به رو زنم من ی خونه در یجلو یرفت  که ینبود

 به یدیکوب منو ی حامله  زن سر   ؟ یدیکش فحش

  زن   من دختر   یگفت دروغ به که ینبود  تو! وارید

 کوروشه؟ 

 

  ینگاه میمر سرخ ی چهره به تیجد  با صادق حاج

 یگ یم هیچ نایا: گفت یینما  مظلوم با می مر که انداخت

 ستین معلوم  که فهیاراج مشت هی نایا ؟یپسرحاج

 ! داده خوردت به یخبر یب خدا از کدوم

 



 کوروش..چسبه  ینم من  مادر   به حرفا نیا: گفت ایدر

 ! ینکرد انتخاب یتالف یبرا رو یجالب  راه واقعا

 

 منفجر  بود کی نزد لحظه هر که ییها رگ با کوروش

  که امیباج خان   خاله شما نیع من مگه:  زد داد شوند

 !برم؟ ای باز زنک خاله نیا ی  پ  

 

 را کوروش نکهیا یبرا  و گذاشت جلو یقدم رهاورد

 !کنم یم خواهش..کوروش: گفت آرام کند آرام

 

 ی ضربه چند  او یباال و  قد به ینگاه  با صادق حاج

 ... زد کرد یم یقرار یب که نیدلو پشت به آرام
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 رهاورد سمت به که که همزمان و شد بلند  جا از ایدر

 یگفت بهش یچ: زد غیج یگر یاغی با برد  یم ورشی

 !خانوم؟ طهیسل  جونمون به شیانداخت که

 

 پشت که ایک برسد رهاورد به دستش نکهیا از قبل

 یه   یه  : کرد مهار را ایدر دستان   بود ستادهیا رهاورد

 !  واشی چته؟

 

 نییپا و باال  خروش و جوش  با او دستان ان  یم ایدر

 با یول! یا نکارهیا معلومه: کرد یم دیتهد و دیپر یم

 !باش کارت عواقب منتظر..یافتاد در یکس بد

 

 زدن پا و دست به آرامش  و سکوت در تنها رهاورد

 که نیهم ..بود رهیخ ش یها خروش  و جوش و ها

 و برساند ی وانگید از حد نیا به را ایدر بود توانسته

  قدم   برکند چهره از را اش مسخره نقاب او شود باعث

 ...بود یبزرگ

 



:  گفت و ستاد یا شیرو به  رو تیعصبان با کوروش

  ؟یکن یم دیتهد ویک

 

  محکم را ایک دست  ..کرد نگاه  او به نفس نفس با ایدر

  رهاورد سمت به یگرید د  یتهد پر نگاه   و زد پس

 ... انداخت

 

  ُحرمت من ی خونه: گفت یدیشد اخم  با صادق حاج

 دیتون یم..ستین ها یگر یاغی نیا یجا  نجایا..داره

 هم ی کله و سر تو الواط مثل و ابونی خ یتو دیبر

 !دیبزن

 

 یرو ادهیز صادق حاج یجلو بود دهیفهم که ایدر

 منو عمو: گفت و شد وارد  تیمظلوم در   از است کرده

 که شما..رفتم در کوره از لحظه هی خدا به..دیببخش

 !ندارم دنیشن دروغ طاقت  من دیدون یم

 



 و مادر نیا..داد تکان سر یمحو  پوزخند با رهاورد

 و خودت به که آنقدر! بودند بلد کار یادیز دختر

 !یکرد یم  شک هم چشمت و گوش

 

 ایک آغوش در را نیدلو و  برخاست جا از  صادق حاج

 تکان تاسف به یسر ا یدر یبرا حرف یب..گذاشت

  تا سر گری د یبار و ستادیا رهاورد یرو به رو..داد

 ... کرد برانداز را شیپا

 

 صادق حاج که انداخت ر یز به سر خجالت  با رهاورد

 با دیبا اتاق یتو ایب من با شما: گفت کوتاه ینفس با

 !می کن صحبت هم

 

 ایدر و کردند نگاه ها آن  به یکنجکاو  با  میمر و ایدر

 و دیکش شین دندان ریز به  را لبش حرص یرو از

 ...کرد مشت را دستانش

 

 کوروش به را مضطربش و نگران نگاه رهاورد

 هم یرو  را  پلکانش  نانیاطم با کوروش..دوخت



  با صادق حاج که کند یهمراه را او خواست و گذاشت

  و انداخت باال ییابرو..برگشت سمتش به تیجد

  احترام با  کوروش..داد تکان  نیطرف به یسر یسوال

 ... ب منم دیبد رخصت اگه یحاج: گفت

 

: کرد زمزمه یجد و دیپر  حرفش انیم به  صادق حاج

 با من یمون یم منتظر رونیب شما! دم ینم رخصت

 !دارم حرف التیع

 

 صادق حاج..شد اتاق وارد او سر پشت  ناچار رهاورد

 سردرگم که رهاورد به و نشست یچوب یصندل یرو

 !نیبش: گفت و کرد اشاره بود ستادهیا وارید کنار
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 اشاره آن به صادق حاج که یمبل تک یرو  رهاورد

 ...نشست بود کرده

 

 دستانش استرس با که او به یموشکاف  با صادق حاج

  پس..شد رهیخ فشرد ی م و کرد یم قالب هم در را

 !نبود آرام  داد یم نشان را خود که هم ها آنقدر

 

  رو خانم  میمر یها حرف: گفت و کرد صاف ییگلو

 !بشنوم رو شما یحرفا  خوام یم  حاال..دمیشن

 

  اتاق وسط که یترکمان فرش به و دیگز  لب رهاورد

  منتظر لحظه هر چرا دانست ینم..شد ره یخ بود پهن

 ناسزا باد به اورا و شود یعصبان صادق حاج بود

  کوروش  یها فیتوص و فیتعر از نکهیا با! ردیبگ

 !بود  دیبع صادق حاج از عمل نیا

 

:  باشد تحکم پر لحنش کرد یسع و دیکش یقیعم نفس

  یبرا یدیجد حرف من!  گفت رو زیچ  همه کوروش

 !آقا حاج ندارم گفتن



 

 خونه در دم اومده خانم میمر یکن یم ادعا شما پس_

 ! زده؟ کتکت و گفته ناسزا شما به.. کوروش ی

 

 صداقت با و کرد نگاه او چشمان به می مستق رهاورد

 !بله: گفت

 

 از: گفت و دیکش زانوانش یرو یدست صادق حاج

 شما زبان  از خوام ی م حاال دمیشن  کوروش زبان

 !بشنوم رو داستان

 

:  گفت و کرد خود دستان به یا درمانده نگاه رهاورد

  چهار..اومدم ایدن به  یتیپرجمع ی خانواده  تو من

 پدرم و ی فرهنگ مادرم!  برادر کی و میبود خواهر

 همراه به  خواهرام از تا دو..هستند دانشگاه  استاد

 فقط..میداد دست از تصادف یتو رو همسرانشون

 !برد در به سالم جون   تصادف اون از م زاده خواهر

 



  خواست ینم ..داد یم گوش او به دقت  با صادق حاج

 آن و یمهمان در کوروش  با اش ییآشنا نیاول دیبگو

 ! است بوده شبنم ی  مست حالت

 

 به من!  بود یاتفاق یل یخ کوروش و من ییآشنا _

 فارغ هنر  ی دانشکده از یتازگ به دوستم همراه

  یکار یول میگشت یم کار دنبال و میبود شده لیالتحص

  لیالتحص فارغ  یتازگ به قضا از که دختر تا دو یبرا

 به رو ما و کرد لطف کوروش! شد  ینم دایپ شدن

 کارمون نی اول واقع در..کرد یمعرف دوستاش از یکی

 !میشد ونشیمد ما و گرفت برامون کوروش رو

 

 حاج که انداخت ریز به سر و کرد سکوت خجالت با

 ! شد؟ شروع ینطور یا: دیپرس  یاریهوش  با صادق

 

 ادیز ها دارید نیا یاتفاق  یلیخ! بعدش مدت چند_

 در و میکرد دایپ شناخت هم یرو  که یکم..شدن

 کردن یجد به میتصم میبود دوست هم  با چارچوب

 زمان   با کرد برخورد قایدق نیا یول میگرفت مون رابطه

 بود یخواستگار قصدش کوروش..خواهرتون فوت



  کرد سکوت  خواهرتون و  شما به احترام خاطر به یول

 !  من ی  خواستگا با شد همزمان موضوعات نیا تمام و

 

 زمان همون: داد ادامه و  چاندیپ هم در را انگشتانش

 مدت هی که کرد صحبت پدرم با کوروش که بود

 من بابت   از الشیخ تا  بشه خونده ما نیب  تیمحرم

 ! باشه راحت

 

 سمت به و  برخاست جا  از «یعل ای»  با صادق حاج

  آن یرو  به رو و برداشت قدم اتاق  یقد ی پنجره

 ...ستادیا
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 ؟یکرد پنهان کوروش از  رو بچه چرا_



 

  شیصدا در  روزها آن یادآوری از که یغم  با رهاورد

 بودم باردار من که یزمان اون: گفت بود نشسته

 بود رفته شونیا عمل یبرا مادرش همراه به کوروش

 شده عوض رفتارش بود  رفته یوقت از! انگلستان

 جوابامو و نداشت من با زدن حرف ی حوصله..بود

 !داد یم یسرسر

 

 شما داداش   زن که یزمان  تا: داد ادامه لرزان  ینفس با

 یزندگ  گفتن و کردن  من بار   حرف یکل و اومدن

 که گفت! زدم بهم رو کوروشه  نامزد    که دخترشون

! دیکن محرم هم با رو ها اون تا انگلستان دیرفت شما

 که بود رشد حال   در من در یا بچه..دمیترس من

 هم  باز حال اون با! نداشت خبر وجودش از چکسیه

 !  برنگشت کوروش یول کردم صبر

 

  شد مطلع  که پدرم: گفت و خاراند را دستش مچ

 رفتم کار یبرا من گفت همه به آبرو حفظ  یبرا..یبرا

 ! بودم  گرگان من که یصورت در کشور از خارج

 



  درد با و کرد قاب را خود  صورت   لرزان یدستان با

! نیدلو تولد با شد همزمان  خواهرام مرگ   روز: گفت

  تصادف اون یتو ش بچه که بود باردار هم خواهرم

 ...ما..رفت نیب از

 

 . کرد سکوت

 

 !یزد جا خوهرت ی  بچه یجا رو بچه هم تو_

 

 حاج..انداخت ریز به سر  یحال شانی پر با رهاورد

 بود راست داستان  کدام..بود رهیخ او به  متفکر صادق

  نحوه از موضوعات ی همه از جدا دروغ؟ کی کدام

 که بود مشخص..بود آمده  خوشش رهاورد برخورد   ی

  هیتوج او یبرا  ها نیا اما..است دار خانواده و لیاص

  کی یپا..نبود یبردار ی شوخ موضوع  ! نبودند ریپذ

 !بود انیم در زوج کی ی  ندهیآ و بچه

 

 اون یا یمحل یب لیدل ؟یخواست  حیتوض کوروش از_

 !؟یدیپرس رو روزهاش



 

 او به دیبا یجواب  چه دانست ینم رهاورد

 ...کرد ینم کار مغزش..بدهد

 

 پس: گفت  دید را او سرگردان چشمان که صادق حاج

 ! ؟یدینپرس

 

  یزیچ  چیه..دخترم نیبب: گفت و شد  رهیخ او به

 اوالد   کوروش! کنه ینم هیتوج رو  شما اشتباه

 من اصرار  گذره؟ یم خودش اوالد   از آدم مگه..منه

  خواستم ی م که بود نیا  خاطر به شما با دارید یبرا

 و آبرو الیخ یب که بوده یچ پسرم انتخاب نمیبب

 ! شده؟ اش خانواده

 

 ادامه صادق حاج که دیدزد نگاه خجالت  با رهاورد

 ریش دوشون هر..راحته هام بچه از المیخ من: داد

  یم من دل   که یاونطور بازم درسته! ان خورده پاک

 یول دارن  یزی ر یها طنتیش و ومدنی ن بار خواست



 یموضوع..شما موضوع    یول! ام یراض ازشون من

 ! باشه نداشته تأمل به  ازین که ستین

 

: گفت و ستادیا اتاق وسط و گرفت فاصله پنجره از

  گن یم..یهست یمتشخص خانم   شما که مشخصه

 به که یکس به عاقل یعنی  ّسبه«یَ  َمن ّسبیَ  ال العاق ل»

 رفتار همون! دهد ینم دهد،دشنام یم دشنام او

 یبرا ام برادرزاده و خانم میمر  یجلو  ت بزرگوارانه

 یول! بشناسم رو تیواقع ذات تا بود یکاف من

 !نکردم دیسف ابیآس  یتو  رو موها نیا من..دختر

 

 حاج که شد  رهیخ او به یکنجکاور  و تعجب با رهاورد

 !  یکن یزندگ من پسر   با یندار قصد شما:  گفت صادق

 

 پنهان را خود یخوردگ کهی کرد یم  یسع رهاورد

 ! بود؟ دهیفهم کجا از..کند
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 یم رو دلش یحرفا..شناسم یم رو خودم اوالد من_

 یم رهیش منو سر داره خودش  الیخ به اون! خونم

 برنامه نیا تمام از قصدش! ستین نطوریا یول ماله

  و اون فرزند عنوان به رو نیدلو من که بود نیا ها

 !رمیبپذ خودم ی نوه

 

  ی نوه بچه نیا هم کنم انکار من: داد ادامه  یمکث با

  زرگر خون!  منه استخوان و گوشت و پوست  از..منه

 ! هیجار هاش رگ یتو ها

 

 نیا از قصدش پس..شد رهیخ او به یج ی گ با رهاورد

 چه به را ی زی چ چه خواست یم! بود؟ چه  ها یباز

 !کند؟ ثابت یکس

 

 ! شدم جی گ من..من..خوام یم عذر_

 



 صادق حاج..شد رهیخ صادق حاج به گنگ  ینگاه با

:  گفت زد یم َرج را حشی تسب یها مهره که یهنگام

  کوروش از قبل ما..نبود  ما اول ی بچه من کوروش  

 میبود گذاشته رو اسمش..میشد دختر کی صاحب

  زائده هی! شد فوت که بود ماهه شش من یایدر! ایدر

 ! میبود خبر یب ازش ما که داشت سرش تو یمغز ی

 

 هم به یلیخ سادات خانم و من: داد ادامه غم با

 میگرفت میتصم ایدر مرگ از بعد سال دو  حدود..میختیر

  خانم اگر گفت دکتر یول میبش دار  بچه دوباره تا

 شتریب خبر ن یا..داره خطر  براش بشه دار بچه سادات

 ! ختیر هم به رو ما قبل از

 

 گذشتو سال دو: گفت و  فشرد دستانش در را حیتسب

 نیاول با!  گم یم رو خودم بزرگ،مادر   خانم روز هی

 قابله مادرم! عروس یا حامله: گفت سادات  به نگاه

 یم ص یتشخ  یفرسخ ده از رو باردار زن و بود

 بانیگر همزمان که بود یحس غم و ی خوشحال..داد

 ... بود دهیترس دکتر حرف از چشممون..شد رمونیگ

 



  حرف لحن از..کرد نگاه او غم پر چشمان  به رهاورد

  همسرش به نسبت که ید یشد ی عالقه شد یم زدنش

 ... کرد درک را داشت

 

  نظر بهمون  خدا که بود کرده تموم بایتقر مانیزا سر_

 داد بهمون  یسخت به رو کوروش خدا..برگشت  و کرد

! قربان حاج پدرم ی کرده زیعز ی نوه شد اون و

 خونه نیهم که باغ خونه کرد تی وص همونجا

 چند سادات! برسه ارشدم پسر   به من از بعد..باشه

 گهید..اومد ایدن به ایک تا بود درمون و  دوا تحت سال

 تا رمرد،دویش تا دو خدا! خواستم؟ یم خدا از یچ

 !بود داده  بهم صالح  و سالم پسر

 

 ی همه خدا: گفت رهاورد صادق حاج   سکوت با

 !کنن رحمت رو  زانتونیعز

 

 ! عروس انشاللّا : گفت و داد تکان یسر صادق حاج

 

 ! عروس؟



 

:  گفت و نداد رهاورد به را کردن فکر شتریب ی اجازه

 به رو نافش قربان حاج اومد ایدن به که م برادرزاده

 یم نبود یراض سادات خانم..دیبر من کوروش   اسم

 دل   به مهرشون و شدن بزرگ ها بچه نیا اومدو گفت

 معصوم طفل   نیا ناف االن از یچ یفتاد،براین گهیهمد

  من شنهاد  یپ ایدر اسم! میببر کوروش اسم به رو

  خودم اوالد   یجا به رو برادرزادم داشتم دوست..بود

 یبرا که ییآرزوها! بدونم بود رفته دست از که

 رو اون! بدم انجامشون اون  یبرا داشتم خودم یایدر

 !رمی بگ بغل خودم  دختر   یجا به
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 خانم: گفت  حزن با و دیکش مبل ی دسته به یدست

 یول..بود اوالداش ی برا داشت که  یجون سادات

  تمام! من ی برا  نطوریکرد،هم یم فرق براش  کوروش



 ایاح اون با رو مردن ایدر مرگ با که ییآرزوها

 یسخت من کوروش  ! میکرد تجربه کوروش با..میکرد

 با که یینظرها  اختالف خاطر به مدت هی..دیکش ادیز

  نیا که شاهده خدا یول..رونیب زد خونه از داشت من

 ادمی هنوزه که هنوز! نگفت من به اوف«»  کی بچه

! باشه کرده  دراز من ی جلو رو پاش  بچه نیا ادینم

  محل اهل و کسبه از رونیب بود زده  که یمدت اون

 دستشو رفتم! کنه یم یکارگر  بزرگ بازار  تو دمیشن

 یول! کنه کار  خودم دست َور مغازه تو آوردم گرفتم

  یآرزوها دنبال رفت و زد  پر! نبود جلد کفتر   بچه اون

 دیکش رو خودش! ییتنها اومد،به بار مرد! خودش

 به رو اومد که یروز! درآورد سرها یتو  یسر  و باال

 دمیفهم دارم« دختر هی من» گفت قاطع  و ستادیا روم

 از قهر هیقض گهید! داره فرق شهیهم با هیقض نیا

  خواست یم یوقت که یا بچه ! نبود یجوون غرور   سر  

  کرد ینم نگاه چشمام به میمستق بزنه حرف من با

  اون! زد یم ادیفر چشمام  یتو رو قتیحق  نیا حاال

 ! باشه ونیدرم زن کی ی پا دیبا دمیفهم که بود زمان

 

 !عروس؟: شد رهیخ رهاورد به میمستق



 

:  گفت صادق حاج که شد رهیخ او به خجل  رهاورد

  خانواده با و  کماالت با معلومه هم شما! َمرده من پسر  

  شماست نیب که یا بچه نیا! هیزندگ َمرد   من پسر  ! یا

 دونمینم من!  پدر به از ین هم داره مادر به ازین هم

  دیبا هست  یچ هر یول! هیچ شما ی نشده حل مشکل

 در هستم من شما مشکل   دیکن یم فکر  اگر! بشه حل

  یانداز سنگ من اگه رهیگ یم قهرش  خدا..دیاشتباه

 غیدر خانواده نعمت از رو معصوم طفل اون و کنم

 !بدم

 

  زرگرها عروس   آخر تا زرگرها عروس  :  گفت تحکم با

 !مونه یم

 

  افتاده چاه در امدهین در چاله از..دیگز  لب رهاورد

  مرد او که بود  افتهیدر صادق حاج یها حرف از! بود

 و سنج نکته نطوریهم..است یقاطع  و پرنفوذ

 ! کرد یم یباز هم  او با داشت  دیشا! باهوش

 



 !عروس؟_

 

  رو خانم میمر من: گفت که کرد نگاه  او به رهاورد

 العمل عکس خواستم یم! شناسم یم  همه از بهتر

 ! نمیبب رو شما

 

 حدس که همانطور! دییآزما یم را رهاورد داشت پس

 !کرد یم یباز او با داشت مرد نیا بود زده

 

 مثل م نوه تا باشه محترم یزن دیبا من  ی نوه مادر_

 سفره و مادر ادب از داره یچ  هر بچه! ادیب بار اون

  دامن تو بچه اون که جمعه  المی خ حاال! داره پدر ی

  حق از  دینبا آدم گم ینم! شه یم بزرگ یزن خوب

  عده هی که میدار تیروا اصال! کنه،نه دفاع خودش

 که خدا از..شن یم ظاهر گوسفند شکل به ایدن اون

 یم جواب در خدا هستن یچ گوسفندا نیا پرسن یم

 قدرت بهشون من که هستند یکسان همون ها نیا گه

! نکردن دفاع حقشون از یول دادم انتخاب و اریاخت

 رو ادب جانب  و ینکرد یحرمت یب شما نکهیا یول

 !بود ارزشمند یلیخ من یبرا  یداشت نگه



 

 از قبل تا..شکفت رهاورد لبان  یرو ناخواسته یلبخند

  اخمو و خشک شدت به یفرد را او صادق حاج دنید

  کامال که بود افتهیدر حال اما کرد یم تصور یعصب و

 و مهربان یفرد شدت به او درواقع! است بالعکس

 !بود یمنطق
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 شما با یصحبت  هم: گفت و برخاست  جا  از رهاورد

 ...آقا حاج بود خوب یلیخ

 

 !ممنونم: داد ادامه ی حی مل لبخند با

 

 عروس؟: گفت صادق حاج

 



  ستادیا داشت را اتاق از شدن خارج قصد که رهاورد

  شیپ حرفا نیا باشد جمع  خاطرم: کرد نگاه او به و

 !مونه؟ یم خودمون

 

 و فشرد هم یرو را پلکانش نانیاطم  با رهاورد

 ! بله: کرد زمزمه

 

 در   به دست با و داد تکان او یبرا یسر صادق حاج

  اتاق از یا  اجازه« با» با رهاورد..کرد اشاره اتاق

  متعجب جمع در ایدر و میمر دنیند با..شد خارج

 ! بودند؟ رفته..شد

 

 شده خارج  اتاق از یتازگ به که صادق  به رو صائب

 ! تم شرمنده برادر: گفت بود

 

 !یاخو شرمنده دشمنت_

 

 میمر  خبط  بابت رو من: گفت ریز  به سر صائب

 ! ببخش



 

 هم یاون..ستمین من ببخشه دیبا که یاون: گفت صادق

 ستین ی ازین پس! یست ین تو بشه دهیبخش دیبا که

 ! میبزن حرف  راجبش

 

  خانه از و کرد یآرام یخداحافظ  یشرمندگ با صائب

  صادق..بود ره یخ پدرش به متفکر کوروش..شد خارج

 !ن؟یمحرم: گفت و دیکش محاسنش به یدست

 

  ازیپ تا ریس که اتاق در..انداخت باال ییابرو رهاورد

 ! بود کرده فی تعر شیبرا را

 

  یلیخ: گفت صادق که کرد دیتائ ریز به سر کوروش

 !د یبمون نجایا رو امشب! خب

 

 با ایک..کرد نگاه کوروش و صادق به شوکه  رهاورد

:  گفت رهاورد گوش ری تعجب،ز از رفته باال ییابرو

 ! پشماااام

 



 بچه خونه میر یم ما..یحاج  شرمنده: گفت کوروش

 !ترن راحت ها

 

 حرف یکس من حرف رو: گفت تحکم  با صادق حاج

 شما..بگذرونم م نوه با خوام یم رو امشب! زنه ینم

 !دی مون یم نجایا پدرش و مادر عنوان به هم

 

  ی خانه در ماندن  بر قرار اگر دانست یم که کوروش

  در یسع بماند اتاق کی در رهاورد با دیبا  باشد پدرش

 مرغ ایگو  اما داشت کردن یخال شانه و رفتن طفره

 داشت خود  یهوا به کوروش! داشت  پا کی پدرش

 در یمشکل چیه که کرد یم متقاعد را  صادق حاج

 که دانست ینم اما ندارد وجود رهاورد و او روابط

  که بود گفته رهاورد به صادق حاج شیپ یچند

  شیها بچه و است نکرده دیسف ابیآس در  را شیموها

 !خواند یم را فرحزاد تا او نگفته را..ف هنوز

 

 یم نگاه صادق حاج به شوکه کماکان رهاورد

  او شکراب  رابطه متوجه که بود بود نگفته مگر..کرد

 در را ها آن داشت اصرار چرا پس! است؟ کوروش و



 از! رند؟یبگ قرار سقف کی ریز که دهد  قرار یتیموقع

 !دیترس دیبا مرد نیا

 

 ! داره؟ وجود یمشکل شد؟ یچ_

 

 و کرد یدست شیپ کرد،کوروش باز دهان تا رهاورد

 ! ؟یمشکل چه! نه: گفت

 

 چقدر..گذاشت هم یرو را  پلکانش حرص  با رهاورد

 ی همه بابات..احمق» بزند داد بلند داشت دوست

 و بَر   از رو یکن یم اجرا براش یدار که ییها  یباز

 اما!« یخودت خوره یم یباز داره که یاون واقع در

 به که بود  گرفته نانیاطم او از صادق حاج! شد ینم

 حاج که بود نیا حدسش! زندینم ی حرف کوروش

  کجا تا را ی باز نیا کوروش ندیبب خواست یم صادق

 !برد یم شیپ
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 او از را نیدلو و رفت ایک سمت به  صادق حاج

 ! ره؟یس بچه نیا عروس: دیپرس رهاورد به رو..گرفت

 

  تکان نه«»  منظور به ی سر یجیگ همان  با رهاورد

  زیچ همه  آشپزخونه یتو: گفت صادق حاج که داد

 ! هست

 

 شام یکس..رفت آشپزخانه به و دیگز  لب رهاورد

  کتلت دستش دم   یها لهیوس با رو نیا از  بود نخورده

  سرخ زین  ینیزم بیس ها کتلت کنار در..کرد درست

 شام زیم  یرو و گذاشت گوجه و شور اریخ و کرد

 ... زد صدا را ها آن و دیچ

 

 : گفت  صادق که بود نیدلو به دادن غذا مشغول

 !عروس؟ یخور ینم  چرا خودت

 



 !ندارم لیم  من ممنونم_

 

 یاد یز زیچ امروز! بخور: گفت رگوششیز کوروش

 ! یش یم فی ضع ینخورد

 

 ینم: کرد زمزمه صادقانه و دیگز  لب رهاورد

 !بستن رو گلوم راه انگار..تونم

 

 چند به  را آن حوصله با و برداشت ی کتلت کوروش

 صادق حاج..گرفت او یبرا یا لقمه و کرد میتقس تکه

  با رهاورد..بود رهیخ دو آن حرکات به یاریهوش با

 دهانش در و گرفت او دست از را لقمه خجالت

 ...گذاشت

 

  ی کتابخانه دنید با..رفتند اتاق به شام  صرف از بعد

 ... زدند برق چشمانش بود کتاب از پُر که وارید کنار

 



 شانیرو یدست و  رفت ها آن سمت به شوق با

  جانیه گوناگون یها کتاب از حجم آن  دنید با..دیکش

 . بود شده زده

 

 ! خودته؟ یبرا نایا ی همه_

 

 و کرد خارج تن از را اش چهارخانه راهنیپ کوروش

 و دیکش دراز تخت یرو رنگش دیسف شرتیت همان با

 خاطر به االن..داشتم مطالعه ادیز قبال! آره: گفت

 آدم ق یعال خب یول شده کمتر یل ی خ هام مشغله

  هر..بگذرم ازشون نتونستم..همراهن باهاش  شهیهم

 ! خونمشون یم دوباره و  امیم یگاه از

 

 ! کتابم عاشق من! رهینظ یب: گفت شعف با رهاورد

 

 !دونم یم_

 

  داده قرار  خود سر ریز را دستانش که  او به لبخند با

 همانند که رهاورد  یرفتارها  به تعشق  با و بود



 آمده یشهرباز  به که یا ساله پنج  یها دختربچه

 ... کرد یم بود،نگاه زده جانیه بودند

 

 تو: گفت یخاص  لحن با و  انداخت باال ییابرو کوروش

 یم همه از بهتر..شناسم یم یکس هر  از بهتر رو

 ! بلدم رو تو من..فهمم

 

 کتابخانه سمت به و داد قورت را لبخندش رهاورد

  نیا..دیکش  یقیعم نفس و  بست را چشمانش..برگشت

 !  آورد یم بند شی ها حرف با را نفسش مرد

 

 !گفت؟ بهت یچ اتاق تو یحاج_

 

 تا چند: گفت  باشد تفاوت یب داشت یسع  که یلحن با

 !دیپرس میزد یم  حدسشو که  یمعمول سوال

 

  جوابش یچ  تو: دیپرس زشدهیر چشمان با کوروش

 !؟یداد رو
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 دست در و کرد خارج  قفسه از  یکتاب رهاورد

 همون: گفت و کرد باز را آن از یا صفحه..گرفت

  شتریب اتیجزئ  با کمی رو  یزد بهش  تو که ییحرفا

 !کردم فیتعر

 

 ...عموت زن: گفت و دیکش خود یموها  به یدست

 

 یجست..کند لیتکم را اش جمله نداد اجازه کوروش

  هست کتاب هی دوم قفسه یتو: گفت و زد تخت یرو

  آلن» ش سندهینو ت« یموقع اضطراب» اسم به

 !اریدرب اونو ..دوباتن«

 



  اریدرب: گفت کوروش که کرد نگاه او به جیگ رهاورد

 ! گهید

 

  خارج قفسه از را کتاب یسردرگم همان  با رهاورد

 ...گرفت کوروش سمت به و کرد

 

  نظر مورد ی صفحه به  تا زد ورق را  کتاب کوروش

  و داد نشان او به را متن از یا تکه دست با..دیرس

 !نویا بخون: گفت

 

  عت  یطب از یوقت» خواند را متن حرف یب رهاورد

 یگران،تنگید یها شهیاند پوچ  و یسطح

  شانیها تین ی  پَست و شانیها دگاهید نظرشان،حقارت  

  به کم م،کمیشو یم آگاه کامال شانیخطاها  تعداد و

. میشو یم تفاوت یب گذرد یم سرشان  در که یزیچ

 هم ارزش که است ییها آدم از مملو نیزم رایز

 ما که است عاقالنه واقعا نظرت به. ندارند  یصحبت

 اجازه چرا  م؟یریبگ یجد را ییها آدم نیچن  نظرات

 ی آدم چگونه  ما که کند نییتع شانیها قضاوت که میده



  یم مسرور  حضار بلند قی تشو از نوازنده ایآ م؟یباش

 !«هستند؟ ناشنوا مخاطبانش یهمه  بداند اگر شود

 

  که کرد  نگاه او به مات و بست را کتاب رهاورد

  جوابت..خب  یلیخ: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 در رو لباست! مونه ینم  یبحث یجا پس  یگرفت رو

 !بخواب ریبگ  اریب

 

 کوروش که گرداند اتاق سرتاسر  را نگاهش رهاورد

  خسته رو خودت یگرد یم کاناپه دنبال اگر: گفت

 یرو آدم بچه  نیع ریبگ  ایباز مسخره ن یا یجا..نکن

 ! خورمت ی نم نترس! بخواب تخت نیا

 

  بخوابم تخت کی یرو  تو با خوام ینم که نیا_

 !ه؟ یباز مسخره

 

 کرده گوله و کرد خارج تنش از را شرتشیت کوروش

 ...انداخت تخت ریز را آن

 



 یم باز را کمربندش که او به گرد چشمان  با رهاورد

  یدار انتظار نکنه هیچ: گفت کوروش..شد رهیخ کرد

 !بخوابم؟ کمربند با

 

 یخوا یم! باش راحت: گفت حرص  با رهاورد

 !اریدرب شلوارتم

 

 !  هیخوب شنهادیپ: گفت  یجد کوروش

 

 با رهاورد..دی کش نییپا ضرب کی را شلوارش سپس

  شیرو به  رو شورت با تنها که او به گشاده چشمان

 ... کرد نگاه بود ستادهیا

 

 یمتحرص لحن  با و ستادی ا او به پشت و آمد خود به

  یها بچه  پسر نیع هنوز  سالته پنج و یس: گفت

 !یکن یم رفتار یرستانیدب

 



 مدرسه دختر نیع تو که  فعال: گفت الیخ  یب کوروش

 شل! گوشه هی یدیچپ شدن  عفت یب ترس  از ها یا

 !بابا کن

 

 او سمت به و چرخاند حدقه در را چشمانش  رهاورد

 ی  باالتنه با ی خانگ رنگ اهی س شلوار کی  با..برگشت

 ... بود دهی کش دراز تخت یرو  برهنه

 

 و رفت خود  یمانتو سمت به دستش حواس یب

  شیمانتو ریز تاپ دنید با که اوردیب در  را آن خواست

 دیبا کجا از! فشرد هم یرو را شیها دندان حرص با

 لباس تا بمانند نجایا را  شب است قرار دانست یم

 !بردارد؟ یبهتر
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 زو یچ همه که من: گفت طنتی ش با کوروش

 !باش راحت..دمید

 

  کلفتش گردن آن دور اندازدیب دست داشت دوست! آه

  لبانش یرو از مسخره لبخند آن تا بفشاردش آنقدر و

 !شود پاک

 

 ینم..آورد در را ش یمانتو و زد ایدر به را دل

  کورش دست به کردن مسخره یبرا یا  بهانه خواست

 !بدهد

 

  نازک آنقدر که یا دوبنده تاپ و جذب شلوار آن با

 و بندهیفر یادیز بود مشخص هم رشیز لباس که بود

 را او تب   که  یمرد یبرا حداقل! کرد یم  جلوه اغواگر

 ! بود نگونهیا داشت تن به

 

  نظر از را او اندام یپا تا سر لذت با کوروش

  باالتر بدنش حرارت لحظه هر کرد یم حس..گذراند

 !رود یم



 

  یم جمع را خودش نامحسوس که رهاورد دنید با

 مادر   زن نیا که انگار نه انگار..زد یلبخند کرد

 !دیکش یم خجالت او از هم هنوز..است فرزندش

 

  پهلو به نکند معذب را او  نیا از شتری ب نکهیا یبرا

 !  یبردار شرتیت کشوم تو از یتون یم: گفت و دیچرخ 

 

  از نکهیهم..زد یلبخند ناخواسته  و دیگز  لب رهاورد

 یم گفت او به و بود نکرده سواستفاده طیشرا نیا

  ردیبگ را او شدن معذب ی جلو که بپوشد یلباس تواند

  شده فراموشش ایگو! داشت  ارزش ای دن ایدن شیبرا

 نامرد..نبود َدله که یمرد..است کوروش او که بود

 ! نبود گر سواستفاده..نبود

 

  شرتیت..دیپوش و برداشت کشو از یا سورمه شرتیت

  یقیعم نفس ناخواسته..داد  یم را کوروش عطر یبو

 و زد  کنار را ملحفه.. رفت تخت سمت به و دیکش

 ... دیکش دراز کوروش از فاصله با تخت  ی گوشه



 

 م بچه یحاج : گفت غرغر با کوروش  بعد قهیدق چند

 ! اوردین رو

 

 کار؟یچ یخوا  یم نویدلو االن: کرد زمزمه رهاورد

 ! بخوابه ش نوه با خواد یم گفت پدرت

 

 !بره ینم  خوابم نباشه شدم وابسته وجودش به_

 

 !؟یزود  نیهم به_

 

 به و برگشت او سمت به  چپ  یپهلو  یرو کوروش

 نیهم به: کرد زمزمه آرام و شد رهیخ او رخ مین

 !یزود

 

 سمتش به پهلو یرو او از دیتقل به  زی ن رهاورد

 به را اش اشاره انگشت لبخند با کوروش..برگشت

 ... شد رهاورد ی  عطسه باعث که زد او ینیب



 

 نوک به یکس  یوقت هنوزم پس: گفت و دیخند مردانه

 !یزن یم  عطسه بزنه ضربه تینیب

 

 دیمال دست کف با را اش شده قرمز ی  نیب  نوک رهاورد

 !  گهید زینر کرم: گفت و

 

 تنش کرد حقله  او ربغلیز را دستش خنده با کوروش

  نیا از بعد قبال ادتهی: گفت  و چسباند خود تن به را

 ! کردم؟ یم  کاریچ کارم

 

  قبال! بود ادشی خوب..داد قورت را لبخندش رهاورد

 زد یم دست اش ینیب نوک به او کردن تیاذ یبرا که

 اش ینیب نوک آن از بعد  شد یم اش عطسه باعث و

 !دیبوس یم را
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 ! نه: گفت و شد وارد انکار در از

 

 و شد لی ما سمتش به یکم یموذ لبخند با کوروش

 یم  عطاب با رهاورد قلب..دیبوس را اش ینیب

 ...دیکوب

 

 !اومد؟ ادتی:  گفت و دیکش عقب کوروش

 

 اش گونه کوروش..کرد ی م نگاه او به  مات رهاورد 

  او یبازو و موها تا را نوازش آن و کرد  نوازش را

 !  داد امتداد

 

 کنار را کوروش گر   نوازش دست   گفت یم مغزش

 !نفهمش زبان دل   از امان..اما بزند

 

 ! ؟یدون یم رو گو قصه شهرزاد داستان_



 

  یاتیح عالئم توانست ینم ..بود شده او مسخ رهاورد

 !دهد نشان خود از زدن پلک جز

 

 ! بکشه؟ رو شهرزاد که بوده قرار پادشاه یدون یم_

 

  صورت   به قیعم که او چشمان به را نگاهش رهاورد

 ... داد کرد یم نگاه او

 

  جنس از بود شده بهش که یانتی خ خاطر به پادشاه_

 هی شب هر سال سه تا ن یهم خاطر بود،به متنفر زن

  یوقت تا..رسونده یم قتل به صبح و اوردهیم رو باکره

 با ازدواج به میتصم و ذاره یم شیپ پا شهرزاد که

 و گفته یم قصه شاه  یبرا  شب هر و رهیگ یم شاه

  مدت به..بعد شب یبرا ذاشته یم رو داستان ی ادامه

 تا سه شاه یبرا و ده یم انجام رو کار نیا سال سه

 و شب کی  و هزار  شد قصه! ارهی م ایدن به پسر

 !پادشاه یها بچه مادر شد شهرزاد

 



  اطیاحت با کوروش..شد  رهیخ او به مخمور رهاورد

  شهرزاد   تو: گفت و دیکش خود ی نهیس به را او سر

 ! یمن

 

  لحظه هر رهاورد تن..دیبوس را او ی قهیشق تعشق با

! گرفت یم ُگر  او ی برهنه تن حرارت از قبل از شتریب

 جدا آن  از توانست ینم که بود یا  جاذبه چه نیا

 ! شود؟

 

  نفس کرد حس تا کرد  نوازش را او آنقدر  کوروش

 ! رفته خواب به و است شده منظم شیها

 

 ~~~~~~~~~~~~ 

 

 ماه کی از کمتر..گذشت باد و برق  مثل هفته سه

 آن یبرا را خود و داشتند کنکور نیراد و ارای گرید

 از را ها آن کرد یم یسع هم رهاورد..کردند یم آماده

 نیا اگر البته! دارد نگه دور ها تنش و ها استرس

 ! شدند یم  نیراد حال   شامل ها استرس



 

 بود مادرش دل آوردن دست به یبرا تالش در کماکان

 شهال یبرا داستان نیا ایگو! برد ینم ییجا به راه اما

  آمدن کوتاه قصد که  بود شده تمام گران یادیز

 ! نداشت

 

  کم کم که بود داده قول  او و بود ارتباط در پدرش با

 ... کرد خواهد  او با ییرو به رو ی آماده را شهال

 

  گرفتن گارد آن گرید! کوروش  با اش رابطه اما و

 هم به شتریب! نداشتند هم به نسبت را هی اول یها

  یم مشورت  هم با مختلف اوامر   در و دادند یم تیاهم

 به را نیدلو گرید هم   با لیتعط یها  روز! کردند

 ... گذراندند یم وقت او با و بردند یم گردش
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! بود برگشته اش یپدر ی  خانه به ایک  شیپ ی هفته

 با شدن  تنها استرس! دیترس یم ایک  رفتن از لیاوا

 طی شرا روز چند گذشت از بعد اما داشت را کوروش

  کوروش،همان هم ایک رفتن از بعد..شد یعاد شیبرا

 به و گذاشت یم احترام او به که همان! بود کوروش

 مشیگل از را شی پا حال  نیع در و داد  یم تیاهم او

 !کرد ینم درازتر

 

 قصه شهرزاد..شد رهیخ داشت دست در که یکتاب به

 به را پدرش،رهاورد منزل در کوروش که همان! گو

 ذهنش  در او یصدا هم  هنوز! بود کرده هیتشب او

  ناخواسته ی لبخند!« یمن شهرزاد   تو»  شد یم تکرار

 ...بست نقش لبانش یرو

 

 ماما؟ _

 

: برگشت او سمت به و آمد خود به نیدلو یصدا با

 !جانم؟

 



 اشاره بود دستانش در که رهاورد لیموبا  به نیدلو

 ! خوَرد یم زنگ  تلفنت یعنی..کرد

 

 رهیخ اش صفحه به و گرفت او از را لی موبا رهاورد

 !بود عامر ی شماره..شد

 

 ی هیقض پاک..کوباند اش  یشانیپ یرو  را دستش

 !بود کرده فراموش  را او شنهاد  یپ

 

 !سالم: کرد برقرار را تماس یکوتاه  مکث با

 

 شما؟ حال  ..سالم_

 

 سمت به که همزمان و دی چسب را نیدلو  دست رهاورد

 د؟ یهست خوب  شکر،شما خوبم: گفت رفتند یم ییرایپذ

 



 بودم شما تماس منتظر  من رستگار خانم! ممنونم_

 خودم گرفتم میتصم  که شد نیا..نشد یخبر  یول

 !  رمیبگ تماس  باهاتون

 

  خارج آن از را نوتال و کرد باز را خچالی در رهاورد

 گرفتن پس یبرا که نیدلو دست به حواس یب و کرد

 ... داد زد یم  ن ق یباز ی ادامه  و لیموبا

 

  و خوشحال و شد آرام نوتال ظرف گرفتن با نیدلو

 ... شد آن  خوردن مشغول زده جانیه

 

  یها مشغله خاطر  به ام شرمنده من! عامر جناب بله_

 !بود دهیپر خاطرم از  داشتم مدت نی ا که یفراوون

 

  فکر شنهادمیپ به یعنی: گفت ید یناام با عامر

 !د؟ینکرد

 

  نیا داشتم دوست  یلیخ: گفت  و کرد صاف را شیگلو

 متاسفانه یول باشم داشته شما با  رو یهمکار



  میبتون کینزد یا ندهیآ در انشاللّا ! ندارم رو سعادتش

 ! میبزن رقم رو یهمکار  نیا

 

  خانم باشه! شد فیح: گفت یکوتاه  مکث با عامر

^  ُورک میت نیا میداشت دوست ما حال هر در..رستگار

! نبود قسمت  متاسفانه اما میباش داشته شما با رو

 !شما با  یصحبت هم از شدم خوشحال

 

 !دیباش موفق..نینیهمچ ..ممنونم_

 

 !خدا  امان در..دی باش سالمت_

 

 ! خدانگهدار_

 

 کوروش دنی د با و برگشت عقب به تماس فطع از پس

  نهیس یرو را دستش یبلند «یهع» با..کرد یته قالب

 !؟یاومد یک   تو! قلبم! یوا: گفت و گذاشت  خود ی

 



: گفت و گذاشت زیم یرو را اش یدست فیک کوروش

 ...اومدم تازه

 

  زیم یرو فیک اون یجا: داد تذکر وسواس با رهاورد

 ! ستای ن یناهارخور 

 

 از که یآخ با و زد او تی حساس به یلبخند کوروش

 ...نشت یصندل یبود،رو عضالتش یگرفتگ سر

 

 یم حرف یک با: دیپرس و داد بدنش به یقوس و کش

 !؟یزد

 

 !بود همکارم: گفت الی خ  یب رهاورد
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 تو وقته یلیخ ؟یکن ی نم قبول کار شنهاد ی پ چرا_

 ! یاستراحت

 

  یبرا سال چند نیا یتو! ماه سه شده تازه..نه_

 هی خوام یم..داشتم تیفعال  ادیز خودم کردن سرگرم

 ... بدم  استراحت خودم به رو مدت

 

 ؟یکرد یم کار یچ رو نیدلو پس_

 

! بودم کار  سر روز هر بایتقر یول بود کم  میکار میتا_

 ... کرد یم یدگیرس بهش ستاره نبودم که هم یمواقع

 

 دست همان با و رفت کوروش سمت به ذوق با نیدلو

 یم دست کوروش  رنگ  یطوس راهنی پ به یشکالت

 نیا نمال دستتو! نیدلو: گفت کنان غرغر رهاورد..زد

 !گهید َور اون َور

 



:  گفت کوروش که دیبرچ لب مادرش تََشر از نیدلو

ح  !باشه راحت بذار! ؟یدار کاریچ  بچه به! ع 

 

  دنتیبرچ لب فدا بابا؟ جان: داد ادامه نیدلو به رو و

 !بشم

 

: گفت تیجد و کمرنگ یاخم  با نیدلو به  رو رهاورد

 کامل شهیش هی روزید نی هم! ایخور ینم  نوتال گهید

 !دستت دادم نبود حواسم من! یخورد

 

  انگشت و کرد شهیش درون دست لج و بغض  با نیدلو

 ...گذاشت دهنش در را اش یشکالت

 

 ینم گهید! کن تمومش نیدلو: گفت یجد  رهاورد

  ای کنار شیذار یم االن نیهم! داره ضرر  چون  یخور

 !رمشیگ ی م ازت خودم

 



  یزیآم مسالمت لحن با نیدلو بغض دنید با کوروش

  بغض بچه! باشه جان؟ رهاورد : گفت رهاورد به رو

 ! شده اشتباهش متوجه خودش..کرده

 

 مسائل نیا  یتو تو لطفا کوروش: گفت  یاغی رهاورد

 ! شه یم  تهیترب دو بچه! نکن دخالت

 

 که بود بهیغر آنقدر..شد  ناراحت وضوح به کوروش

  نظر اظهار  یکوچک نیا به یا مسئله در توانست ینم

 !  کند؟

 

 را نیدلو و  برخاست شی جا از حس یب و دیدزد نگاه

 به و کرد گذر او کنار از و گذاشت رهاورد آغوش در

 ...رفت اتاقش

 

 !بود  زده حرف بد..دیگز لب یمانی پش  با رهاورد

 

  گاز یرو از را بود کرده درست که یخورشت  و پلو

 ... آمد خانه در یصدا که برداشت



 

  نشان را ظهر از بعد دو که ساعت به ینگاه  تعجب با

 !بود؟ یکس چه روز از ساعت نیا..کرد نگاه داد یم

 

 خارج اتاق از کوروش که کرد یم نگاه در ی  چشم از

 !ه؟یک: دیپرس و شد

 

: گفت و کرد باز را در شبنم دنید با رهاورد

 !یاومد خوش..سالم

 

 نفس با و آورد در را شی ها کفش یهولک هول شبنم

 کباب که کنار برو یوا! سالم: گفت منقطع یها

 !  جهنمه،جهنم رونیب..شدم

 

 یرو که  او یها یباز وانهید به تعجب با رهاورد

 ... شد رهیخ بود ستادهیا لتیاسپ مقابل  و کاناپه

 

 ! ؟یبود کجا: گفت و داد تکان یسر



 

  شلوار و شرتیت همان با و درآورد را ش یمانتو شبنم

 ...کرد لَش کاناپه یرو  نشیج

 

 !یاومد خوش: گفت  او به ینگاه م ین با کوروش
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 سوال  جواب در و داد تکان او یبرا  یسر شبنم

 که خونه رفتم یم داشتم..بودم کار سر:  گفت رهاورد

  اومدم ادهیپ گه یآورد،د جوش  تونینییپا  کوچه نمیماش

 !شما ی خونه تا

 

 !  حاضره ناهار دیایب..یکرد یخوب کار_

 



  هیجد نتی ماش مشکل اگه: گفت شبنم به  رو کوروش

 !کنن؟ سشی سرو انیب ها بچه  بزنم زنگ

 

 !دستت قربون آره: گفت و داد تکان یسر شبنم

 

  تماس شیآشناها از یکی با و داد تکان ی سر کوروش

 ! خبر؟ چه: گفت شبنم به رو رهاورد ..گرفت

 

 یصندل یرو  راحت تا زد باال یکم را شلوارش  شبنم

 را آن که همزمان  و گرفت دست در را  قاشق..ندیبنش

 ! خبر ی ب..یچیه: گفت چرخاند یم

 

: گفت و کرد نازک ش یبرا یچشم پشت رهاورد

 ! دروغگو آدم یاونجا 

 

  با دونم یم: گفت  ینییپا یصدا با و برد  جلو را سرش

 ! یشد یاوک یسام

 



 مسابقه خاطر به فقط: شد وارد انکار در از شبنم

 ! ست

 

 ینشد آدم: گفت حرص با مسابقه یادآوری  با رهاورد

 نه؟

 

: گفت اصرار با رهاورد که انداخت باال ی ا شانه شبنم

 ! خب؟

 

!  ستین مشخص یزیچ هنوز ! بابا یچیه: گفت شبنم

 !رونیب م یرفت هم با بار چند فقط فعال

 

 و نشست یصندل یرو او ی رو به رو مشتاق رهاورد

 یخاص  حرف نهیا منظورم گفته؟ هم یزیچ: گفت

 ! زده؟

 

: گفت و کرد جا بشقابش در ساالد یمقدار شبنم

  شوهرت نی ا الی خیب رو نایا..گفته ییزایچ  هی یسوسک

 !بابا شد سوراخ معدمون اد؟ینم چرا



 

 ! گه ید ایب کوروش؟: گفت بلند بندش پشت و

 

 نکن مول: گفت و دیکوب او کتف به یا ضربه  رهاورد

 !بده  منو جواب

 

  بگم یچ: گفت و چپاند دهانش در ییکاهو تکه شبنم

  وارد باهاش نشه آدم تا! گه ید پرروعه  بچه کال آخه؟

 !شم  ینم رابطه

 

  قصد پس! آهان: گفت و  انداخت باال ییابرو رهاورد

 ! یبش رابطه وارد  باهاش یدار

 

 ! دیشا_

 

  دخترمونو دل یحساب  پررو بچه معلومه! یآ  یآ_

 !ها برده

 



  شده وارد نیدلو همراه  به لحظه همان که کوروش

 ! ؟؟یک: دیپرس بودند

 

 !َصَمد ننه: گفت عیسر شبنم

 

  که کرد نگاه  او به یمرموز و کج لبخند با رهاورد

 ...شد بشینص یا غره چشم

 

  غذاشو من بده نویدلو: گفت کوروش به  رو رهاورد

 !بدم

 

 نیدلو کند نگاه او به نکهیا بدون حرف یب کوروش

 هی رشی بگ آره: زد طعنه و گذاشت آغوشش  در را

 !شه یم تا دو خوردنشم غذا تیترب وقت

 

  و تخس یها  پسربچه مانند که او به وارفته رهاورد

 ...شد رهیخ  بود انداخته باال ابرو مغرور
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 بدل و رد دو آن انی م ینگاه پر دهان با شبنم

 ! شده؟ یچ: گفت و داد قورت را اش لقمه..کرد

 

: داد جواب و دیکش بشقابش در برنج یمقدار کوروش

 که یمسائل نیکتریکوچ ی تو نکهیا جز!  نشده یزیچ

 !ندارم دخالت حق بچمه به مربوط

 

  گهید هم شما بابا! اَه: گفت یکالفگ و یبدخلق  با شبنم

 مثل خب! داستان هی روز هر! نیزد هم  به رو ما حال

 هیمهم مسئله یلیخ االن! گهید دیبکن  تونویزندگ آدم

 !برق؟ به نیزد که

 

 یم معذرت: گفت کوروش به خطاب آرام رهاورد

 ! خوام



 

 ره یخ او به نادم که رهاورد به و کرد بلند سر کوروش

 ...کرد بود،نگاه

 

 تو  که یزیچ اون حرف اون از قصدم خدا به_

 یبرا ن یا خواستم ینم فقط..نبود ی کرد برداشت

 و بده انجام یاشتباه کار نکه یا! بشه عادت هی نیدلو

  ینطور یا..ارهیب پناه تو به کنم برخورد باهاش من

 یم چون  کنه یم تکرار هم سر پشت اشتباهاتشو

 یم درشتش و زیر اشتباهات از که داره یپدر دونه

 ! گذره

 

  یم اما داد ی م رهاورد به را حق کرد یم  فکر که حال

 !د یبگو او به یبهتر  لحن با را نیهم  توانست

 

  برنجش یرو  خورشت یمقدار و داد تکان یسر

 ... ختیر

 



 که یوقت تا ماند ها آن شی پ شبنم ناهار صرف از پس

 ...کرد ریتعم را نشیماش کوروش یآشنا

 

 شبنم که کرد  یهمراه را او نشیماش شی پ تا کوروش

 !یکرد یبرادر ..کوروش یمرس: گفت

 

 !که نکردم یکار: گفت محبت با کوروش

 

 به خدا برو: گفت و کرد  باز شیبرا را نیماش در

 ! همراهت

 

: گفت و گذاشت نیماش ی  بدنه یرو را دستش شبنم

 ! ره؟ یم شی پ خوب اوضاع رهاورد با

 

  گارد اون از: گفت و انداخت  باال یا  شانه کوروش

 ! شده خارج هیاول

 



!  هیخوب شرفتیپ نمیهم..خوبه : گفت تی رضا با شبنم

 !شه یم یاوک زیچ همه کم کم

 

 مراقب: گفت و داد  تکان شیبرا ی دست کوروش

 !شما خداحافظ  ..باش

 

 او کنار از  یبوق تک با و شد نشیماش سوار شبنم

 ... گذشت

 

  دنید با که  رفت یم خانه سمت به زنان قدم کوروش

 پرسه ها آن آپارتمان یرو به رو سرگردان که یمرد

 ...ستادیا شی جا سر زد یم

 

 را مرد حرکات و دیکش یدرخت  پشت را  خود یآرام به

 ... گرفت  نظر ریز

 

 تماس اش صفحه به ینگاه با..خورد زنگ  مرد تلفن

 به بود نشسته نیماش در که دوستش..کرد باز را

 نگاه زد ی م چوب را یکی آن اهیس زاغ که کوروش



 یلیخ: گفت بود تلفن پشت که قشیرف به خطاب و کرد

  درخت  کنار سرت پشت اروی نیا! چیبپ یسوکس

 !ستادهیا

 

  رو کوروش سمت به کرد قصد تا دوستش

 طرف  یخوا یم! نکن نگاه کودن: گفت برگرداند،مرد

 فقط نکن نگاه! ؟یکن یم  شویخور گوه یدار ببره بو

 !شو  میج  عیسر

 

 ! خب  یلیخ_

 

 ... گذشت کوچه چیپ از و کرد تند پا تماس قطع از پس

 

 یم کوچه چیپ از که مرد به ینگاه َشک با کوروش

  حساس یاد یز روزها نیا گمانش به..انداخت  گذشت

 !گشت یم آدرس دنبال طرف د یشا! بود شده
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  شلوار و کت با را شیها   خانه،لباس به رفتن از بعد

  کاناپه یرو  که رهاورد به  رو و کرد عوض یا سرمه

  دارم من ؟ی ندار یکار: گفت  کرد یم کار تاپش لپ با

 !شرکت رم یم

 

 !کن  دیخر  خونه یبرا  راهت سر  یتونست اگه_

 

 شیپا را آن تا دیکش یم را کفشش پشت که همزمان

 !کن امکی پ برام ستتویل  پس: گفت کند

 

 ! باشه_

 

  زانیآو شلوارش از که را نیدلو و شد خم کوروش

 و دیکش آغوش در گرفت یم را اش بهانه و بود شده



 یم هم تو جان؟: دی بوس عشق با را  شیها گونه

 !کار؟ سر یایب ییبابا با یخوا

 

 ...کرد نگاه دو آن به لبخند با رهاورد

 

 دل که دیبوس را کوروش ی گونه یرو نیدلو

 رحم یب چقدر رهاورد..رفت ضعف شی برا کوروش

 ! بود کرده  غیدر او از ها  مدت را موهبت نیا که بود

 

 از یآرام  یخداحافظ و فشیک برداشتن با کوروش

 ... زد رونیب خانه

 

  یها مشت با و کرد یم هیگر سرش پشت نیدلو

  جا از رهاورد..دیکوب یم در به اش یتوپول و کوچک

 تا زد حرف او با یکم و کرد بغل را  او و برخاست

 ... کرد تمام را شیها یریگ بهانه و شد پرت حواسش

 



 و سر او با آنقدر کوتاه نسبتا مدت نیهم در کوروش

 حال که بود  داده عادت خود به را او و بود زده کله

 !کرد یم هیگر و گرفت یم بهانه او رفتن   با نیدلو

 

 شرکت درون پا تیجد با کوروش بعد ساعت مین

 !مهندس؟: زد  صدا را او نگهبان..گذاشت

 

: گفت نگهبان که کرد نگاه او سمت به کوروش

 بسته هی کیپ شما  رفتن از بعد امروز  مهندس

 !شما به بدمش که من به داد..آورد

 

 !نمیبب بده..باشه: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 

  با کوروش..داد دستش  به را بسته تعلل یب نگهبان

 ... افتاد راه  به خودش  اتاق سمت به آن به ینگاه

 

 یم کله و  سر عکاسان گروه با که دیمروار دنید با

 ... کرد سالم و ستادیا زد



 

 و فرستاد مقنعه درون به  را ف َرش یموها  دیمروار

 !که یبرگشت زود..سالم: گفت

 

 !کجاست؟ دانا..نداشتم یکار خونه: گفت کوروش

 

  یکسر یسر هی..کنه یم  چک شرکتو ی حسابا  داره_

 ! کنه چک رفت که بود اومده شیپ بودجه

 

 !ومده؟ ین ایدر_

 

 همون از..نه: گفت و زد اش مقنعه به ی دست دیمروار

 ! ومدهین روز

 

  یها بچه  به..ها ماهه سر   فردا یراست ..یاوک_

 به بزنه زودتر رو کارکنان حقوق ب سپُر یحسابدار

 !حسابشون

 



 ... داد تکان  دیتائ به ی سر دیمروار

 

 سمت ،بهی عکاس میت به  یدینباش خسته با کوروش

 را کتش و گذاشت زشیم  یرو را بسته..رفت اتاقش

 ...درآورد
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 آن درون دعوت   کارت دنید با و کرد باز را بسته

  دعوت متن خواندن با..دیپر باال تعجب از شیابروها 

 یمهمان همان از هم باز..شد هم در شی ها اخم نامه

 !بر سر حوصله و  مسخره یها

 

  تحمل به  مجبور یمهمان نیا به رفتن  با بود مطمئن

  بود خواهد  یمنصور جمله از بانشیرق منفور  ی افهیق



 ینینش عقب یجور هم یمهمان نیا به نرفتن و

 !شد  یم محسوب

 

 خبر؟  چه:  گفت و شد وارد یکوتاه ی ضربه با دانا

 

  و بود شده دور قبلش اخالق آن از که او  به کوروش

  ینفس..شد رهیخ گرفت یم گرم او با قبل مانند دوباره

 اشاره و شست انگشت نیب را دعوت  کارت و گرفت

 دعوت  نیا اومده توام یبرا: گفت و داد تاب اش

 !نامه؟

 

: گفت و  کرد رها کاناپه یرو را اش کوفته تن دانا

 یم بهش یچ  هر! میدعوت دوتامون ُمروا و من! آره

 ریگ و کفش هی یتو کرده پاشو یایب  ستین الزم گم

 !امیب دیبا منم  بال و اال داده

 

 یول نشه باورت دیشا گم یم بهت یزی چ هی_

 !دعوته رهاوردم

 



! رهاورد؟: گفت و انداخت باال ییابرو تعجب با دانا

 شناسن؟ یم کجا از  رو رهاورد

 

  پخش جا چی ه هنوز! دونم ینم: گفت متفکر کوروش

  نجاستیا موضوع یجالب! دارم بچه و زن من که نشده

 ! شده نوشته کارت یرو  رهاورد یلیفام و اسم که

 

 کارت به ی نگاه با دانا..گرفت دانا سمت به را کارت

  بود شده نوشته آن در  رستگار« رهاورد» نام که

 ! کنن؟ دعوت رو رهاورد دیبا چرا! بهیعج: گفت

 

 !ه؟یک یمهمون صاحب_

 

 !ننوشتن کارت یتو_

 

  مشکوک یادیز..شد رهیخ  کارت به َشک با کوروش

 نگونهیا قبل یها یمهمان از کدام چیه! نبود؟

 یکس چه یمهمان صاحب دانستند یم حداقل..نبودند



  یمهمان از هدف و کنند ی م شرکت یکسان چه و است

 !بود بیعج..یکی نی ا اما..ستیچ

 

  یا کاناپه ی  دسته یرو و شد وارد یا تقه  با دیمروار

  ی نامه دعوت دنید با..نشست بود آن یرو دانا که

 !رهاورد؟: گفت دانا دستان در رهاورد و کوروش

 

: گفت دانا..کرد دانا و کوروش به ینگاه  تعجب با

 رهاوردو دیبا کجا از  آخه! ُمروا؟  ستین بیعج

 ! کنن؟ دعوت اونم  هیلزوم چه اصال! بشناسن؟

 

: گفت و  خاراند را لبش ی گوشه الیخ  یب دیمروار

  یتو دمیشن!  کوروشه همسر رها دونن  یم دیشا خب

  یلیخ  حاال! کنن شرکت زوج قراره همه یمهمون نیا

 !دمیشن حد نیهم در منم ندارم خبر موضوعات ز  یر از

 

 !زنم ینم راجبش یحرف رها به من: گفت کوروش

 



  تا یبگ بهش دیبا چرا؟..ا : گفت اعتراض با دیمروار

 ! رهیبگ م یتصم خودش

 

  نیا به من  ی واسطه به! خود یب: گفت  یجد کوروش

 ! ادیب ستین الزم گم یم منم شده دعوت یمهمون

 

 مثل اگه منم: دیمروار به رو یا غره چشم با دانا

 ... یگ ینم گه ید سمیوا اتیباز  سر رهیخ جلو کوروش

 

 ! امیم  منم: داد ادامه و آورد در را دیمروار یادا

 

 که نهیهم: گفت و انداخت باال را شیها  شانه دیمروار

 ! هست
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  خودم ینگ  اگه درضمن: گفت و رفت اتاق در سمت به

 ! گم یم بهش

 

 اعصاب برو دیمروار: گفت گشاده چشمان با کوروش

 ! زینر بهم منو

 

 در به نهیس به دست و  انداخت باال ییابرو دیمروار

:  گفت و کرد نگاه او به ی جد کوروش..داد هی تک اتاق

 !یزن  ینم یحرف تو

 

: گفت و انداخت باال یا شانه  یسر رهی خ با دیمروار

 !مینی ب یم حاال

 

 اصابت او سر   به و شد باز اتاق در  لحظه همان

 ... کرد

 

 به را دستش و فاصله در  از یآرام آخ«»  با دیمروار

 ...گرفت سرش



 

 !د؟یترک بود یک: گفت ال مهین در   پشت   از ایک

 

 سرش از را او دست و  رفت دیمروار سمت به دانا

  بیآس  از یجمع خاطر و یبررس از پس..زد کنار

 ینم قهیدق دو: گفت رگوشش یز را آن یجد دنیند

 !تو بسوزون شیآت یه  ! نه؟ جات سر ینیبش یتون

 

:  گفت یلودگ با بود دهیشن را او آرام یصدا که ایک

 !؟ینشان ش ی آت بزنم زنگ ای کنار یکش  یم داداش

 

 کنار را او  و دیچسب را  دانا یبازو و د یخند دیمروار

  ینگرفت ادی  هنوز تو: گفت ایک به رو یجد دانا..دیکش

 !؟یبزن در

 

 که ستین بشو آدم نزن  زور ادیز: گفت کوروش

 ! ستین

 



  یک   تا: گفت و انداخت نییپا سر یتصنع یناراحت با ایک

 ت؟ی شخص بیتخر

 

 با دیمروار..داد تکان نیطرف به را سرش و دیکش یآه

 !برسم کارام به برم من : گفت خنده

 

 گرفته درد سرت اگه! گه؟ید یخوب: دی پرس یجد ایک

 !درمونگاه؟ متیببر

 

  محکم..خوبم زمیعز نه: گفت یمهربان با دیمروار

 ! نخورد

 

  و انداخت باال کوروش یبرا  ییابرو یسر  رهیخ با و

  نجایا همتون خبره چه:  گفت ایک..شد خارج اتاق از

 ! د؟یبود جمع

 

 ! ؟یدار خبر دهیجد یمهمون نیا از: گفت کوروش

 



 رو دعوت کارت نگهبان خونه رفتم یم  داشتم آره_

 ... بهم داد

 

 ! ه؟یک یمهمون  صاحب یدون ینم_

 

  که همزمان و برداشت زیم یرو از  یشکالت ایک

 هیبق مثل! واال نه: گفت کرد یم باز را آن پوست

 !گهی د اسیمهمون

 

  دمیمروار و رهاورد! داره  فرق یکی نیا.. نه: گفت دانا

 !دعوتن

 

 نمیبب من باشه! عجب: گفت و انداخت باال  ییابرو ایک

 ! هیمهمون نیا پشت   یک بپرسم تونم یم
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 ~~~~~~~~ 

 

 شیپ رم یم من مامان: گفت مادرش به رو شبنم

 !باشه؟ رهاورد

 

 نیهم: گفت کرد یم پاک یسبز که همزمان مهتاب

 خداها بنده نیا مزاحم انقدر! مادر که یبود روزیپر

 ! دختر نشو

 

 ششیپ برم گفت بهم خودش! مامان هیچ  مزاحم_

 ! تنهاست

 

 !کجاست؟ شوهرش_

 

 ! کار سر_

 

 ! اینمون شب ..باشه: گفت و داد تکان یسر  مهتاب



 

 یس گهید دوسال ..سالمه  چهارده  انگار!  گهید یاوک_

 !بانو  مهتاب ها شه یم سالم

 

  نمیبب هم رو تو یعروس من: گفت و دیکش یآه مهتاب

 ! شه یم  جمع خاطرم

 

 گذشت گهید من از: گفت و زد ینیغمگ لبخند شبنم

 !یشاد به کن لهیپ برو..بانو مهتاب

 

 نهویع گذشت؟ تو از و یچ  یچ! حرفا چه! واه واه_

 !زنه یم  حرف ساله هفتاد  یرزنا یپ

 

 و دیبوس آبدار را مادرش نرم یگونه و دیخند شبنم

 ... زد رونی ب  خانه از یخداحافظ از پس

 

 د،باالخرهیکش یم را انتظارش ها سال شبنم که یروز

 !بود دهیرس



 

 را دستگاه و دم نیا س ی رئ توانست یم که یروز

 !ندیبب

 

 به اش شانه  با و نشست نیزم یرو  او کنار یسام

 تو: گفت ی زیآم  طنتیش  لبخند با و دیکوب او ی شانه

 ! کلوچه یفکر

 

 ادیز دیجد  امروز! نه: گفت و داد تکان یسر شبنم

 ! هست

 

 !آره: گفت یسام

 

 یم مگه تو: گفت و کرد نگاه او به شک با شبنم

 !یاومد تازه  که خودتم  آره؟ یگ یم که  شونیشناس

 

 تو قبل: گفت یتفاوت یب لحن با و دیدزد نگاه یسام

!  هست ادیز دیجد آره گفتم جا اون از ! گفت اریمه



  ثابتن هیپا همشون اتفاقا! ستناین دیجد  نمیهمچ البته

 !ینبود گروه هم  باهاشون حاال  تا تو منتها

 

  من! دارن نظر  ریز رو همه! آره: گفت  دیتائ به شبنم

 !نذاشتن یول امیب گه ید میتا هی خواستم  چندبار

 

  ازت زیچ هی: دیپرس و کرد نگاه او با دقت با یسام

 ! ؟یگ یم راستشو بپرسم

 

 دستش را شی ها دستکش داده باال یابروها  با شبنم

 ! گفتم؟ بهت هم یدروغ االن تا مگه: گفت و کرد

 

 ! یبگ خوام ینم بعدشم به نیا از! نه_

 

 ! بعد؟ به نیا از_

 



!  دهد؟ ادامه شبنم با را اش رابطه خواست یم یعنی

  حس کی  تنها و نداشت وجود یا رابطه  که البته

 !بود شتر یب یکینزد

 

 ه؟یک پدرام_

 

! دییگرا یسرخ  به هیثان  از یصدم در شبنم  ی چهره

 به..داشت رنظریز را حاالتش و او دقت با یسام

 نسبت نگونهیا شبنم که بود یکس چه پسر آن یراست

 ! داد؟ یم نشان واکنش او به

 

  یم: گفت و دیکش کالهش به یدست یکالفگ  با شبنم

  بد حالم بزنم حرف االن! م؟ی بزن حرف راجبش بعدا شه

 !رسم ینم مسابقه به شه یم

 

 ! یتیسوئ  حتما: گفت یمحو لبخند  با یسام

 

 !سام؟_
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 بود  زده صدا را او که اریمه سمت به یسام

 یب شبنم..رفت  او یسو به  و  برخاست جا  از..برگشت

 غرق افکارش در اما کرد یم نگاه دو  آن به حواس

 ...بود

 

 !دوستات؟ شیپ ی ر  ینم چرا_

 

 خود االت یخ از یا مردانه یصدا دنیشن با شبنم

 و چرخاند سرش پشت به را گردنش..آمد رونیب

  را شخص آن بتواند تا  گرفت باال یکم را گردنش

 باعث و دیتاب یم چشمانش در میمستق آفتاب..ندیبب

 مرد..ندیبب یخوب به  را  مرد ی چهره نتواند شد یم

  نور تابش یجلو تا دیکش چپ سمت به را خود یکم



 انیم یمرد  که او دنید با شبنم..ردیبگ  را دیخورش

 ... برخاست جا  از بود سال

 

  نظر از را  شی باال تا سر دور کی مشتاق چشمان با

 ! است مرد همان او که بخورد قسم بود حاضر! گذراند

 

 دهان خواست تا و کرد  جور و جمع را خودش یکم

 !یباش شبنم دیبا تو: کرد یدست شیپ مرد کند باز

 

 ! شناخت یم را او پس

 ! است خوب

  او چشم به را خودش تا  نداشت یازی ن گرید حداقل

 ! اوردیب

 

 ! بله_

 

 حدس: گفت و کرد دراز او یسو به را دستش مرد

 ! یشناخت منو زنم یم



 

 به مرد..گذاشت او دستان ان یم را دستش دیتر با شبنم

 !هستم بهراد:  گفت و فشرد را او  دست یآرام

 

  بود؟ بهراد اسمش

 

 !بهراد سعداله_

 

  کرد یم یسع..شد رهیخ او  به باالرفته ی ابرو با شبنم

 مشخص لحنش و نگاه در تنفر و یزار یب حس آن

 ! بختم  خوش: نباشد

 

  کن آماده  رو خودت برو: گفت یموذ لبخند با بهراد

 به دونم یم دیبع! قدرن یادیز باتیرق! دخترجان

 ! یبرس پاشون

 

 ! شبنم؟_

 



 و شد کینزد شبنم به پشت از یکمرنگ اخم با یسام

 بهراد به را اش یجد نگاه و ستادی ا سرش پشت

 سمت به دوباره یسام به ینگاه مین با شبنم..دوخت

  و شد رهیخ یسام به پوزخند با بهراد..برگشت بهراد

  از و انداخت باال ییابرو..کرد مرتب را نشیآست سر

 ... گذشت  او کنار

 

 یچ: گفت و برگرداند خودش سمت به را  شبنم یسام

 !ارو؟ی نیا گفت یم

 

 و شد رهیخ  زدند یم دودو که یسام چشمان به شبنم

  حرفاش از اصال راستش! نگفت یخاص زیچ: گفت

 !دمینفهم  یزیچ

 

 استرس چته؟ تو: گفت شک با و زد عقب را شیموها

 !یکرد عرق چقدر! ؟یدار

 

 !گرممه کمی  فقط..میاوک_

 



 یم هست حواست: گفت و زد شی رو به یلبخند

 !؟یکن رقابت من با یخوا

 

  پا ی پنجه یرو یکم..شد  کینزد او به و دیخند شبنم

  به یتخس با..شود بلندتر قدش تا دیکش باال را خود

 لب یآرام به و شد رهی خ  یسام طنتی ش پر چشمان

 !شازده رینگ کم دست منو: زد

 

 ! انیگ بکنم غلط من: گفت و  دیخند یسام

 

 !ه؟یچ انی گ ان؟یگ: گفت  یجیگ با شبنم

 

 !هی ُکرد یکلمه هی: گفت براق چشمان با یسام
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  ؟یُکرد: گفت یشگفت  با شبنم

 

 !  ام یُکرد زبان عاشق من یوا: گفت یشتر یب ذوق با

 

  ذوق ها بچه مانند که او یها  بپربپر به لبخند  با یسام

 که ینیا االن  خب: دیپرس شبنم..شد رهیخ  بود شده زده

 !نباشه؟ ُمحش فُحش شه؟ یم یچ شیمعن یگفت

 

 چشمان به رهیخ یخاص لحن با و دیخند مردانه یسام

 !جانم یعنی: گفت  او ییآهو

 

 او یسام!«..جانم..»دیخشک لبانش یرو  شبنم لبخند

 !بود؟ کرده خطاب خود جان   را

 

 گهید نیم ستیب دیکن آماده ناتونوی ماش ها  بچه_

 !میزن  یم استارتو

 



 اشاره شبنم نیماش  به ابرو و  چشم با یسام

  سوار و رفت خود نیماش  سمت به یجیگ با شبنم..کرد

 ...ستادیا 7 نیال  در قبل ی دفعه مانند..شد

 

 چپ سمت  به ینگاه ینیسنگ احساس با یسام

 او به یمرموز لبخند با  که بهراد دنید  با و برگشت

 یچنگ و برداشت او یرو از  نگاه یکالفگ با بود رهیخ

 ... زد ش یموها انیم

 

 بار نیا..کرد توقف خود نیال در و شد نش یماش سوار

 نیماش از  یادیز ی فاصله و بود 2  نشیال شماره

  کجا از ها یباز  مسخره نیا دانست یم..داشت شبنم

 ! خورد یم آب

 

 پرچم   آمدن نییپا و سوت یصدا با  بعد قهیدق چند

 ...فشرد گاز پدال یرو را  شیاستارت،پا 

 

 شیبرا شد یم اکو  مغزش در مدام که ییصداها

 !بود شده آزاردهنده



 یم یسرکش گهید یها  یلیخ مثل داره دختره »اون

 یبرا دونم ینم کنه یم  فکر خودش گمون   به! کنه

  ها  جوجه  با هربار و مونده بساط و بند نیا یتو یچ

 یم بهش رو خواد یم که  یزیچ باشه! ده  یم مسابقه

  یروزیپ حس که بشه کینزد بهم انقدر ذارم یم..دم

 هیقدم م ین یتو که یا  لحظه اون درست..اما بکنه

  نیا هوس گهید که زنم یم شاهرگشو یجور  تهیموفق

 نیا با کارم بود قرار اگر من! نزنه سرش  به غلطا

 بهراد سعداله االن که  بکشه درازا به ها  جوجه

 !« نبودم

 

  یکی نیماش دنید با..آمد  خود به یبلند بوق یصدا با

 یم کینزد شبنم نیماش به را اش بدنه که پسرها از

  توانست یم..نشست اش  یشانیپ یرو  یاخم کرد

  پس! بفهمد حرکاتش  از را نکارهایا بودن یعمد

  کرده شروع دختر آن با را  فشیکث ی  باز االن از بهراد

 !بود

 

 سرعتش کردن  کم با و دیکش ها آن سمت به را خود

 ...کند جا ها آن انیم در را خود کرد یسع



 

 ...بود ختهیر هم به را او اعصاب مردک

 

 یوقت و کرد جا ها آن نی ماش انیم را خود یسمج با

 ... دیکش یقی عم نفس شد راحت  شبنم بابت   از الشیخ

 

  انیپا ی نقطه به که یزمان تا دیتاز یم شبنم  با همگام

 ...دندیرس

 

 نقطه به که  بود شده یچهارم نفر او و سوم  نفر شبنم

 ! بودند دهیرس انیپا ی

 

 او..کرد مشت فرمان یرو را دستش حرص  با شبنم

 ! کرد یم ثابت  بهراد به را خود دیبا! شد یم اول دیبا
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 آن سمت به و شد اده یپ نشیماش از  تیعصبان با

 انحراف به را او داشت یسع  مسابقه وسط که یپسر

 او کتف به را دستش کف یگر یاغی با.. رفت بکشاند

 اون ؟یدار  آزار مگه که ی مرت! یهو: گفت و دیکوب

 ! ست؟یپ وسط بود یحرکت چه

 

 شبنم دست پسر که دیدو سمتشان به عجله  با یسام

ر یچ: گفت و زد  پس محکم را  به یک! بابا یزن یم ز 

 ! آخه؟ داشت کار سوسکه خاله یتو

 

  یک: دیکش ادیفر برسد جنون به بود مانده کم که شبنم

 اونا؟ بودن یچ زد؟ یم قانون از دم مسابقه اول بود

 !خزعبل؟ ُمشت هی

 

 ...داشت نظر ریز را  او یمرموز لبخند با بهراد

 

 گوشش بکشد،َدم عقب را او بود تالش در که یسام

 !بسه کنن یم نگاه دارن همه! شیه: گفت



 

 خودت تو! یدید تو: گفت  و برگشت سمتش به شبنم

 بدنه! گرفت یم رو من یجلو قصد از که  یبود شاهد

 من تا کرد یم کینزد من نیماش به نشویماش ی

 ! رمیبگ سرعت نتونم

 

 دورش تی جمع از یکم و گرفت را او یبازو یسام

  یول دمید منم آره! باشه: گفت  یآرام یصدا با و کرد

  با! ستین وقتش چون یکن کنترل رو خودت دیبا االن

  یخوا یم بوده یچ قصدشون معلومه که آدم همه نیا

  مسابقات نیا..ستین بند  ییجا به دستت ؟یفتیدرب

  یها قانون از یانتظار   چه ستنین یقانون خودشون

 !؟یدار ذارن یم که یبدردنخور

 

 ... کرد ی م نگاه او به زنان دودو یچشمان  با شبنم

 

 !هست؟ یمشکل_

 



 را سوال نیا که بهراد سمت به یسام  و شبنم نگاه

 و فشرد را  شبنم یبازو یسام..برگشت بود دهیپرس

 !شد حل..نه: گفت

 

 بهراد..بود ره یخ نیزم به  یخودخور  و حرص  با شبنم

 کارت: گفت و انداخت او به ینگاه یظیغل پوزخند با

  خوشم کارت از شتریب رفتارت از اصل در! بود خوب

 ازین ستممیس یتو  افراد نطوریا به من! اومد

 !کنه دفاع خودش  حق از بتونه که  یکس..دارم

 

 رهیخ او به و کرد بلند سر دیترد با شبنم

 ! بود؟ کرده جلب را نظرش..یعنی..شد

 

 !کنم یم هماهنگ باهات_

 

 ! ستین یاز ین: دیپر حرفش انیم به عجله  با یسام

 

 تونم یم کنم یم فکر: داد ادامه توجه یب بهراد

 !بسازمت خوام یم که یاونطور



 

  شیها گوش به..کرد ی م نگاه او به  شوک با شبنم

 باالخره تالش سال چند از بعد یعنی..نداشت اعتماد

 !شد؟ یم کینزد اش خواسته به داشت

 

 ها آن  کنار از تیرضا  سر از یلبخند با بهراد

  قدم به سرخ یا چهره و  تیعصبان با یسام..گذشت

 ... بود رهیخ  او یها

 

 یرو نَمک  نَم که یلبخند و براق ی نگاه با شبنم

: گفت و  برگشت یسام سمت به شکفت یم لبانش

 ! بودن یواقع نایا کنم باور تا گوشم تو بخوابون یکی

 

  یم اگر..بود رهیخ او شوق و ذوق به غم با یسام

  باز است جلوتر او از قدم  کی شهیهم بهراد که دانست

 که هم تظاهر  محض! شد؟ یم زده ذوق نقدریا هم

 ... بزند یکوچک لبخند توانست ینم شده
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  او یار،بازویسام  ی  فکر یها یریدرگ از فارغ شبنم

 !بدم سور  بهت خوام یم ! میبر ایب: گفت و دیکش را

 

  یآورد شانس شبنم: گفت و وستیپ ها آن به اریمه

  باهاش  که بیشک اروی نیا! ینداد ادامه  رو بحث

  راست دست که َجمعه یها یمیقد ازون  یدرافتاد

  پرش دم ادیز..شکاره دستت از االنشم  نیهم! سهیرئ

 ! نباش

 

 !م؟یبر  ما..ستین مهم گهید: گفت  الیخ یب شبنم

 

  بعدا خونتون  برو تو..ییجا تا برم دیبا من: گفت یسام

 ...رونیب میبر  دنبالت امیم

 

 !  یاوک: گفت  یمکث با شبنم



 

  دور آنجا از یسام و ار یمه با یخداحافظ از پس و

 ... شد

 

 الیو سمت به و شد نشیماش  سوار تیعصبان با یسام

 ... افتاد راه به

 

  خانه در او که شد راحت  الشیخ بهراد نیماش دنید با

 !است

 

 یورود در   سمت به..کرد  رها اطی ح وسط را نشیماش

 وارید به که کرد باز  را آن شتاب با و برد ورشی

 ...شد جادیا یبلند یصدا و کرد برخورد

 

 یرنگ یمشک  ی کاناپه یرو یملموس پوزخند با بهراد

 ... کرد یم آماده را خود پیپ  و بود نشسته

 



  خط  دخترو اون دور   گفتم: دیکش ادیفر  خشم با یسام

 ! بکش

 

 ی گوشه را پیپ و برخاست  جا از خنده با بهراد

 که نمیب یم: گفت آرامش با سپس داد قرار لبانش

 !کرده تب یکی یبرا زمیعز پسر

 

  کنار را زی م یرو ستالیکر گلدان تیعصبان با یسام

 نگو من به! نکن یباز من با: گفت ادیفر با و زد

 !پسرم

 

 !داداش؟_

 

  شیستا سمت به و فشرد هم یرو را پلکانش  یسام

 که بود ها  آن گر نظاره سکوت در سعداله..برگشت

 ... داد جا یسام  آغوش در  را خود و رفت جلو شیستا

 

  حلقه او کمر دور را دستش یکوتاه مکث  با یسام

 ... دیبوس را شیموها یرو و کرد



 

 خوام یم بردار لباس دست چند برو: گفت گوشش دم

 !خودم ی  خونه ببرمت

 

 !واقعا؟: دیپرس شوق با شیستا

 

 و دیبوس را شیموها  یرو هم سر پشت چندبار یسام

 !بردار لتویوسا برو بدو..آره: گفت

 

  نگاهش که کرد اشاره پلهراه  به ابرو و  چشم با سپس

 یسر..کرد برخورد سامان حال و حس یب نگاه به

 ! نشد بشینص هم همان که داد تکان او یبرا

 

 را سعداله اصرار و آمد ی نم خوشش پسر نیا از چیه

 !  کرد ینم درک خانه نیا در پسر نیا بودن   بابت از

 

 اتاقش به شیستا بازگشتن از نانیاطم از پس یسام

 یم شبنم سر از دست: گفت یتر آرام نسبتا  یصدا با



 ا ل که یزد تلفن پشت روز اون که ییحرفا اون! یکش

 !یکن یم  فراموش رو کنم یم ب ل یهااااا و کنم یم

 

 خوام یم بَده! ست دختره خود   ی خواسته نیا چرا؟_

 !برسونم؟ ش خواسته به اونو
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 کمر   پشت را دستانش و ستادیا او یقدم کی در یسام

  واسه تو: گفت یا دورگه یصدا با..کرد قالب خود

 منفعت برات اگر یکن ی نم پرت استخوون هم سگ

 دست کمک یبرا نکهی ا به برسه چه! باشه نداشته

 ! یریبگ ویکی

 

 ... دیکوب هم به چندبار را دستانش کف و  دیخند بهراد

 



 !یخودم پسر که الحق_

 

  رو بابات: زد لب ادامه در و برد جلو را صورتش

 !یشناس یم  خوب یلیخ

 

 رو نیا احتماال و: گفت و گذاشت زیم ی رو را پشیپ

  یتو جاسوس و فیکث یها  موش از که یدون یم هم

 !متنفرم بالم و دست

 

  باهاشون که یدون یم: داد ادامه و کرد  نگاه یسام به

 !کنم؟ یم کاریچ

 

 گهید نفعته  به: گفت و دیچرخ  یسام اطراف دور کی

 دستگاه و دم یتو موش   دختر اون! یند تیاهم بهش

 !منه

 

  ی زده رون یب یها رگ و سرخ یا چهره  با یسام

 بهش دستت ذارم ینم: گفت ینییپا یصدا با گردن



 از مویزندگ یها زن از یک ی دوباره ذارم ینم..برسه

 !ی اری درب چنگم

 

 دنیشن با..کرد یم دیتهد را سعداله چشمانش با

  یدست فیک  همراه به ها پله  از که شیستا یپا یصدا

  به نگاهش که برگشت او سمت به آمد یم نییپا اش

 یصدا با..خورد سامان مبهوت و  مات چشمان

 ... داد او به را حواسش شیستا

 

 !داداش؟ میبر_

 

 سمت به یگر ید نگاه    مین با و گرفت او از را فیک

 ...زد رونیب خانه سعداله،از

 

 سامان  به ینگاه مین  با یظیغل پوزخند با سعداله

 !دید میخواه: کرد زمزمه

 

 ~~~~ 



 

 ! لباستو نمیبب: گفت و  نشست تخت ی  لبه دیمروار

 

  دندان نیب از را سر  سنجاق که همزمان رهاورد

 بگذارد شیموها  یرو را آن تا دیکش یم رونیب شیها

  بهت چندتاشونو! نکردم انتخاب یقطع هنوز: گفت

 !بده نظر تو دم یم نشون

 

 را خود لباس که همزمان و داد تکان ی سر دیمروار

 یوارید کمد ی دسته به و دیکش یم رون یب کاور از

  لباس  خودت ی خونه از: دیپرس کرد یم زانیآو

 ! ؟یآورد

 

 رفتم سر هی یگفت یمهمون راجب که موقع اون آره_

 !برداشتم لباس خونه

 

 دیکش بود کرده فر را ها آن ریز که شیموها  به یدست

  کاپتیم نیبش..شد تموم موهام کار من خب: گفت و



  به توجه با  شتویآرا که نم یبب  لباستو اول یراست! کنم

 !بدم انجام اون

 

 رهاورد یرو به رو را لباسش دیمروار

  و ساده رنگ  یریش راهنیپ دنید با رهاورد ..گرفت

 رژ و یاسموک  شیآرا  هی با..خوشکله: گفت یکیش

 !شه یم خوب  یلیخ مات

 

  موهامم یداشت حوصله اگر! آره: گفت دیمروار

 ی فرفر نیهم با که نه اگر.. بشه لخت که بکش سشوار

 !ام یب خودم یها

 

! قشنگن یلیخ  موهات اتفاقا: گفت و دیخند  رهاورد

 !یکرد بلندشون دمتیند که یمدت نیا یتو چقدم
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 یم کمرش یگود کنار که شیموها نییپا به دیمروار

 کردنشونم کوتاه  فکر تو..آره: گفت و کرد نگاه دیرس

  سر روز دو تا ارید شه یم  باورت! ذاره ینم دانا یول

 ! بود؟ کرده قهر کنم یم  کوتاه موهامو گفتم نکهیا

 

! فسقل جونم یا: گفت ضعفه دل با و د یخند رهاورد 

 !ش؟ یگذاشت کجا

 

 عادت یلیخ دانا مامان   به! مادرشوهرم خونه_

  نهیا یدارم،برا هم مجرد برادرشوهر   نکهیا نه..داره

 !شه یم بند  اونا ی خونه و جوره اکوید با یلیخ که

 

  بهش یلیخ مادرم ی خونه رفت یم یوقت هم نیدلو_

 !گذشت یم خوش

 

 ! محرومه م بچه که فعال: گفت و زد  یلبخند غم با

 



 مثل هم  هنوز مامانت:  دیپرس یناراحت با دیمروار

 !قبله؟

 

 نه یول شده  تر آروم کمی! آره: گفت بغض با رهاورد

 !بزنم حرف  باهاش بتونم که یاونقدر

 

  آغوشش در و شد کینزد او به یدلسوز با دیمروار

 تو..زمیعز شه یم درست زیچ همه:  گفت و دیکش

 !مشکالته حالل زمان! نخور غصه

 

 که نیبش ایب: گفت و کرد  پاک را شیها اشک رهاورد

 !ادیدرم غرغرشون االن..شد شب

 

 !ادینم صداشون کجان؟ االن: دیپرس و د یخند دیمروار

 

 !بودن تاپ لپ سر اتاق تو_

 



 یرو به رو  یصندل یرو و داد تکان ی سر دیمروار

 ... نشست نهیآ

 

 ساده و  کرد صاف را او  یموها  سشوار با رهاورد

 یمتفاوت و  جذاب میگر را او صورت و  ختیر دورش

 هفت پاشنه کفش همراه  به را لباسش دیمروار..کرد

  رهاورد ی رو به رو یچرخ  و دیپوش  یمشک یسانت

 ... زد

 

 ! یشد خوشکل یلیخ: گفت و دیخند ذوق با رهاورد

 

 دست: گفت و زد  شیرو به یچشمک دیمروار

 !نکنه درد شگرشیآرا

 

 خود یبرا یدار دنباله چشم خط و زد یلبخند  رهاورد

 و برد یزرشک رژ سمت به را دستش دیترد با..دیکش

 قلوه لبان ی رو  آن رنگ  دنید با..دیکش لبانش یرو

  کند پاک را آن کرد قصد تا و شد مانیپش اش یا

 !ادیم  بهت یلیخ! ا ینکن پاک! نه: گفت دیمروار



 

: گفت و انداخت خود به یگر ید نگاه دیترد با رهاورد

 ! پررنگه یلیخ  آخه

 

 !گهید هی باشه،مهمون_

 

 دست چند..کرد باز را کمد  در و کرد رها  را دستمال

 کدومشون نایا نیب: گفت و گذاشت تخت یرو لباس

 ! خوبه؟

 

: گفت ها لباس کردن رو و ریز یکم از پس دیمروار

 محشر..اد یم شتمیآرا به! خوشکله یل یخ قرمزه نیا

 !یش یم

 

 ساده یراهنی پ..برداشت را  رنگ قرمز راهنی پ رهاورد

 باز یادیز که بود اش قهی اش یبد  تنها..کیش و

 !بود

 



 ... چطوره  تنت تو نمیبب  بپوش_

 

 !د؟یمروار _

 

 او که اتاق در   پشت از دانا یصدا دنیشن  با دیمروار

 !بله؟: داد جواب زد  یم صدا را

 

 ! لحظه هی ایب_

 

 کارمیچ نمیبب برم: گفت رهاورد به خطاب دیمروار

 ! گردم یبرم بپوش نویا تو! داره

 

 ...گذاشت ال مهین را در و شد خارج اتاق از
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 بودن ال مهین از خبر  یب و حواس یب رهاورد

 آن به پشت  و آورد در را شلوارش  و کیدر،تون

 ...ستادیا

 

 خم که او دن  ید با گذشت  یم در یجلو از  که کوروش

 شی سرجا  بردارد تخت ی رو از را لباس تا بود شده

 ینم و بود او به پشت  صورتش..شد خکوبیم

 ...ندیبب  را او توانست

 

 و داد قورت را دهانش آب  او نقص یب  اندام دنید با

 لعنت: کرد  هو را نفسش و بست را چشمانش  کباری

 !کنه یم ی رقصون گربه داره که طونیش اهیس دل بر

 

 که پیز سمت به را دستش و دیپوش را لباس رهاورد

 !دیرس ینم آن به اما برد بود لباس پشت

 

 !یلعنت: زد یغر رلبیز

 



  آرام و سست ییها گام با او یتقالها دنید با کوروش

 ...ستادیا او پشت و گذاشت اتاق داخل به پا

 

 ساکن وارید یرو او ی جثه ی هیسا دنید با رهاورد

 ...ماند

 

 یب و گذاشت او کمر یرو را داغش دست  کوروش

  دلربا یآبشار مانند که را  او یموها یآرام به و حرف

 ... زد کنار بودند کرده احاطه را گردنش اطراف

 

 قالب هم  در را دستانش و کرد حبس  نفس رهاورد

  کنترل را جانشیه بتواند تا فشرد هم به محکم و کرد

 !ندهد دستش کار و کند

 

 کمرش یگود  و کتف به کوروش  یها دست  تماس از

  کرد یم  احساس..گشت یم بر و رفت یم نفسش

 ! گذارند یم پوستش یرو بر داغ زغال

 



 سپس د یکش باال را پیز یقیعم نفس با کوروش

 مانند را ها  آن و برد او یموها  سمت به را دستش

 ... کرد رها دورش قبل

 

  دنید با کوروش..برگشت سمتش به مکث با رهاورد

  و دیکش دندان ریز به را  لبش ی گوشه لباس ی قهی

 ...کرد رها هیثان  چند از پس

 

 سرخ لبان  دنید با و شد رهی خ او یبای ز ی چهره به

 دیدرخش یم  یلعاب و رنگ خوش انار  همچون که او

 ...گرفت شدت قلبش ضربان

 

 با و برد او ی گونه سمت به را دستش اریاخت یب

  رهاورد قلب  ضربان حال..کرد نوازش را آن اطیاحت

 ! بود گرفته دنیتپ  یبنا زین

 

 و آمد نییپا او ی گونه از  کوروش گر  نوازش دست

 شاهرگ زدن نبض توانست یم..نشست گردنش یرو

 ... کند حس دستش ر ی ز را رهاورد



 

 نییپا و کردند لمس را او ی ترقوه استخوان دستانش

 بیدلفر که او  ی نهیس چاک سمت به دستش..آمدند تر

  آخر  ی لحظه در که رفت ی م بود زده رونیب لباس از

 ...نشست شیبازو  یرو و داد ریمس رییتغ

 

 یم جلوه بایز تینها یب او عاشق نگاه در زن نیا

 یجنگل  چشمان.. شینازها و ها  یدلبر..کرد

  نشیبلور بدن و ختیر یم عسل آن از که لبانش..اش

  وانهید قصد همه و همه..دی درخش یم الماس مانند که

 !بود ناز ی یاله  زن نیا..داشتند را او کردن

 

 یا تقه با که دیکش جلو  سر شده او چشمان  محسور  

 ...دندیپر جا از دو هر در به

 

 !میفتیم راه م یدار ما! د؟یا آماده  ها  بچه_

 



 تا گذاشت کوروش ی نهیس  یرو را دستش رهاورد

 هم ما زمیعز آره: گفت  و ردیبگ فاصله او از یکم

 !تمومه  کارمون
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  رد رهاورد..کرد یم نگاه او به رهیخ هنوز  کوروش

 لباسش ی قهی به که کرد دنبال را او نگاه

 یادیز اش قهی باشد نیب  واقع بخواهد خب؛اگر ..دیرس

 ! بود باز حد از

 

 در گرفت میتصم و کرد سر  یمیضخ نسبتا ری حر شال

 اش نهیس  یرو حداقل تا اوردیدرن را شالش  یمهمان

 ...بپوشاند را

 

  تینها یب خودش بود نزده یحرف کوروش که نیهم

 مانند توانست یم! بود احترام قابل  رهاورد یبرا



 را او و اندازدیب راه هوار و داد گرید یها  یلیخ

 از دی بگو یحت ای کند لباسش ضی تعو  به مجبور

 !ستین ی خبر  یمهمان

 

 یدختران هستند هم هنوز  اما است زیانگ غم باورش

 که یپسران..دهند یم حیترج  را یرتیغ  یپارتنرها که

 رو موهات» ندیگو یم و کنند یم کلفت صدا جهت یب

!  چرا؟!« بردار لیپروفا از رو عکست!« »تو بکن

  از ها یباز یرتیغ نیا که است نیا باورشان چون

 پسرها چون! رندیگ یم نشات داشتن دوست و عشق

 ینم! شناسم یم خوب رو همجنسام من» ندیگو یم

 فقط تو! نهیبب یکس خودم  جز رو هات ییبا یز خوام

 !شود یم آب دلش در قند دختر  و!« یمن مال

 نیمقابل،ا طرف دادن رییتغ و کردن محدود نیا اما

 یآزاد گرفتن و یاعتماد یب نیتحکم،ا  و یگر کنترل

 ! ست ین ییبایز اتفاق اصال تیواقع در..طرف

 ! کند؟ یم چکار  بشود شوهر  یرتیغ پارتنر

  مرد و ندارد یمنف یمعن تنها رتیغ ندیگو یم یبرخ

  در اما! فالن و دارد را اش یزندگ و زن  یهوا یرتیغ

 که تیحما و عشق یرو  دینبا که است نیا قتیحق



! میبگذار رتیغ برچسب ندارد هم تی جنس به یربط

  به یربط و است عاشقانه داشتن را گر یکدی  یهوا

 نفر کی  میباش داشته دوست که نیا! ندارد رتیغ

 چقدر ما که دهد یم نشان باشد داشته رت یغ ما یرو

 میدار دوست و میناآگاه خودمان حقوق و حق از

 عشق و میبخر  جان  به را ها شهیکل و ها ضیتبع

 !م یکن شانیمعنا

 !احترام و یبرابر یعنی عشق

  یدان یم که یدار اعتماد آنقدر مقابل طرف به نکهیا

 را تو ی  خواسته و گذارد یم احترام تو به زین او

 را آن و فهمد یم یاوریب زبان به یحت  آنکه بدون

 رتیغ اسم به  یکاور و زور با نکهیا نه! کند یم اجرا

 !یکن لیتحم او به را آن

  به اش یزندگ مراحل ی همه در زن کی ! است درست

  به ینوجوان و یکودک در! دارد ازین مرد کی  تیحما

!  همسر تی حما به هم یجوان  در..برادر و پدر تیحما

 باشد تو به  حواسش یعن ی! احترام یعن ی تیحما اما

 تو به آنقدر! کند یکار به مجبور را  تو آنکه بدون

 بدهد دست تو به بودن ملکه  حس که بگذارند احترام

 !خدمت در و گوش به حلقه زیکن کی نه



* 

  و بزرگ عمارت یرو به رو  کوروش ن  ی ماش توقف با

  مراسم نظر به..کرد نگاه اطراف  و دور به  یرنگ اهیس

 ،جمعیشلوغ نیهم ی واسطه به! آمد یم یشلوغ

 ! بودند شده پارک کوچه  در ها نی ماش از یریکث

 

  کوروش..شدند ادهیپ ن یماش از کوروش همراه به

  او چشمان به ینگاه با..گرفت او سمت به  را شیبازو

 در سمت به و کرد حلقه آن دور را ش،دستشیبازو و

 ...رفتند یورود

 

  یورود در   یجلو که یخدمتکار  به را شانی ها لباس

 ... دادند بود ستادهیا

 

 و زن از پر که اطراف و دور به ینگاه با دیمروار

 !خبره چه! اوه: گفت بود انسالیم و جوان مرد

 



 انداخت اطراف به ینگاه  یظیغل اخم با کوروش

 به را او و کرد حلقه رهاورد کمر پشت دست سپس

 ...کرد تیهدا بود سالن ی گوشه در که یزیم سمت
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  برهنه مهین اکثرا که مراسم یها زن دنید با دیمروار

: گفت و گرفت  دانا یپهلو از  یشگونین حرص با بودند

ر هر پس   هم خبرا نیا جاها،از نجوریا یومدیم  یس 

 !آره؟ یکرد ینم رو و بود

 

 ... داد تکان او  یبرا یسر و دیخند  رهاورد

 

 یمهمون! کنه یم فرق یکی نیا! نه: گفت یجد دانا

  ویکی نیا یول داشتن یکار  ی جنبه شتریب یقبل یها

 ! اعلم للّا 



 

  رهاورد که دییپا یم را اطراف  یاریهوش با کوروش

  کوروش به قدش تا شد بلند پا ی پنجه یرو یکم

 برم دیبا من کوروش: گفت آرام گوشش ریز..برسد

 ! توالت

 

 که دانا و  دیمروار به رو و داد تکان ی سر کوروش

 یبرم االن ما: گفت کردند یم َکل َکل و  بحث هنوز

 ! میگرد

 

 دیکش خود دنبال به را رهاورد دانا،دست سر   تکان   با

 ...دیپرس را  توالت آدرس و رفت خدمتکار سمت به و

 

  قرار گهیهمد کنار اتاق تا سه  باال دیبر که پله راه از_

 ! هیبهداشت  سیسرو یاول همون! داره

 

  به رهاورد با ..کرد یتشکر و داد تکان ی سر کوروش

  ینگاه و کرد باز را توالت در..رفتند باال ی طبقه

 ...انداخت آن درون به یسرسر



 

  منتظر رونیب من..برو ایب : گفت و کرد رهاورد به رو

 !مونم یم

 

 ...شد داخل و داد تکان یسر  رهاورد

 

 ما» داد امیپ ایک به و درآورد  را لشی موبا کوروش

 دنیشن با که رفت جلو یکم!« ؟یایم یک   میدیرس

 ...شد کنجکاو نفر چند صحبت  یصدا

 

 ... چسباند  اتاق در به را سرش

 

 نیا که میینجایا امشب! جان یمنصور نباش  نگران_

 ! کنار میبزن رو ها  جوجه

 

 کار عامر جناب واال: گفت یم که آمد یمنصور یصدا

 پنج ستویب_ست یب االن من!  شده کساد هم ما یکاسب و

  فکر  هی دیبا! روش نشد که نیا یول نهیا کارم که ساله



 نیا شما قول به دینبا نیبنابرا! کرد راجبش یاساس

 !گرفت کم دست رو ها  جوجه

 

  و بود کرده خطاب عامر را او یمنصور که یمرد

: گفت باشد معروف عامر   همان زد یم حدس  کوروش

 ! جان؟ کامران یندار ینظر  شما

 

 !جناب بگم یچ  واال نه_

 

 االن تا کنم یم فکر..رونیب میبر پس خب  یلیخ_

 !باشن اومده همه  دیبا گهید

 

  اگر..کرد اطرافش  و دور به ینگاه عجله با کوروش

  دندید یم را او شود خارج سالن نیا از  خواست یم

 ! بود سکیر نیبنابرا

 

 داخل و کرد باز را آن تعلل یتوالت،ب در به ینگاه با

 ... شد



 

  دنید با که بود دستانش شستن حال در رهاورد

 یحرف کرد باز دهان تا..شدند گرد چشمانش کوروش

 و گرفت را او دهان یجلو  دستش با  بزند،کوروش

 خود ینیب و دهان  یجلو را اش اشاره انگشت

 ...گذاشت

 

  که کرد ی م نگاه حرکاتش و او به تعجب با رهاورد

 برم دیبا من: دیرس گوش به رونیب از کامران یصدا

 ! سیسرو
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 !نییپا میر یم ما برو تو..نجاستیا: گفت عامر

 

 ...چرخاند را  در قفل صدا و سر یب و ع ی سر کوروش



 

 دیکش نییپا را  در رهیدستگ و گذاشت جلو قدم کامران

 که نیا: گفت عامر به رو در بودن  قفل دنید با و

 ! قفله

 

 ! اونجاست؟ یکس : گفت و زد  در به تقه دو

 

 گذاشت رهاورد یپا یرو را  شیپا حواس یب کوروش

 ... کرد ی آرام ی ناله درد  از اریاخت ی ب رهاورد که

 

 در پشت از و دیخند ناله یصدا دنی شن با کامران

 !گرفتن؟ ازتون رو  خونه مگه داداش: گفت

 

 !  میبر ایب جان کامران: گفت عامر و داد تکان یسر

 

 ...شدند دور آنجا از و دیخند دوباره کامران

 

 ! نه؟ بود کامران یصدا اون: دیپرس َشک با رهاورد



 

 از تو: دیپرس دیترد و تعجب سر از یاخم با کوروش

 !ش؟ی شناس یم کجا

 

 ! پسرعممه_

 

  یا لحظه یب..دندیپر باال تعجب از کوروش یابروها 

  تو بگو گرفت سراغمونو یکس: زد امیپ  دانا به مکث

 !باغن

 

 !ی بود نگفته حاال تا: دیپرس رهاورد به رو

 

 !؟یشناس  یم کامرانو تو مگه_

 

 دست  ! آره: گفت و داد تکان  دیتائ به ی سر کوروش

 !بمونهیرق راست  

 



 من! نطوریا که: گفت و  انداخت باال ییابرو رهاورد

 ! نتمیبب خوام ینم آخه االن؟ کنم کاریچ

 

 !کرد شیکار شه ینم گهید_

 

  اطراف و دور کردن چک از  پس و چرخاند را در قفل

 یم و ننمونیب یم نیی پا میبر پله راه از اگه: گفت

 !میبر گهید راه هی از دیم،بای بود باال فهمن

 

  کی تنها..نبود  یراه اما کرد  چک را گرید یها  اتاق

 نییپا طبقه  اتاق   بالکن   با اش فاصله که بود پنجره

 ...بود کم نسبتا

 

 به را خودشان راه نیهم از دیبا! نداشتند یا چاره

 ... رساندند یم باغ

 

 شه یم تی زیچ هی: گفت فاصله به ینگاه با رهاورد

 !ادهیز  ش ها،فاصله



 

 با و گذاشت وارید یرو را شیپا اطیاحت  با کوروش

 ...رساند بالکن  ی لبه به را خودش بال و زور هزار

 

 و کرد بلند رهاورد سمت به  را دستانش و دیکش یهوف

 !رمتیبگ کن زونی آو رو خودت پشت به: گفت

 

 ینم: گفت و  انداخت ارتفاع به ینگاه ترسان رهاورد

 !مایریم یم م یفتیم دوتامون نمیسنگ! شه

 

 با من یعنی! نمیبب بدو: گفت و دیخند مردانه کوروش

 !ام؟ینم بر تو پس از کلیه نیا

 

 نییپا  را خود آرام آرام پشت د،بهیترد با رهاورد

 ... دیکش
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 مانند و کرد حلقه او کمر پشت را دستش کوروش

 و دیکش نییپا کهوی را  او وزن سبک یعروسک

 ...کرد پرت بالکن داخل به  را خودشان

 

 را دستش و زد یآرام غیج او حرکت    رهاورد،از

 ... کرد حلقه گردنش دور محکم

 

 ختهیر صورتش در که را او یموها  کوروش

 !؟یخوب : دیپرس و زد بودند،کنار

 

  فکر: گفت نفس نفس با و داد تکان یسر  رهاورد

 ! افتادم کردم

 

  زمزمه آرام شدو رهیخ او چشمان به لبخند با کوروش

 !یفتیب تو بذارم اگر رمیبم من: کرد

 



  آن با کوروش حرف آن..خت ی ر فرو یُهر رهاورد قلب

 یم نیسنگ  بود،قلب زده لب که احساس از حجم

 دور دستش ی حلقه اریاخت  یب..زدینر فرو  تا خواست

 ... شد تر محکم او گردن

 

  بالکنش در آنها که  یاتاق در شدن باز یصدا با

 ...شد گرد شانیهردو  چشمان بودند،همزمان 

 

 و خود انیم  را رهاورد و آمد خود به زودتر کوروش

 ... کرد محصور  وارید

 

 رهیخ بودند شده اتاق وارد که یزوج به  وارید کنار از

 ! فرستاد خود  اقبال به یفحش رلبیز و شد

 

 کوروش..بود  آمده بند اشان یکینزد از رهاورد نفس

 گردنش به که را رهاورد ی شده تند یها نفس

  شد یم باعث و کرد یم کردند،حس یم برخورد

 ...کند داغ بدنش

 



  چشمانشان  گرید اتاق،بار درون یصداها دنیشن با

 و گذاشت او  ی نهیس یرو را دستش رهاورد..شد گرد

 درون به و ببرد وارید کنار به را سرش کرد قصد تا

 یشاک و دیچسب را او سفت بکشد،کوروش سرک اتاق

   ؟یکن یم کار یچ: زد لب

 

  اتاقو داخل خوام یم: زد  لب جانب به حق  رهاورد

 ! خب نمیبب

 

 !نمیبب بدو! نداره دنید: گفت  یجد کوروش

 

 چهره دنید با کوروش..دیبرچ لب ناخودآگاه رهاورد

 که بود دهیبرچ لب بامزه آنقدر..گرفت اش خنده او ی

 ! است ستادهی ا شیرو به رو نیدلو انگار

 

  گرفت،رهاورد یم اوج که ها ناله یصدا دنیشن با

 آب و  دیدزد بود رهی خ کوروش به که را  نگاهش

  کیبار یجاها به کار ایگو..داد قورت را دهانش

 !بود شده دهیکش



 

  نیا یجا نجایا ناموس یب  اَه: زد غر رلبیز کوروش

 !  آخه؟ کاراس

 

 ُگر صداها آن و کوروش به یکینزد  از که رهاورد

 یسع و گذاشت او ی نهیس  یرو را بود،دستش گرفته

 ...ردیبگ فاصله او از یکم کرد

 

 !گرمه چقدر شم یم خفه دارم: زد لب آرام

 

 یمقدار و کرد نوازش را او دست  پشت کوروش

 ی نهیس در نفس که آنقدر..ستادیا او  به کترینزد

 ...دیرس صفر به شان فاصله و  ماند دخترک

 

 اش گونه کوروش  و خواباند پلک استرس با رهاورد

 ... دیکش قیعم نفس و چسباند او ی گونه به را

 



  کنترل گرید دیچیپ مشامش در که تنش عطر یبو

 ... شد  سخت نفسش
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 رونیب دهان  از که ینفس..شدند  داغ رهاورد یها  پلک

 را کوروش گردن بتواند که بود گرم یآنقدر داد

 کف از طاقت کوروش که بود داغ یآنقدر! بسوزاند

 و بفشارد سفت دستش دو هر انیم را او کمر و بدهد

 ...ببرد فرو او گردن یگود در را صورتش

 

 را دستش..نداشت یمساعد حال هم نطوریهم  رهاورد

  کن ولم: کرد پچک پچ و گذاشت  کوروش یبازو یرو

 ...من..کوروش

 



 اش چانه و گردن یرو که یلب..آمد بند شیصدا

  شیصدا راه  شد شیها لب قفل و آمد باال و شد دهیکش

 ...آورد بند را

 

 یب کوروش قدرت پر بازوان انیم و شده کرخت تنش

 ... بود مانده جان و حال

 

 در که یا زهیغر وجود با..کرد ینم اش یهمراه

 هم باز زد یم دلش،دل سر   و دیکش یم زبانه  وجودش

 یم آشفته  را الشیخ که بود اش نهیس در یزیچ

 ... کرد

 

 خواستن دوباره از..دیترس یم شدن عاشق دوباره از

  یحس نکهیا با..داشت واهمه شدن زده پس دوباره و

 به راه نیا و افتد ینم اتفاق نیا که گفت یم دلش ته

 دخترک..شد ینم دل کی هم باز شود ینم  ختم  راههیب

 سمانیر از! خب بود دهیمارگز ظرافتش ی همه با

 !دیترس یم هم دیسف و اهیس

 



 خود به را  او حال یب جسم  حال همان در کوروش

  یها لب و کرد او گردن قفل را اش پنجه و فشرد

 ...فشرد او نفس یب و سرد یها لب به را اش تشنه

 

  و اقیاشت اما  باشد طرفه  کی ها گرفتن کام نیا دیشا

 یم حس رهاورد بازدم و دم در را جانیه

 انگار..بود َشک با همراه رهاورد یها واکنش..کرد

 ! نه هم و خواست یم هم

 

  رهاورد و آمدند خود به در شدن بسته و  باز یصدا با

  هول عقب به را او یکم و شد جدا  او از عجله با

 ... داد

 

 نفس با که  رهاورد به و  خورد  تلوتلو یکم کوروش

 رهیخ بود شده پخش لبش دور یکم که یرژ و نفس

 ...ماند

 



  بدون بود شده یخال که  اتاق به ینگاه با رهاورد

 رو به را خودشان انیم ری گ نفس یها لحظه  آن آنکه

 !شد رید..میبر ایب: گفت اوردیب

 

 ! شده  پخش رژت_

 

 دیکش لبانش دور به یدست شرم و خجالت  با رهاورد

 !  نه ینطوریا: گفت و دی چسب را او مچ کوروش که

 

 یم پاره لبات : کرد زمزمه و شد رهیخ  او چشمان به

 ! شه

 

 یآرام به و کرد خارج خود بیج از ی زیتم دستمال

 ...کرد زیتم را  او لبان دور

 

 ! شده قرمز خودتم یلبا: گفت شرم با رهاورد

 



  رهاورد که شد رهیخ او چشمان به طنتی ش با کوروش

 ! نکنا نگاه یاونطور : گفت و دیکش یپوف

 

 خودش لبان و انداخت باال یا شانه و د یخند کوروش

 ... کرد زیتم هم را

 

 یم میبر نجایا از..نییپا میبر دیبا گهید طبقه هی_

 !مینبود باغ تو فهمن

 

     🪐 

 370_پارت#                 هفتاد_صدویس_پارت #

 

 

 ین یی پا اتاق بالکن به را خود  قبل بار مانند

  ها بالکن که بود نیا در ها اتاق یخوب ..رساندند

 از پس و رفتند باغ به..بودند هم به  کینزد بایتقر

 ... شدند سالن وارد  هم با ظاهرشان کردن مرتب

 



 دور که دندید را یمنصور و دانا و دی مروار دور از

 ... کردند یم صحبت هم با و بودند نشسته زیم کی

 

! مهندس جناب به به: گفت کوروش دنی د با یمنصور

 !بود رتونیخ ذکر

 

  و داد دست او هی اجبار یرو از و  یجد کوروش

 خودش..ند یبنش تا دیکش  عقب رهاورد یبرا یصندل

 ...نشست یصندل یرو  حوصله یز،بیم پشت زین

 

 زمزمه گوشش ریز و شد کینزد او به یکم رهاورد

 !کامرانه؟ سیرئ همون نیا: کرد

 

  رو یمنصور که داد تکان  دیتائ به یسر  آرام کوروش

 مهندس همراه: گفت یا گشاده لبخند با رهاورد به

 !ن؟یهست

 

 !هستن همسرم: گفت رسا ییصدا با و  یجد کوروش



 

 ! ؟یچ_

 

 ... گفت را نیا بود آمده لحظه همان که کامران

 

 ... کرد سالم آرام  او به ینگاه با رهاورد

 

 !  االن؟ گفت ی چ: دیپرس تعجب با کامران

 

  که کرد یم نگاه او به سکوت در تنها رهاورد

 !افخم؟ مهندس دینیش ینم: گفت یجد لحن با کوروش

 

 نگاه و نشست یصندل یرو یج یگ با کامران

 ... گرداند کوروش و  رهاورد نیب را  سرگردانش

 

 با لحظه  هی تو: گفت رهاورد به رو و  اوردین طاقت

 !ایب من

 



  خواست تا کوروش..برخاست  جا از  زودتر خودش

  خاطر نانیاطم  با بزند،رهاورد یحرف و کند باز دهان

  یزیچ: گفت و گذاشت  او ی شانه یرو  را دستش

 ! گردم یبرم ست،زودین

 

 ستادهیا او انتظار به دورتر یکم که کامران سمت به

 به رو  و خورد،رفت یم را شیالیتک  شات و بود

 ...ستادیا شیرو

 

 به بود آن نیب الیتک شات که یدست همان با کامران

 به که یاون بود نیا پس: گفت و کرد اشاره  کوروش

 !یستاد یا همه یجلو  خاطرش

 

 یباشد،نم داشته مشکل  کوروش با که هم چقدر هر

  ن«یا» را او که بدهد را اجازه نیا کامران به توانست

 !کند خطاب

 

 !داره،کوروش اسم: کرد  زمزمه یجد رو نیا از

 



 مطمئن: گفت و رفت ش یپ یقدم حرص با کامران

 !شناسم  یم تو از بهتر رو اون باش

 

!  کامران بزن تویاصل حرف: گفت حوصله یب رهاورد

 !بگو تهشو

 

  تیباز یکل معلومه االنشم  نیهم! رذله آدم اون_

 !  ؟ی د یم ادامه باهاش  یدار چرا گهید..داده

 

 ! مربوطه خودم به فقط و فقط من ی  زندگ_

 

! بزن حرف یمنطق آدم مثل: گفت تیعصبان با کامران

 خود   به فقط نفر هی یکارا که ستین اروپا ناف   نجایا

 ! باشه داشته ربط طرف

 

  یعصب چشمان در را  چشمانش حرص  با رهاورد

  محکمه لیدل باش مطمئن: گفت و  دوخت کامران

 یچ دیفهم ینم اصال تو امثال و تو که دارم یپسند

 ! هست
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  یبگ یخوا یم نکنه ه؟یچ: گفت پوزخند با کامران

 ؟یعاشقش

 

 !هستم: گفت محکم مکث یا لحظه یب

 

 ...دیلرز کامران پشت

 

  را قدم نی اول تا و برگشت او به توجه یب رهاورد

 را او ضرب  به و دیچسب را او یبازو برداشت،کامران

  ییکهوی  حرکت از رهاورد..برگرداند  خود سمت به

 ...شد چپ شیپا و دیترس اش

 



 نیا بود،با ها  آن ی  پ   حواسش دانگ شش که کوروش

 پوزخند با یمنصور که برخاست  جا از  کامران حرکت

 نیب رو مشکالتشون بذار! مهندس نزن جوش: گفت

 ! کنن  حل خودشون

 

 مردک نیا دست ی مضحکه که بود مانده نشیهم

 ! شود  جوهرلق

 

  نشانه یمنصور سمت به را اش نشسته خون به نگاه

 ...کرد ینینش عقب ناخودآگاه او که گرفت

 

 کامران زور پُر دستان از  را شیبازو ضرب با رهاورد

  به ییدختردا کن فراموش هم تو: گفت و دیکش رونیب

  و ایرو مثل منم کن فکر اصال! یدار رهاورد اسم

  نیا صالح یبرا داشتم فقط نیا از قبل تا! ُمردم مایر

  یبرا کمی  خوام یم االن یول کردم یم یزندگ اون و

 !  کنم یزندگ شوهرم و م  بچه و خودم

 



 فاصله او از کامران چشمان به یبُّران و زیت نگاه با

 ... افتاد راه به زشانیم سمت به و گرفت

 

 از که کامران سمت به یز یآم هشدار نگاه با کوروش

 عقب رهاورد یبرا را یبود،صندل گراشان نظاره دور

 ...نشست رهاورد و دیکش

 

 ما کامران   آقا انیآشنا از دیبود نگفته: گفت  یمنصور

؟! دیهست  ! خانم 

 

 ! زرگر خانم: کرد زمزمه  یجد کوروش

 

  تکان یسر و انداخت باال را شیابرو  یتا یمنصور

 ! زرگر خانم  !  بله بله: داد

 

 از رو ما کامران دینگفت: داد ادامه رهاورد به رو و

 ! د؟ی شناس یم کجا

 



ل..کرد ینُچ کالفه کوروش  !مردک نبود کن و 

 

 خودمون به کنم یم فکر: گفت تُخس و یجد  رهاورد

 !  مربوطه

 

 قصد البته: کرد زمزمه  یموذ و انداخت باال ییابرو

 !ندارما  جسارت

 

 یا خنده با..دیماس لبانش  یرو یمنصور  لبخند

  آخه! نه: گفت و کرد جور  و جمع را خود یکم یتصنع

 کار من با  که هست یسال چند جان کامران نکهیا نه

 !بود جالب برام..کنه یم

 

  بهتون  خودش پس: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

 !گه یم

 

  و زد رهاورد نیریش حرکات   به یپوزخند کوروش

زه: کرد  زمزمه رلبیز  !و 



 

  منظور به  دیکوب رهاورد  یپا هی زیم ری ز از دیمروار

 ...نکند بحث یمنصور  با نیا  از شیب نکهیا

 

 !سالم_
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 ...برگشت صدا  صاحب سمت به یهمگ نگاه

 

 فشرده ُمشت در قلبش ایدر دنید با رهاورد

 !روباه دخترک..شد

 

 گفت کیعل را او سالم که بود یکس نی اول یمنصور

  یرو به رو که را خودش  کنار یصندل او به و

 ... داد شنهادی پ را بود رهاورد و کوروش



 

  راهنیپ کی..گرداند او یپا  تا سر را نگاهش رهاورد

 پشتش و نیآست  یرو که بود دهیپوش کوتاه یمشک

 انصافا قرمزش شیآرا..بود شده استفاده نما بدن تور  

 ... بود کرده جذابش و آمده او به

 

 هم در را دستانش یخودخور و حرص  با رهاورد

 نباشد ملموس اش یعصب رفتار کرد یم  یسع..چاندیپ

 به و برگرداند را شی رو..کند حفظ  را ظاهرش و

 رهیخ بودند دنیرقص مشغول سالن وسط که یافراد

 ... شد

 

 دیمروار که کرد یم نگاه  ایدر به اخم بد کوروش

 !دمتی ند وقته یلیخ جون؟ ایدر یچطور : دیپرس

 

 هی: گفت و زد کنار را صورتش  یموها ناز پُر ایدر

 ! زمیعز رمیدرگ که مدته

 

 ! دیاومد خوش  یلیسالم،خ_



 

 شوکه عامر دنید با و برگشت صدا سمت به رهاورد

 !  بود شده یا  منتظره ریغ شب چه! شد

 

  رهاورد به یوقت و و داد دست تکشان تک با عامر

 !رستگار خانم: گفت جانیه با دیرس

 

 پشت یا بوسه و کرد بلند را او دست و  دیخند سپس

 ...نشاند آن

 

  به چشم ی گوشه از و دیگز لب نامحسوس رهاورد

 ُمشت رانش کنار کوروش دست..کرد نگاه کوروش

 مردک فک   یپا را مشتش داشت لیم چقدر..شد

 مسابقه روز از را  او منحوس ی چهره..بکوبد

scarry makeup نیا به را دخلش اما..داشت ادی به 

 با را  او یها حرف که البته! دیفهم ینم مراسم

 حدس توانست یم و بود دهیشن کامران و یمنصور

 یمهمان نیا یاصل یها  مهره از یک ی او که بزند

 !است



 

 !نمتیب یم  نجایا که خوشحالم  یلیخ_

 

 آصف: گفت رهاورد به  اشاره با و یمنصور  به رو

 که هستن ییمورها یگر ن یبهتر از یکی  شونیا جان

 ! میداشت یهمکار باهاشون

 

 ! زرگر جناب همسر نطوریهم و! بله: گفت  یمنصور

 

 دهیپر  باال یابرو با و کرد نگاه کوروش به عامر

 داشتن  بابت زرگر جناب گم یم کیتبر! بله: گفت

 !ی هنرمند و بایز  همسر نیچن

 

 کرد حلقه رهاورد کیبار کمر دور را دستش کوروش

 !ممنون: گفت یجد و چسباند خود ی نهیس به را او و

 

 از: گفت و نشست ا یدر کنار   ی  صندل یرو عامر

 ! د؟یبرد لذت یمهمان



 

 ...وستیپ  ها آن جمع به و دیرس هم ای ک لحظه همان

 

 !د؟یهست شما مراسم ن یا صاحب پس: دیپرس دانا
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  بمونم ناشناخته دادم حیترج ! بله: گفت و دیخند عامر

 !موقعش به تا

 

 پس: دیپرس و شد رهیخ او  به یاریهوش با کوروش 

  صاحب شما مگه د؟یشد زی سوپرا رهاورد دنید با چرا

 دعوت رو رهاورد دیبا شما مسلما   د؟ی ستین یمهمون

 !دیباش کرده

 



:  گفت نفس به اعتماد با  ببازد را خود آنکه  یب عامر

 مهندس کردن آماده جان  آصف رو مهمونا ستیل

 ! زرگر

 

  به جا شیجا در یکم و کرد یا سرفه  تک یمنصور

: زد طعنه افتاده باال یابرو یتا با کوروش..شد جا

 !  شناخت ینم  رو رهاورد  هم یمنصور جناب  که جالبه

 

 یرو لبخند..شد رهیخ  ها آن به زیر چشمان  با دانا

  رهیخ او به یسوال کوروش و دیماس  عامر لبان

 کاسه کی در  یمنصور با دستش که دانست یم..شد

 !است

 

  جالبه: گفت  عامر به خطاب و زد هیتک یصندل به دانا

 !میدیند رو شما  حال به تا

 

  صاحب من! بله: گفت و شد جا به جا یکم عامر

 کشور از خارج و رانیا در  شرکت نیچند

 دیشناس یم هم همتون که  یمعروف یها  شرکت..هستم



 یبرا..کنم تشونیریمد تونم ینم یل یدال بر بنا اما

 !دمیبرگز ها  اون از کی  هر یبرا یرعامالنیمد نیهم

 

: گفت بود ُرک و یجد کارش در شه یهم که دانا

  یچ ها  بپاش و زیبر و یمهمون نیا  از خب؛هدف

 بوده؟

 

 ... کرد اشاره دورواطراف به ابرو و چشم با و

 

 !ادیم خوشم  ُرک یها آدم از: گفت و دیخند عامر

 

 تمام یبرا: گفت و کند پوست خود ی برا یا وهیم

 !دارم شنهادیپ هستند نجایا که یداران شرکت

 

 تنگ که یچشمان  با کوروش..شد رهیخ عامر به ایدر

 ...کرد نگاه او به بود شده

 



  با را پرتقال،دستانش از یا پَره خوردن از پس عامر

 شرکتتون سهام من : گفت و کرد پاک دستمال

 تمام! شیاصل متیق از باالتر  درصد ۱۵ با! دارمیخر

  سابق مثل  تونن یم.. و ن یمعاون و ریمد از اعم کادر

 ! بدن ادامه کارشون به

 

 به لبانش کم کم و دیپر باال تعجب از کوروش یابروها 

 زد عامر یبرا یدست..زد قهقهه و آمد کش طرف دو

  رو اروی نیا ی  ساق: گفت رهاورد گوش ریز ایک و

 ! خوام یم زنده

 

 شنهادیپ نی ا ما دیکن فکر شده باعث یچ و: گفت دانا

 !م؟یکن یم قبول رو

 

 یلیدل همون به: گفت و  زد لبخند یخونسرد با عامر

 ! دمیخر رو شرکت سه سهام االن نیهم که

 



 رو بحث نیا بهتره: گفت یجد لحن با کوروش

 یم سر م حوصله داره  متاسفانه! میکن تموم نجایهم

 !ره

 

 نجایا قرارداد افتیدر یبرا ما: گفت و برخاست  جا از

 !رسوندن عرضمون به اشتباه ایگو اما میاومد

 

 ...شوند بلند تا کرد اشاره هیبق به رو

 

 میدار  زرگر جناب ا : گفت و برخاست جا از عامر

 !لطفا دینیبنش! می کن یم صحبت

 

 یگفتن: گفت و دیکش کتش به یدست تیجد  با کوروش

 ما یول تونینواز مهمان بابت متشکرم..شد گفته ها

 !میبر دیبا
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 رونیب  یمهمان از عامر یاصرارها تمام خالف بر

 ... زدند

 

 یکی نیا که گفتم بهت: گفت عامر به رو یمنصور

 !داره فرق

 

:  گفت نانیاطم با و داد  تکان یسر پوزخند با عامر

 !داره یمتی ق هی یآدم هر

 

: گفت شتریب دیتاک با و شد  رهیخ یمنصور چشمان به

 !یآدم هر

 

 !یاومد  خوش زمی عز: گفت و کرد ایدر به رو

 

 را دستش و زد او لبان به  یا بوسه و رفت جلو ایدر

 ...کرد حلقه او  یبازو دور



* 

 ابتدا تا  ستادیا کنار و کرد باز را خانه در کوروش

 ...شود  داخل رهاورد

 

  آرام یا ناله با و داد هیتک وارید به را دستش رهاورد

  نیاول یرو و آورد در را  بلندش پاشنه کفش کوتاه و

 ...نشست کاناپه

 

  را راهنشیپ یها دکمه و آورد در را  کتش کوروش

 ...کرد باز

 

: گفت و دیکش دردناکش یپا ساق به  یدست رهاورد

  زویچ همه خوام یمامانم،م دنبال برم خوام یم فردا

 !کنم فیتعر براش

 

  را نشیسرآست یها دکمه و داد تکان ی سر کوروش

 منم الزمه اگر! خوبه: گفت حال همان در..کرد باز

 !ام؟یب

 



 ...بزنم حرف  باهاش دیبا خودم اول! نه_

 

  رفتارش  دونم ینم: کرد کامل را اش  جمله بغض با

 !قبل؟  یبارها از بدتر! باشه خواد  یم یچ باهام

 

 هی قدر برم  قربونشون که  هم مادرها دل  !  بزرگه خدا_

 من وقت ساداتو،هر  خانم امرزهیب خدا ! شکهیگنج

 و اومد یم دیفهم یم  یحاج و کردم یم طنتیش

 من البته! رهی نگ باال بحثمون تا کرد ی م یونیپادرم

  تیترب یتو..نداشتم یآنچنان  بحث پدرم با وقت چیه

! زنه یم آخرو و اول حرف ،احترامیحاج  ی  خانوادگ

  به که آوردن بار یطور  رو ما سادات  خانم  و یحاج

 !می نکن یاحترام ی ب بزرگترمون

 

  عمو زن داستان البته: گفت میمر با بحثش یادآور ی با

  خراب منو ی  زندگ آگاهانه اون! کردا یم فرق میمر

 !کرد

 

 ...شد رهیخ او نیغمگ چشمان  به رهاورد



 

 رو تو..رانیا میکرد،برگشت فوت سادات خانم یوقت_

 ... دمیند که

 

  با! شدم داغون: گفت دل  ته از یتر واشی یصدا با

  تو نکهیا د  یام به اومدم نمیس یرو ن  یسنگ غم   اون

  یرو یتر نیسنگ غم   یشد  خودت اما یباش نمیتسک

 تو نبود   مقابل در سادات خانم دادن دست از غم! دلم

 ...شد کمرنگ

 

 همه: داد ادامه و برد  فرو بشیج درون را دستش

 فقط یول ساداته« بخاطر   کوروش شدن   آب» گفتن

  اوقات یگاه! نبود که وللّا  به! نبود که دونم یم خودم

  یم خودم به..وارید به بکوبم سرمو داشتم دوست

 و کرد یمعرفت یب که ؛اونیحساب  مرد   د  » گفتم

 ! دار نگه مادرتو یعزا حرمت الاقل تو..رفت گذاشت ت

 

 صاب دل   نیا یک   یول: گفت و انداخت باال یا شانه

 !بشه؟ بارش نیدوم اون که داد گوش حرفم به مرده
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  ینم..داد یم تکان تند تند  را شیپا استرس با رهاورد

  از حجم آن  دنیشن از..بشنود را او یها  حرف  خواست

 نیا تمام نکهیا از دیترس یم..داشت وحشت احساس

 یب را کوروش و باشد کرده یزندگ اشتباه را ها سال

 ...باشد گرفته فرزندش و خود از گناه

 

 گرفت را او  دست زد،کوروشیبرخ  جا از کرد قصد تا

 ! نیبش: کرد زمزمه  یجد و

 

 و کرد حس یب را او زانوان شیصدا  درون تحکم

 ...ندیبنش کاناپه  یرو دوباره شد باعث

 

 ! آخرشو تا اول از..یبشنو  حرفامو دیبا_



 

  تو و من کنه؟ عوض نمونیب رو یزیچ قراره مگه_

  نیدلو شدن رفتهیپذ از بعد که میگذاشت هم با یقرار هی

 ر  یغ مگه..میبش جدا  هم از هامون خانواده   توسط

 !نه؟یا

 

 آره! آره:  گفت و داد تکان یسر حرص با کوروش

  عیسر اونقدر! یدار شدن  جدا هول   فقط تو! میبش جدا

  یم پس راه نه گهید که یریگ یم میتصم فکر بدون و

 !شیپ راه نه و مونه

 

  بار کی کوروش تا گرفت آرام خود یجا   سر رهاورد

 ...بردارد قتیحق از پرده شهیهم یبرا

 

 او که دانست یم..داشت مان یا کوروش یی  راستگو  به

  در که هستند زهایچ از یبعض اما! ستین دروغ اهل  

  همه و زیچ  همه یرو به را چشمانت خودشان  زمان

 روز آن م یمر که یحرف مانند درست..بندند یم کس

 به خانه نیا ی گوشه در کوروش  و ایدر راجب



  یرو به را چشمانش او که شد باعث و زد رهاورد

 !بگذرد ها آن از و ببندد زیچ همه

 

 ... کرد  او معطوف را  حواسش کوروش یصدا با

 

 میرفت ییتنها سادات مامان و ل؛منیاوا اون_

  هی یحاج..شد اضافه بهمون هم ایک بعد کمی ..سیانگل

 با موقع اون نتونست  که داشت پاسپورتش تو یمشکل

 ...ادیب ما

 

 سادات خانم دکتر: گفت و چاندیپ هم در را دستانش

 ما..کنه عمل زودتر چه هر که بود نی ا بر اصرارش

 به فقط هم اون میبد هدر رو وقتمون  میتونست ینم

 بهمون دکتر عمل قبل! یحاج   پاسپورت   مشکل   خاطر

 یول شه یم راه به رو حالش عمل انجام با بود گفته

 گهید عمل تا دو دیبا گفت اومد بعدش! نشد نطوریا

 هفته سه بایتقر یزمان فاصله هی با یول! بده انجام هم

  بدن   و بگذره  اول یجراح نیا نقاحت دوران تا یا

ت کمی مامان  ! رهیبگ قُوَّ



 

 چرا پس..کرد یم نگاه او به متفکر و دقت  با رهاورد

  رهاورد به را  موضوعات ن یا از کی چیه زمان آن در

 ! بود؟ نگفته

 

  اومدن ایدر همراه به  یحاج فاصله نیا یتو_

  یحرفا دکترش..بود یسخت  یلیخ یروزا ..شمونیپ

  سکشی ر دوم یجراح  گفت یم..زد ی نم یدبخشیام

 فقط مامان بدن   دادن   جواب امکان و باالست  یادیز

 ! درصده 30

 

  با: داد ادامه بود شده پرده چشمانش یرو که یغم با

  یرییتغ یول شد انجام هم دوم عمل ی حاج تیرضا

 !نکرد جادیا یماریب روند یتو

 

  بغض شدت از شیصدا دیرس که حرفش ینجا یا به

 ... شد دورگه
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 رو خودشون که بدم خبر عموم  به گفت بابا_

  داغون اونقدر..بود نمونده برامون یدیام..برسونن

 عمو زن و  عمو! زدم ینم حرف کس چیه با که بودم

 بال و اال که کفش هی یتو کرد پاشو  یحاج دنیرس که

 و سر داشت آرزو مادرت..دیبش محرم ایدر با دیبا»

 یفرصت گهید که حاال.. نهیبب رو تو گرفتن سامون

 من!« حقشه  کیکوچ  یخوشحال هی نمونده یباق براش

  دمیکش عربده یچ وار،هرید تو کوبوندم  سرمو یهرچ

  برنامه  قبل از انگار! نرفت که نرفت یحاج َکت تو

 موضوع نیا از که یکس تنها و بودن خته یر  هاشونو

  خانم دونستم  یم من! بودم االغ من   نداشت یاطالع

 رضا ایدر و من  وصلت به یلیخ  دلش سادات

  اصال خدا بنده..اورداین زبون به چوقتیه  البته..ستین

 یم..شناختمش یم که من یول نداشت اخالقا نیا از

 !  گذره یم  یچ پاکش دل یتو دونستم

 



 با رفتم که  روز هی: گفت و دیکش سرش پس یدست

 مادر به عموم کنم،زن صحبت سادات خانم دکتر

 تو که حاال جان سادات» کنه یم لهیپ من ینوایب

!« رمیگ یم  حلقه  ها بچه  یبرا خودم یاحوال  ناخوش

 یم حلقه تا دو ره یم و رهیگ یم رخصت یحاج از

 !خره

 

  هتل دمیرس دیام ی روزنه با: گفت هم در  ی چهره با

 یسوم عمل» گفته دکتر  که کنم عنوان  خواستم تا و

  یحاج و دستم تو رفت حلقه هی دمید داره« وجود هم

 یعصبان که  هم چقدر هر! خوند رو تیمحرم ی غهیص

 نداشت یخوش حال که مادرم یجلو تونستم ینم بودم

 ! بندازم راه دعوا

 

 صرفا..داشتم انتیخ احساس: گفت ریدرگ  یوجدان با

 ... احساسمون،به  خودم،به به بلکه! تو به نه

 

 !عشقمون : داد ادامه  یمکث با

 



 و یزد یم  زنگ بهم یوقت: گفت و بست را چشمانش

 یدیپرس ی م..یزد یم حرف  برام ذوق با یاونطور

 و تو از هم..شدم یم متنفر خودم گردم،از یبرم یک  

  زنگت  هر از بعد..دمی کش یم خجالت خودم از هم

  قول بهت  که یمن! کردم یم خفه  گاریس  یتو خودمو

 پناه اون به خودم از..کنار بذارمش گارویس بودم داده

 !بردم

 

 گوش وجودش تمام که  او به رهیخ و  کرد باز چشم

  در صد مقصر رو یکس من راستش: گفت بود شده

 و عمو زن نه یحاج نه! دونم ینم موضوع نیا یصد

  م عرضه یب خود یاصل مقصر! گهید کس چیه نه

  تیمحرم به کار گذاشتم و  نزدم حرفمو  محکم که بود

 ! بکشه

 

 خانم سوم عمل: گفت زنان قدم و برخاست  جا از

 ... یول شد انجام هم سادات

 

 دووم: گفت گرفته یصدا  با غم یرو  از ینفس با

 ! اوردین



 

 کنار  استخوان چشمش درون زده حلقه اشک با

  با و داد تکان را آن یکم و گرفت دست در را گردنش

 اون یوقت شدم داغون: گفت دیلرز ی م که ییصدا

 روز اون  یحاج کمر! دمید روش رو دیسف ی ملحفه

 ریمس کل داشتم دوست! شد مادر یب داداشم! شکست

  مثل و ارمیب پناه بهت..بُدواَم رو تو بغل تا مارستانیب

 بهونه و کنم هیگر  آغوشت یتو  ها  پسربچه

  بزنم داد دل ته  از و بشکنم  رو یلعنت بغض رم،اونیبگ

 که برگشتم ریتاخ ماه دو با! اومدم! شدم میتی بگم و

 من یول یرفت گفتن همه! ینبود..یول ارمیب پناه تو به

 یخداحافظ بدون تو که دونستم یم قلبم از گوشه هی

 !یر ینم من از

 

 از قبل و رفتم! نکردم انتیخ قلبم به: گفت او به رهیخ

  هر یحاج! کردم باطل رو  ایدر با تمیمحرم مادرم چهل

 صبر چهلش تا حداقل  مادرت احترام به» گفت یچ

 درون از رو من داشت! تونستم ینم! نکردم کن«

 !کرد یم یمتالش

 



 تن از روح که مظلوم یلحن و ملتمس ینگاه با

 تو! نکردم ولت چوقتیه : گفت کرد یم جدا  رهاورد

 ! گذره؟ یم  خودشم جون   از  آدم مگه..یبود من جون  

 

 نییپا تا و دندیچک چشمش  کنار از رهاورد یها  اشک

 ... گرفتند راه شیها گونه
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 !ه؟ی چ  هات یبد حال لیدل ینگفت  بهم چرا..چ_

 

 ینم: گفت چشمش درون اشک ی حلقه با کوروش

  مشکالت مشغول فکرت و کنم بد رو تو حال   خواستم

 !نبودم شتیپ هم خودم که یوقت تا نه! بشه من

 



  اون از بعد! گرفتم قرار عموت زن ریتاث تحت من..م_

  طیشرا  اون با عموت زن یحرفا  و رفتارات

 ! دمیبُر..یحاملگ

 

  خاطر به! خوام یم معذرت: گفت دیشد یا هیگر با

 معذرت گرفتم ازت رو نیدلو که ها سال نیا ی همه

 ! خوام یم

 

 دستان انیم را او دستان و شد کینزد او  به کوروش

 ...گرفت خود

 

! خوام یم معذرت منم: گفت دستش پشت نوازش با

 رو مقابل طرف  یکار پنهون با میخوا یم وقتا یگاه

 نیا! ده یم عکس  ی جهینت یول  مینکن ناراحت

 ! دادم یم  انجام ها نیا از  زودتر دیبا رو  یعذرخواه

 

  رهاورد تن ..داد امتداد او  بازوان تا مچ از را دستش

 ...دیلرز و شد  داغ او گر نوازش دست ریز

 



 !کردم یم یعذرخواه دیبا که منم نیا! نه_

 

  رهاورد یموها و دیخند گلو در او اصرار از کوروش

 را اش اشاره  انگشت پشت..زد کنار صورتش  از را

:  گفت و دیکش  او ی چانه و فک ی غهیت  و گونه یرو

 !؟یکرد ینم رو و  یبود بلد هام یدلبر نیا از

 

 یدلبر: کرد زمزمه ینینمک شرم با رهاورد

 ...فقط..نکردم

 

 !یبُرد گه ید بار هی دلمو یبخوا  نکهیا بدون فقط_

 

 همه آن  از فرار یبرا و  کرد یکوتاه  مکث رهاورد

: زد لب داشت یوانگید به لیم که یاحساس و التهاب

 ...ریبخ شب! بخوابم  رم یم

 

 به را صورتش..گرفت عمق کوروش لبان یرو  لبخند

 دور که را شال ی مانده یباق و دیکش رهاورد صورت



 پوشانده  را او ی نهیس و قهی یرو و افتاده گردنش

 ... دی کش نییپا بود

 

 آمد تا  رهاورد که کرد را کار نیا هوا یب آنقدر

 کند لباس ی قهی بند را دستش و  کند اعتراض

 ... بود شده مانعش کوروش

 

 و شد  یم فشرده او یها پنجه انیم دستش مچ

 یم را اش نهیس جناغ و گردن عطش با کوروش

 آمده تنگ به حرارت و یداغ همه آن از نفسش..دییبو

 ...بود

 

  نکهیا یجا به..سرم به زنه یم یناراحتم،وقت یوقت_

 اون ی همه  یجا! کن  آرومم و بمون یکن فرار ازم

  بذار!  کنم م یقا آغوشت تو سرمو تا ینبود که ییروزا

 ! بشم بچه شده که هم قهیدق چند یبرا

 



 که فشرد  هم یرو  را لرزانش یها   لب رهاورد

  را او ی چانه نییپا و دیکش باال را خود یکم کوروش

 ...دییبو را گردنش و دیبوس

 

 ! استیدن کار نیتر سخت  تو از یدور_

 

 نییپا..دیبوس را شیها ترقوه انیم ییتر،جا نییپا یکم

  بر همانجا را سرش و دیبوس را او ی نهیس  یباال..تر

 ... گذاشت اش نهیس یرو

 

  یموها انی م و آورد باال را دستش دیترد با رهاورد

  گر   نوازش  دست احساس با کوروش..برد فرو او نرم

  هم یرو آرامش با را  ش،چشمانشی موها انیم او

 لبانش یرو لبخند از یکمرنگ نقش و گذاشت

 ...نشست

 

 به او و زد یم حرف او یبرا آرام آرام کوروش

 داشت دوباره که یاحساس به..کرد یم  فکر خودشان

 !کرد یم امیق
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 و کرد جمع  را چشمانش دیخورش نور دیشد تابش با

  لشیموبا و کرد دراز را دستش..زد غلت تخت یرو

 به ینگاه  با..برداشت تخت کنار زی م یرو از را

 تخت یرو  درجا داد یم نشان  را ظهر ۱۲ که ساعت

 ...نشست

 ! کجاست؟ نیدلو! بود؟ کجا کوروش

 

 یگشاد نسبتا شلوار  و شرتیت با را   شیها لباس

 ... رفت هال به و کرد عوض

 



 بودند نشسته  کاناپه یرو که نیدلو و کوروش دنید با

 ...نشست لبانش یرو  یلبخند کردند یم یباز و

 

 رنگ و دی گز لب نیشرمگ شبید اتفاقات یادآور ی با

 ...کرد عوض

 

  یلبخند و کرد نگاه او به  چشم ی گوشه از کوروش

  باالخره نیبب: گفت نیدلو به رو..نشاند لب یرو

 !شد داریب خوابالوت مامان  

 

 !؟ینکرد  دارمیب چرا: گفت و دیخند آرام رهاورد

 

  یا خسته  گفتم: گفت و انداخت  باال یا  شانه کوروش

 !ومدین دلم گهید

 

 کش با و  کرد جمع سرش یباال را شی موها رهاورد

 به همزمان و بست را آن بود مچش دور که ییمو

 به را نیدلو صورت..برداشت گام نیدلو  و او سمت

 !ش؟یآورد یک  : دیپرس و  دیبوس ینرم



 

 ...گرفتم رو بچه یحاج ی خونه رفتم زود صبح_

 

 نیا به یلیخ  یحاج گمونم: داد ادامه و دیخند آرام

  رو بچه نبر» گفت یم یصبح  دم  ..کرده عادت جوجه

 !« خودم شی پ بمونه بذار

 

 درد دستشون: گفت و داد  تکان یسر لبخند با رهاورد

 !  نکنه

 

  باهامون که  یحاج کنم فکر پس: داد ادامه یبدجنس با

 !میش جدا میتون یم ادیب راه

 

 جدا..دیخشک لبانش یرو  آرام آرام کوروش  لبخند

 حداقا برد یم گمان قبل شب اتفاقات با..اما! شوند؟

 اند برداشته رابطه نیا یبهبود راه در کوچک گام کی

 ...اما

 



 جا از کوروش دار دنباله سکوت دنید با رهاورد

 ... رفت  یبهداشت س یسرو سمت  به و برخاست

 

 و رفت  آشپزخانه به ش یرو و دست شستن از پس

 ... خورد  صبحانه

 

   یسرسر خودش و کرد آماده را ناهار بساط عیسر

 که کوروش به رو و  گذاشت دهانش در لقمه چند

 گه؟ید نیدلو  شیپ یمون  یم: گفت بود  دمغ هم هنوز

 ! مامان دنبال رم یم دارم من

 

  لیتعط ش مدرسه 2: داد  ادامه ساعت به ینگاه با

 !شه یم

 

 رم ینم امروز  آره: گفت حال و حس یب کوروش

 !برس  کارات به برو! شرکت

 



  شلوار با یکوتاه  یمشک ی مانتو  و رفت  اتاق سمت به

  کرد انتخاب یآب_سبز دار  طرح شال و ی ا سرمه نیج

 ...دیپوش و

 

 حتما  نکهیا سفارش و نیدلو دنیبوس از پس

 ...شد خارج خانه  از بخورند را ناهارشان
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 د،بایکش یم کیکش و بود نشسته نیماش در که یمرد

 با فورا شد  یم خارج نگیپارک از که او نیماش دنید

 ...گرفت تماس  سشیرئ

 

 یچ..رونیب ره یم داره خانوم نی ا آقا! آقا الو_

 !د؟ییفرما یم دستور

 



  یکس: کرد افتیدر خش خش یکم با را مرد یصدا

 ! باهاشه؟

 

 !تنهاست! آقا نه_

 

 ! دنبالش برو..خب  یلیخ_

 

َشم رو_  !چ 

 

 ... افتاد دنبالش به هیسا  به هیسا تماس قطع از پس

 

 ده هنوز.. کرد توقف رستانیدب یرو به  رو رهاورد

 ... بود مانده یباق زنگ انیپا تا قهیدق

 

 دوران..نشست لبانش یرو یلبخند و داد تکان یسر

 !  بود گذرانده مدرسه نیهم در را خودش  ییراهنما

 



 که بماند! بود مدرسه معاون مادرش زمان آن

 خبر اوست مادر شهال نکهی ا از آخر سال  تا دوستانش

 خانم که زدند یم غر رهاورد شیپ هم چقدر و نداشتند

 ! دهد یم  ریگ مانیها الک  به یمراد

 

 از طنتیش و خنده با که یدختران به و دیخند آرام

 که یپسران پیاک به..شد رهیخ شدند یم  خارج مدرسه

 حال در حرکاتشان با و بودند ستادهیا ابانیخ سمت آن

 تکان یسر و کرد نگاه بودند دختران توجه جلب

  بودند گذرانده را روزها نی ا هم خودشان  که بماند..داد

 !ستادندیا ینم  شانیبرا مدرسه دم که ییپسرها چه و

 

 ادهیپ نیماش از مدرسه در  یجلو شدن  خلوت از بعد

 ...برداشت گام یورود در سمت به و شد

 

 معاون که  یکراب خانم همراه به مادرش دنید با

 سر بود شهال یمیصم دوست و مدرسه یپرورش

 ...ستادیا شیجا

 



 دو بار نی آخر! بود شده  تنگ شهال یبرا دلش چقدر

 را او قبل دفعات مثل هم باز که بودش دهید شیپ هفته

  که داد یم حق او به..داد یم حق! بود رانده خود از

 ...باشد یعصبان و ریدلگ

 

 به ذوق با و شد رهاورد متوجه زودتر یکراب خانم

 !جان؟ رهاورد: کرد تند قدم او سمت

 

 خانم..شد  کینزد او به و دیخند نیمت و  آرام رهاورد

  لحن همان با و دیکش آغوش در را او محبت با یکراب

! من یبای ز دختر   جان؟: گفت مهربانش و رینظ یب

 ! جونم بودم  دلتنگت چقدر

 

 بوسه را او  تپل صورت ناز پُر یا خنده  با رهاورد

  ذره هی براتون دلم منم! خدا یا: گفت و کرد باران

 ! بود شده

 



.. ماشاا نشیبب شهال: گفت شهال به رو  یکراب خانم

  للّا  هزار باترهیز هم عکساش تو از! شده خانم چقدر

 !اکبر

 

:  گفت یناراحت  با و دیکش رهاورد یبازو  به یدست

 !دمتید امرزتیخداب  یخواهرا مراسم یتو  بار نیآخر
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 با دیبا حتما روز هی: گفت و زد یآرام  لبخند رهاورد

 !مایقد مثل..رون یب میبر هم

 

 ! دلتنگته یلیخ هم آتنا ! دختر خدامه از که من_

 

 خاله برسون سالم براش حتما..من جان   یا_

 !نمشیبب دارم دوست یلیخ..جون



 

  همسن آتنا که بودند یکراب خانم فرزندان نیام و آتنا

 ... بود نی روژ همسن نی ام و رهاورد

 

 !نمی ریش.. انشاا_

 

 کرد یخداحافظ یکراب خانم بش و خوش یکم از پس

 ...رفت و

 

 به و نشسته نیماش در که یمرد دو به رهاورد نگاه

 برگرداند  رو توجه یب اما افتاد کردند ی م نگاه ها آن

 ینم نگاه صورتش  به که شهال سمت به  یآرام به و

 !مامان؟: گرفت را او دست و شد کینزد کرد

 

 یبرا: گفت کند نگاهش آنکه بدون یجد  لحن با شهال

 نجا؟ یا یاومد یچ

 



  تو خاطر به که معلومه! داره؟ سوال نمی ا آخه مامان_

 !اومدم

 

 !  ؟یدار مادر افتاده ادتی االن_

 

  یم:  گفت ی صبور با و دیکش یصدادار  نفس رهاورد

 م؟ یبر نجایا از االن شه

 

 و بودند در  یجلو که یآموزان دانش توک و تک به و

 ... کرد اشاره کردند یم نگاه  ها آن به ی کنجکاو با و

 

 !ابونیخ سر ی کافه ایب: گفت ناچار  به شهال

 

 کافه سمت به و شد نشیماش سوار سپس

 دنیرس از پس و شد روانه او دنبال به  رهاورد..راند

 ... شد وارد و کرد پارک  ابانیخ در را نیماش کافه به

 



 با شهال..نشست یچوب یصندل یرو شهال یرو به رو

 با که ییدخترا نیا: گفت اطراف و دور  به ینگاه

 شون همه! نیبب رو نشستن مقنعه و مدرسه روپوش

 !منن ی مدرسه یها  بچه

 

  یپسر یرو به رو کدام هر که یدختران به رهاورد

 نشسته خود از بزرگتر گاها و خود  سال و همسن

 ... دیگز لب  متفکر و شد رهیخ بودند

 

 یم یچ پسرا نیا فکر یتو یکن یم فکر: گفت شهال

 ! گذره؟

 

 از را او منظور ..شد رهیخ شهال به حرف یب رهاورد

 و نداشت ی منظور هم دیشا..دیفهم ینم ها حرف نیا

 !ندازدیب شیپ وسط نیا یبحث خواست یم فقط

 

 فقط درصدشون 90 فکر تو: داد جواب خودش شهال

 خواد یم درصد 10 نایا ی همه نیب! ست سواستفاده

 ! بشه دایپ خوب پسر



 

 رونیب مقنعه از که را لختش و یشراب  یموها یجلو

 ی مدرسه یتو یدون یم:  گفت و کرد مرتب بود زده

 یتو نیجن! چک یبیب! نشده؟ دایپ که  زهایچ چه من

  ی دختربچه! شه؟ یم  باورت! مدرسه ییدستشو

  سقط سالشه 15 بزرگشون بزرگ   گهید  که ییراهنما

 !مدرسه  یی  دستشو یتو هم اون داشته نیجن

 

  ها بچه  نیا: گفت و داد هیتک زیم یرو  را دستش

  از ده ینم  تیاهم خانواده یوقت! کردن پاره افسار

 کاسه بشم! اد؟یم بر یکار چه مدرسه ریمد من   دست

 !آش؟ از تر داغ ی

 

 یربط من به  مردم ی بچه تیترب: گفت ی جد ینگاه با

! کنم تیترب تونم یم که  خودمو یها بچه  یول نداره

  اون جزو داد؟ بیفر رو تو پسره اون..بگو تو حاال

 !بود؟ درصد 90

 

     🪐 



 381_پارت#         کی _هشتادو_صدویس_پارت #

 

 

! مامان نه:  گفت و داد تکان نیطرف به یسر  رهاورد

  اون! نداره یتیشخص نیچن ابدا و اصال کوروش! نه

 یاحمق ی  بچه دختر اون منم..ستین سواستفاده اهل

 ازدواج کوروش و من! ستمین یکن یم فکر که

 پاک عشق هی حاصل من ی بچه..میبود محرم..میکرد

 االن که ی ز یانگ نفرت ی ها  رابطه نیا  نه..خالصه و

 !یزد  حرف ازشون

 

 سال سه که نبود نیهم مگه ؟یمطمئن انقدر  کجا از_

 !رفت؟ و گذاشتت

 

  که یدون یم و یدار مانی ا بابا به شما که  همونطور_

 به! دارم اعتماد اون به گه،منم ینم دروغ بهتون

 اشتباه کوروش و من ییجدا که دمی فهم هم یتازگ

  از یکوتاه هی و من سمت از یداور شیپ هی! بوده



  عقب یزندگ از چندسال شد باعث کوروش  سمت

 !بمونه کوروش دل به نیدلو یکودک حسرت و میفتیب

 

 به اعتمادم  چوب من واال: گفت و زد یپوزخند  شهال

  سرم کبک نیع! خوردم بچم نیزتریعز سر پدرتونو

 ! دیکرد کار یچ  بابات و تو دمینفهم و بود برف ریز

 

له به یجواب چه دانست ینم  دستانش..بدهد  او یها گ 

 همه بذار مامان؛: گفت و کرد گره هم در زیم یرو را

 یم خواهش! بدم حیتوض  اولش از  برات رو زیچ

 ... کنم

 

 نداشت او یها حرف دنیشن به یلیتما  نکهیا با شهال

 و آمد رحم به دلش او ملتمس چشمان دنید با اما

 !بگو  کاست و کم بدون رو زی چ همه: گفت

 

  تمام کردن فیتعر به کرد شروع و زد یلبخند  رهاورد

 صادق حاج نکهیا و..ییجدا تا گرفته ییآشنا  از مسائل

 !  زده او به یحرف چه



 

 دیتائ به یگاه و داد یم گوش او به متفکر شهال

 یکرد فیتعر تو که نطوریا پس: داد یم تکان یسر

 که کنه یم یکار داره خودش گمون به شوهرت

 یصورت در رهیبپذ ش نوه عنوان به رو نیدلو پدرش

 تو از هم یطرف  از! رفتهیپذ رو نیدلو صادق حاج که

 !هان؟! ینگ  کوروش به رو نیا خواسته

 

 یول: گفت شهال که داد  تکان دیتائ به یسر  رهاورد

 پدرش نفهمه که باشه ساده یلیخ دی با پسرش خب

  نیدلو گهیم تونی حاج یگفت خودت! رفتهیپذ رو نیدلو

 ! باشه دیبذار و ششیپ دیببر رو

 

 هم خودش..داد تکان د یتائ به یسر دوباره رهاورد

 و دهیفهم را موضوع نیا کوروش که بود شده متوجه

  رهاورد که بود کرده آن  به هم یکوتاه  ی اشاره یحت

 ! دیکش شیپ را  ییجدا بحث

 



  حاج  نیا معلومه»  گفت دل در او  به رهیخ شهال

 آورده ریگ هالو منو ی  بچه! هیزرنگ مرد   صادقتون

 !«پسرش به کنه یم بند داره

 

 !؟یکن یزندگ باهاش یخوا یم_

 

 از..کرد آزادتر را شالش یکم و گرفت  ینفس رهاورد

 دهیچسب گردنش و سر کف به شیموها حرارت  و گرما

 یم لیاوا اون! مامان..راستش: داد یم  آزارش و بود

  کوروش به دوباره که نداره امکان گفتم

 و یدر به در همه اون از بعد نه حداقل..برگردم

  نکهیدم،ایفهم رو تیواقع  که حاال یول..غرور  شکست

 و ییبزرگنما و دروغ  مشت هی نایا ی  همه دمیفهم

 ... بوده عموش زن سمت از فیتحر

 

  هر از بهتر شهال اما کرد سکوت دیرس که نجایا به

 در دانست یم..بود واقف فرزندش دل حرف به یکس

 را او ی جمله رو نیا از! گذرد یم چه او ذهن و قلب

 سال نیا که  یاحساس شیآت! یشد دل دو: کرد لیتکم



 ُگر برخورد نیاول با بود شده خاکستر به لیتبد ها

 ! گرفت

 

 و گرفت ینفس شهال که انداخت ریز به  سر رهاورد

 هی! دیرفت رو راه ُکل که شما واال! بگم؟ یچ: گفت

 !مونه؟ یم یباق هم یحرف مگه..دیدار هم بچه

 

     🪐 

 382_پارت#        دو_هشتادو_صدویس_پارت #

 

 

 رو من از خدا رو تو مامان: گفت ملتمس رهاورد

 !رمیم یم خدا به! تونم ینم تو بدون من! برنگردون

 

 و شد درهم او آخر ی جمله دنیشن با شهال یها اخم

 ! حرفو اون  نشنوم گهید: گفت یجد

 



 که شد رهیخ او به دواریام و یاشک چشمان  با رهاورد

 رو ازت تونم ینم هم بخوام اگر یحت: گفت شهال

 یمعن نیا به نیا یول! یمن ی بچه  تو! برگردونم

! رمیدلگ ازت  ادیز یلیخ!  ستمین ریدلگ  ازت که ستین

  هنوز میریدلگ یول کرده فروکش بهت نسبت تمیعصبان

  خونه یتو  روزم اون یحرفا   خاطر به ! پابرجاست

 و عاقل دختر که تو از! بودم یعصبان..کن حالل منو

  و خواهرات از حسابت که ییتو..یبود من باهوش

  روز  اون! اصال..نداشتم انتظار بود جدا برادرت

  شهیهم یبرا مایر و ایرو  مثل هم رو تو  کردم احساس

 !  دادم دست از

 

 مادرش دستان پشت یمحکم ی بوسه ذوق با رهاورد

 ... من برم قربونت یاله: گفت و نشاند

 

 آغوشش در محکم و کرد پرواز او سمت به

 خطاب وانهید را او بگذار! نندیبب همه بگذار..دیکش

  چه انیاطراف زی آم تعجب  نگاه دارد؟ یت یاهم چه! کنند

 و مادر مهر  پر آغوش از ماه دو یوقت دارد یتیاهم

 !؟یا بوده دور  آرامشت مامن



 

 ~~~~~~~~ 

 

 و ارای که بود یروز روز آن..گذشت ی م روز ستیب

  شانیها حوزه بودن جدا علت به..داشتند  کنکور نیراد

 ... کردند یم  یهمراه رهاورد را ارای و شهال را نیراد

 

 از و بود نشسته کنارش که  ارای به ینگاه با رهاورد

 رهیخ تهران صبح یهوا به نی ماش ی پنجره

 !؟ یدار استرس: دیبود،پرس

 

 با رهاورد..انداخت باال سر حال و  حس یب ارای

 کی نیا در..بود رهیخ او  به ینگران با توام یناراحت

 را نیراد و او انیم در شب  کی بایتقر ریاخ ی هفته

  شود عوض شانیهوا و  حال یکم تا برد یم رونیب

! رفت یم افول به رو شتری ب روز به روز ارای حال اما

 کی  شیپ را او کنکور از بعد بود نیا فکر در

 ...ببرد حاذق  روانشناس

 



 تماس رهاورد با اش یل یتحص مشاور  شیپ ی هفته

 یمرتب  و انضباط با آموز  دانش بود گفته و گرفته

 ای فتدیب عقب برنامه از آمد یم شیپ کم که ارای مانند

   گذاشته کنار را آن کال  حال ندهد انجام را آن کل به

  50 به زور به شیپ ما دو  از شیها تست تعداد و بود

 ! دیرس یم  روز در عدد

 

 و بزند حرف او با کنکور از قبل تا خواست ینم

  ازین یمناسب زمان ها کار نیا..کند مشغول را ذهنش

 ! داشت

 

  جلسه  سر ینر رم؟یبگ  برات یخور یم یزی چ_

 ! ؟یکن ضعف

 

 !خوردم صبحونه_

 

 دیکش ارای ی مقنعه به یدست و کرد توقف حوزه مقابل

 و پشت خدا: گفت و دیبوس محبت با را  اش یشانیپ و

 !  پناهت



 

 و گذاشت شیمانتو بیج در کن پاک کی و مداد دو

  شکست مدادت نوک اگر که باش داشته رو نایا: گفت

  ورود کارت  ! یند دست از  دنشیتراش یبرا  رو متیتا

 !گه؟ ید همراهته ت جلسه به

 

 ! آره_

 

 !مونم  یم منتظرت نجایهم من..خب  یلیخ_

 

 !ها کشه یم طول_

 

 !کن شروع.. ال بسم با! برم  قربونت سرت،برو فدا_
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 نشان نگهبان به را جلسه به ورود کارت که ارای به

 سالن،نفس به ارای ورود از پس..شد رهیخ داد یم

 توت درخت ریز یا گوشه را نشیماش و  دیکش یراحت

 ...کرد پارک

 

 و برداشت داشبورد  یرو از را آن..خورد  زنگ تلفنش

! بست نقش لبانش یرو یلبخند کوروش نام دنید با

 و بود شده بهتر اشان رابطه روز ستیب نیا در

 ... بودند شده گذشته از تر یمیصم

 

 ! بود یریتصو تماس..کرد برقرار را تماس

 

  لبخند لیموبا قاب در نیدلو و ایک و کوروش دنید با

 ... کرد سالم و  نشست لبانش یرو یبزرگ

 

 !کجاست؟ ارای داداش زن: دیپرس زده هول ایک

 

 رفت شیپ قهیدق چند نیهم: گفت آرامش با رهاورد

 ! بده خوب رو آزمونش دیکن دعا! جلسه سر



 

 ... کردند  زمزمه..« انشاال» همزمان ا یک و کوروش

 

 !کنه؟ یم کاریچ نیدلو: دیپرس رهاورد

 

  خونه از پاتو تو که نیهم!  بابا یچیه: گفت کوروش

!  شد داریب زدن  شیآت موشو که انگار رونیب یگذاشت

  زیر زیر داره خورد،االنم میداد صبحونه بهش تازه

 !زنه یم ُغر  خودش واسه

 

  خوشکلم مامان! بچم یاله: گفت خنده  با رهاورد

 تیاذ جونو عمو و ییبابا! باشه؟ شتی پ امیم یزود

 !  اینکن

 

 ! شت؟یپ امیب یخوا یم: گفت کوروش

 



  نه: گفت مهر  پر یچشمان و مهربان یلحن  با رهاورد

  میایم ارای  با آزمون از بعد  ؟یایب کجا شما من ز  یعز

 ! خونه

 

  خودتون مراقب: گفت و زد شیرو به یلبخند کوروش

 !  باش

 

 توام: گفت و فشرد هم یرو  را  پلکانش  کباری  رهاورد

 !  خدانگهدار! نطوریهم

 

 !شما خداحافظ  _

 

 یرو لبخند با..کرد قطع را تماس و دیخند  رهاورد

 ایخدا: کرد زمزمه آرام و دیکش یقیعم نفس لبانش

 ! شکرت

 

  حوزه  از ها بچه کم کم ساعت چهار حدود از بعد

 ...ستادیا حوزه  در یرو  به رو رهاورد..شدند خارج



 

 آمد یم او سمت به سالنه سالنه که ارای دنید با

 نزار آنقدر اش چهره..نشست اش یشانی پ یرو یاخم

 ...انداخت وحشت به را رهاورد که بود

 

  با و دیچسب را  شیبازو ریز و دیدو سمتش به عجله با

  زم؟یعز هیچ ارا؟ی: دیپرس ینگران

 

 ! کردم خراب: گفت یحس  یب با ارای

 

 الاقل نداد کس هر..شد رهی خ او به یدلسوز با رهاورد

  کنکورش یبرا چقدر  ارای که دانست یم خوب او

  جهینت آن تا نمانده داریب که ها شب چه! دهیکش زحمت

 ...حال و ردیبگ را بوده دلخواهش که یا

 

 را سرش یرو بدهد یتسل او هی یکم نکهیا یبرا

 اگر! شم  فدات نداره یناراحت  که نیا: گفت و دیبوس

 دوباره بعد ،سالیش یم خدا لطف به که  ینشد قبول

 ! بده کنکور



 

 او با همزمان و کرد تی هدا نیماش سمت به را ارای

 ...زد یم حرف
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 !  مادر؟ ییکجا: دیپرس و گرفت تماس او با شهال

 

 ! اومد؟ نیراد! خونه میر یم ارای و من مامان_

 

  یزیچ هی رستوران میر یم میدار هم ما!  زمیعز آره_

 !رهیبگ  جون بخوره بچه نیا بدم

 

:  گفت ی م که دیشن تلفن پشت از را  نیراد یصدا

  هم یماه تا ده سوزوندم فسفر من که یانقدر  ناموسا  

 ! شه ینم جبران نی بد خوردم به



 

 معلوم اومد ت رتبه که یموقع: گفت و دیخند  رهاورد

 ! جناب شه یم

 

 شهال که کرد یم فیتعر داستان داشت هنوز نیراد

 ! خداحافظ..دیباش خودتون مراقب: گفت و دیخند

 

 کباب گفتم ایک به: گفت ارا ی به رو تماس قطع از پس

 !م یبخور رهیبگ

 

  تکان یسر و گرفت ینفس  رهاورد..نزد  یحرف ارای

 که واقعا..نگرفت بچه نیا  از هم یخبر یحت شهال..داد

!  کرد ینم  درک ارای مقابل در را پدرش و مادر رفتار

 !  صد ای بودند صفر ای

 

  کوروش و ایک گرم استقبال با دندیرس که خانه به

 سر به سر یکل دو هر ا یک و کوروش..شدند مواجه

  کی یحت! نداشت ارای حال  در یریتاث اما گذاشتند ارای

 ! نشد لبانش مهمان هم  کوچک لبخند



 

: دیپرس آرام کوروش که رفت اتاق سمت به ارای

 !نبود شهیهم مثل شده؟ یزیچ

 

 ...کرد خراب  رو آزمونش_

 

 ! چرا؟ آخه! بابا یا : گفت یناراحت با ایک

 

  ز  یآو لباس یرو را شی مانتو که همانطور رهاورد

  حال که ینیب یم: گفت آرام گذاشت یم در پشت

 دهیا رو آزمونش زدم یم حدس ! ستین خوب   شیروح

 !نده آل

 

  من! داره  روانشناس به  ازین بچه نیا: گفت کوروش

 !کنه کمک بهش تونه یم که دارم آشنا هی

 



 هوی! کنم متقاعدش و بزنم حرف خودش  با دیبا اول_

 و کنه یم لج گرفتم« مشاوره نوبت برات» بگم بهش

 ! ادینم

 

 هر و کردند سکوت  یاتاق،همگ از ارای آمدن  رونیب با

 ... کردند یکار مشغول را خود کدام

 

 گشت یم ارا ی اطراف و دور  طنتیش و ذوق با نیدلو

 نشان یتوجه  ارای اما داشت  او با یباز در یسع و

 ... داد ینم

 

 چه..بود رهیخ او به ی نگران و یناراحت با رهاورد

 مدت نیا  در! آمد؟ یم دختر  نیا سر بر داشت ییبال

  به اقدام دوباره تا زد حرف یعل و شهال با چه هر

  گفتند یم..کردند ینم بکنند،قبول ارای حضانت  گرفتن

  بهش شتری ب  اونجا بوده،البد ارای خود  انتخاب نیا»

 !« میکن ینم یدخالت گهید ما..گذره یم خوش

 



 درست یظ یغل ی قهوه کوروش ناهار صرف از بعد

  شود عوض  شانیهوا و حال  نکهیا یبرا هم ایک و کرد

 دیکش را ارای  و رهاورد دست و کرد یپل یشاد آهنگ

 ...برقصند تا
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 !الیخیب  رقصم ینم من بابا: گفت خنده  با رهاورد

 

 شروع مردانه و کرد باز طرف دو به را  دستانش ایک

 ... کرد دنیرقص به

 

 یم نییپا و باال جانیه از پدرش آغوش در نیدلو

:  گفت و دیخند کوروش..داد یم تکان را بدنش و دیپر

 !نیبب منو هیق رت دختر

 



  قرار ارای یرو به رو ایک و دیخند  رهاورد

 را بدنش و گرفت دستانش در را او دست..گرفت

 دنشیرقص به مجبور و داد تکان  خود با همراه

 ... شد  همراهش ناچار به ارای..کرد

 

  دیشا..بود رهیخ ها آن به یکمرنگ لبخند با رهاورد

  خوب را گریکدی  حال نکهیا! بود نیهم خانواده یمعن

 !میکن اضافه دردها گر ید بر یدرد  نکهیا م،نهیکن

 

  کرد اشاره رهاورد به و رفت بالکن سمت به کوروش

 پا که نیدلو به ینگاه با  رهاورد..برود  او دنبال به تا

  گام بالکن سمت به دیرقص یم ایک  و ارای یپا به

 ...برداشت

 

 ...بود صحبت مشغول تلفن با کوروش

 

 ! بله_

 ...................._ 

 ! سالشه 18_



 ...................._ 

 عوض رفتاراش  میکرد احساس که ه یوقت چند هی_

 !شه ی م هم پرخاشگر بعضا  ! شده

 

 داشت تلفن پشت فرد ایگو..شد سکوت قهیدق چند

 ...زد یم حرف

 

 !شما خداحافظ  ! ممنونم  یلیخ_

 

 همون: دیپرس سرد ی ها لهیم به هی تک با رهاورد

 ! بود؟ روانشناسه

 

  گفت زدم حرف  باهاش!  باباست یآشناها از! آره_

 تونه یم کنه شروع االن از اگه ستین ی نگران یجا »

 وقت گهید ی هفته سه یبرا! بشه« بهتر حالش

 به اومدن به تا دیکن قانعش مدت نیا  یتو گفت..داد

 ! بده تیرضا مشاوره جلسات

 



 مامان: گفت شلوغ نسبتا ابانیخ به ینگاه با رهاورد

 رو بچه نیا دینبا! کنن ی م یاشتباه کار من یبابا و

 خودمم یها  یکار کم منکر..کنن رها خودش  حال به

 یم فرق ساالش و همسن با تشیوضع ارای! شم ینم

  شوهرخاله و مادر،پدر،خاله مرگ کم سن یتو..کنه

  تخت یرو ماه دو  خودش! دید چشم به رو ش

! برگرده یزندگ به تونست تا دیکش عذاب مارستانیب

 نداشت دوست که ییجا سال  چند و بود ما شیپ دلش

 البته..گذروند دن ینم  تیاهم بهش که  ییکسا کنار

 مرد مراد حاج..شم ینم  پدربزرگش  زحمات منکر

 خانواده یول داره دوست  یلیخ هم رو ارا ی..هیمحترم

 که یاموال و مال! زنیچ هی دنبال عموش ی

  ارای به یشرع لحاظ از! کرد نامش  به پدربزرگش

 و شد فوت پدر از زودتر پسر چون دیرس  ینم یزیچ

 اما گرفت ینم تعلق وارثش به یاالرث سهم قاعدتا  

 که رو اموالش نصف  خودش  اریاخت به مراد حاج

 !زد ارای اسم به بود محسن سهم

 

  طیشرا! کنم  یم درک: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 ما یول هستش ساله 18 ی  دختربچه هی  یبرا یسخت

 !نداره یسن اون..میکن درستش میتون یم



 

  یزیر فشار و گذاشت رهاورد ی شانه یرو  را دستش

 نگران: گفت خاطر نان یاطم با و کرد وارد آن به

 !من با! نباش

 

 بالکن در که زد شیرو به یلبخند آرامش با رهاورد

 ...شد باز طاق  به طاق
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 یکالفگ با  و چرخاند حدقه در را چشمانش کوروش

 ! ا؟یک  هیچ باز: گفت

 

 ! خنده یم داره شهیگوش تو سرش ارای_

 



 یواااا: گفت  تمسخر با همراه یزدگ جانی ه با کوروش

 ! یبیعج موضوع چه

 

 !نه؟ رو ما یگرفت: گفت و شد یجد

 

  لحظه هی: گفت ایک که شد رهیخ دو آن به جیگ رهاورد

 که اول از! ست؟ین بیعج نظرتون به! خب کن صبر

 حاال ای امیپ هی با بعد نشسته گوشه هی عبوس اومده

 !  شده باز بناگوش تا شش ین یچ هر

 

 که ربات! باشه؟ بیعج چرا! نه: گفت  یجد کوروش

 خنده به یز یچ هر با  ممکنه آدمه ست،باالخرهین

 !فتهیب

 

  رهیخ ارای به اپن ی گوشه از و زد کنار  را ایک رهاورد

 از اما داد یم نشان را  چت ی صفحه لشیموبا..شد

 ... دید ی نم را ها نوشته از یزیچ چیه فاصله نیا

 



 ی گوشه از ارای که کرد حرکت او سمت به صدا یب

  را لیموبا ی صفحه عیسر و شد اش متوجه چشم

 ! افتاده؟ یاتفاق: گفت و بست

 

 را حرکتش  نکهیا یبرا  یالیخ یب لحن  با رهاورد

 !  ؟یاتفاق چه نه: گفت کند یماستمال

 

 پُر..کرد یم نگاه ها  آن به یاریهوش با کوروش

 !کرد یم پنهان  را یز یچ ارای که بود واضح

 

 ! کنم استراحت خونمون برم خوام یم من: گفت ارای

 

 برو نجایهم خب: گفت و  نشست کاناپه  یرو  رهاورد

 !کن استراحت اتاق یتو

 

 ! خونه برم خوام  یم! نه_

 



  نقش رهاورد یشانیپ  یرو یناراحت  یرو از یاخم

 هر! زمی عز باشه: گفت یدلخور یصدا با و بست

 ! لتهیم   که طور

 

 یم رو  ارای شما جان  ایک: داد ادامه ایک به خطاب

 !؟یرسون

 

 !رم یم آژانش با خودم ست ین یاز ین_

 

 !کنه یم لوس  خودشو نمیبب پاشو: گفت ایک

 

 !رم یم آژانس با: آورد در را شیادا یکج  دهان با و

 

  در از که همزمان و زد چنگ اپن یرو  از را چیسوئ

 !  منتظرم نییپا: گفت شد یم خارج

 

 که ممنون امروز  بابت خاله: گفت در به  ینگاه با ارای

 !  یاومد باهام



 

 خود ی  نهیس یرو را او سر و رفت جلو  رهاورد

! ام؟ین شه یم مگه یمن جون تو: گفت و گذاشت

 قبول هم اگر..دارم مانیا بهت من! اینخور غصه

 ! یبد آزمون ندهیآ سال دوباره یتون  یم ینشد

 

 ممنون: گفت کوروش به  رو و داد تکان یسر ارای

 !کوروش عمو

 

  که من: گفت یمهربان و  خالص لبخند با کوروش

 !باش  خودت مراقب! وروجک نکردم یکار

 

  خارج در از و زد نیدلو یها لپ به  یا بوسه ارای

 ... شد
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  راجب باهاش نشد: گفت و گرفت  ینفس رهاورد

 !بزنم حرف مشاوره جلسات

 

 یدار زمان هفته زوده،سه فعال حاال: گفت کوروش

 !یبزن حرف  باهاش

 

 هم با و گرفت  آغوشش در و رفت نی دلو سمت به

 مداد همراه به ایک که یا برگه..نشستند  ییرایپذ وسط

 با نیدلو..گذاشت شیجلو را بود آورده نیدلو یبرا

 و گرفت  دست در را مداد تپلش و کوچک دستان آن

 داد صی تشخ شد یم زور به که یا کوله و کج ینقاش

 ... دیکش هستند آدمک سه

 

  رهاورد  به رو زده جانیه ینقاش دنید با کوروش

 !دهیکش یچ نیبب ایب: گفت

 

 با و نشست دو آن تنگ   ینیدلنش لبخند با رهاورد

 ... افتاد خنده به برگه به ینگاه



 

 قفل یها دندان انیم از و داد قلقلک را نیدلو ذوق با

  منو یتوپولو آخ آخ: گفت ینی ریش حرص   با اش شده

 ! کنم؟ یم  غش من یگ ینم یمامان! دهیکش یچ نیبب

 

  با کوروش و  دیبوس کی به کی را کوچکش انگشتان

 از که نیدلو به..بود رهیخ  ها آن به اقیاشت  و تیرضا

 شدت از و بود افتاده قهقهه به رهاورد  یها قلقلک

 ... دیخند نگاه بود افتاده  او یرو خنده

 

 را برگه و زد گوش پشت  را شیموها خنده  با رهاورد

  با و برد باال نیدلو یرو به رو را آن..گرفت دست در

 ! ه؟یک نیا: دی پرس  وسط ی کوله  و کج آدمک به اشاره

 

 اش گونه چاله که زد لبخند ینیریش  ناز با نیدلو

 ...شد انینما

 

 تو مثل! نشیبب: گفت کوروش به رو ذوق با رهاورد

 !شه یم  سوراخ لپش خنده یم یوقت



 

 آب دلش در قند و کرد نگاه او به حظ  با کوروش

 ... شد

 

 را آن و کرد دراز برگه سمت به را دستش نیدلو

 و گذاشت وسط آدمک ی رو را تپلش انگشت ..گرفت

 !ینین: گفت

 

 !گفت یم را خودش

 

:  گفت و داد امتداد چپ سمت آدمک یرو  را دستش

 !ماما

 

 اش صدقه قربان و دیخند بلند ذوقش از رهاورد

 ...رفت

 

 دهان که دراز تینها یب گردن و پاها آن با آدمک آن

! نداشت او به یتشابه وجه چیه قطعا نداشت  ینیب و



  شیبایز دخترک دانست یم یوقت او یبرا آن دنید اما

 ...داشت یخاص ذوق دهیکش را آن

 

 و گذاشت وسط  آدمک یرو  را انگشتش دوباره نیدلو

 ! ینین: گفت

 

 را او ی گونه و دندیخند  همزمان کوروش و رهاورد

 ...دندیبوس

 

: گفت و گذاشت آدمک یک ی آن یرو را دستش نیدلو

 ! بابا

 

 ...شد قطع درجا رهاورد و کوروش ی خنده یصدا

 

  رهاورد به ابتدا  متعجب و دواریام چشمان با کوروش

 دهیشن اشتباه کرد یم گمان..کرد نگاه نی دلو به سپس

 دهیشن درست دیفهم رهاورد متعجب نگاه با اما

 کرده خطاب بابا«» را  او بار نیاول ی برا نیدلو..و

 !است
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 و خنده  با را دستانش..آمد خود به زودتر  رهاورد

: دیبوس را نیدلو دست محکم و دیکوب هم به ذوق

 !من زبون نیریش من برم قربونت یاله

 

 گفت: گفت یاراد ریغ ی خنده و بهت با کوروش

 !بابا؟

 

 که داد تکان دیتائ به را سرش تند  تند رهاورد

  آن یدو هر درنگ یب و شد خود یب خود از کوروش

 آغوششان در و دیکش خود سمت  به را ها

 یپا ی رو نیدلو و چپ   یپا یرو رهاورد ..گرفت

 را نفرشان  دو یموها ذوق با..بودند نشسته راستش

 یم..میکر اوس نوکرتم: کرد یم زمزمه و دیبوس یم

 ! یبد حال آدم به یک   یدون



 

  نگاه کوروش ی زده جانی ه حرکات به تعجب  با نیدلو

 ... کرد یم

 

 ! بابا؟_

 

  کن صدا فقط تو! جان؟: گفت وجودش تمام با کوروش

 ! رو ییبابا

 

  ی رابطه به  چشمانش در زده حلقه اشک با رهاورد

 که بود خوشحال چقدر..بود رهیخ دو آن نیب نیریش

 ! دید یم را  ها روز نیا

 

 تمام بود حاضر  لحظه آن  که را کوروش دست نیدلو

 دیکش آشپزخانه تا خود  دنبال به بخرد  شیبرا را ایدن

 !کند شروع را شی ها  خواسته تا

 



  زمزمه و گرفت ینفس لبانش  یرو لبخند با رهاورد

 ...شکرت ایخدا: کرد

 

 ~~~~~~~~~~~~~ 

 

 رگال از یا ساده رنگ دیسف راهنیپ  خنده با شبنم

 اون کوروش زنم یم حدس! خب؟: گفت و کرد خارج

 ! کرده یم ریس  افق تو روز

 

 بود گرفته خود بدن یجلو را راهنیپ که  او به رهاورد

:  گفت و کرد نگاه بسنجد را اش یحدود ی اندازه تا

  اگه! خوردن دختر و پدر  منو سر   شب اون یواااا

  آخر! موندن یم داریب صبح خود تا کردم یم ولشون

 !خوابوندمشون تا درآوردن منو یصدا

 

 یل یخ کوروش ی برا یول: گفت خنده با شبنم

 !  خوشحالم

 



: گفت یمرموز  لحن با و کرد نگاه او به یرچشمیز

 ! توام یبرا

 

! من؟ یبرا:  گفت و زد راه آن به را خودش  رهاورد

 !چرا؟

 

 ! افتاده اتفاق نتونیب ییزایچ هی دونم یم ! نکنا مول_

 

 !؟یدون یم کجا از_

 

 ! گهید گهید_

 

  شیجا سر را لباس که او یبازو به مشت با رهاورد

 !یه  : گفت یشاک و دیکوب گرداند یبرم

 

 !بابا گفت دیمروار: گفت خنده با شبنم

 

 !نگفتم یز یچ دیمروار به که من_



 

 شب اون یول  ینگفت یزی چ تو: گفت باز شین با شبنم

 !بود یلب رژ کوروش لب ی گوشه یمهمون تو

 

 ! ؟یچ: گفت بلند زده وغ چشمان  با رهاورد

 

 او بلند یصدا از بودند فروشگاه در که  نفر چند نگاه

 ...برگشت سمتشان به

 

 اونا اگه یوا: گفت و دیکوب  اش یشانیپ به را دستش

 !  دنید هم ه یبق پس دنید

 

 !کرد پاک اونم گفت کوروش به عیسر دانا نترس نه_

 

 !سرم بر خاک..نُچ: گفت خجالت  با و دیگز  لب رهاورد

 

 !بابا خفه: گفت حوصله یب شبنم

 



 !سرم بر  خاک: آورد در را او یادا

 

 رن یم تهش تا پسراشون دوست با ملت: گفت یجد

! گهید یداد بدبختت شوهر اون به ناقابل لب هی حاال

 کنه یم تحمل یفشار  عجب..کوروشم کمر نگرانه من

 ! بدبخت

 

 !ایح یب ا ا ا  : گفت اعتراض با رهاورد

 

 ! مرگ_
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 و کرد جا به جا را دستش یرو  یها لباس رهاورد

: گفت و  برداشت رگال  از یرنگ سبز  کوتاه راهنیپ

 !فتادهین نمونیب  یخاص اتفاق



 

 یب: گفت کشدار و یموذ و کرد ز یر چشم شبنم

 ! ااااالیخ

 

 دوست تو حاال: گفت و  انداخت باال یا شانه رهاورد

 !نکن باور یدار

 

 !؟یچی ه ی  چی ه_

 

 !بوس همون فقط_

 

 گه؟ید دنیمال با همراه: گفت طنتیش با شبنم

 

 !ای ح یب مرض_

 

 صندوق  یرو را ها لباس  رهاورد که دیخند شبنم

 !تی ترب یب! نمیبب ساکت: گفت یشاک و گذاشت

 



  تیترب یب  حاال برد شوهرت حالشو یداد تو لبو بابا_

 !منم؟

 

  که کرد نگاه ها آن به یرچشم یز تعجب ای صندوقدار

  یپهلو به یا سقلمه و  شد نگاهش متوجه  رهاورد

 !یبرد  آبرومونو ببند: گفت رلبیز و زد شبنم

 

  خارج کی بوت از ها لباس ی نهیهز پرداخت از پس

 ... شدند

 

 از کمی: گفت گذشت،رهاورد سکوت در که قهیدق چند

 ! بگو اریسام

 

 شیپ یچ  مینیبب بعد تا  میاوک که فعال! هست اونم_

 !ادیم

 

 !ه؟یچ قصدش ه؟ یچ قصدت_

 



  من قصد نظرت به: گفت کنده پوست و رک شبنم

 !کنم؟ فکر یکس به تونم یم  پدرام بعد من مگه! ه؟یچ

 

 را شبنم  یبازو..ستادی ا شیجا سر شوکه  رهاورد

 صبر: گفت و برگرداند خود  سمت به را  او و دیچسب

 یکس به تونم ینم پدرام بعد که یچ یعنی! نمیبب کن

 !؟ید یم یباز رو یسام یدار! کنم؟ فکر

 

  کنم راحت  رو تو الیخ خواستم فقط! نه که معلومه_

!  ره ینم یدوست از فراتر وقت چیه رابطه نیا که

  شیباز که ست ساله چهارده دختر یسام مگه بعدشم

 ! بدم؟

 

 قسم حاضرم من! شبنم: گفت یدلسوز با رهاورد

 یم! شناسم یم مادرت از بهتر یحت رو تو بخورم

 از بعد دونم یم! دهیخواب غم هی خندت  هر پشت دونم

 و اون به کردن فکر بدون رو یشب چی ه پدرام مرگ

  راهش نیا یول ینذاشت بالش یرو  سر خاطراتش

 ! نکن یباز نیا وارد رو  یسام! ستین



 

  وسط یسام: گفت زدند ی م دودو که یچشمان  با شبنم

  فکر! احمقم هی من کنه یم فکر اون! هست یباز نیا

! شرفه یب بهراد اون پسره که دونم ینم من کنه یم

 یم کجا به نمیبزنه،بب گول منو خودش  الیخ به بذار

 ! برسه خواد

 

 نکن..نکن شبنم! بهراد؟ پسر  : گفت متعجب رهاورد

 ! نکن کارو نیا خودت با ستین خوش  یباز  نیا آخر

 

 ...رفت فودکورت سمت به توجه  یب شبنم

 

 فودکورت وارد سرش  پشت و گرفت  ینفس رهاورد

 و نشست گرد ز  یم پشت یصندل یرو مقابلش..شد

 !؟یدیفهم کجا از: گفت

 

 چند یکرد فکر..دارم تو اون ینفوذ هی  منم باالخره_

  گول  ی ژ  بچه تا چند با فقط گوسفند هی مثل سال



 که بود ینطوریا اگر دم؟ یم مسابقه رم  یم سرخوش

 !آب ریز بودن کرده پدرام مثل منم  سر االن تا

 

 !؟یدیفهم  یچطور_

 

 !گفت بهم ها  بچه از یکی_

 

 !دونه؟ یم کجا از اون و_

 

 نیب رابط ییطورای! خودشونه دستگاه و دم تو اون_

  که یکس به هم و بره یم خبر هم! بهراده و ها بچه

 ! رسونه یم خبر بخواد

 

 !ه؟یک اون و_

 

 بگم! یپرس یم سوال چقدر: گفت حوصله یب شبنم

 !تو؟ یشناس  یم مگه

 



 یباز نیا عاقبت از..شد رهیخ او به متفکر  رهاورد

 !دیترس یم
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 ... شد  خانه وارد و انداخت دیکل یخستگ  با شبنم

 

 !بود TV یتماشا مشغول ییرایپذ در پدرش

 !سالم_

 

 ! ینباش خسته! زمیعز سالم_

 

 !کجاست؟ مامان.. بابا ممنون_



 

 هنوز قهیصد عمه  ی خونه رم ی م گفت واال_

 !برنگشته

 

 لباس..رفت اتاقش سمت به و داد تکان یسر شبنم

 ...ستادیا دوش ریز و درآورد را شیها

 

 آورد خاطر به را اریمه شیپ روز چند  یها حرف

!  ریبگ فاصله یسام از  یول زونهیر پشم دونم یم»

 دو..شهیستا اسمش داره دختر هی! بهراده پسره اون

 !«سامان هم یکی اون یسام یکی داره پسر تا

 

 داشت مدت نیا تمام..شدند مشت دوش ریز دستانش

 !خورد یم یباز

 

  رو نایا یدار چرا» دیچیپ مغزش در خودش یصدا

 !« ؟یگ یم بهم

 !« بشه پدرام مثل هم تو عاقبت خوام ینم چون دی»شا



  بود شده زده شگفت اریمه زبان از پدرام نام دنیشن با

! شناسد؟ یم را او چطور اریمه که کرد یم فکر و

 یم را پدرام شبنم که دانست یم کجا از اصال

 را او نام ی خاص تین و منظور  یب هم دیشا! شناسد؟

 !بود آورده انیم به

 !«ش؟یشناخت  یم »تو

 !«نشده رید تا رونی ب بکش »پاتو

 

 حمام سرد یها  کیسرام کف صدا ی ب یا هیگر با

 را سرش..کرد جمع شکمش در را زانوانش و نشست

  چنگ در  را سشیخ ی موها  و گذاشت ها آن یرو

 پدرام به که ادشی..شود ال یخ یب توانست ینم..گرفت

  لبخند خاطراتشان  یادآوری با..دیترک یم دلش افتاد یم

 ... بست نقش لبانش یرو  یتلخ

 

  یمشکل بود گفته رهاورد و بود دانشگاه اول روز

 ! دیایب دانشگاه به تواند ینم و آمده شیپ شیبرا

 آن در سرگردان ی  ساله 18 ی بچه  دختر کی

 به که رفت  یم عقب عقب! درندشت هنر ی دانشکده



  گفت شرمنده و برگشت عیسر و کرد  برخورد یکس

 !«دیببخش! آخ»

 و یعسل چشمان آن با..کرد بلند را  سرش پسر

 مک و کک آن و یا قهوه و شلوغ ی فرفر یموها

  ی ساله 18 دخترک از صورتش،دل یرو بانمک یها

 ! برد دوران آن

 حواسم خودمم! بابا نه» گفت و دیخند پدرام

 !«  ستی ن یعذرخواه به  یازین..نبود

  گفت و زد او یرو به یلبخند شبنم

 !« د؟ییدانشجو نجا یا هم »شما

 !« ؟یوارد تازه! »آره

 !« ؟ یچ تو..»آره

 !« آخرمه سال  من! بابا »نه

  آخر  سال یدانشجو  که خورد ینم اش چهره به

 ! دیرس یم نظر به  باشد،کوچکتر

 دیپرس پدرام شود رد او کنار از خواست یم که یزمان

 !« ؟ینگفت  اسمتو»

 !«  شبنم» گفت و زد یزی ر لبخند شبنم



  او یرو را نگاهش دور کی یجذاب  لبخند با پدرام

 !« پدرامم منم»  گفت و گرداند

 یکی بزند یحرف کرد باز دهان تا و زد  یلبخند شبنم

 یخداحافظ با پدرام..زد شیصدا پدرام دوستان از

 ...وستی پ دوستش به و گذشت کنارش از یکوتاه

  را او روز هر که ییجا تا شد شتریب دارهاید نیا کم کم

 و نیماش به نسبت او ی  عالقه از..کرد یم مالقات

 یکی او که دانست ینم اما داشت خبر ی رال مسابقات

 ! است یرال  مسابقات ثابت  هیپا و یاصل یاعضا از

 عاشقانه ی رابطه  سمت به اشان یدوست رابطه کم کم

 شیپ و بود فرزند تک پدرام..افتی سوق یعاطف و

 نداشت را  یگرید کس او جز که رشیپ مادربزرگ

 از یخردسال در را پدرش و مادر..کرد  یم یزندگ

 ی ضربه  مادربزرگش  مرگ از بعد..بود  داده دست

 خطرناک   ی  ها  یباز به قبل  از شیب و خورد   ینیسنگ

 نیهم در روز کی که آنقدر..آورد یرو سرعت

  دره ته نشیماش و کرد ینیسنگ تصادف مسابقات

 ! گرفت آتش و شد مچاله



  بود هم ها آن یا دانشکده هم که او یمیصم دوست

 یقانون ریغ یرال مسابقات در او که گفت شبنم به

 .. کرده یم شرکت

 ینم یحت ..نکردند دای پ او جسد از ی اثر چوقتیه

 یر یگیپ.. بگذارد خاک یرو دست دی با کجا دانست

  به زیچ همه کم کم و نبرد ییجا به راه هم  سیپل یها

 ها خاطره به پدرام وجود و شد سپرده یفراموش

 او از ساده توانست ینم شبنم اما! وستیپ

 ینم! بود مرده اش یداشت دوست عشق..بگذرد

 که موقع آن از..برگردد یزندگ به یراحت به توانست

 انتقام آتش دید دره آن ته را او ی شده  مچاله نیماش

 آن وارد را خود استیس با و دیکش زبانه وجودش در

 ...کرد یباز
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  خاطره از کرد یم برخورد حمام در به که یا ضربه با

 !بله؟: گفت و  آمد رونیب ها

 

 که یموقع از گه یم بابات رون؟یب یای نم  چرا مادر_

 ! حموم اون تو  یدیچپ یاومد

 

 !مامان االن امیم_

 

 برداشت رختکن از را حوله و شست را سرش عیسر

 سیخ  یموها همان با و بست را حوله  بند..زد تن و

 ... شد خارج  حمام از

 

 ... بود اتاقش کردن  جور و جمع حال  در مهتاب

 

 !کنم یم مرتب بعدا خودم نکن تیاذ خودتو  مامان_

 

 نیا اتاقت وضع االن که یبود کن مرتب  اگه تو_

 !نبود



 

 ...زد برق  به را سشوار و دیخند شبنم

 

 رهیخ آن به و برداشت را بالش ریز  عکس مهتاب

 و خندان  ییها لب با یینمایس شهرک در شبنم..شد

 !بود ینشدن انکار برقشان که یچشمان

 

  یجا را عکس..داد تکان یسر و دیکش یآه مهتاب

 ! ؟یخوا ینم کمک: گفت و برگرداند یقبل

 

 !ایب مامان آره یوا: گفت خواسته خدا از شبنم

 

 دست از را شانه و سشوار.. رفت جلو و دیخند مهتاب

 ... بافت را ها آن و کرد خشک را شیموها و گرفت او

 

  خوب شوهرش با ش رابطه! رهاورد؟ از خبر  چه_

 !ره؟ یم شیپ

 



 !شدن بهتر یلیخ لیاوا  به نسبت آره! مامان خوبه_

 

 و پنبه! مادر نهیش یم هم  دل به شوهر و زن مهر_

 هم یینایا! بمونن سقف هی  ریز هم با تونن ینم شیآت

 یحس و سقفن هی ریز مخالف جنس تا دو ینیب یم که

 اما نیبب و  بشنو! لماستیف تو ادینم وجود به نشونیب

 ! نکن قبول

 

 ! بشن مایقد مثل دوباره خدامه از که من_

 

  حواسم: گفت و زد او شانه به یآرام ی  ضربه مهتاب

 ! ناینداد پس نم سال همه نیا که بود

 

 دیبوس را مادرش یگوشت ی  گونه ولع و خنده با شبنم

 نیا و دوست  راز  ! مارو نزن بانو مهتاب : گفت و

 هوم؟  گهید داستانا

 

  لمیف باباتو برو: گفت مهتاب و کرد کج سر یلوس با

 !پدرسوخته  کن



 

 ! نزد؟ زنگ یشاد: دیپرس و دیخند شبنم

 

 هفته هی گفت..شد تموم  روزید امتحاناش! بچم چرا_

  خوش جوونا  شما قول به تا مونه یم  دوستاش با

 !تهران ادیم بعدش بگذرونن

 

  االن! بنده یم یخال اون مامان: گفت و دیخند شبنم

 !شده؟  تموم امتحاناش تازه ماهه ریت اواسط

 

 شما کار از سر که من! مادر دونمیچم: گفت مهتاب

 !ارمینم در دختر تا دو

 

 ...شد خارج اتاق  از مهتاب

 

 !مارمولک یشاد: کرد زمزمه و دیخند شبنم
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 و کنم  مشورت کوروش با دیبا مامان؟ بگم یچ_

 !بپرسم  نظرشو

 

 شیراض بکن تویسع تو حاال: گفت یآرام لحن با شهال

 !زمیعز یکن

 

 ! چشم_

 

 ! رهاورد؟: زد شیصدا شهال که گرفت ینفس

 

 ! جان؟_

 



 یهست یراض تیزندگ از مامان: دیپرس دیترد با شهال

 ...اجبار نکرده ییخدا! گه؟ید

 

 ! نه_

 

 !شود کامل  مادرش حرف  نگذاشت یحت

 

  زور حرف ریز عمرا  ! یشناس یم که منو! مامان نه_

 !برم

 

 ! باش خودتون مراقب.. من دل زیعز  خداروشکر_

 

 !برسون سالم چشم_

 

 ! خداحافظ..ی باش سالمت_

 

 ستادهیا  کانتر کنار که  ایک به رو تماس قطع از پس

 ! ؟یگفت یم یداشت خب: د یپرس دینوش ی م یچا و بود



 

  از! کرده کات اونام با گفت دمیپرس که ایست از_

 هر! کرده بالک دوستاشم نصف ..داده لفت گروهاشونم

 !  پره یم بهش عی سر بگه بهش یزیچ هی یک

 

 هم در را دستانش ینگران  با و گفت ینُچ رهاورد

  باهاش من یتون ینم تو  اگر: دیپرس  ایک..کرد قالب

 ! بزنم؟ حرف

 

 نیا دونم ینم من! بزنم حرف باهاش د یبا خودم نه_

 ! نبود ینطوریا اصال! چشه بچه

 

 من خب یلیخ: گفت و داد تکان یسر تاسف با ایک

 ببرمش کرده سفارش یحاج..برم یم رو نیدلو

 !  اونجا

 

 من بذار فقط باشه: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

 ! یببر بدم کنم جمع   لشویوسا

 



  اتاق سمت به رهاورد و نشست کاناپه یرو ایک

  خرگوش  عروسک و اضافه لباس دست کی..رفت

 بعدا تا  گذاشت کوچکش ساک در را  نیدلو محبوب

 ... داد ایک دست به را  ساک و ردینگ را اش بهانه

 

 یخوب  دختر: گفت و دیبوس را ن یدلو رهاورد

 و من پدرجون شیپ یر یم االن! ؟یمامان باش،باشه

 ! دنبالت میا یم شب ییبابا

 

 بابا؟: دیپرس ذوق با سبزش و گرد چشمان با نیدلو

 

 میایم اومد که شب! کار   سر  االن ییبابا!  زمیعز آره_

 !خوشکلم دنبالت

 

 و دیخند رهاورد که کرد نییپا و باال را سرش نیدلو

  نشیریش دخترک..دیبوس  را تپلش ی بازوها جفت

  باورش! بود تولدش بعد  ماه..شد یم  بزرگ داشت

 ! شد یم ساله سه داشت نیدلو که شد ینم

 



 سه که ساعت به ینگاه با نیدلو و ایک یرفت از پس

 سمت  به داد یم نشان را ظهر ی  قهیدق یس و

 ... رفت  آشپزخانه

 

  گذاشت اجاق یرو را بود  پخته ناهار یبرا که ییغذا

 مین تا دیبا حداکثر..شود گرم کوروش آمدن زمان تا

 !برسد گرید ساعت

 

 دهیپوش ا یک حضور لیدل به که را اش  ییرو یپانچو 

 دراز کاناپه یرو TV یجلو  و کرد خارج تن از بود

  که کرد نیی پا و باال هدف یب را ها کانال آنقدر..دیکش

 ... برد خوابش همانجا
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 وارد و کرد باز را در دیکل  با کوروش بعد ساعت مین

 ته یغذا  یبو احساس با  ورود یابتدا همان از..شد

  که گاز اجاق دنید با و رفت آشپزخانه سمت  به گرفته

 خاموش را آن بود روشن  یمتوسط ی شعله با

 یکم هم مهیق  خورشت و بود گرفته ته یکم برنج..کرد

 !رهاورد حواس از امان ! بود کرده عوض رنگ

 

 یرو که رهاورد دنید با و رفت ییرایپذ سمت به

  یلبخند بود شده جمع خود در ینیجن  مانند کاناپه

 ...نشست لبانش یرو

 

  چمباتمه شی رو به رو و برداشت گام سمتش  به آرام

 ییها زمان مخصوصا..بود او کردن تماشا عاشق..زد

 !نبود حواسش ای بود خواب در او که

 

  نوازشش و برد او ی گونه  سمت به آرام  را دستش

  بود کرده ی سع یلیخ ماهه چند مدت نیا یط در..کرد

  چقدر دانست ینم..کند ایاح را اشان رابطه یکم حداقل

 ... اما بوده موفق



 

 گرفت عمق  لبخندش رهاورد خمار چشمان بازشدن با

 یشد داریب: گفت مهربان  یلحن اما دورگه یصدا با و

 ! خرگوشک؟

 

 !غذا یوا:  گفت یزدگ هول  با رهاورد

 

 را او تا گذاشت کوروش  ی شانه طرف دو را دستش

 مچ کوروش که برود آشپزخانه سمت به و بزند عقب

 کردم خاموش من.. نیبش: گفت و  دیچسب را او

 ! رشویز

 

  چشمانش..نشست  کاناپه ی رو آسوده الیخ  با رهاورد

 !برد خوابم یک دمینفهم اصال: گفت و دیمال را

 

 نفس..دیبوس را او دستان مچ و د یخند کوروش

 ...شد حبس نهیس در او حرکت  از رهاورد

 



 و شد رهی خ او یجنگل چشمان به ق یعم کوروش

 و برداشت را TV موتی ر و دیکش باال  را خود یقدر

 خاموشش زد یم مهیخ  رهاورد یرو که همانطور

 ... کرد

 

  دهانش بود،آب شده کش دراز کمر یرو  که رهاورد

 صورتش  سمت کوروش..داد قورت سروصدا پر را

 را دلبرکش ی گونه  داغش نفس هرم و شد لیما

 ...سوزاند

 

  دو دو چشمانش در رهاورد خمار و ی خواستن نگاه

  خم او صورت یرو  محابا یب کوروش سر که زد یم

  یها لب یرو ریگ نفس و  محکم را شی ها لب و شد

 ...فشرد او

 

 تحت بعد یکم و خورد گره رهاورد ی نهیس در نفس

 به حرارت پر و یقو  یها بوسه آن که یلذت ریتاث

  کوروش چپ یبازو یرو بودند،دستش انداخته  جانش

 ...شد چنگ



 

 ی مردانه و داغ یها لب یباز به فقط لحظات آن در

  یم احساس..کرد یم فکر خودش یها لب  یرو به او

ز و شده فلج مغزش کرد زگ   ... کند یم گ 

 

 گرفت یم کام او از محکم و تشنه یحد  به کوروش

 را لذت و درد متفاوت   حس دو واحد آن   در  رهاورد که

  پر و شور  پر ها سال از بعد کوروش..کرد  یم تجربه

  ی ناله یصدا که یبطور..دیبوس یم  را او جانیه

 ینم کنار یباز آن از یول بود آورده  در را رهاورد

 ... دیکش

 

  را نشییپا لب  و دیمک مالحظه یب را رهاورد یباال  لب

 دو ی اندازه به را صورتش زنان نفس و گرفت گاز

 ...برد عقب انگشت بند

 

  کوروش و داد رونیب را نفسش قیعم و  بلند دخترک

  برهنه یبازو به یدست مستش و سکرآور لبخند انیم

 !جانم؟: کرد نجوا دار کش و دیکش او ی
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 لبش..نداشت را شیها چشم کردن باز ینا  رهاورد

 دست ناخودآگاه..سوخت یم و کرد یم ذوق ذوق

  حرکت کوروش که دیکش  نشییپا لب یرو  را لرزانش

  را انگشتانش پشت..کرد دنبال  نگاهش با را او دستان

 بدون هم: گفت جا همان و دیبوس بود لبانش یرو که

 ! کنم؟ کار یچ  بگو خودت! تو با هم ام وونهید تو

 

 انیم کند نگاهش آنکه یب و شد باز رهاورد زبان

 ! نشو  وونهید گهید من با: گفت تندش نفس

 

 و زد  کنار را رهاورد دست و دیخند رمق یب کوروش

  کرد تقال نفس یب رهاورد..دشیبوس محکم گرید بار

: کرد زمزمه و دیکش عقب را صورتش کوروش و

 !کن خیتوب رو نه،اونا  منو! چشماته ریتقص



 

 ...رفت اتاق سمت به و شد بلند او یرو از

 

 آن هنوز..شد  رهیخ او ی رفته راه به نفس یب رهاورد

 ... کرد ی م احساس را یداغ و گرما

 

  نهیآ یرو به  رو و رفت اتاق  سمت به جان و حال یب

 ینُچ و  دیکش اش کرده باد لبان به یدست..نشست

 ... گفت

 

 ... دیکش دراز تخت یرو  و دیمال لبانش یرو کرم

 

 یاعتراض چ یه او و دیبوس یم را او کوروش  نکهیا

 !  بود کرده مشغول را فکرش کرد ینم

 

  خواست ینم اما نداشت یا دهیفا خود زدن   گول گرید

 نیا ی دوباره ییبرپا به لیم هم خودش که کند قبول

 !دارد رابطه



 

  او به زیشورانگ و شد وارد در به یا تقه  با کوروش

 ...شد رهیخ

 

 !هوم؟: گفت و  کرد نگاهش یسوال رهاورد

 

 !ن؟یدلو دنبال اومد ایک_

 

 !افتاد؟ ادتی تازه_

 

  خواستم یم! منو نزن  حاال: گفت و د یخند کوروش

 !دنبالش؟ می بر یک   بپرسم

 

 !شب: گفت و چسباند بالش به را سرش  رهاورد

 

 ! ها داره یم نگهمون یحاج باز  میبر شب_

 



 تو که نه: گفت و کرد  نگاهش یرچشمی ز رهاورد

 !اد یم بدت یلیخ

 

 و زد در  چارچوب به را اش هیتک خنده با کوروش

 ... گم ینم دروغ که یدون یم: گفت

 

 یم خوش یلیخ: کرد کامل را اش جمله طنتیش با

 ! گذره

 

 او سمت به را دستش کنار  بالش حرص  با رهاورد

 یب رونیب برو: گفت یبلند یصدا با و کرد پرتاب

 ! تیترب

 

 !شوهرتما بابا؟ هی چ  تیترب یب_

 

 ریخ! ندارم حوصله و حال رونیب برو لطفا کوروش_

 !شده سالت 35 سرت

 



  از و داد تکان یسر و دیخند  او ناالن لحن به کوروش

 ... شد خارج اتاق

 

 هم با که یلحظات آن از بعد..کرد یم درک  را حالش

 ... داشت کردن فکر به ازین بودند کرده تجربه
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 لیمیا و کرد روشن را تاپش لپ و نشست کاناپه یرو

 ...کرد چک را شرکت حساب و یشخص حساب یها

 

  یکی امیپ به و گذاشت اش چانه ریز را  دستش متفکر

 بن عامر که بود گفته امیپ در..شد رهیخ  دوستانش از

 از پس یکی  ها شرکت سهام یداریخر حال  در نیحس

  صاحب و است یدب در او یاصل کار.. است یگرید

! است انگلستان و رانیکا،ایآمر در بزرگ شرکت چند

 یم زین فشن و مد  یکارها به ها آن کنار در و



  که دارد اش پرونده در هم یکی تار نقاط البته..پردازد

 ...ستین دسترس در ها آن از یقیدق اطالعات

 

  یوانیل تا بود شده خارج  اتاق از یتازگ  به که رهاورد

  تاپ لپ در عامر عکس دنید ببرد،با اتاق به آب

؟ عکس   اون: دیپرس کنجکاو کوروش  !عامر 

 

 !آره: گفت یجد برگرداند سر آنکه بدون کوروش

 

 عکس ریز شده نوشته متن  و نشست کنارش رهاورد

 دونیم از رو بایرق داره پس: گفت و کرد  مطالعه را

 ! کنه یم در به

 

! هیخوب کیت تاک: گفت و  انداخت باال ییابرو کوروش

 رو زدم دو سگ واسش ها مدت که یشرکت من یول

 ! دم ینم یاحد به

 

 !؟یشد حساس روش انقدر چرا حاال_



 

  من : گفت یرپوستیز تیعصبان با کوروش

  دخالت کارام تو داره اون یول ستمین  حساس روش

 به! کنه یم  فرو یسوراخ هر تو دماغشو و کنه یم

 که بزرگ یبرندا از تا دو که ستین  بیعج  نظرت

 هوی بندن  یم قرارداد من میت و من شرکت با شهیهم

 ماه 8 تازه که رو کسالشونی قرارد یلیدل چیه بدون

 یم نایا ی همه تو نظر  به کردن؟ فسخ گذشته ازش

 باشه؟ یتصادف تونه

 

 !چرا؟ آخه: گفت متعجب رهاورد

 

  گم یمن،نم  شرکت   حاضر  حال   در چون: گفت کوروش

 با و  مجرب کادر! ناست یبهتر جزو یول نیبهتر

  و ثابت یها  یخوب،مشتر یمکان ت یسابقه،موقع

! هیا سوژه نیهمچ دنبال اونم که مشخصه! معروف

 تا کنار زنه یم رو ها خورده داره فعال که ینیب یم

 !خونده کور یول! خواد  یم که یزیچ اون به برسه

 



 آدم کی  مگر آخر..آورد ینم در سر ادی ز رهاورد

  یبرا مال همه نیا باشد؟ صی حر تواند یم چقدر

 آن به خود با را اموالش حال به تا یکس  مگر! چه؟

 ؟یباش نفر نیدوم تو که برده ایدن

 

 در اروی نیا با که تو: گفت او به رو  یجد کوروش

 !؟ یستین  ارتباط

 

 باشد کرده یجر را  او یکم نکهیا  یبرا  رهاورد

  ارتباط در  باهاش اگر یدار  یمشکل تو: گفت مرموز

 !باشم؟

 

 مخ تو: گفت و دیچسب را شیبازو  متحرص کوروش

 !نه؟ ای  یارتباط در! رها نرو

 

 ادمهی: گفت و انداخت باال ییابرو طنتی ش با رهاورد

 ! ستم«ین کردن محدود آدم  » گفت یم ییخدا بنده هی

 



  که ییراهنما یول! کنم ینم محدودت گم یم هنوزم_

  شتریب  یهرچ..شارالتانه اروی نیا! بکنم تونم یم

 !نفعته به یکن  یدور ازش

 

 ییابرو کوروش که کرد نگاه او به حرف یب رهاورد

  رهاورد پشت مبل یرو  را دستش و انداخت باال

 !هوم؟: گفت و گذاشت

 

 یه،مالقاتیمهمون اون و مسابقه از بعد کال! نه_

 !نکردم قبول که داد کار شنهادیپ بهم فقط..مینداشت
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 !؟یکار چه: دیپرس اخم با کوروش

 



  کیم و موریگر داشت،دنبال یدب یتو  شو هی ایگو_

 اومده خوشش من کار از چون..گشت یم  ستی آرت آپ

 ! داد شنهادیپ من به بود

 

  آپ کیم! ناموس یب  کهیمرت خورد گوه یلیخ_

 !  مگه؟ ختهی ر کم ستیآرت

 

  کوروش و کرد نازک ش یبرا یچشم پشت رهاورد

 ! بچه؟ دنبال میبر یک  : گفت

 

 ساعت مین  نیهم کوروش؟: گفت خورده کهی  رهاورد

 ! یدیپرس شیپ

 

:  گفت و دیکش گردنش پشت به یدست کالفه کوروش

 !ستین جاش سر حواسم  میعصب

 

 حداقل بذار! رو بچه بُرده تازه داداشت:  گفت رهاورد

 !شرکت؟ دوباره ینرفت چرا تو اصال! باشه ساعت چند



 

  یم مو بچه دلم..یهرچ اصال! هست دانا..نداشتم کار_

 !خواد

 

 قرار یب لحن از که باشد متاسف خودش یبرا دیبا

 دیبار یم نیدلو یبرا آن از یدلتنگ که کوروش

 !کند؟ یم یحسود

 

  یگفت یم شه یهم  ها موقع اون ادمهی: گفت  اریاخت یب

 !«  خوام ینم  یزی چ گهیبده،د دختر تا سه  بهم خدا» 

 

 ! ادته؟ی: گفت و زد ینیدلنش لبخند کوروش

 

  باز و گذاشت هم یرو را  چشمانش یآرام به رهاورد

  من: گفت و شد رهیخ خاموش TV به کوروش..کرد

 یکی دیشا! ادیز یلیخ! دارم دوست یلیخ  دختر ی بچه

  دونم ینم! ندارم  خواهر خودم که باشه ن یا لشیدال از

  غنج براشون دلم نمیب یم که رو ها بچه  دختر یول

 !ره یم



 

  ینقص کم پدر کوروش..زد ینیریش  لبخند رهاورد

 رفاه  یبرا را تالشش تمام اما نبود کامل! بود

 ... کرد یم فرزندش

 

  تخت یرو  و رفت اتاق سمت به و برخاست  جا از

  و بود شده داریب زود صبح..بخوابد یکم تا دیکش دراز

 !آمد یم خوابش بی حال؛عج

 

 را سهامشان عامر که  را ییها شرکت نام کوروش

  شرکت از یکی  نام دنید با که کرد یم چک بود دهیخر

 ...شد شوکه ها

 

 تماس ایدر با و برداشت  را لشیموبا دیترد با

:  دیچیپ گوشش در ایدر یصدا بوق چند از پس..گرفت

 !سالم! کوروش؟

 

 !سالم_

 



 ! شده؟  یزیچ: دیپرس ایدر که شد ی طوالن مکثش

 

 !میبزن حرف دیبا_

 

 !راجب؟_

 

 !عامر با ت رابطه: گفت  یجد کوروش

 

  او یرو به رو که عامر  به شده گشاد چشمان  با ایدر

 او به دست عالمت با  عامر..شد رهی خ بود نشسته

 ...بزند حرف  استرس بدون  و یعیطب که کرد اشاره

 

 !؟یا رابطه چه: گفت  یتصنع ی خنده تک با ایدر

 

 ... دیگز را لبش ی گوشه استرس از سپس
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  رو تو شب اون یک پس:  دیپرس مشکوکانه کوروش

 !کرد؟ دعوت یمهمون به

 

  کرد یم فکر..داد رونی ب  نامحسوس را نفسش ایدر

 ! دهیفهم یزی چ عامر با اش رابطه ی درباره کوروش

 

 من: گفت یشتریب نفس به اعتماد با رو نیا از

 !کرد دعوتم اون! میهست یمیقد دوستان از کامران و

 

 !ی بود نگفته حاال تا: گفت َشک با کوروش

 

 !بود  ومدهین شیپ_

 

 یم دروغ داشت که دانست یم..نزد ی حرف کوروش

 ی  پ   خاموش چراغ دیبا ..نبود وقتش االن اما..گفت



 را او مناسب فرصت کی  سر و گرفت یم را هیقض

 !  کرد ی م بازخواست

 

 و افتاد راه به بالکن سمت به تماس قطع از پس

 ... زد  آتش یگار یس

 

  و ستیست،بیب جوان کی  او..بود خسته وضع نیا از

  ها یفیبالتکل نیا ی حوصله و حال که نبود  ساله پنج

 داشته ثبات اش یزندگ داشت دوست..باشد داشته را

 و نشود داریب  خواب از استرس با روز هر  نکهیباشد،ا

 ترک را او و برداشته را نیدلو رهاورد نکهیا فکر

 از داشتند ش یها ترس..نشود داریپد ذهنش در کرده

 ینم بر دستش  از یکار و خوردند یم را او درون

 !آمد

 

  ییصدا با اما یشاک و کرد  باز را بالکن در رهاورد

 ! گار؟یس: گفت یآرام

 



 از و داد گردنش به  درجه 90 یا ه یزاو کوروش

 ...کرد نگاهش چشم  ی گوشه

 

  نیدلو ساده یلیخ  یحاج.. تو نظر به: د یپرس ربط یب

 ! رفت؟ینپذ رو

 

 !دونم ینم: گفت یکوتاه مکث با و دیگز  لب رهاورد

 

  گارشیس به  یپُک و دیچرخ او سمت به کامل بار نیا

 روز اون: گفت و کرد خارج ینیب از را آن دود و زد

 یم اتاقو تو دیرفت نزد؟ بهت یا گهید حرف    یحاج

 !گم

 

  یب در یسع  که یلحن با  و کرد صاف یی گلو رهاورد

 همون همش! نه: گفت داشت آن دادن نشان تفاوت

 !گفتم بهت که  بود ییزایچ

 

  یجد و انداخت گلدان خاک در را گاری س ته کوروش

 ! فهمم یم یگ یم  دروغ: گفت



 

 میبر شم آماده رم یم:  گفت و دیدزد نگاه رهاورد

 ! بچه دنبال

 

 را سر،کمرش پشت   از  کوروش که  کرد گرد عقب

 ... کرد خود تن با مماس را تنش  و دیچسب

 

 او ی نهیس ی قفسه یرو  رهاورد یها  دست جفت

  بند انگار زبانش ..ختیر  فرو یهر قلبش و شد جمع

 او اهیس و یوحش نگاه در چشمش ی هیقرن..بود آمده

 ... افتاد تند دور  یرو قلبش و دیرقص یم

 

 منو اگر..بودم گفته بهت: کرد زمزمه  آرام کوروش

 ! ؟یبر ذارمت  یم..ینخواست

 

  به شتریب دستانش کف با  را او فیظر  و کیبار کمر

 انشانیم ی  خال یفضا نی کوچکتر تا فشرد خود سمت

  ربغلیز از و کرد آزاد را دستش کی..شود پُر هم



 خود به را او کتف هیناح از و کرد رد رهاورد

 ...فشرد

 

 گرفته ،ُگریداغ و حرارت همه آن از رهاورد صورت

 با و بود مماس او بدن با اش باالتنه  نکهیا از..بود

  تر ملموس تماس نیا لحظه هر کوروش دست فشار

 ... دیکش یم خجالت  شد یم

 

 ... کرد تر و دیکش شی ها  لب یرو آرام  را زبانش

 

 !یگفت: گفت مکث با

 

 در او  یها  لب و ها چشم و موها یرو  کوروش نگاه

 ...بودند گردش

 

ر_  !یبر بذارم تونم ینم بخوامم! زدم ز 

 



  شکل تنش  یها سلول تک تک در  میعظ یجنبش

 نیا به نرمال حالت از کهو ی شود یم چطور..گرفت

 یم کوروش فقط را حال نیا! د؟یرس جانیه از حد

  را رهاورد  توانست یم او فقط..کند القا  او به توانست

 و باشد مطلق  سکوت   در ذهنش که برساند یحد به

 ...او به معطوف  تماما   نگاهش

 

 ...تو_

 

 قول تو: کرد  لیتکم را اش  جمله و بست فرو  چشم

 !یداد

 

 زنم ی م باشه تو سر  : گفت مکث بدون کوروش

 ! رشیز

 

 مثل: کرد زمزمه د،آرامیبگشا چشم آنکه بدون  

 !نامردا؟

 



 نامرد عالم یبرا: گفت و کرد نوازش را او یموها

 !شم یم مرد یکی  تو یبرا باشم

 

  درهم شورش و جنبش همه آن از دلش..کرد باز چشم

 انگار که بود رفته باال آنقدر بدنش یدما و دیچیپ یم

 !سوخت  یم درجه 40 تب در
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 گوشش ریز و دیکش نه یس به را سرش کوروش

  یم لذت..باشم مراقبت جا  همه خوام یم: کرد زمزمه

 یکس که پام یم و کنم یم دنبالت چشم با یوقت برم

 !نندازه تو به فشویکث نگاه

 

 یم آتش ی گداخته ی کوره هیشب تنش

 جانی ه سطح  که بود شده بلند یجور نفسش..سوخت



  یم تر کوچک لحظه هر که انگار..کرد ی م کاور را او

 آغوش در او ی همه که  آنقدر..بزرگتر َمرَدش و شد

 ! بود شده گم کوروش

 

 صد نگاهش..دیکش عقب را او گردن قرار یب کوروش

  رهاورد جان و روح بر و داشت نوازش دست تا

 ...شد یم دهیکش

 

 تا کرد خم سر..زد پس را او یموها  انگشتانش با

  گلدان شکستن یصدا که برساند او به را لبش

 ... پراند جا از را کنارشان،رهاورد

 

 ی گربه و شکسته گلدان به ینگاه با کوروش

  با بود رهیخ  او به یتُخس با  انگار که یا قهوه_دیسف

 گردنش پشت یدست و داد رونیب را نفسش حرص

 !  للّا  اال اله ال..پدرت بر یا : گفت لب ریز و دیکش

 



  از یریجلوگ یبرا بود دهی شن را او یصدا که رهاورد

  به عجله با و دیگز لب اش خنده یصدا  شدن بلند

 ...رفت خانه داخل

 

 سر به یدست محبت با و زد زانو گربه  کنار کوروش

 او به یآرام یگردن پس  حرصش یرو از و دیکش او

 ...شد بلند شیصدا و دیپر جا از گربه که زد

 

 دیبا حتما هان؟: گفت او به  رو جانب به حق کوروش

 !؟یدیرس یم بزنگاه سر

* 

 نیدلو دنبال  به کوروش یها غرغر شام،با از بعد

 زده رهاورد جان به ُغر را ساعت چند نیا ن  یع..رفتند

 ! میبرو نیدلو دنبال به زودتر که بود

 

 یساعت کی  ادب یرو از و صادق حاج یاصرارها  با

 ...نشستند او  ی خانه در را

 



  نکهیا از و د یپرس یم سوال دو آن از یرک یز با صادق

 یم قبل  یها  یسر  از تر کینزد را  اشان رابطه

 ... بود د،مسرورید

 

  مقدمه یب و زد رج را حش ی تسب..انداخت پا یرو پا

  یحاج از خوام یم! د؟یکن یم دائم عقد یک  : دیپرس

 تو..ستاین درست تیوضع نیا! رمیبگ  وقت معتمد

 ! داره یشرع  فسخ   عقد متارکه ماه شش گه یم قانون

 

  عقد..شدند رهیخ هم به  شوک با رهاورد و کوروش

 !  دائم؟

 

  بیس یا تکه کوروش..نزند یحرف تا دیگز  لب رهاورد

 یرو که نیدلو دست به و برداشت بشقاب داخل از را

 حرف راجبش  هنوز: گفت و داد بود نشسته شیپا

 !  یحاج مینزد

 

 ! چرا؟_

 



 بود کوروش به هیشب اریبس که یتیجد  با صادق حاج

 !عروس؟: گفت رهاورد به رو

 

 زودتر: گفت صادق که کرد بلند سر یآرام به رهاورد

 درست تیوضع نیا..دی کن سیر و راست کارو نیا

 ! ستین

 

 چرا! یدون یم گهید که تو» گفت دل  در رهاورد

 !«ضه؟ ینق و ضد  انقدر حرفات

 

 !چشم: گفت کوروش و ایک به ینگاه با اما

 

  متفکر رهاورد که داد تکان دیتائ به یسر صادق حاج

 صادق حاج چرا ..شد رهیخ  شیپا ریز ی  قال  یها گل به

  یگرید زی چ اتاق در روز آن کرد؟ یم  رفتار نگونهیا

 پشت یهدف! یگرید زیچ  جمع در اکنون و گفت یم

 !داشت؟ شیها حرف
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  دیبا زیچ همه بار نیا! عروس ی  خواستگار  میر یم_

 ! بره شیپ درست و یاصول

 

  داد یم نشان نیدلو مشغول را خود ظاهر به کوروش

 ... بود صادق به  معطوف حواسش تمام اما

 

!  داداش زن:  گفت رهاورد به رو خنده و  یشوخ با ایک

 ! یندار خواهرشوهر که  یآورد شانس

 

  یبَس زنک خاله  ی  تو نیهم: گفت یمعطل یب کوروش

 !براش

 

 ... دیگز لب و دیخند آرام رهاورد

 



: گفت نداشت شدن الیخ یب قصد انگار که صادق حاج

 مناسبت! اکرمه رسول مبعث   گهید ی هفته دو

  رو کارهاتون زمان اون تا دیبکن رو تونیسع! هیمبارک

 !دیکن س یر و راست

 

 نییپا را سرش که کرد نگاه رهاورد به کوروش

 نبود؟ یراض..بود انداخته

 

  یاصرارها ،برخالفیمعمول گفت و گپ یکم از بعد

 ...برگشتند خانه  به صادق

 

  یم و زد یم غر زیر زیر که نیدلو به  رو رهاورد

 ندیبنش جلو  یصندل یرو  و او آغوش در خواست

 جلو خوشکلم  دختر! گهید همونجا بمون یمامان: گفت

 ! خطرناکه

 

 که بود رهی خ او به مظلومش و گرد چشمان با نیدلو

 ... دیکش یکالفگ  یرو از یپوف رهاورد

 



 ...یحاج: کرد باز دهان تا کوروش

 

  بعدا  ! نه امشب: گفت و  دیپر حرفش  انیم رهاورد

 !میزن یم حرف  راجبش

 

 ...نزد یحرف گر ید کوروش

 

 برد اتاق به را نیدلو خانه،رهاورد به دنیرس از بعد

 ...خواباند خودش  کنار و

 

 را شیموها  و زد او ماه   همچون یرو  بر یلبخند

  که یاحساس  از..شد ریدرگ ذهنش و کرد نوازش

 ی  فیبالتکل حس کی..داشت تنفر بود شده رشیدرگ

 و رفت یم کوروش یبرا دلش هم که مضخرف

 به و ردیبگ دهیناد را گذشته  ی همه داشت دوست

  شیدردها تک   تک که یحس..هم و ببرد پناه  او آغوش

!  نباش احمق» گفت یم و کرد یم یادآوری او به را

 مدت اون که ییدردها اون به دوباره یخوا یم

 ؟« ی،برگردیبود  دچارشون



 

  نماز یبرا که کوروش..برد  خوابش صبح اذان کینزد

 ... زد ها  آن به یسر ابتدا شد داریب

 

 یآرام به هم آغوش در  که رهاورد و  نیدلو دنید با

 ی مهی ن تا را ملحفه  و زد یلبخند بودند دهیخواب

 ... دیکش باال بدنشان

 

 اتاق وارد تازه یهوا تا کرد باز را پنجره درز یکم

 از بعد و برگشت اتاقش به سروصدا بدون سپس شود

  شگاهیپ در سجاده سر..خواند را نمازش وضو گرفتن

 قرار شیپا یجلو راه کی تا کرد یم دعا خدا

 آن سر تا سر که ثبات یب یزندگ نیا طاقت گرید..دهد

 بود شدن ترک و شدن گرفته دهیناد  از استرس

 ها آن کار از گره خواست یم خدا از..نداشت

 را یخوشبخت  حس ها آن هم یکم  دیشا..دیبگشا

 ! بچشند
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 با و بود  داده لم آغوشش در که را نی کوروش،دلو

 یاعضا به و کرد جا به جا یکم کرد یم  یباز لیموبا

 ...شد رهیخ رهاورد ی خانواده

 

 یعل ی خانه به که شد ی راض رهاورد یاصرارها  با

  دادن کش قصد گرید هم  خودش البته! دیایب رستگار

  توانست ی نم هم یطرف از اما..نداشت را  ها نهیک نیا

 ! کند صاف یعل با را دلش

 

 بابا؟ _

 

 !جان؟: گفت و کرد کینزد نیدلو دهان به را گوشش

 



 ! شوکول من_

 

 به را آشپزخانه،شکالت سمت به ینگاه با کوروش

 که پرنسس باش عیسر فقط: گفت آرام و داد دستش

 !ُکشه یم تامونو  دو برسه سر مامانت

 

  با رهاورد که بود رهیخ کوروش به یاریهوش با یعل

 پر دهان دنید با و شد خارج آشپزخانه  از یچا ینیس

 و او به یا غره چشم اش ییکاکائو دستان و نیدلو

  شکالت  گهید نگفتم مگه: زد غر و  رفت کوروش

 !ه؟یکاف

 

 ی نهیس به و شد رهیخ مادرش به مظلوم نیدلو

  پخش از پس و دیکش یپوف  رهاورد..داد هیتک پدرش

 کوروش کنار ی نفره تک مبل یرو  یچا کردن

 ...نشست

 

:  گفت رهاورد  به رو و گذاشت کنار را لشیموبا نیراد

 !رها شده نی سنگ  ت هیسا



 

 یبود مونده یکی تو نی هم: گفت یشوخ به رهاورد

 !یبنداز  کهیت که

 

  خودت ی خونه گفت یم  برادرت: گفت یجد یعل

 !یستین

 

  هم یرو محکم را فکش..شد مشت کوروش  دست

!  شد؟ شروع ها دخالت االن از..نزند حرف  تا دییسا

  که داد نخواهد اجازه گری د او! بودند خوانده کور اما

 دخالت اشان یزندگ مسائل نیکوچکتر  در یحت یاحد

 !کند

 

 خونه..خون! بله: گفت  و انداخت نییپا  سر رهاورد

 ...ی

 

 ی خونه: کرد کامل را اش جمله کوروش به ینگاه با

 ! کنم یم یزندگ  کوروش

 



 یب که فیح..کرد نگاه یعل به تیجد  با کوروش

  به ینگاه ن یکوچکتر ا ال وَ  نبود قاموسش در یاحترام

 ...انداخت ینم یعل

 

 نیا واقع در..نزد یحرف  گرید و داد تکان یسر یعل

 تا آورد یم شان یرو به دیبا اما دانست یم را موضوع

 !دیایب کوروش  دست  به کار حساب

 

 !ن؟یروژ: زد صدا آشپزخانه داخل از شهال

 

 و برخاست جا از رهاورد که زد یغر لب  ریز نیروژ

  یبرا رفت یم آشپزخانه داخل به که  حال همان در

 تلفن با داره : گفت دروغ به نزند غر  مادرش نکهیا

 !بدم  انجام من یدار یکار..مامان  زنه یم حرف

 

  یب مامان آره: گفت  و کرد یآبکش را برنج شهال

 از رو  هیطوس گید اون بذار رو هی چهارپا  زحمت

 !  بهم بده ییباال نتیکاب

 



  به را گید و گذاشت شی پا ریز را هیچهارپا  رهاورد

 ... داد مادرش

 

  اومده که یاول  از شوهرت: گفت یریز یصدا با شهال

 !نزده یحرف کیعل و سالم جز

 

 و کرد ز یم یرو ی سفره بند را دستش رهاورد

 ! نجایا ادیب که نبود لیما یلیخ: گفت صادقانه

 

:  گفت و داد سرش  پشت نتیکاب به را اش هیتک شهال

 !دونه؟ یم مقصر رو ما

 

  احساسات! مامان  ستین مهم: گفت یناراحت با رهاورد

 ! مربوطه خودش  به اون

 

 !دندونشه  یال ما گوشت  ! حرفو نیا نزن مامان نه_

 



  کوروش رفتار   مامان: گفت خاطر نانیاطم  با رهاورد

 من  نگران! گرونهید با رفتارش یسوا من با

 !ده ینم آزار..رو من چوقتی ه اون..نباش

 

 را پلو..نزد  یحرف اما بود نشده قانع  نکهیا با شهال

 ...بکشد  دم تا گذاشت گاز  اجاق یرو
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 یرسم یبرا: گفت ین ییپا یصدا با رهاورد به رو

 هی با نداره  تیخوب! د؟یدار یمیتصم تون رابطه شدن

 و در یدون یم! مادر  یلونیو و لونیس هنوز بچه

 ! گن؟ یم یچ  هیهمسا

 

  پدر  : گفت کرد یم زیر را  ارهایخ که همزمان رهاورد

!  نجایا انیب که رهیگ یم  تماس شما با گفت کوروش

  غم کم خودم کنم؟ کاریچ..بعدشم!مبعث   به  خودش نظر  



  و در یزنکا خاله  یحرفا ی غصه نمیبش حاال که دارم

 ! بخورم؟ هم   رو هیهمسا

 

 گذاشت شی رو به رو را شده شسته یها  گوجه شهال

 حاج که یکرد فیتعر برام که یروز همون: گفت و

 ته   تا ینزن  یحرف پسرش به گفته بهت صادقتون

 هم با یشتر یب وقت خواست یم! خوندم داستانشو

  هم و دیریبگ میتصم بهتر هم تا دیبگذرون

  یوابستگ  ینخوا  چه و یبخوا  چه یهمخونگ ..خب

 !ه؟ی چ خودت نظر حاال! ارهیم

 

 نیا صادق حاج قصد واقعا..ماند حرکت یب دستش

  بود؟

 

 !مامان؟: گفت یکوتاه  مکث با

 

 با و شد کش ینزد او ی درمانده لحن دنیشن با شهال

 !مامان؟ جان  : گفت یمهربان

 



  هر از  شتریب! ترسم یم: گفت ریز به  سر رهاورد

 ! ی ا گهید زمان  

 

 فهمم یم: گفت و دیمال را کمرش پشت شهال

 !فهمم یم..مامان

 

:  گفت و داد امتداد رهاورد یبازو  یرو تا را دستش

 یچ که یکن یم ،درکیمادر خودت االن تو..زمیعز

 و یعصب ازتون که هم چقدر هر من..بگم خوام یم

 پاتون به خار  هی یحت ستمین حاضر بازم بشم ناراحت

 تشیترب و زهیعز اوالد گفتم میقد از یول! بره

 ! زتریعز

 

  نکهیا بدون..یکرد اشتباه  تو: داد ادامه و گرفت ینفس

 فوق ی رابطه کی وارد  یبذار انیجر در رو مادرت

  نیدلو یروز که بکن رو نیا فکر! یشد یجد العاده

!  نذاره انیجر در رو تو و بشه رابطه وارد یمرد با

 ! ؟یش ینم یعصبان شکنه؟ ینم دلت

 



: گفت و گرفت ینفس شهال که داد تکان یسر  رهاورد

 مرد   شوهرت بگم دارید جلسه کی با تونم ینم من

  با مشترک یزندگ سال چند بعد چون!  نه ای هیخوب

 یول! شناسمش ینم کامل هم هنوز که دمیفهم یعل

 هی همه! ستین کامل و آل دهیا چکسیه..نهیهم یزندگ

 و اول میتصم..دارن شونیزندگ تو کیتار  نقاط یسر

  رهات بعد به لحظه نیا از ما یول  خودته  با آخر

  کی به و هم کنار بذار قلبتو و عقل..کرد مینخواه 

 قبل سال چند  با االنت طی شرا! برس درست ی جهینت

 ندهیآ به دیبا دیدار مشترک ی بچه کی  االن! متفاوته

  بزرگ گهی د روز دو بچه نیا! یکن فکر هم نیدلو ی

 خب..سرکش نوجوون   هی به شه یم لیتبد..شه یم

 ازش کمی که نباشه سرش یباال  یپدر اگر بچه نیا

 یم افته؟ یم یاتفاق چه یکن یم فکر ببره حساب

 بزرگ رو  سرکش ی دختربچه  هی ییتنها به یتون

 !؟یکن

 

  ی همه خودم خدا به  مامان: گفت درمانده رهاورد

 و درهم زیچ همه مغزم یتو یول دونم یم نارویا

 من به تو از یک..دارم کمکت به ازین من! برهمه



 یم منو همه از بهتر تو! یمادرم  تو! کتر؟ینزد

 ! یحفظ از منو اتیروح.یکن یم درکم و یشناس

 

 ترس نیا لی دل: گفت و دیبوس  را سرش  لبخند با شهال

 حرف راجبش من یوقت! زم یعز مشخصه اضطرابت و

 یم نشون یکن یم دفاع ازش بالفاصله تو و زنم یم

 یم رو پدرسوخته یتو من! یدار دوسش تو که ده

 ینم انجامش باشه لتیم  برخالف یکار اگر! شناسم

 ! یندار دوسش که یآدم با یزندگ به  برسه چه ید

 

  نظر به: گفت و برد رهاورد  گوش ر یز را دهانش

 !  هستن دوم شانس  مستحق آدما ی من،همه

 

 نیراد..برخاست جا از و زد  رهاورد ی شانه به یدست

:  شد داریپد در قاب در بعد هیثان چند  که زد صدا را

 !جون؟

 

  یانبار تو از برو پسرم! مامان بال یب: گفت شهال

 ! اریب رو یترش  ی شهیش



 

  رهاورد به رو و داد تکان مادرش یبرا یسر نیراد

  را ها گوجه و بود ریز به سرش یفکر یریدرگ با که

 نهویع نیبش شوهرت شی پ برو ایب: گفت کرد یم زیر

 !کنه یم نگاه واروید و در نشسته ابوالهول

 

 نیراد به ابرو و چشم با..دیگز لب و دیخند  آرام شهال

 ... کرد اشاره

 

 کار   مامان: گفت و گذاشت زیم یرو را ساالد رهاورد

 !؟یندار  یا گهید

 

 !امیم االن منم برو تو  زمیعز نه_

 

 ...رفت ییرایپذ سمت به دستانش شستن از پس
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  یم حرف نیروژ با  و نشسته مبل  یرو کوروش

 یا نفره دو مبل یرو که پدرش سمت به  رهاورد..زد

  زیچ همه: د یپرس گوشش  ریز آرام و رفت بود نشسته

  مرتبه؟

 

  زور به: گفت کوروش سمت به ینگاه مین با یعل

 !ش؟یآورد

 

 نمیا یول! کردم اصرار ادیز: گفت صداقت با رهاورد

 !اومد ینم نبود،عمرا ل یما خودش اگر که دونم یم

 

 فقط! نزده حرف من با هم کلمه کی اومده یوقت از_

 ! گرفت گرم ن یروژ شتریب ها،اونم  بچه با

 

! فهممش یم من: داد  ادامه و کرد نگاه رهاورد به

  از یدور سال سه دو  دونم یم! َمردم اون مثل   منم



 یقربان شیزندگ کنه یم فکر! داره یعذاب چه ت بچه

 !نبود نیا قصدم چوقتیه  من یول شده من مات  یتصم

  

 بود عجز از پر لحنش که یعل به یدلسوز با رهاورد

 کرده یکوتاه  او حق در هم  چقدر هر پدرش..شد رهیخ

 به مدرسه راه از که همان..بود پدرش هم باز باشد

 موردعالقه یها عروسک که همان..آمد یم دنبالش

 که همان..دیخر یم شی برا چرا و چون یب را اش

  شیها حرف  یپا به حوصله با بود هم خسته اگر یحت

 ...نشست یم

 

 یم یتر عاقالنه میتصم دیبا..بود هم خودش از اشتباه

 ! گرفت

 

: گفت و گذاشت یعل دست یرو را  دستش رهاورد

 بابا؟ 

 

 ! جان؟_

 



 آن دست ن،بهیروژ با زدنش حرف انیم  کوروش نگاه

  پدر ی رابطه به یکار..شد  درهم شیها اخم  و افتاد ها

 که کند تحمل توانست ینم اما نداشت اشان یدختر و

 ینم صاف او با دلش..کند دخالت شان ی زندگ در یعل

 !شد

 

 من خدا به! نکن تیاذ خودتو انقدر بابا:  گفت رهاورد

 رو موضوع نیا میبخوا اگر! امیم کنار باهاش دارم

  یسع دیبا ! رفته عمرمون کل   میبد ادامه ینطوریهم

 ... میکن یزندگ درست رو بعدش به نیا از میکن

 

 با که نیدلو به حسرت با و گرفت ینفس یعل

  راحت وجدانش..شد رهیخ کرد یم یباز  عروسکش

 نگاه معصوم طفل نیا چشمان در چگونه بعدها..نبود

  خدا! بود کرده بچه نیا حق در را ظلم نیبزرگتر! کند؟

 !بگذرد راتشیتقص سر از

 

  شانه و نشست رهاورد مبل،کنار ی دسته یرو نیراد

  یگرید  طور   را رهاورد..گرفت بر  در را او یها

 ...داشت دوست



 

: گفت  و زد او یبازو پشت به یا بوسه رهاورد

 !  اد؟یم یک کنکورتون جواب

 

 م  ین و ماه هی: گفت و خاراند را گردنش پشت نیراد

 ! گهید

 

 !؟یدار یخبر   ارای از_

 

 یسگ انقد اخالقش! میقهر: گفت یتخس  با نیراد

 رو ما که البته! ذاره یم ی شر*ک یایاستور هی..شده

 ! نمیب یم کمیف جیپ با من یول کرده بالک

 

 !ذاره؟ یم یچ_

 

 از و رم یم ذارم یم روز به که ناله چس  فاز نیهم_

 ! زایچ نیاز و خستم ایدن

 



 خوام یم: گفت و زد عقب را شی موها رهاورد

 !کوروشه یآشناها  از..مشاور هی  شیپ ببرمش

 

 !سین کن ول نکنه یروان  خودشو تا نیا..بابا ببرش_

 

! ینذار تنهاش کن یسع تو: گفت و دیگز  لب رهاورد

 دوست خودش! ستین یمناسب  ی  روح ط ی شرا تو االن

  توجه اش  خواسته به دینبا ما یول باشه  تنها داره

 ! زنه یم ب ی آس بهش شتریب چون میکن

 

 ر*ک خودمو من کنه ینم  حساب عنشم به  منو یوقت_

 !؟یچ که کنم

 

  نیا: گفت  اخم با و دیکوب شیپهلو به ی مشت رهاورد

  روز از تر ادب یب روز هر! زدنه؟ حرف وضع چه

 ! ایح یب  نداره کالم عفت جو هی! قبل

 

 ی وهیم ظرف از ییهلو و  انداخت باال یا شانه نیراد

 ...برداشت زیم یرو
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 نیدلو یبرا  کوروش؟ آقا: گفت کوروش به رو یعل

 !د؟یگرفت  شناسنامه

 

  حرف دانشگاه راجب او با که نیروژ از نگاه کوروش

  یط شیانی پا مراحل داره! بله: گفت و گرفت زد یم

 !شه یم

 

 نکهیا وجود با! برد یم حظ کوروش ادب از رهاورد

  پاسخش ادب کمال   و حوصله با داشت  مشکل یعل با

 !  داد را

 

!  ریتکب: گفت یلودگ  با رهاورد گوش ریز نیراد

 ! زدن حرف  هم با باالخره



 

  دستش نیراد..گرفت شیپا ران از یشگونین رهاورد

 پشمااااام بگم بلند داره جا: داد ادامه و زد کنار را

 ! بگم کنم ینم  تخم مامان دست از یول

 

 نیبب زدنشو حرف: گفت کج  یا لوچه و لب با رهاورد

 !گستاخ! خدا رو تو

 

  آدم رمیبگ  زن دم یم قول! گهید باش ند یما اُپن بابا_

 !بشم

 

 تر ندی ما تر،اپن پاره دهن یچ هر نظرتو  از آها_

  یم رآبتویز خودم شه؟  یم تو زن یک.. بعدشم هان؟

 !؟یچ که می کن بدبخت مردمو دختر! زنم

 

 ! نکنه درد شما دست_

 

 !تا؟ دو شما نیگ یم یچ: گفت نیروژ



 

 !تو؟ یفضول! یچیه: گفت نیراد

 

 به ابرو  و چشم با  و کرد نیراد به  یاخم شهال

  یول بکنند  را او حضور تیرعا تا کرد اشاره  کوروش

 !شنوا؟ گوش کو

 

  و کرد یان یپادرم رهاورد کرد بازد دهان نیروژ تا

 !خبر؟  چه تو..زمیعز نبود یمهم بحث: گفت

 

  را شیهلو که نیراد سمت به یا غره چشم نیروژ

 اتفاقا: گفت رهاورد به  خطاب و رفت زد یم گاز

  ماهه کی طرح  هی قراره  گفتم یم کوروش به داشتم

 !  بلوچستان و ستانیس ی تو افتاده دور مناطق میبر

 

!  غلطا چه: گفت مالحظه یب و کرد یدست شیپ نیراد

 !  دما ینم اجازه من باشه  اروی نیا

 



 به: برگرداند او به را ششیپ قهیدق چند  حرف نیروژ

 !؟یفضول ! چه؟ تو

 

 به رو و زد نیراد  یپهلو به یا سقلمه  رهاورد

 هم تو شغل باالخره! زمیعز یسالمت به: گفت نیروژ

 ! یباش داره،موفق رو خودش یها  یسخت

 

 یب اون با االنشم  نیهم که نیا موندم من: گفت نیراد

  مجبور رو پسره! ستانیس برن کن فکر سازه ینم نوا

 !بزنه له له گرما اون تو کنه یم

 

  خاله بسه: گفت آرام و دیگز لب خنده  با رهاورد

 تا میکن آماده شامو زیم میبر..نمیبب  پاشو! زنک

 ! نگرفته باال دعواتون

 

 چند شهال شام سر..دندیچ را  شام زیم مادرش کمک با

 ی مادرانه یها  استیس با  و دیپرس کوروش از سوال

 ...کشاند بحث  به را خود،او

 



  پر پوشکش که را نیدلو رهاورد شام صرف از پس

  نخورده دست هم هنوز که خود ی  قبل اتاق به بود شده

 ...ُشست را او حمام در و برد بود مانده یباق

 

  دنید با..شد باز حمام در  که چاندیپ دورش را حوله

 تموم کارمون! ؟یاومد  چرا تو: گفت کوروش

 ! میاومد یم  میداشت..شده

 

 اون: گفت حمام اطراف و دور به ینگاه با کوروش

 یانداخت  و من بود اومده خواستگار برات..که یشب

 ! تو نیا

 

 با و زد یلبخند شب آن ی  خاطره یادآوری  با رهاورد

 !یبود ساکت تو که  چقدرم: گفت ی شوخ و هیکنا

 

 با سال چهار از بعد بود هنوز که هنوز  کوروش

 ! آمد یم در لجش سمج  خواستگار  آن یادآوری

 

 !بشکونم گردنشو امیب خواستم یم تاره_



 

 ! اوه: گفت و دیخند  رهاورد
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 یم: گفت و گرفت او از را ن یدلو کوروش

 ...تیقبل ی  خواستگار..یدون

 

 !بودم اومده  من: گفت و کرد یمکث

 

 ! ؟یک  : گفت یج یگ سر   از یاخم  با رهاورد

 

  نجایا نیدلو با که یشب همون! شیپ وقت چند نیهم_

 ! کردم یم نگاهتون بالکن از من! دیدیخواب

 



  نزدنه توهم شب آن پس..ختیر فرو یهر  رهاورد دل

 ! بود آنجا واقعا کوروش! بود

  هم هنوز سن سال 35 با کوروش ..رفت  یم غنج دلش

  یم باال وارید از شیبرا ساله 20 یها پسربچه مانند

 و بود دار خنده شیبرا هم! ند؟یبب را او تا رفت

 ! آور  ضعفه دل..هم

 

  پنجره: گفت یسرخوش لحن با و انداخت باال ییابرو

 !یببند بود  رفته ادتی رو

 

 ..دیکش خود  ی چانه ریز یدست و د یخند کوروش

 

 یفضا به  ینگاه با و کرد باز را حمام در   رهاورد

 !گرمه تو نیا میبر:  گفت بود آورده َدم که حمام

 

 رهاورد تا خواباند تخت  یرو را ن یدلو کوروش

 ...کند پوشکش

 



 !ش؟یری بگ پوشک از که نشده  وقتش هنوز_

 

 تا کنم کار باهاش کمی دیبا! وقتشه گهید االنا چرا_

 ! بگه شوییدستشو

 

  یها  عکس و داد تکان  دیتائ به ی سر کوروش

 ... کرد تماشا را اتاق وارید به دهیچسب

 

 چند  نجایا:  گفت رهاورد  یها عکس از یکی دنید با

 !بود؟ سالت

 

  بود کرده اشاره آن به کوروش که یعکس به رهاورد

 ! چهارده: گفت و کرد نگاه

 

 ! زیتم و  تر چه: گفت  طنتیش با و د یخند کوروش

 

 اون: گفت کوروش که  کرد نگاهش یسوال رهاورد

! بود سالش زدهیس داشتم دختر دوست هی ها موقع



 یم پُخ و پَشم یکل یکن بوسش یرفت  یم تا المصب

 ! دهنت  تو رفت

 

  با رهاورد..دیخند غش غش اش جمله انیپا با خودش

 حاال تا: گفت و دیخند اما  بود شده اش ی حسود نکهیا

 !یپسرحاج  یداشت دختر دوست یبود نگفته

 

  دختر دوست ما دوران بابا: گفت و د یخند کوروش

 از بوسه هی خالفمون ته   ته  ! لذت نه داشت حرمت

 و دک تو رفت یم الشونیبیس همونم که بود گونه

 !میشد یم مونیپش کال دهنمون

 

 ... داد تکان  یسر و دیخند او ی بامزه لحن به رهاورد

 

  و دیکش آن یرو یدست ا یرو عکس دنید با کوروش

 یول میداشت برخورد کم نکهیا با! امرزتشیب خدا: گفت

 مثل! گرفت گرم باهام یکل  هم برخورد چند همون یتو

 !داشتم دوسش م نداشته  خواهر

 



 فرو را آن  یلبخند با و  کرد بغض یا  لحظه رهاورد

 یم بهم شه یهم! ومدیم  خوشش تو از هم ایرو: داد

 گفت یم!  اونه یبرا که داره یآدم هی کس هر گفت

 ! توعه آدم   کوروش

 

 لحن با و شد کینزد  رهاورد به و د یخند کوروش

 گفت یم یچ گهید! خب؟: گفت یمنظوردار 

 ! خواهرزن؟

 

 داد هل عقب به را او یکم ینینمک ی خنده  با رهاورد

 !اومده خوششم چه..نمیبب پاشو: گفت و

 

  را رهاورد ی لبخند،گونه از یا مانده  ته با کوروش

 ! توام آدم   من! گفته راست: گفت و کرد نوازش

 

 نگاه ی رهیخ زدند یم دودو که یچشمان  با رهاورد

  برخورد اتاق در به که یا ضربه با..بود اهشیس

 و دیکش عقب او ی گونه از را دستش کرد،کوروش

 ...نشست تخت یرو مرتب



 

  از یلبخند..برخاست  جا از احترامش به شهال ورود با

  باش راحت: گفت و نشست شهال لبان یرو  حرکتش

 !خواد؟  ینم یکمک رها نمیبب اومدم..جان کوروش

 

  بود شده تموم ممنون،کارم مامان نه:  گفت رهاورد

 !میومدیم میداشت گهید

 

 یسو به ی لبخند زدن از پس و داد تکان یسر شهال

 ...شد خارج اتاق کوروش،از

 

  مرتب نهی آ یرو به رو را   راهنشیپ ی قهی کوروش

 ! ادیم خوشم مامانت از: گفت و کرد

 

 از یکی  از عجب چه..انداخت باال ییابرو رهاورد

 که البته! بود آمده خوشش او ی خانواده یاعضا

 به..خب و بود مدار استی س مواقع شتریب در مادرش

 !نشست یم دل
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 ~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  یروز بود دهیرس  باالخره..کرد قطع را  تماس بهت با

 !د؟یکش یم را انتظارش ها سال نیا ی همه که

 

  که شبنم دنید با و شد وارد بزند در آنکه بدون یشاد

 چرا: گفت بود زده خشکش اتاق وسط دست به تلفن

  ؟ی ستادیا نجایا

 

 ! یچیه..ا م : گفت و آمده خود به شبنم

 

  جستجوگر نگاه همان با بود نشده یراض که یشاد

  مرده! هان؟: گفت یشاک شبنم که کرد  نگاهش رهیخ

 ؟یخوا یم یچ! ببرن چشاتو شور



 

 یگردن و سر  و رفت سمتش به یا غره چشم یشاد

  یایب کنم صدات امیب گفت مامان: گفت و داد تاب

 !یکن  کوفت ناهارتو

 

 !گفت؟ مامان هم  آخرشو یکن  کوفت نیا_

 

 ! ها هیما نیهم  تو یزی چ هی_

 

  برو تو یاوک: گفت و گرداند شیبرا یچشم شبنم

 !امیم االن رونیب

 

 نشست یصندل یرو اتاق از یشاد شدن  خارج از پس

 ...شد رهیخ خود به نهیآ در و

 

 یم هم هنوز! داشت؟ را هیاول  اقیاشت آن هم هنوز

 اهیس خاک  به را بهراد ی دارودسته که خواست

 مانعش درون از یزی چ انگار! داند ینم! بنشاند؟



 درآورده کجا از سر گرید مضخرف حس نیا..بود

 !بود؟

 

  را آرنجش و زد چانه ریز را دستش و داد تکان یسر

 ... داد هیتک زیم به

 

  در کور نسبتا   مناطق از یکی در..بود ،فرداشبیمهمان

 نداشت دل در  یترس چیه دیبگو توانست ینم! لواسان

 بر که بود ی قو آنقدر اش اراده اما..بود دروغ چون

 ! کند غلبه ترسش

 

  جمع به و  شد خارج اتاق از یقیعم نفس گرفتن با

 ...وستیپ اش خانواده  کوچک

 

 و بود ستادهیا پنجره یرو به رو ناهار صرف از پس

 یصدا که کرد یم تماشا را تهران ی آلوده یهوا

 ... شد بلند لشیموبا امکیپ

 



  یپوزخند امکیپ متن خواندن و« Sami» نام دنید با

  دنبالت امیم  گهید ساعت کی » نشست لبانش یرو

 ...« یتیسوئ

 

  هاست آن همدست زین یسام بداند آنکه  از قبل تا

  متقاعد را خود یحت..آمد یم خوشش او از داشت

 و او به یبهراد،جد افتادن ریگ از بعد که بود کرده

 ...حال اما کرد فکر اشان رابطه

 

 یسام نیماش در آماده و حاضر بعد  ساعت کی

  خبر چه: گفت یمهربان لبخند با یسام..بود  نشسته

 !برات بود شده تنگ دلم عروسک؟

 

 سمت به..داد فاصله بدنش از یکم را کمربند سپس

 ...دیبوس را اش گونه محکم و شد خم شبنم

 

! ستین یخاص خبر: گفت و زد یلبخند زور با شبنم

 !م؟ی بر که مدنظرته یخاص  یجا

 



 شرفیب  هوا یول دور  دور کمی میبر  خواستم یم_

 اتفاقا..من ی خونه م یبر یا هیپا اگر! گرمه یلیخ

 میبر شد  تر خنک هوا که بعدا  ! اونجاست خواهرمم

 !رونیب

 

 به نداشت دوست یطرف از..انداخت باال ی ا شانه شبنم

 شی برا آنجا در خواهرش  وجود یول برود او ی خانه

 از و برود داشت دوست هم  یطرف از و..بود یدلگرم

 !اوردیب  در سر ها آن  یزندگ و خانه

 

 !کنه؟ یم یزندگ پدرت با  که خواهرت  همون..میبر_

 

 دونهی کال ! آره: گفت و کرد عوض  را دنده یسام

 !ندارم  شتریب خواهر

 

 !؟ی ندار برادر_

 

 ! نه_



 

  بود؟ نگفته..دارد هم برادر کی بود گفته  اریمه اما

 ای به را اسمش  تا آورد فشار مغزش به یکم

  کی فقط گفت چرا پس! سامان یآر! سامان..آورد

 !دارد؟ خواهر

 

 خانواده راجب یلیخ  نکهیا نه اخه: گفت  طعنه با شبنم

 ! بدونم؟ دی با کجا از! یزن یم یحرف ت

 

: دیپرس تعجب  با بود شده او لحن متوجه که یسام

 ! ؟یناراحت من دست از! افتاده؟ یاتفاق

 

: گفت یخودخور با و داد تکان نیطرف  به یسر شبنم

 ! نه

 

 چرا: گفت یریگیپ با بود نشده  قانع که یسام

 قبل مثل باهام گهید که هی کوتاه مدت   هی االن! یناراحت

 ! هستم رفتارات ی متوجه من..یستین

 



 و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش یکالفگ  با شبنم

 ! ندارم زدن حرف ی  حوصله االن ال یخ یب: گفت

 

 لیدل دانست ینم..دی کش یپوف تیعصبان با یسام

  که بود زده سر او از ییخطا! ست؟یچ شبنم یرفتارها

 !نداشت؟ خبر خودش
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 توقف اش ینقل ساختمان یرو به رو بعد ربع کی

 ادهیپ نیماش از و کرد باز را چشمانش شبنم که کرد

 ... شد

 

  با یدختر  که شدند اش خانه  وارد یسام ییراهنما  با

 اتاق از یک ی از یعروسک فوق و یراحت  یها لباس

  لبانش یرو  یپهن لبخند  شبنم دنید با.. شد خارج ها



 سالم: گفت و رفت سمتش به ذوق با و نشست

 !شمیستا من! یاومد خوش  یلیخ..زمیعز

 

 مثل: گفت و کرد نگاه اش چهره به یشتر یب ذوق با

 ! یخوشکل داداشم یفایتعر

 

  یسع که یلحن  با و نشاند  لب یرو یزورک لبخند شبنم

 از منم..زمیعز سالم: گفت نباشد سرد یادیز کرد یم

 !شدم خوشحال دنتید

 

  یچ هر! دمیخند پدرت قبر به من» داد ادامه دل در

 دیا یعوض ی کهیمرت اون ی ترکه و  تخم از نباشه

 !« گهید

 

 به را او دست بود یخونگرم دختر ذاتا  که شیستا

  چهره به  شبنم..نشست کنارش و دیکش کاناپه سمت

! نداشت یسام به یشباهت ادیز.. شد قیدق اش

  یپرکالغ اهی بود،س روشن  که یسام برخالف شیموها

 غنچه یها لب و  یاستخوان اش ینیب..بودند



  وجه تنها گفت شد یم..بود رهیت شیها چشم..داشت

 سال و همسن بایتقر! بود پوستشان رنگ اشتراکشان

 !کوچکتر  هم سال دو یکی دیشا..زد یم ارای

 

 گفت و گپ هی شما تا: گفت ها آن به رو یسام

  و رمیبگ دوش برم یزود من دیباش داشته دخترونه

 !برگردم

 

 که دوستانش از یکی به و افتاد راه به  اتاق سمت به

 !« شبه فردا یمهمون » بود زده اس ام اس

 !« بود؟  ستیل تو گفتم بهت که ی اسم» نوشت

 !«داداش »آره

  هم یرو ینگران و حرص با  را چشمانش

 نیا از را  شبنم یپا دیبا  چگونه دانست ینم..گذاشت

 !بکشد رونیب هیقض

 

 ... افتاد راه به حمام سمت به خراب یاعصاب با

 



 و زد گوش  پشت را شفافش و صاف یموها  شیستا

 دوست داداشمو شما: گفت شبنم به رو مقدمه یب

 !؟یدار

 

 در دانست ینم..دیپر باال تهجب از شبنم یرو یا یتا

 ! بدهد یجواب چه  اش یناگهان سوال جواب

 

 هم خودش که یسوال به دادن جواب از  نکهیا یبرا

 سالته چند : گفت کند فرار دانست ینم  را جوابش

 !زم؟یعز

 

 ! شونزده_

 

 دنیپرس یبرا  زمان نیبهتر نبود یسام  که حاال دیشا

 ! باشد شیها سوال

 

 ! ؟یکن یم یزندگ پدرت و مادر با_

 



  بود کرده افتاده را شیها  شانه که یناراحت با شیستا

 ! شده فوت مامانم! بابام با: گفت

 

 یم معذرت: گفت و دیکش اش شانه به یدست شبنم

 !بود ناخواسته..زمیعز کردم نارحتت اگر خوام

 

 شد باعث که داد تکان نیطرف به را سرش  شیستا

 ...شوند  پخش هوا در یی بایز صورت  به شیموها

 

 !ستین مهم! کردم عادت من_

 

 یزندگ شما با هم داداشت: گفت یکوتاه  مکث با شبنم

 !  کنه؟ یم

 

 رو نایا داداشم مگه: دیپرس یسادگ یرو  از شیستا

 ! نگفته؟ برات

 



 نه یول..گفته! زیچ یعنی..نه : گفت یدستپاچگ با شبنم

  فکر نخواستم..ازش دمی نپرس خودم آخه! زویچ همه

 ! فضولم کنه

 

  دیبا دخترا ما: گفت و زد  شیستا یرو به یچشمک

 !نه؟ مگه میدار نگه  گرویهمد راز

 

 شبنم حرف  یباور خوش با و دیخند ن یریش شیستا

  که نطوریا.. دیکش یا آسوده نفس شبنم..کرد دیتائ را

  شیها سال و همسن از تر ساده دختر نیا بود معلوم

 و بودند بزرگتر او از سال دو تنها نیراد و ارای! بود

 !بود ساده..شیستا یول دادند  یم درس  هم را طانیش

 

!  کرده جدا ما از رو ش  خونه که وقته  یلیخ داداش_

 ! کنه  فوت مامانم نکهیا از قبل  سال چند یحت

 

ن با ن م    ای درسته بگم بهت نویا دونم ینم: داد ادامه م 

 ! نه

 



: گفت بخش نانیاطم لحن با دید را او دیترد که شبنم

 داشته همو   یهوا دخترا ما شد قرار!  نباش نگران

 !میدار نگه گرویهمد راز و میباش

 

 !مییجدا پدر از! میهست یناتن داداش و من_

 

 بود؟ ممکن چطور..ماند ره یخ او دهان به  شوکه شبنم

 !نبود؟ بهراد پسر یسام..یعنی

 

 !ممکنه؟  چطور: دیپرس یزدگ  بهت همان با
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 !مییجدا پدر از داداش و من_

 



 یسام یعنی..برد یم سر به شوک در کماکان شبنم

 ! نبود؟ بهراد پسر

 

 !ممکنه؟ چطور_

 

 دونم یم حد نیا در فقط ستمین انیجر در ادیز من_

 مهندس که باباش بوده ساله 14 داداش یوقت که

 یم کاره مهی ن ی طبقه 5 ساختمون  از بوده ساختمون

 یم فوت و ادیم فرود مانیس یرو سرش و نییپا افته

 و کنه یم ازدواج من یبابا با مامان اون از بعد! کنه

 ...امیم ایدن  به من بعدشم

 

 چرا..کرد اطرافش و دور  به ینگاه  یجیگ با شبنم

 !برگشت؟ ورق دوباره

 

 ! خوبه؟  هم با پدرت و  یسام رابطه: دیپرس متفکر

 



  بابامو داداش! اصال..نه: گفت پوزخند با شیستا

  یم بحثشون هم با چون! دونه یم مامان مرگ مقصر

 !کنه یم سکته  خواب تو مامانم و شه

 

 ستین  خوب هم با بهراد و یسام رابطه  اگر پس

 یدور و  یمحل یب همه  نیا! بود کاره چیه او..یعنی

! باشد استشانیس دیشا! بود؟ پوچ و چیه یبرا

  یا خانه همان در..بود خواهرش شیستا! نه..دیشا

  متوجه که نداشت  امکان..بود بهراد که کرد  یم یزندگ

 بود گفته او! نباشد یسام  و بهراد ی  رابطه اصل

  ادشی..داند یم مادرش مرگ مقصر را ،بهرادیسام

 مادرش یمهربان  از بار چند یسام که افتاد یموقع به

 ... بود گفته  سخن او ش  یپ

 

 او معطوف حواسش شی ستا لیموبا زنگ  یصدا با

  صحبت مشغول و رفت پرده کنار لبخند با  شیستا..شد

 دوستش تلفن  پشت شخص دیرس یم نظر به..شد

 ...باشد

 

 ! ش؟یستا_



 

 و کرد ینُچ یسام زبان از خود نام دنی شن با شیستا

  ینیبب یبر تو شه یم: گفت تی مظلوم  با شبنم به رو

 !داره؟ کاریچ

 

  اتاق سمت به و داد تکان سر یکوتاه  مکث با شبنم

 ...گذاشت اتاق درون به پا یآرام ی ضربه  با..رفت

 

  یصدا دنیشن با بود ستادهیا حمام در پشت  که یسام

: گفت است شیستا نکهی ا یهوا به اتاق در شدن باز

  زحمت یب ..بردارم حولمو کردم فراموش من یداداش

 ! سومه یکشو یتو..بده

 

 به را دیسف  ی حوله و کرد باز را کشو حرف  یب شبنم

 بود آورده رونیب در یال  از را آن که یسام دست

 ... داد

 

  دنید با..شد خارج حمام از کمر دور ی حوله  با یسام

 ... افتاد سرفه به و کرد نگاه او به  شوکه شبنم



 

 !؟یکن  یم کاری چ نجایا تو: دیپرس سرفه  همان با

 

  زد یم حرف تلفن با داشت خواهرت: گفت مسلط شبنم

 !آوردم رو ت حوله من

 

  به منتظر و کرد نییپا و  باال را سرش  بار چند یسام

 ... شود خارج  اتاق از تا  شد رهیخ او

 

  زمزمه رلبیز خودش به  شبنم ی رهیخ نگاه دنید با

 !پسر ییرو عجب: کرد

 

 ! رون؟یب یبر ی خوا ینم: گفت بلند بار نیا

 

 بهراد ینگفت  چرا: گفت و کند را لبش پوست شبنم

 ! ست؟ین پدرت

 



 کجا از شبنم..شد منقبض یسام چشم  دور عضالت

 ! داشت؟ خبر

 

  متوجه داشت تازه ایگو..شد روشن مغزش در یالمپ

 !شد یم شبنم سرد یرفتارها  علت
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 رو یقدم شبنم که بود ره یخ او چشمان به حرف یب

 !؟ینگفت چرا: گفت و برداشت جلو به

 

 خون و شده کنده پوستش که افتاد لبش  به یسام نگاه

 فاصله و کرد محکم  را اش حوله کمر..بود آمده

 ... برد نیب  از را انشانیم

 



  انگشت با و برد شیپ دست شبنم شفاف نگاه مقابل

 ... کرد پاک را او لب ی  گوشه شست

 

 رهیخ بود او  لبان معطوف نگاهش که ی سام به شبنم

 ... برد جلو سر و گرفت ینفس یسام که شد

 

 یرو کبارهی  او حرکت از که یجانیه  حجم از شبنم

  یمرموز لبخند  و بست فرو چشم کرد ینی سنگ قلبش

 ...نشست یسام لبان یرو او العمل عکس تحت

 

 زمزمه و زد گوشش پشت را او یموها از یا دسته

 ! بود خودت  از محافظت یبرا: کرد

 

  ی نهیس یرو دست و داد قورت را دهانش آب شبنم

 در و کند جادیا انشانیم فاصله یکم تا گذاشت او

  پنهون ینطور یا! جالبه: گفت پوزخند با حال همان

 !؟یکن یم حیتوج رو اتیکار

 

 ...نشست تخت یرو و گرفت فاصله کالفه یسام



 

  اومده خوشم  یدختر از  نکهیا! بهت؟ گفتم یم یچ_

 !داره؟ منو ی  پدرخونده ینابود قصد که

 

  جلو  یقبل قصد با تو ..تو: دیپرس دیترد با شبنم

 !؟یومدین

 

  اومده خوشم ازت: گفت او چشمان به  رهیخ یسام

  رهاورد  شیپ مسابقاتت راجب روز اون یوقت..بود

 یزد رو حرفا اون دیکرد که یبحث اون یتو و گفتم

! یاومد جلو انتفام قصد  به که شد  خبردار شستم

 باد به راه ن یا تو سرتو تا باشم مراقبت گرفتم میتصم

 که ییکسا با یدون ینم! ی شناس ینم بهرادو تو! یند

  جوجه زدن کنار! کنه یم  کاریچ شن یم  شاخ براش

 !نداره یکار براش تو مثل ییها

 

 ! کرد؟ پدرام با که یکار همون مثل_

 



  از بعد که رو ییکسا دمید یول شناسم ی نم اونو من_

 !نشد دایپ ازشون یاثر  گهید سعداله با افتادن در

 

!  هاست؟ یسادگ نیهم به مگه: گفت  تعجب با شبنم

 گربه و سگ! میکن یم  صحبت انسان راجب میدار

 !نباشه ه یبق الیخ نیع و بشن گور و گم که ستنین

 

  یط در! بلده کارشو اون: گفت یذهن یر یدرگ با یسام

  کنه یریگی پ نتونه یکس تا کرد یم کارو نیا مسابقه

 !بود ریگ خودشونم یپا چون

 

: گفت و نشست وارید ی گوشه  مشغول ی فکر  با شبنم

 اون دستگاه و دم ی تو تو که باشه راحت المیخ

 !؟یستین

 

 اون یکن یم فکر: گفت یظیغل پوزخند با یسام

  ختنیر ها  سیپل و بود مسابقمون نی اول که یروز

 ! بود؟ داده لوشون یک اونجا

 



 !؟یداد لو تو: گفت  تعجب با شبنم

 

 داد تکان یسر شبنم که شد اش رهیخ حرف یب یسام

 ! دعوتم شبشون فردا یمهمون یتو: گفت و

 

 یم یکار پنهون یک حاال! بله: گفت حرص با یسام

 ینم یحت نیا از قبل تا بندم یم شرط تو؟ ای من کنه؟

 ! یبگ بهم یخواست

 

 !یدیفهم یم و یومدیم  خودت که صورت هر در_

 

 و انداخت شیباال و قد  به ینگاه حرص با یسام

 !جون؟ عمو یارین کم: گفت

 

 !داداش؟_

  خود وضع و سر به ینگاه یش،سامی ستا یصدا با

 به رو و انداخت بود کمرش دور حوله کی تنها که



  لباس من..ومدهین شیستا تا  رونیب برو تو: گفت شبنم

 ! امیم بپوشم

 

  گپ شیستا  با یکم..شد خارج  اتاق از حرف  یب شبنم

 رو و آمد رونیب اتاق از آماده  و حاضر یسام تا زدند

 دیبر دیپاش..محترم یها  Lady خب: گفت دو آن به

 !کنم شل ب یج یاساس خوام یم امشب که دیش آماده

 

  ینم ناراحت: دیپرس شبنم  به رو تیمظلوم با شیستا

 ! ام؟یب باهاتون منم اگر یش

 

 سمت به ینگاه مین با  و زد یمهربان  یلبخند شبنم

 که معلومه: گفت کرد یم  نگاهش لبخند با که یسام

 !زمیعز نه
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 !من  پدر چشم_

 ........................._ 

 ! گفتم؟ یزیچ من ،مگهیحاج نه_

 ........................._ 

 ! چشم_

 

 که یهوف با کوروش..بود رهیخ او به منتظر  رهاورد

 ...کرد پرت کاناپه یرو را لش یموبا دیکش

 

 و زد گوش پشت را شی موها از یا  دسته رهاورد

 !گفت؟ یم یچ پدرت: دیپرس

 

 گردنش پس یموها انیم یدست عادت طبق کوروش

 ی خانواده  با رابطتت که  حاال گه یم:  گفت و دیکش

 !بذار رو یخواستگار  قرار شده  حسنه عروس



 

  آخرش..دیگز لب متفکر و  انداخت باال ییابرو رهاورد

!  گرید  گرفتند یم یقطع  میتصم کی دیبا! چه؟ که

 اما کرد یم یزندگ کوروش با که بود ماه چند حدود

 رابطه دی با ای! نبود معلوم شان رابطه فیتکل هنوز

 !ب َکنَند دل دیبا..ای کردند یم یدائم را شان

 

  هنوز او..بزند گول توانست ینم گرید که را خودش

 و تمام خواست یم هم هنوز ..بود مرد نیا عاشق هم

 داشته خود یبرا زین را او و باشد  او یبرا کمال

 بزرگ هم با را فرزندشان که خواست یم! باشد

 با را داشتن خانواده یواقع طعم که خواست یم..کنند

 او ی  زندگ زن   تنها که خواست یم.. کند تجربه او

 و کند یلوند..بخرد را نازش مردش و کند ناز..باشد

 ...دیبگر او با و بخندد او با..ببرد حظ ارشی

 

  هر و زیچ هر  از شتریب..شد  تر کینزد او  به کوروش

 به رضا دلش یوقت..اما خواست  یم را دختر آن یکس

 اوردش؟یب در خود عقد به زور به نبود او با یزندگ



 ینم تیرضا دلش کند؟ یزندگ به بندیپا را او زور به

 ! داد

 

 دل یتمنا ی رو پا حال نیا با دیکش یم  عذاب بالواقع

  یجور ه ی: گفت کند نگاه او به آنکه یب و گذاشت

 !رمیگ یم رو یحاج  یجلو

 

 نییپا یهر رهاورد ی نهیس در او،دل آخر   ی جمله از

  فرط از را دستش و زد یم تندتند قلبش..ختیر

 رخ مین از را  نگاهش..کرد یم مشت پا  یرو استرس

 به: زد لب ف یضع ییصدا با و دیدزد کوروش یعصب

 ! من؟ ی خواسته  خاطر  

 

  سر از یلبخند با همراه را کوروش مستأصل یصدا و

  پا خاطرت به که یستی ن یکس کم: دیشن  فیتکل  رفع

 !نذارم دلم یرو

 

 کی دلش و کرد تَر زبان سر با را خشکش  یها لب

 ...انگار بود ضعف..شد یحال



 

 از گردنکش کلمات آن اما چگونه  و چرا دینفهم

 صف به زبان یرو  و شدند رها دیترد ریزنج

 قبال   یبرا..یبرا..زدم که  ییحرفا اون..اون: ستادندیا

 !بود

 

  و مظلوم ی حد به کلمات انیب نیح اش چهره و لحن

  کوروش لبان یرو یگرم  لبخند که بود شده آرام

 به یکم و  کرد بدنش گاه  هیتک  را چپش دست..نشست

  یعنی: دی پرس طنتیش با و شد لیمتما رهاورد یسو

 ! شد؟ صادر جواز

 

 و تیعنا با کوروش و کرد بلند سر خجالت  با رهاورد

  دلم: دیکش او ی چانه و  گونه یرو را  دستش محبت

 دارم دوست قلبم ته از نکهیا با..کنم تتیاذ خواد ینم

 ینم..ظلمه ینخوا  تو که ییجا در اما باشم کنارت

 به فقط که باشم یآدم خوام ینم..باشم خودخواه  خوام

 !خودش دل   و کنه یم  فکر خودش

 



 رهاوردش چشمان ی کاسه  در زالل و  اشک،شفاف

 بار نیاول ی برا و دیبرچ لب  معصومانه  و بست حلقه

  یم خودتم اما: کرد یهج  زبان یرو را دلش حرف

 من کرد یخودخواه وسط نیا که یاون یدون

 یم شیباف ال یخ  خودت یبرا  شهیهم که  یدختر..بودم

 ازت یبش  خبردار وجودش از نکهیا بدون رو یکرد

 دور پدرش از سال دو نیدلو شدم باعث..کردم جدا

 و خام دختر..نکنه تجربه رو داشتن پدر حس..باشه

  ی همه به زد گند تنه کی  رستگار یعل  ی تجربه یب

 !آرزوهاش و آمال

 

 باران بغضش و آسمان نگاهش گفت که را نیا

 یرو یحال  شانیپر با که بود اشک گوله گوله..شد

  را شیها چشم  و گرفت یم راه اش برجسته ی گونه

 ...کرد یم سرخ
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 دست کف لرزانش ی  چانه که بود نییپا سرش

 ین به یکمرنگ اخم با..آمد  باال و شد مشت  کوروش

 او و بود رهیخ اش ی زمرد و مخمور چشمان ین

 را جگرش کوروش یصدا و ترکاند یم دل بغض  

  خونه نیا ،تویمن با که یمدت چند نیا: کرد یم خون

 از خواستم؟ نیتمک ازت بار هی،یکن یم یزندگ یدار

  یرو باز  اما بهم یحالل و دلمه به مهرت که ییتو

  و ناز با..هات یدلبر با که گذاشتم سرپوش ام زهیغر

 وقت هی کنه یم م وونهید که ت زنونه یها عشوه

  نیا خاطرش به که خواستم متابعت نلرزه پام و دست

 ؟یبار یم شرشر  بهار ابر نیع یجور

 

 موضوع نی ا به منظورم من: گفت خجالت  با رهاورد

 هم ی مرد هر..یَمرد تو که دونم  یم من! نبود

 ... یک ی با خواد یم  که داره ییازهاین هی..طبعا  

 

  اصال! داره هم یلیخ! داره آره! زنش با..نه یکی با_

  ده شب هر بشه مجبور که انقدر..ازش ین و مرده

 خدا کردم غلط بگه و ستهیوا  سرد آب دوش ریز قهیدق



  که یمتاهل عاشق مرد! ب َکن  سرم از فکرشو فقط تو

  وورجه ورجه فکرش تو که  یاون یهوا به شب نصف

  افته یم تند دور رو قلبش..رهیگ یم گر تنش کنه یم

  بره نکهیا یجا  اما براش زنه یم له له و

 عطشش تا زنه یم  آب رو تنش و  سر..پهلوش

  بهت شیپ سال چند که یمن ی قصه نهیا..کنه فروکش

 خوام ینم عاشقتم و دارمت  که حاال و شدم محرم

 ... باشم  خودخواه

 

 همه آن مقابل..بود آورده کم یواقع یمعنا به رهاورد

 دهیلرز  دلش و زده زانو ازین و احساس و عشق

 ...بود

 

 سمت به را او یقرار  یب با و اوردین  تاب کوروش

 ...دیکش خود

 

 آغوش ی رایپذ جان و  دل نکرد،با مقاومت رهاورد

  ازین آرامشش به چون شد همسرش مهربان  و گرم

 ...داشت



 

  تعشق با را  شیموها و دهیکش نهیس به را رهاورد سر

 دل واثق ییصدا با جا همان و دیبوس یم و دییبو یم

 عاشق گه ید یها یلیخ مثل: زد یم

 یعل دختر خاطر! یدروغک نه..ی راستک..شدم

 دوسش جونم ی اندازه به! خوام یم بد رستگارو

  و اون بدون  ..باهاشه دلم که بدونه دیبا..بره اگه..دارم

 !مونم ینم زنده دستاشه تو که یدل

 

 بانیگر که یبعض میعظ حجم لیدل به آخرش ی جمله

 اما شد هیواگو یرلبیز و واشی بود شده رشیگ

  رهاورد ی  معصومانه ی هیگر یصدا  و گفت..گفت

 ... شد بلند اش  نهیس انیم

 

 کنار از را جانش  کم دست   یشانیپر و عجز با رهاورد

 ...کرد حلقه کمرش دور و کرد رد او یپهلو

 



  و خورد سر کوروش چشم ی گوشه از یاشک قطره

 شی تارها  یال به ال و افتاد او یشمیابر یسویگ یرو

 .... شد پنهان نظر از

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 و گذاشت  دهانش در یآرام به را  یفرنگ توت

 که یسام به خطاب اطراف و دور به ینگاه  با..دیجو

 یم فکر که یزیچ از: گفت بود نشسته  شیرو به رو

 !تره خلوت کردم

 

 ادیز:  گفت و گرداند تیجمع انیم  یچشم یسام

 ! باشه شلوغ ورش و دور ادی نم خوشش

 

  تیهدا شانه پشت  به را شی موها و زد یپوزخند شبنم

 ... کرد

 

  هنوز اما بودند دهیرس  که شد یم یا قهیدق ستیب

 ...بود نکرده دایپ حضور جمع  در بهراد



 

 یم چشم تیجمع در ینامحسوس  استرس با شبنم

 او از یکار چه یبرا دانست ینم قایدق..چرخاند

 بود دروغ.. دیایب یمهمان  نیا به که بود کرده دعوت

 !زند  ینم شور دلش و است دهینترس دیبگو اگر

 

 ! یشد خوشکل یلیخ امشب: گفت او به  رهیخ یسام

 

 سمت به بود  رقص ستی پ به معطوف که را  نگاهش

: گفت یا طرفه کی و جذاب لبخند با و گرداند یسام

 !کردم یم دیام قطع ازت داشتم کم کم..عجب چه

 

 لبش ی گوشه شست انگشت با..دیخند مردانه  اریسام

 لباس نیا یتو..گم یم  یجد یول: گفت و خاراند را

 ! یشد تر قشنگ یلیخ

 

 لبانش کنج ی نیریش لبخند ناخواسته  و رفت غنج دلش

 ...بست نقش

 



 همراه به بود رنگ یشکالت کیش زیشوم کی لباسش

 و بود کرده  یشالق لخت را شیموها..چرم شلوار

 باعث نی ا و بود بسته یاسب دم سرش یباال محکم

  خط..برسد  نظر به تر دهیکش  شیابرو و چشم بود شده

 تشیجذاب به بود کرده استفاده که ینود  رژ و چشم

 ...بودند افزوده
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 مانتال سانتال دختر همه  نیا نیب: گفت  الیخ یب شبنم

 بابا؟ کنه یم نگاه من به یک

 

  نگاه تو به کنن یم غلط که اون: گفت یجد  اریسام

 !ارمیم در چشاشونو! کنن

 

!  اوه: گفت یا بامزه حالت با و کرد درشت چشم شبنم

 !عمو خشونت همه ن یا بهت ادینم



 

 ! ینیبب خشونتمو  نگیر تو دیبا: گفت پوزخند با یسام

 

 !آره؟ یکن یم کار بوکس: دیپرس زده ذوق شبنم

 

 ! یسالگ 19 از: گفت و انداخت پا  یرو پا یسام

 

 !؟یخورد  کتکم  حاال تا! واو_

 

  کرد یم نگاهش مشتاقانه که را او لپ و  دیخند یسام

 یب مسابقه مگه! یبیب آره  که معلومه:  گفت و دیکش

 رسمش یزن یم تا دو  یوقت! شه؟ یم خوردم و زد

 ! گهی د یبخور هم یکی نهیا

 

 چهره ها  دستکش آن از خوردن کتک  تجسم با شبنم

 !داره؟ درد: گفت و دیکش درهم

 



 یم تحملتو! نه که..عادت مدت هی بعد یول! داره_

 ! باال یبر

 

  با که داد تکان  یسر و خاراند  را اش چانه  ریز شبنم

 ... افتاد کار از بدنش یها اندام بهراد یصدا

 

 ! نجاستیا یک  نیبب به به_

 

  و داد دست شبنم با یا  انهی موز لبخند با و رفت جلو

 ... کرد احوال و حال

 

 در و کرد مشت را دستانش اعصاب کنترل  با یسام

 ... کرد میقا چرمش کت بیج

 

  اریسام و او ی رابطه از شبنم کرد یم گمان که بهراد

 که کرد برخورد او با مهمان کی همانند  ستی ن خبر با

  بهیغر کی مثل  پسرتون با شهیهم: گفت  طعنه با شبنم

 !د؟یکن یم برخورد



 

  غره چشم و نشست یسام  یشانیپ یرو یقیعم اخم

 به زبان توانست  ینم دختر نیا..رفت  شیسو به یا

 نکند؟ یتراش دردسر و  ردیبگ دهان

 

  با..کرد ی ا سرفه تک و  انداخت باال یی ابرو سعداله

 خبر کردم یم فکر: گفت یسام سمت  به ینگاه مین

 ! یندار

 

 یدست شیپ نشود تر دهیچی پ اوضاع نکهیا یبرا یسام

 ! گفتم بهش من: گفت و کرد

  

  نهیس به دست و انداخت باال  ییابرو او دروغ از شبنم

 !دییپا را او رهی خ رهیخ

 

 سعداله چشم از دور و فشرد هم یرو را لبانش یسام

 ...رفت شبنم یسو  به یگرید ی غره چشم

 



 !یعال هم یلیخ: گفت بهراد

 

  خودتون از: گفت و گذاشت دو آن ی شانه یرو دست

 ... گردم یبرم و رم یم من! جوونا دیکن ییرایپذ

 

: گفت یمرموز لبخند با و فشرد را شبنم ی شانه یکم

 دنشید با مطمئنم که دارم زیسورپرا ه ی هم تو یبرا

 !یش  یم خوشحال

 

 که کرد نگاه شیها چشم درون به یکنجکاو با شبنم

 ... شد دور یکمرنگ پوزخند با بهراد

 

     🪐 

 412_پارت#             دوازده_چهارصدو_پارت #

 

 

 شبنم به رو  تشر و اخم  با یبهراد،سام رفتن از بعد

.. خودتو یدست یدست یدار ؟یشد وونهید: گفت



 حقه! یشناس ینم مردو نیا تو..دختر نکن! استغفرهللا

 یزندگ  باهاش سال چند که یمن! یدون  ینم هاشو

 تو! زهیر یم پشمام کاراش از هنوزه که  هنوز کردم

 یچ همه ؟یخر  کله نکهیا ؟یکن ثابت و یچ  یخوا یم

 ! چپته؟ به

 

 صورت در شیگرما که ینفس با و ستادیا او کینزد

  یر یم یدار که یراه نی ا: گفت شد یم  پخش شبنم

 ! ترکستانه به آخرش

 

 سر از آب: گفت  و زد نفس صورتش در او مانند شبنم

 یم باشه وجب هی خواد یم حاال! گذشته یکی من

 !وجب صد خواد

 

 نه؟ یهم ت یمنطق هیتوج ن؟یهم: گفت  وارفته یسام

 

 هم یمنطق انتقام یتو مگه: گفت زهرخند با شبنم

 !داره؟ وجود

 



 تو من نظر به..یدون یم: گفت پوزخند با یسام

 همه تو من نظرم به! یخوا یم یچ یدون ینم خودتم

! یشد گم توش که ینیب یم ساده یباز هی نارویا ی

 !یکرد فراموش رو ت هیاول هدف یحت تو

 

  تو نظر: گفت و دییسا هم یرو دندان حرص  با شبنم

 منو یتون ینم! یستین من یجا  چون ستین مهم برام

 گهید ایب پس! یستین من یجا بازم چون یکن درک

 ! باشه؟! مینزن حرف  راجبش

 

 بود مانده مبهوت که یسام کنار از  یا تنه با و

  از یکی از توالت ریمس دنیپرس با..گذشت

 به شدت با یفرد که رفت راهرو سمت  ن،بهیمستخدم

 ... کرد برخورد او

 

! هوشَ : زد غر و دیکش عقب را خود  کتفش درد   با

 !؟یبر یم سر چته

 



  تن به النگ  یهود کی که یفرد به و کرد بلند سر و

 ... شد رهیخ داشت

 

 اش یهود کاله ریز از صورتش و بود نییپا سرش

 ! نبود مشخص

 

 پله راه سمت به و کرد تند پا یحرف چیه بدون مرد

 یم یکی دوتا را ها پله که او به تعجب  با شبنم..رفت

 ! ان یروان  ملت! وا: گفت رلبیز و کرد نگاه کرد

 

 ...رفت توالت سمت به غرغر با و

 

 زد جیمس  دوستش یبرا اطراف به ینگاه  با یسام

 !«کجاست؟ بهراد»

 

 !«سامان  شیپ باال ی طبقه رفت االن نی»هم

 

 اومده؟« هم سامان »مگه



 

 !« »آره

 

 بشیج در را لشیموبا  و انداخت باال ییابرو

 بودن زیگر مردم به که یسامان! بود ب یعج..گذاشت

 ! د؟یایب یمهمان نیا به  بود شده یراض بود معروف

 

  دو..کرد نگاه  اطراف به حوصله یب و گرفت ینفس

 هر و بودند رقص مشغول یسام زیم  کینزد دختر

  و زند یم لبخند و کردند یم  نگاه یسام  به هیثان چند

 ... دندیخند یم  زیر خود با

 

 از که شبنم..کرد تند پا سمتش به شبنم دنید با یسام

 دو آن یها  یدلبر متوجه و کرد یم نگاهشان دور

 و دیکش لباسش به یدست بود شده یسام یبرا دختر

 ! بودنا کف تو یلیخ: گفت او به رو

 

  نگاه یداشت  دمید: گفت و  کند او یبازو از ییشگوین

 !چرون چشم یکرد یم



 

  چشم! یآ:  گفت طنتیش ای و دیکش عقب بازو یسام

  من از..چسبه  ینم من به انگا نیا بابا؟ هیچ چرون

 !جمع نیا تو ستین تر دامن پاک

 

: گفت او بار طنتی ش چشمان   به ی نگاه با شبنم

 ! دامن پاک  مونینکش

 

  ُچس یخوا  ینم االن: گفت یا خنده  تک با یسام

 !کنن  یم ُچس مواقع نیا تو دخترا اصوال   ؟یکن

 

 اون از  من: گفت و چرخاند حدقه در یچشم شبنم

  در طرفو یچشما  دستام دوتا با..ستمی ن اُسکال دسته

 !ارمیم

 

 کنسل فردامو^ ت  ید   یعنی ! اوه: گفت یشوخ  با یسام

 کنم؟

 



 کند سفتش  یبازو  از یگرید شگونین حرص  با شبنم

 ^! آپ شات: افتاد خنده به یسام که

 

 که نشاند او یموها ی رو یا بوسه خنده با یسام

 ...زد شیرو به یلبخند شبنم

 

 یآقا: گفت و شد کینزد ها  آن به یپسر لحظه همان

 !باال vip اتاق دیبر گفتن بهراد

 

 

 

 

 قرار (=Date) تید  ^

 !شو  شو،ساکت خفه(=shut up)آپ، شات^
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 دستانش انیم را شبنم دست و داد تکان یسر یسام

  و داد قورت را دهانش آب استرس با  شبنم..گرفت

 !باهام؟ یایم هم تو: گفت

 

 به بودنش  که نیهم..زد ش یرو به ینرم  لبخند یسام

 !بود ارزشمند شی برا داد یم خاطر  ی  تسل او

 

 پاره هم  رو کهیمرت اون خشتک! امیم  که معلومه_

 ! بخوره یاضاف گوه بخواد اگر کنم یم

 

 در..برد باال ی طبقه به و دیکش خود دنبال را او دست

 سمت به را دوم در ی رهیدستگ و کرد رد را اول

 ...دیکش نییپا

 

 با و کرد خاموش را برگ گاریس دنشانید با سعداله

 بچه دیاومد خوش دوباره: گفت قی عم یپوزخند

 ! دینیبش..ها



 

  کارتو: گفت اتاق سرتاسر به گذرا ینگاه  با یسام

 ! بگو

 

 جون؟ شبنم ینیب یم: گفت شبنم به رو و  دیخند بهراد

  باهات ی نطور یا آخر کن  بزرگ پسر  سال همه نیا

 ! بزنه حرف

 

 شبنم»  لفظ از چندش یکم با و حوصله یب شبنم

 ... کرد یم نگاه او به جون«

 

! نکن نگاه یاونطور خب یلیخ: گفت و  دیخند بهراد

 ... که دارم برات محشر زی سورپرا هی

 

 ...دیخند مرموز تنها و نداد ادامه را حرفش

 

 آماده ز یم یرو قبل از که ییالیتک شات  دو بهراد

  که دیش گرم دیبخور: گفت و داد دو آن دست بود،به



 خودمم طاقت! کنم ییرونما  زیسورپرا از خوام یم

 !  شده طاق گهید

 

 و گرفت دستش از را شبنم  شات یظیغل  اخم با یسام

 از یکم که دیکوب ز یم یرو خود  شات با همراه

 ... دیپاش زیم یرو ها آن اتیمحتو

 

 ...دیگز را  لبش ی گوشه و انداخت باال  ییابرو بهراد

 

 فرو شلوارش بیج در را  دستانش لجاجت با یسام

 ...کرد دوئل بهراد با نگاهش با و کرد

 

  عقب قدم دو و کرد جمع را لبش ی گوشه بهراد

 کنم فکر..خب: گفت شبنم چشمان به ینگاه  با..رفت

 !باشه دهیرس وقتش گهید

 

 !سامان؟: زد  صدا بلند و

 



  کاری چ سامان به: گفت یشاک و کرد اخم اریسام

 ؟یدار

 

 ! پسر باش داشته صبر_

 

 و شد باز داشت راه یگرید اتاق به که  اتاق ی  پشت در  

 ... شد وارد داشت تن به النگ یهود  که یپسر

 

 همان نیا..شد رهیخ او به دقت با و کرد اخم شبنم

 برخورد او به توالت راه در شیپ قهیدق  چند که یپسر

 !بود،نبود؟ کرده

 

 که یهود  کاله و بود نیی پا وقت همان مانند سرش

 ینم را اش چهره دنید ی اجازه بود صورتش  یرو

 ... داد

 

 گذاشت او کتف پشت دست و رفت او سمت  به بهراد

 ... دیکش پشت از را کاله مرتبه کی و



 

 به..بود رهی خ او به بود دقت سر از که  یاخم با شبنم

 و یشانی پ از یقسمت تنها اش افتاده ن ییپا سر   ل  یدل

 ...هم همان اما..بود مشاهده قابل اش ینیب ی غهیت

 

 نیبب! جون سامان  کن باال سر: گفت پوزخند با سعداله

 !دنت؟ ید اومده ت یمیقد یآشنا

 

 و بود شده تند قلبش ضربان..دیپر  یم شبنم پلک

 ... دیشن یم گوشش در  را خودش یها نفس یصدا

 

  مات نگاه در را چشمانش  و آورد باال سر کم کم پسر

 ...نشاند شبنم مبهوت و

 

 جمع درد شدت از که یقلب و زن دودو چشمان آن

 ... دیکش یم دو هر بدن از جان بود شده

 



 شود یم  مگر..بود کنترل قابل ریغ شبنم بدن لرزش

 و برسد اوج  به بدن یعصب ستمیس کل هیثان کی در

 !  فتد؟یب حرکت از بعد یا هیثان

 

  چشم جفت کی آن در بود  شده خالصه حواسش کل

 او ی رهیخ یدلتنگ و خجالت با که یا قهوه

 گفتند همه که ییاو..او در  بودند شده خالصه..بودند

 !است ُمرده

 

  زمزمه و داد فاصله هم از را اش دهیخشک   یها لب

 !پدرام ..پد: کرد
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 وونمید..دی بردار سرم از دست:  زد داد پرخاش  با ارای

 !خوام ینم..خوام ینم..خوام ینم! دیکرد

 

 کدام هر که دیکوب مراد اتاق  ی مطالعه  زیم به یلگد

 ...شدند پرت یسمت  به آن یرو  ل  یوسا از

 

! باشه: گفت و گرفت باال  را دستانش وار میتسل مراد

 بد حالت نکن ینطوریا من؟ ز  یعز هیچ!  ییبابا باشه

  مطرح رو موضوع نیا کردم اشتباه اصال من! شه یم

 ! بود من از اشتباه..کرد

 

  خسته دستم از اگر: گفت بغض و نفس نفس با ارای

 شیپ به یازین! کنم گم گورمو که بگو خودم  به یشد

 !ستین چندش موضوع نیا دنیکش

 

 یم گوش دو آن یها حرف به در پشت از که بایشک

 چشم ی دختره چته: زد  داد و شد وارد حرص با داد

  شوهر  ! ت؟ ونجهی ای شده ادیز دونت و آب د؟یسف

 کنن،سرت یم لطف دارن  ترم احمق پسر و من احمق  



 رو تو آخه یک! رنیبگ  رو تو انیب تا ذارن یم منت

 یم تیچ به! افسرده مادره پدر یب هی ره؟یگ یم

  یکی تو به باشن یچ هر  مادرت ی خانواده ؟یناز

 هر گذاشتن کردن ولت هم اونا یحت! نداره یدخل

 نُه گاو..یندار اقتیل دنی فهم! یبکن یخوا  یم یغلط

 همه به زنه  یم لگد آخر  ی لحظه که یا ردهیش َمن

 !یچ

 

  غیج با..کرد یم نگاه او به دیشد یا  هیگر با ارای

  هات نهیک! ومدیم بدت من مامان   از شهیهم تو: گفت

 ینذاشت عقد دیخر سر که یدیکش رخ به ییجا رو

 ینذاشت! بخره داشت دوست که یلباس اون مامانم

  خوشش ازش مامانم که ییطال سیسرو اون پدرجون

 دعا مامانم نشدن حامله یبرا یرفت! رهیبگ بود اومده

 مگه! یکرد یز یر آبرو مامانم کار محل یرفت..یگرفت

 یم نسبت یک  به خودتو یها یگداصفت! ؟یبود یک تو

  اگر من دهن! یشد بزرگ لجن یتو که ییتو! ؟ید

 بکش پاتو پس یش یم االن از رسواتر بشه باز

 سرم بزرگتر و تر کی کوچ  احترام گهید من! عقب

 !شه ینم



 

  دهیفا و کند ساکت را او کرد  یم یسع مدت تمام مراد

 ...نبود فشیحر یکس که بود پر آنقدر توپش ..نداشت

 

 یب و برد ورش ی سمتش به دهیدر یچشمان  با بایشک

 مثل: گفت غی ج با و زد صورتش به یمحکم یلیس هوا

 ! ی ت ارهیپت مادر  

 

  بکش: گفت و زد عقب  را بایت،شکیعصبان با مراد

  یا بچه نیا ی قواره و قد هم مگه تو! زن گهید عقب

 بچه تن یزن  یم هیچ حرفا نیا! ؟یچیپ یم بهش که

 ! یلرزون یم خاک ریز منو گناه   یب یها

 

 کار: گفت حرص با و داد تاب یگردن و سر بایشک

 !بوده تلخ بوده تا قتیحق! کردم یخوب

 

 چند نیا مانند  و برگشت خودش اتاق به  هیگر با ارای

 ... کرد قفل را آن در   روز

 



  بودن   قفل دنی د با و بود آمده در پشت یچندبار  ادیشه

 مهم گری د ارای یبرا  اما بود کرده دیتهد را در،او

 !بود گرفته را  خود میتصم گرید او..نبود

 

 یبرا را خود فرم و کرد  روشن را تاپ لپ ی صفحه

 !«م آماده من» کرد پ یتا آن ریز و  فرستاد ایلیام
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!  دید یم خواب هم دیشا!  است ُمرده کرد یم احساس

 هر از یخال   یچشمان با  فقط و بود شده قفل دهانش

 ...کرد یم نگاه پدرام به حس

 



 نیا مثل داشتم انتظار! آ: گفت و دیخند  بلند بهراد

 !  زده؟  خشکتون چرا پس! هم بغل تو  نیپری لمایف

 

 زمزمه شیها دندان انیم از سرخ چشمان با یسام

 ! زاده؟ حروم یکرد کاریچ: کرد

 

: گفت بود انداخته خرخر به را او که یا خنده با بهراد

 ! کن نگاشون

 

 ... داد نشان را پدرام و شبنم دست با و

 

 نعره و کوباندش وارید به..دیچسب را اش قهی اریسام

 !زاده؟ حروم یکرد کاریچ: زد

 

 یرو و خورد سر وارید کنار دیشد یا خنده با بهراد

 ...نشست نیزم

 



: گفت و چرخاند پدرام سمت به را غرانش نگاه یسام

 !  ؟یخور یم  یگوه چه نجایا تو سامان

 

 ... نزد ی حرف و انداخت نییپا سر سکوت با پدرام

 

 شیپ لرزان ییپاها با..کرد جمع را شی قوا تمام شبنم

 ...رفت

 

 مقابلش شبنم  که کرد نگاه او به یشرمندگ با پدرام

 با و انداخت او صورت یاجزا به ی نگاه..ستادیا

 ... خواباند صورتش در ی محکم یلیس بغض  و حرص

 

: گفت بود کرده منقطع را نفسش که یبغض  و غیج با

 ! کثافت

 

  یرو یگر ید از پس ی کی  را جانش  یب یها مشت

 !یعوض ..یعوض.. یعوض: دیکوب او ی نهیس

 



 هر اشک..کرد یم  نگاه او به سکوت در پدرام

 ... بود روان چشمانشان از شانیدو

 

:  کرد زمزمه یسام گوش کنار یگر ی موذ با بهراد

 رو کنن یفضول کارم تو که  ییها موش حساب نگفتم

 ! چم؟یپ یم

 

 یشبنم به نیغمگ و گرفت ینفس تیعصبان با یسام

 ... شد  رهیخ دیلرز یم  زانوانش که

 

  یپا یجلو  یتوف و کرد وارید بند را دستش شبنم

  اتاق از را اش خورده  شکست تن و  انداخت پدرام

 ...برد رونیب

 

 از شبنم دنبال دو،به آن به یطوفان ینگاه  با یسام

 ... شد خارج اتاق

 

 یخروج سمت به را خود زور به که را  او یبازو  ریز

 ...بُرَدش نیماش سمت به و د،گرفتیکش یم



 

  و داد هل عقب به را او  یوانگید و حرص  با شبنم

 دست من  به! رذل یدروغگو..متنفرم هم تو از: گفت

 یم نوی هم! شد؟ راحت التیخ! رهیگ  یم ُعقم نزن

 شدن آوار یخواست یم آره؟ گهید ی نی بب یخواست

 !آره؟ گه؟ ید ینیبب منو من،شکست

 

 سر تنها..نزد یحرف کرد یم درک را او  حال که یسام

 را کمرش پشت و دیکش نهیس به کرد یم  تقال که را او

 ...کرد نوازش

 

  اما ردیبگ فاصله او آغوش از تا کرد یم تقال شبنم

 ...بود گرفته بر در را او محکم یسام

 

 را اش یشانیپ دیشد یا ه یگر با درمانده و وار میتسل

 ... زد هق و فشرد  او ی نهیس به

 



  برد باال چشم و نشاند یا بوسه شیموها یرو یسام

  خودشان به رهیخ  و پنجره  ی شهیش پشت را پدرام که

 ! دید

 

 از و کرد رها را پرده پدرام که شد تر ظیغل اخمش

 ...رفت کنار پنجره یجلو
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 و کرد نیماش سوار بود شده تر آرام یکم که را شبنم

 دیچرخ یم ها ابانیخ در هدف یب..افتاد راه یمعطل یب

 ... داد یم گوش شبنم یرلبیز نیغمگ یآوا به و

 

  خونه،نگران امیم رید شب من» زد تکست شیستا به

 ...«باش  خودت ومراقب نشو من

 



  یا وهیآبم و کیک و زد کنار سوپرمارکت یرو به رو

 ...دیخر

 

  یرو را شده باز کیک و کرد باز را شبنم  سمت در

 مقابل و گذاشت آن درون را وهیآبم ین..گذاشت شیپا

 ...گرفت شبنم ی خورده ترک یها لب

 

  فشارت..بخور: گفت  یسام که برگرداند رو شبنم

 !افتاده

 

 که خورد را وهیآبم از یکم مقدار یسام  اصرار با

 ...افتاد سرفه به  و جست شیگلو در هم همان

 

:  گفت و زد او کمر پشت به نرم ی ضربه چند یسام

 ! م؟یبزن حرف یخوا یم

 

 و گرفت ینفس یسام..داد تکان نیطرف  به یسر شبنم

 ...شد سوار خودش و بست را او سمت در



 

 یصدا با شبنم که افتاد راه به استارت از پس

 !  خونه ببر منو: گفت یا دهیخراش

 

  ننتیبب  حال نیا تو ت  خانواده: گفت یجد یسام

 ! شن یم نگران

 

:  گفت و کرد ینُچ یسام که گرفت سر از را هیگر شبنم

 !  خودت با  نکن ینطور یا

 

 من   گرفتم یم داشتم ویک انتقام: گفت  ضجه با شبنم

  مرده کردم فکر من و ست ین که ساله  هشت احمق؟

  و بود زنده! نزد زنگ هی و بود زنده! بود زنده یول

 ! رهیم یم من نبود   تو دختر اون نگفت

 

 و گرفت صورتش طرف دو یناباور با را دستش

 شدت از  دارم! من یخدا یوا! من یخدا یوا: گفت

  و موتور به ببندمش دارم دوست! ترکم یم حرص



 قاتل ی زه یانگ! بکشمش آسفالت یرو  لومترهایک

 !دارم رو شدن

 

  ی غصه ساله هشت: گفت تیجد و پوزخند با یسام

 یم خودت ست زنده یدیفهم که حاال یخورد مرگشو

 !ش؟یبکش یخوا

 

  از منو سال هشت چون! آره: زد غیج حرص  با شبنم

 و کردم فکر اون به ها شب سال هشت! گرفت خودم

 یچ تو! کردم باز چشم انتقامش گرفتن   دیام به صبحا

 و یماه ُدم به یدیرس  یکن فکر نکهیا از یفهم یم

 تا! سرت؟ رو  شه آوار زی چ همه هوی یول  تمومه کار

  کسانی  خاک با خودتو و برگرده ورق  شده حاال

 ؟ینیبب

 

 گذاشت پنجره ی شهیش ی رو را دستش متفکر یسام

  چشم شیرو به رو رنگ    قرمز نئون یها  المپ به و

 ...دوخت

 



 یبرا که نداشت  یزیچ و کرد یم درک را شبنم حال  

! نداشت وجود  یزیچ..چون ..دیبگو او درد کردن کم

 را عمرش از سال چند شبنم که بود نی ا تلخ قت  یحق

 !بود کرده بزرگ دروغ کی صرف

 

 ~~~~~~~~~~~~~ 

 

  کرد یم نیف نیف که شبنم دست به یدستمال رهاورد

  خودتو یکرد  کور! ؟یبخواب  یخوا ینم : گفت و داد

 ! کن استراحت کمی برو

 

! تونم ینم : گفت و داد تکان نیطرف  به یسر شبنم

 !  کن درکم منو حداقل یکی  تو رها

 

 کی بود آورده آنجا به را شبنم یسام که  قبل شب از

  گرنیم با کوروش صبح و بود کرده یزار و هیگر بند

 !بود رفته سرکار به

 



: گفت و دیکش آغوش در  را او یدلسوز با رهاورد

 یم ینطور یا خودت با  چرا آخه برم قربونت یاله

!  کن شروع دتویجد یزندگ  امروز از حداقل! ؟یکن

 به االن از یول یکرد پوچ رو سال چند نیا یاوک

 باش داشته صبر! نرو شی پ قبل هیرو با  گهید بعدشو

  نتیزم  رو تو خواست یم که یکس  ن؛همونیبب و

 شکوند،دلش رو دلت که یهمون! خورده نیبزنه،زم

! نهیشد،غمگ تو غم   باعث که یکس همون! شکسته

  یروز هی! من خواهر   ستنین بردار دست کائنات

 !میش یم حساب یب هم به  نسبت هممون
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 بغل در را آغوش،خود  به محتاج ینوزاد مانند شبنم

 را رهاورد اگر..ردیبگ  آرامش یکم تا کرد جا او

 کرد؟  ی م چه نداشت

 



 ! کردم؟ یم کاریچ نداشتمت  اگر_

 

  گوشش دم..دی بوس را او یموها  و زد یلبخند  رهاورد

 سر از تو! یکن سرزنش خودتو دی نبا: گفت آرام

  خون ش ی خواست یداشت اون به که یعشق و معرفت

  یتیاهم و  بوده زنده اون که حاال! نمونه نیزم یرو

  کی یتو که  دونم یم! باشه؟ مهم برات چرا تو نداده

 زمان یول  یکن جور و جمع خودتو ی تون ینم روز

 یچ دید و کرد صبر دیبا فقط! مشکالته شتریب حالل

 ! ادیم شیپ

 

 داشت کوروش که صبح دم ید: گفت یشرمندگ با شبنم

 ! خورد  سردرد قرص  رفت یم

 

  سردرد یک   اون! سرت فدا: گفت و زد یلبخند  رهاورد

 !نداشت؟

 

 هم با یکم  برگشت خانه به کوروش که  ظهر از بعد

 دهینپرس ی زیچ  رهاورد  از هنوز کوروش..زدند گپ



  شانیها صحبت انیم یاتفاق بطور که بار چند اما بود

  چه هر موضوع که شد  متوجه دیشن را پدرام اسم

 !اوست به مربوط است

 

 به را شبنم هم با رهاورد و کوروش شام از بعد شب

 ... رساندند شان خانه

 

: دیپرس رهاورد که دیکش دراز کاناپه  یرو کوروش

 ! شد؟ خوب  سردردت

 

 ...بود خورده گری د قرص کی  ناهار از بعد

 

  یخوا ینم: گفت و داد تکان  دیتائ به ی سر کوروش

 بود؟ یچ  هیقض یبگ

 

 صورتش کنار به را شیبازو پشت یخستگ  با رهاورد

 برد یم  باال را لتیاسپ درجه که همزمان و دیکش

 ... میبخور  زمیبر ییچا تا دو بذار!  گم یم: گفت



 

  یرو خرما با را ها ها،آن یچا کردن آماده از پس

 ییآشنا از را موضوع ازیپ تا ریس و داد قرار زیم

 ... کرد فیتعر امروز موضوع تا شبنم و پدرام

 

 و دینوش  یچا از یکم افتاده  باال ییابرو با کوروش

! بهراد سعداله! شناسم یم  رو یسام یبابا من: گفت

  یلگو براش که خواست یم ما شرکت از شهیهم

  خوشم ازش ادیز! میکن یطراح زایچ نیا و نیماش

 تونستم ینم یسام با رفاقتم سر یول ومدینم

 ! بزنم پس  دستشونو

 

 ! شهیناپدر! ستین باباش..که گفتم_

 

 ! حاال؟ داره یفرق چه_

 

 من نظر از: گفت و  انداخت باال یا شانه رهاورد

 بهراد سر ریز بوده یچ هر..نداره یریتقص یسام

 ! بوده



 

 ! شناختهیم رو پسره یسام یگفت که تو_

 

 ینم یول! آره: گفت و  انداخت پا یرو  پا رهاورد

  گفت یم شبنم! خودمونه پدرام همون نیا دونست

 یم بهراد ی پسرخونده و سامان اسم به اونو همه

 !شناسن

 

 ! نطوریا  که: داد تکان ی سر کوروش

 

  که ریبخ شب واقعا گهید: گفت و دیکش  یا ازهیخم

 !هالکم

 

  قهیدق پنج و  رفت اتاقش سمت  به باز مهی ن یچشمان با

 ... بود رفته فرو یقی عم خواب به نیدلو کنار بعد

 

 خون شبنم یبرا دلش! نداشت خواب  اما رهاورد

  یکارها آن  بر عالوه..کرد  یم درک را  او حال..بود



 وقت فردا..بود خورده گره درهم یهمگ زین خودش

 و قهر و دردسر هزار با که بود ارای ی مشاوره

 ! دیایب جلسه به بود شده یراض ینازکش

 

 ... برد خوابش  ادیز الی خ و فکر با صبح یدما دم
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  به جیگ..د یپر جا از لشی موبا  زنگ با بعد ساعت چند

 عقب  را شیموها و کرد نگاه  اطراف و دور

 گوشش در کوروش یصدا که کرد باز را تماس..زد

 !؟یشد  داریب! خوابالو سالم: دیچیپ

 

 یصدا با و گذاشت چشمانش یرو را دستش رهاورد

 !چنده؟ ساعت: د یپرس یخمار

 



 ! کی_

 

 !یوا: گفت ناله  با رهاورد

 

 ! بچه: گفت هول با و افتاد نیدلو ادی به ناگهان

 

 بردم رو نیدلو..نباش نگران: گفت آرامش با کوروش

  طال برات برم  داده دستور! ی حاج  ی خونه

 ! پدرت با گذاشته یخواستگار  قرار جمعه  شب..رمیبگ

 

 ! عیسر چقدر..شدند درشت تعجب از رهاورد چشمان

 

 !مگه؟ کردن دنبالمون! عی سر چقدر_

 

 دنبال نوبت: گفت طنتی ش با و دیخند حظ  با کوروش

 ! خانوم رسه یم امونمیباز

 



 با کوروش و دیخند اش بامزه لحن به رهاورد

 باشه؟ بخور یزیچ هی حتما من دختر  : گفت یمهربان

 !کنم دارتیب ومدین دلم صبح

 

 مانند..دیلرز من« دختر  » لفظ دنیشن از رهاورد قلب

 ! نگران پدر کی مثل! زد یم حرف او با نیدلو

 

 ! خورم یم: زد لب اریاخت یب

 

 ؟یندار  ازین یزیچ : گفت یمهربان با کوروش

 

 !ممنون..نه_

 

 با و کرد گرم را قبل شب  یها کتلت تماس قطع از بعد

 آن از پس و خورد بود افتاده دهان از که صبح یچا

 ... کرد جور و جمع  را خانه یکم

 



 یا ساده  یها لباس..داشتند مشاوره وقت  ۴ ساعت

 ...رفت ارای دنبال به و کرد تن

 

  فرد با ندارد دوست که زد غر نیماش در بند کی ارای

 بگذارد انیم در را اش یزندگ موضوعات یا بهیغر

 ...داشت او کردن متقاعد در یسع  رهاورد و

 

  اتاق داخل به که کند یراض را او توانست باالخره

 تا نشست یصندل  یرو انتظار سالن در خودش  و برود

  در دیشا..بزند  را شیها حرف  راحت یکس نبود در او

 !زد ینم را دلش حرف و شد یم معذب او حضور

 

  اتاق از افتاده ریز به  یسر با ارای بعد قهیدق چهل

 سمتش به و برخاست جا از رهاورد..شد خارج

 ارای: دیپرس یآرام به و گرفت  را شیبازو ریز..رفت

 شد؟ تموم کارت جان؟

 

  ییصدا با اما دیکش عقب را دستش تی عصبان با ارای

 به ازین که ستین  میزیچ من گفتم: گفت نییپا



  به سور  هی خودش اروی! باشم داشته روانشناس

 کنه؟  درمون منو خواد یم اونوقت زده  ها وونهید

 

 از و گذشت  رهاورد  مات نگاه مقابل از کوبان پا

 ... شد خارج  ساختمان

 

 نیماش سوار هم با و رفت او دنبال به رهاورد

 یشاک  ارای بزند یحرف کرد قصد تا رهاورد ..شدند

 اعصاب اصال االن! کنم یم خواهش خاله: گفت

 ! خونه  برسون منو لطفا فقط..ندارم

 

 کوره از بود آمده تنگ به او یرفتارها  از که رهاورد

  یم مدارا من یه  ! گهید کن بس ارای: گفت و رفت در

 به خدا ؟یشد ینطور یا چرا تو! یش یم بدتر تو کنم

! میکن حل مشکالتمونو  و  میبزن حرف تا داده زبون ما

  به و خودت  لَک   تو یبر شد  یچ هر..کار نشد که نیا

! میتوئ ی خانواده ما ارای د؟ ینش مزاحمم  یبگ هم هیبق

  بد حالمون هم ما تو بد   حال   دنید با..میش  یم نگرانت

 ! شه یم



 

 ویکرد تو که یکار همون قایدق: گفت  حرص با ارای

 آدم چکسویه تو که همونطور ! دم یم انجام دارم

 !یگرفت فاصله همه از و ی نکرد حساب

 

  نیا شد ینم باورش..شد رهیخ او به شوکه  رهاورد

 !  زند یم حرف  او با نگونهی ا که باشد ارای

 

 دارش دنباله سکوت با..شد سفت فرمان دور دستانش

 به خود و کرد ادهیپ پدربزرگش ی خانه  مقابل را ارای

 ... راند صادق حاج  ی خانه سمت
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 با..گرفت تماس او با یناشناس ی شماره  ریمس یط در

 !سالم: کرد برقرار  را تماس دیتر



 

 روانشناس! د؟یهست  خوب  زرنگار خانم سالم_

 !هستم تون خواهرزاده

 

 ! د؟یهست خوب شما ممنونم.. جناب سالم_

 

 !چطورن؟ ما کوروش   آقا..متشکرم یلیخ_

 

 سر االن  هست  هم کوروش: گفت و زد  کنار رهاورد

 و سالم باهاتون مطب یتو نتونستم من شرمنده! کاره

 !باشم داشته یکیعل

 

  ارای راجب زدم زنگ راستش ..حرفو  نیا دیینفرما_

 ! بزنم حرف  باهاتون خانم

 

: گفت و دیکش فرمان به یدست ینگران با رهاورد

 ! شماست با گوشم..بله

 



 مشاوره جلسه کی عتا  ی طب..حضورتون به عرضم_

 قیدق  یلیخ فرد کی  اتی روح کامل  شناخت یبرا

  راجب حاتیتوض یسر ک ی خواستم یول  بود نخواهد

 ! بدم بهتون جان ارای

 

 تیوضع بگم بخوام خالصه بطور: داد ادامه ینفس با

 بودن تیاهم  یب و ارزش یب احساس..نداره ینرمال

  که سخته کمی  و گرفته وجودشو سرتاسر

 شتریب من نظر از! قبلش اتیروح به مشیبرگردون

 و لج سر از هاش یپرخاشگر  و ها العمل عکس

 یم که دیباش دهیشن دیشا اصطالح در! هیلجباز 

  قایدق اتفاق نیا االن!« کرده قهر خودشم  با گن»طرف

  در بودن یخودرأ  و ی لجباز نیا! افتاده ارای یبرا

 به لیتبد کم کم! بذاره جا به یبد عواقب  ممکنه درازا

 عمل رفتارش خالف اگر فرد و شه یم رفتار سبک

  هم انجامش اگر کهی حال  در..شه یم بدتر نیا از کنه

 وجه چیه به درمان یبرا من! شه  یم تیاذ بده

 همون حمیترج..کنم ینم  هیتوص رو دارو مصرف

 به لیما د یبا هم خودش  البته هست مشاوره جلسات

 !باشه  یهمکار



 

 البته..شد بحثش  من با االنشم نیهم..کنه ینم قبول_

  اونم دادم ریگ  بهش کمی بود هم من ریتقص دارم قبول

 ! رفت در کوره از

 

 شما که کنم یم واتساپ  براتون رو مسائل یباق من_

  دیکن متقاعدش دیکن یسع..دیری بگ قرار کامل انیجر در

 ! باشه داشته یمثبت دید مشاوره  جلسات به که

 

 !  دیکرد لطف ممنونم یلیخ  چشم_

 

 ! دیبرسون سالم جان کوروش یبرا..کنم یم خواهش_

 

 ! خدانگهدار دی باش سالمت_

 

 !خدا امان در_

 



 فرمان یرو  را انگشتانش اضطراب با و گرفت ینفس

 یبرا ش یپ روز چند کند؟ چه بچه نیا با..چرخاند

  هم ها آن اما کرد صحبت مادرش و پدر  با بار نیچندم

 ...بردارند یقدم  نبودند حاضر

 

 نیماش از و کرد توقف صادق  حاج خانه  یرو به رو

:  گفت رهاورد و کرد باز شیبرا را در  ایک..شد ادهیپ

 !؟یباش کار سر دینبا مگه تو! سالم

 

 تازه: گفت و فرستاد عقب به را شیموها ایک

 !خبر؟ چه تو! برم دیبا گهید ساعت مین..اومدم

 

  حال گرفته ایک و کرد ف یتعر او یبرا را ارای هیقض

 بزن حرف گم یم یه! که گه ینم دردشو آخه: گفت

 !کنه یم لج بدتر من با

 

 حاج دنید با..شد وارد و داد تکان یسر  رهاورد

 ... داد سالم و رفت سمتش به صادق

 



 دنیرس عروس سالم: گفت محبت  با صادق حاج

 ! ریبخ

 

 نیدلو ذوق سر از یا خنده با و کرد یتشکر  رهاورد

 ... کرد بغل زد یم بال بال شیبرا که را

 

  صدقه قربان و دیبوس را اش یتپل و کوچک  دستان

 ...رفت اش

 

  شربت و  رفت آشپزخانه به صادق حاج  ی اجازه با

 یم زله را آدم هوا یگرما..کرد درست ییمویآبل

 به و کرد جا  رشیش شهیش در را نیدلو شربت..کرد

 ... داد دستش
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  و ایک یرو به رو و داد  قرار زیم یرو را وانیل سه

 ...نشست صادق حاج

 

 !مسجد؟ یر یم مغرب نماز یبرا بابا : دیپرس ایک

 

  بابا آره: گفت و داد تکان دیتائ به یسر صادق حاج

  تنها  دست برادرت! شرکت؟ یر ی نم شما! جان

 ! نمونه

 

  ایب مسجد  یبر یخوا یم اگر هم شما..االن رم یم_

 ... برسونمت

 

  رهاورد به رو و داد تکان شیبرا یسر صادق حاج

 میایم شب جمعه..کردم صحبت پدرت با عروس: گفت

 ! یخواستگار مراسم یبرا

 

  با زیچ همه..دیکن ینم فکر: گفت خجالت  با رهاورد

 !فته؟یم اتفاق داره سرعت



 

  هرچه! کرد  دست دست دی نبا ریخ کار تو! دخترم نه_

 !بهتره  شه معلوم شما یزندگ فیتکل  زودتر

 

 به: گفت صادق حاج که نزد یحرف گرید رهاورد

  یزیچ هی  یخواستگار مراسم  یبرا سپردم کوروش

 ی مغازه از چه من ی مغازه از چه حاال..رهیبگ

 یعروس سیسرو و عقد ی حلقه! نداره یفرق همکارا

  صالح که زمان هر..باشه دیبا خودت  انتخاب به

 !کن انتخاب طال  و ایب یدونست

 

 ! چشم_

 

 !دخترم  بال یب_

 

 و آورد در  را صادق،لباسش حاج و ایک رفتن از بعد

 درست ییپلو عدس..بپزد شام تا رفت آشپزخانه به

 ...شد وارد کوروش و شد باز هال در که کرد

 



: گفت خسته یچشمان با و  زد یلبخند رهاورد دنید با

 ! الیعَ  کمیعل سالم

 

 ... افتاد خنده  به ال«یعَ » لفظ  از رهاورد

 

: گفت و گرفت او از را کتش و رفت شی پ عادت طبق

 ! ینباش خسته

 

 از که را نشیبلور گردن از یقسمت و شد خم کوروش

 ...دیبوس بود رونیب شرتشیت ی قهی

 

 هست؟  هم ایک:  گفت رهاورد

 

 ...شد رهیخ او سر  پشت به و

 

 ! ادیم رتری د اون نه: گفت و کرد شیپ را  در کوروش

 



 و رفت  آشپزخانه به و کرد زانیآو را  کت رهاورد

 ...کرد جا مویآبل شربت از  کوروش یبرا

 

  یم ییرایپذ از نیدلو و کوروش ی خنده یصدا

 را نیدلو شکم که کوروش به رو و زد یلبخند..آمد

  شیرو،ج بچه  نکن کوروش: داد تذکر داد یم قلقلک

 ! زنه یم

 

 نیدلو یبازو  از یآرام گاز و دیخند  بلند کوروش

  چنگ در را او  یموها  یجلو یتالف به نیدلو که گرفت

 !گرفت

 

 کن ول! پ َدَسگ یآ! یآ: گفت یباز یکول  با کوروش

 ! نمیبب

 

 کرد خارج نیدلو  چنگ از  را شیموها خنده  با رهاورد

  شیها ی باز  اسباب با  تا رفت ایک اتاق به نیدلو و

 ...کند یباز

 



 دمت: گفت شربت وانیل دنیکش سر از بعد  کوروش

 !بود  گرم امروز چقدر! اومد حال گرمیگرم،ج

 

  هم زلزله احتمال گفتن..شد گرم یلیخ  هوا  هوی آره_

 ! هست

 

 ! دیشا_

 

 خود کنار را او و رهاورد گردن دور انداخت دست

  شلوارش بی ج از را یا سرمه مخمل ی  جعبه..نشاند

 رهاورد چشمان  یجلو و کرد باز را آن در..آورد در

 ...گرفت
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  یرو یلبخند بایز و فی ظر انگشتر دنید با رهاورد

 در که  یاشک یجلو داشت یسع..نشست لبانش

  ینم اما ردیبگ را بود زده حلقه  چشمانش

  یم بعد به نیا از شد؟ تمام  زیچ همه ی عنی..توانست

 یزندگ و کند هیتک َمرَدش به راحت الیخ  با توانست

 !بسازند؟ هم با را شان

 

 ! قشنگه یلیخ: گفت نشیریش لبخند همان با

 

  تو یقشنگ  به: گفت و دیبوس  را دستش  پشت کوروش

 !ستین که

 

 تو باز: گفت اش بامزه و نیریش لبخند با رهاورد

 ! ؟یبست یخال

 

 با و دیکش جلو را او صورت و زد یا قهقهه کوروش

 ...گرفت کام به را  لبانش تعشق

 



 شگفت کوروش که کرد  یهمراه او لبخند با رهاورد

 اش رهیخ خندان یلبان با حرارت  پر و دی کش عقب زده

 ... شد

 

 کوروش که انداخت ریز به سر خنده  با رهاورد

  لبانش دوباره و گرفت دستانش قاب در را صورتش

 ...دندیپر جا از گلو کردن  صاف یصدا با  که دیبوس را

 

 کوروش آغوش در را  خود یآرام غ یج  با رهاورد

 ...کرد پنهان

 

  با کوروش به رو و زد رج را حشیتسب صادق حاج

 !  هیزیچ خوب هم ایح! نمی بب پسر شو بلند: گفت تیجد

 

 زنمونم ه؟یچ ایح یب یحاج: گفت خنده با کوروش

 ! هللا سبحان م؟یکن ماچ  میتون ینم

 

 ! پسر کن ای ح  استغفرللّا _



 

 ؟یساخت یچطور مارو پس یحاج: گفت طنتیش با ایک

  یم ساخته  بچه مگه ذکرم و استغفار و  للّا  سبحان با

 !شه؟

 

 با انیذکرگو و کرد صاف ییگلو اخم  با صادق حاج

 سمت به نشست لبانش یرو  آخر ی لحظه که یلبخند

 ...رفت اتاق

 

 و دیکوب  کوروش ی نهیس به یمشت ناله  با رهاورد

 !بابات  یجلو رفت آبروم: گفت

 

 !نداره یاشکال سرت فدا: گفت و د یخند کوروش

 

 ! شدم آب من یول  نداره یاشکال تو یبرا آره_

 

 !دله اهل   یحاج! داداش زن رینگ سخت: گفت ایک

 



 یسر  رهاورد و دندیخند غش غش کوروش و خودش

  شالش و مانتو و داد تکان شانیدو هر ی برا تاسف به

 .... کند آماده را شام زی م تا دیپوش را

 

 ~~~~~~~~~~~~~ 

 

 سر بند کی صبح از رهاورد و بود یخواستگار روز

  کن بس: گفت یکالفگ با شهال..بود زده غر همه

 فدا خب! کنم؟ کاریچ من  یگ یم االن! گهید دخترم

 !  شکست ش دکمه که سرت

 

 من آخه: گفت و گرفت باال  را کت غر  غر با رهاورد

  هی! اونا؟ یجلو امیب  شکسته ی دکمه هی با االن

 !مامان ایزن  یم ییحرفا

 

 شهال که شد اتاق وارد یکوتاه راهنیپ با نیروژ

 !  ه؟یوضع چه نیا! نیروژ: گفت

 



  مگه؟ چشه: گفت خود یپا  تا سر به ینگاه  با نیروژ

 !قشنگه هم یلیخ

 

 کن،پدر تیرعا کمی گم یم! یمامان که زشته گم ینم_

 !هیدیمق آدم کوروش

 

 ! من؟  ی  خواستگار انیم دارن مگه باشه خب_

 

  کی! زمیعز میا خانواده هی ما: گفت یصبور  با شهال

  مناسب لباس  برو لطفا! خرواره کی از  نشان مشت

 !  بپوش یتر

 

 عوض را لباسش  تا رفت اتاق به و زد  یغر نیروژ

 ... کند

 

 !کجاست؟  بابا_

 



 ر  ی خ بخره  ینیریش رفته ظهر  از: گفت حرص  با شهال

 !سرش
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: گفت یجد شهال بزند غر کرد باز دهان تا رهاورد

 !یخورد یکی تو منو مغز صبح از! نشنوما صدا

 

  هول کوروش نام دنید با..خورد زنگ رهاورد تلفن

 !  شده؟ یزیچ! سالم: گفت و کرد باز را تماس زده

 

 همش چرا تو! نه: گفت و دیخند مردانه کوروش

 فته؟یب یاتفاق هی یمنتظر 

 

  به ینگاه م ین با و نشست تخت یرو وارفته رهاورد

 ! شدم ینطور یا چرا دونم ینم: گفت مادرش



 

  از واال! پسرم سالم: گفت بلند و رفت شیپ شهال

 !زنه یم غر داره بند هی صبح

 

 لب که  را رهاورد تلفن پشت از و د یخند کوروش

 شده؟   غرغرو دخترم جان؟: داد ناز بود دهیبرچ

 

  لبانش یرو یلبخند بود دهیشن را او یصدا  که شهال

 ... آمد رهاورد یبرا  ییابرو و چشم  و نشست

 

:  گفت کوروش  به خطاب زیر یا خنده  با رهاورد

 !ها شنوه یم صداتو مامانم

 

  شهال سالم: گفت شود دستپاچه آنکه یب کوروش

 ! ارادت..خانم

 

 او،از با  یپرس احوال و سالم از پس و دیخند شهال

 ... شد خارج اتاق



 

 ؟ ییکجا: دیپرس استرس با رهاورد

 

 !  ینیریش و گل دنبال فرستاده منو یحاج_

 

  یریپ سر  ! میافتاد یریگ  عجب: داد ادامه طنتیش با

 ! مون بچه  مادر   یخواستگار  میبر دیبا بچه  دونهی بعد  

 

:  گفت کوروش که دیخند اش بامزه لحن به رهاورد

 ! بدزدمت خوام یم شب که کن خوشکل یحساب

 

 کجاست؟ نیدلو: گفت و دیخند خجالت  با رهاورد

 

 رونیب  زدم من که یموقع اون! هیحاج  ی خونه_

 ...بود دهیخواب

 

 !باش مراقب ..باشه_

 



 دختر   چشم: گفت یمهربان لحن با کوروش

 ! ؟یندار ازین ی زیچ..خشکلم

 

 !ممنون..نه_

 

 ها آن که را  یگرید کت   یها تماس،دکمه قطع از بعد

  شلوار  و کت یها دکمه با و َکند بودند ساده زین

 ... کرد جا به جا اش یخواستگار 

 

 صورتش  یرو یسبک ش یآرا نیروژ یاصرارها  با

 اصرار نیروژ اما نبود شی آرا اهل ادیز خودش ..نشاند

 خودش به اش یخواستگار روز در دیبا آدم که داشت

 !برسد

 

 گفت یم و بود برداشته فاز که نیراد با شهال

 و زد یم سروکله!« دم ینم وثید اون به  خواهرمو»

  خراب کله کوچک   بردار   نیا عاشق..دیخند یم رهاورد

 ! بود اش یرتیغ و

 



  هر..بود ارای کرد،نبود   یم تشیاذ که یخال یجا  یتنها

 قبول دیایب مراسم به که کرد اصرار او به چه

 است یخانوادگ مراسم چون بود گفته هم شبنم..نکرد

 !است  بهتر نباشد او

 

 ...درآمد صدا به خانه زنگ که بود 8 ساعت

 

  در یجلو می بر پاشو..آقا پاشو: گفت یعل به رو شهال

 ...مهمونا ییآمدگوخوش 

 

 ! ایب هم شما مامان رها: داد ادامه رهاورد به خطاب و

 

 کنار و کرد  مرتب شیموها  یرو را شالش  رهاورد

 ... ستادیا در یجلو مادرش و پدر
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 با و داد دست یعل با و شد وارد صادق حاج ابتدا

 ی عمه او از بعد..کرد ی پرس احوال رهاورد و شهال

 ی گونه یمهربان با و شد وارد کوروش بزرگ

 ... گفت  کیتبر و دیبوس را رهاورد

 

  ینیریش و گل همراه به کوروش  و ایک  زین او از پس

 ... شدند وارد نیدلو البته و

 

 یطوس راهنیپ و یمشک شلوار  و کت دنید با

 قربان دل در و نشست لبانش  یرو یلبخند کوروش

 ...رفت اش صدقه

 

 به زد یم بال بال رهاورد یبرا که را نیدلو ایک

 و یعل با  یپرس احوال از  پس کوروش و داد دستش

 ی چشمان با گوشش ریز و ستادیا رهاورد  کینزد شهال

 !یشد خوشکل چقدر: گفت براق

 



 با و دیکوب ش یپهلو به یا  ضربه آرنج کنار  با رهاورد

  همه! سیه:  گفت زده خجالت اطراف و دور  به ینگاه

 !  کنن یم نگاهمون دارن

 

 یرو شهال یها ییراهنما با و دیخند  آرام کوروش

 ...نشست ایک کنار یا دونفره مبل

 

  مطلب اصل سر صادق حاج یمعمول یها حرف از بعد

  رها  رو ها هیحاش  اگر حاال خب: گفت و رفت

  رستگار یآقا  ی اجازه با تا نجایا میاومد امشب..میکن

 ! میکن مشخص  رو جوون تا دو نیا فیتکل

 

 ادامه د،صادقیتائ ی منزله به یعل دادن تکان سر با

! نداره یا دهیفا گهید گذشته از زدن حرف واال: داد

  یب خدا کار   چیه معتقدم بنده و افتاده که هیاتفاق

 ...ستین  حکمت

 



 ما که بهتر چه: گفت و دیکش شی زانو به یدست

 جوون تا دو یوقت..مینکن  یانداز سنگ بزرگترها

 !م؟یا کاره چه ما خوان  یم گرویهمد

 

  مهربانش ی چهره همان با صادق صفورا؛خواهر 

 اذن با رو  عروسمون نباریا میاومد اجازتون با: گفت

 خدا سادات،مادر خانم از ابتین به من! میببر شما

 ...اومدم کوروش آقا امرزیب

 

 ... کردند زمزمه یا کنه«  رحمتشون خدا»  یهمگ

 

  آخه..بگه یچ مونه یم آدم واال: گفت و دیخند صفورا

  ییآشنا به یازین و میدار خبر گهیهمد  زیچ همه از

 ! ستین شتریب

 

  بهتره جان زرگر  خانم: گفت و دیخند استیس با شهال

  نجایا ها بزرگتر ما و بزنن هم با رو حرفاشون  ها بچه

 ! میکن صحبت ندهی آ راجب

 



  سرکار با حق:  گفت و زد رج را حشیتسب صادق حاج

 ...هست خانم

 

 تیوضع از یکم و گرفت دست در را  مجلس یعل

 خانواده از اجازه با آن از پس و زد حرف  خودشان

  ها حرف یباق  تا رفتند اتاق به کوروش  و ها،رهاورد

 ...بزنند هم با را

 

 و کش بدنش به..نشست مبل  یرو تعارف یب کوروش

 !برد ی م خوابم داشت کم کم: گفت و داد یقوس

 

 رسمه: گفت و نشست تخت یرو خسته   رهاورد

ر شما! گهید  !یشد  عادت بد یزد دور قبل یس 

 

 دستش..رفت سمتش به و دیخند طنتشی ش به کوروش

  که دیبوس  را سرش و کرد حلقه او گردن دور را

 ...  دیخند  رهاورد

 



 دستش چون و کرد پرت  تخت یرو را  خود کوروش

 درازکش همراهش  به زین او بود رهاورد گردن دور

  و گذاشت خود ی نهیس یرو  را او سر آرامش  با..شد

  بود کرده ریدرگ را ذهنش وقت چند نیا که یسوال

 به فقط ای یشد من با یزندگ به یراض واقعا: دیپرس

 !؟یبرگرد  بهم یخوا  یم نیدلو  ی ندهیآ خاطر

 

 با و کرد جا به جا او ی نه یس یرو را سرش  رهاورد

 یم: گفت داشت صداقت از ییبو و رنگ  که یلحن

 ... چون..چون..خوام

 

 چون؟: دیپرس کوروش که نداد ادامه را حرفش

 

ت چون: گفت و زد ایدر  به دل رهاورد   یم! دارم دوس 

 ... باشم باهات خوام

 

 و بست  فرو چشم ها جمله  آن حالوت از کوروش

  جانش یبال دختر نیا ..خورد تکان نه یس در قلبش

 !بود
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 قهیشق یموها رهاورد و گذشت  سکوت به قهیدق چند

  کردند یم  ییخودنما آن در  دیسف یتارها که را او ی

  یم دیسف داره..موهات: کرد زمزمه آرام..کرد نوازش

 !شه

 

 دیسپ یمو: خواند رلبی ز و بست فرو  چشم کوروش

  یجوان نقد به را رشته نیا..نداد گانی را فلکم را

 !ام دهیخر

 

  کوروش که دیبوس را  اش قهیشق لبخند با رهاورد

! جون: گفت یا بامزه لحن با و کرد باز چشم مبهوت

 !؟یشد  نما خواب

 



  و بایز ی  چهره  به حظ  با کوروش و دیخند  رهاورد

 ... شد ره یخ  نشیریش

 

 ؟ یدیبخش منو : دیپرس اطی احت با رهاورد

 

 هر ما: گفت و داد نوازش را او نرم ی  گونه کوروش

 هر اشتباه! میدار گهی همد دنیبخش به  ازین دومون

  خاطر به رو خودمون  دینبا گهید یول بوده دومون

 از..موند گذشته یتو گذشته! میکن سرزنش ها گذشته

 ...میببر شیپ درست دیبا بعدشو به االن

 

 شعور..بست نقش رهاورد لبان یرو ن یری ش یلبخند

 !  بود یستودن مرد نیا

 

: گفت رهاورد گذشت سکوت به که قهیدق چند

 کوروش؟ 

 

:  گفت برگشتند سمتش به  که کوروش  یها مردمک

 !خوام ینم یعروس من



 

 !چرا؟: دیپرس جیگ کوروش

 

 به..ندارم دوست: گفت و  انداخت باال یا شانه رهاورد

 ! کنه یم تیکفا هم  کیکوچ یمهمون هی نظرم

 

 رو انتظارش: گفت و  انداخت باال ییابرو کوروش

 عروس  لباس که هیدختر هر یآرزو آخه! نداشتم

 ! بپوشه

 

  ینم من..نه:  گفت و داد تکان نیطرف به یسر  رهاورد

 ! خوام

 

 نیا پشت یخاص لیدل: دیپرس یاریهوش با کوروش

 ؟ یدار حرفت

 

 ساله  سه ی بچه هی با کنم یم احساس فقط..نه_

 !میری بگ یعروس که ست مسخره



 

 بچه که ییکسا یعنی ه؟ی حرف چه نیا: گفت کوروش

  بچه نیچند از بعد ها یلیخ  غرب یتو ندارن؟ دل دارن

 ! کنن یم یعروس

 

  یم آره: گفت و داد  تکان دیتائ به یسر  رهاورد

!  گناهه،نه دنمیچم ای اشتباهه نیا گم ی نم من..دونم

 هی..پسندم ینم و یزیچ نیهمچ  خودم یبرا من یول

 ! میشخص ی قهیسل به گرده یم بر کامال که هیموضوع

 

 باشه: گفت و ندانست زیجا  را شتریب اصرار کوروش

 ! یدار دوست خودت که طور هر زمیعز

 

 با که خانواده جمع به گری کدی همراه به بعد  قهیدق ده

  کردند یم نگاهشان منتظر و کرده سکوت ها آن دنید

 ...برگشتند

 

  جون؟ عمه شدیچ: گفت همه از زودتر صفورا

 م؟یکن نی ر یش دهنمونو



 

  حرفامونو ما: گفت رهاورد به ینگاه با کوروش

 !میندار یمشکل  ما دیباش موافق هم شما اگر..میزد

 

 با رهاورد و زدند دست یشاد و لبخند  با یهمگ

 ...انداخت ریز به  سر خجالت

 

  رهاورد  یبرا کوروش که یانگشتر  جعبه صفورا

 ی اجازه با و کرد خارج  خود فیک از بود گرفته

  رهاورد  انگشت در را آن..رفت شیپ یعل و صادق

: گفت گوشش ریز آرام و دیبوس را اش یشانیپ و کرد

 ...یبش خوشبخت که انشاهلل ..زمیعز  باشه مبارکت

 

  تشکر و فشرد را او دست یقدردان و مهر  با رهاورد

 ... کرد

 

 دراز او سمت به را دستانش که را ن یدلو کوروش

 را اش گونه آرام و دیکش آغوش در بود کرده

 ...دیبوس



 

 پدرش و یعل  ی اجازه با کوروش شام صرف از پس

 ... برد خود  ی خانه  به را رهاورد

 

  بعد یدید کجا: گفت خنده  با رهاورد  ریمس یط در

 !دوماد؟ ی خونه بره عروس یخواستگار 

 

  باال ییابرو طنتیش با و دیخند مردانه هم کوروش

 !مینداز یم جا رسمشو ما: گفت  و انداخت
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 آن..گذشتند یم یگرید از  پس یکی سرعت با روزها

 ...بود رهاورد و کوروش عقد روز،روز



 

  عقد صادق  حاج  ی خانه  در صبح که بود نیا بر قرار

 در یخودمان و  کوچک نسبتا مراسم کی عصر و کنند

 ... رندیبگ تاالر

 

 مراسم شد  قرار کوروش خانواده دیعقا به احترام با

 گریکدی از جدا انیآقا و ها  خانم سالن و  نباشد مختلط

  آخر گرفتند میتصم ها جوان یها غرغر با اما..باشد

  ادامه باغ در ها تر جوان حضور با را  مراسم شب

 ... دهند

 

 نیا یبرا حداقل تا کرد اصرار رهاورد به شبنم چه هر

 بند کی شبنم و نکرد قبول برود شگاهی آرا به مراسم

 ...زد غر سرش

 

 بود افتاده ایرو ادی به..داشت بغض که بود نیا قتیحق

  خوشکل انقدر تیعروس روز تو» گفت یم ذوق با که

 و!« بمونن دهن به انگشت همه که کنم یم درستت



 تحقق به را شیها حرف که نبود ییای رو..حال

 ! برساند

 

 یا ساده و  کی ش شلوار  و کت عقدش  مراسم   لباس

 آنقدر..بود کرده انتخاب را  او وسواس یکل با که بود

  شد یم رد  بار هر شبنم که بود نشسته  خوب تنش در

 یم بلند را رهاورد  غیج و  دیکش یم او باسن به یدست

 ... کرد

 

  یمال عجب..بشه کوروش کوفت  : گفت خنده با شبنم

 !اومده رشیگ

 

 ! شبنم یزیه یلیخ: گفت خنده  با نیروژ

 

  و گرداند نی روژ پُر یها  نهیس یرو را  نگاهش شبنم

  ی اندازه دی با چرا تو مال   کنم ینم درک من خب: گفت

 مویل تا دو یاندازه من مال   و باشه من ی کله

 ! ؟یَعمان

 



  رهاورد..نشست تخت  یرو خنده شدت از نیروژ

 شنوه یم یک ی وقتی! بسه: گفت و دیخند

 !نداره تیخوب..حرفاتونو

 

 و درآورد جعبه  از را رهاورد بلند پاشنه کفش شبنم

 یچ  نمیبب بپوش: گفت و گذاشت  او یپا یجلو

 !  یساخت

 

  چشمش ش یآرا..انداخت صورتش به ق یدق ینگاه و

 بود دهیکهکش یا گربه چشم  خط..بود یصدف ی هیسا

 یم توجه جلب یادیز  محشرش چشم رنگ آن با

  ییبایز به و بود زده ملیر را بلندش یها مژه..کرد

 هیزاو را صورتش کانتور با..بود افزوده چشمانش

  کمرنگ  نسبتا یگوشت  رژ کی با و بود کرده یساز

 !بود آورده هم را  آن ته و سر

 

 !یشد خوب یلیخ: گفت ذوق  با نیروژ

 



 شترهیب مونیم نیا از من ش  یآرا االن خب: گفت شبنم

 ! رنیگ یم اشتباه عروس با منو االن! که

 

 ! تره پررنگ منم شیآرا خب: گفت الیخ یب نیروژ

 

 دخترا: گفت  و شد وارد در به یا ضربه با صفورا

 ! رسه یم گهید ساعت مین تا عاقد

 

  ماشاهللا:  گفت حظ با و  زد یلبخند رهاورد دنید با

 یشد بایز چقدر ..نیالخالق احسن هللا فتبارک ماشاهللا

 ! قشنگم

 

 ... کرد  یتشکر و افتاد خنده به او لحن  با رهاورد

 

  رهاورد به خطاب و شد  اتاق وارد ارای لحظه همان

  رونیب ایب لحظه  هی گه یم  کوروش عمو..خاله: گفت

 !داره کارت

 



 نداره تی خوب  ؟یچ گهید: گفت غیج غ یج با صفورا

 !نهیبب عروسو عقد از قبل تا دوماد

 

 در پشت منتظر که را کوروش غیج غ ی ج همان با و

 ... کرد َدک بود ستادهیا

 

  خوب! خانوم عمه ولیا: گفت و دیخند غش غش شبنم

 !گرفت کوروشو نیا حال

 

  حاج ی مغازه از قبل ی هفته که یا حلقه  رهاورد

 دست در ییطال ساعت همراه به بود دهیخر صادق

 ...انداخت

 

  یرو یلبخند داشت تن به که یلباس و ارای دنید با

 بال شما خوشکله لباست چقدر: گفت و  نشست لبانش

 ! خانوم

 

 لباسش..کرد یتشکر  و  زد یلبخند یحال  یب با ارای

 نیآست که  بود یاسی رنگ به بلند ریحر راهنیپ کی



  و بود کرده  زیر فر را شی موها تمام..داشت  ربع سه

 ...داشت چهره به  دخترانه و سبک شیآرا کی

 

  اندام که بود یمشک بلند راهنیپ کی هم  شبنم لباس

  دار حالت  را شیموها..بود  گرفته قاب  را رشینظ یب

 یاسموک ششیآرا..بود ختهیر دورش ساده و کرده

  یم اش یگندم پوست به که  یگری ج رژ همراه به بود

 !بود ساخته یسکس دختر کی او از و آمد

 

 ریز و بود دهی پوش یخاک کوتاه راهنیپ کی  زین نیروژ

  رنگش یمس شیآرا..بود کرده رنگ را شیموها

 ! بود کرده دلبرش و آمده او به اریبس

 

  اتاق از صفورا یها زدن صدا  با..گذشت که قهیدق چند

  نفس نفس با  تپلش کلیه آن با صفورا که شدند خارج

 سرش به  ییبایز ریحر چادر  و آمد رهاورد سمت به

 ...انداخت

 



  یچ چادر: زد غر رلبیز و دیکش درهم چهره نیروژ

 !گه؟ید گه یم

 

  شیپهلو به یا سقلمه بود ستادهیا او  تنگ که شبنم

 رسمه! زشته  وقت هی شنون یم! سیه: گفت و زد

 !دارن یبرم عقد  بعد..گهید
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  حظ با کوروش..زدند دست رهاورد،مهمانان ورود با

  با رهاورد..زد دست شیبایز عروس یبرا  یا مردانه

 ...نشست عقد ی سفره پشت کوروش کنار لبخند

 

 و کرده یطراح را او عقد ی سفره  قهیسل با شبنم

 !بود گذاشته تمام سنگ هم واقعا و بود دهیچ



 

 داخل از رهاورد نگاه..دیخواب  ها همهمه عاقد ورود با

 ی گوشه کی کدام هر که شبنم و دی مروار  به نهیآ

 نیروژ..افتاد بودند گرفته را سرشان ی باال  ی پارچه

  را ها زهیر قند پشت از و دیساب یم قند  سرشان یباال

 یصدا و ختیر یم کوروش یها  سرشانه و کت یرو

 !کرد یم بلند را دیمروار و شبنم ز یر یها خنده

 

  لبان یرو لبخند کوروش یعمو ی خانواده ورود با

 شده او احواالت متوجه که کوروش..دی خشک  رهاورد

 باش آروم: کرد زمزمه یآرام به گوشش ریز بود

  یول سخته برات ها اون حضور که دونم یم! زمیعز

 کن تصور تو! بزنم حرف  یحاج حرف رو شد ینم

 !ستنین نجایا اونا

 

 ایدر که یسبز لنز! بود سخت یزیچ نی چن تصور اما

 یم یکج دهان او به بود گذاشته مکارش چشمان در

  بایز سبز رنگ  با چشمانش که کند اعتراف دیبا! کرد

 !بود شده رایگ و

 



  را عقد خطبه خواندن یعل و صادق اذن با عاقد

  یها هیآ به  و انداخت ریز  به سر رهاورد..کرد شروع

 هر خواندن با..شد  رهی خ داشت دست در که قرآن

 یم دست به  را اش رفته دست از آن،آرامش از کلمه

 ... کرد یم دور ایدر و میمر از را ذهنش  و آورد

 

  ریسراز یها  اشک با شهال و مردانه  بغض با یعل

 ... کردند یم  دعا شان یخوشبخت  یبرا

 

 از پس و بست را قرآن آرام عاقد سوم  پرسش با

 را مرد نیا..شد رهیخ کوروش رخ مین به آن دنیبوس

 بود مطمئن قلب ته از و  لحظه نیهم در..خواست یم

  نشانیریش  دختر کنار در او بر هیتک با تواند یم که

 ... شوند خوشبخت

 

  ی اجازه با: گفت یقیعم نفس از پس خدا  به توکل با

 ! بله..جمع  یبزرگترها و..مادرم و پدر

 



ل   را جمع که بود بلند آنقدر دیکش وقفه یب شبنم که یک 

 ...واداشت خنده به

 

 و شبنم: گفت نیروژ  گوش ریز خنده با نیراد

ل بوقلمون هیشب..نگاه  ! کشه یم ک 

 

 ...دیکوب او یبازو به  اش شانه با و  دیخند نیروژ

 

 و رفت شی پ استوار و محکم ییها قدم  با صادق حاج

 دست و شد خم کوروش..دیبوس را کوروش ی شانه

 ریز و دیکش آغوش در را او و دیبوس  را پدرش

 ! یحاج میمخلص یلیخ: گفت گوشش

 

 وارد او  ی شانه به یفشار  عطوفت  با صادق حاج

 ... کرد

 

  شیبایز و  جوان عروس  یشانیپ مهر پر  صادق حاج

 پشت و شد خم  احترامش به زین رهاورد که دیبوس را

 ... زد بوسه را دستش



 

 ی قهیسل به که را ییطال ست  مین ی جعبه صادق حاج

  ساخته خود دستان با و  کرده یطراح  او یبرا خود

 ... داد دستش بود،به

 

  کوچک یجعبه صادق حاج که کرد یتشکر  رهاورد

  یبرا دستبند نیا: گفت و گذاشت دستش  در را یگرید

 !  دخترم شماست یبرا بعد به االن از که  ساداته نیپرو

 

 تشکر دوباره و نشاند لب به یقیعم  لبخند رهاورد

 ... کرد

 

 در را ها آن و رفتند شیپ یعل و صادق،شهال از پس

  رشیحر  یروسر ی گوشه با شهال..دندیکش آغوش

 به را دخترکش محکم و کرد پاک را  چشمش اشک

 یآرزو  شیبرا مادرانه یمهر با و فشرد خود

 ... کرد  یخوشبخت

 



  ریز و دیکش آغوش در  را ،رهاوردیعل او از پس

 ! بابا ام  شرمنده: کرد زمزمه  گوشش

 

 دشمنت: گفت و دیبوس را پدرش ی شانه رهاورد

 !حرفو نی ا نگو گهید! یی بابا شرمنده

 

 ضمن  و داد دست کوروش با مردانه یعل

 ... داد دستشان به را اش هیک،هدیتبر

 

 را اش شانه و دیکش آغوش در را کوروش  شهال

 ...کرد یخوشبخت  یآرزو شانی برا و دیبوس

 

 ... بود نیراد و ایک و نیروژ و ارای نوبت ها آن از بعد
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  رهاورد که فشرد خود به را رهاورد تن محکم نیراد

 !یداداش شدم خفه: گفت خنده با

 

 تن محکم..رفت غنج دلش او آب پر چشمان دنید با

!  من برم قربونت یاله: گفت خنده با و چالند را او

  ته؟یچ برا هیگر

 

 اشک باالخره  نیروژ و ایک یها انداختن دست با

 به را اش ینیب آب یتالف یبرا..کرد  پاک را شیها

  و کرد یم  بلند را او غی ج و دیمال یم  نیروژ لباس

 ...انداخت یم خنده به را هیبق

 

 گل از بشنوم: گفت کوروش به رو یجد آن از پس

 که؟  یُملتَف ت! ها منه با حسابت  یگفت رها به ترنازک 

 

 لذت با رهاورد  و افتاد خنده به او لحن با کوروش

  اش صدقه قربان و دیکوب خود ی نهیس به را دستش

 ...رفت

 



 آغوش در را رهاورد و  داد دست کوروش با نیروژ

 ی جعبه در سکه دو نیراد و خود طرف از..دیکش

 ...داد قرار ایهدا

 

  آن یدو هر خنده با داشت آغوش در را نیدلو که ایک

 به هم منو شه ینم: گفت و دیکش آغوش در را ها

 ! ن؟یریبگ ی خوندگ فرزند

 

  رمیبگ خرو نر   یتو: گفت و دیخند مردانه کوروش

  خر؟ سر کار؟یچ

 

  که حاال!  ا : گفت و داد او به را نیدلو و دیخند ایک

 چپت؟  به یگرفت  منو گذشت پل از خرت

 

 ... داد تکان یسر و دیخند  رهاورد

 

  ریز و  گرفت آغوش در را برادرش گرید بار ایک

  دهیند یک  هر! داداش یبش  خوشبخت: گفت گوشش



  ی  خوشحال نیا! یدیکش یسخت چقدر  دمید من باشه

 ! هردوتاتونه حق امروز

 

 در را  ها آن یدو هر و رفت شیپ ارای او از بعد

 به یدست پدرانه کوروش..گفت  کیتبر و  گرفت آغوش

  یلیخ امروز شما وروجک: گفت و دی کش او یموها

 ! ایدیکش زحمت

 

:  گفت شی بایز لبخند با و فشرد را او  دست رهاورد

 یلی خ حضورت! یکنارم امروز  تو که خوشحالم یلیخ

 !ارزشمنده

 

 هیهد ارای و کرد دیتائ را  حرفش سر تکان   با کوروش

 ... داد رهاورد دست به را اش

 

 به زد یم نق که را نی کوروش،دلو او رفتن از بعد

  کرد یم آرام را او که همزمان رهاورد..سپرد رهاورد

  و ها  کیتبر بابت و کرد یم  یپرس احوال ها مهمان با

 ...کرد یم تشکر شانیایهدا



 

 لبخند آمدند یم سمتشان به که میمر و ایدر دنید با

  حرص از پر اش  نهیس و دیخشک لبانش یرو

 از و کرد حلقه او کمر دور را دستش کوروش..شد

 ...چسباند خود  به را او پهلو

 

 دستان به ینگاه ی نظر تنگ و حسادت  با ایدر

 با..نشاند لبانش یرو یزورک لبخند و انداخت کوروش

 یموذ لبخند با تنها رهاورد به و داد دست  کوروش

 بلند نیدلو لپ سمت به را دستش..گفت کیتبر

 که دیکش عقب را نیدلو ناخودآگاه  کامال رهاورد..کرد

 ...بست نقش ایدر لبان یرو   یپوزخند

 

  قرار ایهدا جعبه در بود سکه که را  شان هیهد میمر

 زین رهاورد و کوروش..گفت یسرد کیتبر و داد

 ... کردند یرمق  یب تشکر خودشان  مانند

 

 با و زد یلبخند دانا و ارید و دیمروار دنید با رهاورد

 ... کرد یروبوس دیمروار



 

  که ییصدا با و فشرد را او دستان ذوق با دیمروار

 یلیخ رها  یواااا: گفت بود مشهود  آن در جانیه

 ذوق انقدر خودم یعروس یبرا کنم فکر! خوشحالم

 !نداشتم

 

 کوروش مردانه دانا..دندی خند آرام کوروش و رهاورد

 !دادش مبارکه:  گفت و دیکش آغوش در را

 

 او از و داد دست دیمروار با و کرد یتشکر کوروش

  یبرگزار یبرا مدت  نیا در که ییها  زحمت بابت

 ... کرد  تشکر بود دهیکش مراسم

 

 مامان: گفت و دیکش را مادرش راهنیپ  ی گوشه ارید

 کوروشه؟  عمو زن   شونیا

 

 دیمروار..شدند اش رهیخ لبخند با رهاورد و کوروش

 خوشکله؟ ..یمامان آره: گفت خنده با

 



:  گفت بود دایپ آن در حسرت که بامزه یلحن با ارید

 ! یلیخ

 

 یآ: گفت کوروش که افتادند خنده به او لحن با یهمگ

 !  نایبب رو یصلوات  پدر..یآ

 

 عقب را  اش بامزه یفرفر یموها  تاب و آب با ارید

  یم شدم بزرگ منم عمو: گفت یزبان ن یریش با و زد

 ! رمیبگ تو زن    مثل خوشکل زن هی خوام

 

 و شد خم خنده با رهاورد که زد یا قهقهه کوروش

  به ینگاه با..دیبوس را  اش خوشمزه و گرد صورت

 ...رفت ضعف دلش اش ی فرفر یموها

 

 بود رهاورد آغوش در که نیدلو به ینگاه با ارید

 ه؟ یک نیا: گفت
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 بچه: گفت رهاورد و کوروش به رو خنده با دیمروار

 !گرفت چشمش م

 

 ! حساسما دخترم رو من یه  : گفت خنده با کوروش

 

: گفت خنده با و کرد نازک یچشم  پشت دیمروار

 ! خودمه عروس   دخترت

 

 نیزم ی رو ارید یجلو را نیدلو و دیخند  رهاورد

 عمو و من دختر    کوچولو نیا: گفت و گذاشت

 !  کوروشه

 

 بود،نگاه رهیخ او به که نیدلو درشت چشمان به ارید

 ! خشکله شما مثل: گفت ینیریش لبخند  با و کرد

 



  بََچتو دانا: گفت دانا به رو یشوخ و خنده با کوروش

 ! گه ید کن جمع

 

 ...داد تکان یسر و دیخند دانا

 

 ها آن به  یاشک یچشمان با که بود شبنم نفر نیآخر

 آغوش در را رهاورد  محکم و شد کینزد

  چه هر االن تا..بود آمده در هم رهاورد اشک..دیکش

 را یزد،همگی نر اشکش تا بود گرفته را  خودش  یجلو

  هم سر پشت بار چند شبنم..کرد یخال شبنم آغوش در

 ... کند  دل او از باالخره تا دیبوس را صورتش

 

  خوشبختش دیبا نباریا: گفت و داد دست کوروش با

 ! ایطرف من با وگرنه یکن

 

  شما امروز رو چارهیب منه بابا: گفت خنده با کوروش

 !نیبند یم شمیر به دیتهد راست و چپ!  نایآورد ریگ

 



 را اش سرشانه..کرد کینزد خود  به را رهاورد

 !هستم چاکرشم: گفت و دیبوس

 

 شیآرزوها  از یکی..شد رهیخ دو آن به ذوق با شبنم

 ... بود دو نیا گرفتن سروسامان

 

  تاالر یراه هیبق گرفتن،همراه عکس یکل از بعد

 ... شدند

 

  یم غر و زد یم حرف شهال با تاالر در  پشت کوروش

 و دیگز لب شهال..دیآ ینم  زنانه مراسم داخل به که زد

  یا قهیدق ده هی ادیب دیبا داماد! جان مامان زشته: گفت

 ! مردونه بره بعد نهیبش

 

  خانوم شهال: گفت و زد عقب را کتش کالفه کوروش

  که زن تا  ستیدو نیب امیب پاشم مرد  دونهی من آخه

 !؟یچ

 



 دندیخند اش کالفه لحن  به غش غش ن یروژ و شبنم

 ... رفت  سمتشان به یا غره چشم کوروش که

 

  برو برو  داداش: گفت سرش  پشت از طنتیش با ایک

 ! جونت نوش کن نگاه هم ما یجا..گذره یم خوش

 

 ! ارمایم در چشاتونو امیم : گفت و کرد یاخم رهاورد

 

 ... دندیخند غش غش ایک و نیراد

 

 به تا کند یراض را کوروش توانست شهال باالخره

 ... دیا یب سالن داخل

 

 نیزم و بود ریز به مدام سرش  ربع کی  آن طول در

  حجب ی صدقه قربان دل در رهاورد..کرد یم نگاه را

 ...رفت یم مردش یایح و

 



 یبرا را ها آن تا آمدند سمتشان به دیمروار  و شبنم

  مجلس از عیسر کوروش که اورندیب وسط رقص

 ...شد خارج

 

 تشیاذ: گفت دیمروار و  شبنم به رو و دیخند  رهاورد

 ! گهید دینکن

 

 فرار! گه ید بود رقص هی بابا: گفت و دیخند شبنم

 !که نداره

 

 رهاورد..آورد وسط را او و دیکش را رهاورد دست و

 همراه و داد یم تاب و چیپ بدنش به شی بایز لبخند با

 ... دیرقص یم دخترها با

 

  یمجلس لباس با را عقد  سالن،لباس به آمدن از قبل

 ساتن جنس از یبند د  یسف بلند   راهنی پ کی که اش

 قسمت از لباس ..کرد ضی تعو بود ریحر و ییکایآمر

 شینما به را  نشیبلور تن سخاوت با و  بود باز نهیس

 ... گذاشت یم



 

  به لبخند با و دیپاش سرشان به را ها  شاباش شهال

  به و داد قورت  را بغضش..شد رهیخ شیبا یز دختر

  یم و دندیخند یم دست در دست که رهاورد و نیروژ

 نبود   اش،غم   یخوشحال تمام با..شد رهیخ دندیرقص

 ... کرد یم ینیسنگ  اش نهیس یرو مایر و ایرو

 

 ینم اما داد یم آزارش یکم لیفام  یها پچک پچ

 ... کند تنگ را خود  خلق  خواست

 

  تنگ با و بود نشسته شیها لیفام شیپ صنم شاه

 ... زد یم حرف رهاورد سر  گوششان،پشت دم ینظر

 

     🪐 

 429_پارت#           نه_ ستو یب_چهارصدو_پارت #

 

 



 در نیدلو..سپرد رهاورد آغوش به را نیدلو شبنم

 یم یدلبر و داد یم تکان را خود  او آغوش

  گذاشت نی زم یرو را او حظ و خنده با رهاورد..کرد

 با نیدلو.. کرد دنیرقص به شروع شی رو به رو و

 خنده یصدا  و کرد یم دی تقل را مادرش  حرکات یدلبر

 ... بود کرده بلند را جمع ی

 

  دنید  با بود آمده سالن به شام یبرا که کوروش

 آن به لذت با و ستادیا ستون  کنار دلبرش دو رقص

  ضعف به دلش شیها فرشته یاداها با..شد رهیخ دو

  تیجمع داشت دوست..دی لرز اش نهیس در دل و افتاد

 ...بکشد آغوش در را دو آن محکم و  بزند کنار را

 

 شیپ کرد اشاره دست کوروش،با دنید با شبنم

 یرو و رفت  جلو یا مردانه لبخند با کوروش ..برود

 و دست یصدا که زد بوسه دخترش و  همسر  یموها

ل  ... شد بلند  تیجمع ک 

 

  واه: گفت شی دخترعمو به رو ییرو ترش با صنم شاه

 اهللای هی پسره! ندارن ایح ذره هی خواهر؟ ینیب یم واه



 ادیم نییپا ندازه یم سرشو ینطوریهم  بگه ستین بلد

 !نشستن نجایا باز َسر مردم یزنا گه ینم..داخل

 

 ان یامروز  یجوونا: گفت شیعمو ر؛دختریمن

 زن خبر؟ چه  تو کامران   از ! زیعز نخور حرص..گهید

 !پسرت؟ یبرا  ینگرفت

 

 یبرا بشه،بچم قربونش مادر: گفت ادا با صنم شاه

 نداره دوست هنوز خودش بابا نه! یدب رفته کار

 !کنه ازدواج

 

 !خطر یب سفرش..یسالمت به_

 

 و گرفتند شاباش کوروش  از طنتیش با ن یروژ و شبنم

 ... داد یم تکان سر خنده با تنها کوروش

 

  در مهمانان تا گذاشتند یتیال کیموز  شام یبرا

 ... کنند  لیم را آرام،شامشان ییفضا



 

 انداخت رهاورد ی نهیس ی قفسه به ینگاه  کوروش

 ... کرد  خشک را اش یشانیپ عرق دستمال با و

 

 به  رو زیم یرو ی غذاها به ینگاه با رهاورد

 !ده؟یکوب ای جوجه: دی پرس کوروش

 

 بله؟: گفت حواس یب کوروش

 

  دهید خود اندام یرو به را او نگاه که رهاورد

 مال   به حواست! یآ: گفت و زد یلبخند بود،مرموز

 !ش یدرو چشما!  باشه خودت

 

 مال  : گفت یآرام یصدا با و دیخند مردانه کوروش

 ! نکنم؟ نگاه  خودمم مال   به!  گهید خودمه

 

 زد یآرام ی  ضربه او دست پشت به قاشق با رهاورد

 !  نشوها پررو: گفت و



 

  دیکش اش کرده عرق گردن   به یدست خنده با کوروش

 ... داد تکان یسر و

 

 رفتن قصد  کم کم ها  مهمان شام صرف از پس

  یم باغ به ترها جوان یقبل ی برنامه طبق..کردند

 ...رفتند

 

  لباسش تا  رفت رختکن به  کوروش کمک با رهاورد

 شبنم که بود ستادهیا در پشت  کوروش..کند عوض را

 منم..رفتن  همه مهمونا کوروش: گفت و شد کینزد

 ؟یندار یکار رم یم دخترا با دارم

 

 دستت قربون نه: گفت قدردان ینگاه با کوروش

 ! یدیکش زحمت یلیخ

 

 نشوم: گفت و دیکوب شیبازو به یآرام ی  ضربه شبنم

  شهال به سپردم رو نیدلو  یراست! ها حرفا نیاز گهید



 انقدر گهید بچه! خونه  رن یم دارن  هم اونا..خانم

 ! دیخواب بود شده هالک

 

 خارج سالن از شبنم و داد تکان ی سر کوروش

: گفت و  دیکوب اتاق در به یا ضربه کوروش..شد

 ؟ینشد تموم رها؟

 

  یال موهام کوروش: گفت  کالفه ییصدا با رهاورد

 !  کرده ر یگ لباس پیز

 

 !نمیبب درو کن باز_

 

 ریز تا را لباسش..کرد  باز را در یکالفگ با رهاورد

  پیز یال  شیموها نییپا اما بود دهیکش  نییپا نهیس

 ... شد  یم دهیکش و بود کرده ریگ

 

  نیسوت کی  تنها که او ی باالتنه به ینگاه با کوروش

 قورت را دهانش  بود،آب شده دهیپوش دیسف و نازک

 ...باشد مسلط خود به کرد یسع و داد
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  بود شده آرام احساساتش ری تاث تحت که ییصدا با

 ... برگرد: گفت

 

  لرزانش دست  کوروش که برگشت حرف یب رهاورد

 ...برد پی ز سمت به را

 

 آن یال رهاورد یموها اما رفت یم کلنجار  پیز با

 و گرفت دست با را اش یشانیپ عرق.. بود کرده ریگ

 ... کرد او ی برهنه  کمر ی هیتک را  چپش دست

 

 به که گرما همه آن از ینامحسوس لرز رهاورد تن

 را دهانش آب و کرد  شد قیتزر جانش  به کبارهی



  توانست رفتن َور قهیدق چند از پس..داد قورت

 ...اوردیب  در پیز یال از  را شیموها

 

 افتاده ریگ  نهیس یجا نی تر ییانتها در  رهاورد نفس

 برگردد خواست  خجول و  یعاص..آمد ی نم باال و بود

  جا همان را  گرفت،او را  اش شانه عیسر کوروش که

  زمزمه عاشق و حرارت گوشش،پر ریز  و داشت نگه

 !کنم بغلت خوام یم..بمون یجور نیهم: کرد

 

  در افتاده یمو تکه و کرد دراز دست  کوروش

 لبان قفل نگاهش نهیآ داخل از و زد کنار را صورتش

 ... شد او

 

 ! کوروش_

 

  را شاهرگش کوروش.بود شانیپر و فیضع شیصدا

 !کوروش؟ جان  : زد لب و دیبوس

 



 و لغزان نگاه..گرفت باال تهیطمأن با را سرش  رهاورد

 ی مردانه و  جذاب ی چهره  به نهیآ از حاال او مرتعش

 ...بود خورده گره کوروش

 

 کوروش،در تن یبو.. شد تر کالفه و گرفت ینفس

  یوار وانهید طرز به اتاق کوچک و سربسته یفضا

 ... بود شده پخش

 نییپا نیسنگ  قدرهمان کوروش  ی مردانه نگاه یوقت

 نگاه آن زی ت غیت..شد منقبض رهاورد کمر رکیرفت،ت

 تن اش ینیسنگ که بود بُران قدر آن سرکش و مردانه

 یرو  اقیاشت پر و آزادانه نگاهش..داد  یم خراش را

  اریاخت یب رهاورد و  دیجنب  رهاورد کمر یبرهنگ

 !کوروش: زد لب دوباره

 

 یم  که ییجا تا را صورتش..شد  عوض حالش

  گردن یگود یرو ینرم ی بوسه..برد نییپا توانست

 ...گرفت نفس جا همان و نشاند او

 



 او ی نهیس ی قفسه یداغ از رهاورد یبرهنه  کمر

 به که  کوروش دست..بود دهیلرز  دلش..سوخت

 لی ما جلو  به رو ناخواسته دو هر شد  حلقه دورش

 ... زد ه یتک نهیآ به رهاورد و شدند

 

  و بود سرد ی نهیآ به ه یتک صورتش  چپ ی مهین

 کتفش یرو کوروش..بود مانده باز مهین دهانش

  نفس یحوال همان در و نشاند یم زیر زی ر  یها بوسه

 ...کرد یم چاق

 

 و دیبلع را  دهنش آب..برگرداند خود سمت  به را او

  حالوت به که را ممنوعه ی وهیم آن و  برد جلو سر

 ...دیبوس بود ی نیریش صدها

 

  را چشمانش  اریاخت یب و گرفت نفس ین ی ب از رهاورد

 گذاشت او صورت کنار را دستش کف کوروش ..بست

 ...دشیبوس عطش با و

 



  چشم سکرآور و مست  بوسه آن ریتاث تحت رهاورد

 به شد مواجه او ی بسته چشمان با یوقت  و کرد باز

 ... دیکش عقب  صورت یآرام

 

  نگاهش بود شده سرخ تماما   که یا چهره با کوروش

 چشم به کردن نگاه بدون یآرام به رهاورد که کرد

 ! شه یم رید..منتظرمونن مهمونا: کرد زمزمه  او یها

 

 من از: دیپرس َخشدار ییصدا با طاقت یب کوروش

 !اد؟یم بدت

 

  یمتعجب لحن با و کرد  نگاهش خورده کهی  رهاورد

 !؟یچ: گفت

 

 بدت بوسمت یم یوقت: کرد تکرار دوباره کوروش

 !اد؟یم

 

 نه! نه: گفت او اشتباه برداشت   از عجله با رهاورد

 ... ن نطوریا کوروش



 

 کامل اش جمله دهد اجازه آنکه بدون کوروش

 نفس کی و دیکش ش یپ را صورتش شود،محکم

 رهاورد دندان که بود ادیز سرعتش آنقدر..دشیبوس

 دنیبوس از دست اما کرد پاره را لبش یداخل پوست  

 ...دینکش او

 

 چشمان  به ینگاه با و دیکش عقب بعد هیثان چند

 پس منو چوقتیه گهید: کرد زمزمه رهاورد مبهوت

 ! نزن

 

  راهرو در و شد خارج اتاقک از عقب عقب سپس

  آن به زدن پُک مشغول و زد آتش یگار یس..ستادیا

 ... شد

 

  مرد نیا..کرد  عوض را لباسش و آمد خود  به رهاورد

 ! بود وانهید

 



  با و نشست لبانش یرو او رفتار یادآوری از یلبخند

: کرد زمزمه بود شده پاک که خود رژلب دنید

 ! یوحش

 

 که اش ی کالباس رژ نی گز یجا  یپررنگ و قرمز رژ

  لباسش برداشتن با و کرد بود نمانده آن  از یاثر گرید

  درون گاریس  و کوروش دن ید با..شد خارج اتاقک از

 چند..نشست اش یشانی پ یرو  یکمرنگ اخم دستش

  کوروش یها دنیکش  گاریس از که دیبگو دیبا بار

 !است؟ متنفر

 

 و  انداخت نیزم یرو را گارشیاو،س دنید با کوروش

 ... کرد خاموش  شیپا ریز

 

 زمان امشب..نزد یحرف  اما گرفت  ینفس رهاورد

 !نبود یموضوع  نیچن کردن گوشزد  یبرا یمناسب
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  قدم سو آن به سو نیا از قرار یب که عامر به ایدر

 چرا تو: دیپرس  اطیاحت با..شد رهیخ  داشت یبرم

 ؟یکن یم ینطور یا

 

 !شو خفه..شو خفه: گفت داد با عامر

 

 ! کرده؟ تخم مرغت_

 

 ها آن در ی دیسف از یاثر که یچشمان و  تیعصبان با

 ...دیچسب را  شیگلو ریز  شد ینم دهید

 

 و گذاشت او دست یرو را دستش زده  وحشت ایدر

 ...بزند کنار را آن کرد یسع

 



  شده قفل یها دندان انیم از و دیکش  جلو سر عامر

 گوه تو! ی زن یم حرف یدار یک با بفهم: گفت اش

 ! شهیعروس ینگفت من  به که یخورد

 

 !دونستم ینم  خودم من_

 

 ینم خدا به: داد  ادامه و گفت یآخ عامر  دست فشار با

 !دونستم ینم  خودت جون به..دونستم

 

 به را او مزاحم و ارزش یب یموجود مانند عامر

 میخواست پرونده هی ازت: گفت و داد هول عقب

  نظرت به..یزد گند که هم  حاال..یکن داشیپ ینتونست

 !کرد؟ دیبا  کاریچ  تو مثل یمصرف یب آدم با

 

 از قبل قهیدق چند که یا  کاناپه سمت به ینگاه مین با

 آن یرهاورد،رو  و  کوروش عقد مراسم دنیفهم

  هم یا گهید کار یرخوابیز  جز به: گفت  داشتند رابطه

 !؟یبلد

 



 با دیپوش یم را شیها لباس تندتند که همزمان ایدر

 یچ تو ؟یچ تو! م هرزه من اصال آره آره: گفت داد

  یدخترا که یناموس یب هیمنصور اون و تو ؟یهست

 !دیکن یم  بدبخت مردمو

 

 شد رهیخ  او به تیعصبان از گشاده چشمان با عامر

  هان؟: گفت پرخاشگر ایدر که

 

 یم باز را تماس که همزمان..خورد زنگ عامر تلفن

:  گفت و داد تکان او مقابل دیتهد با را دستش کرد

 !ید یم پس اتویدراز زبون نیا حساب

 

 یاوک رو دختره: گفت تلفن پشت دختر به خطاب و

 !؟یکرد

 

 !شماست  شیپ بعد ی هفته! عامر یآقا  بله_

 

 ! نده؟ گاف یکس شیپ_



 

 ! راحت التون یخ ری خ_

 

  راجب کس چیه با..یکن یم  جمع رو حواست  ایلیام_

 یدائم دختره اون! ی کن ینم صحبت دیجد عضو

  به خوامو ی م که یزیچ اون نکهیا محض به..ستین

 یکس ستی ن یازین گردونم،پس یم برش ارمیب دست

 ! بفهمه یزیچ

 

 ! چشم_

 

 از نمیا: گفت یچندش لبخند  با و کرد  قطع را تماس

 !نیا

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



 یم خوش و دندیرقص یم  وسط یسرخوش با ها جوان

 بدنش کوروش آغوش در  یدلبر با رهاورد..گذراندند

 ... دیرقص  یم و داد یم  تاب و چیپ را

 

  کینزد سمت به اهویه و  غیج همه آن از  خسته شبنم

 ... دیکش  َسر دید که یوان یل نیاول و رفت  زیم نیتر

 

 یآ: زد غر و شد درهم ش یها اخم شیگلو  سوختن با

 !بود؟ ی زهرمار چه ن یا! بابات کله

 

  دنید با..شد بلند کنارش از یمرد ی خنده یصدا

  یهست جا  همه چرا تو: گفت و گرداند  یچشم یسام

 !عمو؟

 

  من: گفت  و انداخت باال ییابرو طنتیش با یسام

 !ریتقد ذارم یم اسمشو

 

 !یسگ شاش   شانس   ذارم یم من: گفت رلبیز شبنم



 

  از اصطالحارو نیا دختر:  گفت و زد قهقه بلند یسام

 !؟یار یم کجا

 

 باغ یها چراغ که انداخت باال یا شانه  الیخ یب شبنم

 ...شد پخش فضا در یتیال آهنگ و شدند کم

 

  به گریکدی آغوش در که ها جوان به ی نگاه با شبنم

 یم تانگو اصطالح در و خوردند یم  تکان یآرام

  خب رقصا؟  نیا هیچ آخه: گفت یسام به رو دندیرقص

 ! گهید نی بمال  راحت نیبمال  نیخوا یم

 

ر به خنده از یسام رخ   ... بود افتاده خ 

 

 !حاال یر ینَم اوووو_

 

 !بیب   یهست یعال تو_

 



 و دار سال و  سن دختر دست   که نیراد دنید با شبنم

  کشاند،چشم یم رقص ستیپ به و گرفته را یموبلوند

  دنید با..نشست یصندل یرو  یسام کنار و کرد درشت

  رو  پدرسوخته اون: گفت و  انداخت باال ابرو  زن کلیه

 یم شرط! خودش واسه کرده جور یَدروداف چه نیبب

 ! بزرگتره ازش یسال پونزده حداقل بندم

 

 !بازه^ MILF بچه: گفت خنده با یسام

 

 ! ارمیم در چشاشو: گفت و رفت یا غره چشم شبنم

 

 بدم رقص شنهادیپ بهت خواستم یم تازه: گفت یسام

 !یدیکش شیپ مالوندنو بحث که

 

  کشدار شده گرم اش کله کرد یم احساس که شبنم

 !ستمین مالوندن اهل   من: گفت و دیخند

 



 کی که یالکل  ری تاث تحت شبنم بود دهیفهم که یسام

  یم درد سرت: گرفته،گفت قرار بود دهیکش سر نفس

 !کنه؟

 

 بده حالم!  آره اَه: گفت و گذاشت زیم ی رو سر شبنم

 ! خونه برم خوام یم

 

 نیا با برسونمت؟  من  یخوا یم: گفت آرام یسام

 !ست؟ین  خواهرت! یکن یرانندگ یتون  ینم حالت

 

 ! رفت بابام  مامان با عنتر  اون نه_

 

  بچه هیشب که او به لبخند با یسام..دیکش  یا ازهیخم

  شده زنند یم غر و دهی رس خوابشان زمان  که ییها

 ..شد رهیبود،خ

 

 

* 



^MILF=جذاب هنوز که ییباال سن  زن 

 یشوگرمام=است
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 از پس.. رفت رهاورد  و کوروش سمت به یسام

  خانه به را شبنم که گفت یخداحافظ و دوباره ک  یتبر

! باش مراقبش: گفت ینگران  با رهاورد..رساند یم

 کرده؟  یرو ادهیز

 

 !نباش،مراقبشم نگران..بوده ناخواسته_

 

  را دستانش یدلبر با ،رهاوردیسام شدن دور از بعد

 اش نهیس  یرو سر و کرد حلقه کوروش گردن دور

 ...گذاشت



 

 ! کوروش؟_

 

 !جان؟: گفت دل ته از

 

 ! ازت ممنونم_

 

  به ینگاه با و کرد جدا  نهیس از یآرام به را او سر

 !؟یچ  خاطر به: گفت اش یجنگل  چشمان

 

  یم! یکن یم تالش مونی زندگ یبرا یدار  که نیهم_

 تالشت متوجه  یول ارمین زبون به دی بگم،شا خوام

 !شم یم خودمون  یبرا

 

  گوشش  ریز و دیبوس را اش یشانیپ عشق با کوروش

 !مون  بچه و تو عاشق..عاشقتم من: کرد زمزمه

 



  خود لبخند  با رهاورد..دیبوس  سیخ را اش  سرشانه و

  شده که هم  را امشب کی خواست یم..فشرد او به را

 ناز پر و کند  یدلبر همسرش آغوش در..باشد خودش

 و ببوسد را او پروا یب..بخندد شی برا کرشمه و

 را رفته دست از لحظات ی غصه یک   تا..کند نوازشش

  7 کوروش  با اش ییآشنا زمان از! نبود؟ بس بخورد؟

  گرید! سال 4 اشان ییجدا زمان از و گذشت یم سال

  ییزهایچ کی که است درست  بخورد؟  حسرت یک   تا

  یک آدم دل   سر   ابد تا و شوند ینم جبران چوقتیه

 دل   سر   بر نیدلو یکودک دن  یند حسرت مانند،مانند

 گرید که زمان !  ساخت  و سوخت دیبا..اما..کوروش

  بعد به االن از که بهتر چه  پس گشت یبرنم عقب به

 !نمانند دل به حسرت تا کنند یزندگ درست را

 

 کرده حلقه  شبنم ی شانه دور ،دستیسام  طرف آن

  تلوتلو شبنم..کشاند یم نیماش سمت به را او و بود

 دست با را سرش و داد هیتک او به خوران

 !بود گرم بدنش و داشت لرز احساس..دیچسب

 



  ی نهیس یرو راهنیپ داخل از را دستش  یگوشی باز با

 ! داغه! اوف: گفت خمار  یچشمان با و گذاشت یسام

 

  با..داد تکان یسر و داد قورت را دهانش آب یسام

: گفت رلبیز و کشاندش نیماش سمت  به عجله

 !ینکرد مون چارهیب  تا میبر..میبر

 

  حواست امشب: گفت کشدار یلحن و یلجباز  با شبنم

 ... من..من..بود من به همش

 

 ی سام ی نهیس  یرو گونه با و  خورد  تلوتلو

 سردمه من!  یداغ تو: گفت و دیخند غش غش..افتاد

 !کن بغلم

 

 زمزمه ی للّا«  اال اله ال »  رلبیز و کرد ینُچ یسام

  را او زور  با و گرفت محکم را شیبازو دو ریز..کرد

 ...دیکش نیماش  تا خود همراه

 



 تو: گفت خمار ییصدا و باز مهین یچشمان  با شبنم

 !شه یم  داغ بدنت ین یب یم منو..یدار دوس منو

 

 حال..د یکش شیموها انیم یدست یکالفگ  با یسام

 با یچطور: گفت یچارگیب با..بود خراب هم خودش

 غول نره یتو گه ینم مامانت خونه؟ ببرمت حالت نیا

  ؟یآورد حالش نیا با دخترمو یچ یبرا

 

  چشم او یها الیخ و فکر از آسوده و فارغ شبنم

 ...گذاشت هم یرو

 

  خانه سمت به و زد استارت یا کالفه هوف  با یسام

  او بعد کرد  یم ارشیهوش یکم دیبا اول..راند خود ی

 !برد ی م خانه به را

 

 خم شبنم سمت به ینگ،کمیپارک در نی ماش توقف با

 ! شبنم؟: زد اش  شانه کنار به آرام و شد

 



  رهیخ او به  یمنگ با و گشود را شیها پلک  یال  خمار

 وقت هر..من ی خونه میبر : گفت آهسته یسام که شد

 یتون یم..خودتون ی خونه برمت یم  اومد جا  حالت

 ! ؟یای ب باال تا

 

 سمت   در هوا یب و داد تکان سر  یمنگ با شبنم

 رونیب به َسر با بود کینزد که کرد  باز را خودش

 او و زد لباسش به یچنگ زده هول یسام..شود پرت

 ... دیکش عقب و گرفت را

 

 !نیزم ی خور یم ُمخ با االن کن صبر..کن صبر_
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 را شبنم کمر دور..زد دور را نیماش و شد ادهیپ عیسر

 ... کرد ن،کمکشیماش از شدن ادهیپ در و گرفت



 

 بغلم..بغ: گفت و کرد پا آن و پا نیا ری گ بهانه شبنم

 ! سمیوا پام رو تونم ینم..کن

 

 کل  ! یتیسوئ شه ینم: گفت و کرد ینُچ کالفه یسام

 ... داره نیدورب ساختمون

 

 سمت به را او گردن شی ها حرف به توجه  یب شبنم

 یسام لبان یرو را لبانش هوا یب و دیکش  نییخود،پا

 با و  دیکش عقب را خود فورا یسام که گذاشت

 فاک به االن الُمروت نکن نکن: گفت سرخ یصورت

 !میر یم

 

 که دیچی پ نگیپارک در شیصدا و دی خند بلند شبنم

 آسانسور سمت به و کرد او دهان بند را دستش یسام

 نگاه دختر اغواگر چشمان به کرد یم یسع..بردش

  تحت االنش یرفتارها  مطمئنا  ..بود مست  او..نکند

 ! ستین  خودش  اریاخت

 



 خوران تلوتلو شبنم..شدند وارد و کرد باز  را خانه در

 یسام..دیخند لیدل یب دوباره و زد ه یتک وارید به

 ! ییباال یلیخ معلومه یحاج:  گفت رلبیز

 

 شبنم که برود اتاق به کند کمکش تا رفت سمتش به

  او لبان یرو را لبانش مکث یا لحظه یب

  گرما ریتاث تحت و کرد نگاهش شوک با یسام..فشرد

  او سر   پشت   وارید بند را دستش لحظات آن التهاب و

 شبنم که دیبوس یم را لبانش هم سر پشت و تند..کرد

 حلقه کمرش دور به را شیپاها و او بند   را خود

 ... کرد

 

 از یمست یوقت که نداشت شک! بود اشتباه کار نیا

 !شد خواهد هم  طلبکار او از  بپرد سرش

 

 برد ییروشو سمت به را او مکث یب افکار  نیهم با

  تقال غرغر با شبنم..برد فرو سرد آب ری ز را سرش و

  که بکشد کنار او دستان ریز از را سرش کرد یم

!  یاریدرم  پدرمونو یزن یم االن! شیه: گفت یسام

 !بپره سرت از یمست  کمی بذار



 

  لعنتت خدا یآ: گفت آب ی  سرد از نفس نفس با شبنم

 !کن ولم کنه

 

  صورت و سر و آورد یزی تم ی حوله قهیدق دو از بعد

 دور شیآرا دنید با ..کرد خشک آن با را شبنم

 با را صورتش گرید بار   بود شده پخش که چشمش

 ...برد اتاق سمت به را او و  شست صابون

 

  یم غر بود،مدام شده سی خ  لباسش ی قهی که شبنم

  یشلوار و  وریپل شیستا  یها لباس نیب از یسام..زد

 خوراندن از بعد..گذاشت تخت یرو او کنار و برداشت

 !؟یار یهوش: دیپرس او به  یتلخ ی قهوه

 

 یم مگه  یکرد خشک  منو خون  : گفت یشاک شبنم

 !باشم؟ مست هنوز تونم

 

 یم درد وحشتناک سرش و بود  جیگ هم هنوز

 با شبنم و شد خارج اتاق  از حرف یب یسام..کرد



 همان آخر و کرد عوض را  شیها لباس دردسر هزار

 !رفت  خواب به  تخت یرو جا

* 

  باغ کردن ترک حال در یگر ید از پس ی کی ها مهمان

 ... بودند

 

  نشسته یا  گوشه ییتنها به که ارای به یناراحت با ایک

 ... شد رهیخ کرد یم تماشا را گرانید حس  یب و بود

 

  با یصحبت هم بر یمبن ش یها تالش تمام شب سر از

  کرده اش کالفه زین نیهم و بود مانده جهینت یب او

 ...بود

 

  لبخند با و  رفت سمتش  به آخر تالش ی برا  گرید بار

 !نم؟یبش تونم یم: گفت یجذاب

 

 به رو یصندل به ناچار و دیکش یپوف حوصله یب ارای

 را او یکنار یصندل اما ایک..کرد اشاره اش ییرو

 ...نشست و دیکش عقب



 

 توک و  تک به و بست را لشیموبا  ی صفحه ارای

 ...شد رهیخ مانده یباق تیجمع

 

 !شدم بهیغر  برات چقدر: گفت آرام ایک

 

  یحرفا نیا خدا رو تو کن  بس اَه: گفت ی کالفگ با ارای

 اون هینطوری ا اخالقت چرا گه یم یکی! رو یا شهیکل

  کارتونیچ! یکن یم یبیغر من با چرا گه یم یکی

 که خدا به کنم؟ حلواحلوا سرم رو بذارمتون کنم؟

  ینم حال باهاتون اصال! نی بر یم سر آدمو ی حوصله

 !شد؟ راحت التیخ کنم

 

 با که او به رو و  برد باال را دستش میتسل ایک

  تو باشه!  باشه: گفت زد یم نفس نفس تیعصبان

 ! باش آروم

 

 ! د؟یذار یم شما مگه! د؟ی ذار یم مگه_

 



 ... رفت  یگرید زیم سمت به و برخاست  جا از

 

  به و کند یم  را لبانش ی  گوشه یفکر  یریدرگ با ایک

 ... کرد یم نگاه او

 

  ما داداش: گفت و سپرد دانا به را باغ دیکل کوروش

 یم رو  شما دست   گهی د نجایا! میر یم میدار گهید

 !بوسه

 

 ...سالمت به دیبر راحت  التیخ_
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* 

  یرو ساعت  تاک کیت یصدا و اتاق نی سنگ سکوت

 ... بود ختهیر هم به را ز،اعصابشیم



 

 راه به رهاورد اتاق سمت به و برخاست جا از کالفه

 ...افتاد

 

 یکالفگ با را نفسش و ستادیا حرکت از راه ی انهیم

 ...کرد هو«»

 

 با اش نه یس و بود نشسته عرق به کمرش  ی رهیت

 ... شد یم نییپا  و باال شتاب

 

 ی هیسا دنید با و گشود را در هوا یب رهاورد

  به محکم ش یپهلو که رفت عقب به ترس کوروش،با

 ...رفت نفسش و کرد برخورد در ی رهیدستگ

 

 درد از که او سمت به ینگران و عجله با کوروش

  خودت با یکرد کاریچ: گفت و رفت بود شده دوال

 دختر؟ 

 



 یستیمی وا چرا در پشت! آخ: گفت ناله  با رهاورد

 !دم یترس! خب؟

 

  یرو  اطیاحت با و کرد حلقه کتفش دور دست  کوروش

  دنید با  و زد باال را  ساتنش بلوز..نشاندش تخت

  وار زمزمه و  گفت ینُچ رلبیز دشیسف پوست  یقرمز

 ! رو بچه کردم داغون: گفت

 

  ضعف دلش و دیشن را اش یرلبیز ی زمزمه رهاورد

 و ندازدیب دست لحظه همان داشت دوست..رفت

 !زدیبر هم به  را شیموها

 

 اتاق به گرم  آب ی سهی ک با بعد،کوروش قهیدق چند

 رهاورد دردناک یپهلو  یرو را  آن و برگشت

 !؟یگرفت نویدلو خبر: گفت آرام رهاورد..گذاشت

 

 ! دهیخواب گفت دادم امیپ مادرت به آره_

 



  یشانیپ یرو  ی شلخته یموها  و کوروش به رهاورد

  سمت   کی به را خود کوتاه یا ناله با و شد رهیخ اش

 ... کرد باز او یبرا جا  و کشاند تخت

 

  لبخند با رهاورد  که کرد نگاهش تعجب با کوروش

 خود کنار به اشاره چشم با و انداخت باال یا شانه

 ... کرد

 

 او کنار یآرام  به و نشت کوروش لبان یرو یلبخند

 ... دیکش دراز

 

 سرش و گذاشت او یبازو یرو سر پروا یب رهاورد

 ... برد فرو او گردن یگود در را

 

 خود تن با مماس را او تن یدلتنگ با کوروش

 آرامش با و گرفت او  گردن از ینفس رهاورد..کرد

 ...بست را چشمانش

 



 یم را آغوش نی ا حسرت که بود  سال چهار

 است انتکاریخ برد یم گمان که یآغوش..دیکش

 ... کرد یم اشتباه..اما

 

 ی خنده با  کوروش که گذشت  سکوت به قهیدق چند

 ! افتادم؟ یچ اد  ی یدون یم: گفت یآرام

 

  جا به جا او ی نهیس ی رو را سرش  یقدر رهاورد

 !؟یچ: گفت و کرد

 

 اهیس  یبچگ از من: گفت خنده همان با کوروش

 که گم یم مامانمو ن نا،مامان   بعد.. بودم سوخته

 عشق   اکثرشون یدون یم که هم ها یشمال ..هیشمال

  یم دعا برام شهیهم ن نا..دارن یا پنبه و  دیسف پوست  

  هی شاالیا ننا» گفت یم..ادیب رمیگ دیمف  دیسف زن   کرد

فه ریگ ت ه ق شنگ هیبلور دیسف ره یه   َدک    یهاکان ماچ و 

 !« یب حال

 



 که رهاورد..دیخند غش غش حرف،خودش نیا از بعد

 تعجب با بود افتاده خنده  به او زدن حرف یلکیگ از

 !؟یچ یعنی گفته که ینیا االن خب: دیپرس

 

 ان یعنی:  گفت و کرد نگاه او به عشق با کوروش

  مدام که ادیب  رتیگ خوشکل هیبلور دیسف  زن هی شاللّا 

 !ی ایب فیک   سر    و یکن ماچش

 

 هیپا بزرگه مامان چه! اوهو: گفت خنده  با رهاورد

 !یا

 

 یهرچ..شد تنگ براش دلم: گفت یدلتنگ با کوروش

 ینم گفت ادیب مراسممون یبرا کردم اصرار بهش

 !بزنم  سر بهش برم دیبا فرصت نی اول سر  ! تونم

 

 با..کرد حلقه او گردن دور را دستش و دیخند  رهاورد

 یم انجام که  ییکارها و ها  حرف و کوروش حضور  

 !دیخشک یم دلش در غم ی شهیر دلبرانه داد،چه
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  زنگ تلفنش که بود شن یلوک یساز  آماده حال در

 ...خورد

 

  شیمانتو  بیج از را هوا،تلفن یگرما از غرغر با

 آن حوصله ی ب ناشناس ی  شماره دنید با  و کرد خارج

 خط پشت    فرد   انگار اما داد ُسر شیمانتو بیج در را

:  داد جواب حوصله یب!  نداشت شدن الیخ یب قصد

 !بله؟

 

:  گفت یخط،شاک پشت   فرد   سکوت شدن دار دنباله با

 !؟ید ینم جواب چرا الو؟

 



 ! شبنم_

 

 ینی حس لحظه همان..ماند مات پدرام یصدا دنیشن با

  یمحمود یآقا  یرحمت خانم: گفت و شد رد کنارش از

 ! داشت کارت

 

: گفت آهسته پدرام  که داد تکان یسر حواس یب شبنم

 ! نمتیبب دیبا

 

 !باشه؟ یا گهید امر  : گفت یصدادار پوزخند با شبنم

 

 ! کنم یم خواهش : گفت ملتمس پدرام

 

 !  بدهد پدرام به رد جواب  توانست ینم که او به لعنت

 

 عصر،رز   هفت ساعت: گفت عیسر و گرداند یسر

 !زرد

 



 باشد،تماس او سمت از یحرف منتظر آنکه  یب سپس

  خطاب و فشرد هم به را  لرزانش دستان..کرد قطع را

 ! یعوض ی جنبه یب: زد غر رلب یز خود به

 

 با..دیرس نظر مورد مکان به قهیدق ده و  هفت ساعت

 به بود نیی پا سرش که النگ یهود با یپسر دنید

 !د؟یپوش یم یهود چگونه گرما نیا در..رفت سمتش

 

 با و کرد بلند سر پدرام که دیکش عقب را یصندل

 ...شد اش رهیخ  زدند یم دودو که یچشمان

 

 نشان الیخ  یب و محکم را خود کرد یم یسع شبنم

 به امتیق بدنش  یها سلول ک  ی به کی  انگار اما دهد

 ...دیلرز  یم درون از..بودند کرده پا

 

 !؟یکن نگاهم َملنگا و َمست مثل که امیب یگفت_

 

 فقط..نه: زد لب و کرد نگاه او سرد چشمان   به پدرام

 ! کنم شروع کجا از دونم ینم



 

 یجانیه با و دیکش جلو یقدر را اش یصندل شبنم

 از مثال! بگم بهت من بذار اصال..آم: گفت یتصنع

 !  بگو ُمردنت

 

  ای: گفت یمسخرگ  از یا  هیما ته با یشتریب جانیه با

 !  بگو شدنت زنده از..نه

 

  شد یم ده ییسا هم یرو که ییها دندان و حرص با

 ! بگو ها سال نیا تموم  تو شدنت گور  و گم از: گفت

 

 نییپا را سرش او زدن حرف طول تمام در پدرام

 زیم یرو  یمشت مالحظه یب شبنم که بود انداخته

 ...دیکوب

 

 و دیبود،لرز زیم یرو که زرد رز   گلدان   ی شهیش

 سمتسان به را نفر چند  کنجکاو و   متعجب نگاه

 ...کشاند

 



 از هیقض: گفت و فشرد هم یرو را شی ها پلک پدرام

 !تره دهیچیپ یکن  یم فکر تو  که یزیچ اون

 

 دست..انداخت پا یرو پا و داد هیتک یصندل به شبنم

 !کن روشنم تو ..خب یلیخ: گفت نهیس به

 

  رو مسابقات زمانا اون من : گفت و دیدزد نگاه پدرام

 یتو بدم شانس از..کردم یم نگاه حیتفر هی عنوان به

 ی  سوگول ن  یماش به خورد نمیماش ها مسابقه از یکی

 !سامان پسرش یعنی..بهراد سعداله

 

 حواسش تمام و نشست شبنم یشانی پ یرو یاخم

 ...شد او یها حرف  معطوف

 

 سامان:  گفت و دیکش اش قهیشق به یدست پدرام

 یبرا..بود من همسن  ! اولش زن   از..بود پسرش

 یتو بود اومده سعداله به دادن خبر بدون بار نیاول

 او دونست ینم چکسیه! بود کرده شرکت  مسابقه



  یناش خودش  مسابقه وسط! التهیتشک اون سیرئ پسر  

 ... شد خورد اعصابم..دی چی پ پروپام به..درآورد یباز

 

 دستش و  گرفت دستمال با را اش یشانیپ کنار عرق

 خواستم یم فقط: داد ادامه یسخت به..شد مشت

 ینم که نشیماش سمت دم یکش نمویماش..بترسونمش

  خارج دستم از نیماش کنترل و شد  یچ هوی دونم

 ... شد
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 ...بود رهیخ او به گشاد یچشمان  با شبنم

 

  بزرگ یلیخ  خونه هی یتو که اومدم هوش به یوقت_

 ...افتاده یاتفاق چه دونستم ینم  اصال..بودم



 

 کی ستریه که او به دقت با و حرف یب کماکام شبنم

  رهیخ دیپر یم پلکش و داد یم چیپ درهم را دستانش

 ...بود

 

 من یول!« سامان» گفت  بهم..سرم باال اومد سعداله_

 و دیخند بهم گفتم بهش نویا یوقت..بود پدرام اسمم

 جیگ!« یهمون  بگم من یچ هر بعد به نیا از» گفت

 روز چند از بعد..هیک مرد اون دونستم ینم..بودم

  بچگونه حرص هی خاطر  به اونو پسر  من که دمیفهم

 یم اون ! کردم داغون خودمو و  دادم کشتن به

 به یول بودم کشته پسرشو چون بکشه منو خواست

  که شد یچ دونم ینم! زد جا سامان یجا   منو جاش

 ...یول سوخت  حالم به دلش

 

 شه یم مگه ؟یچ یعنی: گفت  یجیگ با شبنم

  چرا پس! زد؟ گهید یکی  یجا ویک ی  ینطوریهم

 !نگفتن؟ یز یچ اریسام  و شیستا

 



 مادرش با سامان! نداشت خبر  یکس سامان وجود از_

 اومد کرد فوت مادرش  یوقت..کرد یم یزندگ هیترک

 و افتاد سرش به مسابقه هوس  من شانس از و رانیا

 سرش بال اون یوقت! خودشو هم کرد بدبخت  منو هم

 و یسام با و کرد قالب اون یجا منو اومد،سعداله

 یناتن برادر من که گفت بهشون و کرد آشنا شیستا

 !شونم

 

 بند زبانش..کرد یم نگاهش تنها باز  یدهان با شبنم

  شیبرا  بود دهیشن که  ییها حرف هضم..بود آمده

 ...بود سخت

 

 چرا: دیپرس آرام گذشت سکوت به که قهیدق چند

 !؟ینداد  خبر هی خودت از چرا! رون؟یب یومدین

 

  یساز  صحنه مرگمو  که گفت! بود کرده دمیتهد_

 و درست ی خانواده  من یدون یم که خوت..کرده

 اونم که بود مونده برام مادرجونم هی..نداشتم یدرمون

 هر به گفت..بود تو خاطر به فقط ترسم.. دادم دست از

 !شه یم تموم گرون برام بدم یخبر خودم از یک



 

 ... داد تکان  تاسف به  یسر و زد یپوزخند شبنم

 

 از حالم! ست ین مهم برام گهید کنم؟ کاری چ من االن_

 مویزندگ از سال هشت که خوره یم  هم به خودم

 !  کردم تو مثل یمصرف  یب آدم صرف

 

 یم لیتبد  هزارتکه به او ی کلمه هر با پدرام قلب

 ... شد

 

 !بهتره یباش ُمرده همون! نمتیبب خوام ینم گهید_

 

ت: گفت افتاده نییپا  یسر با پدرام  !داشتم دوس 

 

  اصال! اصال: گفت و کرد بلند را دستش دیتهد با شبنم

 !زنه یم هم  به حالمو که حرفو  نیا نزن

 



:  گفت و زد پس نهیک با را  صورتش یرو  یها  اشک

 مضخرف مسابقات اون یتو  تموم سال   4 تو خاطر به

  اشکام با شبامو..افتادم در آدم و عالم با..کردم شرکت

 ! شه مالیپا خونت نذارم دادم قول خودم به..کردم َسر

 

 خودمون به نگاه هی! خدا یوا: گفت و زد قهقهه بلند

 ! بنداز

 

 من َور   و دور گهید و برو ! پدرام برو: گفت نهیک با

 !یُمرد تو قبولونم یم خودم به من! این

 

 ! کردم تجربه تو با امویدن..من_

 

  یتو تا دو ما فرق یدون یم: گفت پوزخند با شبنم

 !ه؟یچ

 

 منو تو: گفت شبنم که  کرد نگاهش حرف یب پدرام

 !یزندگ رو تو ،منیکرد تجربه



 

  یکوچک لبخند  خواست تا ..دیلرز نهیس در پدرام قلب

  رحمانه یب به را اش جمله شبنم ندیبنش لبانش یرو

  گم یم فقط! شد تموم گهید یول: کرد کامل حالت نیتر

 !متاسفم خودم واسه

 

 از و گذشت پدرام ی زده ماتم نگاه مقابل از عجله با

 یصدا و دیترک بغضش فرمان پشت..شد  خارج کافه

  بار چند و کرد مشت را دستش..شد بلند  هقش هق

 با و دیکش ی بلند غیج..دیکوب  فرمان یرو هم سر پشت

 نیا ی همه کاش..داد هی تک فرمان به را  سرش هیگر

 همان ندیبب و شود داریب کاش! باشد کابوس ها

 دست در دست که است عاشق ی ساله 19 دخترک

 شیبرا و روند یم راه دانشکده ی محوطه در پدرام

 به پا کنان خنده حراست دن ید با و کند ی م یزبان بلبل

 !گذارند یم فرار
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 به غش غش و بود  داده لَم کاناپه  یرو کوروش

 شد کانینزد لبخند با رهاورد..دیخند یم نیدلو یاداها

 ! گهید برو پاشو: گفت او  به خطاب و

 

 دنیبوس از پس و برخاست جا از خنده با کوروش

 ... شد  خارج خانه  رهاورد،از و نیدلو ی گونه

 

 یمامان: گفت و کرد بغل را نیدلو لبخند با رهاورد

 !؟یندار خواب شما

 

 !  نه الال..نه: گفت و داد تکان  نیطرف به یسر نیدلو

 

 یساعت مین..رفت  اتاقش به نیدلو با و دیخند  رهاورد

 از نیدلو  نکهیا تا گذراندند خوش و کرد یباز او با



 با و دیبوس را اش گونه نرم..برد خوابش  یخستگ

 ... خواباندش  تخت یرو اطیاحت

 

 طرف از که را امیپ..شد بلند لشیموبا  امکیپ یصدا

 اخم آن متن   خواندن با و کرد باز بود د«یمروار »

 ... شد درهم شیها

 !«اومده ای»در

 

 !« داره؟ کاریچ  اونجا» نوشت و دیگز لب

 

 امیپ  که کند یم را  ناخنش ی گوشه استرس با

  ینم» بست نقش شگری نما ی صفحه  یرو دیمروار

  نجایا تا داد ش یصدا! هیشاک کوروش یول دونم

 !« ادیم

 

 را لیموبا و کند را لبش  پوست دست با رهاورد

 چگونه..داد  تکان کیستری ه را شیپا و  گذاشت یکنار

 !کند؟  دور اش یزندگ از را یافع مار   آن دیبا

 



  حرص و دیکش استرس مدام دیایب کوروش که شب تا

 وانهید زن آن دست از آخر! کرد یخودخور و خورد

 !شود یم

 

  قالب رهاورد که شد وارد سرخ  ییها چشم با کوروش

! خدا ای: گفت دلهره و  ترس با اریاخت یب..کرد یته

 !شده؟ یچ

 

 داره سرم: گفت و گرفت سرش به را دستش کوروش

 ! ترکه یم

 

 کمک به..کرد هو را نفسش و شد راحت یکم الشیخ

  و برد اتاق سمت به را او..درآورد را کتش و رفت او

  و یمهربان با آمد یم سرشان پشت که نیدلو به رو

  عروسکات با برو شما جون مامان: گفت حوصله

 !عمرم؟ باشه..میایم  ییبابا و منو االن کن یباز

 

 سر   از آخر و کرد نگاهشان دودل و یناراض نیدلو

 ... رفت  رونیب اتاق از یناچار 



 

: گفت آرام و کرد کمکش لباس ضیتعو در رهاورد

 ارمیب ی زی چ هی برات من تا کن عوض شلوارتو

 ! یبخور 

 

  شیها پاستل با که دید را نیدلو و شد خارج اتاق از

 ...دیکش یم یکاغذ،نقاش یرو

 

 سمت به و کرد آماده کوروش یبرا یا بابونه  دمنوش

 دهیکش دراز پدرش کنار که  دید را نیدلو و رفت اتاق

 او با آرام و دیبوس یم  را کوروش  یشانیپ و بود

 شده؟  اوف سرت: زد یم حرف

 

 تو یول! دخترم بله: داد جواب حوصله با کوروش

 !شه یم خوب یکن بوس

 

 دل با کوروش که دیبوس  را سرش دوباره نیدلو

 ... دشیبوس و فشرد آغوشش در را او ضعفه

 



 نگاهش کوروش و رفت شیپ لبخند با رهاورد

  سردردتو بخور: گفت و داد دستش به را دمنوش..کرد

 ! کنه یم کم

 

 ترامادوله؟: گفت و  انداخت باال ییابرو کوروش

 

 خنده با سپس کرد نگاهش خورده کهی  ابتدا رهاورد

 ؟ یخورد ر یت مگه: گفت

 

  من: گفت و دیکش سر را دمنوش حرف یب کوروش

! نبود نیا اوضاعم االن که  شدم یم خوب نایا با اگه

 !اریب  قرصامو برو

 

 صبر کمی ! نه قرص..نه: گفت و کرد یاخم رهاورد

 !شه یم  کم دردت یکن

 

 شامتو که  شما یمامان:  گفت نیدلو به  رو رهاورد

 باشه؟ بخواب بعدشم کن  یباز اتاقت تو برو..یخورد



 

  و او ی گونه دنیبوس از پس و داد تکان یسر نیدلو

 ...رفت در سمت به کوروش

 

  یباال قدو  و او کوچک یها قدم به رهی خ کوروش

 !برم قدت قربون: گفت اش یتپل و زهیر

 

 ... داد تکان یسر و دیخند  رهاورد
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 ی رو را سرش  مکث یب کوروش و نشست تخت یرو

 ...گذاشت او یزانو

 

 یبرا: دی پرس او سر   دادن ماساژ با همزمان رهاورد

 !؟یشد سردرد دوباره یچ



 

 وجود با ندیبب خواست یم..کرد نگاهش  منتظر

 ای زند یم ایدر از یحرف کوروش شی ها تی حساس

 ...نه

 

 !شرکت بود اومده ایدر_

 

  اومده یچ  یبرا: دیپرس یکوتاه مکث با رهاورد

 !بود؟

 

 را چشمانش و کرد  جاجابه  را سرش کوروش

 ازش من اصل در: گفت یکوتاه نفس با..بست

 !ادیب که خواستم

 

  آرامش با..کرد نگاهش  رفته باال ییابرو با رهاورد

 !خب؟: دیپرس یتصنع

 



 که یدون یم نویا: گفت یفکر  یریدرگ با کوروش

  کرده یم کار یسیانگل ی  غات یتبل شرکت  هی یتو ایدر

 !نه؟  گه،مگهید

 

:  کرد زمزمه آرام و داد  تکان دیتائ به یسر  رهاورد

 ! دمی شن ییزایچ هی

 

 سهام و اومده عرب طرف   هی که بود گفته بهم ایدر_

  نگرفته خو دیجد کادر با چون اونم..دهیخر   شرکتشونو

 وقت چند! کنه کار من شرکت تو تا رانیا گرده یبرم

  قیتحق عامر اروی نیا بار   و کار راجب داشتم که شیپ

  چک دهیخر سهامشونو  که  ییشرکتا ستیل و کردم یم

 هم یسی انگل شرکت اون اسم که  دمیکردم،د یم

  که نیا تا  ارهیدرب آمارشو سپردم دانا به..نشونهیب

 ! درسته هیقض نیا گفت روزید

 

 ... دیکش سرش پس   یموها به یدست و برخاست  جا از

 

 ...ایدر یبگ ی خوا یم: گفت آرام رهاورد



 

! دونم ینم:  گفت و داد تکان نیطرف به ی سر کوروش

 اروی نیا دونستم ینم من اصال..ترکه  یم داره مغزم

 !کارم و یزندگ وسط افتاده یچطور  دونم ینم..هیک

 

 ...ایدر پس_

 

 ینم: گفت و دیپر حرفش انیم یکالفگ با کوروش

 عمران آل ی  هیآ برامون  شهیهم  یحاج!  رهاورد دونم

 یم رو ن«یالماکر ریخ هللا  و مکرهللا  و مکروا و»

  مکر زین خدا پس کردند مکر  که ها آن»  یعنی! خوند

!  نه؟ جالبه!« است مکرکنندگان نیبهتر خداوند و کرد

  هست یکی  اما خونه ینم دستمونو یکس میکن یم فکر

 ابر پشت ماه معروف قول به..ستین یز یگر ازش که

 یربط کهیمرت اون به واقعا ایدر اگر! مونه ینم

 ...باشه داشته

 



  باورش.. دیکش یقیعم  نفس و نداد ادامه را حرفش

  در را یبزرگ انتیخ نیچن  بتواند او همخون   شد ینم

 ! بکند حقش

 

  اصال کن ولش: گفت و  دیکوب بالش ی رو را سرش

 ! بزنم حرف راجبش خوام ینم

 

 و برخاست جا از..شد رهیخ او به متفکر  رهاورد

  عروسک با  یباز مشغول را  او که زد نی دلو به یسر

 ...خواباندش دیوع و وعده هزار با..دید شیها

 

 و کرد عوض یخنک و ی نخ بلوزشلوار با را لباسش

 ...کرد جمع  سرش یباال را شیموها

 

  یرو که او دنید با و  رفت کوروش  اتاق سمت به

  از یا نقطه به متفکر و  بود نشسته چهارزانو تخت

 ... کرد صاف ییکرد،گلو  یم نگاه اتاق

 



 رو  بچه: دیپرس شد  او ی متوجه که کوروش

 ! ؟یخوابوند

 

 به یدست کوروش که داد  تکان دیتائ به یسر  رهاورد

 ... کرد اشاره او به ابرو و چشم با و دیکش کنارش

 

 کنارش و شد  کشینزد یبخش آرامش لبخند با رهاورد

:  گفت و زد  بوسه را شیموها  یرو کوروش..نشست

 !کن پرت حواسمو! بزن حرف برام

 

 !بگم؟ یچ_

 

 ؟یبود خوشبخت چندسال نیا یتو! یهرچ از_

 

  او دست یارهایش یرو را اش اشاره انگشت رهاورد

  که یه،زندگینسب  زیچ  هی یخوشبخت:  گفت و دیکش

 رفتن شدنو خوشبخت هم با آخر در میبگ  ستین قصه

  در.. آدمه فکر تو یخوشبخت  حس بنظرم! کارشون ی  پ

 سال چند نیا یتو من! آرزوهاشه به دنیرس و افکار



  خوشبختم و ادیب یکس  تا نباشم منتظر که گرفتم ادی

 وابسته یعنی ! وار انگل یزندگ  گن یم کار نیا به..کنه

 ... یزندگ یبرا یکس به

 

  ینم: داد ادامه و گذاشت کوروش ی نه یس یرو سر

  من! نه بود آسون برام یزندگ بگم و بدم  شعار خوام

 تو نبود   در رو ایدن یها  حس نیتر سخت و نیبدتر

  یلیخ ایدن یتو  زیچ تا دو دمیفهم  و کردم تجربه

!  کردن فراموش هم یکی موندنه، منتظر یکی..سخته

 یندون که نهیا ه؟یچ نای ا از تر سخت یدون یم اما

 ای یکن فراموش دیبا رو یدار دوسش که یاون

 !یبمون  منتظرش
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 و زد کنار صورتش یرو  از را او یموها  کوروش

  گهید: زد پچ رلبیز..دیبوس  محکم را اش گونه



  یازین نه  و موندنه منتظر به یازین نه گهید! اومدم

 شک آدم و عالم به! عاشقتم من! کردن فراموش به

 رو تو یوقت! ندارم شک حسم نیا به باشم داشته

 دلم و شرکتم یتو یوقت..دارم دوست خودم از شتریب

 تو  مدام یوقت! شه یم تنگ دخترم و تو یبرا

 !ه؟یچ پس ستین عشق اگر ان؟ یچ  نایا..فکرتونم

 

 تکان را سرش..زد لبخند دل  ته از رهاورد

  که بود رهی خ شیها چشم  به هنوز کوروش..داد

  و بارها آه و اشک انیم را او یها  دست رهاورد

 انقدر شهی هم تو داشتن   دوست: گفت و  دیبوس بارها

 ! قشنگه؟

 

  و ناز یها  بوسه بارش ریز کوروش  یجد صورت

  ینم: زد لبخند  و شد نرم او نیریش ینجوا  و دلنواز

 از که نداشتم دوست انقدر رو یکس حاال تا! دونم

 !بگه برام حسش

 



 ی گونه ی رو اش بوسه ی غنچه..زد  لبخند رهاورد

  یحال با را شیها چشم او و شد شکوفه کوروش

 ... بست خوش

 

 شده حلقه دورش به که او دست دو هر  انیم رهاورد

  که قشنگه اونقدر: کرد زمرمه عشق با  و دیلرز بود

 ...بگم ی کس به راجبش ندارم دوست

 

 !هان؟ یحسود _

 

  یرو را دستش و دیخند او ی بامزه لحن به رهاورد

 را چشمانش کوروش و دیکش او بلند و پهن ابروان

  گره که دیبوس را شیابرو دو انیم کوچک اخم..بست

 ...شد باز آن ی

 

 باز را چشمش کی که همزمان طنتی ش با کوروش

تیَ  که نمیب یم:  گفت کرد یم  !شده آب خ 

 



 ینی ریش حرص   با کوروش که دیخند حرف یب رهاورد

 ...دیبوس را لبش کوتاه و دیکش خود سمت  به را او

 

 د  یُمر باز: گفت و دیکش عقب صورت خنده  با رهاورد

 !؟ یشد طونیش

 

  طونیش  با یکار من:  گفت یکج لبخند با کوروش

 هم زنمون! ستمین هم ی احد عیمط ضمن در! ندارم

  دیسف زن   کنم یم عمل ن نا هیتوص به دارم م؟ینکن ماچ

 !کنم یم  ماچ مویبلور

 

 شما ین نا  نیا بعد! آهان: گفت طنتی ش با رهاورد

 !نگفته؟ یزیچ زن حقوق    راجب

 

: گفت و انداخت باال ابرو مضاعف طنتی ش با کوروش

 به دیبا زن گه یم! واقفه یلیخ زن  ف  یوظا به

 ... و برسه شوهرش

 

 ...دیخند مرموز و نداد ادامه را حرفش



 

 ! ؟یخوا یم کن گرم لحاف پس! آهان_

 

 ی الله..فشرد خود به را  او محکم و د یخند کوروش

 ! بکنم غلط من: گفت و دیبوس را گوشش

 

 رهاورد..دیبوس  را لبخندش کوروش که دیخند  رهاورد

  یهمراه دنیبوس در و کرد حلقه او گردن دور دست

  با و بست فرو چشم  راحت یالیخ با کوروش..کرد اش

 ...دشیبوس  شتریب یعطش

 

 یشرو یپ رهاورد لباس ریز به کم کم دستش

 از تنش.. زد یم نفس نفس  دهانش در رهاورد..کرد

 ...سوخت یم هی هاو  آتش همانند یگرفتگ ُگر

 

 و دیکش نییپا یکم او ی سرشانه  از را لباس  کوروش

  نفسش ی  داغ..دیبوس را اش سرشانه درنگ و لیم با

  خودش در اریاخت یب و داد قلقلک را رهاورد  پوست

 ...شد جمع



 

 ناله با..زد  شاهرگش یرو تر محکم را دوم ی بوسه

 ... و داد کف از دل رهاورد ی

 

 دوباره و  ازین و ناز شاهد اتاق یوارهاید شب آن

 ... بود دو آن شدن   یکی
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~~~~~~~~~ 

 

  ازهیخم و  برخاست جا  از لشیموبا زنگ  یصدا با

 متعلق که شماره به ینگاه با..رفت آن سمت به کشان

 ! خواست؟  یم چه گرید او..دیکش یپوف بود ادیشه به

 

 ! بله؟_



 

 ! رهاورد..الو_

 

 ! کوفت_

 

  بابابزرگ بگو ارای به! گم یم یچ ریبگ  گوش بابا_

 ! داره کارش خونه ادیب گه یم

 

  ؟یچ: گفت و  دیکش یگرید ی ازهیخم یج ی گ با رهاورد

 ! خب بگو بهش خودت

 

  جا خونه خودشو ی  گوش..بهش بده ویگوش  خب_

 !گذاشته

 

  بدم؟ یک به  لویموبا ؟یچ یعنی: گفت اخم  با رهاورد

 !ستین  نجایا که ارای

 



 عامو؟ ستین اونجا که یچ یعنی: گفت داد با ادیشه

 ! تو ی خونه اومد شبید

 

  ارای خودت؟  برا یگ یم یچ: گفت خورده کهی  رهاورد

 ! ستین نجایا

 

 !میشد  بدبخت هاشم یب قمر ای..ابوالفضل ای_

 

 یم گوش به تلفن پشت از بایشک و محمد یصدا

 !« شده؟  یچ» دندیپرس یم که دیرس

 

  دستانش با را سرش ی نگران و استرس با رهاورد

 رفته دیشا دیشا..کن گوش ادیشه: گفت و دیچسب

 تماس دیبا من..من هان؟ یقیرف یدوست  ی خونه

 ! رمیبگ

 

  تماس ایک با نفر نیاول و کرد قطع را تماس درنگ یب

 ...گرفت



 

  ی خونه  دونم یم دیبع من رها: گفت دلشوره با ایک

  من حاال..کرده کات همشون با آخه! باشه  دوستاش

 ...زنم  یم زنگ االن

 

 ...گرفت تماس نیراد  ا،بایک از پس

 

  یبرا تکاپو به و شدند  ارای بتیغ متوجه همه کم کم

 ... افتادند او کردن دایپ

 

 ... رفتند مراد ی خانه به کوروش همراه به رهاورد

 

 او به مالحظه یب کرد،رهاورد باز را در که محمد

 !؟یداد شیفرار که یگفت بهش یچ: دیتوپ

 

 یدست شی پ بایبزند،شک  یحرف کرد باز دهان تا محمد

  ما! خانم بفهم دهنتو حرف: گفت یکار شلوغ با و کرد

 !م؟یداشت دختر  اون با کاریچ



 

  خبر با زن  آن یها تیاذ از شیب و کم که رهاورد

  داد دیدر یم  را شیگلو داشت که یبغض وجود بود،با

  شیآت توی زندگ ادیب خواهرم ادگاری سر    ییبال اگر: زد

 ! یکرد یم بچه اون گریج به خون که زنم یم

 

 دشیکش عقب یآرام به..دی چسب را او یبازو  کوروش

  ارای هوار و داد با..باش آروم: گفت گوشش  ریز و

 و میبذار هم  یرو رو عقالمون دیبا االن! شه ینم دایپ

 ! باشه رفته تونه  یم کجا می نیبب میکن فکر

 

 دیشد یا هیگر با و داد دست از را کنترلش رهاورد

 ،مقابلیست یدربا رو یب  کوروش..نشست پله یرو

 یسع و گرفت بر در را او محمد و بایشک زیت چشمان

 ... کند آرام را او شیها حرف  با داشت

 

  رهاورد..آمد نییپا ارای تاپ لپ و لی موبا با ادیشه

 او دست از را تاپ لپ و  لیموبا و دیپر جا از عیسر

 ...گذاشت پله یرو  را ها آن عجله با و دیقاپ



 

 از یساعت چه شبید: د یپرس ادیشه به  رو کوروش

 !رون؟ی ب رفته خونه

 

 !  8 ساعت: گفت آرام بُرد یم حساب او از که ادیشه

 

 !رسوندش؟ یک_

 

 !گرفته اسنپ گفت_

 

 !؟یدید اسنپو نیماش_

 

 چت: گفت رهاورد و داد تکان  نیطرف به یسر ادیشه

 !کرده پاک هاشو
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 که دوستانش از یکی با و داد تکان ی سر کوروش

 دیپرس او از و گرفت تماس داشت کارها  نیا در یدست

  لیموبا و تاپ لپ ی شده پاک یها چت تواند یم که

  اما ستین  ناممکن گفت دستش که نه ای برگرداند را

 ...است بَر زمان

 

 پاشو: گفت رهاورد به رو  تماس،کوروش قطع از پس

 بتونه دیشا قمیرف شیپ میببر رو نایا میبر..برم قربونت

 ! برگردونه رو امایپ

 

 من..ببر لمیموبا  و تاپ لپ..برو تو: گفت آرام رهاورد

 !بزنم حرف پدربزرگش با دیبا

 

 چشمان یوقت و کرد نگاهش دیترد با یکم کوروش

  لیموبا برداشتن از پس و شد میتسل دید را او مصمم

 ... زد رونیب خانه  از تاپ لپ و

 



 محمد ای بایشک به ی نگاه مین آنکه یب رهاورد

  حاج اتاق در و رفت خانه  داخل به راست کیاندازد،یب

 ... کرد باز  یکوتاه ی تقه با را مراد

 

 گونه  رطوبت از و بود نشسته سجاده یرو مراد

 !است کرده هیگر که بود مشخص شیها

 

 یرو به  رو و رفت ش یپ سست ییپاها  با رهاورد

: گفت چشمش درون اشک با..زد چمباتمه اش سجاده

  گهید حساب هی شما یرو شهیهم من آقا حاج..یحاج

 وجود   از  یا کهیت اعتمادم ی واسطه به..کردم باز

  کاریچ! شما دست   سپردم رو شدم مرگ  جوون خواهر  

 ! ارا؟ی با دیکرد

 

 با که رهاورد به آنکه یب  و زد یم رج را  حیتسب مراد

 ... گفت یم  ذکر رلبیز کند نگاه زد یم  حرف عجز

 

  را حشیتسب محکم مراد ییاعتنا یب از یرهاود،عصب

 هر و شد پاره حیتسب رج که دیکش و گرفت چنگ در



 پرت یطرف به سبزرنگش و شفاف یها  دانه از کی

 ... شد

 

! پسرمم یرو ی شرمنده: گفت ری ز به سر مراد

 امانت   با..نبودم یخوب دار  امانت! عروسمم ی شرمنده

 ! کردم بد م بچه

 

 !رون؟یب زد خونه از که دی گفت بهش یچ:  گفت رهاورد

 

  شیخواستگار ادیشه یبرا: زد لب شرمنده مراد

 !  کردم

 

 دهانش..کرد نگاه او به زده مات و ناباور  رهاورد

  ؟یخواستگار..بود مانده ساکن  چشمانش و باز مهین

 ! ادیشه..یکس چه هم آن! ساله؟ 18 ی دختربچه  یبرا

 

 مراد یرو اش  یبرزخ نگاه..برخاست جا از حرف یب

  کف در را  کار حساب نگاه  همان..کرد یم ینیسنگ

 ! بود گذاشته مراد دستان



 

 تماس شهال که  شد خارج اتاق از حرف یب

  از یادیز زیچ که زد یم  حرف هیگر با آنقدر..گرفت

 او با و گرفت را تلفن پدرش..دینفهم شیها حرف

  گفت یعل و کرد فیتعر شی برا را زیچ همه ..زد حرف

 ... کند ی م یریگ دنباله را مسائل که

 

  شده رید  گرید که حاال  حاال؟»  دیبگو داشت دوست

 اما!« بود؟ افتاد،افتاده یم دینبا که یاتفاق و بود

 ... کرد قطع را تماس و نزد یحرف

 

 داشت دوست..کرد یم اش خفه ش،داشتیگلو بغض  

 و دور ی همه شی ها حرف با و کند باز دهان

 ! بکشد  آتش به را انشیاطراف

 

 راه به ابان یخ در ادهیپ  یپا با و زد رون ی ب خانه از

 ...افتاد

 



  مایر از رلبیز و کرد یم هیگر مدام راه طول در

 اش یروان داشت وجدان  عذاب..کرد یم  یعذرخواه

 ... کرد یم

 

 که بود خلوت یها کوچه  از یکی از  گذر حال در

 ... د یشن سر پشت  از را ینیماش توقف یصدا

 

 محکم پشت  از یدست که داد ادامه را راهش توجه یب

 ...گرفت را  دهانش یجلو

 

 ... خت ی ر فرو یُهر قلبش و شد  گرد چشمانش

 

 شیصدا اما دیکش یغیج بزرگ یها دست آن پشت   از

 ...امدین رونیب

 

 را نفسش..گرفت اش ینیب  یجلو را یدستمال مرد

 یب دینبا.. داد تکان نیطرف به را سرش و کرد حبس

 ...شد یم هوش



 

 یهوشیب به را خود و افتاد کار به فورا   مغزش

  به یچرخش با را چشمانش و کرد شل را بدنش..زد

  یگرانی باز ونیمد دیبا را ها نیا..بست فرو سقف

 !  شدند یم میگر دستش ریز که باشد

  

 شده،دستمال هوش یب رهاورد برد یم  گمان که مرد 

 اش ینی ب یجلو  از را یهوش یب ی ماده به آغشته

 با و انداخت او کتف  و زانو ریز دست و برداشت

 یصندل  یرو را ،او اطراف و دور  به ینگاه

 ...خواباند نیماش  اهرنگیس

 

 !میگرفت رو زنه بگو سی رئ بزن زنگ: گفت دوستش

 

 ...نشست شاگرد یصندل یرو و داد تکان یسر مرد
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 به کرد باز را  شیها پلک یال یکم یآرام به رهاورد

 را ها آن که گذشت نظرش از..شد رهیخ مرد دو آن

 ! کجا آورد ینم  ادی به اما دهید ییجا در قبال  

 

 جا از یکم که خورد زنگ  شیمانتو بیج  در لشیموبا

 ...ماند حرکت یب و بست را شیها چشم فورا..دیپر

 

 راننده و کرد نگاه او به ابتدا و برگشت پشت به مرد

 !؟ینگرفت چرا رو زنه  یگوش ؟یخر مسعود: گفت

 

  یمانتو بیج و شد خم یصندل دو نیب از مسعود

 خواندن با  و برداشت را لشیموبا..گشت را رهاورد

! کوروش نوشته: گفت راننده به رو صفحه یرو نام

 روز اون که همون! شوهرش..گهید ست مرده همون

 پشت..بود کرده شک بهت شون خونه  در یجلو

 !زد چوب اتوی س زاغ درخته

 



 ! گه یم یچ  نیبب سیرئ به  بزن زنگ_

 

: گرفت  تماس سشیرئ با و داد تکان یسر مسعود

 !میگرفت رو زنه سیرئ سالم

 

 !دتون؟یند که یکس_

 

 ! جمع التونی خ آقا ری خ_

 

 !گفتم که ییجا همون  ارشیب_

 

 خورد یم  زنگ دوباره که رهاورد ل  یموبا دنید با

  کارشیچ  خوره یم زنگ زنه نیا یگوش آقا: گفت

 !کنم؟

 

 !بشه یابیرد ممکنه! رونیب بندازش_

 

َشم رو_  ! آقا چ 



 

 و بست استرس پر را بازش مهین چشمان یال  رهاورد

  وحشت و ترس از..کرد  زمزمه را خدا نام دل در

 نشسته یفی خف لرز به بدنش و بود شده سفت فکش

 ... کرد یم کنترل را خود دیبا اما بود

 

 که دیفهم یا لهیوس شکستن و شدن پرت یصدا با

 ... است کرده پرت رونیب به  را لشیموبا

 

 یبرنم رها: گفت ایک  به رو کوروش سمت آن در

 !  داره

 

 ... گفت ینُچ  و آورد نییپا گوشش کنار از را لیموبا

 

 ایب دادا کوروش: گفت کوروش  به رو  دیمج دوستش

 ! لحظه هی

 

 ...رفتند ستمیس پشت  عجله با ا یک و کوروش



 

 غامایپ ی بعض: گفت توریمان به یا اشاره  با دیمج

 secret  یتو هاشم یسر هی! ست شده یرمزگذار

chat داره الزم زمان نای ا برگردوندنه که  بوده ! 

 

  روز چند: گفت برگشته یها  امیپ به ینگاه با کوروش

 !مثال؟

 

 ! شتریب بلکم  هفته هی_

 

 !ادهیز_

 

 !کنم یم مویسع من یول! داداش  نهیهم_

 

  امروز به تا قبل ماه از  را او یها امیپ  تمام کوروش

 ها آن  یال  به ال یبخور بدرد زیچ  اما کرد چک

 ...افتین

 



 فقط..ممنون داداش باشه: گفت و کرد دیمج به رو

 ما یبرا یل یخ موضوع نیا..گهید بکن تویسع تینها

 !مهمه

 

 ...چشمم رو_

 

 حق کردن حساب از پس و کرد یتشکر کوروش

 ... زد رونیب مغازه از او ی الزحمه

 

 !ستین دسترس در شیگوش رهاورد: گفت ایک

 

 که االن تا ؟یچ یعنی: گفت تعجب و اخم با کوروش

 ! خورد یم آزاد بوق داشت

 

 شده ضبط ی صدا دنیشند با..گرفت تماس دوباره ایک

 انیم یدست و آورد نییپا را لیاپراتور،موبا ی

 ... د یکش شیموها
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 اتاق ی نهیآ یرو به رو مبهوت و مات ارای

  قصر..شد  اشک از پر چشمانش یَدم در..نشست

 ... شد ران یو چشمانش  یجلو زود چه  شیآرزوها

 

 کرده حجت اتمام او با قبل قهیدق چند که یزن یصدا

  از یخبر نجایا دخترجون  نیبب» دیچیپ گوشش در بود

! ؟یکرد فکر خودت با یچ ! ستین دنیخواب و خوردن

  دختران و زنان از تی حما و هیریخ سازمان  ما که

! یکن کار د یبا یاومد نجایا! جونم نه! م؟یدار یفرار

 !«یکن جا  به جا مواد

 

 ایلیام اصال! بود؟ دروغ ایلی ام یها حرف ی همه یعنی

 !  داشت؟ یخارج  وجود! بود؟ یکس چه



 

 ! ادیز..بود دهیترس

 

 به پا نیروژ سال و سن هم  یدختر و شد باز اتاق در

 ...گذاشت اتاق درون

 

 ! نترس: گفت دختر که کرد نگاه او به ترس با ارای

 

 ! ؟یخوا یم یچ..چ: گفت لکنت با ارای

 

 !  صدفه اسمم: گفت و  نشست او کنار راحت دختر

 

  به ینگاه با و دیکش ارای ییطال یموها انیم یدست

 یفیح! یخوشکل چقدر: گفت اش یطوس_سز  چشمان

 ! نکاریا یبرا

 



 هیگر..یه  : گفت صدف که برگرداند سر هیگر با ارای

  خودتو بهتره یاومد نجایا  تا که حاال! کن تمومش رو

 !یبد وفق  طیشرا با

 

 !؟ی هست یک تو_

 

 ! تو یراهنما_

 

 شتریب صدف که کرد نگاه او به ترسان و جیگ ارای

 !؟ یکن کاریچ دی با نگفتن بهت: داد حیتوض

 

 !مواد.. م! کنم کار دیبا گفتن: زد لب دیترد با ارای

 

 دیبا یچطور یدون یم: گفت و گرفت ینفس صدف

 ! ؟یکن جا  به جا مواد

 

 نکارویا خوام ینم من: پُر،گفت لبالب یچشمان  با ارای

 ! بکنم



 

  غیج با ارایکند، لمس را  او یبازو کرد  قصد تا صدف

  کنار برو: گفت و داد ُهل را او داد و

 ! خائن..کثافت..رذل یدروغگوها ..یعوض

 

 خب یلیخ: گفت و گرفت باال را دستش میتسل صدف

 ! باش آروم

 

 قهیدق چند که یزن همان  و شد باز ضرب به اتاق در

 ... شد بود،وارد کرده حجت اتمام  او با قبل

 

 اخم با زن که کرد ینینش عقب ترسان او دنید با ارای

 دیبا! گشاده یادیز دهنت:  گفت هم در کرده گره یها

 !بدوزنش برات بدم

 

 یم آرومش من یناز: گفت و کرد دخالت صدف

 !وارده تازه..کنم

 



 و کلفت یصدا آن با یوحشتناک ی غره چشم با نینازن

  یم شده رام  چموشو نی ا صدف: گفت آورش رعب

 و تو با دونم  یم من بپرونه جفتک بازم اگر! خوام

 !دختره نیا

 

 خارج اتاق از ارای یپا تا سر به  ینگاه با و

 یم نویهم: گفت ارای به  رو یصبور  با صدف..شد

 ! ؟یخوا

 

 به مغزش..نشست نهیآ پشت او به  توجه یب ارای

 ... کرد ینم کار یدرست

 

 !یایب راه باهاشون دیبا: گفت و گرفت ینفس صدف

 

 ! هستن؟ یک اونا_

 

  یکوتاه  مکث با..فشرد هم یرو را لبانش صدف

 !یفهم یم خودت موقعش به: گفت



* 

 شدت از..نداشتند یخبر رهاورد از که بود یساعت سه

 ...دیلرز یم دلش و  دست ینگران

 

 یم را مادرش و او ی بهانه مدام نی دلو یطرف از

 کوروش..شد ینم بند صادق حاج  شیپ و گرفت

 تا بزند حرف یکم و ردی بگ تماس او با شد مجبور

 ...شود آرام

 

 خانواده: گفت و دیکش گردنش پس یدست یعصب ایک

 ! کنم؟ کاریچ ..نگرانن ش

 

 شدت از..دیکش شیها قهیشق به یدست یعصب کوروش

 و کرد جدا ورق از یقرص..بود دنیترک حال در درد

 ... خورد آب بدون

 

  چه دانست ینم نکهی ا..بود درد نیبدتر  یخبر یب

  کجاست اکنون هم نکهیا ا ی افتاده رهاورد یبرا یاتفاق

 !کند یم چه و
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* 

 باز را  چشمانش یآرام به شد بسته که اتاق در

 کی  جز یز یچ که یرنگ د یسف اتاق سرتاسر به..کرد

 دنیند با و کرد نگاه نداشت وجود آن در کمد و تخت

 ...نشست تخت یرو و کرد فوت را نفسش نیدورب

 

  سکته امکان لحظه هر که  بود باال آنقدر قلبش ضربان

  یکسان چه  افراد نیا کرد یم فکر هرچه..بود کردنش

 ینم یا جهینت  به ستیچ هدفشان و باشند توانند یم

 ...دیرس

 



 از رهاورد یها شانه  و شد باز ضرب به اتاق در

 در سمت به  منهوکش و ترسان نگاه..دیپر باال ترس

 ... برد ماتش عامر دنید  با و برگشت

 

  مضحک آنقدر لبش ی گوشه لبخند آن! نداشت امکان

 ... کرد یم  یعصبان را رهاورد که بود

 

 ! یا یب هوش به حاالها  حاال کردم ینم فکر_

 

  به کینزد عامر که کرد نگاهش حرف یب رهاورد

 اصال نکهیا مگر: داد ادامه و ستادیا شی رو به او،رو

 ! یباش نشده هوش یب

 

 دهییسا هم یرو که ییها دندان و حرص  با رهاورد

 !من؟ از یخوا  یم یچ: گفت  شدند یم

 

 !یچی ه_

 



 !نجام؟یا چرا پس: گفت و زد یپوزخند رهاورد

 

 !خوام  یم شوهرت از..خوام ینم  یزیچ  تو از_

 

  و داد تکان یسر! ستیچ موضوع د یفهم یم حاال

 !آره؟ یخوا  یم شرکتو! آهان: گفت

 

 گر انیطغ  و شد رهیخ  عامر چشمان  به شهامت با

 ! ینیبب  خوابت به مگر: گفت

 

  یب رهاورد..گشت او دور،اطراف کی و دیخند عامر

 ستادهیا شی سرجا  صامت  و صاف کند نگاه او به آنکه

 پنهان را  شیها اندام لرزش کرد یم یسع و بود

 ... کند

 

 سرش..شد  کشینزد یکم و ستادیا او سر پشت عامر

  تو بخاطر زرگر کوروش: گفت و برد او گوش کنار را

  ازت لیاوا..بگم دروغ خوام ینم! کنه یم کار همه

 ...االن یول  ومدیم خوشم



 

 آرام..دیلرز تنش که دیکش رهاورد گوش پشت یدست

 ! ادینم خوشم متاهل یها زن از! نه االن: داد ادامه تر

 

 گرفته  عقش او مضخرف یها حرف  از رهاورد

 ! صفت خوک ف  یکث مردک  ..بود

 

 هیکر ی  چهره به چندش با و برگشت او سمت به

 یم بهم تو  امثال و تو از حالم: گفت و کرد نگاه عامر

 !رتیغ یب خوره

 

  ارین فشار خودت  به ادیز: گفت و زد یا قهقهه عامر

 ! خانوم  زرنگ

 

 به آغشته دستمال و برد  ورشی سمتش به ناگهان

 ...گرفت او ینیب و دهان یجلو را یهوش یب ی ماده

 



 تکان را گردنش و دست و کرد تقال چه هر رهاورد

 در هوشی ب و شد میتسل  آخر دست  ..نداشت دهیفا داد

 ... افتاد عامر بغل

 

 و کرد نوازش  را اش  گونه یشرور  لبخند   با عامر

 !هی باز شروع   وقت   گهید: گفت

* 

 و رفت بالکن  به شهال  یها هیگر از کالفه کوروش

  را اش افتاده خون و سرخ چشمان..زد  آتش یگار یس

 ...زد گاریس به یپُک و دوخت دوردست به

 

 در و آورد  یم هجوم مغزش به همزمان فکر صدها

 یم شور بدجور دلش..خورد یم خط  هیثان از یَصُدم

  انداخته خطر به را خود  ارای  بخاطر رهاورد اگر..زد

 خودش دست کار و کند یخراب کله اگر! چه؟ باشد

 !چه؟ بدهد

 

 به دانست ی نم اما بود شده مطمئن با  یتقر ارای فرار از

 !است برده پناه یکسان چه ای یکس چه
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 با و کرد لمس را رهاورد شماره بار نیصدم یبرا

 را آن یعصب اپراتور خوردکن اعصاب یصدا دنیشن

 ... دیکش گردنش پست یدست و کرد قطع

 

  گاریس و  نبود انگشتانش یال  گاریس  به حواسش

 نییپا به را گاریس ته عتاب با..سوزاند را گردنش

 ! یلعنت اَه: زد غر و کرد پرت

 

  یتور در   لحظه همان که دیمال را دردناکش گردن

 سمت به کوروش..شد وارد یعل و  شد باز بالکن

  اصال..شد ینم صاف مرد نیا با دلش..برگشت یگرید

 !بود؟ مرد نیا وجود در رتیغ  اسم به یزیچ

 



  یخبر..گرفتم تماس دوباره شبنم با: گفت آرام یعل

 ! ستین ازشون

 

  بزند یحرف کرد باز دهان تا یعل و نزد ی حرف کوروش

 ... دیچیپ فضا در کوروش  لیموبا زنگ یصدا

 

 به باشد رهاورد نکهیا دی ام شتاب،به و  یزدگ هول با

 ... شد رهیخ  شگری نما ی صفحه

 

  آن یرو یا  شماره که شگرینما ی صفحه به تعجب با

 یسرک او متعجب نگاه   با  یعل..کرد نگاه بود فتادهین

 !بردار:  گفت و دیکش

 

 او از را  لیموبا خواست دید که را  کوروش تعلل

 خود به کوروش که کند باز را تماس خودش و ردیبگ

 ...کرد برقرار را تماس و آمد

 

  کریاسپ ی رو را آن که گفت دست ی اشاره با یعل

 !بله؟: گفت یجد  لحن با کوروش..بگذارد



 

 او ش  یپ جانش چون..نبود محکم شهیهم مثل شیصدا

 ... کرد  یم ضعف احساس و نبود

 

 !زرگر؟ جناب احوال_

 

 سرش از برق و شناخت  را عامر یصدا درجا

: گفت خنده با و  کرد یدست شیپ عامر..دیپر

 !زرگر؟ جناب یداشت دوست زموی سورپرا

 

 با بود شده سرخ سرتاسر چشمانش که کوروش

 ! یعوض: گفت دورگه و خشدار ییصدا

 

 یرو  یها  دندان با..مشت دستانش و شد سفت فکش

 !ناموس یب: گفت هم

 



 یرفتینپذ رو آسون راه متاسفانه: گفت خنده با عامر

 تو..که  برم رو یراه  یکرد مجبور منم! مهندس

 ! برم یم لذت ازش دارم که من وگرنه  یندار دوست

 

 را اش قهی شق و یشانیپ رگ که یا عربده با کوروش

  به مادرتو من زنا ولد  : گفت بود کرده برافروخته

 !نشونم یم عزات

 

 به عجله با  بودند نشسته ییرایپذ در که ایک و شهال

 ... دندیدو بالکن سمت

 

  ایک که زد یم  عربده بود گرفته که ییصدا با کوروش

 دیشن که را عامر یها حرف..دیکش دستش از را تلفن

 و عامر روح  شیها حرف با که بود او  نوبت نباریا

 ...کند ضیمستف را امواتش

 

 دو شه ینم که هم شما با! بابا یا: گفت خنده با عامر

 ! دیمملکت مهندس مثال..زد حرف کلمه

 



ر: گفت و گرفت را یگوش  کوروش !  مادرقحبه نزن ز 

 من ؟یخورد یگوه نیهمچ یچ یبرا! ؟ی خوا یم یچ

 ؟یزد دست من زن   به! ذارم ینم ت زنده

 

  که تتیعصبان! بسه گهید: گفت یجد  لحن با عامر

 ... میزن یم حرف شد یخال

 

 یم مدام وال و هول با شهال..کرد قطع را  تماس درجا

 شده؟« چه» دیپرس

 

  بالکن ی لهیم به را سرش  تیعصبان با کوروش

  که دندیکش عقب را او  عجله با یعل و ایک..دیکوب

 را دستش کف هم سر پشت و محکم چندبار کوروش

 یم را او داشت که یرتیغ با..دیکوب اش  یشانیپ به

  من زن  : زد داد شیگلو ته از گرفته ییصدا و کشت

 ...ناموسه یب اون دست

 

 ! باش آروم: گفت و دیچسب را  شیبازو ایک

 



  سیپل..میبگ سیپل به دیبا: گفت خراب یاعصاب با یعل

 !باشه ان یجر در دیبا

 

  خانه عامر،وارد   تماس از خبر یب نی روژ و نیراد

  به بودند شده جمع بالکن در که ها آن دنید با و شدند

 ... رفتند  سمتشان

 

! نیزم ریز رفتن شدن آب  انگار! ستنین: گفت بلند ایک

 !نبودن یول  میرفت دیبکن فکرشو که هرجا نیروژ با

 

  رفت وا بالکن سرد یها ک ی سرام یرو هیگر با شهال

 ریز و دندیدو سمتش به عجله  با نیروژ و نیراد که

  دیچسب را بغلش ریز گرید  سمت یعل..گرفتند را بغلش

 پاشو..برم قربونت پاشو! مامان عه: گفت نیروژ و

  یبرا نخور غصه تو! مشونیکن یم دایپ شم فدات

 ! ؟یخورد  قرصاتو! ستی ن خوب قلبت
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 تازه نیراد..برگشت پانسمان باند و  نیبتاد با ایک

: دیپرس تعجب با و شد کوروش یخون  سر متوجه

 !ابوالفضل ای شده؟ یچ سرت

 

  دق شده یچ  نیبگ د  : گفت نیراد که نزد یحرف یکس

 !  نیداد

 

  نیراد..داد شرح نیروژ و  او یبرا آرام را هیقض ایک

 نیروژ و رت یغ و تیعصبان از کرده باد ییها رگ با

  کوروش ی  خانه یی  رایپذ در یسرگشتگ و ینگران با

 ... آمدند یم و رفتند یم رو قدم

 

 اما بگذارد  انیجر در  را سیپل داشت قصد یعل

  به سیپل یپا شدن باز بود ممکن..نداد اجازه کوروش

  رهاورد سر به ییبال و کند یجر را عامر موضوع



 پس! خواهد یم چه عامر دانست یم که او..اوردیب

 !کند حل را موضوع خودشان نی ب توانست یم

 

 مرگ از پس که را شهال اعصاب   قرص نیروژ

  آب یوانی ل همراه به کرد یم مصرف مدام  دخترانش

 ...گرفت  را فشارش و  داد دستش به

 

 یکم تا شد  یراض یعل و  نیروژ یاجبارها با شهال

 ... کند بود،استراحت  خواب  که نیدلو کنار اتاق در

 

  به رو و نشست کاناپه یرو نیشهال،راد رفتن از پس

 دست به  لیموبا وارید کنار  نیزم یرو که کوروش

 هست؟ یک اروی نیا اصال: دیپرس بود زده چمباتمه

 !ه؟یچ  رها با کارش

 

 یم دستانش انیم را  لیموبا سکوت در کوروش

  کوروش  که داد دستش به یآب وانیل نیروژ ..چاندیپ

 ...دینوش نفس کی و گرفت را آن یتشکر و حرف یب

 



 یم نگاه  کوروش به منتظر که نیراد  جواب در ایک

 سهام افتاده دوره! عربه  تشیاصل اروی  نیا: گفت کرد

 رفته که یآخر  یمهمون ی تو..خره یم  رو ها شرکت

 رو شرکت سهام که داد شنهادیپ کوروش به میبود

 ینم شرکتشو عمرا گفت کوروش و  بفروشه بهش

 ... ده

 

 کاریچ رهاورد  با االن خب: گفت ینگران با نیروژ

 !ه؟یخطرناک آدم داره؟

 

  از داره: گفت و نشست نیراد کنار کاناپه یرو ایک

 در..کنه  یم استفاده فشار اهرم عنوان به رهاورد

 ینم طرفو اصال ما! دونم ینم..شیخطرناک  با رابطه

 ینم گفته سرش پشت هم  یخوب  یزایچ  اما..میشناخت

  یمنصور اسم به ما یرقبا  از یکی با گن یم! شه

  با ستین  معلوم ناموسا یب..عربستان برن یم دختر

 !  کنن یم  کاری چ دخترا

 

 ! خدا ای_



 

 و بود رهیخ یا گوشه به که کوروش به نیروژ

 ایک به و دیگز لب..کرد نگاه بود کرده مشت را دستش

 ... ندهد ادامه نیا از شیب کرد اشاره

* 

  در نیا دیایب: دیکوب یم  در به دادیب و داد با رهاورد

 !دیکن باز رو یلعنت

 

 در پشت ه یگر با و دیکوب در یرو محکم را مشتش

  چشمانش..بود شده تنگ  فرزندش یبرا دلش..نشست 

  جان  » زد حرف نیدلو با خودش  الیخ در و بست را

 امیب  زود دم یم قول..بشم فدات یاله..مادر دل  

 شت« یپ

 

 !« یمامان دنبال ادیم بابا» داد ادامه دل در

 

 با..کرد برخورد کمرش به و شد باز شتاب با اتاق در

 ... شد وارد عامر و دیکش عقب را خود  یآرام ی ناله

 



: دیپرس و زد زانو او یرو به رو..رفت  شیپ آرام

 !گرفت؟ درد کمرت

 

 خود او که کرد دراز رهاورد کمر سمت به را دستش

 شین دندان ریز را لبش عامر..دیکش عقب را

 ...برخاست جا از و برد عقب را دستش..دیکش

 

 سوراخ را مغزش داشت مدت نیا که یسوال رهاورد

 توعه؟ شیپ م  خواهرزاده: دیپرس کرد یم

 

 !؟یکن یم فکر یچ خودت: گفت پوزخند با عامر

 

 کجاست؟ : گفت غضب  با و بست فرو چشم  رهاورد

 

  یرو اش هیسا که یستاد،طور یا او کینزد عامر

 !نجایهم: گفت و  افتاد رهاورد

 



 از کمرش درد   وجود   با..آمد  باال ضرب به رهاورد سر

 !نمشیبب دیبا: گفت و  برخاست جا

 

 و درآورد بشیج از ی لیموبا او به توجه  یب عامر

 فورا   بوق کی از بعد..گرفت را کوروش ی شماره

 ... شد  برقرار تماس

 

:  گفت کوروش  به خطاب  و رهاورد  به رهیخ عامر

! یباش نکرده باز موضوع به سویپل یپا دوارمیام

 !  ندادم تذکر بهت یعاقل دونستم یم چون

 

 دورگه ییصدا با او یها حرف به توجه یب کوروش

 کجاست؟  رهاورد : دیرس
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 تلفن و عامر به زد یم دودو که یچشمان  با رهاورد

 ... کرد یم نگاه دستش در

 

 !نجاستیهم_

 

 !؟یخوا یم یچ: دیپرس یعصب کوروش

 

  شرکتت سهام فروش   قرارداد   تو..ست ساده جوابش_

  رو خواهرش ی بچه و  زنت ،منمیبند یم من با رو

 ! کنم یم م یتقد یدست دو

 

 طفل اون به ناموس یب آخه د  : گفت عربده با کوروش

 بچه! ؟یداشت کاریچ من زن   به! ؟یداشت کاری چ میتی

 مادرشو ی بهونه داره  عصر از من ی  ساله سه ی

 !رهیگ یم

 

 حرفش نیا با دیشن یم را کوروش یصدا که رهاورد

 گوشش از را یگوش اخم با عامر..افتاد هیگر به

 ... گرفت رهاورد سمت به و داد فاصله



 

 او از را  لی موبا عجول اما لرزان دستان با رهاورد

 ...گذاشت گوشش کنار و گرفت

 

 ...الو_

 

  کهیمرت آن به ییناسزاگو حال در هنوز که کوروش

 از پس و  کرد سکوت رهاورد  یصدا دنیشن با بود

 دوره که رهاورد ی خانواده به توجه یب هیثان چند

 جان جان؟: گفت تعشق  و حرارت با بودند کرده اش

 ! خانومم؟

 

 و بود دهیچسب را لیموبا یدست دو هق هق   با رهاورد

 یملتمس لحن با کوروش..داد یم گوش او یصدا به

 بزن حرف..من عمر  ..خانوم  من با بزن حرف: گفت

 !شم یم ُخل  دارم باهام

 

 ...کوروش: گفت و کرد باز لب یسخت به

 



 کوروش؟  جان  ..جان_

 

  لیتحل اش ی انرژ از یمین دلش ته   از گفتن   جان هر با

 ...رفت یم

 

  یرو  را لیموبا و کرد دراز دست تاب یب شهال

 ...گذاشت کریاسپ

 

 دورت ییکجا مادر؟ ییکجا بشم فدات  یاله..مامان_

 !بگردم؟

 

 !خوبه؟  م بچه..مامان: گفت هی گر با رهاورد

 

 ! خوبه..مامان خوبه: گفت شهال

 

 دخترم؟ یخوب ؟ییبابا: گفت و برد جلو سر یعل

 ؟ ییکجا

 



 !دونم ینم: گفت بغض با رهاورد

 

 شاهرگ ترکاندن حال در که یرتی غ با کوروش

 یروان داشت..داد تکان  نیطرف به یسر بود گردنش

 ... شد یم

 

 ... بده نشونه: گفت یعل

 

 !بودم هوش یب..من..دونم ینم_

 

 خب: گفت و دیکش دستش از را یگوش ضرب  با عامر

 ! هیکاف بش و  خوش گهید

 

 یم عزات به  مادرتو! زنا  ولد  : گفت عربده با کوروش

 ! نشونم

 

 بهت که بگو  شد تموم دنات یکش نشون و خط اگر_

 !یکن کاریچ قرارداد بستن یبرا بگم



 

  آدم شد که موقعش: گفت عامر که نزد ی حرف کوروش

 ...دنبالت فرستم یم

 

  با رهاورد  به خطاب و کرد قطع را تماس تعلل یب و

 یول بندازم راه زود کارشو داشتم قصد: گفت شخندین

 ! بشه ادب کمی اول بهتره کنم یم  فکر که االن

 

  رهیخ لبش ی  گوشه پوزخند و او به چندش  با رهاورد

 عقب را کتش..نشست پا  کی یرو خنده با عامر..شد

 ! جون؟: گفت و زد

 

 دیلرز یم  نفرت و خشم فرط از که یبدن  با رهاورد

 ! لجن یبو ..ید یم تعفن یبو: گفت

 

 شیپ دست بود شده سرخ  تیعصبان از  که یچشمان با

 و گرفت چنگ در را  رهاورد گردن محکم..برد

 و دست و کرد یم تقال دهیبر نفس رهاورد ..فشرد

  از صورتش..کند رها را  او تا داد یم تکان را شیپا



  شیها نفس و زد یم یکبود به ژنیاکس کمبود فرط

 ... بود شده انیدرم یکی
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 تمام کارش کرد یم  فکر گرید که بعد هیثان چند

  شیرها و  دیکش عقب را  زورش پُر دست شده،عامر

 دیکش عقب و گرفت چنگ در را شیموها نباریا..کرد

 تا یببند دهنتو بهتره: کرد زمزمه صورتش در و

ت هوا  گذاشتم الالت به یل یل! نبستمش  برات  بَر 

  دادم ت خواهرزاده خورد   به مواد که همونطور! نداره

 ! دم یم هم تو به

 

 ی  لحظه بندم یم شرط: زد لب یآور تهوع لبخند با

 !ره ینظ  یب خشکلت باسن نیا از  مواد خروج

 



 تمام یروان کی مرد نیا.. بود کرده یته قالب رهاورد

 !بود اریع

 

 به و کرد چنگ را شیها  دست یوانگید و پرخاش با

  چنگ انیم عامر لباس..دیکش عامر  صورت و سر

  شده قرمز ناخن رد   از شی رو و سر و جرواجر شیها

 ...بود

 

 تا گذاشت عامر دستان یرو را دستش  غیج با

 ستمگر  یها پنجه آن چنگ از  را شیموها

  که دیکش عقب به را او یموها عامر..اوردیدرب

  هی! طهیسل  ی  وحش: گفت ادیفر با و آمد باال گردنش

 فقط..ارمیدرب تو ی شده تیترب اون  و تو از یپدر

 هی با هی مساو  یباز طهیسل هر! کن تماشا  و نیبش

 ! من دست   ریز موندن شتریب روز

 

  با که رهاورد تن یبرجستگ یرو را دستش شهوت با

  هوی اصال دیشا: گفت و دیکش زد یم پس را او نفرت

 عزا از یدل هی و کردم روینظ یب بدن نیا هوس

 !هوم؟! درآوردم



 

 کرد تُف او صورت در را  دهانش آب مکث یب رهاورد

 ...کرد نگاهش ریتحق با و

 

  دخترک  صورت یرو یمحکم ی  لیس هوا یب عامر

 به و چاندیپ را راستش دست وسط انگشت ..نشاند

 از یناش یادها ی فر و غیج به توجه یب..برگرداند عقب

 انیم از و کرد شتریب را  دستش فشار رهاورد درد  

 من به گهی د: گفت اش شده قفل هم یرو  یها دندان

 به فقط یبعد ی دفعه! یکن ینم نگاه ینطور یا

 !کنم ینم بسنده انگشت شکستن

 

  ادامه یرحم  یب لحن با  و کرد درشت را چشمانش

 !ارم یدرم کاسه از  چشاتو: داد

 

 و دیچیپ یم  خود به مار مثل  انگشتش درد  از رهاورد

 ...کرد یم ناله

 



 سمت به و شد خارج اتاق  از او به توجه  یب عامر

  انداخته پا یرو  پا یمنصور آنجا در که  عمارت سالن

 ...رفت دینوش یم قهوه و

 

 چه! به به: گفت لبخند با یعامر،منصور ورود با

 ! خبر؟

 

 ! کردم فی تعر برات که  یتلفن: گفت شخندین با عامر

 

 یم مالقات قرار   که یگفت زرگر به شد؟ یچ  خب_

 !؟یذار

 

 ! فردا..آره_

 

 !نه؟ امشب چرا : دیپرس یجد  یمنصور

 

 !یتالف کمی: گفت مرموز و انداخت پا  یرو پا عامر

 



  یک   کامران: دیپرس عامر که نزد یحرف  یمنصور

 !اد؟یم

 

 ! راهه تو_

 

  یروز چند کامران» گفت بودم زده حرف ای لیام با_

 ! گرده؟ یبرم داره که شده یچ حاال!« مونه  یم نجایا

 

 ! شده بیغ شییدختردا دهیشن مادرش از_

 

 !ماست؟ کار   دونه یم_

 

 !فهمه یم  باالخره یول.. نکنم گمون_

 

 مهم: گفت  الیخ یب و  انداخت باال ی ا شانه عامر

 ! ستین

 



:  گفت و گذاشت  زیم یرو را قهوه فنجان یمنصور

 !آوردم برات رو دختره

 

 !کجاست؟_

 

  یم یک ی نیا ر  یخ از  شد ینم حاال! صدف ش  یپ_

 !گهید بود بس ش خاله نیهم! ؟یگذشت

 

 یوقت! هست یک دختره نیا دونستم ینم اصال من_

 دمیفهم قی تحق کمی با داد نشون بهم رو فرمش ایلیام

 لهیپ خودش دختره! رستگاره رهاورد ی خواهرزاده

  تجاوز مرز تا بار چند پسرعموش ایگو..بود کرده

 ! رفته شیپ

 

 !دختره؟ نیهم: دیپرس تعجب با یمنصور

 

 ! آره_

 



 یخوا یم االن خب: دیپرس یکوتاه مکث با یمنصور

 !؟یکن  کاریچ  باهاش

 

 پسش کنه جا   به جا محموله هی: گفت شخندین با عامر

 ! ستمین دردسر دنبال..دم یم

 

     🪐 

 449_پارت#            نه_چهلو_چهارصدو_پارت #

 

 

 ~~~~~~~~~~ 

 

 زده پرسه خانه در ها وانهید مثل  را شب کل

 فرط از که نیراد و ایک یرو  ینازک یپتو نیروژ..بود

  یعل..دیکش بودند رفته خواب به کاناپه  یرو یخستگ

 شهال و زد یم حرف  موضوع راجب همکارش با

 ...بود گرفته درد چشم که بود ختهی ر اشک آنقدر

 



  به کرد قصد نیشد،روژ بلند که نیدلو ی هیگر یصدا

: گفت یا گرفته یصدا با کوروش که برود اتاق سمت

 ... رم یم خودم من جان نی روژ نیبش تو

 

  اتاق داخل کوروش و داد  تکان یسر یآرام  به نیروژ

  تخت یرو  اش یخرس  خواب لباس با نیدلو..شد

 در محکم را خرگوشش عروسک  و بود نشسته

 ...فشرد یم آغوشش

 

 در و نشست کنارش تخت یرو یسست با کوروش

  رهاورد به هی شب که یچشمان با نیدلو..گرفت آغوشش

 !؟ییبابا: گفت مظلوم بودند

 

  حوصله با و زد کنار را  صورتش یموها  کوروش

 !؟ییبابا  جان: گفت

 

 کجا؟ یمامان: گفت دهیبرچ  لب نیدلو

 



  و بود شده بهتر  یلیخ زدنش حرف وقت چند نیا در

 هم پشت را  کلمات و بسازد جمله توانست یم بایتقر

 ... کند تلفظ درست

 

 عمر   داشت کار یمامان:  گفت و دیدزد نگاه کوروش

 برات یباش یخوب دختر تو اگر داد قول! من

 ! رهیبگ یدار دوست که یعروسک

 

 و اخم با و زد نهیس به را دستش یریگ بهانه  با نیدلو

 !ادیب االن مامان! نه: گفت یلجباز 

 

: گفت شیصدا کنترل با و  دیکش یقیعم نفس کوروش

 و دنبالش برم دمیم قول بهت من..زمیعز ادیم مامان

 !خب؟ ارمشیب

 

 یچشم ریز نیدلو و برد شیپ را قولش  انگشت

  انگشت نیدلو که زد یلبخند کوروش.. کرد نگاهش

 ... زد گره کوروش انگشت به  را کوچکش

 



 را او..زد بوسه را دستش  پشت و دیخند  آرام کوروش

 االن: گفت شیموها نوازش با و خواباند تخت یرو

 !؟یستین  گرسنه باشه؟  ییبابا بخواب

 

 ! داد غذا یج مامان_

 

 ! بود شهال «ی ج مامان» از منظورش

 

  تخت یرو خودش و دیبوس را اش یشان یپ کوروش

 و گرفت بازوانش انیم را او..دیکش دراز او کنار

  خوشبو مادرش همانند دخترک..دیبوس  را سرش

 ...بود

 

  رهیخ رو به  رو رهاورد،به نگران   و مشغول یذهن با

 ...گرفت ینفس و شد

 

 ی خانه به یسام و شبنم که بود صبح 7 ساعت

 ... آمدند  کوروش



 

 که ها  بچه به ینگاه با و کرد باز را  در کوروش

 کرد اشاره دو آن به بودند رفته خواب به  کاناپه یرو

 ...شوند داخل

 

  دنید با و شد داخل کرده پف و سرخ چشمان با شبنم

 یسام که خت یر فرو اشکش رهاورد از یخال  ی خانه

 نفره تک ی کاناپه سمت به و دیکش را دستش

 ...کرد تشیهدا

 

 ! نشده؟ یخبر: دیپرس  آرام شبنم

 

  آشفته یموها انیم یدست داغان یاعصاب با کوروش

 ... داد تکان  نیطرف به یسر و دیکش اش

 

 را شب  کل داد یم نشان که سرخ یچشمان  با یعل

 به ینگاه با و شد خارج اتاق است،از بوده داریب

 را در  بود رفته خواب به صبح یدما دم که شهال



 سمت به شبنم و یسام به سالم از پس..بست

 ...رفت یبهداشت سیسرو

 

 از یتماس دیام به و شدند  داریب خواب از یهمگ کم کم

 ... دوختند کوروش  لیموبا به چشم ها آن سمت

 

 داشت ارای کردن متقاعد در یسع صدف سمت آن در

 ...بدهد قورت را مواد ی بسته تا

 

 دیکوب یم وارید و در به  را خود ضجه  و هیگر با ارای

 ...کرد یم کمک درخواست و
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 باز را  اتاق در درهم،محکم یها  اخم با نینازن

 که کرد ینینش عقب ترسان او دنید با ارای..کرد



 که ارای سمت به..دیقاپ صدف دست از را بسته نینازن

 با و رفت بود داده هی تک  یشیآرا زی م به ترس از

  را بسته و گرفت چنگ در را او یموها یگر یوحش

 ... داد هول دهانش داخل به

 

 قورت را بسته و بزند عقب را او کرد یم تقال ارای

  یبرا ارای..دیچسب  را اش ینیب دست با نی نازن که ندهد

 را بسته کرد قصد تا و کرد باز را دهانش گرفتن نفس

 هل حلقش ته به را بسته نینازن کند پرت  رونیب به

 ... بدهد  قورت را  آن که کرد مجبورش و داد

 

 را نینازن صدف که افتاد نیزم یرو دیشد یا سرفه با

 !؟یناز یکن یم کاریچ: گفت و زد عقب

 

 !ببند دهنتو تو: گفت یاغی نینازن

 

  را شیموها هیگر با ارای..شد خرج اتاق از غرغر با و

 ...گرفت مشتش انیم

 



 یآرام به را  شیموها..شد کشینزد و دیگز لب صدف

  روز چند.. نباش نگران: گفت و درآورد چنگش از

 !یش یم  خالص گهید

 

 !؟ یچطور..چ_

 

  که دن یم ییدارو هی بهت: گفت و دیدزد نگاه صدف

 یم دفع مدفوعت با همراه بسته و شه ی م زور باعث

 !شه

 

 !کجا؟..ک: گفت ترس با ارای

 

 !یدب_

 

 گذاشت آن یرو  شکمش  دیشد درد از را  دستش ارای

  تمام لحظه کی  در که بود دیشد آنقدر دردش..فشرد و

 ...شد خم یا ناله  با و گرفت  را اش یانرژ

 



 یچ: دیپرس و گذاشت او کمر  پشت دست اخم با صدف

 !؟یشد

 

 ! دلم..د..یآ: گفت دهیبر دهی بر درد با ارای

 

: گفت شلوارش پشت خون  دنید با صدف

 !؟یودیپر..نُچ

 

 یم خود به  مار مثل شیپهلو و شکم درد   شدت از ارای

 !دونمینم..ن..یآ:  گفت و دیگز را  لبش..دیچیپ

 

 سالن به و شد خرج اتاق از..کرد ینُچ صدف

! خوام یم  عذر: گفت عامر و یمنصور به رو..رفت 

 نینازن بوده انهیماه عادت ارای دختره نیا آصف آقا

 !خورونده بسته بهش

 

 کن چک برو پاشو: گفت یمنصور به ینگاه  با عامر

 !رهینَم



 

 !رم یم خودم کن ولش نه: گفت سپس

 

 با ارای..شد ارا ی اتاق وارد  و رفت عمارت سمت   آن به

 عامر که د یکش عقب را خود درد و ترس با او دنید

 !؟یشد ودیپر یک  ! نترس: گفت یجد

 

  جواب: دیپرس دوباره عامر که انداخت  نییپا سر ارای

 !؟یشد ودیپر یک! بده منو

 

 !دونم  ینم..ن: گفت خجالت با ارای

 

 ببرش: گفت صدف به رو و دیکش یپوف کالفه عامر

 !نده دفع قرص بهش! کنه دفع تا 43 اتاق توالت  

 

 !چشم: گفت و داد تکان یسر  تند تند صدف

 



  یبازو ریز  دست شد،صدف خارج اتاق از که عامر

 که 43 اتاق به را او عامر  ی گفته طبق  و انداخت ارای

 ... برد بود عمارت گر  ید سمت در

 

 سر درد پُر یا چهره با رهاورد کرد باز که را اتاق در

  و عجله با  و شد گرد چشمانش ارای دنید با..کرد بلند

 ...رفت سمتش  به استرس پُر

 

: گفت یحال یب با رهاورد دنید با ارای

 ! ؟یکن ی م کاریچ..کی چ..نجایا..یا..تو..خاله..خ

 

 یته قالب رفت یم راه دوال که او دنید با رهاورد

  اش یحال یب تمام با افتاد صدف به که چشمش..کرد

 یها دندان یال از و گرفت مشتش انیم را او ی قهی

 !ا؟ی عوض نیکرد کارش یچ: گفت اش شده قفل

 

 ! کنار برو: گفت و زد عقب را او صدف

 



  کاریچ  باهاش..هرزه توام با: گفت داد با رهاورد

 !؟یکرد

 

 یی  دستشو سمت به را ارای رهاورد، به توجه یب صدف

 ...نشاندش توالت یصندل یرو و برد اتاق درون  

 

 دیکش پشت از را صدف ی موها  حرص  از پر رهاورد

 !کثافت بزن حرف: گفت غیج با و

 

  دادن خوردش به مواد ی بسته: گفت آرام صدف

 !خب؟

 

 یب و شد  شل شیموها ی رو از ناباور  رهاورد دست

  دودو و زده وحشت  یچشمان با..افتاد بدنش کنار حس

  هیتک توالت سرد یها ک یسرام به و رفت عقب زن

 ... داد
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  شیموها درون را دستش پهلو و شکم درد از ارای

 ...دیکش یم و بود کرده چنگ

 

  به..بخور: گفت  و داد دستش به را آب یبطر صدف

 !کنه یم کمک دفعت

 

 او به را خود توالت ن  یزم ی  فیکث به توجه یب رهاورد

: گفت ترس با توالت ی کاسه در خون دنید با..رساند

 ! خون..خون

 

 ! نباش نگران ودهیپر! ودهیپر: گفت عیسر صدف

 

  یزانو به را اش یشانیپ  یچارگیب و هی گر با رهاورد

 آن  در ارای دنید با  داشت قلبش..داد هیتک ارای



 دستش از  یکار و شد  یم شرحه شرحه تیوضع

 ...آمد یبرنم

 

 خاله..دیببخش  خاله: گفت هیگر و درد همان با ارای

 !خاله خوردم گوه..کرد غلط

 

: گفت او ی کرده عرق ی  شانیپ به ینگاه  با صدف

 !یدار نگهش  خودت تو  یلیخ دینبا..ارای بزن زور

 

 نفسش هیگر فرط از رهاورد و زد یم زور درد با ارای

 را امانش هم دستش درد   یطرف از..بود شده تنگ

 ارای که دیکش عقب اشک پر یچشمان با..بود دهیبر

  یها لبه به محکم را دستش و دیکش درد از یغیج

 دستش فشار از شیها انگشت ..گرفت توالت یصندل

 شده عرق از دهیپوش صورتش و زد یم یدیسف به

 ...  بود

 

 ی شرمنده شتریب حالت نیا در او دنید با رهاورد

 یبرا..نبودند یخوب دار امانت..شد یم محسن  و مایر



 نیچن از  سر دیبا ساله هجده ی دختربچه کی چه

 !فتد؟یب روز و حال نیا به و اوردیب در ییجا

 

 توانست باالخره تا زد زور ساعت ک ی به کینزد

 ... کند دفع را بسته

 

 ظیغ با رهاورد که برداشت را بسته و  شد خم صدف

 در یمحکم یلیس و د یکش عقب را او  تیعصبان و

  پرت توالت یصندل داخل در را بسته..زد صورتش

 ... دیکش را فونیس و کرد

 

  هیثان چند از پس و شد رهیخ  حرکتش به مات صدف

 ...شد خارج اتاق از حرف یب

 

  یرو از شدن بلند در و رفت  ارای سمت به رهاورد

  و بود داده دست از یادیز خون..کرد کمکش یصندل

 ...رفت یم  راه گشاده شی پا یال درد از

 



  و خواباند  زیخ  مین تخت یرو  را او اطی احت با رهاورد

 ...نشست کنارش زین گذاشت،خودش   پشتش یبالش

 

  ارای از لحظه همان را شی ها سوال تمام داشت دوست

 ... نزد یحرف  و گذاشت جگر یرو دندان اما بپرسد

 

 نیسنگ  ارای چشمان که داد نوازش را او یموها آنقدر

 ... افتاد هم  یرو و شد

 

 که را اش شکسته انگشت سالمش دست با رهاورد

  آن درد   از..گرفت  بود بسته پارچه یا تکه با قبل شب

 ...دیگز لب و کرد یآرام و  کوتاه ی ناله

 

  ایب خدا رو تو ایب عشقم: گفت کوروش  ادی با لب ریز

 ...ندارم طاقت گهید

* 

 ...نبود تماس از  یخبر هنوز  و شده عصر

 



 یم طرف آن و طرف نیا پرکنده مرغ مثل کوروش

 یعاص  را همه شیها یر یگ بهانه با نیدلو و رفت

 ... بود کرده

 

  با رو بچه ن یا من داداش: گفت کوروش به رو یسام

 ! شده کالفه داره بدم،گناه دورش رونیب ببرم شبنم

 

 از پس..کرد تشکر رلبیز و داد تکان ی سر کوروش

 لی موبا ی صفحه به و نشست کاناپه یرو ها آن رفتن

 ...شد رهیخ

 

  عامر نکهیا دیام با..خورد  زنگ تلفنش بعد ساعت مین

 دانا ی شماره دنید با و کرد نگاه صفحه به باشد

 ! سالم: کرد  برقرار را تماس و دیکش یپوف کالفه

 

 نشده؟  یخبر داداش سالم_

 

 !هنوز نه_



 

 ! نگرانه یل یخ دیمروار..ن ینذار خبر یب  مارو..باشه_

 

 ! باشه_

 

 ...برات بدم انجامش یدار یکار اگر_

 

 ! شما خداحافظ   فعال..نکنه درد دستت نه_

 

 بگذارد نییپا را لیموبا کرد قصد تا تماس قطع از پس

 ! بودند خودشان..خورد  زنگ دوباره
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: دیچیپ گوشش در عامر یصدا که داد جواب عیسر

 !مهندس؟ فیشر  احوال  

 

 ! زاده حروم: کرد  زمزمه رلبیز

 

 یکاف هی تنب گهید کنم یم فکر: گفت و دیخند عامر

 !باشه

 

  قرار کریاسپ یرو را تلفن کردند اشاره نیراد و ایک

 عامر و گذاشت  کریاسپ یرو را تلفن کوروش..دهد

 فرستم یم رو نفر دو صبح 9 ساعت فردا: گفت

  و َسرَخر بدون و دردسر تنها،بدون  رو تو..دنبالت

 بهشون من که ییجا  ارنیم یباز سیپل بدون

 !؟یدیفهم..گفتم

 

 ***!ک کهیمرت درک  به برو_

 

 نمیا نرفته ادمی تا یراست: گفت و دیخند عامر

 ... کرد یدراز  زبون یاد یز زنت..بگم



 

 ! شکست وسطش  انگشت: داد ادامه و  دیخند مرموز

 

:  زد عربده بود افتاده خون به که یچشمان با کوروش

 !زنم یم یعل  یوال به..زنم  یم شاهرگتو

 

 کهی مرت  ست ختهی ر خونت: گفت داد با نیراد

 ***! گ خارتو من..یتخم

 

 از که یعل..گرفت را  دهانش یجلو هیگر با شهال

 بود،آن عامر یصدا ضبط  حال در اول ی  لحظه همان

 و کوروش یصدا کردن کات از پس  و کرد قطع را

 یر یگیپ تا کرد ارسال همکارش  یبرا را آن نیراد

 ... کند

 

  سیپل یپا که کرد قبول یعل یاصرارها  با کوروش

 درست که شد نیا بر قرار اما شود باز موضوع به هم

 آن از قبل تا و شوند عمل وارد قرارداد  یامضا موقع

 ... ندهند انجام یحرکت



* 

 یم و ختیر یم عرق  ُشرُشر دستش درد شدت از

  روز به نسبت اما داشت درد شکم هم هنوز ارای..دینال

 ... بود شده بهتر حالش قبل

 

 !کرده ورم  دستت خاله_

 

 و گرفت دندان انیم را اش قهی ی گوشه  رهاورد

 ...کرد خفه را غشیج یصدا

 

 که کرد پاک را صورتش ی رو یها عرق هیگر با ارای

 ... شدند وارد مرد دو و شد باز اتاق در

 

  با رهاورد که فشرد رهاورد به را خود  ترس با ارای

 کاریچ: دیپرس دو آن به  رو یحال یب و درد همان

 !ن؟یدار

 



 اهیس یا پارچه با را ها آن حرف،چشمان یب مرد دو

 کنند شانیرها تا کردند یم تقال ارای و رهاورد ..بستند

 به و کردند نیماش سوار را ها آن مرد دو آن اما

 ... رفتند بود شده داده دستور ها آن به که یآدرس

 

  لبخند با..بود نشسته ها آن یپشت نی ماش در عامر

 !باش آماده: زد  امیپ کوروش ی برا  یمرموز

 

  قبل تا لطفا: گفت سرهنگ  به رو کوروش سمت آن در

 ... دینش وارد شما ش خواهرزاده و همسرم گرفتن از

 

 من!  میبلد خوب کارمونو ما..راحت التونیخ_

 یکار اون هم شما..دادم  انجام رو الزم  یهای هماهنگ

 !بده انجام قیدق  رو گفتم که

 

 نیماش  سوار و رفت ن ییپا کوروش  بعد قهیدق چند

 یابتدا همان مرد..شد بود او منتظر که یاهرنگیس

 ... کرد خاموش و گرفت  او از را  لشیموبا کار

 



  سپس گذاشت هم یرو یا لحظه را چشمانش کوروش

  و بود کرده عود مرگ  سرحد   تا گرنشیم..کرد باز

 ...گرفت  یم را جانش ذره  ذره داشت

 

 دل در کوروش و گذشتند ی خاک و خموچی پ پر ریمس از

 ...گفت ناسزا آدم و عالم به

 

  ییبو و رنگ و بود سازه  هر از یخال و  یریکو جاده

 ! نبود آنجا در لومترهایک تا زادیآدم از

 

 کی..دندیرس  نظر مورد مکان به ساعت مین از بعد

 ... چاله کی ته در  بزرگ عمارت

 

  با..بودند ستادهیا در ی جلو  یشلوار و کت مرد دو

  پشت سمت به را او و رفتند سمتش به کوروش دنید

 ... کردند تی هدا ساختمان

 

  منطقه با و  بود عیوس سبز یفضا کی ساختمان  پشت

  هم ریمس  طول در یحت  که آنجا یریکو و خشک ی



  رتیداشت،مغا وجود  اهیگ و درخت  شمار انگشت

 !داشت

 

     🪐 

 453_پارت#        سه_پنجاهو _چهارصدو_پارت #

 

 

  نشسته کنارش یصندل یرو که یمرد و  عامر دنید با

  وقت فوت   یب و گرفت را  چشمانش یجلو  بود،خون

 ... برد ورشی سمتش به

 

 و گرفت  اش کرده گره  یها مشت انیم را اش قهی

  یخال عامر چشم  یپا یمشت که بود نیا حرکتش  نیاول

 ... کند

 

 عقب را او و دندیدو سمتش به نگهبانان

  ردونتویش..زاده حروم: گفت  داد با کوروش..دندیکش

 !ناموس دزد   کشم یم



 

  درد از که  اش گونه یرو را دستش پوزخند با عامر

:  گفت و شد تر ظیغل پوزخندش..گذاشت کرد یم گزگز

 امضاتو نیبش  حاال میدید هاتم  یباز نیفرد! گهید بسه

 !بزن

 

  و رهاورد اول: گفت و  زد عقب را نگهبان کوروش

 !امضا بعد..ارای

 

 که یکس ؟یزرنگ: گفت و انداخت باال ییابرو عامر

 !  منم ست کننده نییتع نجایا

 ! ییتو ست کننده اجرا که هم یکس

 

 نگو*** ک: گفت یبد لحن با و اخالق یب کوروش

 ! زنا ولد

 

 امضا اول: گفت و کرد نگاهش تیعصبان با عامر

 !  ارنیب رو ش خواهرزاده و زنت گم یم  من بعد..بزن



 

  سالم رو اونا یوقت تا: گفت رگونهیمد و  یجد کوروش

 !امضا یب امضا ستادنی نا من کنار و  ینداد لمیتحو

 

 ها کرد،آن یم میتنظ را قرارداد یها برگه که یمرد

 !قربان ان آماده: گفت و گرفت عامر سمت به را

 

 زنتو دم یم  بعد کن امضا اول! شه ینم تا دو حرفم_

 ! یببر

 

 از ؟یکرد  فرض هالو منو: گفت پوزخند با کوروش

 !بهم؟ شونیبد امضا بعد معلوم کجا

 

 ! دم یم  شرف قول_

 

 اش سرفه که آنقدر..افتاد خنده به وقفه یب کوروش

 تو ناموس یب آخه د  :  گفت خنده همان با و گرفت

 ؟ یخور یم قسم بهش که یدار شرفم



 

 شونیاریم: داد ادامه یجد و خشک  یا چهره با

 یم امضا رو برگه اون یپا  نمشونیبب یوقت  من! نجایا

 !زنم

 

 ناچار و گرفت ینفس دید را او بودن مصمم که عامر

  و رهاورد که گفت و گرفت تماس افرادش از یکی با

 ...اورندیب آنجا  به را ارای

 

 بود کرده تنگ دقت یرو از که یچشمان به کوروش

 !ارنشون یم االن: گفت عامر..شد  رهیخ او به

 

 ! کجان؟_

 

 دور ادیز: گفت کوتاه و انداخت باال ییابرو عامر

 !ستنین

 



 به یپُک و کرد روشن را گارشیس پوزخند با کوروش

:  گفت و داد نشان را اطراف ابرو و چشم با..زد آن

 !نمیب  ینم کتویشر

 

: گفت کوروش که  کرد نگاهش حرف  یب عامر

  ها برنامه ن یا قالتاق اون مگه! گم یم  رو یمنصور

 !خته؟ینر رو

 

  ی خونه سگ  اون ک؟یشر: گفت و دی خند بلند عامر

 ! ستین منم

 

 واسم جالبه : گفت و زد او دور به ی گشت کوروش

  یدخترعمو..البته و ماسه؟یم یریپ اون به یچ بدونم

 ! خودم

 

 یهرک باالخره: گفت و کرد  بشیج درون دست عامر

 ایدر! بره یم بهره سفره نیاز سهمش ی اندازه به

 ...هم

 



  باباش از زور به که یسهم  اون: داد ادامه و دیخند

 ! خواد یم ویدیخر

 

 یرو  محکم را  فکش و کرد مشت را دستش کوروش

 ...دییسا هم

 

 با تا کنه دا یپ شرکتتو یت یثیح یها پرونده بود قرار_

 یبفروش  سهامو کنم تیراض دادنت قرار فشار تحت

 ...یول

 

  و نتونست  بود عرضه یب که بس از: گفت پوزخند با

 ! شم وارد یا گهید راه از کرد مجبور منو

 

  راجب عامر یها حرف از چرا نشد؟ ز یسورپرا چرا

 او از که بود وقت یلیخ چون دیشا! نشد؟ متعجب ایدر

 آن وقت چیه او که  بود دهیفهم دیشا..بود دهیبر

  کرد یم گمان کوروش که یمعصوم یدخترعمو

  سخت چقدر! بود اش یزندگ آفت بلکه..باشد،نبود

 استخوان و گوشت و  پوست از که  نفر کی است



 به پشت از را خنجرش  ناجوانمردانه است خودت

 تظاهر بهیغر یکی یجلو تو و کند فرو بدنت درون

 ! ندارد یتیاهم تیبرا که یکن

 

 ! لقمه حروم:  گفت رلبیز
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 دستش نامحسوس کوروش آمد که نیماش بوق یصدا

  شیبرا مامورها که یسنسور و برد گوشش پشت را

 ...کرد لمس بودند گذاشته کار

 

 آوردن رو همسرت که  همزمان» بود گفته سرهنگ

  یم عمل وارد بعدش قهیدق  ده ما کن لمس رو دستگاه

 !« میش



 

 شدت از که ی چشمان با کوروش شد باز که نیماش در

 ... دیدو نیماش سمت به زدند یم دودو یدلتنگ

 

 گه؟ید ش یگشت خوب: دیپرس  نگهبان به رو عامر

 !نداشت؟ همراهش  یزیچ

 

 !میکرد خاموش و میگرفت که بود لشیموبا هی..آقا نه_

 

 ... داد تکان دیتائ به  یسر عامر

 

 با که رفت یم نیماش سمت به قرار یب کوروش

  شیپ یدلتنگ و عطش با..شد چشم در چشم  رهاورد

  که محکم آنقدر..دیکش آغوش در را او محکم و رفت

 آنقدر ز ین خودش اما  درآمد رهاورد ی ناله یصدا

 اش نهیس  یرو سر که  بود َمردش تن عطر دلتنگ

 ...گرفت نفس قیعم و گذاشت

 



 سال   سه آن کل  ! بود،جهنم جهنم شیبرا روز سه نیا

  یطرف روزه سه ییجدا نی ا و طرف کی شان ییجدا

 ! گرید

 

 را صورتش و سر و گردن و سرشانه تند تند کوروش

  خانوم   یخوب: کرد یم  زمزمه رلبیز و دیبوس یم

  من؟ عشق   یخوب من؟

 

 نیماش در رهاورد کنار ریز به سر و  بغض با ارای

 فرا را  وجودش سرتاسر ندامت حس..بود نشسته

 ...بود گرفته

 

! شیه: کرد زمزمه رهاورد گوش ریز  آرام کوروش

 ! شد تموم گهید..نفسم شد تموم

 

 ... فشرد او  ی نهیس به را  سرش هق هق   با رهاورد

 

 ایب گهید..یدید که زنتم: گفت بلند سر  پشت   از عامر

 ! بزن امضاتو



 

  عضالت..کرد نگاه او به دیشد یتیعصبان با کوروش

 ... بودند شده منقبض چشمش کنار

 

  یرو و  کرد گرد عقب عامر که گذاشت شیپ یقدم

 ...نشست زیم پشت یصندل

 

 یعنی..کرد یم نگاه ها آن به ینگران با رهاورد

 شیبرا  همه آن که  یشرکت خواست یم کوروش

 بدهد؟ صفت خوک مردک آن به را بود  دهیکش زحمت

 

 نگاه عامر  به باال از و ستادیا زیم  کنار کوروش

 او افتاد عامر یرو که اندامش ی هیسا..کرد

 دیکش شیپ را ها برگه..دیبلع  را دهانش آب  نامحسوس

 به را آن..کرد  خارج کتش یداخل بیج از  یخودکار و

 متیق! نباش نگران: گفت و گرفت کوروش  سمت

 ! دم  یم بهت کمال و تمام باشه ی هرچ شرکتت

 



 یم در دیشد شیها حرف  با را کوروش حرص

 طرف دو اندازدیب باشد،دست قادر که آنقدر..آورد

  گرید و بخورد جر تا بکشد  را آن و گشادش دهان

 !بزند حرف نتواند

 

 از با  یتقر را خودکار و برد شیپ دست یجد و آرام

 عامر یشانیپ یرو یکوچک اخم..دیکش عامر دست

 !«وقتشه گهید» گفت  دل در کوروش..نشست

 

 پر را فضا سیپل نی ماش ریآژ یصدا لحظه همان

 ... کرد

 

 که زدیبرخ جا از کرد قصد  وحشت و  هول با عامر

  به محکم و گذاشت اش شانه یرو دست  کوروش

 ... داد فشارش یصندل

 

 فشرده هم  یرو او دردآور   حرکت از عامر یها  پلک

 تند قلبش و بود دهیچسب دهانش سقف به زبانش..شد

 ... زد یم



 

 گرفتند پشت از را ارای و رهاورد کدام نگهبان،هر  دو

 ... گذاشتند سرشان بر تفنگ و

 

 ضجه و غ یج یصدا و خت ی ر فرو یهر رهاورد قلب

 ...رفت باال ارای ی

 

 با و برگشت ها آن سمت به کوروش نگران نگاه

  یجلو خون رهاورد ی قهیشق یرو بر تفنگ دنید

  قطع یا ه یثان یبرا تنفسش و گرفت را چشمانش

 ... شد

 

 دستش به قرارداد یامضا یبرا عامر  که یخودکار

 عامر  ی اشاره و وسط انگشت نی ب را بود داده

  یصدا که فشرد هم به محکم را انگشتانش و گذاشت

 !دیچی پ منطقه در عامر ی عربده
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 ارای جان انداختن خطر به  بدون داشتند ی سع مامورها

 ...شوند کینزد نگهبانان به رهاورد و

 

  الفاظ و گفت یم ناسزا کوروش به درد از عامر

 بر هم سر پشت دار دنباله  یقطار مانند  را کیرک

 ...راند یم زبان

 

 با..کرد  شتریب را دستانش فشار حرص با کوروش

  بگو آدمات به: گفت کرد  یم آب زهره  و دل که یداد

 خوام یم که قسم َرهام  جون به وگرنه کنن ولشون

 !شکونم یم انگشتاتو تک   به تک نباشه اشیدن

 

 عربده و دیچسب را عامر گردن محکم آزادش دست با

 !بگو: زد

 



 او نگاه   و شد  پخش عامر صورت در نفسش داغ هرم

 ...لرزاند ترس یرو از را

 

 و دیکوب یصندل ی  پشت به  محکم را او سر کوروش

  گفتم: گفت بود شده دورگه که ییصدا با قبل از بلندتر

َشن فشونویکث دست بگو  !ب ک 

 

 !گم ینم: گفت پوزخند با عامر

 

  یخال او دهان در را  مشتش درنگ یب کوروش

 یم پر را عامر دهان سرعت به که بود خون..کرد

 ... کرد

 

 تُف نیزم یرو بود خون با همراه که  را دهانش آب

 یعصب چشمان به رهیخ پوزخند با و کرد

 !دشونیبزن: گفت نگهبانان  به کوروش،خطاب

 

 بلند که ارای و رهاورد ی دهیترس غیج یصدا

 انداخت نی زم یرو را عامر یوانگید با  شد،کوروش



  محکمش یها مشت و نشست اش نهیس  یرو خود و

 ...دیکوب او صورت به را

 

  عیسر ها آن از یکی و کردند نگاه هم  به نگهبان دو

 و گرفت نشانه کوروش سمت  به را تفنگ ی لوله سر

 ... کرد ک یشل هوا یب

 

  منطقه یها پرنده دل رهاورد ی ضجه  و غیج یصدا

 ...آورد یم در به هم را

 

 شود آزاد تا  کرد یم تقال نگهبان زور پر دستان انیم

 ...برود کوروش سمت به و

 

 و رهاورد یتقالها که بود نیا به حواسشان نگهبانان

  که نروند کوروش سمت  به تا کنند مهار را ارای

 آن دستان پشت از و شدند عمل وارد عی سر نیمامور

 ... کردند قالب را ها

 



 آن یط در..دیدو کوروش سمت به ضجه با رهاورد

 جا از هم  باز اما خورد نیزم بار دو کوتاه ریمس

 ... داد ادامه دنیدو  به و برخاست

 

  بود کرده اصابت شیبازو به که یریت درد از کوروش

 انیع اش یشانیپ یرو  عرق یها قطره..بست چشم

  راست   دست   وسط انگشت سالمش دست با..بود شده

 ... برگرداند را آن مکث بدون و گرفت  را عامر

 

 عقب داشت یسع و بود دهیچسب را او کمر رهاورد

 سرفه به  گلو ی  خشک و  هق هق شدت از..بکشدش

 ...بود کرده دایپ  مشکل تنفسش و بود افتاده

 

 یرو شکم درد و هیگر شدت از ارای سمت آن در

 ... زد چمباتمه  نیزم

 

 به درد از که عامر به رو شمرده شمرده کوروش

  نکهیا یبرا  شکوندم انگشتتو: گفت د یچیپ یم خود

 ! یشکست انگشتشو و یزد زنم به نجستو دست



 

  یصدا که برگرداند هم را چپش  دست انگشت رحم یب

 بدنش و دیچی پ رهاورد گوش در استخوانش شکستن

 اش یزندگ مرد یبرا هزارم  بار یبرا دلش..دیلرز

 ...دیلرز

 

  سرهنگ..زدند دستبند عامر به عیسر س یپل ماموران

 داشت یزی خونر که کوروش یبازو تیوضع دنید با

 !ادیب اورژانس بگو: گفت سربازان  از یکی به رو

 

  قاب دستانش با را کوروش صورت هی گر با رهاورد

 توجه یب..داد هیتک او یشانیپ به را اش یشانیپ و کرد

  اشک با را  کوروش صورت و سر اطرافشان افراد به

 ...دیبوس یم

 

  دم و کرد حلقه  او کمر دور را سالمش دست  کوروش

 نکن هیگر جانم؟: گفت گرفته یصدا آن با گوشش

 !نفس

 



 !خورده  ریت..دستت_

 

 ! سرت یفدا_

 

:  داد نازش و کرد پاک  را صورتش یها  اشک

 یم دهنت آب نکن هق  هق ینطور یا.. برم قربونش

 جان؟! گلوت تو پره
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  نیف نیف با و دیکش آغوشش در یدلتنگ با رهاورد

 ! یایم دونستم یم: گفت

 

 !یمن جون   تو..امیم  که معلومه_

 



 به و بود شده  جمع خود  در که افتاد ارای به نگاهش

 کردنش آرام یبرا و بود ستادهیا مقابلش که سرهنگ

 ... کرد ینم ییاعتنا زد ی م حرف او با

 

 ! کردن؟ تتونیاذ: دیپرس رهاورد گوش کنار آرام

 

  منظورش ی  متوجه فورا   او پرسش   لحن   از رهاورد

 !نه ی اونطور ! نه..ن: گفت و شد

 

 نیماش به خسته و نشسته خون  به چشمان با کوروش

 و کرد  نگاه بود نشسته آن درون عامر  که سیپل

 کوروش؟: گفت دیترد با رهاورد

 

 ! جان؟_

 

  گهید پسر و دختر یکل میبود ما که ییاونجا ..اونجا_

 !بودن هم

 



 !خب؟: گفت کنجکاو کوروش

 

 به یعنی! بودن ارای مثل همشون کنم  یم فکر من_

 یبعض حاال ای رونیب زدن خونه از بهتر یزندگ دیام

 در ناکجاآباد از سر و نداشتن یا خانواده  هاشونم

  و خورونن یم مواد ی  بسته بهشون  اونجا! آوردن

  عذاب من..من! کنن دفع تا  آب اونور فرستنشون یم

 ...نگم یزیچ اگر رمیگ یم وجدان

 

  بهم یبینانج و رذالت همه آن از داشت کوروش حال  

 !وجدان  یب فیکث مردک..خورد یم

 

 !خوروندن مواد هم ارای به: گفت بغض با رهاورد

 

! ابوالفضل ای: گفت ی نگران و وحشت با کوروش

 !بدنشه؟ یتو االن..ا

 

 بود بسته را شیگلو راه که یدیشد بغض با رهاورد

 ! کرد  دفع..نه: گفت



 

 ف یتعر کوروش یبرا را موضوع سربسته

  رو آمبوالنس: گفت و آمد سمتشان به  سرهنگ..کرد

 یا پاره یبرا انشاهللا کامل یبهبود از بعد..میکرد خبر

  میخواه خدمتتون در پرونده لیتکم و حاتیتوض از

 !بود

 

  لحظه هر دستش درد و بود حال یب نکهیا با رهاورد

  فکر که هست یموضوع: گفت تعلل بدون شد یم بدتر

 !باشه بهتر بگم االن اگر کنم یم

 

 !دیبفرمائ: گفت کنجکاو و یجد یلحن با سرهنگ

 

 ها آن خوراندن و مواد و مکان آن موضوع رهاورد

  دیتون یم: دی پرس سرهنگ و کرد فیتعر را ها بچه به

 !د؟یببر مکان به رو ما

 



 یمیتا به توجه با یول بودن بسته رو چشمامون! نه_

  دور نجای ا از یلیخ بگم تونم یم میبود راه یتو که

 !قهیدق 20 حدودا  ..نبود

 

 ها آن به  یز یچ و رفت  سربازان سمت به سرهنگ

  خطاب و برگشت  ها آن سمت  به دوباره سپس..گفت

  تا میریبگ اعتراف خودش از دیبا: گفت رهاورد به

 که دیباش داشته یا نشونه شما اگر! بده لو رو مکان

 ...کنه راحت رو  ما کار کمی

 

  یها یکینزد : گفت و دیپر  سرهنگ حرف انیم ارای

  مرغ دی شد یبو..یبو..فاصله نیم 5 دیشا..اونجا

 ! یمرغدار یبو  مثل! ومدیم

 

 درست..بله بله: گفت ارای  حرف از قیتصد به رهاورد

 !  گه یم

 

 با تا شد دور ها آن از یکم و داد تکان ی سر سرهنگ

 ...ردیبگ ارتباط مرکز



 

 ! کنه؟ یم درد شکمت: دیپرس ارای به  رو کوروش

 

 کوروش که داد تکان یسر خجالت و یشرمندگ  با ارای

 حالتون..مارستانیب  ببرم دیبا رو دوتا شما: گفت

 ! ستین زونیم

 

 بذار..ستین راحت وجدانم من: گفت اصرار با رهاورد

  ایطفلک اون..میبکن ها بچه اون به یکمک میبتون دیشا

 ! خوردن بیفر

 

  یکمک چه شما من ز  یعز آخه: گفت یآرام به کوروش

  یگفت رو یدونست یم که یزیچ اد؟یبرم دستت از

 نیا..نهیبب دستتو دکتر میبر دیبا االن! سهیپل با شیباق

 بند هی که اومده سرش یی بال چه نمیبب میببر رو بچه

 نایا دست از فعال ما راحت التیخ! شکمشه به دستش

  لیتعط مونو یزندگ و کار دیبا گهید..میندار یخالص

 ! پاسگاه و دادگاه میبر روز هر میکن

 



 ... دی رس آمبوالنس  بعد قهیدق چند

 

 و کوروش یبازو کردن چک از پس امداد یروها ین

 یمهم زیچ ایگو..کردند پانسمان  را ر،آنیت آوردن در

 ... بود نرفته فرو بازو داخل به یل ی خ ریت و نبود

 

 ...بروند مارستانیب به که  داد تیرضا رهاورد باالخره
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 مدت   کی اگر که گفت او دست کردن چک از پس دکتر

  ینم مراجعه مارستانیب به و گذشت یم  یگرید کوتاه  

 یم فرا را  بدنش سرتاسر یدیشد عفونت قطعا کرد

 ! گرفت

 



 عفونت   فروکش   یبرا یسرم و گرفت گچ را انگشتش

 ... کرد وصل او به بود شده دچارش که یفیضع

 

  را سالمش دست و بود بسته فرو چشم درد  با رهاورد

 ...بود گرفته اش  یشانیپ به

 

 و ستین یمهم موضوع که بود گفته ارای پزشک  

 در رحم و شکم بودن حساس  و انهیماه عادت بخاطر

  اند آمده بوجود یشکم د  یشد یدردها نیدوران،ا نیا

 ... شد خواهند  رفع استراحت یکم با و

 

 و دیکوب یم  پا نیزم یرو داغان یاعصاب با کوروش

 ستادهیا محوطه رونیب..کرد  یم یخودخور درون از

 از را ایک جواب دیکش ی م گاریس که همزمان  و بود

 ... داد یم تلفن پشت

 

 !خوبه؟ حالشون_

 

 !دینباش نگران..خوبن_



 

 دندیشن یم هم هیبق و بود کری اسپ یرو شیصدا ایگو

! خوبه؟  ارای خوبه؟ رهاوردم پسرم: گفت شهال که

 !میایب ما د؟یمارستانیب کدوم

 

 همزمان و کرد خاموش شی پا ریز را گاریس کوروش

! خوبن:  گفت داد یم  رونیب ینیب از را آن دود که

 تمومه،بعدش کارمون  با  یتقر ما دیایب  ستین یازین

 ! خونه میایم

 

 ... داد یدلدار را او یعل و  گرفت سر از را هیگر شهال

 

  ما بگو هست یکار اگر کوروش داداش: گفت نیروژ

 ! میبد انجام

 

 ! رمیبگ بگو دارن اگر مارو دارو آره: گفت نیراد

 



  یزیچ! ندارم که تعارف.. ها بچه نکنه درد دستتون_

 خود  ی داروخونه  از داروهاشونم..ندارن ازین

 !گرفتم مارستانیب

 

  حال نکهیا از ها آن به دادن خاطر نانیاطم از پس

 به و کرد قطع را است،تماس خوب ارا ی و رهاورد

 ...برگشت مارستانیب داخل

 

 و بود خواب که دنشید با..زد سر ارای به ابتدا

 از و گرفت ینفس بود گذشته شتریب نصف از سرمش

  اتاق سمت به  سپس بست را در آرام و شد خارج اتاق

 بود دهیخواب ی خستگ از زین  او که رهاورد

  چشم ری ز که دهینخواب مدت چه نبود معلوم..رفت

 ! بود کرده پوف شیها پلک پشت و افتاده گود شیها

 

 در و نشست بود اتاق ی گوشه که یا  کاناپه یرو

 همش یحاج» بود زده  اس ام اس که ایک جواب

 فعال» نوشت کنم؟« کاریچ رهیگ یم  یرو  خبرتون

 !«کنم فیتعر براش خودم تا نگو  یزیچ



 

 ...دیپر ترس با درجا و کرد یا ناله خواب در رهاورد

 

  یرو کنارش و کرد تند پا سمتش به ع ی سر کوروش

 یتیتقو که  شیها سرم  از یکی..نشست تخت ی لبه

 از را سرم  سوزن اطیاحت با و آرام..بود شده تمام بود

 ... دیبوس را اش قهیشق کنار و کرد  خارج دستش

 

 !بود اونجا ایدر:  گفت رهاورد

 

  پنبه و انداخت آشغال سطل در را سرم سوزن کوروش

  اش یزیخونر یجلو  تا گذاشت رهاورد  دست یرو را

 !گفت؟ یچ: دیپرس حال  یب یچشمان با..ردیبگ را

 

 چند به خاطرش و کرد ی اخم او یادآوری  با رهاورد

 ...برگشت قبل ساعت

 



  خواب در که ارای سر و بود دهیکش دراز تخت یرو

 ناگهان..بود اش نهیس یرو بر برد یم سر به یقیعم

 به گرد یچشمان با شوکه..شد وارد ایدر  و باز اتاق در

 ...کرد نگاه او

 

 ! زی سورپرا: گفت یظیغل پوزخند  با ایدر

 

 ... تو : گفت تعجب با و رفت درهم شیها اخم

 

 !من آره: گفت یکج لبخند با ایدر

 

 ! آشغال_

 

     🪐 

        هشت_پنجاهو _چهارصدو_پارت #

 458_پارت #

 

 



 تو به یبیب! آ: گفت و دی برچ لب یشینما..دیخند ایدر

 یادا خوب که زرگر صادق  یجلو! حرفا  نیا ادینم

 ! یآورد یم در زبونو و سر یب و مظلوم یعروسا

 

  باورم: گفت و دیکش هم در چهره انزجار با رهاورد

  مثل رو همه که متاسفم برات! یباش لجن انقدر شهینم

 !ینیب  یم کلک و باز حقه خودت

 

 ! بدبخت دزد   شوهر  باش متاسف  خودت  یبرا_

 

 من خوبه؟ حالت  تو؟ یگ یم یچ: گفت شوکه  رهاورد

 نیبود جادوگرت مادر اون و تو نیا بودم کوروش زن

 ! نیدیکش گه به منو یزندگ که

 

  یارزون شوهرت! حاال نزن حرص: گفت خنده با ایدر

  شوهرت که  یسهم..خوام  یم سهممو فقط من! خودت

  پول دوزار و دیخر من زبون و سر یب پدر  از زور به

 ! انداخت دستش کف

 



 سر یآرام به..کرد نگاهش یسوال و گنگ رهاورد

  حرص با..برخاست  جا از و گذاشت بالش یرو را ارای

 ؟یسهم چه ؟یزن یم حرف   یچ راجب: گفت خفته

 

:  گفت شدند یم دهییسا هم  یرو که ییها دندان با ایدر

  کوروش اما داشت سهام شرکت  اون یتو هم من پدر

 و کرد یزرنگ خالص سود   شده شرکت دید یوقت خان

  حقمو تا نجامیا من حاال! درآورد بابام چنگ از سهامو

 ! رونیب بکشم حلقومتون از

 

 ده؟یخر بابات از سهامو اون کوروش ی گ ینم مگه_

 !دهینکش که  باال مالتو ؟ی درآوردن چنگ از چه گهید

 

 قبل تا..بود تو ریتقص اونا ی همه! شو خفه تو_

 یم تیاهم من به اون یبش شیزندگ وارد تو نکهیا

 یوقت یول..گرفت یم مشاوره کارها یتو پدرم از! داد

! نبود بابام  با یهمکار  به حاضر گهید ی حت یاومد تو

  خوب کی شر اگر» که بود نیا هم مسخرش هیتوج

 !« گرفت یم  خودش واسه  یکی خدا بود



  

  یم نگاه او یها ولز و جلز به حرف یب رهاورد

 ... کرد

 

! بودم کوروش عشق من:  گفت انیع یحسادت  با ایدر

  بزرگ او یپا یرو..گذروندم اون با  رو میبچگ من

  اونو دست مدرسه راه   تو..دمیکش قد اون با..شدم

 از! بشم رد ابونیخ بزرگ یها جوب یرو  از تا گرفتم

!«  یکوروش یبرا تو» خوندن گوشم تو  همه یبچگ

  و یشهرباز برد منو حقوقش  نیاول با که بود اون

 دارم یوقت بود مراقبم که بود اون! دیخر یبستن برام

  حاال! نشن ی زخم پاهام و دست کنم یم  یباز سرسره

 !تو؟ ای من  ده؟یدزد ویک مال   یک ؟یچ

 

 ی م او ی خاطره و حرف هر با  رهاورد قلب

 ی ها حرف که بود انصاف یب  چقدر..سوخت

 !کرد ینم تمام  را سوزناکش

 



 وقت   کل  ینبود شیزندگ تو یلعنت ی تو  یوقت تا_

  یتو اونو المیخ تو که  یمن..بود من  یبرا کوروش

 عروس لباس نیباتر یز یتو  رو خودم و یداماد لباس

 تموم حضورت با تو یول! کردم یم تصور ایدن

 ! یلعنت یتو! یکشت  منو یآرزوها

 

  یاشک یچشمان و لرزان یقفل،دستان یفک  با رهاورد

 ... کرد ی م نگاه او به

 

 یول! وقته یلیخ..گذشتم کوروش از من!  نترس یول_

  ویکی نیا گرفت مویچ همه!  گذرم ینم شرکتم سهام از

 ! نه

 

  نه؟ ای زمیبر  کوروش به  زهرمو دیبا: گفت پوزخند با

 

  به ینگاه با  که رهاورد مقابل دهیدر یچشمان  با ایدر

 و کرد علم قد بود رهیخ  او به یعصب و  نشسته خون

  بال بال یاونطور نمیب یم یوقت! شد خنک دلم: گفت



! ادیم جا حالم ستین بند یی جا به دستش یول زنه یم

 ! شه  یم کوک فمیک

 

 و کرد بلند  دست تیعصبان با و کنترل یب رهاورد

 ...خواباند ایدر  ی گونه یرو یمحکم یلیس

 

  یا ناله با ارای و دیچیپ اتاق در یلیس یصدا انعکاس

 که بود نزار و فگار آنقدر اما دیغلت تخت یرو کوتاه

 ...نشد داریب

 

: زد لب پوزخند با و گذاشت گونه یرو را دستش ایدر

 ! ارهیپت

 

 از و زد رهاورد  ی گونه به را ترش محکم یلیس و

 ... شد خارج اتاق

 

  یبرا شی صدا درون درد با را ایدر یها  حرف تمام

 یم اشک گوله گوله  و کرد یم فی تعر کوروش

 ... ختیر



 

 کرده مشت را  دستانش یدیشد تیعصبان با کوروش

 تیعصبان از دورگه ییصدا با..دیپر یم  پلکش و بود

 !دختره؟ کجاست االن: دیپرس

 

 !دونم ینم..ن_

 

 که لشیموبا  به و دیکش شیموها در ی دست کوروش

 !  بود ایک..کرد نگاه خورد یم زنگ مدام

 

  یپرستار Station به بدهد را تماس جواب  آنکه یب

 سرمش گفتند که شد ایجو  را ارای حال دوباره  و رفت

 ... شده بهتر حالش  و است داریشده،ب تمام

 

 شی پ صورتحساب پرداخت از پس و رفت صندوق به

 ...رفتند ارا ی اتاق سمت به هم با و برگشت رهاورد
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 کنار بودند پخش بالش یرو که را او یموها  رهاورد

 !؟یدار درد خوبه؟ حالت: گفت و زد

 

! بهترم: گفت و داد تکان نیطرف  به یسر ارای

 !؟یزد زنگ بهشون..ب

 

 !  بودن نگران: گفت  آرام کوروش

 

 !دونه؟ یم  مرادمم بابا_

 

 تیعل بابا: گفت و داد تکان  دیتائ به ی سر کوروش

 !گفت بهش

 



 را دستش رهاورد  که کرد نگاه رهاورد  به نگران ارای

 و نترس،من اصال! قشنگم نباش نگران: گفت و فشرد

 ... می کنارت کوروش

 

 !کوروش؟ نه مگه: داد ادامه کوروش  به رو

 

  از و داد تکان  دیتائ به ی سر یآرام لبخند با کوروش

 ... شد خارج اتاق

 

  کمک با و کرد عوض  را  ارای یها لباس رهاورد

 ... شدند خارج مارستانی ب از کوروش

* 

  رهاورد..گذشت یم خانه به ورودشان از یساعت مین

 و داشت آغوش در محکم و سفت را نی دلو هم هنوز

  ناخودآگاه شی ها اشک..دیبوس یم را صورتش و سر

 ...دیچک یم شی ها  گونه یرو

 



 تنها و زد ینم حرف یکس با که را ارای،یعل و شهال

 و بودند نشانده خودشان نیبود،ب رهی خ یا نقطه به

 ... داشتند او با کردن برقرار ارتباط در یسع

 

  ینگران با ایک و رفت یم رو قدم یکالفگ با کوروش

 ... بود رهی خ ارای به

 

 یم را اش شانه بودو نشسته رهاورد کنار شبنم

 ...دیمال

 

  او به یهمگ یا  لحظه کوروش لیموبا زنگ  یصدا با

 ینفس صادق حاج نام دنید با کوروش..شدند رهیخ

  را تماس رفت یم بالکن سمت به که همزمان و گرفت

 ...کرد برقرار

 

 !یحاج سالم_

 

 !خوبن؟ ها بچه خانم ؟یخوب باباجان سالم_



 

 !؟ی خوب شما! بوسن دست! بابا حاج  شکر_

 

 هم شقت کله برادر   اون! شدم نکران..پسرم الحمدهللا_

 یم نگران بدتر ده ینم آدم به یحساب و  درست جواب

 !کنه

 

  حاال..گذشت ریخ به فعال که بود یموضوع یحاج_

 فیتعر براتون رو در رو شاهللا ان..شه ینم که االن

 !کنم یم

 

 !بابا شدم  دلواپس_

 

  گذشت ریخ  به: گفت و داد هیتک  ها لهیم به را دستش

 ! بابا

 

  صالح وقت  هر کنم ینم  اصرار ادیز..پسرم باشه_

 !؟یندار  اجیاحت یزیچ.. بگو یدونست



 

 !مستدام تونیسا..ممنون_

 

 !خداحافظت..پسرم یباش زنده_

 

 !شما خداحافظ  _

 

  که برگردد داخل به  کرد قصد تماس قطع از پس

 با..بود سرهنگ  بار نیا..خورد زنگ تلفنش دوباره

 ! سالم: کرد  باز را تماس درهم  ییها خم

 

 بپرسم رو همسرتون حال خواستم! زرگر  جناب سالم_

 !مرکز؟ دیاریب فی تشر دیتون یم االن بدونم و

 

 یبرا فعال همسرم  حال اما متاسفم: گفت  یجد کوروش

  فردا دیبد اجازه اگر! ستین مساعد یی فضا نیهمچ

 !ارمش یب صبح

 



 !ستین ی مانع..باشه_

 

 !کرده؟  اعتراف  یزیچ  مجرم_

 

 هستن تجسس حال در ما م یت! شهیی بازجو وقت فردا_

  بودن زده حرف ازش همسرتون  که یعمارت اون تا

 موضوع  ی متوجه االن به تا اگر البته! کنن دایپ رو

 !  دهیبع خب که باشن نکرده هی تخل رو مکان و نشده

 

  فردا..شم ی نم مزاحم..خب یلیخ: گفت و گرفت ینفس

 !خدانگهدار..میهست منتظرتون

 

  تعداد   خانه،به کینزد رستوران از تماس قطع از پس

  داخل به و داد سفارش یمختلف ی غذاها نفرات

 ...برگشت
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 ~~~~~~~~ 

 

 و کرد  یط یگرید از پس یکی را دادگاه یها پله

: دیپرس و شد اش رهی خ  منتظر کوروش..آمد نییپا

 !شد؟یچ

 

 که یوحشتناک اعترافات از خراب یحال   با رهاورد

 و بود،نشست سالن در که یصندل یرو بود دهیشن

! بودن هم  گهید شاهد تا هفت ارای و من جز به: گفت

 یم و خوروندن مواد ارای مثل همشون به

 کوتاه یزمان بازه هی یتو ..آب ور   اون فرستادنشون

 آخر در و کردن یم ادهیپ روشون  عملو ن یا بار نیچند

 عنوان  به! بکن فکرشو..ها عرب به فروختنشون

 تو کنن فرار تونستن نای ا تازه! یجنس برده و کلفت

 !شدن یقربان وسط  نیا نفر ن یچند کن فکر

 



  شد یم ده ییسا هم یرو که ییها دندان با کوروش

 ! قرمساق ناموس   یب:  دیغر رلبیز

 

 !اد؟یم یک حکمش حاال؟ شدیچ: گفت و دیکش یهوف

 

 دو..بازداشته همچنان..نشده لیتکم اعترافاتش هنوز_

 !داره  دادگاه دوباره گهید ماه

 

 دندان با را نشییپا لب پوست ریدرگ یفکر با کوروش

 ... کند یم

 

  خونه برسونم رو شما!  کجاست؟ ارای..خب  یلیخ_

 افتاد اتفاقا اون که قبل ماه کی از..شرکت برم خودم

 !نبودم کار سر   آدم مثل روزشو هی

 

 !باشه: گفت و داد تکان یسر  رهاورد

 



 ی تقه و رفت  بود راهرو در که ییدستشو سمت به

 رونیب آن از  سیخ یصورت با ارای..زد  آن به یکوتاه

  محبت با و دیکش او صورت به یدست رهاورد..آمد

  زم؟یعز  یخوب: دیپرس

 

 !دمیترس فقط..ف: گفت لکنت با و داد تکان یسر ارای

 

 چرا: گفت  و کرد حلقه کمرش دور  دست رهاورد

 ؟ی دیترس یچ از برم؟ قربونت

 

  یحرفا!بشه نایا از تر..بد یلیخ..خ..تونست یم..م_

 !؟یدیشن..رو دختره اون..ا

 

: گفت و گذاشت هم یرو  پلک یناراحت با رهاورد

 دونم یم! قشنگم ینکن فکر بهش گهید کن یسع

 مسئول خودمون  آدما ما  یول سخته ی لیخ رششیپذ

  که ییدخترا اون ی همه!  میامروزمون ت ی موقع و حال

  چکسیه سر  خدا..خب یول بودن مقصر یدید تو اون

 ! نبود ظلم  همه اون حقشون ! ارهین



 

 ! بود کرده اشاره  هم ارای خود  یرفتارها به نامحسوس

 

 را بحث نکهیا یبرا و دیدزد نگاه خجالت با ارای

  جلسه نیا گفت یم مشاورم: گفت باشد کرده عوض

 !  بودم خوب یلیخ

 

 کی شی پ ارایتلخ، اتفاق آن از ماه،بعد کی نیا در

 هفته و رفت یم بود خانم  کی نباریا که دیجد مشاور

 !داشت یدرمان روان  و مشاوره جلسه دو یا

 

  باالخره..شد او کردن عوض بحث ی متوجه  رهاورد

 اگر یحت!  نداشت دوست را شدن سرزنش چکسیه

 !  بوده او از اشتباه که باشد کرده قبول

 

  ایب حاال..زمی عز خداروشکر: گفت و داد تکان یسر

 !خونه ببرتمون کوروش که میبر

 



 و بودند نشسته نیماش در ینفر سه  بعد  قهیدق ده

  رهاورد..کرد  یم یمشغول،رانندگ یفکر با کوروش

  پدربزرگت به: دیپرس ارای به رو و نشست کج یکم

 !؟یمون یم من شیپ هفته آخر تا یگفت

 

: گفت آرام که کرد نگاه ارای  به نهیآ داخل از کوروش

 بگم یهرچ..نداره یکار بهم اصال گهید خدا بنده! آره

 ! کنه یم قبول

 

  و بود دهید را او ُمراد که افتاد قبل ماه  کی به ادشی

  چارهیب رمردیپ چقدر! کرد یم هیگر  زن کی مانند

 ! شد تیاذ

 

 لحن با رهاورد..کرد توقف خانه یرو به  رو کوروش

  یزیچ صبح از! ؟یخور  ینم نهار: گفت ینگران

 برو بخور،بعد لقمه دو الاقل  باال میبر ایب..ینخورد

 !پخته غذا مامانم..کار سر

 



  خورم ینم:  گفت و داد تکان نیطرف به ی سر کوروش

 !دی باش خودتون مراقب ..زمیعز

 

  به یبهار باد کی  یخنکا به ینیدلنش  لبخند رهاورد

 را َمردش ی گونه تعشق با و شد خم.. دیپاش شیرو

  یپا به پا را ماه کی نیا تمام که یمرد همان..دیبوس

 !  بود کرده یط را دادگاه یها پله او

 

  را شیموها و زد شیرو  به یا خسته لبخند کوروش

 ...دیبوس
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  نگاهش کوروش شود ادهیپ نیماش از کرد قصد تا ارای

 هی خوام یم بمون لحظه هی  شما جان ارای: گفت و کرد

 !یکن نصب برام  بدم شنیکیاپل



 

 رم یم من پس..خب یلیخ: گفت ال یخی ب رهاورد

 ! خداحافظ..باال

 

 !زمیعز سالمت به_

 

 ... شد  ساختمان داخل و داد تکان  یدست رهاورد

 

 هیاَپ چه: گفت و دیکش یجلو را خودش یکم ارای

 !نمیبب عمو؟

 

 !گفتم دروغ: گفت و دیگز لب کوروش

 

 !چرا؟: گفت متعجب ارای

 

 من ارای: گفت  و برگشت  سمتش به تیجد  با کوروش

  باهات ادیشه دونم یم!  خوندم رو تاپت لپ یامایپ

 !کرده کاریچ



 

 با..افتاد تند  دور یرو گنجشک جوجه  مانند ارای قلب

  کوروش یجد  چشمان به زدند یم دودو که یچشمان

 نداره وجود  دنیترس یبرا یلیدل: گفت او که کرد نگاه

 ونیم در  پدربزرگت با  رو مسئله نیا من! زمیعز

 !گذاشتم

 

 یجلو را دستانش و گفت «یهع»  ترس با ارای

: گفت یگر تی حما لحن  با کوروش که  گرفت دهانش

 بد برخورد اصال پدربزرگت..شما بده گوش! من ز  یعز

  نیا کنه یم  یسع گفت بلکه! نداد نشون یرمنطقیغ و

 و سر یب و دردسر یب خودشون نی ب رو موضوع

  ادیشه حساب هم حتما   و ینش تیاذ تو تا کنه حل صدا

 ! رسه یم رو

 

  ریز به سر  نبودند کنترلش تحت که ییها  اشک با ارای

 یحت من! زمیعز میکنارت ما: گفت کوروش که انداخت

  پدربزرگت یول نگفتم رو موضوع نیا  هم رهاورد به

 یزندگ اون ی خونه یتو  تو چون! بدونه که بود ازین

 تو ی  بچگ از اون! نطوریهم هم ادیشه و یکن یم



  خطاهاش راجب دونسته یم چون کرده یم سواستفاده

 که بفهمه یوقت یول! یگ ینم ی زیچ یکس به

 کار حساب شده دار  خبر موضوع  از پدربزرگت

 !ادیم دستش

 

 ...تو..عمو: گفت دواریام یچشمان  با ارای

 

 کجا از..از: گفت و کرد رهیدستگ بند را دستش

 !؟یدیفهم

 

 تو که شیپ ماه کی: گفت و گرفت ی نفس کوروش

  ها  چت و ها امیپ تا قمیرف به  سپردم تاپتو لپ زد بتیغ

  رو دستگاهت ی شده پاک اطالعات ی همه  خالصه و

 منم و بره یم یادیز زمان نکاریا گفت بهم ..برگردونه

 داتونی پ  زودتر خداروشکر خب یول  کردم قبول

  نکهیا تا  نبود تاپ لپ به حواسم اصال من..میکرد

  گفت یشرمندگ یکل با و  گرفت تماس روزید دوستم

  اون یامایپ فقط! برگردونه رو اطالعات تونسته تازه

  کرده فی تعر  اونجا تو که خوندم رو ایلیام دختره

 ! کرده یم کاری چ باهات ادیشه یبود



 

 نیا شه یم..م: گفت بغض با و انداخت  نییپا سر ارای

 !؟ینگ یکس به بمونه؟ خودمون نیب موضوع

 

  نانیاطم لحن با و کرد نگاهش گر تی حما  کوروش

 ! شه یم: گفت یبخش

 

 برو: گفت و زد ارای خجل نگاه به یچشمک

 ...وروجک

 

 نیبهتر که یانیجر در: گفت یآرام لبخند با ارای

 ؟ییایدن  ی شوهرخاله

 

 و دیکوب او مشت به را مشتش طنتی ش با کوروش

 !میمخلص: گفت

 

 ~~~~~~~~~~~~ 

 



  کف که بهراد یخون یشانی پ به منقبض  یفک با یسام

  زد یم زار  سرش یباال شیستا و بود افتاده خانه

 ...بود رهیخ

 

 ییغوغا دلش درون و دیلرز یم درون از زانوانش

  شده..شده دعواشون: گفت ضجه با  شیستا..بود

  سمت گرفت تفنگشو..ت..نییپا اومدم دمیترس من..بود

 ! سامان

 

  شیستا به بودند خون در غلتان که یچشمان با یسام

 شیبرا را اتفاقات  هیگر با و بود شده جمع خود در که

 ... کرد نگاه کرد یم فیتعر

 

 سمتم برگشت..بابا..ب..زدم..ز  غیج من..م_

 !سرش تو دیکوب گلدون با سامان..که

 

  هق هق با شیستا..زد  یشانیپ به را دستش یسام

 نه؟  ُمرده..مُ : گفت
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 و گرفت را 110 ی شماره  منقبض  فک با یسام

 . ..داد گزارش را موضوع

 

 آغوش در را او و رفت شی ستا سمت به

 را چشمانش افتاد سعداله به که نگاهش ..دیکش

 سعداله..سوخت یم شیستا حال به شتریب دلش..بست

  پدر شیستا یبرا باشد بوده یمضخرف آدم که هرچقدر

 ... بود شده م یتی او مثل هم خواهرکش حال! بود یخوب

 

 با..داد نوازش را  شیموها و دیبوس  را سرش

 با و گرفت را او ی گونه ی رو اشک دستش انگشتان

 االن یداداش بپوش لباس برو: گفت گرفته ییصدا

 !ادیم سیپل

 



 دراز اتاقش تخت   یرو که شبنم تلفن لحظه  همان در

 ...برداشت را تلفن غرغر  با..خورد زنگ بود دهیکش

 

 بله؟ _

 

 ! شبنم_

 

 یصدا توانست یم مگر..شناخت را او یصدا درجا

  نشناسد؟  را او

 

  من..م: گفت یا دهیترس لحن با پدرام که نزد یحرف

 !شبنم کشتم آدم  من! کشتم آدم

 

 یرو بودند زده رونیب حدقه از که یچشمان  با شبنم

 !الو؟ پدرام؟ یگ یم یچ: گفت و  نشست تخت

 



  با منو خواست یم..م! کشتمش! کشتم رو سعداله_

! سرش تو زدم گلدون با منم..منم بزنه تفنگ

 !مرده دونم یم من آره..آره..مرد

 

 ... زد یم حرف نیگو یم انیهز که یکسان هیشب

 

 !رم یم دارم من! ترسم یم من شبنم_

 

 تو؟ ییکجا: گفت لکنت با..بود مانده شوکه شبنم

 

ت یلیخ: گفت سوالش به توجه  یب پدرام ! دارم دوس 

 یم! دمیبر منم! خستم منم خدا به میباش هم با که نشد

  یم..فتمی ب پات به خواستم یم..شتی پ  امیب خواستم

 یعرضگ یب..کردم غلط خوردم گوه بگم خواستم

 رحم بهم کثافت ی سعداله اون..اون یول..کردم

 از فقط  من..من..بزنه  تفنگ با منو خواست ..نکرد

 ...برم خوام یم! کردم دفاع خودم

 



 ؟یبر یخوا  یم کجا: گفت یاشک یچشمان  با شبنم

 !پدرام؟

 

 !زدنات صدا  نطوریا یبرا بود شده تنگ دلم! جان؟_

 

 ؟یبر ی خوا یم کجا: گفت بغض با

 

 !دونم ینم..دونم ینم_

 

 ! دم  یم جا هی بهت..گم یم بهت که ییجا ایب_

 

 !بگو..ب: گفت دیترد با پدرام

* 

 ییرایپذ سالن سمت  به و بست را  اتاق در شبنم

 ...رفت

 

 !د؟یخواب شدیچ: گفت و برخاست جا از لبخند  با نیحس



 

 کاناپه یرو مقابلش و داد تکان یسر شبنم

  کاریچ یخوا یم: دیپرس  اطیاحت با ن یحس..نشست

 !؟یکن

 

 کارم دونم ینم..دونم ینم: گفت و دیگز لب شبنم

 ! نه با درسته

 

 !بوده خود از دفاع..نداشته یریتقص اونکه_

 

 ! شاهد؟ کو_

 

 ! افتاده یاتفاق چه دهید بوده که دخترش_

 

 ! ؟یچ نداد شهادت پدرام نفع به اگر_

 

 انصاف یب  دیبا یلیخ: گفت و داد تکان یسر نیحس

 !دیلرز یم یچ مثل ما چشم  یجلو چارهیب نیا! باشن



 

 آن در پدرام که یاتاق ی بسته در به غم با شبنم

 ... شد رهیخ  بود دهیخواب

 

  رهاورد و  او مشترک همکار و دوست که نیحس با

  بود کرده لطف نیحس که البته..بود کرده هماهنگ بود

 !گذاشت پدرام اریاخت در را  اش خانه و

 

 و فشرد هم یرو را شیها  پلک تشکر  یرو از شبنم

 دونمینم! یگذاشت کار معرفت یلیخ  نیحس: گفت

 ! کنم جبران یچطور

 

  شبنم سمت به را دستش کنار کوسن یشوخ  با نیحس

 !انقدر نگو مضخرف: گفت و کرد پرت

 

 تکان یسر و دیقاپ  هوا یرو از را کوسن شبنم

 و نداشت  یخبر هم یسام از..زد یم شور دلش..داد

 !بود او شیپ دلش
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 !راسته؟! دهیرس گوشم به ییزایچ هی: گفت نیحس

 

 !؟یچ: دیپرس  یجیگ با شبنم

 

 !عامر و رهاورد راجب_

 

 یعوض  کهیمرت! آره: گفت و داد تکان یسر شبنم

 !  درومد آب از یجونور  عجب

 

 باعث من..کنه لعنت منو  خدا: گفت تاسف با نیحس

  ترسناک  یها میگر ی مسابقه اون تو رهاورد شدم

 !گه ید بود اونجا از ییآشنا باب..کنه شرکت

 



 هدفش اصال اروی نیا! چرا تو بابا نه: گفت شبنم

  شوهر   که کوروش شرکت هدفش..نبوده رهاورد

 از شرکتو ترفند نیا با خواست یم! بود باشه رهاورد

 !ارهیدرب  چنگش

 

  با رها دمیفهم یوقت خورد فر پشمام یول: گفت نیحس

  ی پروژه سر! داشته یا گذشته داره شرکت اروی اون

 یلیخ..بودمش دهید شرکتش میبود رفته که یعکاس

  یجلو راجبش  ها بچه با چقدرم..بود پی خوشت هم

 ! میدیخند و  میگفت پرت و  چرت  رهاورد

 

 !هیخود رهاوردم! بابا کن شل: گفت الی خیب شبنم

 

 ادیز: گفت اتاق در به دوباره ینگاه با و گرفت ینفس

  راحت شد درست که رفتنش یکارا..مونه ینم نجایا

 !یش یم

 

  یم من  ریبم  برو بگو  تو! گهید نگو چرت گفتم_

 !رمیم



 

 !ری بم برو_

 

 یجد تو گفتم  یزیچ هی من حاال: گفت و  دیخند نیحس

 ! رینگ

 

 !  نی حس برم من: گفت و داد تکان یسر شبنم

 

 ! هست حواسم من نباش هم شازده نیا نگران ..یاوک_

 

 از و زد او یبازو به یدست  تشکر ی نشانه  به شبنم

 ... شد  خارج خانه

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 مدت نیا شیستا..گذشت یم سعداله مرگ از هفته دو

 وقتش اکثر شبنم و کرد یم یزندگ یسام ی خانه در



 پدرام،که به  یسر هم آن نیماب و گذراند یم او با را

 ... زد یم بود نیحس ی خانه در

 

 یکل روز هر  شبنم و بود پدرام دنبال به کماکان سیپل

 خود حال به را پدرام توانست ینم..دیکش یم استرس

 ردیبگ دهیناد او به نسبت  را احساساتش اگر..کند رها

 در دوست کردن رها و بود دوست کی مثل  شیبرا او

 ! نداشت ییجا  شبنم قاموس

 

  حرف یریتصو  رهاورد با و بود نشسته کاناپه یرو

 و کرد  جا  لیموبا قاب در را َسَرش  نیراد..زد یم

 ! امشب؟ یاینم..شبنم: گفت

 

  امیب کجا بابا نه: گفت و زد عقب را ش یموها شبنم

 ! من؟

 

 رو پسره ُرس یعنی: گفت  طنتیش و خنده با نیراد

 که بود طرحه نیا! ایخواستگار ادیب گذاشت بعد دیکش

 ...بگذرونه ستانیس رفت یم دیبا



 

 را اش جمله نیراد که داد تکان دیتائ  به یسر شبنم

 آقا..کرده یخواستگار  اونجا ازش پسره: کرد لیتکم

  غی ج..آبرو یب هم ما خواهره نیا نهینب بد روز چشمت

  ییهاوا و  یقنار ریجزا رن یم ملت که کرد یم غیج

 ! دهکوره و ریکو و کوه تو تو کنن یم یخواستگار 

 

 لب و دیخند او ی بامزه لحن به غش غش شبنم

 چقدر پسره نیا موندم من: داد ادامه نیراد..دیگز

! کنه ینم فرار من یروان خواهر دست از که اُسکله

 !گرفتم ی نم نویروژ اهیس سال صد بودم من خدا به

 

 ! نویروژ داره دوست خب! یاله: گفت خنده با شبنم

 

 گهید بسه: گفت و داد هل عقب به را  نیراد رهاورد

 !نباش زنک خاله گم یم بهت یه  ! یداد آمار

 

 یا وهیم ظرف از یبیس و  انداخت باال یا شانه نیراد

 ...برداشت بود کرده حاضر شب ی برا شهال که



 

  یغایج غ یج قسمت نیا البته: گفت خنده  با رهاورد

  فقط چارهیب خواهرکم! ها کرده اضافه خودش  نویروژ

 ...ق کمی

 

  طرز به  را او ی جمله و دیپر حرفش وسط نیراد

 !کرد ُچس کمی فقط: داد  ادامه یگرید

 

 با..رفت نیراد به یا غره چشم  رهاورد و دیخند شبنم

 هم کوروش! طالعمونه تو ما کنم فکر: گفت لبخند

 ! بود کرده یخواستگار کوه یرو من از بار نیاول

 

  مایهواپ هی من پس: گفت خنده غش غش با نیراد

 !کنم یم یخواستگار   زنم از افق تو کنم یم هیکرا

 

 و دندیخند  او یها یباز لوده به رهاورد و شبنم

 یجد کلمه دو خوام یم گهی د برو پاشو:  گفت رهاورد

 ! بزنم حرف

 



 اتاق سمت به و  انداخت باال یا شانه نیراد

 ! خوبه؟ یسام: دیپرس آرام رهاورد..رفت

 

 ینم : گفت و داد رونیب را نفسش آه با شبنم

  آدم دیبا کردم یم فکر قبال! داره تو  یلیخ..دونم

 ... کردم یم اشتباه انگار  یول باشه ییبرونگرا
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 !؟یدار یخبر  پدرام از_

 

 ینامحسوس لرز که ییصدا با و دیدزد نگاه شبنم

 !هیمتوار گن یم! نه: گفت داشت

 



 به که بود نگفته..بود نزده حرف یکس با  پدرام راجب

 او به بودنش یفرار و شدن پنهان در  و داده پناه او

 !کند یم کمک

 

 یم پدرام یبرا دلش..کرد ینُچ یناراحت با رهاورد

  کیبکن، را فکرش..است نامرد یزندگ  چقدر..سوخت

 در و بشود تیآرزوها و  آمال تمام قاتل بهراد مثل آدم

 ! ی شو  شناخته او  قاتل تو آخر

 

 به یسر و کرد قطع را تماس زدن حرف یکم از بعد

 ... زد بود خواب اتاقش در که شیستا

 

  ی خانه بالکن سمت به  و بست یآرام به را اتاق در

 یصندل یرو و گذاشت باز  را بالکن در..رفت یسام

 گفت او به و گرفت را نیحس ی شماره..نشست

 ... بدهد پدرام دست به را لیموبا

 

 !سالم_

 



 ! ؟یچطور.. سالم: گفت و گرفت ینفس

 

 !باشم؟ چطور: گفت حوصله یب پدرام

 

 !؟یندار الزم  یزیچ.. شتیپ امیب نتونستم امروز_

 

 !؟یار ی سام شیپ_

 

  جوابش در چه دانست ینم..ماند رو  به رو به مات

 ! دیبگو

 

 که یمن به یبد حیترج اونو  یدار حق! یدار  حق_

  خواست بدون اونم آدما کشتن به شدم نینفر انگار

  من! سعداله بعدش کشتم سامانو زدم اول! خودم

  برات یدار حق! ینخوا منو یدار حق! شدم نینفر

 ! نباشم مهم

 



  خونه  اون یتو االن دادم ینم تیاهم  بهت اگر_

 ! ینبود

 

  و بود آمده خانه به خبر یب که یسام به حواسش

  کریاسپ یرو را تلفن..نبود بود ستادهی ا سرش پشت

 با را سرش..کرد پرت زیم یرو را آن و گذاشت

 به من کمک! پدرام! کن گوش: گفت و گرفت  دستانش

!  ستین باشه یدار دوست  تو که یزیچ اون  َسر   از تو

 کی عنوان به یمهم برام چون کنم ی م کمک بهت

  یکارا دارم! شناختمش یم قبال   که یکی! دوست

  یرفتن گهید روز  سه دو تا  ینها..دم یم  انجام رفتنتو

 ! یهست

 

 !رم ینم: گفت  فیضع ییصدا با پدرام

 

 به رو به بودند شده مشت که ییها دست با اریسام

 سامان ای پدرام با شبنم شد ینم باورش.. بود رهیخ رو

  تمام ی هفته دو و باشد ارتباط در یگری د کوفت   هر ای

 ! است خبر یب او از که باشد دهیمال رهیش را او سر  



 

 دوباره دیترد با..دهیشن اشتباه کرد  یم فکر شبنم

 ؟یچ: دیپرس

 

!  کنم یمعرف  خودمو خوام یم! رم ینم: گفت پدرام

 رفتن دمیفهم کردم چهارتا  تا دو دو کردم فکر نشستم

 اونور برم من یکرد فکر چیه! نداره یا دهیفا چیه

 مکان؟ کو  و جا کو پول؟ کو بخورم؟ د یبا یگوه چه

  بدم؟ نجات منجالب نی ا از خودمو یک  دیام به اصال

 که ارزشه یب ی  لعنت جون هی مونده؟ برام یکس مگه

 نیا بر بنا اگر! خوامش ینم تو بدون.. خوامش ینم

 زندان رم  یشم،م خواب کارتون اونور برم که باشه

 ! هست سرم  باال یلعنت سقف هی حداقل

 

  به را چنگش و گذاشت هم یرو را چشمانش شبنم

 ن؟یهم: گفت آرام ییصدا با..برد فرو شی موها درون

 چرا یکن یمعرف  خودتو یخواست  یم اگر ؟یلعنت نیهم

 تو هفته دو یکرد کار  هی چرا ؟یکرد  خراب منو

! بگم؟ دروغ راست راست و کنم نگاه هیبق یچشا

 تو یول کردم یخودگذشتگ از یلیخ تو یبرا من پدرام



 به تو ای نداره نمک دستم  من دونم ینم!  یندار اقتیل

  اونور  یبر یتون یم  که حاال! ینشناس نمک ُکل

 یلعنت منه! دم یم خرجتو من ؟یزد جا یکن تویزندگ

 هی نه هاوس پنت حاال..رمیگ یم خونه  اونور برات

  تا باشه سرت باال یسقف هی که رمیگ یم  تیکبر یقوط

 تا..ینزن لرز  سگ زمستونم تو و ینپز تابستون تو

  با..کن یزندگ برو! دم یم  خرجتو  یریبگ کار که یوقت

 چرا! کن ازدواج..شو عاشق..شو آشنا دختر هی

 ید یم آزار منو هم چرا خودت؟ با یکن یم ینطور یا

 ! خودتو؟ هم

 

 !شبنم خوام ینم_

 

 به را تلفن یعصبان که شبنم به یدی ناام با اریسام

  صدا یب و حرف یب و کرد کرد،نگاه قطع پدرام یرو

 !بود امدهین  هرگز انگار که  یطور..شد  خارج خانه از
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 یم ور شیلگوها  با که را  نیدلو رهاورد سمت آن در

 یعل و شهال اتاق سمت به و دیکش آغوش در رفت

 با که را ها آن یصدا که شود وارد خواست و رفت

 ... دیشن زدند  یم حرف ارای

 

! زمیعز میکرد اشتباه یلیخ که می دار قبول ما_

 برات اونقدر یعل..میبود ناراحت ازت یلی خ راستش

 حرفو اون دادگاه یتو  آخر در یوقت و  کرد یدوندگ

 لیدل هم هنوز! یکرد دیناام خودت  از رو ما یزد

 میدون  ینم رو شد عوض نظرت روز اون چرا نکهیا

 گهید کردن قبر نبش! نداره هم یتیاهم گهید..یول

 !نداره یا دهیفا

 

 با و آورد نیی پا رهیدستگ ی رو از را دستش رهاورد

 نیب موضوع نیا..رفت  خودش اتاق سمت  به لبخند

 خودشان اگر شد یم بهتر..بود شهال و یعل و ارای

 ! کنند  حل را آن زین



 

 و سر او با یساعت مین و  خواباند تخت ی رو را نیدلو

 را دشیسف گردن پشت..دیخواب باالخره تا زد کله

 موجود نی چن داشتن بابت..رفت ضعف دلش و دیبوس

 مرتبه هزار  یروز را خدا اش یزندگ در یدوستداشتن

 ...کرد یم شکر

 

 امیپ واتساپ در کوروش..گرفت دست در را تلفن

 زودتر کارامو..شد تنگ براتون دلم» بود گذاشته

 !« شتونیپ گردم یبرم دارم دادم انجام

 

 دوست عشق..نشست لبانش یرو یقیعم لبخند

 و بود رفته  یکار سفر به که بود روز دو اش یداشتن

 ... بودند شده دلتنگ  یحساب

 

 شیبرا بود خواب که نی دلو و خود از یسلف عکس

 یم رو تو دلمون هم ما » نوشت آن  ریز و فرستاد

 !«پدر  یآقا خواد

 



  گر شینما  ی صفحه یرو کوروش امیپ  بعد هیثان چند

 !جان«» آمد دیپد

 

 عشق از پر  هزارجمله درونش انگار اما بود کلمه کی

  رهاورد دل و دست که آنقدر.. بود نهفته خواستن و

 ...لرزاند یم را

 

  کینزد » بست نقش صفحه یرو اش یبعد امیپ

 !«رسم یم گهید ساعت دو ی کی تا..تهرانم

 

  خودت مراقب»  کرد پیتا شوق با رهاورد

 !« دارم دوست..باش

 

 !« شتریب »من

 

  از..شد درهم اش چهره که داد قورت  را دهانش آب

 !داشت آهن طعم دهانش صبح

 



  دنید با  رهاورد..شد وارد در به یا تقه با نیروژ

 چته: گفت و کرد یا خنده  تک استرسش پر ی چهره

 ! وونهید تو

 

 کشه یم داره استرس رها یوا: گفت نیروژ

 !نیبب دستامو..منو

 

  رهاورد ی گونه  یرو را سردش دستان  و رفت جلو و

! هیعیطب نداره یبیع: گفت و دیخند رهاورد..گذاشت

 !؟ینشد  آماده چرا

 

 و گذاشت زیم یرو را  ششیآرا لوازم فیک نیروژ

 صورتم یرو خوشکل شیآرا هی اول ایب: گفت

 !ح یمل..ها نباشه ادیز..بنشون

 

 در را نازکش وریپل دیشد  یگرما احساس با رهاورد

 یصدف رنگ به ینخ یبند تاپ و آورد

 یکم و بست سرش  یباال یاسب دم را شی موها..دیپوش

 ... کرد ادیز  را لتیاسپ یسرما  ی درجه



 

 بچه..که ستین گرم اونقدرا! وا: گفت تعجب با نیروژ

 !ید یم سرما رو

 

 به رو و کرد ینُچ زانیآو  یا لوچه و لب با رهاورد

 !ست؟ین گرمت تو: گفت نیروژ

 

 !حد نیا در  نه یول هست  گرم! واال نه_

 

  اگر..شد رهیخ  نیدلو به یا مادرانه ینگران با رهاورد

  چه؟ خورد یم سرما

 

 آرام نیدلو..گرفت آغوشش در و رفت سمتش  به آرام

 جان؟: گفت رلبیز و داد  تکانش رهاورد که زد یغر

 !یمامان بخواب! شیه

 

  PS4 با یباز  مشغول که نیراد اتاق سمت  به را او

 ...خواباندش  تخت یرو و برد بود اش



 

 یآورد چرا نویا: گفت ها آن به ینگاه  با نیراد

 ! نجا؟یا

 

  یم سردش اتاق اون تو م بچه ادب؟ یب هیچ نیا_

 ! شد

 

  حجاب کشف چرا تو  حاال: گفت ال یخ یب نیراد

 !؟یکرد

 

  تو! مرض: گفت و دیکوب او ران کنار به پا با رهاورد

 ! داره کار  یچ همه به..بکن تویباز

 

  اتاق به رهاورد و  انداخت باال یا شانه نیراد

 ...برگشت

 



 با داد انجام نیروژ  یبرا  که یتیال شیآرا انیپا از بعد

  کنده کوه که انگار..دی کش دراز تخت  یرو یخستگ

 !بود

 

:  گفت و کرد برانداز نهیآ در را خودش ذوق  با نیروژ

 !یکرد چه   طال پنجت و دست! جون
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 شدت و  برداشت را لتیاسپ کنترل حال یب رهاورد

 میبست لیقند: گفت متعجب نیروژ..کرد شتریب را سرما

 !وونهید

 

 ... شد خارج اتاق از غرغر با و

 



 ...است شده مرگش چه دانست ینم..بود کالفه

 

 یم نییپا از  را کوروش  یپرس احوال و سالم یصدا

 را شیجا   از برخاستن ی حوصله و  حال اما دیشن

 ...نداشت

 

 مردانه لبخند با کوروش  و باز اتاق در  بعد قهیدق چند

 مانند و کرد نگاهش حال یب رهاورد..شد وارد یا

  کوروش که کرد بلند او یسو به را دستش  ها بچه

 ...رفت سمتش به و دیخند

 

 یرو یآرام  ی بوسه..دیکش آغوشش در تعشق با

  و داد نوازش را اش برهنه  یبازو و  نشاند لبانش

 !سرده چقدر بدنت: گفت

 

 !گرممه من یول: گفت دهیبرچ یلب با رهاورد

 

 یهوم و برد فرو کوروش گردن در را سرش

 ! بود شده تر خوشبو امروز چقدر..دیکش



 

  کوروش که دیمال او گردن یگود به را اش گونه

 و دیکش عقب را او یا  خنده تک با و  آمد قلقلکش

 روزه دو که ممنوع یطون یش کوچولو موش: گفت

 شم یم مجبور یکن یطونی ش..دلتنگم یحساب و دمتیند

 !شم بکار دست پدرزن ی خونه تو

 

 نگاهش بود افتاده برق که یچشمان  با رهاورد

 امدهین بدش کوروش حرف از هم یادیز انگار..کرد

 !بود

 

 خود لبان انیم را ها آن و  برد هجوم او لبان سمت به

 آن انیم کوروش که دشی بوس یم ولع با آنقدر..گرفت

 ... افتاد یم خنده به ناب حال و حس

 

  ییباال ی  دکمه دو و کردند یشرویپ رهاورد  دستان

  دست..کردند باز را کوروش رنگ یخاکستر راهنیپ

  کی با کوروش و گذاشت او ی نهیس یرو  را چپش



 تن یرو را او و گرفت بر در را او فی ظر کمر دست

 ...کشاند خود

 

 و گذاشت او یها ران طرف دو را زانوانش رهاورد

 باز ضرب به اتاق در که دیبوس را اش چانه  عطش با

 ... شد

 

  دنید با و  دیکش عقب را خود  غیج و هول  با رهاورد

  غیج به کرد یم نگاهش خندان و مرموز که نیراد

 !داره در! اتاق داره در: گفت غیج

 

 گردنش پشت یواش،دستی یا خنده با کوروش

 به گرما از پوستش و بود رفته باال بدنش یدما..دیکش

 ... زد یم یقرمز

 

 رو شرمنده!  اوه: گفت یگر  یموز و طنتیش با نیراد

 ! شدم مزاحم نیبود کار

 



  به خواست و رفت نییپا  تخت از حرص  با رهاورد

 و گرفت را کمرش خنده  با کوروش که برود سمتش

 ...دشیکش عقب

 

 وقت مسطاش وسط نیا : داد ادامه ییپررو  با نیراد

 !رسن یم ها اروی االن گفت مامان نییپا نیایب نیکرد

 

 االن باشه: گفت اش خنده ی مانده  ته با کوروش

 !میایم

 

  یرو را کوروش  دوباره رهاورد نیراد رفتن از بعد

 خنده با کوروش..نشست  شیپا یرو و داد هول تخت

 !  رها یشد یخطر  یلیخ یابوالفضل: گفت

 

 حرف: گفت و بست خود لبان با را لبانش  رهاورد

 !منو  ببوس فقط! ممنوع زدن

 

 ضرب به در  گرید بار که دشیبوس خنده با کوروش

 مامان: گفت بار طنتیش  ینگاه با نیراد و شد باز



  ی توله یبرا  تیظرف فعال ما نییپا نی ایب عیسر گفت

 ! میندار دیجد

 

  لحظه نیراد که کرد پرت سمتش به را کوسن  رهاورد

  راهرو در اش قهقهه یصدا و بست را در آخر ی

 ...دیچیپ

 

 دیخند بلند رهاورد زانیآو  ی لوچه و لب  به کوروش

 ... کرد بلندش  و انداخت بغلش ریز دست و

 

 ... نیی پا میبر شو آماده برو! من ی  جوجه ایب_

 

 اش یاسی ک یتون و دیسف گشاد مدل شلوار به رهاورد

 ینم نارویا من..گرمه: گفت غرغر با و شد رهیخ

 !پوشم

 

 جوجه: داد نازش  حوصله با و د یخند کوروش

  مهمونا ش یپ یایب یتون ینم که ینطوریا! غرغرو

 ! خانومم



 

 نهیس ی قفسه تا و دیکش او یبازو یرو  را دستش

 از یمین که اش نهیس یباال  را دستش..داد امتداد اش

 ... دی گز لب و گذاشت بود زده رونیب تاپ از آن

 

 !کنم یم سکته من ن ییپا یایب دیسف بدن نیا با_

 

 !ستین کردن محدود آدم یگفت که تو_

 

 من یعنی! یناموس یب با داره فرق تی محدود بابا_

  بدن نیا با زنم بذارم که رگم یب و ینیزم بیس انقدر

 !مردم؟ چشم جلو ادیب یبلور و  تراش خوش

 

 حلقه او گردن دور را دستش و دیخند زی ر رهاورد

 ! حسود: زد پچ و برد  جلو سر..کرد

 

 زد اش ینیب نوک به یآرام نسبتا ی ضربه کوروش

 ... کرد یا تش،عطسهی حساس بر بنا  رهاورد که



 

  اش شده سرخ ینیب نوک یآرام به و د یخند کوروش

 ...دیبوس را
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 عرفان مادر یروبهرو  و کوروش کنار رهاورد

 ! خورد یم اریخ بندک ی و بود نشسته یمهدو

 

  شد یم رد  ها آن ی کاناپه پشت از که همزمان  نیراد

 هی یر ینگ بوستی! حاال واشی: گفت گوشش ریز آرام

 ! یخور  یم اریخ کله

 



  یجلو را بود،دستش گرفته اش خنده که کوروش

 ...نشود انینما اش خنده تا  گرفت دهانش

 

  عیسر کوروش که کرد نگاه دو آن به وارفته رهاورد

 !  کرد غلط جان؟: گفت یا انهی دلجو لحن با

 

  کوروش کتف پشت یمحکم نسبتا ی ضربه نیراد

 ... شد رد و دیکوب

 

  مشغول اتاق در عرفان و نیروژ که شد یم یربع کی

 ... بودند زدن حرف

 

 درآمده گریکدی ی  میقد انی آشنا  از یمهدو یآقا و یعل

  یمهدو یآقا که یدانشگاه در قبل ها سال ایگو..بودند

َمت  ! کرد یم سیتدر یداشت،عل  معاونت س 

 

 از عرفان و  نیگذشت،روژ زدن حرف به که قهیدق چند

 ... شدند خارج اتاق



 

  یزبان و سر خوش و متشخص زن که عرفان مادر

 انشاهللا؟ مبارکه من؟ یزایعز شدیچ: دی پرس فورا   بود

 ! م؟یکن نی ر یش دهنمونو

 

 اش مردانه  متانت همان با  و انداخت نیی پا سر عرفان

 ... دیبفرمائ: گفت

 

 با که نیروژ به ذوق با رهاورد و زدند دست یهمگ

 رهیخ بود انداخته ریز به سر ی انار یها لپ

 ! بود دیبع نیروژ از  خجالت..شد

 

 و دیکش آغوش در را  ها آن یدو هر عرفان مادر

 آغوش در را نیروژ شهال او از پس..گفت کیتبر

 نیراد..فشرد خود به را او یا مادرانه مهر با و گرفت

  یم نگاه تنها و بود  ستادهیا عقب یآرام لبخند با

 ... کرد

 



  و برخاست  جا از یکرخت با  کوروش کمک به رهاورد

  دم و د یبوس را او مهر با..رفت نی روژ سمت به

 !  من ز  یعز یبش خوشبخت: کرد زمزمه  گوشش

 

  انگشتر کی ینامزد نشان   عنوان به عرفان مادر

 نیمز یفیظر  اریبس ی  مت یق یها  سنگ با که ییطال

 نو  از و انداخت نیروژ انگشت در بود شده

 ...دشیبوس

 

 و رفت  اتاق سمت به مراسم،رهاورد اتمام از بعد

  زیخ مین کالفه  هوا یگرما از..دیکش دراز تخت یرو

 ...درآورد را لباسش و شد

 

  کاناپه ی گوشه مراسم  یآخرا که را ن یدلو کوروش

 اتاق سمت به و گرفت بغل بود برده خوابش

  بود کرده طنت یش آنقدر زبانش  نیریش  دخترک..رفت

  شده هوشیب  یخستگ  از که بود سوزانده آتش و

 ...بود

 



 کنار خودش و خواباند رهاورد کنار تخت یرو را او

 دو آن انیم نیدلو واقع در..دیکش دراز نیدلو

 زین یا بوسه و دیبوس را نیدلو روشن   یموها..بود

: دیپرس آرام..نشاند رهاورد ی کرده عرق یشانیپ بر

 حواسم  ینکن ستا،فکرین  خوب حالت شب سر   از

  درمونگاه؟ ببرمت ! ستین

 

! نه: گفت و کرد نگاهش خسته یچشمان  با رهاورد

 ! شم یم خوب

 

: دیپرس رهاورد که گرفت ی نفس کوروش

 ! گرفتن؟ رو یمنصور..کوروش

 

  کهیمرت..آره: گفت و داد تکان  دیتائ به ی سر کوروش

 روز هی اون دادگاه البته! بودن باند همشون! آشغال

 و و ب دارک کار   تو یمنصور اروی نی ا! ست گهید

 !بوده همدست باهاش عامرم که البته..بوده و ب پید

 



 اسمشون نا؟یا هستن یچ: گفت یگنگ  با رهاورد

 !واسم  آشناست

 

 نیبب: گفت و کرد نوازش را نیدلو یموها  کوروش

  ی مجموعه ر یز وب دارک..  بگم بخوام ساده زبون به

  هیا حرفه یکارا خالف ی برا  امن طیمح هی! وبه پید

  خودشونو یرقانونی غ یتایفعال قی طر نیا از که

 از! ارنیم بدست یشتریب پول و دن یم گسترش

 زولهیا کامال   طی مح هی یتو  ها شبکه نی ا که ییاونجا

 در هاش  گرداننده از یاطالعات  چیه و شه یم جادیا

  تا ها دولت یبرا افراد ی ابیرد امکان ست ین دسترس

 اتاق اسم به  هست یبخش هی حاال! رممکنهیغ یحدود

  ها اتاق نیا  یتو « Red Room» اصطالح در قرمز

 گوشت خوردن زنده شکل  به تا دن یم یپول هی افراد

 به بدن،قتل،شکنجه،تجاوز یاعضا دنیانسان،بر

  خب البته! کنن تماشا رو هیبق تیاذ و آزار و کودک

  بیج فقط و نیقالب Red Room یتا یسا از یلیخ

  و یمنصور مشترک تیسا نیهم مثل..کنن  یم یدزد

 ! عامر

 



 و بود گذاشته دهانش یرو را دستش شوکه  رهاورد

 کوروش به بودند زده رونیب حدقه از  که یچشمان با

 ...کرد یم نگاه

 

 درهم اش روده  و دل که بود خورده بهم آنقدر حالش

 هافتاد جانش به یدیشد تهوع حالت و دیچیپ یم

 به بدنش و  تن بود دهیشن که ییزها یچ تصور از..بود

 ...افتاد جانش  به یلرز و  نشست عرق

 

! ؟یخوب: دیپرس و شد  زیخ مین ینگران با کوروش

 !ستی ن خوب  حالت  درمونگاه ببرمت میبر پاشو

 

 !ادیب بگو  نیروژ هی!  نه..ن: گفت لرز  با رهاورد

 

 یکی آخه د  : کرد لعنت را خودش رلبیز کوروش

 یکن ی م فیتعر بچه نیا برا هیچ نا ی ا بگه ستین

 !لرزه یم داره بدنش و تن نُچ..کهیمرت
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 به گفت یم خود به که یرلب یز  یناسزاها و ینگران با

 و دیکوب در به تقه دو و رفت نیروژ اتاق سمت

 با..گشود را در یراحت لباس با نیروژ که ماند منتظر

 ! داداش؟ جونم: گفت کوروش دنید

 

  حالش رها ما؟ اتاق یا یم زحمت یب جان  نیروژ_

 ! ستین خوب

 

 البته ؟ییهوی شدیچ! یوا یا: گفت ینگران با نیروژ

 خودش..نبودا راه به رو حالش یظهر از بعد دمید

 ! خوبم داشت اصرار

 

 کن صبر: گفت رفت یم  اتاق داخل به که همانطور

 !امیم االن

 



 با و برداشت کشو داخل از را سنج تب و فشارسنج

 ... رفتند رهاورد اتاق به کوروش

 

  یچ رها: گفت و نشست دیلرز یم که رهاورد کنار

 !سردته؟ ! شده؟

 

  کردند یم برخورد  هم یرو که ییها دندان با رهاورد

 ! گرمه نه..ن: گفت

 

  سنج تب با! بود باال یکم..گرفت را فشارش نیروژ

 !  نرمال نسبتا و بود ۳۸..کرد چک را تبش

 

  معدت! ؟ یخورد یچ بود؟غذا یچ عالئمت امروز_

 شده مسموم دیشا چطوره دهنت ی مزه  کنه؟ ینم درد

 !یباش

 

 یم گزگز پام و دست کف! خوردم ادیز وه یم..امروز_

 ظهر و ثبت دهنم ی مزه..دارم  یُگرگرفتگ حالت و کنه

 ! هیعیطب االن یول بود آهن



 

 فلز؟ ی مزه: دیپرس  رفته باال یابروها با نیروژ

 

  زد یمرموز لبخند نیروژ که داد تکان یسر  رهاورد

 !؟یک   از: گفت و

 

 !صبح..گهید گفتم_

 

 ببرمش! ن؟یروژ چشه: دیپرس طاقت یب کوروش

 !دکتر؟

 

 از برو دم یم ستیل هی  بهت االن..نه: گفت نیروژ

 !شه یم خوب ری بگ داروخونه

 

  یم دق من..چشه بگو خب: گفت ینگران با کوروش

 !کنم

 



 که ییداروها  نیا! باالست کوچولو ک ی  فشارش_

 !  حله یر یبگ نوشتمو

 

  خانه از برگه گرفتن از بعد و داد تکان ی سر کوروش

  قیعم که نیدلو سر به یدست آرام نیروژ..زد رونیب

  عقب: دیپرس رهاورد به رو و دیکش  بود خواب در

 ؟یزد

 

 !؟یچ: دیپرس جیگ رهاورد

 

 !افتاده؟ عقب تی ودیپر_

 

 فکر یکم با ..شده تند قلبش ضربان کرد یم احساس

 !روز ..ده: گفت

 

 !یا  حامله مطمئنم:  گفت یموذ لبخند با نیروژ

 



 یرو را دستش ناخودآگاه..ختیر فرو یهر قلبش

 نبود آن یرو یبرآمدگ از یاثر که صافش شکم

  چشم نیروژ دهان  به یناباور با و نشست

 !بچه؟ حامله؟..دوخت

 

:  گفت بود انینما آن در  اشک ی حلقه  که یچشمان با

 ... که ما یول..یول

 

 بغلش ذوق با نیروژ و  بست یناباور با را دهانش

!  یا حامله که انشاهللا! برم قربونت یاله: گفت و کرد

 !روشنه دلم من

 

 ره یخ نیدلو به دلهره و شیتشو با رهاورد

  وجود از ابدا  ..بود کوچک یلیخ  هنوز دخترکش..شد

 دیبا یول نبود ناراحت شکمش در یاحتمال  موجود

 آمدن با اگر..گرفت یم نظر در زین را جوانب  ی همه

 دیشد یتوجه به ازین مطمئنا   که دیجد کوچک   ی بچه

 را نشیدلو حسادت  ناخودآگاهش ی رفتارها دارد

 ی  زندگ نیا که دانست  ینم یطرف از چه؟ زدی برانگ

 اضافه آن به یدیجد عضو  که دارد را نی ا تیظرف  نوپا



 تصورش از دور  کوروش واکنش! نه ای شود

 داشتن شی آرزو که بود گفته رهاورد به  بارها..نبود

 دلش به ن یدلو حسرت چون  اوست از  یگرید فرزند

 آماده بر لیدل ها نیا ی  همه هم باز اما! بود مانده

 ... نبود دیجد  ی بچه کی ی برا بودنشان

 

! نباش دهنت یتو فلز  طعم نگران: گفت نیروژ

 ها یبعض ی برا یباردار اول  ی ماهه سه یتو معموال  

 یم تموم یباردار شرفتیپ با و افته یم اتفاق نیا

 !شه

 

 تیریمد یچطور  کنم؟ کاریچ  بچه تا دو با من..م_

 !کنم؟

 

  که بود دار خنده  نیروژ نظر از اش وارفته لحن آنقدر

 و شد اش رهی خ چپ  چپ رهاورد..افتاد قهقهه به

 ...کرد سکوت یا سرفه  تک با نیروژ

 



 گفت و بود کوروش..خورد  زنگ تلفنش  بعد قهیدق چند

 ...نشوند داریب هیبق تا کند باز را در

 

 !ای نگ یزی چ کوروش به:  گفت رهاورد

 

 !چرا؟: گفت تعجب با نیروژ

 

 یم باشم هم  حامله اگر..ستین معلوم یزی چ که هنوز_

 ! بگم خودم خوام

 

  دادن تکان  با و نشست نیروژ لبان یرو یلبخند

 ...شد خارج اتاق  از سرش
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 و شد  وارد ینگران  با کوروش که کرد باز را در

 ! خوبه؟  حالش: دیپرس

 

 نانیاطم لحن با و داد تکان دیتائ به یسر نیروژ

 !راحت التیخ آره: گفت یبخش

 

 به که رهاورد دنید با و رفت اتاق داخل به کوروش

 بود رهیخ نی دلو به متفکر  و بود داده هیتک  تخت یپشت

 بوسه را آن پشت..گرفت را دستش و رفت سمتش به

 !  من؟ ی جوجه یخوب: دی پرس و زد یا

 

  لبخند با و گذاشت او ی گونه یرو  دست رهاورد

 ! نباش نگران..عشقم خوبم: گفت

 

  کوروش  سر پشت   از را چک یبیب ی  بسته نیروژ

:  گفت ی ا سرفه تک با رهاورد..داد رهاورد نشان  

 ! توالت برم خوام یم کمکم ایب نیروژ

 

 !کنم یم کمکت خودم ایب: گفت کوروش



 

  بکش دراز یا خسته تو! هست نیروژ..زمیعز نه_

 !نیدلو شیپ

 

  رهاورد و نیروژ که داد  تکان یسر دیترد  با کوروش

 ...رفتند توالت سمت به

 

 چه را نامش دانست ینم  که یحس با  بعد قهیدق چند

 چک یبیب رنگ قرمز  خط دو به رهیخ بگذارد

 به هم  را گرید ی فرشته کی تیمسئول خدا..بود

 ! بود؟ یزیچ کم مگر..بود گذاشته او دوش

 

  دهانش یجلو  را دستش..شد اشک از پر چشمانش

 ...نشود بلند شیصدا تا گرفت

 

 !شد؟ یچ: دیپرس در پشت از خفه ییصدا با نیروژ

 



 نییپا را رهیرهاورد،دستگ  یسو از یجواب نگرفتن با

 ... شد وارد و دیکش

 

 قرمز خط  دو و رهاورد  مشت در چک یبیب دنید با

 در را رهاورد محکم و دیکش یا خفه  غی ج آن یرو

 یتو فندق اون و تو قربون من یاله: دیکش آغوش

 ! بشم شکمت

 

 ~~~~~~~~ 

 

 ! یگ یم دروغ: گفت غیج و  ذوق با شبنم

 

 شیپ روز  دو نیهم خدا به: گفت و دیخند  رهاورد

  شمویآزما جواب  امروزم..شد مثبت گذاشتم چک یبیب

 !باردارم شدم مطمئن که گرفتم

 

 کوروش: گفت تلفن پشت از مضاعف یذوق با شبنم

 !دونه؟ یم



 

! گهید نبودم هم مطمئن آخه ..نگفتم بهش هنوز نه_

  ی خونه شمال میبر فردا قراره البته

  اونجا رو یروز چند احتماال  ..مادربزرگش

 ! گم یم  بهش هم همونجا..میبمون

 

 !نداره؟ یخطر  بچه و خودت یبرا  مسافرت_

 

 برام ادیز..گرگان رفتم هم نیدلو سر  !  نکنم فکر_

 ! نبود سخت

 

  کی هر و باش خودت مراقب بازم..زمیعز باشه_

 و سر به  ییهوا هی یش ادهیپ کنار بزنه بگو ساعت

 !شتیپ امیب بده خبر تهران یاومد! بخوره ت کله

 

 ...خب  ایب امشب_

 



 که شق کله اون شیپ رم  یم دارم..تونم ینم امشب_

 !خونه ومدهین شبه سه االن با

 

 !؟یمون یم اونجا تو  مگه خونه؟_

 

 !آره..یعنی..زیچ..نه : گفت یدستپاچگ با شبنم

 

 !آره؟_

 

 ! مونم یم شیستا شیپ! بابا یا: گفت شبنم

 

 !شد باورم منم یگفت تو..آره_

 

 حاال؟  یچ که_

 

 !؟یکرد کاریچ  مهتابو خاله! من خواهر   یچی ه_

 



 میاومد سلایر گروه با رو  یا هفته هی  گفتم بهش_

 ! شهرستان

 

 ! مارمولک: گفت و دیخند  رهاورد
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  قهی دق ده و کرد قطع را تماس زدن حرف یکم از بعد

 ... کرد  توقف باشگاه  یروبهرو بعد

 

  باشگاه در را روزها نیا که بود گفته یسام دوست  

 اجاره هفته کی مدت به را باشگاه واقع در..ماند یم

 ...باشد نداشته یآمد و رفت آنجا به یکس تا بود کرده

 

  تمنا و خواهش هزار با باشگاه صاحب از که یدیکل با

  دنید با..شد  وارد اطیاحت با و کرد باز را در بود گرفته



 به دستکش بدون و کرده عرق یبدن با که یسام

 و ستادی ا شیجا سر دیکوب یم مشت بوکس سهیک

  احمق   نیا یبرا دلش چقدر..شد اش رهیخ

 !بود شده تنگ یدوستداشتن

 

 ! یباش خواهرت مراقب یخواست  یم ینطور یا پس_

 

 و ماند  حرکت یب شیصدا دنیشن با یسام دستان

  یحت..برگشت او یسو به یطوالن مکث  با زین خودش

 جذاب شبنم نظر در هم  کرده عرق بدن و تن آن با

 ! کرد یم جلوه

 

  شیروبهرو  و برداشت گام شیسو  به جسارت با

  باشگاه سرد نیزم یرو را  دوشش یرو فیک..ستادیا

 رهیخ  تمسخر با..انداخت باال را شیابرو  یتا و انداخت

 ! سالم کیعل: گفت یسام حس یب نگاه به

 

 !؟یاومد چرا: گفت گرفته یصدا با یسام

 



 ! خوبم منم_

 

  محکم شبنم که گرداند رو یا کالفه پوف با یسام

 یسو به را سرش و گرفت دست در  را او ی چانه

  گوش ریز  یمحکم نسبتا   یلیس ناغافل..برگرداند خود

 ...خواباند یسام

 

 نویا: گفت شبنم که کرد نگاهش  یحس چ یه یب یسام

  ینم ول روز سه کشویکوچ خواهر آدم یبفهم تا زدم

 ! کریپ و در یب ی خونه هی یتو کنه

 

 به را دستش کف حرص با شبنم که نزد یحرف یسام

 با و دیکوب او ی کرده عرق  و برهنه ی  نهیس تخت

: گفت شد یم منعکس سالن در که یبلند یصدا

 !رتیغ  خوش! باتوام

 

 که تو: گفت و زد پس را او دست حوصله یب یسام

 ! ششیپ یبود

 



 !؟یک   تا_

 

 ! گشتم یبرم_

 

 !یدیکش یم زحمت: گفت  تمسخر با

 

 داشته بلندش یصدا تن  یرو یکنترل آنکه  یب یسام

  خودت؟  ای شهیستا  دردت االن تو: گفت باشد

 

  خواباند صورتش یرو یقبل  از تر محکم را دوم یلیس

  غلط یلیخ تو! خودمم دردم اصال آره: گفت غیج با و

! یندار حق تو! ینداد امامویتماسامو،پ جواب یکرد

 !  ینداشت حق

 

 !؟یهست یک تو مگه چرا؟: گفت متحرص یسام

 

 ! چکس؟یه  بود شده حاال.. کرد سکوت  آن کی شبنم

 



 تکان نیطرف به را سرش یناباور  با و زد  یپوزخند

! بوسه ینم  چکسشویه  آدم..آدم: گفت بغض با..داد

 ! ده ینم راه ش خونه تو  چکسشویه

 

 ! ستین من ی   خونه یتو خائن  یجا! خوردم گوه من_

 

  یقس چقدر..دیچک اش گونه  یرو اریاخت  یب اشکش

 !چرا؟! بود شده القلب

 

 یم حرف باهام..با ینطوریا که.که..کردم کارتی چ_

 !؟یزن

 

 شدت از که یصورت و کرده باد یها رگ با یسام

  به: زد عربده صورتش در بود انفجار مرز در یسرخ

 ! یداد  جا قاتل ی  کهیمرت اون

 

  شیها پلک..شد بسته او بلند یصدا از شبنم چشمان

 نفس و جمع  شیها شانه و فشرد هم ی رو محکم را

 ...شد حبس اش نهیس در
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 و یعصب نگاه به و کرد باز یآرام به را چشمانش

 ...دوخت یسام گر شماتت

 

 ... پدرا من..م: زد لب آرام

 

 ! ارین قاتلو اون اسم_

 

 به را او ی نهیس که همزمان دورگه ییصدا با شبنم

!  پدرام! پدرام! ارمیم! گم  یم: زد داد داد یم هل عقب

 کشته؟ رو تو یبابا زده مگه هان؟ چه تو به! پدرام

  هی اون ؟یزن یم نهیس به ویعوض اون سنگ چرا تو

!  ُمرد شد  خوب! هرزه ه ی ناموس یب ه ی..بود آشغال



 درک به که شد خوب! اومد باال نفسم ش یآخ! شیآخ

 !شد واصل

 

 ترس از شبنم..گرفت دست در را او فک محکم یسام

ر  که بود منتظر لحظه هر..بست  را چشمانش و شد س 

 ریز را شی صدا اما کند خورد را بدنش از  ییجا یسام

  که حاال گفت هان؟ بهت گفت یچ: دیشن  خود گوش

  آره؟ میبر هم  با ایب آزادم

 

 برخورد شبنم گوش ی الله به که داغش یها نفس

: زد لب آرام و کرد کج سر..داد یم قلقلکش کرد یم

 ! احمق

 

 و گذاشت او گردن یرو را  دستش یشتریب جسارت با

  داده هم یشنهادیپ نی همچ میریگ اصال: داد ادامه

 ! نجامیا که من..باشه

 

 نیهمچ خوره یم گوه: کرد زمزمه تخس یسام

 !باشه داده یشنهادیپ



 

 یفهم یم: گفت او یمنطق یب از  تعجب با شبنم

 یقفل چرا ؟یزن یم  خودتو حرف فقط  ای  حرفامو

 !؟یزد

 

 گفت؟ یچ_

 

  کجا از تو اصال: گفت و داد هل عقب به را او یکم

 !دادم؟ جا بهش من یدون یم

 

 !دمیشن حرفاتو خودم_

 

 !؟یواستاد فالگوش_

 

 !دم یشن یاتفاق_

 

 یسام بزند حرف  کرد باز دهان تا و دیکش یپوف کالفه

 ! کرده یمعرف خودشو: گفت



 

 ! نداره امکان نه..ن ؟یچ: گفت شوکه شبنم

 

 !؟یشد ناراحت ه؟یچ: گفت پوزخند با یسام

 

 ! نگو چرت: گفت یعصبان ی نگاه با شبنم

 

 ...برداشت را آن و رفت دمبل سمت به یسام

 

  تو خاطر به گفت یم!  گفت؟ یم یچ  یدون یم_

 ! کرده ی معرف خودشو

 

 و کرد یم نگاه حرکاتش و او به حرف  یب شبنم

 تا گفت  یم: گفت شیصدا درون حرص با یسام

  کرد یزندگ تو دیام به بود سعداله چنگ تو که یموقع

 رسه ینم تو به هم باز فرار با دید یوقت اون از بعد و

 ! کنه ی معرف خودشو گرفته میتصم

 



 ! ه؟یچ حکمش..ح: دیپرس دیترد با شبنم

 

: گفت شبنم که کرد چشمانش به نگاه حرف یب یسام

 ! ؟ید ینم  جواب چرا

 

 قتل چون بَُرن ینم براش  ینیسنگ  حکم  احتماال_

  یطرف از و بوده نفس از دفاع یبرا و رعمدیغ

  بده شهادت بودنش گناه یب به خواد ی م هم شیستا

 ! داره مجازات  کرده فرار  چون یول

 

 یگناه پدرام..آمد  باال یمحسوس  بطور نفسش

 ی گوشه را عمرش یباق که نبود نیا حقش..نداشت

 ینم را او گرید که بود درست..بگذراند زندان

 ! فتدیب شیبرا یاتفاق نداشت دوست اما خواست

 

 ! ابدیدر را  فکر یب احمق نیا دیبا االن

 

  خوش خونه یومدین روز سه بود ن یا خاطر به_

 !جان؟ رتیغ



 

 یرتیغ یب انگ من به  انقدر: گفت یعصبان یسام

 ! نچسبون

 

  یتو دخترو تا دو که بودم من حتملی! اومد؟ بدت_

 !هان؟ خدا امون به کردم  ول خونه

 

  یسر شبنم و دیکش گردنش پشت یدست کالفه یسام

 ...  کرد گرد عقب و داد تکان  تاسف به

 

 را کمرش..رساند او به را خود بلند گام دو با یسام

 تا شبنم و چرخاند خود سمت به را او هوا یب و گرفت

 ... کرد شکار را لبانش بزند حرف کرد باز دهان

 

 ... دیکش عقب و نشاند لبانش یرو یمحکم ی بوسه

 

 او ی نهی س یرو دست  جانیه و نفس نفس با شبنم

 !  دیببخش:  گفت یفیضع یصدا با اریسام که گذاشت



 

 که شد رهیخ او به یسوال..دهیشن اشتباه کرد فکر ابتدا

! بود  ختهیر بهم فکرم من..دیببخش: گفت دوباره

 کردم فکر! یداد جا بهش دمیفهم یوقت شدم وونهید

 ! شیخوا  یم هنوزم

 

  گرد عقب که همزمان و کرد نثارش یکج  لبخند شبنم

 ! میمنتظرت خونه شب:  گفت کرد یم
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 کوروش سمت به و زد غلت تشک یرو  رهاورد

 با اش ییرو به رو ی   لحظه یآور ادی با..دیچرخ 



 چقدر بزرگت مامان یدید: گفت کوروش مادربزرگ

 گرفت؟ لمیتحو

 

 و عروسا از ادیز ن نا کال!  آره: گفت و د یخند کوروش

  که من مامان   جز به البته! نداره یخوش دل   دختراش

  یپارت تو یبرا کنم فکر نجایا! داشت  دوسش یلیخ

 ! کرد یباز

 

 و گرفت او سفت یبازو از  یشگونین خنده  با رهاورد

 نیهم  خاطر به..بروام دل تو کال من! رم یخ نه: گفت

 !داره دوست منو

 

 اش گونه یرو  یمحکم ی بوسه خنده با کوروش

 !  خانوم لعنت منکرش بر: گفت و نشاند

 

  به شانیها لباس ضیتعو از پس ن نا یها زدن صدا با

 خانه..رفتند بود ییرایپذ سالن  ی منزله به که یاتاقک

  کوچک اتاق دو که بود یگل   ی خانه  کی ننا ی



 خانه وسط که یستون و خورده ترک یوارهاید..داشت

 ! بود آن بودن یمیقد از نشان بود

 

ت: گفت ها آن دنید با ننا ه ؟ی نیه کاْرد استراح  مو   ش 

ذا   غذا براتون د؟یکرد استراحت! )نیباخار بَپ ت مه غ 

 !( دیبخور کردم درست

 

 دیفهم یم را شیها حرف  شکسته پا و  دست رهاورد

 ... شد ی م متوجه کامال کوروش اما

 

  حجاب که  اش یگل گل دی سف چارقد یرو او جواب در

 َدست ت ه: گفت و دیبوس  را بود وسطش فرق یموها

ت..ن نا ناکانه درد ش َزحم    نکنه  درد دستت! )ی بَک 

 !(یدیکش  زحمت..ننا

 

  رهاورد لبان یرو یا  خنده نشیری ش ی لهجه از

 ...نشست

 



ْرد ت ه َزنه یشیچ نیا_ ه نا ؟یبَو  ه حرفا م  ر   یحال و 

نه نا وونه ه حرفا  و  ر    اون نه ؟یگرفت  هیزن چه نیا! )م 

 !(اونو یحرفا من نه و فهمه یم  منو یحرفا

 

  یم: گفت رهاورد به رو و دیخند قهقهه به کوروش

 !گه؟ یم یچ یدون

 

 را ننا حرف کوروش که داد تکان یسر جیگ رهاورد

  یرو را نیدلو و دیخند رهاورد..کرد ترجمه شیبرا

 ...گذاشت نیزم

 

 درون فندق  یبرا گری د و بود شده  نیسنگ نیدلو

 ...بود خطرناک شکمش

 

 از تازه نان   یبو..نشستند سفره یرو ننا تعارفات با

 و َمالت پر آبگوشت  همراه به یمحل ی درآمده تنور

 ! بود زیبرانگ اشتها یمحل یها  یسبز

 



 ت ه: دیپرس کوروش  به رو ن نا و شدند خوردن مشغول

؟یَ ن ری  پ  !(ومد؟ین پدرت! )مو 

 

م یَسرَکت کیَ  تهییبا..نا_ ه  شومبه خاد  نه! یپَل َدد   و 

ن ه ب مانه هیویَدن یکس شهر خاشه بورده شاگرد ل و  ! بَد 

  ش مغازه شاگرد! ن نا شیپ  امیم بار هی خودم گفت..نه)

 بمونه جاش  نبود یخودشون،کس شهرستان   رفته

 !( حجره

 

ه خاش  خا_   چرا برادرتو! )؟یاردین شوهیچ ب رار 

 !( ؟یاوردین

 

ت شونه ایک_ رک   !( ره یم شرکت ایک! )ش 

 

 از که نیدلو به مهربان ینگاه  با و داد تکان  یسر ننا

: گفت گرفت یم را شده  زیر یها نون مادرش دست

  شتریب ت  بچه! )ماندنه ده مار خاش شتر یب َوچه ت ه

 !(مادرشه به هیشب

 



 حوصله  با رهاورد..شد رهیخ ها آن  به کوروش

  نیدلو دهان در و کرد ی م فوت قاشق  در را شیغذا

 ... گذاشت یم

 

 !(آره! )اَره_

 

م ت ه_ نه  ر  ش ره َچنه و ت ک و ن..ماند   به هیشب! )هار 

 !(نیبب رو ش  چونه و دهن.. هست هم تو

 

:  داد ادامه ننا و داد تکان  یسر خنده با کوروش

وانه تا زن ت ه! ؟ینیارین َوچه  گهید وهیشیچ  یو ست ج 

 تا خانومت د؟یارینم  بچه گهید یچ  یبرا! )ارهیب

 !( ارهیب بچه دیبا  جوونه

 

 و رفت غنج گرید ی بچه کی تصور از  کوروش دل

 شاهللا ان!  )ارهیبس َوقت ننا یاْرمی شاهللا ان: گفت

 !(میدار ادیز وقت ننا میاریم

 



  یزی چ بایتقر..داد یم گوش ها آن به یگنگ  با رهاورد

 ! کلمه چند جز به بود دهینفهم شانی ها حرف از

 

 !(ه؟یچ خانومت شغل! )خانم؟  ت ه کارو یچ_

 

له لمایف َهست نه  گرای باز نیا_ !  کانده میگر و شانده..د 

 !(کنه یم میگر رو هستن  لمیف تو که ییگرایباز)

 

ر  تا چند ؟یچ ری  پ مار و ن! دامبه اَره اووو_  خاخ 

نه؟  تا چند ؟ی چ مادرش و  پدر! دونم یم آره! )ب رار 

 !( برادرن؟ و خواهر

 

ه_ ه استاد ری  پَزن م  ! مدرسو ریمد مارزن دانشگاهه،م 

ر تا سه نه فوت تا د   که داشته خاخ   یکی اون.. هاکارد 

  پدرخانومم! )دارمه ب رارَزن هم کدانهی..پرستاره گهید

 تا سه! ست مدرسه ریمد دانشگاهه،مادرخانومم استاد

 یکی اون..شدن فوت دوتاشون که داشت خواهر

 !(دارم برادرخانوم هم دونهی..پرستاره خواهرش

 



نه؟ وه یشیچ! رمیبَم مار یآخ  : گفت تاسف با ننا رد  ! بَم 

 !( کردن؟  فوت یچ یبرا! رمیبم یاله)

 

 ( تصادف! )ت صادف_

 

می بَم ن نا_  !(رمیبم یاله! )ر 

 

 یم حرف  مایر و ایرو راجب که شد متوجه  رهاورد

 حاج نکنه خدا: گفت و  زد ننا به رو  یلبخند..زنند

 یرو تونیسا سال ستیب و صد شاهللا  ان..خانم

 ! باشه سرمون

 

 ی کرده حنا دستان با را اش گونه محبت با ننا

: گفت  کوروش به رو و کرد نوازش اش ینارنج

 آدمه ا نه خاش دارنه گوشت پَره کی ا ْسپوعه! ق َشنگه

  خاْشکه ته یبب ره داختره کی بورده یَمْمَدل ا سه! ره

ه؟  هیش یچ! چو ره و  ل ت ه ت مهییبا و  ره نَوونه بَد د   و 

ل یزند ش بغ  !  خوشکله خانومت! )استخوانه؟  َهم 

 رفته یمحمدعل حاال! ادی م خوشش آدم توپُره و دیسف



 یم بهش!  خشکه چوب هیشب که گرفته رو دختره هی

 (استخوونه؟ پاره هی یکن یم بغلش ادینم بدت گم

 

 را حراف رزنیپ سر و دیخند غش غش کوروش

 ی گوله..داشت دوست را زن نیا چقدر که آخ..دیبوس

 ! بود نمک
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 رونیب نیدلو و رهاورد همراه  به ناهار صرف از پس

 ...بزنند گشت  روستا در یکم تا رفتند

 

 نیهم از بود سرد هوا روستا بودن یکوهستان لیدل به

 ... کردند تن کاپشن رو

 



  در نی دلو که کوروش یبازو دور  دست رهاورد

 ینم فکرشو واقعا: گفت و کرد حلقه بود آغوشش

 ! ی بزن حرف لکیگ یباش بلد حد نیا تا کردم

 

  نجایا شهیهم تابستونا من آخه: گفت خنده با کوروش

 یم در یحاج دست از! دانشگاه از قبل تا البته..بودم

 یم بود لی تعط مدرسه و درس که تابستونا آخه رفتم

 چون منم یر ی بگ ادی زیچ چهارتا  هجره سا یوا ایب گفت

 ! نجایا  ومدمیم تابستونو ماهه سه کل ومدیم بدم

 

  با..نهیریش  یلیخ بزرگت مامان: گفت و دیخند  رهاورد

  کنم یم احساس یول فهمم ینم خوب زبونشو  نکهیا

 !  باحاله یلیخ

 

 !  داره  دوست یلیخ منو اونم! عاشقشم من آره_

 

  امروز: گفت رهاورد گذشت سکوت به که قهیدق چند

 م،گفتید یرس بدم خبر زدم  زنگ مامانم به که صبح



  راه صداوسر  بابا ی خونه دم رفته دوباره شاه عمه

 ! انداخته

 

  نیزم یرو  یها اردک با ذوق با که را ن یدلو کوروش

 کامران: گفت و کرد جابهجا   دستش یرو کرد یم نگاه

 ! ستین نی سنگ جرمش! شه یم آزاد

 

 پنج گفت! بابامه یدوستا از یکی دست اش پرونده_

 یم هم رو شیباق بکشه دیبا حتما   که داره حبس ماه

  تا مطمئنم  یول! بخره ینقد  مهیجر پرداخت با تونه

  دم ره یم شه یم پا روز  هر شاه عمه موقع اون

 من چشم از  هم رو زیچ همه ! یز یآبرور بابا ی خونه

 !  اومد یم بدش من از اولش همون از  کال!  نهیب یم

 

 آدما نیا از  فکرتو دیبا گهید! من ز  یعز ستین مهم_

  حاال شده  جرم  مرتکب هم خانم اون پسر! یکن آزاد

 ! ایدر مثل درست! بده رو تقاصش دیبا

 

 انگلستان؟ رفت_



 

 یحساب من اول! آره: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 نگاه چشماش تو! یحاج بعدشم درومدم خجالتش از

  یخو و کنه یم ول خودشو  پوست   مار» گفت و کرد

 به تا که ایدر واسه حرف نیا!«  نه خودشو

  یلیخ  نگفته بهش تر  نازک گل از یامروز،حاج

 زن اون ر  یگ که بدبختم یعمو چارهیب فقط! ها  نهیسنگ

  بود شرمنده که انقدر  خدا بنده! افتاده فتنه دختر و

! کنه راست یحاج و من جلو سرشو شد ینم روش

 یزن،ها تا دو اون کار دست از یگندگ اون به مرد

 ! سرش تو ختیر یم مشت و کرد  یم هیگر یها

 

 ینم..گرفت ینفس و داد تکان سر تاسف با رهاورد

 ایدر به  ییها حرف چه کوروش که  بداند خواست

 ! نبود مهم گرید..زده

 

 به رو ذوق با نیدلو..دندیرس تپه به  بعد قهیدق چند

 !میبر میبر بابا! کوه: گفت کوروش

 



 جون: دیپرس رهاورد به خطاب و د یخند کوروش

 م؟ یبر باال اون تا یدار

 

  ی بچه یبرا اگر..دیگز لب آن بیش دنید با رهاورد

 توانست ینم! چه؟ افتادیم یاتفاق  شکمش داخل

 ! کند سکیر

 موضوع زودتر که نبود دلش تو دل خودش یطرف از

 !نجا؟یا از بهتر کجا..دیبگو کوروش  به را

 

 ! کوروش؟_

 

 ! جان؟_

 

 ! مهمه یلیخ بگم بهت یزیچ هی خوام یم نیبب_

 

 ... بزند را حرفش تا  کرد نگاهش  یجد کوروش

 



 عکس و کرد بشیج درون دست ینفس  با رهاورد

 و آورد در بود رفته شیپ روز دو که  یسونوگراف

  لبخند با داد یم کوروش دست به را آن  که همزمان

 !میش یم ینفر 4 ی خونواده هی میدار: گفت

 

  کوچک ی نقطه آن به بیغر  یحال و حس با کوروش

 بیغر و  بیعج و لیشما و شکل یب ی حفره آن در

 ...کرد نگاه

 

  از یلبخند به لبانش کم  کم و ختیر فرو یهر دلش

 بلند  یناباور  و بهت انیم..شد باز  یخوش سر  

 ...دیخند

 

 !؟یباردار..ت..االن! من جان  _

 

  دیتائ به یسر چشمش درون اشک   و لبخند با رهاورد

 ... داد تکان

 



 شد داریپد شانیدو  هر چشمان در که یشوق

 ...شکست درهم  را حصارشان

 

 دست و گرفت آغوش در را او نفس نفس با کوروش

 یم شیصدا..گذاشت رهاورد شکم یرو  را آزادش

! تو شکم تو..من ی بچه! نوکرتونم وهللا  به: دیلرز

 ! شکر کرمتو ایخدا

 

 ...نشست شانیگلو درون ،بغضیخوشحال فرط از

 

 میدار ییبابا: گفت و دیبوس را نیدلو محکم  کوروش

 ! میاریم ینی ن برات

 

 شد رهیخ دو آن به سبزش و درشت چشمان با نیدلو

 !؟یداداش : گفت و

 

 راست آره: دیپرس رهاورد به رو جانی ه با کوروش

 !ه؟یچ  تشیجنس! م بچه گه یم



 

  مشخص کوچولوعه یلیخ هنوز: گفت خنده  با رهاورد

 ! ستین

 

 ! برم قربونش یاله: گفت پدرانه یشوق با کوروش

 

 یتو قربون: گفت و دی بوس هم را رهاورد سر فرق

 ! رم یم هم  جوجه

 

 گهید من: گفت و دیبوس عشق با را نیدلو ی گونه

 خوشبخت من تا سه شما داشتن با! لهیتکم میخوشبخت

 !امیدن مرد نیتر

 

  او ستبر  ی نهیس یرو یا بوسه عشق با رهاورد

  یتو تو مثل یمرد داشتن با هم ما: گفت و نشاند

 ! مینیتر  خوشبخت مونیزندگ
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 یباردار خبر کوروش خانه به برگشتن از پس

م یاله: گفت محبت با ن نا..داد ننا  به را رهاورد رد   بَگ 

ه شومبه  االن..ماشاهللا ن و  هی یمحل عسل و کره و    ارم 

  االن..ماشاهللا بشم فدا یاله! )رهیبَ  قوه  تَن و ن باخاره

 بدنش بخوره ارمیم یمحل عسل و کره براش رم یم

 !( رهی بگ جون

 

 با ننا که دیبوس  محبت با را رزنیپ دست  کوروش

ه: گفت سرش  نوازش ه  اَند  ل م  ر ت ه خانه د  ه پ س    د 

 !(نمیبب رو تو پسر خواد یم دلم انقدر! )ن میبَو

 

م دور ت ه: گفت و دیخند دل ته  از کوروش رد   بَگ 

دا ی چ هر انشاهللا   انشاهللا بگرم دورت! )باخاعه خ 

 !(بخواد خدا  یهرچ

 



 کرد یدگیرس  رهاورد به آنقدر ن نا روز چند آن طول در

 ...شد ریگ نمک یحساب که گشت دورش  پروانه مثل و

* 

 نیزم داشت دست در که  یلیب با ن نا کمک به کوروش

  رهاورد  یپا یجلو نیدلو و کرد یم  رو و ریز را

 ... بود ها اردک با یباز مشغول

 

 نیدلو دست به را کرد یم زیر که ییها  نان رهاورد

  بودند کرده اش احاطه که ییها اردک به تا داد یم

 یم شانی جلو را ها نان نوبت به نوبت او و بدهد

  یگرید یغذا سمت به  ها آن از یکی اگر و گذاشت

 یم خیتوب را او اش کودکانه لحن همان با رفت یم

 ! کرد

 

 یم خنده  به را رهاورد که بود بامزه آنقدر حرکاتش

 ...رفت یم اش صدقه قربان کوروش و انداخت

 

  جان مار: گفت رهاورد به  خطاب بلند سمت  آن از ن نا

م ته خهیَ  ه وا  دار گرم ره یپَل  و پَک خاشه   سرما ا شک 



  پهلوت و  شکم جان مادر! )وونه ضی َمر َوچه َگرنه

 خوره یم سرما شکمت سرده هوا..دار نگه گرم رو

 !(شه یم  ضی مر بچه

 

  با رهاورد  و کرد ترجمه  شیبرا را ننا حرف  کوروش

 شدت از که را نیدلو دست و کرد  یتشکر لبخند

 کرد یم خفه و چالند یم را نوایب اردک داشت محبت

  رفت ییروشو سمت به..رفتند  خانه داخل به و گرفت

 ...شست را نیدلو  و خود صورت و دست و

 

 ؟یمامان: دیپرس آرام نیدلو

 

:  گفت و کرد نگاه اش زهیر  یباال و قد به رهاورد

 ! ؟یمامان جان

 

 ؟یدار دوست شتریب اونو ادیب ین ین_

 

 که معلومه! شم فدات نه: گفت زده شگفت رهاورد

 !نه



 

 گذاشت اش نهیس یرو به را او سر و نشست  کنارش

 ! دارم دوست اندازه کی  به تاتونو دو من: دیپرس و

 

 کنار دید خود به رهیخ که را نیدلو نامطمئن نگاه

  قول بگم بهت  رو یراز  هی حاال: کرد زمزمه  گوشش

 !؟ینگ یکس به ید یم

 

 به را کوچکش انگشت و داد تکان را سرش نیدلو

 !آره: گفت و زد گره مادرش انگشت در  قول ی نشانه

 

  و زد عقب را کودکش روشن یموها لبخند با رهاورد

 ! دارم دوست شتریب رو تو: گفت

 

 !واقعا؟: گفت مادرش توجه از خوشحال نیدلو

 

 !من هیزندگ آره که معلومه_

 



 !؟ی ندار دوست یداداش یعنی_

 

 ازش چون تو یول! یمامان دارم  دوست اونم_

  کجا از حاال..دارم دوست شتری ب کوچولوی  یبزرگتر

 !ه؟یداداش یدون یم

 

  همزمان و دیکاو را اطراف درشتش چشمان با نیدلو

 قورت سروصدا پر را دهانش آب یا بامزه طور به که

 دوست شتریب یداداش من آخه: گفت داد یم

  عروسکامم..بپوشه بدم لباسامو دیبا باشه یآبج..دارم

 !رهیگ یم

 

 یم هامم یبارب تازه: ادامه اخم پر و نهیس به دست

 !باشه یداداش! ندارم دوست رهیگ

 

 دیبا حاال از..دیبوس را سرش و دیخند آرام رهاورد

 را نیا البته! بخورد را  نیدلو یها حسادت ی غصه

 است یعیطب  یامر کودکان در حسادت که دانست یم



 را نیدلو تا باشد شیرفتارها مراقب د یبا هم باز اما

 ...نکند حساس
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 به و شد تمام هم زشانیانگ خاطره یا هفته  کی سفر

 شهال ی  خانه مهمان را روز آن..بازگشتند تهران

 ... بودند

 

 با ارای و نی روژ و بود یحراف  مشغول جمع  در نیراد

 گوش نیراد به خنده با رهاورد..کردند ی م صحبت هم

 ... داد یم

 



 یرستورانا  نیاز رفتم دختره هی با شی پ روز چند_

 نون خودم با..دن  یم غذا ُچسه هی که نایا از..باکالس

 دختره پشت؟ اون هیچ اون گفتم یم یالک بودم برده

 !شم ریس زدم یم نون از گاز هی  گشت یبرم تا

 

: گفت یکج دهان  با ارای و دندیخند کوروش و رهاورد

 !بودم  دهیشن من بود جوک نیا! کن چاخان کمتر

 

  از یکی گفت بهم باری خاله: داد ادامه رهاورد به رو

  خبریب جا همه  از چارهیب منه! کن جور  برام دوستاتو

 دختره  دمید بعد روز چند کردم یاوک هم با رو نایا

 !  ذاره ینم محل بهم اصال

 

 به گشاد یلبخند با که نیراد سمت به یا غره چشم با

 رونیب رفتن  بار چند آقا  با نگو: گفت بود رهیخ او

  حساب رو  کافه پول بارم هی! کنده دختره از همش

 !نکرده

 



  دخترت دوست با یوقت توام: گفت جانب به حق نیراد

  ادهیپ تومن صد قهوه تا دو خاطر به و  رونیب یرفت

 وهیش ستنی ز پاک یجوان در یفهم یم  اونوقت یشد

 !ست یغمبریپ ی

 

 یم یچ رو گهید یکی اون: گفت قبل از تر یشاک ارای

 دوست یکی اون دربند باهاش یرفت! ذایپان ؟یگ

 !دتتونید دخترت

 

 گه یم شاعر که نجاستیا: گفت باز شین با نیراد

  اونم نکنه!«  دیآ نماز وقت گوز...دیآ باز که یبدبخت»

 !بود؟ من ریتقص

 

 شهال که افتادند خنده به یهمگ دو آن ی ها کل کل از

 یکرد ریپ منو یکی تو: گفت نیراد به رو غیج  غیج با

 خوشم کارات نیا از نگفتم مگه! ینشد آدم یول

 ! اد؟ینم

 

 !داشت تنفر نیراد یرفتارها  نیا از هم واقعا و



 

 !روزه دو ایدن ننه کن ولش: گفت  الیخیب نیراد

 

  رهاورد به رو  و رفت سمتش به یا غره چشم شهال

  یم غذا بچه اون مامان؟ یخوا ینم  یزیچ: دیپرس

 !؟یخور  یم خوب یغذا! خوادا

 

  در که ی بغض با و داد  تکان دیتائ به یسر  رهاورد

 ! بله: گفت بود نشسته  شیگلو

 

  سخت را ش یگلو بغض! دیبگو توانست را نیهم تنها

 نبود کسچیه که افتاد اش یقبل یباردار ادی به..دیبلع

 یها  مراقبت به رسد چه بدهد دستش به آب یوانیل تا

 !یباردار دوران

 

  زدن حرف حال در بالکن در ارای با  بعد قهیدق چند

 خشنود اریبس  اش مشاوره جلسات روند از ارای..بودند

 دوباره را بعد سال که بود نیا فکر در یحت بود



 تا بود کرده نام ثبت ونی پانس کی در! بدهد کنکور

 ... باشد راحت خواندن درس یبرا

 

  خوب اریبس اش یروح حال کرد یم احساس رهاورد

 ...بود شاکر را خدا و شده

 

 !؟یبمون پدربزرگت ی خونه  یخوا یم_

 

 !ونمیپانس که فعال:  گفت و داد تکان یسر ارای

 

 بهت بذار  اصال: گفت و کرد قالب درهم را دستانش

  وقتم و یانرژ تموم خوام یم امسال! هی چ  برنامم بگم

 اگر یول نه که دارو و یپزشک...درسم ی رو بذارم رو

 گهی د نشد اگر یول رم یم حتما ارمیب دندون

 دانشگاه شدم  قبول اگر شاهللا ان! بشه دی با یوتراپیزیف

 ای مشهد یفردوس زنم یم ای! زنم ینم  تهران یها

 رمیگ یم می تصم دانشگاه از بعد! شمال  یها دانشگاه

 ! کنم یزندگ کجا

 



 شده حساب ی برنامه..داد تکان یسر متفکر  رهاورد

  از بعد دیشا که بود نکرده فکر نیا به..اما بود یا

 گرید اش باند،خانواده آن و عامر داستان ی هیقض

 !شود؟ مستقل حد نیا تا که ندهند اجازه

 

 ... کرد یم کور را او ذوق دینبا..نزد یحرف اما

 

  لحظه همان که برگشتند داخل به زدن گپ یکم از بعد

 ... درآمد صدا به در

 

 ! صنمه شاه باز البد: گفت و دیگز لب شهال

 

 یم حرف کوروش  با که یعل به رو و کرد اخم نیراد

  یم دفعه نی ا ریبگ خواهرتو نیا برو ایب بابا: گفت زد

 !گما یم بهش یچ هی رم

 

 یم حلش خودمون نیبش تو ..مامان زشته: گفت شهال

 ! میکن



 

  نیا کن باز: گفت و دیکوب در به مشت با صنم شاه

 ! نجاستیا دخترت دونم یم یعل درو

 

  ینم..برخاست جا از و کرد نگاه در به اخم با کوروش

 یم را همسرش بدن و تن که یکس مقابل در توانست

 ! ندهد نشان یالعمل عکس و باشد تفاوت یب لرزاند

 

:  گفت شده  یعاص و کرد باز را در او از  جلوتر یعل

  نیا نجا؟یا یا یم روز هر یه   هیچ من؟ خواهر   بله بله؟

 بچه بدن   و تن یدار ؟یگرفت شیپ در هیا وهیش چه

 !کارات با یلرزون یم منو یها

 

 اون ی گوشه من ی  بچه: گفت سوز با صنم شاه

 رو ت خانواده  نجایا تو  افتاده کیتار و  نمور زندون

 ! ؟یکن یم  جمع دورهم
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 آن به زد ی م دودو که یچشمان  و استرس با رهاورد

  ی متوجه من: دیپرس یجد کوروش..کرد یم نگاه ها

 چه شما  پسر  ! محترم خانم شم ینم  منظورتون

  ییدا عنوان به رستگار یآقا داره؟  ما به یارتباط

 هدفتون شما یول هست شونیا ی پرونده ریگیپ

 داره؟ رهاورد  به یارتباط چه! منه همسر

 

 !هیهلفدون ی گوشه تو زن امثال خاطر  به من پسر_

 

: گفت او جانب به حق لحن از یدیشد اخم با کوروش

  امثال سر به که ییبالها چه شما پسر امثال دیدون یم

  حتما کنم یم شنهادیپ بهتون! آوردن؟ من همسر

 جووپرس  هی!  دیبخون رو پسرتون همکاران ی پرونده

 دیباش مطمئن! زنم یم حرف  یچ از دی بفهم تا دیبکن

 پس!  دیهست شما شه یم شرمنده که یاون

  حوصله از که دیند کش  رو بحث نیا از  شتریب..لطفا

 ! خارجه یهمگ ی



 

 لفظ من واسه: گفت یکار شلوغ و عتاب با صنم شاه

 ! خوام یم پسرمو من..نزن حرف قلم

 

  میگرفت پسرتو ما مگه! هللا  اال اله ال: گفت خسته یعل

 !خواهر؟

 

 کنن؟  ینم آزادش  چرا پس_

 

 یم بهت یوقت مهندست چون: گفت حرص پر نیراد

 کردن بدبخت ی  پ   رفته یم یکار سفر رم  یم دارم گفت

 !مردم  یدخترا و زن

 

 که انداخت چنگ صورتش و سر به غی ج با صنم شاه

 مهار را او دستان درهم یا  چهره با کوروش و یعل

 ... کردند

 



 لیذل: گفت  رلبیز و دیکوب نیراد یپهلو  به شهال

  زنه االن زبونو وامونده اون یجلو ریبگ! بچه یرینم

 !ید  یم سکته رو

 

 من بلرزونه منو ی حامله خواهر بدن و تن اون_

 !رم؟ی بگ خون خفه

 

 به و کرد آماده صنم شاه  یبرا یخوراک سرم نیروژ

 ...آمد جا حالش  تا خوراند او

 

 ...پسرم..کامرانم..پسرم: کرد  زمزمه رلبیز

 

 شده تیچ  تو االن مثال: گفت نهیک با رهاورد به رو

 تو افتاده من بدبخت پسر  اون یسالم که تو هان؟

 !زندون

 

  درد ز مرد یم یکی..هللا  اال اله ال: گفت یعاص یعل

 نیا ؟یخواه یم زردک خانم گفت یم ی کی یینوا یب

!  داره؟ یربط  چه من دختر به! خواهر شماستا مثاله



  که همونطور ؟یدار خبر من ی بچه درد از مگه شما

 من یبرا منم ی بچه خاطر زهیعز برات تو ی بچه

 !زهیعز

 

 دست و افتاد راه اتاقش سمت به حوصله یب نیراد

  رهاورد..دیکش خود دنبال به هم را نی دلو و رهاورد

 تو یایم: گفت تیجد و اخم با نیراد که کرد ممانعت

 ! اتاق

 

 در غرغر با نیراد..رفت دنبالش به  ناچار رهاورد

 یه دهییزا زاده غمبریپ  انگار کهیزن:  بست را اتاق

 پس رزل ناموس  یب هی! ما برا کنه یم  ییسرا هیمرث

 ! گهید یانداخت

 

 ! شه ینم مربوط ما به مسئله نیا نیراد_

 

 مگه! شه؟  ینم مربوط چطور: گفت یشاک نیراد

 !آورد؟ ارای و تو سر رو بال اون  نبود آقا نیهم

 



  انیجر در  اصال اون..نداشت یریتقص کامران! نه_

 !نبود عامر و یمنصور  یباز

 

!  رها تو ی الیخخوش  یل یخ واقعا: گفت ناباور نیراد

 !بوده؟ گوز کارهچیه کامران یبگ  یخوا یم

 

  باخبر ما ی هیقض از گم یم! نبوده یا کاره گم ینم_

 هی حاال! نکرده یبد حاال تا من حق در کامران! نبوده

  هم همونجا که بوده گذشته یتو طرفه هی ی عالقه

 و باشه گرفته دل به نهیک ازم شه ینم لیدل مونده

 !که ارهیدرب سرم شو یتالف بخواد

 

 شرکت هی  سر بحث! یست ین تو موضوع اصال بابا_

 ! طمعه سر موضوع! هیاردیلیم ده چند

 

 نیا به شتر یب یچ هر..دونم ینم نیراد دونم ینم_

  در! کنه می روان خواد یم  انگار کنم یم  فکر موضوع

 که شده مرتکب یگناه اگر..مونهپسرعمه اون حال هر

 زندون تو سالم ده  شده یحت..زندون همون تو بمونه



  یم آرزو گناهه یب اگر یول  نداره یربط من به بمونه

 !بشه  تبرئه کنم

 

 ! ستین که وهللا به! ستین_

 

 دست کاراشون یتو  نکهیا بر یمبن یمدرک چیه آخه_

 !زهیر خرده تا چند جز به نکردن دایپ داشته

 

 ناموسیب یادیز یول دمیند یبد زیچ کامران از منم_

 شرکت آوردن دست به طمع به! درآورد یباز

 از حرصم! کرد رو رو شیواقع ی چهره کوروش

 !طلبکاره  ما از مادرش که رهی گ یم نجاشیا

 

 یرو بود شده نیسنگ که  یا نهیس ی قفسه با رهاورد

  رو ارای دست برو: گفت و دیکش دراز نیراد تخت

 عمه یحرفا االن شده خوب  حالش تازه!  ارشی ب ریبگ

 !زهیر یم بهم آرامشش بشنوه رو

 



 که را ارای دست نباریا  و رفت رونیب اتاق از نیراد

 به و دیکش بود زده هی تک وارید به سالن  ی گوشه

 ... برد  اتاق داخل

 

 کار   من جان خواهر:  گفت صنم شاه به رو یعل

  حداکثر! راحت التیخ شما  کنم یم یریگی پ رو کامران

 !  رونیب ادیم ندهی آ ماه پنج یط

 

 آن و سو نیا به را بدنش هیمو و هیگر با صنم شاه

 ... داد یم کش سو

 

 کامران نباشد چه هر..گفت ینُچ یناراحت  با شهال

 پدر نزد ناخلف چه باشد خلف چه فرزند..بود فرزندش

 !است زیعز مادر و
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  یمنصور و عامر یاصل حکم که بود ی روز،روز  آن

 !  آمد یم باند افراد گرید و

 

  استرس لیدل به و بود شده چهارم ماه  وارد رهاورد

  چند هر و بود مانده خانه در دادگاه ط یمح بودن زا

 تذکر با و رفت یم روقدم و خاست یبرم جا از قهیدق

 ... نشت یم شهال

 

  ارای همراه  به کوروش و شد باز در تا آمد  باال جانش

  که شد شان  رهیخ دواریام رهاورد..شدند وارد یعل و

!  حبس سال  ۳۲ یمنصور..ابد حبس عامر: گفت ارای

  ۱۳ یباال بودن یاصل ی ها مهره که باند افراد هیبق

 !  حبس سال

 

 !  دیرس دارحق  به  حق  باالخره..آمد  باال نفسش

 



 !؟ یچ کامران_

 

 یم آزاد گهی د ماه دو: گفت و نشست کاناپه یرو یعل

 وگرنه..ستین کاراش از یرد چیه آورد شانس! شه

 ! خورد ی م خنک آب دی با  حاالها  حاال

 

 دست کاراشون  تو یل یخ کامرانم یعنی: گفت شهال

 !داشته؟

 

 ینم قیدق  منم: گفت و داد تکان یسر متفکر یعل

 یاصل ی مهره هی نکهیا بر یمبن یشواهد یعنی..دونم

 بوده کارهچ یه میکن فکر  نکهیا..یول ستین باشه بوده

 !  خودمونه زدن   گول فقط

 

  قربون رو خدا کرم..شکر رو خدا بازم: گفت شهال

 ...برم

 

 دست شهال و یعل چشم از دور و لبخند با کوروش

  محبت با و گذاشت رهاورد ی برجسته شکم یرو



 یخوب: دیپرس گوشش ریز و دیبوس  را سرش

 !نکرد؟  تتیاذ که عشقم؟فسقل

 

 !داره مامانشو یهوا پسرم! نه_

 

 انقدر! یآ  یآ: گفت باز شین با یشوخ به کوروش

  میت هی بابا قند با میش یم  مجبور که نگو پسرم پسرم

 ! میبد لیتشک

 

 ! ؟یگ یم نویدلو: گفت خنده  با رهاورد

 

!  باباشه پرنسس! آره آخ: گفت ضعفه دل  با کوروش

 ! کجاست؟

 

 !دنیخواب نیراد با اتاق تو_

 

 ؟ یشد خوشحال: دیپرس محبت با کوروش

 



 شدن تباه  که ییها بچه ی ندهیآ به یوقت یول! آره_

 روز سه که ییارای! شه یم گرفته حالم کنم یم فکر

  شده وارد بهش که یشوک  خاطر به االن تا بود اونجا

 روان سر کن فکر گهید! مشاور شی پ ره یم داره

 !  اومده ییبال چه هیبق

 

 ندونم چون: گفت و داد تکان ی سر کوروش

 ! خورن یم اشونویکار

 

 !  ن بچه  همشون_

 

 یم دایپ رو شونیواقع خود   روز هی هم  اونا..نترس_

 ... کنن

 

 !دوارمیام: گفت و گرفت  ینفس رهاورد

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



  نشست لبانش یرو یلبخند خانه  ناتیتزئ به ینگاه با

 ! بیب شده خفن یلیخ گرم دمت: گفت شی ستا به رو و

 

 ! Good luck: ^گفت ذوق با شیستا

 

 ...دیخند و دیکش گردنش پشت یدست یسام

 

 یسام و رفت رونیب اش گونه دنیبوس از  پس شیستا

  شیها لباس و رفت اتاق سمت به ساعت به ینگاه با

 ...کرد عوض را

 

 مشترک ی قهیسل که یفیظر ی حلقه به ینگاه با

  کت بیج در را آن و زد یلبخند  بود شی ستا و خودش

 ... داد قرار کتانش

 

 کرده فکر میتصم نیا به گذشته ماه سه نیا طول در

  یدختر! او؟ یبرا شبنم از بهتر یکس چه واقعا و..بود

 یطی شرا هر در..بود کینزد او به اریبس اتشیروح که

 و او به انیدرم روز کی بایتقر و خنداند یم را او



  لحظه هر که یدختر! زد یم سر  شیستا یحت

 ! گرفت ی م یانرژ شیها خنده با و شد یم دلتنگش

 

  ندارد پدرام به را قبل حس آن گرید شبنم دیفهم یوقت

  یها کابوس از یکی بود شده پدرام..آمد  باال نفسش

 پدرام زمان هر شبنم کرد یم فکر نکهیا..اش یزندگ

  اما داد یم  آزار را روانش دهد یم حی ترج او به را

  قبل چشم به را پدرام گرید شبنم که بود دهیفهم..حال

  یم آزاد گرید ماه کی تا حداکثر که یپدرام..ندیب ینم

 !شود

 

  شمع تک به تک شده  ینیب شیپ یبند  زمان طبق

 دهیچ نیزم  یرو قهیسل و  ظرافت با شی ستا که ییها

 ... کرد خاموش  را ییرایپذ برق و کرد روشن بود

 

 

 

 *** 

^good luck ! =یباش  موفق 
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 بلندتر که خود یموها به یدست و ستادیا نهیآ  یجلو

 صاف را کتش ی قهی..دیکش  بودند شده  یزمان هر از

 ... شد بلند خانه در یصدا که کرد یم

 

 را در..رفت شیپ استوار ییها قدم با و گرفت ینفس

 جذاب را اش چهره که یخاص و کج لبخند با و گشود

 !سالم : گفت کرد یم نینمک و

 

: گفت و انداخت او یسرتاپا به ینگاه  تعجب با شبنم

 !؟یسالمت به یرفت یم ییجا! سالم

 

 عقب زین خودش و کرد باز کامل را در و  دیخند یسام

  یچشمان با شبنم..ستادی ا دور و برداشت گام عقب



  و بود رهیخ پوش کف یرو یها گل و شمع به درشت

 ... بود آمده بند زبانش

 

 ییها گام با و گذاشت  جلو قدم یناباور و دیترد با

 که آنقدر..رفت شیپ زد یم  دودو که یچشمان و سست

 رهیخ زد یم  برق که ینگاه با و ستادی ا یسام مقابل

 ... شد اش

 

 دیکش گردنش پشت به یدست  خجالت و خنده با یسام

 ! بود شیستا ی دهیا همش: گفت و

 

 قلبش ضربان..بود اش ره یخ  منتظر یچشمان  با شبنم

  یهر دلش روش یپ لحظات تصور از و دیکوب یم تند

 ... خت یر یم فرو

 

 داشتن دوست و عشق از مملو که ینگاه  با یسام

 کتش بی ج از را حلقه ی  جعبه و شد اش رهیخ بود

 یم نمیا یول ندارم اقتتویل  دونم یم: گفت و کرد خارج

 یبرا نکهیا تصور از که  خوامت یم یاونقدر دونم



  یبرا یول  ندارم اقتتویل! شم یم ُخل یبش  گهید یکی

 دیخورش  بشو..شبام ی ستاره بشو! باش من

  یبرا عشق بشو..نهیس نیا یبرا نفس بشو..روزام

 !خونه نیا ی برا  خانوم..بشو..وجود نیا

 

 یدستان و آورد هجوم شبنم چشمان به که بود اشک

 ...گرفتند قرار دهانش یجلو  اریاختیب که

 

  را ها آن پشت و گرفت را او دستان یسام

  ی نهیس یرو را او سر یسام  که زد هق شبنم..دیبوس

  بم قوربانت له یرب! جان؟:  گفت و داد قرار خود ستبر

 !(قلبم برم قربونت یاله! )درکم

 

 حرص با و دیکوب او ی نه یس به یمشت  هیگر با شبنم

 ! ینیب ینم منو کردم فکر شعوریب: گفت ینیریش

 

! یتیسوئ  دیببخش: دیبوس را سرش و  دیخند یسام

 به که دمیفهم االن اما! ومدمیم کنار خودم با دیبا..دیبا

 ! خوامت یم یواقع یمعنا



 

  فکر یا لحظه  بدون و طاقت یب که بود شبنم نباریا

 ...دشیبوس دل ته از و گذاشت یسام لبان یرو لب

 

  حلقه او کمر پشت دست  جمع  یالیخ و لذت با یسام

 ...دشیبوس نفس کی و کرد

 

  زمزمه یسام شدند جدا هم از که هی ثان چند از بعد

 ! کنم؟ قبول  مثبت جواب عنوان به نویا االن: کرد

 

 دوست ی چ خودت: گفت و دیگز لب لبخند با شبنم

 !؟یدار

 

 واقعا تو: گفت و کرد نگاهش خورده کهی یسام

 ! یا وونهید

 

 و افتاد خنده  به زین یسام که دیخند غش غش شبنم

 ... دی بوس مهر پر را  اش یشانیپ



 

 در را نینگ  تک ی حلقه و کرد بلند را او دست

 ...گذاشت چپش  دست انگشت

 

 کرد نگاه خود دست به رفت یم غنج که یدل با شبنم

 بابام  از یایب دیبا! ستا ین قبول نیا: گفت تخس و

 !یکن میخواستگار

 

 یم بلند دست یرو را او که همزمان و  دیخند یسام

 ! میهست چاکرتم: گفت کرد

 

 ~~~~~~~~~~ 

 

 !یشد گوجه هیشب_

 

 سخت دید را رهاورد ی دهیبرچ یها لب که کوروش

 بر در  را او یها شانه و داد قورت را اش خنده



 یالک: گفت و زد اش قه یشق یرو یا  بوسه..گرفت

 !یمجلس زن ن یباتریز تو! خوشکلم گه یم

 

 اریخ یالیخیب با که نیراد سمت به یا غره چشم و

 ...رفت کند یم پوست

 

 همشم! گه یم  راست رمیخ نه: گفت بغض با رهاورد

 ! هیجنابعال پسر ریتقص

 

 زمزمه یچارگی ب با رلبیز و داد تکان ی سر کوروش

 !کنه ر یبخ خدا: کرد

 

 خنده به دندیشن را او ی زمزمه که عرفان و نیروژ

 8 اونم! گهی د یا حامله خب: گفت نی روژ و افتادند

 !؟یباش یبارب یدار انتظار! ماهه

 

 با و زد عقب را درشتش فر یموها  ناز با رهاورد

 برو گم یم بهش: گفت کوروش  سمت به غره چشم

 که دهیخر  قرمز لباس رفته..بخر خوب ی  مجلس لباس



 خب! نداره دنیکش نفس محض هم کوچولو منفذ هی

  گوجه شکل   گرد بدن   نیا با..گهید داره حق نیراد

 !  شدم

 

  کرد یم دادیب آن در خنده  که مظلوم ینگاه با کوروش

 ...دندیخند غش غش هیبق و  کرد نگاهش

 

  حضور  یهمگ و بود یسام و شبنم  ینامزد جشن

 و گذراند یم را هفتم ماه اواخر رهاورد..داشتند

 ... بود شده ن یسنگ یحساب

 

  یکنار زیم  دور همسرانشان همراه به مهتاب  و شهال

 ... زدند یم گپ و بودند نشسته

 

 گفت یم مادرش به که یشاد یصدا رهاورد،با

  جا از کوروش کمک به!« اومدن  سام و شبنم»

 باغ ی ورود سمت به دست در دست و برخاست

 ...رفتند
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 لبانش یرو یقیعم لبخند  یسام و شبنم دنید با

  یم دست زده جانیه پدرش آغوش در ن یدلو..نشست

 ...انداخت یم خنده به را کوروش و زد

 

 آغوش در را گری همد محکم رهاورد و شبنم

 ... دندیکش

 

 و بود یصدف دیسف رنگ به بلند و ساده شبنم لباس

 به و بود  بسته یاسب دم باال از ساده را شیموها

 یسام به کوروش..بود افزوده اش یسادگ و تیجذاب

  رهاورد همراه به شبنم به  کیتبر از پس و داد دست

 ... برگشتند خودشان زیم سر به

 

 ! خوشگله  لباسش چقدر: گفت نیروژ



 

 به یتازگ به و بود شیستا  شیپ لحظه آن تا که ارای

  رهاورد  خاله چونکه: گفت بود وستهیپ جمعشان

 ! کرده انتخاب

 

 !دونستم ینم  عه؟: گفت یشگفت با نیروژ

 

 !جون خاله خودت  قسمت شاهللا ان: گفت ارای

 

 !بکن دعاها نیا از تمییدا حق در: گفت نیراد

 

 دعا گهید  اون: گفت و  درآورد شیبرا یشکلک ارای

 تو زن   قراره که یدختر اون یبرا نینفر! شه ینم

  طرح دختراتو دوست شما اجالتا   حاال! شه یم بشه

 ! شکشتیپ  گرفتن زن کن فرد و زوج

 



  غشیج یصدا  که کند او یپهلو از یشگون ین نیراد

 هر به یا غره چشم طرف آن از شهال و درآمد

 ...رفت شانیدو

 

 جمعشان به دانا ی خانواده همراه به ای ک لحظه همان

 ...وستندیپ

 

 یتک کی موز کی یسام و شبنم DJ دعوت با

  یگرید از پس یکی ها  زوج آن از بعد و دندیرقص

 ...رفتند وسط

 

 یدار دوست: گفت و کرد رهاورد به  رو کوروش

 !م؟یبرقص

 

 دیخند کوروش که داد تکان سر تیمظلوم با رهاورد

 بغل در را نیدلو آن از قبل و دیکش را او دست و

 ...گذاشت شهال

 



  ارای و ایک  آخر در و عرفان و نیدانا،روژ و دیمروار

 ...رفتند وسط

 

 به ینگاه با ایک که بودند رقص مشغول  یهمگ

! بودمت دهیند بود وقت یلیخ: گفت  ارای یپاسرتا 

 ! خوبه؟  حالت

 

 ای کال مدت نیا! بهترم:  گفت و داد تکان یسر ارای

 به نسبت! مشاوره جلسات رم یم ای خونم یم درس

 ... شدم بهتر یلیخ لیاوا

 

 ! ؟ید یم ادامه جلساتتو  یدار هنوز_

 

  یم احساس! آره: گفت و داد تکان دیتائ به یسر ارای

 ! بهتره ینطور یا کنم

 

 سوال نیا شهیهم: گفت او  سر پشت به ینگاه با ایک

! ؟یکرد نکارویا چرا  چرا؟ بپرسم که موند دلم سر



 ییبال چه نکهیا! ؟ینکرد  فکر عواقبش  به فرار؟ چرا

 !اد؟یم من  یحت ای ت،پدربزرگت،دوستات خاله سر

 

 من یول! ست همه سوال نیا: گفت و  دیگز لب ارای

 درک منو م خانواده نکهیهم! بدم جواب خوام ینم

  مثل نکهیهم! هیکاف اوردنین روم به رو تمیکردن،خر

  به ماشاهللا نداره  ریش گاوت» بگن برنگشتن عمومزن

 خودم که یمن! من! گفتا یم منو! هیکاف برام !« شاشت

 یم تحمل اونو یزبونا  زخم دیبا یول بودم مونیپش

 !  کردم

 

 پخمه انقدر! کهیزن کرده غلط: گفت اخم با یشاک ایک

ر هر یذار یم که ییپا و دست یب و  بزنه؟ یز 

 

 و دیکش یپوف کالفه ایک که کرد نگاهش  حرف یب ارای

:  گفت داد  یم تکان خود با را او بدن که همزمان

  هی غلط ماتی تصم! کنن یم اشتباه ها آدم ی ن؛همهیبب

 ها آدم ه یعیطب و ست تجربه  کسب ری مس از یبخش

  تجربه رو یدیناام یگاه و باشن شاد  نتونن شهیهم

 ! کنن



 

 ؟؟ یکرد ش تجربه  هم تو_

 

 را دستش ی،روینفس با..کرد نگاهش گنگ یکم

  بود یزیچ تنها  نیا الاقل..داشت دوستش..کرد نوازش

 !داشت مانیا آن به که

 

 ! و؟یچ_

 

  و  کرد جابهجا یکم بود ایک  ی شانه یرو که را دستش

 ! ویدیناام: گفت وار زمزمه

 

 !کردم تجربه_

 

 ... شدند بزرگتر شی ها مردمک یرگ یت کرد حس

 

 یچ من یبرا اون از بدتر یدونیم ی ول: داد ادامه

 !بود؟



 

 ییتنها: گفت ایک که داد تکان نیطرف  به یسر ارای

 !مضخرف  حس  اون گذروندن

 

 ! قایدق: گفت و داد تکان سر یهمدرد  حس با ارای

 

  میتصم..من: گفت ارای و  دیپاش شیرو  به یلبخند ایک

 !برم  شهرستان دانشگاه دارم

 

 !چرا؟: گفت تعجب از رفته باال ی ابروها با ایک

 

 یول باشم مستقل..باشم دور  کمی خوام یم: گفت ارای

 ! کنم رفتار  عاقالنه نباریا

 

 بودم رفته لیتحص ادامه یبرا منم! خوبه  یلیخ نیا_

! کرد جادیا من در یاساس رییتغ هی واقعا   اون و خارج

  بذار احترام همه به تیزندگ تو» گه یم  شهیهم  یحاج

 دست هم نهیآ یحت! نکن بهشون کامل اعتماد یول



 یم نکهیا!« ده یم نشون برعکس  راستتو و چپ

 یکس به یمتک و یبش خودساخته و  مستقل یخوا

! یباش عاقل دیبا اون از قبل یول هیعال ینباش

 !مونم یم منتظرت موقع اون تا منم..منم
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 به و دیکش دراز پهلو به تخت یرو  یخستگ با

 رهیخ کرد یم ضیتعو را شیها لباس که کوروش

 ... شد

 

 !ه؟یچ: گفت و افتاد خنده به او نگاه   با کوروش

 

 ! یچیه: گفت و انداخت باال ییابرو طنتی ش با رهاورد

 



  سرپا ادیز! ؟ینشد تیاذ امشب: گفت کوروش

 چکاب؟ ببرمت فردا یخوا یم..یموند

 

  رمیبگ خوام یم فقط االن: گفت یخستگ  با رهاورد

 االن گذاشت گذاشت شبنم نیا! بخوابم خرس  کی مثل

 ه ن به دارم یبرم قدم دو تا من که گرفت مراسمشو

 !افتم یم ه ن

 

 گردش و یتپل  تن به عشق سراسر ینگاه با کوروش

 شهیهم  دارم دوست کنم یم فکر  که حاال: گفت

 !  نمتیبب گرد ینطور یا

 

 نه: گفت یشاک و  گرفت جبهه ی فور  رهاورد

 !  نخواد دلت..جانم

 

 اش گونه محکم و دیکش آغوشش در خنده با کوروش

 ! کنم؟ عوض  لباساتو  یخوا یم: گفت و دیبوس را

 

 !اوهوم: گفت و داد تکان یسر  لوس رهاورد



 

 و کوتاه یحاملگ  راهنیپ و  آمد نییپا تخت از کوروش

 با آن از کرد،پس تنش و برداشت کمد  از را او ی  نخ

  گونه محکم و کرد پاک شی آرا از را صورتش حوصله

 ...دیبوس را اش

 

  عشق درخت کرد یم رفتار  ملکه کی مثل او با نکهیا

 یم شهی ر و پروراند  یم رهاورد دل در شتریب را

 ... کرد

 

 نهیس به را او سر و دیکش دراز کنارش آرام

 بود رهیخ رو  به رو وارید به حرف یب رهاورد ..دیکش

 فکر گذشته که  یسال 7_6 به داشتم: گفت کوروش که

 ... کردم یم

 

 !دارمون؟ید نیاول مثال_

 

 کرده بدمست شبنم! ادته؟ی: گفت و د یخند کوروش

 !بود



 

 ! آره  اَه: گفت شبنم  یبدمست یادآوری  با رهاورد

 

 باال دوستت حلق تو کن انگشت  ایب گم ی م بهت حاال_

 !یکرد یم نگاه منو  ب ر و ب ر ارهیب

 

! خب ادیم  بدم! اَه: گفت و دیکش درهم  چهره  رهاورد

 اومد باال جونم پسرت  آقا نیهم سر! دلم بد کال   من

 !بهترم کمی االن..آوردم باال انقدر

 

 یم: دیبوس را اش یشانیپ عشق با و د یخند کوروش

!  شکمته  تو من ی بچه نمیب یم که نمیا عاشق یدون

 یبذار یخوا  یم یهرچ حسو نیا اسم

 نیا عاشق من یول! یهرچ ای یخودخواه..بذار

 دنشید از نیدلو سر که یزیچ! برم یم لذت..حسم

 !موند دلم به حسرتش و  بودم محروم

 

 !؟یناراحت هنوزم_

 



 تو از م یناراحت: گفت  شیموها نوازش با کوروش

 دل به شهیهم  زایچ یسر ه ی حسرت..خودمه از ستین

!  گهیهمد از  ما هیدور سال سه اون مثال..مونه یم آدم

 خنده نیاول و رفتن راه نیاول! نیدلو  تولد ی  لحظه

  ی بچه هی داره چون! شاکرم  رو خدا بازم یول! ش

 جبران اون  با حسرتامو من تا ده یم  بهمون گهید

 به..میدیبخش یول شد نی چرک  ها یلیخ از دلمون..کنم

  رو آدما قلب نهیک چون هامون  بچه و خودمون  خاطر

  یاهیس  یبرا ییجا قلبمون تو ما و کنه یم اهیس

 ! هامونه بچه  و خونواده عشق   از مملو ما قلب! میندار

 

 ... داد یم گوش او به لبخند با رهاورد

 

 اون مثل میکرد حذف رو مونیزندگ  یسم یآدما_

 و تعموم،عمها،زنی،دریشرف،منصور یب عامر

  کی مثل! هم کنار در میتونست هم با! تپسرعمه 

 !  یواقع ی خانواده

 

 دورهم همه دمید که امشب: گفت لبخند با رهاورد

  یهمکار و میرقص یم،میخند یم،میم،خوشحالیجمع



 میدیرس باالخره..شیآخ گفتم..اومد باال نفسم میکن یم

 ! میهم کنار هممون که ییروزا به

 

 مماس و دی بوس را کوروش زبر شیر ته  یرو  محکم

 شکررو خدا! من مرد   شکررو خدا: زد لب اش گونه با

 فرشته تا دو که شکرروخدا! دارم رو تو دوباره که

! عشقمونن حاصل که میدار مونیزندگ یتو

 ! هامه  بچه پدر تو  مثل یمرد که  شکرخدارو 

 

  زمزمه و گذاشت خود شکم  یرو را کوروش  دست

 !شه یم ل یتکم مونیخوشبخت..گهید ماهه دو تا: کرد

 

 که وهللا به: گفت و دیبوس  را لبانش تعشق با کوروش

 !عاشقتونم

 

 در داشت دوست انگار که کرد بغلش محکم آنقدر

  ریمس آخر تا داشت دوست..شود حل مردش آغوش

 او کنار در شیها دست..بردارد  قدم او دست در دست

 !شوند دیسف او نیبال بر شیموها و چروک



 

  دو دنی بوس با و کرد  نوازش را شی بازو  کوروش

 :  کرد زمزمه او چشم

 

 دادم  تو به دل چرا که کنندم بیع دوستان

 ؟ییچرا خوب نیچن که گفتن تو  به اول دیبا

 

 م یبگو تو با دل غم ییایب چو بودم گفته

 یی ایب تو چون برود دل از غم که میبگو  چه
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 ...برنگردد  تو نظر رب ای

  روزگار برگشتن                                      

 ! است سهل



 

 

 !قی توف هللا من و

 ۱۴۰۰/۶/۱۰ یگذار پارت انیپا زمان


