
 حس.پنهان چکاوک

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حس.پنهان چکاوک

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 حس.پنهان چکاوک

 
3 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 

از  یداده شده است و کپ قرار( www.romankade.com)رمانکده به ادرس  تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

و در صورت مشاهده از  باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیرمان داخل سا نیا

 . باشدیم یریگیقابل پ ییسمت مراجع قضا

 ارائه گزارش  یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_adminقائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدیم 

 

 

 اوبـنامِ 

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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آدمِ صرفِ خواندنِ رمان من  یِبرا زیچ نیترازتون تشکر کنم که وقتتونو که باارزش خوامیم یزیسالم...قبل از هرچ

 !دینش مانیپش دوارمید،امیکرد

 

 

 دکترو قبول کنه! شنهادِیپ شهیپرستار که بخاطرِ نداشتنِ پول عمل قلب مادرش مجبور م یچکاوک،دختر-

 از چکاوک؟ خوادیم یچ دکتر

 ده؟ید یما؟سرنوشت براش چه خواب یسرنوشت دخترِ ساده شهیم یچ

 !دیتا متوجه بش دیبخون

 ۹۷،۳،۲۰رمان  شروع

 

 .اصغرزاده]آسمان[ا

  ........ 

 

 ناتمام خالصه شده! یتمامِ من در بغض دیشا-:یکه بعدش با خودت زمزمه کن ینک یکار یشیمجبور م یگاه

 !کنمیآرزو-من به شما: یشنهادیپ رمانِ

°°°°° 

 

صبحو  مِیونو به ساعت تو دستش نگاه کرد،پنج دیاز تهِ دل کش یجانماز گذاشت،آه یِنمازشو  تا کرد و رو چادر

 شده! دارینماز صبح ب یمادرش برا داد،حتماینشون م

 ؟یچکاوک،باز چرا تو فکر-
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درِ  یجلو زیاز دستش گرفت و به سمت م  وانویبود، ل سادهیکنارش وا ییچا وانیکرد که با دو ل ینگاه یپر به

 نشست. یصندل یِنمازخونه رفت و رو

 یرکرده بود،پ دوست بود،چهارسال ازش بزرگتر بود و تازه ازدواج یشده بود با پر مارستانیمشغولِ کار تو ب یوقت از

 مادرت بهتره؟-:دینشست و پرس شیهم روبرو

 الحمداهلل!-و گفت: دیدل کشاز تهِ  یآه چکاوک

 بتونم کمکت کنم! دیبگو شا ،یانقدر تو فکر نروزایچرا ا-:یپر

 !یبهم بد یداشته باش ونیلیالبته اگه صدم یتونیآره م-تو دلش گفت: چکاوک

 دختر باتوام،حرف بزن!-:دیجلو صورت چکاوک به حرکت دراومد و پرس یپر دست

 بگم! یواال چ-تلخ زد و گفت: یلبخند چکاوک

 !یتو فکر باش بیمدت عج نیکه باعث شده ا یزیحرف تو دلت رو،اون چ-تلخ مزه کرد و گفت: شوییاز چا یکم یپر

 پول الزم دارم!! -و گفت: دیکش یباز آه چکاوک

 ؟یچ یبرا-

 عملِ مادرم!-

 مگه مادرت پارسال عمل نشده بود؟-:دیو متفکر پرس دیلبشو تو دهنش کش یپر

 باالست هم خرجش! سکشیهم ر ندفعهیعمل بشه و ا دیبازم با یآره ول-سرشو تکون داد: چکاوک

 

 نباش! زم،نگرانیخدا برزگه عز-دستشو دلسوزانه فشار داد و گفت: یپر

ز من ج یدونیکه م ،تویبزرگه اما نگرانم پر شهیخدا که هم-مکث گفت: ید از کملبشو روهم فشار داد و بع چکاوک

 ندارم اگه از دستش بدم... ویمامان کس

 ؟یفروش ندار یبرا یچیه-:دیشد و پرس یاشک شیهاهم چشم یحرفشو بزنه و پر یهینذاشت بق بغض
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 ؟؟یزیچ ینیزم یملک

 میدار یمیقد یخونه هیفقط داشتم که پارسال فروختم و خرج عملش شد،االن فقط  نیزم کهیت هی-گفت: چکاوک

 پول تو حسابم،تمام! ونیلیکه بخاطر تنها نموندن مامان خوبه و فقط دو م میمستجر دار کی اطیح نییکه پا

داره!  ریتو کارِ خ یدست دمی؟شنیبه دکتر ستوده گفت-مکث گفت: یدوخت و بعد از کم وانشینگاهش را به ل یپر

 خودشم که جراح قلبه!.

 دکتر خود مامان بهتره،اما نه نگفتم!-گفت: چکاوک

 من بگم؟ یخوایم-:دیپرس یپر

 کال! الشیخینه اصال، ب-سرشو تکون داد: چکاوک

 بتونه کمکت کنه! دیشا-باز گفت: یپر

 کال! الیخیب یگفتم که پر-بلند شد و گفت: چکاوک

 نشو! دیناام کنهیکمکت م ،خدایباشه پس خوددان-ت:لبش را کج کرد و گف یپر

 سربزند. هاضیرفت تا به مر مانیهاشو بازوبسته کرد و از اتاق خارج شد و به سمت بخش زاچشم چکاوک

 

** 

 

پرازدحام  ابانِیمطبش رفت و پرده رو کنار زد،به خ یخاموش کرد و بلند شد،به سمت پنجره یگاریتو جاس گارشویس

 !دیاز تهِ دل کش یهشد و آ رهیخ

 بود! قشیبود که آه رف یوقت چند

شک داشت! به مرجان  نکهیو مرجان ترکش کرده بود و مهم تر از اون ا شهیپدر نم دیکه فهم یاز همان روز قایدق

 اون فقط دنبالِ بهانه بود تا ترکش کنه! کردیشک داشت و فکر م
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 ترک کردنش دونست! یراه برا نیراه را بهتر نیمشکل از خودِ مرجان بود و  او ا کردیم فکر

 درست بود؟ شیفکرها ایآ

 !خبرنداشت

 به خودش گرفته بود! رهیرنگِ ت شیو از اون روز به بعد زندگ گذشتیبود از اون موضوع م شتریب دوسال

 نحس دور شد! یتقِ در به خودش اومد و از فکرهاتق یِصدا با

 د؟یبفرمائ-محکم گفت: یینشست و با صدا اشیصندل یِرو

دکتر،مادرتون پشت خط  یآقا-گفت: تیبا اخم و جد شهیدر را باز کرد و واردِ اتاق شد و مثل هم یمنش

 !دیهستند،وصل کردم اما جواب نداد

 !دیدوباره وصل کن-سرش را تکان و گفت: کامران

شده بود که  االتیفکر و خ ریانقدر درگ یعنیسرش را تکان داد و از اتاق خارج شد و کامران با خود فکر کرد  یمنش

 بود! دهیتلفن روهم نشن یِصدا یحت

 

 بله؟-بدونِ فوتِ وقت جواب داد: بارنیبه صدا دراومد و کامران ا تلفن

 ؟یسالم مادر،خوب-:دیچیمادرش تو تلفن پ یصدا

 خوش گذشت؟ شبیسالم مامان خوبم،چخبر؟د-سرش را تو دستش گرفت و گفت: کامران

 گهیمرجان رفته توام د یوقت ،ازیومدیهمه سراغتو گرفتن چرا ن ،واالیآره مادر،جات خال-و گفت؛ دیکش یآه سارا

تو اون  یدیچپ هیچ شهیچقدر راه آب و هواتم عوض م نجایمنم برات تنگ شده آخه مگه از اونجا تا ا ،دلِیشد میقا

 دود!

بهت  یفعال کار دارم آخرِ هفته سر امیمامان جان م باشه-مادرش گفت: یِو غرغرا یتکرار یهاکالفه از حرف کامران

 !زنمیم
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 خداحافظ. بوسمتیباشه مادر مواظبِ خودت باش م-و گفت: دیکش یدوباره آه سارا

 .د،خداحافظیچشم مامان،شما هم مواظب خودتون باش-

کامال آماده  دیو فردا صبح عمل داشت و با دادیبه ساعتش انداخت،هفت شبو نشون م یرا قطع کرد و نگاه تلفن

 !بودیم

 فیرتش-بلند و گفت: دنشیبا د یاز مطب خارج شد،منش لشیو موبا فیو با برداشتنِ ک دیشد کتش را پوش بلند

 دکتر؟ یآقا دیبریم

زنگ زد بگو فردا بعد از ظهر هستم  ید،کسیساعت بر کیبله،شما هم تا -لب کتش را مرتب کرد و گفت: کامران

 فقط!

 و کامران از مطب خارج شد! زمزمه کرد یچشم یمنش

 

** 

 

سرش  یو شالش را رو دیاشو از سرش کشبره خونه،مقنعه شدیتموم شده بود و داشت آماده م فتشیش

یروبرو شد،اون هم داشت حاضر م یخواست از رختکن خارج بشه که با پر فشیانداخت،مرتب کرد و با برداشتنِ ک

 سردردت بهتر شد؟-:دیبه چکاوک پرسبره خونه،لباس را از تنش خارج کرد و رو شد

 نه!-لب زد: چکاوک

 نگران نباش! شهیبزرگه پولِ عمل مامانتم جور م ،خدایکنیم تیچرا انقدر خودتو اذ-:دیدوباره پرس یپر

 نزد! یو حرف دیکش یآه چکاوک

 !رسونمتیتو راه م میبر-آماده شد و گفت: یپر

 سرشو تکون داد و همراه هم از رختکن خارج شدن که با کامران روبرو شدن، چکاوک



 حس.پنهان چکاوک

 
9 

 

 کوتاه بهش داد،اما چکاوک... یسالم دنشیبا د یبود و پر ستادهیا

 داد! لیبه چکاوکِ پرت تحو یشخندیاز بازوش گرفت و کامران ن یشگونین یپر

 ؟یشده بود خیچته دختر،چرا م-روبه چکاوک با خنده تشر زد: یکه رفت پر کامران

 ؟یپر نیبود ا یک-:دیو پرس دیرو صورتش کش یدست چکاوک

یبابا دکتر ستوده رو نم-گفت: بردشیکه با خودش به سمت آسانسور م یو درحال دیچکاوک را کش یِبازو یپر

 که موقع نماز صبح بهت گفتم بذا باهاش صحبت کنم،متخصصِ قلبِ! ،همونیشناس

 نجا؟یتازه اومده ا-:دیفکر کرد و پرس یکم چکاوک

 مارستانیب نیاون تو ا میبابا،ما نبود هیحالت خوشه چکا،تازه چ-گفت: زدیرا م نگیپارک یکه دکمه یدر حال یپر

 بود!

 بودمش؟! دهیلبشو کوتاه گاز گرفت و با خودش فکر کرد پس چرا تا حاال ند چکاوک

 

 براش نذاشته بود! دنیمادرش مجالِ د الِیال فکر و خاستخدام بود اص نجایکه ا یدوسال نیحق هم داشت،تو ا البته

 

 

** 

 

 یشماره دنِیو با د ستادیزنگ خورد،ا لشیراه افتاد که باز موبا یقرار داد و به سمت خروج بشیتو ج لشویموبا

واقعا  یعنیبود؟ یتوجهش را جلب کرد، چکاوک ک ییکرد و باز خواست حرکت کند که صدا جکتیمرجان ر

 پول عملِ قلبِ مادرشو جور کند! تونستینم
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کرد  مانع شد،بازش لشیموبا امیپ یگذرا از سرش رد شد و اون با گفتنِ استغفراهلل خواست حرکت کنه که صدا یفکر

 مرجان! سروتهِیب یهاو طبقِ معمول حرف

 ه بود!شد خیرا و سرش را بلند کرد که نگاهش به نگاه سبزِ چکاوک گره خورد که م لشیکرد موبا خاموش

 !ییبایخودش فکر کرد عجب دختره ز با

 به فکرِ خودش زد و از کنارشون گذشت! یشخندین

 د!کرده بو شیموضوع عصب نیافتاده بود و ا ریبود و عملش به تاخ دهیطول کش یکم مانیبخش زا سِیبا رئ کارش

 هاشو عوض کرد و به سمت اتاق عمل رفت.خودشو به بخش قلب رسوند و لباس عیسر

 

** 

 

 نشست. مکتیاتوبوس رفت و رو ن ستگاهیبه سمت ا یشد و با تشکر از پر ادهیراه پ وسط

 از خودش منتطرِ اتوبوس بودند. ریو چند نفر هم غ دادیتو دستش ده صبحو نشون م ساعت

 

 کالفش کرده بود! بیو سردرد عج دادیتکون م پاهاشو

 بخوابه! یزودتر برسه و کم خواستیدلش م یلیبلند شد و بعد از چندنفر سوار شد، خ یکه اومد،بدون معطل اتوبوس

 د،چکاوکیدر حال خر ایلیچشم دوخت،همه در حال رفت و آمد و تکاپو بودند و خ ابونینشست و به خ یصندل یرو

 نرفتم! یدرست و حساب دیخر کیوقته  یلیحالشون،من که خخوش به-با خود زمزمه کرد:

 شد. ادهیبلند شد و به همراهِ چند نفر پ ستاد،چکاوکیا ستگاهیا نیکه اتوبوس در اول دیبا خودش کش یآه
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تنگ شد،ته کوچه درب کوچک کرم رنگ  یرد شد و واردِ کوچه ابانیاتوبوس بود،از خ ستگاهیا یروبرو شونکوچه

 یتوپ باز اطیتو ح نشونی، پسرِ اجازه نششد اطیبه در،درو باز کرد و وارد ح دیخونشون بود،پاهاشو  تند کرد و رس

 داد و دوباره مشغول شد. یچکاوک سالم دنِید کرد،بایم

ها رفت،چهارتا پله را باال رفت و در را باز با لبخند جوابِ سالمش را داد و از کنارش گذشت و به سمت پله چکاوک

هاشوعوض کرد و وارد خونه شد، به سمت اتاق مادرش رفت،خواب بود، عقب رفت و به سمت اتاق خودش رفت،لباس

 کرد و رو تختش به خواب رفت.

 

** 

 

هاشو عوض کرد و از اتاق خارج شد،از ج شد و به سمت اتاق خودش رفت، لباسو کوفته از اتاق عمل خار خسته

انکار جون گرفته بود،مرجان برعکسِ  یکه بعد از مرجان کم یاهم خارج شد و مقصدش خونه بود،خونه مارستانیب

 کامران 

 اهیمران کلِ خونه را گل و گکامران گل به خونه ببره و بعد از رفتنش کا دادیدوست نداشت و اجازه نم اهیگل و گ اصال

 !دیرسیبهشون م یلیاز گل داشت که خ ییبایز یباغچه کیبالکونش  یتو یکرده بود،حت

 

 خسته-گفت: یپارک کرد طبق معمول نگهبانِ پر حرف جلوش سبز شد و با چابلوس نکیکه داخل پارگ نویماش

 !؟دیدکتر، احولتون چطوره؟خوب هست یِآقا دینباش

هجدهو  ینگهبان سوار آسانسور شد و دکمه بِیکون دادنِ سر اکتفا کرد و بعد از گذاشتنِ پول تو جفقط به ت کامران

 فشار داد.

 هاش روهم رفت!خسته رو کاناپه ولو شد و چشم دیپاش به خونه رس تا

 

** 
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 !دیاز خواب پر یزیشکستنِ چ یِصدا با

 !نیستش رو قلبش بود و نقشِ زمبلند شد و خودشو به آشپزخونه رسوند،مادرش د جیو ک نگران

 و به سمت مادرش پرواز کرد! دیاز ترس کش یغیج

 هاشو باز نکرد!و داد صداش کرد اما مادرش چشم هیبا گر چندبار

شال رو سرِ مادرش انداخت و  کیاونا هل کرده و نگران فقط  دنِیهق بلند شد و آمبوالنس خبر کرد،تا رسهق با

 !دیپوش یلباس قهیسلیخودشم ب

 سر مادرش و چکاوک نگران و قدم زنان تو راهرو! یِبودند و دکتر باال مارستانیتو ب ساعتمیاز ن کمتر

 !ختیریاش مداشت و فقط اشکش رو گونه یبیعج یدلشوره

 نداشت! ویمادرشو از دست نده! جز اون کس کردیخدا م خدا

 یکه تو شمال زندگ ریپ ییِدا کینشدن و  دهیدوروره چکاوک و مادرش د گهیعمه که بعد از فوتِ پدرش د دوتا

 !دشیدیو چکاوک سال تا سال هم نم کردیم

هنش و قلبش تو د گفتیداد،چشم بسته ذکر م هیتک واریانتظار نشست و سرشو  به د یِصندل یاز راه رفتن رو خسته

 بود!

پا  ریپدرشو ز تِیوص تونستیاما نم فروختیرو هم مخونه شدیمجبور م داد،اگریجلو روش قرار م یخدا راه کاش

 بذاره!

 و با تمامِ وجود خداشو صدا کرد! دیاز تهِ دل کش یبه درد اومد و آه یاز اون همه بدبخت دلش

 

** 
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 .دادیظهرو نشون م میسالن دوازده و ن یشد،ساعت گوشه داریب لشیزنگِ موبا یَِ باصدا

 !کردیم ییرونما لشیبرداشت،اسمِ کاوه برادر کوچکش رو موبا لشویشد و موبا زیخ مین

 جانم کاوه؟-داد: جواب

 به جنابِ برادر احوالِ شما!به-بشاش بلند شد: شهیکاوه مثل هم یِصدا

 ؟چطوره ؟مامانیسالم،خوب کیعل-کمرنگ رو لبش نقش بست و گفت: یبه کامران هم منتقل شد و لبخند شیانرژ

 یرس هی یکرد دایپ دیداداش نکنه زنداداش جد نمید،ببیما که الحمداهلل،شما چطور-جواب داد: طنتیباز با ش کاوه

 ؟یزنیبه ما نم

 برو کاوه حال ندارم،بروو!-گفت: رفتیم سیکه به سمت سرو یبلند شد و در حال دیبلند که کش یبا پوف کامران

رم ب دیدارم صبح با یکار هیامشب اومدم تهران، دیباشه بابا جوش نزن،فقط خواستم بگم شا-قهقهه زد و گفت: کاوه

 گه؟ید یادنبالش خونه

 !اریآره کجارو دارم برم،مامانم ب-و گفت: دیکش نهیآئ یِرو صورتش جلو یدست کامران

 بهم بزنه نه من! یسر ایکامرانِ ب یفهیوظ گهیاد،مینم گمیم-

 خب،سالم برسان فعال! یلیخ-سرش را تکان داد و گفت: کامران

 زمزمه کرد و قطع کرد! یدیسالمت باش کاوه

 که از شام شبش مونده بود، یبود،بعد از خوردنِ ناهار دهیخواب از سرش پر گهیکه د کامران

 تماشا کردن. لمیخوردن و ف وهیلم داد و شروع کرد م ونیزیتلو یجلو
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** 

 

 

چکاوک رو خوب  گهیفت،دکتر که دبلند شد و به سمتش ر یاز صندل عیاومد چکاوک سر رونیکه از اتاق ب دکتر

 دخترم؟ یخوب-:دیزد و پرس یلبخند دنشیبا د شناختیم

 !ستمیدکتر خوب ن ینه آقا-کوتاه گاز گرفت و صادقانه گفت: نشوییلبِ پا چکاوک

 مامانم چطوره؟-:دیهاش بود پرسکه تو چشم ینگران یبا کل بعد

متاسفانه -گفت: دیعمر طول کش کیچکاوک  یِبرا مکث که یگذاشت و بعد از کم بشیخودکارشو داخلِ ج دکتر

 !ستیقلبشون اصال مسائد ن تی،وضععمل بشن دیهرچه زودتر با

 !ستهیایسرپا ب تونهیاحساس کرد نم چکاوک

 میخودم و همکارم کمک کن تونمیم یهم من کم نشیهز یبرا-ادامه داد: توجهیسمت سرش رفت و دکتر ب دستش

 !دیخودتون پرداخت کن دیبا شویبق

 !میچند روز فرصت عمل دار-:دیو پرس دیبلند کش یآه چکاوک

 هفته! کیکمتر از  دیشا-زمزمه کرد: دکتر

عقب رفت و به سمت اتاقِ مادرش رفت که کنه و عقب یریتا از هقش هقش جلوگ دیلبشو تو دهنش کش چکاوک

 هاش بسته بود و سرم تو دستش و ماسک تو دهنش بود!چشم

 !ختیر یگریپس از د یکیهاش نشست و دستشو گرفت،سرشو رو دستِ مادرش گذاشت و اشک کنارش

بده اما  شیکرد دلدار یچکاوک دلش به حالش سوخت،سع دنِیاومده بود با د تشیچک وضع یکه برا پرستار

 نتونست!

 اتاقو ترک کرد و چکاوک رو با مادرش تنها گذاشت! حرفیب
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 رفت. سیباز سردردش شروع شده بود،بلند شد و به سمت سرو هیکه از گر چکاوک

 !کردیچکاوک را نگران تر م نیبود و ا هوشیهنوز ب مادرش

 !کردیم دایپ یاهرچه زودتر چاره دیبا

 داد! هیسرد تک هیو صورتش را با آبِ سرد شست و سرش را به کاش دست

 !صحبت کند یکیداشت با  ازینگران بود و االن فقط ن دل

زنان از اتاق خارج شد و قدم سیاز سرو گرفتیرو م یپر یکه شماره یخارج کرد و در حال بشیرا از ج لشیموبا

 اطیرفت و تو ح نییرا جواب نداد،چکاوک به سمت آسانسور رفت و سوار شد، پا لشیموبا یخارج شد اما پر

 نشست! مارستانیب

 اش افتاد!رو صفحه یزنگ خورد و اسم پر لشیموبا

 سالم!-داد: جواب

 !یمتوجه نشدم زنگ زد کردمیمن داشتم ناهار درست م دی؟ببخشیخوب زمیسالم عز-گفت: ییبا خوش رو یپر

 مزاحم شدم! یشرمنده پر-کوتاه گفت: یبه ساعتش انداخت که سه ظهر بود و با اه ینگاه چکاوک

 مامانت خوبه؟ ه،خبیچه حرف نیا وونهید-اخم کرده جواب داد: یپر

 شده؟ یچته چکاوک چ-نگران بپرسه: یو هق هقش باعث شد پر دیش بغضِ چکاوک ترکحرف با

ا اگه ت گهیدکترش م مارستانیمامانم حالش بد شد آوردمش ب-اشک هاشو گرفت و گفت: زشِ یر یِبزور جلو چکاوک

 عمل نشه ممکنه.... گهیهفته د کی

 را ادامه نداد و باز هق زد! حرفش

 قربونت برم چکا،ناراحت نباش خدا بزرگه! -:هم بغض کرد و آرام گفت یپر
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ندارم،اگه نتونم پولِ عملو  ویمن جز مامانم کس یدونیکه م ،تویچطور ناراحت نباشم پر-کنان گفت: هیگر چکاوک

 نکرده از دستش بدم! ییجور کنم ممکنه خدا

 از غصه! رمیمیم م،دارمیچه حال یدونینم یپر یوا-هق زد و گفت: باز

 

 !امیبگو منم ب زمیعز مارستانیکدوم ب-:دیناراحت پرس یپر

 !نجاستی...دکترشم امارستانِیب-اشکشو پاک کرد و گفت: چکاوک

 !امیمهران و بدم م یفداتشم ناراحت نباش منم غذا-و گفت: دیکوتاه کش یاه یپر

 کسو ندارم! چیاما باور کن تنهام،جز تو فعال ه ستمیبه زحمتت ن یراض یپر-بلند شد بره داخل و گفت: چکاوک

 ؟یندار اجیاحت یزیناراحت نباش،چ زمیباشه عز-زد و گفت: یلبخند یپر

 برم منتظرتم!نه قربونت-

 باشه فعال!-

 فعال!-

بسته بود،نگران  شیهاپنج رفت  و وارد اتاق مادرش شد که هنوز چشم یشد و با آسانسور به طبقه مارستانیب داخل

 !ومده؟یرفت تا بپرسد چرا مادرش هنوز به هوش ن یشد و به سمتِ اتاقِ دکتر حق

 

 

** 
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 سالم استاد!-بود،جواب داد: یبرداشت،دکتر حق زیرا از رو م لیو موبا دیکش ونیزینگاه از تلو لشیزنگِ موبا با

 ؟یسالم پسرم،خوب-گفت: نشستیم یصندل یِکه رو یهاش برداشت و در حالاز رو چشم نکشویع یحق

 افتاده؟ ید؟اتفاقی،شما خوبممنونم-گفت: کردیرو کم م یویت یِکه صدا یصاف نشست و در حال کامران

عمل بشه  دیبود،بازم با دهیفایدارم،پارسال عملش کردم اما ب یضیمر هیآره، راستش -تازه کرد و گفت: ینفس یحق

 باالس! یلیعمل خ سکِیو ر فنیقلبش ضع یها! رگارهیدووم ن ترسمیراستش م یقلبش، ول

 کردم! شیبستر ،امروزیبد ینظر هیتوام  ییایب خواستمیم

 اونجام! گهیساعت د کیباشه چشم،تا -متفکر مکث کرد و گفت: هیچندثان کامران

 منتظرتم پس فعال!-زد و گفت: یلبخند یحق

 فعال!-

 یِاستراحت کنه اما رو خواستیرفت،امروز مثال م رونیز خانه با یبلند شد،حاضر شد و بدونِ معطل عیکرد و سر قطع

 به گردنِ کامران داشت! یکه حقِ پدر یحرف زد،استاد شدیحرف استاد هم نم

 شد. ادهیپارک کرد و پ یدکتر حق مارستانِیب نگیپارک یِتو نویساعت بع ماش کی درست

 

به دست  فیپنج رو فشار داد و ک یمحکم واردِ محوطه شد و به سمت آسانسور رفت،دکمه یهابا قدم شهیهم مثل

 !ستادیگره خورده ا یِصاف با ابروها

 

 

** 
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ه درآورد و با اشار نکشویع دنشیدرو باز کرد و وارد شد،دکتر با د دنیشن دیاتاق رو به صدا درآورد و بعد از بفرمائ درِ

 !نیبفرما دخترم،بش-گفت: یراحت یهابه کاناپه

دکتر مادرم چرا هنوز به هوش -:دیپرس عیدکتر نشست و سر یزمزمه کرد و روکاناپه جلو یمتشکرم چکاوک

 ومده؟ین

 !...تنفیاز کار ب عیسر یلیهاش خشده،ممکنه رک فیضع یلیواال دخترم قلب مادرت خ-مکث کرد و گفت: یکم دکتر

ه قلبش ب یفشار ایتکان بخوره  دیکال نبا یعنیبراش سمه!  ادی،تحرک زمونهب هوشیکه ب میزنیبهش آمپول م خودمون

 وارد بشه!

 شه؟یم یحاال چ-:دیبا بغض نال چکاوک

ممتازم صحبت  یاز شاکردا یکیمن با -گفت: نشستیکه کنارش م یبلند شد و به سمت چکاوک رفت در حال دکتر

هم  هانهیتو هز دیشا هیریخ نه،آدمیمادرتو بب ادیست،قرار شده بکردم، تخصصشو تو کانادا گرفته،تو کارش خبره

 کمکت کرد!

 شد! ریزسربه زهیاشکش نر کردیم یکه سع یو در حال دیکوتاه کش یآه چکاوک

 

 ییشخصا درو باز کرد و کامران با رو بلند شد و خودش یگذشت که باز در به صدا دراومد و دکتر حق نیم چند

 بامزه باال رفت! یبا حالت شید و نگاهش که به چکاوک افتاد جفت ابروکر یخندان با دکتر روبوس

 !زنهیآشنا م اشافهیق یکامران احساس کرد کم دنِیبلند شد و با د چکاوک

 فشویچکاوک نشست و ک یرو کاناپه جلو یدکتر حق ییِکوتاه داد که کامران فقط سرشو تکون داد و با راهنما یسالم

 .دیسرش به سمتش چرخ یبود که با حرفِ دکتر حق رهیکنارِ پاش گذاشت و ناخودآگاه به چکاوک ناراحت خ

 اجیو احت ستیمتاسفانه خانم صدر مادرشون حالشون خوب ن-اشاره به چکاوک کرد و روبه کامران گفت: دکتر

 !یبد ینظر ین سر بزنبه کمک دارند! گفتم توام بهشو یواجب

 حتما!-صداشو صاف کرد و گفت: کامران
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 مغرورِ کامران توقف کرد! یِهاچکاوک باال آمد و تو چشم نگاه

 !فتهیچقدر خودش-اخم نگاهش را گرفت و با خود گفت: با

ق خارج دکتر از اتا ییبه کامران انداخت که همزمان با چکاوک بلند شد و به راهنما یبلند شد و نگاه یحق دکتر

 بود رفتند! یکه مادر چکاوک بستر یشدند و به سمت اتاق

 حق-کوتاه گفت: یکرد و با آه یبه دکتر حق ینگاه خانمهیخود عط تیها نوار ها و وضع شیآزما دنِیبعد از د کامران

 هرچه زودتر عمل بشن! دیو با ستیقلبشون اصال مناسب ن تیبا شما بود،متاسفانه وضع

 نیسرشو تکون داد و نگاهش به سمتِ چکاوک غمگ کندیحرفارو تکرار م نیکامران هم هم که مطمعن بود دکتر

 برگشت!

 

 داد! هیتک واریهاش کرد و به دتلخ مهمونِ لب یلبخند چکاوک

 !ستین یدیباالست، ام یلیخ سکشیر کنمیمن فکر م-که چکاوک نشنوه روبه کامران گفت: یآروم طور یحق دکتر

 چکاوک رو نگاه کرد و آرام سرشو تکون داد! یرچشمیز کامران

 داره! یکرد و گفت باهاش کار خصوص ییکامران رو به سمت اتاق خودش راهنما دکتر

 زنگ خورد. لشیاز خروجشون چکاوک کنار مادرش نشست که در همان موقع موبا بعد

 د و قطع کرد.زمزمه کر یاباشه یصدودو،پریپنج اتاق س یطبقه ادیبود که چکاوک گفت ب یپر

 !دادیمادرش بود و بغض امانش نم یدهینگاهش به صورت رنگ پر چکاوک

 و کنمیکه دق م یمامان تنهام نذار-گذاشت و گفت: شیشونیمادرش را تو دستش گرفت و آروم بوسه زد،رو پ دست

 هقش بلند شد!بالفاصله هق

 چکاوک گرفت و بلندش کرد! یهاگذاشت و از شونه زیچکاوک،ظرف غذارو رو م دنِیوارد اتاق شد و با د یپر

 کرد! هیگر ریدل س کیگذاشت و  یپر یکرد و چکاوک سرشو رو شونه بغلش
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و جلوش  دیآورده بود رو تو بشقاب کش شیکه برا یینشست و غذا یکمکش کرد رو صندل یکه آروم شد پر یکم

 گرفت!

 ندارم! لیم-سرشو تکون داد و لب زد: چکاوک

بزور قاشق اول را تو دهن چکاوک  نم،بعدیبخور بب ینخورد یچیه یاز ک دونهیم خود،خدایب-با اخم تشر زد: یپر

 گذاشت و مجبورش کرد نصف بشقاب رو بخوره!

 

** 

 

 

 تازه آورده بود رو تو دستش گرفت. ینشست و فنجونِ قهوشو که آبدارچ یدکتر حق یِروبرو کامران

ه ب یدیشد اجیاحت یدیکه االن د یماریب نیراستش ا-و روبه کامرانِ منتظر گفت: اشو مزه کرداز قهوه یکم دکتر

یعمل مونده! من بهش گفتم منو همکارا کمکش م ینهیمتاسفانه دخترش تو هز یول یدید تشمیعمل داره و وضع

 !یش کنکمک یتونیکنه،تو م کاریچ دیبا دونمینم شوی،بقمیکمکش کن میتونیم پنجمکیخب ما فقط  یول میکن

 د؟یکنیمگه خودتون عملش نم-:دیپا انداخت و پرس یپا رو کامران

آسان  اشهیو ته ابِیکم رانیکه تو ا میدار اجیاحت یادیز یدرسته اما لوازم پزشک-سرش را تکان داد و گفت: دکتر

 !طلبهیم یادیو پول ز ستین

 سرشو  کوتاه تکون داد و تو فکر رفت! کامران

 دلش به حال چکاوک سوخته بود! ییجورا هینگاهش دور نشده بود!... یِلحظه هم از جلو کینگرانِ چکاوک سبزِ نگاه

-گفت: یقرار داد و بلند شد،کتشو مرتب کرد و روبه دکتر بدون معطل زیم یرو  رواشو خورد و فنجوناز قهوه یکم

 خودم! یِپا هاشمنهیهز کنم،تمامِیمن عملش م

 جدأ؟-:دیسبز شده بود بلند شد و پرس شیهاکه رو لب یبعد با لبخند یکرد ول اول تعجب دکتر
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 بود اسمشون؟ یبله استاد جدأ،فقط به اون دختر خانوم...چ-سرشو تکون داد: کامران

 چکاوک صدر!-

 اسمشم قشنگه!-با خود گفت: کامران

 !رهیباهام تماس بگ دیهمان،بگ-روبه دکتر گفت: بعد

 از اتاقش خارج شد. یزمزمه کرد،کامران با دکتر دست داد و بعد از خداحافظ یو حتمنسرشو تکون داد  دکتر

هوام تمام وارم را به باد درست بود اگت پسر سربه امیمال تیاگه وضع-و با خودش گفت: دیکش قیعم ینفس دکتر

 !کردمیرو پرداخت م نهیخودم هم تمام هز دادینم

 نشست. اشیو رو صندل دیکوتاه دستشو رو صورتش کش یبا آه بعد

 که گرفته بود،بود! یمیتا مطبش فکرش مشغولِ تصم ریشد و تمام مس نشیسوار ماش کامران

 نگران بود! یکم راستش

 !دیترسیم  یسبز کمبرخوردِ دخترک چشم از

 !ارزهیم -کوتاه رو لبش نقش بست و با خود زمزمه کرد: یلبخند ناخودآگاه

 

** 

 

 

 ه؟یچ فشیباالخره تکل نهیبود که بب یشب منتظر دکتر حق تا

 .شدیم رهیشب خ یِاهیو س مارستانیب اطیو از پنجره به ح شدیبلند م یمادرش نشسته بود و گاه کنار

 بود! گرسنه
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 آورده بود،مونده بود! شیظهر برا یکه پر ییاز غذا یکم

 !بردیخودش از خونه غذا م یبرا شهیهم که بود هم فتیبزنه! ش مارستانیب یلب به غذا تونستینم

وارد  یبرداشت و خواست شروع به غذا خوردن کنه که دکتر حق زیم یرو از رو کیکوچ ینشست و قابلمه یصندل رو

 اتاق شد،

خانم  هیبه چکاوک زد و به سمت عط ی،دکتر لبخندگذاشت زیم یبلند شد و قابلمه رو رو یفور چکاوک

 کرد! اشنهیرفت،معا

به چکاوک انداخت که  یهمان حال بود و دکتر با تکونِ کوتاه سر نگاه شد،درینم دهیدر حالتش د یریتغ متاسفانه

 شه؟یعمل م یدکتر،مادرم ک شدیچ-:دیچکاوک پرس

 فردا صبح!هرچه زودتر بهتر،احتماال پس-کرد و گفت: ادداشتیتو دستش  یبرکه یخانم را تو هیعط تِیوضع دکتر

 !اشنهیهز-نگران زمزمه کرد: چکاوک

شماره تلفن  نیا-خارج کرد و به سمت چکاوک کرد و گفت: بشیاز ج یکارت دیبلند که کش یهمراهِ آه دکتر

 باهاتون صحبت کنه، خوادیست،گفت مدکترستوده

 !دیریتماس بگ باهاش

 ؟یچ یبرا-:دیکارت را تو دستش فشرد و  پرس چکاوک

بهتره با خودش -گفت: داشتیاز چشمش برم نکشویکه ع یقرار داد و درحال بشیخودکارش رو داخل ج دکتر

رو دودل و نگران به حالِ خودش حرف اتاق رو  ترک کرد و چکاوک نیبه نفعت باشه! و به دنبال ا دی،شایصحبت کن

 گذاشت.

 

** 
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ها موهاش بود که زنگ در به صدادرآمد،سشواررو خاموش کرد و از اتاق خارج شد،از پله دنِیحالِ سشوارِ کش در

در نگاه کرد  یاش اونجا قرار داشت گذشت و از چشمکه کتابخونه کیکوچ یاز ورود دیچیرفت و سمت چپ پ نییپا

 !دیو کاوه رو د

و به مدت چندروز مهمانش  دیایسرش شلوغ بود که به کل فراموش کرده بود که برادرش امشب قرار بود ب انقدر

 باشد!

به  یتیاهم ادیبرخالف خودش شاد و شنگول بود و بقول خودش ز ،کاوهدیشاد رو در آغوش کش یباز کرد و کاوه درو

 !دادیاش نمو غم و غصئه ایدن

 

به  زدیداشت غر م دهیدرو  بست و پشت کاوه که نرس د،کامرانیاز آغوش کامران جدا شد و چمدونشو داخل کش کاوه

شام -:دیساز رو به برق زد و روبه کاوه پرسرفت و به سمت آشپزخونه رفت،قهوه نییها پاپر از گلِ خونه،از پله یفضا

 ؟یخورد

 دیصبح زود با خوابمیم رمیم یآره بابا شام خوردم راه افتادم،اگه قهوه بد-ولو شد و گفت: یاقهوهرو کاناپه کرم کاوه

 شم! داریب

 !یشدینم تمی،اذیومدیچرا زودتر ن-:دیکنارش نشست و پرس کامران

 

شام  دیبجنبم،شد شب و مامان هم اال و بال گفت با امیب د،تایکارم طول کش-جا کرد و گفت:هارا جابکانال کاوه

 شد! رید گهید یفتیراه ب یبخور

کاوه  یآورد جلو کیو با شکر و ک ختیساز بلند شد دوتا فنجان قهوه رقهوه نگِیسرشو تکون داد و با د کامران

 گذاشت و کنارش نشست.

 نثار کامران کرد و بعد از قهوه بلند شد و عزم خواب کرد! یگرمدمت کاوه
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 ریبود اما فکرش هم درگ د،خستهیاشو خورد و بدون جمع کرد رفت باال و رو تخت دراز کشهم قهوه کامران

یمنشان  یچکاوک چه واکنش کردی،همش فکر مبکنه خواستیکه م یکار ریکه گرفته بود،درگ یمیتصم ریبود،درگ

 !دیشنیهاشو ماگر حرف دهد

 نیبود اما ا جیاز مرجان هم کالفه و گ ینتونه حرفشو راحت بهش بفهمونه، موقع خواستگار دیترسیبود و م نگران

 تفاوت داشت! ایدنایدختر با مرجان دن

د از بع یکه حت یمرجان کجا! مرجان هیو لوند طنتیپراز ش یهاچکاوک کجا و چشم یایریساده و ب یهاچشم

 !کردیم رهیخ شیرو به لوند یهر مرد یهاکم نکرد و نگاه طنتاشیازدواجش با کامران هم از ش

 !یامیبه پ یاز مرجان نبود،نه زنگ یخبر گهید شدیم یو دوروز دیکوتاه کش یآه

 بهتر!چه-خودش گفت: با

کامران انکار قصد خواب  یهاو چشم دادیدو بامدادرو  نشان م کیجا شد و نگاهش به ساعت افتاد،نزدبجاش جا تو

 نداشتند!

 !دیبلند کش یرو تخت نشست و پوف کالفه

تخت را کنار زد و بلند شد،سمت پنجره رفت و وارد بالکون شد،جفت دستش  یو مالحفه دیکش شیموها یال یدست

 نکنه! ریفکرشو درگ یزیکرد چ یبست و سع شویهانشست و چشم یرا از پشت رو گردنش گذاشت و رو صندل

 نداشت. یهم کار مارستانیبه مطب بره،خسته بود و تو ب تونستیصبح نم مسلما

 

** 

 

 

 تونسته بود تا صبح بخوابه. یچکاوک فقط ساعت دادیهشت صبح رو نشون م ساعت
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مادرش رو چک کرد از اتاق خارج شد و چکاوک هم  تیپرستار وضع نکهیورود پرستار چکاوک بلند شد و بعد از ا با

 رفت. سیبه سمت سرو

 دوندیو خدا م هیکه تو مرخص شهیم یخارج شد و با خودش فکر کرد با امروز دوروز سیشسته از سرو ییورودست با

انجام شده بود و خودش  یپر قیاز طر اشیغر بزنه سرش مخصوصا که مرخص خوادیبداخالقشون چقدر م سیرئ

 بزنه. مارستانیبه ب ینتونسته بود سر یحت

هاشم هم عوض و لباس رهیبگ یدوش حساب کیبه خونه بره و  دیو با خودش گفت حتما با دیرو مانتوش کش یدست

 کنه!

 از اتاق خارج شد. لشینکرده بود و با برداشتنِ موبا یریتغ چیبه مادرش کرد که ه ینگاه

 .هم برنداشته بود دیو کل فیاز خونه خارج شده بود که ک یهولکقدر هولتا به خونه برسه،اون دیطول کش ینیمچهل

و  دیبه صورتش پاش یچندبار محکم به صدا درآورد که رضا پسر مستاجرشون درو  باز کرد،چکاوک لبخند درو

شد، محبوبه خانم رو تخت  اطیزمزمه کرد و کنار رفت،چکاوک جواب سالمش را داد و وارد ح یپسرک آرام سالم

و کار نیا زیو انصافا مرتب و تم دبو نیبه راه بود،کارش هم شیبساط سبز شهینشسته بود و مثل هم اطیداخل ح

آرام و گرفته که از  ییچکاوک بلند شد و به سمتش رفت باهاش دست داد و با صدا دنیبا د داد،محبوبهیانجام م

 شد! ایجوحال مادرش رو  گرفتینشعت م اشیضیمر

 فعال،قراره صبح عملش کنن! ومدهیبه هوش ن-و گفت: دیکش یآه چکاوک

خدا کمک شما هم -گفت و چکاوک با لبخند روبهش گفت: یبه آسمان برد و خدا کمکش کند یدست محبوبه

 !دیلطفا آبو باز نکن رمیبرم دوش بگ خوامیخاله مکنه،محبوبه

 وک داخل شد...آرام زمزمه کرد و چکا یبا لبخند چشم محبوبه

ساعت  کیکرد،کارش  زیخودشو تم یدوش رفت و حساب ریهاشو درآورد،زبه سمت حموم رفت و لباس میمستق

 ییهاشو داخل لباسشوبرداشت و تمام لباسش لشویو حوله به تن از حموم خارج شد،موبا دیطول کش شتریب

 بود توجهشو جلب کرد! شیکه داخل مانتو یانداخت،کارت

 رو روشن کرد و کارت به دست به سمت اتاقش رفت. ییلباسشو
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 شد! رهیتخت نشست و دودل به کارت تو دستش خ یرو

 ستوده،متخصص قلب و عروق از دانشگاه تورنتو کانادا کامران

 کارت نوشته شده بود. نییمطب و شماره تلفنش به همراه مطبش پا شماره

ورت هم مش یاما با خودش گفت بهتره با پر رهیر تماس بگو گاز گرفت،خواست با دکت دیتو دهنش کش یرا کم لبش

 جواب بده. یرا گرفت و منتظر شد پر ی،پس شماره پرکنم

 

 جانم چکا؟-بوق جواب داد: نیبا دوم یپر

 ؟یبال،خوبیجانت ب-کوتاه رو لبش نشوند و گفت: یلبخند چکاوک

 ؟ییکجا

 خونه چطور؟ رمیم ت،دارمیه خوبخوبم ب-گفت: شدیخارج م مارستانیکه تازه داشت از ب یپر

 شده؟ یطور

 باهات صحبت کنم! یزیچ هی یدوباره خواستمیآره راستش م-داد و گفت: رونینفسشو آروم ب چکاوک

 !نمیبب ؟بگویچ-:دیپرس بستیکمربندشو م ینشست و در حال نیداخل ماش یپر

فرمان  یمتفکر دستشو رو ی،پررو براش بازگو کرد یدکتر حق یهاو تمام حرف دیرو تختش دراز کش چکاوک

 گنیم دمیشن یلیقصدش کمک کردنه من خ دیشا گهیمیچ نیزنگ بزن بب دونم،بنظرمیواال نم-گذاشت و گفت:

 هم داره! ریدکتر ستوده دست خ

 شد به من اطالع بده،منتظرم! یآره زنگ بزن بهش هرچ-دوباره گفت: یسکوت کرد که پر چکاوک

 روشن کرد و راه افتاد. نویبا گفتن  مواظب خودت باش تماسو قطع کرد،ماش یزمزمه کرد و پر یاشهبا چکاوک

دکتر  لیموبا یشماره زدیشده بود و قلبش تو حلقش م خیکه از استرس تمام تنش  یبلند شد و در حال چکاوک

 ستوده رو گرفت و دم گوشش قرار داد و منتظر جواب شد.
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** 

 

 

 .کردیخودش صبحونه آماده م یشده بود و داشت برا داریاز خواب ب تازه

 لشیموبا یکرد که صدا کیآب پرتقالشو به لبش نزد وانیام نخورده بود،لصبح زود رفته بود و حتما صبحانه کاوه

 یوروبر یرو عسل شبیکه د لشیبلند شد و به سمت موبا یپرتقالشو خورد و از رو صندلقلوپ از آب کیبلند شد،

 را برداشت و شماره ناآشنا بود! لیمانده بود رفت، موبا یویت

 !دیجد یخود فکر کرد نکنه باز هم مرجانه با شماره با

 

و نشست،شروع  ختیبرا خودش ر ییچا یوانیرفت ل سازییاپن گذاشت و به سمت چا یبا خودش برد و رو لویموبا

 کرد به خوردن صبحونه.

** 

 

 

 بوق روهم خورد و قطع شد. نیآخر تلفن

و مانتو و شال و  دیرا پوش شیهایخودش لباس برداشت،لباس راحت یرا رو تخت انداخت و از کمد برا لیموبا چکاوک

که از  شدیم یوضو گرفت،دوروز ییتخت قرار داد و به سمت آشپزخانه رفت و تو ظرفشو یشلوارش را هم رو

 شد، یصحبت کرد،خال شیکرد و با خدا ازیراز و ن ینمازش غافل شده بود،کل
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 و رها! ی،خالشد سبک

 چندبرابر! شیدواریقرص شد و ام دلش

 !ازیرازون کردیم معجزه

طاقچه کنار مهر و چادرِ  یخندان بلند شد،چادر نمازشو تا کرد و با جانماز رو ییهااشک و لب سِیخ ییهاچشم با

پهن کرد، برگشت به  اطیخارج کرد و برد تو ح نیرا از ماش شانیهامادرش گذاشت و دوباره به آشپزخانه رفت،لباس

از خونه خارج شد،به محبوبه خانم که  لشیو موبا فیک شتنرا تن کرد و با بردا رونشیب یهاسمت اتاقش رفت و لباس

 !مارستانیب رمیم-گفت: رهیکجا م دیپرسیم

 !کنمیبراشون دعا م-لب زد: محبوبه

 زد. رونیزد و بعد از کوتاه بغل کردنش از خونه ب یلبخند چکاوک

 ستاد،یاتوبوس ا ستگاهیا تو

 کرده بود و چکاوک کالفه شده بود! رید یکم اتوبوس

 اتوبوس اومد. یعالف نیمستیبعد از ب باالخره

 .ستادیبعد از چند نفر سوار شد و سرپا ا چکاوک

 بغل گرفت... فشوینشست و ک یاوک رو صندلخلوت شد،چک یرا که رد کرند اتوبوس کم ستگاهیا نیاول

 به نظرش آشنا! یخارج کرد و شماره ناشناس بود و کم فشیبلند شد، از ک لشیموبا یبرهیو یصدا

 

 سبز رنگو لمس کرد و تماس برقرار شد. یدکمه

 د؟یبفرمائ-

 د؟یسالم با من تماس گرفته بود-:یتو گوش دیچیمردونه پ ییصدا

 شما؟-:دیهل کرده پرس چکاوک



 حس.پنهان چکاوک

 
29 

 

 -شد و گفت: دهیشن یپوزخندِ مرد از رو گوش یصدا

 شما؟! دیپرسیبعد از من م دیبا من تماس گرفته بود شما

 مردِ پرغرور حتما دکتر ستوده است! نیو حدس زد ا دیرو صورتش کش یدست چکاوک

 !دیحرف بزن نیخوایخانم نم-باعث شد مرد دوباره بگه: مکثش

 !رمیگفتند با شما تماس بگ یبله،من چکاوک صدر هستم دکتر حق-گفت: عیآب دهنشو قورت داد و سر چکاوک

 نداشته باشد! یرادیصحبت کنم،البته اگر ا یبا شما حضور دیبله خانوم،من با-مرد باز با غرور بلند شد: یصدا

 ه؟یکارتون چ-:دیو آرام پرس دیلبش را تو دهنش کش چکاوک

که  دیمرد را شن یصدا شدیکه از اتوبوس خارج م یو چکاوک بلند شد در حال ستادیدوم ا ستگاهیتو ا اتوبوس

کمکتون کنم بعد از ظهر  دیخوایاگر م د،پسیدار اجیشما به من احت نکهیندارم اما مثل ا یمن با شما کار-گفت:

 !فرستم،فعالیکه براتون م یبه آدرس دییایساعت پنج ب

 داخل لشویبارِ کامران کرد و موبا یالب عقده ریشد و ز رهیخ لشیبوق که بلند شد چکاوک متعجب به موبا یصدا

 گذاشت. فشیک

 و دلشو مالش داد! دیچیتو مشامش پ چیساندو یرو شروع کرد به قدم زدن،بو ادهیپ از

 .دادیظهرو نشان مدوازده کیبود و ساعت تو دستش نزد اشگرسنه

 که نداشت،داشت؟ یبیمهمان کنه،ع چیساندو هیدشو به گرفت خو میتصم

 

** 

 

 

 بازم خودخواهانه برخورد کردم!-روکه قطع کرد با خودش گفت: تماس



 حس.پنهان چکاوک

 
30 

 

 نِیاز االن پرروش کنم که پس فردا بشه ع دیخوب بود رفتارم!نبا میلیخ-زمزمه کرد: انصافانهیکه گذشت ب یکم اما

 مرجان!

 هینشه! تو فقط برا  ایکه بشه مرجان  شیخوایم شهیهم یمگه برا-رو مبل نشست و به خودش تشر زد: خیس هوی

 !ریو الغ شیخوایمدت م

 تو دستش چرخوند. لشویبلند شد و دوباره لم داد به مبل و موبا یپوف

 !کردیباشه اما ناخودآگاه به قرارِ امروزشون فکر م ونیزیتمامِ حواسش به تلو کردیم یسع

 کدوم لباسشو بپوشه! کردیدخترا باخودش فکر م نِیع

 سرقرار بره! نیبزنه و با کدام ماش یپیت چه

 تولدش داده بود! یهیهد شیکه مادرش چندماه پ ییطالمیساعت ن ایتمام طالشو دستش کنه  ساعت

رِ تو تو س هییچه فکرا نیابله آخه ا-و به خودش تشر زد؛ دیکوب شیشونیخودش اومد و محکم با کف دستش تو پ به

 !گذرهیم

هاش کاوه جلو چشم هیاز ثان یاز پشت تو گردنش فرود اومد و در کسر یآرام هیموهاش رفت و پس گردن یال دستش

 ظاهر شد!

با خودم بردم وگرنه  دتویکل یخوبه صبح رفتن-شده گفت: زیر ییهاکاوه را نگاه کرد که کاوه با چشم چپچپ

 !موندمیحتما پشت در م یکردیم ریسِ التتایکه تو،تو خ هینجوریا

ول کاره بق ایتا پله را باال رفت وارد سالن کوچک ها رفت و سهنثارش کرد و به سمت پله ییبلند شد و بروبابا کامران

باز کرد و شروع کرد به مطالعه،عاشق مطالعه بود و  زویم یرو مینشست کتاب ضخ یصندل یمخزنِ کتاب شد و رو

 !شدیگذرِ زمانو متوجه نم گهید شدیغرقش م یوقت

 

** 
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بزرگو تموم کرده بود،با خودش فکر کرد اگه مادرش بود حتما سرش غر  چِیساندو هی ییبار تو عمرش تنها نیاول یبرا

 مواظب غذاش باشه! دیدختر با هیکه  زدیم

 یتمام کارت ییبا پررو یچیحساب کنه که صاحب ساندو چویچشمش نشست و بلند شد پول ساندو یگوشه یاشک

لوس زد که چکاوک با اخم پول را  ینوشته شده بود به سمت چکاوک گرفت و لبخند لشیرو که روش شماره موبا

 حرکت کرد. مارستانیگذاشت و بدون توجه به پسره از مغازه خارج شد و به سمت ب زیم یرو

 د...بو یزنگ خورد،پر لشیشده بود که موبا مارستانیب اطیوارد ح تازه

 ؟یجانم پر-داد: جواب

 !یستین مارستانیچکا،اومدم ب ییسالم کجا-:دیجا کرد و پرسرا جاب لشیموبا یپر

 باال فعال! امیم دمیاالن رس ،منمیینجایعه ا-را تو دستش گرفت و گفت: فشیک چکاوک

 فعال!-:یپر

 پنج رو فشار داد. یپا تند کرد،وارد شد و به سمت آسانسور رفت و دکمه یقطع کرد و به سمت ورود چکاوک

 عیسوار آسانسور شد،چکاوک کوتاه نگاهش کرد و سر بایز یاجوان با چهره یو مرد ستادیسوم ا یتو طبقه آسانسور

 .و مثل خودش آرام جوابشو داد دیزمزمه کرد،چکاوک شن رلبیز یداد،جوان سالم رینگاهش را تغ ریمس

مودبانه اجازه داد اول چکاوک خارج شود  یلیجوان خ ستادیپنج بود،آسانسور که ا یهم قصدش رفتن به طبقه جوان

 و بعدش خود از آسانسور خارج شد.

 یاپ یبود که با صدا ستادهیپنجره ا یجلو یکوتاه زمزمه کرد و به سمت اتاق مادرش پاتند کرد،پر یتشکر چکاوک

 .دندیشد و کوتاه همچ درآغوش کش یپر کیبه چکاوک زد،چکاوک نزد یو لبخند چکاوک نگاهشو  برگردوند

 ؟یبود ؟کجایخوب-

 تورو راه دادن تو؟ رم،چطوریرفته بودم خونه دوش بگ-نشست و گفت: یکنار مادرش رو صندل چکاوک
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 نمیکن بب فیبابا به هزار زحمت،خب حاال تعر-چکاوک نشست و گفت: یدر آورد روبرو یاز جلو یهم صندل یپر

 دکتر ستوده؟ یزنگ زد

،گفت بعد از ،چقدرم مغرورهمن اول زنگ زدم جواب نداد بعد خودش زنگ زد یعنیآره -و گفت: دیکش یپوف چکاوک

 !نیباهام صحبت کنه فعال هم خوادیمظهر پنج برم ... 

 

-ک انداخت و گفت:به صورت چکاو قیدق یدو بود،نگاه کیبه ساعتش انداخت که نزد یبا تکون سر نگاه یپر

قبل از رفتن حتما  ذارم،یچندقلم لوازم برات م یبرم ول دیداره،فعال زوده منم کار دارم با ازین شیآرا یصورتت کم

 کن بعد برو! شیآرا

 !یتو چه فکر یپر هیچپ نگاهش کرد و با خودش فکر کرد اون تو چه فکرچپ چکاوک

را به سمتش گرفته بود کرد و بلند شد به سمت پنجره  شیوازم آراکه ل ینثارِ پر ییو ول کن بابا دیکوتاه کش یپوف

 رفت.

 یلجباز زمیعز-گفت: گرفتیکه دستش را م یگذاشت و کنارِ چکاوک قرار گرفت و در حال زیم یلوازم را رو یپر

داره وگرنه اگه  یاازت خواسته ادیو به احتمال ز شهیچکاوک بنظرم اون کارش به خود تو مربوط م یدونینکن،م

 و راحت تمام! کردیقصدش فقط عمل مادرت بود که فردا صبح عملش م

 !ستیو حالش اصال خوب ن زنهیدلش تو دهنش م کردیکرد،احساس م ادیاشو زدلشوره یپر یهاحرف

 نگران بود! بیچرا اما عج دونستینم

 که تا عمق وجودش نفوذ کرده بود. ینگران

 

 شد بهم اطالع بده! یشده،خبر رمیبرم د گهیمن د زمیعز-خت و گفت:به ساعتش اندا ینگاه یپر

زمزمه کرد و کنار  رلبیز یچکاوک را کوتاه بغل کرد و با گفتنِ خداحافظ اتاقو ترک کرد و چکاوک بسالمت بعد

 نشست و دستِ مادرشو گرفت! یمادرش رو صندل
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 ت!هاشو بسگذاشت و چشم شیشونیپ یِو دستش را رو دیکوتاه کش یآه

 و لبشو کوتاه گاز گرفت! ختیچشمش ر یاز گوشه یاشک

! بگه بهتر شده! اما ستین شیزیچ گهیهاشو باز کنه و بگه حالش خوبه! بگه دمادرش چشم خواستیدلش م چقدر

 افسوس و صدافسوس!

 

** 

 

 .دیکتاب کش یهااشو تکون داد و چشم از نوشتهشدهخشک گردنِ

 !دادینشون م مویوناش انداخت که چهارمطالعه زیم یبه ساعت کوچک رو ینگاه

 به قرارش افتاد! ادشی هویدوباره مشغول مطالعه بشه که  خواست

ها باال رفت و وارد اتاقش شد، کمدو باز ها رفت واز پلهکتابو سرجاش بذاره به سمت پله نکهیبلند شد و بدون ا عیسر

 هاش کرد.لباس نیب یکرد و مکث

مادرشو دستش کرد  و ادکلن  یهمراه ساعت کادو یمشک یوشلوار کرم کتان و کفشهاکت رنگ و یمشک شرتیت

کتش قرار گرفت و کامران بعد از  بیپولش داخل ج فیرو گردن و مچ دستش نشست و ک متشیقتلخ و سرد گران

 از اتاق خارج شد. لشیو موبا چیبرداشتن سوئ

 

** 

 

 نشد!از دکتر مغرور  یشد اما خبر میونپنج ساعت

 مغرورِ بدقول! -کرم رنگو تو دستش مچاله کرد و آرام گفت: یکاغذدستمال چکاوک
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 !ستمیاما بدقول ن دیمغرور شا-

 گرش بود!گرد شده به عقب برگشت و کامران با اخم نظاره ییهابا چشم چکاوک

 آروم زمزمه کرد! یبلند شد و سالم یاز رو صندل عیسر

 !دیاما انکار نشن دیشن کامران

 نشست. شیگذاشت و روبرو جوابیرا ب سالمش

 زیکرم رنگِ رو م یمحکم به دستمال تو دستش وارد کرد و نگاهش به جادستمال یهم نشست و باز فشار چکاوک

 بود.

داشت  یابامزه یافهیافتاده بود و ق شیشونیرنگش رو پ ییطال یبه پسر جوان الغراندام که موها یااشاره کامران

 سفارش داد. رموزیکرد و دوتا ش

 !دینگاهشو دزد عینزد و فقط کوتاه نگاهش به نگاهِ پرغرورِ کامران گره خورد و سر یحرف چکاوک

کوتاه کرد و با گفتن بااجازه  یمیکه جلوشون قرار گرفت پسر تعظ رموزیش یهااومدنِ پسر هردو ساکت بودند، جام تا

 از کنارشون گذشت.

ط فق-:دیحلقه کرده بود نگاه کرد و پرس وانیخورد و به چکاوک که فقط دستش را دور ل رموزشویاز ش یکم کامران

 ؟ینگاش کن یخوایم

 دارم! یتربرا خوردن فعال کار مهم ومدمین نجایا-با اخم نگاهش کرد و گفت: چکاوک

 مهمه؟ یِاز نظرت خوردن هم جزو کارا یعنی-:دیلبش کج شد و پرس یکم کامران

که دور لبش را با دستمال  یرا خورد و درحال رموزشیاز ش گرید یط نگاهش کرد که کامران کمفق جوابیب چکاوک

 سراصل مطلب! میخب پس بر-گفت: کردیپاک م
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 داد! صیتشخ عیپراظطراب نگاش کرد و کامران سر چکاوک

 دودلش کرد! یو اظطراب چکاوک کم یپراز نگران نگاه

من مادرتو عمل -کلنجار با خودش باالخره لب باز کرد: ینگران بود اما باهزار زحمت و کل یخودش هم کم راستش

عمل رو شروع  تونمیست و صبح مهم آماده زیچ کنم،همهی! تمامش رو خودم پرداخت میانهیهز چیه کنم،بدونیم

 کنم فقط...

 باعث شد چکاوک احساس کنه االنه که از حال بره! مکثش

 خب؟-زمزمه کرد: یرعادیغ یو حالت زانینام ی!...با قلبشدیباشه اما نم یکرد عاد یسع یلیخ

 شد! شونیپر یبا نگاه بهش احساس کرد کم کامران

 !گفتیم دیادامه نده حرفشو اما نه با خواست

 مدت دوسال! ،بهیبش امغهیص خوامیم-چکاوک گفت: یِکامل به چشما یبا نگاه پس

 !رسهیمغزش نماحساس کرد خون به  چکاوک

 ؟یچ-خشک شده زمزمه کرد: ییهاشده و لبسرخ ییهاچشم با

 و سکوت کرد! دیلبشو تو دهنش کش کامران

 بشه! یعصب یباعث شد چکاوک کم سکوتش

 بگو؟ ؟بازمیگفت یچ-:دیگر پرسپرخاش یبا لحن دوباره

 حرفمو کامل و واضح زدم!-و گفت: دیموهاش کش یِال یدست کامران

 !یپرداخت کن نشویهز دی! اما اگر نه بایمجان کنمیفردا صبح مادرتو عمل م یقبول کن اگه

 نه! ایآره  یفکر کن یشب هم فرصت دار تا

 !شهیاز بدنش حرارت بلند م کردیو احساس م زدینفس مو حرص نفس تیاز عصبان چکاوک



 حس.پنهان چکاوک

 
36 

 

 ه!بکوبه تا جونش دربر واریاونقدر سرشو به د خواستیاصال خوب نبود و دلش م حالش

جام شکست و دست راستِ چکاوک پر از  هیاز ثان یحلقه کرد که در کسر رموزشیاونقدر محکم دورِ جامِ ش دستشو

 خراب بود که سوز دستش روهم متوجه نشد! ی!حالش به قدردیخون شد و نفهم

 

 

 

 

 بلند شد و دستِ چکاوکو گرفت و بلندش کرد. عیسر کامران

 بود! کرم و لباس چکاوک پر از خون یزیروم

 !وونهید یکرد کاریچ-

 که تا عمق جانِ کامران هم نفوذ کرد! یخیزده بود، خینگاهش کرد و نگاهش انکار  حسیب چکاوک

 چکاوک دست چکاوکو فِیو ک لشیگذاشت و با برداشتن موبا زیبه سمتشون اومد و کامران چنتا تراول رو م گارسون

 شاپ خارج شدند. یو از کاف دیکش

 ،تو بغلش گذاشت فشویکرد و ک نشیرا سوار ماش چکاوک

 هم دور زد و نشست، خودش

 سرعت روند! نیروشن کرد و با آخر نویماش

بود! با  دهیفایب چه،هرچندیدور دست چکاوک بپ یزیچ یدستمال دیبه ذهنش نرس یهل کرده بود که حت انقدر

 خدا کنه رگِ دستش پاره نشده باشه!-خودش زمزمه کرد:

 براش گنگ بود! یاون همه نگران لِیدل
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 داره!هاشو باز نگهازش خون رفته بود که نا نداشت چشم انقدر

 !ادیخوابش م کردیم احساس

 بخوابه! خواستیم دلش

 و پراز آرامش! قیعم یخواب

 مطلق! یآرامش

 شد! اریدوباره هوش نیهاش روهم رفت اما با توقف ماشچشم کمکم

 درِ سمتشو باز کرد و کمکش کرد! عیشد و سر ادهیپ کامران

 نداشت،کامران بازوشو گرفت و به هزار زحمت اونو به سمت اورژانس برد! ستادنیا یِنا

 !کردیخورد و چکاوک تازه داشت دردو درک م هیتا بخپانزده کیدستش نزد کف

 

ارا پچ پرستامر باعث پچ نیکه خودشون داخلش مشغول به کار بودند برده بود و ا یمارستانیچکاوک رو به ب کامران

 شده بود!

 !شناختندیاما مسلما همه کامرانو م شناختیبود رو م مانیچکاوک رو که تو بخش زا یکمتر کس دیشا

کرد که باعث شد  قیتزر یقو یبه دستش زد و داخلش مسکن یزدن دستش که تموم شد دکتر سرم هیبخ کار

 بدون درد و با آرامش بخوابد. یساعت میچکاوک ن
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 کفرشو درآورده بودند! گهیپرستارا د یهاپچو پچ هانگاه

 به دوتاشون کرد که حساب کار دست همشون اومد! ینگاه یعصب

 که چکاوک خواب بود و منتظر بود سرمش تمام شه تا مرخصش کنن. شدیم یساعتمین

 

 

 

 گنگ بود که کجاست! شیبرا یکه باز کرد اولش کم هاشوچشم

 اومد! ادشیبه  زیکم همه چکه گذشت کم یکم

 درد نداشت! گهیشده بود اما د یچیراستشو باال برد و نگاهش کرد،بله باند پ دستِ

 !شدیکم داشت تمام مبه دست چپش انداخت که سوزنِ سرم توش بود و سرمش کم ینگاه

 !دیپوش شویهاشد و سوزنو از دستش خارج کرد و کفش بلند

 هاشو بازوبسته کرد که بهتر شد!چشم یداد و چندبار هیکنار تخت تک زِیستشو به مرفت،د جیک سرشیکم

-:دیبلند شد و روبهش پرس یاز صندل عیسر دنشیکه او هم با د دیگذاشت دکتر ستوده را د رونیکه از اتاق ب پاشو

 ؟یبهتر

منم  سا،نرویوا-د و گفت:کر شی،کامران صداحرکت کرد یفقط با اخم سرش را تکان داد و به سمت خروج چکاوک

 !امیب



 حس.پنهان چکاوک

 
39 

 

 نداد! یتیچکاوک اهم اما

 رو پرداخت کرد و دنبال چکاوک رفت. نهیرو گرفت و هز صیترخ یبرگه کامران

 قفل بود! نیبرداره اما ماش نیرا از ماش فشیخواست ک چکاوک

رو دربرگرفت و چکاوک با اخم دستش را رو  اطیفعال شد و صداش کل ح رشیبهش زد که دزدگ یمحکم لگد

 خفه کرد! نشویماش یِو از همان جا صدا اومدیکه به سمتش م دیهاش گذاشت و کامران رو دگوش

 

 زنان از کامران دور شد!برداشت و قدم فشویباز کرد و ک نوینگاه ازش گرفت و درِ ماش چکاوک

 تنها باشه و فکر کنه! خواستیم دلش

 نبود! یچیو حواسش به ه رفتیمتوجه بشه فقط راه م نکهیبدون ا چکاوک

 بهشت زهرا بود! یخودش که اومد جلو به

 اون همه راهو اومده بود!. یمتوجه نشده بود چجور اصال

 شده بود و چکاوک اصال حالش خوب نبود! کیتار هوا

 .سوختیاش مو معده کردیضعف م احساس

 خلوت رو رد شد و وارد مغازه شد. ابانیآروم خ یهابهشت زهرا افتاد،با قدم یبه سوپرمارکت روبرو نگاهش

اال ح-قرار داد و خواست از مغازه خارج بشه که پسره جوان با لبخند گفت: زیم یبرداشت و پولش را رو یکیو ک ریش

 !شمونیپ یکجا خانوم،بود

و به سمت  دیرا کش اشیه مچ دست زخمپسر یکینثارش کرد و خواست  دوباره خارج بشه که اون یاخم چکاوک

 !دیخودش کش

 کنم! زشیاوفت کرده بگو منم برم ج ی،کیشد ،اوفیاوخ-از ضعف زد که پسره با چندش گفت: یغیج چکاوک
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محکم به دستش وارد کرد که چکاوک  یخواست مچشو از دست پسره بکشه که پسره از عمد فشار دهیترس چکاوک

 !.رفت یاهیس شیهااحساس کرد چشم

 !نجاستیوقت شب چرا ا نیبه خودش فرستاد که ا یلعنت

 با پدرش دردودل کنه! خواستیم مثال

که پسره دستش  دیمحکم کش یغیج د،چکاوکیمچ چکاوکو ول کرد و از کمرش گرفت و به سمت خودش کش پسره

د را خون یالکرسهیهاشو بست و تو دلش آاشاره کرد بره درو ببنده،چکاوک چشم یکیرو تو دهنش گذاشت و به اون 

 !دیاش چکو اشکش رو گونه

 خودشو خونده بود! یبود و چکاوک فاتحه کیاز کنارش گذشت و به سمت در رفت تا ببندتش،هوا هم کامال تار پسره

 

** 

 

 !خواست مانع رفتنش بشه اما غرورش اجازه نداد صداش کنه اول

 کرد! بشیشد و بخاطر حالِ بدش آروم آروم تعق نیخارج شد،او هم سوار ماش مارستانیکه از ب چکاوک

 زهرا!بهشت دیتمام راه رفت تا رس دوساعت

عقب رفت تا رد شد،کامران عقب ابانیو بعدش از خ ستادیا یشد،چکاوک کم ادهیپارک کرد و پ نویماش کامران

 شد.و چکاوک وارد سوپرمارکت  ندشینب

کرده و به سمتِ  ریاز چکاوک نشد کامران با خودش فکر کرد د یکه گذشت و خبر یجا ماند تا برگره کمهمان کامران

 یکه کس دیپسر جوان در حال بستنِ مغازه هست و چکاوک را هم کوتاه د دیکه شد د ترکیمغازه حرکت کرد،نزد

 سفت بغلش کرده بود!

 در را ببندد زد و وارد مغازه شد! عیکرد سر یسع دنشیبه پسره که با د یمو لگد محک دیبه سمت مغازه دوئ یعصب

 خارج کرد. بشیاز ج ییولش کرد و چاقو عیکامران سر دنِیکه چکاوکو گرفته بود با د یپسر
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 و باالفاصله با زانوش تو دل پسره زد! چوندیمچ دستشو گرفت و پ عیسر کامران

 زد! خوردیزد و تا م نیتو کمرش خورد که برگشت و پسره رو زم یمحکم یپشت ضربه از

 و  خشک و خشک شده بود! دیسف شیهابسته بود و لب شیهازنان به سمت چکاوک برگشت که چشم نفسنفس

 !ارادهیشد! ب نگرانش

 یرهم به پس یاز مغازه خارج شد و همزمان لگد محکم فشیو با برداشتنِ ک دشیتو بغل کش عیسمتش رفت و سر به

 برد! نیافتاده بود زد و چکاوکو به سمت ماش حالیکه کنار در  ب

توقف کرد و باز رگِ چکاوک  مارستانیب نیاول یرا روشن کرد،جلو نینشست و ماش عیخوابوندشو و سر نیماش عقب

 سرم خورد!

 

** 

 

 آب!-تشنه و خشک شده زمزمه کرد: ییهاهاشو باز کنه با لبچشم نکهیا بدون

آبو خورد و  وانیلب چکاوک گرفت،نصف ل یآب پر کرد و جلو یوانیل عیکه تمام حواسش بهش بود سر کامران

 هاشو به هزار زحمت باز کرد.چشم

 نبود! عتشیو متوجه موق دیدیم تار

 بهتر شد! اشدهیهاشو بازوبسته کرد تا دچشم چندبار

 داد. هیو به تخت تک دیرا باال کش خودش

 که از اتاق خارج شد. دید روستوده دکتر

 چخبره! دونستیو چکاوک نم ومدیم رونیاز ب یادیز یسروصدا

 ساعتش نگاه کرد،دوازده شب بود! به
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وجه نخواد مادرمو عمل  چیبه ه گهی،اگه دکتر منصرف شه و دکمکم کن ایخدا-را گاز گرفت و با خودش گفت: لبش

 ؟یکنه چ

حرف دکتر ستوده افتاد که گفته بود فقط تا امشب فرصت داره  ادیچشمش سرخورد و  یاز گوشه یاشک قطره

 !رهیبگ میتصم

 اما نبود! گشتیم فشیو بلند شد،دنبال ک دیرو از دستش کش سرم

 هرچه زودتر به کنارِ مادرش بره! خواستیداشت و دلش م یبیعج یدلشوره

 .داشتیکه به سمتش قدم برم دیقدم برداشت که دکتر ستوده رو د رونیسمت ب به

 تموم شده؟ ؟سرمتیبلند شد یچ یبرا -:دیمتوقف شد که دکتر روبروش قرار گرفت و پرس شیسرجا

 نگرانم، ینه ول-تکان داد و گفت: نیسرشو به طرف چکاوک

 مادرم! شِیبرم پ خوامیم

 !امیکنم ب هیباشه برو من تسو-سرشو تکون داد و گفت: کامران

 ست خودم تـ...کجا فمیک دونمینم-خجالت زده گفت: چکاوک

 !تو برو کنمیخودم حساب م ینگران باش خوادیمنه،نم نِیتو  ماش فتیک-و گفت: دیتو حرفش پر کامران

 زمزمه کرد و از کامران دور شد! یممنون چکاوک

 که چکاوک از جلو نگاهش محو شد! ییرفتنش بود،تا جا یرهیخ ارادهیب کامران

چکاوک رفته بود رفت و  شیپ نیکه چند م یاز همان راه هیرفت و بعد از تسو شخوانیخودش اومد و به سمت پ به

 !ستادیتو فکر بود ا بیداده بود و عج هیتک نشیکنار چکاوک که به ماش

 

** 
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 نگاهش باعث شد چکاوک برگرده نگاش کنه! هیگرهیخ

 شیشونیپ هیکه چاشن یبا اخمصورتش بود چشم ازش گرفت و  یرهیکه خ ارهیخودش ب یبه رو نکهیبدون ا کامران

 !رسونمتین،میبش-کرده بود گفت:

 سوار شد. یزد که چکاوک بدون مخالفت نویماش ریدزدگ باالفاصله

 را دور زد و سوار شد. نیهم ماش کامران

 خود! یِهردو ساکت بودند و غرقِ فکرا مارستانیبه ب دنیرس تا

 مادرشو داشت! یاش و چکاوک هم دلشورهکردنِ نقشه یتمامِ فکرش جواب چکاوک بود و عمل کامران

 د!ش ادهیپ نیاز ماش فشیزمزمه کرد و با برداشتنِ ک رلبیممنون ز هیشب یزیچکاوک چ دنیکه رس مارستانیب به

 اشو زد!.پاتند کرد و وارد شد،بدون فوت وقت به سمت آسانسور رفت و دکمه مارستایب هیسمت ورود به

 جز کامران نبود. یکنارش برگشت نگاهش کرد که کس یشخص ستادنِیا با

پنج رو فشار  یدکمه عیداشت،چکاوک داخل شد و بعدش کامران،چکاوک سرآسانسور باز شد کامران درو نگه درِ

 ضرب گرفت. نیداد و مظطرب با پاهاش رو زم

 !دیبه وسط نکش یو حرف دینگرانِ،فهم دیفهم کامران

 چکاوک هم زنگ خورد. لیموباکه توقف کرد همزمان  آسانسور

چشمم به اتاق مادرش افتاد که پرستارا و  کردیخارج م لشویموبا فشیکه از داخلِ ک یشد و در حال ادهیآسانسور پ از

 ! اوردندیبود رو با هول و اظطراب به سمت آسانسور م هوشیب شیرو که مادرش رو یبرانکارد یدکتر حق

خودشو به مادرش رسوند و  هیو گر غیافتادند و اون با ج نیهمزمان از دستش سرخوردند رو زم فشیو ک لیموبا

 افتاده باهاشون سوار آسانسور شد! یچه اتفاق کردیاز دکتر سوال م هیکه با گر یدستشو گرفت و در حال

 ما رفته!متاسفانه به ک-گفت: شون،یسه رو فشار داد و روبه چکاوکِ پر یطبقه یدکمه یحق دکتر
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 مورد هست اما پولش... کیانجام بشه،خوشبختانه  یقلب وندهیپ دیزودتر با هرچه

 نه! ای یجور کن یتونیم دونمینم

 چقدر؟-لب زد: چکاوک

نم اما فکر نک دیبا خودشون صحبت کن دیبا قشویدق-سرخشو فشار داد و گفت: یهابا جفت انگشتش چشم دکتر

 باشه! ونیلیکمتر از پونصد م

 به دادم برس! ایخدا-زمزمه کرد: رلبیز یو با بغض و خفگ دیاش چکاشکش رو گونه چکاوک

 

 

 

چکاوکو برداشت و خواست به سمتش بره که وارد آسانسور شدند و باالفاصله درِ آسانسور  لیو موبا فیک کامران

 !یشونیپر ایدن کیبسته شد و کامران ماند و 

 د اتاق شد و منتظر دکتر شد!وار اجازهیرفت و ب یسمت اتاق دکتر حق به

 

 

 

 نِینشست و سرش را ب یصندل یاتاق رو یسرخ روبرو ییهاشد چکاوک با چشم یبستر وییسیخانم که تو س هیعط

 هاش گرفت!دست

 !خواستیخراب بود که دلش مرگ م یقدربه حالش

بل تلخ مقا یلبخند د،یرا باال سرش د یو سرش را که بلند کرد دکتر حق دیکش قیعم ی!.نفسشدیو راحت م مردیم

 خدا بزرگه!-نگاه مهربونش زد و دکتر لب زد:
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 !دیکش قیعم یگرفت و آه نیینزد،فقط سرش را پا یحرف چکاوک

پنج،به سمت اتاقش رفت تا حاضر بشه و به خونه بره که کامران  یخسته به سمتِ آسانسور رفت و رفت طبقه دکتر

 !دیرو تو اتاقش د

 وارد اتاقتون شدم،اما الزم بود باهاتون صحبت کنم! اجازهیب دیببخش-بلند شد: دنشید با کامران

نداره!.کامران نشست و بعد  ن،اشکالیبش-گذاشت و با دست روبه کامران اشاره کرد و گفت: زیم یرو نکشویع دکتر

 ده بود را براش تکرار کرد!رو که به چکاوک ز ییهاشد که دکتر همون حرف ایجو ضشویمکث از دکتر حال مر یاز کم

 االن خانوم صدر کجان؟-:دیتو فکر رفت و بعد پرس یکم کامران

 !ینگروندل ینشسته بود با کل وییسیاتاق س یروبرو -آروم زد و گفت: یلبخند دکتر

گفت و اتاقش  یروبه دکترحق یاچکاوک روهم برداشت و بااجازه لِیو موبا فیسرشو تکون داد و بلند شد،ک کامران

د شد تا بلن یرو صندل ر،ازیبختکون داد و با گفتنِ بسالمت،شبت نیبا خنده سرشو به طرف یرو ترک کرد!.دکترحق

 حاضر شه و بره!

 !دیباریاز سر و روش م یساعت از دو هم گذشته بود و خستگ 

 

** 

 

 

کنارش  فرستاد،کامرانیفقط صلوات مبسته تو قلبش  ییهاداده بود و با چشم هیتک یصندل هیسرشو به پشت چکاوک

 زدیبار زنگ م نیهزارم یروکه برا لشیصورتش بود اما چکاوک متوجه نشده بود!.کامران موبا یرهینشسته بود و خ

سرشو بلند کرد و خواست  دنشی،با دکنه گاهشهاشو باز کنه و ندستش قرار داد که باعث شد چکاوک چشم یِتو

 و خوردیافتاد که زنگ م لشیاشاره کرد که چکاوک هم نگاهش به موبا لشیبه موبا بزنه که کامران با چشم یحرف

 !شدیروشن خاموش م یفقط اسم پر لنتیسا
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 بله؟-گرفته جواب داد: ییو با صدا دیسبز را کش یدکمه

از  بابا مردم یدیچرا جواب نم زنمیاز بعد ازظهر زنگ م شعوریچکا ب-داد زد: بایکنترل شده تقر یتیبا عصبان یپر

 !ینگران

 برام مامانم اصال حالش خوب هیحالم اصال خوب نبود،امروز روز نحس یپر دیببخش-گرفته گفت: ییباز با صدا چکاوک

 !.وییسیبشه،رفته س یقلب وندیپ دیبا ستین

 کتشت،خداکمیپ امیمتاسفم،فردا م-چکاوک دلش به درد آمد و بغض کرده زمزمه کرد: یگرفته یِاز صدا یپر

 ناراحت نباش! زدلمیعز کنهیم

فردا  یپر ،فقطیکه زنگ زد یباشه برو به کارت برس مرس-چشمش  را گرفت و آرام گفت: یاشک کوشه چکاوک

 !اریمانتو هم برام ب هی یاومدن

 شده؟یچرا،لباست چ-:دیپرس یپر

 شده! فیکث-کوتاه گفت: چکاوک

 .ریشب بخ زمیباشه عز-گفت: یپر

جلو  اشویروسر اشگهیرا تو دستش فشار داد و با دست د لشیزمزمه کرد و قطع کرد،موبا یریبخهم شب چکاوک

 !دیکش

 کرد حرف تو دلش را بزنه اما نتونست! یسع یلیخ کامران

 کنم،یقبول م-خفه گفت: ییشد بره که چکاوک با صدا بلند

 کمکم کن! ست،یمادرم اصال خوب ن طیشرا

 

برا  مکنیهماهنگ م یفردا با دکتر حق-برگرده گفت: نکهیمکث بدون ا یاز کم و بعد دیلبشو تو دهنش کش کامران

فردا باهام  دیاما...تو با کنمیفردا صبح عملو شروع م کنم،پسیقلب هم صحبت م یاهدا کننده یعمل،با خانواده

 !ییایب
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 کجا؟-:دیمتعجب پرس چکاوک

 استرس و ترس تنها گذاشت! یازش دور شد و چکاوک را با کل دمیبا گفتنِ بهت اطالع م کامران

 !ذاشتنیهم تنهاش نم هیثان کی یباهاش خو گرفته بودند و حت بیو اظطراب عج یروزها نگران نیا

 

 

 

 

رفت  نییپا تا پلهاش گذاشت و از پنجمطالعه زیم یرو  فشویروبرو شد،کت و ک یویبلند ت یخونه که شد با صدا وارد

رو کل خونه شیهم سرخود روشن بود و صدا یویرو کاناپه خوابش برده و ت یویت یکه جلو دیو کاوه رو د

 دربرگرفته بود!

تکان خورد که  یکم د،کاوهیکاوه کش یخارج کرد و رو ییکاناپه پتو نییرو خاموش کرد و از دراور پا یویکنترل ت با

و  فیرنگ و برداشتن ک ییآباژور طال کیرو خاموش کرد وبا روشن کردنِ هانکنه،چراغ دارشیکامران عقب رفت تا ب

 ها باال رفت و وارد اتاقش شد.کتش از پله

 !اومدیو اصال خوابش نم دادیسه صبحو نشون م ساعت

ار دوش قر ریز انیعر یآروم شدن بود!.وارد حموم شد و با تن یکم یراه برا نیبهتر دی! شارهیگرفت دوش بگ میتصم

 گرفت!

 !ذاشتیم انیهاشو با چکاوک در مو حرف طیفردا شرا دیبا حتما

 

** 
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 هاشو باز کرد.هراسان چشم لشیزنگ موبا یِصدا با

 بله؟-روجواب داد: یبلند کرد و تماسِ پر یاشو از صندلخشک شده گردنِ

 تو؟ ییالو چکاوک کجا-:دیسروصدا به گوشش رس یکل انِیم یپر یصدا

 ؟ییکجا و،توییسیاتاق س یمن روبرو -و گفت: دیبدنش را کش چکاوک

 !شتیپ امیم دم،دارمیمن تازه االن رس-پارک کرد و گفت: مارستانیب یرا روبرو نیماش یپر

و بوفه برو ت نییپا امیباال من دارم م ایباشه ن-گرفت و گفت: واریرفت،دستش را به د جیبلند شد که سرش ک چکاوک

 اونجا! امیمنم ب

 پنجره نشست و منتظر چکاوک شد. یزمزمه کرد و قطع کرد...به سمت بوفه رفت و جلو یاباشه یپر

 

 

 

 

رفت و بدون خوردن  نییها پااز اتاق خارج شد،از پله فشیکتش و برداشتنِ ک دنِیدستش کرد و با پوش ساعتشو

 زد،کاوه هم تو خونه نبود و حتما صبح زود رفته. رونیصبحونه از خونه ب

 "منتظرتم! مارستانیب یجلو گهیساعت د کی"-چکاوک فرستاد: یبه شماره یامیشد و پ نیسوار ماش امرانک

 تانمارسیبه سمت ب میخارج شد و مستق نگی، از پارکروشن کرد نویانداخت و ماش شیبغل یصندل یرا رو لشیموبا

 راند!
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رد که دقت ک یشماره، کم کیاز  یامیبلند شد،باز کرد،پ لشیموبا امِیپ یکه شد صدا مارستانیب اطیوارد ح چکاوک

بارِ  یدوبرابر! تودلش برا شیشد و نگران لیتبد نیقیرا که باز کرد حدسش به  امیدکتر ستوده باشه،پ دیحدس زد با

ا ب ید،پریرو بغل در کنار پنجره د یرو که باز کرد پر وفههزارم از خدا کمک خواست و به سمت بوفه حرکت کرد،درِ ب

و با گرفتنِ دستش نگران  دیچکاوک لبخندش پر کش یشده یچیدستِ باند پ دنِیبا لبخند بلند شد که با د دنشید

 چکا؟ شدهیدستت چ-:دیپرس

سرشو تکون داد و  ی...پر؟یبهت،مانتورو آورد گمیم ستین یطور-کوتاه گفت: ینشست و با آه شیروبرو چکاوک

-گفت: یمانتوشو عوض کنه روبه پر سیتو سرو رفتیکه م یرو به سمتش گرفت،چکاوک بلند شد در حال سهیک

 خودش یو برا ریو ش کیک اوکچک یبهش زد و بلند شد برا یلبخند ی! پرامیسفارش بده تا ب یزیچ هیگرسنمه 

 یپر یگذاشت، روبرو سهیک پرخونش رو داخلِ ینسکافه سفارش داد و دوباره اومد نشست،چکاوک هم اومد و مانتو

 شده؟یچ یبگ یخوایچکا نم -:دیدوباره پرس ینشست که پر

 دیاش چککه رو گونه یرا با بغض براش گفت و در آخر با قطره اشک روزید یهاسرشو بلند کرد و تمام اتفاق چکاوک

 منتظرمه! مارستانیجلو ب گهیساعت د کیداده  امیاالنم پ-گفت:

 نکرد! دایکم کردنِ دردِ چکاوک پ یبرا ینثارِ کامران کرد و واقعا حرف یلعنت هیهم با گر یپر

 حالش جااومد! یاحساس کرد کم ریو ش کیجوان سفارشاتشون رو آورد و چکاوک با خوردن ک پسر

 ینجوریچرا ا یپر هیچ -:دیتلخ پرس یبا لبخند کردینگاهش م نیکه غمگ یو با نگاه به پر دیرو صورتش کش یدست

 ؟یکنینگاهم م

 خدا کمکت کنه! دوارمی! امادیاز دستم برنم یمتاسفم چکا،واقعا کار-کوتاه گفت: یدستش را گرفت و با آه یپر

افتاد چکاوک با خودش فکر  شیکامران که رو یزنگ خورد و شماره لشینزد،موبا یسرش را تکان داد و حرف چکاوک

 ساعت شد! کیکرد چقدر زود 

 ؟یچرا خاموش کرد-:دیمتعجب پرس یرا خاموش کرد که پر لشیجواب بهش بلند شد و موبا بدون

که  یبرم،مرس دیبا ار،منیبذارش شارژ،شب برام ب زحمتیر،بیبگ-گرفت و گفت: یرا به سمت پر لشیموبا چکاوک

 !یاومد
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 حرکت کرد. یرا گرفت،چکاوک از بوفه خارج شد و به سمت خروج لشیبه صورتش زد و موبا یلبخند یپر

 

آروم و  ییهاپارک بود،با قدم مارستانیب یکامرانو شناخت، جلو نیگذاشت ماش رونیب مارستانیکه از ب پاشو

 رفت و درو باز کرد. نیپراسترس به سمت ماش

آرام زمزمه کرد، کامران مثل  یشد که چکاوک سوار شد،بدون نگاه به کامران سالم دهینگاهش به در کش کامران

 رفته بودن اما کامران رویاز مس یروشن کرد...کم نویشخودش آرام جوابشو داد و ما

 م؟یریکجا م-:دیسرحرفو باز کند که چکاوک پرس یچجور دونستینم

 محضر!-دل کردن گفت:مکث و دل یبرد و بعد از کم رونیدست چپشو از پنجره ب کامران

 االن؟-:دیلرزون پرس یآب دهنشو قورت داد و با دل چکاوک

 ؟یبله،پس ک-و گفت: یاصل ابانیتو خ دیچیپ کامران

 اما آخه...-من کرد:من چکاوک

یفردا مادرتو عمل م م،منمیریگینامه رو م غهیبود،امروز ض نیقرارمون ا-تو حرفش و با اخم گفت: دیچیپ کامران

 !کنم،تمام

 !خوننینم غهیمادرم نباشه که ص ایپدر  تیاما آخه من،من دخترم اگه رضا-باز گفت: چکاوک

 فکر نکرده بود از بس هل کرده بود! زایچ نینگهداشت،اصال به ا ابانیخ یرا گوشه نیالفه ماشک کامران

 ؟یفوت پدرتو دار هیگواه-:دیکه گذشت روبه چکاوک پرس نیم چند

 ست!آره تو خونه-آرام گفت: چکاوک

 نیماش هی-ک گفت:که گذشت با نگاه به ساعتش روبه چکاو یسرش را تکان داد و دوباره تو فکر رفت،کم کامران

مادرتو  یبستر هیگواه مارستانیب رمیمنم م نجایفوتو بردار برگرد ا هیبرو از خونتون گواه رمیگیبرات م

 منتظرم باش! نجایرم،همیبگ
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خارج کرد و  بشیاز ج لشوی...بعد موبامیرینه اصال باهم م-فقط سرشو تکون داد که کامران باز گفت: چکاوک

رو  یاحمدهینامناسب خانوم عط تیو وضع یبستر یبرگه یسالم خانوم حاتم-بعد گفت: هیگرفت،چند ثان یاشماره

 خوام،یم

 !ترعیسر هرچه

 خودتونم باشه! یمهر و امضا دیدکتر فقط با یچشم آقا-:یحاتم

 !رم،فعالیبگ لیتحو امیخانوم،خودم م دونمیم-شد و گفت: یاصل ابانیوارد خ کامران

 !دیکرد و از چکاوک آدرس خونشونو پرس قطع

شناسنامتم فراموش -! بعد روبه چکاوک گفت؛ستیهم دور ن ادیکه آدرسو گفت کامران با خودش فکر کرد ز چکاوک

 نکن!

 !کنهیداره م کاریزمزمه کرد و با خودش فکر کرد چ یاباشه چکاوک

 هم داشت! یاگه چارهاما م کردینابود م اشویداشت زندگ یدست یدرست بود! دست کارش

 کرد،یو باز م بستیم شویهاچشم دوخت!...کاش چشم ابانیبغل کرد و به خ هاشودست

درست شده بود، مادرش حالش خوب بود و تو خونه منتظرش بود تا چکاوک از سرکار بره،اما  زیهمه چ دیدیم

 سیبا اون رئ زدیکار روهم م دِیق دیروزها داشت حتما با نیکه چکاوک ا یتیوضع نیافسوس و صدافسوس،با ا

 بداخالق!

شد و وارد کوچه شد، خداروشکر کوچه  ادهیردوبدل نشد،چکاوک سر کوچه پ نشونیب یبه خونشون حرف دنیرس تا

رو هم  یورود د،دریتو خونه نبود،حتما محبوبه با پسرش رفتن خر کسچی،هشد اطیخلوت بود،درو باز کرد و وارد ح

 یمشک یدست فیکمدش،کمدو باز کرد و ک اغبه سمت اتاق مادرش رفت و سر میشد مستق ییرایباز کرد و وارد پذ

از  اشهیکرد، برشداشت و بدون جمع کردن بق دایتا باالخره پ ختیر نیرنگو از داخلش خارج کرد،تمام مدارکو زم

ز خانه خارج شد و به سمت قرار داد و بعد از قفل کردنِ درها کامل ا فشیاتاق و بعدش از خونه خارج شد،کاغذو تو ک

 و بد بشه براش! نتشیبب یکس دیترسیکرد،همش م تندکوچه پا یباال
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 بده! خواستیم یبمونه که جواب مادرشو چجور حاال

 تانمارسیمقصدش ب نباریرا راه انداخت و ا نیتازه کرد و سوار شد،کامران باالفاصله ماش ینفس دیکه رس نیماش به

 بود!

 

 بود که اصال متوجه ریفکرش درگ یگذاشت،جوریم انیبا چکاوک در م دیبود که حتما با یوعفکرش هم به موض تمام

 .دندیرس ینشد ک

ن اال هیچکاوک به معن یکوتاه برا یشد،سر ادهیخاموش کرد و پ نویبودن،ماش مارستانیب یخودش که اومد جلو به

 !دیطول کش یربع کیپاتند کرد،رفت و برگشتش  مارستانیتکون داد و به سمت ب گردمیبرم

هاش داد و چشم هیتک یصندل هیو سرش را به پشت دیکش یآه داد،چکاوکیظهرو نشان م میونازدهی نیماش ساعتِ

 بسته شد.

چکاوک هم باز  یِهاکه با باز شدنِ در چشم دیکشیکوتاه م یآه بارکی هیبه دوروورش نبود و هرچند ثان حواسش

 شدند.

 گذاشت و صاف نشست. فشیسوار شد و برگه رو به سمت چکاوک گرفت،چکاوک برگه رو تو ک کامران

 فعال کرد و راه افتاد. نشویماش یقیموس کامران

 به دل چکاوک نشست، بیعج "کیاز مارت نینش هیسا" آهنگ

هنگ تکرار بشه و دستشو دراز کرد و باز زد همان آهنگ و باعث شد آ ارادهیکه بعد از تموم شدنش چکاوک ب یجور

 محو رو صورت کامران نقش ببنده! یلبخند

.. 

قدمِ چکاوک به قفل کرد و هم نویشدند،کامران درِ ماش ادهیهمان محضر پارک کرد و هردو پ یرا جلو نیماش کامران

ند چکردند و وارد شدند  دند،بازشیدر بزرگ کرم رس کیسمت محضر رفتن و وار شدند،چنتا پله رو باال رفتن و به 

 گفت، طتشونویتر شد و شرا کیزدبه احترامشون بلند شد،کامران ن ینفر تو نوبت بودند،منش
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 تو! دیچندنفر بر نیبعد از ا دیلطفا منتظر باش-کرد و گفت: هایاشاره به صندل یمنش

 نشستند! هایفقط به تکان دادنِ سر اکتفا کرد و همراه چکاوک رو صندل کامران

چند مورد مسئله  خواستیست تا با چکاوک صحبت کنه،خود چکاوک هم مموقع نید بهتربا خودش فکر کر کامران

باهم ساکت  هویو لبشون باز شد تا حرف بزنند که  دندیبذاره،هردو همزمان به سمت هم چرخ انیرو با کامران در م

 !؟یبگ یخواستیم یبگو،چ-شدند،چکاوک کوتاه لبخند زد که کامران گفت:

خب  یعنیشما  یخونه امیب تونمیمن فعال نم میبش غهیبگم ما االن ص خواستمیم -و گفت؛ دیکوتاه کش یآه چکاوک

 مدت کنارش باشم! کی دیو حتما با شهیمادرم عمل م

 هفته! کیفقط  ست،اماین یمشکل -سرشو تکون داد و گفت: کامران

 

 هفته؟ کیفقط -لب زد: چکاوک

 !شهیهفته بهتر م کیبله،نگران نباش تو -گفت: کامران

چه  شهیهفته خوب نم کیتو  مانمیپاشه کار کنه،بعدشم زا تونهینم گهیهرچقدرم بهتر بشه د-با اخم گفت: چکاوک

 برسه عمل قلب!

 خوادیمن ،دلممیبهش سر بزن یتونیبا من،هرروز که نم اشنهی،هزیریبراش پرستار بگ یتونیم-گفت: الیخیب کامران

بهش سر  یتونیفقط م روزکی یاو هفته گهیشهر د کیکارتو دادن  یباخبر بشه از رابطمون،بهتره بهش بگ یکس

بهم اطالع  دیبا یبر ییو هرجا یبکن یمنظم باشه،هرکار دیمن قانون داره،هرروز با یکارت استعفا بده خونه ،ازیبزن

 یکه قبل من خونه باش یکن میتنظ یهاتو جوربرنامه بهتره ،پسیخونه نباش امیم یوقت خوادیاصال هم دلم نم ،یبد

 و...

تحمل  دیرو با یسخت یلیکه معلوم بود خ ینجوریبارش کرد! ا یلعنت رلبیکه چکاوک ز دیکش قیعم ینفس

 سخت بود! شیبرا شیاز ب شیمادرش ب دنیکرد،ندیم

 !ریداشت و والغ تیاهم شینگفت،فعال فقط جان مادرش بر یزیبا آن وجود چ اما
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نه من قبال ازدواج کردم اما  ای یدونیم دونمینم خوام،یازت بچه م-را تو هم تاب داد که کامران باز گفت: دستش

 -د:اضافه کر ییمشکل از من باشه، بعد در کمال پررو کنمیخاطر ترکم کرد اما من باور نم نیدار نشدم،زنم به همبچه

 !نی! همیاومدنِ بچه بر ایبعد از دن دیبا رسه،فقطینمت به یبیاش ضرر نداره،نگران نباش آسامتحان دوباره

 !دادیاز تو دلشو تو مشت گرفته بود و فشار م یکیو انکار  زدینفس نفس م چکاوک

 !یاگهید زیبشم نه چ اتغهینبود،فقط قرار بود ص نیاما قرار ما ا-کرد آروم باشه و زمزمه کرد: یسع

رو به  انصافانهیب یلینوبتِ شماست...کامران بلند شد و خ دیبفرمائ-با دست به کامران اشاره کرد و گفت: یمنش

 بـ... یخوایکرد اگه نم ریاالن تغ -چکاوک گفت:

 !مینه، بر-لرزان گفت: ییتو حرفِ کامران و با صدا دیپر شدیکه بلند م یدر حال چکاوک

 آقا شدند.و باهم وارد اتاقِ حاجتکون داد  تیسرشو از سرِ رضا کامران

 

حاج آقا  یروبرو نن،هردویکوتاه بهشون جوابشونو داد و اشاره کرد بش یآقا با نگاهسالم دادن که حاج جفتشون

 نشستند.

 ه؟یخب جوان،کارتون چ-که کارش تموم شد،سرشو بلند کرد و روبه کامران گفت: نیبعد از چند م یحاج

 آقا!حاج میبش غهیص میواخیم-گفت: یبدون معطل کامران

 حتما،مدارک همراهتون هست؟-آقا سرش را تکان داد و گفت: حاج

داخلِ کتش درآورد و با نگاه به چکاوک ازش خواست مدارکو  بِیخودشو از ج یزمزمه کرد و شناسنامه یابله کامران

 بده! لشیتحو

 هارو به سمت کامران گرفت،هم شناسنامه و جفت برگه چکاوک

 یهارا و مدارک را کامل بررسحاج آقا قرار داد، حاج آقا شناسنامه یهم گرفت و بلند شد تموم مدارک را جلو کامران

 چقدر باشه؟ غهیمدت ص ست،فقطین یمشکل-کرد و با تکان سر گفت:

 دوسال!-جواب داد: کامران
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 کسوچیمادرت ه ریغرم شما بهدخت-:دیبار طرف سوالش چکاوک بود که پرس نیباز سرشو تکون داد و ا آقاحاج

 !؟یندار

 نه!-صادقانه گفت: چکاوک

و بعد از اتمامش از چکاوک خواست جوابش را  یبه عرب یاتیآقا دوباره سرشو تکون داد و شروع کرد به خوندنِ آ حاج

 ثبت کنم! نجایبگو دخترم که ا تمیمبارکه،مهر-)قبلتُ( زمزمه کرد که حاج آقا گفت:یابده،چکاوک بله

و حس مادربودنش رو  هایدخترانگ یجا تونستیم یزیلبشو کوتاه گاز گرفت و با خودش فکر کرد چه چ کاوکچ

 !رهیبگ

 حاج آقا! خوامینم یزیچ-آقا دور نماند و چکاوک آرام گفت:نشست که از چشمِ حاج شیهاتو چشم یاشک

 آب!! یبطر کیمثال  یباشه،حت یزیچ کی دیدخترم حتما با شهینم -محو گفت: یبا آه و لبخند یحاج

 !دیآقا به عدد تولدش سکه بزنحاج-کرد و گفت: یدستشیبزنه که کامران پ یخواست حرف چکاوک

 کرد. ادداشتیهمانو داخل برگه  حرفیآقا بمتعجب نگاهش کرد و حاج چکاوک

 !یتمام شد!به همان سادگ کارشون

 یاچاره یبه اون موضوع نداشت! ول یو چکاوک انکار اصال حسِ خوش اومدندیشوهر به حساب مواونا زن گهید حاال

 هم نداشت!

 کار از کار گذشته بود! گهید

 مادرش بود و بس! افتنِیفقط بهبود  شیدلخوش تنها

کوتاه برگه رو گرفت و با برداشتنِ تموم مدارک از اتاق  ینامه رو به طرفشون گرفت و کامران با تشکر غهیص آقاحاج

 دند.خارج ش

 مدارک به چکاوک داد. یهیگرفت و همراه بق نامهغهیهم از ص یکپ کیجا پرداخت کرد و همون یرو به منش نهیهز
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شدند و  نیقرار داد و باهم از محضر خارج شدند،سوار ماش بشیخودشو داخلِ ج یو شناسنامه غهیص یاصل یبرگه

جاست و مقصدِ چکاوک هم حتما اون دونستیروند،م مارستانیبه سمت ب میکامران بدون سوال از چکاوک مستق

 کار داشت. یخودش هم با دکتر حق

 

 رلبیز یپارک کرد و چکاوک با تشکر مارستانیدورتر از ب یکم نباریا  نویکه شدند کامران ماش مارستانیب کینزد

ه تشن بیو چکاوک عج دادینشونـ م مویدون کیرفت...ساعت نزد مارستانیشد و به سمت ب ادهیزودتر از کامران پ

تار حرکت کرد...پرس مارستانیب یبه سمت ورود دوبارهاشو  خورد و نصفه بایو تقر دیخر یخنک یمعدنبود،از بوفه آب

 !شناختندیچکاوکو خوب م گهیها د

 سه رفت. یبه جمعشون داد و با آسانسور به طبقه یسالم

زد که باعث شد دکتر و پرستارِ  شهیباال سرش،چکاوک آروم به ش یبود و دکتر حق طیهنوز در همان شرا مادرش

 !رونیداد و به دکتر اشاره کرد بره ب یبرگردن و نگاش کنن،چکاوک با سر سالم شیبغل

تکون داد و بعد از تمام شدن کارش به کنارِ چکاوک رفت، چکاوک هم بعد  امیاالن م هیکوتاه به معن یدست یحق دکتر

 رو به چکاوک بگن! نهیاهدا کننده صحبت کنن  و هز یرش ازشون خواهش کرد با خانوادهحالِ ماد یایاز جو

الزم رو از مادرت  یهاشیدخترم نگران نباش،االنم دارم تمام آزما پرسمیحتما م-با تکون سر گفت: یحق دکتر

 ننکیخودشون عمل م رو گردن گرفتن و نهیستوده تمام هز شه،دکتریاگر خدا بخواد صبح عمل م رم،انشااهللیگیم

 مادرتو!

زد و دکتر بعد از خروج پرستار از اتاق باهم  یبه نگاه مهربون دکتر حق یمصنوع یو لبخند دیکوتاه کش یآه چکاوک

 !الیخ ایدن کیحرکت کردند و باز چکاوک ماند و  رونیبه سمت ب

.. 

عمل بودند و چکاوک طبق معمول با  یخانم برا هیکارها انجام شده بود و پرستارا در حالِ حاضر کردن عط تموم

 مادرش بود! یرهیداده بود و خ هیتک واریبه د یکنار پر سیخ ییهاچشم

بکند،چکاوک لجباز فعال قصد  توانستیهم نم یو اما کار کردیرو نگران م یپر بیعج یسردش تو دست پر یِدستها

 بود! خیجا شده بود که انقدر غذا خوردن نداشت و حتما فشارش جاب
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که حالت تهوع گرفته بود و اصال سرپا  یچکاوک هزاربرار شد، جور یخانم که به اتاق عمل برده شد،دلشوره هیعط

 خوندن بود! یالکرسهیانتظار نشسته بودند و کارش فقط صلوات فرستادن و آ یهایرو صندل یبند نبود،همراه پر

گ خورد و اون بلند شد و از چکاوک دور زن یپر لیچکاوک گذشته بود که موبا دنیاز انتظار کش دوساعت

 شد و باز شروع کرد ذکر گفتن. رهیشد،چکاوک دوباره به در اتاق عمل خ

 من خودم هستم! یبرو پر یاگه کار دار-کنارش اومد که چکاوک گفت: یبعد پر نیم چند

 کنارت نگران نباش! ،هستمیکارنه بابا چه-زد و گفت: یلبخند یپر

 طول بکشه! دیبرو تو،شا یپر تعارفیب-دوباره گفت: چکاوک

 !گردمیبرم گهیاحوالِ،برم بهش سر بزنم دوساعت د ضیمر کمیمهران -و گفت: دیلبشو تو دهنش کش یپر

 اصال! یبرگرد خوادمینم نمیخل،پاشو برو بب یدار کاریچ نجایتو ا ضهیمهران مر-زد رو دستش و گفت: چکاوک

 توروخدا! دیام،ببخشیم-فت:و گ دیچکاوک را بوس یبلند شد گونه یپر

 برووو تا نزدمت،برو!-چپ نگاهش کرد و گفت:چپ چکاوک

خارج کرد و به  فشیاز ک لویعقب گرد کرد و موبا یچکاوک افتاد،کم لِیموبا ادِی هویو خواست بره که  دیخند یپر

 اش کرد و رفت.حواله یلبخند یگفت که پر یایسمت چکاوک گرفت،چکاوک مرس

 

.. 

صبح بود که کامران خسته از اتاق عمل خارج شد و چکاوک با  ازدهِی کیهم گذشت و ساعت نزد گهید ساعتسه

 شد؟یچ-:دیبلند شد و خودشو به کامران رسوند و پرس عیسر دنشید

 !ادیبه هوش م گهیخوبه،تا چندساعت د-چکاوک انداخت و گفت: یهابه چشم قیعم ینگاه کامران

 از ته دل نثار کامران کرد! ینقش بست و ممنونچکاوک  یهارو لب قیعم یلبخند

 اما فقط به تکان دادن سرش بسنده کرد و از کنار چکاوک گذشت. کامران
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 خانم به بخش منتقل شد و چکاوک کنارش منتظر به هوش اومدنش بود! هیساعت بعد عط مین

 یپر د،یرو د یرفت که پر ساعت گذشته بود و چکاوک هنوز منتظر بود،با بازوبسته شدن در نگاهش باال چند

 زیآمتیعمل موفق دمیشن یخوشحالم برات از دکتر حق یلیزدلم،خیعز-به صورت چکاوک زد و گفت: یلبخند

 !دیکارم طول کش کمیکردم  رید دیبوده،ببخش

 یهم لبخند ید،پریرو بوس یپر یو گونه دیشد و چکاوک را بغل کرد...چکاوک خند کشینزد یبلند شد،پر چکاوک

 ؟نیدیشد چکاوک؟به توافق رس یخب چ-:دیبه سمت چکاوک برگشت و پرس ینشستند،پر یزد و باهم رو صندل

 شدم! اشغهیآره،ص-سرشو تکون داد و با آه گفت: چکاوک

 نگام نکن مجبور بودم! ینجوریا-گرد شده چکاوک را نگاه کرد که چکاوک گفت: ییهابا چشم یپر

 !ینش مونیپش دوارمیچکاوک ام دونمینم-از مکث گفت: لبشو گاز گرفت و بعد یگوشه یپر

 سخته! یلیبرام خ ،سختهیپر دوارمیخودمم ام-گذاشت و گفت؛ یپر یسرشو رو شونه چکاوک

تو همان حالت موندن که با باز شدنِ در و وارد شدنِ  نیدستِ چکاوکو تو دستش گرفت و کوتاه فشار داد،چند م یپر

هاشو پاک کرد و بعد از با دست اشک ریبرداشت و بلند شد،سربه ز یپر یکامران به اتاق چکاوک سرشو از شونه

نشون نده تمومِ حواسش به چکاوک و  کردیم یبود و سع نهیسرشوبلند کرد،کامران مشغول معا قیعم ینفس

 !هست سشیخ یهاچشم

 

.. 

مادرش به هوش اومده  شدیهاشو باز کرد،باورش نمچشم یاناله یساعت شش بود که چکاوک با صدا یهاکینزد

 !کردیزمزمه م ییزهایلب چ ریبود و ز

مامان،قربونت برم من چشماتو -گفت؛ اومدیرو صورتش فرود م یکی یکیکه  یمادرشو گرفت و با اشک شوق دست

 منو! نیباز کن،مامان بب

 .تونستیحرف بزند اما نم کردیم یدخترشو و سع یصدا دیشنیخانم م هیعط
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رفت و به  رونیو بلند شد و به سمت ب دیخند هیگر ونیهزار زحمت دست چکاوکو کوتاه فشار داد که چکاوک م به

 .دمیخداروشکر،االن به دکتر اطالع م-پرستار خبر به هوش آمدن مادرشو داد،پرستار با لبخند گفت:

زمزمه  ییزهایچ رلبیز یبود و ه بازمهین یهاسرشو تکون داد و به اتاق برگشت،مادرش چشم چکاوک

 دهن مادرش برد اما باز هم متوجه نشد. کیدست مادرشو گرفت و گوششو نزد کرد،چکاوکیم

و دوتا پرستار وارد اتاق شدند و چکاوک بلند  یکامران به همراه دکتر حق نینشست و بعد از چند م کنارش

 ادشیدرد ز یمرخص بشه و برا تونستیم گهیو دوروز د هیعال زیگفتند همه چ نهیبعد از معا یشد،کامران و دکتر حق

 به سرمش زدند که باعث شد باز بخوابد! یهم مسکن قو

 هیکه عط خوردیداشت شام م شدن،چکاوکیهاش کامل باز مبهتر بود و چشم یلیکه به هوش اومد،حالش خ نباریا

 چکاوک؟-کرد: شیخانم صدا

 ؟یدرد دار ؟یمامان خوب-بلند شد، کنار مادرش رفت: یو از رو صندل دیبه سمت مادرش چرخ عیسر چکاوک

 چکاوک،من چم شده؟ شدهیخوبم مادر،چ-آرام زد: یلبخند خانمهیعط

 میریفردا صبح هم م ،پسیبهتر یلیخداروشکر خ گهی،عملت کردن دمادر ستین یزیچ-با لبخند گفت: چکاوک

 خونه!

 کاوک؟چ یپولشو از کجا آورد-د؛یرا رو قلبش گذاشت و پرس د،دستشیکش ریکه قلبش ت دیکش قیعم ینفس هیعط

 وام گرفتم!-من گفت؛من یبا کل چکاوک

 ؟یبد یخوایم ی،قصداشو چجورمادر یچجور-:دیدوباره با تعجب پرس هیعط

 ستمین مارستانیتو اون ب گهی،البته دبرام وام گرفته مارستانیب قیاز طر یدوستم پر-مکث گفت: یبا کم چکاوک

 برم شمال اونجا کار کنم! دیبا

 کنم مادر؟ کاریپس من چ یریم یک-:دیخانم باز پرس هیعط

 مامان، رمیم گهید یهفته-و گفت: دیدست مادرش را بوس چکاوک

 !شتیپ امیزود زود ب کنمیم یسع منم،یشیهفته بهتر م کیگفته تا  رم،دکترتمیگینباش مامان برات پرستار م نگران
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 مادر؟ شدهیدستت چ-:دیچکاوک افتاد و نگران پرس یشده یچیخانم نگاهش به دست باند پ هیعط

 ده؟یمامان،چاقو بر ستین یزیچ-به دستش انداخت و گفت: ینگاه چکاوک

 ده؟یبر قیمگه؟ عم یکردیم کاریچ-:دیخانم قانع نشد،دوباره پرس هیعط

 نگران نباش! شه،شمایم ست،خراشه،خوبین قینه عم-دستش را گرفت و گفت: چکاوک

 

 هم نداشت! یانگرانِ تنها دخترش بود اما چارهنزد،از االن دل یو حرف دیاز ته دل کش یآه خانمهیعط

 و سرش را رو دست مادرش گذاشت، ینشست رو صندل چکاوک

،مواظب مواظب باش دخترکم-و زمزمه کرد: دیک کشو رو سر چکاو دیسر چکاوک کش ریدستش را از ز مادرش

 خودت باش!

 هستم مامان،-و آرام گفت: دیچشم چکاوک چک یاز گوشه یاشک

 !هستم

 د،یشن هیآرام بود اما عط آهش

 ! از ته دل!دیو اون هم آه کش دیشن

 مامان؟ یخوریم یزیچ-:دیو پرس دیدست مادرشو بوس چکاوک

 بتونم بخورم! جاتهیفکر کنم فقط ما-گفت: هیعط

 برات؟ ارمیب یخب االن چ-:دیدوباره پرس چکاوک

 !یلیختشنمه-گفت: هیعط

 !امیم ن،زودییبخرم از پا وهیپس من برم برات آبم-گفت: چکاوک

 به دخترش زد و چکاوک از اتاق خارج شد. یلبخند هیعط
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.. 

 بود! دهیسکم وقت رفتنِ چکاوک رو کم گذشتیخانم م هیهفته از مرخص شدنِ عط کی درست

کمکش کرده بود و چکاوک قصد  یبود،محبوبه مستاجرشون کل دهیپروانه دور مادرش چرخ نیهفته ع کیاون  تو

 زیمردم پاک نکنه،چکاوک هم ماه به ماه براش پول وار یبرا یسبز گهیداشت بهش بگه از مادرش مراقبت کنه و د

د و قابل اعتماد بو هیاز بق شتریبود و ب نبود که مستأجراشا یسه سال کیباشه محبوبه نزد یبه هرحال هرچ کرد،یم

 اش هم همونجا بود!خونه

محبوبه خانم رو  یگذشت و در خونه اطیکرد و بلند شد از خونه خارج شد و از ح خوندیبه مادرش که قرآن م ینگاه

 زد.

محبوبه خانم چند لحظه لطفا -:زد،چکاوک گفت یچکاوک لبخند دنیتا محبوبه درو باز کرد و با د دیطول کش یکم

 !رونیب دییایب

کرد اسرار ن ادیبره،محبوبه هم ز دیگرفته تعارفش کرد بره داخل اما چکاوک گفت کار داره و با ییآرام با صدا محبوبه

 دینیبب -نشستند،محبوبه منتظر به چکاوک چشم دوخت که چکاوک گفت: یرو تخت چوب اطیو با چکاوک رفت تو ح

 و یمراقب مادرم باش خوامیبه مادر سر بزنم،ازت م امیچند روز ب یاهفته تونمیمن بخاطر کارم فقط ممحبوبه خانم 

 مدیحقوق م یعنیدم،یماه براتون پول مبهماه ،منیکار کن ستیهم الزم ن گهیبزنه،د دیسف اهیدست به س ینذار

نوشتم،سرموقع بهش بده و کمکش  ستیو داروهاشو تو ل شییغذا ینذار،برنامه شیعوضش کنار مادرم باش و تنها

 کن!

 پاک نکنه بشوره! یهرروز سبز گهیزد،از خداش بود د تیاز رضا یلبخند محبوبه

 !کنمیباشه قبول م-گفت: آرام

ها،هرماه حدود مسن یبرا یمبلغ پرستارِ شبانه روز دمیمن از چندجا پرس-دستش را گرفت و گفت: چکاوک

 !زمیریبرات م ونیلیمکی

 زحمات یپول برا نینگو محبوبه خانم،ا یزیچ-بزنه که چکاوک گفت: یمتعجب نگاش کرد و خواست حرف محبوبه

 !دیشما کمم هست، به هرحال ببخش

 !ادهیز میلیخ هیچه حرف نیا -کوتاه بغلش کرد و گفت: محبوبه
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 تو؟ یریم یحاال ک-:دیاز چکاوک پرس بعد

 فردا صبح!-:دیآه کش چکاوک

 بهتون سربزنم! امیزود زود ب کنمیم یسع انشااهلل

 خدا پناهت!-با لبخند گفت: محبوبه

 نثارش کرد و با گفتنِ من فعال برم بلند شد به سمتِ خونشون رفت.  یهم لبخند چکاوک

 جاتهیما دیماه با کیدرست کنه،فعال مادرش تا  یبه سمت آشپزخونه رفت تا سوپ میجمع بود،مستق لشیوسا تمام

 !خوردیم

 

وضو گرفت،به سمت اتاقش  نگیگازو کم کرد و تو س ریکم به سوپ اضافه کرد،زهارو آماده کرد و کم لیوسا تمام

 پهن کرد و شال و چادرش رو سرش کرد. نیرفت،جانمازشو رو زم

 کرد! هیگر ریدل س کیذکر گفت و  یکرد و دعا! کل ازیرازون یکه تموم شد کل نمازش

 دارتر از خدا؟بهتر و رازنگه یدردودل کنه،ک تونستیدلش گرفته بود و فقط با خدا م یلیخ

بلند شد و چادر و شالش رو تا کرد همراه جانمازش  قیعم ینفس دنِیهاشو پاک کرد و با کشکه شد اشک یخال یِخال

 داخل ساکش گذاشت.

و  گذاشت بشقاب و قاشق و نون ینیس یآماده بود،تو بایاتاقش خارج شد و به سمتِ آشپزخونه رفت،سوپش تقر از

صلوات  حیبود و با تسب دهیخانم دراز کش هیسوپ داخل بشقاب گذاشت و به سمت اتاق مادرش رفت، عط یکم

 فرستاد،یم

نثار تک دخترش کرد و با نگاه به سوپ  یلبخند هیآغوشش گذاشت،عط یِرو تو ینیکنارش نشست و س چکاوک

 به محبوبه و پسرش سوپ ببر، ثواب داره! کممیمادر -گفت:
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شام نداشتند که  دیقابلمه سوپ حاضر کرد و برد داد به محبوبه خانم، شا کیزمزمه کرد و بلند شد، یچشم اوکچک

خودشون  یقدر ذوق زده شد و چکاوک تنهاشوت گذاشت تا راحت باشند و به سمت خونهقابلمه اون دنیرضا از د

 رفت.

کنارِ  نیزم یکنارش بمونه و ازش مراقبت کنه،رواما هنوز نگفته بود قراره محبوبه  رهیصبح م دونستیم مادرش

 ؟یبگ یخوایم یزیمادر،چ هیچ-:دینگاهش کرد و پرس هیمادرش نشست،عط

ده بهش ش کنه،قراریو ازت مراقبت م شتیپ ادیبگم در نبودِ من محبوبه م خواستمینه فقط م-با لبخند گفت؛ چکاوک

 حقوق بدم ماه به ماه!

 ؟یاز کجا؟مگه پول دار-:دیشده رو کنارش گذاشت و پرس یبشقاب خال هیعط

 مامان! کنمیخب کار م-زد و گفت: یمصلحت یلبخند چکاوک

 ؟یبد یخوایم یحقوق چجور گهی،دیقصد وامو بد یبتون ،فوقشیباشه کار کن، مگه چقدر جون دار-باز گفت؛ هیعط

 اده،ازینگران نباش مامانم،پولش ز-گفت: ارهیمادرش ب یبرا گهیبشقاب سوپِ د کیتا  شدیبلند م یدر حال چکاوک

 !امیپسش برم

 نزد! یتکون داد و حرف نیو سرشو به طرف دیکش یآه هیعط

 

 رشوگیخانم فقط نصف سوپشو خورد و نصف د هیعط نباریپرشده کنار مادرش نشست،ا یدوباره با بشقاب چکاوک

 خود چکاوک خورد!

 یقابلمه یسوپ مونده بود تو یبرد تو آشپزخونه،کم ینیرو همراه س وانیمادرشو داد و بلند شد بشقاب و ل یداروها

هارو شست و با خاموش کردن چراغ از آشپزخونه خارج گذاشت،ظرف خچالیکرد و داخل  یخال یکیکوچ

بذار باال  اریرفته مادر،ب ادتیآب -خوابش رو کنار مادرش پهن کرد و خواست دراز بکشه که مادرش گفت:شد،رخت

 نکنم! دارتیه نصف شب باز بسرم ک

 انویبه سمت اتاق رفت،پارچ و ل وانیبرداشت و همراه ل خچالیدوباره به آشپزخونه برگشت و پارچ آب رو از  چکاوک

 شد! اهیسقف س یرهیو خ دیخواب دراز کشرو باال سر مادرش گذاشت و بعد از خاموش کردن چراغ رو رخت
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 لش،یموبا نگِید د،بایپهلو چرخ به

 !یاز کامران! بازش کرد،خال امیپ کیتو دستش گرفت، شویگوش

 از دکتر ستوده! یخال امیپ کی

ام تموم شده و هفته کیهشدار باشه که مهلت  هی دیو بعد با خودش فکر کرد شا ابروش باال رفت یِتاکی متعجب

 اش!برم خونه دیبا

 رو تو دستش فشار داد! لشیباکوتاه مو یآه دنیتلخ رو لبش نشست و با کش یفکر پوزخند نیا با

هم  ستانماریپول تو حسابش داشت،با ب یرفت،کمیم دیخر یبرا دینداشت،حتما با یلباس بهتر چیفکر فرو رفت،ه به

 از حقوقش کم شده بود! کمیاستعفا بده اخراج شده بود و  نکهیکرده بود،البته قبل از ا هیتسو

 براش مهم نبود! یچیه گهینبود،د مهم

 بخوابه کردیم یسع یلیخانم خوابش برده بود اما چکاوک نه،خ هیداد،عطیشب رو نشون م ازدهی شیرو گوش ساعت

 داشتند! یدارهاش انکار قصد شب زندهخواب،چشم هیثان کیاز  غیاما در

 

 

 

 

 !بردیجا شد و انکار اون هم مثل چکاوک خوابش نمخواب جاببار تو تخت نیچندم یبرا کامران

 سه؟یچه بنو دونستیبده اما نم امیچکاوک پ یبرا خواستیتو دستش گرفت و م رو لشیموبا

 کلمات سردرگم شده بود! ونِیچکاوک بود و م یبرا یادآوری قصدش

 چکاوک سند کرد! یبرا یخال یامیشده بود و در آخر پ کالفه

 انکار که قصدشو رسونده باشه،به خواب رفت! امیشب بود و کامران بعد از سند پ ازدهی کینزد ساعت
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 رتیپاشو مادر د-زد و گفت: یبازِ چکاوک لبخند یهاچشم دنِیبا د هیهاشو باز کرد،عطتکونِ دستِ مادرش چشم با

 !!شهیم

 به ساعت کرد، ینگاه چکاوک

حانهصب سیخ ییت و رورفت،با دس ییخواب به سمتِ دستشونه صبح بود،بلند شد و بعد از جمع کردن رخت کینزد

 دیو چکاوک با شدیکم گرم مهوا کم ره،یمادرش رو آماده کرد و خودش هم چند لقمه خورد...قصد داشت دوش بگ ی

 تا از گرما کالفه نشه! گرفتیهرروز دوش م

 شست و با برداشتن فویکث یهاها و استکانمادرشو داد و جمع کرد و ظرف یاز تمام شدنِ صبحونه،داروها بعد

باد  یراه بر یخوایمادر،م ستیچکاوک االن وقت حموم کردن ن-خانم گفت: هیلباسش به سمت حموم رفت که عط

 !یخوریسرما م زنهیم

عد از ! برمیکه نم ادهیپ رمیم نیمامان االن هوا گرمه باد کجا بود؟بعدشم با ماش-نثارش کرد و گفت: یلبخند چکاوک

 امان از دستِ تو!!-که گفت: دیمادرشو شن یبه سمت حموم رفت و صدا میحرف مستق نیا

 !ساعتمیو حاضر شدنش هم راحت ن دیطول کش ینیمگرفتنش چهل دوش

 کارِ ممکن بود! نیترو خشک کردن موهاش سخت شستن

و رفت و  کردینگران نگاهش م ییهابرداشت و دم در گذاشت،به سمت مادرش که با چشم فشیهمراه ک چمدانشو

 سفت بغلش کرد!

 !دیمادرشو بوس یو چندبار شونه دیاش چکرو گونه اشکش

 مواظب خودت باش! سپارمتیبه خدا م-و گفت: دیرو سر دخترش کش یخانم دست هیعط
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گذاشت و رو  فشیداخل ک لشویبلند شد از اتاق خارج شد،موبا عیو بدون نگاه کردن به مادرش سر حرفیب چکاوک

چکاوک به  دنیاش خارج شد و با دشد،محبوبه هم همزمان از خونه اطیو وارد ح دیاش انداخت،چمدانشو کششونه

 چکاوک؟ یریم-:دیسمتش رفت،بغلش کرد و پرس

 سپارم،یاول به خدا بعد به تو م رم،مادرمویآره محبوبه خانم م-سرشو تکون داد و گفت: چکاوک

 تحرک کنه! ادیباش نذار ز مواظبش

 کوتاه پشت سرش از خونه خارج شد! یو نگاه یگفت که چکاوک با خداحافظ یبا لبخند چشم محبوبه

 .رهیگاشو بخارج کرد تا به کامران زنگ بزنه و آدرس خونه فشیاز ک لشویو موبا ستادیرفت،اونجا ا ادهیپ ابانیسرخ تا

.. 

 زنگ خورد. لشیو از حموم خارج شد که موبا دیچیرنگشو دور کمرش پ دیسف یحوله کامران

 یچکاوک جفت ابروهاشو باال داد و رو تخت نشست،کم یشماره دنیصبح بود و کامران با د ازدهی کینزد اعتس

 د؟یبفرمائ-سبز رنگ رولمس کرد و تماس برقرار شد: یمکث کرد و دکمه

 اما آدرس ندارم لـ... فتمیرا ب خوامیسالم،من االن م-:چکاوک

 دنبالت! امیخودم م ییبگو کجا-گفت: مینسبتأ مال یتو حرفش و با لحن دیپر کامران

 برام! دیآدرسو بفرست ام،لطفایخودم م-باز گفت: چکاوک

 !فرستمیباشه االن م-گفت: کامران

 گفت و باالفاصله تماسو قطع کرد! یاهم باشه چکاوک

 رفت،با بوق لشیبلند شد،حواسش به موبا لشیموبا نگید یشد که صدا یرفت و منتظر تاکس ابونیخ طرفِاون

نگ، چکاوک ر دیبلند سف یشاست نیبا ماش سالانیمرد نسبتا م کیسرشوبلند کرد، هیتاکس نکهیبا فکر ا ینیماش

 !گذرهیسوار شو خانوم،بد نم-اخم کرد که مرد گفت:
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چکاوک ترمز  یعقب گرفت و باز جلوعقب رفت،مرد هم دوباره دندهنثارش کرد و عقب رلبیز یفحش چکاوک

توقف  یدستشو تکون داد،تاکس اومدیکه م یسبز رنگ یتاکس یجلوتر رفت و جلو یبهش کم توجهیب کرد،چکاوک

 .افتادراه  حرفیسوار شد،همون اول آدرسو گفت و راننده ب یکرد و چکاوک بدون معطل

که کامران داده بود،در قرمز رنگ رو از  یتا برسه به آدرس دیطول کش یمیساعت و ن کی یو شلوغ کیاون تراف در

 کیمتوسط که  رنگرهیحوض دا اطیکه دورتا دورش گل و درخت بود و وسط ح یبزرگ اطیداخل باز کرد و وارد ح

 .خت،شدیریم رونیآب ب یبزرگ وسطش بود و از دهن ماه یماه

 کرد! رهیروش خ یاهیثان یبود و چشم چکاوک را برا یقشنگ یفضا یلیخ

که باعث شد  دیوز یحواسش جمع شد و جواب سالمشو داد، وارد محوطه که شد باد خنک یالم دادن خانومس با

 مهمانِ لبِ چکاوک بشه! یلبخند

دوازدهو  یکامران دکمه امِیشد و طبقِ پ اد،واردیو دکمه را زد منتظر شد آسانسور ب ستادیآسانسور ا یجلو چکاوک

 فشار داد.

 داخل آسانسور بودند. گهیاز چکاوک دو نفر د ریپنج و نه توقف کرد و غ یدو بار تو طبقه آسانسور

 چمدان ازش خارج شد. دنِیو چکاوک با کش ستادیباالخره ا آسانسور

زنگو به صدا  قیعم ینفس دنِیآسانسور بود،به سمتش قدم برداشت و با کش یدرست روبرو وهفتستیدو واحد

 درآورد.

 

.. 

 

زم بود اما با زیتم شهیشروع کرده بود مرتب کردن خونه،هرچند هم ادیکه چکاوک گفته بود م یاهیاز همان ثان کامران

 هرچند کم داشت. ییهایشلختگ گهیمرد بود د

صبح هم بره اما با تماسِ چکاوک و قرارِ  خواستیبود م کاریمطب رفتنش بعد از ظهرا بود اما امروز چون ب میتا

 عوض شد. مشیاومدنش تصم
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 و به سمت بالکون رفت. ختیخودش ر یبرا ییچا یوانیاده بود،کامران لآم زیچ همه

 دنشیشد،کامران با د اطینشسته بود که چکاوک وارد ح یجا مشخص بود،تازه رو صندلو کوچه از همان اطیح تمام

 انداخت و به سمت محوطه قدم برداشت. یبه دوروورش نگاه یرفت،چکاوک کم ترکیبلند شد و نزد عیسر

 یها باال رفت،جلواپن قرار داد و از پله یرو رو یخال وانیل اشییبه سمت داخل رفت و بعد از تمام کردنِ چا کامران

 نبود! ینگاه کرد،فعال خبر یو از چشم ستادیدرب ا

 ضرب گرفت. زیاش نشست و با دستش رو ممطالعه زیم یِ کرد و رو صندل گردعقب

 مکث بلند شد و درو باز کرد. یشد و با کم دهیبه در کش زنگ نگاهش یکه گذشت با صدا نیچندم

.. 

 تو! ایب-داد که کامران طبق معمول فقط سرشو تکون داد و گفت: یآرام سالم چکاوک

و بلند  دیبودو کش نیسنگ میلیچمدان رو که خ یدستش به سمت چمدان رفت که کامران زودتر دسته چکاوک

 !ادیبه تنش م یاسرمه شرتیچقدر ت-د خونه شد و با خودش گفت:کرد،داخل خونه گذاشت و چکاوک هم وار

کمد  سمت چپ تو ییببر اتاقِ باال التویوسا-نقش بست و کامران روبهش گفت: شیشونیبا فکرِ تو سرش رو پ یاخم

 بگو! یداشت اجیاحت میزیچ ن،یبچ

به صورتش چمدانو برداشت  یها باال ببره،کامران با نگاهاما نتونست از پله دیسرشو تکون داد و چمدانو کش چکاوک

 ها باال برد چکاوک هم پشتش!و از پله

 یزرشک هیبه اتاق انداخت،تخت بزرگ که رو تخت یکمد گذاشت،چکاوک نگاه یاتاق خواب شد و چمدانو جلو وارد

 بایشده بود و ماهرانه و ز یکشهیبود که سا یاسب یتخت تابلو یداشت،باال یادیز یهاروش بود کوسن یرنگ

گرفت و به سمت کمد بزرگِ  نگاشوبهش نصب بود، یرنگ یزرشک یتور یبود!پنجره سمت راست تخت بود و پرده

 رفت و چمدونشو باز کرد. شهیتمام ش

 !نه؟یبا حوصله بچ لویهمه وسا نیحوصله داره ا یخودش فکر کرد ک با

بذار بمونن -گفت: دادیظهرو نشون م کیبا نگاه به ساعتِ تو دستش که  که کامران دیآروم کش یپوف

 گرسنمه! ،فعالیهمونجور
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 رون؟یناهار ب میبر یموافق-:دینگاهش کرد که کامران پرس چکاوک

 

 ناهار تو خونه باشم! دمیم حیترج شتریدونم،بینم-مکث گفت: کمیو بعد از  ستادیصاف ا چکاوک

 !دهیمزه م شتریغذا خوردن تو شب ب رونیب

باشه هرجور -گفت: دادیرا تو دستش چرخ م لشیکه موبا یکوتاه و محو رو لب کامران نشست و در حال یلبخند

 ساعت ناهار درست کن! کیبه مدت زمان  ،پسیراحت

 بکنه آخه؟ تونستیم کاریمتعجب نگاهش کرد،االن چ چکاوک

 ساعت؟ کیبکنم تو  تونمیم کاریاالن من چ-تو ذهنش را به زبان آورد: سوالِ

 ام و طاقت ندارم!گرسنه بیکه عج دونمیم نویا دونم،فقطینم-را باال داد و گفت: شیجفت ابروها کامران

بلند شد و مانتو و شال و شلوارش را از تنش درآورد،شلوار  یو کامران که از اتاق خارج پوف دیلبشو جوئ چکاوک

مد از هاش تو کجمعِ لباس د،بدونیرو صورتش کش یتنش کرد و دست یکوتاه نیآست ییمویبا بلوز ل یراحت دیسف

 رفت. نییها پااتاق خارج شد و از پله

جستجو کرد و در آخر  یرو باز کرد،کم زریوارد آشپزخانه شد و فر حرفینشسته بود، چکاوک ب یویت یجلو کامران

 هارو خرد کرد و ینیزمبیآب گذاشت تا بپزه،س یقابلمه با کم یخارج کرد و تو سهیمرغ تکه شده رو از ک یابسته

 ها سرخ کرد. ینیزمبیتابه همراه س یمنتظر شد مرغا بپزه،کامل که پخت تو

 یسرخ شده هم رو ینیزمبیو دوتا بشقاب به همراهِ قاشق چنگال و مرغ و س دیبا نون و آب و سس چ زچیم یرو

 صداش کنه! یچ دونستیناهار اما نم یکامران رو صدا کند برا خواستیگذاشت و هودو خاموش کرد، م زیم

و خواست بگه ناهار حاضره که کامران برگشت به  ستادیآشپزخونه خارج شد و به سمت کامران رفت و باال سرش ا از

 ناهار حاضره؟-:دینگاهش کرد پرس نییکامل از باال به پا نکهیسمتش و بعد از ا

 بله!-لب زد: چکاوک



 حس.پنهان چکاوک

 
70 

 

بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت،چکاوک هم پشت سرش وارد شد و همزمان  یویبعد از خاموش کردنِ ت کامران

 هم نشستن، یروبرو یرو صندل

از آب رو خورد و  یکه کامران نگاهش را به سمتش سوق داد،چکاوک کم ختیخودش ر یآب برا یوانیل چکاوک

 شد! ریزسربه

تمام مدت کامران  دیرو شروع کرد و نفهم شیبه خوردن،چکاوک هم غذا نان برداشت و شروع کرد یاتکه کامران

 گرفته بود! نظرشریز یرچشمیز

 

 شد. رهیحلقه کرد و به پارچ آب خ وانیگرسنه نبود،کمتراز نصف غذاشو خورد و دستشو دور ل ادیز

 .ختیخودش ر یآب برا یوانیو ل دیکه غذاشو تموم کرده بود بشقابو عقب کش کامران

 ممنون،خوشمزه بود!-قرار داد: زیم یرا رو وانیاز آب را خورد و ل یکم

 از دکتر مغرور رو نداشت!. دنیمتعجب نگاهشو باال برد، انتظار تشکر شن چکاوک

کاناپه  یرو جمع کرد،کامران از آشپزخونه خارج شد و دوباره رو زیم یزمزمه کرد و بلند شد رو یجان نوش

 بخوابه! کمیداد تا ساعت پنج  حیو ترج اومدینشست،خوابش م

 هاش قرار داد!چشم یِو آرنجشو رو دیکاناپه دراز کش یرو

 رفت. رونیکرد و ب زیهارو شست و آشپزخونه رو تمدوبرار ظرف یاقهیبا سل چکاوک

اال ها بسالن رفت و از پله یروخاموش کرد و به سمت انتها یویکاناپه خوابش برده بود،ت یکه جلو دیرو د کامران

مونده بودند رچ با نظم داخلِ کمد  فیچمدان بالتکل یکمد تو یهاشو که جلورفت و وارد اتاق خواب شد...لباس

کشو گذاشت، چمدونشو  یو برسش رو هم تو یبرق متوالت گذاشت و لواز زیم یرو رو اشیشیلوازم آرا فید،کیچ

 روهم داخل حموم گذاشت. رشیبه همراه مسواک و خم یدست یو حوله یتن یکمد جا داد و حوله یگوشه

باند دستشو باز کرد،وضو گرفت و خواست نمازو  نکهیکه تمام شد جانماز و چادر شالش رو برداشت و بعد از ا کارش

ته !...دستش درد گرفدیبلند کش یتخت نشست و پوف یقبله منصرف شد،رو ریشروع کنه که به خاطر ندانستن مس
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نکنه  یزیزخم جمع شده بود و اگه خونر بود که هنگام ظرف شستن و وضو گرفتن داخلِ یاطر آببود و حتما بخ

 داد. هیتخت تک یروگرفت و سرشو به بالشت رو اشیشانس آورده!...با دست چپش دست زخم

 تاستراح یتا نمازشو بخونه و کم دونستیقبله رو م ریمس داد،کاشیچهار و ربع رونشون م زیرو م کیکوچ ساعت

سمت قبله از  دنیبخاطر پرس دیکشی...کامران خواب بود و چکاوک خجالت مرفتیهم م دیخر یبرا دیکنه،حتما با

 کنه! دارشیخواب ب

 تخت،خوابش برد. یطور روچقدر گذشت که همان دینفهم

 

... 

 

 پنج گذشته بود! نه،ازیجا شد و دستشو باال آورد تا ساعتو بببجاش جا تو

آب از آشپزخونه خارج شد  وانیل کیو بلند شد،به سمت آشپزخونه رفت و بعد از خوردنِ  دیرو صورتش کش یدست

پله به باال رفت،وارد اتاق که شد چشمم به  قِیو بعد از گذشت از سالن چنتا پله رو باال رفت و از سمت چپ از طر

 د،گرفته بو اشویخمکه با دستش دست ز یبامزه و دمر درحال یلیچکاوک افتاد که خ

 بود! خواب

 یِشد و خواست مالحفه رو روش بکشه که چکاوک چشم باز کرد و صورتِ کامران درست روبرو کشینزد کامران

 صورتش بود!

چرا -:دیو با نگاه به دستش پرس دیبگه! فقط چشم از نگاه کامران گرفت که کامران عقب کش یندونست چ چکاوک

 ؟یباندشو باز کرد

 شده بود! سیخ-ا نگاه به دستش گفت:صاف رو تخت نشست و ب چکاوک

 یچیرو آورد و خواست دست چکاوکو باند پ هیاول یهاکمک یبا گفتنِ صبر کن،به سمت حموم رفت و جعبه کامران

 بعد! رمیوضو بگ دیآ، اول بذار-،چکاوک گفت:بلند شد که کامران متعجب نگاهش کرد عیکنه که چکاوک سر



 حس.پنهان چکاوک

 
72 

 

 رفت! سیسرشو تکون داد که چکاوک به سمت سرو نگاش کرد و بعد کوتاه یکم کامران

 امر باعث باطل شدنِ وضوش شده بود! نیخوابش برده بود و هم ارادهیب

 یکاغذبادستمال سشویوضو گرفت و دست و صورتِ خ دوباره

کرد و برگشت تو اتاق،کامران رو تخت نشسته بود و منتظر چکاوک بود،چکاوک هم کنارش نشست،کامران  پاک

 بست! خیدست چکاوک  هیاز ثان یکنه که در کسر یچیگرفت تا باند پ اشویدست زخم

 !شدیباشه اما نم یکرد عاد یسع

 !تهفینتقل شده و االنه که پس بدستش به کل بدنش م هیخیدستش تموم بشه احساس کرد  یچیکار باند پ تا

 خب،تموم شد! لهیخ-چنتا چسب دور باند زد و گفت: کامران

جعبه رو سرجاش گذاشت دوباره برگشت تا  نکهیزمزمه کرد و بلند شد،کامران هم بلند شد و بعد از ا یممنون چکاوک

 قبله کدوم طرفه؟ -:دیپرس دنشیو کتش رو برداره،چکاوک با د فیک

احساس کرد قلبش  هیاز ثان یش به روبرو اشاره کرد و چکاوک فقط سرشو تکون داد که در کسربا دست کامران

 !ستادیا

 رو به ارمغان آورده بود! یبراش حسِ گنگ بیش عجکامران رو گونه یِ*و*س*ه*ب

 شد! رهیکامران خ یِهاش نشست و فقط به چشمرو گونه دستش

 رفت! رونیاز اتاق ب فشیو با برداشتن و کت و ک دیموهاش کش یِال یدست کامران

 رفت و از خونه خارج شد! نییها پارو گذاشت و از پله شیبانک یهااز کارت یکیخونه و  دیها کلپله یباال زیم یرو

 رو فشار داد. نگیپارک یآسانسور شد و دکمه داخل

 مرجان! داره، کالسیچهارتا م دیکتش خارج کرد که د بیرا از ج لشیموبا

 تو سرشه! یچه فکر ستیازش نبود و حاال باز معلوم ن یوقت بود خبر یلیخ
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گذاشتم رو  خودمویو کارت بانک دیکل"اما،یو رفت تو پ ستادیو رو اسم و شماره چکاوک ا ستیرفت تو ل الشیخیب

کتش قرار داد و با دو دستش  بیداخلِ ج لشویسند کرد و موبا"الزمت بشه،رمزشم**** دیها،شاپله یباال زیم

 !ستادیگره خورد ا یرو نگهداشت و صاف،با ابروها فشیک یدسته

 سوار شدند! ظیده غلالعافوق یشیو دوتا خانم جوان با آرا ستادیسوم ا یتو طبقه آسانسور

رفت و با دست ها هم همزمان به سمت دکمه از خانوم یکیرو بزنه که دست  نگیپارک یدوباره خواست دکمه کامران

 کامران برخورد کرد!

 !خوامیمعذرت م-گفت: دهیکش یکه خانوم جوان با لحن دیدستش رو کش عیسر کامران

حالت تعجب  ینگاهش کرد که باعث شد نگاه لوس خانومه کم ظیغل یبدون جواب بهش فقط کوتاه با اخم کامران

 دوستش بزنه! یو با آرنجش به پهلو رهیبگ

رو لبش ظاهر کرد و جواب  یشماره چکاوک عمدا لبخند دنیخارج کرد و با د بشیورد،از جکامران زنگ خ لیموبا

 جانم عشقم؟! -داد:

 

.... 

 

 و خواست نمازشو شروع کنه که دیکش قیعم یبعد از خارج شدنِ کامران از اتاق،نفس چکاوک

الو -جواب داد: عیسر یاسم پر دنیخارج کرد و با د لویبود،موبا فشیبلند شد و صدا از داخل ک لشیزنگ موبا یِصدا

 ؟یجانم پر

 ؟یی؟کجایسالم دوست گرام،خوب-

 خوبم،تو خونه!-توالت نشست و با آه گفت: زیم یرو صندل چکاوک

 کدوم خونه؟-:دیمتعجب پرس یپر

 دکتر ستوده! یخونه-:دیدوباره آه کش چکاوک
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 حاال چرا صدات گرفته قربونت برم،خدا بزرگه نگران نباش!-و گفت: دیکش یهم متقابال آه یپر

 گفتم! یزیآره معلومه که بزرگه،مگه من چ-سر داد و گفت؛ یتلخ یخنده چکاوک

 !رون؟یب میدنبالت بر امیب یخوایم -:دیمکث کرد و بعد پرس یکم یپر

 بهش بگم اول! دیدارم،فقط با دیخر یلیآره اتفاقا خ-فکر کرد و گفت: یکم چکاوک

 من منتظرم بهم خبر بده! ریبرو برو اجازه بگ نیاووووووو،از حاال چکاوک،آفر-با خنده گفت: یپر

 یرو قطع کرد و مردد خواست شماره یدم،بعدگوشیکوفت،صبر کن بهت خبر م-اش گرفت و گفت:هم خنده چکاوک

 اگه اطالع بده بهتره!بعد گفت  یخواست بهش نگه ول د،اولید امشویکه پ رهیکامران رو بگ

 جانم عشقم؟!-بوق کامران جواب داد: نیرو دم گوشش قرار داد، با سوم یکامران رو گرفت و گوش یشماره پس

 یهم شماره رو اشتباه گرفته بود،متعجب به شماره نگاه کرد نه،شماره دیشا ایفکر کرد اشتباه متوجه شده، چکاوک

 درسته! یعنی نیو ا خودش بود،اسم دکتر ستوده رو شماره بود

 الو،خانومم!-دوباره گفت: کامران

 اگه اشکال نداره! رون،البتهیبرم ب یبا پر خوامیبگم م خواستمیسالم م-هل کرده گفت: چکاوک

ب فقط مواظ زیبرات گذاشتم رو م دویو کل یکارت بانک ،یچه اشکال زمینه عز-گفت: میمال یدوباره با لحن کامران

 !یکن زود برگرد یخودت باش و سع

 نبود! ازیحتما،فقط من خودم کارت دارم ن-که دلش تو دهنش بود گفت: یدر حال چکاوک

 گلم،فعال! نمتیبیکنم،میحسابِ جدا برات باز م کیباشه بعدا  شتیفعال همون پ -دوباره گفت: کامران

 .شد رهیتو دستش خ لیبه موبا هیچند ثان کیهم با گفتن فعال قطع کرد و نزد چکاوک

... 

 !کنهیاش فکر مدرباره یبا خودش فکر کرد االن چکاوک چ کامران

 بود! گهید زیچ هینبود!اما مهم  مهم
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ارزش  ایدن کیکامران  یبرا یکار هرچند عاد نیرفتن از خونه از کامران اجازه خواسته بود و ا رونیب یبرا چکاوک

 داشت!

یران بکام ستادیکه ا نه،آسانسوریبیرو م ناهایبارش هست ا نیدخترا کنف شده بود و کامران با خودش گفت اول نگاه

 رفت! نشیمحکم به سمت ماش ییهابهشون از آسانسور خارج شد وبا قدم توجه

.... 

 

دنبالم،منم تا  ایب زحمتیب دمیاالن آدرس م یسالم پر-چکاوک به خودش اومد و جواب داد: یپر یزنگ دوباره با

آدرس رو براش  نکهیبزنه قطع کرد و بعد از ا یحرف یمجال بده پر نکهینمازمو بخونم فعال! و بدون ا ییایب

 .ستادیبه نماز ا زفرستاد،بلند شد، شال و چادرش رو سرش کرد و با باز کردن جانما

 !ازیشروع کرد به دعا و راز و ن شهیکه تموم شد مثل هم نمازش

ا ب یشد و چادر و شالش رو تا کرد و همراه جانمازش داخل کمد گذاشت و مانتو آبصحبتش با خدا بلند  نیاز آخر بعد

شد  ششیادکلن به خودش زد و تنها آرا یکامل حاضر شد،کم نکهیرو برداشت و بعد از ا اشیو شال مشک یشلوار ل

 رژ و نرم کننده! یکم

 خواستیرفت،نم نییها پاانداخت و از پله فشیگذاشته بود رو داخل ک شیکه کامران برا یو کارت بانک دیو کل لیموبا

د زنگ ز یهمراهش برداشت،تازه سوار آسانسور شده بود که پر اطیکامران استفاده کنه اما محض احت یاز کارت بانک

 مجتمع منتظرشه! نییو گفت پا

 

منظم از مجتمع خارج  ییهاشد و با قدم ادهیپ ستادیزمزمه کرد و قطع کرد،آسانسور که ا یامیم چکاوک،االن

شد و هردو  یپر نیرفت،سوار ماش رونیتکون داد و درو باز کرد و ب یدست د،براشیرو د یکه شد پر اطیشد،وارد ح

 امروز! یشد گلچه خوش-زد و گفت: یبا لبخند چشمک یرو تو آغوش گرفتن،پر گهیهمد

 مفت نزن! بابا حرف فتیراه ب-کرد و گفت: یپر یِبازو یآرام حواله یمشت چکاوک
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ه پاساژ تهران ک نیرو روشن کرد و راه افتاد قصد داشت چکاوک رو به بهتر نیبلند گفت و ماش یبا خنده چشم یپر

 ببره! کردنیم یو ولخرج رفتنیبا مهران به اونجا م یگاه

ه ب-:دیاز چکاوک پرس دانیتو م دیچیپیکه م یدر حال یهردو ساکت بودند،پر یاصل ابانیخ نیبه اول دنیرس تا

 ؟یگفت یمامانت چ

 برم اونجا! دیداشتم بگم، گفتم کارمو دادن شمال با یچ-رو تو مشت گرفت و گفت: فشیک یدسته چکاوک

 پس؟ مونهیم ششیپ یک-:دیکوتاه نگاهش کرد و دوباره پرس یپر

 !هشیم یچ نمیبرم بب شیپ ینجوریا دیمحبوبه،مستاجرمون،قرار شد ماه به ماه بهش حقوق بدم! فعال با-

 بهش؟ یزنگ زد -:دیمکث باز پرس یبعد از کم یپر

 بهش دروغ بگم! دیاز خودم اگه زنگ بزنم باز با کشمیخجالت م-نه باال برد و گفت: هیسرش را به معن چکاوک

فعال زنگ بزن حتما  زمیعز هیچاره چ-گفت: ستادیایکه پشت چراغ قرمز م یلبشو روهم فشار داد و در حال یپر

 نگرانته حالشم بپرس!

محبوبه رو گرفت،بعد از چند بوق باالخره  لیشماره موبا یپر یخارج کرد و طبق گفته فشیرو از ک لشیموبا چکاوک

 بله؟-جواب داد:

 ؟یسالم محبوبه خانم،چکاوکم خوب-

 ؟ینگرانته چرا زودتر زنگ نزد یلیخ ،مادرتیسالم چکاوک جان،خوب-

 لطفا بده مادرم! ویمحبوبه خانم،گوش دمیاالن رس-

 بود گرفت. رهیخانم که بهش خ هیرو به سمت عط لشیگفت و موبا یچشم محبوبه

 ؟یزنگ زد ریتو مادر چرا د ییالو چکاوک کجا-

مامان نگران  دمیرس ؟االنیسالم مامان گلم،خوب-اشک جمع شده بود گفت: شیهاکه تو چشم یدر حال چکاوک

 نشو!
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 ؟یخورد یزیچ-:دیلب گفت و پرس ریز یالحمدالله هیعط

 خوبه؟ ؟حالتیداروهاتو خورد یخورد ؟ناهاریناهار خوردم مامان تو چ-گفت: چکاوک

!.برو به کارت برس مادر، مواظب خودت کنهیآره مادر خوردم حالمم خوبه،محبوبه کمکم م-لبخند به لب گفت: هیعط

 باش!

 امان سالم برسون،باشه م-و گفت: دیکوتاه کش یآه چکاوک

 !خداحافظ

 رو به سمت محبوبه گرفت. لیموبا سپارمتیبا گفتن به خدا م هیعط

 باشه شارژ هم بخره! ادشیگذاشت، فشیرو داخل ک لشیقطع کرد و موبا چکاوک

 شدند. ادهیپاساژ پارک کرد و هردو پ نگیرو داخل پارک نیماش یپر

 !بردیمختلف م یهاالزم داره اونا به طبقات و مغازه یک که چاز چکاو دنیبا پرس ینسبتا شلوغ بود و پر پاساژ

 گذاشتن باز رفتن باال! نیبود که دوبار برگشتن و داخل ماش ادیانقدر ز داشونیخر

 مونده بود! دهاشیاز خر یشده بود و کم هیخال هیچکاوک خال هیبانک حساب

 کامران هم استفاده کرد! یاز کارت بانک یاسرار پر به

 تموم شد! دهاشونیکه خر شدیم کیکم داشت تارهوا کم باالخره

 !کیشده بود با اون تراف رید یبرسن خونه هم کل تا

 کردنش، اما نبود! رینگران بود کامران خونه باشه و ناراحت شه از د چکاوک

رو فشار داد  آسانسور یدکمه یتشکر از پر یداخل آسانسور قرار دادن و چکاوک با کل هاروسهیتمام ک یکمک پر به

 و باال رفت.
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از  یکیشد، ادهیچکاوک پ ستاندشیمورد نظر چکاوک رفت و با ا یسمت طبقه میآسانسور مستق خوشبختانه

هارو داخل  سهیدربِ آسانسور گذاشت تا بسته نشه و درِ واحدشون رو باز کرد،چهارتا چهارتا ک یجلو هاروسهیک

 داخل خونه شد. اوکبسته شد و چک یدرب آسانسور فور سهیک نیخونه گذاشت و با برداشتنِ آخر

گذاشت و به سمت آشپزخونه  هاسهیک یدر رها کرد،مانتو و شالش روهم درآورد و رو یجا جلورو همون هاسهیک

 رفت!

باز شدن در نگران از آشپزخونه  یمونده بود که با صدا فیدرست کند،همونطور بالتکل یشام چ یبرا دونستینم

 ها رفت!و به سمت پله خارج شد

 

رفت که با  نییها پامطالعه گذاشت و و از پله زیم یرو رو فشیدم در انداخت و کت و ک یهاسهیبه ک ینگاه کامران

 چکاوک روبرو شد.

 آرام سالم داد! دنشیبا د چکاوک

 احساس کرد نگران است، کامران

 ؟یشده؟انکار نگران یطور -:دیسالمش رو داد و پرس جواب

 !ستیفعال شام حاضر ن دمیرس د،تازهیطول کش یکم دمیخر -من کرد و گفت:من یکم وکچکا

 چکاوک شد! یرهیجفت ابروهاشو باال داد و خ کامران

 نگاهش کنه! تونستیو از ترسش نم کردینگاه کامران رو احساس م هینیسنگ ریزسربه چکاوک

 نشون بده! یکامران اکثرالعمل بد دیترسینگران بود و م یلیخ

! پس چسبهیم رونینداره،بقول خودت شام خوردن تو ب رادیامشبو مهمونِ من،ا هی -گفت: میمال یکامران با لحن اما

 حاضر شو!

 چکاوک دوخت! یسبز رنگ و خجالت یهانگاهش رو تو چشم ییمتعجب نگاهش کرد که کامران هم با پررو چکاوک
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! از کنار کامران گذشت و دیتاه رو لبِ کامران نشست،چکاوک ندکو یزده نگاه ازش گرفت که لبخندشرم چکاوک

از  که بعد از برگشت ییکه مانتو و لباس داخلش بودند رو همراه شال و مانتو هاروسهیچنتا پله رو باال رفت،چنتا از ک

 از تنش درآورده بود رو برداشت و رفت باال! دیخر

 !دیش که همون روهم پوشمانتو کیبود جز  یپر یقهیهاش به سللباس تمام

شدنه مانتو شده  باتریامر باعث ز نیقرار داشت و هم یدیسف یدهایمروار اشنهیکه رو مچ و س یزرشک مانتو

 یکه صدا دیرو کوتاه رو لبش کش اومد،رژیبه صورتش م بیعج دشیروهم تنش کرد و شال سف دشیبود،شلوار سف

 به سمتش برگرده! دهیکامران از پشت سرش باعث شد ترس

 !دمیند یشیلوازم آرا داتیخوبه،فقط تو خر اتقهیسل-سرتاپاشو نگاه کرد و گفت: کامران

 ؟یدیمنو د یدایتو خر-:دیمتعجب پرس چکاوک

 آره،بااجازه!-شد و گفت: کیقدم به چکاوک نزد کی کامران

 !دهیهم د رارویخاک تو سرم حتما لباس ز-تو دلش گفت: چکاوک

 کاریباال حاال چ اورمیفضول ن نیاز دست ا دارویشنگ به فنا رفتم، خاک تو مخم آخه چطور اون خرشدم ق آبرویب

 کنم خدا!

 ؟یدینخر یشیخب،چرا لوازم آرا-:دیکه کامران دوباره پرس گفتیم راهیو بدوب دادیبه خودش فحش م همانطور

 !کنمیاستفاده نم یشیلوازم آرا ادیخب آخه،من ز-من کنان گفت:من چکاوک

استفاده  دی،بایکنیخب اشتباه م-شد و گفت: کیقدم به چکاوک نزد کیچپشو باال برد و باز  یابرو کامران

 فقط تو خونه! ،البتهیکن

 !غیقرمزِ ج ای یدوس دارم،مخصوصا رژ، زرشک یلیخ شیپر،من آرا یلیو خ ظیغل یلیخ

 چه کم اشتها!-فقط نگاهش کرد و با خودش گفت: چکاوک
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توالت برخورد کنه و دست  زیشد که باعث شد چکاوک از پشت کامل به م کیقدم به چکاوک نزد کیدوباره  کامران

 ملیکنه! با ر باترشیز یلیخط چشم خ ادیهات مبه چشم-گفت: شیهااش نشست و با نگاه به چشمکامران رو گونه

 هاتو پرتر کنه!که مژه

 رم از حفظه ماشااهلل!اسمِ همه-تو دلش گفت: چکاوک

که  یعقب رفت و در حال قیعم یو بعد از نگاه دیچکاوک کش یگونه یاش رو رونزند،کامران انگشت اشاره یحرف

کارت استفاده  ش،ازیلوازم آرا دیخر میریحاال فردا بعد از ظهر م-هاشو عوض کنه گفت:تا لباس رفتیسمت کمدش م

 ؟یکرد

 آره،ممنون!-هنوز هم مات بود آرام گفت: یدر حال چکاوک

ت که سم یکت ست شلوارش در حال دنیو شلوار کتان کرم رنگش رو تن کرد و بعد از پوش یزرشک شرتیت انکامر

هم  زم،اگهیحسابتو بدم برا خودت پول بر کنم،شمارهیخواهش م -تا موهاشو شونه کنه گفت: رفتیتوالت م زیم

 !کنمیبرات باز م دیحساب جد یخواست

شماره حساب  خوادینه نم-بندازه تو سطل گفت: بردیچرکارو م و لباس بستیکه در کمدو  م یدر حال چکاوک

 مـ.... یِبرا یندارم،فقط اون موضوع پرستار که گفت ازیفعال ن یدم،ولیم

 ؟یکنم، چقدر توافق کرد زیماه به ماه براش وار ریاونم شماره حساب بگ ادمه،ازیآره -تو حرفش و گفت: دیپر کامران

 یدست ون،فقطیلیم کی-گفت: شدیکه همراه کامران از اتاق خارج م یو در حالرا برداشت  فشیک چکاوک

 نداره! خواد،حسابیم

 !دمینداره!م بیع-گفت: کردیکتش را مرتب م یلبه کامران

 نه! ای دیکامران شن دیزمزمه کرد که نفهم یفقط تشکر چکاوک

رنگش  یمشک یراحت یهاند،چکاوک کفشرو برداشت و همراه چکاوک از خونه خارج شد لشیو موبا چیسوئ کامران

 رو پا کرد و بعد از کامران سوار آسانسور شد.
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که چکاوک متعجب با خودش  ستادیگره خورده ا ییهامعمول با اخم نگ،طبقیپارک یبعد از زدن دکمه کامران

 !یچقدر جد -گفت:

 چقدر ساکته!-بود نگاه کرد و با خودش گفت: لشیکوتاه چکاوک رو که سرش تو موبا کامران

 هردوشونو آب کنه! خی یکاوه خال یخودش! جا مثل

 زنگ خورد. لشیرو لبش نشست که موبا یکاوه لبخند یهاطنتیفکر ش با

 قرار داد. فشیرو داخل ک لشیکامران چکاوک نگاهشو به سمتش سوق داد و موبا لیزنگ موبا با

زن دست بردار  نید،ایکش یپوف یمرجان عصب یشماره دنِیکتش درآورد و با د بیجرو از داخل  لشیموبا کامران

 نبود!

باز خودشو به کامران  خواستیعشقِ کامران افتاده بود و م ادیفراموشش کرده بود،اما مرجان...انکار تازه  کامران

 کنه! کینزد

 د؟یبفرمائ-که کامران جواب داد: شدیکم داشت قطع مکم تماس

 ؟یسالم،خوب-:دیچیشاد مرجان تو گوشش پ یصدا

 !یخوبم،اگه تو بذار-گفت: حوصلهیب کامران

 کردم،فقط چون دلتنگتم! کاریمگه من چ-را ناراحت کرد: شیمثال صدا مرجان

-آسانسور بود،نگاه کرد و گفت: یهاچکاوک را که اصال حواسش به کامران نبود و نگاهش به دکمه یرچشمیز کامران

 !زیتموم شده همه چ یبفهم یخوایز سرم بردار،نمول کن،دست ا

 کیکه بدون من  اریب ادتیرو  ییصحبت نکن،کامران روزا ینطوریبا من ا-مثال ناراحت گفت: ییدوباره با صدا مرجان

 !تیاومده تو زندگ گهید یکیلحظه هم برات مرگ بود،حاال چت شده،نکنه 

 نگاهش کنه! دهیترس یداد زد که باعث شد چکاوک متعجب و کم بایتقر کامران

 راحت شد! التی، حاال خاومده گهید یکیهست، گهید یکیآره آره،-:کامران



 حس.پنهان چکاوک

 
82 

 

آسانسور خارج شد و منتظر شد چکاوک هم  کرد،ازیرو خاموش م لشیکه موبا یو کامران در حال ستادیا آسانسور

 کنارش قرار گرفت.

 کامران رفتند و سوار شدند. نِیهم به سمت ماش قدمهم

 نگ،درِیدرو باز کرد و حرکت کرد و بعد از خروجش از پارک موتیبا ر نکهیرو روشن کرد و بعد از ا نیماش کامران

 خود بسته شد.خودبه نگیپارک

 مغزش رو مشغول کرده بود! بیبود و تلفن کامران عج ابانیتمام نگاهش به خ چکاوک

 یکه توقف کرد چکاوک به خودش اومد و به اطراف نگاه نیدند،ماشیرس یه نشد کتو فکر بود که متوج انقدر

 انداخت.

 سبز!درب رستوران انداخت،رستوران برگ یبه باال یشد و نگاه ادهیرستوان بودند،پ کی یجلو

 کرد. شییجا کرد  و کامران دستش رو رو کمرش قرار داد و به داخلِ رستوران راهنمارو رو دوشش جاب فشیک

 بهشون گفت. یآمدکوتاه روبهشون کرد و خوش یمیدر تعظ یجلو شخدمتیپ

 کرد. اشییراهنما زیم نیکوتاه زد و کامران به سمت آخر یلبخند چکاوک

 با دوتا منو به سمتشون اومد. شخدمتینشستند و پ یسبز رنگ مخمل یهایهم رو صندل یروبرو

 ؟یخوریم یخب چ -:دیمنو رو برداشت و با نگاه از سرتاسر روبه چکاوک پرس کامران

 امیدونم،فرقینم -روبه کامران گفت: یجزئ یو با نگاه دیمنو رو به سمت خودش کش اشیبا دست زخم چکاوک

 نداره!

 یچکاوک که سع به یبه صندل هیسرش رو تکون داد و دوپرس کباب بره،با تمام مخلفات سفارش داد و با تک کامران

 کامران فرار کنه،نگاه دوخت. یداشت از نگاه ها

 نگاهش کرد که چکاوک کم آورد و اون هم نگاهش کرد! انقدر

 خجالت! یو کم ییتمام پررو با
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 که گارسون غذاهاشونو  آورد،چشم تو چشم هم بودند! یزمان تا

 هردوشون پر از آرامش بود! یهابود اما انکار چشم بیعج

 

 با تمام اشتها خورد اما چکاوک نه! د،کامرانیچ زیم یه غذاهارو روک گارسون

 از غذاش موند! شترینصف ب بایتقر

 تموم کرد و منتظر شد تا کامران هم تموم کنه غذاشو! ساالدشو

 !ادیخوابش م بیعج کردیشب بود و چکاوک احساس م ازدهی ساعت

اگه تموم -چکاوک گفت: خورد،روبهیاش رو ماز نوشابه یکه کم یبا دستمال دور دهنشو پاک کرد و در حال کامران

 !میبر یکرد

 بله تموم کردم،ممنون!-سرشو تکون داد و با لبخند گفت: چکاوک

 فقط نگاهش کرد! کامران

پول غذاهارو داخل منو گذاشت و بلند شد،چکاوک هم بلند شد و همراه هم از رستوران خارج  هیاز چندثان بعد

 شدند.

.. 

کمد گذاشت،مانتو و  یکه هنوز کنار در بودند رو همراه خودش باال برد و جلو ییهادیخونه که شدند چکاوک خر وارد

رفت،دست و صورتشو  شست و  سیعوض کرد و به سمت سرو یشالش رو در آورد و شلوارش رو با شلوار راحت

لخت رو  یکه با باال تنه دیکامران رو دخارج شد، سیهاشو مسواک زد...موهاشو از شر کش آزاد کرد و از سرودندان

 بود! دهیتخت دراز کش

 خودش فکر کرد االن کجا بخوابه؟! با

 رو تخت بخوابه کامران ناراحت شه!...اما نه چرا ناراحت بشه، به هرحال محرم بودند! دیترسیبود! م فیباالتکل
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 !نییبرو پا ای یشو برو اتاق بغلفکرات!گم نیبا ا یریبم-:دیهاشو بست و تو دلش به خودش تپچشم چکاوک

 کننده زد،خواستدست و صورتشو نرم نکهیکننده برداشت و بعد از اتوالت نرم زیو از رو م دیرو صورتش کش یدست

متوقف بشه و برگرده سمت  شیکجا؟! باعث شد سرجا-کامران که گفت: یآرام از اتاق خارج بشه که صدا ییهابا قدم

 !کردیهاش باز بود و نگاهش مکامران که چشم

 ؟یترفیکجا م-:دیشد که کامران دوباره پرس یطوالن یلیو مکثش خ دینداشت،لبش رو تو دهنش کش یحرف چکاوک

 برم بخوابم! خواستمیآ،خب م-گفت: چکاوک

 شاره کرد!مکث با چشم به تخت ا یجفت ابروشو باال برد و بعد از کم کامران

 .دیتخت شد و روش نشست،مالحفه رو کنار زد و رو تخت دراز کش کیآرام آرام نزد چکاوک

 خواب بغل دستش رو خاموش کرد و برگشت سمت چکاوک.چراغ کامران

 هاش گرم بشه،اما..چشم عیکه سر اومدیانقدر خوابش م چکاوک

شد...کامران  دهیشد و تنش به سمت کامران کشباز  عیچکاوک سر یهاکامران دور کمرش حلقه شد که چشم دست

 !دیچکاوک کش خِیرو صورت  یچکاوک رو کامل سمت خودش برگردوند و دست اشگهیبا دست د

 اش رفت و انگشتش لب چکاوک رو لمس کرد!از صورت به سمت چونه دستش

 

 !دیترسیهم م یلید،خیترسیزده بود و م خیبدن چکاوک  تمامِ

اش نشست و بوسه رو گونه نیبه دل چکاوک نشست،دوم بیاش عجنشست و بوسه شیشونیکامران رو پ لب

 کامران روچنگ زد و... یِ*ش و دست چکاوک محکم بازویرو ل*ب*ه*ا* شیسوم

** 

 



 حس.پنهان چکاوک

 
85 

 

بود را کنار زد و دستش را تو دستش  ختهیچکاوک رو که رو صورتش ر یِاز مو یابا دستش تکه کامران

 متاسفم!-زد و لب زد: اشیرو دست زخم یگرفت،ب*س*ه*ا*

کوتاه بلند شد، مالحفه رو که  یچکاوک رو که غرق خواب بودند رو نوازش کرد و با آه یهااش چشمانگشت اشاره با

تخت افتاده بود رو برداشت و به سمت حموم رفت...مالحفه رو داخل سبد رخت چرکا انداخت و خودش با  نییپا

 دوش رفت! ریلباس ز

 هم داشت؟...مطمعنا که نه! یادهیفا ایو آ بود مانیکارش پش از

 بهش نداده بود! یفرصت چیبود و کامران خودخواهانه ه دهیترس چکاوک

بلند شد و بعد از دوش دوباره کنارِ چکاوک  نیفرود اومد و بعد از چند م سشیخ یزانو یمحکم چندبار رو مشتش

 رفت و بغل دستش به خواب رفت.

.. 

 

بود که  یبود اما دردش انقدر نیریش یو حالت تهوع داره،تو عالمِ خواب خورهیم چیدلش پ کردیاحساس م چکاوک

 مانع خوابش بشه!

لب  ریز یکه باعث شد چکاوک خم بشه و آخ دیچیدلش پ ریتو کمر و ز یرو باز کرد و بلند شد،دردِ بد چشمش

 زمزمه کنه!

لحظه به لحظه همراهِ  رش،دردشیشد و به هزار زحمت خودش رو به حموم رسوند،دوش رو باز کرد و رفت ز بلند

 و حالش اصال خوب نبود! افتییهقش شدت مهق

 دوش سقوط کرد! ریو دو زانو ز اورندیدرد داشت که زانوهاش تاب ن انقدر

آرام و  یخواب! خواب کیو  خواستیرم مگ یجا کیو دلش  ختیریسرد حمام م کیسرام یهمراه آب رو هاشاشک

 !یابد دیشا

 دوش موند! ریبغل کرد و همونطور ز هاشودست
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 بند اومده بود،اما دردش نه! اشکش

 !خوردیم چیو دلش پ کشهیم ریکمرش ت کردیم احساس

 !اوردیعق زد اما باال ن چندبار

 آب رو بست! رِیگرفت و ش یبه هزار زحمت دوش سته،یسرپا وا تونستیشد،نم بلند

 اش کرده بود،کالفه سشیخ یدور بدنش بست و موها اشوحوله

ل خت و بلندش رو خشک  یاز سشوار کامران استفاده کرد و موها یتوالت بود،مجبور زیخودش تو کشو م سشوارِ

 کرد!

 

** 

 

 به بغل دستش انداخت،چکاوک نبود! یهاشو باز کرد،نگاهسشوار چشم یبا صدا کامران

 رفت و وارد حموم شد. اومدیاز روش کنار زد و بلند شد،به سمت حموم که صدا از اونجا م رو مالحفه

 شده؟ یطور-:دیکامران پرس دنِید کرد،بایکه تازه موهاش خشک شده بود و داشت سشوارو خاموش م چکاوک

 ؟یدرد دار-:دیپرس کردیکه خاموشش م یسشوارو از دستش گرفت و در حال کامران

 نه! و از کنار کامران عبور کرد و به سمت کمد رفت،-شد و به دروغ لب زد: ریزسربه چکاوک

 .نییبرداشت و رفت پا یقو یمسکن فشیو از داخل ک دیپوش عیسر هاشولباس

 از دردش روکم کنه! یکم تونستیگرم م ییچا دیسازو روشن کرد،شا ییآب خورد و چا یرو با کم مسکن

 نگاه انداخت! دادیسالن که سهِ صبح رو نشون م یساعت گوشهنشست و به  یصبحانه خور یصندل یرو

 شو بست.خسته یهاگذاشت و چشم زیم یرو رو سرش
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و خواست  ختیخودش ر یبرا ییچا وانیل کیهاشو باز کرد و بلند شد،چشم سازییچا نگِیکه گذشت با د نیم چند

 ییچا یوانیسمتش و فقط سرشو تکون داد، ل ز،برگشتیمنم بر یبرا زحمتیب-کامران که گفت: یکه با صدا نهیبش

 بودند! زیقندون وسط م یرهیخ اکتو جلوش گذاشت،خودش هم روبروش نشست و هردو س ختیکامران ر یهم برا

 رو صورتش نشسته بود! ارادهیمزه کرد و اخمش بخاطر درد داشتن ب شوییاز چا یکم چکاوک

 بود! دهیرنگش پراش بهش جلب شد، اخم داشت و انکار توجه کامران

 !مارستانیب میبر ادهیاگه دردت ز -:دیدراز کرد و دستِ چکاوک رو تو دستش گرفت و پرس دستشو

 خوبم!...اما نبود!-نگاش کنه گفت: نکهیبدون ا چکاوک

نشد  بند ییو دستش به جا دیکش ری،کمرش ترفت جیکه خورد بلند شد از آشپزخوه خارج بشه که سرش ک شوییچا

 هاشو روهم فشار داد و لبشو گاز گرفت!رو هوا گرفتش و چکاوک محکم چشم عیکه کامران سر فتهیو خواست ب

 ؟زنگ بزنم اورژانس-:دیپرس دیکشیرو سرِ چکاوک م یکه دست یبردش رو کاناپه خوابوندش و در حال کامران

 !شمینه،مسکن خوردم خوب م-هاشو باز کنه آرام گفت:چشم نکهیبدون ا چکاوک

 د،خودشمیچکاوک کش یِخارج کرد و رو ییکاناپه پتو نییهارو خاموش کرد و از دراور پابلند شد،تمام چراغ کامران

 کاناپه پخش شده بود رو نوازش کرد. یچکاوک رو که رو یِباال سرش نشست و با دست موها

 

ده بود، باعث شد که خور یگرم ییو چا یاما مسکن قو شدیل ختش نم یِمتوجه نوازش کامران رو موها چکاوک

 هاش گرم خواب شدند.چشم جهیکم آرام بشه و در نتدردش کم

هاش و آرنجش رو رو چشم دیدراز کش ییروبرو یچکاوک که مطمعن شد خودش هم رو کاناپه دنِیاز خواب کامران

 گذاشت.

به چکاوک انداخت که  یآلود نگاههاشونو باز کردند، کامران خوابنه صبح بود که هردو از زنگِ تلفن چشم ساعت

 زیبه سمت تلفن که رو م دیکشیم ازهیو خم ذاشتیکه دستشو رو دهنش م یروشو کنار زد و در حال یچکاوک پتو

 سالن بود رفت! یگوشه
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 د؟یبفرمائ-جواب داد: حواسیو ب فکریو ب برداشت

 شما؟-:دیکه متعجب پرس دیچیپ یتو گوش یزن جوان یصدا

 م؟یک دیپرسیاز من م دیشما زنگ زد-و گفت: دیرو صورتش کش یدست چکاوک

 من با کامران کار دارم!-دوباره گفت: زن

صحبت کنه گرفت و  خواستیرو از دست چکاوک که م یبلند شد و گوش عیمادرش باشه سر نکهیاز ترس ا کامران

 د؟یبفرمائ-جواب داد:

 بود تلفتو جواب داد؟ یک زمیعز-مرجان رو مخش رژه رفت: یصدا

 !زنم-به چکاوک که به سمت آشپزخونه رفت،انداخت و خالصه جواب داد: یگاهن کامران

 ! حالـ...یدی،دیکرد دایپ گهید یکیگفتم  یدید-زد: غینگاهش کرد و مرجان ج چکاوک

رابطه یبفهم یخوایچرا نم ؟یخوایاز جونم م ی،چیمرجان خستم کرد گهیبسه د-وسط حرفش و گفت: دیپر کامران

 جادیمزاحمت ا ایبه خونه  ایبه خودم  ای یزنگ بزن گهید بارکیتموم شده،دست از سرم بردار،اگه  گهیمنوتو د ی

 !ینیبیم ،بدیکن

 

 دارم-انداخت و لب زد: ینگاه لشیبه موبا یرو قطع کرد و مرجان عصب یبزنه که کامران گوش یخواست حرف مرجان

 برات!

 و به سمت آشپزخونه رفت. دیکش قیسرهم نفس عمرو رو کاناپه انداخت و چندبار پشت یگوش کامران

 .کردیرو دم کرده بود و داشت صبحانه رو حاضر م ییچا چکاوک

 زیم یروهم رو ییچا یهاو فنجان دیچ زیم یو شکر و نون رو رو ریو مربا و عسل و کره،همراه پن خامه

 بهم بده،لطفا! ریش وانیل کی-نشست و روبه چکاوک گفت: یرو صندل حرفیگذاشت،کامران ب
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 یکامران گذاشت،نگاه یو جلو ختیر وانیبرداشت و داخل ل رویرفت و بازش کرد،پاکت ش خچالیبه سمت  چکاوک

از  بخوره رو خواستیروکه کامران م ریش وانیل عیتا پنجم بود و اون روز هفتم بود! سر خشیانداخت!...تار خشیبه تار

 !.گذشته بود خشیتار-نگاهش کرد و گفت: هکنه! چکاوک کوتادستش گرفت که باعث شد کامران متعجب نگاهش 

 بهش زد. یکره مربا گرفت و گاز یکرد،لقمه نیریش شوییچپش رو باال داد و چا یابرو کامران

 تلخ مزه کرد. شوییگرفت و چا ریپن یهم لقمه چکاوک

 !دیدزدیکامران م یهاو هنوز هم نگاه از چشم کردیکمرش درد م یهم کم هنوز

 ها رفت.کوتاه از آشپزخونه خارج شد و به سمت پله یکه تموم شد کامران بلند شد و بعد از تشکر صبحونشون

 باز بشه. خشیخارج کرد تا  زریقرمز رو از فر رو جمع کرد و گوشت زیم یرو چکاوک

 کامران رو تنش انداخته بود رو تا کرد و رو کاناپه گذاشت. شبیروکه د ییرفت و پتو ییرایپذ به

 نشست و بازش کرد. یویت یجلو

 .ومدیتوقف کرد،بنظر جالب م یترک الیسر کی یجا کرد،روهارا جابشبکه یکم

 که نشستن کامران را کنارش متوجه نشد! یداد،جور لمیرا باال داد و تمام حواسش را به ف شیصدا یکم

 !هیاآموزنده لمِیف-کاناپه را تو بغلش گذاشت و گفت:کوسن  کامران

 نشدم! ؟متوجهیاومد یک-:دینگاهش کرد و پرس دهیترس چکاوک

 شبیکانال،د نیرو ا یزد یاالن اومدم،خوب شد-کاناپه قرار داد و گفت: یدستش را از پشت سر چکاوک رو کامران

 شد! یچ دمینفهم

 داد. لمینگاهش کرد و بعد حواسش را به ف یرچشمیز چکاوک

تموم  یباطر دیرا برداشت به مادرش زنگ بزنه که د لشیکه تموم شد چکاوک بلند شد و به سمت باال رفت،موبا لمیف

 کرده و خاموشه!

 رو شارژ و روشنش کرد و گذاشت تا شارژ بشه. زد
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را مرتب کرد و در جواب سوال کامران که  تخت یرا عوض کرد،چکاوک رو شیهاوارد اتاق شد و لباس کامران

 ؟یبهتر شد-:دیپرس

 خوبم!-جواب داد: آرام

 برا ناهار،فعال! امیساعت سه م-گفت: گرفتیرا در دست م فشیکه ک یکتش را مرتب کرد و در حال یلبه کامران

 چکاوک گرم شد! ینزد که کامران عقب گرد کرد و باز گونه یحرف چکاوک

 اش باز چکاوک را مات کرد!و گونهکامران ر ی*و*س*ه*ب

کامران را که رو تخت انداخته بود را برداشت و  یهابلند لباس یپوف دنِیکه از اتاق خارج شد چکاوک با کش کامران

 پودر و دما روشنش کرد. میانداخت و بعد از تنظ نیو داخل ماش نییرخت چرکا برد پا یهیهمراه بق

 آب گذاشت تا بپزد. یو با کم ختیباز شده بود را داخل قابلمه ر خشونی یکه کم هاروگوشت

داشت اما چکاوک رمزشو  یفایبه نت وصل شد،خونه وا لشیرفت باال و با موبا یکاریکرد و از ب سیرو خ برنج

 .دونستینم

یکه پ رهیگنت رو خاموش کنه و با مادرش تماس ب خواستیباهاش چت کرد،م یداد و کم امیبود،بهش پ نیآنال یپر

اما  ،یافتاد بایز لتیتو عکس پروفا -کرد: افتیشده بود رو در رهیکه به اسمِ دکتر ستوده ذخ یااز طرف شماره یام

 پاکش کن!

 رو پاک کرد. لشیعکس رو پروفا حرفیسرش چرخوند و ب یچشمشو تو کاسه امیپ دنیبا د چکاوک

تا با مادرش صحبت کنه،محبوبه تازه جواب داده بود که شارژ نت رو قطع کرد و شماره محبوبه رو گرفت  باالفاصله

 چکاوک تمام شد و تماس قطع شد!

 زمزمه کرد که محبوبه خودش به چکاوک زنگ زد! یلعنت چکاوک

 رفت. نییراحت شد بلند شد و به سمت پا الشیبا مادرش صحبت کرد و خ نکهیبعد از ا چکاوک

باندِ دستشو باز کرد، شروع کرد به ساالد  نکهیو به سمت آشپزخانه رفت و بعد از ا کیرو زد رو شبکه موز یویت

 رو حاضر کرد و برنج  راهم گذاشت دم. مهیگرفتن و کارش که تمام شد خورشت ق



 حس.پنهان چکاوک

 
91 

 

 بود و هنوز زود بود. کی ساعت

و برنج رو کم  خورشت ریز نکهیو بعد از ا نکیخرد کرد و گذاشت رو س یهارو پوست گرفت و حالل ینیزمبیس

 کرد،از آشپزخونه خارج شد و به قصدِ نماز به سمتِ باال رفت.

 

 .ستادیگرفت و به نماز ا وضو

غذارو کامل کم  ریسرخ کرد و ز هارمینیزم بیبه غذاش زد، س یکه شد دوباره به آشپزخونه برگشت و سر تموم

 کرد.

نشست که تلفن خونه زنگ خورد،اول خواست جواب بده  یویت یساعت تا اومدنِ کامران وقت داشت،جلو کی هنوز

 شد! مونیبعد پش

و  ریغامگیکه تلفن رفت رو پ کردیجا مهارو جابتلفن شبکه الیخیکه با اون کار نداشت،کامران هم خونه نبود،ب یکس

 ،یخاموش بود لتیسالم داداش،زنگ زدم موبا-:دیچیکاوه تو خونه پ یصدا

رفته مشهد بهت خبر  ریبا خاله ن ،مامانگذرهیخوش م انیهام مبچه نجایا ایب یکاریبگم اگه آخر هفته ب خواستمیم

 .،قربانتریخونه حتما باهام تماس بگ یبهش بزن،اومد یزنگ هیره،ینداد چون ازت دلگ

 بود! هیشب از اندازه شیکه قطع شد چکاوک با خودش فکر کرد حتما برادرِ کامران بود،چون صداشم ب تلفن

 !،شدشدیکه پخش م یهند یینمایس یِشد و مشغولِ تماشا الیخیب

 واسه خودش آورد و دوباره رو کاناپه نشست. وهیم یکم خچالیچکاوک بلند شد از  امیکه رفت رو پ لمیف

 بود! فیکث میلیبود! آره خ فیرو پرده قفل شد،انکار کث نگاش

 بود! فیانکار خونه کال کث اصال

 .کردیم زیبعد از ظهر که کامران رفت،اون موقع همه جارو تم ذاشتیم دیشد،بایاالن نم اما

 ربع به سه بود! کیانداخت که  یبازوبسته شدنِ در به ساعت نگاه یِتو دهنش گذاشت که با صدا اریخ کهیت کی
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 .نکیشد،بشقابش رو برد تو آشپزخونه و گذاشت تو س بلند

چکاوک  لِیکوتاه تحو یوارد آشپزخونه شد و سالم یکه کامران با لباس راحت دکریناهار رو آماده م زیم داشت

 گذاشت. زیم یِبرنج را رو سِیداد...چکاوک هم جوابش رو مثل خودش داد و د

 کامران نشست! یِرو هم کنارِ برنج گذاشت و خودش هم روبرو خورشت

 

 با ساالد سرگرم بود! و مشغول شد،حواسش به چکاوک هم بود که فقط دیغذاشو کش کامران

 ؟یخوریچرا نم-:دیو روبه چکاوک پرس ختیخودش ر یآب برا یوانیل

 !خورمیساالدم تموم شه م-سرشو بلند کرد و گفت: چکاوک

 از آب رو خورد و دوباره مشغولِ غذا شد. یکم کامران

قاشق رو که سمتِ دهنش  نیخورشت،اول یبا کم ختیبرنج برا خودش ر یساالدش رو تمام کرد و کم چکاوک

 برد،زنگ خونه به صدا دراومد!

 با نگاه به کامران بلند شد و از آشپزخونه خارج شد، چکاوک

 زن! کیانداخت، ینگاه یچشم د،ازیبه در رس کیکوچ هیتا پله باال رفت و بعد از ورودرو رد کرد و از سه ییرایپذ

 د؟یبفرمائ-در رو باز کرد: متعجب

چکاوک با  دنِیبود،با د ختهیر اشیشونیرنگش رو پ یاقهوه یاز موها یه و مرتب داشت و کمآراست یکه ظاهر زن

 !ییکامران تو دیبه پس زنِ جدبه-پوزخند گفت:

 شما؟-:دیمتعجب پرس چکاوک

 کامران؟-چکاوک رو کنار زد و وارد خونه شد و داد زد: زن

که به سمت  یشناخت،شناخت و بلند شد،چکاوک دست زن رو گرفت و در حال عیصداش سر دنِیبا شن کامران

 داد نزن خانوم،چه خبرته؟!-گفت: گردوندیخودش برم



 حس.پنهان چکاوک

 
93 

 

که  یبزنه که کامران کنارشون قرار گرفت و در حال یانگشت اشارشو به سمت چکاوک گرفت و خواست حرف زن

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-:دیغر یعصب کردیشون منگاه یروبه مرجان که برزخ دیکشیچکاوک رو به سمتِ خودش م

 !کننیم ییرایاز مهمون پذ ینجوریا-زد: یعصب یپوزخند مرجان

 ؟یخوایم یچ-:دیآروم باشه پرس کردیم یکه سع قیعم یبا دو انگشتش چشمش رو فشار داد و بعد از نفس کامران

 ییعشقمو،همونا ،مویخونمو،زندگ-روبه کامران و چکاوک گفت: زدیکه چرخ م یبه دوروورش در حال یبا نگاه مرجان

 !نیکرد غیکه ازم در

دست کامران رو گرفت و مانعِ  ارادهیکه چکاوک ب رونیبا حرص خواست بازوشو بکشه از خونه بندازتش ب کامران

 مرجان شد! یِبرخوردش با بازو

 کرد. یصورتش رو نقاش یکوتاه اما واقع یچکاوک کرد و لبخند نِینگاهِ شرمگ یرهینگاهشو خ کامران

 !رونیبرو ب-خالصه گفت: یلیخ کردینگاه از کامران گرفت و روبه مرجان که با حرص نگاهش م چکاوک

 و دیکامران با دست چکاوک رو عقب کش ستادیچکاوک ا یِرو صورتش نشوند و با چند قدم روبرو یپوزخند مرجان

 !رونیبرو ب-گفت: کردیمرجان مپر از خشم به  یکه نگاه یخودش در حال

 !نمتینب نورایهم ا گهیحاال! د نیهم رون،یگفتم برو ب-که کامران داد زد: رهیخواست بازوشو بگ مرجان

بد روبه چکاوک و فکِ  یِهاشو باز کرد و با نگاههاشو بسته بود، چشمبلند کامران چشم یکه از ولومِ صدا مرجان

 !دیمنقبض شده از خونه خارج شد و درو پشت سرش محکم کوب

 !یروان-گفت: دیکشیم شیشونیرو پ یکه دست یدر حال چکاوک

 !میناهارمونو بخور میبر -آروم باشه روبه چکاوک گفت: کردیم یکه سع یدر حال کامران

 برم باال! کنم،فعالیشون مجمع امیندارم،م لینه تو برو بخور،من م-روبهش گفت: چکاوک

 ها باال رفت و وارد اتاق شد!از پله عیبزنه سر یبه کامران مهلت بده حرف نکهیبدون ا و
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 .دیتوالت نشست.موهاشو از کش آزاد کرد و برس کش زیم یاتاقو باز کرد و روبرو یگرما کالفه شده بود،پنجره از

کرد  زیدستگاهو از کشو خارج کرد و صورتشو تم کردیب مکه خودش مرت شهیصورتش دراومده بود، مثل هم یموها

 ود!اما گرم ب دیوزیرو جمع کرد و وارد بالکون شد.باد م بردیو ابروهاشو هم مرتب کرد و بلند شد،پرده رو که باد باال م

 !دهیکامران رو تخت دراز کش دیو دوباره برگشت تو اتاق که د دیکش یپوف چکاوک

 !فتهیکه باعث شد چکاوک تلپ تو بغلش ب دیکه کامران مچش رو گرفت و کش نییکنارش گذشت بره پا از

مظلوم به خودش  یاافهینگاهش کرد باعث شد چکاوک ق بیکامران عج یکه وقت دیخودشو کنار کش عیسر چکاوک

 گرمه!-و بگه: رهیبگ

خارج کرد و گرفت روبرو  یکیاشو محار کرد و از دراورِ بغل تخت کنترل کوچلبش تو دهنش خنده دنیبا کش کامران

هاشو باز کرد و با بستنِ که چکاوک جفت دست ید،جوریچیتو فضا پ یخوش یاشو که زد باد خنک همراهِ بودکمه

 !ششششیآخ-از تهِ دل گفت: شیهاچشم

 محو! یچکاوک بود با لبخند یرهیمتوجه بشه خ نکهیبدون ا کامران

و با  دیخجالت کش یصورتشه کم یرهیخ دیکامران که د حالش جااومده بود برگشت سمت یکه حساب چکاوک

 ه؟یچ-:دیلبش تو دهنش با سر از کامران پرس دنیکش

 هاشو بست.و چشم دینگاشو دزد یچیبه خودش آمد و با گفتنِ ه کامران

رو جمع کرد و بعد  زیم یو وارد آشپزخونه شد رو نییمکث بلند شد و از اتاق خارج شد،رفت پا یبعد از کم چکاوک

 کرد. زیگاز رو هم تم یروشنش کرد و رو دیچ نیظرفارو تو ماش نکهیاز ا

 خارج کرد و برد تو بالکون پهن کرد. نیماش هاروازلباس

 د؟یبفرمائ-که زنگ تلفن باعث شد به سمت تلفن بره و جواب بده: نهیبش یویت یکه تموم شد خواست جلو کارش

 

 فکر کنم اشتباه گرفتم! دیببخش-کاوه که متعجب گفت: یصدا
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شد و خواست بذاره سرجاش که دوباره زنگ خورد، چکاوک دوباره  رهیخ یبه گوش هیکرد و چکاوک چندثان قطع

 بله؟-جواب داد:

 منزل جناب ستوده؟ دیببخش-:دیباز متعجب پرس کاوه

 منه ابله! دادمیجواب م دیبا خودش گفت بازم گند زدم نبا چکاوک

 الو،خانم!-بازگفت: کاوه

 بله بله درسته!-من کرد:من چکاوک

 شما؟-:دیمتعجب پرس کاوه

 !یچند لحظه گوش-باال خالصه گفت: رفتیکه داشت م یدر حال چکاوک

 نه! ایکنه  دارشیاتاق شد و به سمت کامران که انکار خواب بود رفت و مردد شد که ب وارد

 کنه! کاریچ دونستیشده بود و نم یعصب

 آقا، کامران دیببخش-رو دم گوشش گذاشت و گفت؛ یکردن کامران چند قدم ازش فاصله گرفت و گوش داریب بدون

 بهش،فقط شما؟ گمیشد م داریخوابه،ب

 !!دیهست یک دونمیمن برادرشم،فقط شمارو نم-شده بود گفت: جیواقعا گ گهیکه د کاوه

 خوش! ره،روزیون تماس بگباهات گمیباشه م-و بدون جواب فقط گفت: دیآرام کش ینفس چکاوک

 کرد و کاوه هنوز هنگ بود! قطع

 رفت. نییها پاپله گذاشت و از پله یباال زیم یرو رو یرفت و گوش رونیاز اتاق ب چکاوک

 

... 
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 شده بود که زنگ تلفن توجهش رو جلب کرد. داریاز خواب ب تازه

ها داره پله یباال زیم یکه رو دیرو د یدر بره و بلند شد،از اتاق که خارج شد گوش شیتا خستگ دیرو کامل کش بدنش

 خوره،یزنگ م

 الو بله؟-و جواب داد: برداشت

 خاموشه،زنگ لتیتو؟ از صبح موبا ییداداش بابا کجا-راحت شده بود گفت: الشیکامران خ یصدا دنِیکه از شن کاوه

 یبگ شهی! میخانوم جواب داد و گفت خواب کیزنگ زدم  شمیساعت پ کی،یگذاشتم جواب نداد غامیزدم پ

 چخبره!؟

 !یسالمت ،خبرِیچیه-گفت: رفتیم نییها پاکه از پله یو در حال دیکش شیموها یال یدست کامران

 بود داداش؟! یاون خانوم ک-:دیپرس طنتیبا ش کاوه

 بابا خانوم کجا بود!! یتوهم زد-و گفت: دیکش یپوف کامران

م،ول توهم زد یگیکنه،بعد تو م دارتیب ومدین دم،دلشیداداش، با منم! خودم صداشو شن الیخیب-با خنده گفت: کاوه

 کن!

 برم مطب! خوامیحرفتو بگو کاوه،کار دارم م-روبه کاوه گفت: حوصلهیکنار چکاوک رو کاناپه نشست و ب کامران

تم اگه گف نجایا انیها کال مرفته مشهد بچه ریاله نبهت گفتم،مامان با خ غامیبابا تو پ-و گفت: دیکش یپوف کاوه

 !شهیحال و هواتم عوض م یتوام،چندروز ایب یکاریب

 قا؟یدق ایک-:دیداد و پرس هیبه کاناپه تک کامران

 ! همه هستن!گهید شهیمثل هم-گفت: کاوه

 ...ای یمجرد-:دیباز پرس کامران

 ریو ام الدیم نیکجا بود مگه ا یگفتم من،نه داداش من مجرد یدیآهااا،د-تو حرفش و باخنده گفت: دیپر کاوه

 توام که... ادیب شیدیجد افیبا ج خوادیم وانمی،تازه کاز زناشون جداشن توننیم

 بهت فعال! دمیکم فک بزن کاوه،خبر م-تو حرف کاوه و گفت: دیپر کامران
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خودش گذاشت و مشغول پوست گرفتنِ  یبرا وهیم یکم یدست شیگذاشت و تو پ یعسل یرو رو یکرد و گوش قطع

 شد. اریخ

-:دیکه کامران پرس یویت یرهیهاشو بغل کرد و خدست حرفیپاک کرد و ب یدستش رو با دستمال کاغذ چکاوک

 گذاشته؟! غامیکاوه پ یچرا بهم نگفت

 فراموش کردم!-نگاهش کرد و خالصه گفت: یچشم ریز چکاوک

 ؟یبا کاوه صحبت کرد-:دیسرشو تکون داد و باز پرس کامران

 آره!-آرام گفت: چکاوک

 ؟یهست یک یگفت-:دیبود دوباره پرس یسوالستیکه انکار قصدش ب کامران

 نه نگفتم،چطور؟-کامل سمتِ کامران برگشت و با نگاه بهش گفت: نباریا چکاوک

 

 !ینطوریهم-گفت: یویبا نگاه به ت کامران

 ه سمت آشپزخونه رفت!برداشت و بلند شد،ب اشووهیم یِشدستیپ چکاوک

 میبر یخوایم -:دیچکاوک شد و دم گوشش پرس کِیبلند شد و پشتش وارد آشپزخونه شد،از پشت نزد کامران

 هام جمعن!خوبه،بچه یلیهوا خ گهیشمال؟کاوه م

رو از خودش  کامران یکه با دستش کم یکامران هل کرده بود،برگشت سمتش و در حال ادیز هیکیکه از نزد چکاوک

 ؟یچ یبرا-:دیپرس کردیدور م

 !شهیو هوامونم عوض م ،حالینطوریهم-بود رو تو دستش گرفت و گفت: اشنهیدستِ چکاوک رو که تو س کامران

 خواست دستشو بکشه که کامران مانع شد و ذل ذل تو چشماش نگاه کرد! چکاوک

 داغ کرده! کردیو احساس م دیکشیخجالت م چکاوک

 ؟یهوم،موافق-که کامران دوباره گفت: دیکش یقیعم نفس
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 نه! یعنیآره -من کرد:من چکاوک

 نه؟! ایباالخره آره -:دیبا خنده پرس کامران

 نه!-را بست وگفت: شیهاچشم چکاوک

 اونوقت چرا؟-:دیو پرس دیانگشت اشارشو رو چشم چکاوک کش کامران

 بهش سر بزنم! تونمینم میمامانم!اگه بر-آرام گفت: شدیکه داشت ذوب م یسرش رو برگردوند و در حال چکاوک

از  شتریم،بیگردیزود برم-گفت: رفتیکه عقب عقب م یو در حال دیدارِ خودش کش شیررو صورت ته یدست کامران

 !میفتیصبح راه م ادیجمع کن احتمال ز هامونوکشه،لباسیدو روز طول نم

 آخه مـ...-و گفت: ییرایدنبالش رفت تو پذ چکاوک

 فعال! د،یخر میدنبالت بر امیم همگهید ساعتم،سهیآخه ندار-تو حرفش: دیبرگشت سمتش و پر امرانک

 و ناراحت یها باال رفت و چکاوک رو عصببه چکاوک مهلت حرف زدن بده از پله نکهیبا گفتنِ حرفاش بدون ا کامران

 تنها گذاشت.

 

از اتاق خارج بشه که با چکاوک روبرو  خواستیزمزمه کرد و دنبال کامران رفت باال،کامران آماده م یلعنت چکاوک

 !امیخودت برو،من نم یبر یخوایاگه م-نگاهش کرد که چکاوک گفت: یشد،سوال

 !میریباهم م-شده نگاهش کرد و گفت: زیر ییهابا چشم کامران

باال رفته نگاهش  ییبازوشو گرفت که باعث شد کامران با ابروها عیاز کنار چکاوک رد بشه که چکاوک سر خواست

 من؟ میک یبگ یخوایام؟میآخه من کجا ب-جون کندن گفت: یکنه و چکاوک با کل

 !نهیا رِیغ ،مگهیزنم گمیزنم،م-نگاهش کرد و گفت: هیچند ثان کامران

اق شده از ات رمیو با گفتنِ د دیشو کشبزنه که کامران بازو یهاشو محکم بازوبسته کرد و خواست حرفچشم چکاوک

 خارج شد!
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 عقب رفت و رو تخت نشست.دستشو مشت کرد و عقب یعصب چکاوک

 طور موند!همون نیهاشو روصورتش گذاشت و چند مدست جفت

 هاشو بست!و چشم دیموهاش کش یِال ید،دستیگردن درد سرشو بلند کرد و رو تخت دراز کش با

 نداشت براش! یموجه لِی!کالفه بود و خودشم دلبردینم خوابشم

 کردن، شیتوالت نشست و شروع کرد آرا زیم یاز رو تخت بلند شد و رفت جلو یپوف دنِیکش با

 !نیو به دل نش مات

 دونستیخوابشون بود که چکاوک هنوز نماتاق یکه تموم شد بلند شد و از اتاق خارج شد،دوتا اتاق روبرو کارش

 !نیچ

 والت!ت زیو تخت و کمد و م وتریکامپ زیبام کیاتاق خواب نسبتا کوچ کیاتاق رفت و درشو باز کرد، نیلسمت او به

 بزرگ! یِقد نهییآ کیو  یپر بود از لوازم ورزش شمیبغل اتاق

 !ستیبد ن کنم،یورزشم م نجایا امیم یچه باحال گاه-با خودش گفت: چکاوک

و  یبغل یرفت و پرده رو که کنار زد،کل کوچه ییروبرو یپنجره زد و درو بست و به سمت یفکرِ خودش لبخند به

افتاد  ادشیبره که  نییها پاگرد کرد و خواست از پلهو عقب دیمشخص شد! دوباره پرده رو کش شیکنار ابانِیخ

 جمع کنه! الشونویکامران گفته وسا

 سرش چرخوند و دوباره برگشت تو اتاق. یرو تو کاسه چشمش

 بود! میوننکرد،به ساعت نگاه کرد شش دایخودشو جمع کرد اما ساک کامرانو پ ساک

 نگرفت. یساکشو ازش بپرسه اما جواب یِو زنگ زد به کامران که جا دیاز شارژ کش لشویشد موبا بلند

 تخت انداخت و شروع کرد به گشتن، یرو لشویکرد و موبا قطع

بزرگ بود و چکاوک با  یلیکرد و وسط اتاق بازش کرد،خ دایزرگ پکمد ب یشد،چمدان بزرگ کامران رو گوشه موفق

خودشو کنار  یهاکامران ناراحت بشه که لباس دیتو! اما ترس نیا شهیجفتشون هم جا م یهاخودش فکر کرد لباس
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گذاشت  هاشولیوسا یهیهاش،بقشد و شروع کرد جمع کردن لباس الیخیحال ب نیاون گذاشته پس با ا یهالباس

 برداره براش! دیبا ایچ دونستیجمع کنه چون واقعا نم ادیخودش ب

 

... 

 

 قفل کرد و به سمت مغازه راه افتاد. نویشد،ماش ادهیتوقف کرد و پ یطالفروش یجلو کامران

 !یکامران از طالفروش دِیست طال زردِ ساده شد خر یحلقه د،دوتایکشیطول نم ادیشلوغ بود اما اون کارش ز بایتقر

 کرد و خارج شد. حساب

 کی دیکه د دیخارج کرد تا به چکاوک زنگ بزنه که حاضر باشه برن خر بشیاز ج لشویکه شد موبا نیماش سوار

 هم از کاوه داشت. یکیاز چکاوک و  کالسیم

 رو راه انداخت. نیو ماش کریبا چکاوک تماس گرفت و گفت آماده باشه بعد زنگ زد به کاوه و زد رو اسپ اول

 جونم داداش؟-

 ؟یالو کاوه،تماس گرفته بود-

 نه؟ ای نیایم شدیچ نمیبب خواستمیم ،یدیجواب نم وقتچیآره توام که ه-اومد: ریبا تاخ شیصدا کاوه

 !میفتیصبح راه م م،احتماالیایآره م-و گفت: یاصل ابانیتو خ دیچیپ کامران

 ن؟یایم-با خنده گفت: کاوه

 ن؟یچند نفر مگه

 ان؟یم یها کول کن کاوه،بچه-و گفت: دیکش یپوف کامران

 البته اگه تونستن! انیاونام ب گمیبهشون م نیایحاال که شما زود م یواال قرارما آخر هفته بود،ول-



 حس.پنهان چکاوک

 
101 

 

 فعال! نمتیبیم ان،فرداینه نگو بهشون،بذار همون آخر هفته بنه-گفت: عیسر کامران

 قطع کرد. یگفت و با خداحافظ یاباشه کاوه

 

... 

 

 یعسل یکنترل رو رو لشیکه با زنگِ موبا کردیجا مها رو جابنشسته بود و شبکه یویت یجلو حوصلهیب چکاوک

 برداشت. لشویگذاشت و موبا

 بله؟-بود،جواب داد: کامران

 !د،فعالیخر میبر امیسالم،حاضر باش دارم م-

 رو خاموش کرد و رفت باال. یویزمزمه کرد و بلند شد،ت یاباشه چکاوک

و  لیسرش کرد و موبا دیسف کیبار یهابا خط شویآسمانیآب و شال دیپوش نشیرنگشو همراه شلوار ج دیسف مانتو

هم  یرژ با ادکلن زد و کم یرنگش گذاشت و فقط کم یمشک کیکوچ فیرو داخل ک دشیهمراه کل پولشفیک

 کننده به دست و صورتش زد.نرم

 .نییرنگ جلو بازشو هم از تو کمد برداشت و رفت پا یمشک یهاکفش

 کامران نشست و منتظرش شد. یمطالعه زیرو م کیسالن کوچ یتو

 باهاش صحبت کنه! یهم شارژ نداشت الاقل به مادرش زنگ بزنه کم لشیموبا

رد،کامران خارج ک فشیرا از تو ک لشیسرشو بلند کرد و موبا لشیموبا نگِیضرب گرفته بود که با د زیانگشتش رو م با

 !"نمییپا"بود که نوشته بود

و درو باز کرد و خارج شد، درو بست و به سمت آسانسور رفت،وارد شد و دکمه دیهاشو پوشبلند شد،کفش چکاوک

 رو فشار داد. یالب ی
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ز سرسب اطیشد،از ح اطیرفت و وارد ح یشد،به سمت خروج ادهیو چکاوک پ ستادیا ینکیبعد آسانسور با د نیچندم

 سالم!-رفت و سوار شد: نیمنتظرش بود،به سمت ماش نیهم گذشت و درو باز کرد و خارج شد،کامران داخل ماش

 روشن کرد، دور زد و از کوچه خارج شد. نویفقط سرشو تکون داد و ماش شهیمثل هم کامران

 تو دستش فشار داد. فشویکمربندشو بست و بندِ ک چکاوک

داشبورتو باز کن! برگشت سمتشو و بهش نگاه کرد که  -بود و محو آهنگ که با حرف کامران که گفت: رونیب یرهیخ

 بازش کن!-کامران باز با چشم به داشبورت اشاره کرد و گفت:

رنگ توجهشو جلب کرد،برشداشت و بازش کرد،دوتا  یاسرمه یجعبه هیخم شد و داشبورتو باز کرد، یکم چکاوک

 حلقه!

 دستت کن!-ت سمت کامران که کامران هم کوتاه نگاهش کرد و گفت:برگش متعجب

 ؟یواسه چ-:دیمکث کرد و پرس یکم چکاوک

 بهتره! ینجورینداره،دستت کن! ا یواسه چ-با اخم گفت: کامران

 !نمیبینم یلیدل-گفت: بستیکه درِ جعبه رو م یمثل کامران اخم کرد و درحال چکاوک

 یکه سع یشمرده درحالو شمرده یمچشو گرفت و عصب عیورت که کامران سررو بذاره داخل داشبجعبه خواست

که رو حرف من حرف  نمیبینم یلیبنداز،دل یعنیرو بنداز حلقه گمیم یوقت -صداشو بلند نکنه گفت: کردیم

 !االن زود باش نی،همیبزن

از دردش کم بشه با اخم روشو  یتا کم کردیکه نوازش م یو در حال دیکش رونیبزور مچشو از دست کامران ب چکاوک

 از کامران برگردوند!

 رو!کن حلقه ،دستتیپس چرا معطل-و چکاوک در نوسان بود دوباره گفت: ابانیخ نِیکه نگاهش ب کامران

بود،داخل انگشتش کرد و صاف  فیزرد ظر یتمام نگاهش به حلقه یاش خارج کرد و در حالرو از جعبهحلقه چکاوک

 نشست!
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 منم بنداز! یحلقه-چپشو به سمت چکاوک گرفت و گفت: دست کامران

دستش به دست  کردیم یکه سع یبد به سمتش انداخت و حلقه رو از جعبه خارج کرد و در حال ینگاه چکاوک

 داد. هیتک یرو داخل انگشتش کرد و دوباره به صندلکامران نخوره،حلقه

 و!ش ادهیپ-روبه چکاوک  گفت: کردیکه کمربندشو باز م یداشت و درحالپاساژ نگه نگِیتو پارک نویماش کامران

 گرفتیکه دستشو م یشد، کامران به سمتش اومد و درحال ادهیبدون نگاه بهش کمربندشو باز کرد و پ چکاوک

 بود. یشیچهارم معدن لوازم آرا یقفل کرد و همراه هم به سمت آسانسور رفتن،طبقه نویماش

خودش و صدالبته  یقهیداشت برد و طبق سل یعال یهاها و برندمغازه که مارک نیچکاوک رو به سمت بهتر کامران

 خودش بود! یقهیکه سل یهر رنگ و مارک د،ازیبراش لوازم خر یپوستِ چکاوک کل

 !میبر-گفت: گرفتیسمت چکاوک م هاروسهیکه چنتا از ک یکه شد حساب کرد و در حال تموم

مردوزنِ فروشنده همراه کامران از مغازه خارج شدند،سوار آسانسور شدن  از یگرفت و با تشکر هاروسهیک چکاوک

 ؟یندار اجیاحت یزیچ گهید-:دیکه کامران پرس

 بودم! دینه، تازه خر-مکث گفت: یبا کم چکاوک

 !میم،بریدارم بخر اجیاحت لهیمن چنتا وس-گفت: دادیسه رو فشار م یکه دکمه یسرشو تکون داد و درحال کامران

 یکم دیشمال شا میفتیراه م ،شبیبه مادرت سربزن یبر یتونیفردا صبح م-نزد که کامران باز گفت: یرفح چکاوک

 !میموند شتریب

 مثال چند روز؟-:دینگاهش کرد و پرس چکاوک

 مثال چهار پنج روز!-گفت: شدیم ادهیکه پ یدرحال ستاد،کامرانیا آسانسور

 

 !میمونینم ادیز یتو گفت یول-دنبال کامران از آسانسور  خارج شد و آرام گفت: چکاوک

ارد و م،یزنیروهم که تو دست خودش بود رو به چکاوک داد و با گفتنِ بعدا حرف م ییهاسهیبدون نگاه بهش،ک کامران

 لباس مردونه شد. یمغازه
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 قهیقشنگ بود و مطمعنا تلف یلیثابت موند،خ دیسف شرتیت هی یبه رو ستاد،چشمشیمغازه ا نِیتریو یجلو چکاوک

 !کردیم دایکامران پ هیبا پوستِ گندم یجالب

که چکاوک کنارش قرار گرفت و در  کردیجا کرد و وارد مغازه شد،کامران داشت حساب مبتو دستش جا هاروسهیک

 !ادیبهت ب یلیخ دهیسف شرتیبنظرم اون ت یدار دیاگه قصد خر-بود گفت: رهیکه به لبخند رو لبش خ یحال

 تو دهیسف شرتیآقا لطفا اون ت دیببخش-فقط نگاهش کرد که خود چکاوک روبه فروشنده گفت: حرفیب کامران

 !نی...بدزیسا نیتریو

قرار داد و چکاوک با نگاه به کامران  زیم یرو رو شرتیبعد ت هیبا گفتنِ حتما برگشت عقب و چند ثان فروشنده

 !ادیخوشت م نیبببپوشش  یخوایم-:دیپرس

حتما تو تنم -گفت: ذاشتیم سهیرو داخل ک شرتیکه ت یبود به خودش اومد و در حال اشرهیکه تمامِ مدت خ کامران

 رو هم حساب کرد و جفتشون از مغازه خارج شدند. شرتی! بعد پول تپوشمیخونه م میریشه،میمحشر م

 

... 

 

 ها و لوازمشون رو داخل چمدان بزرگه جا داد و بلند شد.کامران تمام لباس یبه گفته چکاوک

 مادرش، شِیبره پ شدیده صبح بود،تازه صبحانه خورده بودند و چکاوک داشت حاضر م ساعت

 !ارهیتو دلش نبود و کم مونده بود بال درب دل

 نییها پاهاش از اتاق خارج شد و از پلهلباس دنِیجا داد و بعد از پوش یبزرگ فیک یتو ازشویمورد ن یهالوازم تمام

 رفت.

 !رمیمن م-شد و گفت: کشینشسته بود،چکاوک نزد یویت یروبرو ییچا وانیبا ل کامران

 !رسونمتیخودم م-کرد گفت: یاز سرتاپاشو وارس نکهیبرگشت عقب و بعد از ا کامران

 !رمینه،با آژانس م-گفت: عیسر چکاوک
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 دنبالت! امیباشه، پس بعد از ظهر م-سرشو تکون داد: کامران

 فراموش نکن! الرویباشه،فقط لطفا وسا-سمتِ تلفن آژانس خبر کنه گفت: رفتیکه م یدر حال چکاوک

 گفت. رلبیز یامزه کرد و باشه شوییاز چا یکم کامران

از  یاف بلند شد و با خداحافظافزنگِ  اد،بایتا ب دیطول کش یربع کیبعد از خبر کردن آژانس منتظر شد، چکاوک

 ها باال رفت و از خونه خارج شد.کامران از پله

 

... 

شت و گذا شیشونیرو پ د،آرنجشویگذاشت و رو کاناپه دراز کش یرو عسل شوییچا وانیبعد از رفتنِ چکاوک ل کامران

 رفت تو فکر!

 !شون،قرارشونیچکاوک،خودش،زندگ فکر

 !بردیم ییبو دیاما مادرش نبا ویداشت به کاوه بگه همه چ میتصم

 نشست! شبید یرو لبش از ماجرا ید،لبخندیو به پهلو چرخ دیکوتاه کش یآه

عقب رفت و با  ینه،کم ای ادیبهش م نهیخودش بود رو تنِ کامران کرد تا بب یقهیکه سل یدیسف شرتیبزور ت چکاوک

 چه قشنگ شد تو تنت،-زد و گفت: یدقت نگاهش کرد،لبخند

زمزمه کرد که کامران  ییزایچ هیلب  ریتنت کنم بعد ز دیمن بزور لباس سف نکهیخودم،مگه ا یقهیبه سل نیآفر

 سفت بغلش کنه با اون طرز نگاه کردنش! خواستیمتوجه نشد اما تا همون جا هم دلش م

 نثارِ چکاوکِ تازه رفته کرد! یاوونهیکامران عمق گرفت و د لبخندِ

م از چکاوک ه دیبدم، حتما با ونیدکوراس ریتغ دیبا-روره خونه انداخت و با خودش گفت:به دو ینگاه یشد،کم بلند

 !ستقهیبا سل یلیکه معلومه خ نطورینظر بپرسه چون ا
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اومد جلو  دیسف شرتِیکامران با اون ت رِیتصو هویشد، رهیخ رونیبه ب نیماش یشهیدستاشو بغل کرد و از ش چکاوک

 !دیبا لباس سف شهیم پمیچه خوشت شرفیب-لب گفت: ریرو لبش نشست و ز یچشمش،لبخند

 آخه! یگیم هیها چچرت و پرت نیا ایحیب یدختره-محکم رو هم فشار داد و به خودش تشر زد: لبشو

که  یکامران موقع ینگاه پرخنده شد،همشیکرد ذهنشو منحرف کنه اما مگه م یو سع دیکش شیشونیرو پ یدست

 .گرفتیجلو چشمش و هرلحظه لبخندِ چکاوک عمق م ومدیم کردیم فیچکاوک داشت ازش تعر

 !میدیخانوم،رس-

 شد. ادهیحساب کرد و پ یبه دوروورش انداخت، سرکوچه بودند،با تشکر یراننده،به خودش اومد نگاه یِصدا با

بلند به سمت خونه حرکت کرد  ییهاقدمرفت،با  ادشیاز  زیدر خونشون همه چ دنیرو تو دستش گرفت و با د فشیک

تو  هیکه رو تختِ چوب دیکه شد مادرشو و محبوبه خانمو د اطیخارج کرد،درو باز کرد و وارد ح فشیاز ک دویو کل

 .خوردندیم وهینشسته بودند و م اطیح

سمت مادرش  در رها کرد و به یجلو فشویاز جاش بلند شد که چکاوک درو بست و ک عیچکاوک سر دنِیبا د مادرش

 پرواز کرد.

 

و از بغلش جدا  دیمادرشو بوس یتو بغل مادرش انداخت و سرشو رو شونش گذاشت...چندبار شونه خودشو

 ؟یایم یچرا نگفت زِدلمیعز-و گفت: دیچکاوک رو بوس یچندبار گونه خانمهیشد،عط

 کنم! رتیغافلگ خواستمیخوب م-با محبوبه روبه مادرش با چشمک گفت: یبعد از احوالپرس چکاوک

 مادر؟ یمونیم یتا ک-:دیبا خنده دستِ چکاوک رو گرفت و پرس هیعط

 اشم!ب فتمیسر ش دیصبح با گردمیگرفتم مامان بعداز ظهر برم یبزور مرخص-مکث کرد و دروغ گفت: یکم چکاوک

 !ینجوریا یشیراه م یحاال،خسته هیچه اومدن نیوا مادر ا-اخم کرد: خانمهیعط
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 دلم برات تنگ شده بود خوب!-بغلش کرد و گفت:دوباره  چکاوک

 ؟یندار ،دردیخوب االن

 !رسهیبده بهم م رشینه،محبوبه خدا خ ادی،درد دارم اما زخوبم-با آه گفت؛ هیعط

 خانم!دستت درد نکنه محبوبه-اومد و با لبخند روبه محبوبه گفت: رونیاز بغل مادرش ب چکاوک

و  محبوبه گذاشت یاز کامران گرفته بود جلو شبیکه د یکه چکاوک پول دیبه صورتِ چکاوک پاش یلبخند محبوبه

 الزم داشت بخر!. یمادرم هرچ یبرا شمیحقوقت بق ونیلیم کیحقوقت، نیاول نمیا-گفت:

 .رفت رونیب دیآرام گفت و بلند شد،مادرو دخترو تنها گذاشت و به قصدِ خر یزد و تشکر یدوباره لبخند محبوبه

 باهم صحبت کردند! یباهم داخل خونه رفتند و تا موقع ناهار کل و چکاوک خانمهیعط

 شده بود! یپلو با مرغ بود که دست پخت محبوبه عالزرشک ناهار

 !اطیو محبوبه باز مجبور شد غذاشو ببره تو ح ومدیپسر محبوبه طبق معمول تو ن رضا

ها با دش جمع کرد و بعد از شستنِ ظرفکه تموم شد چکاوک خواست جمع کنه که محبوبه اجازه نداد،خو ناهارشون

 و چکاوک نشست. هیو نبات و کشمش کنار عط ییچا ینیس

 لحظه از کنارِ مادرش جم نخورد! نیتا آخر چکاوک

 !اطیکامران بلند شد و رفت تو ح یشماره دنِیچکاوک زنگ خورد و اون با د لیهفت عصر بود که موبا کینزد ساعت

 بله؟-داد: جواب

 کوچه منتظرم! یباال گهید ساعتمیحاضرباش ن-گفت: کردیرو قفل مکه درِ خونه یدرحال کامران

 نالیاز ترم-گفت: کردینگاهش م یزمزمه کرد و دوباره برگشت داخل،روبه مادرش که سوال یاباشه چکاوک

 برم! دیبا گهید ساعتمیبود،بهشون گفته بودم وقت حرکت اتوبوس و بهم اطالع بدن،ن

 !نیبش ایحاال ب زمیباشه عز-کوتاه زد و گفت: یکرد بروز نده،لبخند یحت شد اما سعنارا هیعط

 باز کنار مادرش نشست و سرشو رو شونش قرار داد، چکاوک
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بلند شد،محکم مادرشو بغل کرد و چندبار  لشیموبا نگِیزود گذشت مثل باد و چکاوک با د یلیخ ساعتمین

 !دشیبوس

اش کرد،چکاوک از خونه خارج شد و به محبوبه و با گفتنِ خدا پشت و پناهت بدرقه دیدخترشو بوس یهم گونه هیعط

 نیسمت ماش نهیبب یمظطرب که نکنه کس یتند و کم ییهابست و با قدم اد،درویدر بهم اجازه نداد باهاش دم

 بود رفت و سوار شد. ابانیطرف خکامران که آن

 

 روشن کرد و راه افتاد. نویگرفته بود ضبطِ ماش یانکار انرژ نیکه با نشستنِ چکاوک تو ماش کامران

که  نمیبیم-کنترل شده گفت: یانداخت و با لبخند یکامران نگاه دِیسف شرتیباال رفته به ت ییبا ابروها چکاوک

 من بد به دلت نشسته! یقهیسل

 تکون داد. نیپر از خنده کوتاه نگاهش کرد و سرشو به طرف ییهابا چشم کامران

 مادرت خوب بود؟-:دیکه گذشت کامران سکوتو شکست و پرس یکم

 !خورهیبهتره،داروهاشم به موقع م یلیآره خ-سرشو تکون داد: چکاوک

 یو رو هر آهنگ کردیهارو عقب جلو مو تراک کردیها خودشو سرگرم مبا آهنگ یکارینزد،چکاوک از ب یحرف کامران

 .شدیسرسبز م یجاده یرهیو خ کردیتوقف م نشستیکه به دلش م

 روالیو دِیگشت نتونست کل یتوقف کردند اما کامران هرچ الیو یشب بود که خسته و گرسنه جلو میونده ساعت

 !یلعنت-:دیغر یو عصب دیکنه،با کف دستش رو فرمون کوب دایپ

رو گرفت و زد رو  زنگ زده بود شتریبار بکاوه رو که از صبح ده یرو از رو داشبورت برداشت و شماره لشیموبا

 جونم داداش؟-با دست چپش گردنشو ماساژ داد که کاوه جواب داد: کر،یاسپ

 ال؟یو ای یاکاوه خونه-گفت: کامران

 ام چطور؟خونه-گفت: کاوه

 م،ییالیما جلو و-باز گفت: کامران
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 فراموش کردم! دوی؟کلییایم

 !دهیجد داداشحتما با زن گهید ن؟بلهییالیو یِجلو-شد باز: طونیش کاوه

 !ایام زود بفک نزن کاوه،خسته-نگاهش کرد: دهیترس یکه چکاوک متعجب و کم یداد زد جور کامران

 رو رو داشبورت پرت کرد! لشیکرد و موبا قطع

 گشنمه!-بسته گفت: ییهاداد و با چشم هیتک یصندل هیسرش و به پشت چکاوک

 فراموش کردم! یعنیدم،ینخر یزیبرا تو راه چ اد،یاالن کاوه م-لب زد: رخشمین یرهیبرگشت سمتشو و خ کامران

 نزد! یحرف چکاوک

هاشو باز نگاهشو حس کرد و با خنده چشم هیگرهیچکاوک ثابت موند که چکاوک خ رخِمینگاهش انقدر رو ن کامران

 ؟یکنینگام م ینجوریا ه،چرایچ-:دیهاش پرسکرد و با نگاه به چشم

و  ارهیهم نبود! آخرش نتونست طاقت ب یچیه هیچی!...اما هیچیه-و لب زد: دیکش ششیرته رو یدست کامران

 چکاوک نشوند! یهارو لب قیکوتاه اما عم ی*ا*ب*و*س*ه

 

رو لبش از نگاه پر شرمِ چکاوک  یکامران گرفت، کامران لبخند یهارو لبش گذاشت و نگاه از چشم یدست چکاوک

 لم داد. ینشست و دستشو رو فرمون گذاشت و کامل به صندل

 فک کنم اومد!-آرام روبه کامران گفت: الیو یروبرو یرنگ دیسف یوامیب ستادنیبود که با ا رونینگاهش به ب چکاوک

به سمت در رفت تا بازش کنه،گفت آره  شد و با تکون دادنِ دست ادهیکاوه که پ دنِیچشماشو باز کرد و با د کامران

 راه انداخت و برد داخل... نویروشن کرد و کاوه که درو باز کرد، ماش نویخودشه و ماش

 سمت راست و توقف کرد. دیچیفرش شده گذشت و پسنگ اطیح از

 شو! ادهیپ-خاموش کرد و روبه چکاوک گفت: نویماش
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و  تکونش داد که بهتر شد یراستش خواب رفته بود،کم یِشد،پا ادهیباز کرد و پ نویبرداشت و درِ ماش فشویک چکاوک

 !ستادیا داشتیبرم نیرو از پشت ماش یکنار کامران که داشت چمدون و ساک دست

 شد. ادهیکامران پارک کرد و پ نیپشت ماش نشویماش کاوه

 !یخوش اومد یلیداداش خبه خان-

بغل کردن...  روگهیو چکاوک هردو همزمان سمت کاوه برگشتند و کاوه با کامران دست داد و کوتاه همد کامران

 ؟یکن یمعرف یخوایداداش نم-جوابشو داد روبه کامران گفت: نکهیچکاوک سالم داد که کاوه بعد از ا

 چکاوک، همسرم!-چکاوک انداخت و گفت: یخسته یبه چهره ینگاه کامران

باز  هیچ-حرفو زده بود نگاه کرد که کامران ساک و چمدانو برداشت و روبهش گفت: نینکا به کامران که امثل خ کاوه

 .میاداخل خسته میبر ایماتت برد،ب

 به چکاوک زد و باهم داخلِ ساختمان شدند. یبه خودش اومد و فقط لبخند کاوه

 نور!شده بود نورِعال نیود و اروبه موت بود و حالش اصال خوب نبود،گرسنه هم ب یاز خستگ چکاوک

 ها باال رفت و چکاوک هم دنبالش!چمدانا از پله م،همراهیبخور میایدرست کن ب یزیچ هیکاوه -با گفتنِ: کامران

 .دیتخت رها کرد و رو تخت دراز کش نییپا فشویداخل اتاق شدند و چکاوک ک باهم

اق ات یریدوش بگ یاگه خواست-بسته بود گفت: شیهاکمد گذاشت و روبه چکاوک که چشم یچمدونارو جلو کامران

 !ایتوام ب کنهیم کاریکاوه چ نیبب نییپا رمیم ه،منیبهداشت سیسرو ییروبرو

 یرو گونه نباریکامران ا یِزمزمه کرد که باز شوکه شد! ب*و*س*ه* یاهاش باشهبدون باز کردنِ چشم چکاوک

 !پیمردِ خوشت نیچه خوش اشتها شده ا روزانیچکاوک با خودش فکر کرد اچکاوک نشست و 

 

... 
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ها بابا گردنه -سمت کامران و گفت: دیبلند و اخم چرخ یمهمونِ کاوه کرد که کاوه با آخ هیگردناز پشت پس کامران

 !ستیبوکس که ن سهیک ،یزنیم ینجوریا

 ؟یپخت یچ-:دیداخلش در حالِ پختن بودن پرس اتِیرو گاز که محتو یبه تابه ینگاه کامران

 صبحانه زیرو م نشوندشیکه م یاملت،بعد دستِ کامرانو گرفت و در حال-خاموش کرد و خالصه گفت: رگازویز کاوه

 ه؟یدختره ک نیخب داداش،جون مامان راستشو بگو ا-د؛یپرس یخور

 م که زنمه،ز.ن.م!مگه دروغ دارم بهت بگم آخه؟گفت-چپ نگاهش کرد و گفت:چپ کامران

 ؟یآخه؟بدون اطالع ما ازدواج کرد یچ یعنی-:دیمکث کرد و پرس یکم کاوه

مامان  خوامینم رم،بعدمیمگه بچم که از شما اجازه بگ-گفت: رفتیم خچالیکه به سمتِ  یبلند شد در حال کامران

 ببره! هیاز قض ییبو

مامان  دیچرا نبا ،بعدشمیگرفتیاز ما اجازه م دیباو  یااوال من نگفتم بچه-پشت کامران بلند شد و گفت: کاوه

 داره؟! یرادیزنته پس چه ا یگیبفهمه؟مگه نم

آماده  ست،غذاروین یدارم و االن وقت مناسب لیخودم دل یچون برا-گذاشت و گفت: زیو رو منون و پارچ آب کامران

 .ادیکن برم چکاوکم صدا کنم ب

 !دم،لطفایم حیبرات توض زویکاوه،بعدا همه چ کنمیخواهش م-بزنه که کامران گفت: یخواست دوباره حرف کاوه

 زمزمه کرد و کامران از آشپزخانه خارج شد! یاباشه کاوه

 

... 

 

اه همر یرنگ دیهاشو از تنش درآورد،هوا گرم بود و چکاوک کالفه شده بود،شلوارِ گشادِ سفبلند شد و لباس چکاوک

 .دیچیدور سرش پ دشویشال سف و دیسارافون ستشو پوش

 !یپوش شد دیسف-اتاق خارج شد که با کامران روبرو شد،کامران از سرتاپاشو نگاه کرد و گفت: از
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 گرمه! یلیخ-و گفت: دیکش شیشونیرو پ یدست چکاوک

رفتند و وارد آشپزخانه  نییکرد،باهم پا ییراهنما نییفقط سرشو تکون داد و با دست چکاوک رو به پا کامران

 !دیبهشون چسب بینشستند و بخاطر گشنه بودنشون املتِ کاوه عج زیشدند،پشت م

 خوشمزه بود! یلیخ ،یمرس-محو گفت: یخوشش اومده بود با لبخند یکه حساب چکاوک

 شت.گذا نکیجمع کرد و داخل س هارویشدستیبهش گفت و بلند شد پ یجانفقط نوش یزیچ ایبدون لبخند  کاوه

 بزور خودشو قالب داداشش کرده! کردیبه چکاوک نداشت،احساس م یچرا اما حس خوب دونستینم

 

 ان!کامر شِیپ دیشما بر شورمیمن م نیبد-بلند شد و روبهش گفت: عیهارو بشوره چکاوک سرکه خواست ظرف کاوه

 !شورمیخودم م-بدون نگاه به چکاوک خالصه گفت: کاوه

ها رفت تا خودشو به اتاق از آشپزخونه خارج شد و به سمت پله حرفیو ب ید و با ناراحتبه کامران کر ینگاه چکاوک

 برسونه و بخوابه!

 

.... 

 

 !یکشیچه طرزه برخورده کاوه،خجالت نم نیا-:دیکه از آشپزخونه خارج شد کامران به کاوه توپ چکاوک

 دمیچون هنوز نفهم ،کشمینه خجالت نم-گفت: یبرگشت سمت کامران و مثل خودش عصب یکف ییهابا دست کاوه

 ...چون مـ یعقدش کن یکرده که مجبور شد یکار هی کنمیداره؟ چون واقعا فکر م یبا تو چه نسبت قایاون دختره دق

 خفه شو!-فرود اومد و با دادش که گفت: زیمشتِ کامران که محکم رو م با

در کار بوده از طرف  یاون زنِ منه،اگه هم زور-و گفت: ستادیوه اکا یِکاوه نصفه موند و کامران بلند شد،روبرو حرفِ

 من بوده نه اون!



 حس.پنهان چکاوک

 
113 

 

 حواستو جمع کن هرگونه گم،فقطیشد نم نطوریبهت بگم اما حاال که ا ویهمه چ خواستمیخوب گوشاتو باز کن م کاوه

 !.یبه اسمِ کامران دار یرفراموش کن براد گهینه من نه تو! د گهید یبزن یبه مامان حرف ای یبهش بکن یاحترامیب

 نکرد! دایگفتن پ یِبرا یگفت که کاوه فقط نگاهش کرد و حرف یجد انقدر

 ها رفت.گرد کرد و از آشپزخونه خارج شد و به سمت پلهو عقب دیکش ششیررو ته یدست کامران

 

لخت  یدرآورد و بعد از خاموش کردنِ چراغا با باالتنه ره،لباساشویاتاق که شد چکاوک نبود،حتما رفته دوش بگ وارد

 چراغ خواب سبز رنگ کنار تختو روشن کرد و آرنجشو رو چشمش گذاشت. د،یرو تخت دراز کش

 

.... 

 

نورِ سبز رنگ  یِبود و تو کیبا حوله بست و از حمام خارج شد،اتاق تار سشویخ یِو موها دیهاشو پوشلباس چکاوک

 داریکننده زد بخاطر بو صورتشو نرمدست نکهیرفت و بعد از ا فشیسمت ک ده،بهیو تخت دراز کشکه ر دیکامرانو د

و بعد از باز کردنِ پنجره رفت رو تخت و کنارِ  گرفتموهاشو  هیسینشدن کامران سشوارو روشن نکرد و با حوله خ

 !دیکامران با فاصله دراز کش

 شد! رخشمین یرهیخ که گذشت سرشو به سمت کامران چرخوند و نیچندم

رستار تو پ ی!اونم که هرروز با کلادیبهش م یلی!آخه خکنهیبزن قبول م شتویراگه بهش بگم ته یعنی-دلش گفت: تو

 سرکار داره! مارستانیب

 چکاوکِ احمق،آخه به تو چه!-گفته،لبشو گاز گرفت و به خودش تشر زد: یچ دیفهم هوی بعد

 دهیشد و به سمتش کش ریبازوانِ کامران اس ونِیپشتشو به کامران کرد و خواست چشماشو ببنده که تنش م بعد

 نداشت!. یبد ه،منظوریاز رفتارِ کاوه ناراحت نشو،پسرِ خوب-هاشو بست که کامران آرام گفت:شد،چشم

 !ستیمهم ن-فقط لب زد: چکاوک
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که دوس داشت  یهرجور ینبود،حاال هرک یبگه،اون که موندن تتونسینم یزیچ یمهمم بو یعنیهم مهم نبود، واقعا

 !کردیباهاش رفتار م

 کرد! همانشیکوتاه م یال*ب*ش*و رو گردنِ چکاوک گذاشت و بوسه کامران

 

... 

 

 و خشک کرد. دیو سشوارو روشن کرد،موهاشو کامل سشوار کش ستادیا نهیآ یِروبرو

رد ک زونینرم کننده به دست و صورتش زد...حولشو آو یو کم دیپوش یدیهمراه سارافون و شال سف یگشاد آب شلوار

 تا خشک بشه و از اتاق خارج شد.

 صبحونه آماده بود. زِینبود اما م کسچیرفت و به سمت آشپزخونه رفت،ه نییها پاپله از

ه کاو یکه صداجمع کنه  زویهم خورد و بلند شد م ییاستکان چا کینشست و چندلقمه نون و مربا خورد، زیم پشت

 !دیزنداداش،شما زحمت نکش کنمیخودم جمع م-که گفت: دیرو پشت شن

کوتاه مهمانِ  یاپن گذاشت و لبخند یتو دستاشو رو دِیبرگشت سمتش و متعجب نگاهش کرد که کاوه خر چکاوک

 !زیچکاوک کرد و به سمت رفت و شروع کرد جمع کردنِ م

انار و فلفل مرغ و روغن و گردو و رب ینهیو بازشون کرد،س زیبرداشت و گذاشت رو م دارویخر حرفیب چکاوک

 !گهید دِیخر یو کاهو و گوشت و کل یادلمه

 م؟یفسنجون دار-:دیمرغو برداشت و پرس یبسته چکاوک

 آره،البته با زحمتِ تو!-کامران از پشتش بلند شد: یصدا

که  دیتو صورتش پاش یبرگشت سمتش که صورتش کامأل مقابلِ صورتِ کامران قرار گرفت،کامران لبخند چکاوک

که  یحتما، فقط به شرط-مکث گفت: یبه کاوه که اصأل حواسش نبود،کرد و بعد از کم یرچشمیچکاوک برگشت و ز

 !کنمیم یکارخراب شهیشلوغ باشه من حواسم پرت م نجای! انیایتو آشپزخونه ن
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خواستم خودت  یباشه پس هرچ-گفت: داشتیبرم وهیکه م یرفت و درحال خچالیو کامران به سمت  دیخند اوهک

 تو آشپزخونه! امین گهیکه من د اریب

 که کامران و کاوه هردو از آشپزخونه خارج شدند. دیکوتاه خند چکاوک

 یجاهمشونو مرتب سر نکهیو بعد از ا دیچ نتیکاب یرو الرویو تمام وسا دیکش قیعم یبعد از رفتنشون نفس چکاوک

 خودشون گذاشت شروع کرد آماده کردن خورشت.

 !دیبه ذهنش رس یکه فکر خچالیتو  دیچیهارو مدلمه فلفل

گرفت  میبه فکر خودش زد و تصم یدرست کنه! لبخند تونستیمادرش تنگ شده! خودشم م یهادلمه یبرا دلش

! چطوره به کامران بگه بره شدیم یدرست کنه! اگه بادمجون هم بود که عال یفلفل یشام هم دلمه یبرا

 داشت! اجیکرده هم احتبخره،آره،چرخ

 

که  .تمومکردیبا مچش پاکشون م یبرداشت و بعد از پوست گرفتن رندشون کرد،اشکش دراومده بود و ه ازیپ چندتا

 خردشون کرد. زیرزیبزرگ هم پوست گرفت و ر ازیپ هیتفت بخورن و  یگذاشت تا کم میمال یشعله یِشدن رو

 کرد. زیرو هم تمآروم تمام کارهارو آماده کرد و آشپزخونه آروم

 !دیچ زویم قهیبود که کارِ ساالد گرفتنشم تموم شد و با تمام سل میونکی ساعت

 رو برداشته بود!فسنجون کلِ خونه یبو

 تا ششیهمراهِ کاوه که ن دیکشیم قیعم یکه نفس یچکاوک صداش کنه بلند شد و درحال نکهیقبل از ا کامران

 د،ناهارینیبش-به هردوشون زد و گفت: ی،وارد که شدند چکاوک لبخندبناگوشش باز بود،به سمتِ آشپزخونه رفتند

 آمادست!

رو  یکه دست یه هم در حالچشم ازش گرفت و کاو عیبه چکاوک نگاه کرد و سر یپراز مهربان یبا نگاه کامران

 !ی،چه کردداداشبه زنبه-گفت: دیکشیشکمش م

 !دیحاال تا سرد نشده بخور-گفت: دیکشیخودش ساالد م یبرا یکه کم ینشست و در حال زیپشت م چکاوک
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و شروع کردن به خوردن،الحق که خوشمزه شده بود و  دندیخودشون غذا کش ینشستند و برا زیپشت م هردو

 به دلِ کاوه نشسته بود! یلیخ دشایز هیترش

 

... 

 

توالت نشسته  زیم یروبه چکاوک که روبرو شدیکه حاضر م یشش بود که کامران درحال یکایاز ظهر ساعت نزد بعد

 !دیخر میاگه کارت تموم شد پاشو حاضر شو بر-گفت: کردیم شیبود و آرا

ار کن میبر دیخر یبجا شهیم-:دیبره سمت ساکا تا لباس بپوشه پرس شدیکه بلند م یبرگشت سمتشو درحال چکاوک

 ا؟یدر

 

 م،فردایبخر دیبا زایچ یلینه،خ-گفت: داشتیبرم شویآفتاب نکیکه ع یکالهشو رو سرش مرتب کرد و درحال کامران

 !ایدر میریم یجمعدسته انیها مبچه

 آخه! خورهیبه چه دردم م یمعجدسته-گفت: رلبیلبشو غنچه کرد و برگشت سمت ساکا و ز چکاوک

 منتظرتم! نییپا-گفت: شدیکه از اتاق خارج م یدرحال کامران

و شال کرم رنگشم سرش کرد و بعد از برداشتنِ  دیپوش دشیمانتو کرم رنگشو همراه شلوار سف حرفیب چکاوک

 از اتاق خارج شد. نکشیو ع لیموبا

 باال! امیب خواستمیعه م-بهش زد که کاوه گفت: یرفت که با کاوه روبرو شد،لبخند نییها پاپله از

 باهام؟ یداشت یکار-:دیابروهاشو توهم برد و پرس چکاوک

 !درست کن ایشام الزان یخب،برا شهیبگم اگه م خواستمیم-من گفت:من یدستشو برد پشت سرشو و با کل کاوه

 تمخواسی! من مینطوریا یبگ یواخیم یباشه پسر،حاال من گفتم چ-نگاهش کرد وباخنده گفت: هیچندثان چکاوک

 !ذارمیم ایباشه الزان یگیدرست کنم اما چون تو م دلمه
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 !مایفقط زنداداش موادشو ندار-ها ذوق کرد و بعد گفت:بچه نیع کاوه

 !فعال!میخریم دیخر میریم می،دارباشه-زد تو چشمش گفت: نکشویع نکهیبعد از ا چکاوک

وسط سالن بود  بایکه تقر یرفت...از کنار اسبِ بزرگ یزمزمه کرد و چکاوک به سمت خروج یخداحافظ رلبیز کاوه

یمنتظرش بود،چکاوک نشست و کامران ب نیرفت،کامران داخلِ ماش نییها پاگذاشت و دره بزرگو باز کرد و ازپله

 روشن کرد و راه افتاد. نویماش حرف

 بود. یاش انداخت،پربه صفحه ی،نگاهزنگ خورد لشیدستشو برد سمت ضبط که موبا چکاوک

 ؟یجانم پر-داد: جواب

 ؟یخوب زمیالو چکا،سالم عز-مکث بلند شد: یبا کم یپر یصدا

 ؟چخبر؟یخوب ،تویسالم مرس-

 ؟ییکجا ستیازت ن ی،خبریسالمت-

 !چطور؟یپر ستمیتهران ن-سمتِ کامران انداخت و گفت: یرچشمیز ینگاه چکاوک

 دارم برات! ییایبذار ب ،حاالگهید خبریعه،پس بگو رفتم د در،باشه چکا خانوم،ب-با خنده گفت: یپر

 

 نثارش کرد! یهم کوفت یکه باعث شد کامران متعجب نگاهش کنه و پر دیخند چکاوک

 ؟یاز من کرد یادیتو  شدهیخب حاال چ-خنده گفت: ونِیم چکاوک

 یلی،خیفتیمن م ادیمگه اصال تو  زنمیمن به تو زنگ م شهیهم شعوریب خب-لب نثارش کرد و گفت: ریز ییپررو یپر

 !یخر

 !کنمیفحشم بده،بعدا جبران م یهرچقدر دوس دار یباشه پر-کامرانو نگاه کرد و گفت: یرچشمیز چکاوک

همه  یخوب نمیفقط بب خواستمینداشتم م یجونم کار یچی! هدمی،اون برجِ اخم کنارته!فهمآهان-با خنده گفت: یپر

 ؟یکه ندار یروبراهه؟ مشکل زیچ
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 ازت! یست،مرسین یمشکل زمینه عز-با آه گفت: چکاوک

 فعال! بوسمتیباشه گلم،م-

 تو دستش فشار داد. لوی!قطع کرد و موبازمیخداحافظ عز-زد و با گفتنِ: یلبخند چکاوک

 ؟یندار اجیاحت یزیتو چ-:دیکوتاه نگاهش کرد و پرس کامران

 دارم! ازین زیزمیچ یچرا اتفاقا برا شام کل-فت:برگشت سمتشو گ چکاوک

 جوجه درست کنم! خوامیبرا شام م-تو کوچه و گفت: دیچیپ کامران

 م!بذار ایجلومو گرفت گفت برا شام الزان یکاوه اومدن یدلمه بذارم ول خواستمینه من خودم م-گفت: عیسر چکاوک

 ؟یدرست کن ایکاوه،از تو خواست الزان-:دیجلو فروشگاه پارک کرد و متعجب پرس نویماش کامران

 ؟ی،چرا تعجب کردآره خب-غنچه کرد و گفت: یلبشو کم چکاوک

 !شوادهی،پیچیه-جفت ابروهاشو باال داد و گفت: کامران

 قدمِ هم وارد فروشگاه شدن.شد و کنارِ کامران قرار گرفت و هم ادهیپ حرفیب چکاوک

 

که فکر  ییزایچ هیو بق ایکرد،تمام مواد الزان هیرو از همون فروشگاه تهداشت  اجیکه احت ییزهایتمام چ چکاوک

 منتظر کامران. ستادیا شخانیکه تموم شد کنارِ پ داشی،ِخرکنهیم دایپ اجیبهشون احت کردیم

کدوم  نهیدرآورد زنگ بزنه کامران بب لشویشد،موبایم یکم داشت عصبمعطل مونده بود و کم یهمونجور نیم چند

روبه  یآشنا بود لبخند یلیخ اشافهیکه ق یکلیپسر بلند قد و ه کیسرشو بلند شد، ییطبقه مونده که با صدا

 د؟ی،خوب هستسالم خانوم صدر احوالِ شما-چکاوک زد و گفت:

 م؟یشناسیم گرویما همد دیسالم ممنونم،ببخش-شک گفت؛ یبا کم چکاوک

 ،یفراموش کرد تویاو هم دوره تویدانشگاههم یعنیمعلومه، -دستاشو بغل کرد و گفت: پسر

 !ی...استاد مهدومارستانیب
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خوب  یمهر یآهان آقا-زد و گفت: یمصلحت ی،لبخندیمهر دیاومد،توح ادشی زیکم همه چکم چکاوک

 کار شدم.فراموش گهید دی،ببخشدیهست

 کارای،چچخبر ه،خبیچه حرف نیاشکال نداره،ا-پت و پهن گفت: یبود با لبخند یمیصم یلیکه لحنش خ پسر

 د؟یکنیم کاریچ جانیا د؟اصالیکنیم

 آخه! یآورد ریتوام وقت گ-تو دلش گفت: چکاوک

 ذره حالو هوامون عوض شه! هیمسافرت  میاومد ،یسالمت-پسره گفت: روبه

 ؟یستیتنها ن ن؟مگهیاومد-:دیگذاشت و پرس بشیدست راستشو تو ج پسر

 با همسرم اومدم! ستمینه تنها ن-لبخند زد: چکاوک

 ؟یکرد ؟ازدواجیجد-:دیکج شد و با تعجب پرس یپسره کم یهالب

 آره!-هاشو بازوبسته کرد و خالصه گفت:چشم چکاوک

 

 مزاحمتون نشم،خداحافظ! گهید بگذره،من،خوشیاوک-و گفت: دیکش یقینفس عم پسر

 بسالمت!-سرشو تکون داد و گفت: چکاوک

 به چکاوک انداخت و رفت. قیعم ینگاه پسر

تا کامران با چند دیها افتاد که دتو دستش تکون داد و نگاهش به سمت پله لشویو موبا دیبلند کش یپوف چکاوک

 !ادیم نییها پابه از پله سهیک

 باالخره اومد!-سرش چرخوند و گفت: یتو کاسه چشمشو

 تموم شدن؟ داتیخر-:دیبه چکاوک پرسچکاوک شد و انکار اخم داشت! با همون اخم رو کینزد کامران

 آره تموم شدن.-سرشو تکون داد و گفت: چکاوک
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 نیبود به کمک باربر بردن تو صندوق ماش ادیز میلیکه خ دارویفقط سرشو تکون داد و بعد از حساب کرد خر کامران

 کردند و باربر بعد از گرفتنِ انعامش رفت! یخال

بفهمه اون پسره که باهاش گرمِ  خواستیدلش م یلیکرد و خ شدیبه چکاوک که داشت سوار م ینگاه کامران

 که به توچه! دادیتو سرش ارور م یزیچهیو  دادیسوال کردن نم یبود،اما غرورش اجازه یصحبت بود ک

 و خودشم سوار شد و راه افتاد. دیرو صورتش کش یدست

 

... 

 

 !کردیود و از همون اول کاوه تو آشپزخونه بود و طرزِ درست کردنشو نگاه مب ادیز رشیآماده بود،پن ایالزان

 آمادست! گهید ساعتمیخب،کمتر از ن-به کاوه انداخت و گفت: یکرد،نگاه میفرو تنظ یدرجه نکهیبعد از ا چکاوک

 !مکنیتون مصدا امیم کنمیآماده م زویاستراحت کن من م کمیدستت درد نکنه،تو برو -زد و گفت: یلبخند کاوه

 !یباشه،مرس-درآورد و چشماشو بازوبسته کرد و گفت: بندشوشیپ چکاوک

 خواب آشپزخونه رو ترک کرد و به اتاق خواب رفت. یدوباره لبخند زد و چکاوک به قصدِ کم کاوه

 

 و کولرو روشن کرد. دیرو تخت دراز کش دیاتاق خواب شد و شالشو از سرش کش واردِ

 قرار داد که در باز شد و کامران وارد اتاق شد. رسرشیجفت کرد و ز هاشودست

 ظشیو با همون اخمِ غل دیبه صورتش زد اما کامران بدون توجه بهش اونطرف تخت دراز کش یلبخند چکاوک

 چشماشو بست!

 شده؟ ی؟طوریچرا اخم کرد-:دیبرگشت سمتشو پرس چکاوک

 !نه-تاه گفت:چشماشو باز کرد و سرشو به سمتِ چکاوک چرخوند و کو کامران
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متنفر  یعسلمردِ چشم نیچرا از ا کردیکامران بود و با خودش فکر م یِچشما یرهیبدون پلک زدن خ چکاوک

 ست؟ین

 آور بود!تعجب یخودش کم یبرا نینسبت به کامران نداشت و ا یحسِ بد چیه

 چون جونِ مادرشو نجات داده! دیکه فکر کرد گفت شا یکم

 یچ یابر-:دیبه فکرش زد که از چشمِ کامران دور نموند و پرس یداشته باشه!لبخند تونهینم یاگهید لِینه،دلیهم آره

 ؟یدیخند

 یاوسهو ب دیتنش رد کرد و چکاوکو کامل تو بغلش کش ریتکون داد که کامران دستشو از ز نیسرشو به طرف چکاوک

اون پسره که -:دیدم گوشش آروم پرس دادیفشار م نشیکه سرشو رو س یچکاوک کاشت و در حال یکوتاه رو گونه

 بود؟ یک یزدیتو فروشگاه باهاش حرف م

چرا کامران اخم کرده رو گرفت و  کردیبود تا چکاوک جواب سوالِ خودشو که با خودش فکر م یسوالش کاف نیهم

 خندش گرفت!

 ذاتِ حسادتم داشت! کمیمغرور  اریمردِ بس نیا پس

 

از خودش دور کرد،با  کمیشده بود بازوشو گرفت و  یز سکوتِ چکاوک کفرگرفت جوابشو نده،کامران که ا میتصم

 بود پسره؟ یک-:دینگاه به چشماش دوباره پرس

 !یشد و نگاهش کفر ترظیاخمش غل دیکرد نخنده اما نشد!...کامران که خندشو د یسع یلیخ چکاوک

تو ،نشو یعصب خبلهیخ-کامران بزور خندشو جمع کرد و صداشو صاف کرد و گفت: هیشاک یچشما دنِیبا د چکاوک

 !نیباهام،هم کردیم یپرسفقط احوال کردیم کاریاونجا چ دونمیبود،نم میادانشگاه هم دوره

 بخـ...-فقط نگاش کرد که چکاوک گفت: کامران

 کامرانو چنگ زد. یِکامران که رو *ل*ب*ش نشست،حرفش نصفه موند و دستش بازو یِ*ل*ب*ا*
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دستشو پشت گردنِ چکاوک گذاشت و خواست لبشو رو گردنِ چکاوک بذاره که درِ اتاق به صدا دراومد و  کامران

 شام! نیایداداش،زنداداش ب -کاوه بلند شد که گفت: یپشتش صدا

شد و شالشو برداشت و  ! بلندمیایاالن م-با حرص به دره بسته نگاه کرد و چکاوک از خدا خواسته با گفتنِ: کامران

 سرش کرد!

 و بلند شد. دیرو صورتش کش یدست کامران

 .دادینه شبو نشون م کیتو مچش نزد ساعت

 رفتند و به سمتِ آشپزخونه رفتند. نییها پاهم از اتاق خارج شدند و از پله همراه

 !خوردیم یجلوش بود و داشت دولوپ ایبزرگ الزان یکهیت هی کاوه

 تو گلوش! دیچپ نگاش کرد که غذا پرچپ کامران

 و جلوش گذاشت. ختیآب براش ر وانیل هی عیسر چکاوک

خودش،از اول رابطه یهم برا کیکوچ یکهیت هیتو بشقاب چکاوک گذاشت و  کهیت کینشست و  زیپشت م کامران

 نداشت،برعکس کاوه! یو ماکارون ایبا الزان یخوب ی

 اف به صدا دراومد!غذاشون تموم شده بود که اف تازه

 فت.ر یبلند شد و به سمت خروج "باشه؟ تونهیم یک یعنی"متعجب بهم نگاه کردند و کاوه با گفتنِ  تاشونهرسه

 

 .کردیکمالِ تعجب کامران هم کمکش م ،درزیبلند شد شروع کرد جمع کردنِ م چکاوک

توجهشو جلب کرد،متعجب شالشو رو  رونیاز ب ییبشوره که سروصداشد چکاوک خواست ظرفارو  زیکه تم زیم یرو

 !کردندیسرش مرتب کرد و از آشپزخونه خارج شد،دوتا مرد و دوتا زن که داشتند با کامران و کاوه خوش و بش م

-از خانوما چشمش به چکاوک افتاد و روبه کامران و کاوه گفت: یکیکه  کردیمتعجب فقط نگاشون م چکاوک

 د؟یکن یخانومو معرف نیا دیخواینم
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 چکاوک،همسرم!-گفت: گرفتیکه دستشو م یو در حال ششیبا نگاه به چکاوک اشاره کرد بره پ کامران

کم به خودشون اومدند و خانوما باهاش دست دادند و خودشونو ساناز رو اول تعجب دربرگرفت و بعد کمهمه یچهره

 کردند... یمعرف رایو الم

 یمعرف الدیکه خودشو م ی!...پسرخوردیتو دلش به حالشون غبطه م دیدیاونارو م یهایو شوخ یکه شاد چکاوک

چخبر -:دیروبه کامران پرس داشتیجلوش چندتا زردآلو برم یوهیکه از م یکرده کنار خانومش نشست و درحال

 ؟یروبه راه ،یکام

گفتم بهت اسم من  مون،هزارباردریو درد ب یکام-:دیبه سمتش پرت کرد و غر شویکیاز همون زردآلو  کامران

 !یرا انداخت یکامیکام یه هیکامران،چ

 نی،اآقا کامران دینکن-روبه کامران گفت: ذاشتیکه داخل بشقابش م یبرداشت و درحال الدیزردآلو رو از کنار م ساناز

 که االن پنجا بچه دورمونو گرفته بودند! رفتیاگه حرف تو مخش م

 اال خود ساناز که انکار واقعا حرفِ دلش بود! دندیبه سرفه افتاد و همه خند الدیم

 !یخفه نش ترواشیحاال -و گفت: الدیمحکم چنتا با مشت زد تو کمر م ریام

تش رو از دس یشدستیکرد و گرفت سمت کامران که اونم پررو پررو پ کهیتکهیت شویشدستیتو پ یهندونه چکاوک

 !نهیجون رو صورتِ کامران بشکم یچپ نگاش کنه و لبخندک چپگرفت که باعث شد چکاو

 

 هیبق شد؟اصالیچ نیایشما که قرار بود صبح ب-:دیکاناپه گذاشت و روبه جمع پرس یدستشو از پشت رو دسته کاوه

 کجان؟

 !شدیمیچ کردیشد از بس عجله کرد انکار اگه تا صبح صبر م نیا ریهمش تقص -کرد و گفت: الدیاشاره به م ریام

 فک کنم برا ناهار برسن! فتنیصبح راه م همهیبق

 !میبخور یسوخار یماه ایکنار در میناهار بر گمیمن م-گفت: رایسرشو تکون داد و الم کاوه

 !میکنارِ ساحل بخور میببر میتونیروهم ماصال صبحونه-کرد و گفت: دییحرفشو تا ساناز
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 ه؟یشما نظرتون چ-گفت: کردیقط نگاشون مفکر کرد و روبه کامران که ساکت ف یکم رایالم

 !یزن اول باس نظرِ شورتو بپرس-و گفت: رایالم یِزد تو بازو ریام

 هم رو لبِ چکاوک نشست! یرنگو لبخند کم دندیبلند خند رایو الم ساناز

 کنه! تیمیباهاشون احساس صم تونستیاما اصال نم دونستینم لشویدل

 بودند! نجایو مهرانم ا یخودش فکر کرد کاش پر با

 مزاحمش بشه! خواستیکار داشت و چکاوک نم یاما پر ومدنیحتما م گفتیم اگه

به راه بود عزم  هاشونازهیشب که همشون خم مهین کی کینزد نکهیشب به صحبت و خنده گذشت تا ا یهامهین تا

 خواب کردند.

 

.. 

 

 برقا رفت! هویبذاره شارژ که  لشویموبا خواستیخارج شد م سیاز سرو نکهیبعد از ا چکاوک

 ؟یچکاوک کوش-که کامران صداش کرد: ستادیسرجاش ا متعجب

 کنم! دایالبته اگه تختو پ نجامیا-کنه گفت: دایتختو پ یکیتو تار کردیم یکه سع یدرحال چکاوک

رد و با ک ریتخت پاهاش توهم گ کیو چکاوک نزد رهیتا بلکه بتونه دستِ چکاوکو بگ دیخودشو جلو کش یکم کامران

 کله رو تخت که نه رو کامران افتاد!

 چت شد؟-:دیو پرس دیآخِ کامران که بلند شد چکاوک آروم رو دستش زد و لبشو گز یِصدا

 برم عمل! دیفقط فک کنم با یچیه-دستشو از رو دماغش برداشت و گفت: کامران

 ؟یعملِ چ-:دیبا تعجب پرس چکاوک
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سمتِ خودش که  دشیکش هویبازوشو تو دستش گرفت  نکهیسمت چکاوک دراز کرد و بعد از ادستشو به  کامران

 دختر! یدماغمو داغون کرد ،خوییبایعمل ز-و کامران گفت: فتهیتو بغلش ب یباعث شد چکاوک تلپ

 یالک-و گفت: دیرو دماغش کش یدست دیدیعادت کرده بود و صورت کامرانو م یکیکم به تارکم گهیکه د چکاوک

 نشده! شیچیه ار،دماغتیبهونه ن

 گهیحاال د زمیخب عز لهیخ-گفت: دیکشیخودشون م یو رو داشتیکه پتورو برم یشد و درحال زیخمین یکم کامران

 !،بخوابیشدم،تو خوب ریمن بهونه گ

 آرامش گرفت! ییجورایگفتنِ کامران و انکار  زمیدلش غنچ رفت از عز چکاوک

ضربان قلبِ  زشیر یکامران نشست و بوسه یرو گونه ارادهیکامرانو تو دستش کوتاه فشار داد و لبش ب دست

 کامرانو باال برد!

 رو تجربه نکرده بود! یحس نیهمچ وقتچیبا خودش فکر کرد ه کامران

 مثل االن ضربانشو تند نکرده بود! کدومچیرو گونه و لبش نشسته بود اما ه یادیز یهابوسه

 باشه و چشماشو باز نکرد! یکرد عاد یسع

 دلخور شد! ییجورایاما  چکاوک

 نذاره! جوابیانتظار داشت کامران بوسشو ب انکار

 

هرحال چشماش داشت که مجال خواب نداشته باشه اما به الی،انقدر فکر و خکرد بخوابه یو سع دیکوتاه کش یآه

 گرم خواب شدن!

 

** 
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 در چشماشو باز کرد،چکاوک رو بازوش خواب بود و پتو از روش کنار رفته بود. یبا صدا کامران

رفت و به سمت در قدم  نییاز تخت پا دیپتورو روش کش نکهیو بعد از ا دیچکاوک کش رسریبازوشو از ز آروم

 برداشت.

 هام اومدن!بچه ،نییپا نیایداداش نم-گفت: دنشیبا د د،کاوهیباز کرد که کاوه رو د درو

 ساعت چنده؟-:دیو پرس دیرو صورتش کش یدست کامران

 ده! کینزد-گفت: شیبا نگاه به ساعت رو گوش کاوه

 !میایشد م داریخب تو برو،چکاوک فعال خوابه،ب لهیخ-سرشو تکون داد و گفت: کامران

 شده! یزیچ هیآخه داداش -گفت: عیوارد اتاق بشه که کاوه سر خواست

 مرجان هم باهاشون اومده!-من گفت:من یمتعجب برگشت سمت کاوه که کاوه با کل کامران

 !دیانکار خواب از سرش پر هویو  شدیگردتر نم گهیکامران د یچشما

 !نجایآوردتش ا ،عمداماستیمطمعنم کارِ س-گفت: دیکامرانو د هیعصب یکه نگاه متعجب و کم کاوه

 یاحترامیب ایدراز کنن  مشونیدرک و جهنم،فقط پاشونو از گل-:و گفت دیموهاش کش یال یدست یعصب کامران

 !شهیکنن بد م

 رفت. نییها پااز پله حرفیبلند شد و ب یپوف کاوه

 خواب بود.برگشت تو اتاق و رو تخت نشست،چکاوک خواب کامران

 کامران صداشو کم کرد،یم ییرو صفحه رونما یتوالت برداشت،اسم پر زیزنگ خورد،کامران بلند شد از رو م لشیموبا

 چکاوکو نوازش کرد. یو با انگشت شصت گونه دینشه و خودشم دوباره کنارش دراز کش داریکرد تا چکاوک ب

ود و ب ایکه چکاوک تو عالمِ رو فیدرآورد اما ح شویلبخند رو لبش نشوند و خم شد تالف شبشید نِیریش یبوسه ادِی

 !دینفهم
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** 

 ود!ب رهینگاه کامران بود که متعجب به درِ بسته خ دیکه د یزیچ نی،اولچشماشو باز کرد رونیاز ب ییسروصدا با

 شده؟یچ-:دیو روبه کامران پرس دیخودشو رو تخت باال کش یکم چکاوک

 !دونمینم-گفت؛ شدیکه از رو تخت بلند م یدر حال کامران

 اتاق خارج شدند.و همراه کامران از  دیتند پوشهم بلند شد و لباساشو تند چکاوک

فقط  هچاریو کاوه ب زدیبود و سرش داد م ستادهیکاوه ا یمرجان بود که جلو دنیکه د ینفر نی،اولرفتن نییپا هاروپله

 !کردینگاش م یعصب

 نجا؟یچخبره ا-:دیرفت و پرس ترکینزد کامران

من  زم،فقطیعز ستین یخبر-گفت: شدیکامران م کِیکه نزد یدرحال عیبزنه که مرجان سر یخواست حرف کاوه

 هان! ومدیم دیمن نبا گهیکاوه چرا م ،یکرد نکارویبدونم تو چرا با من ا خوامیم

نداره،اما  چکسیبه ه یکاوه کار-کرد و گفت: کردیبه چکاوک که متعجب نگاشون م یرچشمیز ینگاه کامران

، وگرنه نداشته باش میو زن و زندگبا من  یدم،کاریباره که دارم جلو همه بهت هشدار م نیآخر نیحواستو جمع کن ا

 که! یدی! فهمینیبیبد م

بد روبه کامران و چکاوک  یبا نگاه مایبزنه که س یکامران گرفت و خواست حرف یاشارشو جلوانگشت یعصب مرجان

 از اتاقا! یکیو برد داخل  دیدست مرجانو کش

 چشماشو محکم روهم فشار داد و برگشت سمت چکاوک اما نبود! کامران

 !و به کاوه نگاه کرد که کاوه با اشاره بهش فهموند رفته باال دیکش یپوف

 نما؟یس نیچتونه؟ نکنه اومد هیچ -سرشو تکون داد و روبه جمع که انکار پکر بودند گفت: کامران

 که همشون خندشون گرفت! رخندهیزد ز الدیم

 یچطور-گفت: کردیکه بغلش م یو در حال کامران شد کِیاز همه با اون جور بود،نزد شتریکه کامران ب مهرداد

 داداش؟
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 که! ینیبیم-آروم زد رو شونش و با آه گفت: کامران

 !آوردمیمرجانو نم وقتچیه یازدواج کرد دونستمیواال من اگه م-تکون داد و گفت: نیسرشو به طرف مهرداد

اما  زهیریزن باالخره زهرشو م نیا ،ومدیخودش م شیآوردی،توام نمکه شده هیاشکال نداره کار-گفت: لیمیب کامران

 !چهیپیازدواج کردم هرروز به پروپام م دهیفهم ی! از وقتدونمیکجا نم

 

 غلط کرده،-با اخم گفت: مهرداد

 !کنهیهم حسادت م مونهیبکنه،فعال هم پش تونهینم یکار

 برام ارزش نداره!سرسوزنم  یبه اندازه گهیز،دیچبفهمه تموم شده همه خوادینم-پوزخند زد: کامران

 م،یکن کاریچ مینیبب مینیبش میال،بریخیب-دستشو دور گردنش انداخت و گفت: مهرداد

 ؟یخورد صبحونه

 نه!-سرشو تکون داد: کامران

 نه بذار برم چکاوکم صدا کنم،اونم صبحونه نخورده!-خواست ببرتش سمت آشپزخونه که کامران گفت: مهرداد

 ها عقب گرد کرد.رو لب کامران نشست و  به سمت پله یحوالش کرد که لبخند یچشک مهرداد

 

** 

 

 !سهیاحساس کرد تحمل نداره اونجا وا دیکامرانو مرجانو که د بحث

 به سمت حموم رفت. میها باال رفت...وارد اتاق شد و مستقتند از پلهکرد و تند گردعقب

 کر نکنه!ف یچیکرد به ه یسع یلیحالش جا اومد و خ یکم ستادیدوش که ا ریز
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 کننده بدن شست.کننده زد و بدنشو کامل با نرمنرم موهاشو

چکاوک بلند شد و  دنِیدور تنش حلقه کرد و از حموم خارج شد،کامران رو تخت نشسته بود که با د حولشو

 رفت. کشینرد

 میبر یای،نمها منگرسنمه-که کامال محو بود گفت: یو با لبخند ستادیروبروش ا ساد،کامرانیسرجاش وا چکاوک

 صبحونه!

 !میچرا بذار لباسامو بپوشم بر-سرشو تکون داد و گفت: چکاوک

 کنارِ *ل*بِ چکاوک زد. یچشماشو بازوبسته کرد و *ب*و*س*ه*ا* کامران

 

هلش داد عقب و از کنارش گذشت،به سمت چمدون رفت و لباساشو برداشت،برگشت سمت  یبا دست کم چکاوک

 رون؟یب یبر یخواینم-اوک بود و گفت؛کامران که تمام نگاهش به چک

 رون؟یبرم ب دیچرا با-:دیراستشو باال داد و پرس یابرو کامران

یمثال اسمم شوهره! اتاقو ترک کرد و چکاوک ب-:زدیلب غر م ریکه ز ینگاش کرد که کامران در حال یعصب چکاوک

 نثار کامران کرد. یاوونهیزد و د  قیعم یلبخند اراده

ه کننده بنرم ینم داشت،با شال محکم باال سرش جمع کرد و کم کمید،یتنش کرد و موهاشو سشوار کش لباساشو

 کاریچ گهیزود باش د-دست و صورتش زد و خواست از اتاق خارج بشه که کامران دوباره وارد اتاق شد و گفت:

 !یتو،مردم از گشنگ یکنیم

 شکمت باش!تو فقط به فکرِ -گفت: رلبیلبشو کج کرد و ز چکاوک

 بگو! ؟بازیگفت یچ-:دیپرس زشدهیر ییهاکه با چشم دیشن کامران

 کنار کامران گذشت و از اتاق خارج شد. ،ازیچیو با گفتنِ ه دیرو شالش کش یدست چکاوک

 هم پشت سرش از اتاق خارج شد و درو بست. کامران
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تو اتاق،آره من فقط به فکر شکمم،پس بهت  یگفت یچ دمایشن-رفتن که کامران گفت: نییها پاهم از پله همراه

 جز خوردنِ خودت نداشته باشم! یگهید یچاره دیگرسنم نذار در اون صورت شا وقتچیه دمیهشدار م

هاشو به سمتِ آشپزخونه تند گرد شده نگاش کرد که کامران با باال بردنِ جفت ابروهاش قدم ییهابا چشم چکاوک

 کرد و چکاوک هم پشتش.

 جمعن! اطیحدس زد که همشون تو ح تونستیو م ومدیم اطیاز ح یادیز ینبود،اما سروصدا الیو تو یکس

کره مربا به سمتش  یلقمه هینشست که کامران  خوردیصبحونه م یکنار کامران که داشت دولپ چکاوک

 که کامران دستشو عقب برد و اشاره کرد به دهنش! رهیگرفت،چکاوک دستشو دراز کرد ازش بگ

 شد ودهنشو باز کرد! ترکیمحو رو لبش ظاهر شد و نزد یلبخند کچکاو

 

 کهیخالِ کوچ یرهی،کامران خبهش زد یلقمو تو دهن چکاوک گذاشت و چکاوک چشمامو باز کرد و لبخند کامران

 بودمش! دهیچه جالب اصال ند-کنار لب چکاوک شد،با خودش گفت:

 که ... رهیلقمه رو هم بگ نیدوم خواست

 !نیکنیم لیبه زوجِ خوشبخت،صبحونه مبه-

 یتمام کنارشون نشست و درحال هییبود نگاه کردن و مرجان با پررو سادهیمتعجب به مرجان که باال سرشون وا هردو

 گرسنمه! یالبته خوب شد،چون منم صبحونه نخوردم و االن حساب -گفت: گرفتیکه برا خودش لقمه م

 کرد و دست مشت شدشو تو دستش گرفت! هیعصب یلیخ دیفهم شدیبه کامران که م ینگاه چکاوک

گرفت  میاز اخمش باز شد و تصم یبه دست چکاوک که محکم دستشو گرفته و صورتِ آرومش کم ینگاه کامران

 نام مرجانو اصال حساب نذاره!به یباشه و موجود الیخیمثل چکاوک ب

ه بد ب یو فقط تو حال خودشونن با نگاه دنینم تیاهماصال بهش  دید یموفق شده بودند،چون مرجان وقت هردوشون

 جفتشون آشپزخونه رو ترک کرد!
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ها که با اون همه اسرارِ کامران برا موندش ترکش کرد نه به حاال که خودشم مشخص نبود!نه به اون موقع یبرا قصدش

 باور کنه کامران فراموشش کرده! خوادیبعد از چندسال برگشته و نم

 وار عاشقش بود! ونهید شیکه چندسال پ هیمرد هیتو زندگ  گهید یکیوجود  تنها دردش االن

 

 رفت. اطینثار خودش کرد و به سمت ح یلعنت

 یمحلیتو کارات دخالت کنم اما بنظرم بهش ب خوامینم-بعد از خروج مرجان از آشپزخونه روبه کامران گفت: چکاوک

 !شهیبدتر م یواکنش نشون بد یشه،هرچیم الیخیخودش ب یکن

رامون کنه ب جادیمزاحمت ا خوامی،فقط نمرفتاراش ستیاصال برام ن-گفت: شدیبلند م زیکه از پشت م یدر حال کامران

 !ستیبود و نبودش برام سرسوزنم مهم ن ن،وگرنهیهم

 چه اندازه حرفاش به دل چکاوک نشست! دیبعد از گفتنِ حرفاش از آشپزخونه خارج شد و نفهم کامران

 یصبحانه و شستن ظرفا زیرو لبش نشسته بود بلند شد و شروع کرد به جمع کردن م ارادهیکه ب یندبا لبخ چکاوک

 !فیکث

 شلیها رفت و ازشون باال رفت،وارد اتاق شد و به سمت موباکه تموم شد از آشپزخونه خارج شد و به سمت پله کارش

 داشت. یاز پر کالسیرفت،دوتا م

 براش تنگ شده بود. یباهاش صحبت نکرده بود و دلش حساب روزیبه مادرش زنگ زد،از د اول

 دلش آروم گرفت. یبا مادرش صحبت کرد و کم یکل

 زنگ زد! یخود پر رهیتماس بگ یبا پر خواستیقطع کرد م نکهیاز ا بعد

 بهت زنگ بزنم! خواستمیاالن م نیبجون خودت هم-سبزو لمس کرد و جواب داد: یبا لبخند دکمه چکاوک

 تو؟ دوبار بهت زنگ زدم! یدیجواب نم ،چراشعوریجون عمت ب-کرش کرد: یپر غیج

 ایخب!حاال ب دمینشن یخب پر هیلیخ-از گوشش دور کرده بود دوباره دم گوشش گذاشت و گفت: لویکه موبا چکاوک

 انکار چخبره! زنهیم میغیمنو بزن! چه ج
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بزنم  امیتا اونجا بدوئم ب نجایاز ا ،حقتهیدیمکه جواب منو ن یچ یعنی،چکا منو سگ نکنا-دوباره داد زد: یپر

 پررو! دهیچش سف یولوردت کنم دخترهله

و ت یکنیم وونهیمتوجهِ زنگت نشدم خب،د گمیبابا م-بلند گفت: یپوف دنِیرو تخت نشست و با کش چکاوک

 !هیآدمو،دردت چ

که  ییدردم تو-گفت: رفتیبازم ولوم صداش باال م یآروم باشه ول کردیم یکه سع یو درحال دیکش یقینفس عم یپر

 احمق! یشیخاله م یدار یخاک تو مخت خبر ندار

 ،بگو،گمشویکرد ،غلطیگیدروغ م-:دیکش غیج هویکرد و  لیتحل هیرو تجل یتو ذهنش حرف پر هیچند ثان چکاوک

 توروخدا بگـ... ی،پریگیجون خودم،مرگ من راس م

 ضمیآخه مگه مر قه،خبیچکا خفه شو دود یرینم-داد زد: یکه درآخر پر زدیوروره جادو فک م نیع یجوریهم

 دروغ بگم بهت،امروز صبح جوابشو گرفتم!

 قربونش برم من،چند وقتته؟ ی،الهباشه داد نزن ضرر داره برا بچه-جا کرد و گفت:تو دستش جاب رویگوش چکاوک

 تازه دوماهم شده!-تر شده بود با لبخند گفت:که آروم یپر

 پسر! ایبچت دختره  دادمیم صیتشخ عیسر افتیق ،ازیپر دمتیدیکاش م-ذوق زده گفت: چکاوک

 نثارِ چکاوک کرد که خودِ چکاوک هم خندش گرفت! یبا خنده زهرمار یپر

 .ستادیصحبت کردند و بعد از قطع تماس چکاوک بلند شد وضو گرفت و به نماز ا ساعتمین کینزد

 

 اتاق برخورد کرد، یشهیآروم به ش یزیچ هینمازش بود که  یآخرا

نمازش که تموم بشه دوباره اون اتفاق تکرار شد و چکاوک متعجب چادر به سر بلند شد و به سمت پنجره  تا

 !ستادهیپنجره ا نییکامران پا دیرفت،بازش کرد که د

 باال؟ ییایچرا نم ه؟یچ-براش تکون داد که چکاوک با لبخند گفت: یچکاوک دست دنِید با

 !مییایدر ن،کنارییپا ایب-:ها دستشو رو گوشش گذاشت و روبه چکاوک گفتبچه ادِیز یاز سروصدا کامران
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 باشه االن!-سرشو تکون داد و گفت: چکاوک

 شویآبنازک سرخ یتو اتاقو چادرشو درآورد و تا کرد و همراه جانمازش داخل چمدانش گذاشت و مانتو برگشت

ها زد شارژ از اتاق خارج شد،خواست از پله لشویموبا نکهیتب کرد و بعد از ارو سرش مر دشویو شال سف دیپوش

 بره که با مرجان روبرو شد. نییپا

بازوشو گرفت که  یبود که مرجان به تند دهیپله هم نرس نیبهش از کنارش رد شد اما پاش هنوز به اول تیاهمیب

 ؟یشد ونهی،دچته-کرد و گفت: یچکاوک اخم

مغزِ  یخوب تونست یلیخ ،چونیتر از منکه معلومه تو عاقل ینجوریا-د،بازوشو ول کرد و گفت:ز یپوزخند مرجان

 ثبت بشه! نسیتو کتاب گ دیکارت با نی،اسمت خودت شیو کشوند یشوهر منو شستشو داد

و االنم اصال  دیکنم که شما از هم جدا شد یادآوریمجبورم  یول دیشوهر تو؟ ببخش-زد و گفت؛ یشخندین چکاوک

 !شیداشتیمبرا خودت نگه یداشت اقتیو ل شیخواستیاگه انقدر م !نمتیدورووره شوهرم بب ادیخوشم نم

ت دستاش مش تیلجش گرفته بود و از عصبان گفتیکه چکاوک م یتلخقتیحق یتیبه واقع ایها که از حرف مرجان

 یبقول خودت،پاتو از زندگ-فت سمتش و گفت:بزنه که چکاوک دوباره انگشت اشارشو گر یشده بود خواست حرف

 نباش! میشوهرمو زندگ کیرون،نزدیمن بکش ب

 !گهیخفه شو د-چکاوک محکم هل داد و داد زد: ینهیتحمل نداشت از س دیکه د مرجان

ها افتاد و سقوط کرد و دستش حرفش تموم نشده بود که چکاوک نتونست تعادلشو حفظ کنه و از پشت رو پله اما

که از گلوش ناخودآگاه  یابرخورد کرد و با آخِ خفه نیمحکم با زم شیشونیپله پ نیبند نشد رو آخر جاچیاصال به ه

 شد! اهیخارج شد چشماش س

 

 !ها بهتش زد بودپله یباال مرجان

 حقش بود!-رو لبش نشست و زمزمه کرد: یکه گذشت ناخودآگاه لبخند کمی

 بد بهش رد شد و وارد اتاق شد! یرفت و از کنار چکاوک با نگاه نییها پااز پله عیسر

 گذاشت! شیشونیو دستشو رو پ دیتخت دراز کش رو
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.. 

 

 الیاز کنارشون گذشت و به سمت و وانیو ک الدیم یکردنِ چکاوک بدون توجه به چرت و پرتها ریمتعجب از د کامران

 خیها افتاده بود مپله نییکه شد نگاهش رو چکاوک که پا ییرایگذشت و وارد پذ یپاتند کرد، وارد که شد از ورود

 !ستادیشد و احساس کرد قلبش ا

 ،شونش گرفت و به سمت خودش برگردوندش د،ازیزمزمه کرد و به سمتش دوئ رلبیز ییخدا ای

 پرخون بود! نیزخم شده و دورش کبود و زم شیشونیپ

 شده؟ ی،چخدا بد نده-مرجان از پشت بلند شد: یکرد و بلند شد،قدم اولو که برداشت صدا بغلش

رفت.چکاک رو  نشیخارج شد و به سمت ماش الیاز و عیبست و بدون جواب بهش سر تیچشماشو از عصبان کامران

درو باز کرد و با خداقل سرعت  موتی،خودشم سوار شد و راه افتاد،با رخوابوند و درو بست نیماش عقبیرو صندل

 روند!

 !دیدوئ یو به سمت در ورود دیشد،چکاوک رو تو آغوشش کش ادهیتوقف کرد و پ مارستانیب یجلو

 رو رو برانکارد خوابوند! هوشیآورد و کامران چکاوک ب یبرانکارد عیسر دنشیکه شد پرستار با د وارد

 شده؟ یچ-:دیتو اتاق پرس بردشیکه م یالدر ح پرستار

 ها افتاده!از پله-بود خالصه گفت: دهیکه تمام نگاهش به چکاوک رنگ پر کامران

 بد به کامران انداخت و از اتاق خارج شد بره دکترو خبر کنه! ینگاه پرستار

 

.. 
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 تو سرش! دنیکوبیحالت تهوع داشت و انکار از تو هاونگ م 

 !کردیداشت صداش م یکیو انکار  شدیاز زور درد باز نم هاشچشم

 درد دارم!-خشک شدشو بزور از هم باز کرد و بزور گفت: یلبها

 

 شهیخانومم به هوش اومده درد داره،م-گفت: شونیکیرفت و روبه  یو بلند شد،به سمت بخش پرستار دیشن کامران

 آروم شه! کمی دیبهش مسکن بزن

داخل سرمش زد که باز  یو تکون داد و همراه کامران به سمت اتاق چکاوک رفت،مسکناز پرستارا فقط سرش یکی

 رفت! ایچکاوک به عالم رو

ها سرخورده داشت چرا از پله نکهیکنارش رو تخت نشسته بود و دست راستِ چکاوک تو دستش بود،فکر ا کامران

 !کردیم شونهید

کامران و چکاوک و  هییهویشدن  بیو همشون از غ دادینم کسوچیو اون جواب ه خوردیپشت سرهم زنگ م لشیموبا

کار اون بوده وگرنه معلوم  دیفهمیکامران نم آوردیکه شانس م یها نگران بودند اال مرجان،مرجانپله نییپا ادِیخون ز

 !ومدیسرش م یینبود چه بال

نگران  ییهاکامران بود که با چشم دیکه د یزیچ نیبهتر شده بود،اول یکه چشماشو باز کرد کم نباریا چکاوک

 بود! اشرهیخ

 .شده؟یچ-زد: لب

 تیشونی،پیها افتادکه از پله شدیاز تو بپرسم چ خوامیم زم،منیعز دونمینم-:دیدستشو فشار داد و پرس کامران

 ضربه خورده!

اومد،جروبحثش با مرجان و هل  ادشی زیکه گذشت همه چ هیچشماشو محکم رو هم فشار داد و چند ثان چکاوک

 دادن مرجان!

 توام،یب خواستی،من از اولم دلم نمتهران میبرگرد-گفت: کردیباز کرد و روبه کامران که منتظر نگاش م چشماشو

 !یمجبورم کرد
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 شده؟یچ یبگ یخواینم-دستشو فشار داد و گفت: کامران

ها بحثم شد و اون هلم پله یبا مرجان باال-درهم گفت: ییکه سرش درد گرفت و با اخمها دیکش یقیعمنفس چکاوک

 داد!

 خون! یحرف چکاوک بس بود که کامران تا مرز جنون بره و چشماش بشه کاسه نیهم

 !شه دهیمشت بشه و دندوناش روهم سائ دستش

 االن و با گفتنِباهاش برخورد کنه،بلند شد  یجد یلیداشت خ میتصم نباریاز حد گذشته بود و کامران ا گهید مرجان

تماس  سیلطفا با پل-رفت،با اشاره به تلفن به پرستار گفت: یپرستار ستگاهیاز اتاق خارج شد و به سمت ا گردمیبرم

 !دیریبگ

 تو اتاق! نایب دیو بگ دیریتماس بگ سیازتون خواهش کردم با پل-متعجب نگاش کرد که کامران دوباره گفت: پرستار

 زمزمه کرد و کامران با گفتنِ تشکر ازش دور شد. یاهسرشو تکون داد و باش پرستار

 

 از جاش بلند شه که کامران وارد اتاق شد. کردیم یسع چکاوک

 ؟یدرد دار-:دیپرس کردیکه کمکش م یسمت رفت و در حال به

 نه! ادیکم،زی-سرشو تکون داد: چکاوک

 یاهیو چشماش س جیکه سرش ک ستادیا دنشونیکفشاشو جلو پاش گذشت و چکاوک بعد از پوش کامران

 کامران رو فشار داد و چشماشو بست. یِرفت،محکم بازو

 رفت. ییبعد حالش بهتر شد و به سمت دستشو هیچندثان

رو سرش مرتب  شویخورده بود، دست و صورتشو شست و روسر زیر یهینبود و فقط چهارتا بخ قیعم ادیز زخمش

تو اتاق با تعجب به کامران نگاه کرد که کامران با اشاره بهش  سیپلدونفر  دنیخارج شد،با د ییکرد و از دستشو

 زم،یعز ایب-گفت:

 !سیبنو تتویشکا
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 ؟یتیچه شکا-:دیشده پرس جیک چکاوک

-:دیروبه چکاوک پرس سایاز پل یکینه،یبه طرفش رفت و دستشو گرفت،به سمت تخت برد و کمکش کرد بش کامران

با  زویچهمه دیتونیها هل دادند، شما مکردند و ادعا دارند شما رو از پله تیشکا یجمالهمسرتون از خانم مرجان

 برامون؟ دیکن فیتعر اتیجزئ

بله و تمام ماجرارو گفت و کامران هم تمام -گفت: سیکامران روبه پل یهابه چشم قیعم یبا نگاه چکاوک

 مزاحتمهاشو اضافه کرد!

 .رفتند الیهمراهشون به و سایمرخص شد و پل چکاوک

 

 !فتهیب یاتفاق هیقراره  کردینگران بود و همش حس م یلیخ چکاوک

 شه؟یم یکامران بنظرت چ-و چکاوک در نوسان بود گفت: ابونیخ نیکامران که چشمش ب روبه

ان نگر زم،تویعز شهینم یچیه-نگرانش دستشو گرفت تو دستش و گفت: یهاچشم دنِینگاهش کرد و با د کامران

 حسابشو بذازم کف دستش! گهید نبارینباش طرف من مرجانه و ا

 !شدیآروم باشه اما نم کردیم یسع یلی،خو چشماشو بست دیکش قیعم ینفس چکاوک

 بهش! دادیو سردردش هم مجال نم زدیشور م دلش

زدند و کاوه که بشدت نگران بود به سمت کامران  رونیب الیهم پشتش همه از و سیشد و پل الیکه وارد و کامران

 تویگوش ن؟چرایداداش؟شما کجا رفت نجایچخبره ا-:دیمتعجب از کامران پرس سیپل نیماش دنیپاتند کرد و با د

 ؟یدیجواب نم

 !یفهمیتو،م میبر-سرشو تکون داد و گفت: کامران

 کرد! شونییاشاره کرد و به سمت داخل راهنما سهایبا دستش به پل بعد

چخبره -:دیاز موضوع خبر نداشت، مهران جلو رفت و روبه کامران پرس چکسیدر جمع بودند و ه یجلو همه

 کامران؟
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 مرجان کجاست؟-:دیپرس کردینگاهشون م جیکه مثل همه ک مایفقط کوتاه نگاهش کرد و از س کامران

 مرجان کو؟ دمیازت پرس-نزند که کامران داد زد: یحرف مایس

کامران و چکاوک با اون سر باند خوردش و مامورا،با  دنیبزنه که مرجان از اتاق خارج شد و با د یحرفخواست  مایس

 خبر شده؟کامران،چه نجامیمن ا-پوزخند گفت؛

 

 ؟یخانم مرجان جمال-:دیمرجان رفت و پرس کینزد شونیکیاشاره به مامورا کرد و  کامران

 خودم هستم!-سرشو تکون داد و گفت: مرجان

 د؟یایهمراه ما ب دیکردند،با تیکامران ستوده ازتون شکا یآقا-گفت: رمامو

 مرجان پر از نفرت شد! یهاشدند و چشم رهیمتعجب به کامران خ همه

 شو! الیخی،بیکه عاقل بود ه،تویکامران چه کار-دخالت کرد: مهران

 !دشیلطفا ببر-بدون توجه به مهران روبه مامورا گفت: کامران

 ه؟یچرا انقدر عصب نجا؟داداشیچخبره ا-:دیشد و از چکاوک پرس کینزد کاوه

 نگرانم! یلی،من خکاش منصرف شه-نگاهش کرد و گفت: یبا نگران چکاوک

 بگو! شدهیآخه چ-:دیپرس یعصب کاوه

پرازخشم سمت مرجان که دستبند به  یمزاحمت و هل دادن مرجان رو گفت که کاوه با نگاه یتمام ماجرا چکاوک

عقب که مهران متعجب  دیداشت کامران رو قانع کنه رفت و از بازوش کش ید به سمت مهران که سعدستش بو

 !یکنیم ینجوریشه بعد تو ا الیخیب کنمیم یکاوه،من دارم کامرانو راض یکنیم کاریچ-گفت:

 رسمأ سفر شمال کوفتمون شد،لعنت بهت مرجان!-و گفت: دیداخل موهاش کش یدست کاوه

پرونده باهاشون تا  لیتکم یو برا سایکه مرجانو بردن کامران هم دست چکاوک رو گرفت و به خواست پل مامورا

 رفتند. یکالنتر
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 هم پشتشون رفتند. وانیو ک الدیو م ریو مهران و ام کاوه

ن که چرا مرجا کردندیم نیجنیس مارویس دونستندیتو خونه موندند و همشون که اخالق گند مرجان رو م خانوما

 روهم با خودش آورده!

 

رو  یخوشبخت اقتیکامران ل کهیاصال خوب کردم،اون مرت-آخرش داد زد: زدینفس مهم که از حرص نفس مایس

 کردم اما اون انکار آدم نبود،احساس نداشت! ینداره،بعد از مرجان اون همه بهش خوب

 !نمیشیبشه،من سرجام نم الیخیمرجانم ب اگه

 ها چتونه،چرا خشکتون زده!-:دیغر مایمتعجب بهم نگاه کردند که س اتیو آناه رایو الم ساناز

 حرف بلند شد و به سمت اتاق رفت و درو با حرص و محکم بازوبسته کرد. نیاز ا بعد

 !گفتیم ییزای،چه چکرده یرسما قاط مایس نیبابا ا-و گفت: دیمحکم کش یپوف رایالم

 !.میگردبگم بر ادیب ریاز دماغمون درآوردند بابا، ام-گفت: کردیکه کوسن رو بغل م یبه کاناپه داد و درحال هیتک ساناز

فر س نیا-کرد و گفت: دییبود حرفاشونو تا وانیک دِیدختر جدکه تازه به جمعشون اضافه شده بود و دوست تایآناه

 اصال به دلم نبود!

 ور شدند.خودشون غوطه یتو فکراتا هرسه نیو ساناز سرشون و تکون دادند و بعد از چند م رایالم

شب مرجان تو بازداشتگاه  کیروز و  کیپرونده رو امضا کرد و  یپا ریمهران و ام یهابدون توجه به دخالت کامران

 بود!

 شد! دییتا زیچفرستاده شد و همه یقانونیچکاوک به پزشک صبح

 د!بو رممکنیاما غ ادیمرجان ادب بشه،حساب کار دستش ب خواستیفقط م خواستینم یچیداد،هینم تیرضا کامران

 کامرانو گرفتند و قرار شد مرجان آزاد بشه! تیو چکاوک با خواهش و تمنا رضا مهران
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که با تو بازداشتگاه  یبا مرجان صحبت کنه،مرجان خواستیو خودش م الیاز کاوه خواست چکاوکو ببره و کامران

 بود بلکه هزاربرابر هم شده بود! دهینه تنها نخواب اشنهیموندن ک

 

 روشن کرد و با نگاه به چکاوک پکر راه افتاد. نوینشست و متفکر به جلو نگاه کرد،کاوه ماش یرو صندل چکاوک

خرد شده و  کردیولوم آهنگو کم کرد...احساس م یروشن کرد که چکاوک به سمتش برگشت و کم نویماش آهنگ

 ناراحت بود! یلیخ

 کامران خواستیخوب بود اما چکاوک اصال دلش نم یلیبراش نداشت،کامران خ یموجه لیبود،دل ریگکامران هم دل از

هم که مشخصه کامرانو  ینجوری،انداره یمرجان که قصد بد کردیخودش فکر م کرد،بایرفتار م یبا مرجان اونجور

 با کامران! شیبعد از چکاوک برگرده سر زندگ دیدوست داره،شا

 کرد آروم باشه! یرو گلوش نشوند اما سع یفکر بغض بد نیا

 داد. هیتک یصندل هیبست و سرشو به پشت چشماشو

.. 

از  ماینگاه کرد که باالخره مرجان همراه مهران و س یو دوباره و هزارباره به در خروج دیموهاش کش یال یدست کالفه

که مرجان با تکان سر به سمت کامران  گفت ییزایچ هیخارج شدند،مهران با چشم به کامران اشاره کرد و  یکالنتر

 داده بود رفت. هیتک نشیکه به ماش

رنگشو  یاقهوه یموها خواستیکامران دلش م داشتیکه مرجان به سمتش برم یو با هرقدم ستادیصاف ا کامران

 بکشه که از ته کنده بشه! یو جور رهیبگ

 ؟یکارم داشت-و با پوزخند گفت: ستادیکامران ا یجلو مرجان

 سوار شو!-اشاره کرد و گفت: نیبه ماش یعصب یبا نگاه رانکام

 رو لب مرجان نشست و جفت ابروهاش باال رفت. یلبخند

 روشن کرد و منتظر شد سوار شه. نویبدون توجه به لبخندش سوار شد و ماش کامران
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 دور زد و نشست. نویبا همون لبخند رو لبش ماش مرجان

 

 ششیبدون آرا یافهیکه به ق یو در حال دیکش نییپا نویماش نهیینگاهش کرد و راه افتاد،مرجان آ یرچشمیز کامران

 !یاالن همراهِ من دوننیخانوم کوچولوتون م-:دیروبه کامران به تمسخر پرس کردیبا انزجار نگاه م

 ؟یخوایم یچ-:دیبدون جواب به متلکش خونسرد و خالصه پرس کامران

 منظورتو! فهممینم-زد و گفت: یاما خودشو به خنگگرفت منظورشو  مرجان

نظورم م یفهمیخوب م میلیخ-گفت؛ داشتیکه از پشت کتشو برم یداشت و در حالنگه ابونیکنار خ نویماش کامران

 !یگورتو گم کن یخوایم ه،چقدریچ

اما  یتو بازداشتگاه بمون نایاز ا شتریهرچند حقت بود بذارم ب-کتش خارج کرد و دوباره گفت: بیچکشو از ج دسته

بحالت باز  ی! اما وایشرتو کم کن یبر دمیکه ندادمو م تویمبلغ مهر ستم،االنمین وجدانیخوشبختانه من مثل تو ب

 !زنهیم غتیکه هردفعه ت ادتو تو و اون داداش معت دونمیاونوقت من م داشهیسروکلت پ

داداش معتاد بدبختم که -گفت: دادیتوهم فشار مکه دستاشو  یرو لبش نشست و در حال قیعم یپوزخند مرجان

 مفت چنگ زنت! نجا،توامیبرم از ا خوامیبده م مویباشه پول مهر یمرد، ول شیپ سالهی

داشت رو دسته چک نوشت و داد باز نگه یاهیثان یدهن مرجانو برا یکه به آن یزد و مبلغ یشخندین کامران

 شو! ادهیپ-گفت: ترعیبزنه که کامران سر یرو لبش نشست و خواست حرف یدستش،مرجان لبخند

 گرفت و دور شد. نویگاز ماش عیشد و کامران سر ادهیگذاشت و بدون نگاه به کامران پ فشیچکو داخل ک مرجان

 

.. 

 

 ؟هیبقپس کجان -:دیروبه کاوه پرس نشستیکه رو کاناپه م ینبود، چکاوک در حال کسچیخونه که شدند ه وارد

 !گردنیشب برم رون،تایحتما رفتن ب-هم روبروش نشست و گفت؛ کاوه
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 یصبحونه درست حساب-انداخت و گفت: دادیظهر رو نشون م کی کیکه نزد یویبه ساعت کنار ت ینگاه چکاوک

 !م،گشنمهیهم نخورد

 !فتمیآره منم االن از ضعف پس م-حرف چکاوک سرشو تکون داد و گفت؛ دییهم در تا کاوه

 میپسر نخند،ما پسرا گشنه بش هیبه احساس پاک  وقتچینخند زنداداش،ه-گفت: تیکه کاوه با جد دیخند اوکچک

 شکممون! شهیو تنها عشق و فکر و ذکرمون م رهیم ادمونی زیچهمه

 

 بذارم! یناهار چ نمیحاال بخند زنداداش من برم بب-چکاوک قهقهه زد که خود کاوه هم خندش گرفت و گفت: نباریا

 باال! رمیم ره،منیبگ رونیبه کامران زنگ بزن از ب-بلند شد و گفت: چکاوک

 !هیآررره،فکر خوب-دوباره رو کاناپه ولو شد و گفت: کاوه

 تماسو لمس کرد. یکامران مکث کرد و دکمهخارج کرد و رو اسم داداش بشیاز ج لشویموبا بعد

 توالت نشست، زیم یخارج کرد و روبرو وارد اتاق شد و درو بست، شال و مانتوشو از تنش چکاوک

 !موندیم شیشونیرو پ هیبخ یجا د،حتمایکش شیشونیرو پ یدست

 رفت و وضو گرفت. سیو بلند شد،به سمت سرو دیکوتاه کش یآه

 بود اما تا اومدن کامران وقت داشت نمازشو بخونه. گرسنه

 

.. 

 

 غذا وارد خونه شد، یهاسهیک با

از رو کاناپه بلند شد و به سمت  عیکامران اونم با غذا چشماش برق زد و سر دنیلم داده بود با د یویجلو ت کاوه

 کامران رفت،
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 از دستش گرفت و به سمت آشپزخونه پرواز کرد. هاروسهیک

 چکاوک کجاست کاوه؟-:دیپرس کردیکه کتشو از تنش خارج م یتکون داد و در حال نیسرشو به طرف کامران

 باال!-بخوره خالصه جواب داد: یتا دولپ یرو صندل نشستیکه م یدر حال کاوه

 

 ها رفت.و به سمت پله دیکش شیشونیرو پ یدست کامران

 اومد! یبنظرش دوست داشتن یلیگلدارش خ دیاتاقو باز کرد،چکاوک با اون چادر سف در

 !دیچکاوک کش یرو گونه یرفت و از پشت آروم دست ترکینزد

آرومش زد که  یبه چهره ینشست،چکاوک نمازش تموم شد و برگشت سمت کامران، لبخندتخت  یرفت و رو عقب

 قبول باشه!-کامران لب زد:

چکاوک نشست و کودکانه خم شد سرشو  یبا همون لبخند چشماشو بازوبسته کرد که کامران بلند شو،جلو چکاوک

 برام دعا کن چکاوک! -لرزوندگفت: العاده قشنگ که دلِ چکاوکوفوق یچکاوک گذاشت و با لحن یِرو زانو

 همون بشه! یبخوا یهرچ کنمیدعا م-کامران فرو کرد و آروم گفت: یگندم یموها یانگشتاشو ال چکاوک

نداشت تو اون  یهردوشون زمان معن یرو لب کامران نشست و چشماش با آرامش بسته شد!برا یواقع یلبخند

 ،یلی،آروم بودن خلحظه

و ذکر  شیگندم یچکاوک خوابش برده بود و چکاوک مشغول نوازش موها یرو پا یکامران که همونجور مخصوصا

 گفتن بود!

 بله!-تق در کامران چشماشو باز کرد و چکاوک گفت:متوجه گذر زمان نشد اما با تق چکاوک

باال  یچپشو کم یابروروبروش بسته شد و حرفشو خورد،چکاوک  یصحنه دنیآروم درو باز کرد و دهنش با د کاوه

 بله؟!-:دیداد و دوباره پرس
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ون شما گرسنت نکهیمثل ا یناهارتون سرد شد ول نیایبگم ب خواستمیزنداداش م یچیه-سرشو خاروند و گفت؛ کاوه

قشنگشون کرد که چکاوک سرخ شد و کامران خندش گرفت و با چشم و ابرو به کاوه  عتهیفعال! و اشاره به موق ستین

 !رونیره باشاره کرد ب

 !با چشمک درو بست و چکاوک با شالش شروع کرد باد زدنِ خودش کاوه

 

 ؟یستیتو گرسنه ن-:دیصورتشو سمت چکاوک برگردوند و پرس کامران

خوابت  و فقط یستیانکار تو اصال گرسنه ن یگرسنمه ول یلیچرا اتفاقا خ-شالشو رو سرش مرتب کرد و گفت: چکاوک

 !ومدیم

 خواب رفته بود بلند شد! یچکاوک که حساب یِو از رو پا دیکش ششیررو صورت و ته یباخنده دست کامران

پاشو بازوبسته کرد تا بهتر بشه و چادرشو تا کرد همراه جانمازش رو تخت گذاشت و  یهم بلند شد و کم چکاوک

 همراه کامران از اتاق خارج شدند!

هام که برگشتن تهران،منم بچه کار،یب میکن کاریش حاال چدادا-که خوردند کاوه دپرس روبه کامران گفت: ناهارشونو

 حوصلم سررفته! یکل

 !ییبغل تنها کیباز تو بمون و  میگردیباشه برن مام شب برم-شده نگاش کرد و گفت: زیر ییهابا چشم کامران

-مانه گفت:معصو یلیخ یبه خودش گرفت و روبه کامران و چکاوک با حالت یمظلوم یافهیو کاوه ق دیخند چکاوک

 الاقل تا شب! ایکنار در میبر دید،پاشینر کنمیخواهش م

 !ایکنار در میموافقم بر-گفت: کردیجمع م زویکه رو م یبلند شد در حال چکاوک

 !دیبر اد،شمایمن که خوابم م-هم بلند شد و گفت: کامران

 کامران!-و کاوه همزمان داد زدند: چکاوک

باشه بابا چرا هوار -نگاه کرد و گفت: کردندیگرد شده به جفتشون که با اخم نگاش م ییهابا چشم کامران

 !امیلباسامو عوض کنم ب د،برمیکشیم
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 یو اونم با لبخند دیخنده! کامران شن ریاز آشپزخونه خارج شد که کاوه و چکاوک با نگاه بهم زدن ز عیسر بعد

 تکون داد. نیکه رو لبش نشست سرشو به طرف کیکوچ

و چکاوک جلو در منتظرش بودند با اومدن کامران  د،کاوهیهم طول نکش نیمرفتنش و لباس عوض کردنش پنج االب

و کنار خودش  دیکامران رو شن نشست و دست چکاوکم کش دندیکه رس ایهمراه هم از خونه خارج شدند، کنار در

 !یآب باز میبر نیپاش ستنشچه ن نمیبب دیپاش-زد: غینشوند دستشو دور شونش حلقه کرد که کاوه ج

 هیکنارشون نشست اما به ثان زونیآو ییلبا ایو  دیزمان متعجب نگاش کردند که بادش خوابو کامران هم چکاوک

رو لبش نشست و بلند شد،چکاوک و  یطانیش یبود لبخند ایکه کنار در یکیبزرگ پالست یکاسه دنیکه با د دینکش

گرد شده  ییهاآب با چشم سیهردو خ هیثان زا یکامران غرق صحبت بودند و حواسشون به اطراف نبود که در کسر

 لیلتحهیو هنوز کامل موضوع رو تجل کردندیم کرد،نگاهیگونه نگاشون مو بچه طنتیپراز ش یبه کاوه که با نگاه

 نکرده بودند!

 کاوه! کشمتیم-بلند شد: غیز کامران به خودش اومد و با جزودتر ا چکاوک

 و چکاوک هم پشتش! دنیانداخت و شروع کرد به دوئ نیکاسه رو رو زم کاوه

نفس زنان انگشت اشارشو سمت و نفس ستادیهن کنون کنارش انشست که چکاوک هم هن نیشده رو زمخسته کاوه

 صبر کن دارم برات!-کاوه گرفت و گفت:

ره به کامران که تازه کنارش اومده بود کرد و هردوشون به زور و کتک کاوه رو کشون کشون برد سمت آب و اشا بعد

 شد! ایآبِ در سیکاوه هم مثل خودشون خ جهیدر نت

 

** 

 کار دارم! یبابا بخدا کل یچرا منو عالف کرد یکار خودتو بکن یخواستیبابا کامران اگه م یا

خب  هلیخ-گفت: کردینگاش م یروبه چکاوک که برزخ دیکشیم واریرنگو سمت د یکه کاماپه زرشک یدر حال کامران

 !واریکنار د مشیدیکش ایانقدر غر نزن ب
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 غیگلوم پاره شد از بس ج ،بابایدادیاز همون اول انجام م نویا شدیمیحاال چ-چپ نگاش کرد و گفت:چپ چکاوک

 زدم!

محکم  یهارو شونه فشیضع یِبزنه و مشتا غیه باعث شد چکاوک دوباره جبا خنده روهوا بلندش کرد ک کامران

 !ادیکامران فرود ب

 

داده  ریو کل لوازم خونه رو تغ ونیچکاوک دکراس یقهیکه از شمال برگشته بودند و کامران با سل شدیم یاهفتهکی

 بود!

رده به وجود آو ییبایز قیشده بود و تلف نیتزئ دیو سف یبود و تمام لوازم خونه با رنگ زرشک یچکاوک عال یقهیسل

 بود!

گفت و چکاوک با چشم و ابرو بهش اشاره کرد  یکه کامران آه محکم چوندیمحکم گوشِ کامرانو گرفت و پ چکاوک

 !نیبزارتش زم

 !خیبه م کردمیم زونیوگرنه از جفت گوشات آو هیعال قتیکه سل فیح-با اخم پرتش کرد رو کاناپه و گفت: کامران

 داشت؟ یچه ربط-:دیو با خنده پرس ارهینتونست طاقت ب کاوکچ

 حاال!-محارش کنه گفت: کردیم یکه سع یخودشم خندش گرفت و در حال کامران

العاده فوق-توهم و گفت: دیدورتادور خونه انداخت و با ذوق دستاشو کوب یبلند شد و دستاشو بغل کرد نگاه چکاوک

 شده!

 میبدو بر رسه،حاالیخواب که اونم بعد از ظهر م سیفقط موند سرو-حرفش سرشو تکون داد و گفت: دِییدر تا کامران

 ناهار که ضعف کردم!

ران کام یبرا هیبزرگ الو چینشستند و چکاوک ساندو یبا روکش زرشک دیسف زیسمت آشپزخونه رفتند و رو م به

 !یفتادیا، بخور تا پس نبفرما آق-کرد و گرفت سمت کامران: یسس روش خال یگرفت و  کم

 گرفت که نصفش رفت!. چیگاز پر از ساندو هیرو از دست چکاوک گرفت و  چیبا چشمک ساندو کامران
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 خودشم درست کرد و شروع کرد به خوردن! یبرا چکارک

 شبا دوستا خواستیقرار داشت و کامران هم م یسه بود و کامران امروز کال مطب نرفته بود،چکاوک شام با پر ساعت

 !اردیلیبره ب

 !دیسرکش وقفهیدوغ هم ب وانیل کیخورد و  چشمیساندو نیسوم کامران

 !ارنیهارو مخواب سیهم سرو گهیبخوابم دوساعت د کمیممنون،من برم باال -

چکاوک نشوند و از  یرو گونه یبا لبخند چشماشو بازوبسته کرد و کامران بلند شد، *ب*و*س*ه*ا* چکاوک

 آشپزخونه خارج شد.

 رو جمع کرد و ظرفارو شست. زیم یهم بلند شد رو چکاوک

 باهاش صحبت کرد و قطع کرد. کمیاز رو اپن برداشت و زنگ زد به مادرش، لشویموبا

 گرفت. شیها رفت و راه اتاق خوابو در پسمت پله به

 !دیرسیبنظر م یخال یلیخ یبود و اتاق خواب بدون تخت و عسل دهیخواب نیرو زم کامران

 !فتادیم ریچندروزه که نمازاش به تأخ نیبود تو ا ادیشد و وضو گرفت،کارشون انقدر ز سیوارد سرو چکاوک

 خواب خارج شد.و صورتشو خشک کرد و از اتاق دست

 !ایاز دن خبریخواب بود و بخواب کامران

 

 همراهِ جانمازش از دراور برداشت و نمازشو شروع کرد. چادروشالشو

اما نشد،انقدر  شهیم داریفن خونه زنگ خورد،چکاوک با خودش گفت حتما االن کامران بنمازش بود که تل یآخرا

 !دیشنیتلفن روهم نم یخسته بود که صدا

 چکاوک نمازش تموم بشه تلفن قطع شد. تا

 .نییگذاشت و رفت پا یعسل یبلند شد چادرو شالشو تا کرد و همراه جانمازش رو چکاوک
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که همون موقع باز تلفن  زنهیرو چک کرد،ناشناس بود با خودش گفت هرکس بود بعدا خودش دوباره زنگ م شماره

 د؟یبفرمائ-زنگ خورد، چکاوک جواب داد:

 ؟یسالم زنداداش خوب-:دیچیپ یکاوه تو گوش یصدا

 ؟چخبر؟یتو خوب یسالم کاوه،مرس-نشست رو کاناپه و گفت: چکاوک

 باهاش دارم! یداداش جواب نداد،کار واجب لیزنگ زدم موبا ،چندباریسالمت-

باهات  گمیشد بهش م داریخسته شده خوابه،ب یلیخ چارهیآره ب-جا کرد و گفت:بتو دستش جا رویگوش چکاوک

 !رهیتماس بگ

 باشه زنداداش،ممنون،خداحافظ!-

 !کنم،بسالمتیخواهش م-

 داشت و برگشت باال!از رو اپن بر لشویرو سرجاش گذاشت و بلند شد،موباتلفن چکاوک

 لشویموبا نِیسر کامران گذاشت و دورب کینزد د،سرشویخواب بود و چکاوک کنارش دراز کشهنوز خواب کامران

کامران زد و جفت  یرو گونه ی* کوتاهیروشن کرد، چندتا عکس تو همون حالت گرفت و با لبخند *ب*و*س*ه*

 سرش قرار داد و چشماشو بست. ریدستاشو ز

ا ب کرد،یچشماشو باز کرد، کامران با نگاه رو صورتش داشت موهاشو نوازش م یرو موهاش ال یاحساسِ نوازش دست با

 تمام چشماشو دوباره بست تا کامران فکر کنه خوابه! طنتیش

 

 متوجه شد و خندشو بزور مهار کرد! کامران

کاوک و باال سر چ دید شد،لباساشو پوشو بلن دیپشت سرهم دست چکاوکو که تو دستش گرفته بود رو بوس چندبار

خانم در ضمن  طونیش رمیمن دارم م-نگاش کرد و آروم خم شد دم گوش چکاوک و زمزمه کرد: هیچند ثان ستاد،یا

 !یستیخواب ن دمیفهم

 از اتاق خارج شد. شیشونیرو پ یاخندشو جمع کرد که کامران با بوسه چکاوک
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 ادشی هویکه  دیشده بود،بدنشو کامل کش یشست،لبخند رو لبش نقاشچشماشو باز کرد و رو تخت ن عیسر چکاوک

باز شدن درو  یاز جاش بلند شد و از اتاق خارج شد، صدا عیبا کامران داره،سر یافتاد به کاوه که گفته بود کار واجب

 !فتر نییها پاکامرااااان! و بدوبدو از پله-داد زد: دیکه شن

 !کردینگاه م ومدیم نییهارو پاپله یکیبود و متعجب به چکاوک که دوتا دستش رو در خشک شده چارهیب کامران

که حالش جااومد و روبه کامران  دیکش یقیعمو چندبار پشت سرهم نفس ستادیکامران ا یهن روبروبا هن چکاوک

رفت بگم بهش زنگ بزن،بعدشم  ادمیداره، یکاوه زنگ زد گفت باهات کار واجب -گفت: کردیخنکا نگاش م نیکه ع

 !ارنیخوابو ب سیسرو خوانیمگه نم یریکجا م

ضمن خانوم  زنم،دریکار دارم،به کاوه هم زنگ م کمی زنیهروقت آوردن بهم زنگ م -گفت: دیبلند کش یپوف کامران

 !یبلند شد عیچه سر یمگه شما خواب نبود

 چپ نگاهش کرد و از خونه خارج شد.که کامران چپ دیخند چکاوک

 گرم! یمرداد بس یشش بود و هوا کیسرش چرخوند و برگشت باال تو اتاق،ساعت نزد یچشمشو تو کاسه چکاوک

رو برداشت و داخل  نیکرد و بلند شد،پتو و بالشت رو زم شیآرا یتوالت نشست،کم زیم یروشن کرد و جلو کولرو

 کمد گذاشت و از اتاق خارج شد.

باهاش سرگرم شد  یکم شد،یپخش م یترک الیو روشنش کرد،سر یویت یسررفته بود،رفت نشست جلو اشحوصله

 تماشا کرد. یشیهم برنامه آرا کمیو 

 بود! یزنگ خورد،پر لشیبود که موبا میونهفت ساعت

 جانم پرپر؟-جواب داد: چکاوک

 ؟یم،خوبسال کیعل-

 خوبه؟ تینین ،ی،تو خوبخوبم یمرس-رو خاموش کرد و بلند شد: یویت چکاوک

 ؟یکنیم کاریجفتمون،چ میزم،خوبیآره عز-:دیخند یپر

 رستوران! میریبعد شام م رونیب میبر ییایسررفته،م ،حوصلمکاریب-
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 کوچتونم! یباال گهید ساعتمیبگم حاضر باش ن خواستمیآره اتفاقا م-گفت: یپر

 !شم،فعالیباشه پس من دارم حاضر م-گفت: رفتیم نییها پاکه از پله یچکاوک در حال-

 قطع کرد و چکاوک وارد اتاق خواب شد. نمتیبیبا گفتن م یپر-

 

 مشیو شال آب دیداشت پوش یمشک یهارنگ که خط یرنگشو همراه مانتو نخود یآب یسمت کمد رفت و شلوار ل به

عطر به مچ دست و شالش زد و از  یرنگشو و کم یمشک فیانداخت تو ک لشمیموبا و دیپول و کل فیسرش کرد و ک

ا ت ادهیرفت و پ نییسوار آسانسور پا ،پاش کرد و از خونه خارج شد شمیجلو باز مشک یاتاق خارج شد، کفش راحت

اما  کردیدر حال عبور نگاه م ینایو به ساعتش نگاه کرد،درست هشت بود به ماش ستادیا روادهیسر کوچه رفت،تو پ

ا سرشو بلند کرد و ب نیخارج کرد تا زنگ بزنه که با بوق ماش بشیاز ج لشوینبود،چکاوک موبا یاز پر یفعال خبر

 رفت و سوار شد. نیو به سمت ماش دز یلبخند یپر دنید

 مامان کوچولو؟ یچطور-:دیرو بوس یپر یبغل کردند و چکاوک گونه گرویهمد

 خوبم! میلیخوبم،خ-:دیخند یپر

 خب خداروشکر!-گفت: بستیکه کمربندشو م یدرحال چکاوک

 فرحزاد؟ میبر یموافق-:دیحرکت کرد و روبه چکاوک پرس یپر

 برو! یخوایاگه م دونم،ینم-فکر کرد: یکم چکاوک

 !ادیمهرانم ب دیعشق و حال،البته شا میبر ییرم،دوتایمعلومه که م-زد و گفت: یچشمک یپر

 !ومدیکاش کامران هم م-زد و تو دلش گفت: یلبخند چکاوک

 !ومدینزد،اون با دوستاش بود و مطمعنأ نم یحرف اما

 خوبه؟ طتیچته چکا،شرا-:دینگاهش کرد و پرس یرچشمیز یکه پر دیکش یآه چکاوک

ابت ب کشمیعذاب م میلیدلتنگ مامانم و خ کمیفقط  ستین یخوبه،طور یلیکامران خ زمیآره عز-لبخند زد: چکاوک

 !گمیکه بهش م ییهاروغد
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 زم،نگرانیعز شهیدرست م زیهمه چ-گفت: دادیکه همدردانه فشار م یدست چکاوکو تو دستش گرفت و درحال یپر

 نباش!

و  یپر حدِیب هیبود و خوشحال یپر هیبه فرخزاد صحبت سر فسقل دنینزد،تا رس یسرشو تکون داد و حرف چکاوک

 مهران!

 

.. 

رد زنگ خو یپر لیباز و پردارو درخت نشسته بودند و تازه سفارش غذا داده بودند که موبا یتو فضا یتخت چوب یرو

 جانم عقشم؟-و اون با گفتنِ مهرانه جواب داد:

 !زمیعز یم،اوکیمجسمه هست یروبرو فیرد نیتو آخر بایتقر ا،مایآره ب-

 !نجایا ادیمهران بود،م-گفت: کردینگاهش م یکرد و روبه چکاوک که سوال قطع

به  یرفت،چکاوک نگاه سیدستامو بشورم بلند شد و به سمت سرو رمیبا گفتن م یسرشو تکون داد که پر چکاوک

 و مهران روبروش نشست! دادیانداخت که نه شب رو نشون م لشیساعت موبا

 ن؟یسالم چکاوک خانوم،خوب-

 سالم آقامهران احوال شما،ممنون من خوبم!-لبخند زد: چکاوک

 کو؟ یپس پر-:دینگاه کرد و پرسدوروورشو  مهران

 رفت دستاشو بشوره! ادیاالن م-گفت: چکاوک

 کنم! رشیغافلگ خوامیبهتر شد،م-رو جلوشون گذاشت و گفت: کیک یقوط مهران

 چطور؟-:دیمتعجب پرس چکاوک

 !ستین ادشنیآخه امشب تولدشه اصال هم -با خنده گفت: مهران

 من کادو نگرفتم! یوا-آروم رو دستش زد و گفت: چکاوک
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 !هیحرفها چ نیچکاوک خانوم،ا الیخیب-کرد و گفت: ومدیم یبه پشتش که پر ینگاه مهران

 ه؟یچ نیچخبره عشقم،ا-مهرانو گرفت: یکنارشون نشست و بازو یلبشو گاز گرفت که پر چکاوک

 خودت! یفهمیبازش کن م-با چشمک گفت: مهران

تولد دستشو تو دهنش گذاشت و برگشت سمت مهران که مهران  کیک دنیبا لبخند جعبه رو باز کرد و با د یپر

 !میزندگ یتولدت مبارک همه -بغلش کرد و با تمام احساسش گفت:

 غبطه خورد! یبوسه زد و چکاوک تو دلش به پر شویشونیچشمش سرخورد که مهران پ یاز گوشه یاشک شوق یپر

 عاشقتم مهران!-زد: غیج نباریا ی،پریکتش خارج کرد و گرفت سمت پر بیاز ج یکیکوچ یجعبه مهران

 !دیمحکم مهرانو بغل کرد و گونشو بوس ییبایو ز فیگردنبند ظر دنیبا د یو پر دندیو چکاوک خند مهران

ا امو مهران بود  یکاش اونم با کامران مثل پر کردیتمام مدت شاهد کارها و رفتاراشون بود و با خودش فکر م چکاوک

عاشقش  واروانهیهم د یکرده بود و پر ومدیاز دستش م یهرکار یبه دست آوردن دل پر یامکان نداشت،مهران برا

 !یبود اما کامران چ

رمنده ش-گفت: یغذاشو برداشت و روبه پر دیکشیکه غذاشو به سمتش م یو با نگاه به پر دیکوتاه کش یآه چکاوک

 تولدته بخدا! دونستمیمن نم یپر

جز مهران انتظار کادو ندارم! خودش به حرف  کسچیاز ه شده،منیگمشو توام،انکار حاال چ-چپ نگاش کرد:چپ یپر

 که مهران و چکاوک هم خندشون گرفت. دیخودش خند

دوازده بود که مهران و  کیبهش خوش گذشت،ساعت نزد یلیچکاوک بود، کنار تنها دوستش خ یبرا یخوب شب

 کردن و رفتند! ادشیاونو جلو مجتمع پ یپر

 

.. 

 بله؟-زنگ خورد، مهران بود،جواب داد: لشیتازه از باشگاه خارج شده بود که موبا کامران

 ؟ییق،کجایرف یچطور-:دیچیشاد مهران تو گوشش پ یصدا
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 تازه از باشگاه خارج شدم،چطور؟-حرکت کرد و گفت: نشیبه سمت ماش کامران

 !نجایا ایب ینخورد ،شامیجات خال میما تو فرحزاد-

 !امیگرسنمه،م میلینه نخوردم خ-جا کرد و گفت:تو دستش جاب لویموبا کامران

رو داشبورت انداخت و راه  لویروشن کرد و موبا نویقطع کرد و کامران ماش "میپس منتظرت"با گفتن  مهران

 هارو فردا صبح بفرستند!خواب سیافتاد،ساعت نه بود و کامران چون تو باشگاه بود زنگ زد و گفت سرو

 کیکجا نشستن که چشمش به چکاوک افتاد،با  نهیکه بب گرفتیو داشت با مهران تماس م گذشتیم تیجمع نیب از

مرد،خنده و حرف زدنشون رو مخ  هینگاه کرد،آره خودش بود با  یشتریمرد،چشماشو بازوبسته کرد و با دقتِ ب

 ها!بچه شیپ میبر ای؟بیکامران چطور-بازوشو گرفت: یدستکامران بود،خواست به سمتشون بره که 

و  شدیچ دیها رفت،نفهمبچه شیهمراهش تا پ یزد و مجبور یالک یبه مهران انداخت و فقط لبخند ینگاه کامران

 نتونسته بود بخوره! یکرد،شامشم درست و حساب کاریچ

 !شدینمفکر بد نکنه اما  کردیم یسع یلیبد بود و خ یبیبه طرز عج حالش

 ؟یستیکامران تو باغ ن ییکجا-رو زانوشو و گفت؛ دیمحکم کوب مهران

بهش  قیو چند پک عم دیرو از دست مهران کش ونیو شلنگ قل دیرو صورتش کش یبه خودش اومد و دست کامران

 !زد

 !کردیآرومش م یاهل دود نبود اما گاه ادیز اصوال

 ها به راه بود اما کامران تو خودش بود و همش اون صحنه جلو چشمش!بچه هرهر

همان تخت  یازشون دور شد،روبرو یخستگ یو بهانه یاز همشون بلند شد و با خداحافظ اره،زودتریطاقت ب نتونست

 بود، یاما خال ستادیا

 ه افتاد.شد و را نشیپاتند کرد،سوار ماش یبا خودش زمزمه کرد و به سمت خروج یلعنت

خواب بود و بالشت کامران هم  نیبه سمت باال رفت، چکاوک رو زم میشده بود،مستق کیبرسه خونه ساعت  تا

 کنارش!
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 رفت. سیلباساشو از تنش خارج کرد و به سمت سرو کامران

 !شدینکنه اما نم داریتا صبح صبر کنه و چکاوک رو از خواب ب کردیم یسع

 دنیچشماش باز شد،کامران به سمتش اومد که با د یین شدن در دستشوکه با بست دیبه پهلو چرخ چکاوک

گرفته از خواب  ییو کنارش نشست، چکاوک متعجب بلند شد و با صدا دیموهاش کش یال یبازش دست یهاچشم

 ؟یخوابیکامران چرا نم شدهیچ-:دیپرس

 ؟یکجا بود -د؛یپرس قیعمیبا نفس کامران

 فرحزاد! -مکث کرد و گفت: یکم چکاوک

 ؟یبا ک-:دیها دماغش گشاد شد و دوباره پرسپره تیاز عصبان کامران

 !یبا پر-کج کرد و گفت؛ یلبشو کم چکاوک

 !!!یدروغ نگو لعنت-داد زد: کامران

 

 دارم بهت بگم! یحالت خوبه کامران،آخه من چه دروغ-:دیدستشو رو صورت کامران گذاشت و متعجب پرس چکاوک

بود کنارت؟ من تا حاال اونجور  یاون مردک ک-:دیپس زد و دوباره با خشم پرس یدستِ چکاوکو عصب رانکام

 تا آخر باز بود! شتیبودم،ن دهیند دنتویخند

تو -:دیپرس یمعطل یکرده بود،با کم یحد عصب نیکه کامرانو تا ا گشتیداشت تو مغزش دنبال اون صحنه م چکاوک

 مگه؟ یکجا بود

 به کردمیم یمن هرجا بودم و هرکار-گفت: دادیکه با تمام توانش فشارش م یچکاوک گرفت و در حال یبازو کامران

 یبود؟ کنارش چه غلط یازت چکاوک اون مرد ک پرسمیدوباره م-و گفت؛ دیکش یقینداره اما تو...نفس عم یتو ربط

 ؟یکردیم

 بروز نده حس و حالشو! شیاشک یگرفت که چشما نییبغض کرده از رفتار کامران سرشو پا چکاوک
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دنبال  و دیکوب نیرو زم یچونشو گرفت و سرشو بلند کرد که چکاوک دستشو پس زد و بلند شد،کامران مشت کامران

-شده داد زد:سرخ یهاچکاوک توهم رفت و کامران با چشم یهاچکاوک بلند شد و از پشت بازوشو گرفت که اخم

 !یکنیم وونمیکم دمک ی،داریدینم یچرا جواب منو درست و حساب

 !ستیولم کن حالم خوب ن-و زمزمه کرد: ختیاشکش رو گونش ر یقطره نیاول چکاوک

 حرف بزن! گمیم ید لعنت-چکاوکو کر کرد: نباریداداش ا کامران

 یتتونسی،میانقدر شکاک باش ادیگفتم ولم کن،اصال بهت نم-دستِ کامران رو از رو بازوش جدا کرد و گفت: چکاوک

 بود! یک یدیفهمیاونجا و م یومدیهمون موقع م ای،یهم رفتار کن یآروم و منطق یلیخ

 بود اون مرد؟ یک-:دیو پرس دیکش قیعمچندبار پشت سرهم نفس کامران

اصال باهات صحبت  دمیم حیرفتارات ترج نیا گم،باینم-کنگ کامران شد و گفت: یچشما یرهیخ هیچندثان چکاوک

 نکنم!

خون رو تو دهنش مزه کنه و چقدر  هیان با دهن چکاوک باعث شد چکاوک احساس شورپشت دست کامر برخورد

 !کردیاحساس حقارت م

سفت بازوشو گرفته بود و منتظر جواب بود تا  شد،کامرانیکرد بازوشو از دست کامران آزاد کنه اما نم یسع یلیخ

 آروم بشه! کمی دیشا

 

 هیو  کردیم دایپ یخلوت یجا هی خواستیبه غرورش برخورده بود و دلش م یلیچکاوک قصد حرف زدن نداشت،خ اما

 !کردیم هیگر ریدل س

 !کردیبه شکستن داشت و چکاوک با هزار زحمت مهارش م یبیعج لیم بغضش

 داد نزنه! کردیم یسع یلیبود و کامران خ رهیکامران خ هیعصب یمنتظر و کم یهاپراشکش تو چشم چشماش

 !دارمینگهت م ینجوریصبح همحرف بزن وگرنه تا-

 اما بازم سکوت کرد! دیشن چکاوک
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 اما... کنهینم انتیبهش خ وقتچیکامران باورش کنه، بفهمه که اون ه خواستیاما از تهِ قلبش م کردینم یلجباز

 !ارهیهجوم م رونیمعدش داره به سمت ب اتیخورد و احساس کرد محتو چیپ دلش

چکاوک رو ول  یپر کرد و دستش بازو یکامران رو نگران یخشمِ تو چشما ی،جاجلو دهنش گذاشت و عق زد دستشو

 کرد!

 خورده نخورده بود رو باال آورد! یانداخت و چندبار پشت سرهم عق زد و هرچ سیخودشو تو سرو چکاوک

 !شهیآت یاز درون کوره کردیخوب نبود و احساس م حالش

 

این رمان بصورت فروشی داخل سایت قرار گرفته است و فایل های زیر فقط برای اطمینان شما از ادامه 

هت ج کیفیت خوب رمان ارائه شده است پس لطفا گالیه ای نباشه از اینکه چرا فایل ناقص قرار دادیم

 زیر مراجعه فرمائید  به لینک  نسخه کامل این رمان  دانلود
 

w.romankade.com/1397/08/17wwچکاوک/-پنهان-حس-رمان-/دانلود 

 

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

http://www.romankade.com/1397/08/17/دانلود-رمان-حس-پنهان-چکاوک/
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